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»اﻹﻓﺘﺎء« ﺗﻬﺰ أرﻛﺎن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺗﻀﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ رﺣﻤﺔ اﻟﻔﺘﺎوى
ﱠ
• ﺣﺮﻣﺖ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﺸﺮﻛﺘﻲ »اﻟﺒﻮرﺻﺔ« و»اﻟﺰور« اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺘﻴﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
• ﻓﻮﺿﻰ ﻗﺎدﻣﺔ وﺿﻴﺎع ﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻓ ـ ـ ــﻲ رأي ﻳـ ـ ـﻬ ـ ــﺰ أرﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن اﻟـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ــﺔ
اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ واﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ،أﻓ ـﺘــﺖ
وزارة اﻷوﻗــﺎف ﺑﻌﺪم ﺟــﻮاز اﻻﻛﺘﺘﺎب
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺷﻤﺎل
اﻟﺰور اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺘﻴﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻊ
ﻣﺪﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ رﻫﻦ اﻟﻔﺘﺎوى
اﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ وﻏ ـﻴــﺮ اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ ،ﻫ ــﺬا إﻟــﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻋـﺘـ ًﺒــﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺟ ــﺎء ذﻟ ــﻚ ردا ﻋـﻠــﻰ ﺳ ــﺆال ﻣــﻮﺟــﻪ ﻣﻦ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري
ﺑﺸﺄن أﺣﺪ ﻣﺤﺎور اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﻘﺪم
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
د .ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺤﺠﺮف.
و ﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻋ ـﻠ ــﻰ رأي إدارة اﻹ ﻓـ ـﺘ ــﺎء
ـ»اﻷوﻗﺎف« ،ﻓﺈن اﻟﻮزارة ﺑﺬﻟﻚ أﺻﺪرت
ً
ﺑ ً
ﺷﺮﻋﻴﺎ ﱢ
ﻳﺤﺮم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﻏﻠﺐ
رأﻳﺎ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ
ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻨﺬ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.

sms
اﻟـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮﻣ ـ ـ ــﺔ ﺗـ ـﻄـ ـﻤ ــﺢ
وﺗ ـﺴ ـﻌــﻰ إﻟـ ــﻰ أن ﺗـﻜــﻮن
ً
ً
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣـ ــﺮﻛـ ــﺰا ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺎ
ً
ﺗ ـ ـﺠـ ــﺎرﻳـ ــﺎ ،وﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ
ُ
ﻧـ ـﻔـ ـﺴ ــﻪ ﺗـ ـﻔـ ـﺘ ــﻲ ﺑ ـﺤ ــﺮﻣ ــﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ
ﺑﻮرﺻﺘﻬﺎ!
ورﻏﻢ ﻣﺎ أﺑﺪﺗﻪ ﻣﺼﺎدر ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
رﻓﻴﻌﺔ ﻣﻦ اﻧﺰﻋﺎج ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻀﻤﻮن
ﺗﻠﻚ ا ًﻟـﻔـﺘــﻮى ودﻋــﻮﺗـﻬــﺎ إﻟــﻰ وﻗﻔﻬﺎ
ﻓـ ـ ـ ـ ــﻮرا وﻣ ــﺮاﺟـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ،ﻓ ـ ـ ــﺈن ﻓ ـﺘ ــﻮى
اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ أﺧﺬت ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ

 ٦٤٦ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺗـ ـﺒـ ـﻠ ــﻎ اﻟـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﺴ ــﻮﻗـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮع
اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻨﻮك واﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻤــﺪرﺟــﺔ ﻓــﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﻢ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻧﺤﻮ  646ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﺗ ـﺘ ـﻤ ـﻠ ــﻚ ﺟ ـﻬ ـﺘ ــﺎن ﺣ ـﻜ ــﻮﻣ ـﻴ ـﺘ ــﺎن ،ﻫـﻤــﺎ
اﻟـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﺘــﺄﻣـﻴـﻨــﺎت واﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
ً
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺣﺼﺼﺎ ﻣــﺆﺛــﺮة ﻓﻲ
 4ﺑـﻨــﻮك و 5ﺷــﺮﻛــﺎت ﻣ ــﺪرﺟ ــﺔ ،اﺣـﺘــﻞ ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻧﺼﻴﺐ اﻷﺳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  336.394ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ،ﺑﻨﺴﺒﺔ
 %52ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺗﺘﻤﻴﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

»اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ
»اﻟﺰﻳﺎرة« إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

أﺻـ ـ ــﺪر ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟـﺸـﻴــﺦ
ً
ً
ً
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح ﻗــﺮارا وزارﻳــﺎ ﺧﺎﺻﺎ
ﺑ ــﺎﻟ ــﻼﺋـ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨ ُـﻔ ـﻴ ــﺬﻳ ــﺔ ﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن
إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ ،ﻧﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة
اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ أﻣـ ــﺲ اﻷول ﺗ ـﺤــﺖ رﻗــﻢ
 957ﻟﺴﻨﺔ  ،2019ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ
ﺑ ـﺘ ـﺤــﻮﻳــﻞ ﺗ ــﺄﺷ ـﻴ ــﺮات اﻟ ــﺰﻳ ــﺎرة إﻟــﻰ
ﺳﻤﺔ دﺧــﻮل ﻓﻲ ﻋــﺪة ﺣــﺎﻻت ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ َ
وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ،
و"اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻌﺎﺋﻞ" ﻟﻠﻘﺎدﻣﻴﻦ ﺑﺰﻳﺎرة
ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ أو ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ أو ﺗﺠﺎرﻳﺔ.
وﺗـﻀـﻤــﻦ اﻟ ـﻘــﺮار ﺗـﻌــﺪﻳــﻼت ﻋﻠﻰ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن ﺷ ـﻤ ـﻠ ــﺖ  25ﻣ ـ ـ ـ ــﺎدة ،ﻓــﻲ

ﻣ ـﻘــﺪﻣ ـﺘ ـﻬــﺎ ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪ أﻧ ـ ــﻮاع ﺳـﻤــﺎت
اﻟﺪﺧﻮل ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  14ﺳﻤﺔ،
أﺑﺮزﻫﺎ ﺳﻤﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻌﻼج ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﺪر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ أو ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺧﺎص ﺷﺮط
ً
ﺗـﺼــﺪﻳـﻘـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ "اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ" ،ﻓـﻀــﻼ
ﻋﻦ اﺳﺘﺤﺪاث ﺳﻤﺔ دﺧــﻮل ﻃﺎرﺋﺔ
ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﻄﺎرﺋﺔ.
ً
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﻬﺪت اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼ
ﺑــﺎﻟـﺴـﻤــﺎح ﻟـﻘـﻨـﺼـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓﻲ
اﻟﺨﺎرج ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ،
ً
وﻓ ـﻘــﺎ ﻟـﻀــﻮاﺑــﻂ "ﺷـ ــﺆون اﻹﻗ ــﺎﻣ ــﺔ"،
ﺣـ ــﺪدت رﺳـ ــﻮم اﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺪام اﻟـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ وﻋﺪدﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد أﻓﺮاد
اﻷﺳﺮة.
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ﻗ ــﺎل اﻟـﺨـﺒـﻴــﺮ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮري د .ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻔﻴﻠﻲ إن اﻵراء اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺼــﺪرﻫــﺎ ﻟﺠﻨﺔ
اﻹﻓﺘﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ً
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻧــﻮع ﻣــﻦ اﻟـﺨـﻄــﻮرة ،ﻻﻓﺘﺎ
إﻟﻰ أن اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻣﻔﺎدﻫﺎ:
ﻫ ــﻞ ﻟـﻠـﻤـﻔـﺘــﻲ أن ﻳــﺰﻳــﻞ ﻏ ـﻄــﺎء اﻟـﺸــﺮﻋـﻴــﺔ
اﻟــﺪﻳـﻨـﻴــﺔ ﻋــﻦ ﻧـﻈــﺎم اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ؟ وﻫ ــﻞ ﻧﺤﻦ
ﺑـﺼــﺪد ﺣــﺮﻳــﺔ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻣـﺠــﺮد وﻣﻦ
ﺛﻢ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ إﺑﺪاء رأﻳﻪ؟ أم ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪد

اﻹﻋ ـ ـ ــﻼم واﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ،
ﻟﺘﻌﺼﻒ ﺑﺎﻧﺰﻋﺎج اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ
ﻳﺮﺟﺢ أن ﻳﻜﻮن
ﻓﻲ ﻣﻬﺐ اﻟﺮﻳﺢ ،ﻣﻤﺎ
ً
ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﺴ ــﺮﻳ ــﺐ ﻣ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ــﺪا ﻹﺣ ـ ــﺮاج
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎدر ،ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣــﺔ

اﻟـﺴـﻴـ ًـﺎﺳـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌـﻴـﺸـﻬــﺎ اﻟــﺪوﻟــﺔ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻓ ـ ـﺘـ ــﻮى ﺗـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻢ اﻻﻛـ ـ ـﺘـ ـ ـﺘ ـ ــﺎب ﻓــﻲ
»اﻟﺒﻮرﺻﺔ« و»اﻟ ــﺰور« ﻓﺘﺤﺖ اﻟﺒﺎب

ً
ﺟﻬﺎز ﻳﺘﺒﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻴﻈﻞ ﻳﺨﻠﻖ داﺋﻤﺎ
ﺷﺒﻬﺔ وﻟﻮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ«.
وأﺿ ـ ــﺎف» :ﻣ ــﻦ اﻟـﻨــﺎﺣـﻴــﺔ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ،
ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺿﺤﺔ ،وﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪد
رأي ﻓﻘﻬﻲ ﻻ ﻳﻠﺰم ﺟﻬﺔ اﻹدارة ،ﻛﻤﺎ أن
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮرﻳــﺔ ﻟــﻢ ﺗﻠﺘﺰم ﺑــﻪ ﻓﻲ
وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ؛ ﻷﻧــﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻫــﺪم اﻟﻨﻈﺎم
ً
اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧــﻲ ﻟ ـﻠ ــﺪوﻟ ــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻨ ــﺎدا إﻟـ ــﻰ رأي
ﻓﻘﻬﻲ«.

أﻣـ ـ ـ ـ ــﺎم ﻓ ـ ــﻮﺿ ـ ــﻰ ﻗ ـ ـ ــﺎدﻣ ـ ـ ــﺔ ،وﺿ ـ ـﻴـ ــﺎع
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار
ً
واﺣﺪا ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ.

ﺗﺨﻮﻳﻒ »اﻟﺸﺮﻳﻚ آﺛﺎر ﻓﺘﻮى »اﻷوﻗﺎف« ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻷﺟﻨﺒﻲ«

ﻓــﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟ ــﻞ ،ﺣﻴﺚ
ً
ﺗﺘﻤﻠﻚ ﻫــﺬه اﻟـﺠـﻬــﺎت ﻧﺴﺒﺎ ﺗ ـﺘــﺮاوح ﺑﻴﻦ
 %5و %76ﻓﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟ ـﻤ ــﺪرﺟ ــﺔ ،وﺗ ـﻌــﺪ »اﻟ ـﺘــﺄﻣ ـﻴ ـﻨــﺎت« ﻣ ــﻦ أﻛـﺒــﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ً
ﺗﺘﻤﻠﻚ ﺣﺼﺼﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ.
وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﺑﺤﺼﺺ
ﻣـﺘـﻔــﺎوﺗــﺔ ﻓ ــﻲ ﺛــﻼﺛــﺔ ﺑ ـﻨ ــﻮك ،ﻫ ــﻲ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ
واﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ وﺑ ــﺮﻗ ــﺎن ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺷــﺮﻛــﺎت
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
وﻳﻮﻧﻴﻜﺎب ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،واﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ،
ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﺗـﺘـﻤـﻠــﻚ ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر ﺣﺼﺔ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻘﺪارﻫﺎ  %76.19ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.

ً
اﺳـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـ ــﺎدا إﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣـ ــﺎ
اﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻪ ﺷ ـ ــﺮﻛـ ـ ـﺘ ـ ــﺎ
اﻟـ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ وﺷـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـ ــﺰور
ﻓــﻲ ﻣﻠﻜﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ﻣــﻦ ﺷﺮﻛﺎء
أﺟـ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ــﺐ ،ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﻲ
أن ﺗـ ـﺸـ ـﻜ ــﻞ ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﻮى
ً
ً
وﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﺿﺮرا وﺗﺨﻮﻳﻔﺎ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎء اﻷﺟ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﺐ ﻣــﻦ
اﻟ ـ ـ ــﺪﺧ ـ ـ ــﻮل ﻓـ ـ ــﻲ أي ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
أن ﻋــﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ
ﻟﻠﻄﺮح ﺣﺴﺐ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  20ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ.

اﻟﺨﻨﺔ ﻳﺴﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ
وﺷﻘﻴﻘﻪ ﻳﺄﻣﻞ اﻟﻌﻔﻮ
●

ﻣﻤﺜﻞ اﻷﻣﻴﺮ
ﻳﺤﻀﺮ ﺗﻨﺼﻴﺐ إﻣﺒﺮاﻃﻮر
اﻟﻴﺎﺑﺎن

اﻟﻔﻴﻠﻲ :اﻵراء اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﺨﻠﻖ ﺷﺒﻬﺔ
اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام ﺻ ـ ــﻮرة اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ ﻋ ـﻨــﺪ اﻟ ـﻨــﺎس
ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ذات ﻃﺎﺑﻊ
اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؟
وأﻛﺪ اﻟﻔﻴﻠﻲ ،ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،أن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﺗﺤﺘﺎج إﻟــﻰ ﺑﺤﺚ ﻓــﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وﻗ ــﺪر ﻣ ــﻦ اﻟـﺸـﺠــﺎﻋــﺔ ﻷﺧ ــﺬ ﻗ ــﺮار ﻓﻴﻬﺎ،
ً
ً
ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﺎ» :أﻧـ ــﺎ ﺷـﺨـﺼـﻴــﺎ أﻣ ـﻴــﻞ إﻟ ــﻰ أن
وﺟﻮد ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﺨﻠﻖ إﺷﻜﺎﻻت
أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺪم ﻓﻮاﺋﺪ ،وﺻﺪور اﻟﺮأي ﻋﻦ

ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ »اﻷوﻗ ــﺎف« ﻋــﺪة آﺛــﺎر ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن
ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺪاول ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ ،ﻓﻲ
ً
وﻗﺖ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﺦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ واﻟﻤﺤﺎﻓﻆ واﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
ﺑــﻞ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺘﻤﺲ اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت ﺧــﺎرج
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻣـﻤــﺎ ﻳـﺠــﺪد اﻟـﺤــﺪﻳــﺚ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻲ ﻏـﻴــﺮ اﻟـﻔـﻨــﻲ ﺣ ــﻮل أﺳﻠﻤﺔ
أﺻﻮل اﻟﺪوﻟﺔ دون وﻋﻲ ﺑﺎﻷﺿﺮار اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻤﺜﻞ
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ.
ﻓ ـﺘ ــﻮى »اﻷوﻗـ ـ ـ ــﺎف« وﻗ ـﻌ ــﺖ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻈــﻮر ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻣ ـﺴــﺖ ﺳﻤﻌﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻊ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ راﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺨﻴﺎرات
أﻣﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻌﻤﻼء ﻻﺧﺘﻴﺎر أي ﺻﻴﻐﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﻢ،
ﻣـﻨــﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ،ﻏـﻴــﺮ أن اﺳـﺘـﺨــﺪام اﻟـﻔـﺘــﺎوى ﻓــﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺧﻴﺎرات اﻟﻨﺎس ﺳﻴﻠﻐﻲ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻨﻮع واﻻﺧﺘﻴﺎر ،وﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه
واﺣــﺪ ،وﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ آﺛــﺎره اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ وﻛﻔﺎء ة
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.

ﻣﺤﻠﻴﺎت

٠٣
اﻟﺨﺮاز :ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﻜﻮﻣﻲ-
ﻧﻴﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺨﻴﺮي اﻟﺠﺪﻳﺪ

ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻓﻲ
ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎد
ﻳ ـ ـﺘـ ــﻮﻗـ ــﻊ
ـﺎف« ﻋ ـأنﻠـﺗـــﻰـﺆﺗـﺛـــﺮﺼـﻨﻓـــﻴـﺘـﻔــﻮىـﺎت 11
»اﻷوﻗ ـ ـ ـ ـ ـ
اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺖ ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺆﺷـ ـ ــﺮات
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻣــﺆﺷــﺮي
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،اﻟﺼﺎدرﻳﻦ
ﻋ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘ ــﺪى اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدي
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﻲ واﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻚ اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﻲ،
ً
ﺧ ـ ـﺼـ ــﻮﺻـ ــﺎ أن أﺛـ ـ ــﺮ اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﻮى
ﺳـﻴـﻤــﺲ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ أرﻛ ــﺎن
اﺣـ ـﺘـ ـﺴ ــﺎب اﻟـ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮﻳ ــﻦ ،ﻣـﺜــﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ ادﻋﺎءات اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ وﺗﺠﺎري.

اﻷﺳﺪ ﻳﺰور إدﻟﺐ :اﺳﺘﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺗﺤﺴﻢ اﻟﺤﺮب

»اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ«
ﻳﺮﺑﺢ  ٤٥.٢ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
واﻟﻨﻤﻮ ٪٥.١

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ

ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

ّ
ﺳـ ــﻠـ ــﻢ اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﺋـ ــﺐ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ــﻖ ﻓ ـﻬــﺪ
اﻟـ ـﺨـ ـﻨ ــﺔ ﻧ ـﻔ ـﺴ ــﻪ أﻣـ ـ ــﺲ إﻟـ ـ ــﻰ إدارة
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣ ـﻜــﺎم ﻓ ــﻮر وﺻــﻮﻟــﻪ إﻟــﻰ
اﻟ ـﺒ ــﻼد ﺑ ـﻌــﺪ اﺑ ـﺘ ـﻌ ــﺎده ﻋـﻨـﻬــﺎ ﻧﺤﻮ
ﻋ ـ ــﺎم وﻧـ ـﺼ ــﻒ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻓـ ــﻲ أﻋ ـﻘ ــﺎب
ﺻــﺪور اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ
دﺧ ــﻮل اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ،ﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ ﺧــﺮج
اﺑﻨﺎه اﻻﺛـﻨــﺎن ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻤﻄﺎر.
وﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ أﻓـ ـ ــﺎدت ﻣـ ـﺼ ــﺎدر ﺑ ــﺄن
اﻟـﺨـﻨــﺔ ﺳﺘﺘﻢ إﺣــﺎﻟـﺘــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻤﻄﺎر
ﻣ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺴ ـﺠ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي
ً
ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺤﻘﻪ ،ﻗﺎل
ﺷﻘﻴﻘﻪ إن أﺧــﺎه وﺻــﻞ إﻟــﻰ اﻟﺒﻼد
وﺗﺴﻠﻤﺘﻪ إدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ02 ،

٠٨
» «ACMﺗﻨﺎل اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺪوﻟﻲ  ABETﻓﻲ ٤
ﺑﺮاﻣﺞ دﺑﻠﻮم

اﻷﺳﺪ ﻣﻊ ﺟﻨﻮده ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرف إدﻟﺐ أﻣﺲ اﻷول )أ ف ب(
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ﻟﺒﻨﺎن» :ﻋﻘﺪة ﺑﺎﺳﻴﻞ« ﺗﻜﺒﻞ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻓﻲ اﺣﺘﻮاء اﻟﺸﺎرع
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﻋﻠﻰ زﺧﻤﻬﺎ ...ودﻋﻢ دوﻟﻲ ﺧﺠﻮل ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت
●

ﺑﻴﺮوت  -رﻳﺎن ﺷﺮﺑﻞ

ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺴﺎدس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ،
ﻧﺰل اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن إﻟﻰ اﻟﺸﻮارع،
ﻣ ـﻄــﺎﻟ ـﺒ ـﻴــﻦ ﺑـﺘـﻐـﻴـﻴــﺮ ﻣ ـﻠ ـﻤــﻮس،
ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺑــﺪأ رﺋـﻴــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻹﺟﺮاء
ﺗـﻌــﺪﻳــﻞ ﺣـﻜــﻮﻣــﻲ ،ﻓــﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﻻﻣ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎص ﻏ ـﻀــﺐ
اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎرع واﺣـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮاء اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮاك
اﻟـﺸـﻌـﺒــﻲ ،ﺑـﻌــﺪ أن ﻓـﺸــﻞ إﻗ ــﺮار

اﻟﻮرﻗﺔ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ إﺣﺪاث
أي ﺗﺄﺛﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ.
وﻛ ـﺸ ـﻔــﺖ ﻣـ ـﺼ ــﺎدر ﻣ ـﻘــﺮﺑــﺔ ﻣﻦ
اﻟﺤﺮﻳﺮي أﻧﻪ »ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث
ﻧﻘﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة
ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻮاﻛ ـﺒــﺔ وﻣ ـﺤــﺎﻛــﺎة اﻟ ـﺤــﺮاك
اﻟﺸﻌﺒﻲ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺬي ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺒﺪا«.
وأﺷﺎرت اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ أن »ﻫﺬا
اﻷﻣﺮ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻣﺸﺎورات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ــﻮﺻ ــﻞ إﻟـ ـ ــﻰ وﺿ ــﻊ 02

إﻳﺮان ﺗﺸﻜﻚ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت وﺗﻮﻓﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ
●

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﻓﻲ ﺻﻮر ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﻃﻬﺮان  -ﻓﺮزاد ﻗﺎﺳﻤﻲ

ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
راﻗ ــﺐ اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﻮن اﻟـﺤــﺪث اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
ٍ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻨﺬ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻓﻘﺒﻞ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ،
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ
وﺟﺪت ﻃﻬﺮان ُ
اﻧﺪﻟﻌﺖ ﺑﺎﻟﻌﺮاق ،وأﺟﺒﺮت ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ

ﻟﺴﺎن أرﻓﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﺎ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ.
ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،أﻛــﺪ ﻣﺼﺪر رﻓﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻋـﻠــﻰ ﻟــﻸﻣــﻦ اﻟـﻘــﻮﻣــﻲ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻟ ـ »اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة« ،أن
ً
ً
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻃــﺎرﺋــﺎ ﻓــﻲ ﻃـﻬــﺮان ﺑﺸﺄن
ﻟـﺒـﻨــﺎن ﻓ ــﻮر اﻧ ـ ــﺪﻻع اﻻﺣ ـﺘ ـﺠــﺎﺟــﺎت ﻓـﻴــﻪ02 ،

دوﻟﻴﺎت

٢٤
اﻟﻌﺮاق :ﺗﻘﺮﻳﺮ »ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات« ﻟﻢ ﻳﻜﺸﻒ
ّ
ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻘﻨﺎﺻﺔ

رﻳﺎﺿﺔ

٢٦

دورﺗﻤﻮﻧﺪ ﻳﺘﺴﻠﺢ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ
وإﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن ﺑـ»ﺳﺎن
ﺳﻴﺮو«

دلبلا

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
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اﻷﻣﻴﺮ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ واﻟﻤﺒﺎرك واﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ

اﺳﺘﻘﺒﺎﻻت وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ

ﺳﻤﻮه ﻋﺰى اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ اﻹﻋﺼﺎر وﺗﻠﻘﻰ ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻦ ﺑﺮزاﻧﻲ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن،
ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ.
واﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ ﺳ ـﻤ ــﻮه ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ رﺋـﻴــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ
اﻟﻤﺒﺎرك ،إﺛﺮ ﻋﻮدﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ،ﺑﻌﺪ
أن ﻗ ــﺎم ﺑ ــﺰﻳ ــﺎرة رﺳـﻤـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ ﻣـﺼــﺮ.
ﺛ ــﻢ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ ﺳ ـﻤ ــﻮه اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟ ـﻌــﺎم
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺿﺮار اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ.
وﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل آﺧـ ــﺮ ،ﺑـﻌــﺚ ﺻــﺎﺣــﺐ
اﻟﺴﻤﻮ ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺔ إﻟــﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐّ ،
ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺳﻤﻮه ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻌﺎزﻳﻪ وﺻــﺎدق
ﻣــﻮاﺳــﺎﺗــﻪ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ اﻹﻋ ـﺼــﺎر اﻟــﺬي
ﺿ ــﺮب وﻻﻳ ــﺔ ﺗـﻜـﺴــﺎس وأرﻛـﻨـﺴــﺎس
وأوﻛ ــﻼﻫ ــﻮﻣ ــﺎ ،وأﺳـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﻦ ﺳـﻘــﻮط
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ،
وﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت،
راﺟـ ـﻴ ــﺎ ﺳ ـﻤ ــﻮه ﻟـﻠـﻀـﺤــﺎﻳــﺎ اﻟــﺮﺣ ـﻤــﺔ
وﻟـﻠـﻤـﺼــﺎﺑـﻴــﻦ ﺳ ــﺮﻋ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻔ ــﺎء ،وأن
ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺼﺪﻳﻖ
ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز آﺛﺎر ﻫﺬه اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.

ً
ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ أﻣﺲ
وﺑـﻌــﺚ ﺳﻤﻮ وﻟ ــﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ
ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ،وﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﺑﺒﺮﻗﻴﺘﻲ ﺗﻌﺰﻳﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ.
وﺗ ـﻠ ـﻘــﻰ ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ ﺑــﺮﻗـﻴــﺔ
ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
اﻟ ـﻜــﺮدﺳ ـﺘــﺎﻧــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺮاق ﻣﺴﻌﻮد

ﻣﻤﺜﻞ اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺤﻀﺮ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﻧﺎروﻫﻴﺘﻮ

اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ وﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف
اﻷﺣ ـﻤــﺪ ﺑﻘﺼﺮ ﺑ ـﻴــﺎن ،أﻣ ــﺲ ،اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺟﺎﺑﺮ
اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ
اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرك ،ﺛ ــﻢ اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ اﻟ ـﻌــﺎم
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺿﺮار اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ.

ﻋﺎد رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك،
واﻟـ ــﻮﻓـ ــﺪ اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺮاﻓ ــﻖ
ﻟﺴﻤﻮه إﻟﻰ اﻟﺒﻼد أﻣﺲ اﻷول،
ﺑﻌﺪ زﻳﺎرة رﺳﻤﻴﺔ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻣ ـﺼ ــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻐــﺮﻗــﺖ
ﻳﻮﻣﻴﻦ.
وﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
ﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﻮه ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أرض ﻣـ ـﻄ ــﺎر
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻜﻨﺪري،
وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
وزﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﺪاﺧـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ
ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟ ـﺠــﺮاح ،وﻧــﺎﺋــﺐ وزﻳــﺮ
ﺷـ ـ ـ ــﺆون اﻟـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﻮان اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮي
اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﻌ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ،
وﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﺸﻴﻮخ واﻟ ــﻮزراء
واﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎرﻳــﻦ وﻛ ـﺒــﺎر ﻗــﺎدة
اﻟﺠﻴﺶ واﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﺤﺮس
ا ﻟ ــﻮ ﻃـ ـﻨ ــﻲ واﻹدارة ا ﻟ ـﻌ ــﺎ ﻣ ــﺔ

ً
ﻧﺎروﻫﻴﺘﻮ إﻣﺒﺮاﻃﻮرا ﻟﻠﻴﺎﺑﺎن ،وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺮ
اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮري ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﻮﻛﻴﻮ.

ﻟــﻺﻃـﻔــﺎء وﻛـﺒــﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ودﻳ ـ ـ ــﻮان رﺋـﻴــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.
وﻏ ـ ـ ـ ــﺎدر ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮه ،واﻟـ ــﻮﻓـ ــﺪ
اﻟ ــﺮﺳ ـﻤ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺮاﻓ ــﻖ اﻟ ـﻘــﺎﻫــﺮة
أﻣـ ــﺲ اﻷول ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻛـ ــﺎن ﻓﻲ
وداﻋﻪ ﺑﻤﻄﺎر اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺪوﻟﻲ
رﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء
ﺑ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ ﻣ ـﺼــﺮ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ،وﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻮزراء واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ،وﺳﻔﻴﺮ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟـ ــﺪى ﻣ ـﺼــﺮ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟ ــﺬوﻳ ــﺦ ،وﻣـ ـﻨ ــﺪوب اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟـ ــﺪاﺋـ ــﻢ ﻟـ ــﺪى ﺟــﺎﻣ ـﻌــﺔ اﻟـ ــﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﺣﻤﺪ اﻟﺒﻜﺮ.

اﻟﻤﺒﺎرك ﻟﺪى ﻣﻐﺎدرﺗﻪ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻲ ﺧﺘﺎم زﻳﺎرﺗﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أﻣﺲ اﻷول

اﻟﻜﻮﻳﺖ :ﻧﺪﻋﻢ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﻴﺎة ﺷﻌﻮب دول اﻟﺠﻨﻮب
اﻟﺸﺮاح ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺪول اﻟﻤﻘﺘﺪرة إﻟﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت »اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ«
اﻛﺪت اﻟﻜﻮﻳﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ
اﻟ ـ ـ ــﺪاﺋ ـ ـ ــﻢ ﻟ ـ ــﺪﻋ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﻮات
وا ﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرات ا ﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ
اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎت ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ــﻦ ﺣ ـﻴ ــﺎة
ﺷ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﻮب دول ا ﻟـ ـ ـﺠـ ـ ـﻨ ـ ــﻮب
ﺑـ ـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺞ

واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ أﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻫ ـ ــﺎ اﻟـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮﺗـ ـﻴ ــﺮ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺸﺮاح اﻣﺎم
اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺧﻼل

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑـﻨــﺪ ا ﻟـﺘـﻌــﺎون ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻴﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﺠﻨﻮب ﻣﻦ اﺟﻞ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺎء اﻣﺲ اﻻول.
وﻗﺎل اﻟﺸﺮاح ان "اﻟﺘﻌﺎون
ﺑـﻴــﻦ ﺑ ـﻠ ــﺪان اﻟ ـﺠ ـﻨــﻮب ﺳــﺎﻫــﻢ
ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﻐ ـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﺮ دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت

اﻟﻔﺮﺣﺎن :ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ
أﻛﺪت أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻛﺒﻴﺮة وﺣﻴﻮﻳﺔ
اﻛﺪت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺮﺻﻬﺎ واﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ذات اﻟ ـﻄــﺎﺑــﻊ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري واﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي
واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﺟـ ــﺎء ذﻟـ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـﺘــﻲ
أﻟﻘﺘﻬﺎ اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ رﺣﺎب
اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﺣـ ــﺎن اﻣـ ـ ـ ــﺎم اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﺴ ــﺎدﺳ ــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ــﻼﻣ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة
ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻨﺪ "ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻦ
اﻋ ـﻤــﺎل دورﺗ ـﻬ ــﺎ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ واﻟـﺨـﻤـﺴـﻴــﻦ"
ﻣﺴﺎء اﻣﺲ اﻻول.
و ﻗــﺎ ﻟــﺖ ا ﻟ ـﻔــﺮ ﺣــﺎن ان " ﺑ ــﻼدي ﻣﻘﺒﻠﺔ

ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻛﺒﻴﺮة وﺣﻴﻮﻳﺔ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺮؤﻳﺔ
ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ اﻣ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺒ ــﻼد اﻟـﺸـﻴــﺦ
ﺻـﺒــﺎح اﻷ ﺣـﻤــﺪ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ اﻟﻰ
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ واﻗﺘﺼﺎدي".
واﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت اﻟ ـ ـ ــﻰ اﻧ ـ ـ ــﻪ اﻧـ ـ ـﻄ ـ ــﻼﻗ ـ ــﺎ ﻣــﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ا ﻟــﺮا ﻣـﻴــﺔ إ ﻟــﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ
وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ
ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟ ـﺒ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ وﺿ ـﻌــﺖ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣـ ـﺠ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﺸ ــﺮاﻛ ــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص.
واو ﺿـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺖ ا ﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ ﺣـ ـ ــﺎن ان ﻫ ـﻴ ـﺌ ــﺔ
ﻣ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎت اﻟ ـﺸ ــﺮاﻛ ــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟـﻘـﻄــﺎﻋـﻴــﻦ
ا ﻟ ـﻌــﺎم وا ﻟ ـﺨ ــﺎص ﺗـﻌــﺪ ﺟـﻬــﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺤﺚ اﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ ﺳﻔﻴﺮي ﻧﻴﺒﺎل واﻟﻨﻴﺠﺮ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻣـﺤــﺎ ﻓــﻆ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ،
اﻟﺸﻴﺦ ﻃﻼل اﻟﺨﺎﻟﺪ ،أﻣــﺲ ،ﻓﻲ
ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑــﺪﻳــﻮان ﻋــﺎم اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ،
ﺳـﻔـﻴــﺮي اﻟـﻨـﻴـﺠــﺮ وﻧ ـﻴ ـﺒــﺎل ﻟــﺪى
اﻟﻜﻮﻳﺖ؛ ﻋﺒﺪو ﺑﻮﺑﻜﺮ ودورﺟــﺎ
ﺑﻬﺎﻧﺪاري.
وﺗ ـ ـﺒـ ــﺎدل اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻆ اﻟ ـﺨــﺎﻟــﺪ
اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮدﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻔﻴﺮﻳﻦ،
وﺑ ـﺤ ــﺚ ﻣـﻌـﻬـﻤــﺎ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ ذات
اﻻﻫ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎم اﻟـ ـﻤـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ،وﺳ ـﺒ ــﻞ
ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻟـﻤـﺘـﺒــﺎدل ﻣﻊ
ﺑﻠﺪﻳﻬﻤﺎ ﻵﻓﺎق أرﺣﺐ.
ﻛـ ـﻤ ــﺎ رﺣ ـ ـ ــﺐ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون ﻣــﻊ
اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ؛ اﻟﻨﻴﺒﺎﻟﻲ واﻟﻨﻴﺠﺮي،
ً
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ،آﻣﻼ
ﻟﻠﺴﻔﻴﺮﻳﻦ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
واﻟﺴﺪاد ﻓﻲ ﻣﻬﺎم ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ.
ﻣـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـﻬ ـ ـﺘـ ــﻪ ،أﻛـ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴ ــﺮ
اﻟ ـﻨ ـﻴ ـﺠــﺮي ،ﻋ ـﺒــﺪو ﺑــﻮﺑ ـﻜــﺮ ،ﻗــﻮة
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻨﻴﺠﺮﻳﺔ  -اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
ً
ﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺮﺑ ـ ــﺎ ﻋ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺺ ﺷـ ـﻜ ــﺮه
وﺗﻘﺪﻳﺮه ﻟﺤﻔﺎوة اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺘﻲ
ﻟﻤﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﺨﺎﻟﺪ.
ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧ ـ ـﺒـ ــﻪ ،ﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴ ــﺮ
اﻟﻨﻴﺒﺎﻟﻲ دورﺟــﺎ ﺑﻬﺎﻧﺪاري ،إن

ﻃﻼل اﻟﺨﺎﻟﺪ

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻨﻴﺒﺎﻟﻴﺔ – اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻣـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰة ،وﺗـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺘ ــﻊ ﺑـ ــﺄواﺻـ ــﺮ
ً
اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم ،آﻣﻼ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ
ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ً
واﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ ﺳ ـﻤ ــﻮه أﻳـ ـﻀ ــﺎ ،ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋـﻴــﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ اﻟـﺸـﻴــﺦ
ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻟـ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪ ،ﺛ ــﻢ ﺳ ـﻔ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ــﺪى
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺎﻟﺪ.

اﻟﻤﺒﺎرك ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ﺑﻌﺪ زﻳﺎرة رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮ

ﻣﻤﺜﻞ اﻷﻣﻴﺮ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻞ أﻣﺲ
ﺣـﻀــﺮ ﻣـﻤـﺜــﻞ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﺴـﻤــﻮ أﻣـﻴــﺮ اﻟـﺒــﻼد
اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣ ـﻤــﺪ ،ﺳـﻤــﻮ اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻧﺎﺻﺮ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻤــﺪ ،أﻣـ ــﺲ ،ﺣ ـﻔــﻞ ﺗـﻨـﺼـﻴــﺐ اﻹﻣ ـﺒ ــﺮاﻃ ــﻮر

ﺑﺮزاﻧﻲ ،أﻋﺮب ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ
ﺑﻌﻮدة ﺳﻤﻮه إﻟﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ،
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻜﻠﻠﺖ ﺑــﺎﻟـﺘــﻮﻓـﻴــﻖ واﻟ ـﻨ ـﺠــﺎح،
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﺴﻤﻮه ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ وﺗﻤﺎم
اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.

وﺑ ـﻌ ــﺚ ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ
ﺷﻜﺮ ﺟﻮاﺑﻴﺔ ،ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻜﺮه
وﺗﻘﺪﻳﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻋﺮب ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻬﺎن
وﻣـﺸــﺎﻋــﺮ ﻃﻴﺒﺔ وﺗـﻤـﻨـﻴــﺎت ﺻــﺎدﻗــﺔ،
راﺟـ ـﻴ ــﺎ ﻟ ــﻪ ﻣ ــﻮﻓ ــﻮر اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ وﺗ ـﻤــﺎم
اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.

ً
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ أﻣﺲ

اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤـ ــﻮري ﻟ ـﻠ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ واﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺼ ــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﺒﻴﻨﺔ ان ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣــﺮا ﺣــﻞ ا ﻟـﻤـﺸــﺮوع ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺘﻪ
وﺣﺘﻰ إﻗﻔﺎﻟﻪ اﻟﻤﺎﻟﻲ.

ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ
واﻛﺪت ان اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻰ اﺣﺪاث
ﻧ ـﻘ ـﻠــﺔ ﻧــﻮﻋ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل اﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻌــﺎت
اﻻﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ـﻴ ــﺔ وﻫـ ــﻮ اﻟ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع اﻟ ــﺬي
ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري
اﻟﺪوﻟﻲ.

اﻟﺨﻨﺔ ﻳﺴﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ...

ً
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ أن »ﺗﺴﻴﺮ اﻷﻣﻮر إﻟﻰ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﻔﺮﺣﻨﺎ ،وﻛﻠﻨﺎ أﻣﻞ ﻓﻲ واﻟﺪﻧﺎ
ً
ﺳﻤﻮ اﻷﻣـﻴــﺮ أن ﻳﺼﺪر ﻋـﻔــﻮا ﻋــﻦ أﺑﻨﺎﺋﻪ ،ﻓــﺎﻷﻣــﻞ ﻣﻌﻘﻮد ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮه،
ﻻﺳﻴﻤﺎ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﺲ ﻟﻪ إﻻ ﺑﻠﺪه«.
وﺣﻮل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺘﺎب اﻋﺘﺬار ،أﻓﺎد ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر،
ً
ْ
»وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﻻ ﻓﻜﺮة ﻟﺪي ﻋﻨﻬﺎ« ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن »ﺻﺪور
ً
ً
ﻋﻔﻮ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻛﺎن داﻓﻌﺎ ﻟﺮﺟﻮع أﺧﻲ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد،
ً
وﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﺼﺪر ﻋﻔﻮ ﻋﻨﻪ أﻳﻀﺎ«.
وﻏﺮد اﻟﺨﻨﺔ ﻟﺤﻈﺔ وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎر» :اﻟﺤﻤﺪ واﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻪ وﺻﻠﻨﺎ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻌﺰﻳﺰة ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ،ﺣﻔﻆ اﻟﻠﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺷﻌﺒﻬﺎ اﻷﺻﻴﻞ ﻣﻦ
ﻛــﻞ ﺳــﻮء ﺑﻔﻀﻠﻪ ﺛــﻢ ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ ﺳـﻤــﻮ اﻷﻣـﻴــﺮ وﺳـﻤــﻮ وﻟــﻲ ﻋـﻬــﺪه اﻷﻣـﻴــﻦ
ﺣﻔﻈﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ«.
وﻛ ــﺎن اﻟﺨﻨﺔ أﻋـﻠــﻦ ﺻـﺒــﺎح أﻣــﺲ أﻧــﻪ ﺳﻴﻌﻮد إﻟــﻰ أرض اﻟــﻮﻃــﻦ ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﻋﺔ  5:45ﻣﺴﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ إﺳﻄﻨﺒﻮل،
ً
ﺳﺎﺋﻼ اﻟﻠﻪ اﻟﻔﺮج ﻟﻪ وﻹﺧﻮاﻧﻪ اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ.

»ﻋﻘﺪة ﺑﺎﺳﻴﻞ« ﺗﻜﺒﻞ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻓﻲ...
ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺿﻮء اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ وزراء اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« ،ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻋﻦ
ﺧﻴﺎرات ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﺘﻬﺎ ُ
ﺑﻌﺪ ،وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻮزراء.
وﻗﺎﻟﺖ إن »ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺪﻻء ﻟﻮزراء اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻠﻴﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص
َ
رﺋﻴﺴﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﻣﺎ ُﻳﺤﻜﻰ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ وزاري ﻳﺼﻄﺪم
ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻮن ﺗﻄﻴﻴﺮ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻟﻤﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻛﻮزﻳﺮ ﻟﻠﺨﺎرﺟﻴﺔ ورﺋﻴﺲ
ﻟﻠﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ«.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ اﻗﺘﺮاح ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ،وﻫﻮ ﺧﺮوج وزراء »اﻟﻤﺎل« ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ

اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ ﺑـﺘـﻠـﻤـﺴــﻪ
اﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎت اﻟ ـ ــﺪول اﻟـﻨــﺎﻣـﻴــﺔ
ﺑــﺎﻋ ـﺘ ـﺒــﺎره وﺳ ـﻴ ـﻠــﺔ وﺷ ــﺮاﻛ ــﺔ
ﻓ ـ ـﻌـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﺛ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ــﺖ ﺟـ ــﺪارﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ
وﺟ ــﺪﻳ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻇـ ــﻞ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ
اﻟـﺘـﻌــﺎون ﻓـﻴـﻤــﺎ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺸـﻤــﺎل
واﻟـ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﻮب واﻟ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺎون
اﻟﺜﻼﺛﻲ".
واﺷ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮاح اﻟـ ـ ــﻰ ان
ﻋــﺎم  2019ﺷﻜﻞ ﺑــﺪا ﻳــﺔ ﻟﺘﻠﻚ
اﻟ ـﺤ ـﻘ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺰزة ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮاﻛــﺔ
واﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪور اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـ ـ ــﺆدﻳ ـ ـ ــﻪ
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺑ ـﻴ ــﻦ ﺑ ـﻠ ــﺪان
اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻨـ ــﻮب ﻓـ ـ ــﻲ اﻃ ـ ـ ـ ــﺎر ﺧ ـﻄــﺔ
ﻋ ـﻤ ــﻞ ﺑ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺲ آﻳـ ـ ــﺮس اﻟ ـﺘــﻲ
اﻋﺘﻤﺪت ﻓﻲ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻟـ ـﻤ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ اﻻﻣ ـ ـ ـ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة
ا ﻟـﺜــﺎ ﻧــﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﺑﻠﺪان
اﻟﺠﻨﻮب ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ
اﻻﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
و ﻧـ ـ ــﺎ ﺷـ ـ ــﺪ دول ا ﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﻮب
اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺪرة ﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺬل ﻛ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣ ــﺎ
ﺑـ ـ ــﻮﺳ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎﻫ ـ ـﻤـ ــﺔ
ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﻠ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺔ اﺣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺟ ـ ــﺎت
اﻟ ـ ــﺪول اﻟ ـﻨــﺎﻣ ـﻴــﺔ اﻻﻗـ ــﻞ ﻧ ـﻤــﻮا
ﻓــﺎﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺎت اﻟ ـﻴــﻮم ﻣـﺘـﻌــﺪدة
اﻻوﺟﻪ وأﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﻣﻦ أي
وﻗﺖ ﻣﻀﻰ.

اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻳﺜﻤﻦ ﺗﻌﺎون أﻣﻴﺮ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺨﺎﻟﺪ ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺸﺮاح

وا ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف ا ﻟ ـ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـ ــﺮاح ان
ﻣـ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ـ ــﺪات اﻟـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺪوق
اﻟـ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ــﻮﻳـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ــﻲ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻣﺘﺪت
ﻻ ﻛـ ـ ـﺜ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ــﻦ  107دول ﻓ ــﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﻴﺚ
ﻓ ــﺎق ﺣـﺠــﻢ ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪات
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ
أﺻـﺒـﺤــﺖ ﻓــﻲ ﻃـﻠـﻴـﻌــﺔ اﻟ ــﺪول
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪات
ﺑـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎﻻت اﻻﻧـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
واﻻﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ واﻻﻏــﺎﺛـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﻧﺎﻣﻴﺔ.

ﺧﻠﻴﻞ و»اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ« واﺋﻞ أﺑﻮﻓﺎﻋﻮر و»اﻷﺷﻐﺎل« ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻨﻴﺎﻧﻮس ﻣﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮوج ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪت ﻫﺬا اﻟﻄﺮح،
ﻣﻮﺿﺤﺔ أن »اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺗﺮف اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺘﻔﺎوض«.
ً
وأﺿﺎﻓﺖ أن »اﻻﻗﺘﺮاح اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻫﻮ ﺧﺮوج وزﻳﺮ اﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻘﻴﺮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻧﺪﻻع اﻟﺸﺮارة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺜﻮرة ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﻮزﻳﺮ ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،واﻟﻮزﻳﺮ
ﺑﺎﺳﻴﻞ«.
ً
واﺳﺘﺄﻧﻒ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻲ اﻟـﺴــﺮاي اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،أﻣــﺲ ،ﻣﻠﺘﻘﻴﺎ
ﺳﻔﺮاء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎن.
وﻗﺎل اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﺨﺎص ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺎن ﻛﻮﺑﻴﺘﺶ ،ﺑﻌﺪ
اﻟـﻠـﻘــﺎء ،إن »اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋـ ّـﺒــﺮت ﻋــﻦ دﻋﻤﻬﺎ ﻟــﻸﻫــﺪاف اﻹﺻــﻼﺣـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ
أوﺟﺰﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي ،واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.
ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻘﻰ اﻟﺤﺮﻳﺮي اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ ،اﻟﺬي ﻗﺎل
ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻘﺎء ،إن »اﻟﻮﻗﺖ اﻵن ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻻ ﻟﻠﻜﻼم«.
٢٢

إﻳﺮان ﺗﺸﻜﻚ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت وﺗﻮﻓﺪ...
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻨﺪوﺑﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟـﺤــﺮس اﻟـﺜــﻮري وﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ
»ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.
وأﺿﺎف اﻟﻤﺼﺪر أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻦ أﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﺷﺮﻋﻴﺔ
وﻋﻔﻮﻳﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ أي ﻓﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎﺳﻲ أو دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ،وﺗﻘﺮر أن
ﻳﺘﻢ اﻹﻳﻌﺎز إﻟﻰ ﺣﻠﻔﺎء ﻃﻬﺮان اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻬﺪوء ،واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷوﺿﺎع.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ اﺗﻔﻘﻮا ﻣﻊ ﻣﻨﺪوﺑﻲ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«،
ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﺰب
ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ،اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻷﻣﺮ ﻣﻮﻗﻒ ﻃﻬﺮان ،وأﺑﺮز ﻫﺬه
اﻟﺨﻄﻮط دﻋﻢ ﺑﻘﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ إﻳﺠﺎد إﺻﻼﺣﺎت ﻋﺎﺟﻠﺔ.

أﺷﺎد ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺎﻟﺪ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر
اﻟﺮاﺋﻊ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺴﻠﻢ اﻻﻣﻴﺮ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ
ﻧﺎﻳﻒ اﻣﺎرﺗﻬﺎ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻼﻓﺖ
اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺑﺠﻬﻮد اﻣﻴﺮﻫﺎ.
واوﺿﺤﺖ ﺳﻔﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ اﻣﺲ ان ذﻟﻚ
ﺟﺎء ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻦ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﺨﺎﻟﺪ ﻓﻲ دﻳﻮان اﻹﻣﺎرة ﻓﻲ )اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ(.
واﺿﺎﻓﺖ ان اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺨﺎﻟﺪ اﻛﺪ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ان اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
 اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ وراﺳﺨﺔ وﻣﺘﻴﻨﺔ وﺗﻌﻀﺪﻫﺎ اﻟﺮواﺑﻂ اﻻﺧﻮﻳﺔواﻟﻨﺴﺐ واﻟﻤﺼﻴﺮ اﻻوﺣﺪ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎدة اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﺷﻌﺒﻴﻬﻤﺎ وﺗﻘﻮﻳﻬﺎ
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻟﺴﻤﻮ اﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻻﺣﻤﺪ وﺧﺎدم
اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ال ﺳﻌﻮد.
واﺷﺎرت اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻰ ان اﻟﺨﺎﻟﺪ اﺷﺎد ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ
اﻣﻴﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ اﻣﻮر اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻫﻨﺎك.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ،ﻧــﻮه ﺑــﻦ ﻧــﺎﻳــﻒ ﺑـﺤــﺮص ﻗـﻴــﺎدة اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﺜـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ ،ﻻﻓـﺘــﺎ اﻟ ــﻰ ان اﻟـﻘــﻮاﺳــﻢ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﺸﻌﺒﻴﻦ
اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ ﻛﺒﻴﺮة واﻋﺮب ﻋﻦ ﺻﺎدق ﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻪ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺷﻌﺒﺎ
ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺮﺧﺎء.

وذﻛﺮ أن ﻣﻨﺪوﺑﻲ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« أﺷﺎروا إﻟﻰ ﻓﺸﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ
اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أي ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ أوروﺑﺎ أو اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
وأﻛﺪوا أن اﻟﻀﻐﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﻬﺎدف
إﻟﻰ رﺻﺪ أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أدى إﻟﻰ ﻛﺴﺮ
ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ أﺛﺎر ﺗﺨﻮف اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ اﻟﻜﺒﺎر
اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎدروا إﻟﻰ ﺳﺤﺐ أرﺻﺪﺗﻬﻢ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ اﻧﻜﺸﺎف ﻣﺎﻟﻲ،
وﺿﺎﻋﻒ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ً
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎن دراﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺎ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻨﻈﺮة
اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ،ﻣــﻊ ﺗﻠﻘﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑــﺄن ﻫﻨﺎك ﻣﺤﺎوﻟﺔ دوﻟﻴﺔ
إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﻮم إﻳــﺮان ﻹﺳﻘﺎط ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮي ،وإﺣــﺮاج »ﺣﺰب
اﻟﻠﻪ« ﻋﺒﺮ إﻓﺸﺎل ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ،وإﺑﻘﺎء اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮاغ
دﺳﺘﻮري ،ﺑﻬﺪف ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وأوﺿﺢ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ
ً
ً
ً
اﻟﻘﻮﻣﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﺨﺼﺼﺎ ﻟﻠﺸﺄن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،اﺳﺘﻌﺮض ﺧﻼﻟﻪ
ً
ً
ً
ﻣـﻨــﺪوﺑــﻮ »ﺣ ــﺰب اﻟـﻠــﻪ« ﻣــﺎ اﻋـﺘـﺒــﺮوه ﻣﺨﻄﻄﺎ دوﻟ ـﻴــﺎ -إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻹﺳﻘﺎط
اﻟﻌﻬﺪ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ أﻧﻪ ،ﺑﺤﺴﺐ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ،ﻓﺈن ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
رﻳﺎض ﺳﻼﻣﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻼﻋﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺨﻄﻂ ،إذ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ
ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺼﺮف ،أو ﺗﻌﺪﻳﻞ دﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
أو اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﺑﻴﻦ أن ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻟﺤﺰب اﻋﺘﺒﺮوا أن اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺪرزي وﻟﻴﺪ ﺟﻨﺒﻼط
واﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﺳﻤﻴﺮ ﺟﻌﺠﻊ ﻳﻤﺜﻼن اﻟﻀﻠﻌﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻤﺜﻠﺚ اﻟﻤﺨﻄﻂ،
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺛﻮا ﻋﻦ اﺗﺼﺎﻻت ﺟﺮت ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺟﻮزﻳﻒ
ً
ﻋﻮن ﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻤﻴﺸﺎل ﻋﻮن.
ﱡ
وﻟﻔﺖ اﻟﻤﺼﺪر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع اﺗ ِﺨﺬ ﻗﺮار ﺑﺈﻳﻔﺎد
ﻗﺎﺋﺪ »ﻓﻴﻠﻖ اﻟـﻘــﺪس« اﻟـﻠــﻮاء ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ إﻟــﻰ ﺑﻴﺮوت ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺨﻄﻂ.
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محليات

الخراز :توافق حكومي -نيابي على قانون العمل الخيري الجديد

• توقع أن يرى النور خالل دور االنعقاد المقبل • رقابة صارمة على العمل الخيري لحمايته من االنحراف
جورج عاطف

قال الخراز إن «توطين العمل
الخيري يدعم التوجه الحكومي
في ايصال األموال المجموعة
إلى المستحقين بالداخل».

أكد وزير الشؤون االجتماعية
ً
س ـعــد الـ ـخ ــراز ،أن ث ـمــة تــواف ـقــا
ب ـي ــن ال ـس ـل ـط ـت ـيــن ال ـت ـشــري ـع ـيــة
والـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة عـ ـل ــى ك ـ ــل م ـ ــواد
مـشــروع قــانــون العمل الخيري
ً
الجديد ،متوقعا أن يرى النور
خالل دور االنعقاد المقبل.
وق ـ ــال ال ـ ـخـ ــراز ،ف ــي تـصــريــح
ص ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس ،ع ـل ــى هــامــش
حضوره المؤتمر األول التحاد
المبرات والجمعيات الخيرية،
بحضور وزيرة الشؤون السابقة
هند الصبيح ،ورئيس مجلس
إدارة االتحاد خالد العيسى ،إن
«صياغة مشروع قانون جديد
لـلـعـمــل ال ـخ ـيــري ب ــات ض ــرورة
ً
ُم ـل ـحــة ،خ ـصــوصــا أن الـقــانــون
ال ـحــالــي ( )1962/24قــديــم ولــم
يـعــد ُيـلـبــي الـطـمــوح أو يــواكــب
المتطلبات اآلنية والمستقبلية»،
الف ـ ـتـ ــا إل ـ ـ ــى أن ،جـ ـمـ ـي ــع م ـ ــواد
ُ
المشروع الجديد تحكم الرقابة
والمتابعة بصورة أوســع على
ال ـع ـم ــل ال ـخ ـي ــري وت ـح ـم ـيــه مــن
االنحراف عن أهدافه المرجوة».

وأكــد الخراز ،حرص الــوزارة
ع ـلــى مـتــابـعــة وم ــراق ـب ــة الـعـمــل
الـخـيــري فــي الــداخــل وال ـخــارج،
إضــافــة إلــى توجيه الجمعيات
والمبرات إلى االلتزام بتوطين
ً
الـمـشــروعــات الـخـيــريــة ،مشيرا
إ لــى أن توطين العمل الخيري
ي ــدع ــم ال ـت ــوج ــه ال ـح ـك ــوم ــي فــي
ايصال األمــوال المجموعة إلى
ً
المستحقين بالداخل ،آمال إقرار
قانون جديد للجمعيات األهلية
والعمل التطوعي عقب االنتهاء
من إقــرار مشروع قانون العمل
الخيري الجديد.
ولفت إلــى أن ال ــوزارة تهدف
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـ ـم ـ ـبـ ــرات
وال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات إل ـ ـ ـ ــى ت ــوحـ ـي ــد
الـ ـجـ ـه ــود ال ـخ ـي ــري ــة ال ــداخ ـل ـي ــة
ً
والخارجية ،خصوصا المتعلقة
بالمشروعات اإلغاثية.
ودعـ ـ ــا الـ ـ ـخ ـ ــراز ،ال ـج ـم ـع ـيــات
الخيرية والمبرات غير األعضاء
في االتحاد إلى االنضمام اليه،
بغية توحيد الجهود الخيرية،
ً
مـ ــؤكـ ــدا اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـ ـ ـ ــوزارة فــي

الخراز والصالح يكرمان الصبيح
متابعة ومراقبة العمل الخيري
ً
بـ ـ ـ ـ ـ ــدءا مـ ـ ــن م ـ ـنـ ــح الـ ـت ــرخـ ـي ــص
ً
للمشروع وصــوال إلى مراجعة
ً
تقاريره النهائية ،مشددا على أن
تعزيز العمل الخيري في البالد
م ــراق ــب وم ـح ـمــي م ــن ال ـ ـ ــوزارة،
ً
الفتا إلى أن الجمعيات الخيرية

ودورها يدعم توجه الدولة في
دعم العمل الخيري ،إلى جانب
جهودها نحو التوطين.
وأكــد الـخــراز حــرص ال ــوزارة
عـ ـل ــى دع ـ ـ ــم وتـ ـشـ ـجـ ـي ــع ال ـع ـم ــل
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــري ،وت ـن ـم ـي ــة إي ـ ــرادات ـ ــه
وت ـن ـظ ـي ـم ــه م ـ ــن خ ـ ــال ت ـعــزي ــز

رقابتها الصارمة على الجهات
الخيرية ،بالتعاون مع العديد
من جهات الدولة.

وضع عالمي
من جانبه ،أكد رئيس االتحاد

خ ــال ــد ال ـ ـصـ ــالـ ــح ،أن ال ـج ـه ــود
ال ـخ ـي ــري ــة ف ــي ال ـك ــوي ــت لـيـســت
ج ــدي ــدة ،ب ــل ج ـبــل عـلـيـهــا أهــل
ً
الكويت منذ القدم ،الفتا إلى أن
ً
ً
الـكــويــت تشهد وضـعــا عالميا
ً
م ـم ـي ــزا ف ــي ال ـع ـم ــل اإلن ـس ــان ــي،
ً
متمنيا أن يـتــم يستمر العمل
ً
الخيري من أهل الخير تحقيقا
ل ـم ـص ـل ـحــة ال ـج ـم ـيــع م ــن خ ــال
الجيل الحالي أو القادم.
وأض ـ ــاف ال ـصــالــح أن «عـمــل
الخير ينسجم مع تاريخ الكويت
الذي أنشئ في الماضي ومايزال
ً
مستمرا في مد يد العون للكبير
والـصـغـيــر وال ـب ـلــدان الـعــربـيــة»،
ً
مهنئا سمو أمير البالد بالعودة
ً
سالما معافى إلى البالد ،وهو
ال ـ ـ ــذي ي ــرع ــى ج ـم ـي ــع األعـ ـم ــال
الخيرية في البالد.
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس
م ـف ــوض ـي ــة ش ـ ـ ــؤون ال ــاج ـئ ـي ــن
ال ـت ــاب ـع ــه ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة فــي
الـ ـك ــوي ــت س ــام ــر حـ ـ ــداديـ ـ ــن ،إن
«المفوضية واالتحاد يتعاونان
فـ ــي مـ ـج ــال الـ ـعـ ـم ــل االنـ ـس ــان ــي

ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي ودعـ ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــات
اإلن ـســان ـيــة لــاج ـئ ـيــن ف ــي عــدد
ً
من بلدان العالم» ،الفتا إلى أن
المفوضية تسعى إ لــى توثيق
الشراكة مع االتحاد وأعضائها
ً
اسـ ـتـ ـكـ ـم ــاال لـ ـجـ ـه ــود ال ـك ــوي ــت
اإلنسانية السباقة في الجهود
الـمـسـتـمــرة ،ال ـتــي مـنـحــت على
أثره لقب مركز العالم اإلنساني
وأدرج ـ ـ ـ ـ ــت ضـ ـم ــن أع ـ ـلـ ــى عـشــر
مانحين لدى المفوضية بأكثر
من  400مليون دوالر.
وكشف حــداديــن ،أن الكويت
متمثلة في بيت الزكاة كانت أول
من قدم المساعدة للروهينغا،
إض ــاف ــة إل ــى ج ـه ــود أخـ ــرى في
مـ ـن ــح الـ ـمـ ـف ــوضـ ـي ــة ت ــراخ ـي ــص
لتنفيذ حملة تـبــر عــات لتنفيذ
حمالتها اإلنسانية.

«المحاسبة» و«التدقيق األوروبية» بحثا التعاون المهني

العفاسي ونظيره المغربي ناقشا
الخبرات
وتبادل
القضائي
التعاون
في مجال مؤشرات قياس األداء وتقييم دور األجهزة الرقابية

ب ـح ــث وزيـ ـ ــر ال ـ ـعـ ــدل وزيـ ــر
الــدولــة لـشــؤون مجلس األمــة
المستشار د .فهد العفاسي
م ــع ن ـظ ـيــره ال ـم ـغــربــي محمد
بــن عـبــدالـقــادر ،أم ــس ،تعزيز
ا لـعــا قــات الثنائية مــن خالل
تفعيل االتفاقيات القانونية
والقضائية.
وات ـ ـفـ ــق الـ ـج ــانـ ـب ــان ،خ ــال
ال ـل ـقــاء ال ــذي ت ــم عـلــى هــامــش
أعمال اليوم الثاني للمؤتمر
ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــدالـ ـ ــة ،الـ ـ ـ ــذي
تستضيفه مراكش المغربية،
عـ ـل ــى تـ ـع ــزي ــز ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون بـيــن
وزارت ـ ـ ــي الـ ـع ــدل ف ــي ال ـكــويــت
والمغرب ،عبر تبادل التجارب
والخبرات والتشريعات.
وت ـ ـ ـنـ ـ ــاول ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ت ـك ـث ـيــف
ب ـ ــرام ـ ــج الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب ألعـ ـض ــاء
ال ـق ـضــاء ومـنـتـسـبــي ال ـعــدالــة
بــالـبـلــديــن ،ف ـضــا ع ــن تـبــادل
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارب الـ ـ ـن ـ ــاجـ ـ ـح ـ ــة ف ــي
مجاالت العمل القضائي.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـصـ ـ ــدد ،ث ـ ّـم ــن
ال ـ ــوزي ـ ــر بـ ــن عـ ـب ــدالـ ـق ــادر فــي
تصريح لـ «كونا» ،عقب اللقاء،

العفاسي ونظيره المغربي
مستوى المشاركة الكويتية
فــي مــؤتـمــر مــراكــش لـلـعــدالــة،
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــاول م ـ ــوض ـ ــوع
«الـعــدالــة واالسـتـثـمــار» ،قائال
إن ال ــوف ــد ال ـكــوي ـتــي «مـتـمـيــز
مــن نــاحـيــة ال ـعــدد والـخـبــرات
والـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ــرفـ ـي ــع ل ـك ـبــار
المسؤولين» في المؤسسات
القضائية ووزارة العدل.

تعميق التعاون
وأك ـ ـ ـ ــد الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ال ـم ـغ ــرب ــي

االتفاق مع الجانب الكويتي
على استمرار المباحثات بين
خبراء الوزارتين ،إلعداد إطار
ل ـت ـع ـم ـيــق الـ ـتـ ـع ــاون ال ـث ـنــائــي
ل ـم ــا ف ـي ــه م ـص ـل ـحــة ال ـب ـلــديــن
والشعبين.
وأضاف أن هذا اللقاء جاء
للتذكير بالعالقات «الممتازة»
بين البلدين ،مؤكدا ضــرورة
ال ـ ـم ـ ـضـ ــي ق ـ ــدم ـ ــا فـ ـ ــي ت ـع ــزي ــز
ع ــاق ــات ال ـت ـع ــاون وال ـت ـب ــادل
الـ ـفـ ـن ــي ف ـ ــي مـ ـج ــال ــي الـ ـع ــدل
والقضاء.

ب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــث رئ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس دي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
ال ـم ـح ــاس ـب ــة بـ ــاإلنـ ــابـ ــة ع ـ ــادل
الصرعاوي مع رئيس محكمة
ال ـتــدق ـيــق األوروبـ ـ ـي ـ ــة كــالــوس
هينير ليهني ،أوجــه التعاون
الفني والمهني المشترك.
وقالت مدققة إدارة الرقابة
الـ ـس ــابـ ـق ــة ب ـ ــال ـ ــدي ـ ــوان م ـن ـي ــرة
الهويدي ،في تصريح لـ"كونا"،
إن الجانبين أكدا خالل اللقاء,
ال ــذي عقد فــي بــاريــس ,أهمية
ت ـ ـبـ ــادل ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات وال ـم ـع ــرف ــة
بتعزيز دور الجهات المعنية
فـ ـ ــي تـ ـحـ ـقـ ـي ــق أكـ ـ ـب ـ ــر قـ ـ ـ ــدر مــن
الكفاءة المهنية.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن ال ـج ــان ـب ـي ــن
بحثا أوجه التعاون في مجال
مــؤشــرات قـيــاس األداء ،بشأن
مـتــابـعــة ت ـســويــة الـمــاحـظــات
ال ـ ـ ــواردة بــال ـت ـقــاريــر الـسـنــويــة
لألجهزة الرقابية.
وأشـ ــارت إل ــى مــا تتمتع به
محكمة التدقيق األوروبية من
تجربة غنية وخبرات متراكمة
بهذا االتجاه.

الصرعاوي مع رئيس محكمة التدقيق األوروبية
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن ا ل ـ ـجـ ــا ن ـ ـب ـ ـيـ ــن
بحثا كــذلــك مـجــاالت التعاون
بمراجعة النظير ،بهدف تقييم
أداء دور األجهزة العليا وقيمة
ال ـم ـن ــاف ــع ال ـم ـح ـق ـقــة م ــن واق ــع
المنتجات الرقابية ،لما تتمتع
به محكمة التدقيق األوروبية
من كفاءة بهذا المجال.

وت ـ ـ ـطـ ـ ــرق الـ ـ ـج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــان إلـ ــى
ت ـج ــارب ال ـطــرف ـيــن ف ــي تــدقـيــق
األداء ،لما يمثله من تطلع لكل
األجـ ـه ــزة ،ب ـهــدف ال ـت ـحــول من
التدقيق التقليدي الى تدقيق
األداء ،لكون تدقيق األداء أحد
المتطلبات الرئيسية للتدقيق
ع ـلــى تـنـفـيــذ أهـ ـ ــداف الـتـنـمـيــة

ً
المستدامة التي أضحت تحديا
ً
كبيرا لجميع األجهزة الرقابية.
ورحـ ــب ال ـجــانــب األوروب ـ ــي
بالتعاون الفني والمهني مع
ديـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة بــالـكــويــت
بهذه المجاالت ،ووعد بتقديم
كـ ـ ــل الـ ـ ــدعـ ـ ــم ب ــالـ ـم ــوض ــوع ــات
المقترحة من خالل استضافة

ال ـ ـ ـم ـ ـ ـخ ـ ـ ـت ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــن ب ـ ـم ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة
ال ـح ـســابــات األوروبـ ـي ــة أو من
خالل ورش العمل والملتقيات
العلمية.
وأشـ ـ ــار ال ـجــانــب األوروبـ ـ ــي
إل ـ ـ ــى ت ـق ـي ـي ــم ج ـ ــوان ـ ــب ال ـع ـم ــل
ذات ال ـع ــاق ــة بــال ـمــوضــوعــات
المقترحة ،بهدف تقييم األدلة
المستخدمة والنماذج المعمول
ب ـهــا ،السـيـمــا أن ال ــدي ــوان قــام
أخ ـ ـيـ ــرا ب ـت ـط ــوي ــر ال ـك ـث ـي ــر مــن
جوانب العمل والبعض اآلخر
بصدد التطوير.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أك ـ ـ ــد الـ ـج ــان ــب
الكويتي أن التعاون مع محكمة
ال ـت ــدق ـي ــق األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة يـعـطــي
إضافة مهنية وفنية لجوانب
العمل بالديوان ،بهدف تنمية
قدرات العاملين.
وحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــر االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع م ــن
الجانب الكويتي مــديــر إدارة
الرقابة على األداء عادل الكوت،
ومـ ــن ال ـج ــان ــب األوروبـ ـ ـ ــي من
إدارة م ـك ـتــب ال ــرئ ـي ــس م ــارك
هيدكامب.

«المناقصات» :تأجيل حزمة المباني الخدمية «الكهرباء» :لجنة لمتابعة ترشيد االستهالك
ً
نظمت فعاليات توعوية تزامنا مع االحتفال بيوم الطاقة العالمي
الجاري
29
إلى
الجديد
بالمطار
●
سيد القصاص

تكلفتها المالية تقدر بـ  250مليون دينار
●

سيد القصاص

قـ ـ ـ ــرر الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز ال ـ ـمـ ــركـ ــزي
لـلـمـنــاقـصــات ال ـعــامــة تأجيل
مــوعــد إق ـفــال مناقصة وزارة
األشـ ـ ـغ ـ ــال الـ ـع ــام ــة ال ـخ ــاص ــة
ب ــإنـ ـش ــاء وإنـ ـ ـج ـ ــاز وص ـي ــان ــة
الـ ـح ــزم ــة رقـ ـ ــم « »2ال ـخ ــاص ــة
بــالـمـبــانــي الـخــدمـيــة والـطــرق
ال ـم ــؤدي ــة إلـ ــى مـبـنــى ال ــرك ــاب
الجديد « »2ومواقف السيارات
إلى  29الجاري.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر
م ـط ـل ـعــة فـ ــي «األش ـ ـ ـغـ ـ ــال» أن ــه
س ـ ـي ـ ـتـ ــم الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــاث ـ ـ ــاء الـ ـمـ ـقـ ـب ــل

إغ ـ ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـم ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــة وفـ ـت ــح
ب ــاب ال ـع ـط ــاء ات الـمـقــدمــة من
الـ ـش ــرك ــات ال ـم ـت ـنــاف ـســة عـلــى
الفوز بتنفيذ المشروع ،الذي
تـشــرف عليه وزارة األشـغــال
كجهة منفذة لمصلحة االدارة
العامة للطيران المدني كجهة
مستفيدة.

دراسة العطاءات
وب ـي ـنــت ال ـم ـص ــادر أن ــه من
المقرر احالة جميع العطاءات
الـ ــى ال ـ ـ ـ ــوزارة ل ــدراس ـت ـه ــا مــن
خـ ـ ــال ل ـج ـن ــة ف ـن ـي ــة م ـش ـك ـلــة،

الشهاب تشكل لجنة لمعالجة
الطرود البريدية المهملة
شكلت وكيلة وزارة المواصالت ،المهندسة خلود الشهاب ،لجنة
تختص بمعالجة الطرود المهملة والمتعذر توزيعها.
وجـ ــاء ف ــي قـ ــرار تـشـكـيــل الـلـجـنــة مـنــح أعـضــائـهــا صــاحـيــات
واختصاصات مباشرة ،للمساهمة في ايجاد حل جذري للمشكلة
المتراكمة ،لعدم وضوح بيانات المرسل والمستقبل ،إلى جانب
عدم متابعة الجمهور للطرود الخاصة بهم في بعض الحاالت.
وتضم اللجنة ممثلي إدارات قطاع البريد ،وممثال عن اإلدارة
العامة للجمارك ،وممثال عن بيت المال ،وتنتهي أعمالها بنهاية
م ــارس  .2020وضـمــن اخـتـصــاصــات اللجنة ات ـخــاذ اإلجـ ــراءات
المناسبة في الطرود التي تعذر توزيعها ،وتذليل كل العقبات
والسلبيات ،وتسهيل إج ــراء ات العمل بمعالجة مواطن الخلل،
وتطوير آلية العمل والتنسيق لترتيب األمور ،بما يتوافق مع نظام
ً
اإلفــراج الجمركي لالتحاد البريدي العالمي  ،CDSتنفيذا لرؤية
وكيل الوزارة في تطوير بيئة العمل.

واع ـ ـ ــداد تــوص ـيــة ف ـن ـيــة حــول
جميع ال ـع ـطــاء ات ،واحالتها
مرة اخرى للجهاز التخاذ قرار
الترسية على أفضل العطاءات
ماليا وفنيا ،في ضوء الدراسة
الفنية التي تقدمها «األشغال»
ووفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ل ـ ـ ـلـ ـ ــوائـ ـ ــح وقـ ـ ــانـ ـ ــون
المناقصات العامة.
و لـفـتــت ا ل ــى أن المناقصة
المذكورة تعتبر ضمن ثالث
حزم خاصة بمشروع المطار؛
«األولـ ـ ـ ـ ـ ــى» ي ـ ـجـ ــري ت ـن ـف ـيــذهــا
حـ ــال ـ ـيـ ــا لـ ـت ــوسـ ـع ــة ال ـ ـم ـ ـطـ ــار،
و«ال ـث ــال ـث ــة» تـخـتــص بــإنـشــاء
مــواقــف ال ـطــائــرات والـمـمــرات

ق ــرر وكـيــل وزارة الـكـهــربــاء وال ـمــاء المهندس
محمد بوشهري تشكيل لجنة لمتابعة ترشيد
استهالك الكهرباء والماء ،برئاسة الوكيل المساعد
لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه خليفة
الفريج.
وأش ــار ال ـقــرار ،ال ــذي حصلت «ال ـجــريــدة» على
نـسـخــة م ـنــه ،إل ــى أن ــه يـعـهــد لـلـجـنــة ال ـع ـمــل على
تخفيض اسـتـهــاك الـكـهــربــاء وال ـم ــاء ،مــن خــال
متابعة برامج الطاقة والتشجيع على استخدام
الطاقة البديلة ،واستخدام تقنيات ترشيد الكهرباء
والماء الحديثة ،ومتابعة تفعيل مساهمة مولدات
االحتياط في تخفيض األحمال عند الحاجة في
ال ـم ـبــانــي ،ومـتــابـعــة صـيــانـتـهــا وجــاهــزيـتـهــا مع
الجهات األخرى.
وأكد أهمية توعية المستهلكين بأوجه اإلسراف
في استهالك الكهرباء والماء ،وأساليب الترشيد،
ومتابعة محطات تعبئة المياه وطرق ترشيدها،

لمبنى ال ــرك ــاب ،مــوضـحــة ان
ال ـح ــزم ــة ال ـث ــان ـي ــة ق ــد ح ــددت
لها الوزارة تكلفة مالية تقدر
ب ـحــوالــي  250م ـل ـيــون دي ـنــار
ض ـ ـمـ ــن مـ ـي ــزانـ ـيـ ـتـ ـه ــا ل ـل ـس ـنــة
ال ـمــال ـيــة ال ـج ــاري ــة ت ـحــت بند
مشاريع النقل الجوي.
يذك ــر أن وزي ـ ــرة األشغـ ـ ـ ــال
الـ ـع ــام ــة وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة اإلس ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
د .ج ـن ــان ب ــوش ـه ــري ت ـتــرأس
اسبوعيا اجتماعا لمناقشة
أه ــم ت ـط ــورات م ـشــروع مبنى
الـ ـمـ ـط ــار الـ ـج ــدي ــد واألع ـ ـمـ ــال
المنفذة ونسب اإلنجاز وآلية
العمل المتبعة فيه.

ً
مختبر ألمراض الدم النووية بـ «العدان» قريبا

ً
الشطي 3561 :مراجعا لقسم الطب النووي خالل  9أشهر
●

عادل سامي

كشف مدير منطقة األحمدي
الـصـحـيــة د .أح ـمــد ال ـش ـطــي عن
ت ـج ـه ـي ــز قـ ـس ــم ال ـ ـطـ ــب ال ـ ـنـ ــووي
ف ــي مـسـتـشـفــى ال ـع ــدان بمختبر
لــدراســات أم ــراض ال ــدم النووية
قريبا.
وأك ـ ـ ــد الـ ـشـ ـط ــي فـ ــي ت ـصــريــح
للصحافيين أ مــس على هامش
احـتـفــال قسم الـطــب ال ـنــووي في
مستشفى العدان بأسبوع الطب
ال ـن ــووي وال ـت ـصــويــر الـجــزيـئــي،
م ــراج ـع ــة  3561م ــري ـض ــا لـقـســم

الـ ـط ــب ال ـ ـنـ ــووي فـ ــي مـسـتـشـفــى
الـ ـع ــدان خ ــال ال ـش ـهــور الـتـسـعــة
األول ــى مــن الـعــام ال ـجــاري ،الفتا
إلى مراجعة  4817مريضا خالل
عام .2018
وقــال إن أقـســام الطب النووي
فــي الكويت تـشــارك أقـســام الطب
الـ ـ ـن ـ ــووي فـ ــي الـ ـع ــال ــم االح ـت ـف ــال
بأسبوع الطب النووي والتصوير
ال ـجــزي ـئــي الـ ــذي يـعـقــد ف ــي شهر
أكتوبر من كل عام ،مشيرا إلى أن
أسبوع الطب النووي والتصوير
الـجــزيـئــي ه ــذا ال ـع ــام ي ـقــام تحت
شعار «الطب النووي من الغموض

إلــى الــوضــوح» ،ويتم خالله دعم
العاملين في هذا المجال لتعزيز
دورهــم المهني وتقديم االمتنان
لـهــم عـلــى عملهم ال ـش ــاق ،بحيث
يتم تعزيز دور قسم الطب النووي
والتصوير الجزيئي بين األقسام
الطبية والمجتمع.
وأض ـ ــاف ال ـش ـطــي أن أس ـبــوع
ال ـط ــب الـ ـن ــووي س ـي ـكــون حــافــا
ب ــاألن ـش ـط ــة والـ ـمـ ـح ــاض ــرات فــي
ال ـم ــدارس الـخــاصــة والحكومية
والمعارض والمجمعات التجارية
والعديد من الفعاليات.
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت رئ ـي ـســة

اخـ ـتـ ـص ــاصـ ـي ــي وفـ ـنـ ـي ــي ال ـط ــب
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ب ـم ـس ـت ـش ـف ــى ال ـ ـعـ ــدان
عــائ ـشــة ال ـق ـط ــان إن الـ ـه ــدف من
ا لـفـعــا لـيــة هــو تثقيف المجتمع
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــال ال ـ ـ ـطـ ـ ــب الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي،
ومـ ــا ي ـقــدمــه م ــن رع ــاي ــة صحية
ل ـ ـمـ ــرضـ ــاه ،وتـ ـسـ ـتـ ـه ــدف أي ـض ــا
أعـ ـض ــاء وهـ ـيـ ـئ ــات الـمـسـتـشـفــى
مــن األطـبــاء والممرضين ،وذلــك
إلتاحة الفرصة لفهم اإلجــراء ات
والفحوصات المختلفة ومعرفة
ال ـ ـفـ ــروق ب ـي ـن ـهــا ،ل ـت ـعــم ال ـف ــائ ــدة
من أجــل جــودة الخدمة المقدمة
للمرضى.

إضــافــة إلــى العمل على الـبــرامــج الترشيدية مع
الجهات المعنية في الدولة والمتابعة معها.
في سياق متصل ،وزعت إدارة العالقات العامة
وخــدمــة الـمــواطــن ب ــال ــوزارة «بــوس ـتــات» توعوية
على جميع مسؤولي وموظفي الـ ــوزارة ،تزامنا
مع االحتفال بيوم الطاقة العالمي ،الــذي يوافق
 22أكتوبر من كل عام ،للتحول نحو االستخدام
األمثل للطاقة النظيفة والمتجددة.
وت ـض ـم ـنــت «ال ـب ــوس ـت ــات» إرشـ ـ ـ ــادات لـلـحـفــاظ
عـلــى الـكـهــربــاء وال ـم ــاء ،بـهــدف تـعــزيــز المشاركة
واإلحساس بالمسؤولية الوطنية تجاه مقدرات
البالد.
كما نظمت «الكهرباء» ندوة ترشيدية بمدرسة
أم هــا شــم المتوسطة للبنات «ا ل ـس ــراج المنير»،
بـهــدف الـتــوعـيــة بــالـفــوائــد الـمـتــرتـبــة عـلــى حسن
استخدام الطاقة المتجددة لرفع كفاءتها وتحقيق
بـيـئــة أن ـظــف وأك ـث ــر أم ــان ــا واس ـت ــدام ــة لـلـبـشــريــة،
وكيفية تبني الحلول المستدامة لتحقيق بيئة
آمنة وتنمية مواردها لألجيال القادمة.

«صحة المرأة في بيئة آمنة»
في مستشفى الفروانية
قالت رئيسة قسم النساء وال ــوالدة بمستشفى الفروانية
د .أمل خضر ،إن القسم يقدم خدمات عالجية وتشخيصية
ووقائية متمثلة في عيادات النساء والوالدة العامة والعيادات
التخصصية مثل عيادة األم والجنين وعيادة العقم والتلقيح
الصناعي وعيادة السلس البولي وتخطيط المثانة ،وعيادة
سـكــر الـحـمــل وع ـيــادة باطنية الـحــوامــل وع ـيــادة اإلجـهــاض
المتكرر ،وعيادة رعاية السيدات بعد انقطاع الطمث ،وعيادة
الرضاعة الطبيعية ،وعيادة العالج الطبيعي الخاصة بصحة
المرأة.
وأضــافــت خضر فــي كلمة لها أمــس خــال فعالية «صحة
ال ـم ــرأة ف ــي بـيـئــة آم ـن ــة» ،أن الـفـعــالـيــة تـضـمـنــت ع ــدة بــوثــات
للخدمات الصحية التي يقدمها القسم للمرضى ،مشيرة إلى
أنه تم توزيع بروشورات توعوية للنساء عن جميع العيادات
والخدمات الصحية المقدمة من قسم النساء والوالدة.

برلمانيات
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الفاضل 510 :وظائف للكويتيين في عقود مقاولي النفط
مؤسسة البترول وشركاتها النفطية تعمل بشكل حثيث على دعم الكوادر الوطنية
محيي عامر

أكد الفاضل ان شركة صناعة
الكيماويات البترولية لم تقم
باالستحواذ على شركة (إم أي
غلوبال) ،وإنما قامت بإعادة
تنظيم ملكيتها فيها.

ف ــي رده عـلــى سـ ــؤال بــرلـمــانــي
للنائب الحميدي السبيعي ،قال
وزير النفط وزير الكهرباء والماء
خــالــد ال ـفــاضــل :سـيـتــم تــوفـيــر ما
ي ـ ـقـ ــارب  510وظـ ــائـ ــف ل ـل ـش ـبــاب
الـكــويـتـيـيــن م ــن حــديـثــي الـتـخــرج
ل ـل ـع ـمــل ع ـل ــى عـ ـق ــود ال ـم ـقــاول ـيــن
ب ــال ـق ـط ــاع ال ـن ـف ـط ــي وذلـ ـ ـ ــك وف ـقــا
لــإعــانـيــن الـمـنـشــوريــن بـتــاريــخ
 ،2019/7/28الفتا الى انه يتم تحديد
العدد من مؤسسة البترول الكويتية
وشركاتها النفطية التابعة حسب
االحـتـيــاجــات الـتـعــاقــديــة ،وال يتم
إصـ ــدار ق ـ ــرارات مــن مجلس إدارة
المؤسسة بهذا الشأن.
وردا ع ـل ــى س ـ ـ ــؤال هـ ــل ت ـنــوي
الـمــؤسـســة نـشــر اع ــان ــات قــادمــة
لفرص وظيفية اخرى حتى نهاية
العام الحالي؟ أجاب :تعمل مؤسسة
الـ ـبـ ـت ــرول ال ـكــوي ـت ـيــة وشــركــات ـهــا
النفطية التابعة بشكل حثيث على
دع ــم الـ ـك ــوادر الــوطـنـيــة م ــن خــال
تــوف ـيــر فـ ــرص وظ ـي ـف ـيــة لـلـشـبــاب
الكويتيين ،الى جانب التعاون مع
مختلف الـمــؤسـســات التعليمية
ف ــي ال ـكــويــت لــاس ـت ـفــادة م ــن تلك
ال ـم ـخ ــرج ــات ب ــال ـق ـط ــاع الـنـفـطــي،
وحيث انــه تــم اإلع ــان مــؤخــرا عن
تــوف ـيــر فـ ــرص وظ ـي ـف ـيــة لـلـشـبــاب
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ل ــال ـت ـح ــاق بــالـعـمــل
ف ــي ع ـق ــود ال ـم ـق ــاول ـي ــن بــالـقـطــاع
النفطي فإنه سيتعذر نشر إعالن
اخـ ــر لـحـيــن االن ـت ـه ــاء م ــن تعيين
ت ـلــك ال ـع ـمــالــة ،وح ـص ــر ال ـشــواغــر
التي تعذر تعبئتها ليتم ضمها
لــاحـتـيــاجــات الوظيفية األخ ــرى
والتي من المتوقع اإلعالن عنها في
العام القادم وهو تاريخ بدء سريان
تلك العقود.
مــن جـهــة اخ ــرى ،أك ــد الفاضل
ان شــركــة ص ـنــاعــة الـكـيـمــاويــات
الـبـتــرولـيــة لــم تـقــم بــاالسـتـحــواذ
على شركة (إم أي غلوبال) ،وإنما

قــامــت ب ــإع ــادة تـنـظـيــم ملكيتها
فيها.
وقال الفاضل في رد على سؤال
بــرلـمــانــي لـلـنــائــب خليل عبدالله
حصلت "الجريدة" على نسخة منه:
بعد ان كــانــت تمتلك فيها ملكية
مباشرة وملكية غير مباشرة عن
طــريــق إحـ ــدى شــركــاتـهــا الزميلة
(اي ـك ــوي ــت) قــامــت بـبـيــع ملكيتها
ال ـم ـب ــاش ــرة ف ـق ــط إل ـ ــى (إي ـك ــوي ــت)
وبذلك اصبحت شركتها التابعة
(إيكويت) تمتلك كامل اسهم شركة
(إم اي غلوبال) أي تمتلكها بنسبة
 %100لوجود توافق استراتيجي
بين شركة ايكويت والتي تمتلك
مصانع في دولة الكويت من بينها
االثـلـيــن جــايـكــول وشــركــة (ام إي
غلوبال) والتي تمتلك مصانع في
ك ـنــدا ومـكــاتــب تـســويــق فــي اسيا
وأوروب ـ ـ ـ ــا ودب ـ ـ ــي ،وت ـع ـت ـبــر ثــانــي
اكبر منتج ومسوق لمادة األثلين
جاليكول عالميا ،لذا تولدت لدى
ش ــرك ــة إي ـكــويــت وال ـش ــرك ــاء فـكــرة
بخلق كيان منافس على المستوى
العالمي باستحواذ شركة ايكويت
عـلــى شــركــة (ام اي غ ـلــوبــال) مما
سيجعل شــركــة إيـكــويــت منافسا
على المستوى العالمي وتعزيز
حصتها السوقية بمنتج األثلين
ج ــايـ ـك ــول وم ـ ـ ــن ض ـم ـن ـه ــا ب ـن ــاء
مصنع جديد في الواليات المتحدة
األميركية عن طريق الغاز الصخري
واي ـ ـضـ ــا لـ ــوجـ ــود ف ـ ــرص لـتـقـلـيــل
التكاليف المتماثلة بين الشركتين
وتـقـلـيــل تكلفة اإلن ـت ــاج وتعظيم
األرباح وتطوير القدرات والطاقات
الكويتية الشابة.
وردا ع ـل ــى كـ ــم عـ ـ ــدد مــوظ ـفــي
الشركة المستحوذ عليها شركة إم
أي غلوبال؟ وكم نسبة المواطنين
الكويتيين العاملين بهذه الشركة؟
أجــاب الفاضل :يبلغ عدد موظفي
شركة ام إي غلوبال احدى شركات

الكندري« :دخول المجلس»
انتفاضة ضد الفساد

قال النائب عبدالكريم
الكندري ان "حكم الناس
على قضية دخول املجلس
أنها انتفاضة ضد الفساد،
لذلك سيظل أصحابها
مرفوعي الرأس في عني
كل من يحارب الفساد
والفاسدين ،ويتصدى
للعبث باملال العام ومقدرات
الشعب" ،مستدركًا :من لم
ينصفه القضاء لن يخذله
الشعب والتاريخ.

الفاضل وعبدالله في إحدى الجلسات
اي ـكــويــت لـلـبـتــروكـيـمــاويــات 332
ً
م ــوظـ ـف ــا ،م ــوزعـ ـي ــن ع ـل ــى م ــواق ــع
عمليات الشركة في كندا والواليات
ال ـم ـت ـح ــدة وال ـم ـك ــات ــب ال ـت ـجــاريــة
عالميا ،وتبلغ نسبة الكويتيين
م ــن الـعــامـلـيــن ف ــي ام إي غـلــوبــال
 %11مقسمين كالتالي :موظفان
فــي مناصب قيادية ،و 37موظفا
تم ابتعاثهم ضمن برامج االنتداب
لـفـتــرات م ـحــددة لتطوير ال ـكــوادر
ال ــوط ـن ـي ــة والـ ـمـ ـش ــارك ــة بــانـشـطــة
ً
المشاريع عالميا.

المناصب القيادية
وب ـ ـشـ ــأن كـ ــم ع ـ ــدد ال ـم ـنــاصــب
القيادية بالشركة المستحوذ عليها
(شركة إم أي غلوبال)؟ وكم كويتيا
ي ـش ـغــل مـنـصـبــا ق ـي ــادي ــا م ـقــارنــة
ب ـعــدد ال ــواف ــدي ــن ال ــذي ــن يشغلون
مناصب قيادية في شركة إكويت
للبتروكيماويات كمنتدبين عن
شركة داو كيميكال؟ قــال ان عدد
المناصب القيادية في شركة ام إي

عبدالله يسأل عن ترقيات مصفاة ميناء األحمدي
وجه النائب خليل عبدالله ســؤاال إلى وزيــر النفط وزيــر الكهرباء
والماء خالد الفاضل ،عن الترقيات األخيرة في الصيف الماضي لمنصب
مدير الخدمات الفنية في مصفاة ميناء األحمدي ،وهي إحدى شركات
مؤسسة البترول الكويتية.
وطلب عبدالله تــزويــده بكشف بعدد المرشحين للمنصب ،على
أن يتضمن مسمياتهم الوظيفية وتخصصاتهم الوظيفية والقطاع
التابعين له ،وسنوات الخبرة العملية ،والتدرج الوظيفي ،والتخصص
العلمي وسنة التخرج والجامعة التي تخرج فيها كل منهم.
وتساءل" :ما اآللية والمعايير المتبعة في مصفاة ميناء األحمدي في
تعيين المؤهلين لمنصب مدير الخدمات الفنية؟ مع تزويدي بنسخة
من هذه اآللية واإلجراءات المتبعة في التعيين بهذه الوظائف ،وفي حال
عدم وجود آلية يرجى توضيح أسباب عدم توافرها".
كما طلب تــزويــده بنتائج المفاضلة األولـيــة كاملة مع النقاط
التي حصل عليها كل مرشح لكل بند من بنود المفاضلة لمنصب
مدير الخدمات الفنية بمصفاة ميناء األحـمــدي ،مع بيان أسماء
الناجحين والمرفوضين وتوضيح أسباب الرفض ،وتحديد تاريخ
المقابالت لجميع المرشحين ،وتحديد تــار يــخ إبالغهم بموعد

سلة برلمانية

المقابلة ،وتحديد تاريخ إعالن النتائج للناجحين والمرفوضين.
وتابع" :هل يوجد من بين المرشحين لمنصب مدير الخدمات الفنية
بمصفاة ميناء األحمدي ممن تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة ورغم
ذلك تم رفضه؟ إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى تزويدي بأسباب الرفض،
وبيان باسم المرشح المرفوض وتخصصه العلمي وسنوات خبرته
العملية والمهام العملية التي سبق أن شغلها سابقا".
وتـســاءل" :هــل من بين المرشحين لشغل منصب مدير الخدمات
الفنية بمصفاة ميناء األحمدي من تم استبعادهم وعدم مقابلتهم؟ إذا
كانت اإلجابة بنعم يرجى تزويدي بأسباب االستبعاد ،وبيان باسم
المستبعد وتخصصه العلمي وسنوات خبرته العملية والمهام العملية
التي سبق أن شغلها".
وطلب تزويده بنسخة من القرار الصادر بتشكيل لجنة التقييم
والتعيين في منصب مدير الخدمات الفنية بمصفاة ميناء األحمدي،
مع بيان المسميات الوظيفية ألعضاء اللجنة وتخصصاتهم العلمية
وسنوات خبرتهم العملية ،مع توضيح ما إذا كان تم األخذ باالعتبار أن
يكون أعضاء اللجنة من ذوي التخصص العلمي والعملي في التقييم
والمفاضلة في تعيين مدير الخدمات الفنية.

غلوبال  5تم دمجها مع المناصب
القيادية ل ــإدارة العليا في شركة
إيـكــويــت بـعــد ان اصـبـحــت إحــدى
شركات إيكويت ضمن إعادة هيكلة
المشاركة.
ويبلغ عدد المناصب القيادية
ف ــي ش ــرك ــة إي ـك ــوي ــت  17مقسمة
كالتالي:
االدارة العليا وعددها  5مناصب
( 3كويتيين مقابل  2غير كويتيين).
مـنــاصــب ق ـيــاديــة وع ــدده ــا 15
منصبا ( 8كويتيين مقابل  4غير
كويتيين).
وكـ ــم عـ ــدد ال ـم ـشــاريــع الـقــائـمــة
خارج الكويت والتي تملكها شركة
صـنــاعــة ال ـك ـي ـمــاويــات الـبـتــرولـيــة
أو الـمـشـتــركــة ب ـهــا؟ بـيــن الفاضل
ان ش ــرك ــة ص ـنــاعــة ال ـك ـي ـمــاويــات
البترولية لديها في الوقت الحالي
مشروع واحد خارج دولة الكويت
هــو مـشــروع بالتعاون مــع شركة
بـمـبـيـنــا ال ـك ـن ــدي ــة ل ـب ـن ــاء مصنع
وحــدة نزع الهيدروجين والبولي
بروبيلين ( )PP/PDHبطاقة إنتاجية
تبلغ  550الف طن في والية البيرتا
الكندية ،وتبلغ التكلفة التقديرية
الـمــرصــودة لهذا المشروع 3.283
مليار دوالر أميركي ،تتحمل شركة
صـنــاعــة ال ـك ـي ـمــاويــات الـبـتــرولـيــة
نسبة  %50منها.
واضاف :تم االنتهاء من مرحلة
ال ـت ـصــام ـيــم ال ـه ـنــدس ـيــة األول ـي ــة
( )FEEDي شـهــر نــوفـمـبــر 2018
وأخ ــذ الـمــوافـقــات الـمـطـلــوبــة من
قبل مجلس إدارة شركة صناعة
الكيماويات البترولية ومؤسسة
البترول الكويتية ومجلس إدارة
ال ـشــريــك ال ـك ـنــدي لـلـمـضــي قــدمــا
ف ــي مــرح ـلــة ال ـه ـنــدســة واإلن ـش ــاء
والتوريد .EPC
وت ـ ــاب ـ ــع :ف ـي ـم ــا ي ـخ ــص ال ـع ــدد
اإلجمالي للموظفين العاملين في
المشروع بالوقت الحالي فهو 80
موظفا ،وعدد الكويتيين العاملين
فــي هــذا الـمـشــروع هــو  25موظفا
( 8موظفين بصفة مباشرة و17
موظفا بصفة غير مباشرة) وهذا

العدد يمثل  %31من عدد موظفي
المشروع.
وبشأن هل تملك شركة صناعة
الـكـيـمــاويــات البترولية مشروعا
لتطوير وإعداد قياديي المستقبل
سواء في الشركة ذاتها أو في شركة
إيكويت للبتروكيماويات التابعة
له؟ قال :ال يوجد لدى شركة صناعة
الـكـيـمــاويــات الـبـتــرولـيــة مـشــروع
مستقل لتطوير واعـ ــداد قياديي
ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،وإنـ ـم ــا ي ـت ــم تـطــويــر
الـقـيــاديـيــن فــي الـشــركــة مــن خــال
برامج مؤسسة البترول الكويتية
بهذا الـشــأن ،وعلى سبيل المثال
برنامج (.)K-lead
واض ــاف :تـقــوم شــركــة إيكويت
ض ـمــن ب ــرام ــج ت ـطــويــر ال ـك ـف ــاءات
والكوادر بتوفير العديد من البرامج
لتطوير وإعداد قياديي المستقبل
النـشـطـتـهــا المختلفة عـلــى كافة
المستويات مع جهات متخصصة
وم ــن خ ــال ب ــرام ــج ذات محتوى
تأهيل عال.

عدد الكويتيين
وت ــاب ــع :ب ـلــغ عـ ــدد الـكــويـتـيـيــن
الـ ـ ــذيـ ـ ــن تـ ـسـ ـلـ ـم ــوا م ـ ـنـ ــاصـ ــب فــي
اإلدارة التنفيذية لشركة إيكويت
للبتروكيماويات منذ تأسيسها
حتى تاريخ ورود هذا السؤال 11
مــوظـفــا تــم ترشيحهم مــن شركة
صـنــاعــة الـكـيـمــاويــات التبرولية،
ً
ويشغل حاليا  3موظفين كويتيين
م ــن أص ــل  5م ـنــاصــب ف ــي اإلدارة
التنفيذية ،تم ترشيحهم من شركة
صناعة الكيماويات البترولية.
ً
وردا ع ـ ـلـ ــى ك ـ ـ ــم يـ ـبـ ـل ــغ عـ ــدد
الكويتيين المستقيلين من شركة
إي ـكــويــت لـلـبـتــروكـيـمــاويــات منذ
سنة  2012حتى تاريخ ورود هذا
السؤال؟ قال :يبلغ عدد الكويتيين
المنتهية خــدمــاتـهــم باالستقالة
منذ عــام  2012حتى تاريخ ورود
ه ــذا الـ ـس ــؤال  239مــوظ ـفــا ،وأه ــم
اسبابها :التقاعد واالنتقال لفرص
وظيفية أخرى ،واستكمال الدراسة،
بــاإلضــافــة الــى غيرها مــن أسباب

متفرقة ،وتعتبر هذه األعداد ضمن
معدل النسب االعتيادية للصناعة
ويتم تعويضها مــن خــال خطط
التوظيف السنوية.
وهــل توجد عقود مع شركة
لــديـهــا عـمــالــة اجنبية مــن اجــل
حـ ـم ــاي ــة ام ـ ـ ــن مـ ـنـ ـش ــآت ش ــرك ــة
اي ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات
والـمـقــدرة بمليارات الدنانير؟
قـ ـ ـ ــال :تـ ـق ــع م ـ ـهـ ــام امـ ـ ــن م ــواق ــع
ش ــرك ــة ايـ ـك ــوي ــت ض ـم ــن إدارة
ال ـب ـي ـئ ــة والـ ـصـ ـح ــة والـ ـس ــام ــة
وهــي إحــدى الــدوائــر الرئيسية
بالشركة ب ــإدارة ك ــوادر وطنية
مــؤه ـلــة ،وي ـتــم دعـمـهــا بعمالة
من خالل عقد مع شركة محلية
متخصصة بــاألمــن والـســامــة
ويبلغ عدد الكويتيين العاملين
فـ ــي مـ ـج ــال االم ـ ـ ــن ضـ ـم ــن عـقــد
ً
ال ـع ـمــالــة  25م ــوظ ـف ــا وبـنـسـبــة
تفوق  %32من عدد الموظفين
اإلج ـ ـمـ ــالـ ــي فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـمـ ـج ــال،
مـشــددا على ان شركة إيكويت
لـلـبـتــروكـيـمــاويــات ت ـل ـتــزم منذ
انـ ـش ــائـ ـه ــا ب ـن ـس ـب ــة ال ـت ـك ــوي ــت،
ومستمرة بدعمها المتواصل
للكوادر الوطنية ذات الكفاءة.
وت ــاب ــع :قــامــت ال ـشــركــة بعمل
مـشــروع التمكين وآلـيــات العمل
خــال الفترة مــن منتصف 2004
حتى نهاية  2005بتكلفة قدرها
 266ا ل ــف دوالر ،بـحـيــث يعتبر
البنية األساسية النشطة العمل
عامال مساعدا لبرامج التطوير
المستمر ،وتحرص شركة إيكويت
في خططها التشغيلية المعتمدة
من مجلس إدارتها على اإلنفاق
المستمر على تطوير وتحسين
آل ـي ــات الـعـمــل وتـطـبـيــق الـحـلــول
المتكاملة ،علما بأن الشركة تعمل
ب ــاس ـت ـم ــرار م ــن خـ ــال ك ــوادره ــا
وانشطتها بتوجيه مــن مجلس
ادارتها ودعــم الشركاء من خالل
برامج عديدة لتطوير وتحسين
األداء وا لـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدرة ا ل ـت ـن ــا ف ـس ـي ــة
واالنتاجية وتمكين العاملين.

فهاد :راتب تقاعدي للبدون
المشاركين في التحرير

أعلن النائب عبدالله فهاد
تقديمه اقتراحًا برغبة،
بمنح راتب تقاعدي لكل
من شارك في حرب تحرير
الكويت من الغزو العراقي
الغاشم من العسكريني ،فئة
غير محددي الجنسية.
وقال فهاد في مقترحه:
"نظرا للتضحيات التي
قدمها العسكريون من
إخواننا غير محددي
الجنسية املشاركني في
حرب تحرير الكويت من
الغزو العراقي".

عبدالله الكندري :ما حدث في
الحفل الغنائي غير مقبول

قال النائب عبدالله
الكندري" :نحن في بلد
إسالمي ومحافظ ،وال نقبل
ما حدث في حفل غنائي
أقيم بأحد الفنادق الكويتية
مؤخرا" .وأضاف الكندري:
"على وزير اإلعالم أن
يدرك أنه سيتحمل عواقب
التقصير في تطبيق الئحة
تنظيم الحفالت الغنائية
والتحقيق ومعاقبة
املتسبب".

«الداخلية والدفاع» :حريصون على حقوق اإلطفائيين
المكراد :حرصنا على تشديد العقوبات على المخالفين لالشتراطات الوقائية

«الداخلية والدفاع» في اجتماعها أمس

أكدت لجنة الداخلية والدفاع
في اجتماعها أمس ،أن حقوق
رجال اإلطفاء ومستحقاتهم
خط أحمر.

•

علي الصنيدح

أك ــد رئ ـيــس لـجـنــة الــداخ ـل ـيــة وال ــدف ــاع
الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة عـ ـسـ ـك ــر ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي وقـ ـ ــوف
ال ـل ـج ـنــة م ــع رجـ ـ ــال اإلط ـ ـفـ ــاء وح ـقــوق ـهــم
ً
ً
ومستحقاتهم ،معتبرا إياها خطا أحمر.
وقال عسكر ،عقب اجتماع اللجنة أمس،
مع ممثلي اإلدارة العامة بحضور مديرها
العام الفريق خالد المكراد :بحثنا مشروع
قانون تنظيم اإلدارة العامة لإلطفاء من
 ٢٥مادة ،ونحن حريصون كأعضاء لجنة
وب ـق ـيــة ن ـ ــواب األم ـ ــة ع ـلــى صـ ــون حـقــوق
اإلطفائيين ونسعى لتحقيق مــز يــد من
الحقوق والمكتسبات لهم وال نجامل بها
ً
أحدا ،وباذن الله سنصل إلى تشريع مميز
ً
لإلطفائيين ويكون مرضيا لكل األطراف،
وسنقابل في قادم األيام نقابة العاملين
باإلطفاء وكذلك بعض اإلطفائيين لجمع
ك ــل ال ـمــاح ـظــات لـنـصــل بــالـتـشــريــع إلــى
توافق تام".
وأضاف أن النقاش متواصل على هذا
القانون" ،وأوضحنا تلك الثوابت وكان

مدير اإلدارة وفريقه متفهمين لمطالب
ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ،وك ـل ـف ـن ــا م ـس ـت ـش ــاري ال ـل ـج ـنــة
التباحث مع مستشاري اإلطفاء للوصول
إلى صيغة قانون تكفل حقوق اإلطفائيين
وال تنتقص منها وستكون اجتماعاتهم
مكثفة في المقبل من األيام ،لتدارك نقاط
ً
الخلل الموجودة فعال بالمشروع المقدم
مــن الـحـكــومــة ،ولـتـكــون متضمنة مــزايــا
فــر يــدة لإلطفائيين المتسمين بصالبة
الـعـمــل فــي مــواجـهــة األزمـ ــات وال ـحــوادث
وإنـقــاذ األرواح وشاهدناهم في الشتاء
الـمــاضــي فــي إن ـقــاذ الـشـعــب مــن مخاطر
األمطار وحاالت الغرق وتعطل السيارات
والتعامل بتميز مــع حــاالت غــرق بعض
المنازل".
م ــن ج ـه ـتــه ،أكـ ــد ال ـف ــري ــق ال ـم ـك ــراد أنــه
ناقش وأعـضــاء لجنة الداخلية والدفاع
الـبــرلـمــانـيــة م ـش ــروع ق ــان ــون إن ـش ــاء قــوة
اإلطفاء الذي أحالته الحكومة إلى مجلس
األمة ،وتم خالل االجتماع مناقشة القانون
مادة مادة واالستماع لمالحظات أعضاء
اللجنة بعين االعتبار وسوف تستمر هذه

االجتماعات بعد أخــذ هــذه المالحظات
ً
وتضمينها في مــواد القانون ،الفتا إلى
أنهم سوف يستكملون األسبوع المقبل
مناقشة باقي مــواد القانون مــع أعضاء
اللجنة.
وشـ ـ ـ ــدد ال ـ ـم ـ ـكـ ــراد عـ ـل ــى أن ـ ـهـ ــم ك ــان ــوا
ح ــري ـص ـي ــن ع ـل ــى أن ي ـت ـض ـمــن ال ـق ــان ــون
ضـ ـ ــوابـ ـ ــط م ـ ـ ـشـ ـ ــددة ع ـ ـلـ ــى ال ـم ـخ ــال ـف ـي ــن
ل ــاشـ ـت ــراط ــات ال ــوق ــائ ـي ــة ومـ ــن ضـمـنـهــا
الضبطية القضائية "كذلك حرصنا على
إنـشــاء كلية اإلط ـفــاء إضــافــة إلــى إضافة
تـمـتــع رج ــال اإلط ـف ــاء بجميع الـمـمـيــزات
التي يتمتع فيها رجل الشرطة إلى جانب
مجموعة من المميزات لرجال اإلطفاء".
وأكـ ـ ــد أن ـ ــه ال ي ــوج ــد ف ــي الـ ـق ــان ــون أي
عقوبات إضافية على رجال اإلطفاء غير
العقوبات الموجودة في القانون الحالي
ومــراعــات ـنــا لطبيعة عـمــل رج ــل اإلط ـفــاء
وه ــو م ــا ت ـمــت مـنــاقـشـتــه داخ ـ ــل الـلـجـنــة
والتأكيد عليه.
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محليات

● تكريم المدارس والطالب الفائزين بالبرنامج ● انتصار العلي :طلبتنا هم مستقبل الكويت ونهضتها
أك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت رئ ـ ـي ـ ـس ـ ــة الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـ ـب ــرن ــام ــج «بـ ــريـ ــق»
لـلـتـفـكـيــر اإلي ـج ــاب ــي والــرفــاه ـيــة
ال ـن ـف ـس ـيــة ال ـم ـت ـكــام ـلــة الـشـيـخــة
انتصار العلي أهمية البرنامج
فــي نـشــر ثـقــافــة الـفـكــر اإليـجــابــي
بما يساهم فــي ارتـفــاع معدالت
ال ـن ـج ــاح والـ ـتـ ـف ــوق ف ــي مـ ــدارس
وزارة التربية.
ولفتت الشيخة انـتـصــار ،في
كلمة لها خالل حفل إعالن جوائز
«بــريــق» وإنـجــازاتــه ،أمــس األول،
بــرعــايــة وزي ــرة ال ــدول ــة للشؤون

االق ـت ـص ــادي ــة م ــري ــم ال ـع ـق ـيــل في
م ــرك ــز ج ــاب ــر ال ـث ـق ــاف ــي ،إل ـ ــى أن
ً
األفكار الجديدة كثيرا ما تواجه
التحديات ،لكن باإليمان والصبر
تنجح األف ـكــار ال ـهــادفــة بجهود
ج ـم ـي ــع ال ـع ــام ـل ـي ــن ف ـي ـه ــا ودعـ ــم
ورعاية الجهات التي تؤمن بها.
وأعربت عن سعادتها بنجاح
ً
«بريق» ،الذي يزداد يوما بعد يوم
ً
حـتــى أصـبــح مـتــألـقــا فــي الكثير
مــن ال ـمــدارس ،مثمنة جـهــود كل
مــن آم ــن بـ ـ «ب ــري ــق» فــي بــدايــاتــه،
وف ــي مـقــدمـتـهــم األم ــان ــة الـعــامــة

عايدة العلي« :بريق» من النماذج التنموية الناجحة
عبرت رئيسة مجلس األمناء لجائزة سمو
الشيخ سالم العلي للمعلوماتية الشيخة عايدة
سالم العلي عن سعادتها بنجاح برنامج بريق،
الفتة إلى أهمية احتفالية جوائز بريق ومشاعر
الطلبة وروحهم الحماسية واإليجابية التي
تؤكد أن تأثير البرنامج يزداد عاما بعد آخر،
ويصبح أكثر قوة.
وأضـ ــافـ ــت ع ــاي ــدة ال ـع ـل ــي ،أن «بـ ــريـ ــق» مــن
ال ـن ـمــاذج الـتـنـمــويــة الـنــاجـحــة بسبب تضافر

جـ ـه ــود وزارة ال ـت ــرب ـي ــة م ــع األمـ ــانـ ــة ال ـعــامــة
للتخطيط.
وأوض ـ ـحـ ــت أن ال ـم ـج ـت ـم ـعــات الـمـتـحـضــرة
تتبع آ ل ـيــات ا لـتـكــا مــل بـيــن المجتمع المدني
ومــؤسـســات الــدولــة ،فــا يمكن ليد أن تحقق
اإلن ـج ــاز إن ل ــم يـكــن ه ـنــاك ت ـع ــاون بـيــن أف ــراد
ال ـم ـج ـت ـمــع والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـح ـكــوم ـيــة وغ ـيــر
الحكومية.

مسؤولو البلديات الخليجية
يقرون االستراتيجية العمرانية
ع ـقــد م ـســؤولــو الـبـلــديــات
ب ـ ـ ـ ـ ــدول م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون
الخليجي أ م ــس ،اجتماعهم
التحضيري الـ  35في مسقط
وال ـ ـ ـ ــذي أقـ ـ ـ ـ ّـر اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــط ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــرانـ ـ ــي
الخليجية.
وقال المدير العام لبلدية
ال ـك ــوي ــت أح ـم ــد الـمـنـفــوحــي
ل ــ»ك ــون ــا» إن «االج ـت ـم ــاع أقــر
عــدة موضوعات من أبرزها
كود البناء الخليجي وجائزة
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ل ـل ـع ـمــل
البلدي الخليجي».
وأض ـ ـ ـ ــاف أن «االجـ ـتـ ـم ــاع
ً
أقر أيضا قواعد المعلومات
ال ـب ـلــديــة الـخـلـيـجـيــة وكــذلــك
الـمـقـتــرح الـكــويـتــي الـخــاص
بـ ـم ــؤتـ ـم ــر الـ ـعـ ـم ــل الـ ـبـ ـل ــدي،
الذي سيعقد بالكويت العام
المقبل» وسيتناول محاور
ع ـ ـ ــدة وه ـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــدن ال ــذك ـي ــة
وال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة عـ ـل ــى الـ ـخ ــدم ــات
ال ـب ـلــديــة وأفـ ـض ــل ال ـت ـجــارب
الخاصة بالعمل البلدي.
وأشـ ـ ـ ــار ال ـم ـن ـف ــوح ــي إل ــى
ً
أن االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع أقـ ـ ـ ــر أي ـ ـضـ ــا
ً
ً
مـ ـقـ ـت ــرح ــا ك ــويـ ـتـ ـي ــا يـتـعـلــق
بتبادل التجارب والخبرات

أحمد المنفوحي

وال ـم ـع ـلــومــات ب ـيــن مــوظـفــي
أجهزة البلديات الخليجية.
وذكـ ــر أن ــه ت ــم إقـ ــرار إب ــراز
العمل الخليجي المشترك في
المحافل اإلقليمية والدولية،
ً
مـبـيـنــا ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه أن
المواضيع التي أقرت سترفع
ل ــاجـ ـتـ ـم ــاع ال 22لـ ـ ـل ـ ــوزراء
المعنيين بشؤون البلديات
ب ـ ـ ـ ـ ــدول م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون
الخليجي ا ل ــذي سيعقد في
مسقط اليوم.

خطة التنمية
من جانبها ،قالت ممثلة راعية
الحفل األمينة العامة للمجلس
األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط وال ـت ـن ـم ـيــة
باإلنابة إيمان المطيري إن خطة
التنمية ترتكز على سبع ركائز،
أبرزها تعزيز رأس المال البشري.
وأضافت المطيري أن «بريق»
نجح في تحقيق أهدافه بنسبة
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة فـ ـ ــي تـ ـنـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـطـ ــاقـ ــات
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ـ ـيـ ــة وب ـ ـ ـ ــث اإليـ ـج ــابـ ـي ــة
والـ ـتـ ـف ــاؤل ف ــي ن ـف ــوس ال ـش ـبــاب
وتـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز االن ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاء ل ـل ـك ــوي ــت
بالتعاون مع وزارة التربية.
وب ـي ـن ــت أن «بـ ــريـ ــق» ي ـســاهــم
ف ــي ت ـعــزيــز ال ــرف ــاه ـي ــة الـنـفـسـيــة
الـ ـمـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة لـ ـتـ ـمـ ـت ــع الـ ـشـ ـب ــاب

ً
انتصار العلي والمقصيد يتوسطان عددا من الطلبة المكرمين
بـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ع ــاطـ ـف ــي وس ـل ــوك ــي
متوازن ويقدم خدمة اجتماعية
لـشــريـحــة م ــن أه ــم ال ـش ــرائ ــح في
الكويت.
وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ال ـبــرنــامــج
يتميز بعدم تقليديته وأسلوب
ً
مناهج يختلف تماما عن الذي
ن ـعــرفــه ف ــي ت ـقــديــم الـ ـم ــواد ذات
الطبيعة التنموية التربوية كما

●

ال ـت ـهــم حــريــق ف ــي مـنـطـقــة الـفـحـيـحـيــل أمــس
عددا من السيارات قبل ان تتدخل فرق االطفاء
الخماده.
وق ــال مــديــر ادارة الـعــاقــات العامة واإلع ــام
باإلدارة العامة لإلطفاء العميد خليل االمير ان
غرفة العمليات تلقت بالغا فجر امس باندالع
حريق في  5مركبات وحافلة متوقفة في ساحة
ترابية بمنطقة الفحيحيل ،وفور تلقي البالغ تم
تحريك مركز إطفاء الفحيحيل الي موقع الحادث.
وأضاف انه فور وصول رجال االطفاء شرعوا
في مكافحة الحريق وإخماده والحد من انتشاره
الى المركبات المجاورة ،الفتا الى ان الحادث لم
يسفر عن وقوع اي اصابات بشرية واقتصر على
الخسائر المادية.
وذكر العميد االمير ان ضباط مراقبة التحقيق
والـحــوادث انتقلوا الــى موقع البالغ للمعاينة
والتحقيق في اسباب الحريق.

إبرام اتفاقيات
بدوره ،أكد وكيل وزارة التربية
ال ـم ـس ــاع ــد ل ـل ـت ـن ـم ـيــة ال ـت ــرب ــوي ــة
واألنـ ـشـ ـط ــة ف ـي ـص ــل ال ـم ـق ـص ـيــد،
ح ـ ـ ـ ــرص ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ع ـ ـلـ ــى إب ـ ـ ـ ــرام

أك ـ ــد وكـ ـي ــل وزارة ال ـتــرب ـيــة
سعود الحربي أن التعليم في
الكويت ليس سيئا بل في تطور
مـسـتـمــر ،وي ــواك ــب مـسـتـجــدات
العملية التعليمية ا لـتــي تطرأ
على مستوى الــدول المتقدمة،
ً
مشيرا إلى أن ذلك يأتي لوجود
خ ـب ــرات تــربــويــة ك ـب ـيــرة ق ــادرة
على تحمل المسؤولية في هذا
الجانب المهم.
ج ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ــك خ ـ ـ ـ ــال رع ــايـ ـت ــه
وحـ ـض ــوره ص ـب ــاح أمـ ــس حفل
اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح الـ ـمـ ـلـ ـتـ ـق ــى الـ ـسـ ـن ــوي
للمعلمات الجدد في منطقتي
ح ـ ــول ـ ــي والـ ـ ـع ـ ــاصـ ـ ـم ـ ــة ،ل ـل ـع ــام
الــدراســي الحالي ،2020/2019
والــذي تنظمه إدارة المعلمات
ف ــي ج ـم ـع ـيــة ال ـم ـع ـل ـم ـيــن تـحــت
شعار «أهال معلمتي».
وشدد الحربي على ضرورة
الشعور بقيمة المعلم ورسالته،
واألمـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ـحـ ـمـ ـلـ ـه ــا،
والمسؤولية الكبيرة التي تقع
ع ـل ــى ع ــات ـق ــه ،الف ـت ــا إلـ ــى «ان ـن ــا
ن ـث ــق بـمـعـلـمـيـنــا وم ـع ـل ـمــات ـنــا،
ونحتاج منهم المزيد من الجهد
والمثابرة».
ودع ــا المعلمات الـجــدد إلى

ال ـشــركــات المتخصصة ال ـتــي ت ـمــارس المهنة
بشكل رسمي.
ول ـفــت إل ــى أن ــه تـمــت إحــالــة ال ـمــوضــوع إلــى
الجهاز التنفيذي فــي البلدية والهيئة العامة
للبيئة ،للنظر ور ف ــع تـقــر يــر بـشــأ نـهــا ،تمهيدا
التخاذ إجراءات ضد المتجاوزين على القانون.
وأش ـ ــار ال ـح ـم ـضــان إل ــى أن الـلـجـنــة نــاقـشــت
الشكوى المقدمة من أهالي غرناطة بخصوص
تخصيص موقع لروضة أطفال في قطعة «،»1
والمشاكل المرورية التي ستسببها هذه الروضة
في حال تنفيذها ،مؤكدا أنه تم طلب تقرير من
وزارت ــي الداخلية والتربية ،والبلدية؛ لمعرفة
حيثيات الموضوع ،ومدى تأثير بناء الروضة
على الحركة المرورية في المنطقة.

المعلمات المشاركات في المناسبة

الجد واالجتهاد في العمل ،وأن
ي ـض ـعــن م ـخــافــة ال ـل ــه أمــام ـهــن،
ً
مـشـيــرا إل ــى أن سمعة الكويت
ورفعتها تبقى فوق كل اعتبار.
وذكر أن هناك لجنة تنسيقية
ب ـيــن وزارة ال ـتــرب ـيــة وجـمـعـيــة
المعلمين ،و عـقــدت اجتماعها
األول ف ــي األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي،
ً
ول ــن ي ـكــون األخـ ـي ــر ،الف ـت ــا إلــى
أن اللجنة تحدد الموضوعات
والمشكالت في الميدان التربوي
والـ ــرؤى الـتــي تقدمها جمعية

المعلمين ،وتناقشها مــن أجل
م ـص ـل ـح ــة ال ـ ـق ـ ــرار ال ـت ـع ـل ـي ـمــي،
ً
خ ـصــوصــا أن الـجـمـعـيــة تمثل
أح ـ ــد رواف ـ ـ ــد ص ـن ــع ال ـ ـقـ ــرار فــي
المنظومة التربوية.
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس
ال ـج ـم ـع ـيــة م ـط ـيــع ال ـع ـج ـمــي إن
الملتقى يأتي في إطار النشاط
الحافل إلدارة المعلمات وإدارة
ً
األن ـش ـطــة ،وح ــرص ــا منها على
تعزيز دور الجمعية ورسالتها
الـمـتـمـثـلــة ف ــي تــوف ـيــر وتـقــديــم

«االستئناف» ترفض دعوى
«المحاسبة» ضد موظفي «اإلعالم»
قضت محكمة االستئناف اإلداريــة ،برئاسة المستشار نجيب
ال ـمــاجــد ،بــإل ـغــاء حـكــم محكمة أول درج ــة بــرفــض دع ــوى دي ــوان
ً
المحاسبة ضد  22موظفا في وزارة اإلعالم ،وقررت إلغاء الحكم،
وعدم قبول الدعوى المقامة ضد موظفين من وزارة اإلعالم ،لعدم
سالمة دعوى الديوان.
وأكــد دفــاع عــدد مــن الموظفين مــن مكتب أرك ــان لالستشارات
القانونية ،المحامي أحمد الهندال ،أن حكم محكمة االستئناف أكد
عدم سالمة دعوى ديوان المحاسبة ،وأن المخالفات المنسوبة إن
صحت فهي من اختصاص جهة اإلدارة بوزارة اإلعالم ،وهي الجهة
ّ
المعنية بإثبات الحضور واالنصراف.
من جانب آخــر ،أيــدت محكمة االستئناف ،أمــس ،حكم محكمة
أول درجة بإلزام األمين العام لهيئة القوى العاملة ّ
برد مبلغ 10
آالف ديـنــار ألحــد المواطنين العاملين بالقطاع الـخــاص ،وذلــك
الستقطاعه بشكل مخالف للقانون ،وأكد محامي المواطن عبدالملك
المعوض أن المحكمة انتهت الى سالمة حكم محكمة أول درجة
بعدم أحقية هيئة القوى العاملة في االستقطاع ،األمر الذي يستلزم
رد ذلك المبلغ.

حريق يلتهم  5مركبات «شؤون الالجئين» تنظم منتدى المسؤولية
وحافلة في الفحيحيل االجتماعية في خدمة اإلنسانية
محمدالشرهان

يعتبر مكمال لـمــا تـقــد مــه وزارة
التربية.

«التربية» :نثق بمعلمينا ونحتاج لجهدهم
ورفعة الكويت فوق أي اعتبار

«شكاوى البلدي» :إحالة مخالفات تدوير
الزيوت المستعملة إلى «التنفيذي»
أكد رئيس لجنة االعتراضات والشكاوى في
المجلس البلدي مشعل الحمضان ،أن اللجنة
ناقشت الشكوى المقدمة من أصحاب القسائم
الحكومية في مشروع أبوحليفة بشأن تنفيذ
مــدخــل حـيــوي خــاص بالمنطقة« ،إذ تــم إقــراره
منذ فـتــرة طويلة بعد مخاطبة الهيئة العامة
للطرق الـتــي أبلغتنا بــالـمــوافـقــة» ،موضحا أن
التأخير بسبب وزارة األشغال التي لم يحضر
أي ممثل عنها اجتماعات اللجنة للمرة الرابعة
على التوالي.
وقـ ـ ــال ال ـح ـم ـض ــان ،ف ــي ت ـص ــري ــح ،أمـ ـ ــس ،إن
الـلـجـنــة ت ـطــرقــت أي ـضــا لـلـشـكــوى ال ـتــي قــدمـهــا
أحد مصانع تدوير الزيوت المستعملة ،وأكدت
مـمــارســة البعض لعمليات تــدويــر الــزيــوت من
غير ترخيص مما أثــر على البيئة ،السيما أن
هذه الممارسات الخاطئة انعكست سلبا على

للتخطيط التي رأت إدراج ــه في
الخطة التنموية ورؤي ــة «كويت
جديدة .»2035
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن الـطـلـبــة هم
م ـس ـت ـق ـبــل الـ ـك ــوي ــت ونـهـضـتـهــا
وتطويرها ،موجهة شكرها إلى
وزارة التربية ومؤسسة الكويت
للتقدم العلمي وجميع الجهات
ال ــداعـ ـم ــة وال ــراعـ ـي ــة ل ـل ـبــرنــامــج.

أك ــدت الـمـفــوضـيــة الـســامـيــة لألمم
ال ـم ـت ـح ــدة لـ ـش ــؤون ال ــاج ـئ ـي ــن ،أن ـهــا
«تـ ـتـ ـطـ ـل ــع لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون م ـ ــع الـ ـش ــرك ــات
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـك ــوي ـت ـيــة م ــن خ ــال
ال ـم ـســؤول ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،والـسـعــي
لخلق مجال للشراكة في الكويت عبر
تنظيم منتدى بـعـنــوان (المسؤولية
االجتماعية في خدمة اإلنسانية) الذي
يقام اليوم األربعاء».
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـمـ ـف ــوضـ ـي ــة ف ـ ــي ب ـي ــان
ص ـحــافــي ،إن «أهـ ـ ــداف ورشـ ــة الـعـمــل
تـ ـتـ ـلـ ـخ ــص فـ ـ ــي ت ـ ـعـ ــريـ ــف ال ـ ـشـ ــركـ ــات
والـمــؤسـســات فــي دول ــة الـكــويــت على
واليـ ــة الـمـفــوضـيــة ال ـســام ـيــة ل ـشــؤون
ال ــاج ـئ ـي ــن فـ ــي الـ ـك ــوي ــت وأه ــدافـ ـه ــا
ل ـخ ـل ــق قـ ــاعـ ــدة ت ـ ـعـ ــاون م ـش ـت ــرك فــي
العمل الـخـيــري ،وبـحــث سبل تعاون
وتنظيم ا لـنـشــا طــات بين المفوضية
ال ـس ــام ـي ــة ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة ل ـش ــؤون
الــاجـئـيــن وال ـش ــرك ــات والـمــؤسـســات

الكويتية لتحقيق شــرا كــة فــي العمل
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــري ،واإلض ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة عـ ـل ــى ال ـع ـمــل
ال ـخ ـيــري وال ـم ـســؤول ـيــة االجـتـمــاعـيــة
ل ـل ـش ــرك ــات وال ـم ــؤس ـس ــات الـكــويـتـيــة
ً
ع ــالـ ـمـ ـي ــا ،وحـ ـش ــد الـ ــدعـ ــم وال ـ ـمـ ــوارد
ل ـخ ــدم ــة األش ـ ـخـ ــاص ذوي ال ـق ـضــايــا
ً
ً
ً
االنسانية محليا وإقليميا وعالميا،
بــاإلضــافــة إلــى تعزيز الـشــراكــات بين
المجتمع اإلنساني الدولي والشركات
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـك ــوي ـت ـيــة م ــن خ ــال
المسؤولية االجتماعية».
وأش ــارت إلــى أنــه «تمت دعــوة عدة
جهات معنية لحضور الملتقى ،منها
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ،وزارة الـ ـش ــؤون،
بيت الــزكــاة الكويتي ،غــرفــة التجارة
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة ،وعـ ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـش ــرك ــات
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـك ــوي ـت ـي ــة وال ـب ـن ــوك
وال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات الـ ـ ــرائـ ـ ــدة فـ ــي أن ـش ـطــة
الـمـســؤولـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة» ،متوقعة
«ح ـض ــور م ــا بـيــن  70و 100م ـشــارك،

بـتـمـثـيــل شـخـصـيــن م ــن ك ــل مــؤسـســة
أو شركة من رؤســاء أقسام أو إدارات
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة لـتـحـقـيــق
مشاركة فاعلة في المنتدى».
وأضـ ــافـ ــت« :سـ ُـي ـخ ـصــص ف ــي هــذا
المنتدى الحديث لموظفي المفوضية
ال ـس ــام ـي ــة ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة ل ـش ــؤون
ال ــاجـ ـئـ ـي ــن ،ومـ ـنـ ـه ــم رئ ـ ـيـ ــس مـكـتــب
المفوضية السامية لــأ مــم المتحدة
لشؤون الالجئين في الكويت د .سامر
حدادين ،والرئيس اإلقليمي لشراكات
القطاع الخاص في المفوضية السامية
ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة لـ ـش ــؤون الــاجـئـيــن
ح ـســام شــاه ـيــن ،وم ـس ــؤول شــراكــات
القطاع الخاص في المفوضية السامية
ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة لـ ـش ــؤون الــاجـئـيــن
ف ــي ال ـكــويــت نـ ــادر ن ـق ـيــب ،بــاإلضــافــة
ال ــى شـخـصـيــات اجـتـمــاعـيــة ومــؤثــرة
مقترح دعوتهم بالتعاون مــع وزارة
الخارجية».

ال ـخ ــدم ــات ال ـشــام ـلــة والـمـمـيــزة
ألص ـح ــاب ال ــرس ــال ــة ال ـتــربــويــة،
ً
مؤكدا حرص الجمعية على فتح
مجاالت التواصل مع المعلمات
ً
واإلدارات ال ـمــدرس ـيــة عـمــومــا،
ً
والمعلمات ا لـجــدد خصوصا ،
وتقديم مجموعة من األنشطة
واللقاءات والدورات التي تعمل
على تنمية قدراتهن التربوية
والمهنية وتطويرها.

اتـفــاقـيــات تـعــاون مــع مؤسسات
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ب ـ ـمـ ــا يـ ـحـ ـق ــق رؤيـ ـتـ ـه ــا
واسـتــراتـيـجـيـتـهــا فــي الـنـهــوض
ب ــالـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ل ـل ـت ـع ـل ـيــم
بمختلف جوانبه.
وأشار المقصيد الى الحرص
ع ـل ــى ت ـف ـع ـيــل ب ــرن ــام ــج «ب ــري ــق»
وإدخ ـ ــال ـ ــه ف ـ ــي ج ـم ـي ــع م ـ ــدارس
الـ ـم ــرحـ ـل ــة الـ ـث ــان ــوي ــة بـ ـم ــدارس

ال ـ ــوزارة ،والـعـمــل عـلــى اسـتـفــادة
اك ـب ــر عـ ــدد م ــن ال ـم ـت ـع ـل ـم ـيــن مــن
البرنامج واهدافه.
وفـ ــي خـ ـت ــام االح ـت ـف ــال ـي ــة ،تــم
إعـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدارس والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات
ال ـم ــدرس ـي ــة والـ ـط ــاب ال ـفــائــزيــن
بـ ـج ــوائ ــز «ب ـ ــري ـ ــق» وت ـك ــري ـم ـه ــم،
إضافة إلى تكريم الجهات الراعية
والداعمة.

«الشباب» :نشر ثقافة الحوار
والتسامح والوحدة الوطنية
دشنت الهيئة العامة للشباب ،رسميا ،الدورة األولى لمشروعها
(أكاديمية الفنون واإلعــام للشباب) الهادف إلى تعزيز دور هذه
الفئة وصقل مهاراتها وقدراتها في هذين المجالين.
ويرمي المشروع ،الذي تستمر دورته األولى  8أسابيع ،بمشاركة
 43دارسا ،بواقع  23في مجال الفنون ،و 20في مجال اإلعالم ،إلى
تعزيز الخطاب اإلعالمي للشباب ،ونشر ثقافة الحوار والتسامح،
وتقبل اختالف اآلراء ،إضافة إلى تعزيز التماسك والوحدة الوطنية.
وقال المدير العام لهيئة الشباب عبدالرحمن المطيري ،في كلمة
خالل حفل افتتاح األكاديمية ،الذي أقيم برعاية وزير اإلعالم وزير
الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ،إن «هذا المشروع بمنزلة
رحلة علم وتعلم ،اذ يعد مركزا فنيا وإعالميا وتنمويا متخصصا
في التدريب والتأهيل على مدار العام».
وأوضح المطيري أن األكاديمية ،ومقرها مركز شباب الدعية،
تعمل على مساعدة الشباب ،وتمكينهم من تنفيذ برامج وأنشطة
فنية وثقافية واجتماعية وإ عــا مـيــة محلية وإقليمية وعالمية
بمشاركة متخصصين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة».

سوق العمل
وأض ـ ــاف أن ـهــا س ـت ـكــون بـمـنــزلــة حــاض ـنــة مـتـخـصـصــة تـســاعــد
الـشـبــاب فــي دخ ــول س ــوق الـعـمــل مــن خ ــال تأهيلهم معرفيا في
مـجــاالت الـفـنــون واإلعـ ــام ،إذ تستهدف تقوية ال ـقــدرات العلمية
والعملية لهم ،فضال عن تعزيز الخطاب اإلعالمي لديهم ،للتعبير
عن القضايا المجتمعية واإلنسانية ،وصوال إلى استثمار تجارب
الخبراء والرواد.
ودعا المطيري الشباب الدارسين في األكاديمية إلى االستفادة
من برامجها ومناهجها المتنوعة ،لتحويل التحديات إلى فرص،
وخـلــق حــالــة مــن الــوعــي والـمـعــرفــة يتنافس فيها الجميع نحو
األفضل ،بما ينعكس في إنتاج أعمال فنية تشهد ابتكار وإبداع
شبابي.

6
محليات
«الداخلية» أصدرت الالئحة التنفيذية لقانون إقامة األجانب
ةديرجلا

•
العدد  / 4252األربعاء  23أكتوبر 2019م  24 /صفر 1441هـ

local@aljarida●com

استحداث الزيارات الصحية الصادرة من وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة و ٦حاالت لتحويل «الزيارة» إلى إقامة
محمد الشرهان

 4حاالت إلبعاد
ً
األجنبي إداريا
أهمها المدان
بجناية أو 3
أحكام جزائية أو
للمصلحة العامة

أص ـ ــدر ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
الـ ـ ــوزراء وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة الشيخ
خــالــد ال ـج ــراح قـ ــرارا وزاريـ ــا رقــم
 957لسنة  2019خاصا بالالئحة
التنفيذية لقانون إقامة األجانب،
ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ
نـشــره بالجريدة الرسمية أمس
األول.
ومـ ـ ــن الـ ـتـ ـع ــدي ــات الـ ـج ــدي ــدة
ل ــائـ ـح ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ل ـل ـق ــان ــون،
ت ـحــديــد أن ـ ــواع س ـمــات ال ــدخ ــول،
ال ـتــي اشـتـمـلــت  14سـمــة دخ ــول؛
أب ــرزه ــا س ـمــة ال ــدخ ــول لـلـعــاج،
وتـ ـ ـص ـ ــدر ب ـ ـن ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى ش ـ ـهـ ــادة
م ـ ـ ــن وزارة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة أو أ حـ ــد
المستشفيات ا ل ـخــا صــة ،بشرط
ت ـصــدي ـق ـهــا م ــن وزارة ال ـص ـحــة،
فضال عن استحداث سمة دخول
طــارئــة ت ـصــدر مــن مـنــافــذ الـبــاد
ف ــي ال ـح ــاالت ال ـط ــارئ ــة ،ويتعين
على حالة هذا النوع من السمات
مـغــادرة الـبــاد خــال أسـبــوع من
دخول البالد.
وشملت الالئحة أيضا السماح
ل ـق ـن ـص ـل ـيــات ال ـك ــوي ــت ب ــال ـخ ــارج
بإصدار سمات الزيارة السياحية،
وف ـق ــا ل ـل ـضــوابــط ال ـت ــي تضعها
اإلدارة العامة لشؤون اإلقامة.
وفيما يلي أهم مواد القرار:

مادة ()1

تحديد العمالة
المنزلية حسب عدد
أفراد األسرة و٥٠
ً
دينارا عن كل عامل
إضافي

ال ي ـج ــوز دخـ ـ ــول ال ـك ــوي ــت أو
الخروج منها إال لمن يحمل جواز
سفر ســاري المفعول صــادرا من
سلطات بلده أو أي سلطة أخرى
تعترف بها دولة الكويت ،أو لمن
يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز
ص ـ ـ ـ ــادرة عـ ــن إح ـ ـ ــدى ال ـس ـل ـط ــات
المذكورة بشرط أن تخول حاملها
الـ ـع ــودة إل ــى ب ـلــده أو إل ــى الـبـلــد
ال ـم ـصــدر ل ـهــذه الــوث ـي ـقــة ،ويـقــدم
جواز السفر أو الوثيقة في المنفذ
لتوثيق حركة الدخول أو الخروج.

مادة ()2
ال ي ـ ـجـ ــوز دخـ ـ ـ ــول الـ ـ ـب ـ ــاد أو
الخروج منها إال من منافذ البالد.

مادة ()3
يشترط لدخول األجنبي البالد
أن تكون لديه سمة دخول صادرة
من اإلدارة العامة لشؤون اإلقامة
أو من منافذ البالد أو من إحدى
الـسـلـطــات الـكــويـتـيــة المختصة
بــذلــك ف ــي الـ ـخ ــارج ،أو أن تـكــون
لديه إقامة عادية سارية المفعول،
ويعفى مــن سمة الــدخــول رعايا
الدول التي يصدر بها مرسوم.

مادة ()4

الزيارة الطارئة
مدتها أسبوع
وتصدر من سفارات
الكويت بالخارج

ت ـحــدد أنـ ــواع س ـمــات الــدخــول
واإلج ــراء ات التي تتخذ بشأنها
على النحو التالي:
 - 1سـ ـ ـم ـ ــة د خ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ل ـل ـع ـم ــل
ب ــال ـح ـك ــوم ــة :تـ ـص ــدر بـ ـن ــاء عـلــى
ال ـ ـط ـ ـلـ ــب ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر م ـ ـ ــن إح ـ ـ ــدى
الجهات الحكومية أو المؤسسات

والهيئات العامة في البالد.
 - 2س ـم ــة دخـ ـ ــول ل ـل ـع ـمــل فــي
الـ ـقـ ـط ــاع األه ـ ـل ـ ــي :تـ ـص ــدر ب ـن ــاء
ع ـل ــى ت ـص ــري ــح ع ـم ــل صـ ـ ــادر مــن
الجهة الحكومية المختصة على
النموذج المعد لذلك.
 - 3س ـ ـمـ ــة د خـ ـ ـ ـ ــول ل ـل ـع ـم ــا ل ــة
المنزلية ومن في حكمهم :تصدر
بـنــاء عـلــى الـنـمــوذج الـمـعــد لذلك
ويـقــدمــه صــاحــب الـعـمــل عـلــى أن
ال يـقــل ســن الـعــامــل الـمـنــزلــي عن
( 21سـ ـن ــة) وال ي ــزي ــد ع ـل ــى (60
سـنــة م ـيــاديــة) ،وي ـجــوز لـلــوزيــر
الـمـخـتــص االس ـت ـث ـنــاء م ــن شــرط
السن.
 - 4سمة دخول لمزاولة نشاط
ت ـ ـج ـ ــاري أو ص ـ ـنـ ــاعـ ــي :ت ـص ــدر
بناء على ترخيص مــن الجهات
المختصة للمستثمر أو الشريك
األجنبي.
 - 5س ـم ــة دخ ـ ـ ــول لــال ـت ـحــاق
بعائل :تصدر من اإلدارة العامة
ل ـشــؤون اإلقــامــة بـنــاء عـلــى طلب
ي ـق ــدم ــه الـ ـع ــائ ــل ع ـل ــى ال ـن ـم ــوذج
المعد لذلك.
 - 6سـ ـم ــة دخـ ـ ـ ــول لـ ـل ــدراس ــة:
تـ ـص ــدر بـ ـن ــاء ع ـل ــى ش ـ ـهـ ــادة مــن
ال ـج ـهــات الـتـعـلـيـمـيــة الـحـكــومـيــة
أو الجامعات الخاصة في البالد
مـ ـص ــدق ــا ع ـل ـي ـه ــا م ـ ــن الـ ـجـ ـه ــات
الـمـخـتـصــة تـثـبــت ق ـبــول الـطــالــب
للدراسة بها.
 - 7س ـ ـمـ ــة د خـ ـ ـ ـ ــول لـ ـلـ ـع ــاج:
تصدر بناء على شهادة صادرة
م ـ ـ ــن وزارة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة أو أ حـ ــد
المستشفيات ا لـخــا صــة شريطة
التصديق عليها من وزارة الصحة
الـ ـع ــام ــة ت ـث ـب ــت قـ ـب ــول األج ـن ـب ــي
للعالج بمستشفياتها.
 - 8س ـ ـمـ ــة د خـ ـ ـ ـ ــول ل ـ ـلـ ــز يـ ــارة
(حـكــومـيــة  -ت ـجــاريــة  -عــائـلـيــة -
خــاصــة) :تـصــدر بـنــاء عـلــى طلب
م ــن م ــواط ــن أو م ـق ـيــم أو إح ــدى
ال ـش ـخ ـص ـيــات االع ـت ـب ــاري ــة وف ــق
الـضــوابــط الـتــي تحددها اإلدارة
الـعــامــة لـشــؤون اإلقــامــة ،ويجوز
لـ ـل ــزائ ــر الـ ـبـ ـق ــاء فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد م ــدة
أقصاها شهر واحد ما لم يصرح
لــه باإلقامة المؤقتة وفقا لحكم
المادة ( )11من المرسوم األميري
ر ق ــم  17لـسـنــة  1959أو تحويل
ال ــزي ــارة ال ــى إق ــام ــة ع ــادي ــة وفـقــا
لحكم المادة ( )16من هذا القرار.
 - 9سمة دخول للمرور :تصدر
م ــن ال ـق ـن ـص ـل ـيــات ال ـكــوي ـت ـيــة فــي
الخارج أو من الجهة المختصة
ب ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة أو م ــن مـنــافــذ
الـبــاد وذل ــك بـنــاء على طلب من
صــاحــب ال ـشــأن يـبـيــن فـيــه البلد
الـقــادم منه والبلد المتجه إليه،
ويشترط أن يكون حامال لتأشيرة
دخول البلد المتجه إليه ،على أال
تــزيــد مــدة بقائه فــي الـبــاد على
سبعة أيام ،ويجوز التصريح له
بــاإلقــامــة الـمــؤقـتــة بــالـبــاد وفقا
لحكم الـمــادة ( )11مــن المرسوم
األميري رقم  17لسنة .1959

 - 10س ـم ــة دخ ـ ـ ــول ل ـســائ ـقــي
مـ ــرك ـ ـبـ ــات الـ ـنـ ـق ــل (الـ ـش ــاحـ ـن ــات
بأنواعها  -الباصات) :تصدر من
القنصليات الكويتية في الخارج
أو مــن الجهة المختصة ب ــوزارة
الداخلية أو من منافذ البالد بناء
ع ـل ــى ط ـل ــب م ــن ص ــاح ــب ال ـش ــأن
يبين فيه البلد القادم منه ،وتجيز
هــذه السمة لحاملها الـبـقــاء في
ال ـبــاد لـمــدة ال تــزيــد عـلــى أربـعــة
ع ـشــر ي ــوم ــا ،وي ـج ــوز الـتـصــريــح
لــه باإلقامة المؤقتة وفقا لحكم
المادة ( )11من المرسوم األميري
رقم  17لسنة .1959
 - 11س ـمــة دخـ ــول لـلـسـيــاحــة:
تصدر من القنصليات الكويتية
ف ـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى ط ـلــب
ص ـ ــاح ـ ــب الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن ،ك ـ ـمـ ــا يـ ـج ــوز
إص ــداره ــا مــن الـجـهــة المختصة
ب ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة أو م ــن مـنــافــذ
ال ـ ـبـ ــاد وفـ ـق ــا لـ ـلـ ـض ــواب ــط ال ـت ــي
تضعها اإلدارة الـعــامــة لـشــؤون
اإلقـ ـ ــامـ ـ ــة ،وتـ ـجـ ـي ــز هـ ـ ــذه ال ـس ـمــة
ل ـحــام ـل ـهــا اإلق ــام ــة ال ـمــؤق ـتــة فــي
البالد لمدة ثالثة أشهر ،ويجوز
تجديدها بما ال يجاوز السنة من
تاريخ الدخول وفقا لحكم المادة
( )11من المرسوم األميري رقم 17
لسنة .1959
 - 12سمة دخول طارئة :تصدر
م ــن م ـن ــاف ــذ الـ ـب ــاد ف ــي األح ـ ــوال
ال ـطــارئــة ،ويتعين عـلــى حاملها
مـغــادرة الـبــاد خــال سبعة أيــام
من تاريخ الدخول ،وتحدد اإلدارة
العامة لـشــؤون اإلقــامــة الـشــروط
الالزمة للدخول ،وكذلك ضوابط
طلب تمديدها أو تحويلها إلى
إقامة مؤقتة أو عادية.
 - 13س ـ ـمـ ــة د خ ـ ـ ـ ـ ــول لـ ـع ــدة
س ـ ـ ـفـ ـ ــرات :ت ـ ـصـ ــدر م ـ ــن اإلدارة
العامة لشؤون اإلقامة وال تزيد
مدتها على سنة واحدة ،وتجيز
لحاملها الــدخــول المتكرر إلى
ال ـبــاد خ ــال تـلــك ال ـس ـنــة ،على
أن ال تزيد مدة بقائه في البالد
على شهر واحــد من تاريخ كل
حركة دخول وفقا لحكم المادة
( )10من المرسوم األميري رقم
 17لسنة  ،1959ويختص مدير
ع ـ ــام اإلدارة الـ ـع ــام ــة ل ـش ــؤون
اإلق ـ ــام ـ ــة ب ـت ـح ــدي ــد الـ ـض ــواب ــط
والشروط المطلوبة إلصدارها.
 - 14سمة دخــول عمل لعقد
ح ـك ــوم ــي م ــؤق ــت :ت ـص ــدر ب ـنــاء
على طلب إح ــدى الشخصيات
االعتبارية بموجب عقد حكومي
تقل مدته عن سنة واحدة ،وذلك
وف ــق الـضــوابــط الـتــي تحددها
اإلدارة الـعــامــة لـشــؤون اإلقــامــة
لحكم المادة ( )11من المرسوم
األميري رقم  17لسنة .1959

مادة ()6
تحدد أعداد العمالة المنزلية
ومــن فــي حكمهم لــدى صاحب
العمل من هذا القرار على النحو
ا لـتــا لــي :أوال :بالنسبة للفئات

المبينة بالبنود ()5 ،4 ،3 ،2 ،1
تكون كاآلتي:
 -1يـجــوز منح عــدد ( )3عمال
منزليين لرب األسرة التي تتكون
من سبعة أفراد أو أقل.
 -2يـجــوز منح عــدد ( )4عمال
منزليين لــرب األســرة التي تزيد
على سبعة أفراد.
 -3ي ـجــوز م ـنــح عــامــل مـنــزلــي
واح ـ ــد لـ ــرب األسـ ـ ــرة زيـ ـ ــادة على
العدد المبين في البندين ()2 ،1
مـقــابــل كــل ف ــرد مــن ذوي اإلعــاقــة
ف ــي األسـ ـ ـ ــرة ،ش ـ ــرط إثـ ـب ــات ذل ــك
بالمستندات الصادرة عن الجهة
المختصة.
ثانيا :بالنسبة للفئات المبينة
بالبندين ( ،)7 ،6فإنه يجوز منح
َ
رب األسرة عدد عاملين منزليين.
يـخـضــع ت ـقــديــر ال ـح ــد األع ـلــى
لعدد العمالة المنزلية التي تمنح
لـصــاحــب الـعـمــل لـ ــإدارة الـعــامــة
لـشــؤون اإلقــامــة مــراعـيــة فــي ذلك
عدد أفراد األسرة وأعمارهم ونوع
الـسـكــن ومـسـتــوى الــدخــل ،وغير
ذل ــك مــن االع ـت ـبــارات الـتــي تــراهــا
ضرورية.

مادة ()7
 -1تحدد رسوم اإلقامة للعامل
ال ـم ـن ــزل ــي ل ـ ــدى ص ــاح ــب ال ـع ـمــل
الـمـشــار إلـيــه فــي الـبـنــود مــن (،1
 )5 ،4 ،3 ،2من المادة ( )5من هذا
القرار بمبلغ ( 10د.ك) عن كل سنة،
وي ـجــوز لـ ــإدارة الـعــامــة لـشــؤون
اإلقامة منح سمة دخول أو إقامة
لعدد من العمالة المنزلية يزيد
ع ــن الـ ـح ــد األقـ ـص ــى ال ـم ـق ــرر فــي
ال ـم ــادة ( ،)6عـلــى أن يــدفــع رســم
إقــامــة قــدره ( 50د.ك) عــن العامل
المنزلي اإلضافي األول ،وبزيادة
مبلغ ( 50د.ك) عن كل عامل منزلي
على رسم اإلقامة المقرر للعامل
المنزلي اإلضافي الذي سبقه،.
 -2تحدد رسوم اإلقامة للعامل
ال ـم ـن ــزل ــي ل ـ ــدى ص ــاح ــب ال ـع ـمــل
المشار إليه في البندين ( )7 ،6من
١لمادة ( )5من هذ ١القر١ر بمبلغ
( 200د.ك) للعامل المنزلي األول،
ومبلغ ( 300د.ك) للعامل المنزلي
الثاني ،بزيادة ( 100د.ك) عن كل
عامل منزلي إضافي.
 -3تعفى العمالة المنزلية لدى
الدبلوماسيين من رسوم اإلقامة
بواقع عاملين منزليين فقط ،وما
يزيد على ذلك يحصل عنه رسم
قدره ( 10د.ك) سنويا عن كل عامل
منزلي شريطة المعاملة بالمثل.
 -4تحدد رســوم تجديد إقامة
الـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة فــي الـسـنــوات
التالية للسنة األولــى بمبلغ (10
د.ك) سنويا عن كل عامل منزلي.
 -5في حال الموافقة على نقل
إقامة العامل المنزلي من صاحب
عمل إلى آخر تعامل كأنها إقامة
جديدة وتطبق بشأنها األحكام
الـ ـس ــابـ ـق ــة ،وي ـس ـت ـث ـن ــى مـ ــن دف ــع
رسوم اإلقامة في حالة نقلها من

رسوم االلتحاق بعائل لغير
الزوجة واألبناء  200دينار للسنة
أوال :تحدد رسوم السمات كاآلتي:
 -1ثالثة دنانير( :سمة دخول).
 -2ديناران( :سمة مرور).
 -3دينار واحد :سمة دخول لعدة سفرات عن كل شهر،
وبما ال يجاوز سنة.
ثانيا :تحدد رسوم اإلقامة كاآلتي:
 -1عشرة دنانير لإلقامة العادية عن كل سنة.
 -2دينار واحــد :عن كل شهر بحيث ال تجاوز عشرة
دنانير عن السنة الواحدة لإلقامة المؤقتة.
ويراعى عند تنفيذ ذلك تحمل المكفول رسوم اإلقامة
بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي.
ثالثا :تحدد رسوم االلتحاق بعائل لألجانب العاملين
في القطاعين الحكومي واألهلي كاآلتي:
أ -لـلــزوجــة أو ال ــزوج ــات واألب ـن ــاء بــواقــع ( 10د.ك) في
القطاع الحكومي وبواقع ( 100د.ك) للعاملين في القطاع
األه ـلــي عــن الـسـنــة األولـ ــى ف ـقــط ،وي ـكــون رس ــم التجديد
للسنوات التالية بواقع ( 10د.ك) سنويا عن كل فرد.
ب -إذا كان الملتحق بعائل من غير الزوجة أو األبناء
يكون رسم اإلقامة بوقع ( 200د.ك) عن كل فرد سنويا.

 500دينار شرط االلتحاق
بعائل ُويستثنى منها  14مهنة
يشترط للحصول على
إقـ ــامـ ــة عـ ــاديـ ــة لــال ـت ـحــاق
بـ ـ ـع ـ ــائ ـ ــل ل ـ ـل ـ ـقـ ــادم ـ ـيـ ــن م ــن
ال ـخــارج أن ال يـقــل الــراتــب
الشهري لألجنبي المقيم
ب ــا لـ ـب ــاد عـ ــن (  500د.ك)
خـمـسـمـئــة دي ـن ــار ،ويـعـتــد
في تحديد الراتب الشهري
لــأجـنـبــي بــاألجــر الـنــاتــح
عن العمل في مهنته التي
منح على أساسها اإلقامة
بالبالد.
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــأن مـ ـ ـن ـ ــح
إقـ ــامـ ــة عـ ــاديـ ــة لــال ـت ـحــاق
ب ـع ــائ ــل ل ـل ـم ـت ــواج ــدي ــن أو
الـمــولــوديــن داخ ــل الـبــاد،
وال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــوديـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــارج
ا ل ـ ـبـ ــاد مـ ـم ــن ال ت ـت ـج ــاوز

أعـ ـ ـم ـ ــاره ـ ــم س ـ ـنـ ــة واح ـ ـ ــدة
ألبوين مقيمين في البالد،
فيختص مدير عام اإلدارة
الـ ـع ــام ــة ل ـ ـشـ ــؤون اإلق ــام ــة
ب ــاس ـت ـث ـن ــائ ـه ــم مـ ــن ش ــرط
ال ــرات ــب ال ـم ـش ــار إل ـي ــه فــي
الـ ـفـ ـق ــرة األولـ ـ ـ ــى مـ ــن ه ــذه
المادة.
ويـ ـسـ ـتـ ـثـ ـن ــى م ـ ــن ش ــرط
الـ ـ ــراتـ ـ ــب لـ ـلـ ـحـ ـص ــول ع ـلــى
إقـ ــامـ ــة عـ ــاديـ ــة لــال ـت ـحــاق
بعائل الوارد بالمادة ()29
م ــن هـ ــذا الـ ـق ــرار األج ـن ـبــي
المقيم بالبالد  ١٤مهنة.

رب األس ــرة المتوفى أو المطلق
أو فــاقــد األهـلـيــة إل ــى أح ــد أف ــراد
أسرته ،وذلك وفقا للضوابط التي
تضعها اإلدارة الـعــامــة لـشــؤون
اإلقامة.

مادة ()11
على كل أجنبي يرزق بمولود
في الكويت أن يخطر إدارة شؤون
اإلقامة بالمحافظة التي يقيم بها
مصطحبا مـعــه ج ــواز أو وثيقة
سفر للمولود خــال شهرين من
تاريخ الوالدة.

مادة ()13
يـ ـج ــوز ال ـت ــرخ ـي ــص ب ــاإلق ــام ــة
ال ـمــؤق ـتــة أو ال ـع ــادي ــة لــأجـنـبــي
المولود بالكويت أو الــذي دخل
ً
ال ـ ـبـ ــاد طـ ـبـ ـق ــا ألح ـ ـكـ ــام ال ـ ـمـ ــواد
ال ـس ــاب ـق ــة ،وك ـ ــان ل ــدي ــه ج ـ ــواز أو
وثيقة سفر صالحان طــوال مدة
إقــامـتــه .ويـجــوز تـحــويــل اإلقــامــة
من نوع إلى آخر ومن غرض إلى
آخر وفق الضوابط التي تحددها
اإلدارة الـعــامــة ل ـشــؤون اإلقــامــة،
وت ــرت ـب ــط مـ ــدة اإلق ــام ــة ال ـعــاديــة
بالغرض منها ،وتنتهي بانتهائه
ولو كان ذلك قبل نهاية مدتها.

مادة ()14
ي ـ ـجـ ــوز مـ ـن ــح إق ـ ــام ـ ــة م ــؤق ـت ــة
لألجنبي لمدة ال تزيد على ثالثة
أشهر ويجب عليه مغادرة البالد
عند انتهائها ما لم يحصل على
تجديد لهذه اإلقامة بما ال يجاوز
سنة واحدة في الحاالت التالية:
 -1م ــن دخـ ــل الـ ـب ــاد بـمــوجــب
إحـ ــدى س ـم ــات ال ــدخ ــول الـمـشــار
إليها في المادة ( )4من هذا القرار.
 -2من انتهت إقامتهم العادية
في البالد.
 -3الحاالت الضرورية والملحة
الـ ـت ــي تـ ـق ــدره ــا اإلدارة ال ـع ــام ــة
لشؤون اإلقامة.
وإذا رغب األجنبي في تجديد
اإلقــامــة المؤقتة ،فعليه أن يقدم
طلبا بذلك قبل نهايتها بمدة ال
تقل عن أسبوع.

مادة ()15
تـمـنــح ١إلق ــام ــة ال ـعــاديــة وفقا
للمواد (،23 ،22 ،20 ،19 ،18 ،17
 )24من هذ ١القر١ر لمدة ال تجاوز
خمس سـنــوات يجوز تجديدها
ب ـنــاء عـلــى طـلــب صــاحــب الـشــأن
قـبــل نهايتها بشهر عـلــى األق ــل،
وال ي ـجــوز أن تــزيــد م ــدة اإلقــامــة
(العادية أو المؤقتة) التي تمنح
ل ــأج ـن ـب ــي ع ـل ــى م ـ ــدة صــاح ـيــة
جواز سفره.

مادة ()16
ي ـجــوز تـحــويــل سـمــة الــدخــول
لـ ـل ــزي ــارة إلـ ــى إق ــام ــة ع ــادي ــة فــي
األحوال التالية:
 -1م ـ ـ ـ ــن ي ـ ـل ـ ـت ـ ـحـ ــق بـ ـ ــإ حـ ـ ــدى
وزارات ال ــدول ــة أو الـمــؤسـســات

خالد الجراح
والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،وي ـق ـت ـصــر
ذل ــك عـلــى ال ـمــؤهــات الجامعية
والتخصصات الفنية ،وذلك وفق
تـقــديــر مــديــر ع ــام اإلدارة العامة
لشؤون اإلقــامــة للقادمين بسمة
دخول زيارة حكومية.
 -2العمالة المنزلية و مــن في
حكمهم.
 -3االلتحاق بعائل للقادمين
بسمة دخول زيارة عائلية أو سمة
دخول للسياحة.
 -4من كان لديه إقامة صالحة
ولم يتجاوز بقاؤه  6أشهر خارج
الـ ـب ــاد ،واض ـط ــر ل ــدخ ــول ال ـبــاد
بموجب سمة دخول للزيارة.
 -5م ــن دخ ــل ال ـب ــاد بموجب
س ـ ـمـ ــة دخـ ـ ـ ـ ــول لـ ـلـ ـعـ ـم ــل وبـ ــاشـ ــر
إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــول عـ ـل ــى
مـسـتـلــزمــات مـنــح اإلق ــام ــة ،ولكن
اضطر لمغادرة البالد ،وبقي في
ال ـخــارج م ــدة ال تــزيــد عـلــى شهر
واحد.
 -6الحاالت التي تقدرها اإلدارة
العامة لشؤون اإلقامة.

مادة ()23
ي ـج ــوز م ـنــح اإلق ــام ــة ال ـعــاديــة
للدراسة بناء على طلب يقدم من
ال ـج ـهــات الـتـعـلـيـمـيــة الـحـكــومـيــة
أو ال ـج ــام ـع ــات ال ـخ ــاص ــة مــرفـقــا
ب ــه شـ ـه ــادة م ـن ـهــا ت ـث ـبــت قـبــولــه
لـ ـ ـل ـ ــدراس ـ ــة بـ ـ ـه ـ ــا مـ ـ ـص ـ ــدق ـ ــة م ــن
الجهات المختصة ،وعلى الجهة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ع ـن ــد ط ـل ــب ت ـجــديــد
اإلقامة أن ترفق شهادة تفيد أن
دراسة الطالب ما زالت مستمرة،
ويختص مدير عام اإلدارة العامة
لشؤون اإلقامة بتحديد الضوابط
المطلوبة لتحويل هــذه اإلقــامــة
إلى غرض آخر.

مادة ()24
ي ـج ــوز م ـنــح اإلق ــام ــة ال ـعــاديــة
بغير عمل لمن يقدم الدليل على

مصادر إنفاقه طوال مدة إقامته،
ويختص مدير عام اإلدارة العامة
لشؤون اإلقامة بتحديد الشروط
وال ـض ــواب ــط الـمـطـلــوب تــوافــرهــا
لمنح وتجديد هذه اإلقامة.
ويـ ـج ــوز ل ـم ــدي ــر ع ـ ــام اإلدارة
العامة لشؤون اإلقامة أن يأذن له
بالعمل في البالد بناء على طلب
يقدم من الجهات الحكومية.

مادة ()25
ع ـل ــى ج ـم ـيــع ال ـق ــادم ـي ــن ألول
مــرة بـغــرض اإلقــامــة الـعــاديــة في
دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت م ــن ال ـ ـ ــدول ال ـتــي
يوجد بها سفارات أو قنصليات
كويتية ،مراجعة هــذه السفارات
أو الـقـنـصـلـيــات لـلـتــأشـيــر بــذلــك
على ج ــوازات سفرهم أو سمات
الدخول ،وال يسمح لهم بالدخول
إلى البالد دون الحصول على تلك
التأشيرة.

مادة ()27
يبعد األجنبي إداريا عن البالد
ولو كانت إقامته سارية المفعول
في الحاالت اآلتية:
 -1إذا صدر ضده حكم بعقوبة
جـ ـن ــاي ــة ،أو فـ ــي ج ــري ـم ــة مـخـلــة
بالشرف أو األمانة.
 -2إذا صـ ـ ــدرت ضـ ــده ثــاثــة
أح ـك ــام جــزائ ـيــة ،إح ــداه ــا مقيدة
للحرية خالل خمس سنوات.
 -3إذا صـ ـ ــدرت ض ـ ــده أرب ـع ــة
أح ـك ــام جــزائ ـيــة أي ــا كــانــت خــال
خمس سنوات.
 -4إذا كانت المصلحة العامة
أو األم ــن الـعــام أو اآلداب العامة
تستدعي ذلك.
ويتم تنفيذ اإلبعاد وفقا لهذه
الـحــاالت بالتنسيق مــع الجهات
المعنية.

ةديرجلا
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محليات

نشاطات لـ«التقدم العلمي» بـ«شهر الفضاء» «الزكاة» تسلم زكاة جمعية السالم والصديق التعاونية
تتضمن محاضرات ولقاء الروبوت «صوفيا»

اتاحة الفرصة لزوار
المركز للتواصل مع
«صوفيا» بعد غد

تـ ـنـ ـظ ــم م ــؤسـ ـس ــة الـ ـك ــوي ــت
ً
للتقدم العلمي غ ــدا وبـعــد غد
ً
ف ـع ــال ـي ــة خـ ــاصـ ــة ،ت ــزامـ ـن ــا مــع
شهر الفضاء الذي يستضيفه
"الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي" الـ ـت ــاب ــع
للمؤسسة ،تتضمن محاضرة
عـلـمـيــة ع ــن ع ـلــم ال ــروب ــوت ــات،
والذكاء االصطناعي ،ولقاءات
مع الروبوت "صوفيا" الشهير
ومطوره د .ديفيد هانسن.
و س ـ ـ ـي ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــي د .ه ـ ــا نـ ـ ـس ـ ــن
م ـح ــاض ــرت ــه مـ ـس ــاء الـخـمـيــس
ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــركـ ــز الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ض ـمــن
محاضرات المؤسسة الدورية
 ""KFAS Linksي ــرا ف ـق ــه فيها
الروبوت "صوفيا" يتطرق فيها
إل ــى عـلــم ال ــروب ــوت ــات والــذكــاء
االص ـط ـنــاعــي ،والـكـيـفـيــة التي
تساهم بها هــذه االخـتــراعــات
والتطورات الحديثة في رحالت
الفضاء واكتشاف أغواره.

وس ـ ـت ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــة
الخاصة عــرض "صوفيا" في
المركز العلمي ،إلتاحة الفرصة
لـ ـل ــزوار ل ـل ـتــواصــل وال ـت ـفــاعــل
ً
معها من الساعة  9:00صباحا
إ لـ ـ ــى  12:00مـ ـ ـس ـ ـ ً
ـاء  ،و ك ــذ ل ــك
ً
م ــن ال ـســاعــة  7:30م ـس ــاء إلــى
ً
مساء يوم الخميس 24
10:00
أكـتــوبــر ،فــي حين سيتواصل
"ص ــوفـ ـي ــا" مـ ــع زوار ال ـم ــرك ــز
الـعـلـمــي ي ــوم  25ال ـج ــاري من
ال ـ ـ ــ 2:00م ـس ـ ً
ـاء حـتــى الـ ـ ــ10:00
ً
مساء.
وتعد محاضرة د .هانسن
ً
واللقاء ات مع "صوفيا" جزء ا
م ـ ــن فـ ـع ــالـ ـي ــة شـ ـه ــر الـ ـفـ ـض ــاء
الـتــي ينظمها الـمــركــز ،والتي
ت ـم ـتــد شـ ـه ــرا واحـ ـ ـ ــدا ،وت ــرك ــز
ع ـلــى عـ ــدد م ــن ال ـمــوضــوعــات
الـخــاصــة بــالـفـضــاء ،فــي حين
خصص موضوعها الرئيسي

لـيـتـنــاول الـهـبــوط عـلــى القمر
واستكشاف الفضاء.
وي ـع ــد ال ــروب ــوت "صــوف ـيــا"
نتاج إحــدى أفكار د .هانسن،
وي ـق ــدم لـمـحــة ع ــن اإلم ـكــانــات
المذهلة لـلــذ كــاء االصطناعي
وعلم الروبوتات.
وك ــان ــت ال ـمــؤس ـســة دشـنــت
في  2017مبادرة ،KFAS Links
وهي سلسلة من المحاضرات
ال ـح ـي ــوي ـ َـة وح ـل ـق ــات ال ـن ـقــاش
ُ
ال ـتــي تـعـ ًـقــد عـلــى م ــدار ال ـعــام،
مستهدفة تعزيز نشر العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار ،عبر
خلق منصة تفاعلية يتبادل
أفـ ـ ــراد ال ـم ـج ـت ـمــع م ــن خــالـهــا
المعرفة ،ويقدم المحاضرات
خـ ـ ـب ـ ــراء وبـ ــاح ـ ـثـ ــون بـ ـ ـ ــارزون
عالميون من ذوي االختصاص
بـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوم
والتكنولوجيا واالبتكار.

«العون» تتوسع بالمجال التعليمي في إفريقيا
جامعة األمة بكينيا تحصل على االعتماد األكاديمي الرسمي
حصلت جــامـعــة "األمـ ــة" في
كينيا ،التابعة لجمعية "العون
المباشر" على ميثاق الجامعة
ً
رسميا من رئيس الجمهورية
الكينية أوهورو كينياتا.
وتـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ــوقـ ـ ـي ـ ــع االع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاد،
ب ـح ـض ــور وزيـ ـ ــر ال ـت ـع ـل ـيــم فــي
كـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــا ،ورئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس م ـج ـل ــس
إدارة الـجـمـعـيــة عـبــدالــرحـمــن
الـ ـمـ ـحـ ـي ــان ،ورئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
األمـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاء ،ورئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس م ـج ـل ــس
الجامعة ،وممثل سفارة الكويت
ف ــي كـيـنـيــا أح ـمــد الـبـخـيــت في
ال ـ ـق ـ ـصـ ــر ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــي ب ـم ــدي ـن ــة
مومباسا.
وجاء االعتماد لتكون "األمة"
أول جامعة إسالمية باعتراف
رسمي ونهائي في كينيا ،كما
تمنى مؤسسها د .عبدالرحمن
السميط وسعى له.
وأعلنت "العون المباشر" ،في
بيان لها ،أن "جامعة األمة هي
أول جامعة إسالمية خاصة في
كينيا ,وتعتمد فلسفتها على

مشاركون في احتفال االعتماد االكاديمي لجامعة األمة
المبادئ والقيم اإلسالمية ،مع
التركيز على التطوير الكامل
للموهبة الفردية ،واالستقامة
األخـ ــاق ـ ـيـ ــة ،والـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـجـ ــاد،
وا ل ـقــدرة التنافسية ،لتشجيع
ال ـت ـم ـي ــز ف ـ ــي ج ـم ـي ــع مـ ـج ــاالت
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــاة ،لـ ـتـ ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـح ــول
االجتماعي القائم على المبادئ

اإلسالمية ،مع تعزيز التعايش
السلمي بين األشخاص الذين
لديهم عقائد مختلفة".
وتقدم الجامعة أكثر من 27
دورة دراس ـيــة فــي أكـثــر مــن 26
برنامجا للحصول على درجة
البكالوريوس والدراسات العليا
والدبلوم والشهادات.

وفي هذا السياق ،استقبلت
"العون المباشر" األمين العام
لـ ـلـ ـصـ ـلـ ـي ــب األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر ال ـك ـي ـن ــي
والرئيس الشرفي للجامعة د.
عباس جوليد ،الذي تعرف على
مشاريع الجمعية ،وهنأ إدارتها
بـ ــال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد
ً
لميثاق الجامعة رسميا.

زار وفد من بيت الزكاة ،يضم
مدير إدارة تنمية الموارد نايف
الجيماز ،ومراقب المراكز اإلدارية
عبداللطيف البصيري ،ورئيس
قسم خدمة الشركات عماد الزايد
مـقــر جـمـعـيــة ال ـس ــام والـصــديــق
التعاونية ،وكــان في استقبالهم
رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة عـبــدالـلــه
ال ـج ـي ـع ــان ،والـ ـم ــدق ــق ال ــداخ ـل ــي
ع ـب ــدال ـن ــاص ــر أن ـ ـ ــور ،ح ـي ــث سـلــم
رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة الـجـمـعـيــة
ً
الوفد شيكا بقيمة زكاة الجمعية
بمبلغ  46146دينارا.
وقــدم الجيماز الشكر لرئيس
مجلس إدارة الجمعية ،ولجميع
أع ـض ــائ ـه ــا وم ـس ــاه ـم ـي ـه ــا عـلــى
ال ـم ـب ــادرة ال ـم ـح ـمــودة ،والـعـطــاء
ال ـك ــري ــم الـ ــذي يـسـهــم ف ــي إن ـجــاز
م ـش ــاري ــع ال ـب ـي ــت ،ومـ ــن ضمنها
م ـ ـسـ ــاعـ ــدة األس ـ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـحـ ـت ــاج ــة،
واإلفــراج عن السجناء الغارمين
ال ــذي ــن اضـطــرتـهــم ال ـظ ــروف إلــى
االستدانة ،وحتى يستطيع البيت
أن يجمعهم بمن يحبون.
بـ ــدوره ،ق ــال الـجـيـعــان "ثقتنا

وفد «الزكاة» يتسلم زكاة جمعية السالم والصديق
ف ــي ب ـيــت ال ــزك ــاة ك ـب ـيــرة ،ونـعـلــم
حـجــم ال ـم ـشــاريــع ال ـتــي يـنـفــذهــا،
ومساهماته في األعمال الخيرية
واإلنسانية ،سواء داخل الكويت
أو خــارج ـهــا ،مـمــا ســاهــم ف ــي أن
ت ـح ـظــى الـ ـك ــوي ــت بـ ـه ــذا ال ـش ــرف
ال ـع ـظ ـيــم ،ل ـت ـكــون م ــرك ــزا لـلـعـمــل
اإلنساني ،وأن ينال سمو األمير

لـقــب قــائــد اإلن ـســان ـيــة" .وأض ــاف
"نتمنى أن يسهم هذا التبرع في
رف ــع ال ـم ـعــانــاة ع ــن ك ــاه ــل األس ــر
المحتاجة ،وأن يحقق االستقرار
األسري والحياة الكريمة لها ،وأن
نوفق في رد الجميل لهذا الوطن
الغالي بتحقيق أمنه واستقراره،
ونشر مفهوم التكافل االجتماعي

بين أفراده" .وفي نهاية اللقاء ،قدم
الجيماز شكره وشكر مسؤولي
"الــزكــاة" لمجلس إدارة الجمعية
على الثقة والـمـســاهـمــة ،وأهــدى
ر ئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس اإلدارة در ع ـ ــا
وشهادة شكر وتقدير على الدعم
المستمر لبيت الزكاة ومشاريعه
الخيرية.

8
أكاديميا
« »ACMتنال االعتماد الدولي  ABETفي  4برامج دبلوم
ةديرجلا
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هندسة «الكمبيوتر» و«الكهربائية» و«الصناعية» و«الميكانيكية»

من األجواء الدراسية في الكلية

أعلنت كلية الشرق األوسط
األميركية ()ACM
حصول أربعة برامج دبلوم،
هي تكنولوجيا هندسة
الكمبيوتر ،وتكنولوجيا
الهندسة الكهربائية،
وتكنولوجيا الهندسة
الصناعية ،وتكنولوجيا
الهندسة الميكانيكية بقسم
الهندسة ،على االعتماد
األكاديمي الدولي من لجنة
اعتماد تكنولوجيا الهندسة
( )ETACالتابعة لهيئة
االعتماد األكاديمي للهندسة
والتكنولوجيا (.)ABET

ح ـ ـ ـ ـ ـ ــازت بـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــج دب ـ ـ ـلـ ـ ــوم
ت ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــولـ ـ ــوج ـ ـ ـيـ ـ ــا هـ ـ ـن ـ ــدس ـ ــة
ال ـك ـم ـب ـي ــوت ــر ،وت ـك ـنــولــوج ـيــا
الـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس ـ ــة ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــائ ـ ـيـ ــة،
وت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا الـ ـهـ ـن ــدس ــة
الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة ،وت ـك ـنــولــوج ـيــا
ال ـه ـنــدســة الـمـيـكــانـيـكـيــة في
قسم الهندسة والتكنولوجيا
ب ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط
األ مـ ـ ـي ـ ــر كـ ـ ـي ـ ــة (  )ACMع ـل ــى
االعـتـمــاد األكــادي ـمــي الــدولــي
من لجنة اعتماد تكنولوجيا
ا ل ـه ـن ــد س ــة ( )ETACا ل ـتــا ب ـعــة
لـهـيـئــة االع ـت ـم ــاد األكــادي ـمــي
ل ـل ـه ـن ــدس ــة وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
(  ،)ABETو ه ـ ـ ـ ـ ــي ا لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
ً
ال ـم ـع ـت ـمــدة عــال ـم ـيــا العـتـمــاد
برامج الكليات والجامعات في
العلوم التطبيقية ،والحوسبة،
والهندسة ،والتكنولوجيا.
وذكرت الكلية أن االعتماد
ً
ّ ً
ُي ّ
عد مؤشرا أساسيا على أن
بــرامــج كلية ال ـشــرق األوس ــط
األميركية الدراسية تستوفي
أع ـل ــى الـمـعــايـيــر األكــادي ـم ـيــة
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـت ـ ـخـ ــريـ ــج طـ ــاب
مستعدين لدخول المجاالت
الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـح ـ ـيـ ــويـ ــة ،الـ ـت ــي
ت ـقــود ال ـطــريــق ف ــي االب ـت ـكــار،
وال ـت ـ ُّك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـن ــاش ـئ ــة،
وتـ ــوقـ ــع اح ـتـ ـي ــاج ــات ال ــرف ــاه
والسالمة في المجتمعات.

جانب من مباني الكلية

ّ
ي ـ ـ ــدل ع ـل ــى ن ــوع ـي ــة ال ـت ـع ـل ـيــم
ّ
المتميز التي يتلقاها الطالب
ً
والمعترف بها عالميا ،األمر
الــذي سيساعدهم أن يشقوا
ط ــريـ ـقـ ـه ــم ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال س ــوق
العمل في القطاعين الخاص
والـ ـحـ ـك ــوم ــي ،ك ـم ــا يـعـطـيـهــم
الـ ـ ـف ـ ــرص ـ ــة بـ ـ ـ ــأن ي ـس ـت ـك ـم ـل ــوا
دراستهم بأفضل الجامعات
في العالم.

تطوير المناهج
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،اعـتـبــرت
الكلية أن الجهود التي ّ
قدمها
أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــس

والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ـ ـ ــون م ـ ـ ــن ذوي
الخبرات ساهمت في تحقيق
ه ــذا ال ـن ـجــاح ،بــاإلضــافــة إلــى
الـعـمــل الـمـسـتـمــر ال ــذي تقوم
ب ــه الـكـلـيــة م ــن أج ــل تحسين
ً
العملية التعليمية ب ــدء ا من
تطوير مناهجها وبرامجها
وعمليات التقييم المستمرة،

االعتماد الدولي
من  ABETخطوة
أساسية في مسيرة
الكلية

ّ
إلـ ـ ــى ت ــأمـ ـي ــن كـ ـ ــل ال ـت ـق ـن ـي ــات
والـمـسـتـلــزمــات ألفـضــل بيئة
تعليمية.
وتابعت أن عملية مراجعة
البرامج التي يجريها النظراء
في  ABETفي كل أنحاء العالم،
تـحـظــى بـتـقــديــر كـبـيــر ألنـهــا
تضيف قيمة حيوية للبرامج
ُ
األكاديمية ،حيث تعتبر الدقة
والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــودة خـ ـص ــائ ــص ذات
أهمية قصوى.
وأضافت أن معايير ،ABET
التي وضعها اختصاصيون
ّ
ي ـشــك ـلــون أعـ ـض ــاء جـمـعـيــات
ّ
 ،ABETتركز على ما يتعلمه
الـطــاب ومــا يختبرونه ،كما

ي ـت ـضـ ّـمــن االعـ ـتـ ـم ــاد تـقـيـيـمــا
شــامــا لـلـمـنــاهــج الــدراس ـيــة،
وأعـ ـ ـض ـ ــاء ه ـي ـئ ــة الـ ـت ــدري ــس،
وال ـ ـ ـمـ ـ ــرافـ ـ ــق ،والـ ـتـ ـسـ ـهـ ـي ــات
والدعم المؤسسي ،والتي ّ
يتم
ّ ً
ّ
إدارتها كافة من فريق مؤلف
من خبراء من ذوي المهارات
ال ـع ــال ـي ــة فـ ــي الـ ـب ــرام ــج ال ـتــي
ً
تخضع العتماد  ،ABETفضال
عـ ــن خ ـب ــرات ـه ــم فـ ــي م ـج ــاالت
متعددة من القطاع الخاص،
وال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم ،وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات
الحكومية.
وأشارت إلى أن  ABETهي
م ـن ـظ ـمــة غ ـي ــر رب ـح ـي ــة وغ ـيــر
حكومية حاصلة على شهادة

جودة التعليم

اإلنجاز يعتبر
ً
استثمارا لمستقبل
الطالب ويدل على
نوعية التعليم
ّ
المتميز التي
يتلقاها الطالب

ّ
وأك ـ ـ ــدت أن هـ ــذا االع ـت ـمــاد
خ ـطــوة أســاس ـيــة فــي مسيرة
الكلية وتأكيد على رسالتها
التي تهدف إلى رفع مستوى
التعليم التطبيقي في الكويت،
م ـ ــن خ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام م ـع ــاي ـي ــر
وشـ ـ ـ ـ ـ ــروط جـ ـ ـ ـ ــودة ال ـت ـع ـل ـي ــم
العالمية للبرامج والمناهج
الدراسية.
وأشارت إلى أن هذا اإلنجاز
ً
يـعـتـبــر اس ـت ـث ـمــارا لمستقبل
الـ ـط ــاب ،ألن اع ـت ـمــاد ABET

مبنى الكلية

المضف :فخورون بانتهاء «األساسية» من «دليل الجودة»
العنزي :الكلية تسعى منذ سنوات لتأهيل متطلبات ومواصفات اآليزو
●

فيصل متعب

أعرب المدير العام للهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب د .علي
ال ـم ـضــف ع ــن ف ـخ ــره بــان ـت ـهــاء كـلـيــة
الـتــربـيــة األســاس ـيــة مــن الـعـمــل على
ً
دليل الجودة العالمية «اآليزو» ،الفتا
إلــى أهمية الجودة التي تساهم في
الحصول على منتجات ومخرجات
عالية الكفاءة.
جاء ذلك خالل تنظيم كلية التربية
األس ــاسـ ـي ــة ح ـف ــل «م ـل ـت ـقــى الـ ـج ــودة
الـ ـسـ ـن ــوي األول» فـ ــي مـ ـس ــرح كـلـيــة
ال ـتــرب ـيــة األس ــاس ـي ــة ،أمـ ــس ،بــرعــايــة
وحضور د .المضف.

من جانبه قال عميد كلية التربية
األساسية د .فريح العنزي ،إن الكلية
تسعى منذ سـنــوات لتأهيل الكلية
لمتطلبات ومــواصـفــات اآلي ــزو التي
ستتحقق بفضل تضافر الجهود في
القريب العاجل.
مــن جهتها ،أ ك ــدت رئيسة ملتقى
ال ـ ـجـ ــودة ال ـس ـن ــوي األول د .ع ــروب
القطان أن هذا الملتقى يعد األول في
مجال الجودة ومواصفات اآليزو الذي
يضم الـعــديــد مــن أصـحــاب الخبرات
بتأهيل المؤسسات التعليمية.
وأضافت القطان أن فريق الجودة
ساهم في تأهيل الكلية لمواصفات
اآليزو  2015:9001بإعداد هذا الدليل

والمسمى «المرجع» ويضم إجراءات
الـلــوائــح بـصــورة واضـحــة ومبسطة
أشرف على إعدادها ومراجعتها ما ال
ً
يقل عن  28عضوا في الكلية.
وعرض خالل الحفل فيديو لفريق
اآليــزو بالكلية يوضح جهد الفريق
خـ ــال ث ــاث ــة أعـ ـ ــوام ب ـه ــدف تحقيق
ال ـم ـعــاي ـيــر والـ ـم ــواصـ ـف ــات ال ــدول ـي ــة
للجودة.
وك ــرم د .الـمـضــف ونــائــب المدير
ال ـعــام للهيئة د .جــاســم األن ـصــاري
وعميد الكلية د .العنزي رعاة الحفل
وكال من فريق الجودة وفريق اإلعداد
وف ــري ــق ال ـم ــراج ـع ــة ب ـك ـل ـيــة ال ـتــرب ـيــة
األساسية.

العنزي يكرم األنصاري

 ،ISO 9001: 2015و تـ ـق ــوم
ً
حاليا باعتماد  4005برامج
في أكثر من  793كلية وجامعة
في  32دولة.

سوق العمل
وب ـيــت أن ـهــا تـسـعــى ضمن
ّ
يمتد عامين،
برنامج تعليمي
إلى إعــداد خريجين مؤهلين
لــانـضـمــام إل ــى س ــوق العمل
بـمـخـتـلــف م ـج ــاالت ــه وخــدمــة
مجتماعاتهم و هــم يمتلكون
ق ـ ـ ــدرات م ـه ـن ـيــة مـتـخـ ّـصـصــة
ومهارات تقنية عالية.
وفي إطــار دعمها للعملية
ـادت ال ـك ـل ـي ـ ًـة
ال ـ ـتـ ــربـ ــويـ ـ ّـة ،أفـ ـ ـ ـ ـ ً
بــأ ن ـهــا ًت ــوف ــر ب ـي ـئــة تعليمية
متكاملة من مناهج ومرافق
وتقنيات ينتج عنها تعليم
تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــي ع ـ ــال ـ ــي ال ـ ـ ـجـ ـ ــودة،
ّ
يركز على المهارات العملية
للطالب ،وتطويرهم المهني،
وأخ ــاق ـي ــات ال ـع ـمــل ،والـنـمــو
الشخصي وتشجيعهم على
التعلم مدى الحياة.
وأضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــت أنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ت ـ ـقـ ــدم
ب ــرام ــج ال ــدب ـل ــوم األكــادي ـم ـيــة
الختصاصات إدارة األعمال
وال ـه ـنــدســة والـتـكـنــولــوجـيــا،
بـحـيــث ي ـت ـضـ ّـمــن ق ـســم إدارة
األعـ ـم ــال أربـ ــع اخـتـصــاصــات
أس ــاسـ ـي ــة وهـ ـ ــي :ال ـت ـس ــوي ــق،
وإدارة ا لـ ـ ـم ـ ــوارد ا ل ـب ـش ــر ي ــة،
والـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـمـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ّــة،
وال ـم ـح ــاس ـب ــة ،ب ـي ـن ـمــا ي ــوف ــر
قسم الهندسة والتكنولوجيا
اخ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ــات ت ـ ـش ـ ـمـ ــل
تـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــول ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــا ال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ،وتـكـنــولــوجـيــا
ال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــة الـ ـمـ ـيـ ـك ــانـ ـيـ ـكـ ـي ــة،
وت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا الـ ـهـ ـن ــدس ــة
الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة ،وت ـك ـنــولــوج ـيــا
ه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدسـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـك ـ ـ ـم ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــوتـ ـ ــر،
وت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ـع ـلــومــات،
ونظم الكمبيوتر الشبكية.

«الطبية المساعدة» تحصل
على عضوية الرابطة األميركية
أكدت عميدة كلية العلوم الطبية المساعدة بجامعة الكويت،
د .سعاد الفضلي ،أن الكلية حصلت أخيرا على عضوية رابطة
كليات العلوم الطبية المساعدة األميركية.
وأشــارت إلى أن هذا اإلنجاز ُيعد خطوة إيجابية في إبراز
«العلوم الطبية المساعدة» في مصاف الكليات األميركية ،ما
يــرفــع مــن شــأن ومـكــانــة الكلية عـلــى وجــه الـخـصــوص ،وشــأن
ً
جامعة الكويت عموما.
وأوض ـحــت الفضلي ،فــي تصريح صـحــافــي ،أم ــس ،أن هذه
العضوية في رابطة  ASHAHPتساهم ،وبشكل كبير ،في تعزيز
شبكة تبادل المعلومات ،والتواصل مع القادة في مجال التعليم
وممارسة المهن الصحية ،والتي قد يستفيد منها جميع أعضاء
هيئة التدريس في الكلية والطلبة المقيدين.
وأضــافــت« :تــزيــد هــذه العضوية أيضا مــن فــرص التواصل
والمشاركة في أنشطة التنمية المهنية المتطورة مع المتحدثين
الرئيسيين ،من خالل المؤتمرات التي ترعاها الرابطة ،وتقييم
المناهج واالعتمادات األكاديمية من المؤسسات األميركية».

ندوة «أهمية تدوير البالستيك» في «االتصاالت» زيارة لطلبة « »KiLAWلمعسكر عريفجان

●

حمد العبدلي

نـ ـظ ــم قـ ـس ــم ال ـ ـ ـمـ ـ ــواد ال ـ ـعـ ــامـ ــة ف ـ ــي م ـع ـهــد
االتصاالت والمالحة بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والـتــدريــب ن ــدوة بعنوان «أهمية
تــدويــر الـبــاسـتـيــك» ،بــالـتـعــاون مــع منظمة
 ،spread the passionالمدعومة من مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي ،في مسرح المعهد،
صباح أمس.
وقال رئيس قسم المواد العامة في المعهد
ناصر الرشيدي إن «الندوة تأتي لزراعة القيم،
ولدينا فــي القسم مــادة قيم العمل وال ــوالء،
وتقدم زراعة القيم الموجودة في البلد ،مثل
المحافظة على الكويت وممتلكاتها والبيئة،
ونحفز الطلبة على االهتمام بالبالستيك ألنه
من األزمات العالمية المختصة بالنفايات».
وأضاف الرشيدي أن «قسم المواد العامة
مساند ويعطي مواد أساسية ،وعدد أعضاء

صورة جماعية لمحاضري الندوة والقائمين عليها
هيئة التدريس به  ،٢١ولدينا ما يقارب ٩٠٠
طالب ،ونتطلع إلى تقديم المزيد من األنشطة
لزرع القيم لخدمة البلد والبيئة والمحافظة
عليهم».
من جانبها ،ذكرت المحاضرة في الندوة
سلوى باقر ،إحدى خريجات جامعة الكويت

ومــن منظمة صـنــاع التغيير ،انـهــم يسعون
إلــى نشر الوعي التطوعي وإع ــادة التدوير،
مضيفة« :منظمتنا تأسست منذ  ١٠سنوات،
ووفرت أكثر من  ٦٠٠فرصة تطوعية ،وعندنا
أكثر من  ٧٠٠٠متطوع».

زار وفد طالبي بكلية القانون
الـكــويـتـيــة الـعــالـمـيــة ()KiLAW
معسكر عريفجان ،مقر القوات
العسكرية األميركية الموجودة
فـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وتـ ـع ــد الـ ــزيـ ــارة
ب ــاك ــورة زي ـ ــارات ع ــدي ــدة سيتم
تـنـظـيـمـهــا ت ـبــاعــا خـ ــال ال ـعــام
الجامعي الحالي 2020-2019
للعديد مــن الـمــرافــق والمعالم
وال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
والخاصة التي يتم اختيارها
ب ـع ـن ــا ي ــة مـ ــن إدارة ا ل ـت ـط ــو ي ــر
الطالبي والمسابقات لما تقدمه
من فائدة عملية وعلمية للطلبة.
وذك ـ ـ ـ ــرت ال ـك ـل ـي ــة ،فـ ــي ب ـيــان
صـ ـح ــاف ــي أم ـ ـ ـ ــس ،أن ال ـن ـق ـيــب
أبوارشيد ومجموعة من جنود
معسكر عريفجان أعدوا محكمة

طلبة الكلية يستمعون إلى الشرح
صورية تم فيها طرح موضوع
قضية افتراضية أثــارت نقاشا
ق ــان ــونـ ـي ــا بـ ـي ــن ط ـل ـب ــة ال ـك ـل ـيــة
وم ـم ـث ـلــي م ـع ـس ـكــر عــري ـف ـجــان،

حــول اإلج ــراء ات القضائية في
المحاكم األميركية منذ البداية
وحتى صدور الحكم النهائي.
وتـ ــاب ـ ـعـ ــت الـ ـكـ ـلـ ـي ــة« :ش ـ ـ ــارك

ال ـم ـشــرف األك ــادي ـم ــي ال ـمــرافــق
للطلبة د .أ ح ـمــد ا لـعـتـيـبــي في
إثراء الحوار والنقاش».

دلبلا
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ﻧﻴﺮان ﻻ ﺗﻨﻄﻔﺊ

ﺑﻮت

د .ﻧﺪى ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻤﻄﻮع
mutawa.n@gmail.com

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﻔﺎدي اﻟﺨﻼﻓﺎت واﻟﻨﺰاﻋﺎت؟ وﻫﻞ ﻫﻨﺎك اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﺘﻔﺎدي اﻻﺧـﺘــﻼﻓــﺎت؟ وﻛﻴﻒ ﻧﻬﻨﺄ ﺑﺪوﻟﻨﺎ »اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ«
ﺑﺒﻴﺌﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻزدﻫــﺎر دون ﻫﺎﺟﺲ
اﻟﻨﺰاع اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ؟
ﻟﻮ ﺗﺠﻮﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ واﺧﺘﺒﺮﻧﺎ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎه ﻓﻬﻢ واﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ اﻟﻤﻠﺘﻬﺒﺔ
وﺳــﻂ ﻋﺎﻟﻢ ﻻ ﻳﻌﺮف إﻻ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،وﻻ ﻳﺒﺤﺚ إﻻ ﻋﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل ﻟﻴﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻴﺮان ﻻ ﺗﻨﻈﻔﺊ ،ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻨﺎ
ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼم ﻓﻘﻂ ،ﻣﺒﺘﻌﺪة ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺗﺪرﻳﺐ
اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻘﺪي ،واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻗﺘﺮاﺿﻲ ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ
ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻞ ﻛﻞ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت.
ﻓﻔﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻘﻨﻮات اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﺴﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻐﺮة
ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻮارﻳﺔ ذات اﻟﺴﻘﻒ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،أﻣﺎ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻘﺪ
أﺻﺒﺢ »ذاﺗــﻲ اﻟﻘﻴﻮد« ،وذا ﺳﻘﻒ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻻ ﺗﻤﺮ ﺗﺤﺘﻪ إﻻ ﻛﻠﻤﺎت
ً
اﻹﻃــﺮاء واﻟﻤﺪح ،وﻳﻘﻒ »ﻣﺘﺨﺸﺒﺎ« أﻣﺎم اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات واﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎت،
ً
ً
ﺗﺎرﻛﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺠﻮاﻟﻪ ذﻫﺎﺑﺎ وإﻳﺎﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ً
ﺑﺎﺣﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ .أﻣﺎ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺧﺒﺎري ﻓﻤﺎزاﻟﺖ ،ﻓﻲ
ﺑﺮاﻣﺠﻨﺎ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﻌﻴﺪة ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﻬﺎرة ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ
واﻟﻮاﻗﻌﻲ ،وﻣﻊ ﻗﺮب ﻣﻮﺳﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻴﺒﺮز »ﻓــﻼن« وﻗﺪ ﺗﺤﻮل
ﻣﻦ »ﻣﺴﻮﻟﻔﺠﻲ« إﻟﻰ ﻣﺤﻠﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻗﺪ ﻗﺮر أن اﻟﺴﻠﻮك اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
ﻋﺎﺋﻠﻲ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ،وأﺻﺒﺢ ﺑﻘﺪرة ﻗﺎدر ﻳﻘﺮأ ﻧﻮاﻳﺎ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ وﻳﻔﺘﺮض
اﻋﺘﻤﺎدﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﻼت ﺗﺪﻋﻤﻬﻢ ،وﺧﻄﻮرة ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ،
ً
ﺣﺘﻰ إن ﺣﻤﻞ ﺟــﺎﻧـﺒــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺼـﺤــﺔ ،ﻫــﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
واﻟﻌﺸﺎﺋﺮة ﻛﻌﻨﺼﺮ وﺣﻴﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻨﺎﺧﺐ.
وﻟﻠﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻘﺮاءة اﻷﺣﺪاث وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ أﻗﻮل :ﻫﻨﺎك ﻣﺪارس ﻓﻜﺮﻳﺔ
ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﺗﻌﻮد ﻟﻔﺘﺮة ﻣــﺎ ﻗﺒﻞ اﻟــﺰﻣــﻦ اﻹﻏــﺮﻳـﻘــﻲ اﻟـﻘــﺪﻳــﻢ ،اﻟ ــﺬي ﻋﺮف
ً
ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺤﺮوب واﻷزﻣﺎت ،ﺟﺎذﺑﺎ ﻫﻮاة اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﻬﺎرات
اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺪراﺳﺔ دواﻓﻊ ﻗﻴﺎم اﻟﺤﺮوب
واﻟﻨﺰاﻋﺎت ،واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ ،وﻣﻨﻬﺎ اﻧﻄﻠﻘﺖ
اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ.
وﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺑﻘﻴﺔ.
ﻛﻠﻤﺔ أﺧﻴﺮة:
ً
اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ إﺣ ــﺪى اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺎت اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮا ﺣ ــﻮل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ اﻷوراق اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻜﻞ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت ﻣﻌﻠﻨﺔ أﻓﻮل
زﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،وﺣﺘﻤﻴﺔ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﻟﺰﻣﻦ
اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻠﺤﺎق ﺑﻪ ،واﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻗﻴﺎدﻳﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ّ
ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟ ـﻜــﺘــﺎب ،وﺑــﺎﻧـﺘـﻈــﺎر ﺻ ــﺪور ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أﺳﻮة ﺑﺪول ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﺠﺎورة
ﻓﺘﺤﺖ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،وأﻃﻠﻘﺖ اﻟﻌﻨﺎن ﻟﻠﺠﻮدة ،أﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻤﺎ
زال اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺠﺮﻳﺪ وﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي اﺧﺘﺎر ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻫﻮﻳﺔ
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ذاﺗﻪ ﻻ أﻛﺜﺮ.

ﺗﺤﻴﺔ إﻟﻰ اﻷخ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ
اﻷﻧﺼﺎري

د .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﺣﻤﺎدة

ﻣﺼﺮ ﺑﻴﻦ ﺛﻮرﺗﻴﻦ
ً
اﺗﺒﻌﺖ اﻟﻘﻨﻮات اﻹﺧﻮاﻧﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻞ ﻟﺨﺪاع
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪﻳﻦ وإﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﺄن ﻣﺎ ﻳﺸﺎﻫﺪوﻧﻪ ﺻﻮر ﺣﻴﺔ
ﻟﺜﻮرة اﻧﺘﺸﺮت ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﺼﺮ ،وﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﺼﺎدﻓﺔ أﻧﻨﻲ
ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺘﻲ زﻋﻢ اﻹﺧﻮان أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮة
ﺿﺨﻤﺔ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،وﺳﻜﻨﺖ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺪان
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،وﺗﺠﻮﻟﺖ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح وﺳﻂ اﻟﻘﺎﻫﺮة وﺣﻲ اﻷزﻫﺮ
واﻟﺤﺴﻴﻦ وﻟﻢ أﺷﺎﻫﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﺪﻋﻴﻪ.
" ﻣ ـﺼــﺮ ﺑ ـﻴــﻦ ﺛ ــﻮر ﺗ ــﻲ  1919و "2019ﻫ ــﺬا ﻫ ــﻮ ﻋ ـﻨ ــﻮان ﻧ ــﺪوة
أﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹ ﺳــﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻓﻲ ا ﻟـ 9ﻣﻦ
أﻛـﺘــﻮﺑــﺮ اﻟ ـﺠ ــﺎري ،ورأوا ﻓـﻴـﻬــﺎ أن ﻣـﺼــﺮ ﺧ ــﻼل اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻋ ــﺎم ،أي
ﺧــﻼل ﻗــﺮن ﻣــﻦ ا ﻟــﺰ ﻣــﻦ ،ﺷـﻬــﺪت ﺛــﻮر ﺗـﻴــﻦ ﻣﻬﻤﺘﻴﻦ ﻗــﺎد ﺗــﺎ ﻣﺼﺮ
إﻟﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ :اﻷوﻟﻰ  1919اﻟﺘﻲ ﻗﺎدﻫﺎ ﺳﻌﺪ زﻏﻠﻮل
ورﻓﺎﻗﻪ ﺿﺪ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،أﻣﺎ اﻟﺜﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﻦ وﺟﻬﺔ
ﻧﻈﺮ ،اﻹﺧﻮان ﻓﻬﻲ ﺛﻮرة  2019اﻟﺘﻲ ﻧﺎدى ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﻐﻤﻮر
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺛﻮرة
ﺳﻌﺪ زﻏﻠﻮل ﻓﻴﺤﺘﻔﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم ،وﻣﺴﺠﻠﺔ
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﻢ ،وﻳﻔﺘﺨﺮون ﺑﻬﺎ ،وﻛﺎن اﻟﺰﻋﻴﻢ ﺳﻌﺪ زﻏﻠﻮل أﺣﺪ
ﺷﺒﺎب ﺛﻮرة ﻋﺮاﺑﻲ ،وﺗﺠﺎوب ﺷﻌﺐ ﻣﺼﺮ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻮرة ﻣﻦ
أﺟﻞ ﻧﻴﻞ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻢ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻲ ﻳﺮوج ﻟﻬﺎ اﻹﺧﻮان ،وﻳﺰﻋﻤﻮن
أﻧﻬﺎ ﺛــﻮرة ،وأ ﻧـﻬــﺎ اﻧﺘﺸﺮت ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﺼﺮ ،واد ﻋ ــﻮا أن
ً
ﻣﺼﺮ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣﺸﻮدا ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺔ ،وﺳﻴﺼﻌﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺴﻜﺮ أن ﻳﺘﺼﺪى ﻟﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ
ً
ﻟﻺﺧﻮان ﺑﺘﻠﻔﻴﻖ اﻷﻛﺎذﻳﺐ وﺗﺰوﻳﺮ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ،وﻋﺮﺿﺖ ﺻﻮرا
ً
وﺣﺸﻮدا ﻟﻤﻈﺎﻫﺮات ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،واد ﻋــﺖ أن ﺗﻠﻚ

أ .د .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺧﻠﻒ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ
اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ.
ً
واﺗ ـﺒ ـﻌ ــﺖ اﻟ ـﻘ ـﻨ ــﻮات اﻹﺧ ــﻮاﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻛ ـﺜ ـﻴ ــﺮا ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻴــﻞ ﻟ ـﺨــﺪاع
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪﻳﻦ وإﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﺄن ﻣﺎ ﻳﺸﺎﻫﺪوﻧﻪ ﺻﻮر ﺣﻴﺔ ،وﻟﺤﺴﻦ
اﻟﻤﺼﺎدﻓﺔ أﻧﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ زﻋﻢ اﻹﺧﻮان أﻧﻬﺎ
ﺳﺘﺸﻬﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮة ﺿﺨﻤﺔ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،وﺳﻜﻨﺖ ﻗﺮﻳﺒﺎ
ﻣﻦ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،وﺗﺠﻮﻟﺖ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻘﺎﻫﺮة
وﺣﻲ اﻷزﻫﺮ واﻟﺤﺴﻴﻦ ،وذﻫﺒﺖ إﻟﻰ اﻟﺠﻴﺰة ،وﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻐﺬاء
ﻓﻲ ﻣﻄﻌﻢ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ،وزرت زﻣﻴﻼ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺴﺎء ﺷﺎﻫﺪت ﻋﺮﺿﺎ ﻓﻲ دار اﻷوﺑﺮا ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺤﻀﺮة،
و ﻛــﺎن ﻣﺴﺮح اﻷو ﺑ ــﺮا ﻏﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ا ﻟــﺬ ﻳــﻦ اﺳﺘﻤﺘﻌﻮا
ﺑﺎﻟﻌﺮض اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺮاﺋﻊ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﻔﺮﻗﺔ.
ﻟــﻢ أ ﺷــﺎ ﻫــﺪ ﺧــﻼل اﻷ ﻳ ــﺎم اﻷر ﺑ ـﻌــﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ
ا ﻟـﻤـﻈــﺎ ﻫــﺮات واﻻ ﺣـﺘـﺠــﺎ ﺟــﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ وا ﺣـﺘـﻜــﺎك اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ
اﻟﻐﺎﺿﺒﺔ ﻣﻊ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﻟﺘﻔﺮﻳﻖ
اﻟـﻤـﺤـﺘـﺠـﻴــﻦ ،وﻏـﻴــﺮ ذﻟ ــﻚ ﻣــﻦ اﻷﻛ ــﺎذﻳ ــﺐ اﻟـﺘــﻲ ﺗــﺮددﻫــﺎ ﻗـﻨــﻮات
اﻹﺧ ـ ـ ــﻮان ،ﺑ ــﻞ ﺷ ــﺎﻫ ــﺪﻧ ــﺎ ﻣ ـﻴ ــﺎدﻳ ــﻦ ﻣ ـﺼــﺮ ﻣ ـﻠ ـﻴ ـﺌــﺔ ﺑــﺎﻟـﺠـﻤــﺎﻫـﻴــﺮ
اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ اﻟـﻤــﺮﺣــﺔ ،وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟ ـﺸــﻮارع ﺧــﺎﻟـﻴــﺔ ﺣـﺘــﻰ ﻣــﻦ رﺟــﺎل
اﻷﻣﻦ ،ﻓﺎﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮي ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻲ ﺷﻮارﻋﻪ وﻣﻴﺎدﻳﻨﻪ
ﻣﻦ اﻹرﻫﺎب اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﻤﺘﻄﺮف.
ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻨﺎدﻗﻬﺎ ﻣﻜﺘﻈﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎح ﻣﻦ ﺷﺘﻰ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﻦ أورو ﺑــﺎ وأﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن ودول اﻟﺨﻠﻴﺞ ،وإذا ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻓﻲ
اﻟﺼﺒﺎح ﻟﺘﻨﺎول اﻹﻓﻄﺎر ﻓﻲ ﻣﻄﻌﻢ اﻟﻔﻨﺪق ﻧﻀﻄﺮ ﻟﻼﻧﺘﻈﺎر
ﺣـﺘــﻰ ﻧـﺤـﺼــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﻃــﺎوﻟــﺔ ﺑـﺴـﺒــﺐ اﻻزدﺣ ـ ــﺎم؛ ﻣـﻤــﺎ ﻳ ــﺪل ﻋﻠﻰ
ازدﻫ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺣ ــﺔ ،وﻫ ـ ــﺬا ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ ﻳ ــﺆﻛ ــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ــﻮاﻓ ــﺮ اﻷﻣ ــﻦ
واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﺑﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﺮوج ﻟﻪ اﻹﻋﻼم
اﻹﺧﻮاﻧﻲ ﻣﻦ أﻛﺎذﻳﺐ وأﺿﺎﻟﻴﻞ.
ﻳﺴﻌﻰ اﻹﺧﻮان ﻣﻦ وراء رواﻳﺎﺗﻬﻢ اﻟﻜﺎذﺑﺔ إﻟﻰ ﺟﺮ ﻣﺼﺮ
إﻟ ــﻰ اﻟـﻔـﺘــﻦ واﻟ ـﻔــﻮﺿـ ُـﻰ ،وأﺛ ـﺒــﺖ اﻟ ـﺘــﺎرﻳــﺦ َ أن ﻣـﺼــﺮ أﻗ ــﻮى ﻣﻦ
ﱠ
ْ
ﻣﺆاﻣﺮاﺗﻬﻢ"َ ،و َﻻ َﻳ ِﺤﻴﻖ ْاﻟ َﻤ ْﻜ ُﺮ ﱠ
اﻟﺴ ﱢﻴ ُﺊ ِإﻻ ِﺑﺄﻫ ِﻠﻪِ " ،وﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻏﻲ
ﺳﺘﺪور اﻟﺪواﺋﺮ.

دﻳﻔﻴﺪ ﻓﺮام*

ﻫﻞ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻬﻠﺔ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«؟

ً
ّ
ﻏﻴﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ رأﻳــﻪ ﺑﺸﺄن ﺧﻄﺔ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«! ﺑ ــﺪء ا ﻣﻦ
ً
أوﺳﻊ ﺑﻜﺜﻴﺮ ،أﻋﻠﻦ
ﺻﻴﻒ  2017وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺻﻴﻒ  ،2018وﺑﻬﺎﻣﺶ
ً
ﺧﻄﺄ ﺣﻴﻦ ّ
ﺻﻮﺗﻮا
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن ﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي أﻧﻬﻢ ارﺗﻜﺒﻮا
ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺨﻄﺔ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ .2016
أﺻﺒﺢ ﺣﺰب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ أﻛﺜﺮ
ﻟﻜﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎّ ،
ً
اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺨﻄﺔ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« .ﻳﻔﻀﻞ  %63ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺮي ﻫﺬا اﻟﺤﺰب أن
ﺗﻨﻔﺼﻞ اﺳﻜﺘﻠﻨﺪا ﻋﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑــﺪل اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع
»ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ،وﻳﻘﺒﻞ  %61ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﺑﺘﻀﺮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
»ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ،وﻳﻮاﻓﻖ  %59ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ إﻗﺮار
ّ
اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ أﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻳﻔﻀﻞ  %54ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﺘﺪﻣﺮ ﺣﺰب
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ﺑﺪل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻨﺎزﻻت ﻓﻲ ﻣﻠﻒ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«.
ﻟﺬا ﻳﻮاﺟﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮرﻳﺲ ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،إذ
ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺣﺰﺑﻪ ﺑﻘﺮار ﻻ ﻳﺮﻳﺪه ﺑﻠﺪه ،وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻤﺮﻳﺮ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار ﻋﺒﺮ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن .ﺧﺴﺮ ﺟﻮﻧﺴﻮن أﻏﻠﺒﻴﺘﻪ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،وﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ
اﻟﻔﻮز ﻓﻲ أي ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ .ﻟﻜﻦ رﻏﻢ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ
ﻟﻤﺸﺮوﻋﻪ داﺧﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺟﻮﻧﺴﻮن اﻻﺳﺘﺴﻼم ﻷن ﺣﺰﺑﻪ
ﺳﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ودﻳﻔﻴﺪ ﻛﺎﻣﻴﺮون ﻣﻦ
ً
ﻗﺒﻠﻪ ،ﻟﺬا ﻳﺒﺪو ﻣﻀﻄﺮا ﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ﺿﻐﻮﻃﻪ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻬﺰاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ.
ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻮﻧﺴﻮن
ﺳـﺘـﺴـﻘــﻂ ،وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟ ـﻈ ــﺮوف ﺳـﺘـﻔــﺮض إﺟـ ــﺮاء اﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة،
ً
وﻧﻈﺮا إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻛﺒﺮ ،ﻛﺎن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻮن
ً
ﺳﻴﺨﺴﺮون ﺣﺘﻤﺎ.
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎورات ﺑﺎﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ  31أﻛﺘﻮﺑﺮ ،2019
أي اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻻﻧﺴﺤﺎب ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ .ﻳﺄﻣﻞ
ﺟﻮﻧﺴﻮن إﻗﺮار اﺗﻔﺎق اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻗﺒﻞ  31أﻛﺘﻮﺑﺮ ،أي اﻟﻤﻐﺎدرة ﺑﺤﻠﻮل
ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﻛﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺮض اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة ،وﺣﻴﻦ
ﺗﺼﺒﺢ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺳﻴﻮاﺟﻪ
ً
ً
اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن ﺧـﻴــﺎرا ﻗﺎﺳﻴﺎ :ﺟﻮﻧﺴﻮن أم ﻛﻮرﺑﻴﻦ؟ ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻔﻮز ﺟﻮﻧﺴﻮن ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻹﺻﻼح
اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﺳﺒﺒﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻗﺮار »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«.
ﻟﻜﻦ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ،ﺣﻴﺚ
ً
اﺿﻄﺮ ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻣﻨﺬ أﻳﺎم ﻟﻄﻠﺐ إﻃﺎﻟﺔ اﻟﻤﻬﻠﺔ ﻣﺠﺪدا ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
ً
اﻷوروﺑــﻲ ،وإذا ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪه ،ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻻﺗﺨﺎذ
إﺟﺮاءات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﺧﺮى ﻗﺒﻞ أن ﺗﺪﺧﻞ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﻗﺪ
ً
ً
اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺛﺎﻧﻴﺎ.
ﺗﺸﻤﻞ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺟــﻮﻧـﺴــﻮن أن ﻳ ـﺤــﺎول ﻗ ـﻴــﺎدة ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻟـﻠـﺨــﺮوج ﻣﻦ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ رﻏﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻬﻠﺔ ،وﻳﻘﻮل ﻋﺪد ﻣﻦ وزراﺋــﻪ إﻧﻬﻢ
ً
ﻣﺼﻤﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ،ﻟﻜﻦ
ّ
ﺻﻮت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أﺧﺬ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻨﻪ ﻻﻧﺴﺤﺎب ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ،
وﺳﻴﻀﻄﺮ ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻟﺘﺤﺪي ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ،ﺣﺘﻰ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺨﺎﻟﻒ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻹﻗﺮار »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« .ﺳﺒﻖ أن أﻋﺎﻗﺖ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺎره،
ﺣﻴﻦ ﺣﺎول إرﺟﺎء ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻣﻊ أﻧﻪ ﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم .وإذا ّ
أﺻﺮ ﻋﻠﻰ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﻼ
ً
ﻣﻔﺮ ﻣﻦ أن ﺗﻌﻮﻗﻪ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﺠﺪدا.
ﻳـﻤـﻠــﻚ ﺧ ـﺼــﻮم ﺟــﻮﻧ ـﺴــﻮن ﻣ ــﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻷﺣـ ـ ــﺰاب ﻓ ــﻲ اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن
اﻷﺻﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻮﻗﻒ اﻧﺴﺤﺎب ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة وﻣﻨﻊ
أي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺮﻳﺒﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤل» :ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻷﺻﻮات
اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻔﺮض اﺳﺘﻔﺘﺎء آﺧﺮ؟ ﺳﻴﻜﻮن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺜﺎﻧﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﺮارة
وإﺛﺎرة ﻟﻼﻧﻘﺴﺎم ﻣﻦ اﻷول .ﺳﻴﺸﻌﺮ اﻟﻤﺼﻮﺗﻮن ﺿﺪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﺑﺄن اﻟﻨﺼﺮ اﻟﺬي ﺳﻌﻮا إﻟﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد ُﺳـ ِـﺮق ﻣﻨﻬﻢ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺷﻌﺮوا
ً
أﻧﻬﻢ ﻓﺎزوا أﺧﻴﺮا ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2016وﻳﺘﻮﻗﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺆﻳﺪي »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«
ﺣﺼﻮل اﺿﻄﺮاب ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﺪوا ﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻬﻢ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮة.
ً
ً
إﻟﻰ أي ﺣﺪ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬا اﻟﻜﻼم اﻟﻤﺘﺸﺪد ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ؟ اﺳﺘﻨﺎدا
ﺛﺎن ﺣﻮل
إﻟﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﺛﻨﻴﻦ ﻟﻮاﺣﺪ ،ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن إﺟﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء ٍ
اﻟﺨﺮوج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ،وﺗﻜﺸﻒ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎت أن
ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻣﺆﻛﺪ
ﻣﺆﻳﺪي اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﺳﻴﻔﻮزون ﻫﺬه اﻟﻤﺮة
ٍ
وﺑﻬﺎﻣﺶ أوﺳ ــﻊ ﻣــﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻣــﺆﻳــﺪو اﻻﻧـﺴـﺤــﺎب ﻓﻲ
اﻟﻤﺮة اﻷﺧﻴﺮة.
ﻳﻨﺠﻢ ّ
اﻟﺘﺒﺪل اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻦ ّ
ﺗﻐﻴﺮ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ،
ّ
ﺣﺘﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ،ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻀﻌﻒ ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ
»اﻷوروﺑﻴﺔ« ،وﻋﺸﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ،اﻋﺘﺒﺮ  %15ﻓﻘﻂ ﻣﻦ
ً
»أوروﺑﻴﺎ« ،وﻫﻲ أﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ ُﺗ ّ
ﺴﺠﻠﻬﺎ دوﻟﺔ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻧﻔﺴﻪ
ّ
ﻛﺒﺮى ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺣﺘﻰ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻟﻜﻦ ﺗﻌﻠﻘﺖ أﺑﺮز اﻵﺛﺎر
اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﻠﺠﺪل ﺣﻮل »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب
ﻫﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أوروﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ.
ً
ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺆﻳﺪو »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻋﺒﺎرة »اﻵن أو أﺑﺪا« ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ
ﻋﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻬﻢ ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،اﻋﺘﺒﺮ
ً
ً
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ أن »اﻟﻮﻗﺖ اﻵن ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ« ،وﻓﺠﺄة وﻟﻠﻤﺮة
ً
اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2016أﺻﺒﺢ اﺣﺘﻤﺎل أﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺸﺮوع »أﺑﺪا«
ً
ً
*»أﺗﻼﻧﺘﻴﻚ«
ﺧﻴﺎرا ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف.

٩

زواﻳﺎ ورؤى

ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮب واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻻ ﺑﺪً أن ً
ﺟﺰءا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻟﻬﺬه اﻷﻣﺔ ،وﻳﻜﻔﻲ
اﻟﺘﺠﻬﻴﻞ ﻟﻠﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ،وإن اﻟﻘﺼﻮر
ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ واﻟﺘﺪرﻳﺲ
اﻟﺘﻠﻘﻴﻨﻲ اﻟﻤﻤﻨﻬﺞ واﻟﻤﺆدﻟﺞ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ووزارات
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﻨﺎ أن ﺗﺪرك ﺧﻄﻮرة ذﻟﻚ.
ﻟـﻘــﺪ ﻛـﺘــﺐ اﻷﺳ ـﺘ ــﺎذ اﻟــﺪﻛ ـﺘــﻮر ﻋـﺒــﺪاﻟـﺤـﻤـﻴــﺪ اﻷﻧ ـﺼــﺎري
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣـﻘــﺎﻻت وﻻ ﻳــﺰال ﻓــﻲ ﺟــﺮﻳــﺪة "اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة" ﺑﻌﻨﻮان
"ﻧﺤﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻳﻨﻲ ﻣﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ" ،وﺟﺎء ت ﻓﻘﺮة ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺗﻘﻮل "ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺗﻪ
وﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻪ ،وﻧﺰع اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺴﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮ
ﻳﺼﻴﺒﻮن وﻳﺨﻄﺌﻮن ،"...وﻟﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺗﻪ،
ً
وﻣﺘﺨﺼﺼﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻘﺪ ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻋﻨﺪ ﻫــﺬه اﻟﻌﺒﺎرة
ً
أن أﺳﺘﺎذ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ ﻳﻘﻮل ﺿﻤﻨﺎ ﻻ ﺑــﺪ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﺘﺮاﺛﻨﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ وﻓﻴﻪ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت
ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻟﻪ وﻓﻴﻪ ﺳﻠﺒﻴﺎت ،واﻟﺴﺆال :ﻟﻤﺎذا ﺗﻈﻬﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت
ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ وﺗﺨﺘﻔﻲ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت؟!
ﻓﻬﻞ ﻣــﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل أن ﻧﻬﻮض اﻟ ــﺪول واﻹﻣـﺒــﺮاﻃــﻮرﻳــﺎت
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺳﻠﺒﻴﺎت ،وأن اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت
ً
ﻫﻲ اﻟﻄﺎﻏﻴﺔ؟ إذا ﻟﻤﺎذا ﻫﺬه اﻷ ﻣــﺔ ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ؟! وﻟﻤﺎذا ﻗﺘﻞ
اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺑﺄﻳﺪي ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﻏﻴﺮﻫﻢ؟! إن ﺻﻮت اﻟﻌﻘﻞ
اﻟ ــﺬي ﻳــﺮﻓـﻌــﻪ اﻷﻧ ـﺼ ــﺎري ﻳـﺠــﺐ أن ﻳـﺠــﺪ ﺻ ــﺪاه ﺑ ــﺄن ﻧﻌﻠﻢ
أﺑ ـﻨــﺎء ﻧــﺎ اﻟ ـﺘــﺎرﻳــﺦ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘــﻲ واﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺢ ،ﻻ أن ﻳﻜﺘﺸﻒ
ً
اﻟﻄﺎﻟﺐ أﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ أﻣﻮرا ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﺗﻢ إﺧﻔﺎؤﻫﺎ أو ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ
ﻛﺬﻟﻚ! ﻓﻬﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل أن ﺣﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﻠﻌﺮب ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻤﺪة أرﺑﻌﺔ ﻗﺮون ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻪ ﺳﻠﺒﻴﺎت؟ ﻓﻤﻦ ﻗﺘﻞ
اﻟﻌﺮب واﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ وأزال دوﻟﺘﻬﻢ؟
إن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ وﻻﺗــﺰال ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد
أو ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺪو ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺮﺟﻌﻮن أﺳﺒﺎب ﻣﺼﺎﺋﺒﻬﻢ إﻟﻴﻪ،
ً
ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻮن ﺛﻢ أوروﺑــﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وأﺧﻴﺮا أﻣﻴﺮﻛﺎ،
أ ﻣ ــﺎ ﻣـﺼــﺎ ﺋــﺐ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أ ﻧـﻔـﺴـﻬــﻢ ﻓــﻼ ﺗـﺤـﻈــﻰ ﺑﺎﻷﻫﻤﻴﺔ
واﻟـﻨـﻘــﺪ ﻻ ﻣــﻦ ﻣﺜﻘﻔﻲ اﻟ ــﺪول اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ ،وﻻ ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت
اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻴﻮم ،واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن ﺧﻴﺮ وﺳﻴﻠﺔ
ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻫﻲ اﻟﻬﺠﻮم ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت وﺗﻐﻴﻴﺐ
اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﻣﺨﻄﺌﻮن ،ﻷن اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺳــﻮاء ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ
اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻷﻧﺼﺎري أو ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ
أرﻛﻮن أو ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ.
ﻻ ﺑ ــﺪ أن ﻳ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺪ اﻟ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮﻋ ــﻲ ﻟ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ اﻟ ـﻌ ــﺮب
ً
ً
واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﺰء ا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻟﻬﺬه اﻷﻣﺔ،
وﻳﻜﻔﻲ اﻟﺘﺠﻬﻴﻞ ﻟﻠﺠﻴﻞ ﻓــﻲ ﻣــﺮا ﺣــﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا ﻟـﻌــﺎم ،وإن
اﻟﻘﺼﻮر ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
واﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻠﻘﻴﻨﻲ اﻟﻤﻤﻨﻬﺞ واﻟﻤﺆدﻟﺞ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
ووزارات اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﻨﺎ أن ﺗﺪرك ﺧﻄﻮرة ذﻟﻚ.
ﻟـﻘــﺪ ﺗــﻢ ﺗﺴﻴﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓــﻲ ﻓـﺘــﺮة ﻣــﻦ اﻟــﺰﻣــﻦ ﺑــﻮﺟــﻮد
ﺧﻼﻳﺎ اﻹ ﺳــﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻨﺎﺋﻤﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ ﺻﺤﻮة
ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ إﻧﻘﺎذ اﻷﺟﻴﺎل ﻣﻦ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺨﺎﻃﺊ
ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ.
ً
وأﺧﻴﺮا ﺗﺤﻴﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﺘﺎذ اﻷﻧﺼﺎري ﻋﻠﻰ إﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻪ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻫﻤﻮا وﻳﺴﺎﻫﻤﻮن ﻓﻲ إﻧﻘﺎذ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻨﺎ ودﻳﻨﻨﺎ وﺗﺎرﻳﺨﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻷدﻟﺠﺔ ﺑﺄﻳﺪي اﻹﺳﻼم
ً
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﻲ ﻣـﺴـﺘـﻐــﻼ اﻟ ـﻈ ــﺮوف ﺑـﻴــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻴــﻦ واﻵﺧـ ــﺮ دون
ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﺟﻴﺎل ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺮﻳﺒﻪ
ﻣﻨﺬ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.

ﻟﻲ واﻳﺖ وﻃﺎﻧﻐﻲ ﻏﺎﻫﻮﻣﺎ*

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ
ﻻ ﻳﺰال ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﻋﻤﻞ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻌﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻐﺎﺑﺎت ،واﺳﺘﻌﺎدﺗﻬﺎ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ،
وﻣﺎ زال ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪا ﻣﻦ
ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻳﺆﻣﻨﻮن
ﺑﻔﻜﺮة ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ
أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮاﻓﻘﻴﻦ ،واﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺳﻴﻈﻞ دون ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ إﻟﻰ أن ﺗﻨﻀﻢ إﻟﻴﻨﺎ
ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﻮن اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت.

ﺑﺒﺬل ﺟﻬﺪ
ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻟﺨﻔﺾ
اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
وﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺑﺎﻟﻮﻋﺎت
اﻟﻜﺮﺑﻮن
ﺳﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﻣﻨﻊ أزﻣﺔ
ﻣﻨﺎخ أﺳﻮأ

ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺻ ـ ــﺎدﻗ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎﺑـ ــﻮن ﻋ ـﻠــﻰ
اﺗـ ـﻔ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺲ اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﺧـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻌ ــﺎم
 ،2015ﻛ ــﺎن ﻋـﻤـﻠـﻬــﺎ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘــﻲ ﻗــﺪ ﺑــﺪأ
ﻟ ـﻠ ـﺘــﻮ آﻧ ـ ـ ــﺬاك ،وﻛ ـ ــﺎن اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪي اﻷﻛ ـﺒ ــﺮ
ﻫﻮ إﻳﺠﺎد ﻃــﺮق ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓــﻲ ا ﻟـﺒــﻼد ،وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أز ﻣــﺔ
اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ،دون ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻔﺮص
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ـﻬــﺎ ،وﺑ ـﻌ ــﺪ أرﺑ ــﻊ
ﺳ ـﻨ ــﻮات ﺗ ـﻘــﺮﻳ ـﺒــﺎ ،أﺻ ـﺒ ــﺢ ﻟــﺪﻳ ـﻨــﺎ ﻓﻬﻢ
أﻋـﻤــﻖ ﻟــﻸزﻣــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻨﺎ ،ﻛﻤﺎ أن
ﺿ ــﺮورة ا ﻟـﺘــﻮ ﻓـﻴــﻖ ﺑـﻴــﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﻠﺪﻧﺎ،
وﺑﻴﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎخ أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ
إﻟﺤﺎﺣﺎ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ.
وﻻ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻠ ــﺪان اﻟ ـﻨ ــﺎﻣ ـﻴ ــﺔ ﻣـﺜــﻞ
ﺑـﻠــﺪ ﻧــﺎ أن ﺗﺘﺒﻊ ﻣـﺴــﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻧﻔﺴﻪ
اﻟـ ــﺬي ﺳـﻠـﻜـﺘــﻪ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدات اﻟـﻐــﺮﺑـﻴــﺔ
ﺧﻼل اﻟﻤﺌﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
ﻛ ـﻤــﺎ أﻧ ـﻨ ــﺎ ﻧ ـ ــﺪرك اﻟ ـﻌ ــﻮاﻗ ــﺐ اﻟــﻮﺧ ـﻴ ـﻤــﺔ
ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ.
ﻟ ـ ـ ــﺬ ﻟ ـ ـ ــﻚ ،ﻣ ـ ـ ــﻦ ا ﻟ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﻮاب أن ﺗـ ـﻘ ــﺪم
اﻻﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدات اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ ﻣ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ و ﻣــﺎ ﻟـﻴــﺔ إ ﺿــﺎ ﻓـﻴــﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻨﺎﻣﻲ ،ﻓﻌﻠﻰ أي ﺣــﺎل ،ﻫــﺬا ﻫــﻮ ﺛﻤﻦ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻜﻮﻛﺐ،
وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻘﻂ
ﻣــﻦ اﻟ ـﻐــﺮب ،إن ﻟــﺪى اﻟـﺒـﻠــﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ-
ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟـﻐــﺎﺑــﻮن -ﻓــﺮﺻــﺔ ﻟﻘﻴﺎدة
ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل.
وﻻ ﻳ ـﻨ ـﺒ ـﻐــﻲ أن ﻳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎرض ا ﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ
اﻻﻗ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدي ﻣـ ـ ــﻊ ﺣ ـ ـﻤـ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ،
واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،وﻓﻲ
اﻟ ـﻐــﺎﺑــﻮن ،ﺗـﻠـﺘــﺰم اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  50ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻷﻗ ــﻞ ﻣﻊ
ﺣ ـﻠ ــﻮل ﻋ ــﺎم  ،2025وﺑ ـﺼ ـﻔ ـﺘــﻲ وزﻳ ــﺮا
ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت واﻟﻤﺤﻴﻄﺎت واﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﻐﻴﺮ
اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎخ ،ورﺋـﻴـﺴــﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ــﺎخ ،أ ﻋـ ـ ــﺮف أن إدارة ا ﻟ ـﻐ ــﺎ ﺑ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻴــﺮة اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻐـﻄــﻲ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻘ ــﺮب ﻣﻦ
ﺗﺴﻌﺔ أ ﻋـﺸــﺎر ا ﻟـﺒــﻼد ﺳﺘﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻓﻲ
ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻬ ــﺪف ،وﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻨــﺎ ﻧـﻌـﻠــﻢ
أﻳﻀﺎ أن ﻏﺎﺑﺎﺗﻨﺎ وﻣﻮاردﻧﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺿ ـ ـ ــﺮورﻳ ـ ـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻐﺎﺑﻮن اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ
ﻫــﺬه اﻷﻫ ــﺪاف اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺒــﺪو ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ؟
ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺰراﻋﺔ
واﻷﺧـ ـ ـﺸ ـ ــﺎب ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﺿ ــﺮورﻳ ــﺔ
ﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻷﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻐـ ــﺬاﺋـ ــﻲ ،وﺗ ـﻨ ــﻮﻳ ــﻊ
اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎد ﻓـ ــﻲ ﺑ ـ ــﻼدﻧ ـ ــﺎ ،ﻣـ ــﻊ اﻟ ــﻮﻓ ــﺎء
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﺎﺗـ ـﻨ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺧ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ،

وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻐﻨﻲ ﻓﻲ
اﻟﻐﺎﺑﻮن؟ وﺗﻜﻤﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻟﻤﻬﺪرة،
ﺑﺬﻛﺎء واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﺿﺮار
ِ
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻐﺎﺑﺎﺗﻨﺎ وأراﺿﻴﻨﺎ أن
ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺒﺤﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ،
وأﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وﺗ ـﻌ ـﺘ ــﺰم اﻟـ ـﻐ ــﺎﺑ ــﻮن ﺗ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻏــﺎﻟـﺒـﻴــﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺧ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﻦ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ
ﱠ
اﻟﻤﺤﺴﻨﺔ ،اﻟﺘﻲ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ
ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﺗـﻘ ـﻠــﻞ ﻣ ــﻦ اﻧ ـﺒ ـﻌــﺎﺛــﺎت ﺛــﺎﻧــﻲ
أﻛ ـﺴ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـﻜ ــﺮﺑ ــﻮن ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺤ ـﻔ ــﺎظ ﻋـﻠــﻰ
إﻧ ـﺘــﺎج اﻟـﺨـﺸــﺐ ،وإﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،وﻣﺒﺎدرة وﺳﻂ
إﻓــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﺎ ﻟ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﻐ ــﺎﺑ ــﺎت )،(CAFI
وﺻ ـﻨــﺪوق اﻟـﺸــﺮاﻛــﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣــﻦ ﻛﺮﺑﻮن
اﻟ ـﻐ ــﺎﺑ ــﺎت ،أﻃ ـﻠ ـﻘــﺖ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻣ ـﺒ ــﺎدرة
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻼد ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻗﻄﻊ اﻷﺷﺠﺎر ﻓﻲ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ وﻓﻘﺪان
اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ.
وﻓـ ــﻲ ﻋـ ــﺎم  ،2017أﺟ ــﺮﻳ ـﻨ ــﺎ دراﺳـ ــﺔ
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻗﻄﻊ
اﻷﺷﺠﺎر اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .وﺧﻼل اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ
ﺷ ـﻬــﺮا اﻟ ـﻘ ــﺎدﻣ ــﺔ ،ﺳـﻨـﻌـﻤــﻞ ﻣ ــﻊ ﻣــﺪﻳــﺮي
اﻻﻣ ـﺘ ـﻴــﺎزات ﻹﺟ ــﺮاء ﺗـﺤـﺴـﻴـﻨــﺎت ،ﻣﺜﻞ
ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻃﺮق ﻗﻄﻊ اﻷﺷﺠﺎر ،واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ
ﻣ ــﻦ ﻧ ـﻔ ــﺎﻳ ــﺎت اﻷﺧ ـ ـﺸـ ــﺎب ،واﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام
اﻟ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺪات ذات اﻟ ـﺘــﺄﺛ ـﻴــﺮ
اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ،وﺳﻨﺠﺮي ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ دراﺳﺔ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات.
وﺗﻈﻬﺮ آﺧــﺮ اﻷﺑـﺤــﺎث أﻧــﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
أن ﻗﻄﻊ اﻷﺷﺠﺎر اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻲ ﻳﻀﺮ ﻋﺎدة
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  11إﻟﻰ  33٪ﻣﻦ
ا ﻟـﻐــﺎ ﺑــﺎت اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺘﻔﻆ
اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﻤﺪارة ﺟﻴﺪا ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ
 96ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻜ ــﺮﺑ ــﻮن و 85ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ.
وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻵﺛﺎر
اﻟـﻤـﻨــﺎﺧـﻴــﺔ ﻫـ ــﺬه ،ﻳـﻤـﻜـﻨـﻨــﺎ اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﺘــﺰاﻣــﺎﺗـﻨــﺎ اﻟـﻤـﻨــﺎﺧـﻴــﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺑ ـﻤــﻮﺟــﺐ اﺗ ـﻔ ــﺎق ﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ ،وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﻓﻲ
أﻫـ ـ ـ ـ ــﺪاف اﻷﻣـ ـ ـ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وﻋ ـ ــﻦ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ ﺟ ـﻌ ــﻞ ﺻ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ ﻗـﻄــﻊ
اﻷﺷـ ـﺠ ــﺎر أﻛ ـﺜ ــﺮ اﺳـ ـﺘ ــﺪاﻣ ــﺔ ،وﺻــﺪﻳ ـﻘــﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎخ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻐﺎﺑﻮن أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪوة،
وﻧﺤﻦ ﻧﺘﻔﻬﻢ اﻟﻀﺮورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ ﻓـ ــﻲ رﻓ ــﻊ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت اﻟـﻤـﻌـﻴـﺸــﺔ ،وﻟـﻜـﻨـﻨــﺎ ﻧ ــﺪرك
أﻳ ـﻀ ــﺎ أﻧ ـﻨ ــﺎ إذا أﺧ ـﻔ ـﻘ ـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ
ﻏــﺎﺑــﺎﺗـﻨــﺎ وﻣ ـﻨــﺎﻇــﺮﻧــﺎ اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴــﺔ ،ﻓﻠﻦ
ﻧﺤﻘﻖ أﻫــﺪاف اﺗﻔﺎق ﺑــﺎرﻳــﺲ ،وﻓﻀﻼ
ﻋــﻦ ذﻟ ــﻚ ﻓ ــﺈن أي ﻣـﻜــﺎﺳــﺐ اﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ
ﺳﺘﻜﻮن ﻗﺼﻴﺮة اﻷﻣﺪ.

وﻣﻊ أن اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮد
اﻷﺣﻔﻮري ﺿﺮوري ،إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ
ﺗﺠﻨﺐ أزﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎخ إﻻ إذا ﻋﺰزﻧﺎ ﻗﺪرة
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻜــﺎﻓ ـﺤــﺔ اﻻﺣ ـﺘ ـﺒــﺎس
اﻟـ ـﺤ ــﺮاري ،وﻫ ــﺬا ﻳـﻌـﻨــﻲ ﺗـﺴـﺨـﻴــﺮ ﻗــﻮة
اﻟ ـﻐــﺎﺑــﺎت اﻟ ـﻤــﺪارﻳــﺔ ﻻﻣـﺘـﺼــﺎص ﺛﺎﻧﻲ
أﻛ ـﺴ ـﻴــﺪ اﻟ ـﻜ ــﺮﺑ ــﻮن اﻟـﻤـﻨـﺒـﻌــﺚ ﺑــﺎﻟـﻔـﻌــﻞ،
وﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻟ ـﻬــﺬه اﻟ ـﺤ ـﻠــﻮل اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴــﺔ أن
ﺗﻮﻓﺮ ﺛﻠﺚ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻧﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  2030ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى
دون اﻟﻌﺘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑﺎرﻳﺲ.
وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﺗﻘﻊ اﻟﻐﺎﺑﻮن ﻓﻲ ﻗﻠﺐ
ﻗﻮة ﻋﺎزﻟﺔ ﻟﻠﻜﺮﺑﻮن ﻓﻲ وﺳﻂ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
إذ ﻓ ــﻲ ﻋـ ــﺎم  ،2015أﻧ ـﺸ ــﺄت اﻟ ـﻐــﺎﺑــﻮن
وﺧـﻤــﺲ دول ﻣ ـﺠــﺎورة ﻣ ـﺒــﺎدرة وﺳﻂ
إﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ـﻴ ــﺎ ﻟ ـﺤ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻐ ــﺎﺑ ــﺎت ،ﺑ ـﻬــﺪف
اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻏﺎﺑﺎت
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻏﺎﺑﺔ
اﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺨﺰن 70
ﻏﻴﻐﺎ ﻃــﻦ ﻣــﻦ اﻟـﻜــﺮﺑــﻮن ،وﺗــﻮﻓــﺮ ﺳﺒﻞ
ﻋﻴﺶ ﻟﻨﺤﻮ  60ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ .وﻗﺪ
ﻳ ـﺒ ـﻠ ــﻎ ﺣ ـﺠ ــﻢ ﺣ ـ ــﻮض اﻟ ـﻜ ــﻮﻧ ـﻐ ــﻮ ﺛـﻠــﺚ
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷﻣــﺎزون ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺨﺰن  60ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ
اﻷﻣﺎزون ،ﻛﻤﺎ أن ﻋﺰل اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﺴﻨﻮي
أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﻴﺎ ،وﺗﺴﻌﻰ ﻣـﺒــﺎدرة وﺳﻂ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ا ﻟـﻐــﺎ ﺑــﺎت ﺣﺎﻟﻴﺎ إﻟﻰ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ
ﻃــﺮﻳــﻖ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻻﻟـﺘــﺰاﻣــﺎت
اﻟـﻄـﻤــﻮﺣــﺔ ،وﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،واﺳﺘﻘﻄﺎب ﺷﺮﻛﺎء
وﻣﺎﻧﺤﻴﻦ ﺟﺪد.
وﻳ ـﺸ ـﺠ ـﻌ ـﻨــﺎ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪم اﻟـ ـ ــﺬي ﻧ ـﺤ ــﺮزه
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎﺑـ ــﻮن وﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ ﺣ ــﻮض
اﻟ ـﻜ ــﻮﻧ ـﻐ ــﻮ ﻛ ـﻜ ــﻞ ،وﺗ ـﺤ ـﺘ ــﺎج ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺎت
اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪان اﻟـﻨــﺎﻣـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﻔ ــﺎدة ﻣﻦ
ﻫــﺬا اﻟـﻨـﺠــﺎح ،واﻻﺳـﺘـﻤــﺮار ﻓــﻲ إﻋﻄﺎء
اﻟﻘﺪوة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،وﺑﻨﺎء اﻟﻤﺮوﻧﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﺼـ ــﺪد ،ﻳ ـﻌ ــﺪ اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق
اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮ ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـ ـﻨـ ــﺮوﻳـ ــﺞ واﻟ ـ ـﻐـ ــﺎﺑـ ــﻮن،
ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻦ ﻣ ـﺒ ــﺎدرة وﺳ ــﻂ إﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﺎ
ﻟـﺤـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﻐ ــﺎﺑ ــﺎت ،ﺧ ـﻄــﻮة ﻣـﻬـﻤــﺔ ﻓﻲ
اﻻﺗـ ـﺠ ــﺎه اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺢ ،وﺑ ـﻤ ــﻮﺟ ــﺐ ﻫ ــﺬه
اﻟـﺼـﻔـﻘــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻣــﺪﺗـﻬــﺎ ﻋـﺸــﺮ ﺳ ـﻨــﻮات،
ﺳﺘﺪﻓﻊ اﻟﻨﺮوﻳﺞ ﺳﻌﺮا أدﻧﻰ ﻟﻠﻐﺎﺑﻮن
ﻗــﺪره  10دوﻻرات ﻟﻠﻄﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ
أﺟ ــﻞ اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴــﻞ ﻣــﻦ اﻧـﺒـﻌــﺎﺛــﺎت اﻟ ـﻐــﺎزات
اﻟــﺪﻓـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻨــﺎﺟـﻤــﺔ ﻋــﻦ إزاﻟ ــﺔ اﻟـﻐــﺎﺑــﺎت
وﺗﺪﻫﻮرﻫﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻻﻣﺘﺼﺎص ﺛﺎﻧﻲ

أﻛ ـﺴ ـﻴــﺪ اﻟ ـﻜ ــﺮﺑ ــﻮن ﺑ ــﻮاﺳ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﻐــﺎﺑــﺎت
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
وﻣ ـ ـ ـ ــﻊ ذﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﻻ ﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺰال ﺑ ــﺈﻣـ ـﻜ ــﺎﻧـ ـﻨ ــﺎ
ﻋ ـﻤــﻞ اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣ ـﻌــﺎ ﻟـﺤـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﻐــﺎﺑــﺎت،
واﺳﺘﻌﺎدﺗﻬﺎ ﻣــﻦ أ ﺟــﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻐﻴﺮ
اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎخ ،وﻣ ــﺎ زال ﻋ ــﺪد ﻛـﺒـﻴــﺮ ﺟ ــﺪا ﻣﻦ
ﺻ ـﻨ ــﺎع اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت ﻳ ــﺆﻣ ـﻨ ــﻮن ﺑـﻔـﻜــﺮة
ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻘﻴﻦ ،وﻫﺬا
ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺜﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﻮن.
وﻟ ـﻜ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ﺳ ـﻴ ـﻈــﻞ دون ﻣـﺴـﺘــﻮى
اﻟـﺘــﺰاﻣــﺎﺗــﻪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺎﻟـﻤـﻨــﺎخ إﻟــﻰ أن
ﺗﻨﻀﻢ إﻟﻴﻨﺎ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت.
إن آ ﺛــﺎر ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﻴﺪة
ﺑــﺎﻟـﺤــﺪود اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ،وﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﺑــﺬل
ﺟﻬﺪ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣــﻦ أ ﺟــﻞ ﺧﻔﺾ
اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎﻟﻮﻋﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن
ﻓ ـﻘــﻂ ﺳـﻨـﺘـﻤـﻜــﻦ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻨــﻊ أزﻣ ـ ــﺔ ﻣـﻨــﺎخ
أﺳﻮأ.
* ﻟﻲ واﻳﺖ وزﻳﺮ اﻟﻐﺎﺑﺎت
واﻟﻤﺤﻴﻄﺎت واﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﻮن ،وﻃﺎﻧﻐﻲ ﻏﺎﻫﻮﻣﺎ
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎخ ﻓﻲ
اﻟﻐﺎﺑﻮن.
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ«2019 ،
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«

ﻣﻦ اﻟﺼﻮاب أن
ﺗﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻨﺎﻣﻲ
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اقتصاد

 30.1مليون دينار سيولة نقدية في صناديق
استثمار ...تنتظر الفرصة

تستهدف أسهم التوزيعات بناء على نتائج الربع الثالث
محمد اإلتربي

«كاش» الصناديق
ّ
يوفر سيولة
واستدامة للتدفق
النقدي في السوق

رصدت «الجريدة»  10صناديق استثمارية
مــوج ـهــة لــاس ـت ـث ـمــار ف ــي األس ـه ــم الـمـحـلـيــة
تستأثر بـ «كاش» ونقد وفير يقدر بنحو30.1
مليون دينار.
وتـفــاوتــت نسب السيولة فــي الصناديق
بشكل كبير ،حيث بلغت قيمة سيولة أحد
الصناديق نحو  19مليونا ،في حين بلغ الحد
األدنى نحو  49ألف دينار ،وبين المستويين
تراوحت نسب السيولة بمبالغ متفاوتة ،إال
أن النسبة األكبر من سيولة أغلبية الصناديق
موجهة لالستثمار فــي أسهم استراتيجية
وثــاب ـتــة ،وي ـتــم اس ـت ـغــال ه ــوام ــش الـسـيــولــة
الباقية كرصيد نقدي القتناص فرص سريعة،
أو لتلبية أي استردادات أو غيرها.
وقــال مدير استثمار في أحــد الصناديق،
إن زي ــادة ال ـ «ك ــاش» فــي بعض الصناديق ال
تمثل عامال سلبيا ،بل على العكس ،تعتبر
عــامــا إي ـجــاب ـيــا ،خـصــوصــا إذا نـظــرنــا الــى
التباين في استراتيجيات الصناديق ،حيث
إن الـصـنــاديــق الـتــي لديها «ك ــاش» وسيولة
عالية وتدفق نقدي ستعود الى السوق مرة

أخرى ،وبالتالي وجود صناديق فيها «كاش»
يعد وقودا للسوق ،ويحافظ على سائليته.
وأفاد بأن الصناديق التي لديها الـ «كاش»
هــي صـنــاديــق محلية واستثمارية موجهة
للسوق المحلي ،وبــالـتــالــي ال بــديــل أمامها
سوى العودة إلى السوق.
وتشير المصادر الى أن نهاية فترة األشهر
التسعة دائما ما تشهد بعض االستردادات
مــن جانب مساهمين ،وتشهد أيضا دخــول
مساهمين جــدد يرغبون فــي االسـتـفــادة من
النمو التي تشهده الوحدات خالل فترة الربع
األخير ،الذي يعتبر ربع حصاد العام.
ويمكن اإلشارة الى أن هناك ثالثة صناديق
فقط لديها أكـثــر مــن  3ماليين ،فــي حين أن
بقية الـصـنــاديــق الـعـشــرة ت ـتــراوح السيولة
فيها بين  48و 920ألفا ،مما يعكس التنوع
واختالف السياسات.
يـ ــذكـ ــر أن صـ ـن ــادي ــق األس ـ ـهـ ــم ال ـم ـح ـل ـيــة
لـيــس أمــام ـهــا خ ـي ــارات ك ــودائ ــع أو ع ـقــار أو
غيرها ،فبحسب أنظمتها األساسية تتركز
استثماراتها على السوق.

الـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،يـ ـق ــول م ــدي ــر فـ ــي صـ ـن ــدوق
آ خــر إن الصناديق االستثمارية تحولت
مـ ــن الـ ـمـ ـض ــارب ــات الـ ـت ــي ك ــان ــت تـتـبـعـهــا
ف ــي ال ـســابــق ال ــى االس ـت ـث ـمــار الـمــؤسـســي،
مشيرا الــى أن غالبية القاعدة األساسية
للصناديق تتمثل في مؤسسات وشركات
لــديـهــا فــوائــض وتستثمرها فــي وح ــدات
مــؤسـسـيــة مـحـتــرفــة ،مـمــا يـعـكــس التغير
في استراتيجيات وتوجهات كثيرة تجاه
السوق المالي.
ومن المرتقب أن يعاد ضخ تلك المبالغ،
خصوصا أن البقاء على تلك السيولة من
دون توظيف يعتبر عبئا على الصندوق.
وبرر قيادي استثماري بعض السيولة
ال ـع ــال ـي ــة لـ ــدى ب ـع ــض ال ـص ـن ــادي ــق بــأنـهــا
ن ـتــاج عـمـلـيــات جـنــي أربـ ــاح خ ــال الـفـتــرة
ّ
وتحول استراتيجي بين أسهم،
الماضية
واالستعداد للدخول في أخــرى بناء على
تقييمات نتائج وأعمال الربع الثالث ،وبعد
أن تشبعت بعض األسهم يتم البحث عن
أسهم النمو المستقبلي.

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي
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 8شركات كويتية تنفذ جولة
ترويجية في دبي
بتنسيق من البورصة في  7نوفمبر المقبل
●

عيسى عبدالسالم

عــادت بورصة الكويت الستئناف حملتها
الترويجية في دبي ،بدعوة ومشاركة  8شركات
مدرجة ،حرصا على المشاركة في الفعاليات
ال ـتــي ت ـهــدف إل ــى ال ـتــرويــج لـلـســوق الكويتية
بين أوساط المؤسسات االستثمارية ،لترتقي
بمكانة شركاتها المدرجة ،واستمرارا لجهودها
المستمرة الرامية نحو تطوير السوق المالي
الكويتي ،وتلبية للمعايير الدولية.
وأوضحت المصادر أن الجولة ستكون في
 7نوفمبر المقبل ،و تـقــام بمشاركة نخبة من
ال ـشــركــات المحلية ضـمــت  3شــركــات مــدرجــة
فــي الـســوق األول؛ منها شركة أالفـكــو لتأجير
وتـمــويــل الـطــائــرات وط ـيــران الـجــزيــرة ،إضافة
ال ــى  5ش ــرك ــات أخـ ــرى م ــن ال ـس ــوق الــرئـيـســي،
حيث تهدف الجولة الترويجية نحو تسليط
الضوء على فرص االستثمار في الكويت بشكل
عام ،وعلى الفرص االستثمارية التي تقدمها
الشركات المشاركة بشكل خــاص ،وكذلك رفع
مستوى الوعي حول ما أحرزته بورصة الكويت

من تغييرات جوهرية على آليات التداول في
السوق ،األمر الذي ساهم في خلق سوق مالي
أكثر شفافية وفعالية وسط مجتمع االستثمار
الدولي.
وبينت المصادر أن بورصة الكويت تمنح
ف ــرص ــة ل ـك ـبــرى ال ـش ــرك ــات الـمـحـلـيــة ال ـمــدرجــة
للتواصل مع المستثمرين الدوليين ،حيث تم
اختيار الشركات المشاركة بناء على قوة أدائها
المالي وما لديها من مؤشرات تنبئ بمستقبل
ّ
واع ــد ،ويـشــكــل التفاعل المباشر مــع مجتمع
االستثمار الدولي أحد أهم مالمح رؤيتنا في
خلق سوق نشط ومتنوع يخدم جميع األطراف
ذات الصلة.
ول ـف ـتــت ال ــى أن ال ـح ـمــات ال ـت ــي ق ــام ــت بها
الـبــورصــة خ ــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة نجحت في
استقطاب اهـتـمــام كبير مــن أهــم المؤسسات
االستثمارية في المنطقة األوروبية والخليجية،
حـيــث تلقت ه ــذه ال ـشــركــات اسـتـفـســارات عــدة
بـشــأن آلـيــات ال ـتــداول واالسـتـثـمــار فــي السوق
الـكــويـتــي ،إضــافــة الــى مــدى اهـتـمــام الحكومة
ودعمها للسوق المالي.

ُّ
ارتفاع مؤشرات البورصة وتحسن كبير في سيولتها
عمليات شراء تمت على أسهم قطاع المصارف
ً
كان الفتا تطور كبير لسيولة
السوق الرئيسي ،حيث بلغت
أعلى مستوياتها خالل آخر
 6أشهر بعد أن تجاوزت 10
ماليين دينار.

●

علي العنزي

سـجـلــت م ــؤش ــرات بــورصــة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ن ـ ـ ـمـ ـ ــوا ج ـ ـ ـيـ ـ ــدا ف ــي
م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــراتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ال ـ ــرئـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة
ومتغيرات النشاط والسيولة،
حـ ـي ــث رب ـ ـ ــح مـ ــؤشـ ــر الـ ـس ــوق
ال ـع ــام نـسـبــة  0.41ف ــي الـمـئــة
ت ـســاوي  23.36نـقـطــة ،ليقفل
على مستوى  5774.06نقطة،
وس ـ ــط ارت ـ ـفـ ــاع س ـيــول ـتــه ال ــى
مستوى قريب من  29مليون
ديـ ـن ــار ،ت ــداول ــت  216مـلـيــون
سهم مــن خــال  7340صفقة،
وكان الدعم األكبر من السوق
األول الذي سجل نموا بنسبة
 0.4فــي المئة هــي حــوالــي 25
ن ـق ـطــة ،لـيـقـفــل ع ـلــى مـسـتــوى
ّ
تحسن
 6296.53نقطة ،وسط
س ـيــول ـتــه الـ ــى م ـس ـتــوى 18.5
مـلـيــون دي ـن ــار ،ت ــداول ــت 42.4
مـلـيــون سـهــم مــن خ ــال 2457
ص ـف ـق ــة ،وربـ ـ ــح ك ــذل ــك مــؤشــر
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ب ـن ـس ـبــة
قــريـبــة مــن ســابـقــه هــي 20.31
ن ـق ـطــة ،لـيـقـفــل ع ـلــى مـسـتــوى
مستوى  4755.05نقطة ،وكان

 77ألف دينار خسائر
«أعيان» من بيع  ٣عقارات

الفتا تطور كبير في مستوى
سـيــولـتــه ،حـيــث ت ـج ــاوزت 10
ماليين ديـنــار تــداولــت 173.7
مـلـيــون سـهــم مــن خ ــال 4883
صفقة.

استمرار ّ
تحسن أداء الرئيسي
بالرغم من التحسن الكبير
ف ــي ن ـش ــاط م ـ ّك ــون ــات ال ـس ــوق
األول ،بعد تدفق بيانات الربع
الثالث لمجموعة جديدة من
البنوك كان الفتا تطور كبير
ل ـس ـيــولــة ال ـ ـس ــوق الــرئ ـي ـســي،
حيث بلغت أعلى مستوياتها
خ ـ ــال آخ ـ ــر  6أشـ ـه ــر ب ـع ــد أن
ت ـج ــاوزت  10مــايـيــن دي ـنــار،
كـ ـ ــان سـ ـه ــم أعـ ـ ـي ـ ــان أف ـض ـل ـهــا
وأبــرزهــا وأكـثــرهــا استحواذا
ع ـلــى ال ـس ـيــولــة ،ال ـت ــي قــاربــت
حوالي  25في المئة من سيولة
سوقه اإلجمالية ،وبعد اقتراب
ح ـكــم خ ــاص بــدخــولــه قــانــون
االستقرار المالي ،بينما نشط
سهم «بيتك» في السوق األول،
وتصدر السيولة بشكل عام،
بعد نمو أر بــا حــه بما يقارب

مــن  13فــي المئة ،وكــان أعلى
من تقديرات المراقبين.
ووس ــط أخ ـبــار االسـتـحــواذ
الـ ـت ــي تـ ــداولـ ــت ت ــأخ ــر ان ـت ـهــاء
ع ـم ـل ـي ــة االس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ الـ ـ ـ ّـى مــا
ي ـقــارب الـعــامـيــن ،وال ـتــي أث ــرت
ع ـ ـلـ ــى س ـ ـهـ ــم «أه ـ ـ ـلـ ـ ــي م ـت ـح ــد»
ليتنافر أداء السهمين ،حيث
ارت ـ ـفـ ــع األول وتـ ــراجـ ــع أه ـلــي
مـ ـتـ ـح ــد ،وحـ ـقـ ـق ــت أس ـ ـهـ ــم مــن
خارج قطاع البنوك نموا جيدا،
خـ ـص ــوص ــا زيـ ـ ــن وأج ـي ـل ـي ـت ــي
ومتكاملة ،ليبلغ عدد األسهم
الرابحة  11سهما في السوق
األول ،بينما تراجع  5أسهم.
وفي المقابل كان  56سهما
مرتفعا فــي الـســوق الرئيسي،
وتــراجــع  36سهما ،مما ّ
رجــح
أفضلية الجلسة وإيجابيتها،
مـ ـ ـق ـ ــارن ـ ــة م ـ ـ ــع ج ـ ـل ـ ـسـ ــات هـ ــذا
األس ـ ـبـ ــوع وتـ ـط ــور سـيــولـتـهــا
ونشاطها الذي اخترق مستوى
 200مليون سهم للمرة األولى
خالل هذا الشهر.
خ ـل ـي ـج ـيــا ،وعـ ـل ــى مـسـتــوى
أداء م ــؤش ــرات أسـ ـ ــواق ال ـمــال
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ك ــان ــت  3أسـ ـ ــواق

ت ـ ـتـ ــداول م ــراف ـق ــة م ــع ب ــورص ــة
الكويت في المنطقة الخضراء،
حـ ـي ــث ارت ـ ـ ـ ــد مـ ــؤشـ ــر الـ ـس ــوق
السعودي بعد خسارة محدودة
أمس األول ،وسط كانت بسبب

جني أربــاح بعد النمو الكبير
بنهاية األس ـبــوع ،وك ــان الفتا
ن ـمــو أربـ ـ ــاح ب ـعــض ال ـشــركــات
التي أعلنت نتائج الربع الثالث
بداية هذا األسبوع ،وارتفعت

مؤشرات سوقي اإلمارات؛ دبي
وأب ــوظـ ـب ــي ،ب ـن ـســب واض ـح ــة،
وتــراجـعــت مــؤشــرات األس ــواق
الثالثة األصغر حجما خليجيا
وهي قطر ومسقط والبحرين

بنسب محدودة ،في حين كانت
أسعار النفط تقترب مجددا من
مستوى  60دوالرا للبرميل مع
بــدايــة إيجابية ل ـتــداوالت هذا
األسبوع.

ً
«الموانئ» :إفصاح «كي جي إل» تضمن تناقضا ومغالطات
ق ـ ــال بـ ـي ــان مـ ــن م ــؤس ـس ــة ال ـم ــوان ــئ
الكويتية ،إن اإلفصاح الصادر من «كي
جي ال» لبورصة الكويت تضمن العديد
مــن المغالطات الواقعية والقانونية،
والتناقض بين مفرداته.
وذكر البيان أن الدعوى المستعجلة
رق ــم  ٢٤٧٢لـسـنــة  ٢٠١٨مـسـتـعـجــل ٨/
مـقــامــة م ــن الـمــؤسـســة أمـ ــام المحكمة
الكلية إلثـبــات اغـتـصــاب «كــي جــي ال»
للعديد مــن ا لـمــوا قــع بميناء الشعيبة
م ـن ــذ سـ ـن ــوات ط ــوي ـل ــة ،دون اي سـنــد
قانوني.

أعلنت شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ،تحقيق خسائر
بقيمة  77ألف دينار ،من بيع  3عقارات لشركة تابعة ومملوكة
بالكامل للمجموعة.
وق ــال ــت «أع ـ ـيـ ــان» إن ش ــرك ــة تـ ـ ــوازن ال ـق ــاب ـض ــة ،الـمـمـلــوكــة
للمجموعـ ـ ــة ،باعـ ـ ـ ــت  3عقـ ـ ــارات بمنطق ـ ــة العارض ـيـ ــة الحرفي ــة
بـ  2.62مليون دينار.
وأو ضـحــت الشركة أن الخسائر الناتجة عــن عملية بيع
العقارات تبلغ  77ألف دينار ،ستنعكس على «توازن» و«أعيان»
في البيانات المالية للربع الرابع من العام الجاري.

وأضاف «حين قضت هيئة المحكمة
ب ـن ــدب إدارة ال ـخ ـب ــرة ب ـ ـ ــوزارة ال ـع ــدل،
إلثبات حالة هذه المواقع المغتصبة،
أصـ ـ ـ ــدرت ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـص ـنــاعــة
تصاريح إلدارة الخبراء لدخول المواقع
لمعاينتها ،وذلك على خالف ما تضمنه
اإلفصاح بأن «الموانئ» هي من أصدرت
تصاريح دخول الخبرة».
وأوض ـ ــح أن «اإلفـ ـص ــاح ي ـه ــدف ،من
خــال هــذه المعلومة غير الصحيحة،
إلـ ــى ت ـض ـل ـيــل ال ـ ـ ــرأي الـ ـع ــام وج ـم ـهــور
المساهمين ،وأثـبـتــت إدارة الـخـبــراء،

بــإقــرار كــي جــي ال ،أنها تشغل مواقع
عديدة بإجمالي مساحة ٨٥٣٣م ،وقد
أقر اإلفصاح بذلك ،ولم تقدم «كي جي
إل» إلدارة الخبراء أي مستندات تثبت
سند حيازتها لهذه المواقع».
وذكر أن «اإلفصاح اشار إلى وجود
احكام نهائية دون ذكــر أرقامها التي
يزعمها ،والتي ال توجد إال في مخيلة
ص ـ ــادر اإلف ـ ـصـ ــاح ،واش ـ ـ ــارة اإلف ـص ــاح
إلـ ــى هـ ــذه األح ـ ـكـ ــام الــوه ـم ـيــة ال ـت ــي ال
وجود لها ،ورفض محكمة االستئناف
لالستئنافين المقامين من «كي جي ال»

خير دليل ،باإلضافة الى ما سبق على
عدم صحة ما ورد باإلفصاح».
وتابع «كما ان هناك مواقع أخرى
دا خ ــل ميناء الشعيبة ز عـمــت الشركة
أم ــام إدارة ال ـخ ـبــراء ع ــدم استغاللها،
هروبا منها من ســداد حقوق الخزانة
ال ـعــامــة ع ــن اسـتـغــالـهــا بــالـفـعــل هــذه
الـمــواقــع س ـنــوات طــويـلــة ،والمؤسسة
ستستمر في إقامة الدعاوى القضائية
أمـ ـ ـ ــام الـ ـقـ ـض ــاء الـ ـك ــويـ ـت ــي السـ ـ ـت ـ ــرداد
أراضيها المغتصبة ،واسترداد حقوقها
المالية».

السعودية تستعد إلصدار صكوك استقرار الدوالر واليورو النفط يهبط ومخاوف الطلب تطغى
وارتفاع اإلسترليني
على تفاؤل محادثات التجارة
بـ  2.5مليار دوالر
ً
كلفت بنوكا من بينها «جيه بي مورغان» و«ستاندرد تشارترد»

ك ـل ـفــت ال ـس ـع ــودي ــة ب ـنــوكــا،
م ــن بـيـنـهــا جـيــه ب ــي مــورغــان
وس ـت ــان ــدرد ت ـش ــارت ــرد ،إدارة
إصـ ـ ـ ــدار صـ ـك ــوك ب ـق ـي ـمــة 2.5
مـلـيــار دوالر ،فــي أول صفقة
دي ـ ـ ــن دول ـ ـ ـ ــي ل ـل ـم ـم ـل ـك ــة م ـنــذ
ال ـه ـجــوم عـلــى مـنـشــأتــي نفط
الشهر الماضي.
وأدى الـهـجــوم فــي الـبــدايــة
إلــى خفض إنـتــاج السعودية
مــن الـخــام إلــى النصف ،وقــاد
إلى خفض «فيتش» تصنيف
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة ب ـ ـس ـ ـبـ ــب تـ ـن ــام ــي
ال ـم ـخ ــاط ــر ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة،
وإمـ ـك ــانـ ـي ــة وق ـ ـ ــوع م ــزي ــد مــن
الهجمات.
وأظ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرت وثـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة ألح ـ ــد
البنوك أن الصكوك الجديدة

ت ـس ـت ـحــق ف ــي  ،2029و ت ـق ــدم
الصكوك عائدا أوليا يعادل ما
بين  145و 150نقطة أســاس
فــوق متوسط أسـعــار مبادلة
ال ـفــائــدة الـثــابـتــة والـمـتـغـيــرة،
بحسب الوثيقة.
واق ـ ـ ـتـ ـ ــرضـ ـ ــت ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة
بكثافة فــي ا لـسـنــوات القليلة
ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة ،لـ ـتـ ـع ــوي ــض أثـ ــر
انخفاض أ سـعــار النفط على
إي ــرادات الــدولــة ،وه ــذا الـعــام،
جـ ـمـ ـع ــت  3مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــارات يـ ـ ــورو
( 3.3مليارات دوالر) مــن بيع
بـ ــاكـ ــورة س ـن ــدات ـه ــا بــالـعـمـلــة
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـمـ ــوحـ ــدة و7.5
م ـل ـي ــارات دوالر م ــن س ـنــدات
تقليدية في يناير.
وأفادت الوثيقة بأن صفقة

ال ـص ـك ــوك ال ـج ــدي ــدة سـتـكـمــل
احتياجات التمويل الخارجي
للمملكة للعام الجاري.
وق ــال مــديــرو ص ـنــاديــق إن
سعر التسويق األولي يعطي
الصكوك عالوة نحو  20نقطة
أساس فوق المنحنى الحالي.
ويـ ـنـ ـس ــق الـ ـصـ ـفـ ـق ــة «ج ـي ــه
بـ ــي مـ ـ ــورغـ ـ ــان» و«س ـ ـتـ ــانـ ــدرد
تشارترد» ،وتتولى «الجزيرة
كـ ـ ــا ب ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــال» دور ا لـ ـ ـم ـ ــد ي ـ ــر
المشترك.
وب ـش ـك ــل م ـن ـف ـصــل ،أعـلـنــت
الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة أن ـهــا
أصدرت صكوكا محلية بقيمة
 7.265م ـل ـي ــارات ريـ ــال (1.94
مليار دوالر).
(رويترز)

استقر سعر صرف الدوالر األميركي مقابل الدينار الكويتي
أمس عند مستوى  0.303دينار ،كما استقر اليورو عند 0.338
دينار مقارنة بأسعار صرف أمس األول.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه
اإللكتروني إن سعر صــرف الجنيه اإلسترليني ارتـفــع إلى
 0.393دينار ،في حين استقر الفرنك السويسري عند 0.307
دينار ،وظل الين الياباني عند مستوى  0.002دون تغيير.
واسـتـقــر ال ـيــورو أم ــس ،بعد أن صعد إلــى أعـلــى مستوى
فــي شهرين فــي الجلسة السابقة مقابل الـ ــدوالر ،مــع ترقب
المتعاملين القتراع البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج من
االتحاد األوروبي ،والذي سيلقي الضوء على توقيت وكيفية
انسحاب بريطانيا من التكتل.
ومن المتوقع أن تنسحب بريطانيا من االتحاد األوروبي
في  31أكتوبر ،ولكن االتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء بوريس
جونسون مع نظرائه األوروبيين ،األسبوع الماضي ،لم يجر
االقتراع عليه بعد في البرلمان ،مما أجبر جونسون على أن
يطلب من بروكسل تمديد مهلة الخروج.
وف ــي مـعـظــم الــوقــت ارتـبـطــت حــركــة ال ـي ــورو أم ــام ال ــدوالر
بتطورات االنفصال البريطاني فــي اآلون ــة األخـيــرة ،وكذلك
الخالف التجاري بين الواليات المتحدة والصين.

ً
ً
البرميل الكويتي ينخفض  50سنتا ليبلغ  60.50دوالرا
انخفض سعر برميل النفط
الـ ـك ــويـ ـت ــي  50س ـن ـت ــا لـيـبـلــغ
 60.50دوالرا فـ ــي ت ـ ـ ــداوالت
يوم االثنين ،مقابل  61دوالرا
ل ـل ـب ــرم ـي ــل فـ ــي ت ـ ـ ـ ــداوالت ي ــوم
السبت الماضي ،وفقا للسعر
المعلن مــن مؤسسة البترول
الكويتية.
وف ـ ــي األسـ ـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة,
نــزلــت أسـعــار النفط أمــس مع
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـ ـم ـ ـخـ ــاوف ح ـي ــال
ت ـبــاطــؤ االق ـت ـص ــاد ال ـعــال ـمــي،
مما قد يضر بالطلب ليغطي
على بعض ب ــوادر الـتـقــدم في
محادثات التجارة األميركية
الصينية.
ونـ ـ ــزلـ ـ ــت الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــود اآلج ـ ـلـ ــة
لخام القياس العالمي برنت

 10سـنـتــات أو  0.2فــي المئة
إ ل ــى  58.86دوالرا لـلـبــر مـيــل،
بينما نزل خام غرب تكساس
األميركي الوسيط  12سنتا ،ما
يوازي  0.2في المئة إلى 53.19
دوالرا للبرميل.
وق ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس األم ــري ـك ــي
دون ـ ــال ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب ،إن ج ـه ــود
إنـ ـه ــاء الـ ـح ــرب ال ـت ـج ــاري ــة مع
ال ـص ـيــن ت ـس ـيــر ب ـش ـكــل طـيــب،
وإن المفاوضين مــن البلدين
يـ ـعـ ـمـ ـل ــون عـ ـل ــى بـ ـ ـل ـ ــورة نــص
اتفاق المرحلة األولى ،ليوقعه
زعيما البلدين الشهر المقبل
في اجتماعهما في قمة «أبيك».
وكـتــب بنك «إيـ ـ ــه.إن.زد» في
م ــذك ــرة «يـ ـس ــود تـ ـف ــاؤل ح ــذر
أسـ ــواق الـسـلــع األول ـي ــة وســط

مـ ــؤشـ ــرات ع ـل ــى ق ـ ــرب تــوق ـيــع
ات ـفــاق تـجــاريــة بـيــن الــواليــات
المتحدة والصين».
وفقد برنت  22في المئة منذ
ذروته في أبريل ،بينما خسر
الخام األميركي  20في المئة.
وأم ـ ـ ــس ،ق ـل ــص «غ ــول ــدم ــان
ساكس» توقعاته لنمو الطلب
ال ـعــال ـمــي لـلـنـفــط ل ـع ــام 2020
إلــى  1.3مليون برميل يوميا
من  1.4مليون برميل في وقت
سابق.
ك ـم ــا ق ـل ــص ت ــوقـ ـع ــات نـمــو
إن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاج الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــط ال ـ ـص ـ ـخـ ــري
األميركي للعام المقبل إلى 0.7
مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا ،مقابل
تــوق ـعــات ســابـقــة عـنــد مليون
برميل يوميا.

١١
«األهلي المتحد» يربح  45.2مليون دينار والنمو %5.1
ةديرجلا
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المضف :المؤشرات اإليجابية في  9أشهر نتيجة جهود قطاعات األعمال في البنك
لفت المضف إلى اإلمكانيات
المتقدمة التي يتمتع بها
البنك األهلي المتحد ،والتزامه
بأرفع المعايير االحترافية التي
تدعم ثقة وكاالت التصنيف
العالمية كبنك رائد يقدم
الخدمات المصرفية والمالية
في الكويت.

أعلن البنك األهلي المتحد صافي األربــاح
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
 ،2019والتي بلغت  45.2مليون دينار ،مقارنة
بـ ــ 43مـلـيــونــا خ ــال ال ـف ـتــرة نـفـسـهــا م ــن الـعــام
ال ـســابــق بـنـسـبــة نـمــو  ،%5.1وبـلـغــت ربحية
السهم  23.5فلسا ،مقابل  22.3فلسا عن نفس
الفترة من العام السابق.
ويأتي هذا النمو في صافي األرباح نتيجة
نمو اإلي ــرادات األســاسـيــة ،وال ــذي انعكس من
تحقيق ارتفاع في إيرادات التمويل بلغ %8.7
خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر .2019
كـمــا بـلــغ إجـمــالــي إي ـ ــرادات التشغيل 80.7
مليون دينار للفترة المنتهية في  30سبتمبر
 ،2019وارت ـف ـع ــت ح ـق ــوق ال ـم ـل ـك ـيــة ال ـخــاصــة
بمساهمي البنك بنسبة  %3.9لتصل إلى 447.5
مليونا ،كما فــي  30سبتمبر  ،2019مرتفعة
عن مستواها البالغ  430.8مليونا ،كما في 31
ديسمبر .2018
وإض ــاف ــة إل ــى م ــا سـبــق م ــن م ــؤش ــرات ،فقد
حافظ البنك على معدالت جيدة لمعيار كفاية
رأس المال بمعدل  %14.9في نهاية سبتمبر
 ،2019ليتخطى المستوى المطلوب من الجهات
الرقابية والبالغ .%13
كما حقق البنك عائدا على حقوق الملكية
وعلى األصول بلغ  %1.5 ،%13.9على التوالي
ع ــن ف ـت ــرة ال ـت ـس ـعــة أش ـه ــر ال ـم ـن ـت ـه ـيــة ف ــي 30
سبتمبر  ،2019وهــو من أعلى معدالت األداء
في السوق المحلي ،كما حقق كل من إجمالي
الموجودات ،ومدينو التمويل نموا بلغ %5.2
و %5.4لكل منهما لتصل إلى  4.117.8ماليين
دينار 2.950.6 ،مليون كما في  30سبتمبر.2019

إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،ب ـلــغ ال ـن ـمــو ف ــي إجـمــالــي
ودائع العمالء  %8.4ليصل إلى  2.627.6مليون
دينار ،كما في  30سبتمبر  ،2019تدار جميعها
بصورة متوازنة وبدرجة من الدقة والحرص،
لتضمن تحقيق أعلى العوائد المالية.
ورغ ــم نمو األص ــول ،واص ــل البنك الحفاظ
على الجودة العالية ألصوله ،لتظل مقاييس
جـ ـ ـ ــودة األصـ ـ ـ ـ ــول قـ ــويـ ــة م ـت ـم ـث ـل ــة ف ـ ــي نـسـبــة
التمويل غير المنتظم التي بلغت  %1.27من
إجمالي محفظة التمويل ،وبلغ معدل تغطية
المخصصات  %251.4باستثناء الضمانات
كما في  30سبتمبر .2019
من جانبه ،قــال رئيس مجلس إدارة البنك
األهلي المتحد د .أنور المضف« :إن المؤشرات
اإليجابية التي رافقت أداء البنك خــال الربع
الثالث من العام الحالي تعد نتيجة للجهود
المتواصلة التي تبذلها كل قطاعات األعمال
لــدى البنك ،مــن أجــل الحفاظ على وتـيــرة أداء
مـتـمـيــز ي ـعــزز سـمـعــة الـبـنــك وي ــرس ــخ مكانته
الـمــرمــوقــة ضمن الـقـطــاع المصرفي الكويتي
كأول بنك عمل في الكويت منذ نحو  78عاما،
ويـعـكــس اسـتــراتـيـجـيــة عـمــل نــاجـحــة وخطط
رامية لتنويع مصادر الدخل ،وتعظيم عوائد
ال ـم ـســاه ـم ـيــن ،والـ ــذهـ ــاب ب ـع ـيــدا ف ــي تحقيق
ت ـط ـل ـع ــات الـ ـعـ ـم ــاء واالس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة ال ـم ـب ـك ــرة
الحتياجاتهم المتنامية».
ولفت د .المضف إلى اإلمكانيات المتقدمة
التي يتمتع بها البنك األهلي المتحد ،والتزامه
بــأرفــع الـمـعــايـيــر االحـتــرافـيــة الـتــي تــدعــم ثقة
وك ــاالت التصنيف العالمية كبنك رائــد يقدم
ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة والـمــالـيــة فــي الـكــويــت،

أنور المضف

األم ـ ــر ال ـ ــذي أه ـل ــه لــاس ـت ـمــرار ف ــي االح ـت ـفــاظ
بــال ـت ـق ـي ـي ـمــات وال ـت ـص ـن ـي ـفــات اإلي ـج ــاب ـي ــة مــن
وكــاالت التقييم العالمية ،إضافة إلى حصده
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـج ــوائ ــز ال ـم ــرم ــوق ــة م ــن جـهــات
عالمية متخصصة في متابعة أعمال البنوك
والمؤسسات المالية ،والذي يعد مؤشرا قويا
على نجاح استراتيجية عمل البنك وسالمة
أدائه.
وأشار إلى دور برنامج التنمية المجتمعية
ال ـم ـس ـت ــدام ــة لـلـمـتـحــد ال ـح ــاف ــل ب ــال ـع ــدي ــد مــن
األنشطة التي تشمل مجاالت مختلفة ،والتي
تعكس التأثير اإليجابي للبنك األهلي المتحد
في المجتمع.
وأعرب عن شكره وتقديره لمساهمي البنك

ً
تغريدات ترامب تفتح تحقيقا حول
تداوالت مشبوهة في البورصة

األسهم األميركية تحافظ على مكاسبها
مع تجدد التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية مع الصين
ارتـفـعــت مــؤشــرات األس ـهــم األميركية
خ ــال ت ـ ـ ــداوالت ،أم ــس األول ،م ــع تـجــدد
التفاؤل في األســواق بشأن المفاوضات
ال ـت ـج ــاري ــة ب ـي ــن واش ـن ـط ــن وب ـك ـي ــن بـعــد
تصريحات إيجابية من الطرفين.
وأعرب الرئيس األميركي دونالد ترامب
عن تفاؤله بشأن المفاوضات التجارية
ً
مع الصين ،مشيرا إلى إمكانية التوصل
إل ــى ات ـف ــاق ن ـهــائــي ،ف ــي ح ـيــن أك ــد نــائــب
رئيس مجلس الدولة في بكين ليو هي
على إحراز تقدم ملموس في المحادثات.
وصعد «داو جونز» الصناعي بنسبة
 0.2فــي المئة أو  57نقطة إلــى 26827
نـقـطــة ،وارت ـف ــع «ن ــاس ــداك» بـنـسـبــة 0.9
في المئة أو  73نقطة إلى  8163نقطة،
فيما ارتفع « »S&P 500بنسبة  0.7في

المئة أو عشرين نقطة إلى  3006نقاط.
وفي األسواق األوروبية ،ارتفع مؤشر
«ستوكس ي ــوروب  »600بنسبة  0.6في
المئة أو نقطتين إلى  394نقطة.
وارتفع «فوتسي  »100البريطاني «13 +
نقطة» إلى  7163نقطة ،كما ارتفع «داكس»
األلماني « 114 +نقطة» إلى  12747نقطة،
فيما ارتفع «كاك» الفرنسي « 12 +نقطة»
إلى  5648نقطة.
وفــي آسـيــا ،شهدت األسـهــم اليابانية
ع ـط ـل ــة رس ـم ـي ــة أم ـ ـ ــس ،ب ـم ـنــاس ـبــة حـفــل
تنصيب اإلمبراطور ناروهيتو ،على أن
ً
تفتح بورصة طوكيو أبوابها غدا.
وأنهت األسهم تعامالت ،أمس األول،
مــرتـفـعــة ،إذ صـعــد مــؤشــر «نـيـكــي» 0.25
فــي الـمـئــة إل ــى  22548نـقـطــة ،والـمــؤشــر

ً
األوس ــع نـطــاقــا «تــوبـكــس»  0.4فــي المئة
عند  1628نقطة.
من جانبها ،ارتفعت األسهم الصينية
ف ــي ظ ــل ال ـت ـفــاؤل ح ــول ت ـطــور الـعــاقــات
الـتـجــاريــة مــع واشـنـطــن ،وم ــع ضــخ بنك
ال ـش ـع ــب ال ـص ـي ـن ــي س ـي ــول ــة ف ــي ال ـن ـظــام
المصرفي.
وص ـعــدت األس ـهــم بــدعــم مــن تصريح
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب أن
الـمـفــاوضــات الـتـجــاريــة مــع بكين تسير
على ما يرام.
وأغـ ـل ــق م ــؤش ــر «ش ـن ـغ ـهــاي ال ـم ــرك ــب»
ً
مرتفعا  0.5في المئة عند  2954نقطة ،كما
ارتفع «شنتشن المركب»  1.01في المئة
إلى  1631نقطة.
وض ـ ــخ ب ـن ــك ال ـش ـع ــب ال ـص ـي ـن ــي أك ـبــر

وعمالئه على ما قدموه من دعم وما أبدوه من
ثقة تجاه البنك ،كما تقدم بالشكر لبنك الكويت
المركزي وكل الجهات الرقابية ،مثمنا جهود
اإلدارة التنفيذية والعاملين بالبنك التي مكنت
البنك من تحقيق هذه النجاحات.
بدوره ،أكد الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك
األهلي المتحد طارق محمود أن «البنك حافظ
على مكانة رائدة في دولة الكويت ،وذلك بفضل
تالحم مجلس اإلدارة وجهود اإلدارة التنفيذية
ً
وجميع موظفيه» ،مبينا أن النتائج المالية
عكست الوضع المالي القوي للبنك.
وأوضح محمود أن «األهلي المتحد» حصد
العديد من الجوائز المرموقة خالل عام ،2019
ومنها جائزة «أفضل بنك في إدارة النقد عبر
اإلنـتــرنــت» على مستوى دولــة الكويت ضمن
قـطــاع ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة لـلـشــركــات للعام
الثالث على التوالي من مجلة غلوبال فاينانس
العالمية المرموقة ،والتي تمنح هذه الجوائز
ً
لـلـبـنــوك ال ـتــي ت ـقــدم ح ـل ــوال مـصــرفـيــة محلية
وإقـلـيـمـيــة وعــالـمـيــة مـتـطــورة تـقـتــرن بــأحــدث
األساليب التكنولوجية المبتكرة.
ً
ّ
وبين أن من الجوائز أيضا جائزة «أفضل
ب ـن ــك فـ ــي االبـ ـتـ ـك ــار فـ ــي مـ ـج ــال ت ـك ـنــولــوج ـيــا
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ب ــال ـك ــوي ــت ل ـع ــام  »2019وال ـت ــي
تمنحها مـجـلــة الـتـمــويــل الــدول ـيــة الـمــرمــوقــة
«»The International Finance Magazine
المتخصصة في الشؤون المصرفية والمالية
ومقرها لـنــدن ،وجــائــزة «الـمـبــادرة المصرفية
ً
الرقمية األكثر ابتكارا في الكويت (الفرع الذكي)
لـعــام  »2019مــن مجلة غـلــوبــال بانكينغ آنــد
فاينانس ريفيو عن الفرع الرقمي الذي افتتحه

البنك في مجمع األفنيوز بالمرحلة الرابعة.
وأض ــاف« :نحن سـعــداء بما تــم إنـجــازه من
خ ـط ــوات ل ــإس ــراع ف ــي رح ـلــة ال ـب ـنــك لـلـتـحـ ّـول
الرقمي ليستمر في ريادته في مجال التطوير
واالبتكار المصرفي ،وذلك من خالل العديد من
الخطوات المهمة من خالل مجموعة متكاملة
مــن ال ـح ـلــول لـقـطــاعــات ال ـخــدمــات المصرفية
الـخــاصــة والشخصية والـشــركــات بما يشمل
مختلف أعمال البنك وأنشطته ،منها التطبيق
الوحيد من نوعه في البنوك الكويتية للهواتف
الذكية وأجهزة الحاسوب للخدمات المصرفية
للشركات ( )AUB B2Bوالــذي يتضمن جميع
الخدمات والمنتجات ذات العالقة للشركات
من عمالء البنك».
وزاد :كما نجح البنك في إطالق خدمة غرفة
المحادثة المرئية ،في فرعه باألفنيوز والتي
تتيح لعمالء البنك مساحة من الخصوصية
ً
للتحدث المباشر صوتيا أو عن طريق الفيديو
مع موظفي خدمة العمالء بالبنك ،والحصول
على التوجيه المناسب بشأن أي استفسارات
أو اح ـت ـيــاجــات لـلـعـمـيــل ،ون ـجــح الـبـنــك كــذلــك
فــي تــدشـيــن قــائـمــة مــن الـتـحــديـثــات الـجــديــدة
عـلــى تطبيقه المتميز لـلـخــد مــات المصرفية
عبر الهاتف النقال ،والتي تقدم لعمالء البنك
مميزات حصرية ال تضاهى من حيث السهولة
والسرعة واألمان والقدرة على مجاراة توقعات
العمالء في عصر التحول الرقمي.
وأضاف محمود« :مع فريق العمل المميز في
البنك األهلي المتحد ،نتوقع أن نرى المزيد من
التطورات في األشهر المقبلة».

كمية من السيولة في النظام المصرفي
مـنــذ مــايــو بــاس ـت ـخــدام عـمـلـيــات الـســوق
المفتوحة.
ً
ووفقا لبيان البنك المركزي ،تم ضخ
صافي  250مليار يوان « 35مليار دوالر»
من خالل اتفاقيات إعادة الشراء العكسي
لمدة سبعة أيام ،وأبقى على معدل الفائدة
ً
مستقرا عند  2.55في المئة.
وتـ ــأتـ ــي ت ـل ــك الـ ـخـ ـط ــوة ق ـب ــل ال ـم ــوع ــد
النهائي المحدد للشركات لدفع الضرائب
ً
غــدا ومن شأنه تعزيز الطلب على النقد
ويقلل السيولة.
ه ــذا ويـسـتـعــد صــانـعــو الـسـيــاســة في
الصين الجتماع سيعقد على مدار يومين
في األسابيع المقبلة ،بعد بيانات أظهرت
تباطؤ نمو االقتصاد إلى  6في المئة.

طلب أعـضــاء ديمقراطيون فــي الكونغرس
من السلطات األميركية ،أمس ،فتح تحقيق في
أنشطة متعاملين في البورصة لالشتباه في
أنهم أقدموا على استثمارات عن سابق معرفة
بقرارات الرئيس ،دونالد ترامب.
ّ
وجــاء هــذا الطلب إثــر نشر مجلة «فانيتي
فـيــر» الخميس مـقــالــة تفيد بــوجــود ت ــداوالت
مـشـبــوهــة فــي األس ـ ــواق الـمــالـيــة عـلــى ارت ـبــاط
بتصريحات أو ق ــرارات لترامب أو لحكومته
ح ــول ال ـم ـفــاوضــات ال ـت ـجــاريــة م ــع الـصـيــن أو
مسائل أخرى جيوسياسية.
ً
ووجه  14عضوا في مجلس الشيوخ رسالة،
أمس ،إلى وزير العدل بيل بار ورئيس مكتب
التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) رسالة أبدوا
فيها مخاوف حيال «المكاسب غير النزيهة»

التي قد يكون حققها بعض المتعاملين في
البورصة نتيجة «امتيازهم في االطــاع على
معلومات غير متوافرة للعامة من شأنها أن
تحرك األسواق».
وأشـ ـ ـ ـ ــاروا إل ـ ــى «اح ـ ـت ـ ـمـ ــال» أن تـ ـك ــون ه ــذه
المعلومات نقلتها « مـصــادر حكومية» ،وقد
ً
تكون ولدت أرباحا تصل إلى مليار دوالر في
ً
البورصة ،وفقا لوكالة «فرانس برس».
وأن ـشــأ محللو م ـصــرف «ج ــي بــي مــورغــان
ً
ً
ت ـش ـي ــس» األمـ ـي ــرك ــي أخ ـ ـيـ ــرا مـ ــؤشـ ــرا لـقـيــاس
انعكاس تغريدات ترامب على األسواق المالية،
مــؤكــديــن أنـهــم «وجـ ــدوا أدل ــة مـتـيـنــة» عـلــى أن
ال ـت ـغــريــدات الــرئــاسـيــة لـهــا تــأثـيــر فـعـلــي على
األسواق.

ال ينبغي االبتهاج بعودة منحنى العائد األميركي إلى طبيعته
َ
اجتماعي البنك المركزي
مع ترقب
األوروب ــي واالحتياطي الـفــدرالــي هذا
ال ـش ـهــر ،وال ـم ـتــوقــع أن يـشـهــدا حـفــاظ
صناع السياسات في الـقــارة العجوز
وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عـلــى موقفيهما
من التيسير النقدي ،يواصل منحنى
العائد األميركي عودته إلــى طبيعته
ب ـع ــد االنـ ـ ـق ـ ــاب ال ـ ـ ــذي أث ـ ـ ــار م ـخ ــاوف
الكثيرين حول العالم.
ل ـكــن مـثـلـمــا ق ـلــل ال ـب ـعــض م ــن هــذه
الـمـخــاوف بالقول إن انـقــاب منحنى
ال ـع ــائ ــد األم ـي ــرك ــي ل ـيــس دل ـي ــل ق ــدوم
الركود ً
قريبا ،يرى الخبير االقتصادي
«محمد العريان» أنه ال ينبغي التسرع
في اعتبار عــودة المنحنى إلــى شكله
الـطـبـيـعــي إشـ ــارة خـيــر بــالـنـسـبــة لما
ينتظر االقتصاد.

ً
الخطر لم يكن وشيكا

انقلب منحنى العائد األميركي خالل
الـصـيــف ،وســط تــزايــد الـمـخــاوف مما
يعنيه ذل ــك ،حتى أن خـبــراء صندوق
النقد حذروا في أوائل يوليو الماضي،
مــن أنــه ينذر بتباطؤ حــاد لالقتصاد
األميركي ،لكن دون اإلشارة إلى نطاق
زمني محدد.

ورغ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـخ ــاوف بـ ـش ــأن ال ــرك ــود
ال ــوش ـي ــك لــاق ـت ـصــاد األمـ ـي ــرك ــي ،قلل
العديد من الخبراء والمراقبين من قلق
األسـ ــواق بـشــأن االن ـقــابــات المتكررة
م ــؤخ ـ ًـرا ف ــي مـنـحـنــى ال ـع ــائ ــد ،وال ـتــي
يـ ــرون أن ـهــا حــدثــت بـسـبــب تـشــوهــات
عــدة للعالمات فــي الـســوق ال لعوامل
أساسية.
وعـلــى سبيل الـمـثــال ،يـقــول هــؤالء
ال ـم ـعــارضــون لـفـكــرة ال ــرك ــود الــوشـيــك
ب ـس ـبــب انـ ـق ــاب م ـن ـح ـنــى الـ ـع ــائ ــد ،إن
األس ــاسـ ـي ــات االق ـت ـص ــادي ــة الـمـسـبـبــة
للركود ليست واضحة إلى اآلن للحكم
بقدومه ،ويشمل ذلك ،فوران االقتصاد،
وارت ـف ــاع الـتـضـخــم ال ــذي يتسبب في
تشديد السياسة النقدية.
و فــي منتصف أغسطس الماضي،
ق ــال ــت رئ ـي ـســة االح ـت ـي ــاط ــي ال ـف ــدرال ــي
السابقة جانيت يلين إنه من الخطأ أن
تعتبر األسواق انقالب منحنى العائد
إش ــارة الــى ركــود وشيك فــي الــواليــات
المتحدة هذه المرة.
وترى يلين أنه رغم نجاح منحنى
ً
تاريخيا،
العائد في التنبؤ بالركود
فإنه قد يكون إشــارة غير صحيحة
ه ــذه الـ ـم ــرة ،مـعـلـلــة ذل ــك ب ــأن هـنــاك
عوامل عدة تدل على قوة االقتصاد

الذهب يصعد بفضل مخاوف
االنفصال البريطاني
ارتـفـعــت أس ـعــار الــذهــب أمــس
ق ـب ــل اقـ ـ ـت ـ ــراع م ـه ــم ل ـل ـم ـشــرع ـيــن
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـيـ ـي ــن بـ ـ ـش ـ ــأن ات ـ ـفـ ــاق
االنسحاب من االتحاد األوروبي،
ولكن توقعات إبرام اتفاق تجاري
بين الواليات المتحدة والصين
حدت من مكاسب المعدن األصفر.
و بـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــول ا لـ ـ ـس ـ ــا ع ـ ــة 09:36
بتوقيت غرينتش ،ارتفع الذهب
 0.3في المئة إلى  1487.98دوالرا
لــأوقـيــة (األونـ ـص ــة) ،كـمــا صعد
ال ــذه ــب ف ــي ال ـع ـق ــود األم ـيــرك ـيــة
اآلجلة  0.2في المئة إلى 1491.10
دوالرا لألوقية.
وانـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدات
الحكومية لمنطقة اليورو أمس
ق ـبــل اقـ ـت ــراع بــرل ـمــانــي م ـهــم في
بــري ـطــان ـيــا ،ي ـحــدد م ــا إذا كــانــت
س ـ ـت ـ ـغـ ــادر االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد االوروبـ ـ ـ ـ ــي
بموجب اتفاق في نهاية الشهر.

وحـ ـ ــد مـ ــن مـ ـك ــاس ــب ال ـم ـع ــدن
األص ـ ـفـ ــر الـ ـتـ ـف ــاؤل ال ـ ـ ــذي أف ـ ــرزه
الحديث عن تقدم في مفاوضات
ال ـت ـج ــارة الـصـيـنـيــة األم ـيــرك ـيــة،
مـمــا ع ــزز اإلق ـب ــال عـلــى األص ــول
المرتفعة المخاطر.
وقال له يو تشينغ ،نائب وزير
الـخــارجـيــة الصيني ،إن الصين
والواليات المتحدة أحرزتا بعض
التقدم في محادثاتهما التجارية.
وج ـ ــاءت ت ـصــري ـحــات ل ــه بعد
يوم من حديث الرئيس األميركي
دونالد ترامب عن التفاؤل بشأن
إب ـ ــرام اتـ ـف ــاق ،ب ـي ـن ـمــا قـ ــال الري
كودلو مستشار البيت األبيض
إن ــه مــن الـمـمـكــن سـحــب الــرســوم
ال ـم ـقــررة عـلــى سـلــع صـيـنـيــة في
ديسمبر إذا مضت المحادثات
على نحو جيد.

األميركي ،بما يمنحه القوة الكافية
لتجنب الركود.

اآلفاق االقتصادية لم تتغير
عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار األسـ ــاب ـ ـيـ ــع ال ـق ـل ـي ـلــة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،ك ـ ـ ــان م ـن ـح ـن ــى ال ـع ــائ ــد
فـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة يـسـتـعـيــد
بـبــطء وتــدريـجـ ًـيــا شكله الصعودي
التقليدي ،حيث يتم تداول السندات
ذات األجل األطول عند مستوى أعلى
من نظيرتها ذات األجل األقصر.
وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـل ـم ـن ـح ـن ــى األكـ ـث ــر
متابعة ،وال ــذي يـحــدد الـعــاقــة بين
عـ ـ ــائـ ـ ــدات سـ ـ ـن ـ ــدات ال ـ ـخـ ــزانـ ــة ألج ــل
عامين وألجل  10أعوام ،فقد تداولت
ً
ال ـس ـن ــدات األطـ ـ ــول أج ـ ــا ع ـنــد عــائــد
 1.75%بنهاية تـعــامــات األسـبــوع
الماضي ،أي أكثر بـ 17نقطة أساس
ً
عن عائد نظيرتها األقصر أجال.
ومـ ــن ال ـص ـعــب الـ ـق ــول بـ ــأن ع ــودة
ال ـم ـن ـح ـن ــى إل ـ ـ ــى ش ـك ـل ــه ال ـط ـب ـي ـعــي
ً
ك ــان م ــدف ــوع ــا بـتـحـســن ال ـم ــؤش ــرات
االقـتـصــاديــة ،فالحقيقة أنـهــا تسوء
أك ـ ـث ـ ــر ،بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك االنـ ـخـ ـف ــاض
ال ـم ـف ــاج ــئ فـ ــي م ـب ـي ـع ــات ال ـت ـجــزئــة
األسـبــوع الـمــاضــي ،األم ــر ال ــذي أثــار

مخاوف كبيرة بشأن استهالك األسر
الذي يعد أحد المحركات الرئيسية
لالقتصاد األميركي.
ع ـ ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،كـ ـ ـ ــان ت ــده ــور
ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤشـ ـ ــرات أكـ ـ ـث ـ ــر وض ـ ـ ـ ً
ـوح ـ ـ ــا ع ـلــى
المستوى العالمي ،خاصة في الصين
وأوروبا ،وال عجب أن ذلك دفع صندوق

النقد الدولي إلى خفض توقعات النمو
إلـ ــى أدن ـ ــى م ـس ـتــويــات ـهــا م ـن ــذ األزمـ ــة
المالية.
ل ــذل ــك ،ف ـك ـمــا كـ ــان انـ ـق ــاب منحنى
الـ ـع ــائ ــد فـ ــي الـ ـب ــداي ــة ن ـت ـي ـجــة ت ـشــوه
ال ـع ــام ــات ف ــي األسـ ـ ـ ــواق ،واس ـت ـب ـعــاد
ال ـكـثـيــريــن ل ـف ـكــرة قـ ــدوم ال ــرك ــود ،فــإن

عودته إلــى طبيعته ما هي إال تذكير
آخ ــر بـكـيـفـيــة ت ـش ــوه اإلش ـ ـ ــارات بفعل
السياسات غير التقليدية.

تضارب إشارات البنوك المركزية
رغم عالمات الضعف في االقتصاد

ارتفاع أصول األثرياء في « »UBSلمستوى قياسي
أرباح البنك الفصلية تراجعت ويحذر من تأثير النزاعات التجارية
أضاف عمالء « »UBSاألغنياء
ن ـ ـحـ ــو  16م ـ ـل ـ ـيـ ــار دوالر مــن
األم ــوال في الربع المنتهي في
سبتمبر ،ما دفع األصــول التي
يـشــرف عليها ا لـبـنــك لألغنياء
إل ــى مـسـتــوى قـيــاســي بـلــغ 2.5
تريليون دوالر.
وحظيت وحدة إدارة األصول
بـ ـ ــ 24م ـل ـيــار دوالر م ــن صــافــي
التدفقات الطويلة األجل.
و ي ـ ـع ـ ـتـ ــزم  UBSحـ ـج ــز 100
ً
مليون دوالر تقريبا في الربع
ال ـ ــراب ـ ــع إلع ـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـل ــة بـنـكــه
ً
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ،م ـ ـحـ ــذرا م ــن أن
انخفاض أسعار الفائدة سيضر
بــالــدخــل الـقــائــم عـلــى اإلق ــراض
مقارنة بالعام الماضي.
وتــراج ـعــت أربـ ــاح الـمـصــرف
السويسري «يو بي إس»  16في

المئة خــال الــربــع الثالث على
أساس سنوي ،وحذر البنك من
بـيـئــة مـلـيـئــة بــالـتـحــديــات ،وأن
النزاعات التجارية والتوترات
الجيوسياسية تواصل التأثير
على ثقة المستثمرين.
وبـ ـل ــغ ص ــاف ــي الـ ــربـ ــح الـ ــذي
ي ـ ـعـ ــود إلـ ـ ــى ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن فــي

الــربــع الـثــالــث عـنــد  1.05مليار
دوالر ،منخفضا من  1.2مليار
دوالر في نفس الفترة من العام
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،وانـ ـخـ ـف ــض ال ــرب ــح
التشغيلي إ ل ــى  7.09مـلـيــارات
دوالر م ــن  7.43م ـل ـي ــارات ،في
حين كــان يتوقع وصــولــه عند
 7.10مليارات.

وانخفض الربح المعدل 59
فــي الـمـئــة عـلــى أس ــاس سنوي
فــي ذراع الـبـنــك االسـتـثـمــاريــة،
وتــراجـعــت بنسبة  2فــي المئة
في عمليات إدارة الثروة.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي
سيرجيو إرموتي« :لقد حققنا
ّ
نـ ـت ــائ ــج قـ ــويـ ــة تـ ــولـ ــد عـ ــائـ ــدات
ج ـ ــذاب ـ ــة ،ب ــال ـن ـ ًظ ــر إل ـ ــى ظـ ــروف
السوق» ،مضيفا أن بيئة سعر
الـ ـف ــائ ــدة ال ـم ـن ـخ ـف ــض س ـتــؤثــر
على صــافــي دخــل الـفــوائــد ،في
ح ـيــن أن الـ ـت ــوت ــرات ال ـت ـجــاريــة
والقضايا الجيوسياسية تضر
ثقة المستثمرين.

الـ ـع ــالـ ـم ــي ،تـ ــراجـ ــع حـ ـم ــاس ال ـب ـن ــوك
ال ـم ــرك ــزي ــة إزاء اسـ ـتـ ـم ــرار اس ـت ـخ ــدام
التدابير غير التقليدية ،مثل أسعار
الـ ـف ــائ ــدة ال ـس ــال ـب ــة وش ـ ـ ــراء ال ـس ـن ــدات
على نطاق واســع ،ومــع ذلــك ،فــإن هذا
التخفيف تـبــدو فــوائــده االقـتـصــاديــة
الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة م ـ ـح ـ ــدودة (إن وج ـ ــدت
باألساس).
كما أنه يغذي المخاوف المتزايدة
ب ـش ــأن خ ـطــر ع ــدم االس ـت ـق ــرار الـمــالــي
ً
مستقبال ،وس ــوء تخصيص الـمــوارد
على الصعيد االقتصادي ،والسلوكيات
المتناقضة ألولئك الذين يسعون وراء
تأمين مستقبلهم ،ما يقود إلــى أمور
مثل ارتـفــاع االدخ ــار ويـهــدد منتجات
التقاعد منخفضة المخاطر والتأمين
على الحياة.
وم ــن ب ـيــن اإلش ـ ـ ــارات ال ـت ــي تعكس
ان ـح ـســار ح ـم ــاس ال ـب ـنــوك ال ـمــركــزيــة؛
المعارضة الصريحة من جانب بعض
المسؤولين الحاليين والسابقين في
المركزي األوروبي إلجراءات التيسير
الكمي ،والتقارير اإلعالمية التي تشير
إلى شهية أقل لدى مسؤولي الفدرالي
األكثر ميال للتخفيف بشأن الخفض
الملحوظ للفائدة.
(أرقام)
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«الوطني» يستقبل الدفعة الثانية من برنامج
تدريب موظفي مؤسسة البترول

لقطة جماعية

الوطني
الشريك الشريك
المصرفي
الرئيسي
للقطاع
الحكومي

العبالني

استقبلت الموارد البشرية للمجموعة في
بنك الكويت الوطني ،بالتعاون مع مجموعة
الـ ـش ــرك ــات األج ـن ـب ـي ــة وال ـن ـف ــط وال ـت ـمــويــل
ال ـت ـج ــاري ،الــدف ـعــة ال ـثــان ـيــة م ــن الـبــرنــامــج
الـ ـت ــدريـ ـب ــي ل ـم ــوظ ـف ــي م ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول
الكويتية وشركاتها التابعة.
وي ـه ــدف ال ـب ــرن ــام ــج ،ال ـ ــذي أط ـل ــق ال ـعــام
الـ ـم ــاض ــي ،إل ـ ــى تـ ــدريـ ــب ال ـ ـك ـ ــوادر ال ـف ـن ـيــة
فــي ا لـمــؤ سـســة فــي إدارات مختلفة ،منها
مجموعة الـخــزيـنــة والـمــالـيــة والمحاسبة
على المجاالت المتخصصة في العمليات
البنكية ،كما يستمر البرنامج ،الذي يضم
دف ـع ـت ـيــن ،مـ ــدة  4أس ــاب ـي ــع ،وي ـت ـن ــوع بين
التدريب النظري والعملي.
وكان في استقبال المتدربين قياديون من
مؤسسة البترول الكويتية ،و«الوطني» ،وفي
مقدمتهم نائبة العضو المنتدب للمالية
ف ــي الـمــؤسـســة أري ــج ال ـب ـحــر ،والـمـسـتـشــار
ال ـمــالــي ل ــدى الـمــؤسـســة عـلــي عـبــدالـكــريــم،
والمدير العام للموارد البشرية للمجموعة
فــي البنك عـمــاد الـعـبــانــي ،والـمــديــر العام
لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات
األجنبية والنفط والتمويل التجاري للبنك
براديب هاندا.
وبهذه المناسبة ،قال العبالني إن «هذا

البرنامج يعكس سعي البنك نحو القيام
بــدور فـ ّـعــال فــي تطوير الـقــدرات والطاقات
ال ـب ـشــريــة داخـ ــل ال ـمــؤس ـســات الـحـكــومـيــة،
بصفته الشريك المصرفي الرئيسي للقطاع
الحكومي».
وأض ـ ـ ــاف أن ال ـب ــرن ــام ــج يـ ـه ــدف ،بـشـكــل
أساسي ،إلى صقل مهارات موظفي القطاع
ال ـن ـف ـط ــي ،ال ــذي ــن ي ـت ـع ــام ـل ــون م ــع ال ـق ـطــاع
الـمـصــرفــي ،مــن خ ــال الـتـعــريــف بــاألعـمــال
المصرفية التي يقدمها البنك إلى عمالئه
من مختلف القطاعات.
وذكـ ــر أن ال ـبــرنــامــج سـيـشـمــل ال ـتــدريــب
على عدد من المحاور من أهمها :مجموعة
الـ ـخ ــزيـ ـن ــة ،ال ـع ـم ـل ـي ــات الـ ـم ــرك ــزي ــة ،إدارة
ال ـم ـخــاطــر ،خ ـط ــاب ــات ال ـض ـم ــان ،االع ـت ـمــاد
المستندي بجميع أنواعه ،تمويل المشاريع
ومكافحة غسل األموال.
وأوضـ ـ ـ ــح ال ـع ـب ــان ــي أن ن ـش ــر ال ـث ـقــافــة
المصرفية وتـعــريــف ال ـك ــوادر الـعــامـلــة في
المجال النفطي على العمل المصرفي ،بشكل
عام ،يأتيان ضمن حرص البنك على تحقيق
تناغم ما بين أهداف االستدامة االقتصادية
ال ـخ ــاص ــة بــالـمـجـمــوعــة م ــع ت ـلــك الـخــاصــة
بــالــدولــة ،والقائمة على العنصر البشري
ً
المدرب ،وفقا ألعلى المعايير العالمية.

مــن جــانـبــه ،أكــد هــانــدا أن البنك تربطه
ع ــاق ــات وثـيـقــة وم ـم ـيــزة بــاع ـت ـبــاره البنك
الرئيسي لتعامالت المؤسسة والشركات
ً
التابعة لـهــا ،مشيرا إلــى أن خطط تدريب
الـكــوادر الوطنية الكويتية تأتي في إطار
ال ـت ـع ــاون وال ـم ـســاه ـمــة ال ـفــاع ـلــة م ــن الـبـنــك
فــي إعـ ــداد جـيــل يتمتع ب ـق ــدرات تنافسية
وإنتاجية لقوة العمل الوطنية.
وأض ـ ـ ــاف ه ــان ــدا أن ال ـب ـن ــك ي ــأخ ــذ عـلــى
عــاتـقــه تنمية وتـطــويــر العنصر الـبـشــري،
ض ـمــن ش ــراك ــات ــه م ــع جـمـيــع ال ـمــؤس ـســات،
ً
خصوصا الحكومية ،انسجاما مع التزاماته
المجتمعية والتنموية.
وت ـع ـك ــس مـ ـ ـب ـ ــادرات «ال ــوطـ ـن ــي» رؤي ـت ــه
ال ـع ـم ـي ـقــة ت ـج ــاه االس ـت ـث ـم ــار ف ــي الـ ـم ــوارد
ال ـب ـش ــري ــة ،ح ـي ــث ي ــوف ــر ألج ـ ــل ذل ـ ــك نـخـبــة
مــن أفـضــل خـبــراء العمل المصرفي الذين
يقدمون خبراتهم لتلك الكوادر الواعدة ،كما
ً
ً
تتواصل هذه المبادرات سنويا انسجاما
م ــع س ـيــاســات ال ـب ـنــك ال ــراس ـخ ــة للنهوض
ً
بـمـســؤولـيــاتــه االجـتـمــاعـيــة ،وإي ـم ــان ــا منه
بــاألثــر الـفـعــال ل ـهــذه ال ـبــرامــج ال ـهــادفــة في
خدمة المجتمع وأبنائه ،كما أنها تعكس
ال ــدور الـقـيــادي الــذي يلعبه البنك فــي هذا
المجال منذ عقود طويلة.

 ...ويعقد اتفاقية شراكة
مع منظمة المبادرين  -الكويت
عـقــد بـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
ات ـفــاق ـيــة ش ــراك ــة م ــع «مـنـظـمــة
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادري ـ ــن» -ف ـ ــرع ال ـك ــوي ــت
Entrepreneurship
 ،Organizationبهدف مشاركة
ع ـم ــاء ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
لألعمال لــدى البنك في جميع
ف ـعــال ـيــات وأن ـش ـط ــة الـمـنـظـمــة
على مدار العام ،في إطار سعي
البنك الــدائــم إلــى تقديم الدعم
ال ـك ــام ــل ألصـ ـح ــاب ال ـم ـشــاريــع
الصغيرة والمتوسطة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـب ـ ـن ـ ــك ،ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
ص ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس ،إن «مـنـظـمــة
الـ ـمـ ـب ــادري ــن» ال ـع ــال ـم ـي ــة ال ـتــي
أنشئت عام  1987هي مؤسسة
ع ــالـ ـمـ ـي ــة رائ ـ ـ ـ ـ ــدة ت ـ ـهـ ــدف إل ــى
توفير فرص التعلم والتواصل
بـ ـي ــن أص ـ ـحـ ــاب الـ ـمـ ـش ــروع ــات
الصغيرة والمتوسطة من خالل
إق ــام ــة ال ـعــديــد م ــن الـفـعــالـيــات
واألنشطة المميزة التي تثري
ت ـجــربــة أص ـح ــاب األعـ ـم ــال من
خــال الـتــدريــب والـتـعــرف على
الـ ـتـ ـج ــارب ال ـن ــاج ـح ــة وأح ـ ــدث
النظم اإلدارية والتكنولوجية،
بـمــا يـســاعــدهــم ف ــي فـتــح آف ــاق
جديدة تسهم في نمو أعمالهم
بشكل أسرع.
وبـ ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،أفـ ــادت
غ ــال ـي ــة ال ـع ـب ــدال ـغ ـف ــور م ــدي ــرة
التخطيط والمبيعات المباشرة
في إدارة الخدمات المصرفية
ل ــأع ـم ــال ،ف ــي «ال ــوط ـن ــي» بــأن
ات ـفــاق ـيــة ال ـت ـع ــاون م ــع منظمة
ع ــالـ ـمـ ـي ــة ه ـ ــي رائ ـ ـ ـ ـ ــدة خ ـط ــوة
ج ـ ــدي ـ ــدة «ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار س ـع ـي ـنــا
إلـ ــى ت ـقــديــم ت ـجــربــة مـصــرفـيــة
م ـت ـك ــام ـل ــة ل ـع ـم ــاء ال ـخ ــدم ــات
المصرفية لألعمال ،ومنحهم
ال ـفــرصــة فــي الـمـشــاركــة ضمن
فـ ـع ــالـ ـي ــات وأنـ ـشـ ـط ــة عــال ـم ـيــة
تساعدهم في اكتساب خبرات
جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة والـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــول ع ـل ــى
أح ــدث الـحـلــول التكنولوجية
واإلدارية ،في إطار حرص البنك
ع ـلــى أداء م ـســؤول ـيــاتــه تـجــاه

مجموعة «بيتك» تبرم شراكة مع «»Brilliant Lab
أبـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــت مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة ب ـي ــت
الـ ـتـ ـم ــوي ــل الـ ـك ــويـ ـت ــي (ب ـي ـت ــك)
ش ــرا ك ــة م ــع «،»Brilliant Lab
المسرعة الخاصة بالمشاريع
ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــة ال ـ ـنـ ــاش ـ ـئـ ــة،
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ــدأت أعـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـه ـ ــا ف ــي
ت ـس ــري ــع وتـ ـط ــوي ــر ال ـم ـش ــاري ــع
التكنولوجية في الكويت منذ
 ،2013ح ـيــث يـسـتـثـمــر الـبـنــك
ف ــي ال ـشــركــة ع ــن طــريــق ذراع ــه
االسـتـثـمــاريــة« ،بـيـتــك كابيتال
لالستثمار».
وت ـ ــأت ـ ــي رع ـ ــاي ـ ــة «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» ل ـ
« ،»Brilliant Labضـمــن إطــار
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة،
وال ـح ــرص عـلــى دع ــم م ـبــادرات
االب ـ ـت ـ ـكـ ــار ،والـ ـتـ ـط ــور ال ـع ـل ـمــي
التكنولوجي ،األمر الذي يعكس
اهتمام البنك بشريحة الشباب
ً
ورعاية مواهب الشباب ،فضال
ع ــن تــأس ـيــس ج ـيــل ق ـ ــادر على
مواكبة أحدث التقنيات.
وقام وفد من «بيتك» بزيارة
الفـتـتــاح ف ــرع «»Brilliant Lab
في البحرين ،بحضور الرئيس
الـتـنـفـيــذي ل ــ»ب ـي ـتــك» الـبـحــريــن

عبدالحكيم الـخـيــاط ،ورئـيــس
الملكية الخاصة واالستثمار
الـمـبــاشــر فــي «بـيـتــك كــابـيـتــال»
محمد حمد الهاجري لمقابلة
المبادرين المقيمين في الشركة.
وق ــال الـخـيــاط ،فــي تصريح
صـحــافــي ،إن «»Brilliant Lab
تقدم خدمات متميزة وتستعين
بالخبرات العالمية المتميزة،
األم ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـضـ ـي ــف مـ ـي ــزة
تنافسية.
ً
وحول اختيار البحرين مقرا
ً
رئيسيا للشركة ،أشار الخياط
إل ــى أن ذل ــك ي ـعــود إل ــى ثقتهم
وإي ـم ــان ـه ــم بـمـمـلـكــة الـبـحــريــن
ومــوق ـع ـهــا االس ـت ــرات ـي ـج ــي في
المنطقة.
مــن نــاحـيـتــه ،ق ــال الـهــاجــري:
إن «ه ـ ـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــارة الـ ـت ــي تـعــد
األولى إلى « ،»Brilliant Labبعد
االفتتاح ،تسعدنا كثيرا لكوننا
عاصرنا « »Brilliant Labمنذ
الـ ـب ــداي ــة .لــدي ـنــا إيـ ـم ــان راس ــخ
بالمواهب والشركات الناشئة
 .Startupsكـ ـم ــا ن ـس ـع ــى إ ل ــى
تقديم بيئة عمل مناسبة لهذه

الخياط مع الهاجري والديحاني في افتتاح الشركة
الشركات المبادرة للمساهمة
في نجاحهم.
وأشــاد بالمقومات المحلية
في مملكة البحرين التي تساهم
بوجود أرضية خصبة للشركات
الناشئة.
وذكر مؤسس «»Brilliant Lab
ندا الديحاني أن هذه المسرعة
توفر برامج تدريبية وتأهيلية

ي ـح ـت ــاج إل ـي ـه ــا أي مـ ـب ــادر فــي
قطاع المشاريع التكنولوجية،
ً
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أنـ ـ ـه ـ ــم فـ ـ ــي الـ ـش ــرك ــة
يوفرون المعسكرات التدريبية
ويستعينون بخبرات من جميع
انـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم م ـث ــل جــام ـعــات
“ ”Stanfordو” “IE Business
.School
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال« :ن ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـلـ ــى هـ ــذا

الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع م ـ ـنـ ــذ  7سـ ـ ـن ـ ــوات،
ً
وه ـن ــاك اك ـثــر م ــن  70مـشــروعــا
ً
تكنولوجيا من الكويت .وتعد
ا لـشــراكــة المتميزة مــع «بيتك»
فـ ــرصـ ــة م ـه ـم ــة لـ ـتـ ـط ــوي ــر ه ــذه
المسرعة».
وأضـ ـ ــاف الــدي ـحــانــي انـ ــه تم
بناء مقر مساحة عمل مشترك
ع ـلــى م ـســاحــة  800م ـتــر مــربــع

ّ
«بوبيان» يطلق حملة «تخطى حاجز السمنة»
ينظم البنك ،للعام الثاني
على التوالي ،حملة «تخطى
ح ــاج ــز الـ ـسـ ـمـ ـن ــة ...ال ـح ـل ــول
بسيطة وممكنة» ،بالتعاون
مع رابطة السمنة الكويتية،
وشـ ــركـ ــة ن ــوف ــو ن ــورديـ ـس ــك،
ي ــوم ــي  25و 26أك ـت ــو ب ــر في
م ـج ـمــع األفـ ـنـ ـي ــوز ،ف ــي إط ــار
االحـ ـتـ ـف ــال ب ــال ـي ــوم ال ـعــالـمــي
للسمنة.
وقـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي
إلدارة االتصاالت والعالقات
المؤسسية فــي البنك قتيبة
ال ـ ـب ـ ـسـ ــام ،إن «تـ ـنـ ـظـ ـي ــم ه ــذه
الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ي ــأت ــي
ً
انـ ـط ــاق ــا م ــن ال ـن ـج ــاح ال ــذي
ح ـ ـق ـ ـق ـ ـتـ ــه الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي
بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاون مـ ـ ـ ـ ــع رابـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة
الـ ـسـ ـمـ ـن ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،ح ـيــث
تضمنت الحملة فحوصات
واستشارات ونصائح طبية
لـلـجـمـيــع م ــن زائـ ـ ــري مجمع
األفـ ـنـ ـي ــوز ،س ـ ــواء م ــن عـمــاء
البنك أو غيرهم».
وأض ـ ــاف أن الـحـمـلــة الـتــي
ت ـس ـت ـم ــر ي ــومـ ـي ــن م ـف ـت ــوح ــة
للجميع ،حيث سيحصلون
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى فـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوص ـ ـ ــات طـ ـبـ ـي ــة
مـ ـث ــل (قـ ـ ـي ـ ــاس ض ـ ـغـ ــط ال ـ ــدم
– الـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــر– م ـ ـعـ ــدل ال ـس ـك ــر
ال ـ ـتـ ــراك ـ ـمـ ــي  -ف ـ ـحـ ــص ك ـت ـلــة
ال ـج ـس ــم– كــول ـي ـس ـتــرول ال ــدم

قتيبة البسام

أسرار هاشم

اكين اكسكيلي

وغيرها) الى جانب الحصول
عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـشـ ــارات م ـجــان ـيــة
مــن قبل متخصصين ،وذلــك
محاولة مــن «بــوبـيــان» لنشر
التوعية بين مختلف شرائح
المجتمع بأهمية و ض ــرورة
مـعــالـجــة ال ـس ـم ـنــة ،والـتـغـلــب
على اعدادها المتزايدة.
وأوضــح البسام ان تنظيم
«بـ ـ ــوب ـ ـ ـيـ ـ ــان» لـ ـ ـه ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة
ي ــأت ــي ف ــي إط ـ ــار مـســؤولـيـتــه
االجتماعية التي تسعى إلى
التوعية بأهمية الحركة بكل
أش ـك ــال ـه ــا ل ـص ـحــة اإلنـ ـس ــان،
الس ـي ـم ــا مـ ــع ارتـ ـ ـف ـ ــاع نـسـبــة
األم ــراض الـتــي ب ــدأت تنتشر
ف ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،والـ ـن ــاتـ ـج ــة

عــن قـلــة الـحــركــة أو ممارسة
الــريــاضــة والـمـشــي بالمعدل
الـ ــذي ي ـح ـتــاج إل ـي ــه اإلن ـس ــان
الطبيعي.
وأض ــاف أن أب ــرز مــا يميز
الـحـمـلــة ان ـه ــا ت ـتــم م ــن خــال
الـ ـتـ ـع ــاون م ــع م ـج ـمــوعــة مــن
الشباب الكويتيين المميزين
م ــن أعـ ـض ــاء رابـ ـط ــة الـسـمـنــة
الـكــويـتـيــة ،إل ــى جــانــب طــاقــم
ال ـم ـت ـخ ـص ـص ـيــن مـ ــن خ ـب ــراء
واخ ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاصـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـغـ ــذيـ ــة
والصحة العامة.
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـب ـ ـ ـهـ ـ ــا ،أعـ ـ ــربـ ـ ــت
نائبة رئـيــس رابـطــة السمنة
الكويتية د .أسرار سيد هاشم
عـ ــن سـ ـع ــادتـ ـه ــا ب ــالـ ـتـ ـع ــاون،

للمرة الثانية ،مــع البنك في
واح ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن أهـ ـ ــم ال ـح ـم ــات
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــوع ـ ــوي ـ ــة ف ــي
المجتمع الكويتي ،و هــو ما
ت ـهــدف إل ـيــه ال ــراب ـط ــة ،ونـشــر
الوعي المستمر في المجتمع
ل ـ ـم ـ ـخـ ــاطـ ــر مـ ـ ـ ــرض ال ـس ـم ـن ــة
ومـ ـض ــاعـ ـف ــاتـ ـه ــا ال ـخ ـط ـي ــرة،
وكيفية فتح قـنــوات تواصل
ب ـ ـيـ ــن األطـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء وال ـ ـمـ ــرضـ ــى
وصـ ـ ــوال ال ـ ــى س ـب ــل ال ــوق ــاي ــة
وتسهيل العالج.
بـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ــا ،ق ـ ــال ـ ــت أمـ ـيـ ـن ــة
الـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدوق بـ ـ ــالـ ـ ــراب ـ ـ ـطـ ـ ــة
د .أمينة القبندي ،إن «مرض
ً
الـ ـسـ ـمـ ـن ــة أصـ ـ ـب ـ ــح ه ــاجـ ـس ــا
يـ ـ ـ ــورق ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات ع ــام ــة

والمنظمات الصحية خاصة،
لـ ـم ــا ي ـص ــاح ـب ــه مـ ــن م ـشــاكــل
طبية مستقبلية عديدة تقدر
ب ـن ـح ــو  230م ـ ــرض اك ـث ــره ــا
ً
ش ـيــوعــا م ــرض ال ـس ـكــري من
الـ ـن ــوع الـ ـث ــان ــي ،الـ ـ ــذي يــأتــي
نتاج لعوامل وراثية وبيئية
متعددة».
مــن ناحيته ،علق د .اكين
اك ـس ـك ـي ـل ــي نـ ــائـ ــب ال ــرئـ ـي ــس
والـمــديــر الـعــام لشركة نوفو
نورديسك في منطقة الخليج
ق ـ ــائ ـ ــا« :ي ـ ـجـ ــب ان ت ـت ـكــاتــف
ج ـ ـم ـ ـيـ ــع ف ـ ـ ـئـ ـ ــات الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع
لـ ـم ــواجـ ـه ــة الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــز الـ ـ ــذي
يـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض لـ ـ ـ ــه األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص
ال ـم ـصــابــون بــالـسـمـنــة ،ومــن
واجبنا في الشركة المساعدة
في توعية المجتمع بمرض
ال ـس ـم ـن ــة وعـ ــوامـ ــل االص ــاب ــة
ب ــه وال ـم ـضــاع ـفــات الـخـطـيــرة
الناتجة عـنــه .أود ان اتوجه
بالشكر لشركائنا في الرابطة
وبـ ـ ـن ـ ــك بـ ــوب ـ ـيـ ــان ع ـ ـلـ ــى هـ ــذه
الـفــاعـلـيــة ال ـتــوعــويــة ،ونــأمــل
ان تساعد هذه الفعاليات في
تسليط ال ـضــوء عـلــى الـعــبء
الـ ــذي يـمـثـلــه م ــرض الـسـمـنــة
على المجتمع».

فــي قـلــب الـعــاصـمــة البحرينية
 المرفأ المالي ،توفر خدماتالترخيص والمكاتب ومساحات
ال ـع ـمــل ال ـم ـش ـتــركــة لـلـمـشــاريــع
التكنولوجية التي تطمح الى
التوسع في السوق الخليجي.
وأكد أن الشراكة مع «بيتك»
من خــال ذراعـهــا االستثمارية
«بـيـتــك كــاب ـي ـتــال تــأتــي ايـمــانــا
بأهمية المشاريع الناشئة التي
تساعد الشركات الكبيرة على
التحويل الرقمي لخدماتهم.
تجدر اإلشارة إلى أن «شركة
ب ـي ـتــك ك ــاب ـي ـت ــال لــاس ـت ـث ـمــار»،
اسـتـثـمــرت فــي شــركــات ناشئة
م ـث ــل «  »Codedو« »Skiplino
وغـيــرهــا الكثير مــن الـشــركــات،
مـ ـم ــا ي ـح ـق ــق فـ ــائـ ــدة م ـش ـتــركــة
ل ـم ـج ـمــوعــة «ب ـي ـت ــك» م ــن حـيــث
مـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرة ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــول الـ ــرق ـ ـمـ ــي
للمجموعة ،وللشركات الناشئة
مــن حيث الـشــراكــة مــع «بيتك»،
وه ـ ــو م ــا ي ــؤك ــد ال ـ ـ ــدور الـ ـب ــارز
ل ــ»ب ـي ـت ــك» ب ــااله ـت ـم ــام بـتـطــويــر
المجتمع وإبراز إنجازات أبنائه
على مختلف الصعد.

غالية العبدالغفور

يوسف السلطان

أصـحــاب الـمـشــاريــع الصغيرة
والمتوسطة».
وق ــال ــت ال ـع ـبــدال ـغ ـفــور ،إنـنــا
«نـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف ف ـ ـ ــي ب ـ ـنـ ــك الـ ـك ــوي ــت
الوطني إلــى مساعدة الشباب
من رواد األعمال في التخطيط
لـمـسـتـقـبـلـهــم وتـ ـق ــدي ــم ال ــدع ــم
الكامل لهم من بداية مسيرتهم
المهنية».
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـ ــت أن حـ ـ ـض ـ ــور
ال ـف ـعــال ـيــات ال ـم ـم ـيــزة وت ـب ــادل
الخبرات يشكل ركيزة أساسية
في استراتيجيتنا للتواصل مع
أصـحــاب الـمـشــاريــع الصغيرة
وال ـم ـتــوس ـطــة بــأف ـضــل ال ـطــرق
الـمـمـكـنــة وال ـع ـمــل عـلــى تقديم
الدعم الكامل الذين يحتاجون
إليه».
ووع ـ ـ ــدت عـ ـم ــاء ال ـخ ــدم ــات
ال ـم ـصــرف ـيــة ل ــأع ـم ــال بـتـقــديــم
كـ ــل ج ــدي ــد وم ـم ـي ــز مـ ــن خ ــال
أح ــدث ال ـخــدمــات والمنتجات
المصرفية ،كذلك تنظيم ورعاية
الـفـعــالـيــات الـمـمـيــزة فــي إط ــار
الـ ـت ــزام ال ـب ـنــك بـتـقــديــم تـجــربــة
مـصــرفـيــة فــريــدة واستثنائية
تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم.
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،قـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس
«م ـن ـظ ـم ــة ال ـ ـم ـ ـبـ ــادريـ ــن» -ف ــرع
الكويت يوسف السلطان ،إننا
«س ـ ـعـ ــداء ب ــالـ ـش ــراك ــة مـ ــع بـنــك
الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي كـمــؤسـســة
مـ ــال ـ ـيـ ــة رائـ ـ ـ ـ ـ ــدة فـ ـ ــي الـ ـك ــوي ــت

والمنطقة ،ونتطلع ألن يثمر
الـ ـتـ ـع ــاون إقـ ــامـ ــة الـ ـع ــدي ــد مــن
الفعاليات واألنشطة المميزة
ال ـ ـتـ ــي تـ ــوفـ ــر لـ ـ ـ ـ ــرواد األع ـ ـمـ ــال
فـ ـ ــرصـ ـ ــة ل ـ ـص ـ ـقـ ــل م ـ ـهـ ــارات ـ ـهـ ــم
ومـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــم ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات مــع
أصحاب المشروعات الصغيرة
والمتوسطة حول العالم».
وأكد السلطان سعي «منظمة
المبادرين» منذ تأسيسها إلى
دعم رواد األعمال وتوفير بيئة
مناسبة لهم للتعلم والتدريب،
ً
ف ـضــا ع ــن ت ـقــديــم ال ــدع ــم على
الصعيد االجتماعي من خالل
تـنـظـيــم الـ ـن ــدوات والـفـعــالـيــات
المختلفة.
وتوفر الخدمات المصرفية
لـ ــأع ـ ـمـ ــال ف ـ ــي بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت
الوطني العديد من المنتجات
وال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة ،منها
مسؤول خدمة عمالء الخدمات
ال ـم ـصــرف ـيــة ل ــأع ـم ــال ،ون ـقــاط
الـ ـبـ ـي ــع ،وبـ ـط ــاق ــات ال ـخ ــدم ــات
المصرفية لألعمال االئتمانية،
ً
وتـحــويــل الــرواتــب إلكترونيا،
وخدمة الوطني عبر اإلنترنت،
والتأمين ،والقروض التجارية،
وك ـ ـفـ ــاالت ب ـن ـك ـيــة ،وخ ـط ــاب ــات
الضمان ،والفواتير المحلية.

«الخليج» يعلن فائزي سحب
الدانة األسبوعي
أج ـ ـ ــرى ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج
سحب الدانة األسبوعي،
في  20الجاري ،وأعلن من
خــالــه أس ـمــاء الـفــائــزيــن
الخمسة للفترة مــن 13
إلى  17أكتوبر ،بجوائز
ن ـق ــدي ــة ق ـي ـمــة ك ــل مـنـهــا
ً
 1000دينار أسبوعيا.
والفائزون الخمسة هم :أريــج
محمـد خيــر ،أحمـد عبدالرزاق
جــابـ ــر ،زي ــد فـهــد الــزي ـ ــد ،مهنـد
إب ــراهـ ـي ــم ب ــورس ـل ـ ـ ــي ،وم ـح ـمــد
سلبي البـراك.
ويـ ـج ــري «ال ـخ ـل ـي ــج» سـحــب
الـ ــدانـ ــة األخـ ـي ــر ف ــي  16يـنــايــر
 ،2020و س ـي ـت ـخ ـل ـل ــه ت ـت ــو ي ــج
مليونير الدانة لعام  ،2019الذي
سـيـحـصــل عـلــى جــائــزة بقيمة
مليون دينار.
ويشجع البنك عمالء الدانة
عـلــى زي ـ ــادة ف ــرص ف ــوزه ــم عن
طريق زيــادة المبالغ التي يتم
إيداعها في الحساب ،باستخدام
خ ـ ــدم ـ ــة الـ ـ ــدفـ ـ ــع اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي
ال ـجــديــدة الـمـتــاحــة عـبــر موقع

ال ـب ـن ــك اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي وتـطـبـيــق
الهواتف الذكية.
كـ ـم ــا يـ ــوفـ ــر ح ـ ـسـ ــاب الـ ــدانـ ــة
العديد من الخدمات المتميزة
ل ـع ـمــائــه ،مـنـهــا خ ــدم ــة بـطــاقــة
الــدانــة لــإيــداع الحصري ،التي
تمنح عمالء الدانة ُحرية إيداع
النقود فــي أي وقــت يناسبهم،
إضــافــة إل ــى خــدمــة «الـحــاسـبــة»
الـ ـمـ ـت ــاح ــة عـ ـب ــر مـ ــوقـ ــع ال ـب ـن ــك
اإللكتروني وتطبيق الهواتف
ِّ
ال ــذكـ ـي ــة ،والـ ـت ــي ت ـم ــك ــن ع ـمــاء
ال ــدان ــة م ــن اح ـت ـس ــاب فــرصـهــم
ل ـل ـف ــوز فـ ــي سـ ـح ــوب ــات ال ــدان ــة
األس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــة ،رب ـ ـ ــع ال ـس ـن ــوي ــة
والسنوية.
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لماذا تفضل الدول الالتينية اتخاذ مسار
االقتصاد النفطي؟

عند الحديث عن صناعة
الطاقة ،ال يمكن اتهام أميركا
الالتينية بأنها منطقة ملوثة
للبيئة بوجه ًعام ،بل إنها
تمتلك مزيجا من الطاقة
النظيفة بسبب السدود المائية
المولدة للكهرباء.

أعلن الرئيس المكسيكي أندري
أوب ــرادور اتـخــاذ نهج االقتصاد
النفطي من خالل الكشف عن خطة
ل ــزي ــادة إن ـت ــاج ال ـخ ــام بـنـحــو 50
في المئة ،وبناء مصفاة التكرير
«دوس بــوكــاس» بتكلفة ثمانية
مليارات دوالر ،مشيرا إلى أن هذه
السياسة تــأتــي فــي إط ــار تعزيز
سيادة الطاقة في البالد.
ع ـلــى ال ـجــانــب اآلخ ـ ــر ،هــاجــم
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي خ ــاف ـي ــر
ب ــولـ ـس ــون ــارو ال ـم ــداف ـع ـي ــن عــن
البيئة الذين ينتقدون صناعة
ً
ال ـطــاقــة ،مـتـهـمــا إيــاهــم بتنفيذ
أجندات معادية .وكان الرئيس
األسبق إيناسيو لوال دا سيلفا،
الذي حكم البالد من  2003حتى
 2011أمر شركة النفط الحكومية
«ب ـ ـتـ ــروبـ ــراس» ب ـب ـن ــاء مـصــافــي
تكرير.
وفي اإلكــوادور ،نفذ الرئيس
راف ــاي ـي ــل ك ــوري ــا خ ـطــة تـطــويــر
لـمـصــافــي الـتـكــريــر بتكلفة 2.2
م ـل ـي ــار دوالر ،ف ــي وقـ ــت أط ـلــق
رئيس بيرو أوالنتا هوماال خطة
أخرى بتكلفة  3.5مليارات دوالر.

المكسيك
 يـبــدو مــن كــل ه ــذه الخططوال ـ ـت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات م ـ ـ ــدى إقـ ـب ــال

واه ـ ـت ـ ـم ـ ــام حـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــات الـ ـ ـ ــدول
ً
الالتينية بصناعة الطاقة ،أمال
في تحقيق أهدافها االقتصادية
عن طريقها ،ففي المكسيك على
سـبـيــل ال ـم ـثــال ،أعـ ــرب الــرئـيــس
أوبرادور عن رغبته في استغالل
الموارد الطبيعية لبالده كاملة.
 ي ــرى أوبـ ـ ــرادور أن صناعةال ـن ـفــط يـمـكـنـهــا إن ـع ــاش الـنـمــو
االقتصادي وملء خزانة الدولة،
ً
ً
ويتخذ نهجا مغايرا لما اتبعه
س ـل ـف ــه إن ــريـ ـك ــي ب ـي ـن ــا ن ـي ـي ـتــو،
ال ـ ــذي ف ـت ــح ه ـ ــذا الـ ـقـ ـط ــاع أمـ ــام
االس ـت ـث ـم ــارات ال ـخ ــاص ــة ،لكنه
تسبب فــي إث ـقــال شــركــة النفط
الحكومية «بيميكس» بالديون
والفساد.
 أعلنت المكسيك فــي مايوعــدم قبول أي مــزايــدات أجنبية
على أنشطة «بيميكس» ،مشيرة
إلـ ــى أن الـ ــدولـ ــة سـ ــوف تـتــولــى
مـ ـع ــالـ ـج ــة مـ ـشـ ـك ــات الـ ـش ــرك ــة،
وات ـ ـجـ ــه أوبـ ـ ـ ـ ـ ــرادور ن ـح ــو ضــخ
سيولة مالية من الحكومة إلى
«بيميكس» دون تبني خطوات
إصالحية.
 ا عـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــرف م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤو لـ ـ ـ ــونبمخاوفهم إزاء ضخ أموال عامة
ً
في «بيميكس» بدال من إصالح
مصافي التكرير الحكومية التي
ال تتميز بالكفاءة أو التوسع في

شبكات توزيع الكهرباء والغاز
الطبيعي.
 يأتي هنا دور اآليديولوجيالدى حكومات الدول الالتينية،
التي تفضل مشروعات الوقود
األحفوري ،لدرجة أن البعض في
ً
المكسيك يعتبرون النفط رمزا
ً
وطنيا ،وأن مجرد التفكير في
سياسات الطاقة النظيفة يعد
بمثابة رفاهية للمكسيكيين.

خطط واعدة
 ع ـنــد ال ـحــديــث ع ــن صـنــاعــةال ـطــاقــة ،ال يـمـكــن ات ـهــام أمـيــركــا
الالتينية بــأ نـهــا منطقة ملوثة
ل ـل ـب ـي ـئــة ب ــوج ــه عـ ـ ـ ــام ،بـ ــل إن ـه ــا
ً
تمتلك مزيجا من الطاقة النظيفة
بسبب السدود المائية المولدة
للكهرباء.
 ت ـ ــأت ـ ــي أغـ ـ ـل ـ ــب انـ ـبـ ـع ــاث ــاتال ـكــربــون فــي أم ـيــركــا الالتينية
مــن الـتـغـيــرات ال ـتــي ط ــرأت على
ط ـب ـي ـع ـت ـه ــا ووس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل الـ ـنـ ـق ــل،
مـ ــع زيـ ـ ـ ــادة م ـش ـت ــري ــات الـطـبـقــة
الـمـتــوسـطــة مــن ال ـس ـيــارات ،كما
ُّ
أن هذه القارة اتهمت إلى حد ما
بتدمير البيئة نتيجة التعدي
على الغابات.
 أق ـب ـلــت ب ـعــض دول أمـيــركــاالالتينية على تبني سياسات

«الفروانية» تستكمل طوابق «ريم مول»
أعـ ـلـ ـن ــت شـ ــركـ ــة «ال ـ ـفـ ــروان ـ ـيـ ــة ل ـل ـت ـطــويــر
الـ ـعـ ـق ــاري» ،ال ـج ـهــة ال ـم ـســؤولــة ع ــن تـطــويــر
ً
مـشــروع «ريــم م ــول» ،رسميا هــذا األسـبــوع،
استكمال إنشاء جميع طوابق المشروع بعد
أن وصـلــت عمليات الـبـنــاء إلــى أعـلــى نقطة
ّ
المجمع الضخم ،الذي يعد
ممكنة في هيكل
أول مــركــز ت ـجــاري ذك ــي فــي الـعــالــم يعتمد
بالكامل على التقنيات الرقمية.
ويـ ـع ــود ت ـطــويــر «ري ـ ــم م ـ ــول» إلـ ــى شــركــة

«الفروانية للتطوير العقاري» التي تعتبر
وليدة الشراكة بين ثالث شركات تتخذ من
ً
الكويت مقرا لها ،وهي« :أجيليتي» ،وشركة
المشاريع المتحدة للخدمات الجوية «يوباك»
 ،UPACو»الشركة الوطنية العقارية» (.)NREC
ويوفر هذا التعاون المثمر قاعدة مالية
مـتـيـنــة وخ ـب ــرة واس ـع ــة ف ــي إدارة األص ــول
والتنمية العقارية التجارية ،إلى جانب ما
ّ
يمثله مــن سجل طويل حافل بالنجاحات

فــي عمليات تـطــو يــر المجمعات التجارية
العمالقة.
وتم إعالن هذا اإلنجاز بحضور مجموعة
مـ ــن كـ ـب ــار م ـم ـث ـلــي «ال ـ ـفـ ــروان ـ ـيـ ــة ل ـل ـت ـطــويــر
العقاري» ،بمن فيهم رئيس مجلس اإلدارة
ف ـي ـصــل س ـل ـط ــان ،ورئـ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة
التنفيذي ديفيد بوزلي ،والرئيس التنفيذي
شين إلدستروم ،ونائبة الرئيس نادية عقيل،
والمدير المالي ديباك جين.

ل ـل ـط ــاق ــة الـ ـمـ ـتـ ـج ــددة ك ــال ـط ــاق ــة
الشمسية وتــوربـيـنــات الــريــاح،
ا لـتــي انخفضت تكلفتها بشكل
ً
ك ـب ـي ــر ،وبـ ـ ـ ــدال مـ ــن ت ـق ــدي ــم دع ــم
حكومي لها على غــرار ما يفعل
األوروبيون ،فتحت هذا المجال
أمام االستثمار الخاص.
 ت ـم ـت ـل ــك دول ف ـ ــي أ م ـي ــر ك ــاً
ال ــات ـي ـن ـي ــة خ ـط ـط ــا واعـ ـ ـ ــدة فــي
الـ ـط ــاق ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـجـ ــددة ،فـ ـه ــا هــي
األوروغ ـ ـ ـ ـ ــواي ت ـح ـصــل ع ـلــى 40
فــي الـمـئــة مــن احـتـيــاجــاتـهــا من
الـكـهــربــاء عــن طــريــق توربينات
الـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــاح ،فـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــن ت ـح ـص ــل
«تـ ـشـ ـيـ ـل ــي» عـ ـل ــى  8ف ـ ــي ال ـم ـئ ــة
مـ ــن اح ـت ـي ــاج ــات ـه ــا مـ ــن ال ـط ــاق ــة
الشمسية.
ً
 وضـعــت كــوسـتــاريـكــا هــدفــابإنتاج جميع احتياجاتها من
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء عـ ــن ط ــري ــق م ـص ــادر
متجددة بحلول عام .2021
 أما في المكسيك ،فقد كانتحكومة الرئيس السابق طرحت
ثالث مزايدات أمام االستثمارات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـط ــاق ــة
المتجددة ،لكن الرئيس الحالي
أوبرادور ألغى المزايدة الرابعة،
إذ يــرى أن بــاده تزخر بالكثير
مــن م ــوارد ال ـه ـيــدروكــربــون ،فلم
التحول إلى الطاقة النظيفة إذن؟!
(أرقام)

١٣

اقتصاد

وجهة نظر

استفسار مشروع في شرعية
البورصة والزور
د .عباس المجـرن*
مــن الـمـفــارقــات الـتــي تستحق التوقف
عندها ،أن فتوى وزارة األوقــاف بتحريم
االك ـت ـت ــاب ف ــي شــرك ـتــي ب ــورص ــة الـكــويــت
وش ـم ــال ال ـ ــزور األول ـ ــى لـلـطــاقــة وال ـم ـيــاه،
صدرت في ذات الوقت الذي كانت ملحقة
دبلوماسية كويتية (رحاب الفرحان) تلقي
ً
خطابا للدولة أمام إحدى اللجان التابعة
للجمعية العامة لألمم المتحدة ،تؤكد فيه
حــرص الكويت على تطوير تشريعاتها
االق ـت ـصــاديــة لـتــواكــب ال ـقــواعــد المتعلقة
ب ــاألعـ ـم ــال ال ـت ـج ــاري ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،وت ـف ـخــر
بالمشروعات الكبرى التي تزمع الكويت
ً
تنفيذها ،تحقيقا لرؤية صاحب السمو
بـتـحــويــل دول ــة ال ـكــويــت إل ــى مــركــز مالي
وت ـج ــاري إقـلـيـمــي وعــال ـمــي ،وف ــي مقدمة
هذه المشروعات التي أشار إليها الخطاب
مشروع محطة شمال الــزور األولــى ،التي
تعد باكورة مشروعات هيئة الشراكة بين
القطاعين العام والخاص.
ويعكس مـشــروع شـمــال ال ــزور للطاقة
وال ـ ـم ـ ـيـ ــاه ن ـق ـط ــة االنـ ـ ـط ـ ــاق فـ ــي س ـيــاســة
حـ ـك ــومـ ـي ــة شـ ــام ـ ـلـ ــة تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف إشـ ـ ـ ــراك
المواطنين في ملكية المشاريع الكبرى،
ال ـت ــي ت ـط ــرح لـلـمـسـتـثـمــريــن ف ــي ال ـق ـطــاع
الخاص ،لتوفير فرص استثمارية جاذبة
لـلـمــواطـنـيــن م ــن ج ـهــة ،وم ــن جـهــة أخ ــرى
تمكين ال ـق ـطــاع ال ـخــاص مــن تــولــي زمــام
ال ـم ـبــادرة فــي تنمية وت ـنــويــع االقـتـصــاد
الوطني غير النفطي ،وزي ــادة مساهمته
في األنشطة غير النفطية.
واستندت هيئة الفتوى في عدم جواز
االكـتـتــاب فــي شــركــة شـمــال ال ــزور األولــى
لـلـطــاقــة وال ـم ـي ــاه إل ــى ف ـتــوى ســاب ـقــة لها
عام  ،2000حرمت بموجبها االكتتاب في
الـشــركــات الـتــي تتعامل فيما أحـلــه الـلــه،
غير أنها تقترض بـ«الربا» ،أو تودع بعض
أموالها في بنوك ربوية ،بينما استندت
في عدم جواز االكتتاب في شركة بورصة
الكويت إلى أن نشاطها يقوم على التوفيق
بين عروض البيع وطلبات الشراء لألسهم
واألوراق المالية لمختلف الشركات ،بما
في ذلك الشركات التي ال تتوافق مع أحكام
الشريعة اإلسالمية ،كما تتحصل الشركة
على إيـ ــرادات غير مشروعة مــن عمليات
الوساطة ،ومن الفوائد على ودائعها في
البنوك غير اإلسالمية.

ً
قياسا على هذه الفتوى ،التي صدرت
ب ـعــد ن ـحــو ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع ع ـلــى ان ـطــاق
االكتتابين المذكورين ،وبعد أن تجاوزت
نسبة ا لـمــوا طـنـيــن المكتتبين فــي شركة
بورصة الكويت نصف عــدد المواطنين،
وبلغت نسبة االكـتـتــاب فــي أسـهــم شركة
شمال الزور نحو  25في المئة ،فإن كل ما
تملكه المساهمون من أسهم في الشركات
الكويتية منذ الخمسينيات ينطبق عليه
الفتوى من الناحية النظرية على األ قــل،
ولـكــن إذا كــانــت الـقــاعــدة الشرعية تعفي
الجاهل بالشيء ،فإن الجهل بمضمون هذه
ً
ً
الفتوى ليس واردا ،خصوصا أن الفتوى،
كما هو وارد في نصها ،تستند إلى فتوى
سابقة صدرت قبل نحو  20سنة ،وكانت
تلك الفتوى مستندة إلى فتوى صادرة عن
المجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي
في يناير  ،1995أي منذ ربع قرن.
ً
فـ ـ ــإن كـ ـ ــان الـ ـتـ ـح ــري ــم ق ــائـ ـم ــا مـ ـن ــذ ذل ــك
ال ـح ـيــن ،وال ـج ـهــالــة ب ــه مـنـتـفـيــة م ـنــذ ربــع
قــرن ،بالنسبة إلــى أعـضــاء هيئة الفتوى
على األقــل ،فهل نفهم من ذلك أن العلماء
األفاضل األعضاء في هيئة الفتوى بوزارة
ً
األوقاف يعملون في الهيئة تطوعا لوجهه
تعالى ،وال يتقاضون رواتب أو مزايا من
الدولة التي تودع أموالها وتستثمرها في
حسابات «ربوية».
* أستاذ االقتصاد بجامعة الكويت
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إذا تزايدت النزاعات التجارية
بين الواليات المتحدة
وشركائها التجاريين
الرئيسيين ،فإن سالسل
اإلمداد ،خصوصا المرتبطة
بالمنتجات التقنية المتقدمة،
يمكن أن تتعطل بشدة ،وربما
تكون عملية انسحاب بريطانيا
من االتحاد األوروبي فوضوية.

خ ــال جــولـتــه اآلس ـيــويــة في
رب ـي ــع  ،2014ت ـح ــدث الــرئ ـيــس
األميركي السابق باراك أوباما
إ لــى الصحافيين المرافقين له
ع ـلــى م ـتــن ال ـط ــائ ــرة الــرئــاس ـيــة
حـ ـ ـ ــول سـ ـي ــاسـ ـت ــه الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
واخـتــافـهــا عــن ســابـقــه جــورج
ً
ب ـ ـ ــوش ،قـ ــائـ ــا إنـ ـه ــا ت ـت ـم ـحــور
حــول مفهوم هــو «عــدم ارتكاب
الحماقات».
هـ ــذه ال ـك ـل ـم ــات الـمـخـتـصــرة
تحولت بعد ذلك إلى ما يعرف
بــ»عـقـيــدة أوب ــام ــا» ،وال ـتــي يــرى
محللون ومراقبون أنها ليست
نـ ــافـ ـعـ ــة ف ـ ـقـ ــط فـ ـ ــي ال ـج ــان ـب ـي ــن
الـ ـسـ ـي ــاس ــي والـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي،
إن ـم ــا ح ـتــى تـلـيــق ب ـمــا يـحـتــاج
إليه االقتصاد العالمي اليوم،
لتجنب مـصـيــر قــا تــم ال تحمد
عقباه.

آفاق سيئة لالقتصاد العالمي
 قال صندوق النقد الدوليع ـلــى ل ـس ــان م ــدي ــرت ــه ال ـجــديــدة
كــري ـس ـتــال ـي ـنــا ج ــورج ـي ـف ــا ،إن ــه
يتوقع نـمـ ًـوا أبطأ فــي نحو 90
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ال ـم ـنــاطــق حــول
العالم هــذا الـعــام ،حيث أصبح
االق ـت ـص ــاد ال ـعــال ـمــي ف ــي حــالــة
تـبــاطــؤ مـتــزامــن اآلن ،فــي حين
تـشـيــر ب ـعــض ال ـت ـح ـل ـيــات إلــى
دخوله في حالة ركود متزامن.
 يـ ـ ـق ـ ــول مـ ــؤل ـ ـفـ ــو الـ ـتـ ـق ــري ــرال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــرك ل ـ ــ«بـ ــروك ـ ـي ـ ـن ـ ـغـ ــز»،
و«فــايـنــانـشـيــال تــايـمــز» وال ــذي
يعتقد أن االقتصاد العالمي في
حالة ركود متزامن ،إن التوترات

للعطور
معرضا الخريف
ً
والساعات ينطلقان غدا
برعاية وحضور وزير الشؤون االجتماعية والعمل سعد
ال ـخ ــراز يـفـتـتــح ف ــي ال ـعــاشــرة ص ـبــاح ال ـغ ــد ،بــالـقــاعــة رق ــم ،6
معرضا الخريف للعطور والـســاعــات ،الــذي تقيمه وتنظمه
شركة معرض الكويت الدولي على أرض المعارض الدولية
فوق أكبر صاالتها بمشرف 4B :و 5و 6و( 7سفن) و 8و،B7
والمرافق المحيطة بها ،حيث خصصت الصالة  7الفاخرة
لبوتيكات ومشاهير التواصل االجتماعي ،وتستمر العروض
حتى  6نوفمبر المقبل.
ووجهت شركة معرض الكويت الدولي الدعوة لحضور حفل
االفتتاح الى عدد من رجاالت الدولة والشخصيات الرسمية
وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الكويت ورجال
األعمال واإلعالم.
واستقطب المعرضان أكثر من  600جهة وشركة عريقة
م ـم ـث ـلــة ل ــوك ــاء م ـح ـل ـي ـيــن وإق ـل ـي ـم ـي ـيــن وم ـ ــارك ـ ــات ت ـجــاريــة
عالمية شهيرة ومميزة في عالم الطيب والعطور والبخور
وم ـس ـت ـح ـضــرات ال ـت ـج ـم ـيــل ،إض ــاف ــة الـ ــى ال ـس ــاع ــات الــراق ـيــة
واالكسسوارات ،حيث جاءت جميعها لتتنافس وتستعرض
منتجاتها تـحــت سـقــف واحـ ــد ،فــي مـحــاولــة لـتــوفـيــر أفضل
ال ـعــروض ،وسعيا منها القـتـنــاص رضــا عمالئها مــن رواد
هذه المعارض.
الجدير بالذكر أن معرض العطور يحظى برعاية مميزة في
دورته الحالية ،حيث تقدمت لرعايته  60جهة ،ونالت شرف
الرعاية البالتينية شركتان :ســراي للعطور ،وأمــل الكويت
العالمية ،وحظيت بقية الشركات بالرعاية الذهبية ،مما يؤكد
األهمية التي بــات يمثلها معرض العطور ،ســواء للشركات
الراعية والمشاركة او لجمهور المعرض الذي تجاوز عدده
الموسم الماضي  90ألف زائر.

ال ـت ـج ــاري ــة ال ـم ـس ـت ـم ــرة ،وع ــدم
االستقرار السياسي ،والمخاطر
ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة ،وال ـم ـخ ــاوف
ب ـ ـشـ ــأن ال ـف ـع ــال ـي ــة الـ ـمـ ـح ــدودة
للحوافز النقدية تقود التباطؤ.
 يـ ـت ــوق ــع ص ـ ـن ـ ــدوق ال ـن ـق ــدال ــدول ــي ن ـمــو ال ـن ــات ــج الـمـحـلــي
اإلجمالي العالمي بنسبة  3في
المئة فقط هذا العام ،منخفضا
مــن  3.6فــي المئة خــال ،2018
وأقــل من توقعاته السابقة في
يوليو الماضي والبالغة  3.2في
ً
المئة ،ومحذرا من أنها وتيرة ال
ينبغي معها ارتكاب أي أخطاء
سياسية أو اقتصادية.
ً -كـ ـم ــا يـ ـت ــوق ــع الـ ـصـ ـن ــدوق
أيضا وصول النمو في البلدان
مرتفعة الدخل إلى  1.7في المئة
ان ـخ ـفــاضــا م ــن  2.3ف ــي الـمـئــة،
و 3.9في المئة في االقتصادات
ال ـنــاش ـئــة ت ــراج ـع ــا م ــن  4.5في
ال ـم ـئــة ،م ــؤك ــدا ف ــي ال ــوق ــت ذات ــه
ح ــاج ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــادات ال ـك ـبــرى
إلن ـ ـهـ ــاء ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات ال ـت ـج ــاري ــة
والجيوسياسية.
 م ــن ال ـم ـت ــوق ــع أيـ ـض ــا نـمــوحجم التجارة العالمية بنسبة
فقط خــال العام
 1.1فــي المئة ً
الـحــالــي ،انخفاضا مــن  3.6في
ال ـم ـئ ــة خـ ــال الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي،
وهو مستوى دون نمو الناتج
الـعــالـمــي ،مــا ي ــدل عـلــى ضعف
العولمة أو عدم احترام التجارة
الحرة على األقل.

الحماقات تحيط باالقتصاد العالمي
 -إذا ت ـ ـ ــزا ي ـ ـ ــدت ا ل ـ ـنـ ــزا عـ ــات

ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاريـ ـ ــة بـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات
المتحدة وشركائها التجاريين
الرئيسيين ،فإن سالسل اإلمداد،
خصوصا المرتبطة بالمنتجات
ال ـت ـق ـن ـيــة ال ـم ـت ـقــدمــة ،ي ـم ـكــن أن
ت ـت ـع ـطــل بـ ـش ــدة ،وربـ ـم ــا ت ـكــون
عملية انسحاب بريطانيا من
االتحاد األوروبي فوضوية.
 ك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا أ ن ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــا طـ ـ ــرالـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــوسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرة،
خصوصا فــي الـشــرق األوســط
وآسـ ـ ـي ـ ــا ،لـ ـك ــن قـ ـب ــل كـ ــل شـ ــيء،
العالقات بين واشنطن وبكين
آخ ـ ـ ــذة فـ ــي ال ـ ـتـ ــدهـ ــور ،ي ـض ــاف
إلــى كــل ذلــك الهشاشة المالية
ال ـتــي يـعــانـيـهــا ال ـعــالــم السيما
مع ارتفاع ديون الشركات غير
المالية.
 مــن بين المخاطر األخــرىً
أي ـضــا الـهـجـمــات الـسـيـبــرانـيــة،
والعمليات اإلرهابية على أرض
الواقع ،إضافة إلى فشل العالم
إل ــى اآلن ف ــي مـعــالـجــة مشاكل
الـ ـمـ ـن ــاخ ،وكـ ــل هـ ــذه ال ـم ـخــاطــر
تـعـنــي أن االق ـت ـص ــاد الـعــالـمــي
يـ ــواصـ ــل ارت ـ ـكـ ــاب الـ ـم ــزي ــد مــن
«الحماقات».
 ت ـع ـم ــل س ـي ــاس ــة ال ــرئ ـي ــساألميركي الحالي دونالد ترامب
على تحطيم األسس التي يقوم
عليها النظام التجاري المتبع
مـنــذ ان ـت ـهــاء ال ـح ــرب الـعــالـمـيــة
الثانية ،ما يخلق حالة من عدم
ً
اليقين ،أمل في تحقيق الهدف
الثنائي
المتمثل فــي ال ـت ــوازن ً
(الذي يراه البعض سخيفا).
 إن خ ـ ــروج بــري ـطــان ـيــا ًمناالتـحــاد األوروب ــي يبدو أيضا

م ــن ال ـح ـمــاقــات ال ـتــي يرتكبها
ا لـ ـ ـع ـ ــا ل ـ ــم ،إذ يـ ـمـ ـك ــن أن ي ــد م ــر
الشراكة المثمرة بين المملكة
المتحدة وشركائهاً ،
تماما كما
هــو األم ــر بــالـنـسـبــة للتشاحن
المتزايد بين الـيــابــان وكــوريــا
الجنوبية.

وضع قابل لالنفجار
 كــل هــذه الحماقات تعنيأن صـ ـن ــاع ال ـس ـي ــاس ــات ح ــول
العالم يلعبون بالنار في مناخ
ق ــاب ــل ل ــاش ـت ـع ــال ،وال تـكـمــن
المشكلة في تباطؤ االقتصاد
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العالمي نفسه بقدر ما تتمثل
ف ــي ص ـعــوبــة ال ـق ـيــام بالكثير
لالستجابة لما هو آت.
 خ ـ ـ ـلـ ـ ــص م ـ ـ ـسـ ـ ــح أ جـ ـ ــر تـ ـ ــه«بلومبيرغ» إلــى أن الـفــدرالــي
وبنك إنكلترا (كالهما يعارض
الفائدة السالبة) لن يستطيعا
خـفــض سـعــر ال ـفــائــدة إل ــى ما
دون الصفر ،في حين سيكون
المركزي األوروبــي قـ ً
ـادرا على
خـفـضـهــا إلـ ــى س ــال ــب  0.8في
ً
حاليا،
المئة من  0.5في المئة
وفي اليابان يمكن أن تتراجع
إلــى سالب  0.35في المئة من
 0.1في المئة.

 فــي ظــل مـحــدوديــة أدواتالـسـيــاســة الـنـقــديــة فــي تجنب
األزم ــة الـمـقـبـلــة ،يـتــم تخويف
الناس من االقتراض الحكومي،
والحقيقة المذهلة ،هي أن أكبر
 6اقتصادات ذات دخل مرتفع،
يمكنها اقتراض الديون ألجل
ً 30
عاما بمعدل فائدة قرب 2
في المئة أو أقل.
 ربما يجدر بالمرء الخوفً
فعل من إدارة هذه القروض في
ظل آفاق النمو الضعيفة ،لكن
في المجمل فإن هذه الهشاشة
هي انعكاس لموجة القومية
الـتــي تجتاح الـبـلــدان مرتفعة

ً
«السور للوقود» توقع عقدا لتبادل بطاقات
التزود بالوقود مع «البترول الوطنية»
أعلنت شركة السور لتسويق
ً
الــوقــود توقيعها عـقــدا لتبادل
قبول بطاقات الـتــزود بالوقود
م ــع ش ــرك ــة ال ـب ـت ــرول الــوط ـن ـيــة،
ل ـق ـب ــول بـ ـط ــاق ــات «ال ـ ـفـ ــا ب ـلــس»
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة بـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـ ـسـ ـ ــور،
الس ـت ـف ــادة حــامـلـيـهــا بــال ـتــزود
ب ــال ــوق ــود م ــن م ـح ـط ــات شــركــة
البترول الوطنية ،وكذلك قبول
بطاقات «بـتــرو ك ــارد» الخاصة
بمحطات البترول الوطنية في
محطات الفا.
وقـ ــالـ ــت الـ ـش ــرك ــة ،فـ ــي ب ـيــان
صحافي ،إن توقيع «السور» مثل
تلك االتفاقية يهدف الى تقديم
خــد مــة مميزة لعمالء وحاملي
بـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــات الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزود بـ ــالـ ــوقـ ــود
ال ـخــاصــة بـعــامــة «ال ـف ــا بـلــس»،
موضحة أن قبول تلك البطاقات
ي ـم ـن ــح ح ــام ـل ـي ـه ــا االسـ ـتـ ـف ــادة
م ــن أك ـث ــر م ــن  80مـحـطــة ت ــزود
بالوقود منتشرة في كل مناطق
ال ـكــويــت ،س ــواء كــانــت محطات
«ال ـ ـفـ ــا» أو م ـح ـط ــات «الـ ـبـ ـت ــرول
الوطنية».

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

وأضـ ــافـ ــت أن خ ــدم ــة ت ـب ــادل
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــات مـ ـ ـ ــع «ال ـ ـ ـب ـ ـ ـتـ ـ ــرول
الــوط ـن ـيــة» ي ـعــد ض ـمــن خطتها
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـتـقــديــم خــدمــة
ت ــزود بــالــوقــود متميزة مــن كل
أنــواع المنتجات البترولية في
كل المناطق ،مؤكدة أن «السور»
تعزز الخدمات التي تخص بها
عمالءها دون غيرهم ،السيما أن
تلك الميزة من شأنها مضاعفة
أعداد عمالء الشركة مستقبال.
وأوض ـحــت أنـهــا عكفت على
تعريف بطاقات التزود بالوقود
مـ ــن ال ـش ــرك ـت ـي ــن عـ ـل ــى ال ـن ـظ ــام
المالي والمحاسبي ،وأنجزت
عـ ـ ـ ـ ــددا ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب
الخاصة بقبول البطاقات بين
الشركتين و فــق العقد المبرم،
وعليه تم تفعيل الخدمة للتزود
ال ـم ـش ـت ــرك م ــن ك ــل ال ـم ـح ـطــات،
مؤكدة أنه تمت تجربة استخدام
ب ـط ــاق ــات «ال ـف ــا ب ـل ــس» و«ب ـت ــرو
ك ـ ــارد» ل ــدى م ـح ـطــات ال ـب ـتــرول
الوطنية والفا ،واثبتت نجاحا
منقطع النظير.

«نفط الخليج» :البرجس
مديرة لمجموعة
الخدمات المالية

منى البرجس

وأفادت «السور» بأنها تنفرد
بــاب ـت ـكــار ال ـخ ــدم ــات لـعـمــائـهــا،
تحقيقا ألفضل عمليات تسويق
وتـ ــرويـ ــج ل ـم ـن ـت ـجــات ـهــا ،وال ـت ــي
ترتبط بقناعة العمالء ،الفتة إلى
أن هذه االمتيازات التي توفرها
الشركة تنطلق من حرصها على
تحمل مسؤوليتها فــي توفير

سلسلة اإلمداد والخدمات
اللوجستية تفتتح فرعها في الكويت
افـتـتـحــت سـلـسـلــة اإلمـ ــداد
والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـل ــوجـ ـسـ ـتـ ـي ــة
(Supply Chain & Logistics
 )Groupوم ـقــرهــا اإلمـ ـ ــارات،
وه ــي مــؤس ـســة غ ـيــر ربـحـيــة،
فرعا لها في الكويت بتأسيس
وإدارة عبدالعزيز السبيعي.
وت ـق ــوم مـجـمــوعــة األع ـمــال
هـ ـ ــذه بـ ــدعـ ــم ت ـ ـطـ ــور ص ـنــاعــة
الـلــوجـسـتـيــات وال ـتــوريــد في
ال ـكــويــت والـمـنـطـقــة وال ـعــالــم
أيـ ـض ــا ،ح ـي ــث ت ـض ــم أع ـض ــاء
ممثلين من مختلف قطاعات
ه ــذه ال ـص ـنــاعــة مـنـهــا الـنـفــط
وال ـ ـغـ ــاز ،ال ـن ـق ــل ،ال ـم ــوزع ـي ــن،
التأمين ،الموانئ والمطارات
وال ـ ـت ـ ـص ـ ـن ـ ـيـ ــع وه ـ ـ ـ ـ ــذا غ ـيــض
م ــن ف ـي ــض ،وي ـت ـم ـح ــور عـمــل
المجموعة حــول السعي إلى
تنظيم هذا القطاع االقتصادي
الذي يؤدي دورا أساسيا في
دفع عجلة االقتصاد ونموها.
في هذا اإلطــار ،قال رئيس
فرع الكويت لسلسلة االمــداد
والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـل ــوجـ ـسـ ـتـ ـي ــة
ع ـ ـب ـ ــدال ـ ـع ـ ــزي ـ ــز ال ـ ـس ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــي:
«ت ـب ـل ــغ ق ـي ـمــة ص ـن ــاع ــة الـنـقــل
والـلــوجـسـتـيــات عالميا أكثر
من  11تريليون دوالر ،بحسب
بـ ـي ــان ــات صـ ـ ـ ــادرة ع ــن ال ـب ـنــك
الدولي ،كما بلغ حجم إنفاق
هـ ــذه ال ـص ـنــاعــة ف ــي ال ـكــويــت
نحو  27مليار دوالر».
وأض ـ ـ ــاف ال ـس ـب ـي ـعــي« :م ــن
ال ـم ـعــروف أن ه ــذه الـصـنــاعــة
ه ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـع ـ ـ ـضـ ـ ــد ال ـ ــرئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي
لالقتصاد المحلي والعالمي
والع ـ ــب مـ ـح ــوري ف ــي ضـمــان
نموه ،ومع النمو االقتصادي
فـ ــان هـ ــذه ال ـص ـن ــاع ــة مــؤهـلــة
للتطور تصاعديا ما ينعكس

الدخل ،وفي حين أن التباطؤ
المتواضع هو نتيجة طبيعية،
ف ـ ـ ــإن الـ ـتـ ـب ــاط ــؤ الـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ــذي
يصعب التعامل معه سيكون
ً
مربطا جدا.
 تقول جورجيفا إن الجميعب ـح ــاج ــة إل ـ ــى «الـ ـ ـت ـ ــزام م ـحــدد
بالتعاون الدولي» ،في إشارة
أشـبــه لما خلصت إلـيــه لجنة
«ب ــري ـت ــون وودز» ق ـبــل ع ـقــود،
وف ــي حـيــن ت ـبــدو ه ــذه الــرؤيــة
طـ ـ ـم ـ ــوح بـ ـشـ ـك ــل م ـ ـبـ ــالـ ــغ ف ـيــه
اليوم ،ربما يمكن (على األقل)
أن يتوقف البشر عــن ارتـكــاب
الحماقات.

عبدالعزيز السبيعي

ع ـلــى ت ـعــزيــز ح ــرك ــة ال ـت ـبــادل
التجاري».
وتابع« :بناء عليه ،نسعى
مـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ـ ـ ــرع ال ـ ـكـ ــويـ ــت
لسلسلة االمـ ــداد والـخــدمــات
اللوجستية ،الى جمع صناع
القرار في هذه الصناعة تحت
سقف واحد للتداول والتشاور
في كيفية تعزيز هذا القطاع
ورفــده بالتطورات الحاصلة
ع ــالـ ـمـ ـي ــا لـ ـك ــي ي ـ ـكـ ــون م ـث ــاال
يحتذى به بكل المقاييس».
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـسـ ـبـ ـيـ ـع ــي أن
السلسلة ستعمل على تنظيم
ورش عمل تدريبية وتقنية،
إض ــاف ــة ال ــى ل ـق ــاءات حــواريــة
بين مختلف األعضاء لتبادل
الـخـبــرات والـتـجــارب ،يضاف
ال ـ ــى ذل ـ ــك ع ـق ــد ق ـم ــم ل ـت ـب ــادل
أف ـ ـكـ ــار ال ــري ــاديـ ـي ــن فـ ــي ه ــذه
ال ـص ـن ــاع ــة ،مـبـيـنــا أن مكتب
ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت س ـ ـي ـ ـحـ ــرص ع ـل ــى
عـقــد ل ـق ــاء ات دوريـ ــة لممثلي
القطاع ،والحرص على تأدية
دور فـ ـع ــال ف ــي ال ـم ـســؤول ـيــة
االجتماعية.

ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ل ـع ـم ــائ ـه ــا فـ ــي كــل
المناطق ،تسهيال على العمالء
وتعزيزا لحصتها السوقية.
وبينت أن هذه الخدمة تأتي
تـلـبـيــة لــرغ ـبــات الـمـسـتـهـلـكـيــن،
ال ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب تـ ـع ــزي ــز ع ـم ـل ـيــات
التسويق لـلــو قــود والمنتجات
ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ـ ـيـ ــة األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ورفـ ـ ــع

حصتها من المبيعات ،مشيرة
الى أن إضافة خدمات التسويق
تأتي انطالقا منها لرفع حصة
الشركة السوقية ،حيث ترتفع
م ـ ـعـ ــدالت الـ ـبـ ـي ــع فـ ــي م ـح ـطــات
«الفا» بما يتالء م مع مستهدف
الشركة لتحقيق أفضل العائدات
للمساهمين.

أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة
الكويتية لنفط الخليج
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارا بـ ـتـ ـعـ ـيـ ـي ــن م ـن ــى
الـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ـ ــس م ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــرة
لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـخ ــدم ــات
المالية.
وكانت البرجس تشغل
مـ ـنـ ـص ــب رئ ـ ـيـ ــس ف ــري ــق
عمل المدفوعات المالية
في الشركة ،ويشهد لها
كـ ــل مـ ــن ي ـت ـع ــام ــل مـعـهــا
بالمهنية والكفاءة.

ً
ً
«وفرة العقارية» تقيم أسبوعا توعويا
إلدارة الطوارئ الطبية

ً
محمد الحميضي متوسطا الروضان والربيعان والساير والبدر خالل الفعالية
أقــامــت شــركــة وف ــرة العقارية االستراتيجية
اسـ ـب ــوع ــا ت ــوع ــوي ــا إلدارة الـ ـ ـط ـ ــوارئ ال ـط ـب ـيــة،
بالتعاون مع وزارة الصحة ،في ضــوء برنامج
وخطط الشركة لرعاية المسؤولية المجتمعية
والـمـشــاركــة فــي كــل الفعاليات واألنـشـطــة التي
تخص المجتمع.
بهذه المناسبة ،قال نائب الرئيس التنفيذي
للخدمات المساندة في الشركة محمد الحميضي
إن أس ـبــوع ال ـط ــوارئ الـطـبـيــة يعتبر ج ــزء ا من
سلسلة األنشطة السنوية التي تنظمها شركة
وفرة العقارية لموظفيها لنشر الوعي التعليمي
والـطـبــي فــي أوق ــات ال ـط ــوارئ ،مشيدا باإلقبال
االيجابي والكبير الذي شهدته حملة الطوارئ
من موظفي الشركة.
واض ــاف الحميضي ،فــي تصريح صحافي،
ان اسبوع الطوارئ الطبية يهدف الى تشجيع
الموظفين على التعامل مــع الـمــواقــف الطارئة
والحرجة التي قد تصادف اإلنسان خالل حياته
اليومية ،مما يحفزهم على العطاء واإلقبال على
األنشطة النبيلة التي تخدم المجتمع ،إضافة إلى
نشر الثقافة الصحية بينهم بأحدث الوسائل
والطرق وإشراكهم فيها على مدار العام.
وبين أن «وفرة» العقارية تتبنى دعم العديد
م ــن ال ـبــرامــج الـمـجـتـمـعـيــة ،م ــن خ ــال الـتــزامـهــا
برعاية ودعم متطلبات المسؤولية المجتمعية،

مـشـيــرا ال ــى أن الـشــركــة تـقــدم الـعــديــد مــن أوجــه
الدعم المباشر وغير المباشر في ضوء التنمية
والرعاية المجتمعية.
مــن جــان ـبــه ،ق ــال مــديــر ال ـعــاقــات ال ـعــامــة في
الـشــركــة إبــراهـيــم الــربـيـعــان إن الـشــركــة تواصل
تـقــديــم خــدمــاتـهــا المجتمعية الـتــي ت ـهــدف من
خاللها إلى رفع حالة الوعي بأهمية التصرف في
الطوارئ إلنقاذ حياة اآلخرين بشكل عام وبين
موظفيها عـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص ،تـحــت مظلة
استراتيجية الشركة للمسؤولية االجتماعية.
وأض ـ ـ ــاف ال ــرب ـي ـع ــان أن هـ ــذه ال ـح ـم ـلــة تــأتــي
اس ـت ـك ـم ــاال ل ـل ـح ـمــات الـ ـت ــي ت ـن ـظ ـم ـهــا ال ـشــركــة
سـنــويــا ،م ـشــددا عـلــى أن الحملة ح ــازت تقدير
مسؤولي الشركة للحضور الكثيف من الموظفين
والجمهور من خارج الشركة ،والذي شمل أيضا
عددا من الشركات الزميلة ،إضافة لمشاركة وزارة
االوقاف والشؤون اإلسالمية.
ولفت إلــى أن إقامة أسبوع الـطــوارئ الطبية
يعزز دور الشركة وموظفيها تجاه المجتمع،
ت ـمــاش ـيــا م ــع ال ـ ـ ــدور اإلنـ ـس ــان ــي وال ـم ـســؤول ـيــة
المجتمعية في مد يد العون لآلخرين ،مشيدا
ب ــدور الحملة الـتــي لــم تـتــوان فــي تقديم بعض
االس ـت ـش ــارات واالرشـ ـ ـ ــادات ال ـط ـب ـيــة ،واإلج ــاب ــة
عــن االسـتـفـســارات المتعلقة بالتصرف أوقــات
الطوارئ والصحة العامة وغيرها.

ثقافات
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مسك وعنبر
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هنأ األمين العام للمجلس
الوطني للثقافة والفنون
واآلداب كامل العبدالجليل
صاحب السمو أمير البالد
بسالمة العودة.
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ينتظر الكاتب الكبير بشير ثمن الفنان عبد الرحمن
الديك فيلمه الجديد للرسوم العقل تعاونه مع الفنان
المتحركة "الفارس واألميرة" سعد الفرج في مسرحية
"نيو جبلة".
ليخرج إلى النور .

مسك وعنبر

21

تحدث الباحث محب جميل
في مركز جابر الثقافي عن
الغناء المصري في النصف
األول من القرن العشرين.

جنيفر لورانس تشعر بالراحة والهدوء
بعد زفافها إلى كوك ماروني
تلقت تهاني كثيرة من صديقاتها الشهيرات
استقرت النجمةجنيفر لورانس نفسيا ،وشعرت
ب ــال ــراح ــة والـ ـ ـه ـ ــدوء ،ف ــي ح ـفــل زف ــاف ـه ــا م ــن ال ـف ـنــان
التشكيليكوك ماروني ،الذي أقيم السبت الماضي،
في بيلكورت ،بقصر نيوبورت في جزيرة رود.
وأفادت تقارير إعالمية ،بأن المصورين المتابعين
ألخبارها التقطوا عــددا من الصور لحفل الزفاف،
الذي حضره عدد من النجوم والنجمات ،منهن :إيما
ستون وكريس جينر وسيينا ميلر واديــا واسمي
شومر ،حيث ارتــدت جنيفر فستان زفــاف بتوقيع
دار ديور.
وقبل الزفاف ،تلقت لورانس الكثير من التهاني من
صديقاتها من الشهيرات ،حيث عملتالنجمة أديل
على االحتفال بصديقتها النجمةجنيفر ،بمناسبة
خطوبة األخيرة على ماروني ،بهدف إسعادها في
تجمع ضخم على مستوى الحاضرين والتنظيم،
لتمنح جنيفر حفل الخطوبة الذي يليق بها.
َ
وك ـش ـفــت ت ـق ــاري ــر إع ــام ـي ــة ،أن ال ـح ـفــل ل ــم يـحــظ
باالهتمام الذي كانت تطمح له جنيفر ،حيث شهد
ً
ضعفا في حضور المدعووين ،لكونه أقيم في مطعم
صغير.
وفي وقت سابق ،فاجأتجنيفر الجمهور ،بإعالن
ً
خطوبتها على صديقهاماروني ،الذي يعمل مديرا
ً
فنيا لمعرض غالدستون بنيويورك ،حيث أطلت
لورانس بعد إعالن خطوبتها برفقة خطيبها ،حيث
ً
التقطت لها عــدســات كاميرات الـبــابــاراتــزي صــورا
تظهر خاتم الخطوبة في يدها ،حيث كشفت تقارير

جيم كاري

إعالمية أن الخاتم مــن األلـمــاس يحمل توقيع دار
مجوهرات عريقة ،ويزن  4قراريط ،حيث وصل سعره
إلى  85ألف دوالر.
وتعتبرجنيفر لورانس من أشهر الممثالت في
عــالــم هــول ـيــوود الـسـيـنـمــائــي ،حـيــث حـصـلــت على
جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورهــا في الفيلم
الرومانسي الكوميدي (،)Silver Linings Playbook
كما ذاع صيتها ب ــدور "كاتنيس إيـفــرديــن" في
سـلـسـلــة أف ــام " ،"The Hunger Gamesالـتــي
جعلتها أعـلــى بـطــات أف ــام الـحــركــة تحقيقا
لألرباح في التاريخ ،كما نجحت في كسب عدد
من الجوائز ،خصوصا بالتعاون مع المخرج
ديفيد أو راسل.
وف ــازت لــورانــس أيـضــا بـجــائــزة "الـبــافـتــا"،
ألفضل ممثلة في "دور مساند" ،عن لعبها دور
زوجة مضطربة في الكوميديا السوداء ،كما
حازت جوائز "غولدن غلوب" عن أدوارها في
الفيلمين السابقين ،ودورها في فيلم "جوي".
على صعيد آخر ،معروف عن لورانس أنها
تعمل لمصلحة المرأة ،وقد دعت إلى تنظيم
األس ـ ـ ــرة ،ح ـيــث أس ـس ــت مــؤس ـســة جنيفر
لــورانــس عــام  ،2015والـتــي تــؤيــد وتدعو
لدعم ""Boys & Girls Clubs of America
واألولمبياد الخاص.
جنيفر لورانس

ستينغ

انفصال جيم كاري عن جينجر غونزاغا
انفصل الممثل األميركي الكوميدي جيم كاري عنجينجر غونزاغا ،في خطوة فاجأت
الجميع ،بعد عالقة دامت أقل من عام.
وذكرت تقارير إعالمية ،أن االنفصال حدث في وقت سابق من هذا العام ،إال أنه لم ُيعلن
عنه من ِقبل جيم أو جينجر.
وكــانــت صــداقــة الثنائي بــدأت خــال تصوير مسلسل " ،"Showtime Kiddingوظهرا
ً
رسميا معا للمرة األولى على السجادة الحمراء في حفل غولدن غلوب ،وبعدها في فقرة
توزيع الجوائز من الحفل ذاته.

بيونسي

ستينغ لم يعزف الغيتار في فرنسا

ً
أحيا النجم العالميستين غ يوم الجمعة الماضي ،حفال في فرنسا ،مخاطبا الجمهور
أنــه لن يتمكن من عــزف الغيتار في هــذه الليلة ،بسبب خضوعه لعملية في كتفه ،لكنه
سيغني في الحفل ،وعليه أن يستمر.
وذكرت تقارير إعالمية ،أنه من المرجح أن يتابع ستينغ جولته الغنائية في فرنسا،
قبل التوجه إلى إيطاليا ،وألمانيا ،وبولندا ،وشمال أميركا.
وكــان ستينغ اعتذر عن عدد من حفالته األوروبية في يوليو الماضي ،بسبب مرض
لم يحدده.
يذكر أن ستينغ إنكليزي ،ومن أهم نجوم الروك حول العالم.

بيونسي تبهر جمهورها بثوب ذهبي براق
أبهرت النجمة األميركية بيونسي ،جمهورها ،بإطاللتها في حفل افتتاح استديو اإلنتاج
السينمائي " ،"Tyler Perry Studiosفي مدينة أتالنتا ،حيث بدت متألقة بثوب ذهبي براق،
َّ
تميز بكميه الطويلين وياقته العالية.
ونسقت بيونسي إطاللتها مع أقراط ماسية طويلة من مجوهرات "،"Anabela Chan
ً
واعتمدت ماكياج الشفاه الحمراء ،وتسريحة الضفيرة الطويلة جدا.
وكانت المغنية والممثلة األميركية كي كي بالمر ،ظهرت بثوب مماثل لثوب بيونسي
في التصميم واللون ،خالل حفل توزيع جوائز "."MTV Awards 2019

الشرطة اليونانية تمنع  7مراهقين
من مشاهدة فيلم «جوكر»
أخرجت الشرطة اليونانية
عشرات المراهقين الذين كانوا
ي ـش ــاه ــدون فـيـلــم "ج ــوك ــر" من
صالتي سينما في أثينا نهاية
األسبوع الماضي ،وهو إجراء
نددت به وزارة الثقافة.
وي ـث ـي ــر "جـ ــوكـ ــر" ،وهـ ــو مــن
إخ ـ ــراج ت ــود فـيـلـيـبــس ،وح ــاز
ج ــائ ــزة األسـ ــد الــذه ـبــي ضمن
مهرجان البندقية ،مخاوف من
احتماالت قيام البعض بأعمال
عنف بعد مشاهدته.

وحصل تدخل الشرطة في
أ ثـيـنــا بـعــد ا ت ـصــال موظفتين
في ا ل ــوزارة كانتا في صالتي
ً
سـيـنـمــا ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة ،وف ـقــا
لـ ـبـ ـي ــان صـ ـ ـ ـ ــادر ،حـ ـي ــث ج ــرى
إخ ــراج  7مراهقين مــن إحــدى
الصالتين ،و نـقـلــوا إ لــى مركز
ّ
ل ـل ـش ــرط ــة ،وت ـســل ـم ـهــم أول ـي ــاء
أمورهم.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـثـ ـق ــاف ــة
لـيـنــا م ـن ــدون ــي ،خ ــال مــؤتـمــر
ص ـ ـحـ ــا فـ ــي ،إن ا ل ـم ــو ظ ـف ـت ـي ــن

ال ـل ـت ـي ــن ات ـص ـل ـت ــا ب ــال ـش ــرط ــة،
وه ـ ـمـ ــا م ـ ــن أعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـل ـج ـن ــة
الوطنية التي تحدد ما إذا ما
كــان بإمكان الجمهور الشاب
مشاهدة فيلم معين" ،تجاوزتا
صالحياتهما".
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت "لـ ـ ـ ـ ــم تـ ـخـ ـب ــرا
المسؤول عنهما أو ال ــوزارة"،
مؤكدة أنه سيتم إجراء تحقيق
فـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع "وسـ ـتـ ـتـ ـخ ــذ
التدابير الالزمة".
وفــي الـيــونــان يمنع مــن هم

دون س ــن ال ـثــام ـنــة ع ـش ــرة من
مشاهدة الفيلم.
وبـ ـم ــوج ــب قـ ــانـ ــون أق ـ ــر فــي
 ،2010يـتـحـمــل أ ص ـح ــاب دور
الـسـيـنـمــا م ـســؤول ـيــة الـسـمــاح
لـ ـ ـم ـ ــن ه ـ ـ ــم دون ه ـ ـ ـ ــذه ا لـ ـس ــن
مـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدة أفـ ـ ـ ـ ــام مـ ـحـ ـظ ــورة
ّ
ويغر مون بدفع مبلغ
عليهم،
يصل إلى  10آالف يــورو ،لكن
ً
القانون نادرا ما يطبق.
(أ ف ب)

مشهد من فيلم «جوكر»

ثقافات ١٦

توابل ةديرجلا

•
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tawabil@aljarida●com

ّ
العبدالجليل :األمير صنع إنجازات مشرفة رسخت قيم اإلنسانية

استذكر أدوار سموه العامة والفعالة في ركب البناء والتنمية

المثقف وناس
الثورات

هنأ األمين العام
للمجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب كامل
العبدالجليل صاحب
السمو أمير البالد بسالمة
العودة ًالتي رسمت
مشهدا عنوانه الحب
والوفاء.

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

كامل العبدالجليل
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب األم ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام
لـلـمـجـلــس ال ــوط ـن ــي لـلـثـقــافــة
وا ل ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــون واآلداب ك ــا م ــل
ال ـع ـبــدال ـج ـل ـيــل ع ــن س ـعــادتــه
واعـ ـت ــزازه بــالـفــرحــة الـغــامــرة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـع ـ ـي ـ ـش ـ ـهـ ــا ال ـ ـكـ ــويـ ــت
بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة عـ ـ ـ ـ ــودة ص ــاح ــب
ال ـس ـمــو أم ـي ــر الـ ـب ــاد الـشـيــخ
صـ ـ ـب ـ ــاح األح ـ ـ ـمـ ـ ــد مـ ـ ــن رحـ ـل ــة
الـ ـفـ ـح ــوص ــات ال ـط ـب ـي ــة ال ـت ــي
ك ـل ـلــت بــال ـن ـجــاح ،ب ـف ـضــل من
ال ـل ــه تـ ـب ــارك وت ـع ــال ــى ودعـ ــاء
شـ ـع ــب ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ال ـ ـ ــذي ك ــان
ل ـ ــه األثـ ـ ـ ــر الـ ـطـ ـي ــب ف ـ ــي إبـ ـ ــراز
المشاعر الفياضة والصادقة
تـ ـج ــاه ق ــائ ــد م ـس ـي ــرة ال ـب ـن ــاء
والنهضة في البالد ،والحكمة
واإلنسانية في العالم أجمع.
وقـ ـ ــال ال ـع ـب ــدال ـج ـل ـي ــل ،فــي
بـيــان للمجلس أ م ــس" ،إ نـنــي

وبــاإلنــابــة عــن كــل القياديين
والعاملين في األمانة العامة
بــا لـمـجـلــس ا لــو ط ـنــي للثقافة
والفنون واالداب أهنئ حضرة
صــاحــب الـسـمــو أم ـيــر الـبــاد
المفدى ،على سالمة العودة
ً
الـتــي رسـمــت مـشـهــدا عنوانه
ال ـح ــب والـ ــوفـ ــاء وت ـج ـلــت فــي
تـ ـم ــاس ــك الـ ـشـ ـع ــب ال ـك ــوي ـت ــي
والتفافه حــول قائد مسيرته
ال ــذي صـنــع لــوطـنــه إن ـجــازات
مشرفة رسخت قيم اإلنسانية
وال ـت ـعــاون الــدولــي فاستحق
بـ ـ ـج ـ ــدارة م ـ ــن م ـن ـظ ـم ــة األم ـ ــم
المتحدة أر فــع تقدير عالمي
حين قلدته لقب (قائد العمل
اإلن ـســانــي) وسـمـيــت الكويت
بفضل جهود سموه المباركة
ً
(مركزا للعمل اإلنساني).
وأع ـ ـ ــرب بـ ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة

الـ ـ ــوط ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــزة ع ــن
تمنياته بأن يمد الله العلي
ال ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــر س ـ ـ ـمـ ـ ــوه ب ـ ـمـ ــوفـ ــور
الصحة والعافية الستكمال
مـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرة ال ـ ـ ـع ـ ـ ـطـ ـ ــاء ل ــوطـ ـن ــه
وشعبه ولإلنسانية جمعاء،
ً
مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــذ ك ـ ــرا أدوار سـ ـم ــوه
ال ـم ـه ـمــة وال ـف ـع ــال ــة ف ــي رك ــب
ال ـب ـن ــاء وال ـت ـن ـم ـيــة وج ـه ــوده
الـنـقـيــة والـمـخـلـصــة مــن أجــل
ج ـم ــع ك ـل ـم ــة األم ـ ـ ــة ال ـع ــرب ـي ــة
واإل ســا مـيــة و نـبــذ الخالفات
وا لـعـمــل على ّ
رص الصفوف
والتعاون المثمر والبناء من
أج ــل مـسـتـقـبــل زاهـ ــر يـنـتـظــر
ش ـع ــو ب ـن ــا فـ ــي دول م ـج ـلــس
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي وال ــدول
الـعــربـيــة ،وإع ــاء شــأن أمتنا
الـ ـ ـت ـ ــي هـ ـ ــي مـ ـبـ ـع ــث الـ ـه ــوي ــة
واألصالة.

وق ـ ـ ــال ال ـع ـب ــدال ـج ـل ـي ــل ،إن
س ـ ـمـ ــوه وفـ ـ ـ ــور ع ـ ــودت ـ ــه إل ــى
أرض ا لـ ـ ـ ــو طـ ـ ـ ــن لـ ـ ـ ــم يـ ــؤ جـ ــل
ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــث ع ــن
المعاني السامية والرسائل
ً
الـ ـ ـحـ ـ ـكـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي دائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا
يـطـلـقـهــا ،وه ــي ص ـم ــام أم ــان
للبالد وشعبها ،وذ لــك حين
أكـ ـ ــد ضـ ـ ـ ــرورة الـ ـتـ ـك ــات ــف فــي
ت ـع ــزي ــز أمـ ــن ال ــوط ــن وأم ــان ــه
واسـ ـتـ ـق ــراره ،وال ـع ـم ــل أس ــرة
وا حــدة متضامنة ،و ضــرورة
استذكار النعم التي حباها
المولى عز وجل على وطننا
الغالي ،ودعم مكانة الكويت
في المحافل الدولية ،وأهمية
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون بـ ـي ــن ال ـس ـل ـط ـت ـيــن
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة وال ـت ـش ــري ـع ـي ــة،
والتمسك بالدستور والنهج
الديمقراطي ،وبما ورثه أهل
الكويت وجبلوا عليه وتأكيد
ح ــري ــة ال ـت ـع ـب ـيــر وال ـن ـق ــد فــي
إ طــار القانون ونشر الثقافة

والمعرفة الوطنية األصيلة
وال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى ال ـم ــوروث
الـشـعـبــي الــوط ـنــي ،ال ــذي هو
عنوان نهضة األمم وتقدمها.
وختم العبدالجليل حديثه
ب ـ ـهـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ال ـغ ــال ـي ــة
ع ـل ــى نـ ـف ــوس ك ــل م ــن يـسـكــن
دول ــة ال ـكــويــت مــن مــواطـنـيــن
وأشقائنا المقيمين بالقول:
"نتضرع للباري عز وجل أن
يحفظ أميرنا الغالي للكويت
ً
وش ـع ـب ـهــا راعـ ـي ــا لـنـهـضـتـهــا
ً
وداعما الزدهارها ورخائها
وأن ي ـ ــو ف ـ ــق أ ب ـ ـ ـنـ ـ ــاء و ط ـن ـن ــا
العزيز فــي اال قـتــداء بمسيرة
عطاء سموه الزاخرة وبعون
ع ـ ـضـ ــده سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
األمين الشيخ نــواف األحمد
حفظه الله ،لالرتقاء بكويتنا
ال ـغ ــال ـي ــة وت ـن ـم ـي ـت ـهــا ف ــي كــل
المجاالت.

الطائي :فوزي بجائزة الشارقة انتصار مستحق للمبدعات الخليجيات؟
«المرأة العمانية حاضرة بكل أنواع الكتابة والشعر معتق في عمان منذ القدم»
فازت الشاعرة العمانية د .عزيزة الطائي بجائزة الشارقة إلبداعات المرأة الخليجية في دورتها الثانية
للعام الحالي عن ديوانها "خذ بيدي فقد رحل الخريف" ،واصفة فوزها باالنتصار المستحق للمنجز
اإلبداعي للمرأة فى الخليج العربي .وفي حوار معها لـ "الجريدة" من القاهرة ،قالت الطائي ،إن الديوان
الفائز هو أول ًإصدار شعري لها ،ونابع عن تجربة صادقة حميمة ،ترتبط ثيماتها على مدار اثنين
وسبعين مقطعا" .كما تحدثت الطائي عن أعمالها النقدية والروائية والقصصية ،وإليكم نص الحوار:
القاهرة -محمد الصادق

● ك ـيــف تــريــن فـ ــوزك بـجــائــزة
ال ـ ـ ـشـ ـ ــارقـ ـ ــة إلب ـ ـ ـ ــداع ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ــرأة
الخليجية؟
 ال ـ ـجـ ــائـ ــزة م ـه ـم ــة م ـ ــن ع ــدةزوايـ ـ ـ ــا م ـن ـه ــا احـ ـتـ ـض ــان أس ـم ــاء
الـمـبــدعــات الـخـلـيـجـيــات ،وإب ــراز
ن ـتــاج ـهــن وال ـت ـعــريــف ب ـهــن أم ــام
مركزية حواضر الثقافة العربية،
وان ـت ـص ــار مـسـتـحــق لـلـمـبــدعــات
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــات .وال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــل فــي
الجائزة أنها متعددة األجناس
والـمــوضــوعــات ،كما أن الجائزة
م ـهــرجــان ث ـقــافــي ون ـق ــدي إلب ــراز
ال ـن ـت ــاج األدب ـ ــي وال ـب ـح ـثــي حين
تمتلك الكاتبة أكثر من اشتغال،
وتـ ـنـ ـطـ ـل ــق م ـ ــن اه ـ ـت ـ ـمـ ــام ث ـق ــاف ــي
ل ـك ـب ــري ــات ع ــواص ــم ال ـث ـق ــاف ــة فــي
الوطن العربي ،وتدفع بالمبدعات
لزيادة اإلنتاج واالشتغال عليه.
● تـنـشـغـلـيــن بــالـنـقــد وكـتــابــة
ال ــرواي ــة والـقـصــة وحـصـلــت على
الـ ـج ــائ ــزة فـ ــى ال ـش ـع ــر م ـ ـ ــاذا عــن
ديوانك الفائز؟

أكتب الرواية
والقصة والنقد
األدبي وكل فكرة
تفرض شكل
كتابتها

 حـصـلــت ع ـلــى ال ـج ــائ ــزة عنعمل واحد وهو ديواني الشعري
(خ ــذ ب ـيـ ّ
ـدي :فـقــد رح ــل الـخــريــف)
ً
الـصــادر أخـيــرا عن اآلن ناشرون
وم ـ ــوزع ـ ــون .وهـ ـ ــو أول إصـ ـ ــدار
ش ـع ــري لـ ــي ،وت ـح ـم ــل نـصــوصــه
نزعة صوفية ،ونابع عن تجربة
صادقة حميمة ،وهو مقسم إلى
ً
اثـنـيــن وسبعين مـقـطـعــا ،تتأمل
فـ ــي م ـ ـ ــرآة ال ـ ـ ــذات الـ ـت ــي تـتـجـلــى
باألشياء المحيطة ،فنرى أنفسنا
فيها ،وحسبما أقول فى تقديمي
للديوان "أنــا أنثى من مــاء ونــار،
غيمة تطفو على سطح الـكــون"،
لـتـحـمــل ال ـت ـض ــادات ف ــى المعنى
داللة العشق الصوفي الزاهد في
الـحـيــاة ال ــذي يعيش فــى الـبــرزخ
دون أن يـحـمــل خ ـطــأه إل ــى جهة
أخرى.
"خذ بيدى فقد رحل الخريف"
"مضيت إلى شجرة الموت
فى يدي شيء مما تبقى
ذكريات شائخة
عاشت بين الدمع والروح

تكتب حكاية عشق
طواها النسيان.
ظالل وتجارب
● هــل سـبــق ال ــدي ــوان تـجــارب
شعرية لم َتر النور بعد؟
 بداية مسيرتي األدبية النقداألدبي ،ولكن الشعر كان يالزمي
مـنــذ طفولتي كـنــت أكـتــب ال ــورق
وأج ــد مـتـعــة بــالـغــة فـيـمــا أصــف،
وك ـت ـب ــت عـ ــن أش ـ ـيـ ــاء ك ـث ـي ــرة فــي
الصغر ،عن أبي الذي فقدته وأنا
ال أتجاوز ثالث سنوات ،عن أمي،
ع ــن ال ـم ــدرس ــة ،وحــدي ـقــة الـمـنــزل
وغيرها من أشياء.
● كيف ترين الحركة الشعرية
والمرأة المبدعة في عمان؟
 الـحــركــة الـشـعــريــة فــي عمانتـسـيــر بـخـطــى ثــابـتــة ومـتـنــوعــة،
س ــواء الشعر الـعـمــودي أو الحر
أو ال ـت ـف ـع ـي ـلــة ،وه ـ ــذا ي ـ ــدل عـلــى
أن الـشـعــر مـعـتــق فــي ع ـمــان منذ
الـ ـق ــدم .أم ــا الـ ـم ــرأة ال ـم ـبــدعــة في
عمان فقد طرقت جــوانــب كثيرة
وبرزت حاضرة في أنواع الكتابة
األدبية ،فهناك الشاعرة والقاصة
وال ــروائ ـي ــة والـبــاحـثــة فــي مجال
األدب والتاريخ وغيرها.
● كيف تحققين الـتــوازن بين
كتابتك للرواية والقصة والنقد
والشعر؟

غالف «خذ بيدي»

 كـ ـ ــل ك ـ ـتـ ــابـ ــة تـ ـ ـف ـ ــرض ش ـكــلوطـ ـبـ ـيـ ـع ــة ك ـت ــاب ـت ـه ــا  ،ف ـك ـت ــاب ــة
ا ل ـســرد تفرضها طبيعة الحكي
وخـصــائـصــه والـبـنـيــة الـ ّـســرديــة،
ال ـتــي ت ـصــوغ فـيـهــا ال ـف ـكــرة الـتــي
ُ
تريد طرحها ،والنقد له تقاليده
وأصوله ،والقصة القصيرة نوع
من الحكي يعتمد على اللقطات
السريعة ،والتعبيرات المكثفة،
أم ـ ــا ال ـ ــرواي ـ ــة ف ـت ـت ـم ـيــز بـتـشــابــك
األح ــداث ومصائر الشخصيات،
وكل كاتب له أسلوبه في الكتابة
وطريقته في التعاطي والتفاعل
مع الواقع ،وعندما أكتب ينصب
كل اهتمامي على ما أكتبه ،فأنا
ً
أكـتــب بحميمية وأشـتـغــل جـيــدا
عـ ـل ــى أعـ ـم ــال ــي وال أت ـ ـسـ ــرع فــي
خروجها للنشر.
* حدثينا عن الجوانب النقدية
والسردية في مسيرتك؟
 بـ ــدأت الـمـسـيــرة بــالـكـتــابــاتالنقدية ،وكان شغفي بشكل عام
اإلبـ ـ ــداع ب ـكــل أن ــواع ــه ،وأصـ ــدرت
الـعــديــد مــن األع ـمــال ،فـفــي مجال
ال ـ ــدراس ـ ــات الـ ـنـ ـق ــدي ــة صـ ـ ــدر لــي
"شعر صقر بن سلطان القاسمي"
وث ـ ـقـ ــافـ ــة الـ ـطـ ـف ــل بـ ـي ــن الـ ـه ــوي ــة
وال ـع ــول ـم ــة"" ،ال ـخ ـط ــاب ال ـســردي
العماني :األنــواع والخصائص"،
وك ـ ـ ـتـ ـ ــاب "م ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــارات ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
الوظيفي في اللغة العربية" ،وفي
م ـج ــال ال ـق ـص ــة ال ـق ـص ـي ــرة ص ــدر
لــي "ظ ــال الـعــزلــة" و"م ــوج خــارج
ال ـب ـح ــر" وه ـم ــا ق ـصــص قـصـيــرة
ً
جدا ،وفي الرواية أصدرت "أرض
ً
الغياب" وأخيرا ديوان "خذ بيدي
فقد رحل الخريف".
د .ع ـ ـ ـ ــز ي ـ ـ ـ ــزة ا لـ ـ ـ ـط ـ ـ ــا ئ ـ ـ ــي ه ــي
اب ـن ــة ع ـبــدال ـلــه ال ـط ــائ ــي ،األديـ ــب
وال ـ ـم ـ ـنـ ــاضـ ــل ض ـ ــد االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار
ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــانـ ــي ،وتـ ـكـ ـت ــب ال ـش ـع ــر
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ع ـلــى ص ــدر ج ــري ــدة ال ـ ـ "إن ــدب ـن ــدن ــت" ال ـعــرب ـيــة ،ن ـشــر الـصــديــق
ً
الصحافي والشاعر عبده وازن مقاال بعنوان" :المثقفون اللبنانيون
شبكات
غابوا عن تظاهرات الشوارع ...لكنهم رحبوا بالحدث عبر ّ
التواصل االجتماعي ...الثورة الشعبية صدمت السياسيين وحققت
ً
ً
وعيا جديدا وقضت على مفهوم القطيع" .وواضح للجميع أن هذا
العنوان بقدر ما ّ
يخص الحالة اللبنانية؛ ينطبق على عموم أقطار
الوطن العربي.
ّ
لقد كان مفكرو وكتاب وفنانو معظم أقطار الوطن العربي نتاج
األحزاب السياسية،منذ بدايات القرن العشرين ،األحزاب السياسية،
ً
ّ
التي كانت تشكل الواجهة األهم للوقوف في وجه المستعمر أوال،
ً
وتاليا في وجه السلطات العسكرية الدكتاتورية الظالمة .ولذا كان
من أبجديات الكتابة بالنسبة ألي كاتب شاب ،خاصة ذاك المنضوي
تـحــت الـقــومـيــة أو ل ــواء الـيـســار الـعــربــي ،ق ــراءة كـتــب عـلــى شاكلة
ً
ً
"ضــرورة الفن" للكاتب آرنست فيشر ،أو االستماع مــرارا وتكرارا
لمحاضرات خاصة وعامة تشير إلــى قدسية مهنة الكتابة ،وأن
الشاعر والقاص والروائي والمسرحي والتشكيلي والسينمائي هم
رأس حربة لفكر أحزابهم ،وبالتالي هم أمام مهمة اجتماعية عظيمة
لتغيير الرأي العام الشعبي ،وإيصال فكر مختلف يجعل الناس
تثور على واقعها وتحطم أصنام السائد والمستكين والبائس،
وترمي بعباءة السواد ،لتخرج إلى عباءة اللحظة اإلنسانية المكللة
بالديمقراطية والحرية والفكر المستنير.
ً
ً
ً
لكن واقــع الحال أفــرز واقـعــا مــريــرا وبائسا لم يكن لمصلحة
ً
المفكر والمبدع العربي؛ واقعا جعل المفكر والكاتب العربي يعيش
واد وعالم ورؤى ،وجعل جموع الشعوب العربية تعيش وجع
في ٍ
واد آخر ال عالقة له بالكاتب وال بما
ومعاناة ومــوات يومها في ٍ
يكتب .وهذا ما جعل المفكر والكاتب العربي يعيش غربة كبيرة
عن قاعدته الشعبية ،األمر الذي أثر ويؤثر على طبيعة العالقة بين
المثقف وقواعده من القراء والمتلقين.
ً
ليس عبثا أن المواطن العربي يتعلق بأي مطرب أو ممثل شاب
ً
أو شابة ،أيا كان مستوى وعيه وتفكيره ،بينما هو ال يعلم عن أهم
ّ
َّ
ٌ
كتاب بلده .وأنا هنا أتكلم عن حالة عامة ،مؤكد أن هناك فئة قليلة
من الشعوب العربية على وصل واتصال بالفكر والكتاب والكاتب،
لكن الحالة العامة تقول بأن سير أي عالم عربي أو كاتب في أي
مكان عام ال ُيقارن بما يالقيه أي فنان يواجه الجمهور في أي مكان.
ً
صحيح أن الفنان يقدم مادة ترفيهية ،وصحيح أيضا أن وسائل
ً
ً
اإلعالم تلعب دورا كبيرا في ذلك .لكن الصحيح أيضا أنه قد حان
الوقت لكي يقف المفكر والمبدع العربي أمام نفسه ليسأل السؤال
الكبير :لماذا أنا في بعد عن الناس؟ ولماذا الناس في بعد عني؟
ً
ً
مــا جــرى مــؤخــرا فــي ال ـعــراق ،وتــالـيــا فــي لبنان ،وقـبــل ذلــك في
الـجــزائــر وتــونــس واألردن والـيـمــن ،كــل هــذه الـمــآســي ولــم نسمع
ً
ً
ً
ً
صوتا أو بيانا لمبدع عربي ،كبيرا أو صغيرا! كل هذا ولم نسمع
ً
ً
رأيا موضوعيا يحلل ما يجري ويسنده إلى أسبابه الموضوعية
ويــرى المستقبل! كل هــذا -كما قــال الزميل عبده وازن -والمبدع
اله بنفسه ونتاجاته وعالمه ،وربما كتب
والمفكر والفنان العربي ٍ
جملة عابرة على "تويتر" أو "فيس بــوك" أو أنــزل صــورة له على
"االنستغرام" وهو بقرب موقع حدث ملتهب! نعم ،المفكر والمبدع
ً
والمثقف العربي غائب فردا ،وغائب جماعة عن الحدث الشعبي ،عن
الثورة الشعبية ،عن الموات اليومي الذي يمر به المواطن .ونعم،
يعاقب المواطن هذا اإلنسان المفكر والمبدع والفنان ،بأن يتخلى
عنه ويتركه لشأنه .فمن تركني لشأني ملت عنه وتركته لشأنه.
أعرف أن مقالي هذا قد يستثير الكثير من الزمالء للدفاع عن
ً
أنفسهم ،وعــن مواقفهم ،وهـنــاك مــن سيدلل على أنــه نشر مقاال
أو تغريدة تدين ما يحصل .لكن ،هــذا هو االستثناء الــذي يؤكد
ّ
ً
كت َاب
القاعدة .فالقاعدة كلنا سكوت ،وال أستثني أحــدا ،وكلنا
رواي ــة وقـصــة وشـعــر ومـســرح وتشكيليين ومسرحيين -الهــون
بكتاباتنا الشخصية ،ونهرول راكضين إلى أول دعوة تصل إلينا
من أي معرض كتاب أو تظاهرة أو تجمع ،لكي نحضر هناك ونقدم
أوراقنا بأفكارنا العظيمة ...بينما اآلخــر؛ جموع اآلخــر ،الشعوب
العربية تعيش عالمها اليومي المختلف ،عالمها المعجون بالثورة
وبالدم والموت.
المفكر والمبدع غريب عن ألم شعبه ،إال فيما ندر ،ولذا يعاقبه
أبناء شعبه بتجاهله ونكران حضوره!

حصاد
عزيزة الطائي
ً
والرواية والقصة القصيرة جدا،
كما أنها ناقدة وباحثة لها باع
في رصد وتأريخ األدب العماني
الـ ـح ــدي ــث الس ـي ـم ــا فـ ــي م ـجــال
ال ــرواي ــة .أم ــا ديــوان ـهــا ال ـفــائــز "
خ ــذ ب ـي ــدي ف ـ ًقــد رحـ ــل ال ـخــريــف
"الصادر حديثا عن اآلن ناشرون
وموزعون في ّ
عمان بالتعاون مع
بيت الغشام للصحافة والنشر
واإلع ـ ـ ـ ــام ف ــي م ـس ـق ــط ،ف ـيــذخــر
ً
بالنزعة الصوفية ،ووفـقــا لــدار
الـنـشــر ف ــإن الـطــائــي تستحضر
ع ـب ــر م ـق ــاط ــع الـ ــديـ ــوان ال ـح ـيــاة
التي عاشت في الذاكرة وتحمل
ك ـ ــل لـ ـحـ ـظ ــات االن ـ ـت ـ ـظـ ــار وت ـم ــر
أمــام ـهــا ك ـشــريــط مــرئــي يـطــوف
كــل ال ـف ـصــول وال ـم ــدن واألزمـ ــان
واألش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاء ،وه ـ ـ ــي وإن ت ـل ــوح
بالوداع إال أنها ما تزال تحتفظ
بشيء مما تبقى ،تاركة وراءها
الخريف الذي رحل لضوء األمل
الذي تراه في جوانيات النفس،
نـفـسـهــا ال ـعــاش ـقــة والـمـعـشــوقــة
كما تستهل بمقولة جالل الدين
ال ــروم ــي" :أي ـهــا الـبـشــر األنـقـيــاء
التائهون في هذا العالم لم هذا
الـتـيــه مــن أج ــل مـعـشــوق واح ــد،

ما تبحثون عنه في هذا العالم،
أبـحـثــوا فــي دخــائـلـكــم فـمــا أنتم
سوى ذلك المعشوق".
وتـ ـق ــول ال ـط ــائ ــي ف ــي ت ـقــديــم
الديوان" :أنا أنثى من ماء ونار،
غيمة تطفو على سطح الكون"،
لتحمل الـتـضــادات فــي المعنى
دالل ــة الـعـشــق ال ـصــوفــي الــزاهــد
فـ ــي الـ ـحـ ـي ــاة ال ـ ـ ــذي ي ـع ـي ــش فــي
الـ ـب ــرزخ دون أن ي ـح ـمــل خـطــاه
إلــى جهة أخــرى ،وهــي تستعير
من القاموس الصوفي مفرداته
لـ ـتـ ـن ــاص ــات ت ـ ـثـ ــري ال ـم ـح ـم ــول
الشعري:
"ام ـ ـ ـ ـ ــرأة م ـع ـل ـق ــة عـ ـل ــى ح ــاف ــة
األشياء
تـ ـحـ ـتـ ـض ــر فـ ـ ــي م ـ ـنـ ــزلـ ــة ب ـيــن
منزلتين
خارج الحياة والموت
ملء محراب روحها
بعشق الله".
وفـ ــي م ـق ـطــع آخ ـ ــر ،ت ـع ـبــر عن
هذا الوله من خالل تأمل األشياء
ال ـ ـ ــذي ت ـ ــرى ف ـي ــه ح ـ ّـب ـه ــا لـحـظــة
تأملية من كــوة األبــواب وزاويــة
النوافذ صمت الجدران وإغفاءة
الـ ـلـ ـي ــل ،وت ـس ـت ـح ـض ــر ال ـغ ـي ــاب
المستحيل بـتــداعـيــات الــذاكــرة
والمتخيل.
وتقول:
غ ـ ـفـ ــا ال ـ ـل ـ ـيـ ــل ع ـ ـلـ ــى خـ ــرائـ ــط
جسدينا
من أرق الولهة في أحشائي
هكذا يطويني الليل بشبقي
فينثر الجنون على أوراقي
لالحتفاء بجنة حبك
كزهرة الصبار".
وتقول في المقطع األخير:
"مع رحيل القمر
ً
غفت النجوم نقطا
في ماء عينيها
من منفى الروح
ككاهن يطوي سفره المقدس".

«الفكر العربي» تطلق الدورة الثالثة
من «القصة القصيرة بأقالمهم»

أعلنت مؤسسة الفكر العربي ،إطالق الدورة الثالثة من مسابقة
"القصة القصيرة بأقالمهم" ،الموجهة لتالمذة المرحلة الثانوية،
لكتابة نصوص باللغة العربية ،وا لـبــدء باستقبال النصوص
المشاركة من  21أكتوبر حتى  21ديسمبر  ،2019وذلك في إطار
مشروعها لإلسهام بتطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها "عربي
ً
 ."21وتطرح المسابقة هذا العام سؤاال ينبغي اإلجابة عنه ،وهو:
ً
ً
ً
"أين ستكون مهنيا وحياتيا بعد  15عاما من اآلن؟ تخيل واكتب
قصة قصيرة عن ذلك".
وتهدف المسابقة إلــى تحفيز التالمذة على كتابة نصوص
قصيرة بالعربية ،وتتلخص شروط المشاركة في أن يكون النص
باللغة العربية الفصحى ،وأن يتراوح عدد الكلمات بين  250و500
ً
ً
كلمة كحد أقصى ،وأن يكون النص غير منشور سابقا (إلكترونيا
ً
أو ورقـيــا) ،ويكون المشترك أو المشتركة في المرحلة الثانوية
للعام األكاديمي .2020-2019
ُ
ويمنح كل من الفائزين الـ 10األوائل مكافأة قدرها  500دوالر،
ُ
ويمنح كل من الفائزين الواردة أسماؤهم في القائمة من المرتبة
ً ُ
 11إلى  20مكافأة قدرها  150دوالرا ،وتنشر القصص العشرون
ً
الفائزة في كتاب يحمل أسماء الفائزين جميعا.
تتألف لجنة التحكيم من خبيرين تربويين يقيمان النصوص
الـمـقــدمــة ب ـنـ ً
ـاء عـلــى معايير علمية ،وي ـخ ـتــاران قــائـمــة ب ــأول 20
ُ َ
ً
نصا ،وفق الترتيب .وتعلن أسماء الفائزين على صفحة "عربي
 "21اإللكترونية ،وعلى وســائــل التواصل االجتماعي الخاصة
بالمشروع .ويتعين على التالمذة الراغبين في المشاركة ،ملء
االسـتـمــارة الخاصة بالمسابقة الـمــوجــودة على موقع مشروع
"عربي ."21
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مزاج

أخبار النجوم

الجندي وزينة وشاهين وعلوي
يتألقون في زفاف شاكر

ً
بعد تحضيرات وعمل استمر أكثر من  20عاما ،ينتظر الكاتب الكبير بشير الديك فيلمه الجديد
«الفارس واألميرة» ليخرج إلى النور ،وهو أول فيلم مصري عربي ينتمي ألعمال الرسوم المتحركة.
وفي دردشته مع «الجريدة» ،يتحدث الديك عن الفيلم وتفاصيل تحضيراته واشتراك عدد كبير من الفنانين.
القاهرة – هيثم عسران

طبيعة الفيلم
جعلتني أعمل
بطريقة محددة
فسجلت
ً
الصوت أوال

العمل تتوافر
فيه عناصر
ومقومات
النجاح وجميع
المشاركين فيه
نجوم كبار

• كـ ـ ـي ـ ــف ب ـ ـ ـ ــدأ ال ـت ـح ـض ـي ــر
ل ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع ف ـ ـي ـ ـلـ ــم "الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارس
واألميرة"؟
 تـحـضـيــر الـفـيـلــم ب ــدأ قبلأك ـث ــر م ــن  20ع ــام ــا ،م ــن خــال
المخرج الراحل محمد حسيب،
حـيــث كـنــا نعمل مـعــا فــي أ ّحــد
المشاريع الفنية ،وطلب مني
كـتــابــة سـيـنــاريــو لفيلم رســوم
مـ ـتـ ـح ــرك ــة م ـ ـصـ ــري  -ع ــرب ــي،
واتفقنا بالفعل على الخطوط
الـ ـع ــريـ ـض ــة ل ـل ـع ـم ــل ،واق ـ ـتـ ــرح
ح ـس ـيــب أن ي ـك ــون ال ـف ـي ـلــم عن
حياة محمد بن القاسم الثقفي،
ّ
الفارس العربي الذي تمكن من
تحقيق نجاحات كبيرة وفتح
ب ـ ــاد الـ ـسـ ـن ــد ،وق ـ ـ ــام ب ـت ـحــريــر
أطفال ونساء من يد القراصنة
في المحيط.
وم ـ ـ ــن هـ ـن ــا ب ـ ـ ـ ــدأت رح ـل ـت ــي
ف ــي االطـ ـ ــاع ع ـلــى ال ـم ــزي ــد من
ال ـت ـفــاص ـيــل حـ ــول الـشـخـصـيــة
الـتــي لــم أك ــن أعــرفـهــا ول ــم أقــرأ
عـنـهــا مــن ق ـبــل ،وب ــدأن ــا العمل
ً
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا ،م ــن
خــال معالجة أولـيــة قصيرة،
فالمشروع أقرب إلى الملحمة
التاريخية ،وقبل الـشــروع في
بالفيلم
ال ـس ـي ـنــاريــو ال ـخ ــاص
ّ
رح ــل محمد حـسـيــب ،وتــوقــف
التحضير ،حتى قررت الشركة
المنتجة إسناد مهمة اإلخراج
لي.

س ـع ـي ــدا ب ــال ـف ـك ــرة ،وان ـط ـل ـق ـنــا
لنعمل الفيلم الطويل.

أحب المغامرة
• ألم تقلق من التجربة؟
 ب ـط ـب ـعــي أحـ ــب ال ـم ـغــامــرةوأعـ ـشـ ـقـ ـه ــا ،ووجـ ـ ـ ــدت ت ـجــربــة
"ال ـف ــارس واألمـ ـي ــرة" ،تدفعني
إلى اتجاه جديد حرصت على
التفاعل معه ،ورغم طول فترة
التحضير للعمل والعمل عليه
بفترات متقطعة ،فــإن خروجه
للنور واستقبال الجمهور له
جعالني أشعر بأنني نجحت
في مهمتي ،فالفيلم كان بمنزلة
حلم.
• ل ـ ـمـ ــاذا اخ ـت ـي ــر م ـه ــرج ــان
الجونة ليكون محطة العرض
األولى للفيلم؟
 س ـع ـي ــد ل ـل ـغ ــاي ــة ب ــإت ــاح ــةفرصة العرض للفيلم بالجونة،
ب ــاع ـت ـب ــاره م ــن ال ـم ـه ــرج ــان ــات
ً
مصر،
المهمة سينمائيا فــي ّ
ونجح في التواصل مع صناع
الـسـيـنـمــا ال ـعــال ـم ـيــة ،وطبيعة
ال ـف ـي ـل ــم كـ ـ ـ ــأول ف ـي ـل ــم م ـص ــري
ثنائي األبعاد يتم تنفيذه كان
م ــن ا ل ـم ـهــم أن ت ـك ــون محطته

األولـ ـ ـ ــى ب ــأح ــد ال ـم ـه ــرج ــان ــات
السينمائية ا لـكـبـيــرة ،خاصة
أن منتجه يسعى إ لــى عرضه
خالل األيام المقبلة بالصاالت
السينمائية ،وما حدث أن إدارة
الـ ـمـ ـه ــرج ــان ط ـل ـب ــت م ـش ــاه ــدة
النسخة قبل األ خ ـيــرة للفيلم،
حيث كنا نعمل عليها ،وعندما
أرسلناها لهم ّ
تحمسوا بشدة
لعرضه في المهرجان ،ووجدت
ت ـفــاعــا ك ـب ـيــرا م ــن ال ـح ـضــور،
خاصة األطفال الذين سمح لهم
بالحضور في الصالة.

ً
أفكر دائما
فيما سأكتبه
سيكون
وهل ً
مناسبا أم ال

بشير الديك

تسجيل الصوت
• الـ ـفـ ـيـ ـل ــم يـ ـجـ ـم ــع أجـ ـي ــاال
مـخـتـلـفــة م ــن ال ـف ـنــان ـيــن ،كيف
حققت هذه المعادلة؟
 طـبـيـعــة ا ل ـف ـي ـلــم جعلتنيأع ـمــل بـطــريـقــة م ـح ــددة ،حيث
ً
ق ـمــت بـتـسـجـيــل ال ـص ــوت أوال
ل ـج ـم ـيــع األدوار ،وب ـع ــد ذل ــك،
ً
ون ـظــرا ألن ظ ــروف اإلن ـتــاج لم
تكن سهلة ،في ظل ارتفاع كلفة
االنتاج ،فقد بدأنا العمل بشكل
تدريجي على الرسومات التي
ّ
نفذها الراحل مصطفى حسين،
وأكـثــر مرحلة استغرقت وقتا
وتــوقـفـنــا أمــام ـهــا ه ــي مرحلة

التحريك ،ألنها صعبة للغاية،
واس ـت ـغ ــرق ــت ال ــوق ــت وال ـك ـل ـفــة
األكبر بالتنفيذ.

نجوم شباك
• وكيف تم اختيار الفنانين؟
 االختيار كــان معتمدا فيالمقام األول على الشخصيات
المناسبة التي يمكن أن تقدم
األدوار ب ـش ـكــل ت ـض ـيــف إل ـيــه،
وهـ ـ ــو مـ ــا حـ ـ ــدث مـ ــع ال ـج ـم ـيــع
مــن دون اسـتـثـنــاء ،فـحـتــى مع
َم ــن سـجـلــوا ال ـصــوت وه ــم في
بدايتهم الفنية ،أصبحوا اآلن
نجوم شباك كبارا.
• ك ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــرج ،م ـ ـ ـ ـ ـ ــا هـ ــي
الصعوبات التي واجهتك؟
 أعـمــال الــرســوم المتحركةص ـع ـبــة ف ــي ال ـت ـن ـف ـيــذ ل ـل ـغــايــة،
والـمـجـهــود األك ـبــر يــذهــب إلــى
ع ـم ـل ـيــة "الـ ــدي ـ ـكـ ــوبـ ــاج" ،حـيــث
نـعـمــل عـلــى تـقـطـيــع الـمـشــاهــد
"ش ــوت ش ــوت" ،ثــم رسـمــه على
الورق ،حتى نصل إلى الرسوم
المتحركة ،وهذه العملية مكلفة
وت ـس ـت ـغــرق وق ـت ــا ط ــوي ــا ،ألن
التنفيذ ال يكون إلكترونيا عبر
الحاسب اآللي ،ولكنه يدوي.

التفاصيل واألحداث
• كيف تعاملت معهم خالل
هذه الفترة؟
 أدرك ط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــة ا لـ ـعـ ـم ــلوصعوبته ،فهو يتناول الكثير
م ـ ــن الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل واألحـ ـ ـ ـ ـ ــداث،
و يـقــد مـهــا بشكل مختلف ،لــذا
فضلت في البداية أن أتفق مع
ا لـشــر كــة المنتجة عـلــى تنفيذ
بعض المشاهد كتجربة ،وهو
ما حدث بالفعل ،وتم تقديم ما
قمنا بالعمل عليه في مهرجان
سينما األطفال الذي كان يقام
ً
سنويا ،بفيلم قصير للرسوم
المتحركة بنفس االسم ،ونجح
عندما شاهده األطفال ،وكنت

شريف مع زوجته ووالده هاني شاكر

تـ ـت ــوق ــع أن يـ ـحـ ـص ــد ن ـج ــاح ــا
تجاريا؟
 أتـ ـمـ ـن ــى ذلـ ـ ــك ب ــال ـت ــأك ـي ــد،وبـ ــرأيـ ــي ال ـع ـم ــل تـ ـت ــواف ــر فـيــه
ع ـنــاصــر وم ـق ــوم ــات ال ـن ـجــاح،
فجميع المشاركين بــه نجوم
ك ـبــار ،والـفـيـلــم بــه مـســاحــة من
االس ـ ـت ـ ـعـ ــراضـ ــات واألغـ ـنـ ـي ــات
والـ ـم ــواق ــف ال ـك ــوم ـي ــدي ــة ال ـتــي
تجعله ال يقل عن أفالم "ديزني"
الـ ـت ــي ن ــراه ــا ف ــي ال ـس ـي ـن ـمــات،
وت ـ ـح ـ ـقـ ــق إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات كـ ـبـ ـي ــرة،
ً
والتجربة لكونها ّ األولى عربيا،
ف ـن ـحــن أمـ ـ ــام ت ــرق ــب ل ـم ـغــامــرة
جديدة أتمنى نجاحها.

أحمد السقا ينتظر استئناف
تصوير فيلم «العنكبوت»

• مـ ــا سـ ـب ــب اب ـ ـت ـ ـعـ ــادك عــن
ً
الساحة الفنية أخيرا؟
 أفكر دائما في ما سأكتبه،وهـ ــل س ـي ـكــون م ـنــاس ـبــا أم ال،
الـمـشـكـلــة ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي
أن ه ـن ــاك أعـ ـم ــال "أك ـ ـشـ ــن" بــا
م ـ ـض ـ ـمـ ــون حـ ـقـ ـيـ ـق ــي ،وكـ ــذلـ ــك
كوميديا معتمدة على النجم
مــن دون وج ــود نــص حقيقي،
وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـت ـفــاص ـيــل ،في
النهاية إذا كانت هناك تجربة
تستحق أن أع ــود مــن خاللها
للشاشة من خاللها لن أتأخر.

مقومات النجاح
بوستر «الفارس واألميرة»

عقد شريف شاكر ،ابــن الفنان المصريهاني شاكر،
قرانه على زوجته نــوران هاني ،واحتفل بزفافه في أحد
ال ـف ـنــادق الـفـخـمــة الـمـطـلــة عـلــى الـنـيــل الـسـبــت الـمــاضــي،
بحضور والده الفنان هاني شاكر ،وزوجته نهلة توفيق،
الـتــي لفتت األن ـظــار بأناقتها وجمالها وأه ــل الـعــروس،
إضافة إلى عدد من الممثلين والفنانين والشخصيات،
أبرزهمإلهام شاهين وليلى علوي ونادية الجندي وزينة
رضا وروجينا ومنى عبدالغني وخالد زكي وشريف منير
وبوسي شلبي وسهير شلبي وأشرف زكي والمستشار
مرتضى منصور.
وباركت شاهين للعروسين بكلمات رقيقة ،حيث نشرت
صــورا لها من حفل الــزفــاف ،حيث تألقت بفستان أسود
طويل مع ماكياج أظهر أنوثتها.
أم ــا نــاديــة الـجـنــدي فــأذهـلــت الـحـضــور ب ـ ـ ــ«»jumpsuit
بــال ـلــون ال ـب ـيــج م ـط ــرز ،وب ــه ش ــراش ـي ــب ،أظ ـهــر رشــاقـتـهــا
وماكياج مالئم ،فتحدت بإطاللتها العمر لتظهر شبابها
الـمـتـجــدد ،كـمــا الـتـقــت الـمـمـثـلــة زي ـنــة فخضعتا لجلسة
تصوير ،ارتــدت خاللها زينة فستانا أســود جــاء بقصة
ضيقة على الخصر أظهرها بأناقة ال توصف.

أحمد السقا

• ال ـف ـي ـل ــم س ـي ـط ــرح قــري ـبــا
ب ــال ـص ــاالت الـسـيـنـمــائـيــة ،هل

صور «السوشيال ميديا»ِ ...فخاخ أضرت بالفنانين
وقع فيها محمد رمضان ودينا الشربيني وعادل إمام
تعتبر الصور في
«السوشيال ميديا»
ً
أفخاخا منصوبة للفنانين
والفنانات ،إذ تسببت في
مشكالت كبيرة لعدد
منهم.

ينتظر الممثل المصريأحمد السقا استئناف تصوير
فيلمه الجديد «العنكبوت» ،خالل األيــام القليلة المقبلة،
بعد فترة توقف ألسبوعين ،بسبب إجراء تعديالت على
سيناريو العمل ،والتي استغرقت وقتا طويال ،على أن
ي ـعــود فــريــق الـعـمــل إل ــى الـتـصــويــر م ــرة أخ ــرى األس ـبــوع
المقبل.
وانتهى أبطال الفيلم ،الذي لم يتم تحديد موعد نهائي
لطرحه حتى اآلن ،من تصوير  10أيــام في األحــداث بين
القاهرة واألقصر ،حيث عاد فريق العمل مؤخرا من األقصر
بعد تصوير  4أيــام هناك ،وجمعت المشاهد بين أحمد
السقا ومنى زكي وعدد من الفنانين.
وفيلم «العنكبوت» بطولة أحمد السقا ،وإخراج أحمد
نادر جالل ،وتأليف محمد ناير ،ويشارك في بطولته منى
زكي ،ظافر العابدين ،يسرا اللوزي ،أحمد فؤاد سليم وزكي
فطين عبدالوهاب ،وريم مصطفى ومحمود غريب.

«فارقوني» العراقية لناصيف
زيتون في المراتب األولى

القاهرة – محمد قدري

لبلبة حرصت
على الحضور
للتصوير
بعد اتصال
مع عادل إمام
لالطمئنان
على صحته

عقب عزاء
طلعت زكريا
شن رواد
التواصل
الهجمات
على الفنانين
الكبار

عادل إمام

دينا الشربيني
وقع عدد من النجوم والفنانات في فخ
السوشيال ميديا ،من خالل نشر صورهم
بعفوية ،إال أن ذلــك تسبب لهم بــأزمــات
ومشكالت كثيرة ،نتيجة بعض األخبار
الـمـغـلــوطــة أو غ ـيــر ال ـم ـق ـصــودة ،وال ـتــي
انتشرت دون قصد منهم.
وكان الفنان محمد رمضان على موعد
جديد مع أزمــة جديدة ،من خالل رحلته
للمملكة العربية السعودية للمشاركة
في موسم الرياض ،حيث سافر بإحدى
الطائرات التي أقلعت من مطار القاهرة
متجهة للرياض ،وقــام بنشر فيديو من
داخــل "قمرة القيادة" بالطائرة ،وهــو ما
أشعل موجة غضب عارمة على وسائل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ل ـع ــدم قــانــونـيــة
وجوده في هذه المنطقة ،فالقوانين كلها
تمنع وج ــود أي راك ــب فــي قمرة القيادة
منذ أحداث  11سبتمبر ،كما ظهر رمضان
ً
جالسا على مقعد مساعد الطيار ،األمر
الذي منع مساعد القائد من الحضور ،مما
اعتبر مخالفة جسيمة لقوانين الطيران.
ً
وتـبـيــن الح ـق ــا أن ال ـطــائــرة وطاقمها
تابعون إلحدى شركات الطيران الخاصة،
ال ل ـشــركــة م ـصــر ل ـل ـط ـيــران ال ـح ـكــوم ـيــة،
واتخذت سلطات وزارة الطيران المدني
ال ـم ـصــريــة قـ ـ ــرارا ب ــوق ــف ك ــل م ــن الـطـيــار
ومساعده ،والتشديد على عدم دخول أي
فنان أو أي شخصية لألماكن الممنوعة،

محمد رمضان

حيث نال رمضان انتقادات واسعة وصلت
إلــى حــد الـســب مــن جــانــب بعض األطقم
الـعــامـلــة ف ــي م ـجــال ال ـط ـي ــران ،م ــن خــال
حساباتهم عـلــى ال ـتــواصــل االجتماعي
لتسببه في إيذاء زمالئهم ،ألنه قام بنشر
الفيديو الــذي حرص على التقاطه ،على
الــرغــم مــن الـتـشــديــد عـلــى ع ــدم قانونية
ما قام به.

حالة حرجة
من جانب آخر ،نشر عدد من العاملين
ف ــي صـنــاعــة ال ــدرام ــا أخ ـب ــارا ع ــن مــرض
الـ ـفـ ـن ــان ع ـ ـ ــادل إم ـ ـ ــام الـ ـش ــدي ــد ودخ ــول ــه
المستشفى فــي حــالــة حــرجــة ج ــدا ،مما
يهدد تصوير مسلسله الجديد "فالنتينو"،
المقرر عرضه خالل شهر رمضان القادم
بـعــد أن تــأجــل ال ـعــام ال ـمــاضــي ،وه ــو ما
ت ـس ـبــب ف ــي أزم ـ ــة ك ـب ـيــرة ل ـطــاقــم الـعـمــل
والممثلين المشاركين وجـعــل البعض
م ـن ـهــم يـ ـش ــارك ب ـم ـن ـش ــورات ت ـن ـفــي ذل ــك
وت ـهــاجــم م ــن ن ـشــر ال ـخ ـبــر ،مــؤكــديــن أن
الزعيم بخير ولم يصبه أي مكروه خالل
الفترة الماضية.
بدورها ،تواصلت "الجريدة" مع أحد
المصادر المشاركة بالعمل ،وأوضحت
أن الفنان عادل إمام تعرض ألزمة صحية
ك ـب ـي ــرة ق ـب ــل ش ـه ــر ودخ ـ ـ ــل ع ـل ــى إث ــره ــا

مستشفى الجونة في سرية تامة ،ومكث
عدة أيــام تحت حراسة مشددة دون علم
أح ـ ــد ،ب ــال ـت ــزام ــن م ــع م ـه ــرج ــان ال ـجــونــة
السينمائي ،وهو ما منعه من الحضور،
وهو ما تفهمه صناع المهرجان وجعلهم
ال يعلقون على الغياب ،ولكنه بعد عدة
أيـ ــام تحسنت حــالـتــه وس ــاف ــر لـلـقــاهــرة،
وبعدها بأسبوعين عاد لموقع التصوير
الستكمال المسلسل الذي انتهى من %70
مـنــه حـتــى اآلن ،ويـسـعــى لــانـتـهــاء منه
خــال شهرين على األكـثــر وفـقــا للخطة
المرسومة ،حيث حرصت الفنانة لبلبة
على الحضور للتصوير بعد اتصال مع
عادل إمام لالطمئنان على صحته ،بعد
انتشار األخ ـبــار ،وحــرصــت بعدها على
متابعته يوما بيوم.

دياب والشربيني
من جهتها ،نالت الفنانة الشابة دينا
الـشــربـيـنــي س ـيــا م ــن االنـ ـتـ ـق ــادات عقب
ظهورها بالمملكة العربية السعودية،
ض ـم ــن حـ ـف ــات م ــوس ــم ال ـ ــري ـ ــاض الـ ــذي
ح ـض ــره ع ـش ــرات ال ـف ـنــان ـيــن الـمـصــريـيــن
والعرب والعالميين ،حيث ظهرت برفقة
الفنان عمرو دياب بفستان مثير قصير،
باإلضافة إلى حضورها مع عمرو دياب،
عـلــى الــرغــم مــن ع ــدم إعــانـهـمــا الرسمي

لـلــزواج حتى هــذه اللحظة ،ولذلك تلقت
الشربيني و"الـهـضـبــة" االن ـت ـقــادات منذ
اللحظة األولى ،خاصة بعد أن وجه لهما
عــدد من المراسلين والمصورين أسئلة
الذعة على السجادة الحمراء دون أن ترد
دينا عليهم.

طلعت زكريا
م ـ ــن ج ـه ـت ـه ــم ،ش ـ ــن رواد الـ ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ع ـقــب ع ـ ــزاء ال ـف ـن ــان طلعت
زكــريــا سلسلة مــن الـهـجـمــات عـلــى عــدد
من الفنانين الكبار الذين شاركهم زكريا
نجاحهم في أعمالهم السينمائية ،ومنهم
الفنان تامر حسني وعبلة كامل وكريم
عبدالعزيز وياسمين عبدالعزيز؛ لعدم
وجودهم في الجنازة والعزاء ،خاصة أن
العالقة بينهم كانت قوية فــي حياتهم،
واتهمهم البعض بنكران الجميل وعدم
الوقوف بجوار أصدقائهم ،في حين اكتفى
بعضهم بــالـنـعــي مــن خ ــال صفحاتهم
الرسمية على مواقع التواصل دون الرد
على الـهـجــوم أو االن ـت ـقــادات ،خــاصــة أن
ع ــددا منهم منشغل بـتـصــويــر ع ــدد من
األعمال الفنية.

ناصيف زيتون
بعد نحو شهر على طــرح الفنان ا لـســوري ناصيف
زيتون أغنية «فارقوني» ،ال تزال األغنية تحصد أصداء
إيجابية كبيرة جدا ،وتحتل المراتب األولى في مختلف
الدول ،وعلى جميع المنصات والمواقع واإلذاعات.
وأدى ناصيف هذه األغنية باللهجة العراقية للمرة
األو لــى ،وتفوق بأدائه على الكثير من النجوم ،فكانت
خـطــوة نــاجـحــة جــديــدة تـسـجــل ل ــه ،وأث ـبــت مــن خاللها
ق ــدرات ــه ال ـف ـن ـيــة ال ـك ـب ـيــرة ف ــي أداء مـخـتـلــف ال ـل ـه ـجــات،
وإرضـ ـ ــاء شــري ـحــة واس ـع ــة م ــن ال ـج ـم ـهــور م ــن مـخـتـلــف
البلدان العربية ،فحافظ على تألقه ونجاحه.
و ب ـ ـيـ ــن إ ت ـ ـقـ ــان ا لـ ـلـ ـهـ ـج ــة ،وأداء ن ــا صـ ـي ــف ا ل ـم ـت ـم ـيــز
وإحـ ـس ــاس ــه ال ـم ــره ــف وال ـك ـل ـم ــات وال ـل ـح ــن وال ـت ــوزي ــع
الرائعين ،جاء العمل متكامال وراقيا.

fitness
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ً
هل «نقترب من عصر فشل المضادات الحيوية كافة»؟
يعرب الباحثون عن قلقهم من التطور واالنتشار السريعين
لـ«الميكروبات الخارقة» ،وهي بكتيريا ال تتفاعل مع المضادات الحيوية.
نائية
اكتشف العلماء للمرة األولى ميكروبات خارقة عنيدة في منطقة ّ
من دائرة القطب الشمالي في النرويج ،وهم يخشون أن ذلك ال يبشر
بالخير بالنسبة إلى مستقبل العالجات بالمضادات الحيوية.
نتيجة العمليات الطبيعية واإلفراط في
اس ـت ـخــدام امل ـض ــادات الـحـيــويــة ،يصبح
كثير مــن س ــاالت البكتيريا الخطيرة
أكثر خـطــورة بتطويره مقاومة لبعض
املضادات الحيوية ،تلك األدويــة
الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـصـ ـفـ ـه ــا األطـ ـ ـب ـ ــاء
ـادة مل ـعــال ـجــة األخ ـم ــاج
عـــ ً
الـ ـ ـبـ ـ ـكـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــري ـ ــة.يـ ـ ـس ـ ــود
االعـ ـتـ ـق ــاد أن بـكـتـيــريــا
عـنـيــدة مـمــاثـلــة ُ(تــدعــى
أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا «م ـ ـي ـ ـك ـ ــروب ـ ــات
خ ـ ـ ـ ــارق ـ ـ ـ ــة») ت ـ ـقـ ــف وراء
آالف ح ـ ــاالت ال ــوف ــاة كل
سنة .ق ــادت البروفسورة

جينيفر روبــرتــس مــن جامعة كنساس
الفريق الذي أجرى الدراسة ،مذيبًا الثلج
الدائم في منطقة دائــرة القطب الشمالي
النائية فــي الـنــرويــج .كــان هــدف الفريق
األول ف ـهــم كـيـفـيــة ارتـ ـب ــاط غ ــاز املـيـثــان
الذي يحرره هذا الجليد الذائب بالتغير
املناخي على مستوى العالم .ولكن عندما
بدأ الباحثون يحللون عينات من التربة
من منطقة كونغسفيوردن في سفالبارد
بالنرويج ،حيث تقع قاعدتهم ،اكتشفوا
أمـ ـ ـرًا ف ــوج ـئ ــوا ب ــه وأخ ــاف ـه ــم :مجموعة
م ــن الـبـكـتـيــريــا ال ـخ ــارق ــة م ــن املـفـتــرض
بالتأكيد أال تكون مقيمة هناك .توضح
البروفسورة روبــرتــس« :قـ ّـدمــت الدراسة
فرصة جيدة الختبار عينات التربة بحثًا
عن جينات مضادات حيوية .وانطلقنا
مــن فرضية أن سفالبارد منطقة نائية
ومعزولة جدًا ،لذلك من املفترض أال نعثر
فـيـهــا عـلــى أدلـ ــة عـلــى جـيـنــات مـمــاثـلــة».
تـضـيــف« :ف ــي امل ـقــابــل ،عـثــرنــا عـلــى عــدد
كـبـيــر مـنـهــا ،بعضها جـيـنــات بكتيريا
خارقة مقاومة للمضادات الحيوية مثل
جينة نيودلهي التي نشأت أول مرة في

الهند قبل وقت ليس ببعيد .شكلت هذه
مفاجأة :مــن الــواضــح أن الجينات التي
عـثــرنــا عليها ُنـقـلــت خ ــال وق ــت قصير
اكتشفت فيها في الهند
بني الفترة التي ُ
وبني ُعثور مجموعتنا عليها في القطب
الشمالي بعد بضع سنوات».
روى العلماء ما اكتشفوه وتداعيات هذا
االكتشاف في تقرير دراســة جديد ُنشر
في «مجلة البيئة الدولية».
حلل الباحثون  40عينة تربة من ثمانية
مــواقــع مختلفة فــي س ـفــال ـبــارد .فكشف
تسلسل الحمض ال ـنــووي ال ــذي أجــروه
وج ــود  131جينة مـقــاومــة لـلـمـضــادات
الحيوية .تشمل الجينات الـتــي فوجئ
الـبــاحـثــون بــوجــودهــا فــي تــربــة القطب
ال ـش ـمــالــي  1-blaNDMال ـت ــي اكتشفها
ال ـع ـل ـم ــاء أول مـ ـ ــرة فـ ــي ن ـي ــودل ـه ــي فــي
الهند عــام  .2007في البكتيريا ،أظهرت
 1-blaNDMمقاومة ملضادات كاربابينيم
ال ـح ـي ــوي ــة ،وه ـ ــي م ـج ـمــوعــة ف ــاع ـل ــة من
األدوي ــة ال يستعملها األطـبــاء إال لعالج
األم ـ ـ ــراض امل ـعــديــة ال ـت ــي ال تـتـفــاعــل مع
املـضــادات الحيوية األخــرى.كــان السؤال

ال ـ ــذي ن ـش ــأ م ــن ه ـ ــذا االكـ ـتـ ـش ــاف :كيف
وص ـلــت ه ــذه امل ـي ـكــروبــات ال ـخــارقــة إلــى
هذه املنطقة النائية من القطب الشمالي؟
تفترض البروفسورة روبرتس وزمالؤها
أن ثمة طرقًا مختلفة عدة لبلوغ السالالت
املقاومة للمضادات الحيوية مكانًا بعيدًا
إلى هذا الحد.
توضح الـبــروفـســورة روبــرتــس« :نشأت
ع ـلــى األرج ـ ـ ــح م ــن م ـم ــرض ــات تـعــرضــت
مــرات عدة ألنــواع مختلفة من املضادات
الـحـيــويــة .ب ـهــذه الـطــريـقــة نحصل على
ه ـ ــذه ال ـ ـسـ ــاالت املـ ـق ــاوم ــة ل ـل ـم ـضــادات
الحيوية التي تستمر رغــم لجوئنا إلى
عالجات الحلول األخيرة».تتابع مؤكدة:
«ال يبعد بعض املواقع حيث عثرنا على
جينة ساللة نيودلهي كثيرًا عن قاعدة
البحوث الرئيسة .لذلك ثمة احتمال أن
تكون فضالت اإلنـســان املسؤول».تحدد
هــذه الباحثة أيضًا مسارين آخــريــن قد
تـكــون ال ـســاالت املـقــاومــة سلكتهما في
عملية انتقالها إلى أماكن مماثلة .األول
عبر «مستعمرات الطيور املعششة» التي
انـتـشــرت فــي األم ــاك ــن الـتــي الح ــظ فيها

الـعـلـمــاء «نـسـبــا م ــرك ــزة عــالـيــة م ــن هــذه
الجينات» .والثاني عبر تنقالت بعض
الحيوانات الصغيرة ،مثل الثعالب ،التي
قــد تلتقط البكتيريا مــن حفر املــاء التي
تتشاطرها مع الطيور.
واج ــه الـعـلـمــاء بـعــد ذل ــك مشكلة أخ ــرى.

أرادوا أن يحددوا أيًا من الجينات املقاومة
ل ـل ـم ـضــادات الـحـيــويــة مـحـلـيــة ،أي أنها
تـحــدث طبيعيًا فــي املنطقة ،وأي ــا منها
«انتقلت» إلى منطقة القطب الشمالي من
أجزاء أخرى من العالم.

tawabil@aljarida●com

ً
كلمة السر :من  11حرفا وهي اسم عالمة تجارية لألزياء ،تأسست عام  1968في أميركا.
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كلمات متقاطعة
كالفين كالين

كلمة السر

 – 4م ــوج ــود م ـنــذ عهد
 – 1فوز وظفر بالمراد – ط ــوي ــل – عــائ ـلــة رئـيــس
عال وارتفع.
أرجنتيني راحل.
إيطالي.
 – 2مرفأ
 – 5وطــن وامــة – خشبة
 – 3فـ ـ ـ ـ ــرد – أر جـ ـ ـ ـ ـ ــع – مـ ـعـ ـت ــرض ــة فـ ـ ــي ع ـن ـقــي
وشوشه.
الـثــوريــن بــأداتـهــا – أمــر

 – 11انطالق ومغادرة –
يشرب فيه.
فظيع.
 – 6خــاصـتــه – وج ــد ما  – 9ض ـم ـي ــر م ـت ـص ــل – جزيرة سورية.
سعادين – إسم موصول.
يشبع رغبة.
 – 7الين وساهل – مانع  – 10دولة عربية – مكان
تحتفره السباع والهوام
وزاجر.
 – 8اتصل بقرابة – إناء ألنفسها.
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عموديا:

2

الحلول

1

 – 1واج ــه والـتـقــى – من
الحيوانات.
 – 2عـ ـ ــا ص ـ ـ ـمـ ـ ــة دو ل ـ ـ ـ ــة
آسيوية – رب.
 – 3أص ــل – مــن أعـضــاء
الجسم – أحــد الوالدين
– عائلة شاعر برتغالي.
ّ –4
قوي ماض في أموره
– جذب الى.
ّ
 – 5أعـلــن بـشــدة حقيقة
شيء – طائر حاد البصر
– سقي.
 – 6خ ـص ــب – مـ ـن ــزل –
وكالة أنباء عربية.
 – 7مصمم أزياء لبناني
عالمي.
ً
 – 8حــادث ليال – وكالة
ً
انباء سوفياتية (سابقا)
– فضاء.
أياد – أزال األثر عن.
ٍ –9
 – 10دولة آسيوية – أحد
الكواكب.

1

2

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

تسالي

sudoku

ا

حرف
إشارة
عمل
مالك
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
م ـه ـن ـي ــا :ي ـ ــوم مـ ـش ــرق ت ـح ـل ــو فـيــه
مراجعة مشاريعك والتأكد منها.
ً
عــاطـفـيــا :حــالـتــك الـعــاطـفـيــة تدعو
إلى االنشراح والتأمل بأيام واعدة.
ً
اجتماعيا :تأتيك دعــوة قــد تكون
ّ
شفهية لحضور معرض أو ندوة
ّ
ثقافية.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :الـ ـصـ ـب ــر عـ ـل ــى اتـ ـخ ــاذ
ً
القرارات قد يكون مسيئا لك.
ً
عاطفيا :خذ حذرك من الحب من
ّ
طرف واحد فهو قتال.
ً
اجتماعيا :تحتاج إلى الترفيه عن
نفسك فابحث عن هواية لك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـي ــا :ال ت ـت ــأس ــف ع ـل ــى ع ـم ــل أو
مشروع لم يتحقق فالمستقبل أمامك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :يــدع ـمــك ال ـح ـب ـيــب ف ــي كــل
خطوة على الرغم من وضعه المادي
ّ
الضيق.
ً
اجتماعيا :أمامك زيارة تفتح أمامك
ً
أبواب الرجاء وتجعلك متفائال.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :إذا أنت أحببت عملك فلن تقف
ّ
أي صعوبة أمامك.
ّ
ً
عاطفيا :الكالم اللين والجميل يؤثر
ً
كثيرا على عواطف الحبيب.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـصـلــك دع ـ ــوة م ــن أحــد
معارفك لحضور مناسبة ما.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مـهـنـيــا :داوم عـلــى عـمـلــك بـكــل ثبات
فالمثابرة أول طرق النجاح.
ً
عاطفيا  :تتطلع اليك بعض العيون
بنظرات الحب وأنت غير مبال.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ت ـتــوقــف ع ــن اكـتـســاب
المعرفة بمختلف الوسائل المتوافرة
لديك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تنجح فــي عمل أو فــي تجارة
ً
ّ
المادية.
وقريبا تصلك النتائج
ً
ً
عــاطـفـيــا :قــد يـخـطــأ الـحـبـيــب أحـيــانــا
فحاول تنبيهه بكالم الئق ال بالشتائم.
ً
ً
اجتماعيا :رياضة المشي مفيدة جدا
ّ
ً
وال تكلفك شيئا إن مارستها.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :كبرياؤك يمنعك أحيانا من
المطالبة بحقوقك ،وهذا خطأ فادح.
ً
عاطفيا  :ال تقسم قلبك إ لــى قسمين
ً
ً
وعليك ان تختار حبيبا واحدا.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ي ــرت ــاح ــون
ل ــوج ــودك بينهم لـكــن األه ــم البحث
عن راحتك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مـهـنـيــا  :معرفتك بمهنتك وا سـعــة
ً ّ
جدا لكنك ال تستخدم سوى القليل
منها.
ً
ّ
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ال ت ـت ـه ــي ــب م ـ ــن كـشــف
ً
مشاعرك عندما تكون صادقا فيها.
ً
اجتماعيا :لديك ّ
حس عائلي وتريد
أن يكون جميع األفراد سعيدين.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
مهنيا :العمل مع فريق متكامل يعطي مـهـنـيــا :الـتـعــاطــي مــع ال ــرؤس ــاء أمــر
ّ ً
نتائج أفضل من العمل الفردي.
دقيق ،وعليك تقديم االحترام أوال.
ً
ً
ً
عاطفيا :تالحظ تراجعا في عالقتك عاطفيا :الفراغ العاطفي الذي تشعر
ّ
به سيبقى إن لم تنفتح على الغير.
العاطفية فابحث عن األسباب.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :مــا كــل مــا يتمنى الـمــرء اجتماعيا :االنعزال عن المجتمع غير
يدركه ،حاول أن تتفهم هذا الشطر .مفيد لك فابحث عن أصدقاء جدد.
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.2 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :كن صادقا في مواعيدك ،ألنها
المدخل الى عالقتك مع الغير.
ً
عاطفيا :ال تغضب من الحبيب وتتخذ
مواقف من الصعب الرجوع عنها.
ً
اجتماعيا :تحتاج إلى بعض الراحة،
وال ـط ـب ـي ـع ــة ه ــي خ ـي ــر ص ــدي ــق غـيــر
مكلف.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :ال تلم زمالءك في العمل إن كنت
أنت ّ
مسبب الخطأ.
ً
عاطفيا :تشتاق إلى الحبيب من بعيد
فتخاف من االتصال به.
ً
اجـتـمــاعـيــا :اع ــرف كـيــف تـتـصـ ّـرف في
أوقات الفراغ ،وال تدع الوقت يمر سدى.
رقم الحظ.22 :

مجتمع
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السفارة البرازيلية تحتفل بعيدها الوطني
احتفلت الـسـفــارة الـبــرازيـلـيــة فــي البالد
بعيدها الوطني ،بحضور مساعدة وزير
الخارجية لشؤون األميركتين السفيرة
ري ــم الـخــالــد وحـشــد مــن الدبلوماسيين
والشخصيات الرسمية واإلعالمية.
ووص ـف ــت ال ـخــالــد ال ـع ــاق ــات الـكــويـتـيــة-
البرازيلية بالوطيدة ،معربة عن سعادتها
ب ــإق ــام ــة ح ـف ــل الـ ـسـ ـف ــارة ف ــي دار اآلث ـ ــار
اإلسالمية ،معتبرة أن ذلــك من شأنه أن
يعزز التواصل بين الشعوب" ،وهو دائما
ما نشجع عليه وندعمه".
مــن جــانـبــه ،أكــد السفير الـبــرازيـلــي لدى
البالد نورتون ميلو رابيستا قوة عالقات

ً
ال ـب ـلــديــن ،م ـش ـيــدا بـتـطــورهــا الـمـلـحــوظ،
وأن ـ ـهـ ــا ب ـن ـي ــت عـ ـل ــى الـ ـثـ ـق ــة والـ ـص ــداق ــة
واالحترام المتبادل.
وث ـمــن رابـيـسـتــا ج ـهــود ال ـكــويــت ،وعـلــى
رأسـهــا سمو أمير الـبــاد الشيخ صباح
األحمد ،في تخفيف معاناة المتضررين
مـ ــن الـ ـ ـك ـ ــوارث ال ـط ـب ـي ـع ـيــة واإلن ـس ــان ـي ــة
ً
والمشردين في مناطق النزاع ،فضال عن
دعم ومساندة الشعب السوري.
وقد أقيم معرض فني بعنوان «األمل في
الصمود» تضمن لــوحــات للفنانة هدى
خياط .وقال رابيستا إن المعرض يمثل
رسالة سالم وإيمان باإلنسان.

ً
السفير البرازيلي متحدثا

حشد دبلوماسي في االحتفال

مشاركات في المناسبة

سفير البرازيل يتوسط بعض السفراء والحضور

جانب من الحضور

جانب من لوحات المعرض

«شريفة العوضي» أقامت
ورشة اإلدارة المدرسية
أقـيـمــت "ورش ــة اإلدارة الـمــدرسـيــة" فــي مــدرســة شــريـفــة العوضي
المتوسطة بنات ،بمشاركة قيادات منطقة العاصمة التعليمية مع
اإلدارات المدرسية.
وبـ ّـيــن مــديــر ال ـشــؤون اإلداريـ ــة أ .أحـمــد الـعـنــزي الـحــاجــة إلــى هذه
ً
الورشة ،مالحظا عدة أخطاء تقع بها اإلدارات المدرسية بسبب
نقص الــوعــي بالنظم اإلداري ــة المتبعة ،وأن هــذه الــورشــة أقيمت
للتنبيه على الممارسات اإلدارية الخاطئة أمال بتالفيها مستقبال.
عدد من المعلمات خالل متابعة الورشة

المشاركون في الورشة
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مسك وعنبر

جميل قدم فتحية أحمد وعبدالحي نموذجين للفن المؤثر
ضمن فعاليات «حديث االثنين» بمركز الشيخ جابر الثقافي
فضة المعيلي

حديث فني شائق للباحث محب
جميل امتاز بتسلسل تاريخي
دقيق ،مع مقتطفات غنائية
لمطربين نالت استحسان
الحضور ،وذلك في محاضرته
ضمن فعاليات «حديث
االثنين» بمركز جابر األحمد
الثقافي.

فتحية أحمد مطربة
مصرية لم تنل
الشهرة بالقدر
الكافي

ض ـ ـمـ ــن ال ـ ـمـ ــوسـ ــم الـ ـثـ ـق ــاف ــي
لـمــركــز جــابــر األح ـم ــد الـثـقــافــي
شهدت قاعته المستديرة إقامة
فعالية "حــديــث االثـنـيــن" ،التي
استضافت الباحث محب جميل،
ال ـ ــذي قـ ــدم م ـح ــاض ــرة ب ـع ـنــوان
"ال ـغ ـنــاء الـمـصــري فــي النصف
األول م ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــرن الـ ـعـ ـش ــري ــن:
صالح عبدالحي وفتحية أحمد
ً
ن ـم ــوذج ــا" ،بـحـضــور جـمــع من
المهتمين.
و أ د ا ر د  .ف ـ ـ ـهـ ـ ــد ا ل ـ ـ ـفـ ـ ــر س
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــاضـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي قـ ــدمـ ــت
للحضور معلومات تفيد بأنه
مع بزوغ فجر القرن العشرين،
ً
أدت األسطوانة الحجرية دورا
ً
خطيرا في الحياة الموسيقية
عند دخولها مصر أول مرة في
ع ــام  ،1903وت ـعــرف الـجـمـهــور
م ــن خــال ـهــا ع ـلــى ط ـيــف واس ــع
من األصوات التي أثرت الحياة
الفنية ،وكــان من بينها صالح
عبدالحي ،وفتحية أحمد.
وخـ ــال ال ـم ـحــاضــرة استمع
ً
الحضور أيضا ،إلى مقتطفات
غـ ـ ـن ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـ ـكـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن ف ـت ـح ـي ــة
وعـ ـب ــدالـ ـح ــي ن ــال ــت إع ـجــاب ـهــم
واستحسانهم .ووصف الفرس
موضوع المحاضرة بأنه شائق،
ذو ط ــاب ــع فـ ـن ــي ،وم ــوس ـي ـق ــي،
ً
وت ــاري ـخ ــي بــال ـت ـحــديــد ،مــؤكــدا
ً
"أن جميل اختار موضوعا من
الـ ـن ــادر أن ي ـت ـنــاولــه أح ــد وعــن
الشخصيات الفنية التي لها أثر
كبير في الغناء العربي".
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال ال ـب ــاح ــث
جميل إن "فتحية أحمد مطربة
مصرية لم تنل الشهرة بالقدر
ال ـكــافــي ،ورح ـلــت فــي الـخــامــس
مــن ديـسـمـبــر ع ــام  ،1975وهــي
م ــن أسـ ــرة ف ـن ـيــة ،ووال ــده ــا هو
الشيخ أحـمــد الـحـمــزاوي الــذي
ً
ً
ك ـ ـ ــان م ـ ـن ـ ـش ـ ــدا" ،مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن

عرض «إن بارادوكس» اليوم
في مهرجان كازابالنكا

"شهرتها بدأت عندما ّ
لحن لها
أستاذ أم كلثوم الشيخ أبوالعال
َ
مـ ـحـ ـم ــد ،والـ ـتـ ـحـ ـق ــت ب ـف ــرق ــت ــي
نجيب الريحاني وعلي الكسار،
فــأصـبـحــت م ــن أل ـم ــع مـطــربــات
الـ ـمـ ـس ــرح الـ ـغـ ـن ــائ ــي ،وت ـخ ـطــت
ش ـه ــرت ـه ــا ال ـ ـحـ ــدود ال ـم ـصــريــة
ووصلت إلى بالد الشام ،فباتت
تلقب بـمطربة القطرين ،كما كان
يطلق على األديب الكبير خليل
مطران ،شاعر القطرين".

كبار الملحنين
وأضــاف جميل أن الجمهور
أق ـ ـب ـ ــل ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـف ـ ــات ف ـت ـح ـيــة
وأسطواناتها التي كانت تباع
ً
عـلــى نـطــاق كبير ج ــدا ،وكــذلــك
على ما تقدمه عبر اإلذاع ــة من
أعـمــال لكبار الملحنين ،أمثال
س ـي ــد دروي ـ ـ ــش وزكـ ــريـ ــا أح ـمــد
وريـ ـ ــاض ال ـس ـن ـبــاطــي ومـحـمــد
ال ـق ـص ـب ـج ــي وأح ـ ـم ـ ــد ص ــدق ــي
ً
وآخرين ،مشيرا إلى أنها كانت
تمتلك إمكانات صوتية قوية،
ً
ً
وأسـ ـل ــوب ــا م ـم ـي ــزا ف ــي ال ـغ ـن ــاء،
ً
ً
فكانت أنموذجا فريدا في القدرة
على التصرف واالرتجال داخل
مسار اللحن ،وأصبحت مدرسة
قائمة بذاتها.
ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــا مـ ـ ــرت فــي
فترة األربعينيات بالكثير من
الـمـشــاكــل ،وتــوقـفــت عــن الغناء
عـ ـ ــام  ،1964وكـ ــانـ ــت فـ ــي آخ ــر
أيامها تمر بمعاناة.

مدرسة كاملة
وعــن المطرب الكبير صالح
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـح ـ ــي ،ق ـ ـ ـ ــال جـ ـمـ ـي ــل إن
ص ـي ـتــه ذاع بـ ـص ــورة ّ أك ـب ــر من
ف ـت ـح ـيــة أحـ ـم ــد ،وتـ ــأثـ ــر بـخــالــه
ً
وأخـ ــذ م ـكــانــه ت ــدري ـج ـي ــا ،وهــو
مــا ســاعــده ب ـصــورة كـبـيــرة في
ً
البدايات ،موضحا أن عبدالحي

تتواصل عروض مهرجان كازابالنكا للفيلم العربي في دورته
الثانية ،وتشهد المسابقة الرسمية لألفالم الروائية الطويلة
مـســاء الـيــوم عــرض الفيلم الــروائــي الكويتي "ان بــارادوكــس"
للمخرج الكويتي حمد الصراف ،الذي يقدم تجربته السينمائية
الروائية األولى بعد فيلمه الروائي القصير "فيكتور".
ويمثل اختيار "ان بارادوكس" نقلة مميزة للسينما الكويتية،
حيث ينافس الفيلم مع  11فيلما من أهم النتاجات في السينما
العربية على جوائز المسابقة الرسمية ،والفيلم تأليف وإخراج
حمد الـصــراف ،وبطولة فيصل العميري ،جاسم النبهان من
الكويت ،فايز قزق ،جفرا يونس وسامر إسماعيل من سورية،
وغانم زرللي من تونس.
ويتحدث الفيلم عــن قصة رجــل يعاني ذكــريــات ليست له،
ويتتبع الرموز ليفك لغز هذا الغموض ،لكنه يواجه مصاعب
تعرض حياته للخطر ،حتى يصل إلى اكتشاف يغير مجرى
حياته ،كل ذلك بأطر وصيغ سينمائية تمثل المتعة والفرجة
السينمائية.

ّ
تعلم الغناء بشكل عصامي ،ثم
انخرط مع جماعة يطلق عليها
"ال ـص ـه ـب ـج ـيــة" ،ي ـ ــؤدون أغــانــي
شعبية بسيطة ،كما كان يغني
فــي مـنــاسـبــات األف ـ ــراح ،إذ كــان
بمنزلة مدرسة كاملة في القرن
الـتــاســع عشر ب ـقــدرات صوتية
كـ ـبـ ـي ــرة ،وسـ ـج ــل مـ ــع ش ــرك ــات
األسطوانات الكبيرة.
وكـ ـش ــف أن ع ـب ــدال ـح ــي ك ــان
ً
مقربا مــن السرايا الملكية في
مصر ،وهو الوحيد الــذي غنى
في "سبوع الملك ف ــاروق" ،كما
ً
تزوج مرة واحدة سرا ،ومن ثم
لم يكن لديه أسرة.

إرث موسيقي
وأض ــاف أن عـبــدالـحــي حمل
على عاتقه مسؤولية الحفاظ
عـ ـل ــى إرث م ــوس ـي ـق ــي ض ـخ ــم،

وان ـط ـل ــق م ــع رائـ ـ ـ ـ َـدي الـنـهـضــة
الموسيقية عبر النصف الثاني
مــن ال ـقــرن الـتــاســع عـشــر ،عبده
ال ـح ــام ــول ــي ،وم ـح ـم ــد ع ـث ـمــان،
كـمــا أع ــاد تـقــديــم إن ـتــاج ال ــرواد
الكبار بحنجرته األصلية عبر
ً
وصالته الغنائية ،فكان واحدا
ً
م ـ ــن أع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـط ــربـ ـي ــن أجـ ـ ـ ــرا،
وأح ــد ال ــذي ــن افـتـتـحــوا اإلذاع ــة
ال ـم ـصــريــة م ــع الـ ـق ــارئ الـشـيــخ
محمد رفعت وأم كثلوم ومحمد
ع ـب ــدال ــوه ــاب وس ــام ــي ال ـش ــوا،
ً
موضحا أن عبدالحي وفتحية
واج ـهــا مـشــاكــل فــي اإلذاعـ ــة ،إذ
تم التضييق على األول بتقليل
مساحته الغنائية في اإلذاعة.

صعوبات البحث
وبـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن ال ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــول ع ـل ــى
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ع ـ ــن ع ـب ــدال ـح ــي

عبدالحي حمل على
عاتقه مسؤولية
الحفاظ على إرث
موسيقي ضخم

ً
مشغول بقراءة نصين استعدادا للموسم الدرامي الرمضاني
محمد جمعة

ً
ُ
كــرم الفنان القدير عبدالرحمن العقل أخـيــرا في
ال ــدورة السابعة مــن مهرجان الـشــارقــة السينمائي
الدولي للشباب واألطفال عن مسيرته الفنية الحافلة
سواء في التلفزيون أو المسرح أو السينما.
وثمن العقل ،في تصريح لـ "الجريدة" ،مبادرة إدارة
مهرجان الشارقة بتكريمه وإفساح المجال له للقاء
جمهوره من شرائح عمرية مختلفة ســواء في حفل
االفـتـتــاح أو عبر الـنــدوة الـتــي أقيمت ،حيث تحدث
خاللها عن أهم محطات مسيرته الفنية ،أو من خالل
مشاركته كعضو لجنة تحكيم ،إذ سنحت له فرصة
التعرف على تجارب مختلفة.
وأكد أهمية مثل هذه المهرجانات التي اعتبرها
ً
منبرا لعرض إبداعات الشباب الخليجيين والعرب،
ووجـ ـه ــة م ـه ـمــة الس ـت ـق ـطــاب أعـ ـم ــال أج ـن ـب ـيــة تتيح
لـلـمـبــدعـيــن ال ـع ــرب ال ـفــرصــة لـلـتـعــرف ع ـلــى ت ـجــارب
اآلخرين.
وأضاف" :كنا نتطلع في الخليج ألن يكون لدينا
ً
حراك سينمائي قبل  25عاما ،واليوم ،ونحن في عام
ً
 2019أشعر أن لدينا بالفعل أناسا يمتلكون الرغبة
في مواكبة صناعة السينما على مستوى العالم بما
نشاهده من أعمال للشباب في هذا المحفل الضخم".
وتابع العقل" :لدينا سينما في الكويت واإلمارات
وكل دول الخليج قبل سنوات ،ولكن أن تحتضن حب
هذا الفن لدى الطفل والشاب فذلك أمر رائع ،ويشرع
لـنــا أ ب ــواب المستقبل عـلــى مصراعيها للمنافسة،
نعم كنا سباقين في صناعة السينما ومررنا بحالة

ركود كبيرة وهناك دول عربية سبقتنا في هذا
المضمار مثل مصر (أم الدنيا) وقبلة الفنانين،
وكــذلــك ســوريــة ول ـب ـنــان ،ول ـكــن لـلــه الـحـمــد لم
نبدأ من حيث بــدأوا ولكن من حيث انتهوا
مـتـسـلـحـيــن ب ــأف ـك ــار ال ـش ـب ــاب وطـمــوحـهــم
ورغبتهم في المنافسة ،ونتطلع لألفضل".
من جهة أخرى ،كشف العقل عن انشغاله
ً
حاليا بـقــراء ة نصين الختيار المناسب
م ـن ـه ـمــا ل ـل ـم ــوس ــم ال ـ ــدرام ـ ــي ال ــرم ـض ــان ــي
ً
المقبل ،الفتا إلى أنه سيطل على الجمهور
ً
مسرحيا خالل ديسمبر المقبل عبر عمل
يجمعه والفنان القدير سعد الفرج بعنوان
"ن ـيــو جـبـلــة" ي ـعــرض عـلــى ال ـم ـســرح الــوطـنــي
بـمــركــز الـشـيــخ جــابــر األحـمــد الـثـقــافــي ضمن
ً
ً
موسمه الثقافي الثالث ،ويعد إنتاجا ضخما
ي ـق ــدم رؤيـ ـ ــة س ــاخ ــرة لـلـمـسـتـقـبــل ،ف ــي إط ــار
مسرحية كوميدية كتبها سعود السنعوسي،
مع نخبة من نجوم المسرح.
وع ــن تـجــربــة "نـيــو جـبـلــة" ،ق ــال الـعـقــل إنها
إبهار مسرحي يوثق مشاركة نخبة من النجوم،
وتـقــع أح ــداث المسرحية بـعــد حــادثــة كونية
َّ
تتسبب في دمار كوكب األرض ،وتقوم
كبيرة
الهجرات الجماعية من دول العالم األول إلى
كوكب المريخ ،وتتسلل عائلة كويتية واحدة
ف ــي الـمــركـبــة الـفـضــائـيــة ،أم ــا بـقـيــة مــواطـنــي
الكويت ودول العالم الثالث فيهاجرون إلى
كوكب زحل.

أمسية استعراضية هنغارية على مسرح عبدالرضا

ً
مكرما من الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي
عبد الرحمن العقل

علي حسن يخوض تجربته الدرامية
األولى بالتعاون مع أسمهان والزامل
•

جانب من استعراضات الفرقة الهنغارية
أح ـيــت ال ـفــرقــة ال ـه ـن ـغــاريــة ،أم ــس األول،
أمسية استعراضية مميزة حــازت إعجاب
جـمـهــور مـســرح عبدالحسين عـبــدالــرضــا،
الذي تفاعل مع باقة من الفنون الموسيقية
الشعبية والفلكورية المستوحاة من التراث
الهنغاري ،بحضور األمين العام للمجلس
الــوط ـنــي لـلـثـقــافــة وال ـف ـنــون واآلداب كامل

وفتحية ،قــال جميل إنــه واجــه
ص ـعــوبــات لـكـشــف تــاريـخـهـمــا،
فـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة فـ ـتـ ـحـ ـي ــة أخ ـ ـ ــذت
ً
ً
م ـن ــه وقـ ـت ــا ط ــوي ــا ف ــي إي ـج ــاد
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات الـ ــدق ـ ـي ـ ـقـ ــة ،وم ــن
جـ ــوالتـ ــه فـ ــي الـ ـبـ ـح ــث أنـ ـ ــه زار
أرشيف المؤسسات الصحافية،
إذ أض ــاف كــل معلومة وجدها
إلــى غيرها بغية إكـمــال سيرة
الفنانة.
أ مــا فــي شخصية عبدالحي
ً
ف ـقــد ك ــان ال ــوض ــع مـخـتـلـفــا ،إذ
اسـ ـتـ ـ ُع ــان ج ـم ـي ــل ب ــالـ ـم ــذك ــرات
التي نشرت كحلقات في مجلة
ً
"صـبــاح الخير" ،مشيرا إلــى أن
المفارقة تمثلت في أن المجلة
ك ــان ــت اج ـت ـم ــاع ـي ــة س ـي ــاس ـي ــة،
وليست ذات طابع فني كمجلة
"الكواكب".
يذكر أن محب جميل شاعر

وكــاتــب وبــاحــث مـصــري ،درس
ال ـص ـحــافــة وال ـت ــرج ـم ــة ،وكـتــب
لـعــدد مــن الصحف والــدوريــات
الـ ـمـ ـص ــري ــة والـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة ،وم ــن
مؤلفاته كـتــاب "فتحية أحمد،
مـطــربــة الـقـطــريــن :سـيــرة فنية"
ع ـ ـ ــام  ،2017و كـ ـ ـت ـ ــاب " ص ــا ل ــح
عبدالحي ،فارس الطرب :سيرة
فنية" عام .2019

العقل« :نيو جبلة» إبهار مسرحي مع سعد الفرج
•

مشهد من «إن بارادوكس»

محب جميل و فهد الفرس

العبدالجليل ،واألمين العام المساعد لقطاع
الفنون في المجلس بدر الدويش ،وسفراء
دول عربية وأجنبية ،وعدد من أبناء الجالية
الهنغارية.
وتفنن أعضاء الفرقة في تقديم لوحات
غنائية راقصة مستمدة من التراث الشعبي،
ع ـ ــاوة ع ـلــى عـ ــزف م ـق ـطــوعــات مــوسـيـقـيــة

تعكس طابع الحياة في هنغاريا ،وأجواء
ريفها.
من جهة أخــرى ،يقيم المجلس الوطني
م ــؤت ـم ــرا ص ـحــاف ـيــا ،الـ ـي ــوم ،ب ـم ـقــر األم ــان ــة
الـعــامــة ،للحديث عــن ال ــدورة الـجــديــدة من
مهرجان الكويت السينمائي.
(كونا)

محمد جمعة

كـ ـش ــف الـ ـمـ ـخ ــرج د .عـلــي
حـ ـس ــن ع ـ ــن خـ ـ ــوض ت ـجــربــة
جــديــدة تضيف إلــى رصيده
الـ ـث ــري ف ــي م ـج ــال اإلخـ ـ ــراج،
حـ ـي ــث يـ ــذهـ ــب ف ـ ــي م ـغ ــام ــرة
مختلفة للدراما التلفزيونية،
بالتعاون مع الفنانة القديرة
أسـمـهــان توفيق والمحامي
مساعد الزامل.
وع ـ ــن ه ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ق ــال
حـســن" :عـلــى بــركــة الـلــه نبدأ
أول إنتاج وإخراج تلفزيوني
مع الفنان والمحامي مساعد
ال ـ ــزام ـ ــل والـ ـفـ ـن ــان ــة ال ـك ـب ـيــرة
والكاتبة أسمهان توفيق".
وم ــن الـمـتــوقــع أن يكشف
حـســن خ ــال الـفـتــرة المقبلة
ك ـ ــل الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
بالعمل من حيث الخط العام
لـ ــأحـ ــداث وف ــري ــق الـتـمـثـيــل
والجهة المتوقع أن تعرض
المسلسل.
وك ـ ــان د .ح ـســن قـ ــدم قبل
ف ـ ـتـ ــرة ف ـي ـل ــم "ف ـي ـل ـك ــا ال ـب ـيــت
ال ـ ـعـ ــود" ،وق ـ ــال ع ـن ــه" :قــدمــت
ع ــددا م ــن األفـ ــام الــوثــائـقـيــة

علي حسن
عـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت ،والم ـ ـ ـسـ ـ ــت
قـضــا يــا مـهـمــة ،بينما هناك
م ــوض ــوع ــات أخ ـ ــرى ل ــم تتح
لنا الفرصة لتقديمها ،لذلك
طـ ــرأت ف ـكــرة ال ـت ـطــرق لقصة
ج ــزي ــرة ف ـي ـل ـكــا ،الس ـي ـم ــا أن
أ غ ـلــب مــوا لـيــد الثمانينيات
وم ـ ـ ــا ف ـ ـ ــوق قـ ـ ــد ال يـ ـع ــرف ــون
أن ال ـج ــزي ــرة ك ــان ــت مــأهــولــة
ب ــال ـس ـك ــان ،ل ــذل ــك ف ـكــرنــا في
أن نـسـتـعــرض تــاريــخ فيلكا
خالل الدقائق السبع األولى

م ــن ال ـف ـي ـلــم ،ومـ ــن ث ــم نسلط
الضوء على المعاناة النفسية
الـ ـت ــي تـ ـع ــرض ل ـه ــا ال ـس ـكــان
أي ــام ال ـغــزو ال ـعــراقــي ،وق ــد ال
يعرف كثيرون أن أهل فيلكا
أسقطوا طــائــرة ،وأن القوات
ال ـغ ــازي ــة دخ ـل ــت ال ـج ــزي ــرة 3
أغسطس ،وأن المقاومة كانت
مدنية وعاطفية ،خصوصا
عـقــب الـتـهـجـيــر الـقـســري من
الجزيرة".

٢١

خبريات
الكدواني وآسر ياسين
وشيحة أبطال «هيبتا»

يستعد املخرج هادي
الباجوري حاليًا
لتحضيرات الجزء
الثاني من فيلم "هيبتا" –
املحاضرة األخيرة ،الذي
نال الجزء األول منه نجاحا
كبيرا وقت عرضه في
السينما  ،2017حيث انضم
النجوم ماجد الكدواني
وآسر ياسني وحال شيحة
لبطولة الجزء الثاني،
وتبرم الجهة املنتجة للفيلم
باقي التعاقدات خالل األيام
املقبلة ،نظرا لرغبة صناعه
في عرضه خالل عيد
األضحى املقبل.
يشار إلى أن "هيبتا...
املحاضرة األخيرة" ،من
إخراج هادي الباجوري،
وقام ببطولة الجزء األول
عمرو يوسف ،ماجد
الكدواني ،أحمد بدير،
أنوشكا ،كندا علوش،
محمد فراج ،جميلة
إسماعيل ،هاني عادل،
ياسمني رئيس ،دينا
الشربيني ،أحمد داوود،
أحمد مالك ،سلوى محمد
علي ،وآخرين.

هيفاء وهبي تصور
«أشباح أوروبا» في بلغاريا

استقر صناع فيلم «أشباح
أوروبا» ،للنجمة هيفاء
وهبي ،على بلغاريا
الستكمال تصوير املشاهد
الخارجية هناك ،ويستعد
فريق العمل للسفر 15
نوفمبر املقبل ،وتجمع
املشاهد بني هيفاء
ومصطفى خاطر وأحمد
الفيشاوي.
وتدور أحداث الفيلم في
إطار من األكشن واملغامرات
بشكل جديد ومختلف ،لم
تتطرق له السينما املصرية
من قبل ،إضافة إلى بعض
املشاهد الرومانسية ،حيث
تظهر هيفاء بشخصيتني
هما شقيقتان توأم.
ويصور فريق العمل
 %80من أحداث الفيلم في
عدد من الدول األوروبية،
وتتلقى هيفاء تدريبات
على أيدي متخصصني
في األكشن ،إلتقان دورها
بالشكل املطلوب في أحداث
الفيلم ،أما قصة الفيلم فهي
لكريم فاروق ،وسيناريو
وحوار أمني جمال ومحمد
أبوالسعد وشريف يسري،
وإخراج محمد حماقي.

باسل خياط يستعد
لمسلسل «عهد الدم»

استقرت الجهة املنتجة
ملسلسل «عهد الدم» على
املخرج كريم الشناوي،
لتولي مهمة إخراج العمل
الذي يقوم ببطولته
النجم باسل الخياط
والنجمة نادين حسني،
حيث بدأ الشناوي بالفعل
تحضيرات املسلسل الذي
ينتمي لنوعية مسلسالت
الـ 10حلقات ،من تأليف إياد
أبوالشامات ،ومن املقرر
أن ينطلق تصويره خالل
األيام املقبلة.
«عهد الدم» هو مسلسل
دراما بوليسية تشويقية،
تدور أحداثه حول األسباب
التي تدفع أب ألسرة
عادية للتحول إلى مجرم
والتحوالت التي تصيب
حياته والتي ربما تدفعه
لذلك ،ويؤدي باسل الخياط
شخصية «سليم» ونادين
شخصية «مايا».
يشار إلى أن باسل الخياط
قدم آخر أعماله الدرامية
مسلسل «الكاتب» ،وعرض
العام املاضي ،وشارك في
بطولته دانييال رحمة
وندى أبوفرحات وآخرون،
ومن إخراج رامي حنا.

ةديرجلا
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دوليات

الحريري يسعى إلى تعديل حكومي ...والشارع على حاله
•  ٣وزراء أو أكثر مرشحون للتغيير ...ورئيس الحكومة يصطدم برفض عون «تطيير» باسيل
ّ
ٌّ
• «كر وفر» بين المتظاهرين والجيش حول فتح الطرقات ...ودعم دولي خجول إلقرار اإلصالحات

بيروت  -ريان شربل

بعد فشل إقرار الورقة
اإلصالحية وموازنة  2020في
تهدئة الشارع اللبناني الذي
ّ
يتظاهر منذ  6أيام ،يتجه
رئيس الحكومة سعد الحريري
إلى إجراء تعديل وزاري،
يصطدم حتى اآلن برفض
مبدئي من رئيس الجمهورية
ميشال عون إلزاحة جبران
باسيل أحد أكبر أهداف
الحراك الشعبي.

برمتها ،ودخلت البالد في الفراغ
وال ـم ـج ـهــول" ،الفـتــة ال ــى "ض ــرورة
اقتناع الجميع بوجوب االستماع
الى نبض الشارع وإحداث التغيير
المنشود بالحد األدنى من الخسائر
السياسية ،وإال فإن الهيكل سينهار
على رؤوس السياسيين قبل أي
لبناني آخ ــر" .وقــالــت إن االقـتــراح
األكثر ترجيحا هو خــروج "وزيــر
االتصاالت محمد شقير المسؤول
عن اندالع الشرارة األولى للثورة،
إض ــاف ــة إلـ ــى وزي ـ ــر ال ـمــال ـيــة علي
حسن خليل المسؤول عن السياسة
المالية للدولة ،والوزير باسيل".
كما تحدثت معلومات أخرى عن
إمكانية أن يشمل التعديل الوزير
وائل أبوفاعور عن الحزب التقدمي
االشتراكي ،ويوسف فنينانوس عن
"المردة" ،إلى جانب خليل وباسيل.

مجموعة الدعم الدولية
وك ـ ــان ال ـح ــري ــري ق ــد اسـتــأنــف
ن ـشــاطــه ف ــي الـ ـس ــراي الـحـكــومــي،
أمس ،ملتقيا تباعا سفراء مجموعة
الدعم الدولي للبنان .وقال المنسق
ال ـ ـخ ـ ــاص لـ ــأمـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة فــي
لبنان يان كوبيتش بعد اللقاء إن
"مـجـمــوعــة الــدعــم الــدول ـيــة عـ ّـبــرت
عــن دعمها لــأهــداف اإلصالحية
الـتــي أوجــزهــا الــرئـيــس الحريري
والقرارات المعتمدة من الحكومة،
والتي تتماشى مع تطلعات الشعب
اللبناني".
وأضاف" :نحن نشيد بالتعبير
الــدي ـم ـقــراطــي لـلـشـعــب الـلـبـنــانــي
ومـطــالـبـتــه ب ــإص ــاح ــات بنيوية
وتـغـيـيــرات اجتماعية ومسؤولة

ً
إقالة مديرة الوكالة الرسمية تثير جدال

فنانون يدخلون «تلفزيون لبنان»ّ :
غطوا التظاهرات
عون لمديري القنوات :انقلوا األخبار بموضوعية
أص ــدر وزي ــر اإلعـ ــام ج ـمــال ال ـج ــراح،
ً
أمس ،قرارا بتكليف زياد حرفوش بمهام
مدير الوكالة الوطنية لإلعالم ريثما يتم
ً
تعيين مدير أصيل وفـقــا لــأصــول بعد
إعفاء السيدة لور سليمان من مهامها في
خطوة ربطها المراقبون بتغطية الوكالة
ألخبار الحراك الشعبي األخير.
ومن الالفت أنه تم توقيع القرار ،في 17
أكتوبر الجاري ،في اليوم الذي انطلقت
فيه احتجاجات لبنان ،مما ترك العديد
م ــن ع ــام ــات االس ـت ـف ـه ــام .وقـ ــال ال ــوزي ــر
الـســابــق ،بطرس حــرب ،إن "مــن المعيب
إقــالــة سـلـيـمــان ال ـيــوم بـعــد إل ـغــاء وزارة
اإلع ــام ،وأن يــوضــع على ال ـقــرار تاريخ
 17أكتوبر كي يتم تمريره" ،فيما أشار
آخرون إلى أن "حرفوش الذي تم تعيينه
ً
خـلـفــا لـسـلـيـمــان ،تــابــع لـلـتـيــار الــوطـنــي
الحر ومقرب من رئيسه وزير الخارجية
جبران باسيل".
فــي سـيــاق مـتـصــل ،واحـتـجــاجــا على
ّ
التطورات
منع "تلفزيون لبنان" من نقل
ً
الـتــي يشهد لـبـنــان انـطــاقــا مــن بـيــروت
ً
ً
إلــى المناطق اللبنانية شماال وجنوبا
وب ـقــاعـ ًـا ،تـ ّ
ـوجــه ع ــدد مــن الـفـنــانـيــن إلــى
مبنى ا لـتـلـفــز يــون ،مطالبين المعنيين

الملك سلمان يبحث مع
إسبر «الدفاع المشترك»

بحث العاهل
السعودي الملك
سلمان بن عبدالعزيز،
مع وزير الدفاع
األميركي مارك
إسبر ،أمس ،القضايا
الدفاعية المشتركة
ومستجدات األوضاع
في المنطقة.
واستقبل الملك إسبر
الذي وصل أمس األول
إلى المملكة ،في زيارة
مفاجئة غير محددة
المدة .ووصل إسبر
ً
إلى الرياض قادما من
العاصمة األفغانية
كابول ،بعدما أنهى
زيارة رسمية تناول
فيها وضع القوات
األميركية هناك.
وتتزامن الزيارة مع
عقد رؤساء أركان
دول عربية وأجنبية،
ً
أمس األول ،مؤتمرا
في الرياض ،لـ "بحث
تهديدات إيران وأمن
المالحة بالمنطقة".

متظاهرون في ذوق مصبح شمال بيروت (أ ف ب)
ب ـ ــدا واض ـ ـحـ ــا مـ ــن ال ـت ـح ــرك ــات
الشعبية التي حافظت على زخمها،
أم ــس ،أن ورق ــة اإلص ــاح ــات التي
أق ــرت ـه ــا ال ـح ـكــومــة ،ل ــم ت ـنــل رضــا
ال ـشــارع ،وأن ج ـ ّـرة الثقة انكسرت
تماما بين اللبنانيين والسلطة
الحاكمة.
وفي وقت بقيت ،لليوم السادس
على الـتــوالــي ،الـطــرقــات مقطوعة
والمتظاهرون على األرض ،قالت
مـ ـ ـص ـ ــادر س ـي ــاس ـي ــة م ـط ـل ـع ــة إن
"حركة اتصاالت متسارعة تجرى
بين كبار المسؤولين فــي الدولة
والقوى السياسية من جهة وبين
ع ــدد م ــن دوائ ـ ــر ال ـق ــرار ف ــي ال ــدول
المهتمة بالشأن اللبناني محورها
إج ــراء تـعــديــات وزاريـ ــة أساسية
في الحكومة اللبنانية ترتكز الى
إقصاء بعض الوجوه التي تشكل
استفزازا للبنانيين المحتجين في
الشارع ،وأخرى أثبتت فشلها في
إدارة شؤون وزاراتها" ،موضحة أن
"االقتراح المشار اليه يحظى برضا
الشريحة األوسع من السياسيين،
غـيــر أن ــه مــا زال يـصـطــدم برفض
رئ ــاس ــي مـطـلــق ت ـحــديــدا لناحية
تـغـيـيــر وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة ج ـبــران
باسيل".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ال ـ ـ ــى أن
"نصائح خارجية عدة أسديت الى
رئـيــس الـحـكــومــة سـعــد الـحــريــري
بــوجــوب الــركــون الــى هــذا الخيار،
باعتبار أنــه ال مخرج آخــر متاحا
راه ـنــا لــوقــف ث ــورة ال ـش ــارع التي
تهدد في حال استمرارها بانهيار
شــامــل على مختلف المستويات
يصعب ال ـخــروج مـنــه ،خصوصا
إذا أس ـ ـقـ ــط ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ال ـح ـك ــوم ــة

سلة أخبار

بــال ـع ـمــل ع ـل ــى ن ـق ــل األحـ ـ ـ ــداث ف ــي إط ــار
مواكبة وجع الناس.
وق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر سـ ـي ــاسـ ـي ــة م ـتــاب ـعــة
لـ"الجريدة" ،أمــس ،إن "رئيس الجمهورية
م ـي ـش ــال ع ـ ــون اتـ ـص ــل بـ ـع ــدد مـ ــن رؤس ـ ــاء
م ـجــالــس إدارة ال ـت ـل ـفــزيــونــات الـمـحـلـيــة".
وأضافت أن "عون تمنى عليهم نقل األخبار
بـكــل مــوضــوعـيــة واحـ ـت ــراف" ،مـشـيــرة إلــى
أنه ّلمح إلى "إمكانية تقليل ساعات النقل
ّ
المباشر لــأحــداث" .وأك ــد رئـيــس مجلس
ّ
إدارة قناة "إم.تي.في" ميشال المر أن "الخبر
الذي ّ
يتم تداوله عبر تطبيق واتساب عن
ّ
اتصال الرئيس عون به يتضمن الكثير من
المغالطات".
ّ
وشـ ـ ّـدد ال ـمــر عـلــى أن "االت ـص ــال حصل
ً
ً
ـا ،وه ــو م ـ ّ
ـرح ــب ب ــه دوم ـ ــا م ــن رئـيــس
ف ـع ـ
ّ
الجمهورية ،لكن التفاصيل األخرى الواردة
في الخبر ّإما مختلقة أو مبالغ فيها".
ّ
ول ـف ــت ال ـم ــر إلـ ــى أن "ال ال ــرئ ـي ــس عــون
ي ـحــاول ّ أن يقمع اإلع ــام وال الـقـنــاة تقبل
ّ
بأي تدخل في سياستها وخياراتها ،وهي
ً
ً
ّ
تبدي احتراما كبيرا لرئيس الجمهورية
ً
ً
ّ
تتمسك دائما وأبــدا
وموقع الرئاسة ،كما
ّ
ّ
اإلعالمية".
بالحريات
(بيروت ـ ـ أ ف ب)

ّ
ومقبولة ،يجب أن تقلص بشكل
حقيقي الـفـســاد وال ـهــدر ،وتبتعد
ع ــن الـطــائـفـيــة وت ــؤم ــن الـحــوكـمــة
الـصـحـيـحــة وال ـم ـس ــاء ل ــة ال ـتــامــة،
وتؤدي إلى نمو مستدام واستقرار"،
الفتا الى أن "شكواهم يجب أن تتم
معالجتها".
وختم" :مجموعة الدعم الدولية
ّ
ترحب بالسلوك المسؤول إلى حد
كبير ال ــذي انتهجته ق ــوى األمــن
الداخلي والجيش اللبناني ،واحترم
إلى حد كبير منذ السبت الماضي
حق الشعب بتظاهرات سلمية".
وقـ ــالـ ــت م ـ ـصـ ــادر م ـت ــاب ـع ــة إن
"الحريري ،بعد أن عزز موقفه بورقة
اإلصـ ــاحـ ــات ال ــول ـي ــدة ،سيسعى
الـ ـ ــى ت ـســوي ـق ـهــا لـ ـ ــدى الـمـجـتـمــع
ال ــدول ــي ،لـيـكـســب دع ــم الـعــواصــم
الكبرى لحكومته في وجه موجة
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ال ـ ـعـ ــارضـ ــة ال ـتــي
تواجهها.
وف ــي الـسـيــاق ،نقلت "روي ـتــرز"
عن مستشار للحكومة اللبنانية
قــولــه أمـ ــس" :نـعـتـقــد أن ال ـق ــرارات
اإلصالحية التي اتخذت أمس األول
سيكون لها رد فعل إيجابي للغاية،
ونقدر أن يبلغ النمو االقتصادي
صفرا بالمئة في ."2020

قطع طرق
ف ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،و ّعـ ـل ــى وق ــع
االحتجاجات استمر تدفق الناس
إلــى الـســاحــات ،أم ــس ،مــع تواصل
قطع الطرقات الرئيسية ،على رغم
ال ـم ـســاعــي ال ـج ــاري ــة م ــن الـجـيــش
اللبناني ،بالتوافق مع المتظاهرين،
لفتحها تـمـهـيــدا إلع ـ ــادة الـحـيــاة

اإلمارات تسحب قواتها
من مقر «التحالف» بعدن

متظاهرون بمواجهة عسكريين في بيروت (أ ف ب)
إل ــى طـبـيـعـتـهــا ،م ــع اإلبـ ـق ــاء على
التظاهرات واالعتصامات .ووسط
ت ـضــارب األن ـبــاء ح ــول مــا إذا كان
الجيش بصدد اتـخــاذ قــرار بفتح
الطرقات المقفلة ومنع حصول أي
ّ
المحتجين ،شهدت
إقفال من قبل
"كر ّ
الطرقات حالة ٍّ
وفر" بين إغالق
وإعادة فتح.
وكان الحدث األبرز صباح أمس،
حيث أقدم عدد من المواطنين على
قطع الطريق أمام تمثال الرصاص
في عين الرمانة ،وهي الطريق التي
تــؤدي إلــى مستديرة "الشفروليه"
التي كان فتحها الجيش الخامسة
من فجر أمــس ،مفترشين األرض.
وحاول الجيش إعادة فتح الطريق
وتفاوض مع المواطنين لساعتين
قبل أن يعاد فتحها.
وف ـ ــي صـ ـي ــدا ،ع ـم ـلــت عـنــاصــر
الـجـيــش عـلــى إع ـ ــادة فـتــح الـطــرق

التي كــان قــد عمل محتجون منذ
الـ ـصـ ـب ــاح الـ ـب ــاك ــر ع ـل ــى إغــاق ـهــا
بــالـعــوائــق والـمـسـتــوعـبــات بــدون
ح ــرق إط ـ ـ ــارات ،ال سـيـمــا الـطــريــق
البحرية ومستديرة مكسر العبد
وط ــري ــق ال ـق ـيــاعــة ،ف ــي ح ـيــن بقي
االع ـت ـصــام الـمـفـتــوح عـنــد تقاطع
ً
إشارة إيليا مستمرا.
أم ــا ش ـمــاال ،فقطع أوتــوسـتــراد
طرابلس بيروت الدولي في محلة
"الـ ـب ــالـ ـم ــا" ،ك ـم ــا أن أوت ــوسـ ـت ــراد
طرابلس – عكار قطع صباحا في
مدينة البداوي ،إال أنه أعيد فتحه
ظـهــرا لتسهيل عـبــور ال ـنــاس إلى
ســاحــة "ال ـن ــور" فــي طــراب ـلــس .أمــا
ط ــرق طــراب ـلــس الــداخ ـل ـيــة فكانت
مفتوحة ،في حين أن حركة السير
ً
خجولة جدا.
ّأمـ ــا ف ــي كـ ـس ــراون ،فـقــد استمر
إقفال األوتوستراد بدءا من العقيبة،

والصفرا ،وغزير ،والــذوق ،إضافة
إلى عشقوت .وكانت طريق جعيتا
ق ــد فـتـحــت ،ف ــي حـيــن أع ـيــد إقـفــال
الطريق البحرية في الذوق.
أمــا أوتــوسـتــراد جــل الــديــب في
المتن فقطع باالتجاهين ،وسمح
فقط لسيارات اإلسعاف والعسكرية
بــال ـع ـبــور ،أم ــا ال ـطــريــق الـبـحــريــة
ف ـك ــان ــت س ــالـ ـك ــة ،ك ـم ــا أن ال ـط ــرق
المؤدية من وإلى صور في الجنوب
كانت سالكة ،ولم تشهد أي منها
إقفاال في الصباح .كما أن الطرق في
ّ
القضاء لم تكن مقفلة .وفي عكار،
قطعت طــريــق عــام حلبا بالكامل
بالخيم المنصوبة وب ــاإلط ــارات
غير المشتعلة ،فــي حين أمضى
شباب حلبا والمناطق المجاورة
ليلتهم فــي الـخـيــم حـتــى ســاعــات
الصباح األولى.

أخلت دولة اإلمارات،
أمس ،قواتها من مقر
"التحالف العربي"
بمدينة البريقة
بالعاصمة اليمنية
المؤقتة عدن جنوبي
البالد.
وذكر مصدر عسكري،
مفضال عدم ذكر
اسمه ،أن السحب
تم بحضور ضباط
سعوديين وإماراتيين
وبعض قيادات
المجلس االنتقالي
الجنوبي.
ووفقا للمصدر،
ستتولى قوات
الرياض اإلشراف على
مقر التحالف الذي
يعد قاعدة عسكرية
كبيرة ،فضال عن
كونه مربضا لطائرات
األباتشي وأسلحة
المراقبة الجوية.

حاجز الخوف من نصرالله وحزبه سقط
منذ انــدالع حــراك شعبي غير مسبوق في لبنان ،كسر
المتظاهرون للمرة األولى حواجز كانت بمنزلة "محرمات"
على غرار التظاهر في مناطق تعد معاقل رئيسية لحزب
الـلــه وتــوجـيــه ان ـت ـقــادات غـيــر مسبوقة لــه وألمـيـنــه الـعــام
حسن نصرالله.
ّ
في مواقع االحتجاجات وأثناء البث المباشر على قنوات
التلفزة المحلية ،اتهم متظاهرون الحزب بتوفير الغطاء
لحكومة فــاســدة ،يـقــولــون إنـهــا سلبت الـنــاس مقدراتهم
وسبل عيشهم.
ّ
ً
وقالت سارة " 32عاما" ،وهي متظاهرة فضلت استخدام
اسم مستعار ،تشارك في التظاهرات التي تشهدها مدينة
ً
النبطية جنوبا منذ أيام "لم يتوقع أحد أن نسمع في هذه
المناطق من الجنوب هتافات ضد نصرالله و"نبيه" بري"،
رئيس البرلمان اللبناني ورئيس حركة أمل الشيعية.
وت ـض ـيــف "إن ـ ــه أمـ ــر ال ي ـص ــدق ،وال ـج ــدي ــد ه ـنــا ه ــو أن
بعض المتظاهرين حزبيون ويدعمون حزب الله ،لكنهم
يـخـتـنـقــون" ج ــراء الـبـطــالــة وال ـغ ــاء وعـجــزهــم عــن تأمين
احتياجاتهم الرئيسية.
ً
ً
ّ
ويعد حزب الله ،المدعوم من إيران ،العبا أساسيا في لبنان،
فهو الحزب الوحيد الذي يمتلك ترسانة من األسلحة ويعتبر
العدو اللدود إلسرائيل .وفاز في االنتخابات األخيرة بـ 13
ً
مقعدا ويحظى بثالث حقائب وزارية في الحكومة الحالية.
ودع ــم ال ـحــزب حليفه الــرئـيــس الـلـبـنــانــي مـيـشــال عــون
للوصول إلى الرئاسة ،ويشكالن مع حلفائهما أكثرية في
الحكومة التي يرأسها سعد الحريري.
ولم يسلم حزب الله من االستياء العام الذي وصل ذروته
األسـبــوع الـمــاضــي ،مــع انـطــاق تـظــاهــرات مـنــددة بــزيــادة
الضرائب والفساد والظروف المعيشية السيئة.

ً
وشـهــدت مناطق عــدة فــي جنوب لبنان الــذي ّ
يعد معقال
لـلـحــزب مـنــذ تـحــريــره ع ــام  2000مــن االح ـت ــال اإلســرائـيـلــي
ً
تظاهرات غير مسبوقة ،خصوصا في مــدن النبطية وبنت
جبيل وصور حيث يحظى حزب الله وحليفته أمل بنفوذ كبير.
وبــاسـتـثـنــاء مــديـنــة صـ ــور ،ل ــم تـكــن ال ـت ـظــاهــرات ف ــي تلك
المناطق بالحجم الذي كانت عليه في سائر لبنان.
ويـحـظــى نـصــرالـلــه بــاح ـتــرام شــديــد بـيــن مــؤيــديــه ،الــذيــن
يرفعون صــوره فــي البيوت والمتاجر وعلى الـطــرقــات .ولم
ً
ً
يتقبل أنـصــاره سابقا أي انـتـقــادات لــه وتحركوا احتجاجا
عليها ،وفي بعض األحيان ،كان منتقدوه يوصفون بـ"العمالء"
المؤيدين إلسرائيل.
ولم يسلم نصرالله من االنتقادات منذ انطالق التظاهرات
في  17أكتوبر  ،بوصفه أحد أركان الطبقة السياسية الحاكمة
ً
رغم أنه شخصيا لم يشارك في السلطة .وردد المتظاهرون في
العاصمة اللبنانية عبارة "كلهم يعني كلهم ،نصرالله واحد
ً
منهم" ،في إشارة الى اعتباره جزءا من المنظومة الحاكمة.
وفي مشهد غير مسبوق ،بثت االنتقادات الموجهة ضد
الحزب حتى على قناة المنار الناطقة باسمه.
ّ
وخالل مقابلة مباشرة على الهواء من وسط بيروت ،حض
أحد المتظاهرين نصرالله على أن "يهتم بشعبه في لبنان"
بــدل التركيز على النزاعات اإلقليمية كما في سورية حيث
أرس ــل الـحــزب مقاتلين لــه لتقديم الــدعــم إلــى نـظــام الرئيس
السوري بشار األسد.
ً
وبــدا نصرالله في خطاب السبت مدركا لالنتقادات التي
توجه إليه .وقــال "اشتموني ،ال مشكلة لــدي في ذلــك" .لكنه
ّ
حذر من مطلب استقالة الحكومة ،على اعتبار أن حل األزمة
ً
ً
وتشكيل حكومة جديدة سيتطلب وقتا طويال.
وأك ــد حــاتــم غــربـيــل وه ــو مـتـظــاهــر فــي الـنـبـطـيــة أن كــام

ّ
نصرالله شكل خيبة أمل لمناصريه.
وقــال "الــرســالــة التي يـحــاول جمهور حــزب الله إيصالها
إلى السيد حسن نصرالله هي أن المقاومة ليست فقط ضد
ً
ً
إسرائيل واإلرهاب" ،الفتا إلى أنها تتمثل أيضا بـ"دعم لقمة
عيش المواطن في لبنان".
ً
ولم تتعرض االنتقادات لنصرالله شخصيا ،بخالف زعماء
آخرين شملتهم الشتائم أبرزهم رئيس التيار الوطني الحر،
وزير الخارجية ،جبران باسيل ورئيس البرلمان ،في مناطق
يفترض أن لهم شعبية فيها.
ً
ّ
لكن بحسب غربيل ،شكلت االنـتـقــادات لنصرالله "كسرا
لـجــدار ال ـخــوف" ،وبـ ّـيـنــت أن "الـشـعــب لــم يعد يتبع زعاماته
السياسية والطائفية بشكل أعمى".
وأكد المحلل لقمان سليم ،وهو ناشط سياسي ينتقد حزب
الله بشكل علني ،أن االستياء من حزب الله "ليس وليد اللحظة"
بل "اختمر خالل السنوات الماضية جراء أزمة اقتصادية ال
يعبر عنها فقط إفالس الدولة اللبنانية" بل تنعكس في وجود
ً
ما اعتبره "دويلة حزب الله أيضا".
وأن ـش ــأ ح ــزب ال ـلــه ف ــي م ـنــاطــق ن ـف ــوذه مــؤس ـســات رعــايــة
ً
اجتماعية مــوفــرا خدمات عامة من تعليم وطبابة يستفيد
منها أنصاره ومحازبيه.
ومنذ وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الواليات المتحدة،
صـ ّـعــدت واشـنـطــن عقوباتها ضــد اي ــران الــداعـمــة األساسية
للحزب وضد الحزب نفسه ،ما فاقم صعوباته المالية ،األمر
الذي دفع نصرلله ليطلب من قاعدته الشعبية تقديم تبرعات
في وقت سابق هذا العام.
وقال سليم "ليس لدى الشارع الشيعي ما يخسره ،لذلك
نزل ليعبر عن رأيه".
(بيروت ـ ـ أ ف ب)
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األسد في إدلب ...وبوتين وإردوغان يحسمان مصيرها
• أنقرة منزعجة من طهران وتتواصل مع دمشق • ألمانيا تقترح منطقة أمنية
في مؤشر على استئناف
المعارك المتوقفة منذ مطلع
أغسطس الماضي ،تفقد
الرئيس السوري الخطوط
األمامية لجبهة إدلب للمرة
األولى منذ اندالع الحرب
وقت
منتصف عام
 ،2011في ً
ً
رفضت تركيا مقترحا فرنسيا
لتمديد وقف إطالق النار
شرق الفرات.

ّ
ش ــن ال ــرئ ـي ــس الـ ـس ــوري ب ـش ــار األس ـ ــد ،أم ــس،
ً
ً
هجوما ح ــادا على الرئيس التركي رجــب طيب
ً
إردوغ ـ ـ ـ ــان ،مـ ـش ــددا ع ـلــى أن "م ـع ــرك ــة إدل ـ ــب هي
األسـ ـ ـ ــاس ل ـح ـســم الـ ـف ــوض ــى واإلرهـ ـ ـ ـ ــاب فـ ــي كــل
المناطق".
وخــال زيــارتــه خطوط الجبهة األمامية ضد
ف ـصــائــل ال ـم ـع ــارض ــة ف ــي ال ـه ـب ـيــط ب ــري ــف إدل ــب
ال ـج ـن ــوب ــي ألول م ـ ــرة م ـن ــذ  ،2011ق ـ ــال األس ـ ــد:
"إردوغ ـ ــان لــص ســرق الـمـعــامــل والـقـمــح والنفط
ً
واليوم يسرق األرض" ،مضيفا ":عندما نتعرض
لـ ـع ــدوان أو س ــرق ــة ي ـجــب أن ن ـقــف ون ـن ـســق مع
ب ـع ـض ـن ــا ،ول ـ ـكـ ــن الـ ـبـ ـع ــض ل ـ ــم ي ـف ـع ــل وخ ــاص ــة
بالسنوات األولى للحرب ،وقلنا لهم ال تراهنوا
على الخارج بل على الجيش والشعب والوطن".
وم ـضــى األسـ ــد" :أول عـمــل قـمـنــا بــه عـنــد بــدء
الـعــدوان فــي الشمال ،هــو التواصل مــع مختلف
القوى السياسية والعسكرية على األرض ،وقلنا
نحن مستعدون لدعم أي مجموعة تقاوم ،وهو
ً
ً
ليس قرارا سياسيا بل واجب دستوري ووطني،
وإن لم نقم بذلك ال نكون نستحق الوطن".
وشدد األسد على أن "معركة إدلب هي األساس
لحسم الفوضى واإلرهاب في كل مناطق سورية"،
ً
ً
ً
مبينا أن "إدل ــب كــانــت لـهــم مـخـفــرا مـتـقــدمــا في
الغرب لتشتيت الجيش السوري" .وأكد على أن
"كــل المناطق فــي ســوريــة تحمل نفس األهمية،
ولكن ما يحكم األولويات هو الوضع العسكري
على األرض".

ً
األسد متحدثا لجندي فوق دبابة على
(أ ف ب)
مشارف إدلب أمس األول

قصف وتنسيق
ً
والح ـ ـقـ ــا ،قـ ــال ق ــائ ــد ف ــي ف ـصــائــل ال ـم ـعــارضــة
إن" :ال ـق ــوات الـحـكــومـيــة وس ــاح الـجــو الــروســي
أعادت قصف مناطق بإدلب والالذفية بعد فترة
ً
ه ــدوء نسبي خ ــال األي ــام الـمــاضـيــة" ،موضحا
أنـهــا استهدفت بـلــدات معرتحرمة وكفرسجنة
وجباال وعدد من القرى في ريف إدلب الجنوبي
بالمدفعية وراج ـمــات الـصــواريــخ ،كما تناوبت
ث ــاث ط ــائ ــرات مــروحـيــة عـلــى إس ـقــاط الـبــرامـيــل
المتفجرة على منطقة كبينة بريف الالذقية".
ورجــح القائد أن تستأنف الـقــوات الحكومية
وال ــروس ـي ــة ال ـع ـم ـل ـيــات ب ــري ــف إدلـ ــب خ ــال أي ــام
ً
للسيطرة عـلــى طــريــق حـلــب ح ـمــاة ،وذل ــك نـظــرا
ل ـل ـت ـح ـل ـيــق ال ـم ـك ـث ــف مـ ــن ط ـ ــائ ـ ــرات االس ـت ـط ــاع
بالمنطقة.
وم ــع دخـ ــول ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري ق ــرى جــديــدة
جنوب غرب تل تمر بريف الحسكة منها الضبيب
بـمــوجــب االت ـف ــاق مــع ال ــوح ــدات ال ـكــرديــة ،كشف
مسؤولون أتراك عن اتصاالت عبر قنوات سرية
مــع حكومة األســد لتفادي المواجهة المباشرة
شرق الفرات.
وأوض ـ ـ ــح ث ــاث ــة م ـس ــؤول ـي ــن أت ـ ـ ــراك أن أن ـق ــرة

ودمـشــق ،مدفوعتين بالحرص والـحــذر ،أقامتا
قنوات اتصال سواء في شكل اتصاالت عسكرية
ومـخــابــراتـيــة مـبــاشــرة أو بطريق الــرســائــل غير
الـمـبــاشــرة عـبــر روس ـيــا لتجنب أي مـشــاكــل في
أرض الميدان.
وخالل استقباله إردوغان ،قال الرئيس الروسي
ً
فالديمير بــوتـيــن" :وض ــع ســوريــة عصيب جــدا،
ونحن نــرى ونفهم كــل شــيء ،وأعتقد أن لقاء نا
ً
اليوم في مكانه ،ومشاوراتنا مطلوبة بشدة" ،آمال
ً
ً
أن "يلعب مستوى العالقات الرفيعة دورا مثاليا
في تسوية جميع المسائل العالقة ،وإيجاد حلول
مشتركة لمصلحة كل األطراف".
وإذ توقع التوصل إلى اتفاق مع بوتين على
ً
جميع المسائل ،رفــض إردوغ ــان اقـتــراحــا قدمه
الــرئـيــس الـفــرنـســي إيـمــانــويــل م ــاك ــرون لنظيره
الروسي من أجل "تمديد وقف إطالق النار" ضد
ً
األك ــراد ،مهددا باستئناف هجومه "بعزم أكبر"
إذا لم يحترموا وعــود األميركيون ويستكملوا
انسحابهم قبل انتهاء المهلةَ .
وقال الرئيس التركي" :لم أتلق مثل هذا االقتراح

من ماكرون الــذي يلتقي إرهابيين واختار هذه
ً
الوسيلة ليبلغنا اقـتــراح اإلرهابيين" ،مضيفا:
"ليست فرنسا من نتحدث إليها" في هذا الملف.
وأضاف إردوغان أن " 700إلى  800مقاتل كردي
انـسـحـبــوا حـتــى اآلن ،وبـقــي بـيــن  1200و1300
والعملية لن تنتهي من دون االنسحاب الكامل"،
ً
ّ
تمتد
مؤكدا أن المنطقة اآلمنة ،التي ُيفترض أن
فــي الـبــدايــة على طــول  120كلم مــن رأس العين
ّ
تتوسع على  444كلم من
إلى تل أبيض ،يجب أن
جرابلس إلى حدود العراق.
ويضع إردوغان في صلب محادثاته مع بوتين
إنهاء وجــود الــوحــدات الكردية بمناطق النظام
ً
باإلضافة إلى حسم مصير إدلب ،آمال أن "يفضي
تعاونهما إلى إنقاذ المنطقة من كارثة اإلرهاب
االنفصالي".
وفي حين دعا إردوغان نظيره اإليراني حسن
روحاني إلى "إسكات األصوات المزعجة" الصادرة
من بعض مسؤوليه حيال عملية "نبع السالم"،
كـشــف مستشار الكرملين ي ــوري أوشــاكــوف أن
م ـح ــادث ــات بــوت ـيــن وإردوغـ ـ ـ ــان ت ـن ــاول ــت مـســألــة

حماية المناطق النفطية ،التي استثنت واشنطن
سـحــب قــواتـهــا منها وتـعـهــدت بمنع األس ــد من
الوصول لها.
وللمرة األولى ،اقترحت وزيرة الدفاع األلمانية
أنيغريت كارينباور إنشاء منطقة أمنية شمال
سورية تخضع لسيطرة دولية بمشاركة تركيا
ورو سـيــا لحماية المدنيين النازحين وضمان
استمرار قتال تنظيم "داعش".
وذك ــرت كــاريـنـبــاور أن الـخـطــوة ستسهم في
استقرار المنطقة حتى يتمكن المدنيون من إعادة
ً
البناء ويتمكن الالجئون من العودة طوعا ،مشيرة
إلى أنها على اتصال وثيق بالمستشارة أنجيال
ميركل وأبلغت أهم حلفاء ألمانيا باالقتراح ،الذي
إذا القــى دعــم تركيا وروس ـيــا ،فمن المتوقع أن
ً
ترسل برلين جنودا إلى سورية في إطار المهمة.
ووفـ ــق ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم الـكــرمـلـيــن دمـيـتــري
بيسكوف فإن المبادرة األلمانية جديدة وموسكو
ً
ليس لديها موقف محدد منها حتى اآلن ،معتبرا
القوات الوحيدة التي الموجودة بسورية بطريقة
(عواصم -وكاالت)
شرعية هي الروسية.

ّ
أحمد يصعد عشية لقاء السيسي بسوتشي :جاهزون للحرب
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القاهرة  -رامي إبراهيم

في تصعيد خطير لألزمة حول سد
النهضة ،الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى
نهر النيل ،أعلن رئيس الوزراء اإلثيوبي
آبــي أحمد أن بــاده جاهزة للحرب مع
ً
ً
مصر دفاعا عن السد ،مؤكدا أنه ال توجد
قوة تستطيع منع بالده من استكماله.
وج ـ ـ ــاءت ت ـصــري ـحــات أحـ ـم ــد ،وهــي
األول ــى مــن نوعها الـتــي تستخدم هذه
ال ـل ـغــة ،عـشـيــة ل ـقــاء يـجـمـعــه بــالــرئـيــس
المصري عبدالفتاح السيسي في منتجع
سوتشي بــروسـيــا ،على هــامــش القمة
الروسية  -اإلفريقية التي تبدأ اليوم ،وهو
اجتماع تعول القاهرة عليه لتليين موقف
أديــس أبابا المتشدد ،وإقناعها بقبول

وس ــاط ــة دول ـي ــة لـتـحــريــك الـمـفــاوضــات
المتعثرة بين الجانبين.
واستبق أحمد ،الفائز بجائزة نوبل
ل ـل ـســام ،ل ـقــاء الـسـيـســي بتصريحاته
العدائية التي أشار فيها إلى استعداده
لمواجهة خيار الـحــرب ،لكنه استطرد
ً
قــائــا إن ــه يفضل طــريــق الـمـفــاوضــات،
ً
وأضاف أمام البرلمان اإلثيوبي ،ردا على
استجواب" ،إذا كانت هناك حاجة لخوض
ح ــرب مــن أج ــل الـســد فــإنـنــا مستعدون
لحشد مليون شخص ،ونحن عازمون
على استكمال السد".
وتابع" :يتحدث البعض عن استخدام
القوة من جانب مصر ،يجب أن نؤكد أنه
ال توجد قــوة يمكنها منع إثيوبيا من
بناء السد ،إذا كانت ثمة حاجة لخوض

حرب فيمكننا حشد الماليين ،إذا تسنى
للبعض إطالق صاروخ فيمكن آلخرين
اس ـت ـخ ــدام ق ـن ــاب ــل ،ل ـكــن هـ ــذا ل ـيــس في
مصلحة أي منا".
وسعى آبــي أحمد إلــى قطع الطريق
عـلــى الـمـطــالــب الـمـصــريــة ال ـتــي سيتم
طرحها خالل قمة سوتشي ،معتبرا أن
"بناء السد لن يتوقف بسبب المخاوف
التي ال أساس لها ،والتهديدات العسكرية
الـ ـت ــي يـطـلـقـهــا إخ ــوانـ ـن ــا ال ـم ـصــريــون
عـبــر مـنــابــر إعــام ـيــة ،وسـنـسـتـمــع إلــى
المصريين ،وسألتقي الرئيس السيسي".
وفي أول رد فعل مصري ،أكد النائب
البرلماني مصطفى بكري أن اللغة التي
تحدث بها آبــي أحمد غير دبلوماسية
وغير موفقة ،مشيرا إلى المخاطر التي

يمكن أن تنجم في حال إصــرار إثيوبيا
على الخروج من االتفاق الموقع مع مصر
والسودان بشأن السد.
وفي تعليق على تصريحات آبي ،قال
وكيل أول لجنة الــدفــاع واألمــن القومي
الـمـصــري فــي الـبــرلـمــان ال ـل ــواء مـمــدوح
مقلد ،أمس ،في تصريحات خاصة لقناة
"روسيا اليوم" ،إن مصر لم تعلن أن لديها
نية لمحاربة إثيوبيا.
غير أن اللواء مقلد قال" :لن نصمت إذا
منعت إثيوبيا المياه عن مصر ،سنفوض
الرئيس لخوض الحرب ،ولكن ال نأمل أن
تصل األمــور لهذا الحد" ،مشيرا إلى أن
"تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا حول
حشد الماليين لخوض حرب ضد مصر
لها أهداف أخرى".

كندا :ترودو يحتفظ بمنصبه بصعوبة

ً
ّ
ّ
ترامب هنأه بالفوز الرائع ...وشير يتوقع «نهايته» قريبا
رغ ــم الـفـضــائــح الـكـثـيــرة التي
ّ
اتـسـمــت بها سـنــواتــه األرب ــع في
ً
ال ـح ـكــم وال ـه ـج ـمــات ال ـتــي غــالـبــا
مـ ـ ــا ك ـ ــان ـ ــت ع ـن ـي ـف ــة مـ ـ ــن ج ــان ــب
الـمـعــارضــة عـلــى إن ـج ــازات ــه ،فــاز
رئـيــس الـ ــوزراء الـكـنــدي ّجاستن
تــرودو بوالية ثانية ،لكنه خرج
ً
مــن هــذا االقـتــراع ضعيفا للبقاء
في الحكم بحصوله على أغلبية
ضئيلة في البرلمان ،مما ُ
سيرغمه
ع ـلــى االع ـت ـم ــاد ع ـلــى دع ــم حــزب
صغيرُ ،يـ ّ
ـرجــح أن يكون "الحزب
الــدي ـم ـقــراطــي ال ـج ــدي ــد" بــزعــامــة
جاغميت سينغ.
وحـ ـس ــب تـ ـق ــدي ــرات ع ـ ــدد مــن
محطات التلفزة الكندية صباح
أمـ ــس ،ف ــاز ال ـل ـي ـبــرال ـيــون ب ـ ـ 156
ً
مقعدا من أصــل  338في مجلس
الـعـمــوم الـكـنــدي .وف ــي البرلمان
المنتهية واليته ،كانوا يتمتعون
ً
بأغلبية مريحة من  177مقعدا.
وق ــال ت ــرودو ،أم ــام مناصريه
الـ ـ ــذيـ ـ ــن ت ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــوا فـ ـ ــي وس ـ ــط
م ـ ــونـ ـ ـت ـ ــري ـ ــال" :فـ ـعـ ـلـ ـتـ ـم ــوه ــا يــا
ً
أص ــدق ــائ ــي ،تـ ـه ــان ـ ّـي" ،م ـض ـي ـفــا:
"لـقــد رفــض الكنديون االنقسام،
ً
ورف ـض ــوا خـفـضــا فــي الـضــرائــب
ّ
وال ـت ـق ـشــف وص ــوت ــوا لمصلحة
برنامج ّ
تقدمي وخطوة قوية ضد
ّ
التغير المناخي".
ً
ّ
المحافظ
وتزامنا ،أقر خصمه
ّ
أنـ ـ ــدرو ش ـيــر ب ــال ـخ ـس ــارة ،وهــنــأ
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء لـكـنــه اع ـت ـبــر أن

ترودو يحتفل بفوزه مساء أمس األول في كيبيك (اي بي ايه)
"ق ـي ــادت ــه م ـت ـض ــررة ،ووقـ ـت ــه في
ً
ً
الحكومة سينتهي قريبا" مضيفا:
"عـ ـن ــدم ــا تـ ــأتـ ــي ه ـ ــذه ال ـل ـح ـظ ــة،
سيكون المحافظون مستعدين".
ويـ ـق ـ ّـدر ال ـخ ـب ــراء مـ ـع ـ ّـدل عمر
حكومات األقلية في كندا بين 18
ً
و 24شهرا.
وقبل صدور النتائج النهائية،
ّ
رحــب الرئيس األميركي دونالد
تــرامــب فــي تغريدة بفوز تــرودو
"ال ــرائ ــع ال ــذي حققه بـعــد معركة
شاقة" ،وقال إنه سيواصل تعاونه
مع ترودو الذي كانت عالقاته به
ً
معقدة أحيانا منذ قمة مجموعة
السبع عام  2018في كندا.

وفي حين أشارت استطالعات
الـ ــرأي إل ــى تـنــافــس كـبـيــر بينهم
وبين الليبراليين ،فإن المحافظين
لــم يـفــوزوا إال بنحو  120دائــرة،
وحل بعدهم حزب "كتلة كيبيك"
ً
االستقاللي بـ  32مقعدا و"الحزب
الديمقراطي الجديد" من اليسار
ً
بـحـصــولــه عـلــى  24م ـق ـعــدا .وتـ ّـم
ان ـت ـخ ــاب ج ـم ـيــع ق ـ ــادة األح ـ ــزاب
ً
الكبيرة مجددا.
ً
واعتبارا من أمس ،بدأ الزعيم
ال ـل ـي ـبــرالــي م ـح ــادث ــات حـســاســة
بهدف التوصل إلى اتفاقات أثناء
عمليات الـتـصــويــت فــي مجلس
العموم.

وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـحـ ـل ــل ال ـس ـي ــاس ــي
فــي"جــامـعــة كيبيك" بمونتريال
هـ ـي ــوغ ــو س ـ ـيـ ــر" :ع ـ ـلـ ــى األرج ـ ــح
سيكون التقارب بين الليبراليين
والـ ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي الـجــديــد
أسهل من تقارب مع كتلة" كيبيك.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :إذا ق ـ ــام الـ ـح ــزب
الـ ـلـ ـيـ ـب ــرال ــي بـ ــال ـ ـت ـ ـنـ ــازالت ال ـت ــي
يـنـتـظــرهــا ال ـح ــزب الــديـمـقــراطــي
الجديد ،يمكن أن يكون االئتالف
ً
م ـت ـي ـنــا ،وبــاسـتـطــاعـتـنــا تـصــور
ً
ّ
أن ــه سيستمر  18إل ــى  24شهرا
على األقل".
وت ــدارك" :لـكــن مــن المؤكد أنه
سيترتب على الحزب الليبرالي
ً
أن يكون أكثر اعتداال".
وينبغي عـلــى ت ــرودو بعدها
تشكيل حكومة جــديــدة ،وإعــداد
برنامجه التشريعي ّ
ثم إخضاعه
لتصويت البرلمان الجديد ،الذي
س ـي ـكــون ب ـم ـنــزلــة ت ـصــويــت ثقة
بحكومة األقلية.
مــن جـهـتــه ،أش ــاد زعـيــم حــزب
"ك ـت ـل ــة ك ـي ـب ـي ــك" إي ـ ــف ف ــران ـس ــوا
بالنشي بالنتيجة الجيدة التي
حـقـقـهــا ف ــي ك ـي ـب ـيــك ،الـمـقــاطـعــة
الـ ـ ــوح ـ ـ ـيـ ـ ــدة ال ـ ـت ـ ــي ط ـ ـ ـ ــرح ف ـي ـهــا
مرشحونُ .
ويتوقع أن يكون قد
ّ
سجل نتيجة ثالث مرات أعلى من
النتيجة التي حققها عــام 2015
وأن يتعادل مع الليبراليين.
(مونتريال ـ ـ أ ف ب)

وأوضـ ـ ــح أن هـ ــدف رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
اإلثـيــوبــي هــو جعل الشعب اإلثيوبي
يـلـتــف ح ــول ق ـيــادتــه الـسـيــاسـيــة ،وأن
تصريحاته دعائية.
وفـ ــي خ ـط ــوة الف ـت ــة ن ـفــت ال ـس ـفــارة
اإلسرائيلية بــالـقــاهــرة ،وج ــود أنظمة
دف ــاعـ ـي ــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ل ـح ـم ــاي ــة ال ـســد
اإلث ـ ـي ـ ــوب ـ ــي ،واص ـ ـف ـ ــة هـ ـ ـ ــذه األخ ـ ـبـ ــار
بـ"الشائعات".
ووصل الرئيس المصري ،أمس ،إلى
سوتشي الروسية للمشاركة في القمة
الــروسـيــة اإلفــريـقـيــة الـتــي يــرأسـهــا مع
الرئيس الروسي فالديمير بوتين.
يــأتــي ذل ــك ف ــي وق ــت ذكـ ــرت تـقــاريــر
إسرائيلية أمــس أن مصر اقتربت من
اسـتــام دفـعــة مــن مـقــاتــات "ســوخــوي

 "35الروسية ،التي تعد أحدث طائرات
عسكرية تتميز بمداها الطويل.
إلى ذلك ،وفي خطوة انتظرتها مصر 4
سنوات ،قررت بريطانيا أمس رفع الحظر
الذي كانت تفرضه على الرحالت الجوية
منها إلــى شــرم الشيخ ،ورحـبــت وزارة
الطيران المدني المصرية ،على الفور،
بالقرار البريطاني ،واعتبرته مؤشرا على
العالقات الوثيقة والثقة بين الدولتين.
وكانت لندن حظرت رحالتها إلى شرم
الشيخ عقب تحطم طائرة ركاب روسية
فــوق سيناء في  31أكتوبر  ،2015بعد
دقائق من إقالعها من مطار شرم الشيخ
الدولي ،مما أدى إلى مقتل كل من كانوا
على متنها ،في حادث أعلن تنظيم داعش
المسؤولية عنه.

جونسون «يكافح» في البرلمان
ّ
ويهدد بانتخابات تشريعية مبكرة

ّ
يونكر :فعلنا كل ما بوسعنا لضمان «بريكست» منظم
واجهت وعود رئيس الــوزراء البريطاني بوريس
جونسون بإخراج بالده من االتحاد األوروبي في 31
ً
اختبارا ًّ
مهما في البرلمان البريطاني
الجاري ،أمس،
الــذي أجــرى تصويتين أوليين مهمين على االتفاق
الذي توصلت إليه لندن وبروكسل األسبوع الماضي.
وم ـنــذ ع ــودت ــه م ــن بــروك ـســل م ــع ات ـف ــاق انـسـحــاب
تفاوض بشأنه بصعوبة مع الدول الـ ،27يواجه رئيس
ال ــوزراء المحافظ خطر إحباط مشاريعه من جانب
الراغبين في مواصلة النهج الذي يحاول
النواب غير
ّ
فرضه عليهم ،لتجنب انفصال من دون اتفاق قبل 9
أيام من موعد الخروج ،أو إرجاء الموعد.
وف ــي حين ك ــان جــونـســون يــأمــل الـمـصــادقــة على
ات ـفــاق ال ـخ ــروج الـسـبــت فــي مجلس ال ـع ـمــوم ،إال أن
النواب أرجأوا القرار وأرغموه بذلك على أن يطلب من
ّ
بروكسل ّتأجيال مدته ثالثة أشهر .ويأمل جونسون
أيضا تجنب التأجيل.
وباتت موافقة البرلمان على اتفاق الخروج رهنا
بإقرار قانون تقني ضــروري لتنفيذ بريكست ،وهي
ً
عملية أكثر تعقيدا.
ّ
وج ــرى مـســاء أم ــس تصويتين :األول ه ــدف إلى
توفير دعــم أولــي ّ
للنص الــذي يجعل اتفاق الخروج
جزءا من القانون البريطاني والثاني شمل الجدول
الزمني لدراسته.
وترغب الحكومة في أن ّ
يتم تبني "بريكست" بسرعة
على أمــل االنتهاء غــدا .وتثير هــذه المهلة القصيرة
للتصويت على مشروع قانون مؤلف من  110صفحات،
إضافة إلى مذكرات توضيحية أطول ،غضب النواب،
ويبدو هذا التصويت بعيد المنال.
ّ
يصوت
وقـبــل تصويت أم ــس ،أمــل جــونـســون أن
البرلمان الستعادة السيطرة ،كي يتمكن هو نفسه

والشعب البريطاني والبالد من التركيز على مسائل
مثل كلفة المعيشة ونظام الصحة والمحافظةعلى
البيئة" .وق ــال" :ال يــريــدون تأجيال أب ــدا .األوروبـيــون
كذلك وأنا أيضا".
وأمام مجلس العمومّ ،
هدد جونسون بسحب قانون
تطبيق "بريكست" من البرلمان ،والمطالبة بإجراء
انتخابات تشريعية مبكرة إذا رفض النواب تحديد
جدول زمني في وقت سريع إلقرار النص ،ما يجعل من
الصعب المصادقة عليه بحلول  31أكتوبر.
مــن ناحيته ،أع ــرب رئيس المفوضية األوروبـيــة
جان كلود يونكر ،أمس ،أمام البرلمان األوروبــي في
ستراسبورغ ،عن أسفه لخروج بريطانيا المزمع من
االتحاد .وقال" :على األقل نستطيع أن نقول إننا فعلنا
كل ما بوسعنا لضمان أن يكون هذا الخروج منظما".
أما رئيس المجلس األوروبي دونالد توسك ،فقال
بدوره ،إنه يتعين التعامل بجدية مع طلب بريطانيا
تمديد موعد خروجها ،وإن أعضاء االتحاد لن يتخذوا
قرارا يجبرها على الخروج من دون اتفاق.
وأض ـ ـ ــاف ل ـل ـن ــواب ف ــي ال ـب ــرل ـم ــان األوروبـ ـ ـ ـ ــي في
ستراسبورغ ،وسط تصفيق الحضور "الخروج من
دون اتفاق لن يكون قط خيارنا".
وسيكون البرلمان األوروبي آخر هيئة ّ
تصوت على
اتفاق "بريكست" ،إذ ينتظر النواب األوروبيون تصويت
النواب البريطانيين على ّ
نص االنسحاب.
ً
وفي حال أصبح كل شيء جاهزا في لندن ،سيعقد
البرلمان األوروبي جلسة استثنائية األسبوع المقبل
في بروكسل.
لكن في وستمنستر ،تبدي المعارضة استعدادا
ّ
ستغير بشكل جذري اتفاق الخروج،
لطرح تعديالت
في حال ّ
تم تبنيها( .لندن ،ستراسبورغ ـ ـ وكاالت)

دوليات
سلة أخبار
ترامب :الديمقراطيون
ّ
خبثاء ومتحدون

ّ
حض الرئيس األميركي
دونالد ترامب خالل
اجتماع وزاري بالبيت
األبيض ،أمس األول ،رفاقه
في الحزب الجمهوري
على اتخاذ «موقف أكثر
صالبة والقتال» من أجل
بقائه في الرئاسة« ،ألن
الديمقراطيين الخبثاء
والمتحدين يحاولون
اإلضرار بالحزب قبل
االنتخابات» ،وذلك تزامنا
مع سعي الديمقراطيين
لحشد التأييد لتحقيق
لمساءلته سريعا ،بسبب
طلبه من أوكرانيا التحقيق
مع جو بايدن ،منافسه
السياسي ،بينما تحاول
إدارته عرقلة هذا التحقيق.
وكتب ترامب على "تويتر"
أمس" ،على جميع
الجمهوريين أن يتذكروا ما
يشهدونه هنا ،إعدام خارج
القانون .ولكننا سننتصر".

تشيلي :الرئيس يدعو
األحزاب لبحث إنهاء األزمة

جمع الرئيس تشيلي
سيباستيان بينيرا ،أمس،
األحزاب السياسية على
ّ
التوصل إلى "اتفاق
أمل
اجتماعي" ينهي موجة
االحتجاج والعنف التي
ً
أوقعت  12قتيال في  3أيام.
وخضعت تشيلي لحظر
ّ
تجول لليلة الثالثة تواليا
مع تزايد التظاهرات العنيفة
وأعمال النهب .ومنذ الجمعة
الماضي ،تشهد تشيلي أسوأ
أزمة اجتماعية منذ عقود.
ً
وبدأت التظاهرات احتجاجا
على زيادة رسوم "مترو
سانتياغو" ،التي تملك أوسع
وأحدث شبكة لقطارات
األنفاق في أميركا الالتينية
ً
يبلغ طولها  140كيلومترا،
وتنقل يوميا  3ماليين راكب.

تونس :إلغاء نتائج
انتخابات دائرة ألمانيا

ألغت المحكمة اإلدارية في
تونس نتائج أولية جزئية
لالنتخابات التشريعية
في الدائرة االنتخابية
المخصصة للجالية
التونسية بألمانيا ،في حين
ً
أعادت مقعدا ملغى لـ "حزب
الرحمة" المحافظ.
وأصدرت المحكمة ،أمس،
قرارات برفض  40اعتراضا
على نتائج االنتخابات
من حيث الشكل ،ورفض
 59اعتراضا من حيث
المضمون .وألغت المحكمة
نتائج دائرة ألمانيا التي فاز
بها ممثل عن حزب "التيار
الديمقراطي" دون أن تقدم
إيضاحات في ذلك ،مما
يعني إعادة االنتخابات.

النرويج :سيارة إسعاف
مسروقة تصدم عائلة

أعلن مسؤولون بالشرطة
النرويجية والقطاع الطبي،
أن مسلحا سرق سيارة
إسعاف في أوسلو ،أمس،
وصدم بها عائلة ،مما
أسفر عن إصابة  3منهم
رضيعان.
وقالت الشرطة ،في بيان،
إنها ألقت القبض على
الرجل بعد إطالق النار
على السيارة وإنه لم يصب
بجروح بالغة.
ولم توضح الشرطة إن
كانت تتعامل مع الحادثة
على أنها هجوم متعمد.

دوليات 24
ّ
العراق :تقرير «تحقيق التظاهرات» لم يكشف هوية القناصة
ةديرجلا
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ّ
ّ
أعفى قادة عسكريين في  7محافظات وتجنب ذكر الميليشيات ودان التعرض لإلعالم
ألقت لجنة التحقيق الرسمية
في أحداث االحتجاجات
الدامية التي شهدها
العراق مطلع الشهر الحالي
بالمسؤولية على قادة أمنيين
كبار ،لكنها لم تكشف هوية
قناصة كانوا السبب في مقتل
المتظاهرين ،حسب ما أشار
إليه الرئيس العراقي برهم
صالح والمرجعية الدينية.

الخزعلي يرفض
اتهام الالمي بنشر
القناصة :استهدافه
ُيضعف أمن
«الحشد»

ّ
وسـ ـ ـ ــط تـ ـ ــرقـ ـ ــب لـ ـتـ ـظ ــاه ــرات
حــاشــدة دعــت لها أط ــراف عــدة،
وأيدها التيار الصدري بعد غد،
ا تـهــم تقرير اللجنة الحكومية
ال ـم ـك ـل ـف ــة ال ـت ـح ـق ـي ــق بـ ــأحـ ــداث
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ال ــدامـ ـي ــة ال ـتــي
وقعت قبل أسبوعين ،وأسفرت
عـ ـ ــن مـ ـقـ ـت ــل ال ـ ـ ـع ـ ـ ـشـ ـ ــرات ،قـ ـ ــادة
أمـنـيـيــن بــالـمـســؤولـيــة عــن قتل
المتظاهرين نتيجة استخدام
القوة المفرطة والرصاص الحي،
إال أنه لم يكشف هوية «قناصة»
قالت السلطات إنهم أطلقوا النار
على المحتجين وقوات األمن.
وأع ـلــن رئ ـيــس الـلـجـنــة وزيــر
ال ـت ـخ ـط ـي ــط ،ن ـ ـ ــوري ال ــدل ـي ـم ــي،
أن حـ ـ ـصـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــة أ س ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــوع م ــن
االحتجاجات المطلبية الدامية،
شـهــده ال ـع ــراق قـبــل أسـبــوعـيــن،
ً
هـ ـ ــي  157ق ـ ـت ـ ـيـ ــا غ ــا ل ـب ـي ـت ـه ــم
م ــن ال ـمــدن ـي ـيــن وم ـع ـظ ـم ـهــم في
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ب ـ ـ ـغـ ـ ــداد ،وأن ع ــدد
الجرحى .5494
وأشار التقرير ،الذي استغرق
إع ـ ـ ـ ـ ـ ــداده  8أي ـ ـ ـ ـ ــام ،إلـ ـ ـ ــى أن مــا
يـقــارب  %70مــن القتلى قضوا
ب ـ «ال ــرص ــاص الـحــي فــي ال ــرأس
والصدر».
وأوض ــح أن عــدد القتلى هو
 149م ــد نـ ـي ــا ،و 8مـ ــن ع ـنــا صــر
الـ ـق ــوات األم ـن ـي ــة ،س ـق ـطــوا بين
األول والسادس من أكتوبر في
بغداد والمحافظات الجنوبية
ال ـ ـتـ ــي امـ ـ ـت ـ ــدت إلـ ـيـ ـه ــا ال ـح ــرك ــة
االحتجاجية.

توزيع الضحايا
وتفصيال ،ذكر التقرير مقتل
 107مــدنـيـيــن وإص ــاب ــة ،3458
ومـ ـقـ ـت ــل  4مـ ــن عـ ـن ــاص ــر األمـ ــن
وج ـ ـ ــرح  363فـ ــي ب ـ ـغـ ــداد ال ـتــي
ان ـط ـل ـقــت مـنـهــا االح ـت ـجــاجــات،
ومـ ـقـ ـت ــل  7م ــدن ـي ـي ــن وإصـ ــابـ ــة
 ،107ومقتل  2من قــوات األمــن،

وإص ــاب ــة  193ف ــي ال ــدي ــوان ـي ــة،
ومـ ـقـ ـت ــل  6م ــدن ـي ـي ــن وإصـ ــابـ ــة
 ،14وج ــرح  92مــن أف ــراد قــوات
األمن في ميسان ،ومقتل مدني
وإص ــاب ــة  ،7ف ـضــا ع ــن إصــابــة
 116مـ ــن ال ـ ـقـ ــوات األمـ ـنـ ـي ــة فــي
بابل ،ومقتل  4مدنيين وإصابة
 226وإصابة  58من قوات األمن
ف ــي واس ـ ــط ،وم ـق ـتــل  5مدنيين
وإصابة  112وجرح  43من قوات
األمن في النجف.
كما قتل  19مدنيا وجرح 223
وقتل  2مــن رجــال األمــن وجــرح
 532في محافظة ذي قار.

هوية القناصة
ورغــم تحميل اللجنة العليا
م ـس ــؤول ـي ــة سـ ـق ــوط ق ـت ـلــى إل ــى
بعض العناصر األمنية ،فإنها
أشـ ـ ــارت ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه إلــى
وجود «مواقع للقنص» من دون
تحديد هوية القناصة.
وك ـش ــف ال ـت ـقــريــر الـحـكــومــي
عن وجود أدلة على أن رصاص
قناصة استهدف محتجين من
مبنى بوسط بغداد.
وأش ـ ــار إل ــى أن «االعـ ـت ــداءات
على قوات األمن والبنى التحتية
ومــؤسـســات الــدولــة حــدثــت من
ق ـب ــل ع ـن ــا ص ــر أرادت ت ـحــر يــف
الطابع السلمي للتظاهرات».
و سـبــق للسلطات أن اتهمت
«قـنــاصـيــن مـجـهــولـيــن» أطـلـقــوا
النار على المتظاهرين والقوات
األمنية على حد سواء.

توصيات
وأوصت اللجنة بإعفاء قادة
م ــن ال ـج ـيــش وال ـش ــرط ــة وق ــوات
م ـك ــاف ـح ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب وم ـكــاف ـحــة
ال ـش ـغ ــب ،وم ـك ــاف ـح ــة ال ـجــري ـمــة
واالستخبارات واألمن الوطني،
مع نشر أسمائهم.

وه ـ ـ ـ ــؤالء ال ـ ـق ـ ــادة األمـ ـنـ ـي ــون
هـ ـ ــم مـ ـ ــن م ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات بـ ـ ـغ ـ ــداد،
والــديــوان ـيــة ،وم ـي ـســان ،وبــابــل،
وواسـ ـ ـ ــط ،وال ـن ـج ــف وذي ق ــار،
وجنوب العاصمة.
وت ـض ـم ـنــت ال ـتــوص ـيــة إقــالــة
قائد عمليات بغداد ومسؤولين
أمنيين كبار آخرين ،من بينهم
المعاون األمني لقائد عمليات
بـ ـغ ــداد ،وق ــائ ــد فــرقــة م ـشــاة 11
وقائد فرقة الشرطة االتحادية
األولى ،وقائد شرطة بغداد.
كـمــا أوصـ ــى ال ـت ـقــريــر بــإلـقــاء
ال ـق ـب ــض ع ـل ــى ع ـن ــاص ــر شــرطــة
ّ
المبرح ألحد
متورطين بالضرب
المتظاهرين فــي بــابــل ،وكــذلــك
اعتقال الشخص المتسبب في
ق ـتــل أحـ ــد ال ـم ـت ـظــاهــريــن ،وهــو
منتسب في اللواء .18

إدانة ولوم
وقد دان التقرير «عدم فرض
قـ ـ ــوات م ـكــاف ـحــة ال ـش ـغ ــب حـظــر
التجول» ،وهو ما أدى إلى تفاقم
العنف في االحتجاجات.
وألمح إلــى أن «الخسائر في
صفوف المدنيين سببها ضعف
القيادة والسيطرة لبعض القادة
األمنيين والعسكريين».
وألـ ـ ـ ـق ـ ـ ــت ل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق
بالالئمة في العنف على فرض
ال ــرق ــاب ــة ع ـلــى وس ــائ ــل اإلعـ ــام،
وهو ما حال دون تصديها لمن
يبثون أخبارا كاذبة.
واتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــر بـ ـع ــض
ال ـم ـت ـظ ــاه ــري ــن ب ــإلـ ـق ــاء ق ـنــابــل
الـ ـم ــول ــوت ــوف الـ ـح ــارق ــة ص ــوب
ال ـق ــوات األم ـن ـيــة ،مـمــا أدى إلــى
إصابة عدد من منتسبي قوات
األمن.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى إحـ ـ ــالـ ـ ــة م ـلــف
االحـتـجــاجــات بشكل كــامــل مع
جـمـيــع تفاصيله إل ــى الـقـضــاء،
بـ ـع ــد مـ ـص ــادق ــة الـ ـق ــائ ــد الـ ـع ــام

قوات أميركية منسحبة من شمال سورية لدى وصولها
إلى إقليم كردستان العراق أمس األول (أ ف ب)

بغداد وواشنطن تبحثان مصير القوات المنسحبة من سورية
ي ـ ـ ــزور وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع األمـ ـي ــرك ــي مـ ــارك
إسبر بـغــداد ،الـيــوم ،لبحث مصير القوات
األمـيــركـيــة المنسحبة مــن س ــوري ــة ،وســط
وجود تباينات بين الطرفين حول هذا األمر.
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة الـ ـ ــدفـ ـ ــاع األمـ ـي ــركـ ـي ــة
(البنتاغون) ،أمس ،أن القوات التي انسحبت
مــن ســوريــة بــاتـجــاه ال ـعــراق سـتـغــادره في
نهاية الـمـطــاف ،دون إعـطــاء ج ــدول زمني
لمغادرتها.
ّ
وقال إسبر خالل تفقده قاعدة عسكرية
بالسعودية أمس« :القوات األميركية ،التي
تم سحبها من سورية لن تبقى في العراق
للقوات المسلحة رئيس الوزراء
عادل عبدالمهدي عليه.
وفــي أول رد من جهتها بعد
إصدار التقرير الرسمي ،أعلنت
الحكومة إعفاء قادة عسكريين
وأم ـن ـي ـيــن م ــن مـخـتـلــف أج ـهــزة
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إلى ما ال نهاية» ،مشيرا إلى أن الهدف هو
عودة الجنود األميركيين إلى أرض الوطن.
وأوضح أنه ال توجد تفاصيل في الوقت
الحالي عن المدة التي ستبقى فيها القوات
األميركية المنسحبة من سورية في العراق،
ً
مشيرا إلــى أنــه سيناقش األمــر مع نظيره
العراقي ،خالل لقائه اليوم.
وتقاطع التصريح األميركي مــع إعــان
ً
السلطات العراقية أنها لم تمنح تصريحا
للقوات المنسحبة من سورية بالبقاء في
العراق لتنضم الى القوات الموجودة هناك،
بل للعبور فقط.

محافظة ،طالتها االحتجاجات
التي يمكن أن تستأنف الجمعة
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ال ــذك ــرى األولـ ــى
لـ ـت ــول ــي عـ ـب ــدالـ ـمـ ـه ــدي م ـقــال ـيــد
السلطة.
ونـ ـ ـف ـ ــت ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات صـ ـ ــدور
أي أوام ـ ــر م ــن ال ـج ـهــات الـعـلـيــا

وذكـ ــر ال ـج ـيــش ال ـع ــراق ــي ،ف ــي ب ـي ــان ،أن
«جـمـيــع ال ـقــوات األمـيــركـيــة الـتــي انسحبت
مــن ســوريــة حصلت عـلــى الـمــوافـقــة بشأن
ُ
دخولها إقليم كردستان لتنقل إلى خارج
العراق .وال توجد أي موافقة على بقاء هذه
القوات داخل العراق».
وي ـت ـنــاقــض ال ـب ـيــان ال ـعــراقــي م ــع إع ــان
سابق لـ «البنتاغون» أن القوات المنسحبة
ستعيد تمركزها في غرب العراق لمواصلة
الحملة ضد «داعش ،ودعم (جهود) الدفاع
عن العراق».

ب ــإط ــاق ال ــرص ــاص ال ـحــي على
المتظاهرين.

الخزعلي والالمي
ف ــي ال ـس ـيــاق ،وص ــف الـنــائــب
ع ـ ــن «ت ـ ـحـ ــالـ ــف الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاء» ف ــال ــح

الـخــزعـلــي ،أم ــس ،م ـســؤول أمــن
«ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي» أبـ ــو زيـنــب
الــامــي ب ـ «الشخصية الوطنية
ً
والمنضبطة والفاعلة» ،معتبرا
أن استهداف الالمي محاولة لـ
«إضعاف الحشد وأمنه»
(بغداد ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

دلبلا

•
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رﻳﺎﺿﺔ
ﻧﺪوة اﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ :اﻻﺣﺘﺮاف ﺳﺒﻴﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪم

ً
• اﻟﺼﺎﻟﺢ :ﺧﻠﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ وراء ﻋﺪم اﻟﻨﻬﻮض رﻳﺎﺿﻴﺎ • اﻟﻤﻼ :اﻟﺮؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
اﺗﻔﻖ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ،
وﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ د .ﺻﻘﺮ اﻟﻤﻼ وأﻣﻴﻦ
ﺳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ ﺣﺴﻴﻦ
اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻻﺣﺘﺮاف ﺑﻤﻌﻨﺎه اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻨﺪوة
اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻣﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ.

أﻗﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ﺧﻠﻴﻞ
اﻟـﺼــﺎﻟــﺢ ﺑــﻮﺟــﻮد ﺧـﻠــﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ
ﻟ ـﻌ ــﺪم ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮع ﻣ ــﺎ ﻳﻜﻔﻲ
ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑــﺎ ﻟــﺮ ﻳــﺎ ﺿــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ
ﻫﺬا اﻟﺨﻠﻞ واﻟﻘﺼﻮر.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻨﺪوة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ أﻗــﺎﻣـﺘـﻬــﺎ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓـﻴــﺔ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨ ــﺎدي اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ﻣـ ـﺴ ــﺎء أﻣ ــﺲ
اﻷول ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺮح ا ﻟـ ـﻤ ــﺮ ﺣ ــﻮم
أﺣﻤﺪ اﻟﺮوﻣﻲ ،ﺑﻌﻨﻮان "ﻣﺎذا ﺑﻌﺪ
رﻓ ــﻊ اﻹﻳ ـﻘ ــﺎف اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ ﻋــﻦ دوﻟــﺔ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ؟" ،اﻟ ـﺘ ــﻲ أدارﻫـ ـ ــﺎ رﺋـﻴــﺲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﻘﺼﻴﺪ ،وﺣﺎﺿﺮ ﻓﻴﻬﺎ
إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟـﺼــﺎﻟــﺢ ،ﻧــﺎﺋــﺐ ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ د .ﺻﻘﺮ
اﻟﻤﻼ ،وأﻣﻴﻦ ﺳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـﺼـ ــﺎﻟ ــﺢ أن ﻣ ـﻠــﻒ
اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ﻳـﺤـﺘــﺎج اﻟ ــﻰ اﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺣﺘﺮاف
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺿﻤﺎﻧﺎت وﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ اﻟـ ــﻼﻋ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﻦ ،ﻣـ ـﺸ ــﺪدا
ﻋـ ـﻠ ــﻰ أﻫـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ أن ﻳ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن
اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ وﻓــﻖ آﻟﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺗ ـ ـﺴـ ــﺎﻫـ ــﻢ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﻄـ ــﻮﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ
اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﻲ ،إﻟـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ اﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم
أﻛﺒﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـ ـﻤـ ــﺮاﻛـ ــﺰ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.

اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح
اﻟﻔﺮﻳﻖ وإﺑﻌﺎد
اﻟﻤﺆزﻣﻴﻦ
ﻃﺮﻳﻖ
رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،أﻛـ ــﺪ د .اﻟ ـﻤ ــﻼ أن
اﻟﻤﺴﻠﻢ

اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﺗ ـﻤ ـﻠــﻚ رؤﻳ ـ ــﺔ واﺿ ـﺤــﺔ

اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت وﺑﺮﻗﺎن ﻋﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﺻﺪارة دوري اﻷوﻟﻰ
•

اﻟﻤﺤﺎﺿﺮون ﻓﻲ اﻟﻨﺪوة
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن
ﻫــﺬه اﻟــﺮؤﻳــﺔ ﺗــﺮﺗـﻜــﺰ ﻋـﻠــﻰ اﻟــﻼﻋــﺐ
واﻹداري واﻟ ـﻤ ــﺪرب واﻟـﺤـﻜــﻢ ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺣ ـﺘ ــﺮاف اﻟﻜﺎﻣﻞ
واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﺷﺮوط
ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ،
ﻟـﻴـﺘـﻤـﻜـﻨــﻮا ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ أدوارﻫ ـ ــﻢ
ﺑــﺎﻟـﺸـﻜــﻞ اﻟـﺼـﺤـﻴــﺢ اﻟ ــﺬي ﻳﺮﺗﻘﻲ
ﻟـﻠـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠــﻮﺑــﺔ ﻣ ــﻦ دون
أي ﺧﻠﻞ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﻤــﻼ إن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋ ـﻤ ـﻠــﺖ ﺑ ـﻜ ــﻞ اﻟـ ـﻄ ــﺮق واﻟ ــﻮﺳ ــﺎﺋ ــﻞ
ﺑـﻌــﺪ رﻓ ــﻊ اﻹﻳ ـﻘــﺎف ﻟـﻠـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣﻊ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺎت اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻟـﺘـﺤـﺴـﻴــﻦ
اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﻲ ،ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ أن
اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻢ،

إﻻ أن اﻟﺴﻌﻲ ﻹﺣ ــﺪاث ﻧﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻗﺪم وﺳﺎق ﻣﻦ ﺧﻼل أﻓﻜﺎر وﺧﻄﻂ
ﺑـﻴــﻦ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ وﻛــﺎﻓــﺔ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ
واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺠﺎﻻت.
و ﻛـﺸــﻒ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
إﺷ ــﺮاك اﻟـﺸـﺒــﺎب ﻓــﻲ ﻗ ــﺮار ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
ﺟﻴﻞ ﺷﺒﺎﺑﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ،
ﻳﻤﻠﻚ ﺷﻬﺎدات ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت اﻟــﺮﻳــﺎﺿ ـﻴــﺔ ،ﺳﻌﻴﺎ
وراء اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻋ ــﻦ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ أﻫ ــﻞ
اﻻﺧﺘﺼﺎص.
وأﺿــﺎف" :ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ إﻗــﺮار
ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺣﺘﺮاف اﻟﻜﺎﻣﻞ ،وﺗﻔﻌﻴﻞ
ﻣ ـﺸ ــﺮوع اﻟـﺒـﻄــﻞ اﻷوﻟ ـﻤ ـﺒ ــﻲ ،ﻛﻤﺎ

ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ اﻫﺘﻤﺎم أﻛﺒﺮ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻟـﻨـﺴــﺎﺋـﻴــﺔ ،ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ أن اﻟﻌﻨﺼﺮ
اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ دﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات
اﻟﻘﺪم ،واﻟﺴﺒﺎﺣﺔ".
وأﺷـ ـ ـ ــﺎد اﻟـ ـﻤ ــﻼ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺪور اﻟـ ــﺬي
ﻳﻘﻮم ﺑﻪ أﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻌﺪ
رﻓﻊ اﻹﻳﻘﺎف ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ وﻳﺴﺘﺜﻤﺮﻫﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺒﻼد.

إﺑﻌﺎد اﻟﻤﺆزﻣﻴﻦ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺷﺪد اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮاﺣﺪ
ﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﻲ ﻓﻲ

»أزرق اﻟﺠﻤﺒﺎز« ﻳﻐﺎدر إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ

ﻗﺮﻋﺔ »ﺧﻠﻴﺠﻲ  «24اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﺪوﺣﺔ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻮزان

ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ دوري
اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟــﻰ واﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ،ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ،
ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻷوﻟــﻰ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ﻣﻊ ﺑﺮﻗﺎن
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﻴﺎر ﺑﻨﺎدي اﻟﺠﻬﺮاء ،وﻳﻠﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻴﻄﺎن ﻣﻊ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻲ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ
ﺑﻨﺎدي اﻟﻨﺼﺮ ،وﺗﻘﺎم اﻟﻤﺒﺎراﺗﺎن اﻟﺴﺎﻋﺔ  5:40ﻣﺴﺎء.
وﻳﻐﻴﺐ اﻟﺠﻬﺮاء ،ﻣﺘﺼﺪر اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ) 7ﻧﻘﺎط( ﻋﻦ ﻣﺒﺎرﻳﺎت
ﻫﺬه اﻟﺠﻮﻟﺔ ،ﺑﺤﻜﻢ ﺟﺪول اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻷوﻟﻰ ،ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﻗﺎن واﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت
إ ﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻ ﻧـﺘـﺼــﺎر وا ﻋـﺘــﻼء ﺻ ــﺪارة ا ﻟـﺘــﺮ ﺗـﻴــﺐ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ً
ﻳﺘﻮاﺟﻬﺎن اﻟﻴﻮم ،ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺘﻞ ﺑﺮﻗﺎن ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑ ــ 6ﻧـﻘــﺎط ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺘﻞ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ا ﻟـﻤــﺮ ﻛــﺰ ا ﻟـﺜــﺎ ﻟــﺚ وﻟﻪ
 5ﻧﻘﺎط.
وﻳﺪﺧﻞ ﺑﺮﻗﺎن ﻣﺒﺎراة اﻟﻴﻮم ﺑﻤﻌﻨﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻓﻮزه
ﻓــﻲ ا ﻟـﺠــﻮ ﻟــﺔ ا ﻟـﻤــﺎ ﺿـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺧـﻴـﻄــﺎن ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺼﺪارة اﻟﺘﻲ
ﻓﻘﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ،ﻣﺘﺬﻳﻞ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
ﺑ ــﺪون ﻧ ـﻘــﺎط ،إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺨــﺮوج ﻣــﻦ دواﻣ ــﺔ اﻟ ـﻬــﺰاﺋــﻢ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻧﺘﺼﺎره اﻷول ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻪ ﺧﻴﻄﺎن ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ وﻟﻪ  4ﻧﻘﺎط.

ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻔﺘﻴﺎت
ﻳﻐﺎدر وﻓﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺠﻤﺒﺎز اﻟﻴﻮم )اﻷرﺑﻌﺎء(
ً
إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻤﺒﺎز اﻟﻔﻨﻲ واﻹﻳﻘﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  23اﻟﺠﺎري ﺣﺘﻰ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  13دوﻟﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ
ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
واﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻌﺒﺔ.

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺗﺨﻄﻒ ﺑﺎﻛﻮرة ذﻫﺒﻴﺎت
ﺑﻮﻟﻴﻨﻎ آﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﺮدي اﻟﺴﻴﺪات
اﻧﺘﺰﻋﺖ اﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﺷﺎﻟﻴﻦ زوﻟﻜﻴﻔﻠﻲ،
أﻣـ ــﺲ ،ﺑ ــﺎﻛ ــﻮرة ذﻫ ـﺒ ـﻴــﺎت ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ آﺳـﻴــﺎ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻨﻎ ﻟﻠﺮﺟﺎل
واﻟﺴﻴﺪات ،واﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ
رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـ ـ ــﻮزراء ﺳـﻤــﻮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺟــﺎﺑــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرك ،ﺣـﻴــﺚ ﺣـﻠــﺖ أوﻟـ ــﻰ ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﻓﺮدي اﻟﺴﻴﺪات.
وﺟ ـﻤ ـﻌــﺖ زوﻟ ـﻜ ـﻴ ـﻔ ـﻠــﻲ  1498ﻧـﻘـﻄــﺔ،
ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻧﺎدﻳﺎ
ﺑـ ــﺮاﻣـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﻚ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﻇ ـﻔ ــﺮت
ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺪاﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﻔـﻀـﻴــﺔ
) ،(1492واﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ

اﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﺷﺎﻟﻴﻦ زوﻟﻜﻴﻔﻠﻲ

ﺳﻴﻦ ﻟﻴﻦ ﺟﺎﻳﻦ اﻟﺘﻲ أﺣﺮزت اﻟﺒﺮوﻧﺰﻳﺔ
).(1471
واﺗﺴﻤﺖ أوﻟﻰ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻬﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ  228ﻻﻋﺒﺎ وﻻﻋﺒﺔ ﻳﻤﺜﻠﻮن
 27دوﻟﺔ وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ  30اﻟﺠﺎري ،ﺑﺎﻟﻘﻮة
واﻟﻨﺪﻳﺔ ،إذ ﺟــﺎء ت اﻷرﻗــﺎم ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺪا،
وﻟﻢ ﺗﺤﺴﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة.
وﻳﺘﻮاﺻﻞ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺎت اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺴﺎﺑﻘﺘﻲ ﻓــﺮدي
اﻟﺮﺟﺎل وزوﺟﻲ اﻟﺴﻴﺪات ،اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺗﻘﺎﻣﺎن
اﻟـ ـﻴ ــﻮم ،ﺿ ـﻤــﻦ ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺎت اﻟ ـﻴ ــﻮم اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ،
وﺗـ ـﺒ ــﺪأ ﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺎت ﻓـ ـ ــﺮدي اﻟـ ــﺮﺟـ ــﺎل ﻋـﺒــﺮ
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ  9:10ﺻﺒﺎﺣﺎ،
وﺗﺨﺘﺘﻢ ﻓــﻲ  12:40ﻇ ـﻬــﺮا ،ﻛـﻤــﺎ ﺗﻨﻄﻠﻖ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت زوﺟﻲ اﻟﺴﻴﺪات ﻓﻲ  2:20دﻗﻴﻘﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ ،وﺗﺨﺘﺘﻢ ﻓﻲ  5:50ﻣﺴﺎء.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ أﻣﺲ
ﺷﻬﺪت ﻣﺸﺎرﻛﺔ  4ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،ﻫﻢ:
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺪﺑﻴﺎن وﺑﺎﺳﻞ اﻟﻌﻨﺰي واﺻﻴﻞ
اﻟ ــﺮوﻣ ــﻲ وﻣـﺼـﻄـﻔــﻰ اﻟـﻤــﻮﺳــﻮي،
وﺧـ ـ ــﺎﺿـ ـ ــﻮا ﻣـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺎت ﻗ ــﻮﻳ ــﺔ
ﻣــﻊ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺰﻳـﻴــﻦ واﻟـﻜــﻮرﻳـﻴــﻦ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ واﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻴﻦ.
وﻳﺒﺪو أن اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ أﺷــﺮك اﻟﺪﺑﻴﺎن
ﻓــﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﻟﺮﻓﻊ
اﻟـﻀـﻐــﻂ اﻟـﻤـﻌـﻨــﻮي ﻋﻦ
ﻛــﺎﻫــﻞ اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ ،ﻋﻠﻤﺎ
اﻧﻪ وﺿﻊ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻘﺮ
وﺻ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺢ ﺣ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺐ ﻓ ــﻲ
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

اﻟ ـﺒــﻼد ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ
ﻳﺘﻄﻠﺐ و ﻗـﺘــﺎ ﻃــﻮ ﻳــﻼ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺜﻘﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
واﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮف ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄن اﻟ ـ ـ ــﻮﺿ ـ ـ ــﻊ
اﻟ ـﻘــﺎﺋــﻢ ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ ذﻫ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌــﺪﻳــﻞ
واﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ـﺤـ ـﻴ ــﺢ ،ﻓ ـ ــﻲ ﻇ ـ ــﻞ وﺟ ـ ــﻮد
ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ وﺑــﺮﻟ ـﻤــﺎن وﻗ ـﻄــﺎع أﻫـﻠــﻲ
ﺟﺎدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﻘﺎذ
اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺔ ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ أن اﺳـﺘـﻐــﻼل
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺿﺮورة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ،
ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا إﻗ ـﺼ ــﺎء اﻟ ـﻤــﺆزﻣ ـﻴــﻦ وﻣــﻦ
ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
وﺷـ ـ ــﺪد اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠــﻢ ﻋ ـﻠ ــﻰ أﻫـﻤـﻴــﺔ
اﻻﺣ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺮاف وﺣـ ـ ــﺎﺟـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ ،ﻟـﻜــﻦ ﺑ ـﺤــﺬر وﺑﻌﺪ
دراﺳـ ــﺔ ﻣـﺘــﺄﻧـﻴــﺔ واﻻﺳ ـﺘ ـﻔ ــﺎدة ﻣﻦ

اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺑﺘﻌﺎد
ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.
وأﺿـ ــﺎف أن أﺣ ــﺪ أﻫ ــﻢ أﺳـﺒــﺎب
اﻟـ ـﻨـ ـﺠ ــﺎح اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﻲ ﻫ ــﻮ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ
ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ،وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻮاﺋﺢ
واﻟﺒﻨﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ دون ﺗﻔﺮﻗﺔ،
وإﻟﻐﺎء ﻣﺒﺪأ اﻟﻮاﺳﻄﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
وﻛـ ـﺸ ــﻒ ﻋـ ــﻦ ﺗ ــﻮﺟ ــﻪ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻻت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﻗﻨﺎﻋﻬﺎ ﺑﺄن
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺪول واﻟﻤﺠﺎﻻت.

ً
وﻳـﻀــﻢ اﻟــﻮﻓــﺪ ﻓــﺮﻳـﻘــﺎ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت ﺳـﻴـﺸــﺎرك ﻷول
ﻣﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺣﺪث ﺧﺎرﺟﻲ،
ً
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ  12ﻻﻋ ـﺒــﺎ و 14ﻻﻋ ـﺒــﺔ ،إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ 3
ﻣﺪرﺑﻴﻦ ﻫــﻢ :ﺻــﻼح ﻋﺴﻜﺮ ،واﻷوﻛــﺮاﻧــﻲ ﻓﻴﺘﺎﻟﻲ
واﻟﺼﻴﻨﻲ دﻳﻦ ،و 3ﺣﻜﺎم ﻫﻢ :ﺣﻴﺪر اﻟﺠﻌﻔﺮ وﺑﺪر
ً
اﻟﻜﻨﺪري وﺣﻤﺪ اﻟﻤﻮﺳﻮي ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إداري اﻟﻮﻓﺪ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ.

ﻳــﺮﻓــﻊ اﻟ ـﺴ ـﺘــﺎر اﻟ ـﻴ ــﻮم ﻋ ــﻦ اﻟـﺸـﻜــﻞ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ ﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت
اﻟـﻨـﺴـﺨــﺔ اﻟــﺮاﺑ ـﻌــﺔ واﻟـﻌـﺸــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ ﻛ ــﺄس اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم )ﺧﻠﻴﺠﻲ  (24ﺑﺈﺟﺮاء ﻗﺮﻋﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ ﻗﻄﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  27ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ إﻟﻰ
 1دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ.
وﺗ ـﺠ ــﺮى ﻣ ــﺮاﺳ ــﻢ ﺳ ـﺤــﺐ اﻟ ـﻘــﺮﻋــﺔ اﻟ ـﻴ ــﻮم ﺑــﺄﺣــﺪ ﻓ ـﻨــﺎدق
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﺪوﺣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ
ﻫــﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺎم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد "ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻲ"
أﺣ ــﺪ اﻻﺳ ـﺘ ــﺎدات اﻟـﻤـﻀـﻴـﻔــﺔ ﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ ﻛ ــﺄس اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ 2022
ﻓﻲ ﻗﻄﺮ.
وﻋﻘﺪت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﻠﻌﺒﺔ
اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ د .ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻹﻋﻼن ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬه
اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
وﺟﺮى ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺨﻠﻴﺠﻲ  24ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم،
اﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﺳﻌﻮد اﻟﻤﻬﻨﺪي ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻘﻄﺮي.
وﺷﻬﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﺧـﻤـﺴــﺔ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ـﺒــﺎت ،واﻋ ـﺘ ـﻤ ــﺎد آﻟ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻤــﻞ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﺧــﻼل
ﻣﺸﻮار اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﺎد "ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻲ" ﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ وﻣﻼﻋﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت
ﻣﻊ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻠﻌﺐ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﺳﺘﺎد ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻲ
ً
ﻳﺤﺪد ﻻﺣﻘﺎ .
وﻗﺪ ﻏﺎدر ﺳﺎﻟﻢ ﺳﻌﺪون ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﻰ اﻟﺪوﺣﺔ ﻳﻮم أﻣﺲ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﻟﻘﺮﻋﺔ.

ﺗﺘﻮﻳﺞ راﻣﻴﺎت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﺮق اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ
ﺗﻮﺟﺖ ﺳـﻴــﺪات اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺬﻫﺒﻴﺔ
اﻟﻔﺮق ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ  10أﻣﺘﺎر،
وﻓﺎزت اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﻔﻀﻴﺔ،
ُ
وﻋﻤﺎن ﺑﺎﻟﺒﺮوﻧﺰﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﺼﺪت
اﻟ ــﺮاﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﺮﻳ ــﻢ أرزوﻗـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻴــﺪاﻟ ـﻴــﺔ
اﻟﺒﺮوﻧﺰﻳﺔ ﻟﻔﺮدي  10أﻣﺘﺎر ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ،
وذﻫـﺒــﺖ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﺳــﺎرة
اﻟ ــﺪوﺳ ــﺮي ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓ ــﺎزت ﻣﻮاﻃﻨﺘﻬﺎ
ﺣ ـﻨــﺎن رﺣ ـﻤــﺔ ﺑــﺎﻟـﻤـﻴــﺪاﻟـﻴــﺔ اﻟـﻔـﻀـﻴــﺔ،
وذﻟـ ـ ـ ــﻚ ﺿـ ـﻤ ــﻦ ﻣـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺎت اﻟ ــﺮﻣ ــﺎﻳ ــﺔ
ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ اﻟـﺴــﺎدﺳــﺔ ﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ اﻟـﻤــﺮأة
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،واﻟـﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ 30
اﻟ ـﺠ ــﺎري ﺗـﺤــﺖ رﻋــﺎﻳــﺔ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ اﻷول
ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ.
وﺣﺼﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ذﻫﺒﻴﺔ
اﻟـ ـﻔ ــﺮق ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺪس 10
أﻣﺘﺎر ،وﻓﺎز ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻋﻤﺎن ﺑﺎﻟﻔﻀﻴﺔ،
وﺣﺼﻠﺖ اﻹﻣﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮوﻧﺰﻳﺔ.
وﻳـ ـﻘ ــﺎم ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟ ــﺮاﺑ ـﻌ ــﺔ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻟﻠﺮﻣﺎﻳﺔ ﺣﻔﻞ ﺗﻮزﻳﻊ
اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺰات ﺑﺎﻟﻤﺮاﻛﺰ
اﻻوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺮﻣﺎﻳﺔ ﺑﺤﻀﻮر
اﻟﺸﻴﺨﺔ ﻧﻌﻴﻤﺔ اﻷﺣﻤﺪ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪورة ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺘﻮج
ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـﻤـﻜــﻮن ﻣــﻦ ﻣﺮﻳﻢ
أرزوﻗ ــﻲ وﺣﺼﺔ اﻟــﺰاﻳــﺪ وﻳــﺎرا ﺧﻠﻒ،
ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻜ ــﻮن ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﻦ
ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺮاﻣ ـﻴ ــﺎت ﺣ ـﻨــﺎن رﺣ ـﻤــﺔ وﺳ ــﺎرة
اﻟ ــﺪوﺳ ــﺮي وﻧ ــﻮف اﻟ ــﺪوﺳ ــﺮي ،وﻣﺜﻞ
ﺳﻴﺪات ﻋﻤﺎن ﻛﻞ ﻣﻦ أﻣﻴﻨﺔ اﻟﻄﺎﺋﻴﺔ
وﺧﺪﻳﺠﺔ اﻟﺠﺤﺎﻓﻲ وﺳﻬﺎم اﻟﺤﺴﻨﻴﺔ.
وﺗﺨﺘﺘﻢ اﻟﻴﻮم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺮﻣﺎﻳﺔ
ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﻣﺴﺪس 25
ﻣﺘﺮا وﺳﻜﻴﺖ وﺗﺮاب  50ﻃﺒﻘﺎ.
وﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺒﻮﻟﻴﻨﻎ ﺗﻮﺟﺖ

ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر
ﺳﻠﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺼﻄﺪم
ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ ﺳﻼ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻳﺨﻮض اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة
اﻟﺴﻠﺔ ﺑﻨﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺒﺎراﺗﻪ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ً
ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ ،اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻐﺮب ،أﻣﺎم ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺳﻼ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﻣﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ،
ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎء ،ﺿﻤﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺟﻤﻌﻴﺔ ﺳﻼ ،ﻓﺮق ﺳﻄﺎوﻟﻲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،وأﻫﻠﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ
اﻟﻠﻴﺒﻲ ،وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﺮﻳﺞ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ .وﻛﺎن "اﻷﺑﻴﺾ"
ﺧﺎض ﻣﺒﺎراﺗﻪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺧﻼل وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ
ﻣﻦ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ أﻫﻠﻲ
ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﻟﻠﻴﺒﻲ .وﻳﺴﻌﻰ
"اﻷﺑﻴﺾ" إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻫﻞ إﻟﻰ
اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ،اﻟﺬي ﺳﻴﺘﺄﻫﻞ
ﻟﻪ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ،واﻓﻀﻞ ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت.

»اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ« ﻳﻨﻀﻢ
إﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ

أﻋﻠﻦ ﻧﺎدي اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﺣﺼﻮﻟﻪ
رﺳﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ )ﻳﻮ.اي.ام( ،وذﻟﻚ ﺧﻼل
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻨﻮي ﻷﻋﻀﺎء
اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻨﺠﺪوا
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ .وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻌﺒﺔ
"اﻟﺠﺖ ﺳﻜﻲ" ﻓﻲ اﻟﻨﺎدي
اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﻀﺎن ،إن ﻫﺬه
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،اﻋﺮب اﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻖ
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﺮزاق ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ
اﻋﺘﺰازه ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﺎدي ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ اﻧﻪ
ﺗﻤﺖ اﻻﺷﺎدة ﺑﺠﻬﻮد اﻟﻨﺎدي
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺪاﺛﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ.
وأﺳﺲ ﻧﺎدي اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ،ﺑﻬﺪف اﺳﺘﻘﻄﺎب
اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت.

ً
اﻟﺪﻣﺨﻲ ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻄﺎﺋﺮة
اﻷﺻﻔﺮ
أﺳﻨﺪت إدارة ﻧﺎدي اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة
إﻟﻰ اﻹداري وﻟﻴﺪ اﻟﺪﻣﺨﻲ،
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
اﻟﺤﺎﻟﻲ  ،2020-2019ﺧﻠﻔﺎ
ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻘﺒﻨﺪي،
اﻟﺬي اﻛﺘﻔﻰ ﺑﻤﻨﺼﺐ أﻣﻴﻦ
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻨﺎدي اﻟﺪورة
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪﻣﺨﻲ ﻣﻦ
اﻟﺨﺒﺮات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻓﻲ
ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺑﻨﺎدي
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺪرج ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻠﻌﺒﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺎدي ﻣﻦ ﻓﺮق اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ
وﺣﺘﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ وﻋﻤﻞ
ﻟﻌﺪة ﺳﻨﻮات ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ
اﻷول ﺑﺎﻟﻨﺎدي ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻮﻟﻰ
ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة.

راﺑﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ
ّ
ﺗﻜﺮم ﻧﺠﻮم اﻟﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة
ﻻﻋﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﻤﺒﺎرزة ﺣﺴﻨﺎء اﻟﺤﻤﺎد
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺬﻫﺒﻴﺔ زوﺟﻲ اﻟﺴﻴﺪات،
ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﺟ ــﺎء ت ﻋـﻤــﺎن ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻓ ــﺎزت ﺑﺎﻟﻔﻀﻴﺔ ،وﺟــﺎء ت
اﻻﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرات ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ
واﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮوﻧﺰﻳﺔ.

»ﻳﺪ اﻷزرق« ﻳﻮاﺟﻪ اﻹﻣﺎرات
و ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻴﺪ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ
اﻟــﺮاﺑ ـﻌــﺔ ﻣــﻦ ﻣـﺴــﺎء اﻟ ـﻴــﻮم ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺳـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺪات اﻟ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ــﻊ ﻧـ ـﻈـ ـﻴ ــﺮه
اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻋﻤﺎن ﻣﻊ ﻗﻄﺮ ﻋﻨﺪ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﺴﺎء.

اﻟﺴﻠﺔ ﺗﺴﻘﻂ أﻣﺎم اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
وﻓ ــﻲ ﻣـﻨــﺎﻓـﺴــﺎت اﻟـﺴـﻠــﺔ ﺧﺴﺮت

ﺳ ـ ـﻴـ ــﺪات اﻷزرق أﻣ ـ ــﺎم اﻟـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ
اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳ ـﻨــﻲ  39-50ﻓ ــﻲ ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ
ﺟ ـﻤــﺎﻫ ـﻴــﺮﻳــﺔ ﻣ ـﺜ ـﻴ ــﺮة أﻗ ـﻴ ـﻤ ــﺖ ﻋـﻠــﻰ
ﺻﺎﻟﺔ ﻧﺎدي اﻟﻔﺘﺎة ﺑﺎﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ أﻣﺲ
ً
اﻷول ،ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﻄﺮ ﻓﻮزا
ً
ﻋﺮﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺴﻌﻮدي
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ) (63-41ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ
ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ.
وﺗـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻠ ــﻖ اﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮم ﻣـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺎت
اﻟﻄﺎﺋﺮة ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ارﺑﻌﺔ اﻳﺎم.

اﻟﻤﺒﺎرزة ﺗﺨﺘﺘﻢ اﻟﻴﻮم
ﺗـ ـﺨـ ـﺘـ ـﺘ ــﻢ اﻟـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮم ﻣـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺎت
اﻟﻤﺒﺎرزة ﻓﻲ اﻟــﺪورة ،إذ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ـﺒ ــﺎت اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
ذﻫﺒﻴﺘﻲ اﻟﻔﺮق ﻓﻲ ﺳﻼﺣﻲ اﻻﻳﺒﻴﻪ

واﻟﺴﺎﺑﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﻠﻌﺒﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻴﺔ.
وﻛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺖ اﻟـ ــﻼﻋ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ
ﺣ ـﺴ ـﻨــﺎء اﻟ ـﺤ ـﻤ ــﺎد أﻫ ـ ــﺪت ﻟ ـﺒــﻼدﻫــﺎ
أول ذﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﺑﺎﻧﺘﺰاﻋﻬﺎ
اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻻول ﻓ ــﻲ ﻣـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﻓ ــﺮدي
اﻟﺴﺎﺑﺮ ﻣﺴﺎء أﻣــﺲ اﻷول ،ﺑﻌﺪ أن
ﺗﻐﻠﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﻣﺎراﺗﻴﺔ ﺷﻬﺪ ﺧــﺮام اﻟﺘﻲ اﻛﺘﻔﺖ
ﺑﺎﻟﻔﻀﻴﺔ ،وآﻟــﺖ اﻟﺒﺮوﻧﺰﻳﺘﺎن إﻟﻰ
اﻹﻣ ــﺎراﺗ ـﻴ ـﺘ ـﻴ ــﻦ ﺷـ ــﻮق ﺑـ ــﻼل وﻧـ ــﻮرا
اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮﻳ ـ ـﻜـ ــﻲ ،وﻟ ـ ـ ــﻢ ﻳـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻒ اﻟ ـﺤ ــﻆ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻨﻰ اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ
ﻣﻦ دور اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ.

ﺗﻘﻴﻢ راﺑﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ اﻟﺮواد
واﻷﺑﻄﺎل ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ
ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ اﻟﺮواد ّواﻷﺑﻄﺎل
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺜﻠﻮا ﺑﻠﺪﻫﻢ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ،
وذﻟﻚ وﻓﺎء ﻟﻤﺎ ّﻗﺪﻣﻮه ﻣﻦ
إﻧﺠﺎزات ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺑﻤﻘﺮ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﻮﻟﻲ .وزار رﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺑﻂ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻋﺼﺎم زﻛﻲ،
ﻣﻘﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﻜﺮة
اﻟﻄﺎﺋﺮة أﻣﺲ اﻷول ،وﻛﺎن ﻓﻲ
اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ أﻣﻴﻦ ﺳﺮ اﻻﺗﺤﺎد
ﻓﻮزي اﻟﻤﻌﺘﻮق ،وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻌﺎرف
وﺷﺮح وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻔﻞ
اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ.

٢٦
رﻳﺎﺿﺔ
دورﺗﻤﻮﻧﺪ ﻳﺘﺴﻠﺢ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ وإﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن ﺑـ»ﺳﺎن ﺳﻴﺮو«
دلبلا
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ﺗﺘﺠﻪ اﻷﻧﻈﺎر اﻟﻴﻮم إﻟﻰ
ﻣﻠﻌﺐ »ﺳﺎن ﺳﻴﺮو« ،ﺣﻴﺚ
ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ
ﻳﺤﻞ
ً
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺮ
ﻣﻴﻼن اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻓﻲ
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎرﻳﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺑﺪوري
أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.

ﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن اﻟـ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ــﻮز ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﺑـ ـ ــﻮروﺳ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎ
ﻣﻮﻧﺸﻨﻐﻼدﺑﺎخ -١ﺻ ـﻔــﺮ ﻳ ــﻮم اﻟﺴﺒﺖ
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﺿ ـﻤ ــﻦ ﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺎت اﻟـ ـ ــﺪوري
اﻷﻟ ـﻤــﺎﻧــﻲ ﻟ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻘ ــﺪم "ﺑــﻮﻧــﺪﺳـﻠـﻴـﻐــﺎ"،
ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺧﻄﻮة أوﻟﻰ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻟﺒﻮروﺳﻴﺎ
دورﺗـﻤــﻮﻧــﺪ ﻓــﻲ ﻣـﺸــﻮار ﺳﺒﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت
ً
ﻳﺨﻮﺿﻬﺎ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ،أوروﺑﻴﺎ
ً
وﻗﻮﻳﺔ.
وﻣﺤﻠﻴﺎ ،أﻣﺎم ﻓﺮق ﺑﺎرزة وﻗﻮﻳﺔ
وﻗﻠﺺ ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ اﻟﻔﺎرق
اﻟﺬي ﻳﻔﺼﻠﻪ ﻋﻦ ﺻﺪارة اﻟﺒﻮﻧﺪﺳﻠﻴﻐﺎ
اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻠﻬﺎ ﻣﻮﻧﺸﻨﻐﻼدﺑﺎخ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ
واﺣــﺪة ﻟﻴﻜﺘﺴﺐ دﻓﻌﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎراﺗﻪ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ اﻟﻴﻮم أﻣﺎم ﻣﻀﻴﻔﻪ
إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟ ـﺴــﺎدﺳــﺔ
ﺑﺪوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ.
وﻋـ ـ ـ ـ ــﺎد دورﺗـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ــﺪ ،ﻋ ـﺒــﺮ
ﻼﺑــﺎخ ،إﻟــﻰ
ﻣ ـﺒ ــﺎراة ﻣــﻮﻧـﺸـﻨـﻐــﻼ
ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﺘﺼﺎرات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟـﻤـﻨــﺎﺳــﺐ ﻗـﺒــﻞ ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ إﻧـﺘــﺮ،
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻌ ــﺪ ﺣ ــﺎﺳ ـﻤ ــﺔ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟ ـﺴ ــﺎدﺳ ــﺔ ﺑــﺎﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ
ً
اﻷوروﺑﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ أﻳﻀﺎ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﻼﻓ ـﻴ ــﺎ ﺑ ــﺮاغ
اﻹﺳـ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ وﺳ ــﻼ
اﻟﺘﺸﻴﻜﻲ.
وﻳﺘﺼﺪر دورﺗﻤﻮﻧﺪ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮﺻﻴﺪ أرﺑﻊ
ﻧـﻘــﺎط ﺑ ـﻔــﺎرق اﻷﻫ ــﺪاف
ﻓ ـﻘــﻂ أﻣ ـ ــﺎم ﺑــﺮﺷ ـﻠــﻮﻧــﺔ،
ـﻼن
ﻳ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ـﻤــﺎ إﻧـ ـﺘ ــﺮ ﻣ ـﻴــﻼ
ﻼ
وﺳﻼﻓﻴﺎ ﺑــﺮاغ ﺑﺮﺻﻴﺪ
ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎراة
ـﻼدﺑـ ــﺎخ،
ﻣـ ــﻮﻧ ـ ـﺸ ـ ـﻨ ـ ـﻐـ ــﻼ
ﻼ
ﺳﻘﻂ دورﺗﻤﻮﻧﺪ
ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻓـ ـ ـ ـ ــﺦ
اﻟﺘﻌﺎدل ٢-٢
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ

اﻟﺜﻼث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪوري اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ.
واﻵن ﻳـ ــﻮاﺟـ ــﻪ دورﺗ ـ ـﻤـ ــﻮﻧـ ــﺪ ﻣـﻬـﻤــﺔ
ﺻﻌﺒﺔ ﺧــﺎرج ﻣﻠﻌﺒﻪ أﻣــﺎم إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن
ﺛـ ــﻢ ﻳـ ـﺨ ــﻮض ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎراة اﻟ ــﺪﻳ ــﺮﺑ ــﻲ أﻣـ ــﺎم
ﺷﺎﻟﻜﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺒﻮﻧﺪﺳﻠﻴﻐﺎ،
ـﻼدﺑــﺎخ ﻓﻲ
ﺗـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ ﻣــﻮﻧـﺸـﻨـﻐــﻼ
ﻼ
ﻛــﺄس أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،ﺛــﻢ ﻣـﺒــﺎراة اﻟ ــﺪوري أﻣــﺎم
ﻓﻮﻟﻔﺴﺒﻮرغ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ،
وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺒﺎراة اﻹﻳﺎب أﻣﺎم إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن
ﻓ ــﻲ دوري اﻷﺑ ـ ـﻄـ ــﺎل ،ﺛ ــﻢ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎراة ﻗﻤﺔ
اﻟﺒﻮﻧﺪﺳﻠﻴﻐﺎ أﻣﺎم ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ ﺑﺎﻳﺮن
ﻣﻴﻮﻧﺦ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل ﺟ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﺎن ﺑ ـ ــﺮاﻧ ـ ــﺪت ﻣ ـﻬــﺎﺟــﻢ
دورﺗﻤﻮﻧﺪ" :اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ ،إذ ﺳﻨﻮاﺟﻪ
ـﻼل ﻓ ـﺘــﺮة ﻗـﺼـﻴــﺮة.
ﻋ ــﺪة ﻓ ــﺮق ﺟ ـﻴــﺪة ﺧ ــﻼ
ﻼ
ً
وﺳﻴﺸﻜﻞ ذﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮا ﻟﻄﺮﻳﻘﻨﺎ".
وأﺿ ــﺎف ﻓــﻲ إﺷ ــﺎرة إﻟــﻰ اﻟـﻔــﻮز ﻋﻠﻰ
ـﺎخ" :ﻛ ــﺎن اﻟـﻔــﻮز ﺑﻤﺒﺎراة
ـﻼدﺑــﺎخ
ﻼد
ﻣــﻮﻧـﺸـﻨـﻐــﻼ
ﻛﻬﺬه ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﺪ".
وﻗﺎل ﻣﺎرﻛﻮ روﻳﺲ ،اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﻫﺪف
اﻟـﻔــﻮز ﻓــﻲ ﻣـﺒــﺎراة ﻳــﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻦ
ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة اﻟﻴﻮم ﺑﺴﺒﺐ إﺻﺎﺑﺘﻪ
ﺑﺎﻻﻧﻔﻠﻮﻧﺰا ،إن اﻟﻔﺮﻳﻖ "ﺗﻘﺪم اﻟﺨﻄﻮة
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻧﺮﺟﻮه".

ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺣﺎﺳﻤﺔ
وﺗـﻌــﺪ اﻟـﻤـﺒــﺎراﺗــﺎن أﻣ ــﺎم إﻧـﺘــﺮ ﻣﻴﻼن
ﺣ ــﺎﺳ ـﻤ ـﺘ ـﻴ ــﻦ ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻟ ـﻤ ـﺸ ــﻮار
دورﺗـ ـﻤ ــﻮﻧ ــﺪ ﻓ ــﻲ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋـﺘــﻪ اﻟـﺼـﻌـﺒــﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ،وﺳﻴﺘﻘﺪم اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺧﻄﻮة ﻛﺒﻴﺮة ﻧﺤﻮ دور اﻟﺴﺘﺔ
ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻮزه ﺑﻤﺒﺎراة اﻟﻴﻮم.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل ﻣـ ــﺎﻧـ ــﻮﻳـ ــﻞ أﻛـ ــﺎﻧ ـ ـﺠـ ــﻲ ﻣ ــﺪاﻓ ــﻊ
"ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺒﺎراة ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
دورﺗﻤﻮﻧﺪ :ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻷﺑﻄﺎل" ،ﻓﻲ
"
اﻷﺑﻄﺎل"
ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ دوري
ﺣﻴﻦ ﻗﺎل زﻣﻴﻠﻪ ﻻﻋﺐ ﺧﻂ اﻟﻮﺳﻂ
أﻛﺴﻴﻞ ﻓﻴﺘﺴﻞ "ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻔﻮز
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ً
ﻫﻨﺎك ،وﺳﻴﺸﻜﻞ ﻫﺬا ﺧﻄﻮة ﺟﻴﺪة ﺣﻘﺎ".
وﻛﺎن دورﺗﻤﻮﻧﺪ ﺣﻘﻖ اﻟﻔﻮز  ١-٢ﻓﻲ
آﺧــﺮ ﻣـﺒــﺎراة ﺧﺎﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ إﻧﺘﺮ
ـﻼن ،وذﻟ ــﻚ ﻋ ــﺎم  ،١٩٩٤ﻟـﻜـﻨــﻪ ﺧﺴﺮ
ﻣ ـﻴ ــﻼ
ﻼ
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  ٤-٣ﺣﻴﻨﻬﺎ وﺧﺮج ﻣﻦ
دور اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺄس اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
ً
"اﻟﺪوري اﻷوروﺑﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ".
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻔﻮق إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻷﺧ ـ ــﺮى ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻔــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﻦ ،إذ ﻓ ــﺎز ﻋﻠﻰ
دورﺗـ ـﻤ ــﻮﻧ ــﺪ ﺑـﻨـﺘـﻴـﺠــﺔ إﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ٢ -٤
ﻓــﻲ اﻟ ــﺪور ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس
اﻷﺑﻄﺎل ﻋﺎم .١٩٦٤
ﻟﻜﻦ إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ أي اﻧﺘﺼﺎر
ـﻼل آﺧ ــﺮ ﺳ ــﺖ ﻣ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت ﻟ ــﻪ ﺑ ــﺪوري
ﺧ ــﻼ
ﻼ
اﻷﺑﻄﺎل ،ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ أرﺑﻊ
ً
ﻣﺒﺎرﻳﺎت أوروﺑﻴﺎ ﺧﺎﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺒﻪ
أﻣﺎم ﻓﺮق أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ.

ﻟﻮﻛﺎﻛﻮ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﺠﺎح
ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺟﻌﻞ اﻟـﻤــﺪرب أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ
ﻛﻮﻧﺘﻲ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﺟﻤﻪ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ روﻣﻴﻠﻮ
ً
ً
ﻟﻮﻛﺎﻛﻮ ﻻﻋﺒﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ إﻧﺘﺮ
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،إذ اﺳﺘﻌﺎد ّ
ﺣﺴﻪ
ﺣﺴﻪ
اﻟﺘﻬﺪﻳﻔﻲ ﺑﻌﺪ ﻗــﺪوﻣــﻪ ﻣــﻦ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي.
أدرك اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ اﻟﻌﻤﻼق اﻟﺸﺒﺎك ﻓﻲ
ﻣﺒﺎراﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺪوري ﺿﺪ ﻟﻴﺘﺸﻲ،
وﺣـﺘــﻰ اﻵن أﺻـﺒــﺢ رﺻ ـﻴــﺪه  ٥أﻫ ــﺪاف
ﻓــﻲ "ﺳ ـﻴــﺮي أ" ﺑﻌﺪ ﺗــﺮﻛــﻪ ﻣﻠﻌﺐ "أوﻟ ــﺪ
ﺗﺮاﻓﻮرد" اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
أﺿﺎف اﺑﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺛـ ـﻨ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ اﻷﺳـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻮع اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ
ﺿ ــﺪ ﺳ ــﺎﺳ ــﻮوﻟ ــﻮ ،ﻟـﻴـﺤـﺘـﻔــﻆ
"ﻧ ـ ـﻴـ ــﺮاﺗ ـ ـﺴـ ــﻮري""

ﺑ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰه اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ وراء ﺣ ــﺎﻣ ــﻞ اﻟـﻠـﻘــﺐ
ﻳــﻮﻓـﻨـﺘــﻮس ﺑـﻌــﺪ ﺛـﻤــﺎﻧــﻲ ﻣ ــﺮاﺣ ــﻞ ﻋﻠﻰ
اﻧﻄﻼق اﻟﺪوري.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻪ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻜﺄس
ً
أوروﺑﺎ  ،٢٠٢٠راﻓﻌﺎ رﺻﻴﺪه اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ
ً
 ٥١ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ  ٨٣ﻣﺒﺎراة.
وﻏــﺎﻣــﺮ اﻧـﺘــﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر  ٨٠ﻣﻠﻴﻮن
ﻳ ـ ـ ـ ــﻮرو " ٨٩ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن دوﻻر" ﻟ ـﺠ ـﻠــﺐ
ﻟﻮﻛﺎﻛﻮ ودﻣﺠﻪ ﺑﺎﻟﺘﺸﻴﻠﻲ اﻟﻴﻜﺴﻴﺲ
ً
ﺳﺎﻧﺸﻴﺲ اﻟﺬي ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻪ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ.
وﻟﻢ ﻳﺸﺎرك اﻟﺘﺸﻴﻠﻲ ﺳﻮى ﻓﻲ أرﺑﻊ
ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻣﻊ اﻧﺘﺮ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻻﺻﺎﺑﺔ
ﻼﺛــﺔ أﺷـﻬــﺮ ﻋﻦ
ﻓــﻲ ﻛﺎﺣﻠﻪ ﺳﺘﺒﻌﺪه ﺛــﻼ
اﻟﻤﻼﻋﺐ.
ﻟـ ـﻜ ــﻦ ﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻛ ــﻮ ﻳ ـ ـﺒـ ــﺪو ﻣ ـﺘ ــﺄﻟ ـﻘ ــﺎ ﻣــﻊ
اﻻرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻻوﺗﺎرو ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ ﺻﺎﺣﺐ
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أﻳﻀﺎ اﻻﺳـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺿﺪ
ﺳﺎﺳﻮوﻟﻮ.
ﻗ ــﺎل ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ "ﻧـﻌـﻤــﻞ ﻣــﻊ ﻟﻮﻛﺎﻛﻮ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌ ــﺮف أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺑـ ـﻌ ــﺾ ..ﻧـﻌـﻤــﻞ
ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎ ﻛــﻲ ﻧـﺴــﺎ ﻋــﺪ اﻧﺘﺮ
".
اﻟﻔﻮز".
ﻋﻠﻰ
وﻛﺎن ﻛﻮﻧﺘﻲ ﻣﻌﺠﺒﺎ ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ
ﺑـﻠــﻮﻛــﺎﻛــﻮ اﻟ ــﺬي ﺑ ـ ـ ــﺪأ ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﻮاره ﻣــﻊ
وﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎول ﺿ ـﻤ ــﻪ
أﻧ ــﺪرﻟ ـﺨ ــﺖ،
اﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺗ ـﺸ ـﻠ ـﺴ ــﻲ
اﻻﻧ ـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺰي
ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ

اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺼﻠﺐ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻓﻀﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل
ﻣﻦ اﻳﻔﺮﺗﻮن اﻟﻰ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ.
ﻳﻘﻮل ﻛﻮﻧﺘﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﺎول ﻓﻚ ﻫﻴﻤﻨﺔ
ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻋﻦ اﻟــﺪوري
اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻣﻨﺢ اﻧﺘﺮ ﻟﻘﺒﻪ اﻻول ﻣﻨﺬ ٢٠١٠
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻘﻖ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻧﺎدرة ﻣﻊ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ
ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ" :دﺧﻞ ﻟﻮﻛﺎﻛﻮ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ إﻧﺘﺮ
ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻃــﺮﻳـﻘــﺔ ،ﺑـﺘــﻮاﺿــﻊ ﺷــﺪﻳــﺪ ،ﻫﻮ
".
اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ".
ﻋﻤﻼق ﺟﻴﺪ ،ﻋﻤﻼق ﻣﻊ

ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻳﻮاﺟﻪ ﺟﻴﻨﻚ
ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﻳﺄﻣﻞ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
)ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ( اﺳﺘﻌﺎدة ﻧﺠﻤﻪ اﻟﻤﺼﺮي
ـﻼح ،ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻪ اﻟﻴﻮم ﺿﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻــﻼ
ﻼ
ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺟﻴﻨﻚ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ،ﻓــﻲ دوري
أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﻳﻤﻠﻚ ﺧﺼﻤﻪ
ﻣﻬﺎﺟﻤﺎ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻳﻌﺪ ﻧﺠﻤﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ
ﺑﻼده.
وﺳــﺎﻫ ـﻤــﺖ اﻷﻫ ـ ــﺪاف اﻟ ـ ــ ٢٣ﻟﻤﺒﻮاﻧﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺳــﺎﻣــﺎﺗــﺎ اﻟ ـﻤ ــﻮﺳــﻢ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﻓﻲ
ﻣﻨﺢ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ
اﻟ ـﻘــﺪﻳ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪﺛــﺔ ﺑــﺎﻟـﻬــﻮﻟـﻨــﺪﻳــﺔ
ﻓــﻲ ﺷـﻤــﺎل ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﻟﻘﺐ اﻟ ــﺪوري
واﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﻮدة إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ
اﻟﻘﺎرﻳﺔ اﻷوﻟﻰ .وﺑﻌﺪ ﻓﺮﺿﻪ
اﻟﺘﻌﺎدل اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮي،
ﻳـ ـ ـ ــﺄﻣـ ـ ـ ــﻞ

ﻟﻮﻛﺎﻛﻮ ﻧﺠﻢ إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن

 ١٦ﻓﻲ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﺑﻠﻮغ دور اﻟـ١٦
ﺻﻨﻊ ﻣﻔﺎﺟﺄة أﻣﺎم ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻘﺐ اﻟﻨﺴﺨﺔ
اﻻﺧﻴﺮة.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻳﻨﻮي ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل وﺿﻊ ﺣﺪ
ﻟﻨﺘﺎﺋﺠﻪ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺧﺎرج ﻣﻠﻌﺒﻪ ،إذ ﺧﺴﺮ
 ٤ﻣﺮات ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ "أﻧﻔﻴﻠﺪ" ،آﺧﺮﻫﺎ ﺿﺪ
ﺻﻔﺮ ٢-ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ دور
ﺻﻔﺮ-
ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت.
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻟﻜﻦ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻤﺪرب اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﻮرﻏﻦ
ﻛ ـﻠــﻮب ﻋ ــﻮﺿ ــﻮا ﺑـﻌــﺪ ذﻟ ــﻚ ﺑ ـﻔــﻮز ﻣﺜﻴﺮ
وﺑﺎﻟﻎ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻟﺰﺑﻮرغ ،٣-٤
وﺑﻌﺪ ﺑﺪاﻳﺔ راﺋﻌﺔ ﻟﻤﺸﻮارﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوري
اﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي ﻣــﻊ  ٨اﻧـﺘـﺼــﺎرات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ،
ﺧﺴﺮوا أوﻟﻰ ﻧﻘﺎﻃﻬﻢ اﻷﺣﺪ ﺑﺘﻌﺎدﻟﻬﻢ
ﻣﻊ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ .١-١
وﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎراة أﺧ ـ ـ ــﺮى ﺿ ـﻤ ــﻦ ﻧـﻔــﺲ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟـﺨــﺎﻣـﺴــﺔ ،ﻳﻠﻌﺐ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ
اﻻﻳ ـ ـﻄـ ــﺎﻟـ ــﻲ أﻣـ ـ ـ ــﺎم ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔ ــﻪ رﻳ ـ ــﺪ ﺑ ــﻮل
ﺳﺎﻟﺰﺑﻮرغ اﻟﻨﻤﺴﻮي.
)د ب أ(

ﺛﻮرﻏﺎن ﻫﺎزارد ﻧﺠﻢ ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ

ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﺿﻴﺎﻓﺔ ﺳﻼﻓﻴﺎ ﺑﺮاغ

ﻏﻴﺎب روﻳﺲ وأﻟﻜﺎﺳﻴﺮ
وﻋﻮدة ﺳﺎﻧﺸﻮ
ً
ﺳﻴﻜﻮن ﻓﺮﻳﻖ ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺮوﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد
ﻣﻬﺎﺟﻤﻴﻪ ﻣﺎرﻛﻮ روﻳــﺲ ،واﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎﻛﻮ أﻟﻜﺎﺳﻴﺮ اﻟـﻴــﻮم ،ﺧﻼل
ﻣﻮاﺟﻬﺔ إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ.
ﻟﻜﻦ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻷﺻـﻔــﺮ اﺳـﺘــﺮد ﻻﻋـﺒــﻪ اﻟـﺸــﺎب اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﺟــﺎﻳــﺪون
ﺳﺎﻧﺸﻮ ،اﻟﺬي اﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻳﻌﻮد ﺳﺎﻧﺸﻮ ) 19ﻋﺎﻣﺎ( إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻓﺮﻳﻘﻪ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ أوﻗﻒ
ً
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻌﻮدﺗﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮا إﻟﻰ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﺪاد ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻼده ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻜﺄس
أوروﺑﺎ  ،2020ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻐﺮﻳﻤﻪ ﺑﻤﺒﻠﻎ  86أﻟﻒ ﻳﻮرو ) =95أﻟﻒ دوﻻر(.
وﻗــﺪم ﺳﺎﻧﺸﻮ اداء ﻻﻓﺘﺎ ﻓــﻲ اﻟ ــﺪوري اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﺛﻼﺛﺔ
أﻫﺪاف ،وﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺴﺖ ﺗﻤﺮﻳﺮات ﺣﺎﺳﻤﺔ ﺧﻼل ﺳﺒﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت.
ورﻏﻢ ﺳﻔﺮه ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻘﻪ إﻟﻰ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،ﻓﺈن ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺣﺎرس اﻟﻤﺮﻣﻰ
اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي روﻣﺎن ﺑﻮرﻛﻲ ،اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ ﻣﻦ اﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ رﻛﺒﺘﻪ ،ﻟﻢ
ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻮء اﻷﺧﻀﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ أﻋﻠﻦ ﻓﺮﻳﻘﻪ أﻣﺲ اﻻول.
وﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﺎﺳﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻀﻠﻴﺔ ﻓﻲ رﺑﻠﺔ اﻟﺴﺎق ،وﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ
اﻟﻤﻼﻋﺐ ﻣﻨﺬ  28ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.

ﻳـﺘـﻄـﻠــﻊ ﻧـ ــﺎدي ﺑــﺮﺷ ـﻠــﻮﻧــﺔ اﻹﺳ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ إﻟــﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓ ــﻮزه اﻟ ـﺴــﺎدس ﺗــﻮاﻟـﻴــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻞ اﻟﻴﻮم
ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻓﻴﺎ ﺑ ــﺮاغ اﻟﺘﺸﻴﻜﻲ ﻓــﻲ أول
ﻟﻘﺎء ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻣﻦ دور اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ دوري أﺑﻄﺎل
أوروﺑﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﻧ ـﺠــﺢ رﺟـ ــﺎل ﻣـ ــﺪرب اﻟ ـﻨ ــﺎدي اﻟـﻜـﺘــﺎﻟــﻮﻧــﻲ
إرﻧ ـﺴ ـﺘ ــﻮ ﻓ ــﺎﻟ ـﻔ ـﻴ ــﺮدي اﻟ ـﺴ ـﺒ ــﺖ ،ﻓ ــﻲ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ
اﻟـﺘــﺎﺳـﻌــﺔ ﻣــﻦ اﻟـ ــﺪوري اﻹﺳ ـﺒــﺎﻧــﻲ ،ﻓــﻲ اﻟـﻔــﻮز
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺒﺎر ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ،ﺗﻨﺎوب
ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أ ﻧـﻄــﻮان ﻏﺮﻳﺰﻣﺎن
واﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺪ اﻷرﺟـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻨ ــﻲ ﻟـ ـﻴ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻞ ﻣ ـﻴ ـﺴــﻲ
واﻷوروﻏﻮﻳﺎﻧﻲ ﻟﻮﻳﺲ ﺳﻮارﻳﺰ.
وﺣﻘﻖ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ أﻣﺎم إﻳﺒﺎر ﻓﻮزه اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ـﻼن
ﺗ ـﺨ ـﻠ ـﻠ ـﻬــﺎ اﻟـ ـﻔ ــﻮز اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎري ﻋ ـﻠ ــﻰ إﻧـ ـﺘ ــﺮ ﻣ ـﻴــﻼ
ﻼ

ﻣﻴﺴﻲ ﻧﺠﻢ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ

اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ  ١-٢ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺎت.
واﺳـﺘــﺄﺛــﺮ ﺑ ـﺼــﺪارة "اﻟـﻠـﻴـﻐــﺎ" ﺑ ـﻔــﺎرق ﻧﻘﻄﺔ
ﻋﻦ ﻏﺮﻳﻤﻪ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ) ١٩ﻣﻘﺎﺑﻞ  ،(١٨ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟ ــﻰ ﻫ ــﺬا اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ ،ﺑـﻌــﺪ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻣﺘﺄرﺟﺤﺔ
ﺷ ـﻬــﺪت ﺧـﺴــﺎرﺗــﻪ ﺑ ـﻬــﺪف ﻧـﻈـﻴــﻒ ﻋـﻠــﻰ أرض
أﺗﻠﺘﻴﻚ ﺑﻠﺒﺎو ﻓــﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟ ــﺪوري واﻓﺘﻘﺎده
ﺟﻬﻮد أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻴﺴﻲ
ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺻﺎﺑﺔ وﺗﺄﺧﺮ ﻏﺮﻳﺰﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ
ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ واﺳﺘﻌﺎدة ﻧﺠﺎﻋﺘﻪ اﻟﺘﻬﺪﻳﻔﻴﺔ.
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺼـﻌـﻴــﺪ اﻟـ ـﻘ ــﺎري ،ﻳـﺤـﺘــﻞ ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺑﻔﺎرق
اﻷﻫــﺪاف ﻋﻦ ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺒﻊ ﺳﻼﻓﻴﺎ ﺑ ــﺮاغ ﻓــﻲ ﻗــﺎع اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
ﺑﻨﻘﻄﺔ.
وﻳ ـﻔ ـﺘ ـﻘ ــﺪ ﺑـ ـﻄ ــﻞ إﺳـ ـﺒ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﺟﻬﻮد ﻻﻋﺒﻪ ﺳﻴﺮﺟﻲ روﺑﺮﺗﻮ اﻟﺬي
ﺗﻌﺮض ﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ أرﺑﻄﺔ اﻟﺮﻛﺒﺔ اﻟﻴﺴﺮى أﻣﺎم

ﺑﻨﻔﻴﻜﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻴﻮن وﻳﺴﻌﻰ ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﺗﻮازﻧﻪ
ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻨﻔﻴﻜﺎ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻧﻈﻴﺮه ﻟﻴﻮن
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟ ـﻴــﻮم ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﺪوري أﺑﻄﺎل
أوروﺑ ــﺎ ،ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺟﻞ أﻓــﺮادﻫــﺎ ﻣﻦ ﻻﻋﺒﻴﻦ
ﺷﺒﺎن ﺗﺨﺮﺟﻮا ﻣﻦ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺘﻪ اﻟﺘﻲ اﻓﺘﺘﺤﻬﺎ
ﻋــﺎم  2006ﻓﻲ ﺳﻴﺸﺎل ،وﻫــﻲ ﺿﺎﺣﻴﺔ ﺗﻘﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻬﺮ ﺗﺎﺟﻮ.
وﻳـﻘــﻮل ﻣ ــﺪرب ﺑﻨﻔﻴﻜﺎ ﺑــﺮوﻧــﻮ ﻻﺟــﻲ ﻓﻲ
ﺣــﺪﻳــﺚ ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﻓ ــﺮاﻧ ــﺲ ﺑ ــﺮس إن "اﻟـﻘـﻴـﻤــﺔ
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻫﻲ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ ،ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ
".
أﺳﺎﺳﻴﺔ".

ً
وﻗ ـ ــﺎم ﻫـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪرب ،اﺑـ ــﻦ اﻟـ ـ ـ  43ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ،
ﺑ ــﺎﻹﺷ ــﺮاف ﻋـﻠــﻰ ﺟـﻤـﻴــﻊ ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت ﻓﺌﺎت
اﻟـﺼـﻐــﺎر ﻓــﻲ اﻟ ـﻨ ــﺎدي ،وﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳـﻘــﻮل ﻓﺈن
"اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ" ﻟﻨﺠﺎﺣﻬﻢ ﻫﻲ اﻟﺠﻴﻞ
اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻠﻪ ﺳﻴﻠﻔﺎ وﺟﻮاو ﻛﺎﻧﺴﻴﻠﻮ اﻟﻠﺬان
ﻳـﻠـﻌـﺒــﺎن اﻟ ـﻴ ــﻮم ﻓ ــﻲ ﺻ ـﻔــﻮف ﺑـﻄــﻞ اﻧـﻜـﻠـﺘــﺮا
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ
اﻻﻧﻜﻠﻴﺰي ﺑﺈﺷﺮاف اﻟﻤﺪرب اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﻴﺐ
ﻏﻮاردﻳﻮﻻ.
وﻳ ـﺸــﺮح ﻻﺟ ــﻲ اﻟـﻌــﺎﺋــﺪ إﻟ ــﻰ ﺑﻨﻔﻴﻜﺎ ﻋﺎم
 2018ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮدﻳﻒ ﺑﻌﺪ

ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﺨــﺎرج اﺳـﺘـﻤــﺮت ﺳﺘﺔ أﻋ ــﻮام،
ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻨﺎدي ﺑﺎﻟﻘﻮل" :ﻓﺎز ﺟﻴﻞ ﻋﺎم 1994
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ،وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﻴﻞ
".
إﻧﺘﺎﺟﻪ".
ﻧﺠﺎﺣﻪ ،ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ إﻋﺎدة
وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﺑﻨﻔﻴﻜﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺗﺨﺮﺟﻮا ﻣﻦ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺳﻴﺸﺎل ،ﻣﻨﻬﻢ
اﻟﺪوﻟﻴﻮن روﺑﻦ دﻳﺎز وﺟﻴﺪﺳﻮن ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ
وﻓﻠﻮرﻧﺘﻴﻨﻮ ﻟﻮﻳﺰ وﻓﻴﺮو وﺟﻮﺗﺎ.
وﻳ ــﺪرك اﻟـﻤــﺪرب ﻻﺟــﻲ أﻧــﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ
ً
ﺑﻨﻔﻴﻜﺎ اﻟﻔﻮز ،إذ ﻣﺎ زال ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻣﺘﺬﻳﻼ ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﻳﻨﺘﻈﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮزه اﻷول ﻋﻠﻰ

إﻳﺒﺎر ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﻌﻮد اﻟﻤﺪاﻓﻊ ﺟﻴﺮارد ﺑﻴﻜﻴﻪ
إﻟﻰ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻳﻘﺎف.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻠﺐ اﻵﺧــﺮ ،ﻓﻲ ﺑــﺮاغ ﻳﺤﺎول ﻓﺮﻳﻖ
ﻼﻓ ـﻴــﺎ أن ﻳـﺒـﻨــﻲ آﻣ ــﺎﻟ ــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ ﻋ ــﺎﻣ ــﻞ اﻟـﺜـﻘــﺔ،
ﺳــﻼ
ﻼﻋـﺒـﻴــﻪ
واﻟ ـﻤ ــﺮاﻫ ـﻨ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻘ ــﻮة اﻟ ـﺒ ــﺪﻧ ـﻴ ــﺔ ﻟــﻼ
وأﺳـﻠــﻮب اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻢ،
اﻟﺬي وﻋﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺑﻪ ﻳﻨﺪرﻳﺶ ﺗﺮﺑﻴﺸﻮﻓﺴﻜﻲ.
وﻳﺴﺘﻤﺪ ﺳﻼﻓﻴﺎ ﺛﻘﺘﻪ ﻣﻦ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﻤﻨﺼﺮم ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻗـﺼــﻰ ﻣــﻮاﻃــﻦ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ،
إﺷ ـﺒ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ اﻟ ـ ـ ــﺪوري اﻷوروﺑـ ـ ــﻲ
"ﻳﻮروﺑﺎ ﻟﻴﻎ" )ﺗﻌﺎدﻻ  ٢-٢ذﻫﺎﺑﺎ وﻓﺎز ﺳﻼﻓﻴﺎ
ً
ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ  ٣-٤إﻳﺎﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻮﻗﺖ( ،ﻗﺒﻞ
أن ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻟــﺪور رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺧﺎرج
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي،
ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺧﻴﺮ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
ﻣﻮاﻃﻨﻪ أرﺳﻨﺎل.

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ

اﻟﻤﺒﺎراة

اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟ ـﻘ ــﺎري ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳــﻮاﺟــﻪ
ﻟﻴﻮن اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎرﺗﻴﻦ اﻣﺎم
ﻻﻳﺒﺰﻳﻎ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ  1-2وزﻳﻨﻴﺖ
ﺳ ــﺎن ﺑـﻄــﺮﺳـﺒــﻮرغ اﻟــﺮوﺳــﻲ
 .1-3وﻓﻲ ﻣﺒﺎراة أﺧﺮى ﺿﻤﻦ
اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ ،ﻳﻠﻌﺐ
زﻳ ـﻨ ـﻴــﺖ ﺳـ ــﺎن ﺑـﻄــﺮﺳـﺒــﺮغ
)أرﺑــﻊ ﻧﻘﺎط( ﻣﻊ ﻣﻀﻴﻔﻪ
ﻻﻳﺒﺰﻳﻎ )ﺛﻼث ﻧﻘﺎط(.(.

7:55

ﻻﻳﺒﺰﻳﻎ – زﻳﻨﻴﺖ ﺑﻄﺮﺳﺒﻮرغ beINSPORTS HD7

7:55

أﻳﺎﻛﺲ  -ﺗﺸﻠﺴﻲ

beINSPORTS HD1

10:00

ﺳﻼﻓﻴﺎ ﺑﺮاغ  -ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ

beINSPORTS HD1

10:00

اﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن  -دورﺗﻤﻮﻧﺪ

beINSPORTS HD4

10:00

ﺟﻴﻨﻚ  -ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل

beINSPORTS HD2

10:00

رﻳﺪ ﺑﻮل  -ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ

beINSPORTS HD5

10:00

ﻟﻴﻞ  -ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ

beINSPORTS HD3

ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس

10:00

ﺑﻨﻔﻴﻜﺎ  -ﻟﻴﻮن

beINSPORTS HD6

ﻓﺘﻴﺎن ﺗﺸﻠﺴﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﻣﻮاﻫﺐ أﻳﺎﻛﺲ
ﺳـ ـ ـﻴـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﻓ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻖ ﺗ ـﺸ ـﻠ ـﺴ ــﻲ
اﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي أﻣـ ــﺎم اﺧ ـﺘ ـﺒــﺎر ﺻﻌﺐ
ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ــﻮاﺟ ــﻪ ﻣﻀﻴﻔﻪ أﻳــﺎﻛــﺲ
أﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﺮدام اﻟـ ـﻬ ــﻮﻟـ ـﻨ ــﺪي ،اﻟـ ـﻴ ــﻮم،
ﺿﻤﻦ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺎت
اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻣ ـﻨــﺔ ﻓ ــﻲ دوري
أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
ـﺒﻠﻮز"،
وﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﺒﺎن "اﻟـﺒﻠﻮز""
اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻌﺎن ﺑﻬﻢ اﻟﻤﺪرب ﻓﺮاﻧﻚ
ﻻﻣﺒﺎرد ﻣﻨﺬ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻣﻄﻠﻊ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻣﻮاﺟﻬﺔ واﺣﺪة
ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺪارس اﻟﻜﺮوﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
اﻟﺸﺎﺑﺔ ،واﻟﺘﻲ أﺛﻤﺮت ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ.

وﺑ ـﻌ ــﺪ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ﻣـ ـﻬ ــﺰوزة ،ﻧﺠﺢ
ﻻﻣﺒﺎرد ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ
ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ اﺳـﺘـﻄــﺎﻋــﺖ أن ﺗﺤﺮز
ﻟ ــﻪ ﺧـﻤـﺴــﺔ اﻧ ـﺘ ـﺼ ــﺎرات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻄﻮﻻت ،آﺧﺮﻫﺎ أﻣﺎم
ﻧـﻴــﻮﻛــﺎﺳــﻞ -١ﺻ ـﻔ ــﺮ ،اﻟـﺴـﺒــﺖ ،ﻓﻲ
.
اﻟﻤﻤﺘﺎز.
اﻟﺪوري
وﺑــﺪأ ﻓﻴﻜﺎﻳﻮ ﺗــﻮﻣــﻮري ،روس
ﺑﺎرﻛﻠﻲ ،ﻣﺎﻳﺴﻮن ﻣﺎوﻧﺖ ،ﻛﺎﻟﻮم
ﻫ ـ ـ ــﻮد ﺳ ـ ـ ــﻮن  -أودوي و ﺗ ــﺎ ﻣ ــﻲ
اﺑــﺮاﻫــﺎم ﻣﺒﺎراة اﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺪوري
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓــﻲ ﺳﺘﺎﻣﻔﻮرد ﺑﺮﻳﺪج،
ﻟﺘﻜﻮن اﻟـﻤــﺮة اﻷوﻟ ــﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن
ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻻﻋﺒﻴﻦ إﻧﻜﻠﻴﺰﻳﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،٢٠١٣أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ

ﻫﺆﻻء ﻣﻦ ﻧﺘﺎج أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ،
اﻟﺘﻲ ازدﻫﺮت ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة ﻻﻣﺒﺎرد،
اﻟﺬي ﻋﺮف ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻓﻘﺪان
ﻧ ـﺠــﻢ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟـﺒـﻠـﺠـﻴـﻜــﻲ إدﻳ ــﻦ
ﻫــﺎزارد ،اﻟﻤﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،وﺣﻈﺮ اﺳﺘﻘﺪام ﻻﻋﺒﻴﻦ
ﺟـ ـ ــﺪد ،اﻟـ ـﻤـ ـﻔ ــﺮوض ﻣ ــﻦ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﻟﻜﺮة ﻟﻠﻌﺒﺔ.
وﻳ ـﺤ ـﺘ ــﻞ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰي
ـﻼث
اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﺑ ــﺮﺻ ـﻴ ــﺪ ﺛ ــﻼ
ﻼ
ﻧـﻘــﺎط ﻣــﻦ ﻣـﺒــﺎراﺗـﻴــﻦ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن
ﱠ
ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺨﺴﺎرة ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ أﻣﺎم
ﺗﻌﺮض
ـﺮ ١-ﻓﻲ
ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ ﺻ ـﻔــﺮ--
ﻣﺒﺎراﺗﻪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ،وﻓﺎز ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻞ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺧﺎرج ﻗﻮاﻋﺪه .١-٢
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن أﻳﺎﻛﺲ ،اﻟﻤﺘﺼﺪر،

ﻓـ ـ ــﺎز ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراﺗ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻧـﻔــﺲ
اﻟ ـﺨ ـﺼ ـﻤ ـﻴــﻦ وﺑ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﺠــﺔ واﺣ ـ ــﺪة
).( -٣
ﺻﻔﺮ(.
وﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ ﻏﻴﺎب
ﻣ ــﺪاﻓ ـﻌ ـﻴ ــﻪ؛ اﻷﻟـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ أﻧـﻄــﻮﻧـﻴــﻮ
رودﻳ ـﻐــﺮ ،واﻹﻳـﻄــﺎﻟــﻲ إﻳـﻤــﺮﺳــﻮن،
وﻻﻋــﺐ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻧﻐﻮﻟﻮ
ﻛــﺎﻧـﺘــﻲ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ وﺟ ــﻮد ﺷﻚ
ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻲ
أﻧ ــﺪرﻳ ــﺎس ﻛــﺮﻳـﺴـﺘـﻨـﺴــﻦ وروس
ﺑـ ــﺎرﻛ ـ ـﻠـ ــﻲ ،واﻹﺳ ـ ـﺒـ ــﺎﻧـ ــﻲ ﺳـ ـﻴ ــﺰار
اﺳﺒﻴﻠﻴﻜﻮﻳﺘﺎ.

اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﺗﻄﺎرد ﺗﻴﻦ ﻫﺎغ
وﻣ ــﻊ ارﺗ ـﻔ ــﺎع اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى ﻟــﺪى

ﻓﺮﻳﻖ أﻳﺎﻛﺲ ،أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت
ﺗﻄﺎرد ﻣﺪرﺑﻪ إﻳﺮﻳﻚ ﺗﻴﻦ ﻫﺎغ ،ﺑﺄﻧﻪ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﺪﻳﻼ ﻣﺤﺘﻤﻼ ﻟﻠﻜﺮواﺗﻲ
ﻧ ـﻴ ـﻜــﻮ ﻛ ــﻮﻓ ــﺎﺗ ــﺶ ﻣ ـ ـ ــﺪرب ﺑ ــﺎﻳ ــﺮن
ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ اﻷﻟـﻤــﺎﻧــﻲ ،ﺛﺎﻟﺚ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ً
"اﻟﺒﻮﻧﺪﺳﻠﻴﻐﺎ" ﺣﺎﻟﻴﺎ.
ورﻏـ ـ ــﻢ ﺧ ـﺴ ــﺎرﺗ ــﻪ ﻟ ــ""دﻳ ـﻨ ــﺎﻣ ــﻮ""
ﺧــﻂ اﻟــﻮﺳــﻂ ،اﻟـﻬــﻮﻟـﻨــﺪي ﻓﺮﻧﻜﻲ
دي ﻳ ــﻮﻧ ــﻎ ،ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ـﺮة"" اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع
اﻹﺳـ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ ،و"ﺻ ـ ـﺨـ ــﺮة
ﻣــﺎﺗـﻴــﺲ دي ﻟﻴﺨﺖ ﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن أﻳﺎﻛﺲ ﻳﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻷول ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﺑﺪون
ـﻼث ﻧﻘﺎط ﻋﻦ
ﻫﺰﻳﻤﺔ ،وﺑ ـﻔــﺎرق ﺛــﻼ
ﻼ
اﻳﻨﺪﻫﻮﻓﻦ وﻓﻴﺘﻴﺲ أرﻧﻬﻴﻢ.
وﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻠﻈﻬﻮر

ﻛ ـﻘ ــﻮة أوروﺑـ ـﻴ ــﺔ ﺑـﻔـﻀــﻞ ﻣــﻮاﻫــﺐ
ً
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺘﻪ ،أﻳﻀﺎ ﻧﺠﻮﻣﺎ ﻓﻀﻠﻮا
اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻪ ،ﻣﺜﻞ :اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺣﻜﻴﻢ زﻳـ ــﺎش ،اﻟـﺒــﺮازﻳـﻠــﻲ دﻳﻔﻴﺪ
ﻧـ ـﻴ ــﺮﻳ ــﺲ ،واﻟ ـ ـﺼـ ــﺮﺑـ ــﻲ دوﺷ ـ ـ ــﺎن
ﺗﺎدﻳﺘﺶ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻘﺎدم اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻛﻮﻳﻨﺴﻲ ﺑﺮوﻣﻴﺲ اﻟﺬﻋﺮ ﻓﻲ دﻓﺎع
اﻟﺨﺼﻮم.
وﺳﺎﻫﻢ اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺋﻊ ﻟﺰﻳﺎش
) ٢٦ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( ﻓ ــﻲ ﻣــﺮﻣــﻰ ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻔ ــﻮز ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻠـﻌــﺐ ﻣـﻴـﺴـﺘــﺎﻳــﺎ،
ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﺑﺮوﻣﻴﺲ ) ٢٧ﻋﺎﻣﺎ(،
اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ
ﻣﺒﺎراﺗﻲ دور اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت وأﺿﺎف
ﺳﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوري ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺨﻀﺮم
ً
ﻛﻼس ﻳﺎن ﻫﺎﻧﺘﻴﻼر ) ٣٦ﻋﺎﻣﺎ( ﻣﺎ

أﺑﺮاﻫﺎم ﻧﺠﻢ ﺗﺸﻠﺴﻲ
ً
زال ﻧﻬﻤﺎ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﺧﻤﺴﺔ أﻫﺪاف
ﻓﻲ اﻟﺪوري ،وﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﺻﻄﻴﺎد
أول ﻟﻘﺐ أوروﺑﻲ ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب
دام  ٢٥ﻋﺎﻣﺎ.

وﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺒ ـ ــﺎراة أﺧـ ـ ـ ــﺮى ﺿـﻤــﻦ
ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻳﺤﻞ ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ
ً
اﻹﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ ﺿـ ـﻴـ ـﻔ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻟ ـﻴــﻞ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.

٢٧
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟـ»اﻟﻜﺮة اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ«
دلبلا
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أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺠﻠﺔ »ﻓﺮاﻧﺲ
ﻓﻮﺗﺒﻮل« اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،أﻣﺲ ً
اﻷول ،ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻀﻢ  ٣٠ﻻﻋﺒﺎ
ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﺮة
اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻷﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٩وﺷﻬﺪت
ﺳﻴﻄﺮة واﺿﺤﺔ ﻟﺒﻄﻞ
أوروﺑﺎ ،ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،ﺑﻮﺟﻮد ﺳﺒﻌﺔ
ﻻﻋﺒﻴﻦ.

ﺑـ ــﺪأ اﻟ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـﻌ ـﻜ ـﺴــﻲ ﻟ ـﻤ ـﻌــﺮﻓــﺔ ﻣ ــﻦ ﺳـﻴـﻔــﻮز
ﺑ ـﺠــﺎﺋــﺰة اﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟــﺬﻫ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻌ ــﺎم  ،2019اﻟـﺘــﻲ
ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﻣﺠﻠﺔ "ﻓﺮاﻧﺲ ﻓﻮﺗﺒﻮل" ﻷﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ
ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻣــﻊ اﻹﻋ ــﻼن ﻋــﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ً
ﻣﺮﺷﺤﺎ ،ﻗﺒﻞ ﺣﻔﻞ
ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﺮﺷﺤﺎ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ أﺳﻤﺎء ﺛﻼ
ﻼ
ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ اﻟــﺮﺳـﻤــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺧـﻠــﺖ اﻟــﻼﺋـﺤــﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻣـ ـ ــﻦ اﺳـ ـ ـ ــﻢ ﺣ ـ ــﺎﻣ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻜـ ــﺮة
اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
اﻟـ ـﻜ ــﺮواﺗ ــﻲ ﻟــﻮﻛــﺎ

ﻣـ ــﻮدرﻳ ـ ـﺘـ ــﺶ ﺻـ ــﺎﻧـ ــﻊ أﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎب رﻳـ ـ ـ ــﺎل ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ
اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ ،واﻟـﺒــﺮازﻳـﻠــﻲ ﻧﻴﻤﺎر ﻧﺠﻢ ﺑﺎرﻳﺲ
ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷول
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،وإﺻــﺎﺑــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ
اﻟﻤﻼﻋﺐ.
ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤ
وﻛ ــﺎن ﻧـﻴـﻤــﺎر اﺣ ـﺘــﻞ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻋﺸﺮ
ً
ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟــﺬي ﺷﻬﺪ أﻳﻀﺎ
ﻏ ـ ـﻴـ ــﺎﺑـ ــﻪ ﻓـ ـﺘ ــﺮة

ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋــﻦ ا ﻟـﻤــﻼ ﻋــﺐ ﺑﻌﺪ ﺧﻀﻮﻋﻪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺸﻂ اﻟﻘﺪم.
وﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺪم اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﺷ ـ ـﺤـ ــﻮن ﻟـ ـﻨـ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة
اﻟـ ـﺒ ــﺮﺗـ ـﻐ ــﺎﻟ ــﻲ ﻛ ــﺮﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻴ ــﺎﻧ ــﻮ روﻧـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺪو ﻧـﺠــﻢ
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ،واﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ
ﻣﻴﺴﻲ ﻧﺠﻢ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ واﻟﻬﻮﻟﻨﺪي
ﻓﻴﺮﺟﻴﻞ ﻓــﺎن داﻳــﻚ ﻧﺠﻢ ﺧــﻂ دﻓــﺎع ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
ﺑ ـﻄ ــﻞ دوري أﺑ ـ ـﻄـ ــﺎل أوروﺑ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻳـﺒــﺪو اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ واﻻﺛـ ــﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻋﺪ،
ً
ﻓﺒﻌﺪ أن وﺿﻊ ﻣﻮدرﻳﺘﺶ ﺣﺪا ﻟﻔﻮز اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ
روﻧﺎﻟﺪو-ﻣﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻟ ـﻌ ـﺸ ــﺮ ﻗ ـﺒ ــﻞ اﻷﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة ،ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻗ ـﻴ ــﺎدﺗ ــﻪ
ﺑﻼده إﻟﻰ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻼده
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻼ
ﻓ ــﻲ ﻣ ــﻮﻧ ــﺪﻳ ــﺎل روﺳـ ـﻴ ــﺎ وﺗ ـﺘــﻮﻳ ـﺠــﻪ ﻓﻲ
ً
ﺑﻄﻼ ﻷوروﺑ ــﺎ ،ﻗﺪ
ﺻﻔﻮف رﻳــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ ﺑﻄ
ﻳﻜﺮر ﻣﺪاﻓﻊ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي
اﻟـﻌـﻤــﻼق ﻓﻴﺮﺟﻴﻞ ﻓ ــﺎن داﻳ ــﻚ اﻷﻣ ــﺮ وﻳـﺘــﻮج
وﺑﺎﻟﻠﻘﺐ اﻟﻤﺮﻣﻮق ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻧﺠﻤﻲ رﻳﺎل
ﻣﺪرﻳﺪ وﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ.

اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻓﺎن داﻳﻚ
ً
ً
ﺧﻼل
وﺣﻘﻖ ﻓــﺎن داﻳــﻚ ﻣﻮﺳﻤﺎ راﺋـﻌــﺎ ﻣﻦ ﺧﻼ
ﻼ
ﻗـﻴــﺎدﺗــﻪ ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ إﻟ ــﻰ اﻟـﺘـﺘــﻮﻳــﺞ ﺑ ــﺪوري أﺑـﻄــﺎل
أوروﺑــﺎ ووﺻﺎﻓﺔ اﻟــﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز
ﺣﻴﺚ اﺧﺘﻴﺮ أﻓـﻀــﻞ ﻻﻋــﺐ ﻓـﻴــﻪ ،وﺑـﻠــﻮﻏــﻪ ﻓﻲ

روﻧﺎﻟﺪو :اﻷﻟﻘﺎب اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻫﻢ
ﻗﺎل اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو
إن "اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ اﻟﺤﺎﻓﺰ
اﻷﺳﺎﺳﻲ" ،و"اﻷﻫــﻢ"
ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻷﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـ ــﺎب
اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،رﻏﻢ
أﻧـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺻـ ــﺎﺣـ ــﺐ
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺚ
ﻋﺪد اﻷﻫﺪاف
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺠـ ـﻠ ــﺔ
ﻓـ ـ ـ ــﻲ دوري
اﻷﺑـ ـ ـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـ ـ ــﺎل،
ﻓ ـ ـﻀـ ــﻼ ﻋــﻦ
دﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ
ﺑ ـ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ــﻞ
داﺋ ـ ــﻢ ﺿـﻤــﻦ
اﻟ ـﻤ ــﺮﺷ ـﺤ ـﻴ ــﻦ
ﻟـﻠـﻔــﻮز ﺑـﺠــﺎﺋــﺰة "اﻟ ـﻜــﺮة اﻟــﺬﻫـﺒـﻴــﺔ" ،وذﻟــﻚ
ﺧﻼل ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أدﻟﻰ ﺑﻬﺎ أﻣﺲ اﻷول.
وأوﺿﺢ روﻧﺎﻟﺪو أن "اﻷﻫﺪاف اﻟـ 700
)أﺻﺒﺤﺖ  701ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ( اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ
ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،أﻓﻜﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ آت ،أود
إﺣــﺮاز اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﺮﻳﻖ،
)اﻟﻜﺮة اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ؟( اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ
اﻟﻤﺤﻔﺰ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ راﺋﻌﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ،
أﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪ وﻓﺨﻮر ﺑﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻫﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز ﻣﻊ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس واﻟﻤﻨﺘﺨﺐ،
ﺳﺘﺄﺗﻲ اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻﺣﻘﺎ .ﻛﺮة اﻟﻘﺪم
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻫﻲ ﱟ
ﺗﺤﺪ".
واﻋﺘﺒﺮ اﻟﺪون أن "ﺑﻠﻮغ اﻟـ  33أو اﻟـ 34

ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻟــﻮﺻــﻮل اﻟــﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟـﻤـﺴـﻴــﺮة اﻟ ـﻜــﺮوﻳــﺔ .وأﻋ ـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ إﺛـﺒــﺎت
ذﻟﻚ ،ﻓﺄﻧﺎ أﺷﻌﺮ أﻧﻨﻲ أﻛﺜﺮ ﻟﻴﺎﻗﺔ وﺗﺄﻟﻘﺎ
وﻧﻀﺠﺎ .ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻣﺎ ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ؟ إﻧﻪ
اﻟ ـﻔ ــﻮز .اﻟ ـﻌ ــﻮدة ﻟـﻠـﻤـﻨــﺰل ورؤﻳـ ــﺔ أﺑـﻨــﺎﺋــﻲ
ﺳ ـﻌ ــﺪاء وﻳـﻬـﻨـﺌــﻮﻧـﻨــﻲ .ﻫ ــﺬا ﻫ ــﻮ اﻟ ــﺪاﻓ ــﻊ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ".
واﻧـﺘـﻘــﻞ اﻟـﻨـﺠــﻢ اﻟـﺒــﺮﺗـﻐــﺎﻟــﻲ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ زﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ ﻫﺠﻮم )اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻌﺠﻮز(
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻴﻴﻦ ﻏﻮﻧﺰاﻟﻮ ﻫﻴﻐﻮاﻳﻦ وﺑﺎوﻟﻮ
دﻳﺒﺎﻻ ،ﻣﺆﻛﺪا أن "اﻻﺛﻨﻴﻦ راﺋﻌﺎن ،ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻣ ـﺜــﻞ )ﻓ ــﺪرﻳ ـﻜ ــﻮ( ﺑ ــﺮﻧ ــﺎردﻳ ـﺸ ــﻲ و)ﺧ ـ ــﻮان
ﺟ ـﻴ ـﻴ ــﺮﻣ ــﻮ( ﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﻮادرادو ،ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﻻﻋ ـﺒ ــﻮن
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻓﻲ وﻳﺒﺬﻟﻮن ﺟﻤﻴﻌﺎ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻌﻬﻢ".
ﻛﺬﻟﻚ ،ﺗﻄﺮق ﺻــﺎروخ ﻣﺎدﻳﺮا ﻟﻤﺪرﺑﻪ
اﻹﻳ ـ ـﻄـ ــﺎﻟـ ــﻲ ﻣ ــﺎورﻳـ ـﺴـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ــﺎري اﻟـ ــﺬي
ﻳﺨﻮض أول ﻣﻮاﺳﻤﻪ ﻣﻊ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻤﺎل
اﻹﻳـﻄــﺎﻟــﻲ" :ﻧﺤﻈﻰ ﺑﻘﺪر أﻛﺒﺮ ﻣــﻦ اﻟﺜﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻣﻌﻪ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ أﻧﺠﺰﻧﺎ ﻋﻤﻼ ﻫﺎﺋﻼ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ
أن ﻧﺘﺤﺴﻦ".
واﺳﺘﻄﺮد "رﺑﻤﺎ أﺗﻤﺘﻊ اﻵن ﺑﻘﺪر أﻛﺒﺮ
ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ ،أﻧﺎ ﻣﺴﺮور ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ،
ﻧﻠﻌﺐ ﻓﻲ اﻷﻣﺎم أﻛﺜﺮ اﻵن ،ﻛﻤﺎ ﻧﺴﺘﺤﻮذ
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮة أﻛﺜﺮ ،وﻧﺨﻠﻖ ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ
اﻟﻔﺮص ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﻒ .ﻳﺮوق ﻟﻲ أﺳﻠﻮب اﻟﻠﻌﺐ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺸﺪة ،أﺣﺐ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ
ﺳﺎري ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ أن ﻳﺆدي ﺑﻬﺎ".

اﻧﺘﺼﺎر ﺳﻬﻞ ﻟﻔﻴﺪرر ﻓﻲ »ﺑﺎزل«
ﺧﺎض اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي اﻟﻤﺨﻀﺮم
ً
روﺟﻴﻪ ﻓﻴﺪرر ) ٣٨ﻋﺎﻣﺎ( ﻣﺒﺎراﺗﻪ
رﻗﻢ  ١٥٠٠ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﻤﻈﻔﺮة
ً
ً
وﺣ ـ ـﻘـ ــﻖ ﺧ ــﻼﻟـ ـﻬ ــﺎ ﻓ ـ ـ ـ ــﻮزا ﺳ ـﻬ ــﻼ
ﻋـﻠــﻰ اﻷﻟ ـﻤــﺎﻧــﻲ اﻟـﻤـﻐـﻤــﻮر ﺑﻴﺘﺮ
ﻏــﻮﻳــﻮﻓ ـﺘ ـﺸ ـﻴــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻨــﻒ ١١٠
ﻋــﺎ ﻟ ـﻤ ـﻴــﺎ  ٢-٦و ١-٦ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـ ــﺪور
اﻻول ﻣﻦ دورة ﺑﺎزل اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻤﻀﺮب أﻣﺲ
اﻷول.
وﺣ ـ ـﻘـ ــﻖ ﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﺪرر ﺧـ ـ ــﻼل ﻫ ــﺬه
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎرﻳــﺎت ١٢٣٢ ،ﻓ ــﻮزا ﻣﻘﺎﺑﻞ
 ٢٦٨ﻫ ــﺰﻳ ـﻤ ــﺔ .وﻳ ـﺴ ـﻌ ــﻰ ﻓ ـﻴ ــﺪرر
إﻟﻰ اﺣﺮاز ﻟﻘﺒﻪ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟـ ـ ــﺪورة اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﻘــﺎم ﻓ ــﻲ ﻣﺴﻘﻂ
رأﺳﻪ واﻟـ  ١٠٣ﺧﻼل ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ.
ورﻓـ ـ ـ ــﻊ ﻓ ـ ـﻴـ ــﺪرر رﺻ ـ ـﻴـ ــﺪه ﻣــﻦ

اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎرات ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟـ ــﺪورة
ﺑﺎﻟﺬات اﻟﻰ  ٧٢ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٩ﻫﺰاﺋﻢ،
ﻋﻠﻤﺎ ﺑــﺎﻧــﻪ ﺣﻘﻖ ﻓــﻮزه اﻟـﺤــﺎدي
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻗ ـ ـ ــﺎل" :أﻋ ـﺘ ـﻘ ــﺪ اﻧ ـ ــﻲ ﺧـﻀــﺖ
ﻣـ ـﺒ ــﺎراة ﺟ ـﻴ ــﺪة .ﻛ ـﻨــﺖ ﻓ ــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ
ﺟ ـﻴــﺪة وﺳــﺮﻳ ـﻌــﺎ ﻧ ـﺤــﻮ اﻟ ـﻜ ــﺮات،
وﻟﻢ أﻛﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﺄﻗﻠﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﻈ ــﺮوف ،وﻫـ ــﺬا اﻣ ــﺮ اﻳ ـﺠــﺎﺑــﻲ.
ﻟﻘﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻓــﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﻤﺒﺎراة".
وﺑﻠﻎ ﻓﻴﺪرر اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟــﺪورة ﺑــﺎزل ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟـ ١٢
اﻻﺧـﻴــﺮة وﺗــﻮج ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﻄﻼ
ﻟﺪورات دﺑﻲ وﻣﻴﺎﻣﻲ وﻫﺎﻟﻪ.
واﺣﺘﺎج ﻓﻴﺪرر اﻟﻰ  ٥٤دﻗﻴﻘﺔ
ﻟـﺘـﺨـﻄــﻲ ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﻪ ،وﺳـﻴـﻠـﺘـﻘــﻲ

ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﻮﻟﺪاﻓﻲ
رادو اﻟﺒﻴﻮت او اﻟﺼﺮﺑﻲ دوﺟﺎن
ﻻﻳﻮﻓﻴﺘﺶ.

ﻓﻮرﺗﻮﻧﺎ دوزﻟﺪورف
ﻳﺠﺪد ﻋﻘﺪ ﻫﻴﻨﻴﻨﻐﺰ
أﻋـ ـﻠ ــﻦ ﻧـ ـ ــﺎدي ﻓ ــﻮرﺗ ــﻮﻧ ــﺎ
دوزﻟﺪورف اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟـﻘــﺪم ،أﻣــﺲ ،ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ
ﻣﻬﺎﺟﻤﻪ رو ﻳــﻦ ﻫﻴﻨﻴﻨﻐﺰ
ﺣﺘﻰ ﻋﺎم .2021
و ﺳ ـﺠــﻞ ﻫﻴﻨﻴﻨﻐﺰ )32
ﻋﺎﻣﺎ( ﺳﺘﺔ أﻫﺪاف ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ ﺣ ـﺘــﻰ اﻵن،
ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺪف اﻟﻔﻮز 1-ﺻﻔﺮ
أﻣـ ــﺎم ﻣــﺎﻳ ـﻨــﺰ ﻳ ــﻮم اﻟـﺴـﺒــﺖ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺳ ـﺠ ــﻞ ﻫـﻴـﻨـﻴـﻨـﻐــﺰ 34
ﻫــﺪﻓــﺎ ﺧ ــﻼل  100ﻣ ـﺒــﺎراة
ﺑــﺎﻟــﺪوري ،ﻣﻨﺬ اﻧﻀﻤﺎﻣﻪ
إﻟــﻰ ﻓﻮرﺗﻮﻧﺎ دوزﻟ ــﺪورف
ﻋ ـ ــﺎم  ،2016ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻛ ــﺎن
اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻳ ـﻨــﺎﻓــﺲ ﺑـ ــﺪوري
اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
وﺟﺪد دوزﻟــﺪورف ﻋﻘﺪ
اﻟﻼﻋﺐ ﻣــﺪة ﻋــﺎم آﺧــﺮ ،ﻣﻊ
إﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ إﺑ ـ ـﻘـ ــﺎء اﻟ ــﻼﻋ ــﺐ
ﺿـ ـﻤ ــﻦ ﺻ ـ ـﻔـ ــﻮف اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ
ﻋﺎﻣﻴﻦ إﺿﺎﻓﻴﻴﻦ ،ﺣﺴﺐ
ﻋ ـ ـ ــﺪد اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎرﻳـ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺳﻴﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ.
)د ب أ(

ﺻﻔﻮف ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻼده اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ
ً
دوري اﻷﻣﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ إذ ﺣﻞ وﺻﻴﻔﺎ ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل.
وﻛ ــﺎن ﻓ ــﺎن داﻳ ــﻚ اﺧـﺘـﻴــﺮ أﻓ ـﻀــﻞ ﻻﻋ ــﺐ ﻓﻲ
أوروﺑـ ــﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻟ ـﻘــﺎري ﻟﻠﻌﺒﺔ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻧﺎل ﻣﻴﺴﻲ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ﺑﺤﺴﺐ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﺒﺔ "ﻓﻴﻔﺎ".
ﻳﺬﻛﺮ أن آﺧــﺮ ﻣﺪاﻓﻊ ﺗــﻮج ﺑﺎﻟﻜﺮة اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
ﻛ ــﺎن اﻻﻳ ـﻄــﺎﻟــﻲ ﻓــﺎﺑـﻴــﻮ ﻛ ــﺎﻧ ــﺎﻓ ــﺎرو ﻋ ــﺎم 2006
ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻗ ــﺎد ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑ ــﻼده إﻟ ــﻰ إﺣ ــﺮاز ﻛــﺄس
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ذاﺗﻪ.

راﺑﻴﻨﻮي
اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ اﻷﺑﺮز
أﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻓـ ـﺌ ــﺔ
اﻟـﺴـﻴــﺪات ،ﻓﺘﺒﺪو
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻴﻐﺎن
راﺑﻴﻨﻮي ﻣﺮﺷﺤﺔ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎدة ﻹﺣﺮاز
اﻟﻠﻘﺐ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎدت
ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ــﺐ اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة إﻟ ــﻰ إﺣ ــﺮاز
اﻟﻠﻘﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ
ﻣــﻮﻧــﺪﻳــﺎل ﻓﺮﻧﺴﺎ
اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﺎﺿﻲ
وﺗ ــﻮﺟ ــﺖ ﻫ ــﺪاﻓ ــﺔ ﻟــﻪ

رﻳﺎﺿﺔ

وأﻓ ـﻀ ــﻞ ﻻﻋ ـﺒــﺔ ﻓ ـﻴــﻪ ،وﻣ ــﻦ أﺑ ــﺮز ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻬﺎ
اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ﺳﺎم ﻛﻴﺮ.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻜﺮة اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻷﻓﻀﻞ ﻻﻋﺒﺔ ﺟﺎﺋﺰة
اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻛــﺎن اﻟﻔﻮز ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻨﺮوﺟﻴﺔ ادا ﻫﻴﺮﻏﺮﺑﻴﺮﻏﺮ .ﻛﺬﻟﻚ
ﺳﺘﺸﻬﺪ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ اﺳﺘﺤﺪاث ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ
ﺣﺎرس ﻣﺮﻣﻰ ،وأﻃﻠﻘﺖ "ﻓﺮاﻧﺲ ﻓﻮﺗﺒﻮل" ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟــﺬﻫـﺒـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺨـﺼـﺼــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺤــﺮاس اﺳــﻢ
َ
"ﺟﺎﺋﺰة ﻳﺎﺷﻴﻦ" ،ﺗﻜﺮﻳﻤﺎ ﻟﻠﻨﺠﻢ اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻴﻒ ﻳﺎﺷﻴﻦ اﻟﺬي ﻛﺎن وﻻ ﻳﺰال ﺣﺎرس
اﻟ ـﻤــﺮﻣــﻰ اﻟــﻮﺣ ـﻴــﺪ اﻟـ ــﺬي ﻧ ــﺎل اﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟــﺬﻫـﺒـﻴــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺔ ﻷﻓ ـﻀ ــﻞ ﻻﻋـ ــﺐ "أﺣ ــﺮزﻫ ــﺎ
ﻋﺎم ."1963
وﺑﻌﺪ دﻣﺠﻬﺎ ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻻﺗﺤﺎد
اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﻲ ﻟـ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪم "ﻓ ـﻴ ـﻔ ــﺎ"
ﻷﻓﻀﻞ ﻻﻋــﺐ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻴﻦ
 2010و ،2015ﻋﺎدت "ﻓﺮاﻧﺲ
ﻓ ــﻮﺗـ ـﺒ ــﻮل" ﻓ ــﻲ  2016ﻟ ـﺘ ـﻘــﺪم
ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻜﺮة اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ "ﻓﻴﻔﺎ".
ً
وﺗ ــﻮزع أﻳـﻀــﺎ ﺟــﺎﺋــﺰة "ﻛــﺄس
ﻛ ــﻮﺑ ــﺎ" ﻻﻓ ـﻀ ــﻞ ﻻﻋـ ــﺐ ﺗ ـﺤــﺖ 21
ً
ﻋﺎﻣﺎ.

ﺗﻌﺎدل ﺳﻠﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ وﺑﺮﻳﺸﻴﺎ
أﺳﺪل اﻟﺴﺘﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺑﺘﻌﺎدل ﺳﻠﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻳﺸﻴﺎ
وﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ اﻣﺲ اﻻول.
وﻋﻠﻰ أرﺿﻴﺔ ﻣﻠﻌﺐ ﻣﺎرﻳﻮ رﻳﺠﺎﻣﻮﻧﺘﻲ ﻣﻌﻘﻞ
ﺑﺮﻳﺸﻴﺎ ،ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن ﻃﻮال  90دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ

ﺧﻄﻒ أي ﻫﺪف ﻟﻠﺨﺮوج ﺑﺎﻟﻔﻮز واﻟﻨﻘﺎط اﻟﺜﻼث.
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻳﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن ﻧﻘﺎط اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﻮاﻗﻊ
ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﺮﻓﻊ رﺻﻴﺪ ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ إﻟﻰ 12
ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺎﺳﻊ ،ﻛﻤﺎ ﺑﺎت ﻟﺪى ﺑﺮﻳﺸﻴﺎ ﺳﺒﻊ
ﻧﻘﺎط ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟـ 15ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻟﺘﺸﻮ.

ﺟﻨﻮى ﻳﻌﻠﻦ إﻗﺎﻟﺔ أﻧﺪرﻳﺎﺗﺰوﻟﻲ
أﻋ ـﻠــﻦ ﻧ ــﺎدي ﺟ ـﻨــﻮى اﻹﻳ ـﻄــﺎﻟــﻲ ﻟ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم،
أﻣﺲ اﻷول ،إﻗﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪرب اﻟﻤﺨﻀﺮم أورﻳﻠﻴﻮ
أﻧﺪرﻳﺎﺗﺰوﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﺟﻨﻮى  5ﻫﺰاﺋﻢ ﺧﻼل أول ﺛﻤﺎﻧﻲ
ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺑﺎﻟﺪوري.
وﺧﺴﺮ ﺟﻨﻮى ،ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺪوري ،أﻣﺎم ﺑﺎرﻣﺎ  1-5اﻷﺣﺪ،

ﻟﻴﺘﺠﻤﺪ رﺻﻴﺪه ﻋﻨﺪ ﺧﻤﺲ ﻧﻘﺎط.
وﻛـ ــﺎن أﻧ ــﺪرﻳ ــﺎﺗ ــﺰوﻟ ــﻲ ) 65ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( ﻗ ــﺪ ﺗــﻮﻟــﻰ
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻌﺪ أﺳﺎﺑﻴﻊ
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ إﺧﻔﺎﻗﻪ ﻓﻲ إﻧﻘﺎذ إﻣﺒﻮﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻬﺒﻮط
ﻟﺪوري اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
وﺗﺮدد أن ﺟﻨﻮى ﻳﺪرس إﺳﻨﺎد ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺪرﻳﺐ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻼﻋﺒﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻴﺎﻏﻮ ﻣﻮﺗﺎ.

ً
ﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻳﻘﺘﺮح ﻣﻮﻋﺪا آﺧﺮ ﻟﻠﻜﻼﺳﻴﻜﻮ
اﻻﺗﺤﺎد اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
أرﺳ ـ ـﻠـ ــﺖ ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺎت
ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم،
أ ﻣ ـ ـ ـ ــﺲ اﻷول ،ﺧ ـ ـﻄـ ــﺎ ﺑـ ــﺎ آ ﺧـ ــﺮ
ﻟـ ـﻨ ــﺎدﻳ ــﻲ ﺑ ــﺮﺷـ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺔ ورﻳـ ـ ــﺎل
ﻣـ ـ ـ ــﺪرﻳـ ـ ـ ــﺪ ،ﻻﻗ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺮاح ﻣ ــﻮﻋ ــﺪ
آﺧـ ــﺮ ﻟ ــ"ﻛ ــﻼ ﺳ ـﻴ ـﻜ ــﻮ اﻷرض"،
ﺑ ـﻌــﺪ رﻓ ــﺾ راﺑ ـﻄ ــﺔ )ﻻﻟ ـﻴ ـﻐــﺎ(
اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ
 18دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﺗﻤﺴﻜﻬﺎ
ﺑﺈﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻬﺮ.
وﺣﺴﺐ ﻣﺎ أﻋﻠﻦ اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ،
ﺳـﻴـﻜــﻮن أﻣ ــﺎم اﻟـﻨــﺎدﻳـﻴــﻦ ﻣﻬﻠﺔ ﺣﺘﻰ
اﻟﺴﺎﻋﺔ ) 20.00ت م( ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻟﻠﺮد
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻗﺮارﻫﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﺮد اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.
وأوﺿﺢ اﻻﺗﺤﺎد ،ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن ،أن
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ﻋﻜﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻣ ـﻘ ـﺘــﺮح اﻟ ـﻔــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﻦ ﺑــﺎﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر ﻳ ــﻮم 18

دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ اﻟـ ـﻘ ــﺎدم ﻣ ــﻮﻋ ــﺪا ﻹﻗــﺎﻣــﺔ
اﻟـ ـﻤ ــﻮاﺟـ ـﻬ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺆﺟ ـﻠ ــﺔ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬ ـﻤــﺎ،
واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻘﺮرا ﻟﻬﺎ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ
اﻟـ ـﻤـ ـﻘـ ـﺒ ــﻞ ،ﻗـ ـﺒ ــﻞ أن ﻳ ـﺘ ـﺨ ــﺬ ﻗـ ـ ــﺮارا
ﺑ ـﺘ ــﺄﺟ ـﻴ ـﻠ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـﺴ ـﺒ ــﺐ اﻷوﺿ ـ ـ ــﺎع
ا ﻟـﻤـﺘــﻮ ﺗــﺮة ا ﻟـﺘــﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ إﻗﻠﻴﻢ
ﻛ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻷﻳ ـ ـ ــﺎم اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة،
ﺑـﺴـﺒــﺐ أﺣ ـﻜــﺎم اﻟـﺴـﺠــﻦ اﻟ ـﺼــﺎدرة
ﺑ ـﺤــﻖ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ ﻗ ـ ــﺎدة اﻹﻗ ـﻠ ـﻴــﻢ
اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ اﻟﺪاﻋﻴﻦ ﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻻﻧﻔﺼﺎل
ﻏﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ أول أﻛﺘﻮﺑﺮ .2017
ﻛـﻤــﺎ ﺗـﻄــﺮﻗــﺖ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ﻟـﻠـﺨـﻄــﺎﺑــﺎت
اﻟﺘﻲ أرﺳﻠﺘﻬﺎ راﺑﻄﺔ )ﻻﻟﻴﻐﺎ( ﺧﻼل
اﻷﻳ ـ ـ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ،ﻹﻋـ ـ ــﻼن رﻓ ـﻀ ـﻬــﺎ

ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺘ ــﺮح ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻨ ــﺎدﻳ ـﻴ ــﻦ،
واﻗﺘﺮاح ﻳﻮم اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ.
وﻛـ ــﺎن اﻟ ـﻔــﺮﻳ ـﻘــﺎن رﻓ ـﻀ ــﺎ اﻟـﻤـﻘـﺘــﺮح
اﻟ ــﺬي ﺗـﻘــﺪﻣــﺖ ﺑــﻪ "ﻻﻟـﻴـﻐــﺎ" ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ
اﻷزﻣ ــﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗــﺮﺗـﻴــﺐ اﻟـﻤـﺒــﺎراﺗـﻴــﻦ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎم ﻣـﺒــﺎراة اﻟ ــﺪور اﻷول ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﻌﺐ )ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺑﺮﻧﺎﺑﻴﻮ( ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
)اﻟ ـﻜــﺎﻣــﺐ ﻧ ــﻮ( ،ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ إﻗــﺎﻣــﺔ ﻣ ـﺒــﺎراة
اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ.
)إﻓﻲ(

ﺷﻴﻔﻴﻠﺪ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻳﻜﺒﺪ أرﺳﻨﺎل ﺧﺴﺎرﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻗﺘﻨﺺ ًﻓﺮﻳﻖ ﺷﻴﻔﻴﻠﺪ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
ً
ﻓﻮزا ﻏﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺿﻴﻔﻪ أرﺳﻨﺎل
-١ﺻﻔﺮ أﻣﺲ اﻷول ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوري
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.

ّ
ﻛﺒﺪ ﺷﻴﻔﻴﻠﺪ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻟﺼﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻰ
دوري اﻟﺪرﺟﺔ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﺿﻴﻔﻪ أرﺳﻨﺎل
ﺧﺴﺎرﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﺑﻔﻮزه ﻋﻠﻴﻪ -١ﺻﻔﺮ
ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ أﻣﺲ اﻷول.
وﻛ ــﺎن ارﺳ ـﻨ ــﺎل ﻳـﻤـﻨــﻲ اﻟـﻨـﻔــﺲ ﺑــﺎﻟـﺼـﻌــﻮد اﻟــﻰ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺣﺼﺪ ﻧـﻘــﺎط اﻟـﻤـﺒــﺎراة،
ﻟﻜﻨﻪ ﺳﻘﻂ ﺑﻬﺪف وﺣﻴﺪ ﺳﺠﻠﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺷﻴﻔﻴﻠﺪ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ٣٠اﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﺮة
رأﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎك اوﻛﻮﻧﻴﻞ ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ
داﺧﻞ اﻟﺸﺒﺎك.
وﺑﻘﻲ أرﺳـﻨــﺎل ﺧﺎﻣﺴﺎ ﺑﺮﺻﻴﺪ  ١٥ﻧﻘﻄﺔ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ارﺗﻘﻰ ﺷﻴﻔﻴﻠﺪ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻣﻊ  ١٢ﻧﻘﻄﺔ.
وﻣﺮة ﺟﺪﻳﺪة ،اﺳﺘﻐﻨﻰ ﻣﺪرب ارﺳﻨﺎل اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ
اوﻧﺎي اﻳﻤﺮي ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎﻧﻊ أﻟﻌﺎﺑﻪ اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ
ﻣﺴﻌﻮد اوزﻳــﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛــﺎن اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻜﺴﻨﺪر ﻻﻛﺎزﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺷﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﻻﺻﺎﺑﺔ.
وﻧ ـﺠ ــﺢ ﺷـﻴـﻔـﻴـﻠــﺪ ﻳــﻮﻧــﺎﻳ ـﺘــﺪ ﻓ ــﻲ ﻓ ــﺮض رﻗــﺎﺑــﺔ
ﻟـﺼـﻴـﻘــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻫ ـ ــﺪاف ارﺳـ ـﻨ ــﺎل اﻟ ـﻐ ــﺎﺑ ــﻮﻧ ــﻲ ﺑـﻴــﺎر
اﻳﻤﻴﺮﻳﻚ اوﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻎ ﺻﺎﺣﺐ  ٤٩ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ  ٧٥ﻣﺒﺎراة
ﺧﺎﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻤﺪﻓﻌﺠﻴﺔ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺸﻜﻞ اي
ﺧﻄﻮرة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻣﻰ اﺻﺤﺎب اﻻرض.
وﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ اﻟـ ـﻔ ــﺮﺻ ــﺔ اﻻﺑ ـ ـ ـ ــﺮز ﻻرﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎل ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ
وﺻـﻠــﺖ اﻟ ـﻜــﺮة ﻟﻠﻈﻬﻴﺮ اﻻﻳ ـﺴــﺮ اﻟـﺒــﻮﺳـﻨــﻲ ﺳﻴﺎد
ﻛﻮﻻﺳﻴﻨﺎﺗﺶ ﻓﻤﺮر ﻛﺮة ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻣﺘﻘﻨﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه
اﻟﻌﺎﺟﻲ ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺑﻴﺒﻲ ،ﻟﻜﻦ اﻻﺧـﻴــﺮ اﻫــﺪر ﻓﺮﺻﺔ
ذﻫﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﻤﺮﻣﻰ اﻟﻤﺸﺮع اﻣﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ).(٢١
وﺿـﻐــﻂ ارﺳ ـﻨــﺎل ﻓــﻲ اﻟـﺸــﻮط اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ اﻣــﻼ ﻓﻲ

ادراك اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎدل ،وأﺷـ ــﺮك ﻣ ــﺪرﺑ ــﻪ ﻣــﻮاﻃ ـﻨــﻪ داﻧ ــﻲ
ﺳﻴﺒﺎﻳﻮس ﺛﻢ ﻻﻛﺎزﻳﺖ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ،
ﻟ ـﻜــﻦ دون ﺟ ـ ــﺪوى ﺣ ـﻴــﺚ ﺻ ـﻤــﺪ دﻓ ـ ــﺎع ﺷـﻴـﻔـﻴـﻠــﺪ
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﺑﺒﺴﺎﻟﺔ وﺗﺄﻟﻖ ﺣــﺎرس دﻳــﻦ ﻫﻨﺪرﺳﻮن
اﻟﻤﻌﺎر ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻓﻲ اﻟﺬود ﻋﻦ ﻣﺮﻣﺎه
ﻟﻴﺨﺮج ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﻔﻮز ﺛﻤﻴﻦ.

إﻳﻤﺮي ﻳﺘﺤﺴﺮ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﺑﺪى أوﻧﺎي إﻳﻤﺮي ﺧﻴﺒﺔ أﻣﻠﻪ إزاء
اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ.
وﻗﺎل إﻳﻤﺮي ﻋﻘﺐ اﻟﻤﺒﺎراة" :ﻛﻨﺎ ﻧﺴﺘﺤﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ
أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ﻫﻮ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻮﻻ
ﻟﻸﻫﺪاف ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ اﻷﻣﻮر
ﺻﻌﺒﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻘﺪم".
وأﺿــﺎف" :ﺻﻨﻌﻨﺎ ﺛــﻼث أو أرﺑــﻊ ﻓــﺮص ،وﻛﻨﺎ
ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻫﺪف ﻛﺎن ﺳﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ" ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺑﺪى ﻛﺮﻳﺲ
وﻳ ـﻠــﺪر اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻔـﻨــﻲ ﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﺷﻴﻔﻴﻠﺪ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
ﺳﻌﺎدة ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮز.
وﻗﺎل وﻳﻠﺪر ﻋﻘﺐ اﻟﻤﺒﺎراة ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻹذاﻋ ــﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ )ﺑــﻲ ﺑــﻲ ﺳ ــﻲ(" :ﻫــﻲ ﻣﻜﺎﻓﺄة
ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﺮﺣﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻐﻠﺒﻨﺎ ﺑﻤﻠﻌﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ
واﺣﺪ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻔﺮق ،ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﺻﻌﺒﺔ".
وأﺿﺎف" :اﺳﺘﺤﻖ ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ اﻟﻔﻮز ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟـﺼـﻌـﺒــﺔ .ﻛـﻨــﺎ ﻧ ــﺪرك أﻧ ـﻬــﻢ ﺳـﻴـﺼـﻨـﻌــﻮن اﻟـﻔــﺮص
وﻳﺴﺘﺤﻮذون ﻋﻠﻰ اﻟ ـﻜــﺮة ...أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﺻﻨﻌﻨﺎ
اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ،وﻗﺪﻣﻨﺎ أداء ﺟﻴﺪا أﺳﻔﺮ ﻋﻦ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﻴﺪة".

ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺳﻲ ﻧﺠﻢ ﺷﻴﻔﻴﻠﺪ ﻳﺤﺮز ﻫﺪﻓﻪ
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري
َّْ
 ...ورد ...غطاها

لماذا تشتعل
المظاهرات
في العالم؟

فتوى وزارة األوقاف:
أ .د .غانم النجار

لماذا اشتعل العالم بالمظاهرات واالحتجاجات
بشكل يفوق سوابقه؟ هــذه السنة أو سابقتها ،في
تشيلي ولبنان والسودان وهونغ كونغ واإلكوادور
وال ـع ــراق وهــايـيـتــي وبـلـفــاســت وتــايـلـنــد وبوليفيا،
وال ـقــادم أكـثــر؟ ولـمــاذا اشتعال مـظــاهــرات وحركات
شعبية مناهضة لتغير المناخ ،ال يقودها الشباب
فحسب ،بل صار يقودها األطفال؟
قد تبدو األسـبــاب مختلفة ،وربما هي كذلك من
حيث الشكل.
في  ٢٤أكتوبر  ،١٦٤٨تم توقيع معاهدة ويستفاليا
ً
ال ـثــان ـيــة ،وال ـت ــي أن ـهــت ح ــروب ــا طــويـلــة ف ــي أوروبـ ــا،
ً
ً
وأوجـ ــدت م ــول ــودا جــديــدا اسـمــه "ال ــدول ــة الـقــومـيــة"،
بعناصرها األرب ـعــة (الـشـعــب والـحـكــومــة والـحــدود
ً
ً
ً
والسيادة) .والتي أصبحت أمرا مسلما به ومصدرا
للشرعية واالن ـت ـمــاء ،وص ــار الـنـظــام الــدولــي يرتكز
عليها .كما أنها صــارت أدوات التنافس والـصــراع
بين تلك المخلوقات.
وم ــع مـضــي الــوقــت ص ــارت "ال ــدول ــة" قــائـمــة على
أنها "الخير العام" لجميع من يعيش على أرضها ،ال
تعتدي على غيرها ،وتسعى لنشر السلم العالمي،
وت ـعــزز كــرامــة اإلن ـس ــان ،وت ـح ــارب الـفـقــر والتمييز،
ً
ً
وإال فإنها تصبح فاعال شريرا يقضي على الحرث
والنسل .إال أن ما شهده العالم ،وربما خالل القرن
ً
الماضي تحديدا ،كان عكس ذلك .حالة من االستالب،
وتـنـفـيــع الـ ــذات واالعـ ـت ــداء عـلــى اآلخ ــر واالسـتـئـثــار
بالسلطة ،تمخضت عن حربين عالميتين أبادتا ما
يزيد على  ٧٠مليون إنـســان ،وحــروب صغيرة هنا
وهـنــاك ،مــازالــت تستهلك البشر وتــدمــر البيئة إلى
درجة الفناء .فاإلنسان هو الكائن الوحيد الذي يبيد
نفسه في كثير من األحيان دون سبب واضح أو ربما
إلرضاء غرور أو هيمنة ذاتية.
نشرت دراس ــة منذ سـنــوات طرحت فيها مقاربة
مختلفة حــول أزمــة الــدولــة القومية وعجزها ،وهي
ً
ذات المقاربة التي عساها تطرح تفسيرا لما يحدث.
نحن أمام ظاهرة تحرك غير مسبوقة ،فخالل هذه
الـسـنــة وسابقتها جــرت جملة مــن االرت ـ ــدادات غير
المسبوقة على مستوى كوني وليس شرق أوسطي
فحسب ،إال أن حدوث االشتعال على السطح ال يعني
بالضرورة أنه سيحقق نتائجه ،وال يعني بالضرورة
حدوث تغيرات جذرية.
ً
تـجـمــع اسـتـطــاعــات الـ ــرأي عــالـمـيــا عـلــى ان ـعــدام
ثـ ـق ــة ع ـ ـمـ ــوم ال ـ ـنـ ــاس ب ــال ـن ـخ ــب الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،الـ ــذي
ح ــدث ل ـم ـمــارســات طــويـلــة األمـ ــد ،وف ـس ــاد مستشر،
وتـكـنــولــوجـيــا ات ـص ــال م ـســاعــدة بــانـتـشــار األف ـك ــار.
الحراكات الشعبية في العالم هي مؤشر على فساد
اإلدارة العالمية والتفسخ الــدولــي واسـتــاب أرواح
البشر وانهيار منظومة كرامة اإلنسان .وهي ردود
فعل على فشل أ نــا نـيــة المخلوق المسمى بالدولة
القومية.
مع استثناءات بسيطة ،فإن الدولة القومية فشلت
فــي تحقيق الـسـلــم االجـتـمــاعــي ونـشــر الـعــدالــة بين
ال ـنــاس ،كما فشل الـنـظــام الــدولــي فــي الـحـفــاظ على
بيئة نظيفة أو قيم إنسانية عامة ،وتحول العالم إلى
مصنع للكراهية والقتل على الهوية ،وعدد الجئين
زاد على  ٦٥مليون إنسان.
ما نراه من ارتدادات هو نتاج لفشل الدولة القومية
في تحقيق ما تعلنه المنظومة الدولية من "تنمية
مـسـتــدامــة" ،فهي ليست إال صـيــاغــات دبلوماسية،
لالبتعاد عن السبب الحقيقي ،وهو أن الدولة القومية
ً
ال تعدو عن كونها جهازا لتعزيز هيمنة القلة على
األغلبية .ومن هنا صار البد من البحث في الجذور،
ال في المظاهر والنتائج ،والخروج بمقاربات جديدة
ً
ً
ً
ً
لكي تكون الدولة القومية "خيرا عاما" قوال وفعال.

َ
ال يجوز االكتتاب في شركتي بورصة الكويت
والزور لمخالفتهما الشريعة اإلسالمية.

ويعيش المواطن الغلبان في حيرة ،فإن لم
يسمع أوامر الحكومة يدخل السجن ،وإن
سمع كالمها يدخل النار!

:1960

غضب الناس ...وتجريح األسرة
معاناة شاقة عاشها جيل اآلباء المؤسسين لرسم
مستقبل بلدهم فــي الوثيقة الوطنية (الــدسـتــور)،
وعــاشــوا مرحلة منعطفات عــديــدة مــرت بالكويت،
سواء بسبب األطماع الخارجية للظفر بهذه البقعة
الصغيرة "الكويت" ،أو لشظف العيش ،فغامر أهلها
ً
ً
بحياتهم في عباب البحر غوصا وبالسفر تجواال ،أو
بتوثيق رضائية متوازنة بين أسرة الحكم والشعب
في المشاركة والحكم ،تضمن لألسرة توارث الحكم
دون منزلقات أو صــراع ،وتحقق للشعب المشاركة
في اإلدارة والحكم.
ول ـعــل أه ــم مــا تــولــد عــن الــدس ـتــور فـيـمــا يخص
األسرة ما يلي:
 ضمان موقعها واستقراره عن حب ورغبة. ترتيب شؤونها لمنع الـصــراع والـتـنــازع علىً
الـحـكــم بتراتبية دسـتــوريــة ب ــدال مــن المبنية على
التراتبية العمرية.
حددت ركائز األسرة الثالث :أمير يسود وال يحكم
بسلطات مقيدة ،وولي عهد يليه ويحسم بتلقائية
إجرائية ،وأسرة حكم تدعم وترشد وتنأى بنفسها
عن المنافسة والتجريح.
 وقــد أثـمــر الــدسـتــور نتائجه فــي أخـطــر أزمــاتوأوقات الكويت ،فهو سند إعالن الدولة المستقلة في
وجه أطماع عبدالكريم قاسم سنة .1963
 وهو الوشاح الذي ارتداه الكويتيون لعبور الغزووتشكيك الغرب في شرعية األسرة عام ُ ،1990
فجدد
التمسك به من الحاكم والمحكوم.

محمد المقاطع

 وه ــو الـمــرجـعـيــة ف ــي إشـكــالـيــة ان ـت ـقــال الحكموإجراءاته سنة .2006
ْ
 واليوم ما زال في األسرة َمن يحاول أن يهمشالدستور ويخرج عن أحكامه ،بقصد أو بسذاجة،
ً
فـعـلــى هـ ــؤالء أن ي ــدرك ــوا أن ق ــوة ال ـكــويــت حـكــامــا
ومحكومين تكمن فيما سطره الدستور وفي توازنه،
َ
ً
ولم يعد من خيار إال أن ترتب األسرة شؤونها وفقا
للتراتبية الدستورية ال العمرية ،وأن تلتزم األسرة
ح ــدوده ــا كـمــا رسـمـهــا الــدس ـتــور ،فــا تـتـمــدد على
سـلـطــات الـشـعــب وال ت ـصــادرهــا ،بــل ينبغي حفظ
واح ـتــرام مــا رسـمــه الــدسـتــور لكل منهما ،وأهمها
برلمان حر ال ُت ّ
سيره األسرة وال تتدخل في شؤونه،
وال تنقل صراعها إلى قبته بل تحسمه داخلها.

حس وطني
ً
عدت حديثا من السفر إلى بلدي الكويت ،ولفتت
نـظــري حــالــة الـحــركــة الــدؤوبــة الـتــي تـســود أوســاط
الناس ،فهم متذمرون ،بل غاضبون ،فقد بلغت أحوال
ً
ً
بلدهم حدا من التراجع والتردي لم يعد مقبوال وال
يمكن السكوت عنه ،فهم يتهامسون ،بل يجاهرون،
بــل ويـلـتـقــون ويـجـتـمـعــون ،وحــديـثـهــم بـشــأن كيف
صــارت بــادهــم فــي مهب الــريــح ،وقــد وجــدت دعــوة
ً
تنتشر سريعا بينهم! ما هي تلك الدعوة يا ترى؟
إنها دعوة العتصام سلمي كي يمثل وقفة احتجاج
مدوية تصل أصداؤها إلى كل المسؤولين بأنه قد

ً
بلغ السيل الزبى ،ولم يعد السكوت أو التفرج خيارا.
م ــا ه ــي طـبـيـعــة دعــوت ـهــم ت ـلــك؟ إن ـهــم يـتــداعــون
العـتـصــام سلمي شــامــل يـكــون ي ــوم الـسـبــت مـســاء،
يـحـتـشــد فـيــه م ــا ال يـقــل ع ــن أل ــف شـخــص أمـ ــام كل
مستوصف صحي في كل منطقة سكنية في البالد،
ً
والبلد فيها  87مستوصفا ،أي هي دعوة الحتشاد
قرابة  87ألف مواطن في ساعة واحدة بوقفة احتجاج
ً
سـلـمـيــة ت ـع ـب ـيــرا ع ــن ال ـس ـخــط وال ـم ـطــال ـبــة بتغيير
األوضاع السيئة التي تعيشها الكويت ،وقد وجدت
أن مطالبهم تتمثل بخمس قضايا رئيسية هي:
 -١ترتيب شؤون األسرة الحاكمة لوقف صراعها
وتنافسها على الحكم ،ووقوفها عند حدود ما هو
مقرر لها بالدستور.
 -٢المطالبة بتداول حقيقي للسلطة التنفيذية
وكسر احتكار رئاسة الحكومة.
ً
 -٣حل مجلس األمة الذي صار نموذجا للفساد،
وأضحى معظم أعضائه منتفعين أو فاسدين.
 -٤إحــالــة مجموعة مــن الشخصيات السياسية
ً
والتجارية للمحاكمة نظرا لتورطهم في قضايا فساد.
 -٥حث القضاء على المحافظة على حياديته ومنع
التدخل في شؤونه ،والنأي بنفسه عما يمس سمعته.
وقــد احتشد فــي ذلــك الـيــوم أمــام المستوصفات
حوالي  100ألف مواطن ،ونقلت تجمعاتهم كل وسائل
وفي تلك اللحظة رن جرس المنبه
اإلعالم العالميةِ .
ً
ليوقظني من النوم ،لقد كان كل ذلك حلما لكنه حلم
وطني صادق.

حلم ناعم بالسير على القمر
قـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت رائ ـ ـ ـ ـ ــدت ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــاء
األم ـيــرك ـي ـتــان؛ كــريـسـتـيـنــا كــوخ
وجيسيكا مير ،وهما أول ثنائي
نسائي يسير في الفضاء ،إنهما
تطمحان إلى الهبوط على سطح
القمر.
وتـتــذكــر مـيــر ،عالمة األحـيــاء
البحرية ،أنها عندما كانت في

المدرسة االبتدائية كانت ترسم
ً
صورا لنفسها على سطح القمر،
وقالت أمــام الصحافيين ،خالل
مؤتمر مباشر من محطة الفضاء
الدولية" :أعتقد أن هــذا سيكون
حلمي الجديد".
وت ـ ـس ـ ـعـ ــى وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء
األمـيــركـيــة (ن ــاس ــا) ل ـل ـعــودة إلــى

الـقـمــر بـحـلــول ع ــام  2024ضمن
مهمة "أرتميس ."3
ومن المقرر أن يخطو رائدان
عـلــى سـطــح الـقـمــر ،وه ــو أم ــر لم
تقم به البشرية منذ عام ،1972
وسيكون واحد منهما على األقل
ام ــرأة ،كما وعــد رئـيــس الوكالة
جيم برايدنستاين.

الجفاف يقتل الفيلة في زيمبابوي
ً
نفق  55فيال على األقل في شهر واحد بزيمبابوي ،بسبب نقص
الغذاء والماء ،على ما قالت وكالة الحياة البرية المحلية ،حيث
تواجه البالد واحدة من أسوأ حاالت الجفاف في تاريخها.
وحــذرت األمم المتحدة من أن أكثر من خمسة ماليين شخص
يعيشون بمناطق ريفية في زيمبابوي ،أي ما يقرب من ثلث عدد
السكان ،معرضون لخطر نقص فــي الـغــذاء قبل موسم الحصاد
المقبل في عام .2020
وقد أدى الركود االقتصادي والجفاف الــذي تسببه ظاهرة إل
نينيو المناخية إلى هذا الشح في الموارد المائية والغذائية.
ً
والتأثير واضح ،خصوصا في متنزه هوانغ الوطني ،وهو أكبر
محمية في زيمبابوي.
(أ ف ب)

وفيات
علي شهاب أحمد العطوان

 78عاما ،يشيع اليوم بعد صــاة العصر ،الــرجــال :الشهداء ،ق ،1ش ،101م ،87النساء :صباح
السالم ،ق ،6ش ،1ج ،6م ،21ت67750995 ،51311812 :

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

nashmi22@hotmail.com
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وأقلعت هذه المركبة ّالعاملة
بـ ـ ــ 18م ــروح ــة وال ـت ــي صــنـعـتـهــا
شــركــة "فــولــوكــوب ـتــر" األلـمــانـيــة
ب ـق ـيــادة ط ـيــار لـلـقـيــام برحلتها
الـ ـتـ ـج ــريـ ـبـ ـي ــة ،وحـ ـلـ ـق ــت ن ـحــو
دقيقتين و 30ثانية حول منطقة
خليج مارينا باي.
(أ ف ب)

www.aljarida.com

انتكاسات الدولة
المدنية! (مراحل)

ّ
وضاح

م ــن "ال ـس ـت ـي ـ َـن" ك ـ ــان ال ـس ـه ــم صــاعــد
َ
ه ــض ــم م ــا كـ ــان م ــن م ــاض ــي سـنـيـنــه
بـ ـح ــر ْ
وح ـ ـ ـشـ ـ ــاه حـ ــامـ ــل ب ــالـ ـتـ ـج ــارب
ع ـل ــى ِسـ ـي ــف ال ـب ـح ــر ّ
وص ـ ـ ــل جـنـيـنــه
تـ ــأسـ ــس وان ـ ــول ـ ــد ف ـ ــي شـ ـك ــل ث ــان ــي
"إم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاره" تـ ـشـ ـب ــه ال ـ ـ ــدان ـ ـ ــه ال ـث ـم ـي ـن ــه
وق ـ ـبـ ــل عـ ـق ــدي ــن م ـ ــن ذي ـ ـ ــچ ال ـل ـي ــا ّل ــي
م ــوظ ــف "دائـ ـ ـ ّـ ـ ـ ــره" ...خ ــل ــى الـسـفـيـنــه
أث ـ ـ ـ ـ ــر ل ـ ـ ـح ـ ـ ـبـ ـ ــال فـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ــف ـ ـ ــه وروح ـ ـ ـ ـ ــه
ومـ ـل ــح م ــن ال ـش ـق ــا ف ــي ْ
وسـ ـ ــط عـيـنــه
ّ
وركـ ـ ــايـ ـ ــب م ـ ــن ب ـ ـ ــدو صـ ــفـ ــت ك ـت ــاي ــب
عـلــى "الـقـصــر الـحـمــر" تحمي عرينه
و ...زاد الـ ـن ــاس والـ ـخـ ـي ــرات تـجــذب
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وأم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ل ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــدار األم ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــه
مـ ــن ال ـ ـج ـ ـيـ ــران وأجـ ـ ـن ـ ــاس وط ــواي ــف
وال شـ ـ ّـحـ ــت وال ت ـ ـبـ ــدي ا ل ـض ـغ ـي ـنــه
كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة ق ـ ـ ـلـ ـ ــب ،لـ ـلـ ـعـ ـلـ ـي ــا طـ ـم ــوح ــه
وت ـ ـ ّ
ـرب ـ ــي ال ـ ـنـ ــاس ب ــأطـ ـب ــاع ال ـمــدي ـنــه
ت ـخــط حـ ــروف ف ــي "دسـ ـت ــور" واض ــح
و"مجلس شعب" في خطوه رصينه
ومــا بين "ال ـنــاصــري" أو "مــد قومي"
صـ ـ ـ ـ ــراع أف ـ ـ ـكـ ـ ــار فـ ـ ـ ــوق الـ ـ ـ ـ ـ ــدار ِزي ـ ـنـ ــه

«تاكسي» تحلق في سماء سنغافورة
حـلـقــت مــرك ـبــة أجـ ــرة شبيهة
بالطائرات المسيرة فوق الواجهة
البحرية لسنغافورة أمس.
وت ـ ّـأم ــل ش ــرك ــة "فــولــوك ـب ـتــر"
المصنعة لـهــا ب ــأن تـحــدث هــذه
الوسيلة الجديدة ثورة في قطاع
النقل في المدن اآلسيوية التي
تختنق باالزدحامات المرورية.

درايش

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

اإلعالنات:

وف ــي "الـسـبـعـيــن" ك ــان ال ـعــود ناضج
ونـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ــر حـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـ ٍـم يـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــف ب ــدي ـ ـنـ ــه
وف ـ ـ ـ ــي ورشـ ـ ـ ـ ـ ــة أم ـ ـ ـ ــل والـ ـ ـ ـك ـ ـ ــل ع ــام ــل
ع ـ ـلـ ــى اإل نـ ـ ـ ـج ـ ـّ ــاز دارت ه ــا ل ـم ـك ـي ـن ــه
ي ـص ـيــر "ال ـ ـ ـحـ ـ ــل" ...وتـ ــوقـ ــف ح ــداي ــق
عـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـطـ ــر الـ ـ ـ ـ ــذي ن ـ ــاش ـ ــر خ ـن ـي ـنــه
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ت ـ ـنـ ــامـ ــى ف ـ ـ ــي س ـ ـمـ ــانـ ــا غ ـ ـيـ ــم أس ـ ـ ــود
ّ
وغـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــا بـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــات ـ ــه فـ ـ ـ ــي ي ـم ـي ـن ــه
وبـ ـ ـ ـ ــدا يـ ـمـ ـش ــي ع ـ ـلـ ــى كـ ـ ــل ال ـ ـبـ ــرايـ ــح
تـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــرن ـ ـ ــا ...وم ـ ــامـ ـ ـحـ ـ ـن ـ ــا ح ــزيـ ـن ــه
و"تـ ـح ــال ــف" ذاك م ــع ذيـ ــچ الـجـمــاعــه
وال ي ـ ـ ـ ـ ـ ــدري ّع ـ ـ ـ ـ ـ ــدوه مـ ـ ـ ــن عـ ــوي ـ ـنـ ــه!
َ
وب ـن ــص الـ ـعـ ـق ــد ...هـ ــم وق ـ ــف نـفـ ْـسـنــا
و"دواويـ ـ ـ ـ ـ ــن" ادفـ ـ َـعـ ــت ل ـل ـش ـعــب دي ـنــه
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س ـن ــة "ت ـس ـع ـي ــن" ك ـ ــان الـ ـح ــد فــاصــل
ن ـ ـشـ ــد ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــور ونـ ـ ـ ـ ّ
ـرمـ ـ ـ ــم ب ط ـي ـن ــه
ولـ ـهـ ـيـ ـن ــا مـ ـ ــا وع ـ ـي ـ ـنـ ــا عـ ـ ــن خـ ــرايـ ــب
ْ
ـاع ل ـع ـي ـنــه
ت ـص ـي ــب ان ـ ـ ـفـ ـ ــوس وأطـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ٍ
م ــن "ال ـت ـس ـع ـيــن" ك ــل الـ ـن ــاس ص ــارت
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدور عـ ـ ــن غـ ـن ــايـ ـمـ ـه ــا الـ ـسـ ـمـ ـيـ ـن ــه!
و َر د ال ـ ــوق ـ ــت ْي ـ ــم ذيـ ـ ــچ الـ ـمـ ـض ــارب
وش ــف ـن ــا الـ ـي ــوم ي ـح ـچــون ب رط ـي ـنــه!
و َر د ا ل ـ ــو ق ـ ــت ي ـ ــم ذ ي ـ ـ ــچ ا لـ ـط ــوا ي ــف
وسـ ـ ـ ـ ــؤال ف ـ ـ ــان ع ـ ــن أص ـ ـلـ ــه ودي ـ ـنـ ــه!
م ـن ــو ي ـش ـ ّـج ــع ع ـل ــى ه ـ ــدم الـ ـم ــداي ــن؟!
ّ
مـ ـن ــو يـ ـخ ــط ــط وال ل ـ ــه يـ ـ ــوم ِبـ ـيـ ـن ــه؟!
أال أطـ ـ ـ ـ ـ ِـو ال ـ ـص ـ ـحـ ــايـ ــف يـ ـ ــا ّه ـب ــاي ــب
وال نـ ـ ـ ـس ـ ـ ــأل ز مـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ــا ذاك و يـ ـ ـ ـن ـ ـ ــه؟!

الثقافة هذا المساء
● الفعالية:

مــؤ تـمــر صـحــا فــي
لمهرجان الكويت السينمائي.
ً
الوقت 11 :صباحا.
الـمـكــان :األمــانــة الـعــامــة للمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
أمسية موسيقية للثنائي مانويل درامينسكي
وتاتيانا تشيرنيشكا.
ً
مساء.
الوقت7 :
المكان :مركز اليرموك الثقافي.

● الفعالية:

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:35

العظمى 34

الشروق

05:54

الصغرى 18

الظهر

11:32

ً
أعلى مد  05:03صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:45

 08:48م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:10

ً
أدنى جزر  00:01صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:28

ً
 01:16ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

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

الشكاوى والتوزيع:

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

