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 2019يبشر بأحداث فنية وثقافية
تحظى باهتمام الجمهور ص ٠٩

قريبة في ًالعالقات
انفراجة
الكويت:
ً
مع سورية ...خليجيا وعربيا

الجارالله :نستنكر إقحامنا في القائمة المزعومة لتمويل اإلرهاب

● سفارة دمشق :مزاعم مغرضة ومشبوهة يسوء مثيريها تطوير العالقات بين البلدين

تــوقــع نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة خــالــد الجارالله
حدوث انفراجة في العالقات الخليجية والعربية
مع سورية خــال األيــام القليلة المقبلة ،بما في
ذل ــك إع ــادة فـتــح ال ـس ـفــارات فــي دم ـشــق ،وزي ــارات
ً
ل ـم ـس ــؤول ـي ــن ك ـ ـبـ ــار ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن الـ ـك ــوي ــت ت ـق ــدم
التسهيالت الالزمة للسفارة السورية في البالد
لرعاية شؤون جاليتها البالغة نحو ربع مليون
شخص.
وأعــرب الجارالله ،في تصريح لقناة الجزيرة
اإلخ ـبــاريــة ،عــن أس ــف الـكــويــت واسـتـنـكــارهــا لما
وص ـفــه بـ ـ "االف ـ ـتـ ــراءات ال ـتــي جـ ــاءت ف ــي الـقــائـمــة
المزعومة الـتــي نشرتها بعض وســائــل اإلع ــام،
ً
والمتعلقة بتمويل اإلرهـ ــاب" ،مـبــديــا استغرابه
إقحام الكويت في القائمة "رغم احتضانها ثالثة
مؤتمرات للمانحين ،ومشاركتها فــي مؤتمرات
أخرى لدعم الشعب السوري".
وحول استئناف السفارة الكويتية في دمشق
عملها ،قــال إن "الـكــويــت ملتزمة بـقــرار الجامعة
ً
العربية في هذا الشأن" ،موضحا أن "سفارتها لن
تعود لفتح أبوابها إال بقرار من الجامعة بعودة
العالقات مع سورية".
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،ن ـفــت ال ـس ـف ــارة ال ـس ــوري ــة لــدى
ً
الـكــويــت "جـمـلــة وتـفـصـيــا" مــا ج ــاء فــي صحيفة
«السياسة» الكويتية بعددها الصادر أمس األول،
حول الئحة تمويل اإلرهاب ،وإدراج أسماء بعض
الشخصيات الكويتية بها.
وقــالــت الـسـفــارة ،فــي بـيــان" :إنـهــا تــرى فــي تلك
ال ـمــزاعــم مـحــاولــة مــن بـعــض الـجـهــات المغرضة
والمشبوهة التي يسوؤها تطوير العالقات بين
ً
البلدين تجسيدا لروابط األخوة واالنتماء الواحد".
وكانت إعادة نشر قائمة تتضمن أسماء 31
ً
كويتيا ،بينهم الجارالله ،يتهمهم أحد المواقع
الـســوريــة بتمويل اإلره ــاب فــي ســوريــة ،أثــارت
حفيظة الشارع الكويتي ،الذي عبر عن استيائه
ً
ً
من تلك التهم ،معتبرا ذلك افتئاتا على ما يقوم
به بلد اإلنسانية وما يقوم به أميره قائد العمل
اإلنساني.

العالم يطوي  2018بروح
التفاؤل بالعام الجديد

الثانية

مشعل األحمد يكرم ضباط
شهادة «غينيس»

محليات

٠٣

«الطرق» :افتتاح جسر
جابر تزامنًا مع أعياد
فبراير الوطنية

ةديرجلا .تهنئ ...وتواصل الصدور

اقتصاد

06
بما فيها من أفراح وأتراح ،من تقلبات واستدارات ،طوى
ً
ً
العالم ،أمــس ،صفحة عــام  2018ليبدأ عاما جديدا تحدوه
روح التفاؤل المشوبة ببعض الشكوك ،على وقع ما حدث
في العام المنقضي.

في الصدور خالل عطلة رأس السنة ،وكل عام وأنتم بخير.
وفــي الـصــورة تستقبل سنغافورة العام الجديد بأفراح
ترجمتها األلعاب النارية والمظاهر االحتفالية الالفتة.

وب ـكــل األم ـ ــل ،م ــع أولـ ــى خ ـط ــوات ال ـع ــام ال ـجــديــد ،تتوجه
«الـجــريــدة» إلــى الجميع بأسمى التهاني وأرق التبريكات،
داعية أن يكون عام خير وسعادة وسالم وأمان للكويت وكل
دول العالم .وتلفت عناية قرائها األعــزاء إلى أنها مستمرة

ً
فحص  6050شهادة وإحالة المزورة إلى النيابة «تقصي حقائق الغرقة» تبدأ غدا
ً
رئيسا لـ «التواصل الحكومي» والودعاني لـ «تكنولوجيا المعلومات» التحقيق مع  60شركة
● المزرم

مكاسب جيدة بمؤشرات
البورصة في آخر جلسات
 ...2018والسيولة
 ١٧.٩مليون دينار

مسك وعنبر

14

● بوشهري :تخفيض القيمة الرمزية لقسائم «المطالع» إلى  ٣آالف دينار نفذت مشاريع ظهرت بها عيوب خالل أزمة األمطار
في إطــار اإلجــراءات والجهود
ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة ل ـ ـم ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة م ـل ــف
ال ـش ـه ــادات ال ــدراس ـي ــة الـ ـم ــزورة،
استعرض مجلس الــوزراء خالل
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــه األسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــي أمـ ـ ــس،
ب ــرئ ــاس ــة ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ــوزراء وزي ــر الخارجية الشيخ
صـبــاح الـخــالــد ،الـتـقــريــر الثاني
للجنة المكلفة بدراسة وفحص
الشهادات ،حيث تم االنتهاء من
مــراجـعــة  6050ش ـهــادة ،وإحــالــة

المزور منها إلى النيابة العامة،
ويجري استكمال فحص البقية.
وأش ـ ـ ــاد ال ـم ـج ـلــس بــال ـج ـهــود
المخلصة التي تقوم بها اللجنة
ً
وجميع الجهات المعنية ،مؤكدا
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار الـ ـعـ ـم ــل لـ ـلـ ـت ــأك ــد مــن
صحة جميع الشهادات ،واتخاذ
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ت ـج ــاه
المخالفين.
وأع ـل ــن ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون

مـجـلــس الـ ـ ــوزراء أن ــس الـصــالــح،
موافقة المجلس على نقل طارق
ال ـمــزرم مــن منصب وكـيــل وزارة
ً
اإلع ـ ـ ــام ،ل ـي ـكــون رئ ـي ـس ــا لـمــركــز
الـتــواصــل الحكومي فــي األمــانــة
ال ـعــامــة للمجلس بــدرجــة وكيل
وزارة.
وأضـ ــاف ال ـصــالــح ،لـ ـ «ك ــون ــا»،
أمس ،أن المجلس وافق على نقل
هيا الودعاني من منصب األمينة
العامة للجهاز المركزي 02

اقتصاديات

«برنت» يختتم آخر جلسات
العام بأول هبوط سنوي منذ
2015
07

النفط في ...2018
عهد ينقضي والمشهد
العالمي مرتبك
07

ً
خامنئي :المقاومة مستمرة وزوال الصهاينة قريبا
إسرائيل :إيران تسعى لتحويل العراق إلى منصة هجمات
ً
خالفا لتحدي وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف ،قبل  5أيام،
أن يـكــون أي مـســؤول قــد تعهد بمحو إســرائـيــل مــن الـخــريـطــة ،شدد
المرشد األعلى علي خامنئي ،أمس ،على أنه سيواصل دعم «المقاومة
الفلسطينية» ،لتحقيق انتصارات أكبر تؤدي إلى أفول وزوال «الكيان
الصهيوني» وإقامة دولة فوق تل أبيب.
وقال خامنئي ،خالل استقباله األمين العام لحركة الجهاد زيادة
النخالة ،إن «تحقيق النصر النهائي للشعب الفلسطيني سيتم في
ً
مستقبل ليس ببعيد» ،مضيفا« :هناك معادلة واضحة في القضیة
الفلسطینیة ،هي المقاومة ،فإذا قاومتم فستنتصرون ،وإن لم تقاوموا
فسوف تفشلون ،إال أن الشعب الفلسطیني بفضل الله قاوم حتى اآلن
وانتصر».
ورأى المرشد ،في تصريحات نقلتها وكالة األنـبــاء الرسمية ،أن
انتصار الفلسطینيين في السنوات األخـیــرة ،وإن لم یكن بمستوى
«تشكیل دولة في تل أبیب ،لكنه سیتحقق بفضل الله ،هو أن 02

ً
خامنئي مستقبال النخالة في طهران أمس (إرنا)

●

سيد القصاص

كشفت مصادر في وزارة األشغال ،أن لجنة تقصي الحقائق بشأن
ً
أزمة األمطار األخيرة ستبدأ اعتبارا من غد التحقيق مع مسؤولي 60
شركة مقاوالت ومكاتب استشارية صممت ونفذت مشاريع لمصلحة
الــوزارة وهيئة الطرق والنقل البري ،وظهرت فيها عيوب تصميمية
وتنفيذية ،خالل األزمة.
وقالت المصادر ،لـ«الجريدة» ،إن اللجنة استمعت ،أمس األول ،إلى
إفادة المدير السابق للهيئة أحمد الحصان حول أسباب غرق بعض
الطرق في نوفمبر الماضي.
ولفتت إلــى استماع اللجنة ،خــال الفترة الماضية حتى 02

األسهم الصينية األسوأ
في  ...2018فقدت 2.3
تريليون دوالر من قيمتها

08

«مسيرة ثانية» لقصر البشير
تسبق خطاب االستقالل

مركز الشيخ عبداهلل السالم
الثقافي ينظم مهرجان
Jump Start

دوليات

15

مقرب من السيسي ّ
يسرع
عجلة تعديل الدستور

استنفار وإقفال مصارف ...ورسالة من السعودية رياضة
ً
بعد ّ 12يوما من احتجاجات
ل ــم ت ـت ــوق ــف ف ــي الـ ـ ـس ـ ــودان ،وإن
تـ ـ ـب ـ ــايـ ـ ـن ـ ــت وت ـ ـ ـيـ ـ ــرت ـ ـ ـهـ ـ ــا وم ـ ـ ـ ــدى
انـ ـتـ ـش ــاره ــا ،شـ ـه ــدت ال ـعــاص ـمــة
ً
ً
الـخــرطــوم ،أمــس ،انـتـشــارا أمنيا
ً
ك ـب ـيــرا ،لـمــواجـهــة مـسـيــرة ثانية
إلى القصر الجمهوري للمطالبة
بتنحي الرئيس عمر البشير.
ووسط ترقب لخطاب البشير
بمناسبة عيد استقالل السودان
الـ ـ  ،63وقـعــت اشـتـبــاكــات عنيفة
في ميدان جنينة الجندول ،وسط
الـخــرطــوم ،ال ــذي ّ
تحول 02

19
االنتقاالت الشتوية
فرصة أمام الكبار لتعديل
أوضاعهم

ةديرجلا

•
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األمير تبادل التهنئة مع قادة دول بالعام الجديد

ولي العهد استقبل المحمد والعتيبي

سموه هنأ رئيسي السودان وكوبا بعيدي البلدين وعزى الفلبين بضحايا االنهيارات
اسـتـقـبــل صــاحــب الـسـمــو أمـيــر
البالد الشيخ صباح األحمد بقصر
ب ـي ــان ص ـب ــاح أم ــس س ـمــو الـشـيــخ
ناصر المحمد.
ف ــي م ـج ــال آخـ ــر ،ب ـعــث صــاحــب
ـان إل ــى قــادة
الـسـمــو بـبــرقـيــات ت ـهـ ٍ
دول مجلس التعاون لدول الخليج
ال ـعــرب ـيــة أع ـ ــرب ف ـي ـهــا س ـم ــوه عن
خ ــال ــص تـهــانـيــه بـمـنــاسـبــة ال ـعــام
ً
ال ـم ـيــادي الـجــديــد  2019متمنيا
سـ ـم ــوه أن يـ ـك ــون عـ ــام خ ـي ــر وع ــز
وســؤدد على كافة دول "التعاون"
وشعوبها تنعم فيه بالمزيد من
ً
الــرقــي والنمو واالزده ــار ،مبتهال
سموه إلى المولى عز وجل أن يديم
عـلــى ق ــادة دول الـمـجـلــس مــوفــور
الصحة والعافية وأن يحفظ هذه
الـ ـ ــدول وش ـعــوب ـهــا وي ــدي ــم عليها
نعمة األمن واألمان والرخاء.
كـ ـم ــا تـ ـ ـب ـ ــادل صـ ــاحـ ــب ال ـس ـم ــو
بــرقـيــات الـتـهــانــي مــع ق ــادة ال ــدول
العربية الشقيقة والدول الصديقة
ً
بمناسبة الـعــام الـجــديــد ،متمنيا

ً
مستقبال ناصر المحمد أمس
صاحب السمو
سموه أن يكون عــام خير على كل
دول وشعوب العالم يعم فيه األمن
وال ـس ــام واالس ـت ـق ــرار واالزده ـ ــار،
وأن يــديــم عليهم مــوفــور الصحة
والعافية.

وبـعــث صــاحــب الـسـمــو ببرقية
ت ـه ـن ـئــة إلـ ــى ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــودان ــي
ال ـم ـش ـيــر ع ـمــر ال ـبـشـيــر ع ـبــر فيها
سموه عن خالص تهانيه بمناسبة
ً
العيد الوطني لـلـســودان ،متمنيا

له موفور الصحة والعافية وللبلد
الشقيق دوام التقدم واالزدهار.
وبـعــث صــاحــب الـسـمــو ببرقية
تعزية إلى رئيس جمهورية الفلبين
رودريـ ـ ـغ ـ ــو دوتـ ـي ــرت ــي ع ـ ّـب ــر فـيـهــا

سموه عن خالص تعازيه وصادق
م ــواس ــات ــه ب ـض ـحــايــا االن ـه ـي ــارات
األرضـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـف ـ ـي ـ ـضـ ــانـ ــات ال ـت ــي
اجتاحت عددا من الجزر ،وأسفرت
عن سقوط العشرات من الضحايا
وال ـم ـص ــاب ـي ــن ،وأل ـح ـق ــت أضـ ـ ــرارا
بالمرافق العامة والممتلكات.
وتمنى سموه للمصابين سرعة
الـشـفــاء والـعــافـيــة ،آمــا أن يتمكن
المسؤولون في البلد الصديق من
تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.
وبـعــث صــاحــب الـسـمــو ببرقية
تهنئة إلى الرئيس الكوبي ميغيل
ديـ ــاز كــانــل ع ـبــر فـيـهــا س ـمــوه عن
خــالــص تـهــانـيــه بـمـنــاسـبــة العيد
ً
الوطني لبالده متمنيا له موفور
الصحة والعافية وللبلد الصديق
دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد وسمو رئيس مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر ال ـم ـب ــارك
ببرقيات تهان مماثلة.

ً
مستقبال السفير العتيبي أمس
ولي العهد
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في قصر بيان
صباح أمس ،سمو الشيخ ناصر المحمد.
كما استقبل سموه مندوب الكويت الدائم لدى األمم المتحدة
السفير منصور العتيبي.

مشعل األحمد يكرم ضباط شهادة «غينيس»
كــرم نائب رئيس الـحــرس الــوطـنــي ،الشيخ مشعل
األح ـ ـمـ ــد ,الـ ـضـ ـب ــاط الـ ـث ــاث ــة فـ ــي ال ـج ـي ــش ال ـكــوي ـتــي
الحاصلين على شهادة موسوعة "غينيس" لألرقام
القياسية ،بعد نجاحهم في تسجيل رقم قياسي جديد
من خالل القفز بعلم الكويت البالغ  63مترا مربعا من
ارتفاع  13ألف قدم في سكاي دايف بدولة قطر الشقيقة.
ورحب األحمد بكل من المقدم الركن فهد اليعقوب،
والمقدم بحري مهندس سالم الميل ،والرائد الشيخ
ناصر الفواز ،وهنأهم بهذا اإلنجاز الكبير ورفعهم اسم
الكويت عاليا في هذا المحفل الدولي ،متمنيا لهم دوام
التوفيق والنجاح في خدمة الوطن العزيز.
حضر التكريم مــديــر دي ــوان نــائــب رئـيــس الحرس
اللواء جمال ذياب.
وكان الضباط الثالثة تسلموا رسميا ،أمس
األول ،شهادة الموسوعة عن تنفيذهم القفزة

بعلم الكويت من ارتفاع  13ألف قدم.
وقــال ممثل الموسوعة أحمد جبر في كلمة خالل
حفل تسليم الشهادة ،إن "الضباط الكويتيين حطموا
رقما قياسيا جــديــدا بأكبر علم أثـنــاء السقوط الحر
في رياضة القفز بالمظالت (سكاي دايف) ،الذي أقيم
مؤخرا بدولة قطر".
وأضاف جبر أن "الضباط استوفوا وطبقوا جميع
شروط كتاب غينيس" ،مهنئا إياهم على هذا اإلنجاز
الرائع.
وأع ــرب الـضـبــاط الـثــاثــة عــن سعادتهم بــاإلنـجــاز،
وسعيهم الى تحقيق المزيد من اإلنجازات ،ورفع اسم
البالد عاليا في المحافل الدولية.
وبلغ طول العلم 13.7م وعرضه 4.6م ،وتم اعتماد
هذا اإلنجاز العالمي من قبل محكمين من الموسوعة
العالمية.

الجارالله يبحث مع السفير
األميركي العالقات الثنائية
اجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــع نـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب وزيـ ـ ـ ـ ــر
الـخــارجـيــة خــالــد الـجــارالـلــه،
أمـ ـ ــس ،مـ ــع س ـف ـيــر الـ ــواليـ ــات
المتحدة لدى الكويت لورانس
س ـي ـل ـفــرمــان ،ح ـيــث ت ــم بحث
ع ـ ـ ــدد م ـ ــن أوج ـ ـ ـ ــه الـ ـع ــاق ــات
الثنائية بين البلدين ،إضافة
إلـ ـ ـ ـ ــى تـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــورات األوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع
ع ـلــى ال ـســاح ـت ـيــن اإلقـلـيـمـيــة
والدولية.
حضر اللقاء مساعد وزير
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ـ ـشـ ــؤون مـكـتــب
نائب رئيس مجلس الــوزراء
وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـس ـف ـيــر
ا لـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ د .أ ح ـ ـ ـمـ ـ ــد ن ــا ص ــر
ال ـم ـح ـم ــد ،وم ـس ــاع ــد ال ــوزي ــر
لـشــؤون مكتب نــائــب الــوزيــر

خالد الجارالله

السفير أيهم العمر ،ومساعد
الــوزيــر لشؤون األميركيتين
الوزير المفوض ريم الخالد.

ناصر الصباح يهنئ بذكرى
استقالل السودان

ً
مشعل األحمد مكرما الضباط الثالثة

ب ـع ــث ال ـن ــائ ــب األول لــرئـيــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
ال ـش ـي ــخ ن ــاص ــر صـ ـب ــاح األح ـم ــد
ببرقية تهنئة إلــى وزيــر الــدفــاع
بـجـمـهــوريــة الـ ـس ــودان الشقيقة
الفريق أول الركن عوض بن عوف،
بمناسبة عيد استقالل السودان .
وأشـ ـ ــاد ال ـن ــائ ــب األول بعمق
الروابط والعالقات بين البلدين
ً
ال ـش ـق ـي ـق ـيــن ،داعـ ـي ــا ال ـم ــول ــى عز
وجل أن يعيد هذه المناسبة على
نظيره السوداني وبالده وشعبها
بالخير واالزدهــار وعلى القوات
المسلحة بالرفعة والعزة .

ناصر صباح األحمد

العتيبي :حققنا إنجازات دبلوماسية بمجلس األمن خالل 2018
«للكويت إسهامات عديدة في الملفات العربية ومنها فلسطين وسورية واليمن»
نترأس
المجلس في
يونيو المقبل
ونأمل تكرار
نجاح الفترة
األولى

ق ــال م ـن ــدوب ال ـكــويــت ال ــدائ ــم ل ــدى األم ــم
المتحدة السفير منصور العتيبي ،ان الكويت
حققت "إن ـجــازات دبلوماسية مهمة" خالل
عـضــويـتـهــا ف ــي مـجـلــس االم ــن ال ــدول ــي عــام
 2018بفضل تمسكها بثوابتها ومبادئها في
الدفاع عن االمة العربية وحقوقها وقضاياها
الــى جانب جهودها الــرائــدة في دعــم العمل
االنساني واحالل السالم في الشرق االوسط.
واضاف العتيبي في لقاء مع "كونا" أمس،
ان الكويت عادت الى مجلس االمن بعد مرور
 40عــامــا على عضويتها األول ــى ( 1978الى
 )1979لتتبوأ مقعدا غير دائــم عن مجموعة
آسيا والباسيفيك وشغل المقعد العربي الذي
تتناوب عليه الدول العربية.
وذكر ان الكويت حصلت على  188صوتا

مــن أصــل  192صــوتــا فــي االنـتـخــابــات التي
عقدت في الثاني من شهر يونيو عام 2017
مــا يعكس المكانة الــدولـيــة المرموقة التي
تحظى بها الكويت في المجتمع الدولي وثقة
المجتمع الدولي بقدرتها على أن تكون العبا
فاعال في صيانة السلم واألمن الدوليين.
وذك ــر انــه مــن الـمـقــرر أن تـتــرأس الكويت
مـجـلــس األم ــن م ــرة أخ ــرى فــي شـهــر يونيو
 ،2019معربا عن االمل ان تكون هذه الرئاسة
ناجحة كما كانت خالل الفترة األولى.
وأض ــاف "ان الــرئــاســة الكويتية لمجلس
األمـ ــن ف ــي ف ـبــرايــر  2018ت ـم ـيــزت بــاعـتـمــاد
المجلس  5قرارات و 4بيانات صحافية وعقد
المجلس  33اجتماعا فيما سعت الكويت
الى إبــراز القضايا العربية السيما القضية

الفلسطينية وتوجت هذه الجهود بمشاركة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجلسة
خاصة حول الحالة في فلسطين".
وأوضـ ـ ـ ــح ان ـ ــه ك ـ ــان ل ـل ـك ــوي ــت إس ـه ــام ــات
ع ــدي ــدة فـيـمــا يـتـعـلــق بــالـقـضــايــا والـمـلـفــات
العربية في المجلس ،مشيرا إلــى انــه خالل
الــرئــاســة الكويتية تــم اعـتـمــاد ال ـقــرار 2401
والذي يتضمن وقف إطالق النار في سورية
لتمكين وصول المساعدات اإلنسانية وإجالء
الـمـصــابـيــن ،وكــذلــك ال ـقــرار رق ــم  2449الــذي
تقدمت به الكويت مع مملكة السويد والذي
يـقـضــي ب ـت ـجــديــد واليـ ــة ع ـمــل آل ـي ــة وص ــول
ال ـم ـس ــاع ــدات اإلن ـس ــان ـي ــة إلـ ــى س ــوري ــة عبر
الحدود لمدة  12شهرا.
وأكــد العتيبي "ان إصــدار القرارين 2401

و 2449يعد نجاحا للدبلوماسية الكويتية
واس ـت ـمــرارا لـقـيــادة الـكــويــت للدبلوماسية
اإلنـســانـيــة والـتــركـيــز على تحسين الوضع
اإلنساني في سورية".
وفيما يتعلق بالملف اليمني اكد العتيبي
"ان الكويت تولي اهتماما خاصا لهذا الملف
وأدت دورا م ـح ــوري ــا ف ــي ال ـم ـج ـلــس خــال
المفاوضات التي أدت إلى إصــدار المجلس
الـقــرار  2451الـخــاص باليمن قبل عــدة ايــام
والبيان الرئاسي حول الوضع اإلنساني في
اليمن وذلك في شهر مارس ."2018
واك ــد ان الـكــويــت سـتــواصــل متابعة هذا
الملف امال التوصل إلى تسوية بين األشقاء
اليمنيين في القريب العاجل.

ً
«صندوق التنمية» 20 :مليار دوالر لـ  950مشروعا «الداخلية» :استعداد أمني الحتفاالت العام الجديد
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
أعلن ّ
ً
العربية أنــه مـ ّـول أكثر مــن  950مشروعا لدعم
القضايا التنموية في الدول النامية بقيمة 20
مليار ّدوالر على مدى  56عاما.
وهــنــأ الـمــديــر الـعــام للصندوق عبدالوهاب
البدر ،في تصريح أمس ،بمناسبة حلول الذكرى
ال ــ 57إلنـشــاء الـصـنــدوق ،واسـتـمــرار التحديات
الـكـبـيــرة الـتــي تــواجــه مـسـيــرة التنمية فــي هــذا
العصر ،الفتا إلى أن "عملية التنمية أصبحت
ً
ً
تتطلب جهودا وتعاونا بشكل أكبر مما كانت
عليه في السابق".
وأضاف البدر أن استراتيجية عمل الصندوق
أصبحت تتضمن كذلك تمويل المشاريع ،التي

تساهم في تحقيق األهــداف اإلنمائية لأللفية،
وفي مقدمتها تخفيض نسبة الفقر ،إضافة إلى
إعطاء مزيد من األولــويــات لقطاعات كالزراعة
لإلسهام في األمن الغذائي ،والصحة والتعليم،
وت ـقــديــم ال ـعــون وال ـم ـســاعــدة ل ـلــدول المنكوبة
باألوبئة والكوارث الطبيعية وغيرها ،الناشئة
عن الحروب والصراعات المختلفة.

أرباح وتمويل
ولفت إلى أنه منذ عام  1987أصبح الصندوق
ّ
يمول نفسه ذاتيا ،ولم يعد يعتمد على الدولة
ف ــي تـمــويـلــه ،وبـ ــات يـحـقــق أرب ــاح ــا م ــن عــوائــد

فحص  6050شهادة وإحالة...
للمناقصات العامة لتكون مديرة عامة للجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات.
في سياق آخر ،أعلنت وزيرة األشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون
اإلسكان د .جنان بوشهري أن مجلس الوزراء قرر ،بناء على توجيهات
رئيسه سمو الشيخ جابر المبارك ودعمه للقضية اإلسكانية ،الموافقة
على تخفيض القيمة الرمزية للقسائم في مدينة المطالع السكنية من
 5آالف دينار إلى  3آالف.
وصرحت بوشهري ،أمس ،بأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية
رفعت إلى مجلس الــوزراء دراســة بشأن القيمة الرمزية للقسائم في
المدينة التي يتحملها المواطن ،الفتة إلى أن عدد المستفيدين من
هذا التخفيض أكثر من  28ألف أسرة كويتية.
وأك ــدت حــرص «السكنية» على دعــم المواطنين وتخفيف األعباء
المالية عن كاهلهم ،السيما في المدن الحديثة والحدودية ،متوجهة
بالشكر إلى سمو الشيخ جابر المبارك على دعمه المتواصل للقضية
اإلسكانية وأبنائه المواطنين.

«تقصي حقائق الغرقة» تبدأ غدًا...

ً
يــوم أمــس ،إلــى إفــادة  30موظفا في «األشـغــال» والهيئة ،من مختلف
المناصب (وكــاء مساعدون ،مديرو إدارات ،مراقبون ،رؤســاء أقسام
ومهندسون) ،بهدف تكوين بنود التحقيق المفترض مع الشركات
والمكاتب االستشارية ،لترفع اللجنة تقريرها النهائي قبل انقضاء
المهلة المحددة.

نشاطه وفوائد قروضه ،مشيرا إلى أنه تم االتفاق
في عام  2002على شراء سندات بنك التسليف
واالدخــار (بنك االئتمان الكويتي) ،بقيمة 500
ً
مليون دينار ،وبفائدة  2في المئة سنويا ،لمدة
عشرين سـنــة ،وهــي ش ــروط أفـضــل مــن شــروط
قروض الصندوق المقدمة لدول العالم آنذاك.
ً
وتابع" :كما قام الصندوق سنويا باستقطاع
ن ـس ـبــة ال ت ـت ـج ــاوز  25ف ــي ال ـم ـئــة م ــن األرب ـ ــاح
الصافية للصندوق ابـتــداء مــن السنة المالية
 ،2003/2004ت ـح ــول إلـ ــى ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـعــامــة
للرعاية السكنية لدعم مــواردهــا ،موضحا أن
قيمة المبالغ المدفوعة حتى تاريخه بلغت 339
مليون دينار.

وذكــرت أن وزيــرة األشغال وزيــرة الدولة لشؤون اإلسكان د .جنان
بــوشـهــري اجتمعت مــرتـيــن مــع أع ـضــاء الـلـجـنــة ،واطـلـعــت عـلــى سير
التحقيقات الـتــي تــم إنـجــازهــا ،مشيرة إلــى أنـهــا طلبت منهم إنهاء
التقرير خالل الوقت المحدد ،باعتبار أن أزمة األمطار أصبحت قضية
«رأي عام».
ً
من جهة ثانية ،أصدرت بوشهري ،أمس ،قرارا بتمديد إيقاف قياديين
في «األشغال» ،شهرين ،بعد انتهاء مدة إيقافهما وفق القرار الوزاري
رقم  57لسنة  ،2018وذلك للمصلحة العامة.

خامنئي :المقاومة مستمرة وزوال...
الكیان الصهیوني ،الذي فشلت الجیوش العربیة في دحره ،تم إركاعه
من الشعب الفلسطیني وفصائل المقاومة ،وستحققون انتصارات أكبر
ً
تؤدي إلى أفوله وزواله قريبا».
في المقابل ،أعــرب رئيس المخابرات اإلسرائيلية تامير هايمان،
أمس ،عن تخوف تل أبيب من إمكانية استخدام إيران نفوذها المتزايد
في العراق ،لتحويله إلى منصة لشن هجمات على إسرائيل.
وفي وقت تظهر مؤشرات من جانب الرئيس األميركي دونالد ترامب
على تفكيره في فك االرتباط مع المنطقة ،أكد هايمان أن اإليرانيين
يمكن أن «يروا العراق كمسرح مالئم للتمركز ،بشكل مماثل لما فعلوه
في سورية ،وأن يستخدموه كمنصة لحشد عسكري يمكن أن يهدد
إسرائيل».
ومع إجراء إسرائيل مفاوضات مع الوزير السابق غونين سيغيف،
ال ــذي تتهمه بالتجسس لحساب إي ــران ،مــن أجــل االع ـتــراف بالجرم
مقابل تخفيف الحكم الـصــادر بحقه ،أعلنت وزارة األمــن اإليــرانـيــة،

• محمد الشرهان
أك ــدت وزارة الــداخـلـيــة أن الـقـطــاعــات الـمـيــدانـيــة المعنية أتـمــت كل
االستعدادات والترتيبات لبداية العام الجديد  ،2019مبينة أنها وضعت
خطة أمنية ومرورية شاملة لتحقيق السالمة للمواطنين والمقيمين.
وأعلنت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني في "الداخلية" ،في
بيان أمس ،أن "القطاعات الميدانية المعنية أكدت جاهزيتها لتنفيذ
المهام المنوطة بها في إطار الخطة الموضوعة".
وبينت أنها تهدف إلــى تحقيق السيطرة األمنية والـمــروريــة على
جميع الطرق الرئيسية والفرعية ومواقع االحتفاالت في البالد.
وأشارت إلى االنتشار المكثف للدوريات األمنية الثابتة والمتحركة

ً
أمــس ،أنها اعتقلت  11مشتبها بــه ،ضمن شبكة «فـســاد اقتصادي»
اتهمتها باختالس  400مليون دوالر ،من النقد األجنبي المدعوم ،كانت
مخصصة الستيراد سلع أساسية وتهريب األموال إلى خارج البالد.
ً
وذكرت الوزارة أن الشبكة ،التي تتخذ من محافظة كردستان مقرا
لها ،استخدمت «عناوين شركات وهمية ووثائق مزورة ،ودفعت الرشا»
للحصول على العملة الصعبة من المصارف الحكومية.
ً
وبينما نـفــذت السلطات اإليــرانـيــة حملة أمنية أخ ـيــرا استهدفت
األشخاص الساعين الستغالل انهيار العملة المحلية ،التي خسرت
نحو نصف قيمتها مقابل الدوالر هذا العام ،بسبب عودة العقوبات
ً
ً
األميركية ،شهدت العاصمة طهران ،أمس ،استنفارا أمنيا ،مع تصاعد
االحتجاجات الطالبية وانتقالها إلى جامعة طهران ،في استفزاز كبير
للنظام اإلسالمي.
أ)
ب
د
رويترز،
ب،
ف
أ
إرنا،
كونا،
(طهران-
١٦

«مسيرة ثانية» لقصر البشير...
إلى شبه ثكنة عسكرية ،استخدمت فيها قوات األمن قنابل الغاز المسيل
للدموع والرصاص المطاطي لمنع المتظاهرين ضد تردي األوضاع
المعيشية من الدخول إلى الشوارع المؤدية للقصر.
وأغلقت قوات األمن منذ الساعات األولى لصباح أمس ،جميع المحال
التجارية بالقوة في السوق العربي وسط العاصمة ،وتم نشر عشرات
عربات عسكرية كثيرة قرب جنينة الجندول ،مكان
الجنود ،وارتكزت
ُ
ُّ
تجمع المحتجين ،كما أغلق عدد من المصارف الكبرى قبل انتهاء
الدوام الرسمي بسبب االحتجاجات.
ّ
«تجمع المهنيين» ،النقابي المستقل ،المواطنين إلى المشاركة
ودعا

لـلـقـطــاعــات الـمـيــدانـيــة ،ونـشــر ال ــدوري ــات اآلل ـيــة والــراج ـلــة بالمناطق
السكانية ،للحفاظ على األمن وحركة السير ،وضمان انسيابية حركة
الـ ـم ــرور ،وم ـنــع االخ ـت ـنــاقــات واالزدحـ ــامـ ــات ،والـمـحــافـظــة عـلــى األم ــن
واالنضباط والسلوك واآلداب العامة.
ً
وأفادت بأنه تم أيضا نشر الدوريات األمنية على السواحل والجزر،
للحفاظ على أرواح وسالمة مرتادي البحر ،وتوفير الحماية الالزمة
لهم ،مؤكدة أن هناك تعليمات مشددة للعاملين في جميع المنافذ ببذل
كل الجهود وأداء عملهم بسرعة ودقة.
وأهابت بالمواطنين والمقيمين إلى عدم التردد واالتصال على هاتف
الطوارئ ( )112في حال مالحظة أي من الظواهر السلبية.

في موكب جماهيري ،هو الثاني من نوعه منذ اندالع االحتجاجات في
البالد  19ديسمبر الماضي ،في حين أعلنت أحزاب معارضة ومنظمات
مدنية دعمها للتحرك.
وف ــي الـسـيــاق ذات ــه ،دخ ــل مـحــامــون فــي إض ــراب عــن الـعـمــل ،أمــس،
وانضموا إلى األطباء والصيادلة الذين بدؤوه منذ أيام.
في المقابل ،أعلن جهاز األمــن والمخابرات الوطني في السودان،
أمس ،إطالق معظم الموقوفين أثناء التظاهرات األخيرة ،بعد اكتمال
اإلجراءات األمنية الالزمة حيالهم.
وأوضح مدير إدارة اإلعالم في الجهاز أن «الذين تم إطالقهم أقروا
خالل التحقيقات أن الهالة اإلعالمية بالخارج كانت أكبر من الحجم
الحقيقي للتظاهرات ،وأن بعض األحزاب السياسية استغلت مهنيين
ً
وطالبا لتحقيق أجندتها الخاصة».
وقبل ساعات من خطاب البشير المرتقب بمناسبة عيد االستقالل
المتزامن مع احتفاالت رأس السنة الميالدية ّ ،2019
وجه خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،وولي عهده األمير محمد بن
َ
متمنيين لـ «حكومة
سلمان ،رسالتي تهنئة إلى الرئيس السوداني،
السودان وشعبه التقدم واالزدهار».
(الخرطوم  -وكاالت)
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محليات

ً
«الطرق» :افتتاح جسر جابر تزامنا مع أعياد فبراير الوطنية
افتتحت الجزء البري من مشروع «وصلة الدوحة» بطول  4.7كيلومترات
سيد القصاص

افـتـتـحــت الـهـيـئــة ال ـعــامــة للطرق
والـنـقــل ال ـبــري صـبــاح أم ــس الـجــزء
ال ـ ـبـ ــري مـ ــن م ـ ـشـ ــروع جـ ـس ــر ج ــاب ــر
"وصـ ـل ــة ال ـ ــدوح ـ ــة" ،ض ـم ــن سـلـسـلــة
االف ـت ـتــاحــات الـمــرحـلـيــة للمشاريع
الجارية لالستفادة من الطرق التي
يتم إنجازها ،معلنة انتهاء المشروع
بجزأيه البري والبحري بشكل كامل.
وق ــال ــت ال ـمــديــرة ال ـعــامــة للهيئة
ب ـ ــاإلن ـ ــاب ـ ــة سـ ـه ــى أش ـ ـك ـ ـنـ ــانـ ــي ،فــي
ت ـصــريــح" :س ـع ــداء بــافـتـتــاح الـجــزء
البري من وصلة الدوحة بطول 4.7
كيلومترات ،والــذي يبدأ من تقاطع
ال ـمــدي ـنــة الـتــرفـيـهـيــة ح ـتــى تـقــاطــع
ال ــدوح ــة ع ـلــى ط ــول امـ ـت ــداد طــريــق
الدوحة السريع ،وهذا الجزء يخدم
منطقة الدوحة ومعسكر الجيش".
وأشارت إلى أن المشروع له جزء
ب ـحــري مـكـ ّـمــل ل ــه ،عـلــى ام ـت ــداد 7.7
كـيـلــومـتــرات ،يـصــل مــا بـيــن وصلة

الـ ــدوحـ ــة إلـ ــى ج ـس ــر ال ـش ـي ــخ جــابــر
األحمد "وصلة الصبية" ،والمتوقع
ً
افتتاحه في فبراير المقبل ،تزامنا
م ــع اح ـت ـف ــاالت ال ـك ــوي ــت بــأع ـيــادهــا
الوطنية.
ولـفـتــت إل ــى أن ال ـجــزء ال ـبــري تم
تنفيذه بحسب برنامجه الزمني،
ـدأ الـعـمــل به
مبينة أن ال ـم ـشــروع ب ـ ُ
في  30ديسمبر  ،2014ونفذ خالل 4
سنوات بحسب المواصفات الفنية
والمقاييس العالمية المنصوص
عليها في العقد.
وشكرت القائمين على المشروع
والـ ـمـ ـق ــاول ال ـم ـن ـفــذ ،الف ـت ــة إلـ ــى أنــه
يـعــد أح ــد ال ـم ـشــاريــع الـمـهـمــة الـتــي
سـ ـتـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي ت ـس ـه ـي ــل الـ ـح ــرك ــة
الـ ـ ـم ـ ــروري ـ ــة ،وت ـح ـق ـي ــق ان ـس ـيــاب ـيــة
لمنطقة الشويخ والمناطق القريبة
منها ،إضــا فــة إلــى تسهيل الحركة
ال ـ ـم ـ ــروري ـ ــة عـ ـل ــى جـ ـس ــر الـ ـغ ــزال ــي

والمدينة الترفيهية ،األمر الذي من
شأنه إحــداث انسيابية مرورية في
المنطقة ،إضافة إلى تسهيل حركة
خروج الشاحنات من ميناء الشويخ.
من جانبه ،قال مهندس المشروع
مـحـمــد عــابــديــن إن نـسـبــة اإلن ـجــاز
بـلـغــت  100فــي الـمـئــة بـشـكــل كامل
ســواء في الجزء البحري أو البري،
ً
الف ـ ـتـ ــا إل ـ ــى أن ـ ــه ب ــان ـت ـه ــاء م ـش ــروع
جسر جابر "وصلة الصبية" ،سيتم
افتتاح الجزء البحري من المشروع
الرتباطه بوصلة الصبية عند ميناء
الشويخ.
ولفت إلى أن المشروع به  3مباني
خــدمــات ،عـبــارة عــن مبنى للتحكم
والـمــراقـبــة ال ـمــروريــة ،وآخ ــر خاص
ب ــاإلدارة والصيانة ،ومبنى خاص
بــالـشــاحـنــات ،وتــم إنـهــاء المشروع
بالكامل في وقته المحدد.

افتتاح الجزء البري من وصلة الدوحة

•

●

جورج عاطف

كشف مــد يــر الهيئة العامة للقوى العاملة
أحـمــد الـمــوســى أن "إج ـمــالــي إي ـ ــرادات الهيئة
خالل السنة المالية من  1أبريل إلى  31ديسمبر
ً
الماضيين بلغ قرابة  54مليون دينار" ،مشيرا
إل ــى أن ــه "خـ ــال تـلــك ال ـف ـتــرة ت ــم ص ــرف 391.6
مليون دينار لدعم العمالة والباحثين عن عمل
ومكافأة الخريجين".
وقال الموسى ،في تصريح أمس ،إن "الهيئة
ً
ت ـع ـمــل دائ ـ ـمـ ــا ع ـل ــى ح ـم ــاي ــة األي ـ ـ ــدي ال ـعــام ـلــة
وحفظ حقوقهم ،فضال عــن تــدريــب العاملين

فـيـهــا وت ـطــويــر أســال ـيــب ال ـع ـم ــل" ،مـعـتـبــرا أن
"قــرار مجلس ال ــوزراء ( )2018 /614بشأن نقل
االختصاصات الواردة في القانون ()2015 /28
ب ـشــأن الـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة إل ــى وزيـ ــر ال ـشــؤون
االجـتـمــاعـيــة والـعـمــل والـهـيـئــة ،يـعــد مــن أبــرز
إنجازات ."2018
وأضــاف أنــه "بموجب الـقــرار باتت العمالة
المنزلية تابعة للهيئة ،غير أن االختصاصات
ً
نـقـلــت مــؤق ـت ــا إل ــى وزارة الــداخ ـل ـيــة بـمــوجــب
ق ــرار مجلس الـ ــوزراء ( )2018 /1036القاضي
بــال ـمــواف ـقــة ع ـلــى ط ـلــب ال ـه ـي ـئــة مـنـحـهــا فـتــرة
انـتـقــالـيــة تـنـتـهــي فــي  2019/ 3/ 31لمعالجة

الجوانب المتعلقة بنقل االختصاصات ذات
الصلة بالعمالة المنزلية من وزارة الداخلية
إلـ ــى ال ـه ـي ـئ ــة ،م ــع اسـ ـتـ ـم ــرار م ـب ــاش ــرة األولـ ــى
لالختصاصات الواردة حتى التاريخ المذكور".
وقال إن "إجمالي عدد المشتركين في خدمة
أس ـهــل بـلــغ  ،9452أم ــا ب ـشــأن م ـش ــروع تنفيذ
مبنى الخدمات العمالية إلدارة عمل محافظة
حولي فتم البدء فيه ،فضال عن تسلم مشروع
مجمع الخدمات العمالية إلدارة عمل محافظة
األح ـمــدي "،موضحا أنــه "فيما يخص مجمع
الخدمات العمالية لمحافظة الجهراء فقد تم
االنتهاء من تصميم المشروع".

«التربية» :ال تهاون في محاربة الغش

ً
الغيص 144 :لجنة استقبلت  21785طالبا في القسم العلمي

●

فهد الرمضان

ذكر الوكيل المساعد للشؤون اإلدارية في وزارة
التربية ،النائب األول للرئيس العام المتحان القسم
العلمي فهد الغيص ،أن اخـتـبــارات الفترة األولــى
لـلـصــف ال ـث ــان ــي ع ـش ــر ،ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت أم ــس األول
باختبار الفيزياء ،سارت بكل يسر ونظام ،مشيرا
إلى أن اللجان بلغ عددها  144ب ــ 21785طالبا من
القسم العلمي ،منهم  24لديهم حالة خاصة ،بما
فيهم مدارس التربية الخاصة.
وأوضـ ـ ــح ال ـغ ـيــص أن رؤسـ ـ ــاء ال ـل ـج ــان ح ـضــروا
منذ ساعات الصباح األولــى ،وكــان التنظيم جيدا
ومتميزا ،الفتا إلى أن االختبارات تميزت بوضوحها
ُ
وسالستها ،مبينا أنه ستتخذ اإلجراءات الالزمة في
حال وقوع حاالت غش ،حسب اللوائح والنظم ،وال
ً
تهاون في ذلك ،ناصحا الطلبة بتالفيها من خالل
التعليمات وال ـقــرارات الموضحة لهم فــي اللجان.
الفهم والتركيز

بدورها ،ذكرت الموجهة األولى للعلوم في منطقة
األحمدي التعليمية ،رئيسة اللجنة الفنية المشتركة
للكيمياء منى األنصاري ،أن مادة الكيمياء تعتمد
على الفهم والتركيز واالنتباه ،ولتسهيل دراستها
البد من التخطيط المسبق لها ،مشددة على ضرورة
التأكد من حل جميع األسئلة ،ألنها إجبارية ،ومن ثم
البدء بحل السؤال األسهل بالنسبة للطالب ،وعدم
أخ ــذ وق ــت أكـثــر فــي س ــؤال واح ــد ،وضـ ــرورة ق ــراءة
ً
السؤال جيدا قبل الحل.
من جهتها ،أكدت الموجهة الفنية العامة لمادة
االجتماعيات د .نــاديــة العريفان ،أن "االخـتـبــارات
ستكون ضمن محتوى الكتاب المدرسي ،ومبنية
على أساس جدول المواصفات الذي يراعي الفروق
الفردية ،وال يغفل عن أي باب من الكتاب المدرسي",
داعـ ـي ــة ال ـط ـل ـبــة إلـ ــى م ـتــاب ـعــة ال ـك ـت ــاب ال ـم ــدرس ــي،
واالعتماد عليه ،واالبتعاد عن المذكرات التي تباع
في األسواق ،أو حتى ما يتم إعدادها بالمدارس.

«األوقاف» توقع اتفاقية ترتيبات الحج
عمادي :لجنة لوضع الخطط الالزمة لمواجهة أي طارئ
●

محمد راشد

وقــع وكيل وزارة األوقــاف والـشــؤون اإلسالمية،
رئيس بعثة الحج الكويتية فريد عمادي مع نائب
وزير الحج السعودي عبدالفتاح بن سليمان ،اتفاقية
ترتيبات شؤون حجاج الكويت موسم حج .1440
وفـ ــي هـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،أشـ ـ ــاد عـ ـم ــادي ب ـم ــا تـقــدمــه
الحكومة السعودية من خدمات جليلة ،وما تسخره
من إمكانات ضخمة ،وما تنفذه من مشاريع جبارة
لتطوير الخدمات وزيادة الطاقة االستعابية.
وأوضح أن "توقيع االتفاقية لموسم الحج المقبل
ت ــم ف ــي وق ــت مـبـكــر ،لـيـتـسـنــى لـ ـل ــوزارة االس ـت ـعــداد

كاف ،وللحمالت الكويتية تقديم
لموسم الحج بوقت ٍ
كل الخدمات الالزمة لحجاج الكويت ،كما تم تشكيل
لجنة لوضع الخطط لالزمة للموسم ،ووضع خطة
لمواجهة أي طارئ يحدث خالله".
م ــن ج ــان ـب ــه ،أك ــد ن ــائ ــب وزيـ ــر ال ـح ــج ال ـس ـعــودي
"ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـم ـم ـي ــزة الـ ـت ــي ت ــرب ــط ب ـي ــن ال ـك ــوي ــت
وال ـس ـعــوديــة ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـجــاالت االجـتـمــاعـيــة
والدينية والسياسية والتنموية واالقـتـصــاديــة"،
ً
مـشـيــرا إلــى أن "الـنـجــاح ال ــذي تحقق خــال موسم
الحج الماضي  1439تــم بتضافر الجهود مــن كل
الجهات الحكومية واألهلية المشاركة فــي أعمال
الحج بالسعودية وبعثات الحج".

إحباط تهريب  700حبة
مخدرة في «»T5
أحبط رجال جمارك مطار
الجزيرة " "T5محاولة تهريب
وافد عربي نحو  700حبة مخدرة
نوع "فاليوم" ،قام بتخبئتها
في أمتعته .وحول عملية ضبط
املتهم ،قال عضو لجنة اإلعالم
الجمركي نواف املطر إنه أثناء
وصول وافد عربي إلى البالد فجر
أمس ،قادما من موطنه عبر مطار
" ،"T5تم االشتباه فيه من قبل أحد
املفتشني ،وبتفتيشه عثر معه
على  700حبة فاليوم املحظورة،
فأحيل املتهم واملضبوطات إلى
جهات االختصاص.
من جهة أخرى ،ذكر املطر ان رجال
جمرك املطار تمكنوا فجر أمس
األول من ضبط وافد أوروبي
باملطار الدولي " ،"T1تبني حيازته
سيجارة ماريغوانا ،وتم اتخاذ
اإلجراءات القانونية بحقه.

حظر صيد الروبيان بالمياه
االقتصادية بدءًا من اليوم
أكد رئيس االتحاد الكويتي
لصيادي األسماك أن موسم صيد
الروبيان ينتهي اليوم ،حيث
يمنع صيده في املياه االقتصادية
للكويت ،ويستمر املنع حتى 31
يوليو املقبل .وقال الصويان ،في
تصريح أمس ،إن االتحاد يمد يد
العون للجهات الحكومية والهيئة
العامة لشؤون الزراعة ،مثمنا
جهود قطاع الثروة السمكية،
آمال أن تكون فترة الحظر كافية
لتدرس الهيئة آلية جديدة لصيد
الروبيان في املياه اإلقليمية
الكويتية ،وفتح موسم صيده كما
كان معتادا في السنوات املاضية
في املياه اإلقليمية.

«الهالل األحمر» توزع كسوة الشتاء على المحتاجين

●

عادل سامي

وزعت جمعية الهالل االحمر كسوة الشتاء
على  120أســرة محتاجة داخــل الـبــاد تضم
اج ـه ــزة كـهــربــائـيــة وم ـ ــواد غــذائ ـيــة ومــابــس
متنوعة.
وأكــد مدير الـعــاقــات العامة واالع ــام في
الجمعية خالد الزيد في تصريح صحافي أن
المساعدات التي تشمل األجهزة الكهربائية
والغذائية والتمور والبطانيات سيستفيد
م ـن ـهــا  120أس ـ ــرة م ـح ـتــاجــة داخ ـ ــل ال ـكــويــت
ومسجلة بكشوفات الجمعية.
وأضــاف ان دعــم االســر المحتاجة يحظى
بأهمية كبيرة بالنسبة إلدارة الجمعية كونه
ثـمــرة مــن ث ـمــرات ال ـتـعــاون مــع شــركــائـهــا في
العمل الخيري ومن مشاريع وبرامج العمل
اإلنساني التي تقدم للمحتاجين.
وأشاد الزيد بجميع المتبرعين من األفراد

جانب من حملة توزيع كسوة الشتاء
والقطاع الخاص وثقتهم المتجددة بجمعية
الهالل األحمر الكويتية كل عام ،مؤكدا أهمية
هذه الحملة وتأثيرها اإليجابي على نفوس
المحتاجين مع دخول فصل الشتاء.
واشــار الــى ازدي ــاد عــدد المتبرعين بشكل

ملحوظ بالتوازي مع زيادة آمال المحتاجين
وهو ما انعكس ايجابيا على زيادة مبادرات
الجمعية اإلنسانية واستمرارها في التخفيف
ع ــن ال ـم ـح ـتــاج ـيــن وال ـم ـت ـض ــرري ــن واأليـ ـت ــام
ومساعدتهم لتجاوز ظروفهم الصعبة.

رجال «اإلطفاء» بحلة
جديدة اليوم
أصدر املدير العام لإلدارة العامة
لإلطفاء الفريق خالد املكراد
قرارًا إداريًا يقضي بموجبه
بالبدء في ارتداء الزي الجديد
لعموم رجال اإلطفاء.
وقال مدير إدارة العالقات
العامة واإلعالم بـ«اإلطفاء»
العميد خليل األمير ،إن «ارتداء
الزي الجديد لرجال اإلطفاء من
الضباط وضباط الصف سيكون
اعتبارًا من اليوم لكل القطاعات
واإلدارات واألقسام».
وأوضح ان لون الزي الجديد
طرأ عليه تعديل ليصبح
«أزرق فاتحًا موحدًا» للمالبس
الشتوية والصيفية ،وتزامن مع
تغيير املالبس إصدار الئحة
وزارية تنظم ضوابط وإجراءات
لاللتزام بها.

«القوى العاملة» 54 :مليون دينار إيرادات  9أشهر الفوزان لـ ةديرجلا  :المطار يدشن ًأول أيام
ً
ُ
 2019بـ  334رحلة و 47436مسافرا
الموسى 391.6 :مليونا صرفت لدعم العمالة خالل 2018
●

سلة أخبار

يوسف العبدالله

أكــد المدير العام لــإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان
وضــع خطة شاملة الستقبال المسافرين عبر جميع مباني الركاب
لمطار الكويت الدولي لقضاء إجازة العام الجديد.
وقال الفوزان ،لـ"الجريدة" ،إن مطار الكويت الدولي على اتم االستعداد
الستقبال المسافرين ،وفق خطة محكمة بالتنسيق مع اإلدارة العامة
للجمارك ووزارة الداخلية ،مضيفا أن المطار سيستوعب اليوم 334
رحلة بين مغادرين وعائدين ،بإجمالي ركاب يصل إلى  47436مسافرا.
وأوضح أن عدد الرحالت العائدة إلى أرض البالد اليوم  ،167تضم
 24717مسافرا ،ولفت إلى أن عدد الرحالت المغادرة اليوم أيضا ،167
وستضم  22719مسافرا.

يوسف الفوزان

اإلجازة ّ
ترحل موعد
توزيع دفعة لـ «السكنية»
تسببت إجازة العام الجديد
في ترحيل توزيع الدفعة
السادسة واألخيرة من
قسائم ضاحية  N2بمشروع
املؤسسة العامة للرعاية
السكنية الحكومي الجديد في
جنوب مدينة صباح األحمد
إلى األسبوع املقبل ،لتزامن
وقوعها مع توزيع بطاقات
الدخول عليها.
وعلمت "الجريدة" ،من مصادر
إسكانية مطلعة ،أن املؤسسة
قررت ترحيل توزيع بطاقات
القرعة إلى السبت املقبل لعدم
إمكانية توزيعها مع بطاقات
االحتياط يوم األربعاء تمهيدًا
إلجرائها بعد غد الخميس،
مما دعاها إلى تأجيل إجرائها
إلى االثنني املقبل.

برلمانيات
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الرويعي :اقتراح إسقاط القروض بشكله
الحالي عودة لصندوق «المعسرين»

يجب إلغاء
خصم
«التقاعد»
مدى الحياة

الدقباسي

أكــد الـنــائــب ع ــودة الــرويـعــي أن
االق ـتــراح بـقــانــون الـمـقــدم بعنوان
اس ـق ــاط الـ ـق ــروض ،لـيــس اسـقــاطــا
ل ـل ـقــروض ،ان ـمــا ه ــو ق ـيــام الــدولــة
بشراء المديونية ،وهو ما يدفعنا
لـلـعــودة لـطــريــق ص ـنــدوق االس ــرة
والمعسرين ،الذي أضر بالمشكلة
ول ـ ــم ي ـس ــان ــد االسـ ـ ــر ال ـم ـت ـض ــررة،
مطالبا مقدمي االقتراح بضرورة
قراءته بتأن.
وقال الرويعي في تصريح أمس
ان اقتراح اسقاط القروض ممتاز
ل ـك ـنــه ي ـح ـتــاج إلـ ــى دعـ ــم ودراس ـ ــة
وفهم ،مستدركا :رسالتي للشعب
ق ـبــل ال ـن ــواب بــانــه ت ــم رف ــع شـعــار
اس ـق ــاط الـ ـق ــروض ف ــي ع ــام ٢٠٠٨
وذك ــرت فــي نــدوة وقتها ان هناك
ط ــرق ــا مـعـيـنــة السـ ـق ــاط ال ـق ــروض
غير التي كانت مطروحة في ذلك
الوقت اال انه لالسف الناس تتابع
مــن يعطيها مـعـلــو مــات ال تسمن
وال تـغـنــي م ــن ج ــوع وال تستمع
لمن يدلها على الطريق الصحيح.
وتابع ان «النواب مع المواطن،
وع ـل ــى ال ـ ـنـ ــواب عـ ــدم ت ـب ـي ــان ان ـنــا
ضـ ــد ال ـ ـمـ ــواطـ ــن بـ ــل نـ ـح ــن مـعـهــم
وقــد تقدمت بـصـنــدوق لمساعدة
المتقاعدين والحكومة لم توافق
ع ـل ـي ــه عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ت ـك ـل ـف ـتــه
البسيطة» ،مشددا على ضرورة ان
نعرف ما هي االولويات المفترض
بحثها.
وك ـشــف الــروي ـعــي ان االق ـت ــراح

السويط لمعاملة ابن الكويتية
«المعاق» معاملة الكويتيين
النواب إلى ضــرورة وجود توافق
نيابي  -نيابي ،وحكومي  -نيابي
على التعديالت التي ستقدم على
قــانــون التقاعد المبكر القــرارهــا،
قبل التصويت عليه في المداولة
الثانية.

التقاعد المبكر

عودة الرويعي

علي الدقباسي

لــم يــوضــح كيفية ال ـســداد ،ونحن
االن امـ ـ ــام اس ـت ـن ـس ــاخ ل ـص ـنــدوق
المعسرين وصندوق االسرة ،وانا
موافق مبدئيا على هذا المقترح ان
بين مدى التزام المواطن بالسداد
وحـ ـج ــم ال ـ ـقـ ــروض االس ـت ـهــاك ـيــة
المفترض معالجتها من قبل هذا
االقتراح.
وعـ ـ ــن مـ ــوضـ ــوع ال ـ ـعـ ــدالـ ــه ق ــال
ال ــروي ـع ــي انـ ــه ي ـجــب ان نـنـظــر له
بطريقة او باخرى خاصة ان هناك
بعض ا لـقــوا نـيــن تمت معالجتها
مــن دون عــدالــة مثل المديونيات
الصعبة حيث ان الصحيح هو ان
كــل الـقــوانـيــن الـتــي تــأتــي ال عدالة
فيها منها قانون الرعاية السكنية
بمنح  ٤٠٠متر لالسرة الكويتية.
وأضاف ان فكرة المقترح فيها

م ـعــال ـجــة وي ـج ــب ان ن ـ ــدرس ه ــذا
الـقــانــون لنصل ال ــى صيغة فيها
قـبــول وتــوافــق نـيــابــي  -حكومي،
الن ــه م ــن غ ـيــر ال ـم ـع ـقــول ان نــدفــع
بالموضوع ونحن لدينا قضايا
مالية اخرى منظورة نتصارع فيها
في جدول اعمال مجلس االمة.
وتـ ـمـ ـن ــى الـ ــروي ـ ـعـ ــي اال ي ـك ــون
ال ـمــوضــوع م ـجــرد اثـ ــارة اعــامـيــة
وحـ ـش ــد ش ـع ـبــي ووعـ ـ ــود ك ــاذب ــة،
ورسالتي للنواب ضــرورة دراسة
االقتراحات دراسة دقيقة وإيجاد
تــوافــق نيابي  -نيابي ،ونيابي -
حكومي الن الشعب يــريــد العنب
ال غيره ،مثنيا على الذين قدموا
االقتراح لكن نريد ان ندرس بعض
مواده.
وعلى صعيد اخر ،دعا الرويعي

م ــن جـهـتــه ،أع ـلــن ال ـنــائــب علي
الــدقـبــاســي عــزمــه الـتـقــدم بتعديل
ب ـش ــأن ال ـت ـق ــاع ــد ال ـم ـب ـك ــر ،بــإل ـغــاء
بند الخصم مدى الحياة ،مطالبا
أع ـضــاء مـجـلــس األم ــة بــالـمــوافـقــة
على هذا التعديل.
ودع ــا الــدقـبــاســي ،فــي تصريح
ص ـح ــاف ــي ب ـم ـج ـلــس األمـ ـ ــة أم ــس،
الحكومة إلى التعاون مع اللجنة
المالية البرلمانية في اجتماعها
المقبل ،إلقــرار هذا التعديل في 8
يناير الجاري.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن الـ ـتـ ـع ــدي ــات مــن
شـ ــأن ـ ـهـ ــا تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ال ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ــن
اإليجابيات ،متمنيا أن يتم إقرارها
ف ــي الـجـلـســة ال ـم ـق ـبـلــة ،بـمـســانــدة
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب وم ـ ـش ـ ــارك ـ ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة
بالحضور والرأي.
من جانب آخر ،أعلن الدقباسي
دعمه حملة إسقاط فوائد القروض،
مـبــديــا تــأيـيــده تـلــك الـحـمـلــة ،وكــل
حملة تخفف عن األسر الكويتية.

قـ ــدم ال ـن ــائ ــب ث ــام ــر الـســويــط
اقتراحا بقانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم  8لسنة 2010
في شأن حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة.
ونص االقتراح على استبدال
الـ ـ ـم ـ ــادة  42بـ ـن ــص «اس ـت ـث ـن ــاء
م ــن أحـ ـك ــام ق ــان ــون الـتــأمـيـنــات
االجتماعية وقــانــون معاشات
الـعـسـكــريـيــن يـسـتـحــق الـمــؤمــن
عليه أو ـ ـ المستفيد ـ ـ المكلف
ً
قانونا برعاية معاق ذي إعاقة
متوسطة أو شديدة ســواء كان
ً
كــويـتـيــا أو غـيــر كــويـتــي مــن أم
ً
ً
كويتية معاشا تقاعديا يعادل
( )%100م ــن ال ـم ــرت ــب ال ـكــامــل
ً
بما ال يـجــاوز  2750ديـنــارا إذا
بلغت مــدة الخدمة المحسوبة
فــي المعاش ( )20سنة للذكور
و( )15س ـنــة بــالـنـسـبــة لــإنــاث
وال يـ ـشـ ـت ــرط ل ـل ـح ـص ــول عـلــى

ثامر السويط

المعاش فــي هــذه الحالة بلوغ
ً
سن معينة وذلك وفقا للشروط
والضوابط التي تضعها الهيئة
باالتفاق مع مؤسسة التأمينات
االجتماعية».

الشاهين :على الحكومة ًمتابعة
«تركستان الشرقية» دوليا
دعا النائب اسامة الشاهين الحكومة الكويتية الى التحرك في المحافل
الخليجية والـعــربـيــة واإلســام ـيــة واآلس ـيــويــة والـعــالـمـيــة لـطــرح قضية
تركستان الشرقية وتأييد كل تحرك يقام معها.
وقال الشاهين في المركز االعالمي للمجلس انه «لمثل هذا يموت القلب
كمدا ان كان في القلب اسالم وايمان وهو يعرض صورة حديثة التقطت
في تركستان الشرقية المحتلة في جمهورية الصين التي يعيش فيها ما
يقارب  ٢٠مليون مسلم ظروفا سيئة».

سلة برلمانية
هايف :عدم تنفيذ قانون
التجنيس محرج للحكومة

أكد النائب محمد هايف ان عدم
تنفيذ قانون التجنيس الذي أقره
مجلس األمة لهذا العام محرج
للحكومة خاصة أنها لم ترفض
القانون منذ بدايته ،مشيرا الى ان
ما يشاع أن أطرافا حكومية وراء
عرقلة تنفيذه مسؤولية الحكومة
تجاه احترام القانون لكن في حال
عجزها يلزمها محاسبة املتسبب
في التعطيل.

عسكر لصرف مكافأة
«الرياضة» المتأخرة
طالب النائب عسكر العنزي
وزير اإلعالم محمد الجبري
بصرف جميع املكافآت املتأخرة
للعاملني على بند املكافأة في
الهيئة العامة للرياضة خصوصا
أنهم لم يتسلموا مكافآتهم منذ
ثالثة أشهر .وقال عسكر ان هؤالء
املوظفني لديهم التزامات أسرية
واجتماعية وهم بحاجة ماسة
إلى هذه املكافآت ألنه يترتب على
صرفها سداد بعض االلتزامات،
مطالبا الوزير الجبري بسرعة
االستجابة ليكون له دور في رفع
املعاناة عن أصحاب املكافآت.

ةديرجلا
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تمثيلية قانون «التقاعد المبكر»

د .حسن عبدالله جوهر

لماذا يعجز النواب عن تمرير قانونهم الذي صوتوا عليه في دور
االنعقاد السابق بأغلبية ساحقة؟ لماذا ِقبل النواب اختالس
ً
الحق الدستوري للبرلمان بإعادة التصويت على القانون كامال
دون أي تعديالت؟ لماذا يسارع بعض النواب للدفاع المستميت
عن التعديالت الحكومية على القانون؟ لماذا ّغير بعض النواب
موقفهم من قانونهم الذي صوتوا عليه في دور االنعقاد الماضي؟
يا مجلس األمة الموقر ،ويا أيها النواب الكرام :هل أنتم ممثلون
للشعب أم نواب عن الحكومة؟
انكشف مجلس األمــة واضطرب النواب في تعاملهم مع قانون
التقاعد المبكر الذي أقره البرلمان في دور االنعقاد الماضي بأغلبية
ساحقة ،وفــي حين كــان اإلج ــراء الــدسـتــوري السديد والــوحـيــد هو
ً
إحالته إلى الحكومة فورا لتنفيذه أو رده ،فإن أول فصول التمثيلية
البرلمانية كــانــت فــي تــأخـيــر مكتب المجلس إحــالــة الـقــانــون إلــى
الحكومة في الموعد المحدد لتتم المماطلة في عرضه بنفس دور
ً
االنعقاد الماضي في حال رفضه حكوميا ونجحت الخطة في تفويت
حق النواب في إقرار هذا القانون قبل عطلة البرلمان الصيفية.
تواصلت فصول التمثيلية بشكل مروع ،ففي دور االنعقاد الحالي
وبعد رفض الحكومة للقانون كان يجب على النواب اتخاذ الخطوة
الدستورية السديدة والوحيدة مرة أخــرى ،وهي إعــادة التصويت
ً
على القانون كما أقر سابقا ،وفي موقف مفاجئ تم إدخال تعديالت
حكومية على القانون بدعم من نوابها الموالين لها في اللجنة المالية
في حركة انقالبية مبتدعة ليس لها أساس من الدستور لتظهر لنا
الحكومة سيطرتها الحقيقية على قرار المجلس.
ّ
والمشوه في المداولة األول ــى ،قبل
بعد إقــرار القانون المبتدع
أسبوعين ،ظهرت مجموعة من النواب تدافع عنه وتبرر التعديالت
الحكومية (وتمت عزيمة وزيــر المالية على قــوزي ومفطح) ثم لما
تكشفت التفاصيل المريبة في القانون وأهمها خصم مدى الحياة
لمبلغ يصل حتى  10في المئة من راتــب التقاعد لمن يتقاعد قبل
بلوغ سن  55للرجل و 50للمرأة ،وكذلك السماح للحكومة باإلحالة
اإلجبارية ،علت موجات السخط الشعبية من هذه التعديالت الضارة
بالموظف ،فبدأ النواب يتراجعون ويقفزون من المركب الحكومي.
ً
فــالـنــائـبــة ص ـفــاء ال ـهــاشــم م ـثــا كــانــت مــن ال ـم ـب ـشــرات بــالـقــانــون
الحكومي الجديد ثم غيرت موقفها ،وقالت إنها فوجئت ببعض
تفاصيل القانون ،والنائب علي الدقباسي الذي قال إنه وافق على
القانون على مضض ســارع إلــى تقديم تعديالت عليه ليخفف من
وطــأة المعارضة الشعبية للقانون ،أما النائب خليل أبل فقال في
ندوة علنية إن الحكومة ال تملك اإلحالة اإلجبارية للتقاعد حسب
أحكام محكمة التمييز ،وعندما عارضه المغردون في تويتر مثل (@
 )jasem_alabdalyوأظهروا له اإلحكام التي صدرت لصالح لحكومة
ً
ً
في اإلحالة اإلجبارية لزم الصمت ،واكتفى بالرد علينا قائال" :شكرا
ً
للمعلومة" ،وأخيرا أعلن النائب الحميدي السبيعي رفضه للقانون
ّ
بسبب عدم تمرير تعديالته في اللجنة المالية ،وهكذا "فلت" السبحة
النيابية.
لماذا يعجز الـنــواب عن تمرير قانونهم الــذي صوتوا عليه في
قبل النواب اختالس
دور االنعقاد السابق بأغلبية ساحقة؟ لماذا ِ
ً
الحق الدستوري للبرلمان بــإعــادة التصويت على القانون كامال
دون أي تعديالت؟ لماذا يسارع بعض النواب للدفاع المستميت عن
التعديالت الحكومية على القانون؟ لماذا ّ
غير بعض النواب موقفهم
من قانونهم الذي صوتوا عليه في دور االنعقاد الماضي؟ يا مجلس
األمة الموقر ،ويا أيها النواب الكرام :هل أنتم ممثلون للشعب أم نواب
عن الحكومة؟ والله الموفق.

hasanjohar@hotmail.com

الغريب في التوجهات األميركية الجديدة ،مهما كانت دوافعها
ومهندسوها ،أنها تخدم مصالح ما يعرف بخصوم الواليات
المتحدة الدوليين كروسيا والصين أو اإلقليميين كتركيا وإيران
وسورية ،بينما الخاسر األكبر هو دول مجلس التعاون التي
ابتزها دونالد ترامب حتى العظم في وقت قياسي ،وباتت تحت
ضغط سياسي قد يتعاظم مع حلول عام .2019
تـشـهــد منطقة ال ـشــرق األوسـ ــط سلسلة مــن ال ـت ـطــورات واألحـ ــداث
الـســريـعــة الـمـتــاحـقــة ،وال ـتــي بــالـتــأكـيــد لـهــا تــداع ـيــات م ـبــاشــرة على
منطقة الخليج العربي ،وعلى الرغم من االتجاه النظري نحو المزيد
من االستقرار ومحاوالت إطفاء البؤر المشكلة فإن العديد من أسباب
وعوامل التوتر ال تزال قائمة ،وقد تحمل في طياتها مفاجآت وتداعيات
ال تخلو من الخطورة الشديدة.
ً
أصابع الهندسة األميركية واضحة جــدا في هذه التحوالت ،ومن
أهـمـهــا المصالحة مــع تــركـيــا وإع ــان ع ــودة الـشــراكــة اإلستراتيجية
مـعـهــا ،واالن ـس ـحــاب الـمـفــاجــئ مــن ســوريــة ،وإع ـطــاء ال ـضــوء األخـضــر
للحوار ولربما المصالحة في اليمن ،إضافة إلى المفاوضات المباشرة
مــع جماعة "طــالـبــان" فــي أفغانستان .ومــن الصعب التكهن بــأن هذه
التكتيكات من صنع اإلدارة األميركية برئاسة دونالد ترامب أم بالضغط
الـمـتـنــامــي مــن الـكــونـغــرس األم ـيــركــي بمجلسيه ال ـش ـيــوخ وال ـن ــواب،
والمتوقع أن يزداد قوة مع مطلع العام الجديد في األيام القليلة القادمة،
في ظل األزمــة السياسية والنفسية التي يعانيها الرئيس األميركي،
ً
خصوصا بعد االستفتاء األخير الذي أظهر أن حوالي  60في المئة من
الشعب األميركي يؤيد عزل رئيسهم المتهور.
الغريب فــي التوجهات األميركية الـجــديــدة ،مهما كانت دوافعها
ومهندسوها ،أنها تخدم مصالح ما يعرف بخصوم الواليات المتحدة

السفير يوسف عبدالله العنيزي

الدوليين منهم كروسيا والصين أو اإلقليميين كتركيا وإيران وسورية،
بينما الخاسر األكبر هو دول مجلس التعاون التي ابتزها دونالد
تــرامــب حتى العظم فــي وقــت قـيــاســي ،وبــاتــت تحت ضغط سياسي
قد يتعاظم مع حلول عام  ،2019وقد ال نستغرب إذا فاجأنا الرئيس
األميركي بإعالن إغالق قواعده العسكرية من المنطقة وسحب قواته
من دول الخليج!
التحوالت الالفتة في السياسة الخليجية ،والسيما المملكة العربية
ً
السعودية ودولــة اإلم ــارات العربية ،قد تقرأ من هــذا المنظور ،فبدء ا
بالمصالحة مع سورية مع الرئيس بشار األسد ومباركة المصالحة
اليمنية ،واحتضان المفاوضات مع "طالبان" ،وما واكبه من تغييرات
مهمة فــي التشكيل الـحـكــومــي الـجــديــد فــي الـسـعــوديــة تحمل دالالت
التغيير في السياسة الخارجية الخليجية ،وتعيين إبراهيم العساف
ً
وزي ــرا للخارجية بخلفيته االقـتـصــاديــة الطويلة كــوزيــر للمالية ،قد
ً
يعكس محاولة إعادة شبكة العالقات مع العالم الخارجي انطالقا من
متطلبات التعاون والمفاوضات في شراكات اقتصادية واالبتعاد عن
السياسة الساخنة في ظل تبعات االنكماش المالي واضطراب السوق
النفطية وتراجع مؤشرات النمو وهبوط أسعار البورصة والعقار ،كما
يفهم من هذه التحوالت أن الخليج بات يدرك أن ترامب ال يمكن الوثوق
به وال هم له سوى ما سماه بـ "البقرة الحلوب" ،ولم ينجح في أي من
الملفات السياسية والتهديدات العسكرية ،وأنه يحترم الخصوم أكثر
من األصدقاء.
لكن تبقى الورقة اإليرانية هي األهم بيد ترامب لالستمرار في ابتزاز
دول الخليج العربية ،وبدون حلحلة التأزيم بين إيران والخليج ال يمكن
أن يــزاح ضباب التوتر والتصعيد ومتطلبات ذلك من سباق التسلح
ً ً
والحشد اإلعالمي ،وهنا قد يكون التوقيت مناسبا جدا إلعادة تفعيل
مبادرة سمو األمير في إطالق الحوار الخليجي – اإليراني الذي تم إعالنه
في يناير  2017في مسعى جاء لطرح كل أوراق الخالف على الطاولة
بشفافية وصراحة ،األمر الذي ال يعني فقط تخفيف التوتر المخيف في
المنطقة ،بل إعطاء الضوء األخضر للمشاريع االقتصادية الكبرى التي
ال غنى عنها مع تقهقر العمالق النفطي في السنوات القليلة القادمة!

أرييه نيير*

مايكل براندن دوجيرتي*

حياة عاشتها من أجل حقوق اإلنسان

عضوية االتحاد األوروبي ...ميزة ال ُي َ
حسد عليها!

في عهد بوتن ،ظل
التحدي المتمثل في دعم
اإلنسان في روسيا
حقوق ً
ً
قائما وعصيباً ،وقد منع
الكرملين فعليا بعض
المانحين األجانب ،بما في
ذلك مؤسسات المجتمع
المفتوح ،من إصدار منح في
روسيا ،كما ذهب إلى إلزام
المنظمات التي تتلقى أي
تمويل أجنبي باإلعالن عن
نفسها بوصفها «وكاالت
أجنبية» ،أو جاسوسة في
األساس.

ألكسييفا
ُ
ت َعد مؤرخة
بالتدريب
وكانت
ُت َ
عرف على
نطاق واسع
باعتبارها أبرز
المدافعين عن
حقوق اإلنسان
في روسيا

العم «بوصالح» ...والسترات
الصفراء

ماذا بعد التحوالت الخارجية الخليجية!

وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
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فــي مذكراتها المنشورة عــام  1993بعنوان "جيل
ب ــا ت ـح ـف ـظــات :ب ـلــوغ س ــن ال ــرش ــد ف ــي ع ـصــر م ــا بعد
ستالين" ،تشير ليودميال ألكسييفا إلــى عــدم وجود
ُ
عارض" في اللغة الروسية،
مترادف مناسب لكلمة "م ِ
وحتى المصطلح الذي يستخدم أحيانا في محل هذه
الكلمة يترجم إلــى "مــن يفكرون على نحو مختلف".
وبمرور الوقت ،تبنت الصحافة السوفياتية المصطلح
اإلنكليزي ،في اإلشارة إلى المعارضة ،ومن المؤكد أن
ألكسييفا التي توفيت هذا الشهر عن عمر يناهز 91
عاما تنتمي إلى هذه الفئة.
ُ
الــواقــع أن ألكسييفا التي تـ َـعــد مــؤرخــة بالتدريب،
ُ
ك ــان ــت ت ـ ـعـ ـ َـرف ع ـل ــى ن ـط ــاق واس ـ ــع ب ــاع ـت ـب ــاره ــا أب ــرز
الـمــدافـعـيــن عــن حـقــوق اإلن ـســان فــي روس ـيــا ،فــي عــام
ً
 ،1976بعد عشرين عاما من "الخطاب الـســري" الذي
ألـقــاه نيكيتا خــروشــوف فــي شجب جــرائــم ستالين،
كانت ألكسييفا واحدة من مؤسسي مجموعة هلسنكي
في موسكو ،التي ركزت على مراقبة امتثال السوفيات
التفاقات هلسنكي ،والتي أبرمت قبل ذلك بعام واحد
من ِق َبل  35حكومة من أوروبا وأميركا الشمالية.
كان الهدف من االتفاقات ،التي جاءت إلى حد كبير
نـتـيـجــة ل ـم ـبــادرة م ــن االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي ،تحسين
الـعــاقــات بين خـصــوم الـحــرب ال ـبــاردة ،ومــن منظور
الزعيم السوفياتي ليونيد بريجينيف كان الهدف منها
إضفاء الطابع الرسمي على االعتراف الدولي بالحدود
الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية .وكان السوفيات
حريصين على التوصل إلــى اتفاق حتى أنهم قبلوا
بفقرات ،لــم تكن ملحوظة إال بالكاد فــي ذلــك الحين،
والـتــي ضمنت المعايير األســاسـيــة الــدولـيــة لحقوق
اإلنسان في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية .ومن
خــال اتـفــاقــات هلسنكي ،واف ــق االت ـحــاد السوفياتي
فعليا على االلتزام باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
الـصــادر في عــام  ،1948والــذي رفــض التصديق عليه
في وقت سابق.
كــان بريجينيف فــي غــايــة ال ـســرور لحصوله على
الموافقة على اتفاقات هلسنكي حتى أنه نشر النص
بالكامل في صحيفة الحزب الشيوعي الرسمية ،برافدا.
وهكذا الحظت ألكسييفا وزمــاؤهــا من المعارضين
الفقرات الخاصة بحقوق اإلنسان في االتفاق ،ولهذا
أسسوا مجموعة هلسنكي في موسكو لمراقبة امتثال
الحكومة السوفياتية وتسجيل االنتهاكات.
حظيت هــذه المنظمة الصغيرة بأهمية تاريخية
ً
كبرى ،ووفقا لروبرت غيتس ،الذي تولى إدارة وكالة
المخابرات المركزية في عــام  ،1991في أوج سكرات
م ــوت االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي ،ف ــإن أول ـئــك الــذيــن راقـبــوا
االمتثال لبنود اتفاقات هلسنكي ربما ساهموا بشكل
أكبر من وكالة المخابرات المركزية ذاتها في إسقاط
اإلمبراطورية السوفياتية.
بطبيعة الـحــال ،لــم يستخف الكرملين بتصرفات
مجموعة هلسنكي فــي مــوسـكــو ،فـقــد سـجــن أعـضــاء
المجموعة ـ ـ بما فــي ذلــك رئيسها ،الفيزيائي يــوري
أورل ـ ــوف ،وخ ـيــرت ألكسييفا بـيــن الـسـجــن والمنفى،
فاختارت المنفى في الواليات المتحدة ،حيث استمرت
في االضطالع بدور مهم في الدفاع عن حقوق اإلنسان
في االتحاد السوفياتي.
في ذلك الوقت ،استجبت أنا وبعض زمالئي لسجن
أع ـضــاء مـجـمــوعــة هلسنكي فــي مــوسـكــو ،فـضــا عن

معارضين آخرين ،بإنشاء منظمة هلسنكي ووتــش،
التي اتـخــذت مــن الــواليــات المتحدة مقرا لها ،والتي
كــانــت تــركــز على تـحــريــرهــم .وك ــان عمل ألكسييفا ال
يقدر بثمن في دعم جهودنا ،حيث قدمت لنا معلومات
تفصيلية جديرة بالثقة حول ما كان يحدث لرفاقها.
على مدار العقد التالي ،ومع تطور "هلسنكي ووتش"
إلى المجموعة المعترف بها عالميا "هيومان رايتس
ووت ـ ــش ،ظ ـلــت إس ـه ــامــات ألـكـسـيـيـفــا تــؤتــي ث ـمــارهــا،
وباعتبارها مــؤرخــة ،كــانــت ألكسييفا حريصة على
الوصول إلى الحقائق على النحو الصحيح وضمان
اكتمال سياق هــذه الحقائق ،وقــد ساعد النهج الذي
تبنته في تشكيل منهجية البحث في منظمة هيومان
رايتس ووتش ،والتي أثبتت أهميتها البالغة لسمعتنا
فــي االستجابة للتطورات ،ليس بسرعة فحسب ،بل
أيـضــا عـلــى الـنـحــو الــائــق ،واس ـت ـنــادا إل ــى معلومات
دقـيـقــة ،وبــاعـتـبــاري مــديــرا لمنظمة هـيــومــان رايتس
ووتــش الــولـيــدة آن ــذاك ،كنت أعتمد بشكل كبير على
ألكسييفا ،التي أصبحت أيضا صديقتي.
في أواخــر ثمانينيات القرن العشرين ،عندما بدأ
ميخائيل غورباتشوف تحرير المعارضين من السجن،
ع ــادت ألكسييفا إل ــى مــوسـكــو ،حـيــث قــامــت بــإحـيــاء
مجموعة هلسنكي فــي مــوسـكــو ،الـتــي اض ـطــرت إلــى
تعليق أنشطتها فــي عــام  ،1982ألن أغلب أعضائها
كانوا سجناء أو في المنفى ،ومنذ ذلك الحين ،خاضت
المنظمة المعركة تلو األخرى مع الحكومة الروسية،
بما في ذلك التصدي للرئيس فالديمير بوتن المتزايد
االستبداد.
في عهد بوتن ،ظل التحدي المتمثل في دعم حقوق
اإلنسان في روسيا قائما وعصيبا ،وقد منع الكرملين
ً
فعليا بعض المانحين األجانب ،بما في ذلك مؤسسات
المجتمع المفتوح ،من إصــدار منح في روسـيــا ،كما
ذهب إلى إلزام المنظمات التي تتلقى أي تمويل أجنبي
بــاإلعــان عــن نفسها بوصفها "وك ــاالت أجنبية" ـ ـ أو
جواسيس في األساس.
أض ـ ــرت هـ ــذه ال ـس ـي ــاس ــات بـمـنـظـمــة هـلـسـنـكــي في
موسكو بشدة ،ألنها اضطرت إلى اختيار خسارة قدر
كبير من تمويلها ،وبالتالي موظفيها .ومع ذلك ظلت
المجموعة قائمة.
ورغــم أن ألكسييفا انتقدت بــوتــن ،فــإنــه أظـهــر لها
االحترام على مضض ،ربما ألنه كان ينظر إليها على
أنها وطنية روسـيــة .وفــي إحــدى المناسبات ،تزامن
اجتماع بوتن السنوي بقادة حقوق اإلنسان مع عيد
ميالدها ،فأحضر بوتن لها باقة من الزهور ،ثم هنأها
مرة أخرى في عيد ميالدها التسعين.
ال أظـ ــن أن أل ـك ـس ـي ـي ـفــا ت ــأث ــرت ك ـث ـي ــرا ب ـم ـثــل ه ــذه
اإليماءات ،لكنها كانت تعكس االحترام الذي استحقته،
والـتــزامـهــا ب ــإدارة أمــورهــا بطريقة متمدنة حتى في
التعامل مع خصومها ،وكانت تدرك ماذا تمثل وإلى
أي شيء ترمز ،وكذلك كانت حال كثيرين استفادوا من
جهودها في حماية حقوق اإلنسان.
*الرئيس الفخري لمؤسسات المجتمع المفتوح،
ِّ
ومؤسس منظمة هيومان رايتس ووتش ،ومؤلف
كتاب "حركة حقوق اإلنسان الدولية :سجل تاريخي".
"بروجيكت سنديكيت"2018 ،
باالتفاق مع "الجريدة"

ينجم االضطراب السياسي
السائد في أنحاء أوروبا
بشكل أساسي عن فوقية
االتحاد األوروبي ،وانحيازه
الفاضح ،وازدرائه لالنتخابات،
ونزعته إلى قمع المعتقدات
السياسية التقليدية ،وإصراره
على عدم التجاوب ،لكن
ً
المشكلة الفعلية تتعلق أوال
بعدم اعتبار االتحاد مؤسسة
حاكمة بالمعنى الطبيعي
للمصطلح.

األحزاب
السياسية
التقليدية
في االتحاد
األوروبي
ّ
تتابع تخبطها
وتتجه إلى
الزوال

زوايا ورؤى

إن ما يحدث اآلن في فرنسا يحمل الكثير من العبر والدروس،
والسعيد من اتعظ بغيره ال من اتعظ غيره به ،إنها دروس لكل
دول العالم ،السيما تلك الدول التي يغيب فيها الشعب عن
المشاركة أو إبداء الرأي ،أو إقحامها الدول في مغامرات ومعارك
عسكرية أو اقتصادية أو إعالمية ال طائل من ورائها ،وذلك
إللهائها عن الكثير من القضايا.
جلس بجانب منعزل من الديوانية ،بــدا عليه الكثير
م ــن اإلح ـب ــاط وال ـك ــدر وي ـمــأ قـلـبــه ه ــم دف ـي ــن ،إن ــه ال ـيــوم
ل ـيــس ك ـع ــادت ــه ،ج ـل ـسـ ُـت ب ـجــان ـبــه وس ــأل ـت ــه" :ع ـم ــي عـســى
م ــا ش ــر اي ـش ـف ـيــك مـ ـتـ ـك ــدر؟" ،أخ ـ ــرج ت ـن ـه ـيــدة م ــن ال ـق ـلــب،
ً
وبــال ـكــاد رف ــع رأس ــه ق ــائ ــا" :ال ـس ـت ــرات ال ـص ـف ــراء" ،وقـبــل
أن أب ـ ــدي ده ـش ـت ــي أكـ ـم ــل :ن ـع ــم الـ ـسـ ـت ــرات الـ ـصـ ـف ــراء فــي
فــر نـســا ،إ نـهــا اإل مـبــرا طــور يــة الفرنسية ا لـتــي كــا نــت تمتد
م ــن جـ ــزر ال ـك ــاري ـب ــي وال ـب ـه ــام ــا إلـ ــى أق ـص ــى شـ ــرق آس ـيــا
ً
مــرورا بإفريقيا والشرق األو ســط ،إنها فرنسا نابليون
بــو نــا بــرت وا لـحـضــارة واألدب وا لـكــا تــب ا لـمـبــدع فيكتور
هــوغــو ورواي ــات الـبــؤســاء وأح ــدب نــوتــردام والطاحونة
الـحـمــراء ،فــرنـســا خــامــس قــوة نــوويــة فــي الـعــالــم ورائ ــدة
فــي ا لـصـنــا عــات ا لـمـتـقــد مــة ،س ــواء العسكرية أو المدنية
وصناعة الطائرات والسيارات وغيرها.
نعم إنها فرنسا التي تعاني من هذه األمواج البشرية
ال ـت ــي ن ــزل ــت إل ــى الـ ـش ــوارع ب ـعــد أن وص ـل ــت إل ــى مــراحــل
مــن اإل ح ـبــاط ،و ق ـســوة ا لـحـيــاة ،و تـطــا لــب بالتخفيف من
ال ـضــرائــب ال ـتــي تــزيــد م ـعــانــاة تـلــك الـطـبـقــة مــن الـشـعــب،
ث ــم ت ـط ــورت إل ــى م ـطــالــب أخـ ــرى أك ـث ــر ق ـس ــوة .ن ـعــم إنـهــا
اإلم ـب ــراط ــوري ــة ال ـفــرن ـس ـيــة ال ـتــي ت ـعــانــي وسـتـسـتـمــر في
ال ـم ـعــانــاة ح ـتــى تـتـحـقــق م ـطــالــب "ال ـس ـت ــرات ال ـص ـف ــراء"،
فــالـشـعــوب عـنــدمــا ت ـنــزل إل ــى ال ـشــارع يـصـعــب الـسـيـطــرة
ع ـل ـي ـهــا ،ف ـقــد تـ ـج ــاوزت مــرح ـلــة الـ ـخ ــوف م ــن اإلجـ ـ ــراء ات
األ مـنـيــة ،إن مــا يحدث اآلن فــي فرنسا يحمل الكثير من
العبر وا لــدروس ،والسعيد من اتعظ بغيره ال من اتعظ
غيره به ،إنها دروس لكل دول العالم ،السيما تلك الدول
التي يغيب فيها الشعب عن المشاركة أو إبداء الرأي ،أو
إقحامها في مغامرات ومعارك عسكرية أو اقتصادية أو
إعالمية ال طائل من ورائها ,وذلك إللهائها عن الكثير من
القضايا ،وقبل أن يهم العم "بو صالح" بالمغادرة أخرج
من قلبه كلمات صادقة تعبر عن حبه وعشقه لهذا الوطن،
ً
قائال " :حفظ الله الكويت وقيادتها وأهلها من كل سوء
ومكروه وأدام عليها األمن واألمان والرخاء واالستقرار
"بلدة طيبة ورب غفور".
نعم كم نحن بحاجة إ لــى الهدوء والتفكير بعمق وعدم
دفع الشعب إلى اإلحباط ،فالوطن بحاجة لإلخالص وتحريك
عـجـلــة الـتـنـمـيــة ،وال نــريــد أن نـكــرر األس ـطــوانــة فالتحلطم
واالس ـت ـهــزاء والـتــذمــر سـتــؤدي بــالـضــرورة إلــى الـمــزيــد من
اإلحـ ـب ــاط ،فــالـخـلــل ل ـيــس ف ــي األش ـخ ــاص أو ف ــي الـحـكــومــة
ومجلس األمة الذي أدار ظهره لألمة ،بل الخلل في قوانين
وإجراء ات عرجاء ال تتماشى مع التطور وبناء الوطن الذي
تــراجــع إلــى الـمــؤخــرة بـعــد أن كــان يحمل راي ــات ال ــري ــادة...
قاس ومؤلم هذا التساؤل الذي يدمي قلوب
لماذا؟ كم هو
ٍ
أهل الديرة.
حفظ الله الكويت وقيادتها وأهلها من كل سوء ومكروه.

ُ
بدأت أفكر في فرنسا بشكل غير مألوف في
ً
الفترة األخيرة ،وتحديدا في الوضع السياسي
ه ـنــاك .أم ــام احـتـجــاجــات "ال ـس ـتــرات الـصـفــراء"،
تـخـلــى الــرئ ـيــس ال ـفــرن ـســي إي ـمــانــويــل مــاكــرون
عن الوعد الذي أطلقه خالل حملته االنتخابية
بــاالل ـتــزام بــأجـنــدتــه اإلصــاح ـيــة مـهـمــا حـصــل،
فألغى الزيادات الضريبية وتعهد بزيادة خطط
اإل نـفــاق ،مما أدى إ لــى توسيع عجز الميزانية
بما يـفــوق عتبة اال تـحــاد األورو ب ــي ا لـتــي تبلغ
 3في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي .قال
مفوض الميزانية في االتحاد األوروبي ،غونتر
أوتينجر ،إن االتحاد قد يقوم باستثناء ويوافق
على الميزانية الفرنسية التي تخالف القواعد
المعمول بها.
لكن الحكومة اإليطالية الجديدة لم تستفد
ً
من استثناء مماثل ،علما أنها تسعى إلى كسب
الدعم لميزانية يبلغ العجز فيها  2.4في المئة.
يــريــد االت ـحــاد األوروبـ ــي كـبــح الــديــن اإليـطــالــي
ا ل ــذي يبلغ  130فــي ا لـمـئــة مــن ا لـنــا تــج المحلي
اإلجمالي ويفوق عتبة االتحاد األوروبي التي
تقتصر على  60في المئة بنسبة تفوق الضعف.
(تـ ـتـ ـج ــاوز ف ــرن ـس ــا بـ ــدورهـ ــا ت ـل ــك ال ـع ـت ـب ــة لـكــن
الدين في هــذه الحالة يساوي الناتج المحلي
ً
اإلجمالي تقريبا ).
ُ
بـنـظــر االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ،تـعـتـبــر الـحـكــومــة
اإليـطــالـيــة بـمـصــاف األعـ ــداء كــونـهــا مــؤلـفــة من
"ش ـع ـب ــوي ـي ــن" وأش ـ ـخـ ــاص ي ـن ـت ـق ــدون االتـ ـح ــاد
األوروبي من وقت آلخر ،لم يحصل هؤالء على
أي تسهيالت ،مع أن إيطاليا شهدت اضطرابات
سياسية بقدر فرنسا أو أكثر منها.
ُ ّ
ُيـفـتــرض أن تــذكــر نــا هــذه األ ح ــداث كلها بأن
ع ـضــويــة االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي م ـي ــزة ال ُي ـحـ َـســد
ً
عليها! يكون أي بلد ميسور نسبيا في أوروبا
ّ ً
معرضا لالضطرابات ،ويتم التعامل مع
الغربية
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي بطريقة
ّ
"فوضوية" ،مع أن هذه الطريقة قد تبدو منظمة
و مـتـحـضــرة بنظر ا لـجـهــات ا لـخــار جـيــة مقارنة
بما يحصل داخل االتحاد األوروبي بحد ذاته.
ً
كان متوقعا أن يعطي قرار الخروج من االتحاد
ً
ً
ً
األوروبي أثرا سياسيا فوريا يتمثل في زيادة
قوة أقدم األ حــزاب البارزة في بريطانيا :حزب
المحافظين وحزب العمال.
فــي غـضــون ذ لــك ،تتابع األ ح ــزاب السياسية
التقليدية في االتحاد األوروبي ّ
تخبطها وتتجه
إلى الزوال ،وقد انتقلت احتجاجات "السترات
ال ـص ـفــراء" مــن ال ـمــدن الـفــرنـسـيــة إل ــى بــروكـســل،
وال تزال األحزاب "الشعبوية" المزعومة تحقق
المكاسب.
ً
يمكن اعتبار اال تـحــاد األورو ب ــي بـنـ ً
ـاء المعا
ً
و م ــا ك ــرا ف ــي آن ،إذ م ــن ا ل ــوا ض ــح أن ا لـمـصــا لــح
الفرنسية واأللمانية تبقى على رأس أولوياته،
ل ـكــن هـ ــذا ال ـك ـي ــان ي ـج ــذب ط ـب ـقــة س ـيــاس ـيــة مــن
ً
البلدان األصغر حجما من خالل إلغاء األسئلة
ً
الصعبة التي تتعلق بحكم البلدان انطالقا من
البرلمانات وتوفير مناصب نافذة ال تخضع
ً
للمحاسبة و ت ـبــدو أ كـثــر تــأ لـقــا مــن ا لـحـكــو مــات

ا ل ــو طـ ـنـ ـي ــة .و ب ـ ـمـ ــا أن األ لـ ـ ـم ـ ــان ال ي ـ ــر ي ـ ــدون أن
ُ َّ
يظهروا بصورة الكتلة الطاغية ،توزع المكاتب
السياسية في أعلى المراتب بسخاء على دول
أعضاء من الدرجة الثانية مثل بلجيكا وبولندا
وسلوفاكيا والبرتغال.
يـضـمــن غ ـيــاب الـمـحــاسـبــة مـنـفـعــة مـهـمــة ،إذ
اض ـطــرت تـيــريــزا م ــاي إل ــى اإلجــابــة عــن أسئلة
الـ ــرأي ال ـع ــام ال ـبــري ـطــانــي ب ـشــأن االت ـف ــاق ال ــذي
تفاوضت عليه مع بروكسل ،لكن من سيحاسب
بـ ــروك ـ ـسـ ــل عـ ـل ــى نـ ـت ــائ ــج ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي ت ـلــك
المفاوضات؟ إذا خرجت بريطانيا من االتحاد
األورو بــي ّ
ودمــرت بذلك المصالح المهنية في
ّ
لمجرد أن المفاوضين األوروبيين كانوا
القارة
متعنتين أكثر من اللزوم ،من سيجرؤ على طرد
هــؤالء المفاوضين؟ مــن سيحاسبهم؟ ال أ حــد!
ليس لديهم ما يخشونه.
ينجم االضطراب السياسي السائد في أنحاء
أوروبا بشكل أساسي عن فوقية االتحاد األوروبي،
وانحيازه الفاضح ،وازدرائه لالنتخابات ،ونزعته
إلى قمع المعتقدات السياسية التقليدية ،وإصراره
على عدم التجاوب ،لكن المشكلة الفعلية تتعلق
في المقام األول بعدم اعتبار االتـحــاد األوروبــي
مؤسسة حاكمة بالمعنى الطبيعي للمصطلح.
ال يـقــوم االت ـحــاد بــالـمـهــام األول ـيــة الـتــي تؤديها
ال ـح ـكــومــات ،مـثــل ســن الـقــوانـيــن وف ــرض الـنـظــام
والتوفيق بين مختلف المصالح ضمن مجتمع
فاعل ،بل يمكن اعتبار االتحاد األوروبي بمثابة
مشروع غائي ،بمعنى أنه يسعى إلى هدف محدد،
ويـقـضــي عمله بــإنـشــاء ُ"ب ـعــد أوروبـ ــي إضــافــي"،
ً
مــا يعني أن يـكــون هــذا الـكـيــان مــوجــودا لنفسه،
فيستعمل مظاهر "السيادة المتراكمة" في الدول
األع ـض ــاء المنتسبة إل ـيــه لـمـحــاولــة تـجــريــد تلك
الدول من أجزاء إضافية من سيادتها .لهذا السبب،
يكمن النفوذ الحقيقي في يد هيئة غير ُمنتخبة،
ً
ولهذا السبب أيضا يتجاهل االتحاد األوروبي أي
ً
استفتاء وطني ال يدعم أهدافه ُ
المحددة مسبقا أو
يكرر االستفتاءات من جديد.
لقد أثبت االتحاد األوروبي أنه يستطيع تغيير
ســر عــة األ حـ ــداث لكنه يعجز عــن تغيير المسار
القائم ،وبما أنه يعجز عن تصحيح المسار ،فال
مفر من ّ
تعرضه الصطدام مريع في نهاية المطاف!
* (ناشونال ريفيو)

احتجاجات «السترات
الصفراء» انتقلت من المدن
الفرنسية إلى بروكسل
وال تزال األحزاب
«الشعبوية» المزعومة
تحقق المكاسب
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اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ

اﻗﺘﺼﺎد

 ١ KDاﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم

٥.٠٧٩

اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

٥.٢٦٧

٤.٧٣٨

٢.٥٧٥ ٢.٨٧٦ ٣.٢٩٣

ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺟﻴﺪة ﺑﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ ﺟﻠﺴﺎت ٢٠١٨
ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  ١٧.٩ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺳﺠﻠﺖ ﺗﺪاوﻻت اﻟﺠﻠﺴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﺼﺮم
اﻷﺧﻴﺮة ً
أداء إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻷﺳﻬﻢ
اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ،
اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﻓﻲ أداﺋﻬﺎ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ وزادت اﻟﻨﺸﺎط،
وﺗﺄﻟﻘﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح
ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻋﻴﺎن وﻧﻮر وﻣﺸﺎﻋﺮ
ﻟﺘﺪﻋﻢ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ
وﺑﺘﺮوﻏﻠﻒ ً
ﺳﻮﻗﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ وﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ.

أﻗـﻔـﻠــﺖ اﻟ ـﻤــﺆﺷــﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟ ـﺜــﻼﺛــﺔ ﻟ ـﺒــﻮرﺻــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋﻠﻰ
أرﺑ ـ ـ ـ ــﺎح ﻓـ ــﻲ ﺗـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼت اﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴــﺔ
اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2018إذ ارﺗﻔﻊ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.14
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل  6.96ﻧﻘﺎط ﻟﻴﻘﻔﻞ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى  5079.56ﻧـﻘـﻄــﺔ
وﺳﻂ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  17.9ﻣﻠﻴﻮن
دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،ﺑـﻜـﻤـﻴــﺔ أﺳ ـﻬ ــﻢ ﻣ ـﺘــﺪاوﻟــﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  140.4ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت
ﻣﻦ ﺧﻼل  4716ﺻﻔﻘﺔ.
ورﺑـ ـ ــﺢ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻷول
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ  0.05ﻓ ـ ــﻲ ا ﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ﻫــﻲ
 2.37ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 5267.36ﻧـﻘـﻄــﺔ ﺑـﺴـﻴــﻮ ﻟــﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 10.1ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  27.7ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﻧ ـﻔــﺬت ﻋـﺒــﺮ  1425ﺻـﻔـﻘــﺔ ،ﻛــﺬﻟــﻚ
ارﺗ ـﻔــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﺴــﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.33ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺗـﺴــﺎوي
 15.42ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 4738.56ﻧـﻘـﻄــﺔ ﺑـﺴـﻴــﻮ ﻟــﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 7.8ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  112.6ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  3291ﺻﻔﻘﺔ.

ﺟﻠﺴﺔ أﺧﻴﺮة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺳـ ـﺠـ ـﻠ ــﺖ ﺗـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاوﻻت اﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴ ــﺔ
اﻷﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺼــﺮم
ً
أداء إﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺎ ﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻈــﻢ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ
اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﻓــﻲ ا ﻟـﺴــﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ،
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮت ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أداﺋـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ

اﻹﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ــﻲ وزادت ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط،
وﺗﺄﻟﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح،
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻋﻴﺎن وﻧﻮر وﻣﺸﺎﻋﺮ
و ﻟ ـﺘ ــﺪﻋ ــﻢ اﻟ ـﻨ ـﺸ ــﺎط ﻓ ــﻲ ﺳــﻮﻗـﻬــﺎ
ً
ً
ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ وﻟـﻠـﺒــﻮرﺻــﺔ ﻋـﻤــﻮﻣــﺎ،
وﺗــﺮﻓــﻊ ﻣــﻦ أﺣـﺠــﺎم اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ إﻟﻰ
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،إذ
ﺑﻠﻐﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  7ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر،
وﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧــﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك
ً
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ وأﺣﻴﺎﻧﺎ اﻟﻔﺘﻮر
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻌــﺎﻣــﻼت اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻟـﻘـﻴــﺎدﻳــﺔ
ﻋ ـ ـ ــﺪا اﻟـ ـﻨـ ـﺼ ــﻒ ﺳـ ــﺎﻋـ ــﺔ اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة
ﻟﺘﺒﻘﻲ اﻷﻟﻮان ﺧﻀﺮاء وﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺰاد
ﻟﺘﺘﻠﻮن ﻣﺆﺷﺮات ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ آﺧﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﻋﺎم .2018
وﺟﺎء أداء أﺳﻮاق دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
ً
ﻣﻘﺎرﺑﺎ ﻷداء ﺳﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺳﻂ
اﻟﺘﺤﺴﻦ ﺧــﻼل اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻷﺧـﻴــﺮة
ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺘﺪاوﻻت ،وﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻤﻴﻞ إﻟــﻰ اﻟـﺘــﺮاﺟــﻊ ﻓــﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ
ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺪة اﻟﺸﺮاء ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ
ﻗــﺪ ﺗـﻜــﻮن ﺑﻐﻴﺔ إﻗ ـﻔــﺎﻻت ﺳﻨﻮﻳﺔ
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﻮق دﺑﻲ وأﺑﻮﻇﺒﻲ إذ
ارﺗﻔﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.4و  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘــﻮاﻟــﻲ ﻟــﺪﺑــﻲ وأﺑــﻮﻇ ـﺒــﻲ،
ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺣ ـﻘــﻖ اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدي
ﻣ ـﻜ ــﺎﺳ ــﺐ ،وإن ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻫــﺎﻣـﺸـﻴــﺔ،
ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺳﻮق ﻗﻄﺮ،
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ ﺳـ ــﻮق ﻣﺴﻘﻂ

وﺳﻂ ﺗﻤﺎﺳﻚ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎﺗــﻪ اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ
ﺗ ـﻌــﺎﻣــﻼت اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
ً
واﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻈـ ــﺎرا ﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاوﻻت اﻷﺳـ ـ ــﻮاق
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺳ ــﻮف ﺗــﺪﺧــﻞ
ﻋ ـﻄ ـﻠــﺔ ﺧـ ــﻼل ﺟ ـﻠ ـﺴــﺔ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻴــﻮم
وﻫﻲ ﻋﻄﻠﺔ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺗـ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺖ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت ﺑ ــﺎﻟ ـﻠ ــﻮن
اﻷﺧ ـ ـﻀـ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﺗـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼت ﺟـﻠـﺴــﺔ
أﻣﺲ ،إذ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺳﺒﻌﺔ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
ﺑـ ـ  18.3ﻧـﻘـﻄــﺔ وﺻـﻨــﺎﻋــﺔ ﺑـ ـ 11.1
ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ وﺧ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت ﻣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ـ ـ 5.1
ﻧﻘﺎط وﻣﻮاد أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑـ  3.9ﻧﻘﺎط
واﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت ﺑ ـ ـ  1.2ﻧـﻘـﻄــﺔ وﺳـﻠــﻊ
اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑﻨﻘﻄﺔ وا ﺣ ــﺪة ﻓﻘﻂ
وﺑ ـ ـﻨـ ــﻮك ﺑـ ـ ـ  0.04ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ
اﻧ ـ ـﺨ ـ ـﻔ ـ ـﻀـ ــﺖ ﻣـ ـ ـ ــﺆﺷـ ـ ـ ــﺮات أرﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺑـ 14.8
ﻧﻘﻄﺔ ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺑـ  10ﻧﻘﺎط
وﻋﻘﺎر ﺑـ  8.7ﻧﻘﺎط وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑـ 6.1
ﻧـﻘــﺎط ،واﺳﺘﻘﺮ ﻣــﺆﺷــﺮا ﻗﻄﺎﻋﻴﻦ
ﻓـﻘــﻂ ﻫـﻤــﺎ ﺗـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ وﻣـﻨــﺎﻓــﻊ
وﺑﻘﻴﺎ دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗ ـﺼ ــﺪر ﺳ ـﻬــﻢ وﻃ ـﻨ ــﻲ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ
اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ إذ ﺑﻠﻐﺖ
ﺗﺪاوﻻﺗﻪ  2.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻨﻤﻮ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.12ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه ﺳﻬﻢ
زﻳ ــﻦ ﺑ ـﺘ ــﺪاول  1.2ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳـﻨــﺎر

وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.45ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﺛﻢ ﺳﻬﻢ ﻧــﻮر ﺑﺘﺪاول  1.1ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر وﺑﻤﻜﺎﺳﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ  13.5ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ أﻋﻴﺎن ﺑﺘﺪاول
 1.1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 1.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ
ﺑـﺘــﺪاول ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﺘﺮاﺟﻊ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.16ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ
ً
ﻛـﻤـﻴــﺔ ﺟ ــﺎء أوﻻ ﺳ ـﻬــﻢ أﻋ ـﻴ ــﺎن إذ
ﺗــﺪاول ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  30.7ﻣﻠﻴﻮن

ﺳـﻬــﻢ وﺑــﺎرﺗ ـﻔــﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.6ﻓﻲ
ً
اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ وﺟـ ـ ــﺎء ﺛ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺎ ﺳ ـﻬ ــﻢ ﻧ ــﻮر
ﺑﺘﺪاول  15.2ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﺄرﺑﺎح
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  13.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟﺎء ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺳ ـﻬــﻢ ﺑ ـﺘ ــﺪاول  11ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳﻬﻢ
وﺑـﻨـﻤــﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.68ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ،
ً
وﺟﺎء راﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺑﺘﺪاول
 9.6ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 3.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟﺎء ﺧﺎﻣﺴﺎ ﺳﻬﻢ
ﻣـﻴـﻨــﺎ ﺑ ـﺘ ــﺪاول  4.9ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ ﺳﻬﻢ
وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
 ٥٠أﻟﻒ دوﻻر أرﺑﺎح »رﻳﻢ«
ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ذﻛﺮت ﺷﺮﻛﺔ رﻳﻢ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أن ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،أﻣــﻼك ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت واﻻﺳـﺘـﺸــﺎرات
ً
ً
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،وﻗﻌﺖ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻣﻊ إﺣﺪى
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
وﻗﺎﻟﺖ »رﻳــﻢ« ،إن اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻬﺪف
ﺑـﻴــﻊ اﻟ ـﺤــﻖ اﻟـﺤـﺼــﺮي ﻟـﻠـﻌــﻼﻣــﺔ اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ،Century21وذﻟــﻚ ﺑﻤﺒﻠﻎ 250
أﻟﻒ دوﻻر .وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ
ﻣ ــﻦ ﻫ ــﺬه اﻟـﺼـﻔـﻘــﺔ ﻳـﺒـﻠــﻎ  50أﻟ ــﻒ دوﻻر،
وأن اﻷﺛــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺳــﻮف ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم .2019

»ﻳﺎﻛﻮ« ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺑـ  ٥.٩ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ ﻳﺎﻛﻮ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺘﺮح أﺧﺬ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺤﺪود 5.87
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،وذﻟﻚ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﻤﺒﻠﻎ
 2.53ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺨﺰون ﺑﻤﺒﻠﻎ
 3.35ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.

وﻟﻔﺘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ أﺧﺬ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت إﻟﻰ أن
ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻌﺎم  2018ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ُ
اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ.
وﺗﻮﻗﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﺆﺛﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح ﻋﺎم .2018

»اﻟﺴﻜﺐ« :ﻧﻘﻞ ﺗﺒﻌﻴﺔ وﺣﺪة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
واﻓــﻖ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻜﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻌــﺪﻳــﻞ اﻟـﻬـﻴـﻜــﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣــﻊ ﻗــﺮار ﻫﻴﺌﺔ أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل رﻗــﻢ 124
ﻟﺴﻨﺔ  2018ﺑﻨﻘﻞ ﺗﺒﻌﻴﺔ وﺣﺪة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﺘﺼﺒﺢ
اﻟـﺘـﺒـﻌـﻴــﺔ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻃــﺮ ،وإﻋـ ــﺎدة

ﺗـﻌـﻴـﻴــﻦ ﻣـﻜـﺘــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﺳــﺐ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ﻟـﺘــﺪﻗـﻴــﻖ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺈﺻﺪار ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،2019ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺐ داود ﺣﻨﺎ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﺴﺆول وﺣﺪة
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.

»اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ« ﺗﺰﻳﺪ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ
»أﻓﻜﺎر اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ« إﻟﻰ ٪٤١.٨
زادت ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟ ـ ُـﻤ ــﺪرﺟ ــﺔ ،وﻫ ــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ أﻓ ـﻜ ــﺎر اﻟـﻘــﺎﺑـﻀــﺔ،
ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.82ﻓــﻲ ا ﻟـﻤـﺌــﺔ ،وﺑﻘﻴﻤﺔ 779.94
أﻟ ــﻒ دﻳ ـﻨــﺎر ،ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﺣﺼﺘﻬﺎ إﻟ ــﻰ 41.76
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ،إن زﻳ ــﺎدة ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ــﺰﻣ ـﻴ ـﻠ ــﺔ ﺳ ـ ــﻮف ﻳ ـﺘ ــﺮﺗ ــﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ
زﻳﺎدة رﺻﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﻴﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟـ«اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ« ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ .2018

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻻر واﻟﻴﻮرو
وﺗﺮاﺟﻊ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﺳ ـﺘ ـﻘــﺮ ﺳ ـﻌــﺮ ﺻـ ــﺮف اﻟ ـ ــﺪوﻻر
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر أﻣﺲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
 0.303دﻳﻨﺎر ،ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻴﻮرو
ﻋﻨﺪ  0.346دﻳﻨﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر
ﺻﺮف اﻣﺲ اﻷول.
وﻗ ــﺎل ﺑـﻨــﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي،
ﻓﻲ ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ
اﻹﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧـ ــﻲ ،إن ﺳـ ـﻌ ــﺮ ﺻ ــﺮف
اﻟ ـﺠ ـﻨ ـﻴــﻪ اﻹﺳ ـﺘــﺮﻟ ـﻴ ـﻨــﻲ اﻧـﺨـﻔــﺾ
إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى  0.384دﻳ ـﻨــﺎر ،ﻛﻤﺎ
اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  0.307دﻳـﻨــﺎر ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
 0.002دﻳﻨﺎر دون ﺗﻐﻴﺮ.
واﺳ ـﺘ ـﻘــﺮ اﻟـ ـ ــﺪوﻻر ﻋ ـﻠــﻰ ﻧـﻄــﺎق
واﺳــﻊ ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ
ﻫﺰﻳﻠﺔ أﻣﺲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺪر اﻟﺪوﻻر
اﻷﺳـ ـﺘ ــﺮاﻟ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺎﺳ ــﺐ ،ﻓ ــﻲ ﻇﻞ
اﻧﺤﺴﺎر اﻟـﺘــﻮﺗــﺮات ﺑﺸﺄن اﻟﻨﺰاع

اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﺼﻴﻦ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺈﺣﺮاز ﺗﻘﺪم
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت.
وزاد اﻟﺪوﻻر اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ  0.4ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  0.7063دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ،
ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻨﺨﻔﺾ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻌﺎم.
وﻋ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﻟ ـﻴ ــﺔ
أﻣ ـ ــﺎم ﻧـﻈـﻴــﺮﺗـﻬــﺎ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﻫــﺬا
اﻟـﻌــﺎم ،ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻮﺗﺮات ﺑﻴﻦ أﻛﺒﺮ
اﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﻦ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ،ﺣـﻴــﺚ
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟ ــﺪوﻻر اﻻﺳـﺘــﺮاﻟــﻲ ﻋﻤﻠﺔ
وﺛـﻴـﻘــﺔ اﻟ ـﺼـﻠــﺔ ﺑـﺤــﺮﻛــﺔ اﻟـﺘـﺠــﺎرة
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
واﺳ ـﺘ ـﻘــﺮ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟ ـ ــﺪوﻻر ﻋﻨﺪ
 ،96.43وﻛـ ــﺎن ﻳـﺘـﺠــﻪ إﻟ ــﻰ إﻧ ـﻬــﺎء
اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻜ ــﺎﺳ ــﺐ ﺑ ـﻨ ـﺤــﻮ 5
ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﻣــﺪﻋــﻮﻣــﺎ ﺑــﺎﻟـﺘــﻮﺗــﺮات
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ورﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.

اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺼﺪد أول ﺗﺮاﺟﻊ
ﺳﻨﻮي ﻓﻲ  ٣أﻋﻮام
ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺬﻫﺐ أﻣﺲ ﻣﻊ ﺻﻌﻮد اﻷﺳﻬﻢ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻓﺮص إﺣﺮاز
ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﺘﺠﻪ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺪن ﺻﻮب أول اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻨﻮي ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ،2015
ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺼﻌﻮد اﻟﺪوﻻر ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻤﺨﺎوف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋﺪة.
ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻌﺪن اﻟﻨﻔﻴﺲ ﺑﺼﺪد أﻓﻀﻞ ﺷﻬﺮ ﻟــﻪ ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ ،2017
ﺑﻌﺪ أن ﻟﻤﻠﻢ ﺷﺘﺎت ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻌﺎت ﺣــﺎدة ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ وﻓﺘﻮر اﻟ ــﺪوﻻر ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﻮاﻋﺚ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ
ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  0622ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ ﻛﺎن اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﻮري ﻟﻠﺬﻫﺐ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ  0.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟــﻰ  1279.17دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ )اﻷوﻧـﺼــﺔ(،
ﻣﻘﺘﺮﺑﺎ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ  6أﺷﻬﺮ  1282.09دوﻻرا اﻟﻤﺴﺠﻞ
ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ.
وﻧﺰﻟﺖ ﻋﻘﻮد اﻟﺬﻫﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻵﺟﻠﺔ  0.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ 1281.5
دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ.
وﻗﺎل أﺟﺎي ﻛﻴﺪﻳﺎ اﻟﻤﺪﻳﺮ ﻟﺪى ﻛﻴﺪﻳﺎ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻣﺒﺎي
»ﻣﺨﺎوف اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ﺗﻬﺪأ
ﻗﻠﻴﻼ ،وﻫﻮ ﻣﺎ دﻋﻢ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﻊ
ﻟﺠﻨﻲ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺐ ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ.

وﺗﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ
ً
ارﺗ ـﻔ ــﺎﻋ ــﺎ ﺳ ـﻬــﻢ ك ﺗـﻠـﻔــﺰﻳــﻮﻧــﻲ إذ
ارﺗـﻔــﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  68ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه
ﺳ ـﻬــﻢ إﻳ ـﻔــﺎ ﻓ ـﻨ ــﺎدق ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ 18.6
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺛ ــﻢ ﺳـﻬــﻢ ﻧ ــﻮر ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 13.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﺒﺮد
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ
وﻃﻨﻴﺔ م ب ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﻛــﺎن أﻛﺜﺮ اﻷﺳـﻬــﻢ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ
ﺳﻬﻢ »إﻳﻔﻜﺖ« إذ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 54.2ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺗ ــﻼه ﺳـﻬــﻢ أوﻟــﻰ

ﺗـﻜــﺎﻓــﻞ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  10ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺛﻢ
ﺳﻬﻢ ورﺑﺔ ت ﺑﻨﺴﺒﺔ  8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
وراﺑـﻌــﺎ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ  7ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎزل ﺑﻨﺴﺒﺔ
 5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

»اﻟﻤﺪار« ّ
ﺗﺤﺼﻞ  ١.٧٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻌﻤﻼء
أﻋـ ـ ـﻠـ ـ ـﻨ ـ ــﺖ ﺷـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺪار ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ  1.75ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻋﻤﻼء
اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ ،إن أﺛـ ـ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺔ

اﻟ ـﺠ ــﻮﻫ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﻫ ــﻮ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ رﺑ ــﺢ
ﻗﺪره  1.75ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺳﻴﻈﻬﺮ أﺛﺮه ﻓﻲ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﻋﺎم .2018

ً
»اﻟﺘﺠﺎري« :ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ
أﻓﺎد اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻫ ــﺎﺷ ــﻢ ﻣــﻦ
وﻇ ـﻴ ـﻔــﺔ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟﻠﻘﻄﺎع
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻹدارة ،وﺗــﻢ

ﺗ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﻒ ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ أﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻬﺎم.

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  /4004اﻟﺜﻼﺛﺎء  1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019م  25 /رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ 1440ﻫـ
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٧

اﻗﺘﺼﺎد

إﻋﺪاد :أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ

ٔ
ٓ
ﻧﺴﺘﻘﺒﻞ اراء ﻛﻢ ﺑﺸﺎن ﺻﻔﺤﺎت »اﻟﺠﺮﻳﺪة« اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ a.ajami@aljarida.com

اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ  ...٢٠١٨ﻋﻬﺪ ﻳﻨﻘﻀﻲ وﻣﺸﻬﺪ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻣﺮﺗﺒﻚ
ً
أﻧﻬﻰ ﻋﺎم  ٢٠١٨ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص
ﺑﺘﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺷﻤﻠﺖ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ،واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ً
ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻫﻨﺎك ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻨﺘﻈﺮة ﻟﻠﺮؤﺳﺎء
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ.
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻲ ً
وﻳﻤﺜﻞ ذﻟﻚ إﻳﺬاﻧﺎ ﺑﺒﺪء ﻋﻬﺪ ﻧﻔﻄﻲ ﺟﺪﻳﺪ وﺗﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪﻣﺎء
وﻣﻨﺢ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﺮﺻﺔ إﺛﺒﺎت ذاﺗﻬﺎ ،ﻓﻲ إﻃﺎر
اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﻼد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع

ً
اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ إﻧﺘﺎج  ٤ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .٢٠٣٠
ً
وﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزه ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٨ﻳﻌﺪ ﻣﻘﺒﻮﻻ ،إﻟﻰ ﺣﺪ
ﻛﺒﻴﺮ ،ﻓﻘﻂ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى
وﺗﻌﻄﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ،ﻣﻤﺎ أدى اﻟﻰ اﺳﺘﺠﻮاب وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﺑﻠﻎ اﻷﻣﺮ ﺣﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻧﺴﺘﻌﺮض ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﻣﺮ
ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﺼﺮم.

ً
ً
ﺟﺎء د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ وزﻳــﺮا ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﻨﻔﻂ
ً
ً
ووزﻳ ـ ـ ـ ــﺮا ﻟ ـﻠ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء واﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎء ،ﺧ ـﻠ ـﻔ ــﺎ ﻟ ـﻠــﻮزﻳــﺮ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺨﻴﺖ اﻟﺮﺷﻴﺪي ،ﺑﻌﺪ أن ﺷﻐﻞ »أي
اﻟـﻔــﺎﺿــﻞ« ﻋ ــﺪة ﻣـﻨــﺎﺻــﺐ ﻓــﻲ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻳﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
وآﺧﺮ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻠﻪ ﻛﺎن وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺎﺷﻢ

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول
ﺻﺪرت أول ﺷﺤﻨﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
اﻟﺨﻔﻴﻒ ﺑﻤﺆﺷﺮ
ﻛﺜﺎﻓﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 48
و 49درﺟﺔ

ﺷﻜﻠﺖ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
»ﻛ ـﻴ ـﺒ ـﻴ ــﻚ« ﻫ ــﺎﺷ ــﻢ ﻫـ ــﺎﺷـ ــﻢ ،ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﻨ ـﺼ ـﺒــﻪ ﻓــﻲ
ﻣﻨﺘﺼﻒ ا ﻟ ـﻌــﺎم ﺻــﺪ ﻣــﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄ ــﻲ واﻟـ ـﻤ ــﺮاﻗـ ـﺒـ ـﻴ ــﻦ ﻷﻧـ ـ ــﻪ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻜـ ـﻔ ــﺎءات
ً
اﻟﻤﺸﻬﻮد ﻟﻬﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أﺗﺖ
ً
ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،وذﻟﻚ اﻋﺘﺮاﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺧﻞ
ﻗﻴﺎدﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول ﺑﺸﺆون اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وأرﺑﻜﺖ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع
ً
اﻟﺤﻴﻮي ،اﻟﺬي ﺷﻬﺪ أﺣﺪاﺛﺎ وأزﻣﺎت ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ،
ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻤﻖ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ
اﻟﻨﻔﻄﻴﻴﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻷﺧﻴﺮة
ً
ﻟﻠﻘﻴﺎدات ﻋﺎدت ﺑﻬﺎﺷﻢ ﻫﺎﺷﻢ رﺋﻴﺴﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬي
ً
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﻠﻔﺎ ﻟـﻨــﺰار اﻟـﻌــﺪﺳــﺎﻧــﻲ ،إذ ﻟﻘﻲ
ً
ً
ﻫــﺎﺷــﻢ ﺗــﺮﺣ ـﻴ ـﺒــﺎ وارﺗـ ـﻴ ــﺎﺣ ــﺎ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدات
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻌــﺮﻓــﻪ ﻋــﻦ ﻛـﺜــﺐ وﺗـﺸـﻬــﺪ ﻟﻪ
ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة.

اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﻴﻒ
ً
ﺑـﻌــﺪ  72ﻋــﺎﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺗـﺼــﺪﻳــﺮ أول
ﺷـﺤـﻨــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ إﻟــﻰ
اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﻗــﺎﻣــﺖ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮول

»ﺑﺮﻧﺖ« ﻳﺨﺘﺘﻢ آﺧﺮ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻌﺎم
ﺑﺄول ﻫﺒﻮط ﺳﻨﻮي ﻣﻨﺬ ٢٠١٥
ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻧﺤﻮ اﺛﻨﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻲ آﺧﺮ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻌﺎم أﻣﺲ ،ﻣﻘﺘﺪﻳﺔ
ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺼﺪد أول
اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻨﻮي ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام وﺳﻂ
ﻣﺨﺎوف ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ ﺗﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮوض.
وﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺰزت اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺎت إزاء اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ
ﺑـﺘـﻠـﻤـﻴـﺤــﺎت إﻟ ــﻰ اﺗ ـﻔ ــﺎق ﺗ ـﺠ ــﺎرة ﻣﺤﺘﻤﻞ
ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ،ﻣﻊ ﻗﻮل
اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ إﻧﻪ أﺟﺮى »ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ
ﺟﻴﺪة ﺟﺪا« ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﺟﻴﻦ
ﺑﻴﻨﻎ.
وﺑ ـ ـﺤ ـ ـﻠـ ــﻮل اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺔ  0740ﺑ ـﺘــﻮﻗ ـﻴــﺖ
ﻏــﺮﻳ ـﻨ ـﺘــﺶ ،ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮد اﻵﺟـ ـﻠ ــﺔ ﻟـﺨــﺎم
ﺑﺮﻧﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ  1.04دوﻻر ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ﻧﺤﻮ
اﺛﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  54.25دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
واﻧﺨﻔﺾ »ﺑﺮﻧﺖ« ﻧﺤﻮ  19ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ
 2018إﺛﺮ ارﺗﻔﺎع ﻋﺎﻣﻴﻦ.
وﺳﺠﻠﺖ ﻋﻘﻮد اﻟـﺨــﺎم اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻏﺮب
ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ  46.11دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ،
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ  78ﺳﻨﺘﺎ أو  1.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ آﺧﺮ
إﻏﻼق ﻟﻬﺎ .واﻟﺨﺎم ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻧﺤﻮ  24ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﻌﻈﻢ ﻓﺘﺮات  ،2018ﻛﺎﻧﺖ
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ارﺗـﻔــﺎع ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﻄﻠﺐ
ﻗ ــﻮي وﺑ ــﻮاﻋ ــﺚ اﻟـﻘـﻠــﻖ ﺑ ـﺸــﺄن اﻟـﻤـﻌــﺮوض،
ﻻﺳ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ ﺑ ـﺘــﺄﺛ ـﻴــﺮ ﺗ ـﺠــﺪﻳــﺪ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
إﻳﺮان ،واﻟﺬي دﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.
وارﺗﻔﻌﺖ ﻋﻘﻮد ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ ،اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻣﺆﺷﺮا ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،ﻧﺤﻮ اﻟﺜﻠﺚ

ﺑـﻴــﻦ ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ وأﻛ ـﺘــﻮﺑــﺮ ﻟـﺘـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ 86.74
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
ﻛـ ــﺎن ذﻟـ ــﻚ أﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى ﻣ ـﻨــﺬ أواﺧـ ــﺮ
 ،2014ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأ اﻧﺤﺪار ﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
وﺳـ ــﻂ ﺗ ـﺨ ـﻤــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻨــﺎﻣ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮوض
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻲ ،ﻟ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻮﻗـ ــﻊ ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻠ ـ ـﻠـ ــﻮن ﻛـ ـﺒ ــﺎر
وﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻛﺜﻴﺮون أن ﻳﺴﺠﻞ اﻟﺨﺎم 100
دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ .2018
ﻟﻜﻦ ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟــﻚ ،ﻣﺤﺖ أﺳﻌﺎر ﺑﺮﻧﺖ
ﻛ ــﻞ ﻣـﻜــﺎﺳــﺐ  2018ﻟـﺘـﻬــﻮي ﻧـﺤــﻮ  40ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ ذروة اﻟﻌﺎم ،وﺗﺴﺠﻞ ﻧﺤﻮ 53.25
دوﻻرا ﻟـﻠـﺒــﺮﻣـﻴــﻞ ،ﻓﻴﻤﺎ أﺻـﺒــﺢ أﺣ ــﺪ أﺷــﺪ
ﺗﺮاﺟﻌﺎت ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻘﻮد
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻋﻄﺖ واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ
ﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨ ــﺎءات ﺳ ـﺨ ـﻴــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻷﻛﺒﺮ ﻣﺸﺘﺮي اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ،
وﻣﻊ ﺗﺄﺛﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎم ﺳﻠﺒﺎ
ﺑﻔﻌﻞ ﺑﻮاﻋﺚ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﻦ
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﻗـ ـ ــﺎل ﺳ ــﻮﻛ ــﺮﻳ ــﺖ ﻓ ـﻴ ـﺠ ــﺎﻳ ــﺎﻛ ــﺎر ،ﻣــﺪﻳــﺮ
ﺗﺮﻳﻔﻜﺘﺎ ﻻﺳـﺘـﺸــﺎرات اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ ،إن »إﻧـﻘــﺎذ
إﻳـ ــﺮان ﻫ ــﻮ اﻟـ ــﺬي ﻓـﺠــﺮ ﺣـﻘــﺎ ﻓـﻘــﺎﻋــﺔ ﺳــﻮق
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم وﻗﺘﻬﺎ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻘﺮﻳﺐ ،وﻓــﻲ ﻏﻴﺎب أي ﺷــﻲء ﺟﺪﻳﺪ ،ﻓﺈن
أول ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻐﻂ ﻷﺳــﻮاق اﻟﻨﻔﻂ ﺳﺘﺄﺗﻲ
ﻗ ـ ــﺮب ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ  2019أو ﻗ ـﺒ ـﻠ ـﻬــﺎ ﺑ ـﺸ ـﻬــﺮ أو
ﻧﺤﻮ ذﻟــﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗـﺠــﺮي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ
اﻹﻋﻔﺎءات ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت إﻳﺮان«.

ﺑ ـﺘ ـﺼــﺪﻳــﺮ أول ﺷ ـﺤ ـﻨــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
اﻟﺨﻔﻴﻒ ﺑﻤﺆﺷﺮ ﻛﺜﺎﻓﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  48و 49درﺟﺔ،
ً
ﻟﻴﻤﺘﻠﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑــﺬﻟــﻚ ﻧــﻮﻋــﺎ آﺧ ــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟ ـﺨ ــﺎم ،ﻛﺒﻘﻴﺔ دول اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ
ً
واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻋــﺪة أﻧــﻮاع وﻗــﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺎوﻳﺎ
ﻟﺴﻌﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﺑﺮﻧﺖ.

ﻣﺼﻔﺎة ﻓﻴﺘﻨﺎم
أﻧـﻬــﻰ اﻟ ـﻌــﺎم أﺣــﺪاﺛــﻪ ﻛــﺬﻟــﻚ ﻋـﻠــﻰ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ
ﺑ ـﻤ ــﺪى ﺟــﺎﻫــﺰﻳــﺔ ﻣ ـﺼ ـﻔــﺎة ﻓـﻴـﺘـﻨــﺎم ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﺘﺠﺎري رﻏﻢ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ 9.2
ﻣـﻠـﻴــﺎرات دوﻻر ،ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ  4.2ﻣـﻠـﻴــﺎرات ﻣﻦ
ً
ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﻼك ،و 5ﻣﻠﻴﺎرات ﻗﺮوﺿﺎ ،وذﻟﻚ
ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻋﻦ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣﻲ
ﻋﻦ ﺳــﺪاد ﺣﺼﺘﻪ وﺗـﻌــﺬره ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣﻴﺔ.

ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺰور
ﺗﻢ إﻋﺪاد دراﺳﺔ ﺟﺪوى ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﺧﻼل
اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣــﻦ ﻋــﺎم  2018ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
ﻣﺼﻔﺎة اﻟــﺰور إﻟﻰ أﺧﺮى ﺗﺠﺎرﻳﺔ ،ذات
ﻗﺪرة ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ زﻳﺖ
اﻟ ــﻮﻗ ــﻮد ﻣـﻨـﺨـﻔــﺾ اﻟـﻘـﻴـﻤــﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﺑـﺘــﺮوﻟـﻴــﺔ ﻋــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـﻘـﻴـﻤــﺔ وذات رﺑﺤﻴﺔ
ﻣ ـﻤ ــﺎ ﻗ ــﺪ ﻳ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻀــﺎﻓــﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻮط اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻤﻜﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻔﺎة
وﻳﺰﻳﺪ إﻳــﺮادات اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ.
وأﻇـ ـﻬ ــﺮت اﻟ ـﻨ ـﺘــﺎﺋــﺞ اﻷوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ
اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺪوى ،أﻧـ ـ ــﻪ ﺳ ـﺘ ـﺘ ــﻢ زﻳ ـ ـ ـ ــﺎدة رﺑ ـﺤ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﺼﻔﺎة ﺑﻌﺪ ر ﻓــﻊ ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
وإﺿﺎﻓﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ

ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ  1.6ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  11.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻤﺼﻔﺎة اﻟﺰور.

ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺪﻗﻢ
أﻗﻴﻤﺖ ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ
وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟــﺪﻗــﻢ ،وﻣ ــﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﻤـﻜــﺎﻧــﺔ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ
ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟــﺪﻗــﻢ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛﻤﺮﻛﺰ
اﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠ ــﻲ ﻣـ ـﻬ ــﻢ ﻟ ـﻠ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ
وﻳﺘﻜﻮن ﻣﺸﺮوع ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺪﻗﻢ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟـﺒـﺘــﺮوﻛـﻴـﻤــﺎوﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺛ ــﻼث ﻣ ــﺮاﺣ ــﻞ ،ﺗﺘﻀﻤﻦ
اﻷوﻟﻰ وﺣﺪات اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻔﺎة،
ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺗـﺸـﻤــﻞ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ اﻟـﻤــﺮاﻓــﻖ
وا ﻟ ـﺨــﺪ ﻣــﺎت ا ﻟــﺪا ﻋ ـﻤــﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺼﻔﺎة.
أﻣﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺘﺸﻤﻞ ﻣﻨﺸﺂت ﺗﺨﺰﻳﻦ
وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ واﻟﺴﺎﺋﺒﺔ
ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺪﻗﻢ ،وﻣﻨﺸﺂت ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم
اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟـﻤـﺼـﻔــﺎة ﻓــﻲ رأس ﻣــﺮﻛــﺰ ،وﺧــﻂ
أﻧﺒﻮب ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﺑﻄﻮل  80ﻛﻠﻢ ﻣﻦ رأس
ﻣﺮﻛﺰ إﻟﻰ ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺪﻗﻢ.
وﺗ ــﻢ إﺳ ـﻨــﺎد ﻋـﻘــﻮد اﻟـﻬـﻨــﺪﺳــﺔ واﻹﻧ ـﺸ ــﺎءات
واﻟـﻤـﺸـﺘــﺮﻳــﺎت ﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣــﺮﻣــﻮﻗــﺔ ،إذ
أﺻــﺪرت إﺷﻌﺎرات اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.

اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺒﻴﺌﻲ
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻓﻲ
ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ  ،إﻳﻘﺎد اﻟﺸﻌﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟــﺪاﺋ ـﻤــﺔ ﻟـﻤـﺸــﺮوع اﻟ ــﻮﻗ ــﻮد اﻟـﺒـﻴـﺌــﻲ ﺑﻤﺼﻔﺎة
ً
»ﻣ ـﻴ ـﻨ ــﺎء ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ« ،إﻳـ ــﺬاﻧـ ــﺎ ﺑ ـﺒ ــﺪء اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴــﻞ
اﻟـﺘـﺠــﺮﻳـﺒــﻲ ﻟ ـﻠــﻮﺣــﺪات اﻟ ـﻤـﺴــﺎﻧــﺪة ،اﻟ ــﺬي ﻳﻌﺪ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪات
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع إذ وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ
اﻹﻧـﺠــﺎز اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع  96.9ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻳ ـ ـﻌـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع ﻣ ـ ــﻦ أﺿ ـﺨ ــﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ
ﺑ ـﻤ ـﻴ ــﺰاﻧ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪر ﺑـ ـ ـ  15.2ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر
دوﻻر ،إﻻ أن ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﱠ
ﺣﻤﻞ
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ــﺮول اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ﱡـﺘـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺜﺮ ﻣﺸﺮوع اﻟﻮﻗﻮد
اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻒ وﻋ ـ ــﺪم اﻛـﺘـﻤــﺎﻟــﻪ

ﺑــﺎﻟـﺸـﻜــﻞ اﻟ ـﻤــﺮﺟــﻮ واﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﺪف ﺣ ـﺘــﻰ اﻵن.

اﻟﻐﺎز اﻟﺤﺮ
ﺷــﺮﻛــﺔ ﻧ ـﻔــﻂ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗـﻌـﻠــﻦ ﺑ ــﺪء إﻧ ـﺘ ــﺎج 500
ﻣﻠﻴﻮن ﻗــﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ً
اﻟﺤﺮ ،إذ ﺳﺘﺴﻌﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ إﻟــﻰ زﻳــﺎدة اﻹﻧﺘﺎج
إﻟﻰ  850ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ.

ﻣﺸﺮوع ﺧﻂ اﻟﻐﺎز اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺑـﻠـﻐــﺖ ﻧـﺴـﺒــﺔ اﻹﻧ ـﺠ ــﺎز ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع  78ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﺑﺘﻜﻠﻔﻪ  428ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ،وﻳــﺄﺗــﻲ ﻫــﺬا
ً
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﺗـﻤــﺎﺷـﻴــﺎ ﻣــﻊ اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮول  ،2040ﻧـﺤــﻮ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ
ﻃــﻮﻳ ـﻠــﺔ اﻷﻣ ـ ــﺪ ،وﺗ ـﻬ ــﺪف اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع
اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ وﺣﺪة ﻏﺎز ﺧﺎﻣﺴﺔ ﻟﻮﺣﺪات
ﻣﺼﻨﻊ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﺎل ﻓﻲ ﻣﺼﻔﺎة ﻣﻴﻨﺎء اﻷﺣﻤﺪي،
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  805ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  106آﻻف ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺜﻔﺎت
ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻐﺎزات ﻣﻦ
ﺣﻘﻮل ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ أو اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﻨﻔﻂ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ أو ﻣــﻦ ﻣـﺼــﺎﻓــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﺒـﺘــﺮول
َ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺼﻞ ﻏﺎزي اﻟﻤﻴﺜﺎن
واﻹﻳﺜﺎن وﺗﺰوﻳﺪ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت.

أوﺿﺎع أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺧﻼل ﻋﺎم 2018
واﺟ ـ ــﻪ اﻻﺗـ ـﺠ ــﺎه اﻟ ـﺼ ـﻌ ــﻮدي اﻟـ ـﻘ ــﻮي ﻷﺳـ ــﻮاق
اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﺎﻣﻴﻦ أﻗﻮى اﺧﺘﺒﺎر ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ
ً
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣــﻦ ﻋــﺎم  2018وﺗـﺤــﺪﻳــﺪا ﻣﻨﺬ
ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،إذ ﻋﻤﺪ ﻓﻴﺾ اﻹﻣﺪادات
واﻟﻤﺨﺎوف اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﻗﺘﺼﺎدي إﻟﻰ
ً
ﺧﻠﺨﻠﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
ً
وﺗﺠﺎوز ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺎم  75و 85دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ
ً
وﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻘﻴﺖ اﻷﺳﻌﺎر دﻋﻤﺎ ﻣﻦ آﻣﺎل أن
ﺗﺆدي إﻋﺎدة ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان
إﻟﻰ ﺧﺮوج ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻮق.
ﻟ ـﻜ ــﻦ اﻷﻣ ـ ــﺮ ﺗ ـﻐ ـﻴــﺮ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻣـ ــﺎ ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،إﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﻤﺢ ﺑﺈﻋﻔﺎءات ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻌﻤﻼء
ﻣــﻮاﺻ ـﻠــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻴ ــﺮاد اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ،ﻣﻤﺎ
ﻳـﻀـﻌــﻒ ﺗ ـﻬــﺪﻳــﺪ ﺣـ ــﺪوث أزﻣـ ــﺔ ﻓﻲ
اﻹﻣﺪادات.

اﺗﻔﺎق »أوﺑﻚ«
ﺗﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج

ً
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﻮازي  1.8ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﻣﻦ اﻟــﺪول داﺧــﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟــﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ
»أوﺑ ــﻚ« وﺧــﺎرﺟـﻬــﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ  2018ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
دﻋﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
وﺣﻠﻔﺎء ﻫﺎ إﻟــﻰ ﻋــﺪم ﺧﻔﺾ إﻧـﺘــﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎم
اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﻛــﻲ ﻻ ﺗـﺼـﻌــﺪ اﻷﺳ ـﻌ ــﺎر ،ﻟـﻜــﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ً
وﺣ ـﻠ ـﻔــﺎء ﻫــﺎ اﺗـ ـﺨ ــﺬوا ﻗ ـ ــﺮارا ﻓ ــﻲ ﺷ ـﻬــﺮ دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﺑﺨﻔﺾ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ  1.2ﻣﻠﻴﻮن
ً
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻮاق.

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗ ــﺮرت اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻻﺗـﻔــﺎق اﻟـﻨــﻮوي ﻣﻊ إﻳــﺮان ﺧﻼل
ً
ﻋﺎم  2018ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ أن ﺗﺨﻀﻊ إﻳــﺮان ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮد ﺟﺪﻳﺪة ارﺗﺄﺗﻬﺎ
إﻳﺮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ وﻟﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻢ ﻓﺮض
ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻧﻔﻄﻴﺔ
ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دور ،ﻓﺘﻢ ﻣﻨﺢ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟــﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮرد اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻛﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﺗﺪﺑﻴﺮ
أﻣــﻮرﻫــﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ دون اﻻﻋـﺘـﻤــﺎد ﻋﻠﻰ إﻳ ــﺮان ﻓﻲ
إﻣﺪادﺗﻬﺎ ﻷن ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ ﺷﺎﺋﻚ وﻣﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول ،واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ً
ﻣﻊ إﻳﺮان ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ.

اﻧﻬﻴﺎر اﻷﺳﻌﺎر
ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑــﺪأت ﺗﻠﻮح
ﻓﻲ اﻷﻓﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻌﺪ
ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ دول »أوﺑﻚ« ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﺣﺼﺔ إﻳ ــﺮان ﻟﻜﻦ اﻷﻣ ــﺮ ﺗـﻄــﻮر وﺑ ــﺪا ﻫـﻨــﺎك ﺷﺒﻪ
ً
اﻧـﻬـﻴــﺎر ﻓــﻲ أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ وﺻ ـﻠــﺖ أﺣ ـﻴــﺎﻧــﺎ إﻟــﻰ
ً
ً
ﻣــﺎدون اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻣــﺮورا ﺑﺸﻬﺮ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺣﺘﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ
ً
ً
ً
ﺳﺠﻞ أﺳﻌﺎرا ﺗﻔﻮق  75دوﻻرا ؛ ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎﺑﺎ
أﺧﺮى ،ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺴﻮق ،ﺗﻘﻒ وراء ﺗﺮاﺟﻊ
اﻷﺳﻌﺎر ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺊ ﺑﺄن
ً
ً
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻴﺸﻬﺪ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ارﺗﻔﺎع اﻹﻧﺘﺎج اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي.

اﺗﺠﺎه ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﺑﺸﺪة
ﻫﻮت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﻋ ــﺎم وﻧـﺼــﻒ اﻟ ـﻌــﺎم وأﻧ ـﻬــﺖ  2018ﻋـﻠــﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ً
ﺗــﺰ ﻳــﺪ ﻋﻠﻰ  20ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﺘﺰاﻳﺪ
اﻟﻤﻌﺮوض وﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ
إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ

د.ﻋﺒﺪاﻟﺴﻤﻴﻊ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ*

ﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄــﻲ ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴـﺘــﻪ
اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ أﻣـ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ــﻦ واﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ،وأرى أن رﺳــﻢ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ا ﻟــﺪو ﻟــﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻐﻠﺔ اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ
أﻋﻨﻲ اﻟﻨﻔﻂ -ﻻ ﺗﺰال ﺑﻴﺪه .وأﻧﻄﻠﻖ ﺑﻨﺼﻴﺤﺘﻲ ﻣﻦ ﻫﺬااﻟﻤﻨﻈﻮر ﻓﺄﻗﻮل :إﻧﻪ رﻏﻢ أن اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
اﻟﻌﻤﻼق ) 104ﻣﻠﻴﺎرات( ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺴﺎﺣﺔ دوﻟﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ) 17أﻟﻒ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ،ﻓﻬﻮ ﻓﺎﺋﺾ ﻋﻦ ﺗﻌﺪاد
اﻟﺴﻜﺎن )أرﺑـﻌــﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻧﺴﻤﺔ( ،ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻦ
ﺑﺎﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻟﻪ وﻷﺟﻴﺎﻟﻪ.
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻫﻤﺎل
ً
أﻣــﻮر ﻓﻨﻴﺔ وإدارﻳ ــﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ،ﻣﻤﺎ ﺳﺒﺐ دﻣــﺎرا ﻟﺒﻌﺾ
اﻟـﺤـﻘــﻮل وﻫ ــﺪرا ﻟـﺠــﺪوى ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.
إن ﻣـﺨــﺰون اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻀﻤﻮن وﻣــﺆﻣــﻦ ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﻢ،
وﻟ ـﻜــﻦ ﺑــﺮأﻳــﻲ ﻫ ـﻨــﺎك ﻗـﻴـﻤــﺔ إﺿــﺎﻓـﻴــﺔ ﻟـﻤـﺨــﺰوﻧــﺎت ﻧﻔﻂ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ »ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج ،اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ،ورﻓــﻊ
ً
ﻗﻴﻤﺘﻪ« .إن إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻮﻳﺖ  2.7ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ،
ﺑﻘﺪرة اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  500أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ) (%20ﻗﺪ
ﺣﻘﻖ اﺣﺘﻴﺎج اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻀﺖ ،ﺑﻞ
ً
ﺟﻌﻠﻪ ﻓﺎﺋﻀﺎ .ﻓﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ وﺗﺤﻮﻟﻪ
اﻟﻰ ﻛﺎش ﻧﻘﺪي ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻣﺮدودﻫﺎ ﻋﻦ  ،%20وإﻻ ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﻰ
ﺟﺎر ) (%1-2أو إﻟﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻓﺎﺷﻠﺔ .وﺣﻴﻨﺌﺬ،
ﺣﺴﺎب ٍ
ﻓﺈن ﺑﻘﺎء اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻷرض ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺮدودا أﻋﻠﻰ ،ﺣﻴﺚ
ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮه ﻗﺎدم ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ .وﻓﻲ ﺗﺼﻮري
أن اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ زﻳ ــﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟـﺨــﺎم ﻗﺒﻞ
اﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ:
● ﺗ ـ ـﺤـ ــﻮ ﻳ ـ ـﻠـ ــﻪ إ ﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﺞ ذي ﻗ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺔ أ ﻋ ـ ـﻠ ـ ــﻰ،
ﻛ ــﺎﻟ ـﺒ ـﺘ ــﺮوﻛ ـﻴ ـﻤ ــﺎوﻳ ــﺎت وﻣ ـﺸ ـﺘ ـﻘ ــﺎت اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟـﻨـﻈـﻴـﻔــﺔ
واﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ زال

ﻫـﻨــﺎك ﺷــﺢ ﻋــﺎﻟـﻤــﻲ ﻟـﻬــﺬه اﻟـﻤـﺼــﺎدر ﻳـﻘــﺪر ﺑ ـ  %40ﻣﻦ
اﺣـﺘـﻴــﺎج اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ إﻟـﻴـﻬــﺎ .ورﻏ ــﻢ إﻟ ـﻤــﺎم اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ﺑﻬﺬه
ً
اﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﻓﺈن ﻋﺪم اﻟﺠﺪﻳﺔ أﻓﻘﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﺮﺻﺎ ﻛﺜﻴﺮة
ﻹﻧﺘﺎﺟﻬﺎ أو ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ،وﻻ أدل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟــﺪاو وﻓﻴﺘﻨﺎم واﻟﺪﻗﻢ وﻏﻠﻖ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺸﻌﻴﺒﺔ وﺗﺄﺧﻴﺮ
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰور ...إﻟﺦ.
● ﻛﻠﻔﺔ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ :ﻓﺮﻏﻢ أن ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻫﻲ اﻷﻗــﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ) 8دوﻻرات( ،ﻓﺈن %80
ﻣﻦ رﺧﺺ اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰون
وﺳﻬﻮﻟﺔ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ .ﻓﻠﻮ راﺟﻌﻨﺎ اﻟﻜﻠﻒ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﺴﻨﺠﺪﻫﺎ ﻣﻀﺨﻤﺔ ﺟﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ؛ ﻣــﻦ ﻣـﺴــﻮﺣــﺎت ﻣ ـﻜــﺮرة وﻣ ـﻌــﺪات
ﻻ داﻋ ــﻲ ﻟﻬﺎ وأﺧ ـﻄــﺎء ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺳﺒﺒﺖ أﻋـﺒــﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻀﺨﻤﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻛﺘﺠﺎرب اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺜﺎﻧﻮي
واﻟـﺜــﻼﺛــﻲ وﻛــﺎﻻﺳ ـﺘ ـﺸــﺎرات ﻏـﻴــﺮ ذات اﻟـﻨـﻔــﻊ وﻛﺸﺒﻜﺔ
اﻷﻧ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺐ اﻟ ـﻤ ــﻮﺻ ـﻠ ــﺔ ﻧ ـﻔ ــﻂ اﻟ ـﺸ ـﻤ ــﺎل إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎﻓــﻲ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،اﻷﺣﻤﺪي وﻣﻴﻨﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ!
● اﻟـﻜـﻠــﻒ اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻠـﻴــﺔ :إذ إن ﻧـﺴـﺒـﺘــﻪ ﻓــﺎﻗــﺖ ﻧﺴﺒﺔ
ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﺮوﺳﻲ ،ﻋﻠﻰ وﻋﻮرة إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ
اﻟﺮوﺳﻲ ،ﺣﻴﺚ ان ﺗﻀﺨﻢ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻛﻠﻒ اﻟﺤﻔﺮ
وﻛﻠﻒ ازدواﺟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﺟﻨﺒﻴﺔ ﻻ داﻋﻲ ﻟﻬﺎ،
ﻣــﻊ أن اﻟـﻤــﻮاﻃــﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟـﻘـﻴــﺎم ﺑــﺬﻟــﻚ .وﻟﻌﻞ
اﻟـﻜــﻮارث اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ وﻣﻨﺼﺎت اﻟﺤﻔﺮ
أﻫــﻢ ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﻻﺧـﻄــﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓــﻲ ﺗﻀﺨﻴﻢ اﻟﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
● ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣــﺪد اﻹﻧـﺠــﺎز :ﺣﻴﺚ إن اﻹﻃﺎﻟﺔ ﺑــﺪء ا ﻣﻦ
اﻟ ــﺪورة اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ،ﻓــﻲ أﻛﺜﺮ اﻻﺣ ـﻴــﺎن ،ﻣﻘﺼﻮدة ﻣﻦ
ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎول ،ﺑــﺎﺳـﺘـﻐــﻼل اﻟـﻤـﺘـﻐـﻴــﺮات ﻓــﻲ اﻟﺨﻄﻂ
ﻟﻴﻀﻴﻒ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ .ﻫــﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ أﻓـﺴــﺪ ﺟــﺪوى

ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﻛﻤﺸﺮوع وﻗــﻮد اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻨﻈﻴﻒ .وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺎﺷﻲ اﻻﺧﻄﺎء اﻟﻤﺆﺧﺮة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﺑﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﺣﺮﻓﻴﻴﻦ ﻣﻨﺒﺜﻘﻴﻦ ﻣــﻦ ﻟـﺠــﺎن ﻣﺠﺎﻟﺲ
اﻻدارات اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض اﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮي ذوي اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
ﻟﺘﺪارﻛﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﺪوﺛﻬﺎ.
● ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻔﻠﺘﺎن واﻟﻬﺠﺮة ،ﻓﻠﺪﻳﻨﺎ ﺣﻘﻮل ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل
واﻟ ـﺠ ـﻨــﻮب ﻣـﻌــﺮﺿــﺔ ﻟـﻠـﻬـﺠــﺮة واﻟـﻜـﻬــﻮﻟــﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋــﺪم
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وإﻫﻤﺎل إرﺟﺎﻋﻬﺎ!
● اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ :ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﻳﺪ دﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﻓﻜﺮة ذات
ﺟﺪوى إذا أﻧﺠﺰت اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ دون
ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ؛ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ واﻗﻊ ﻓﻜﺮة
ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟــﻰ أﻋـﺒــﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ اﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،ﻟﻠﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﺘﻲ ذﻛــﺮت ،ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ
ﺟﺪواﻫﺎ ﺑﺼﻮرة ﻓﺎﺣﺸﺔ! واﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﺤﻄﺎت
واﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺑــﺎ وﻣﺸﺮوع »ﻛﻮﻓﺒﻚ«
اﻷﺧـﻴــﺮ ﻟــﺰﻳــﺎدة اﻧﺘﺎﺟﻬﺎ  31أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻘﻂ
ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر!!
إن اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻗﺪ ﻓﻘﺪت
ﺟﺪواﻫﺎ وﻓﺸﻠﺖ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻘﺪان ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺴﺒﻖ ،رﻏﻢ ﺟﻮدة
اﻓﻜﺎرﻫﺎ ،ﻣﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻔﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .ﺗﺘﻜﺮر اﻷﺧﻄﺎء ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺮى ،وﺗﺘﻜﺮر ﻣﻌﻬﺎ
اﻟﻮﻋﻮد اﻟﺒﺮاﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻨﺴﻰ.
*ﺧﺒﻴﺮ واﺳﺘﺸﺎري ﻧﻔﻄﻲ
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اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻦ ﻳﻔﻘﺪ اﻟﺰﺧﻢ وﻳﻌﻤﻖ اﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻋﺎﻟﻤﻲ
أﺳﻬﻤﻬﺎ اﻷﺳﻮأ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻓﻘﺪت  ٢.٣ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺧﻼل ٢٠١٨
أﻧﻬﻰ ﻣﺆﺷﺮ »ﺷﻨﻐﻬﺎي
اﻟﻤﺮﻛﺐ« ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺠﻤﻌﺔ –
آﺧﺮ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺼﻴﻨﻲ
ﻓﻲ  ،2018إذ ﺷﻬﺪ ﻋﻄﻠﺔ
رﺳﻤﻴﺔ أﻣﺲ واﻟﻴﻮم ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ – ﻋﻨﺪ ً
 2494ﻧﻘﻄﺔ ،أي ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ
ﺣﻮاﻟﻲ  %25ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﻏﻼق
ﻋﺎم  ،2017ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﺆﺷﺮ
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻷﺳﻮأ أداء
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

اﻧﻜﻤﺶ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻓــﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ
ﺑﻜﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﻌﻰ ﻹﻧﻬﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻣ ــﻊ واﺷ ـﻨ ـﻄ ــﻦ ،واﻟ ـﺤ ــﺪ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺨــﺎﻃــﺮ ﺗـﺒــﺎﻃــﺆ
اﻗﺘﺼﺎدي أﺷﺪ ﻓﻲ .2019
وﻳﺸﻴﺮ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ
إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﻓﻘﺪ اﻟﺰﺧﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰز
اﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻻﺳﻴﻤﺎ
إذا اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻨﺰاع ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺮﺳﻤﻲ
 اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ أول ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻦﻛﻞ ﺷﻬﺮ  -إﻟﻰ  49.4ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ،ﻟﻴﻨﺰل ﻋﻦ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻤﻮ
ً
واﻻﻧﻜﻤﺎش ،وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻺﺣﺼﺎءات أﻣﺲ.
وﻫـ ــﺬا أول اﻧ ـﻜ ـﻤــﺎش ﻣ ـﻨــﺬ ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ،2016
وأﺿﻌﻒ ﻗــﺮاءة ﻣﻨﺬ ﻓﺒﺮاﻳﺮ  ،2016ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻤﺤﻠﻠﻮن أن ﻳﻨﺰل اﻟﻤﺆﺷﺮ إﻟــﻰ 49.9
ﻣﻦ  50.0ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ً
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺼﻴﻦ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ
إﺟﺮاءات دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،
ﻟﺘﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺒﺎدرات اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ .وﻗﺪ ﻳﻮﻗﺪ

ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻃــﻮﻳــﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﻲ ،اﻟﺤﻴﻮي
ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ،ﺷــﺮارة ﺧﻄﻮات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ
اﻟـﻄـﻠــﺐ اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ .وﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟـﻤــﺆﺷــﺮ اﻟﻔﺮﻋﻲ
ﻟﻤﺠﻤﻞ ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ إﻟﻰ  43.3ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻣﻦ  ،46.4ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻀﻐﻮط
ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ،وﻫﺒﻂ ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻺﻧﺘﺎج
ً
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ  50.8ﻣﺴﺠﻼ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ
ﻣـﻨــﺬ ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ ،وﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ  51.9ﻓــﻲ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺗﻮاﺻﻞ ﺿﻌﻒ ﻃﻠﺒﻴﺎت اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪة
 وﻫﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ -ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰز وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺄن أوﺿﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت
ً
ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﺸﻬﺪ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ
اﻟﺘﺪﻫﻮر ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺤﺴﻦ.
واﻧﻜﻤﺶ ﻣﺆﺷﺮ ﻓﺮﻋﻲ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﻠﺒﻴﺎت
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،إذ
ﻫﺒﻂ إﻟﻰ  49.7وﺳﻂ اﺳﺘﻤﺮار ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ
ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج.
واﻧـﻜـﻤـﺸــﺖ ﻃـﻠـﺒـﻴــﺎت اﻟـﺘـﺼــﺪﻳــﺮ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة
ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،وﻧﺰل ﻣﺆﺷﺮﻫﺎ
اﻟ ـﻔــﺮﻋــﻲ إﻟ ــﻰ  46.6ﻣ ــﻦ  .47.0ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻞ،
ً
ً
ﺷﻬﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ ،إذ
ارﺗـﻔــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻣــﺪﻳــﺮي اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺮﺳﻤﻲ

ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ إﻟــﻰ  53.8ﻣﻦ
 .53.4وﺗ ـﺸ ـﻜ ــﻞ اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﻧـﺼــﻒ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ .وﺗﻘﻮل ﺑﻜﻴﻦ ،إﻧﻬﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ
ﺗﺘﺠﻪ ﺻﻮب ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻟﻨﻤﻮ ﺑﻨﺤﻮ 6.5
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣﻦ  6.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ،2017
ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺒﺎﻃﺄ اﻻﻗﺘﺼﺎد أﻛﺜﺮ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم.
وﻳـﺘــﻮﻗــﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ
ً
 6.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ  ،2019وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻈﻞ ﻗﻮﻳﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻷﺿﻌﻒ ﻟﻠﺼﻴﻦ ﻓﻲ
ً
ﻧﺤﻮ  30ﻋﺎﻣﺎ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ ،أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺼﻴﻦ
ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺳــﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻷﺳــﻮأ ً
أداء
ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧــﻼل  ،2018إذ ﻣﺤﺖ ﺣــﻮاﻟــﻲ 2.3
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وأﻧﻬﻰ ﻣﺆﺷﺮ »ﺷﻨﻐﻬﺎي اﻟﻤﺮﻛﺐ« ﺗﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺠﻤﻌﺔ – آﺧــﺮ ﺟﻠﺴﺎت اﻟـﺴــﻮق اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ
 ،2018إذ ﺷﻬﺪ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ أﻣ ــﺲ ،واﻟـﻴــﻮم
ً
أﻳﻀﺎ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ – ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
ً
 2494ﻧﻘﻄﺔ ،أي ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﺣﻮاﻟﻲ  25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﻏﻼق ﻋﺎم  ،2017ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﺆﺷﺮ
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻷﺳﻮأ أداء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻛﻤﺎ أن أداء »ﺷﻨﻐﻬﺎي اﻟﻤﺮﻛﺐ« ﻫﻮ اﻷﺳﻮأ

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑـ  ٢٥٠أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﺳﺤﺐ »اﻟﺠﻮﻫﺮة« رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي
ﻗـ ـ ــﺪم ﺑـ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ
اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺠــﻮاﺋــﺰ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ،إذ ﻧﻈﻢ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﺒﺮ إذاﻋــﺔ ﻧﺒﺾ
اﻟﻜﻮﻳﺖ  FM 88.8ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
»دﻳﻮاﻧﻴﺔ اﻟﻴﺎﻗﻮت واﻷﻧﺼﺎري«،
أﻋـ ـﻠ ــﻦ ﺧ ــﻼﻟ ـﻬ ــﺎ اﺳـ ــﻢ اﻟـ ــﺮاﺑـ ــﺢ ﻓــﻲ
ﺳ ـﺤ ــﺐ ﺣـ ـﺴ ــﺎب اﻟـ ـﺠ ــﻮﻫ ــﺮة رﺑ ــﻊ
اﻟﺴﻨﻮي ﺑﻤﺒﻠﻎ  250أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
وﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ ،إﻧﻪ
ﺗــﻢ اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺳـﻴــﺎرﺗــﻲ GAC
ﺿﻤﻦ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﺬ
ً
ﻣ ــﺪة ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺠﻮﻫﺮة ،أﻋﻠﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻋﻦ ﻓﺎﺋﺰ ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺠﻮﻫﺮة ﺑﻤﺒﻠﻎ
 400دﻳﻨﺎر.
ﺑ ـ ـ ـ ــﺪأت اﻟـ ـﻔ ــﺎﻋـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﻣ ـﻘــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻣ ــﻊ ﺳ ـ ــﺎرة اﻟ ــﺪوﺧ ــﻲ ﻣﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻓـ ــﻲ »اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ« ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺤــﺪﺛــﺖ
ﻋ ــﻦ ﻣ ـﻤ ـﻴــﺰات ﺣ ـﺴــﺎب اﻟ ـﺠــﻮﻫــﺮة،
»اﻟ ــﺬي ﻳــﻮﻓــﺮ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺰاﻳــﺎ
ﻟﻠﻌﻤﻼء ،وﻳﻌﺘﺒﺮ وﺳﻴﻠﺔ راﺋﻌﺔ
ﻟﻼدﺧﺎر واﻟﻔﻮز ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ،
وﻧـ ـﺤ ــﻦ ﻧـ ـﺤ ــﺮص ﻣ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ﻫ ــﺬا
اﻟﺤﺴﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻌﻤﻼء ﻋﺒﺮ
اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ واﻟﺸﻬﺮﻳﺔ
ورﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،إذ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ
ً
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻓــﻲ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت ﺑﻤﺠﺮد
ً
ﻓ ـﺘ ــﺢ ﺣـ ـﺴ ــﺎب اﻟ ـ ـﺠـ ــﻮﻫـ ــﺮة ،ﻋ ـﻠ ـﻤــﺎ
أن ﻓ ــﺮص اﻟ ـﻔــﻮز ﺗـﺘـﻀــﺎﻋــﻒ ﻋﻨﺪ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻦ دون
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ أو ﺗﺤﻮﻳﻞ«.

ﺳﺎرة اﻟﺪوﺧﻲ

وأﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوﺧـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ،أن
»اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ« ﻳﻌﻤﺪ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم 2012
إﻟ ـ ــﻰ ﻣـ ـﻜ ــﺎﻓ ــﺄة اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء ﺑ ـﺠــﻮاﺋــﺰ
ﺳـﻨــﻮﻳــﺔ إﺟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﺗـﺼــﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
إﻟــﻰ  2.200.000دﻳـﻨــﺎر ﻣــﻦ ﺧﻼل
اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ واﻟﺸﻬﺮﻳﺔ
ورﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،وﻳﺤﺼﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ً
ﻛــﻞ  50دﻳ ـﻨ ــﺎرا ﻳـﺘــﻢ إﻳــﺪاﻋ ـﻬــﺎ ﻓﻲ
ﺣﺴﺎب اﻟﺠﻮﻫﺮة.
وأﺿﺎﻓﺖ أن »ﺣﺴﺎب اﻟﺠﻮﻫﺮة
ﻳ ــﻮﻓ ــﺮ ﻣ ــﺰاﻳ ــﺎ وﻓـ ــﻮاﺋـ ــﺪ ﻣ ـﺘ ـﻌ ــﺪدة،
إذ ﻳـﺤـﺼــﻞ اﻟـﻌـﻤـﻴــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﻓ ـ ـﻴـ ــﺰا اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﺤ ــﺐ اﻵﻟـ ــﻲ
ً
ﻣﺠﺎﻧﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة
ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ﻋـﺒــﺮ
اﻹﻧ ـﺘــﺮﻧــﺖ وﺧــﺪﻣــﺔ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻋﺒﺮ
اﻟـ ـﻤ ــﻮﺑ ــﺎﻳ ــﻞ ،وﻣـ ــﺎ ﺗ ــﻮﻓ ــﺮه ﻫ ــﺎﺗ ــﺎن
اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣـ ـﺘ ــﺎن ﻣـ ــﻦ ﺳ ـﻬ ــﻮﻟ ــﺔ إﺗ ـﻤ ــﺎم

اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﺟﺎﺋﺰﺗﻪ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت أﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ«.

ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻔﻮز ﺑـ  250أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ً
وﺗـ ــﻢ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ أﻳ ـﻀــﺎ
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﺤ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ــﺎص ﺑـ ـﺤـ ـﺴ ــﺎب
اﻟ ـﺠــﻮﻫــﺮة رﺑ ــﻊ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮي ،إذ ﻓــﺎز
راﻣــﻲ ﺟﻤﻴﻞ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻤﺒﻠﻎ 250
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،وﺗﻢ اﻟﺴﺤﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـﻬـ ــﻮاء وﺑـ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر ﻣـﻤـﺜــﻞ
ﻋ ــﻦ وزارة اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة واﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ
إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺑـﻨــﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وﻣـ ـﻨ ــﺬ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ﺷ ـﻬ ــﺮ دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ
ﻗﺪم ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺟﻮاﺋﺰ
أﺳ ـﺒــﻮﻋ ـﻴــﺔ ﺑـﻘ ـﻴـﻤــﺔ  5000دﻳ ـﻨــﺎر
ﻟـﻠـﻔــﺎﺋــﺰﻳــﻦ ﺑــﺎﻟـﺴـﺤــﺐ اﻷﺳـﺒــﻮﻋــﻲ
ﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎب اﻟـ ـﺠ ــﻮﻫ ــﺮة وﻫ ـ ــﻢ :ﺛــﺎﻣــﺮ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺮب ،راﺷﺪ ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

اﻟﻤﺴﺮي وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎدل اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ.

إﻋﻼن اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎرة »«GAC
ً
ﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أﻳﻀﺎ اﻟﺴﺤﺐ
اﻟﺨﺎص ﺑﺤﻤﻠﺔ  ،GACإذ أﻃﻠﻖ اﻟﺒﻨﻚ
ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻄﻮع
واﻟـ ـﻘ ــﺎﺿ ــﻲ وﻛـ ـﻴ ــﻞ »ﺟ ـ ــﻲ أﻳ ـ ــﻪ ﺳــﻲ
ﻣــﻮﺗــﻮر« ،وﻣﻨﺤﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻌﻤﻼء
ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ واﻟﻔﻮز
ﺑﺈﺣﺪى ﺳﻴﺎرﺗﻲ  GS8أو  GA8ﻋﻨﺪ
اﺳـﺘـﺨــﺪام ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻋـﺒــﺮ اﻟـﻤــﻮﺑــﺎﻳــﻞ أو ُﺟـﻬــﺎز اﻟـﺼــﺮاف
اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ) ،(ITMإذ أﻋﻠﻦ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰ
ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ أﻧﺲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد،
ً
أﻳﻀﺎ ﺗﻢ اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎرة GS4
واﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﻤﻠﺔ ذاﺗﻬﺎ
ﻟﻌﻤﻼء ﺣﺴﺎب اﻟﺸﺒﺎب وأﻋﻠﻦ ﻋﻦ
اﺳ ــﻢ اﻟ ــﺮاﺑ ــﺢ ﺟــﺎﺳــﻢ ﺣ ـﻴــﺪر ﺟــﺎﺳــﻢ
ﺣﺴﻦ.

ﻣـﻨــﺬ اﻷزﻣـ ــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ،2008ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺑــﺄﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  65ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ .واﻧﺨﻔﻀﺖ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،وﻛﺎن اﻟﻘﻄﺎع اﻷﺳﻮأ أداء ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إذ ﻫﺒﻂ  34ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻷﻓﻀﻞ
ً
أداء ﻫﻮ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟــﺬي اﻧﺨﻔﺾ  11ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗﺄﺛﺮ أداء اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺤﺮب
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻣــﻊ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ﻓﺒﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟ ــﻮاردات ،ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺼﻴﻨﻲ
»ﺷﻲ ﺟﻴﻨﺒﻴﻨﻎ« أواﺋﻞ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻓﻲ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ
ً
إﻟﻰ ﻫﺪﻧﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ  90ﻳﻮﻣﺎ .ﻛﻤﺎ أن اﻹﺟــﺮاءات
اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺧﻔﺾ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ،اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك
ً
ﻛﺎن ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻬﺪﺋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪودا.
وﻻ ﺗ ـ ـ ــﺰال ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﻣ ـ ـﺨـ ــﺎوف ﺑـ ـﺸ ــﺄن اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ
اﻟﺼﻴﻨﻲ ،إذ أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺻﺎدرة
أﻣ ـ ــﺲ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮي اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮﻳــﺎت
اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﻲ اﻟــﺮﺳ ـﻤــﻲ إﻟ ــﻰ  49.5ﻧـﻘـﻄــﺔ ﺧــﻼل
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  50.0ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ،
ﻟﻴﺴﺠﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ أﺳــﻮأ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ
ﻓﺒﺮاﻳﺮ .2016

»اﻟﻤﺘﺤﺪ« ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ
ً
ﻋﻤﻼﺋﻪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ
ﺧﻼل اﻟﻌﻄﻠﺔ
ﺑ ـﻤ ـﻨ ــﺎ ﺳ ـﺒ ــﺔ رأس ا ﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺔ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﻼدﻳـ ــﺔ ،ﻳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪم اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ
اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ ﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،وﺳﻤﻮ
وﻟ ـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﻧـ ــﻮاف
اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ،وﻟـﻠـﻜــﻮﻳــﺖ؛ ﺣﻜﻮﻣﺔ
وﺷﻌﺒﺎ ،واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ،ﺑﺄﻃﻴﺐ
اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﻤﻨﻴﺎت.
وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،ﱠ
ﺻﺮح
»اﻟﻤﺘﺤﺪ« ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ،
ﺑــﺄﻧــﻪ ﺳـﻴـﻐـﻠــﻖ ﻓ ــﺮوﻋ ــﻪ اﻟ ـﻴــﻮم
) 1اﻟ ـﺠــﺎري( ،وﺳــﻮف ﻳﺒﺎﺷﺮ
ً
أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺎد ﻏﺪا.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ـ ــﻰ أﻧـ ـ ـ ــﻪ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ
ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ــﻼء اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮاﺻ ـ ـ ــﻞ ﻣ ــﻊ
اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ﻣـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻘـ ـﻨ ــﻮات
اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ــﻖ »اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺪ« ﻋ ـﺒ ــﺮ
اﻟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎﺗـ ـ ــﻒ ،وﻣ ـ ــﻮﻗ ـ ـﻌ ـ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ
ﺷـ ـﺒـ ـﻜ ــﺔ اﻹﻧـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﻧ ـ ــﺖ )www.
، (a h l i u n i t e d . c o m . k w
وﺣـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻨ ـ ــﻚ ﻋ ـﻠ ــﻰ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
وﺧ ــﺪﻣ ــﺔ ﺣـﻴــﺎﻛــﻢ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺪار  24ﺳــﺎﻋــﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ  ،1812000ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ
ﻛــﻞ اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻹﺟـ ــﺎﺑـ ــﺔ ﻋ ــﻦ اﺳ ـﺘ ـﻔ ـﺴــﺎرات
اﻟـﻌـﻤــﻼء ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﻼء
إﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺮاء ﺟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎﺗ ـﻬــﻢ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل أﺟﻬﺰة
اﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟــﻲ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

»ﺑﻴﺘﻚ« ً :ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ
ﺑــﺈﻣـﻜــﺎن ﻋـﻤــﻼء ﺑـﻴــﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ »ﺑـﻴـﺘــﻚ« اﻻﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣﻦ
ﺧ ــﺪﻣ ــﺎﺗ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ اﻷوﻗ ـ ـ ـ ــﺎت دون
اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺴﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ اﻟـﻔــﺮوع أو
أﻳﺎم اﻟﻌﻄﻼت واﻹﺟﺎزات ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻣــﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺠ ـﻌــﻞ اﻟـﻌـﻤـﻴــﻞ
ﻋ ـﻠــﻰ اﺗ ـﺼ ــﺎل داﺋ ـ ــﻢ ،وﺗ ــﻮاﺻ ــﻞ ﻻ
ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻣــﻊ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷﻋـﻈــﻢ ﻣﻦ
اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت ﻓ ــﻲ ﺗــﻮﻇ ـﻴــﻒ ﻋـﺼــﺮي
وﻣﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟ ـﺤــﺪﻳ ـﺜــﺔ ﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ ﻋ ـﻤــﻼﺋــﻪ ﺑـﻌــﺪة
وﺳــﺎﺋــﻞ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ .وﻗــﺎل
»ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ« ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن أﻣـ ــﺲ ،إن ذﻟــﻚ
ﻳﺘﻢ ﺳﻮاء ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
 ، kfh.comأو ﻓــﺮﻋــﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ،وﻫﻮ اﻷول
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،إﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻗ ـﻨــﻮات اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ
ﺗ ـﻤ ـﺘــﻊ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء ﺑ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ،
أﺑــﺮزﻫــﺎ ﺟـﻬــﺎز » «XTMاﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ
ذاﺗ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺟـ ــﻮد ﻓــﻲ
اﻷﻓﻨﻴﻮز وﻓــﺮع ﺿﺎﺣﻴﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟـﺴــﺎﻟــﻢ ،ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ﺳـﻴــﺎرات
ﻣ ــﻮﺑ ــﻲ »ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ« .وأﺣـ ـ ــﺮز »ﺑـﻴـﺘــﻚ«
اﻟﺴﺒﻖ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻓﺮﻋﻪ
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ اﻷول ﺗـﺤــﺖ ﻋـﻨــﻮان
» «kfh goاﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻌــﺪ اﻷول ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﻌﻤﻼء
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ اﻟـﻜــﺎﻣـﻠــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺪار
اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ ،ودون ﺗــﻮاﺟــﺪ أو ﺗﺪﺧﻞ
أي ﻋﻨﺼﺮ ﺑـﺸــﺮي ،وﻳــﻮﻓــﺮ اﻟﻔﺮع
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻔﺮع اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي.
ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ إﻣﻜﺎﻧﺎت
أﺟ ـﻬــﺰة اﻟـﺴـﺤــﺐ اﻵﻟـ ــﻲ ،وإﺿــﺎﻓــﺔ
 7ﺧــﺪﻣــﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻘﺪم
ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﺮة اﻷوﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﺪي دون
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟﻲ،
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟ ــﺮﻣ ــﺰ اﻟـﺘـﻌــﺮﻳـﻔــﻲ QR

ً
 ،codeوأﻳﻀﺎ اﻟﺴﺤﺐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أو رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﺎل ،ﻣـ ــﻊ إﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺚ
ﻣ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺪﻧ ـﻴ ــﺔ،
وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺴﺤﺐ
اﻵﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﺠﺪدة ،وﺗﻐﻴﻴﺮ
اﻟ ــﺮﻗ ــﻢ اﻟ ـﺴ ــﺮي اﻟ ـﺨ ــﺎص ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺼﺮف اﻵﻟﻲ.
وﻳـ ـ ـﻤـ ـ ـﻜ ـ ــﻦ ﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ــﻼء »ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻚ«
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدة ﻣ ــﻦ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت ﺟ ـﻬــﺎز
» «XTMاﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ذاﺗ ــﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ
وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﺴﺤﺐ واﻻﻳﺪاع ﻣﻦ
ﻏﻴﺮ ﺑﻄﺎﻗﺔ  ،وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت
)ا ﻟ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻮ ﻓ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺮ – ا ﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮدا ﺋ ـ ـ ـ ـ ــﻊ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ( ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ
ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣــﻦ إﺟ ــﺮاء ﺣــﻮار
ﻣـ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺼ ــﻮت واﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﻮرة
ﻣـ ـ ــﻊ ﻣ ـ ــﻮﻇـ ـ ـﻔ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ
ﻣ ـ ــﺪار اﻟ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺔ .وﻳ ــﻮاﺻ ــﻞ ﻣــﺮﻛــﺰ
اﻻﺗ ـﺼــﺎل ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت ﻋﻠﻰ
ﻣـ ـ ــﺪار اﻟ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺔ ﺗ ـﻠ ـﻘــﻲ اﺗ ـﺼ ــﺎﻻت
اﻟـﻌـﻤــﻼء ،واﻻﺳـﺘـﻤــﺎع ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻬﻢ
واﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻌﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺎﻗﻢ
ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻫﻞ وﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ،ﻛﻤﺎ
ﺗـﻌـﻤــﻞ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟـﻬــﺎﺗـﻔـﻴــﺔ اﻵﻟـﻴــﺔ
 ،1803333ﺑﺬات اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺴﺮﻋﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ودﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ
وﺷــﺮاء ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻬﻮاﺗﻒ
اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.

ﻳﺤﺎﺻﺮ
اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ ً
ً
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺿﺮﻳﺒﻴﺎ ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻴﻮم
دﺧﻠﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻐﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ،
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ﺣﻴﺰ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻴﻮم.
وذﻛﺮت اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ اﻷول ،أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺪء ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻗــﻮاﻋــﺪ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﻛـﺜــﺮ ﻣـﻤــﺎرﺳــﺎت ﺗﺠﻨﺐ اﻟـﻀــﺮاﺋــﺐ ﺷﻴﻮﻋﺎ،
واﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ إﺳﺎءة اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف
اﻷﺷـﻜــﺎل اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟـﻀــﺮاﺋــﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة
ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت.
وﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﻮرﺗﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻴــﺪان اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي ﻋ ــﺎم  2015ﺑ ـﺸــﺄن اﻟـﺘـﻬــﺮب
اﻷﺳﺎﺳﻲ ،وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷرﺑﺎح ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷرﺑﺎح
إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ.
وﻋﻤﻠﻴﺎ ﺳﺘﻘﻮم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻵن ﺑﻔﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح
اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أي ﻧﺸﺎط
اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ.
وﻟﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﺠﻨﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟــﺰاﺋــﺪة ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ،ﺿﻤﻦ ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﺤﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة .وﺳﺘﺘﻤﻜﻦ اﻟ ــﺪول اﻷﻋـﻀــﺎء ﻣــﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺧﻄﻂ ﺗﺠﻨﺐ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم أﺧﺮى ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺘﻬﺮب
ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ إﺳﺎءة اﻻﺳﺘﺨﺪام.
وﺗﻘﻮل اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ إﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2020ﺳﻴﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﺪم اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ اﻟﻬﺠﻴﻦ ،ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل
ﻋﺪم اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.

»ﺑﻮﺑﻴﺎن« :رﺑﻂ ﻛﺎﻣﻴﺮات اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻊ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻟﻴﺎﺳﻴﻦ واﻟﺠﺎﺳﻢ واﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻲ »ﺑﻮﺑﻴﺎن«
أﻋ ـﻠــﻦ ﺑـﻨــﻚ ﺑــﻮﺑ ـﻴــﺎن اﻻﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﺑـﻨـﺠــﺎح ﻣ ــﻦ رﺑــﻂ
ﻛــﺎﻣـﻴــﺮات اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑــﻪ ﻣــﻊ أﺟـﻬــﺰة وزارة
ً
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة أﺧﻴﺮا ﻣﻦ
ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ
درﺟﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن أﻣ ــﺲ ،إن اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم
ﻹدارة اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﺪ
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻴﺎﺳﻴﻦ وﻣﺪﻳﺮ إدارة ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪ ﻣﺸﺎري اﻟﺠﺎﺳﻢ واﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﻼزم
أول ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺰﻳﺎرة إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ
ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«
ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ
ﻋـﻠــﻲ اﻟـﻌـﺒـﻴــﺪي ،وﻣــﺪﻳــﺮ اﻷﻣ ــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻣﺴﺎﻋﺪ
اﻟﻠﻮﻏﺎﻧﻲ ،وﻣﺴﺆول اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﻤﺎﻧﻌﻲ.
وﻗــﺎل اﻟﻌﺒﻴﺪي ،إن ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أواﺋــﻞ
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻓﻲ إﻃﺎر
ﺗﺠﻬﻴﺰ وإﻋﺪاد ﻛﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات واﻷﺟﻬﺰة
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟـﻘــﺮار اﻟ ــﻮزاري رﻗﻢ

 61ﻟﺴﻨﺔ  ،2015ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻣﻴﺮات
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ.
وأﺿ ــﺎف أن ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ
ً
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻤﻮذﺟﺎ
ً
راﺋ ـﻌــﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ،وﺣــﺮﺻــﻪ اﻟــﺪاﺋــﻢ ﻋـﻠــﻰ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع
ً
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء« ﻣﺆﻛﺪا
أن ﻫــﺬا اﻟــﺮﺑــﻂ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ رﻓــﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳـﺘـﻌــﺪادات
اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻳـﺤــﺮص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻟـﻀـﻤــﺎن ﺳﻼﻣﺔ
ﻋﻤﻼﺋﻪ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ أﺟﻬﺰﺗﻪ واﻟﻤﺘﺮددﻳﻦ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮوﻋﻪ .وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺮﺑﻂ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب
ً
ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ،إذ وﺿﻊ ﻛﺎﻣﻴﺮات اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮوﻋﻪ وﻣﺒﺎﻧﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺟﻤﻴﻊ أﺟـﻬــﺰة اﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟ ــﻲ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
أﻧﺤﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأوﺿـ ـ ــﺢ اﻟ ـﻌ ـﺒ ـﻴــﺪي أﻧـ ــﻪ ﺗ ـﻤــﺖ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻧ ــﺔ ﺑــﺄﻛـﺒــﺮ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺨـﺼـﺼــﺔ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎل ،ﻟـﻀـﻤــﺎن
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺠﻮدة ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ أو اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ.
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الشاعرة المصرية هاجر
عمر تؤكد في حوار معها
أن القصيدة الكالسيكية
هي الكائن الحي في اللغة
العربية.

11

أوشكت رانيا فريد
شوقي أن تنتهي من
تصوير دورها في الجزء
الثاني من مسلسل «أبو
العروسة» ...لقاء معها.

١٤
مسك وعنبر

ينظم مركز الشيخ عبدالله
السالم الثقافي مهرجان
 tratS pmuJالذي تستمر
فعالياته حتى  5يناير
الجاري.

١٤

أنهت الفنانة لولوة المال
تصوير دورها في مسلسل
«العذراء» في حين تستعد
خالل الفترة المقبلة للمشاركة
في الجزء الثاني من «قرقاشة».

 2019يبشر بأحداث فنية وثقافية
تحظى باهتمام الجمهور
سكورسيزي يجمع آل باتشينو ودي نيرو وجو بيشي في «»The Irishman
ّ
يبشر عام  2019بسلسلة أحداث ثقافية وفنية الفتة من شأنها إثارة
اهتمام جماهيري كبير ،فعلى الصعيد السينمائي ،يجمع تارانتينو
براد بيت وليوناردو دي كابريو في "وانس أبون ايه تايم إن هوليوود"
بشأن صناعة السينما وجرائم تشارلز مانسون (في الصاالت بدء ا
من أغسطس) ،أما سكورسيزي فيعود للتعاون مع دي نيرو وجو
بيشي وآل باتشينو في فيلم "( "The Irishmanذي أيريش مان) من
إنتاج "نتفليكس".
وكذلك يشهد  2019العودة المنتظرة لسلسلة "توي ستوري" مع
جزء رابع وألفالم "حرب النجوم" بجزئها التاسع ،فبعد الفشل النسبي
للجزء السابق فإن محبي سلسلة الخيال العلمي هذه على موعد مع
جزء جديد سيعودون به إلى جذور القصة ،من خالل متابعة مغامرات
راي (ديزي ريدلي) وكيلو رين (آدم درايفر) ،ويتعين االنتظار حتى
ديسمبر لهذه الغاية.
مــن سيهيمن على الـعــرش الـحــديــدي؟ الـجــواب فــي أبــريــل لمحبي
مسلسل "غايم أوف ثرونز" مع عرض الموسم الثامن واألخير من هذا
العمل الذي ينتظره ماليين المشاهدين ،ويتضمن الموسم  6حلقات
ستنهي هذه القصة التي تحقق نجاحا كبيرا منذ .2011
ومــن المسلسالت الـعــائــدة المنتظرة أيـضــا فــي  2019هـنــاك عبر
"نتفليكس" الموسم الثالث من "ذي كراون" مع طاقم جديد (أوليفيا
كــولـمــان ب ــدور الملكة إل ـيــزاب ـيــث) ،إضــافــة إل ــى "سـتــرايـنـجــر ثينغز"
(الموسم الـثــالــث) ،أمــا على "اتــش بــي أو" فهناك الحلقات الجديدة
من "ترو ديتيكتيف" اعتبارا من  13يناير (مع ماهيرشاال علي من
"موناليت").
من مادونا إلى ريهانا مــرورا بليدي غاغا والنا ديل راي وأريانا

غ ــران ــدي ...تشهد سـنــة  2019ع ــودة نـجـمــات الـغـنــاء مع
مجموعات موسيقية جديدة.
فبعد احتفالها بعامها الستين ،تحضر مادونا "ملكة
الـبــوب" منذ أشهر أللبوم جديد مع المنتج ميروايس
الذي أنتج لها "ميوزيك" على مشارف عام .2000
كذلك فإن ليدي غاغا ،التي ال تزال تحصد نجاح أدائها
التمثيلي والغنائي في "ايه ستار إز بورن" ،والذي قد
تنال بفضله جــائــزة "أوس ـكــار" ،تستعد إلص ــدار ألبوم
جديد بعد آخر مجموعاتها الموسيقية "جوان".
أما ريهانا ففد كشفت أخيرا ،عبر "انستغرام" ،عودتها إلى النشاط
الفني في  2019بعد استراحة.
وعـلــى صعيد الـحـفــات ،يستكمل إلـتــون جــون فــي أوروب ــا جولة
وداعية كان قد أطلقها خالل الخريف في الواليات المتحدة ،كما أن
فيلما يروي سيرته بعنوان "روكيتمان" سيخرج إلى صاالت العرض
في نهاية مايو.
وتستضيف باريس اعتبارا من  23مارس معرضا بارزا يضم 150
قطعة من قبر توت عنخ آمون ،بينها نحو  50تعرض للمرة األولى
خارج مصر.
كما يستضيف متحف اللوفر الباريسي الشهير في أكتوبر
معرضا كبيرا مخصصا لليوناردو دا فينشي ،بمناسبة الذكرى
المئوية الخامسة لوفاة هذا المعلم من عصر النهضة ،إال أن
غموضا ال ي ــزال يلف مــوضــوع اسـتـعــارة الكثير مــن التحف
الخاصة بالفنان من المتاحف اإليطالية.
(أ ف ب)

ليدي غاغا

كاردي بي

لقطة من فيلم «»The Irishman

زوي سالدانا

كاردي بي تغطي وجهها لتنعم ببعض الخصوصية ليدي غاغا أشعلت مسرح « »MGMبـ « »Shallowsزوي سالدانا تواصل تصوير سلسلة «»Avatar
تتمتع النجمة كــاردي بي بشعبية جارفة جعلتها دائما محاطة بمحبيها في
أي مكان.
ولكي تستمتع كاردي ( 26عاما) بالمزيد من الخصوصية ظهرت في بيرث بأستراليا
وهي تغطي وجهها كامال بوشاح جمع اللونين األصفر واألسود ،فيما كانت محاطة بعدد
من حراسها ومساعديها.
وما لفت األنظار ،هو حرص مساعدي كــاردي على إبعاد المصورين الذين كانوا في
انتظارها ،حتى ال يلتقطوا الصور لها.
ُيذكر أن كاردي قدمت عددا من األعمال الغنائية الناجحة ،ومن أبرزها "."Bodak Yellow

أشعلت النجمة ليدي غاغا حفلها الذي أقيم على مسرح " "MGMبمدينة الس فيغاس
األميركية ،بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات هوليوود ،منهم :كاتي بيري ،أورالند
بلوم ،وآدم المبرت.
ً
ً
غناء متواصال لما يقارب الساعتين ،وتغنت بـ " "Shallowsمن فيلمها
وقدمت غاغا
" ،"A Star is Bornالذي يمثل بطولتها السينمائية األولى ،وظهرت على المسرح بإطاللة
مختلفة كعادتها ،منها أنها اعتلت "ماكيت" إلنسان آلي ،وارتدت عددا من اإلطالالت طوال
الحفل.
ومن المقرر أن تحيي غاغا حفال غنائيا آخر في فيغاس خالل يناير الجاري.

احتفلت نجمة سلسلة " ،"Avengersزوي سالدانا ،بانتهاء عام  ،2018ونشرت عددا من
الوجوه الخاصة بها طوال العام ،من كواليس عدد من أعمالها السينمائية ،أهمها فيلم
" ،"Avengers: Infinity Warالذي ُعرض في أبريل الماضي ،إلى جانب عدد من اإلطالالت
من حياتها اليومية.
ُيــذكــر أن زوي تــواصــل تصوير األج ــزاء الـجــديــدة مــن سلسلة الفانتازيا والمغامرات
" ،"Avatarالمقرر طرح الجزء الثاني منها بحلول عام  ،2020مرورا بعدد من أجزاء السلسلة
التي سيتم طرحها خالل األعوام الخمسة المقبلة ،وآخرها الجزء الخامس المقرر طرحه
عام .2025

سلمان خان وشاروخان يستعيدان ذكريات  1995بفيلم «»Karan Arjun
استعاد نجم السينما الهندية سلمان
خــان ذكرياته مع فيلم الفانتازيا (كــاران
أرجون) عام  ،1995الذي شارك فيه البطولة
النجم ش ــارو خ ــان ،إذ نشر مقطع فيديو
عبر حسابه بــ"إنـسـتـغــرام" ،ظهر فيه مع
شاروخان بأحد المحال التجارية بالهند
أثناء َّ مشاهدتهما مشهدا من الفيلم.
وعلق سلمان على الفيديو ،قائال" :كاران
أرجون ...ذكريات جميلة" .والقى الفيديو
إعجاب الماليين من متابعي سلمان على
حسابه ،والــذي احتفل بعيد ميالده الـ53
أم ــس األول ،وس ــط تهنئة ع ــدد كبير من
نجوم السينما الهندية .كما نشر مقطع
فيديو عبر حسابه بـ"إنستغرام"َّ ،
وجه فيه
الشكر لكل من هنأه بعيد ميالده.
وفيلم "ُ "Karan Arjunع ــرض تجاريا

عام  ،1995وفاز به سلمان بجائزة أفضل
مـمـثــل ب ـم ـهــر جــان " "Filmfareللسينما
الـهـنــديــة ،كـمــا رش ــح لـجــائــزة أفـضــل فيلم
بالمهرجانُ .
ويعد الفيلم هو ثاني أضخم
إنتاج لبوليوود ،بعد فيلم "رجوع العاشق
المجنون" ،الذي تم طرحه تجاريا بنفس
العام.
ُ
ُي ــذك ــر أن سـلـمــان طـ ــرح ل ــه أخ ـي ــرا فيلم
" ،"Zeroالـ ـ ــذي يـ ـش ــارك ف ـي ــه إل ـ ــى جــانــب
شاروخان .وتدور أحداث الفيلم حول قزم
يبلغ مــن الـعـمــر  52عــامــا ،ويـقــع فــي حب
إحـ ــدى مــري ـضــات ال ـبــارك ـن ـســون .والـعـمــل
تم تصويره بالكامل في الهند ،ويشارك
ف ــي الـبـطــولــة نـخـبــة م ــن ن ـجــوم ونـجـمــات
بــولـيــوود ،منهم :كاترينا كـيــف ،أنوشكا
شارما ،وسريديفي.

كما يشارك سلمان في بطولة عدد من
األعمال السينمائية خالل الفترة المقبلة،
منها فيلم " ،"Bharatالـمـقــرر طــرحــه في
يونيو المقبل ،وفيلم " "Inshallahالمقرر
عرضه تجاريا بحلول عام .2020
ُيذكر أن سلمان خان ممثل هندي ُولد
في  27ديسمبر  1965بمدينة إندور بوالية
ماديا براديش ،وقام بالتمثيل في أكثر من
 100فيلم هندي ،كان ظهوره األول في فيلم
" "Biwi Ho To Aisiبدور ثانوي ،ونجاحه
التجاري األول كان في فيلم "Maine Pyar
."Kiya
سلمان خان وشاروخان

ثقافات

١٠

توابل ةديرجلا

•
العدد  /4004الثالثاء  1يناير 2019م  25 /ربيع اآلخر 1440هـ

ٌ
الشاعرة هاجر عمر :القصيدة الكالسيكية كائن حي في اللغة
ً
ُ
قائمة القراءة
• تصدر ديوانين ومسرحية شعرية قريبا

ناصر الظفيري

ً
لفتت الشاعرة المصرية هاجر عمر األنظار إليها ،خصوصا بعدما
شاركت في برنامج «أمير الشعراء» خالل العام الماضي ،وبغض
النظر عن النتيجة النهائية ،فقد وصلت أصداء قصائدها إلى
آفاق رحبة ،واعتبر عشاق إبداعها في العالم العربي أنها صاحبة
تجربة شعرية من طراز فريد« ...الجريدة» التقت صاحبة ديوان
«المتمنية» في هذا الحوار للتعرف إلى مزيد من مالمح تجربتها
وجديدها.
القاهرة -أحمد الجمال

nalzafiri@hotmail.com

منطلقاتك العامة في الكتابة؟
ما
ِ
منذ بدأت الكتابة ولمست في داخلي
ً
شاعرة وأنا مصرة على أن أكون قلما
ً
ً
مميزا وحرفا ال يمر مرور الكرام .أسعى
ً
ً
إل ــى أن أتـ ــرك اس ـم ــا م ـه ـمــا ف ــي تــاريــخ
األدب ،والشعر غايتي وهو في حد ذاته
منطلقي في تناول أية فكرة أو قضية.
بالشعر أسبح في بحور الحياة اليومية
بأمان ومتعة ...بالقصيدة أجــد حياة
ً
ً
مختلفة ،ووطنا أكثر اتساعا.

القصيدة
ً
تمنحني وطنا
ً
أكثر اتساعا

لماذا اخترت القصيدة الكالسيكية
ً
للتعبير بدال من القصيدة الحداثية؟
القصيدة الكالسيكية مهما حــاول
ال ـب ـعــض هــدم ـهــا وادعـ ـ ــاء فـنــائـهــا فلن
يستطيع ،فهي كانت وال تــزال الكائن
الـحــي فــي الـلـغــة وه ــي األب ـقــي واألكـثــر
ً
خـ ـل ــودا ...واألج ـ ــدر بــالـتـمـيــز واح ـتــواء
جميع ال ـمــدارس الـتــي ط ــرأت بعدها...
ف ـقــط ت ـح ـتــاج إل ــى إب ــداع ــات ت ـطــورهــا.
ح ـتــى ال ــذي ــن تـ ـم ــردوا عـلـيـهــا كـتـبــوهــا
وت ـم ـي ــزوا .وع ــن نـفـســي فــأنــا كـشــاعــرة
ألتزم الكالسيكية في شكلها ،وأما في
داخلها فأنا أكتب الحداثة وما بعدها.
صدقني إن بيت الكالسيكية يتسع ألن
ن ـطـ ِّـور مــا فــي داخ ـلــه مــن دون اإلخ ــال
بأصالته وجماله ،وعبدالله البردوني
نموذج يؤكد رؤيتي ،وغيره الكثير من
المعاصرين.
رغم التزام القصيدة
العمودية والتفعيلية
ب ـقــواعــد ف ــن الـكـتــابــة،
ف ــإن اإلق ـبــال أكـبــر من
الشعراء على قصيدة
الـ ـ ـنـ ـ ـث ـ ــر .بـ ـ ـ ــرأيـ ـ ـ ـ ِـك م ــا
السبب؟
لن أتفق معك هذه
المرة ،وال أسمع عما
يطلق عليه «قصيدة
نثر» إال عند أنسي
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاج وم ـ ـح ـ ـمـ ــد
الماغوط وأدونيس،
وأن ــا أع ــرف شعراء
وش ـ ــاع ـ ــرات ع ـ ــادوا
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى
القصيدة الموزونة
ومـعـظـمـهــم ال ـتــزم
ال ـ ـع ـ ـمـ ــوديـ ــة .لـعــل

culture@aljarida●com

الشاعرة هاجر عمر
ً
رغبة البعض في أن يكون شاعرا جعله
يكتب خواطره على وسائل التواصل
االجـتـمــاعــي مـسـبــوقــة بتسمية شعر،
بعضها جيد ،ومعظمها ال يرقى إلى
أن ت ـمــر ع ـل ـيــه ع ـي ــن .ك ـل ـنــا ي ـب ـحــث عن
الشاعرية واإلبداع والفن بتأثيره ،وكلنا
يعلم أين يمكن أن يجده.
بــدأت بــإبــداع القصيدة العامية مع
لك ،لكن سرعان ما تحولت
أول ديوان ِ
إل ـ ــى ال ـف ـص ـح ــى ،م ــا الـ ـ ــذي ح ـق ـق ـتــه ل ـ ِـك
األخيرة؟
ال ـع ــام ـي ــة ع ـش ــق وج ـ ـمـ ــال شـخـصــي
يحقق المحلية بامتياز ،فيها تتلمذت
على قصائد فؤاد حداد وصالح جاهين
واألبنودي .لكن الفصحى (نداهة) لها
جاذبية وسحر ال يقاوم .ألم ينزل الله
بها كتابه على الرغم من تعدد لهجات
العرب؟ ولقد حققت القصيدة الفصيحة
لي في زمن بسيط الكثير ،فقد عرفني
وط ــن م ــن ال ـم ــاء إل ــى ال ـم ــاء ،وقــدمـتـنــي
فــي تـجــربــة مـمـيــزة مــن خ ــال بــرنــامــج
«أمـيــر الـشـعــراء» ،وحصل ديــوانــي بها
«المتمنية» على جائزة كبيرة.

على اختيار مفردات أعيشها وتعيشني
وتمثل ذائقتي ،فاللغة بحر في أحشائه
الدرر ،وعلى الغواص أن يملك اإلجابة.
حصدت جوائز عدة ،كيف أسهمت في
منحك دفقة لمواصلة اإلبداع؟
ِ
ال ـ ـجـ ــوائـ ــز عـ ـل ــى اخ ـ ـتـ ــاف أن ــواعـ ـه ــا
ً
ليست هدفا للمبدع الحقيقي ،ولكنها
ً
ً
ً
إذا جــاء ت كانت نفسا جــديــدا وروحــا
تدفعه إلى مزيد من التجديد والتجدد،
وما حصلت عليه من جوائز ،كالجائزة
األولى من الهيئة العامة لقصور الثقافة
فــي مـصــر عــن ديـ ــوان «الـمـتـمـنـيــة» عــام
ً
 ،2015وغـيــرهــا ك ــان تـكــريـمــا لشعري
وشـهــادة أن شعري يملك الـقــدرة على
التنافس مع شعراء من أجيال مختلفة
ً
ب ــل والـ ـف ــوز أيـ ـض ــا .ال ي ـع ـنــي هـ ــذا أنــه
يـجــب عـلــى الـمـبــدع أن يكتب لـجــائــزة،
ولكن عليه أن يكتب إبداعات تستحق،
عندئذ ستسعى الجوائز إليه ،ولنا في
أستاذنا نجيب محفوظ أسوة حسنة،
فـقــد سـعــت إل ـيــه «ن ــوب ــل» فــي حـيــن أنــه
ل ــم ي ـغ ــادر ال ـقــاهــرة
لتسلمها.

العامية عشق
ولكن للفصحى
سحر ال يقاوم

فضاءات
ي ـل ـمــس قـ ـ ــارئ شـ ـع ــرك تـح ـل ـي ـقــك فــي
فـ ـض ــاء ات رح ـب ــة تـتـنـقـلـيــن ف ـي ـهــا بين
موضوعات وأغ ــراض عــدة ،لكن تبقى
ً
ً
ً
اللغة بطال جماليا مطلقا .ماذا تمثل
إليك؟
الكلمة
ِ
الكلمة روح ...الكلمة ثوب تتزين فيه
المعاني ...الكلمة وردة تنشر عطر الفن
للدنيا .الكلمة هي حياة ...لذلك أحرص

جعبة اإلبداع

ً
ً
ً
تكشف الشاعرة هاجر عمر أن في جعبتها ديوانا جديدا يصدر قريبا بعنوان «البيضاء»
ً
وآخر بعنوان «الجازية» ،فضال عن مسرحية شعرية لم تستقر على اسمها بعد ...وتختم:
ً
«في جعبتي مشروعات إبداعية مختلفة أسعى إلى إنجازها وسترى النور قريبا».

اعـ ـت ــاد الـ ـق ــراء ك ــل عـ ــام إعـ ـ ــداد قــائ ـمــة ل ـل ـك ـتــب ال ـت ــي تـتــم
قراء تها طوال السنة المنصرمة ،ومشاركتها مع زمالئهم
ومتابعيهم على شبكة التواصل االجتماعي .تلك خصلة
ط ـي ـبــة ل ـهــا أن ت ـق ـ ِّـرب ب ـيــن الـ ـق ــراء ،وت ـش ـجــع ال ـج ـم ـيــع عـلــى
تبادل الكتب ،و هــي كذلك تأتي في مصلحة الكتاب الذي
ُيظلم أحيانا وال يأخذ نصيبه أو مكانته التي يستحقها
مقارنة بغيره.
ال يستطيع أي متابع ،مهما كان جهده الشخصي ،أن يلم
إلماما كامال بكل اإلصدارات العربية والمترجمة والكتب
المتنوعة على اختالف مشاربها .متابعة هذه القوائم التي
يقوم القراء بتسجيلها طيلة العام ،ثم نشرها في نهايته،
تقدم لنا خدمة مجانية لالطالع على عناوين لم ننتبه لها
خــال هــذا ا لـعــام ،لسبب أو آل خــر .شخصيا ،اعتمد كثيرا
على القارئ ا لــذي بنيت ثقة معرفية بيني وبينه لمعرفة
الجيد من اإل ص ــدارات التي تصدر في بلده ،و بــذل الجهد
للحصول عليها.
قبل أ يــام أعلن الرئيس األميركي السابق بــاراك أوباما
قائمة الكتب التي قرأها خالل السنة الماضية .تلك كانت
عــاد تــه منذ كــان رئيسا لـلــوال يــات المتحدة ،و تـضــم قائمة
الرئيس السابق كتبا وألبومات غنائية وأفالما يعتبرها
أعماال تستحق المتابعة من وجهة نظره.
فــي قــائـمــة ه ــذا ال ـعــام ال ـتــي أعـلـنـهــا أوب ــام ــا ،وج ــاء على
رأسـ ـه ــا ب ـط ـب ـي ـعــة الـ ـح ــال كـ ـت ــاب زوجـ ـت ــه م ـي ـش ـيــل أوب ــام ــا
( ،)Becomingقـ َّـد م لنا كاتبين من كندا ،أحدهما صاحب
الــروايــة الــرائـعــة (الـمــريــض اإلنـكـلـيــزي) مايكل أونــداتـجــي،
و هــو مهاجر مــن أ صــول سيالنية أ صــدر هــذا ا لـعــام روا يــة
 ،Warlightوهو غني عن التعريف .أما األخرى ،فهي كاتبة
في األربعين من عمرها لم أسمع بها من قبل اسمها إيسي
ايدجيان لها ثالث روا يــات ،لكن أشهر رواياتها تلك التي
ص ــدرت ع ــام  ٢٠١٨ب ـع ـنــوان " ،"Washington Blackبعد
صعوبات في نشر رواياتها األولى .رشحت الرواية للقائمة
القصيرة لجائزة المان بوكر في نوفمبر الماضي ،وربما
كان ذلك سبب اهتمام باراك أوباما بها .وبالمناسبة هي
أيضا مهاجرة من غانا.
ما يعنيني هنا أننا نستفيد كثيرا من هذه القوائم التي
ُ
تقدم لنا كتبا وكتابا ،وتذكرنا أحيانا بكتب نود قراء تها
وت ـجــاه ـل ـنــاهــا ،لـضـيــق وق ــت أو ك ـســل م ــا .قــائ ـمــة الــرئـيــس
ا لـســا بــق ليست أ كـثــر أهمية مــن قــوا ئــم اإل خ ــوة ا لـقــراء على
صفحات التواصل االجتماعي ،الذين تابعتهم طيلة السنة،
بعيدا عن المهاترات واالستخدام السيئ لهذه الصفحات.
فكثير مــن ه ــؤالء ا لـشـبــاب يـعـمـلــون بـجــد وإ خ ــاص لنشر
ُ
الـمـعــرفــة وتـبــادلـهــا مــع غـيــرهــم مــن الــكـتــاب وال ـقــراء .هناك
َ
العديد من األعمال العربية التي لم تحظ باهتمام تستحقه،
وج ــاء اإلع ــان عنها خــافـتــا ،لـعــدم اهـتـمــام دور الـنـشــر ،أو
لكسل الكاتب ،وإيمانه بأن توصيل الكتاب للقارئ ليس
مهمته ،بل مهمة إعالم وصحافة وجدت نفسها في الظل
بعد اكتساح اإلعالم الجديد.
في األسبوع الماضي َّ
تعرفت على مجموعة من الروايات
من البالد العربية عن طريق هذه القوائم سأقوم بقراء تها
ونشر قراء ات لها .ما يميز هذه األعمال أنها ليست ضمن
دا ئــرة ا لـضــوء اإل عــا مــي ا لــذي يحتاج ترشيحا لجائزة أو
شبكة عالقات عامة يجيدها البعض ويخفق فيها اآلخر.
خـتــامــا ،هــذا الـتــواصــل بـيــن ال ـقــراء والـكـتــاب ونـشــر هــذه
القوائم بينهم يمثل خدمة إعالمية وتبادال معرفيا وثقافيا
لوجه الثقافة الخالص نستفيد منه جميعا؛ كتابا وقراء،
على أن نبدأ العام الجديد بما فاتنا من أعمال.

إصدار

أسفار المغربي أنيس الرافعي
في القاهرة

«البوابة رقم  ...»5الذات في مواجهة
الوجود ومعنى الحياة
ً
في روايتها {البوابة رقم ( }5صادرة حديثا عن الدار العربية للعلوم ناشرون) ،تبحث الكاتبة إيمان ماضي عن مبررات تشكل
{الذوات} البشرية وعلل سلوكها ،ومنطق تحوالت مصائرها ،لتبدو {الذات} عينها كآخر يقف أمامك ويكشف وجهك الحقيقي.
بيروت -ةديرجلا

•

في تظهير
الحكاية بطلة
الرواية مهندسة
عاشت حياتها
غير ما كانت
ُ
تخطط وتسعى

إنه القدر الغامض ،واللعنة الخفية ،التي ستقود
بطلة رواية {البوابة رقم  }5إلى اكتشاف الحقائق-
األلغاز في ما وراء ذلك الحلم الذي يؤرق حياتها،
وإنما يتعدى ذلك إلى سربلة المرئيات في فضائها
بغاللة من الحدوس واللمع ،لتعيش حياتها بين
{الحقيقة} و{الخيال} ،حياة نابعة من عمق التماهي
مع {الذات} وإبدالها وتجلياتها المنزاحة حولها...{ :
هكذا أخبرني حدسي ..وصوت أنفاسه ..كان الظالم
يحيط بنا من كل جانب ..يأتيني صوته وال أراه ،قال
ً
أصلك،
معاتبا :لم تسألي عني! قلت َمن أنــت! – أنا
ِ
وأنت مني – .ال أعرفك! – ألنك
وأنت فرعي .أنا منك
ِ
ِ
لــم تـســألــي ع ـنــي .أض ــاء شـمـعــة وقـ ّـرب ـهــا مــن وجهه
وتسم ُ
ّ
رت مكاني،
فرأيت مالمحه ..انتفض جسدي
إنه وجهي!.}...

نص إبداعي
م ــن ه ــذا الـمـفـتـتــح ال ـم ـفــاجــئ الـ ــذي ُي ـخــالــف أفــق
انتظار المتلقي تبدأ الكاتبة إيمان ماضي تأسيس
نصها اإلبداعي ،في محاولة لتشكيل معنى مفارق،
ومستقل ،ومضاف؛ ال يتصل بتقاليد السرد العتيقة؛
ب ـقــدر م ــا يـعـمــل ع ـلــى اس ـت ـث ـمــارهــا وال ـب ـن ــاء عليها
ً
وغيرها من أدوات وتقنيات حديثة باعتبارها حيال
ً
وحباال سيميائية تسعى إلى اإليقاع بالمتلقيَ ،
عبر
إثارة انتباهه وجذبه إلى عالم هذا النص بالغ الجدل
ّ
والمولد ألفكار بالغة الداللة لمعنى الوجود والغاية
من الحياة برمتها.
في تظهير الحكاية ،بطلة الرواية مهندسة عاشت
ُ
حـيــاتـهــا غـيــر م ــا كــانــت تـخـطــط وت ـس ـعــى ،أرهـقـهــا

تقمص دور المبدعة هــادئــة األع ـصــاب ،ودور األم
الـمـثــالـيــة ،وال ــزوج ــة الـمـهـتـمــة ،وق ـبــل ذل ــك كـلــه دور
االبنة المطيعة الممتنة ،تزوجت وانتظرت أن يأتي
ـأت ،وأنجبت من دون
الحب بعد الــزواج ولكنه لم يـ ً ِ
أن تسأل نفسها عما تريد فعال ،وشعور يجتاحها
بأنها أمضت سنوات عمرها وهي تتخلى عن نفسها
ً
ً
جزءا تلو اآلخر ،حتى أصبحت شخصا ال تعرفه ،وال
للبحث
تريد أن تكونه ...تتابع حياتها في محاولة َ ُ
عن ذاتها المفقودة حتى يأتي ذلك اليوم الذي تعرف
خالله أنها أصيبت بمرض السرطان ،فترفض العالج
التقليدي ،وتتجه بمساعدة صديقة إ لــى أساليب
التشافي الذاتي؛ وإلتمام العالج تنتقل للعيش في
بيت جـ ّـد هــا و ص ــوت مجهول بداخلها يهمس لها
ً
كنز ما أو حكاية ما فقدت!
طالبا منها البحث عن ٍ
وبانتظار الخبيرة التي ستشرف على عالجها،
بحماسة وتـفــاؤل شــديــديــن ...جلست تحت شجرة
التينة الكبيرة بصمت ،تتأمل حياتها منذ الطفولة
حـ ـت ــى ل ـح ـظ ـت ـهــا الـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــرة ،وب ـي ـن ـم ــا ه ـ ــي ك ــذل ــك

ـراب سـتـقــع على
تـصـطــدم ب ـشــيء ص ـلــب ،وب ـيــن ال ـت ـ ُ
ذلك المفتاح الصغير (الكنز) الذي نقش عليه اسم
ً
ّ
جدها ..وليتبين الحقا أنه مفتاح لصندوق يخص
عائلتها ،ستعثر بداخله على أ س ــرار ستسهم في
تغيير شخصيتها ونظرتها إلى الحياة والناس...
ً
صار بإمكانها البدء من جديد ..عرفت أخيرا من أية
بوابة ستدخل.

من أجواء الرواية
ُ
ُ
ْ
فأشارت نحو البوابة رقم خمسة
التفت إليها،
وقفت حائرة،
{كان هناك عدة بوابات لكل واحدة رقم
ستدخلين منها ،ومنها سوف تخرجين.
وقالتُ :هذه بوابتك التي ُ
مضطربة ،ترتعش فرائضي ،سألني الحارس عن سبب مروري في وجهتي فأعلمته ،مال
تقدمت ً
صغير أزرق اللون له حديقة مزهرة وقال :تقدمي نحو هذا
بيت
إلى
وأشار
لي
فتح
ثم
تحية
برأسه
ٍ
ٍ
البيت ،إنه بيته.}...

في جزأين مزيدين ومنقحين ،صدرت عن دار {صفصافة
للنشر} في القاهرة ،الطبعة األولــى من األعمال القصصية
للكاتب المغربي أنيس الرافعي.
تـتــألــف األس ـفــار مــن ثمانية كـتــب قصصية وف ــق تبويب
تجنيسي خاص يشمل :التمارين ،والتعاقبات ،والمالحظات،
واألصوات ،والطقوس ،والدليل ،والفوتوغرام ،والتحريات.
ِّ
تمثل قصص أنيس الرافعي ،في كليتها وإخراجها الجديد،
ً
ً
ً
ً
مشروعا جماليا وتجريبيا شخصيا يحمل بصمة صاحبه
ً
المختلفة ،وكل جزء من أعمال الرافعي القصصية جاء مذيال
بدفتر شهادة يتضمن انطباعات عدد كبير من األدباء والنقاد
المغاربة والعرب الذين اهتموا بمساره القصصي اإلشكالي
والمثير ألسئلة إبداعية حارقة ومستحدثة.
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رانيا فريد شوقي :سعيدة بالعودة للمسرح مع الفخراني
• تشير إلى تحوالت بشخصية «نيرة» في «أبو العروسة »2

أوشكت رانيا فريد شوقي أن تنتهي من تصوير دورها في الجزء الثاني
ِّ
من مسلسل «أبو العروسة» ،كذلك تحضر إلطاللتها المسرحية مع
الفنان يحيى الفخراني في مسرحية «الملك لير».
الفنانة المصرية عن مشاريعها
في دردشتها مع «الجريدة» تتحدث ً
الجديدة والتكريمات التي حصدتها أخيرا عن أعمالها في .2018
القاهرة – هيثم عسران

حدثينا عن التطورات التي ستشهدها
شخصيتك في «أبو العروسة .»2
أواص ـ ـ ــل ف ــي الـ ـج ــزء ال ـج ــدي ــد تـقــديــم
شخصية ّنيرة التي ّ
تمر بتطورات عدة،
ً
خصوصا مع عودة العالقات بينها وبين
زوجها ،وهي شخصية مليئة بالتفاصيل
اإلنسانية التي جعلتني أتحمس لها.
ً
هل ثمة تغيرات محورية ،خصوصا
ً
أن شكل نيرة كان مختلفا عن إطاللتها
التي اعتادها الجمهور؟
ت ـ ــواص ـ ــل ن ـ ـيـ ــرة ح ـي ــات ـه ــا م ـ ــن خ ــال
ً
تصرفات عدة ومختلفة نشاهدها تباعا

«أيام العسل»
انـتـهــت ران ـي ــا فــريــد شــوقــي م ــن تـصــويــر دوره ــا
فــي مسلسل «أيـ ــام ال ـع ـســل» حـيــث تـظـهــر فــي حلقة
مــن أحـ ــداث المسلسل ال ــذي سـيـعــرض عـلــى إحــدى
ً
المنصات اإللكترونية قريبا .وأبدت رانيا حماستها
ً
للتجربة الجديدة ،خصوصا أنها المرة األولى التي
ً
تقدم فيها عمال ُيعرض عبر المنصات اإللكترونية،

فــي األحـ ــداث .والـتـغـيــرات التي
س ـت ـحــدث ف ــي حـيــاتـهــا تــرتـبــط
بطبيعتها وخلفياتها ،فهي في
النهاية بشر من لحم ودم.
ما سبب حماستك لالستمرار
في العمل؟
ن ـجــح ال ـم ـس ـل ـســل ف ــي جــزئــه
األول مع الجمهور ،ال سيما أن
طبيعة األح ــداث تفتح المجال
إلم ـك ــان ت ـقــديــم أج ـ ــزاء جــديــدة،
ورغ ــم أنـنــي كـنــت مـتـخــوفــة من
شـخـصـيــة ن ـيــرة قـبــل الـمــوافـقــة
ً
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا نـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــرا إل ـ ـ ـ ــى ط ـب ـي ـع ــة
عالقاتها فإنني تحمست لها
ألنها قدمتني بشكل مختلف.
والحمد لله ،كان رد الفعل عليها
أكثر من متميز.
كيف وجدت ترقب الجمهور
لحلقات الجزء الثاني؟
ً
أس ـعــدنــي ك ـث ـيــرا ه ــذا األم ــر،
وهو ما جعل فريق العمل يبذل

ً
ً
الفتة إلى أن لهذه المنصات مستقبال كبيرا ،ال سيما
مع زيــادة أعــداد متابعي األعمال الفنية عبر أجهزة
المحمول والكمبيوتر .وعــن دوره ــا في المسلسل،
قالت رانيا إنها تجسد شخصية دجالة تدعى شيماء،
وهي سيدة تحاول استغالل المحيطين بها وتعطل
حياتهم ،وهو ما نشاهده خالل األحداث المختلفة.

أقصى ما لديه لتقديم جــزء ثان
أقوى من الجزء األول.
ً
كرمت أخيرا عن أدوارك ودورك
في الجزء األول من «عوالم خفية»،
حدثينا عن هذه التكريمات.
سعدت بهذه التكريمات ألنها
جاءت باستفتاءات جماهيرية .إذ
ً
ّقدمت خالل العام المنصرم أدوارا
مميزة ،وتعاوني مع الزعيم عادل
إمــام في «عــوالــم خفية» أحــد أهم
األح ـ ــداث بــالـنـسـبــة إل ــي .سعدت
ب ـه ــذا ال ـن ـج ــاح م ـع ــه وبـ ـ ــرد فـعــل
الجمهور.
م ــا س ـب ــب ح ـمــاس ـتــك ل ـل ـعــودة
إلـ ــى ال ـم ـس ــرح م ــن خـ ــال ع ــرض
«الملك لير»؟
سـعـيــدة بــال ـعــودة م ــع الـفـنــان
ال ـك ـب ـيــر ي ـح ـيــى ال ـف ـخ ــران ــي إل ــى
الـمـســرح ،فهو لــه جمهور كبير،
ولـ ـ ــديـ ـ ــه رهـ ـ ـب ـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـس ــرح
ً
تجعلني أدرس دوري جيدا ،وأنا
أث ــق فــي اخ ـت ـيــاراتــه المسرحية.
«الملك لير» تجربة مختلفة عن
ً
ال ـت ـجــارب الـتــي قــدمـتـهــا ســابـقــا،
ف ـب ـخ ــاف أن الـ ـن ــص ق ــائ ــم عـلــى
الـلـغــة الـعــربـيــة الـفـصـحــى ،وهــي
ً
تشكل تحديا بالنسبة إلــي ،فإن
صعوبتها في جميع تفاصيلها
ول ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـف ـ ـص ـ ـحـ ــى فـ ـحـ ـس ــب،
وحضوري مع الدكتور يحيى في
تجربة مسرحية وا ح ــدة بعدما
التقينا في الدراما شرف كبير لي.

رانيا فريد شوقي
ً
لكنك قــدمــت أع ـمــاال بالفصحى
ً
سابقا.
قـ ــدمـ ــت ثـ ــاثـ ــة أع ـ ـم ـ ــال ،وال ـل ـغ ــة
ال ـعــرب ـيــة ال ـف ـص ـحــى لـيـســت سهلة
وإتـ ـق ــانـ ـه ــا وال ـ ـت ـ ـحـ ــدث بـ ـه ــا ع ـلــى
المسرح أمــران في غاية الصعوبة،
ً
لذا أتدرب عليها جيدا.
حدثينا عن دورك في المسرحية.
أجـ ـس ــد ش ـخ ـص ـيــة ابـ ـن ــة ال ـم ـلــك
الكبرى التي تطمع في ثروة والدها
وتتآمر عليه مع شقيقتها من أجل
األمـ ــوال .يحمل ال ــدور مساحة من
األداء التمثيلي تجعلني متشوقة
لمعرفة رد فعل الجمهور.

قــدمــت المسرحية قبل سـنــوات،
ه ــل ت ــري ــن أن ـه ــا م ـنــاس ـبــة لـلـعــرض
ً
مجددا؟
المسرحية صالحة للعرض اليوم
ألنها تحمل رؤية سياسية ومعالجة
مختلفة لألحداث ،وهو ما يجعلني
أراه ــن عليها وعلى إع ــادة تقديمها
بعد غياب طويل.
هـ ـ ـ ــل سـ ـتـ ـطـ ـلـ ـي ــن فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــدرامـ ـ ـ ــا
الرمضانية؟
لم أرتبط بعمل لرمضان بشكل
ً
رس ـم ــي ح ـتــى اآلن .أقـ ــرأ نـصــوصــا
ول ـ ــم أح ـ ـسـ ــم م ــوقـ ـف ــي م ـن ـه ــا ب ـع ــد،
ً
خصوصا أنني انشغلت في الفترة
األخيرة بتصوير مشاهدي في «أبو
العروسة .»2

١١

مزاج

أخبار النجوم

محمد عساف يغني على مسرح المجاز
حـ ـ ـ ّـدد ن ـج ــم {أراب آيـ ـ ــدول}
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي م ـح ـمــد ع ـســاف
ً
م ــوع ــدا مــع محبيه بـتــاريــخ 8
فبراير المقبل ،ليحيي حفلة
على مسرح المجاز بالشارقة
ي ـغ ـن ــي ف ـي ـه ــا أجـ ـم ــل أغ ــان ـي ــه
المتميزة.
م ــن ج ـه ــة أخـ ـ ــرى ،ت ــواص ــل
أغنية {مكانك خالي} لعساف
نجاحها وذلــك بعدما تخطت
حــاجــز الـ ـ  40مليون مشاهدة
مـ ـن ــذ ط ــرحـ ـه ــا ف ـ ــي م ـن ـت ـصــف
سبتمبر الـمــاضــي عـبــر موقع
الفيديوهات {يوتيوب}.
{م ـك ــان ــك خ ــال ــي} بــالـلـهـجــة

محمد عساف
العراقية ،كلمات رامي العبودي،
وألـ ـح ــان ع ـلــي ص ــاب ــر ،وت ــوزي ــع
ع ـث ـم ــان عـ ـب ــود ،وإن ـ ـتـ ــاج شــركــة
{بالتينوم ريكوردز}.

أحالم معجبة بـ{ثورة الفالحين}
وبماغي بوغصن
ع ـبــرت الـنـجـمــة اإلم ــارات ـي ــة
أح ـ ــام ع ــن إع ـجــاب ـه ــا الـكـبـيــر
بـمـسـلـســل {ثـ ـ ــورة ال ـفــاح ـيــن}
وبــال ـن ـج ـمــة الـلـبـنــانـيــة مــاغــي
بوغصن .في التفاصيل ،نشرت
ماغي بوغصن على حسابها
الرسمي عبر موقع {انستغرام}
ص ـ ـ ـ ـ ــورة ل ـ ـهـ ــا م ـ ــن ش ـخ ـص ـيــة
{عـ ـنـ ـب ــر} ف ــي م ـس ـل ـســل {ث ـ ــورة
الـ ـف ــاحـ ـي ــن} ح ـي ــث ب ـ ــدت وق ــد
تـعــرضــت لـلـضــرب والـتـعــذيــب
والـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــاء ت ـ ـغ ـ ـطـ ــي وجـ ـهـ ـه ــا
وحــالـتـهــا يــرثــى ل ـهــا .فعلقت
أحـ ـ ـ ــام عـ ـل ــى الـ ـ ـص ـ ــورة{ :م ــن
أج ـمــل الـمـسـلـســات الـعــربـيــة.

أحالم
هو صحيح يوجع القلب ولكن
أح ــداث ــه ره ـي ـبــة وانـ ــت كــال ـعــادة
متألقة وأنا إحدى معجباتك}.
ردت عليها ماغي{ :شكرا كتير
يا ست أحالم على رأيك».

١٢

توقعات
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فـ ــي  7م ـ ـ ـ ــارس ،ي ـع ــود
ك ــوك ــب أوران ـ ـ ــوس إلـ ــى بــرجــك
ً
تزامنا مع تحرك عـطــارد .تنعكس هذه
ً
ُ
ال ـت ـحــركــات إي ـج ــاب ــا ع ـلــى م ـص ـيــرك! يـشـجـعــك
أوران ــوس على خــوض الـمـغــامــرات ،بينما يدفعك
ع ـطــارد إلــى إع ــادة الـنـظــر فــي مـســائــل كـثـيــرة .مــا هي
الـ ـق ــرارات ال ـصــائ ـبــة؟ أي ــة وج ـهــة ه ــي األفـ ـض ــل؟ تـطــرح
هــذه األسـئـلــة حتى شهر يــونـيــو! بعد إيـجــاد األجــوبــة
خــال الصيف ،تبدأ باتخاذ خـطــوات عملية .يعكس
هــذا المسار الجديد رغبتك في توسيع نشاطاتك
واس ـت ـغ ــال م ــواه ـب ــك .ت ــري ــد أن تـتـعـلــم وتـنـقــل
معارفك إلى اآلخرين .في عام  ،2019تزيد
جرأتك وتفرض نفسك!

الحوت
سنة مفصلية!
( 20فبراير 20 -مارس)

ّ
العمل :نفحة من التجدد

الحب :مغامرات في األفق

ً
يعطيك الحب الشجاعة للتحليق بعيدا! لن يمنعك أي أمــر من تحقيق
السعادة التي تسعى إليها!
ً
تـكــون بــدايــة السنة فــوضــويــة ،لكن تنقشع الغيوم ب ــدءا مــن م ــارس .في
يناير ،تضعف ميزانيتك تحت تأثير كوكب عـطــارد ولــن تكون الفترة
َ
كوكبي الزهرة
الالحقة مريحة .قد تواجه خالفات عائلية تحت تأثير
والمشتري.
ً
ً
بين  11فبراير و 1مارس ،يضفي ثنائي عطارد والزهرة جوا رومانسيا
ً
على حياتك .تتحسن عالقاتك تمهيدا لتحقيق مشروع طموح .يستفيد
الـشــريــك مــن تـطــور م ـســارك الـشـخـصــي بـطــريـقــة إيـجــابـيــة ،ال سـيـمــا في
ً
ً
شهر أبريل .في منتصف مايو ،تواجه حدثا بــارزا تحت تأثير الزهرة

ً
وأوران ـ ـ ــوس ف ــي ب ــرج الـ ـث ــور .تـسـمــع خ ـب ــرا أو تـعـلــن ع ــن ح ــدث ُيـسـعــد
المحيطين بك.
بحلول  20يــولـيــو ،يجتمع أف ــراد عائلتك وأص ــدق ــاؤك مــن حــولــك تحت
ً
تأثير عطارد والزهرة .إذا كنت عازبا ،اخرج وشارك في االحتفاالت كي
تجد الحب الذي تنتظره .تواجه بعض االضطرابات في فصل الخريف
بسبب سيل الواجبات المترتبة عليك وتشعر باألسف ألنك لن تتمكن
من االتكال على الشريك.
بين  9أكتوبر و 1نوفمبر ،تتأجج عواطفك تحت تأثير كوكب الزهرة في
ّ
وتعبر عن حبك بأفعال من شأنها أن
برج العقرب .تحمل مشاعر قوية
تقوي عالقتك الزوجية.

إنه أهم فصل من السنة المرتقبة كونه يحمل
لك تغيرات سعيدة...
ال داعــي للتخطيط لمشاريعك! لن يحصل أي
أم ــر بــالـشـكــل ال ــذي كـنــت تـتــوقـعــه ،لـكــن يـصـ ّـب
الوضع في مصلحتك .حتى شهر مارس ،تحرز
ً
ً
ً
ً
تقدما بطيئا وتدريجيا .واعتبارا من  7مارس
ً
تحديدا ،تقوم بقفزة كبرى حين تتجاوب مع
ّ
ع ــرض لــم تـكــن تـنـتـظــره .تـحــل مـكــان زمـيــل لك
ً
وتتولى مهاما جديدة.
إذا كنت تعمل على حسابك الـخــاص ،تتوسع

المال :صفقات واعدة
يـجــب أن تـعـمــل عـلــى ال ـحــد مــن نفقاتك
عبر إدارة حساباتك بدقة!
يعطيك كوكب أوران ــوس الـمــوجــود في
ً
بــرج الـثــور خليطا مــن الـجــرأة واألم ــان.
ً
ت ـن ـع ـك ــس آثـ ـ ـ ـ ــاره إيـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــا عـ ـلـ ـي ــك م ـنــذ
ُ ّ
بــدايــة م ــارس .قبل هــذا الـتــاريــخ ،تنظم
م ـس ـت ـح ـق ــات ــك كـ ــي ت ـس ـت ـع ـيــد الـ ـ ـت ـ ــوازن.
يـخـتــرق كــوكــب ع ـط ــارد بــرجــك بـيــن 11
فبراير و 6أبــريــل .إنـهــا فـتــرة كافية كي
ّ
تنظم جميع أمورك .خالل مايو ويونيو،

تنعكس ال ـكــواكــب ال ـمــوجــودة فــي بــرج
ال ـث ــور ع ـلــى اس ـت ـث ـمــاراتــك وس ــرع ــان ما
تــزيــد ع ــائ ــدات ــك .ك ــذل ــك ،ت ـبــدو صفقاتك
العقارية واعدة.
خالل الصيف ،تعطي األولوية لعائلتك.
ّ
تعبر عن حبك للمحيطين بك وتعتني
ب ــأوالدك وتساعد والــديــك ...باختصار،
ً
ت ـب ــذل ق ـص ــارى ج ـه ــدك ك ــي تـنـشــر ج ــوا
ً
مريحا في منزلك ووسط عائلتك .لكنك
تـسـتــاء بـحـلــول ال ـخــريــف بـسـبــب زي ــادة

الصحة :نحو التوازن

ن ـف ـقــاتــك وت ــراك ــم ف ــواتـ ـي ــرك .ق ــد تـنــزعــج
ً
أي ـض ــا بـسـبــب مـشـكـلــة إداري ـ ــة يـمـكــن أن
ّ
تكلفك الكثير .لكنك تتمكن مــن تجنب
الـخـســائــر فــي نـهــايــة ال ـم ـطــاف .ســرعــان
مــا تــزيــد نـشــاطــاتــك وت ـتــراكــم مكاسبك
بين أكتوبر وديسمبر .لذا تنهي السنة
باسترجاع توازنك المادي.

ً
لن يكون مسارك سهال في ظل تأثيرات كوكب المشتري العدائية ،لكنك
ستتدبر أمورك...
لــن تـكــون عــاقــاتــك مــع المحيطين بــك مــريـحــة بمعنى الـكـلـمــة .تحت
تــأثـيــر الـمـشـتــري ،تــاحــظ ال ـفــرق بـيــن إي ـقــاعــك ال ـخــاص وب ـيــن ســرعــة
األداء المفروضة عليك .تشعر بــأن المقربين منك يتقدمون بسرعة
فــائ ـقــة وب ــأن ــك تـعـجــز ع ــن مــواك ـب ـت ـهــم .ي ــراه ــن كــوكــب أوران ـ ـ ــوس على
بعض النشاطات الترفيهية كــي تمضي لحظات ممتعة .تــزيــد قوة
حدسك نتيجة بقاء عطارد لفترة طويلة في األبــراج المائية (الحوت،
وال ـســرطــان ،وال ـع ـقــرب) .تجيد تـحــديــد مــا يـنــاسـبــك وم ــا يـســيء إليك
ً
كي تحافظ على صحتك .تستفيد أيضا من نشاطات تساعدك على

من هو مولود برج الحوت ؟
ً
ً
منطقيا .لكن تسمح له ّ
جديته بتقديم أداء مثالي.
تفكيرا

في عمر الثالث سنوات
ال يقول الطفل من برج الحوت أية كلمة ولكن تعكس
ع ـي ـنــاه ال ـحــزي ـن ـتــان ح ـجــم ق ـل ـقــه م ــن أول يـ ــوم ل ــه في
المدرسة .تكون هذه المرحلة االنتقالية صعبة عليه
ألن ــه ال يـتـحـمــل ف ـكــرة االب ـت ـعــاد ع ــن وال ــدت ــه .لـكـنــه قد
ً
يلتهي سريعا بالرسم والغناء .يمكنه أن يتكيف مع
وضعه الجديد بالصبر والحنان.

في عمر الحادية عشرة

في عمر السادسة عشرة
يطمئن ال ـمــراهــق مــن ب ــرج ال ـحــوت لــوجــود وال ـ َـدي ــه بقربه
ولـكـنــه يعجز عــن الـتــواصــل مـعـهـمــا .قــد يـمـ ّـر بـمــرحـلــة من
ً
التحوالت المعقدة ويواجه ضغوطا شديدة حين يختار
ً
وجـهـتــه ويـتـحـمــل ال ـم ـســؤول ـيــات .خــوف ــا مــن تـخـيـيــب أمــل
ً
الـمـحـيـطـيــن ب ــه ،يـسـلــك ات ـجــاهــا ال يـنــاسـبــه قـبــل أن يـعــود
ويحقق رغباته الحقيقية.

في عمر الثالثين

يحصد الطفل من برج الحوت في هذا
الـعـمــر عــامــات جـيــدة إلرض ــاء والـ َـديــه
ويـسـتـمــر عـلــى ه ــذا ال ـم ـنــوال ط ــوال
حياته .يعتبر مالحظات األساتذة
بمنزلة إهانة ًله وقد ينغلق على
ن ـف ـســه ن ـت ـي ـجــة ل ــذل ــك .ي ـح ــب ه ــذا
الطفل الغناء والموسيقى واللغات
والـفـنــون البصرية ويـجــد صعوبة
فـ ــي حـ ــل الـ ـمـ ـس ــائ ــل ال ـ ـتـ ــي تـتـطـلــب

يشعر مــولــود بــرج الحوت
ً
بـ ــاألمـ ــان إذا ك ـ ــان م ـغ ــرم ــا
ألنه يكسب الثقة التي تجعله
ُيـ ـط ـ ّـور ك ـف ــاءات ــه .ل ـكــن يختلف
ً
ال ــوض ــع إذا كـ ــان وح ـ ـيـ ــدا ،إذ
ي ـس ـهــل أن ي ـت ـخ ـبــط ف ــي ه ــذه
ً
ال ـ ـحـ ــالـ ــة .مـ ـهـ ـنـ ـي ــا ،يـ ـظ ــن ه ــذا

رمزية البرج
الحب مع مولود برج الحوت
أنــت حـنــون وحـســاس ورومــانـســي وتفهم
مشاعر الشريك وتتأثر بــه .تؤمن بالحب
الـكـبـيــر وتـتــابــع م ـحــاوالتــك إل ــى أن تجده
ً
يوما!

تأثير البرج في عام 2019
ف ــي عـ ــام  ،2019ي ـك ـمــن س ــر ال ـت ـغ ـي ـيــر فــي
االستمرارية! في بيئتك االعتيادية ،تسعى
إل ــى اق ـت ـنــاص ال ـفــرص لتحسين وضـعــك.
تزيد سهولة تواصلك مع المحيطين بك
تـحــت تــأثـيــر كــوكــب ع ـطــارد الـمــوجــود في
األب ــراج المائية .إنــه وضــع مناسب لعقد
االت ـفــاق ـيــات الـمـهـنـيــة وإح ـ ــراز ال ـت ـقــدم في
ً
ً
الحياة العاطفية أيضا .ماديا ،من المتوقع
أن تحصد المكاسب خالل فصل الخريف.

نظرة اآلخرين إليك
تـت ـم ـتــع ب ـمــامــح ط ـفــول ـيــة ول ـك ــن يصعب

ً
أن يتكهن اآلخـ ــرون شخصيتك اسـتـنــادا
ّ
إلــى مظهرك الـخــارجــي .تتسم بشخصية
غ ــام ـض ــة وم ـت ـح ـف ـظ ــة ،ل ـ ــذا ت ـث ـيــر اه ـت ـمــام
المحيطين بك وتجذبهم بسهولة .يشيد
الـجـمـيــع بـلـطـفــك ولـكـنـهــم يـلــومــونــك ألنــك
ت ــواف ــق ع ـلــى ك ــل ش ــيء وال تـتـخــذ مــواقــف
صارمة عند الحاجة.

كيف تستفيد من برجك؟
ً
أنت إنساني بامتياز وحساس جدا وتحب
اسـ ـت ــرج ــاع تـ ــوازنـ ــك ف ــي ج ــو م ــن الـ ـه ــدوء
والصمت .تسعى إلى إيجاد مصادر إلهام
ف ــاع ـل ــة ك ــي ت ــوق ــظ ح ـ ّـس ــك ال ـف ـن ــي ال ـك ــام ــن.
ُيـشـ ّـجـعــك ب ــرج ال ـحــوت عـلــى ال ـتــواصــل مع
ً
الطبيعة والناس والحياة عموما!

نشاطاتك ويزيد عدد عمالئك وترتفع عائداتك.
بـعــد الـنـجــاح فــي خ ــوض مختلف الـتـحــديــات،
تخطو خطوة بارزة بين َ
شهري مايو ويونيو.
تنعكس ه ــذه ال ـت ـطــورات عـلــى رات ـب ــك! حـتــى 1
المفاوضات وتبرع فيها تحت
يوليو ،تخوض
ُ ّ
ً
ً
تأثير كوكب الـمــريــخ .تــوقــع عـقــدا مهما ولكن
يجب أن تجيد فرض شروطك.
ً
بدءا من  19أغسطس ،تتصاعد الضغوط التي
ُ َ
ً
ّ
ً
تواجهها .يطلب إليك أن تقدم أداء ممتازا من
دون إعطائك الوسائل الــازمــة لتنفيذ المهام

الـمــوكـلــة إل ـيــك .قــد يـســيء إلـيــك شـخــص ضمن
ً
الفريق الذي تعمل فيه ،فيرغب مثال في تلطيخ
سمعتك .لكن ينقلب الوضع في شهر أكتوبر،
إذ يساعدك شخص نافذ على تطوير مسيرتك
المهنية .يتزامن وصــول كوكب المشتري في
 3ديـسـمـبــر م ــع ش ـغــور مـنـصــب يـتـمــاشــى مع
تطلعاتك .تنذر المؤشرات بأنك ستفوز به!

شخصيات من برج الحوت

ً
ً
منصبا أفضل ،لكن ّ
يمر
الشخص دومــا أنــه يستحق
الوقت من دون أن يتغير وضعه!

في عمر األربعين
يـنــدهــش مــولــود ب ــرج ال ـحــوت مــن وض ـعــه الـجــديــد ألن ــه ال
ً
ً
يتوقع ما سيصيبه مسبقا بعد تسريحه من عمله مثال أو
انفصاله عن الشريك أو مغادرة أوالده .يتذمر في البداية
ً
قبل أن يتمكن من النهوض مجدداُ .ي َس ّر حينها باكتشاف
ً
ح ـيــاتــه ال ـج ــدي ــدةُ .يـعـتـبــر ع ـمــر األرب ـع ـي ــن م ـثــال ـيــا إلط ــاق
مشروع جديد ،حتى أنه قد يبدي استعداده لخوض عالقة
ً
جديدة إذا لم يكن مرتبطا.

في عمر الستين وما فوق
ال يطلب مولود برج الحوت إال الراحة في هذه المرحلة من
ً
عمره! يكون وجود عائلته وأصدقائه كافيا إلسعاده .ولن
يمنعه خوفه مــن األعـبــاء مــن إطــاق مشاريع مختلفة .قد
يتجه إلــى نشاطات اجتماعية أو فنية أو رياضية ،أو قد
يسافر إلى أماكن غير مألوفة.

رب العمل

الصديق

ال ي ـف ــرض رب ال ـع ـمــل م ــن بـ ــرج ال ـحــوت
قواعد ثابتة ،بل يمكن أن تتبدل معاييره
بحسب مزاجه! يتعاطف مع الموظفين
ً
ً
حينا ويفرض عليهم العقوبات أحيانا
بسبب خطأ حصل منذ فترة طويلة .في
ً
الـمـقــابــل ،ي ـكــون ه ــذا الـشـخــص متفهما
وي ـص ـغــي إل ــى مــوظـفـيــه وق ــد ي ـق ـ ّـدم لهم
الـخــدمــات ولـكــن يصعب أن يــوافــق على
زيادة رواتبهم.

مولود برج الحوت صديق خدوم ووفي
ويمكن االتـكــال عليه .ال ُيـ ّصـ ِـدر األحكام
ً
مطلقا على أصدقائه ويفضل سماعهم
ب ـ ــدل ت ـق ــدي ــم ال ـن ـص ــائ ــح لـ ـه ــم ،ول ـك ـن ــه ال
يتحمل النقد .قد يطلب إلى المحيطين
ب ــه ال ـت ـك ـلــم م ـع ــه بـ ـص ــراح ــة ،فـيـسـمـعـهــم
بــإمـعــان مــن دون أن يكشف عــن أخـبــاره
الخاصة لهم.

الحبيب
ّ
يـتـعــلــق م ــول ــود ب ــرج ال ـح ــوت بــالـشــريــك
بـ ـس ــرع ــة .إنـ ـ ــه شـ ـخ ــص حـ ـس ــاس ووفـ ــي
ويـنـتـظــر مـعــامـلــة بــالـمـثــل .يستطيع أن
يقرأ أفكار الطرف اآلخر من دون الحاجة
إلـ ـ ــى الـ ـ ـك ـ ــام ،ف ـي ـت ــوق ــع نـ ــوايـ ــا ال ـش ــري ــك
ويستبق قراراته ويدعم مشاريعه.

لحظات إيجابية
• ب ـي ــن  6م ـ ـ ــارس و 17أبـ ــريـ ــل :ت ـكــون
النتائج التي تحققها كفيلة بالتعبير
عـنــك! ل ــذا تـنـهــال ال ـعــروض عـلـيــك .لكن
ال تـتــردد فــي الـتـفــاوض حــول الشروط
التي تناسبك كي تنال ما تستحقه.
• بين  11و 16يونيو :يقع حدث أو لقاء
بارز وتجد نفسك إزاء آفاق واحتماالت
جـ ــديـ ــدة .ق ــد ت ـص ــل إلـ ــى م ـن ـصــب كـنــت
تطمح إليه بسهولة .أو يمكن أن تنتقل
ل ـل ـع ـي ــش فـ ــي مـ ـك ــان ج ــدي ــد بـ ـع ــد نـيــل
ً
قــرض مصرفي .عاطفيا ،تكون محرك
األح ــداث وتتبنى مقاربات من شأنها
أن تــدعــم ال ـشــريــك أو الـمـقــربـيــن مـنــك.
ً
بشكل
يكون مختلف نشاطاتك فاعال
ٍ
الفت.
• بين  20و 28يوليو :تعطي األولوية
ف ــي هـ ــذه ال ـمــرح ـلــة ل ـل ـحــب وال ـص ــداق ــة
والعائلة .تعيش فترة سعيدة وسط
ً
أقـ ــرب ال ـن ــاس إل ـي ــك .إذا كـنــت ع ــازب ــا،
تسمح لك هذه الفترة اإليجابية بعيش

ً
التعبير عــن نفسك مثل الــرقــص! ب ــدءا مــن  7م ــارس ،يشجعك كوكب
أورانــوس على ممارسة الرياضة .لكن يجب أال يكون سقف توقعاتك
ً
ً
عاليا كي ال تشعر باإلحباط الحقا.
ً
ً
يكون الصيف مريحا ومفعما بالنشاط في آن .لكن تزيد عصبيتك
خــال الخريف تحت تأثير عطارد والــزهــرة في بــرج الـعــذراءُ .يضاف
الـتـعــب إل ــى إحـبــاطــك فــي ه ــذه الـفـتــرة وق ــد تـنـهــار أعـصــابــك بــالـكــامــل.
لكنك تستعيد إيجابيتك في شهر أكتوبر تحت تأثير المريخ في برج
العقرب ،وتستجمع قوتك وتسترجع عافيتك تحت تأثير المشتري
ً
بدءا من  3أكتوبر.

تـجــربــة رومــانـسـيــة جــديــدة .وإذا كنت
ً
غاضبا من أحدُ ،ت ّ
مهد الظروف القائمة
للمصالحة.
• بـيــن  25أكـتــوبــر و 1نــوفـمـبــر :تــزيــد قــوة
م ـشــاعــرك! تـمـيــل إل ــى إق ــام ــة عــاقــة طويلة
ً
تعر َ
األمــد إذا ّ
فت إلــى شخص حديثا .وإذا
كنت ما زلت تبحث عن الحب ،تعيش عالقة
ً
ً
قــويــة قــريـبــا .وإذا كنت مرتبطا،
ّ
ت ـث ـبــت أف ـع ــال ــك مـ ــدى تـعــلـقــك
بالشريك.

أحد الوالدين
مولود بــرج الحوت لطيف وعطوف مع
أوالده ويـحــرص على تربيتهم فــي جو
مـنـفـتــح وم ــري ــح .ل ـكــن تـتـغـيــر ال ـعــاقــات
بين الطرفين حين يكبر األبناء ،فيصبح
ً
الـتـحـفــظ ب ــدي ــا ع ــن ال ـش ــراك ــة ،م ــا يعني
ً
أن ال ـحــب ال ـق ــوي يـبـقــى م ــوج ــودا ولـكــن
ّ
الحسية.
تتراجع مظاهره

لحظات صعبة
• ب ـيــن  1ي ـنــايــر و 21ف ـب ــراي ــر :ال
ترفع سقف توقعاتك ما دمت لم
ُ ّ
توقع عقد العمل بعد وحــاول أن
تجمع بين العزم والتواضع في
تصرفاتك .تابع جهودك من دون
أن تسعى إلــى التحكم بمصيرك
بـ ـ ــأي ث ـ ـمـ ــن .ت ـس ـت ـف ـيــد مـ ــن ثـقـتــك
بنفسك وبالحياة.
• بـ ـي ــن  1و 15م ــاي ــو:
ت ـت ـعــب م ــن عــاقــاتــك
ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ـ ــرة م ـ ــع
المحيطين بك ألنهم
ي ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاولـ ـ ـ ــون فـ ـ ــرض
شروطهم عليك .على
صعيد آخ ــر ،تــواجــه
ب ـ ـ ـعـ ـ ــض ال ـ ـم ـ ـشـ ــاكـ ــل
فــي ال ـع ـمــل ،ويــرفــض
الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــرب ـ ــون م ـنــك
دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع
تسعى إليه.

• بين  30أغسطس و 7سبتمبر :تسقط
األقنعة وتنكشف الحقائق ولن يسهل
عـلـيــك سـمــاعـهــا! إذا قــابـلـ َـت لـلـتــو تــوأم
روحــك ،فاحرص على حماية مشاعرك
وت ــأك ــد م ــن ص ـحــة اخ ـت ـي ــارك .ف ــي هــذه
ً
الـفـتــرة أي ـض ــا ،قــد تـتــألــم بـسـبــب رحيل
شخص مقرب منك ،أو يمكن أن تغيب
أنت عن منزلك أو عملك أو نشاطاتك.
• بين  11و 19أكتوبر :قد ينهار
ج ـ ــزء مـ ــن ن ـج ــاح ــك ت ـح ــت تــأث ـيــر
كوكب المشتري في برج القوس
وقد تدفع ثمن حدث ّ
معين .كذلك،
قــد تـضـطــرب حـيــاتــك العاطفية،
لذا حافظ على هدوئك وتماسكك
في هذه الفترة.

توابل ةديرجلا

•
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من  4أحرف وهي اسم إحدى الشركات األلمانية التي تنتج سيارات فاخرة.
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كلمات متقاطعة
أودي

كلمة السر

 -5أ ت ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ــع – نـ ـغـ ـم ــة
موسيقية (م).
 -6مـ ــؤذن ال ــرس ــول (ص)
(م) – اقترب.

 -7عملة أوروبا الموحدة
(م).
 -8يراهم – للتفسير.
 -9عــاص ـمــة م ـصــر (م) –

حسم .
 -١٠بند (مبعثرة) – أزلنا.
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 -1جريدة لندنية.
 -2طـ ـ ـ ـ ــرق وا س ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة ف ــي
المدينة – من الفاكهة.
 -3يكمل – قــامــت بــزيــارة
(م).
 -4نـ ـ ـص ـ ــف ( فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس) –
انهدام.
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 ( -1م ــور ي ــس  )....ممثل
فرنسي راحل.
 -2عاصمة كـنــدا – سرح
بذهنه.
 -3عاتب – من أسماء الله
الحسنى.
 -4انفراد – الدليل.
 -5اهتم – ( ال )....المطر.
 -6قــط (م) – م ـكــان للهو
(م).
 -7الجمع مــن «مكيدة» –
ثاقب النظر.
 -8ص ــوت ال ـطــائــرة (م) –
ثلثا (دام).
 -9غطى – نجل.
 -١٠ص ـحــاري – عاصمة
مالطة.
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كلمة السر:
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تسالي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :كن حـ ً
ـذرا في عملك كي ال تخطو
خطوات ناقصة.
ً
عــاطـفـيــا :يطالبك الـحـبـيــب بتخصيص
مزيد من الوقت له.
ً
اجتماعيا :تحلم بامتالك منزل ّ
خاص بك
وتسعى إلى ذلك.
رقم الحظ.4 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :انتبه ،ال ّ
تقدم تنازالت في عملك
حيثما ال يجب.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـخ ــوض ن ـقــاش ــا م ــع الـشــريــك
ّ
وتتوصالن إلى نتيجة.
ً
اجتماعيا :تدعوك األفالك إلى االسترخاء
والتفكير براحتك.
رقم الحظ.10 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :تـطــور عملك بــاالطــاع عـلــى آخــر
المستجدات العلمية.
ً
عاطفيا  :تطلب الكثير من الحبيب لكنك
ً
غير مستعد إلعطائه شيئا.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :وض ـع ــك ف ــي تـحـســن مـسـتـمـ ّـر
ّ
واألصدقاء ال يتخلون عنك.
رقم الحظ.3 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا  :تـجــازف فــي أ مــر يتعلق بعملك
وتنجح في تحقيقه.
ً
عاطفيا :تجنب سوء التفاهم مع الحبيب
ً
ً
متفها وصبورا.
وكن
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ث ـم ــة ث ـ ـغـ ــرات فـ ــي وض ـعــك
العائلي يجب تسويتها.
رقم الحظ.11 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :ترغب في زيــادة استثماراتك لكن
الظروف غير مؤاتية.
ً
عاطفيا :تنتابك مشاعر تجاه شخص من
الطرف اآلخر تعرفت إليه.
اجـتـمــاعـيـ ًـاّ :
«ربـ ــي زدن ــي عـلـ ًـمــا» خــذ بهذه
النصيحة وضاعف ثقافتك.
رقم الحظ.6 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :ال تـتـمـ ّـرد عـلــى الـقــوانـيــن وأنظمة
المؤسسة التي تعمل فيها.
ً
ً
عاطفيا  :تكتشف فــي الحبيب كثيرا من
الصفات الحميدة ما يفرحك.
ً
اجتماعيا :أجواء داخلية منعشة وتعاطف
عائلي غير محدود.
رقم الحظ.14 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تكتشف مصادفة أن أحد الزمالء
يغتابك أمام المسؤولين.
ً
عاطفيا :تعرف عالقتكما قطيعة مفاجئة
لكنها ال تلبث أن تعود.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـشـعــر ب ــاألم ــان م ــع صــديــق
يمكنك مبادلته أسرارك.
رقم الحظ.19 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مـهـنـيــا :أنـجــز الـعـمــل بـيــن يــديــك قـبــل أن
توقع على عقد جديد.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ـش ـك ــوك ت ـ ــؤدي إلـ ــى ال ـخ ــراب
والمصارحة طريق الحقيقة.
ً
ّ
المقربين لكي
تحاور مع أحد
اجتماعياً :
تحسما ً
أمرا عالقا بينكما.
رقم الحظ.5 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
م ـه ًـن ـيــا :يـحـمــل ه ــذا ال ـن ـهــار م ـعــه ت ـط ـ ّـورا
مفاجئا يلفت انتباهك.
ً
ّ
تتحول
عاطفيا :يمكن إلحدى صداقاتك أن
إلى حب متبادل.
ً
اجتماعيا :انتبه إلــى مــا ي ــدور حــولــك من
ثرثرات تؤذي سمعتك.
رقم الحظ.8 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :ال ّ
تتردد أو تحتار في وقت يجب أن
ً
تتخذ فيه قرارا.
ً
عــاط ـف ـيــا :خ ــاف ــات م ــع ال ـح ـب ـيــب ألس ـبــاب
عائلية تهدد عالقتكما.
ً
اجتماعيا :تشعر ببعض اإلحباط والتعب
وترغب في الوحدة.
رقم الحظ.15 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ــاب ــع ط ــري ـق ــك رغ ـ ــم ال ـعــراق ـيــل
والمصاعب التي تؤخرك.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :تـعـيــش م ــع ال ـح ـب ـيــب تـنــاغـمــا
وتتفاهمان حول أمور كثيرة.
ً
اجتماعيا :تعيد النظر في مسألة عائلية
ّ
وتتوصل إلى حلول لها.
رقم الحظ.17 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـيــا :ي ـت ـك ـ ّـرر غ ـيــابــك ع ــن ع ـم ـلــك ما
يغضب المسؤولين.
ً
عاطفيا :أحــد األشـخــاص من الجنس
اآلخر يستأثر باهتمامك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :يــدع ـمــك ال ـحــظ ويـتـحـ ّـســن
وضعك بشكل الفت.
رقم الحظ.9 :
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لولوة المال تتعرض للسجن ظلما في «العذراء»

خبريات
« »Aquamanيحافظ
على صدارة شباك التذاكر

وصفت تجربتها في مسرحية «العظماء السبعة» مع «جروب البالم» بالمميزة والممتعة
محمد جمعة

أنهت الفنانة لولوة المال
تصوير دورها في مسلسل
«العذراء» في حين تستعد
خالل الفترة المقبلة
للمشاركة في الجزء الثاني
من «قرقاشة».

ع ــادت الـفـنــانــة لــولــوة الـمــا إل ــى الـكــويــت
ً
أخ ـي ــرا بـعــد انـتـهــائـهــا م ــن تـصــويــر دوره ــا
في مسلسل "العذراء" بمملكة البحرين مع
الـفـنــانــة شـجــون ونـخـبــة مــن نـجــوم الــدرامــا
ا ل ـخ ـل ـي ـج ـيــة ت ـح ــت إدارة ا لـ ـمـ ـخ ــرج مـحـمــد
ال ـ ـق ـ ـفـ ــاص ،فـ ــي حـ ـي ــن ت ـس ـت ـع ــد الس ـت ـئ ـن ــاف
نشاطها الفني.
وفـ ــي حــدي ـث ـهــا إلـ ــى "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" تــوق ـفــت
ل ــول ــوة ع ـنــد م ـح ـطــات ف ـن ـيــة ع ـ ــدة ،السـيـمــا
وقوفها إ لــى جــوار الفنان حسن البالم في
مسرحية "العظماء السبعة" ،وبين الدراما
وا لـمـســرح كــان لنا مــع الفنانة الشابة هذا
ال ـل ـقــاء ث ـم ـنــت خ ــال ــه ن ـج ــاح تـجــربـتـهــا فــي
ا ل ـجــزء األول مــن مسلسل " قــر قــا شــة" ا لــذي
جـســدت فيه شخصية بسيطة كــان الهدف
منها االستمتاع على حد وصفها.
و قــا لــت لــو لــوة " :تـغـلـغـلــت فــي الشخصية
وا س ـ ـت ـ ـط ـ ـعـ ــت أن أ ق ـ ــد مـ ـ ـه ـ ــا بـ ـبـ ـس ــا ط ــة إ لـ ــى
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،ن ـع ــم هـ ـن ــاك ج ــان ــب ارتـ ـج ــال ــي،
وإضــافــات مــن كــل فــريــق الـعـمــل ،ولـيــس من
بجميع
جانبي فقط ،لكن يبقى أن المسلسل
ً
عناصره القى استحسان الجمهور ،مشددة
ع ـلــى أن ال ـع ـمــل ع ــائ ـل ــي ،وي ـن ــاس ــب ال ـك ـبــار
ً
والصغار في آن معا .

شخصية أسماء
و عــن مشاركتها فــي مسلسل " ا لـعــذراء"،
أفـ ـ ــادت ب ــأن ــه "أح ـ ــد أفـ ـض ــل األع ـ ـمـ ــال ،ال ـتــي
اسـتـمـتـعــت فـيـهــا بــالـتـصــويــر ،وأج ـســد فيه
شـخـصـيــة أ س ـم ــاء ،ا ل ـتــي ت ـت ـعــرض للسجن
ً
ظ ـل ـم ــا ،ون ـت ــاب ــع م ــن خـ ــال أح ـ ـ ــداث ال ـع ـمــل

والـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة
من بطولة حسن
الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــام ،وزه ـ ـ ـ ـ ــرة
ع ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،وأح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد
ال ـ ـعـ ــونـ ــان ،وفـ ـه ــد ال ـب ـن ــاي،
ومحمد ا لــر مـضــان ،وعبدالعزيز النصار،
ومـ ـحـ ـم ــد ع ـ ــاش ـ ــور ،ومـ ـ ــن ت ــألـ ـي ــف أح ـم ــد
ا لـعــو ضــي ،وإ خ ــراج عبدالله ا لـبــدر ،وهو
عمل اجتماعي كوميدي.
ي ــذ ك ــر أن ل ــو ل ــوة ت ـس ـت ـعــد ل ـت ـصــو يــر
دور هــا فــي ا لـجــزء الثاني مــن مسلسل
ً
"قــرقــاشــة" ال ــذي يـتـشــارك فـيــه تــألـيـفــا
ب ـشــار ال ـج ــزاف مــع ع ـبــاس الـيــوسـفــي
وفيصل العميري إلى جانب موسى
عبدالله ،تحت قيادة المخرج عباس
ا لـيــو سـفــي ،وتجسد فــي العمل دور
زوجـ ـ ــة ال ـش ـخ ـص ـيــة الـ ـت ــي يــؤدي ـهــا
الفنان بشار الجزاف.

النقالت التي ستحدث لها في حياتها.
وعن أسرة العمل أوضحت ،أن المسلسل
تصدى لتأليفه محمد وعلي شمس ،وهو
مــن إ خــراج محمد القفاص ،وبطولة نخبة
مـ ــن الـ ـنـ ـج ــوم ،م ـن ـه ــم ع ـب ــدال ـل ــه ال ـط ـل ـي ـحــي،
وش ـجــون ال ـهــاجــري ،وأح ـمــد إيـ ــراج ،وم ــرام
البلوشي ،وسعاد علي ،والفنان البحريني
م ـح ـمــد ي ــاس ـي ــن ،ومـ ـش ــاري الـ ـب ــام ،وعـبـيــر
أحمد ،وإلهام علي ،إلى جانب آخرين.

الشاشة الصغيرة
وأعربت لولوة عن سعادتها بالتعاون مع
فريق العمل ككل السيما شـجــون ،وقالت"
للمرة األولى ألتقي شجون ،روحها جميلة
وتمد من حولها بطاقة كبيرة ،كانت تجربة
مميزة وأعتقد أنه سيتضح مدى انسجامنا
عبر ا لـشــا شــة ا لـصـغـيــرة ،وأ ثـنــت على رؤ يــة
وتوجيهات المخرج القفاص ا لــذي حرص
على توجيه الجميع.

العظماء السبعة
ومن الدراما إلى المسرح ،إذ اعتلت لولوة
مسرح الكبار عبر "العظماء السبعة" وقالت:
"كنت أخشى خوض التجربة السيما أنني
متعلقة بـصــورة أ كـبــر بمسرح ا لـطـفــل ،لكن
الفنان حسن البالم دعمني ووفر لي جميع
السبل أل قــدم أ فـضــل مــا لــدي ،وإذا احتجت
ً
اسـتـشــارتــه فــي شــيء أج ــده حــاضــرا ،يمكن
ا لـقــول ،إ نـهــا تجربة كــا نــت مميزة ومخيفة
في الوقت نفسه.

ثمنت تعاونها األول مع
شجون وأكدت أنها تمد
المحيطين بها بطاقة كبيرة

لولوة المال

الخضري« :المتابعون» تجربة سينمائية من أحداث واقعية تفضح المخادعين

حافظ فيلم البطل الخارق
" "AQUAMANعلى تصدره
شباك التذاكر في صاالت
السينما األميركية في األسبوع
الثاني لعرضه .وحصد هذا
العمل ،الذي يؤدي بطولته
جايسن موموا ،إيرادات تفوق
 51مليون دوالر ،ليصبح
مجموع عائداته نحو 189
مليون دوالر منذ بدء عرضه.
وبقي في املركز الثاني فيلم
"ماري بوبينز ريتورنز" مع
إميلي بالنت ،حاصدا 28
مليون دوالر ( 99مليونا في
أسبوعني) .واحتفظ باملرتبة
عينها من األسبوع
املاضي فيلم "بمبلبي"،
َّ
الذي حل ثالثا مع 20.5
مليون دوالر (67
مليونا في أسبوعني).
وتاله في املركز
الرابع ،كما باألسبوع
الفائت ،فيلم "سبايدر مان:
إنتو ذي سبايدر فيرس" مع
رجل عنكبوت نصفه أسود
ونصفه الثاني أميركي التيني،
حاصدا  18مليون دوالر (103.6
ماليني في ثالثة أسابيع).
وجاء خامسا فيلم "ذي ميول"،
من إخراج كلينت إيستوود
وبطولته ،حاصدا  11.7مليون
دوالر ( 60.7مليونا في ثالثة
أسابيع).
(أ ف ب)

عرض «Brooklyn
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«سينسكب» عرضته ضمن مجموعة أفالم قصيرة عبر شاشاتها

●

محمد جمعة

ّ
ثمن المخرج الشاب أحمد الخضري مبادرة
شركة السينما الكويتية ،التي أقدمت على عرض
مجموعة من األفالم القصيرة عبر شاشاتها من
منطلق دعم السينمائيين الشباب .وقال الخضري
لـ"الجريدة" :الشك أن خطوة مثل هذه ،من شأنها
ت ـعــزيــز ح ـضــورنــا ف ــي الـمـشـهــد ال ـف ـنــي ،وإتــاحــة
الفرصة أمــام الجمهور لــاطــاع على تجاربنا،
كما أنها رافــد مهم لدعم الـتـجــارب السينمائية
ً
ً
معنويا وماديا.
وعــن فيلمه "الـمـتــابـعــون" ذكــر أنــه مــن بطولة
سـ ـع ــود ب ــوع ـب ـي ــد ،وهـ ــانـ ــي الـ ـ ـه ـ ــزاع ،وم ـش ــارك ــة
الـمــذيـعــة مـنــال جــاســم ،تمثيل مـشــاري الـعــروج،
وثــامــر ال ـخــالــدي ،وح ـنــان عـبــدالـقــادر ،وعبدالله
الـخـضــري ،ودالل الـخـضــري ،والفيلم مــن تأليف
مـحـمــد الـمـحـيـطـيــب ،وم ـخ ــرج ف ـنــي ع ـلــي ع ــادل،
ومساعدة مخرج نــاديــة القناعي ،ومــديــر إنتاج
فيصل التميمي.
ولفت إلى أن أحداث الفيلم مستقاة من وقائع
حقيقية تفضح بعض المشاهير الذين يتكسبون
مــن خــداع الجمهور" ،إذ تــدور حــول كذبة اثنين
ً
ً
مــن المشاهير حققا مــن ورائـهــا نجاحا مــدويــا،
لـكــن ذك ــاء الـمــذيـعــة "م ـن ــال" أدخـلـهـمــا ف ــي ج ــدال
كاد يفضحهما أمام ماليين المشاهدين ،ليعلن
"فواز" اعتزاله العمل التطوعي ،أمام صدمة "سعد"

ً
المخرج أحمد الخضري متابعا تصوير الفيلم

مشهد من فيلم « المتابعون «
المتسبب في كل ذلك ،والسؤال هل سيستمر اللقاء
أم تنتهي صداقتهما الى األبد؟ هذا ما سيكشفه
فيلم "المتابعون" على شاشات "سينسكيب".
ً
وتابع الخضري" :صورنا جزءا من األحداث في
تلفزيون الكويت ،وأنتهز الفرصة ألشكر القائمين
على هذا الصرح اإلعالمي الكبير لدعمنا ،وهناك
ج ــزء آخ ــر م ــن ال ـع ـمــل ص ــورن ــاه ف ــي ال ـب ــر ،ورغ ــم
الصعوبات التي واجهتنا فإننا استطعنا إنجاز

ّ
المهمة .وذكر المخرج الشاب أنه وفق في توظيف
ً
عناصر العمل ،مشيدا بتعاون الثنائي بوعبيد
والـ ـه ــزاع ،ال ـلــذيــن حــرصــا ع ـلــى ح ـفــظ دوري ـه ـمــا
والتعايش مــع شخصية كــل منهما ،وتقديمها
ً
ب ـصــورة م ـم ـيــزة ،مـضـيـفــا" :ن ـعــم انـتـقــدنــا بعض
المشاهير ،لكن عتبنا امتد إلى الجمهور ألنهم
من يجعل من الحمقى مشاهير ،ويصنعون منهم
شخصيات ذات نفوذ وقوة.

وأش ـ ــاد بــاإلعــام ـيــة م ـنــال ج ــاس ــم ،ال ـتــي أدت
دورها كمذيعة في الفيلم ،وقال" :مشهد المقابلة
ً ً
التلفزيونية كان واقعيا جدا وصورته وفق قواعد
المقابالت دون أي تدخل للتأكيد على منطقية
ومصداقية األحداث.
وأشـ ــار الـخـضــري إل ــى أن فـيـلــم "الـمـتــابـعــون"
يـعــد تجربته السينمائية ا لـقـصـيــرة الخامسة،
"ومــع األســف تم استبعاده من مهرجان الكويت

السينمائي ألسباب غامضة ،لكنه خــرج للنور،
ومن المقرر أن أشارك به في مهرجانات عالمية.
وأعرب عن الشكر لشركة "سينسكب" ،وتمنى
لزمالئه المشاركين بأفالمهم القصيرة في هذه
التظاهرة الــواعــدة التوفيق ،واألف ــام القصيرة
التي عرضت هي الهدف ،وجولة أخرى ،والغرفة
والمتابعون.

مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي ينظم
مهرجان Jump Start

رامز جالل يواصل تصوير
فيلم «سبع البرمبة»
يــواصــل الـفـنــان رام ــز ج ــال تـصــويــر مـشــاهــد فيلمه
الجديد "سبع البرمبة" ،ويشارك في بطولته ،بجانب
رامز ،بيومي فؤاد وجميلة عوض ومحمد ثروت
ونور قدري ،وهو من إخراج محمود كريم.
ويسعى رامز إلى االنتهاء من تصوير
الفيلم فــي أق ــرب وق ــت ،وتـحــديــدا قبل
نـهــايــة يـنــايــر الـ ـج ــاري ،حـتــى يتفرغ
ل ـب ــرن ــام ــج ال ـم ـق ــال ــب الـ ـج ــدي ــد الـ ــذي
يستعد له ،ولم يستقر صناع الفيلم
على موعد لعرضه بالسينما حتى
اآلن.
وآخ ـ ــر األعـ ـم ــال الـسـيـنـمــائـيــة
ال ـت ــي قــدم ـهــا رام ـ ــز جـ ــال فيلم
"رغـ ــدة مـتــوحـشــة" ،ال ــذي طــرح
فــي السينما يناير الماضي،
وحقق نجاحا كبيرا ،وتصدر
إيـ ـ ــرادات ش ـبــاك ال ـتــذاكــر على
منافسيه في موسم منتصف
العام الدراسي.
وش ــارك فــي بطولة الفيلم،
ب ـجــانــب رام ـ ــز ج ـ ــال ،بـيــومــي
فــؤاد ،انتصار محمود ،محمد
ث ـ ــروت ،ح ـمــدي ال ــوزي ــر ،أحـمــد
فتحي ،وهو قصة علي غالب،
وسيناريو وحوار لؤي السيد،
وإخــراج محمود كريم ،وإنتاج
وليد صبري.

يستضيف مــر كــز الشيخ عبدالله السالم
الـ ـثـ ـق ــاف ــي س ـل ـس ـل ــة مـ ــن األنـ ـشـ ـط ــة ال ـب ــدن ـي ــة
والرياضية المصممة لكل أفراد العائلة ،ابتداء
من  31ديسمبر  2018حتى  5يناير .2019
وتهدف هذه الفعاليات إلى تشجيع نمط
الحياة الصحي واللياقة البدنية والترفيه،
كما يحفز مهرجان " "Jump Startالمشاركين
ع ـلــى ات ـخ ــاذ ال ـخ ـطــوة األول ـ ــى ن ـحــو تحقيق
أهدافهم المرجوة.
ويمكن للزوار كبارا وصغارا االستمتاع
بــاألنـشـطــة ال ـتــي ينظمها ال ـمــركــز ،والـتــي
تـشـمــل ال ـ ــدروس الـمـتـنــوعــة فــي الــزوم ـبــا،
ومــوس ـي ـقــى الـ ـج ــاز ،وري ــاض ــة الـجـمـبــاز،
والفنون القتالية ،والمالكمة ،واليوغا،
وي ـش ــرف عـلـيـهــا مــوظ ـفــو مــركــز الـشـيــخ
عبدالله الـســالــم الـثـقــافــي ،وفــريــق عمل
م ـت ـخ ـصــص مـ ــن م ــدربـ ـي ــن ريــاض ـي ـيــن
ومعلمين محترفين طوال المهرجان.

وتنبع فكرة مهرجان
 Jump Startمن متحف
العلوم والتكنولوجيا
– ج ـس ــم اإلنـ ـ ـس ـ ــان فــي
مــركــز الـشـيــخ عـبــدالـلــه
السالم الثقافي ،والذي
يـ ــوضـ ــح ك ـي ـف ـي ــة ع ـمــل
العقل والجسم بشكل
م ـت ـنــاغــم ،ك ــذل ــك يــؤكــد
الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان أهـ ـمـ ـي ــة
الصحة والرياضة في ملصق مهرجان «»Jump Start
مـحــاربــة الـفـيــروســات
والـبـكـتـيــريــا .وأث ـب ـتــت الـتـمــاريــن الـمـخـتــارة
بعناية كفاء تها في تحسين الصحة العامة ونمط الحياة العام للفرد.
وتبدأ فعاليات المهرجان في الثالثة مساء،
والوظائف المعرفية والحالة المزاجية ،والحد
مــن القلق وأم ــراض القلب ومــرض السكري ،وتمتد حتى العاشرة مساء ،وتستمر حتى 5
وبالتالي فإن األنشطة الرياضية والتفاعلية يناير الجاري ،والنشاطات متاحة لألطفال
تــؤثــر بشكل إيـجــابــي عـلــى الـجـســم والـعـقــل ،والبالغين مقابل رسوم مختلفة.

مهرجان المسرح العربي يكرم الكاتب لينين الرملي

رامز جالل

يكرم مهرجان المسرح العربي في دورتــه الــ،11
التي ستنطلق من مصر ،الكاتب المسرحي لينين
الرملي ،ضمن تكريم  25فنانا مسرحيا ممن أثروا
الحياة الفنية باألعمال الخالدة ،سواء كممثلين أو
مخرجين أو كتاب مسرحيين.
يذكر أن مهرجان المسرح العربي تنظمه وزارة
الثقافة المصرية ،وينعقد من  10إلــى  16الجاري
في مصر ،وتعرض األعمال المشاركة على مجموعة
من المسارح في القاهرة ،ومنها المسرح القومي
وال ـب ــال ــون وم ـس ــرح ال ـس ــام وم ـس ــرح الـجـمـهــوريــة،

وهناك عروض في مسرح الهناجر وساحة الهناجر،
وسيكون االفتتاح والختام بالمسرح الكبير بدار
األوبرا المصرية.
ومن المقرر أن تنظم ندوة كبرى على مدار  6أيام،
بعنوان "نقد التجربة همزة وصل المسرح المصري
من عام  1905حتى عام  ،"1950وهي الحلقة األولى
من  3حلقات لتقييم التجربة المصرية في المسرح،
وسيشارك فيها كتاب وباحثون مهمون يقدمون
رؤية نقدية لكل مفاصل مشاهد المسرح المصري،
وهي من أهم الفعاليات في الدورة.

طرحت شبكة  NBCفيديو
ترويجيا جديدا للموسم
السادس من مسلسل
،BROOKLYN NINE-NINE
املقرر عرضه  10يناير
الجاري .وتمت إعادة إنتاج
السلسلة الكوميدية مؤخرا
بواسطة  ،NBCبعدما
ألغتها  ،FOXوتضم قائمة
املمثلني آندي سامبيرغ،
أندريه بروجر ،تيري كرووز،
تشيلسي بيريتي ،ميليسا
فوميرو ،جو لو تروجليو،
ستيفاني بياتريز ،جويل
ماكينون ميلر ،ديرك بلوك.
ويدور املسلسل حول تولي
الكابنت راي هولت مسؤولية
فرقة الحراسة رقم  99في
بروكلني ،والتي تشمل املخبر
جيك بيرالتا ،وهو مخبر
موهوب اعتاد أن يفعل ما
يريد ،أما املوظفون اآلخرون
في الدائرة الـ 99فهم املخبر
آمي سانتياغو ،والرقيب
املحقق تيري جيفوردز،
وتقع أحداث عدة ساخرة
بني أبطال املسلسل ،وضمن
السياق الدرامي للعمل.

رودني روثمان نشر سيناريو
«»Spider-Man

نشر رودني روثمان ،مؤلف
فيلم INTO THE SPIDER-
 ،VERSE : SPIDER-MANنسخة
 PDFمن سيناريو الفيلم على
حسابه الرسمي بـ"تويتر"،
َّ
وتكون من  132صفحة ،مؤكدا
رغبة شركة سوني ،املنتجة،
طرح السيناريو للجمهور
لقراءته.
وتم عرض فيلم SPIDER-
MAN: INTO THE SPIDER VERSEفي  14ديسمبر املاضي
بدور العرض حول العالم،
وحقق حتى اآلن إيرادات
وصلت إلى  157مليون دوالر
إجماال ،انقسمت إلى 92
مليونا داخل الواليات املتحدة
األميركية ،و 65مليونا حول
العالم.
فيلم SPIDER-MAN: INTO
 THE SPIDER-VERSEبطولة
أصوات :هيلي ستاينفيلد،
نيكوالس كيج ،جيك
جونسون ،ليف شرايبر ،ليلي
توملني ،لونا لورين فيليز،
كيميكو جلني ،وبريان هنري.
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دوﻟﻴﺎت
اﻟﻌﺮاق ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺪور أﻛﺒﺮ ﺑﺴﻮرﻳﺔ وﺗﺮاﻣﺐ ﻹﺑﻄﺎء ﺳﺤﺐ اﻟﻘﻮات
• أﻧﻘﺮة ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺤﺸﺪ • ﻣﻨﺒﺞ ﺗﺤﺒﺲ أﻧﻔﺎﺳﻬﺎ وﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﻔﻮﺿﻰ • دﻣﺸﻖ ﺗﺴﻠﻚ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺴﺮ ﻋﺰﻟﺘﻬﺎ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
اﻹﻣﺎرات ١٠ :ﺳﻨﻮات
ﺳﺠﻨﴼ ﻷﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر

أﻓﺎد ﻣﺼﺪران ﻣﻄﻠﻌﺎن ،أﻣﺲ،
ﺑﺄن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف إﻣﺎراﺗﻴﺔ
ً
أﻳﺪت ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة
 10أﻋﻮام ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﺒﺎرز
أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر ،ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻧﺘﻘﺎد
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻛﻤﺎ أﻳﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺗﻐﺮﻳﻢ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ.
ُ
وأﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﻮر،
وﻫﻮ ﻣﻬﻨﺪس ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ وﺷﺎﻋﺮ،
ﻓﻲ ﻣﺎرس ُ ،2017
وﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ .2018

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦُ :ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺑﺤﺒﺲ ﻧﺒﻴﻞ رﺟﺐ
ﻗﺎﻓﻠﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺧﻼل اﻧﺴﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺒﺞ أﻣﺲ اﻷول )ا ف ب(

ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺸﺪ
ﻗﻮاﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪود ،ﻳﺘﺠﻪ
اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪور أﻛﺒﺮ ﻓﻲ
ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻀﻮء أﺧﻀﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم،
ﻓﻲ وﻗﺖ أﺑﺪت اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻹﺑﻄﺎء ﺳﺤﺐ
ﻗﻮاﺗﻬﺎ واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺪﺣﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ
داﻋﺶ.

ﻫﻮﻻﻧﺪ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ
ﺗﺄﺟﺞ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ
ﺣﺎل ﺷﻦ اﻷﺗﺮاك
ً
ﻫﺠﻮﻣﺎ ﺿﺪ اﻷﻛﺮاد

ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻳـ ــﻮم واﺣـ ـ ــﺪ ﻣ ــﻦ ﺗــﺄﻛـﻴــﺪ
رﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء اﻟ ـﻌــﺮاﻗــﻲ ﻋــﺎدل
ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺪي أن ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﻦ
ً
أﻣﻨﻴﻴﻦ ﻛﺒﺎرا ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد اﻟﺘﻘﻮا
اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟ ـﺴــﻮري ﺑـﺸــﺎر اﻷﺳــﺪ
ﻓــﻲ دﻣـﺸــﻖ ،وﺗﻠﻤﻴﺤﻪ إﻟــﻰ دور
ﻋـ ــﺮاﻗـ ــﻲ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻧ ـﺴ ـﺤ ــﺎب
اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮات اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ ،أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ
ﻗ ـ ـﻴـ ــﺎدة اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ
ﺗ ــﻮﺟ ـﻴ ــﻪ ﻃـ ــﺎﺋـ ــﺮات  F16ﺿــﺮﺑــﺔ
ﺟــﻮﻳــﺔ ﻣﻮﺟﻌﺔ داﺧ ــﻞ اﻷراﺿ ــﻲ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
ووﻓ ـ ـ ــﻖ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎدة اﻟـ ـﻌ ــﺮاﻗـ ـﻴ ــﺔ،
ﻓـ ــﺈﻧـ ــﻪ "ﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﺎء ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت
اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ" اﺳﺘﻬﺪف
ً
ﺳــﻼح اﻟﺠﻮ ﻣﻨﺰﻻ ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻘﻴﻦ
ً
ﻳـ ـﺤـ ـﺘـ ـﻀ ــﻦ اﺟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺎ ﻟ ـﻨ ـﺤــﻮ
ً
 30ﻗ ـﻴ ــﺎدﻳ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ داﻋ ــﺶ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﻮﺳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،وﺗﻢ
ً
ﺗﺪﻣﻴﺮه ﻛﺎﻣﻼ.
وﻗـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻞ ﺳ ـ ـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ـ ــﺎت ،أوﺿـ ـ ـ ــﺢ
ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻬـ ــﺪي ،ﻓـ ـ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ اﻷول ،أن اﻟﻌﺮاق
ﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮة أﺧﺮى
أوﺳ ـ ـ ـ ــﻊ ﻓـ ـ ــﻲ إﻃ ـ ـ ـ ــﺎر ﺗ ــﺮﺗ ـﻴ ـﺒ ــﺎﺗ ــﻪ
ً
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ

اﻧﺘﺸﺎر ﻟﻘﻮات اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ رﻳﻒ ﻣﻨﺒﺞ أﻣﺲ اﻷول )أ ف ب(
إذا ﺣﺪﺛﺖ أي ﺗـﻄــﻮرات ﺳﻠﺒﻴﺔ
ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ ،ﻓ ــﺈن "ذﻟ ــﻚ ﺳﻴﺆﺛﺮ
ً
ﻋﻠﻰ اﻟـﻌــﺮاق ،ﻷن ﻫﻨﺎك ﺣــﺪودا
ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ﺗﻤﺘﺪ  600ﻛﻠﻢ".
واﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺮ اﻹﻋ ـ ـ ــﻼن اﻟ ـﻤ ـﻔــﺎﺟــﺊ
ﻟ ـﻠ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛـ ــﻲ دوﻧـ ــﺎﻟـ ــﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ ﺳﺤﺐ ﻗﻮاﺗﻪ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ
ﻓ ـﻴــﻪ "اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻘ ـﻴــﺪات"،
ً
ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن "داﻋ ــﺶ ﻻ ﻳــﺰال
ﻣﻮﺟﻮدا ﻫﻨﺎك".
وﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺎت ،ﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪر
ﺣ ـﻜ ــﻮﻣ ــﻲ ﻋـ ــﺮاﻗـ ــﻲ ﻋـ ــﻦ ﺗ ـﺨــﻮﻳــﻞ
اﻷﺳـ ـ ــﺪ ﺳ ـ ــﻼح اﻟـ ـﺠ ــﻮ اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ــﻲ
ﻗـ ـﺼ ــﻒ ﻣـ ــﻮاﻗـ ــﻊ "داﻋـ ـ ـ ـ ــﺶ" دون
ً
اﻟ ـ ــﺮﺟ ـ ــﻮع إﻟ ـ ـﻴـ ــﻪ ،ﻣ ــﻮﺿـ ـﺤ ــﺎ أﻧ ــﻪ
"ﺻــﺎر ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ إﺑــﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟـﺴــﻮرﻳــﺔ واﻟ ــﺪﺧ ــﻮل ﻷراﺿـﻴـﻬــﺎ
وﻗـﺼــﻒ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،دون
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ".

اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ،أﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺪى ﺗ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺐ
ّ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ
اﺳﺘﻌﺪاده "ﻹﺑﻄﺎء"
ّ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ
اﻟﺠﻨﻮد
واﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﻬﺰﻳﻤﺔ "داﻋﺶ" ﺑﺸﻜﻞ

ﻧ ـ ـﻬـ ــﺎﺋـ ــﻲ ،ﺑـ ـﺤـ ـﺴ ــﺐ اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺎﺗ ــﻮر
اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻟﻴﻨﺪﺳﻲ ﻏﺮاﻫﺎم.
وﻏﺮاﻫﺎم ،اﻟﺬي ّ
ﻋﺒﺮ ﻓﻲ وﻗﺖ
ﺳــﺎﺑــﻖ ﺻ ـﺒــﺎح أﻣ ــﺲ اﻷول ﻋﻦ
ﻗﻠﻘﻪ ﺣـﻴــﺎل ﻗ ــﺮار ﺗــﺮاﻣــﺐ ،ﺧــﺮج
ً
"ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ" ﺑﻌﺪ ﻏــﺪاء ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻊ
اﻟـﻤـﻠـﻴــﺎردﻳــﺮ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮري .وﻗــﺎل
ّ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻟــﺪى ﺧــﺮوﺟــﻪ ﻣﻦ
ّ
اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺖ اﻷﺑـ ـﻴ ــﺾ إن "اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
ﻣـﺼـ ّـﻤــﻢ ﻋـﻠــﻰ ﺿ ـﻤــﺎن أن ﻳـﻜــﻮن
ُ
ُاﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﺪ ﻫﺰم ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻧﻐﺎدر ﺳﻮرﻳﺔ".
وﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎ ﺗـ ـ ـ ّـﻮﺟـ ـ ــﻪ ﻏ ـ ــﺮاﻫ ـ ــﺎم
ﻟﺘﺮاﻣﺐ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻻ ﺗــﺪع ﺳﻮرﻳﺔ
ﻟ ـ ــﻺﻳ ـ ــﺮاﻧـ ـ ـﻴـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ .ﻫـ ـ ـ ــﺬا ﻛـ ــﺎﺑـ ــﻮس
ﻹﺳــﺮاﺋ ـﻴــﻞ" ،أﻛ ــﺪ ّﺑـﻌــﺪ اﻟـﻠـﻘــﺎء أن
"اﻟﺮﺋﻴﺲ ُﻳــﺪرك أﻧﻨﺎ ﻓﻲ ُﺣﺎﺟﺔ
إﻟـ ــﻰ إﻧـ ـﻬ ــﺎء اﻟ ـﻤ ـﻬ ـ ّـﻤ ــﺔ .ﺳــﻨـﺒـﻄــﺊ
اﻷﻣﻮر ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ّ
ذﻛﻴﺔ".
وﻗــﺎل ﻏﺮاﻫﺎم ،وﻫﻮ ﻣﻌﺎرض
ﺳـ ــﺎﺑـ ــﻖ ﻟـ ـﺘ ــﺮاﻣ ــﺐ أﺻ ـ ـﺒـ ــﺢ أﺣ ــﺪ
اﻟ ـﻤ ـﻘـ ّـﺮﺑ ـﻴــﻦ ﻣ ـﻨ ــﻪ ،ﻟـﺸـﺒـﻜــﺔ "ﺳــﻲ
إن إن"" :اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺤـﺒــﻂ وأﻧ ــﺎ
أﻓـﻬـﻤــﻪ .ﻟﺴﻨﺎ ﺷــﺮﻃـﻴــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ.
)ﻟﻜﻨﻨﺎ( ﻧﺨﻮض ً
ﺣﺮﺑﺎ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻟــﻢ ُﻳ ـﻬــﺰم ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ ،وأﻃــﺎﻟـﺒــﻪ

ﺑ ــﺄن ﻳ ـﻜــﻮن ﻟــﺪﻳـﻨــﺎ رﺟـ ــﺎل ﻫـﻨــﺎك
ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻨﺎ".

ﺣﺸﺪ ﺗﺮﻛﻲ
ووﺳ ــﻂ ﺗــﺮﻗــﺐ ﻹﻃ ــﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿﺪ اﻷﻛﺮاد اﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰﻳﻦ
ﺷ ـﻤ ــﺎل ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ،ﺗ ــﻮاﺻ ــﻞ ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ
ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺟــﻮدﻫــﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻋﻠﻰ
اﻟـﺤــﺪود ،ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ ﺗﻌﺰﻳﺰات
ﻋ ـﺴ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة إﻟ ـ ــﻰ وﻻﻳ ـ ــﺎت
ﺷ ــﺎﻧ ـﻠ ــﻲ أورﻓ ـ ـ ــﺔ وﻏ ـ ـ ــﺎزي ﻋـﻨـﺘــﺎب
وﻣﺎردﻳﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
وذﻛ ــﺮت وﻛــﺎﻟــﺔ "اﻷﻧــﺎﺿــﻮل" أن
رﺗﻼ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻳﻀﻢ ﻣﺪاﻓﻊ ،اﻧﻄﻠﻖ
ﻣ ــﻦ وﻻﻳـ ــﺔ ﻫ ـﻄــﺎي ﻣـﺘــﻮﺟـﻬــﺎ إﻟــﻰ
وﻻﻳــﺔ ﻏــﺎزي ﻋﻨﺘﺎب ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ
أن اﻟﺘﻌﺰﻳﺰات ﺳﻴﺘﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ
اﻟ ــﻮﺣ ــﺪات اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود.
وﻓـ ــﻲ وﻻﻳ ـ ــﺔ ﺷــﺎﻧ ـﻠــﻲ أوروﻓـ ـ ــﺔ،
وﺻﻞ رﺗﻞ ﻳﻀﻢ ﻣﺪرﻋﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ً
إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ وﻻﻳﺔ وان،
ﻟﻴﺠﺮي ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻂ
اﻟﺤﺪودي.
وﻓ ـ ـ ــﻲ وﻗ ـ ـ ــﺖ ﺳ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻖ ،وﺻ ـﻠ ــﺖ

ﺑﻐﺪاد ﺣﺎﻛﻤﺖ » ٦٠٠داﻋﺸﻲ« أﺟﻨﺒﻲ

 ٢٠أﻟﻒ ﻗﺘﻴﻞ ﻓﻲ ٢٠١٨
ﻓﻲ أدﻧﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﺳﺠﻞ ﻟﻌﺎم  2018أدﻧﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻟﻘﺘﻠﻰ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻨﺬ
اﻧﺪﻻﻋﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮات ﺑﻤﻘﺘﻞ ﻧﺤﻮ  20أﻟﻒ ﺷﺨﺺ.
ً
ً
ووﺛﻖ اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﺴﻮري أﻣﺲ ،ﻣﻘﺘﻞ  19أﻟﻔﺎ و 666ﺷﺨﺼﺎ ﻋﺎم
ً
ً
 ،2018ﺑﻴﻨﻬﻢ  6349ﻣﺪﻧﻴﺎ ،وﺿﻤﻦ ﻫﺆﻻء  1437ﻃﻔﻼ .وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮه
راﻣﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ "إﻧﻬﺎ أدﻧﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺘﻠﻰ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ" ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﺎرس ﻋﺎم .2011

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ أﻣــﺲ أن
ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ
ﺗﻨﻈﻴﻢ "داﻋﺶ" اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻮﻛﻤﻮا ﺧﻼل ﻋﺎم  2018ﺑﻠﻎ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  600ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﻧﺤﻮ ﻣﺌﺔ آﺧﺮﻳﻦ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
وﻗــﺎل اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر ﺑﻴﺮﻗﺪار ﻓﻲ ﺑﻴﺎن إن "اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
اﻟـﻤـﺨـﺘـﺼــﺔ ﺑـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ اﻹرﻫـ ـ ــﺎب أﺻ ـ ــﺪرت إﺣ ـﺼــﺎء

ﻣﻔﺼﻼ ﻟﻌﺎم  2018ﻋﻦ ﻋــﺪد اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ
ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ داﻋــﺶ اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮﺗﻲ
اﺣﺘﻼل وﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى".
ً
وأﺿ ــﺎف أن ﻋــﺪد اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﻠﻎ " 616ﻣﺘﻬﻤﺎ
ﻣــﻦ اﻟ ــﺬﻛ ــﻮر واﻹﻧ ـ ــﺎث ،ﺑـﻤــﻦ ﻓـﻴـﻬــﻢ اﻷﺣ ـ ــﺪاث ،ﺗﻤﺖ
ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ" ﺑـﻌــﺪ ﺛـﺒــﻮت إداﻧـﺘـﻬــﻢ ﺑــﺎﻻﻧـﺘـﻤــﺎء اﻟــﻰ
ً
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺘﻄﺮف ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن " 99ﻣﺘﻬﻤﺎ ﻻ ﺗﺰال
ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ".

ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰات ﻋـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ أﻣ ــﺲ اﻷول
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺘــﻦ ﻃ ــﺎﺋ ــﺮة اﻧ ـﻄ ـﻠ ـﻘــﺖ ﻣﻦ
ﻣﺤﻄﺔ "ﻋﺎرﻓﻴﺔ" ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺻﻘﺎرﻳﺎ،
إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ "ﺑﺎش ﺑﻴﻨﺎر" ﻓﻲ ﻏﺎزي
ﻋﻨﺘﺎب.

ﻣﻨﺒﺞ واﻟﻔﻮﺿﻰ
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺷﻬﺪت ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﺒﺞ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﺛﻼث
ﻣـ ـ ـ ـ ــﺮات ،إذ اﻧـ ـﺘ ــﺰﻋـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـﺴ ـﻠ ـﺤــﻮ
اﻟـ ـ ـﺠـ ـ ـﻴ ـ ــﺶ اﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮات
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ وﻗـ ــﺖ ﻣ ـﺒ ـﻜــﺮ ﻣــﻦ
اﻟ ـ ـﺼـ ــﺮاع ،ﺛ ــﻢ ﺳ ـﻘ ـﻄــﺖ ﻓ ــﻲ أﻳ ــﺪي
ً
ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ،وأﻋﻠﻨﻬﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ
"ﺧــﻼﻓ ـﺘــﻪ" ،ﻗـﺒــﻞ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻗــﻮات
ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ )ﻗﺴﺪ( ﺑﺪﻋﻢ
أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﻃﺮده ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺎم .2016
وﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻊ اﺳ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺪاد اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﻮات
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺤــﺎﻓــﻆ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮار ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﺒــﺞ ،ﻟـﻠــﺮﺣـﻴــﻞ
ﻳﺨﺸﻰ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﻧﺪﻓﺎع أﻃﺮاف
أﺧ ــﺮى ﻟـﻤــﻞء اﻟ ـﻔــﺮاغ ،ﻣـﻤــﺎ ﻳﺴﺒﺐ
ً
ﻣــﺰﻳــﺪا ﻣﻦ اﻻﺿـﻄــﺮاﺑــﺎت .ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ
ﻧ ـﺸ ــﺮ اﻟ ـﺠ ـﻴ ــﺶ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮري ﻗ ــﻮاﺗ ــﻪ
ﻳــﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟ ــﻰ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺮﺑﺔ ،ﺗﻬﺪد ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺸﻦ ﻫﺠﻮم
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
وﻋـﻠــﻰ ﺑـﻌــﺪ  30ﻛـﻴـﻠــﻮﻣـﺘــﺮا ﻣﻦ
اﻟـﺤــﺪود اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ً
ً
ﻣ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺎ ﺣ ـﺴ ــﺎﺳ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺧــﺮﻳـﻄــﺔ
اﻟ ـﺼ ــﺮاع اﻟـ ـﺴ ــﻮري ،إذ ﺗـﻘــﻊ ﻗــﺮب
ﻧـ ـﻘـ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺎء ﺛـ ـ ـ ــﻼث ﻣ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ
ً
ﻣـﻨـﻔـﺼـﻠــﺔ ﺗـﻤـﺜــﻞ ﻣ ـﺠ ــﺎﻻ ﻟـﻠـﻨـﻔــﻮذ
اﻟــﺮوﺳــﻲ واﻟ ـﺘــﺮﻛــﻲ ،وﺣـﺘــﻰ اﻵن،
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.

دورﻳﺎت وإرﻫﺎب
وﺷ ــﻮﻫ ــﺪت ﻃ ــﺎﺋ ــﺮات أﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ
وﻃﺎﺋﺮات اﻟﻬﻠﻴﻜﻮﺑﺘﺮ اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ

ﻓ ــﻲ ﺳـ ـﻤ ــﺎء ﻣ ـﻨ ـﺒــﺞ ﻳ ـ ــﻮم اﻟ ـﺴ ـﺒــﺖ.
ووا ﺻ ــﻞ ﻣﺴﻠﺤﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﺒﺞ
اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮي اﻟـﻤـﺘـﺤــﺎﻟــﻒ ﻣــﻊ ﻗــﻮات
ﺳـ ــﻮرﻳـ ــﺔ اﻟ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻘ ــﺮاﻃ ـﻴ ــﺔ )ﻗ ـﺴ ــﺪ(
ﺑﺪورﻳﺎت اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ وﻫﻢ ﻳﺤﻤﻠﻮن
ﺑﻨﺎدق اﻟﻜﻼﺷﻴﻨﻜﻮف.
وﺗـﺤـﺸــﺪ ﻓـﺼــﺎﺋــﻞ اﻟـﻤـﻌــﺎرﺿــﺔ
ﺑﺪﻋﻢ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻗﻮاﺗﻬﺎ ﻟﺸﻦ ﻫﺠﻮم
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻨ ـﺒــﺞ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ ﻗــﺮﻳـﺒــﺔ
ﺗ ـﺨ ـﻀ ــﻊ ﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻄ ــﺮة أﻧـ ـ ـﻘ ـ ــﺮة ﻣـﻨــﺬ
ﺗﻮﻏﻞ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻋﺎم ،2016
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ ﻟﻄﺮد وﺣﺪات
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﺮدﻳﺔ.
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء ،ﺣﺬر اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟـ ـﻔ ــﺮﻧـ ـﺴ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ــﻖ ﻓ ــﺮاﻧـ ـﺴ ــﻮا
ّ
"ﺗﺄﺟﺞ
ﻫــﻮﻻﻧــﺪ ،أﻣــﺲ اﻷول ،ﻣــﻦ
اﻹرﻫ ـ ـ ــﺎب" إذا ﻣ ــﺎ ﺗ ـ ّـﻢ اﺳ ـﺘ ـﻬــﺪاف
اﻷﻛﺮاد ﺑﻬﺠﻮم ﺗﺮﻛﻲ ﺟﺪﻳﺪّ .
وﻓ ــﻲ ﺑـﻴــﺎن أﻋـﻘــﺐ ﻟ ـﻘــﺎءه ﻣﻤﺜﻞ
ّ
اﻟﻜﺮدﻳﺔ )روج أﻓﺎ( ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻹدارة
ّ
ﺑﺎرﻳﺲ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻴﺴﻰ ،ﻗﺎل ﻫﻮﻻﻧﺪ إن
ً
ً
اﻷﻛﺮاد ّأدوا "دورا ﻛﺒﻴﺮا" ﻓﻲ اﻟﻘﺘﺎل
ﺿـ ّـﺪ "داﻋ ــﺶ" ﺑﺪﻋﻢ ﻣــﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ.

ﻛﺴﺮ اﻟﻌﺰﻟﺔ
وﻣ ــﻊ دﻋــﻮﺗ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ اﻷﻛ ـ ــﺮاد إﻟــﻰ
ﻣﻨﺒﺞ ،ﺗﻘﺘﺮب دﻣﺸﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ
ً
ﻧﻔﻮذﻫﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ ،وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ
ﻛ ــﺮرت ﻋــﺰﻣـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﺳ ـﺘ ـﻌــﺎدة ﻛﻞ
اﻷراﺿــﻲ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ
"ﺑﺎﻟﻘﻮة" أو ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻔﺎوض.
وﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ
ﻧ ــﺰاع ﻣــﺪﻣــﺮ ،ﺗﻘﺘﺮب دﻣﺸﻖ اﻟﻴﻮم
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ إﺣﻜﺎم
ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ
ً
ﻣﻊ ﺑﺪء ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﻛﺮاد ﺷﻤﺎﻻ،
وﻣﻦ ﻛﺴﺮ ﺟﻠﻴﺪ ﻋﺰﻟﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻮدة
ً
اﻟﺴﻔﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﺗﺒﺎﻋﺎ.
)ﻋﻮاﺻﻢ -وﻛﺎﻻت(

ّ
ﻣﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻳﺴﺮع ﻋﺠﻠﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر

ﻟﺒﻨﺎن :ﻣﺒﺎدرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﺘﺠﻤﺪ ...وﻟﻢ ﺗﻨﺘ ِﻪ

زﻟﺰال ﻳﻀﺮب اﻟﻘﺎﻫﺮة وﻻ ﺧﺴﺎﺋﺮ ...واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﻨﻦ  ٦٢٧ﻛﻨﻴﺴﺔ

»اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« :ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ

•

•

اﻟﻘﺎﻫﺮة ــ ﺣﺴﻦ ﺣﺎﻓﻆ

ﻣﻊ اﻟﺪﻗﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2018ﺑﺪأت ﻋﺠﻠﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ
اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﺪوران ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﺪأت ﺷﺨﺼﻴﺎت
ﻋﺎﻣﺔ وﺻﺤﺎﻓﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻦ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
اﻟـﻤـﻘـﺘــﺮح اﻟ ــﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ إﻋ ـﻄــﺎء اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح
اﻟﺴﻴﺴﻲ ﺣﻖ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ  ،2022ﻋﺎم
اﻧـﺘـﻬــﺎء وﻻﻳ ـﺘــﻪ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ واﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﺑـﺤـﺴــﺐ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وﺳﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎت أن ﺗﻠﺘﻘﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻟﺨﻴﻂ ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﺘﺘﻢ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺧﻼل ﺻﻴﻒ .2019
وﺷﻬﺪت اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ دواﺋﺮﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎش وردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺘﺐ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ "أﺧﺒﺎر اﻟﻴﻮم" ،ﻳﺎﺳﺮ رزق ،وﻫﻮ اﻟﻤﻘﺮب
ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺘﻴﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان "ﻋﺎم اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺗﺄﺧﺮ" ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ
اﻷول ،ﻃﺮح ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﻌﻠﻦ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي أﻗﺮ ﻓﻲ  ،2014وﻫﻲ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﻄــﺮح ﻓـﻴـﻬــﺎ اﻟ ـﻤ ــﻮاد اﻟ ـﺘــﻲ ﺳـﻴـﻄــﺎﻟـﻬــﺎ اﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻞ
ﻟﻠﻨﻘﺎش اﻟﻌﺎم.
وﻃـ ــﺮح رزق ﻣ ــﺎ رددﺗ ـ ــﻪ دواﺋ ـ ــﺮ ﺻ ـﻨــﻊ اﻟـ ـﻘ ــﺮار ﺣــﻮل
ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ،ﻋﺒﺮ زﻳﺎدة ﺳﻨﻮات اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟــﻮاﺣــﺪة إﻟــﻰ  6ﺳـﻨــﻮات ،ﻛﻨﺺ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻻ
ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟــﺮؤﺳــﺎء اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ،وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑــﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻓﻘﻂ ،ﻷن ﻫــﺬا "اﻟﺒﻄﻞ اﻟﺸﻌﺒﻲ" ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻛﺘﻔﻴﻪ "ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ ﻣﺼﺮ ،وﻳﻘﻄﻊ ﺧﻄﻮات واﺳﻌﺔ
ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻻ ﺗﺒﺪو ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ."2022
اﻟﻤﻠﻤﺢ اﻷﺑــﺮز ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ رزق،
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑ ـ "إﺿــﺎﻓــﺔ ﻣ ــﺎدة ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﺪﺗﻪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،ﺗﺒﺪأ ﻣﻊ اﻧﺘﻬﺎء
ﻓ ـﺘــﺮة رﺋ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟـﺴـﻴ ـﺴــﻲ ،ﻫ ــﻮ ﻣـﺠـﻠــﺲ ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ
وأﻫــﺪاف اﻟﺜﻮرة ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺮأس اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح
اﻟﺴﻴﺴﻲ ،ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣــﺆﺳــﺲ ﻧـﻈــﺎم  30ﻳﻮﻧﻴﻮ .وﻳﻀﻢ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻴﺴﻲ ،ورﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ـﻨــﻮاب ،ورﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ

ﺳﻴﺎح ﻓﻲ ﻣﻘﻬﻰ ﺑﺨﺎن اﻟﺨﻠﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ أﻣﺲ اﻷول )روﻳﺘﺮز(
اﻟﻮزراء ،ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،واﻟﻘﺎﺋﺪ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ".
وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻤﻬﻤﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻪ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ
اﻟ ـﻀــﺮورﻳــﺔ ﻋـﻨــﺪ ﺗـﻌــﺮض اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟـﻤـﺨــﺎﻃــﺮ ﺗﺴﺘﻬﺪف
ﺗﻘﻮﻳﻀﻬﺎ أو اﻟـﺨــﺮوج ﻋﻠﻰ ﻣـﺒــﺎدئ ﺛــﻮرة  30ﻳﻮﻧﻴﻮ،
ً
داﻋﻴﺎ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮة إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة  200ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر
واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻬﺎم اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،ﻟﺘﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ
أن "اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻫﻲ اﻟﺤﺎرس ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ ﺛﻮرة
اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ ،وأﻫﺪاف ﺑﻴﺎن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ".
وﻳﻨﻈﺮ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺼﺮي دﻋــﻮى ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻠﺴﻴﺴﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻟﺰام رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺪﻋﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة
 140ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
ﻓــﻲ ﻏـﻀــﻮن ذﻟ ــﻚ ،ﺷـﻌــﺮ ﻗـﻄــﺎع ﻣــﻦ أﺑ ـﻨــﺎء اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺰﻟﺰال اﻟﺬي ﺿﺮب اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻟﺠﻴﺰة وﻋﺪة
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﺎﻟﺪﻟﺘﺎ واﻟﺼﻌﻴﺪ اﻷدﻧﻰ ،ﻇﻬﺮ أﻣﺲ ،ﺑﻘﻮة
 4درﺟ ــﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس رﻳﺨﺘﺮ ،وﻣــﺮﻛــﺰه ﺷﻤﺎل ﻏﺮب
اﻟﻘﻄﺎﻣﻴﺔ ،وﺗﻢ وﺻﻒ اﻟﺰﻟﺰال ﺑﺎﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
ﻓـ ــﻲ اﻷﺛ ـ ـﻨ ـ ــﺎء ،أﺷ ـ ـ ــﺮف رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء
وزﻳ ــﺮ اﻹﺳ ـﻜــﺎن ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣــﺪﺑــﻮﻟــﻲ ،ﻋﻠﻰ إﺟ ــﺮاء ات
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﺣﺘﻔﺎﻻت رأس اﻟﺴﻨﺔ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد اﻟﻤﺠﻴﺪ ،ﻓﻲ
ﻇﻞ ﺧﻄﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﻣﺸﺪدة ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ،وﺗﺮأس
ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ أوﺿﺎع
اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ،أﻣﺲ ،إذ واﻓﻘﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﻦ أوﺿﺎع
 80ﻛﻨﻴﺴﺔ وﻣﺒﻨﻰ ﺗﺎﺑﻌﺎ ،ﻟﻴﺼﻞ اﻟـﻌــﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﻨﺬ ﺑــﺪء ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓــﻲ  ،2017إﻟــﻰ  627ﻛﻨﻴﺴﺔ
وﻣﺒﻨﻰ ﺗﺎﺑﻌﺎ.

ﺑﻴﺮوت  -دلبلا

•

ً
ﻣﻊ ﺣﻠﻮل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻴﻮم ،ﻛﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮا
ُ ّ
أن ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎدرة اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺎم
ً
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟـﻠــﻮاء ﻋﺒﺎس إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣــﻼ ﻷزﻣــﺔ
ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻃﺮح اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻷﺧﻴﺮ
ﺳﻘﻂ ﺑﻌﺪ رﻓــﺾ اﻟﻨﻮاب اﻟﺴﻨﺔ ﺧــﺎرج ﺗﻴﺎر
"اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ" أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺬي ﺳﻤﻮه ﻣﻦ
ﺣﺼﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن.
وﻋ ـ ــﺎدت اﻟـ ـﺤ ــﺮارة اﻟ ــﻰ اﻻﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت ﻣﻊ
ﻣﺒﺎدرة ﺟﺪﻳﺪة ﻻﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ً
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ  ٣٢وزﻳﺮا ،ﻟﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ّ
اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺳﻌﺪ اﻟﺨﺮﻳﺮ أﺑﻠﻎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻪ ﻟﻦ
ً
ﻳﻘﺒﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ،وﻫﻮ ﻗﺪ رﻓﻀﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ،
ّ
ﻣﻤﺎ اﺿﻄﺮ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻰ
ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺣــﺮاﻛــﻪ .وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ً
ﻓ ــﺈن "ﺳ ـﻘ ــﻮط ﻣ ـﻌــﺎدﻟــﺔ  ٣٢وزﻳـ ـ ــﺮا ﻻ ﺗﻌﻨﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺪﻓﻊ
ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻘﻮى ﻹﻧﺠﺎزﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻻول
ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ".
اﻟـ ــﻰ ذﻟ ـ ــﻚ ،ﻗـ ــﺎل وزﻳ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺪل اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧــﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ أﺷﺮف رﻳﻔﻲ إن "إﻳﺮان ﺗﺘﺨﺬ ﻟﺒﻨﺎن
ورﻗﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎوﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺼﻴﻦ وﺿﻌﻬﺎ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت".
واﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺮ أن "ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﻗ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮا ﻣــﻦ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ أﺻﺎﺑﻪ اﻹﺣـﺒــﺎط ،ﻻ ﻻﺳﺘﻤﺮار
ﺗـﻌـﺜــﺮ وﻻدة اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ،وإﻧ ـﻤــﺎ
ﻟﺘﻴﻘﻨﻬﻢ ﻣﻦ أن ﺣﺰب اﻟﻠﻪ وﺿﻊ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ
ﻳﺪ إﻳﺮان ﻟﺘﻐﺎﻣﺮ ﺑﻬﺎ دون اﻛﺘﺮاث ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺒﻼد".
وأﺿ ــﺎف ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣــﻊ "وﻛــﺎﻟــﺔ اﻷﻧـﺒــﺎء
اﻷﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ" )د ب أ(" :ﻫ ـﻨــﺎك أﺻ ــﻮات اﻟـﻴــﻮم
ﺗﺪﻋﻮ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﻤﻜﻠﻒ ،رﺋﻴﺲ ﺗﻴﺎر
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳـﻌــﺪ اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺮي ،إﻟ ــﻰ ﻣﻜﺎﺷﻔﺔ
اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻄﺮف اﻟﻤﻌﻄﻞ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،

وﺑ ــﺮأﻳ ــﻲ اﻷﻣـ ــﻮر واﺿ ـﺤــﺔ وﻻ ﺗـﺤـﺘــﺎج إﻟــﻰ
ﻣﺼﺎرﺣﺔ أو ﻣﻜﺎﺷﻔﺔ ،ﻓﺤﺰب اﻟﻠﻪ ﻳﺮﻫﻦ ﻗﺮار
اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﺪ إﻳﺮان".
ﻓــﻲ ﻣ ــﻮازاة ذﻟ ــﻚ ،ﻟــﻢ ﺗﻤﺮ اﻟـﺸـﻜــﻮى اﻟﺘﻲ
ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ وز ﻳ ــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﻓﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻻﻋ ـﻤــﺎل ﺟـﺒــﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ
ﻣ ــﻦ ﺑ ـﻌــﺾ أﺑ ـﻨ ــﺎء اﻟ ـﺠــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺷﻮﻗﻲ
ﺑــﻮ ﻧﺼﺎر)اﻟﻤﺤﺴﻮب ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب
"اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻟﻴﺪ
ﺟﻨﺒﻼط( ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺲ وإﻗﻔﺎل اﻟﺴﻔﺎرة ﻳﻮم
ّ
اﻟﻤﺤﺪد ﻣﺮور اﻟﻜﺮام
اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ
ﻟﺪى اﻟﺤﺰب "اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻹﺷﺘﺮاﻛﻲ".
وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣـﺼــﺎدر اﻟـﺤــﺰب ان "اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت
اﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺿــﺪ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻣـ ّ
ـﺪﺑــﺮة وﻣﺸﺒﻮﻫﺔ
ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺑﻮ ّ
ﻧﺼﺎر وﺻﻮﻻ
إﻟ ــﻰ ﻣــﻮﻗ ـﻌــﻪ ،ﻻﺳـ ّـﻴ ـﻤــﺎ أﻧ ــﻪ ﻳـﺸـﻐــﻞ ﻣﻨﺼﺒﺎ
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎ رﻓﻴﻌﺎ ﻓﻲ إﺣﺪى أﻫﻢ ﻋﻮاﺻﻢ
اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ".
ّ
اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ
"اﻟﺤﻤﻠﺔ
أن
اﻟﻤﺼﺎدر
ورأت
ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ ،ﻳﺒﺪو ّأﻧﻬﺎ ّ
ﻣﻨﺴﻘﺔ
ﻣـ ــﻊ ﺟـ ـﻬ ــﺎت ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ داﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﻦ أﺟ ــﻞ
اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺑﺸﺨﺼﻪ وﻣﻮﻗﻌﻪ".
وﻗﺎل ﻋﻀﻮ "اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ" اﻟﻨﺎﺋﺐ
اﻛﺮم ﺷﻬﻴﺐ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ" :ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ّ
أي
ﺳـﺠــﺎل أو رد ﻋﻠﻰ ﻛــﻼم ﻣــﺪﺳــﻮس وﺣﺎﻗﺪ
ﻣــﻦ ﻫﻨﺎ أو ﻫـﻨــﺎك ،إن ﺳﻔﻴﺮﻧﺎ ﻓــﻲ روﺳﻴﺎ
اﻻﺗ ـﺤــﺎدﻳــﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺷــﻮﻗــﻲ ﺑــﻮ ﻧـﺼــﺎر ﻫﻮ
ّ
ﺳﻔﻴﺮ اﻟــﻮﻃــﻦ وﻛ ــﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ،وﻣﺸﻬﻮد
ﻟــﻪ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎﻧﺔ واﻻﻣــﺎﻧــﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺼﺪق
ّ
وﻧﻤﻮذج ﻟﻼﺳﺘﻘﺎﻣﺔ" .وأﺿﺎف" :ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺣﻞ
ﻣﻨﺬ دﺧﻮﻟﻪ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ،
ﻛﺎن ﻋﻠﻤﺎ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺎ أﺻﻴﻼ ﻳﺨﺪم ﺑﻼده ﺑﻌﻴﺪا
ﻋﻦ زوارﻳــﺐ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ
واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ".

أﻳﺪت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ً
اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ،أﻣﺲ ،ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺴﺠﻦ
اﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻧﺒﻴﻞ رﺟﺐ
ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ
ﺗﻐﺮﻳﺪات ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺤﺮب ﻋﻠﻰ
اﻟﻴﻤﻦ وﻣﻨﺘﻘﺪة ﻟﻺﺟﺮاءات
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ "اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ"
ﻧﻬﺎﺋﻲ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻪ.
ورﺟﺐ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻌﺎﻣﻴﻦ
ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ دﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑـ"ﻧﺸﺮ إﺷﺎﻋﺎت واﻟﺘﻀﻠﻴﻞ"
ﺧﻼل ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻧﺘﻘﺪ
ﻓﻴﻬﺎ ُﺳﻠﻄﺎت ﺑﻼده .وﺻﺪر
ُﺣﻜﻢ أوﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻐﺮﻳﺪات
ﺑﻔﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وأﻳﺪﺗﻪ
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ
ً
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ
أﻣﺲ ،ﻣﻊ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ "اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ".

اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻳﻔﺎوض »اﻟﺸﻐﻞ«
ﻟﺤﻞ أزﻣﺔ اﻷﺟﻮر

ﻳﺒﺪأ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺧﻼل
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري ،ﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ
ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄن
اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻷﺟﻮر ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻹﺿﺮاب اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﻘﺮر ﺑﻌﺪ ﺣﻮاﻟﻲ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ.
وﻗﺎل اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﻟﻼﺗﺤﺎد ،ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻄﺎﻫﺮي،
أﻣﺲ ،إن ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﺠﺎري ،ﺣﻮل ﻣﻠﻒ اﻟﺰﻳﺎدات ﻓﻲ
اﻷﺟﻮر ،ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ آﺧﺮ ﺟﻠﺴﺔ
ﻣﻊ وﻓﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .وﻳﺴﻮد ﺗﻮﺗﺮ
ﺑﻴﻦ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
ﻣﺎ أدى إﻟﻰ إﻋﻼن إﺿﺮاب ﻋﺎم
ﺷﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  650أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ
واﺣﺘﺠﺎﺟﺎت أﻣﺎم ﻣﻘﺮ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
ﻓﻲ  22ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.

اﻟﻤﻐﺮب :اﻹﻋﺪام ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر
 ١٥ﻣﺘﻬﻤﴼ ﺑﻘﺘﻞ اﻟﺴﺎﺋﺤﺘﻴﻦ

وﺟﻬﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،أﻣﺲ
ً
اﻷول ،ﺗﻬﻤﺎ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ اﻹﻋﺪام
ﺑﺤﻖ  15ﻣﻌﺘﻘﻼ ،ﻟﺘﻮرﻃﻬﻢ
ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﺘﻞ اﻟﺴﺎﺋﺤﺘﻴﻦ
اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻴﺔ واﻟﻨﺮوﻳﺠﻴﺔ داﺧﻞ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ
 17دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ .وأﻛﺪ
اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪى
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط،
أن اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮن
ً
ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ  22ﻣﻌﺘﻘﻼ
ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﻣﺘﻬﻤﻮن ﺑـ"اﻟﺘﻌﺪي
ً
ﻋﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة أﺷﺨﺎص" ،وﻗﺪ
ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺘﻬﻤﻮن ،اﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮا
 12ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ،وأﺣﻴﻠﻮا،
أﻣﺲ اﻷول ،إﻟﻰ اﻟﺤﺒﺲ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام.
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ﱢ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻮدع ﻋﺎم اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة وﻳﺪﺧﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮك
إﺟﺮاءات ﻣﺸﺪدة ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ وﻧﻴﻮﻳﻮرك ...و»ﺳﺎﻣﻮا« ﺗﺴﺒﻖ اﻟﻤﺤﺘﻔﻠﻴﻦ ﺑﻠﻴﻠﺔ رأس اﻟﺴﻨﺔ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﺤﺘﺠﺰ أﻣﻴﺮﻛﻴﴼ
»أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﺠﺴﺲ«

أﻋﻠﻦ ﺟﻬﺎز اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات
اﻟﺮوﺳﻲ ،أﻣﺲ ،أﻧﻪ ﻳﺤﺘﺠﺰ
ً
ً
ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻣﻮاﻃﻨﺎ أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ
ﻣﻨﺬ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ" ،أﺛﻨﺎء
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﺠﺴﺴﻲ".
وأورد ﺑﻴﺎن اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات
اﺳﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺎﻟﺮوﺳﻴﺔ،
وﻳﺒﺪو ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ أﻧﻪ ﻳﺪﻋﻰ
ﺑﻮل وﻳﻼن.
وﻳﺄﺗﻲ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ
وﻗﺖ ﺗﻮاﺟﻪ روﺳﻴﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﺗﺠﺴﺲ ﻣﻊ اﻟﻐﺮب.

ﻃﻼب ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺣﻤﺪ آﺑﺎد اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻳﺤﺘﻔﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺘﻬﻢ
ﺑﺤﻠﻮل اﻟـ  2019أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(

ﻣﻀﺎدات ﺻﻮارﻳﺦ ﻟﻀﻤﺎن
ﺣﻔﻞ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎر

ً
أﺷﺨﺎص ﻳﺮاﻗﺒﻮن اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻨﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻲء ﺳﻤﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻮﻳﻨﺰﻻﻧﺪ اﻻﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ اﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ )اي ﺑﻲ أﻳﻪ(

وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺣﺘﻔﺎﻻت أﻣﺲ )ا ف ب(
ﻃ ــﻮى اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ،أﻣ ــﺲ ،ﺻﻔﺤﺔ
ﻋــﺎم  ،2018اﻟ ــﺬي ﺷﻬﺪ ﺗﻘﻠﺒﺎت
ﻛﺒﻴﺮة ،ﻟﻴﻔﺘﺢ ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ
اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﺳﻨﺔ  ،2019اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪو
أﻧﻬﺎ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮك.
ﻓ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻦ ﺻـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﻮد اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎرات
اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ إ ﻟــﻰ اﻟﻘﻠﻖ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ
ﺣ ـ ـ ــﻮل اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﺎخ و»ﺑـ ــﺮﻳ ـ ـﻜ ـ ـﺴـ ــﺖ«
وﺗﻌﺒﺌﺔ »اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء« ﻓﻲ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﺷﻬﺪ ﻋــﺎم  2018ﺗﻔﺎﻗﻢ
أزﻣﺎت ﻋﺪة.
ﱠ
اﻟﺴﺎرة ﺧﻼل ﺗﻠﻚ
وﻣﻦ اﻷﻧﺒﺎء
اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ ،أﺷ ــﺎر اﻟـﻤـﺘـﻔــﺎﺋـﻠــﻮن إﻟــﻰ
اﻻﻧﻔﺮاج اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ
ﻣﻨﺬ ﺧﻄﺎب أﻟﻘﺎه اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻜﻮري
اﻟ ـﺸ ـﻤــﺎﻟــﻲ ﻛ ـﻴــﻢ ﺟ ــﻮﻧ ــﻎ أون ﻓﻲ
اﻷول ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺧﺘﺘﻤﺖ
ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻋﺎم  2017ﺑﺘﻬﺪﻳﺪ
ﺑﺰﻟﺰال ﻧﻮوي.
وﺷـ ـﻬ ــﺪ ﻋ ـ ــﺎم  2018اﺿ ـﻄ ــﺮاﺑ ــﺎ
ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮا ،ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﺑـﺴـﺒــﺐ اﻷزﻣ ــﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴــﺎ ﺣ ــﻮل
اﻟـ ـﺨ ــﺮوج ﻣ ــﻦ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑ ـ ــﻲ

)ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ( ،اﻟﺬي ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻓﻲ  29ﻣﺎرس
.2019

ﻗﻠﺐ اﻟﻤﻮازﻳﻦ
وﺳ ـﻴ ـﺒ ـﻘــﻰ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ
دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ أﻳ ـﻀــﺎ اﻟـﻤــﻮﺿــﻮع
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم.
ﻓـ ـﻘ ــﺪ أﻛ ـ ـ ـ ــﺪت ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2018ﻗ ــﺪرﺗ ــﻪ
ﻋـﻠــﻰ ﻗـﻠــﺐ اﻟ ـﻤ ــﻮازﻳ ــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻠـﻔــﺎت
اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ،ﻣﻦ ﺣﺮﺑﻪ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ إﻟﻰ اﻧﺴﺤﺎﺑﻪ
ﻣ ــﻦ اﻻﺗ ـ ـﻔـ ــﺎق اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮوي ﻣ ــﻊ إﻳـ ـ ــﺮان،
وﻗﺮاره اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻘﺪس ﻋﺎﺻﻤﺔ
ﻹﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ وﻧـﻘــﻞ ﺳ ـﻔــﺎرة اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻴﻬﺎ ،وﻗﺮاره أﺧﻴﺮا ﺳﺤﺐ
اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ.
ً
ﻟـﻜــﻦ ﻫ ــﺬا اﻻﻧ ـﻔ ــﺮاج ﻳﺒﻘﻰ ﻫـﺸــﺎ،
وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دﻗﻴﻘﺔ
ﻓﻲ  ،2019ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟ ـﺤ ــﺮب اﻟ ـﻴ ـﻤ ــﻦ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ أﺳـ ـﻔ ــﺮت ﻋﻦ

ﺳﻘﻮط ﻋﺸﺮة آﻻف ﻗﺘﻴﻞ ﺣﺘﻰ اﻵن،
واﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ دﻣﺮﺗﻬﺎ
ﻣﻨﺬ  2011ﺣﺮب ﻣﻌﻘﺪة.
وﻳـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮض أن ﺗ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ــﺮ وﺟ ـ ــﻮه
اﻟـ ﱡـﺴـﻠـﻄــﺔ ﻓــﻲ دول ﻋ ــﺪة ﺧ ــﻼل ﻫــﺬه
اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺳﺘﺸﻬﺪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺄﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ واﻟﻬﻨﺪ
وأﻓ ـﻐ ــﺎﻧ ـﺴ ـﺘ ــﺎن وﺟـ ـﻨ ــﻮب إﻓــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﺎ
واﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ.

أول اﻟﻤﺤﺘﻔﻠﻴﻦ
وﻛ ـ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـ ــﺖ ﺟ ـ ـ ـ ــﺰﻳ ـ ـ ـ ــﺮة ﺳـ ـ ـ ــﺎﻣـ ـ ـ ــﻮا،
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟـﻬــﺎدئ ،أول
اﻟﻤﺤﺘﻔﻠﻴﻦ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﺧﻂ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻟــﺪوﻟــﻲ إﻟــﻰ اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ اﻟـﻐــﺮﺑــﻲ ﻗﺒﻞ
ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻮام.
واﻧـ ـﻄـ ـﻠـ ـﻘ ــﺖ اﻷﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎب اﻟـ ـﻨ ــﺎرﻳ ــﺔ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺳﻤﺎء
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ أﺑﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ اﺣﺘﻔﻞ اﻟﺴﻜﺎن
اﻟﻤﺤﻠﻴﻮن واﻟـﺴــﺎﺋـﺤــﻮن اﻷﺟــﺎﻧــﺐ
اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻗ ـﺼ ــﺪوا زﻳ ــﺎرﺗ ـﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬا

اﻟﻤﻮﻋﺪ ،ﻟﻴﺼﺒﺤﻮا أول ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻛﺐ اﻷرض.
ﱠ
وﺣ ــﻠ ــﺖ ﻧ ـﻴ ــﻮزﻳ ـﻠ ـﻨ ــﺪا ﺑــﺎﻟـﻤــﺮﺗـﺒــﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺑـ ــﺎﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎﻻت ﺿ ـ ـﺨ ـ ـﻤـ ــﺔ ،ﺗ ـﻤ ـﻴ ــﺰت
ﺑﻌﺮوض ﻣﺒﻬﺮة ﻟﻸﻟﻌﺎب اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻓﻲ
»ﺳﻜﺎي ﺗﺎور« ﺑﺄوﻛﻼﻧﺪ ،واﺳﺘﺨﺪم
ﻓﻲ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻤﻴﺰ  500ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام
ﻣﻦ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻨﺎرﻳﺔ.
وأﻋﻠﻨﺖ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ أ ﻧـﻬــﺎ أﻃﻠﻘﺖ
ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺔ أﻛـ ـﺒ ــﺮ أﻟ ـ ـﻌـ ــﺎب ﻧ ــﺎرﻳ ــﺔ
ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﺳﻴﺪﻧﻲ ،وﺗﺤﺪﺛﺖ
ﻋـ ــﻦ ﻛ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻗ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ
اﻟـ ـﻨ ــﺎرﻳ ــﺔ وأﻟ ـ ـ ـ ــﻮان وﻣ ـ ــﺆﺛ ـ ــﺮات ﻏـﻴــﺮ
ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ أﺿ ــﺎء ت ﻟـﻤــﺪة  12دﻗﻴﻘﺔ
ﺳﻤﺎء اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ أﻣﺎم ﻣﻠﻴﻮن وﻧﺼﻒ
ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﺘﻮﻗﻌﻴﻦ.

اﻟﻤﻌﺎﺑﺪ اﻟﺒﻮذﻳﺔ
أﻣـ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﻮﻧ ــﻎ ﻛ ــﻮﻧ ــﻎ ،ﻓﺤﻀﺮ
ﻧـﺤــﻮ  300أﻟ ــﻒ ﺷـﺨــﺺ إﻟ ــﻰ ﻣﺮﻓﺄ
ﻓـﻴـﻜـﺘــﻮرﻳــﺎ ،ﺣـﻴــﺚ ﺗــﺎﺑـﻌــﻮا اﻷﻟـﻌــﺎب

اﻟﻨﺎرﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت  10دﻗﺎﺋﻖ،
وأﻃﻠﻘﺖ ﻣﻦ  5ﻣﻮاﻗﻊ.
وﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻴـ ــﺎﺑـ ــﺎن ،دﻗـ ـ ــﺖ أﺟـ ـ ــﺮاس
اﻟﻤﻌﺎﺑﺪ اﻟﺒﻮذﻳﺔ  108ﻣــﺮات ،وﻫﻮ
ﻣــﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻋ ــﺪد اﻟــﺮﻏـﺒــﺎت اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺘﻐﻠﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ »اﻟﻨﻴﺮﻓﺎﻧﺎ« ،ﻹﻧﻬﺎء
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﺼﺮم واﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺑﺎﻟﻌﺎم
اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـ ــﻮﺳ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﻮ ،اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﻞ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن واﻟﺴﻴﺎح ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻟ ـﺤ ـﻤــﺮاء اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ .وأﻓـ ــﺎدت
وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺑﺄن
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  50أﻟﻔﺎ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ
اﻧﺘﺸﺮوا ﻟﻀﻤﺎن اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ
ﺷﻮارع اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.

إﺟﺮاءات ﻣﺸﺪدة
وﺷـ ـﻬ ــﺪت ﻧـ ـﻴ ــﻮﻳ ــﻮرك إﺟ ـ ـ ــﺮاءات
ﻣﺸﺪدة ،ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺪس ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ،
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ُﻳ ـﻄ ـﻠ ــﻖ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ »ﺑـ ـﻴ ــﻎ أﺑ ـ ــﻞ«،
ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺷﺨﺺ ﻓــﻲ »ﺗﺎﻳﻤﺰ

ﺳﻜﻮﻳﺮ« ﻟﺤﻀﻮر اﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻌﺎم
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪ ،اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺑ ـﻠ ـﻐ ــﺖ ذروﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ
ﺑﺴﻘﻮط ﻛﺮة ﺑﻠﻮرﻳﺔ ،إﻳﺬاﻧﺎ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء
ﻋﺎم .2018
ً
وﺿ ـﻐــﻂ  11ﺻـﺤــﺎﻓـﻴــﺎ ﻋـﻠــﻰ زر
إﻃ ــﻼق اﻟ ـﻜ ــﺮة ،ﻛ ـﺠــﺰء ﻣــﻦ ﻣـﺤــﺎوﻟــﺔ
ﻟ ـ ــﻼﻋ ـ ـﺘ ـ ــﺮاف ﺑـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎﻗ ــﺺ ﺣـ ــﺮﻳـ ــﺎت
اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج.
أﻣﺎ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺘﻌﻮا
ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة اﻷﻟ ـﻌــﺎب اﻟـﻨــﺎرﻳــﺔ وﺳﻂ
ﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺪن ،وﺣـ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـ ــﺮوا اﺣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔ ـ ــﺎﻻت
ﻣــﻮﺳ ـﻴ ـﻘ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻔ ـﻨــﺎﻧ ـﻴــﻦ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎرة
اﻷوروﺑﻴﺔ.
ﻛـﻤــﺎ أﻗـﻴــﻢ أﻛـﺒــﺮ اﺣـﺘـﻔــﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎم
اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻓ ــﻲ أﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺎ ﻋ ـﻨــﺪ ﺑــﻮاﺑــﺔ
ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرغ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ أدى
اﻟﻔﻨﺎن اﻟـﺴــﻮﻳــﺪي إﻳﻐﻞ آي ﺷﻴﺮي
واﻟﻤﻐﻨﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﻮﻧﻲ ﺗﺎﻳﻠﺮ
وآﺧـ ـ ــﺮون ﻋــﺮوﺿ ـﻬــﻢ ﻗ ـﺒــﻞ اﻧ ـﻄــﻼق
ﻋﺮض اﻟﻠﻴﺰر واﻷﻟﻌﺎب اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

ُ
ﻣﺎﻛﺮون ﻳﺤﺎول اﻟﻌﻮدة و»اﻟﺴﺘﺮات« ﺗﺴﻤﻊ ﺻﻮﺗﻬﺎ ﺗﺮاﻣﺐ :أوﺑﺎﻣﺎ وزوﺟﺘﻪ ﻳﺤﻴﻄﺎن
اﻏﺘﻨﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون
ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ ﺗــﻮﺟ ـﻴــﻪ ﺗـﻤـﻨـﻴــﺎﺗــﻪ ﻟـﻠـﻔــﺮﻧـﺴـﻴـﻴــﻦ أﻣ ــﺲ،
ﺑـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ رأس اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺤ ــﺎوﻟ ــﺔ إﻋـ ــﺎدة
وﻻﻳﺘﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎرﻫﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﺎول
اﻟـﻤـﺤـﺘـﺠــﻮن ﻣ ــﻦ »اﻟ ـﺴ ـﺘ ــﺮات اﻟ ـﺼ ـﻔــﺮاء« إﺛـﺒــﺎت
ﺗﻤﺴﻜﻬﻢ ﺑﻤﻮﻗﻔﻬﻢ ،وﺗﺠﻤﻌﻮا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
ﻋﻠﻰ ﺟﺎدة اﻟﺸﺎﻧﺰﻳﻠﻴﺰﻳﻪ.
وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺨﻄﺎب اﻟــﺬي اﺧﺘﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻛﺮون
ﻋﺎﻣﺎ ﺷﻬﺪ اﻧﻬﻴﺎر ﺷﻌﺒﻴﺘﻪ ،اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺗﺤﺪ
ﻋﺒﺎرات ﻣﺜﻞ »ﻫﻴﺒﺔ« و»ﺗﺠﻤﻊ« ،ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ ٍ
ﻣﺰدوج ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻬﺪﺋﺔ اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺸﻌﺒﻲ ،وإﻋﺎدة
إﻃﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ اﻹﺻﻼﺣﻲ.
وﺷﺎﻫﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  23ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ اﻟﻜﻠﻤﺔ
اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﻣﺎﻛﺮون ﻓﻲ  10دﻳﺴﻤﺒﺮ ،ﺣﻴﻦ وﻋﺪ
ﺑﻌﺸﺮة ﻣـﻠـﻴــﺎرات ﻳ ــﻮرو ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪات ﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ،اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺮة ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة،
ﻛــﺎن رﻫــﺎن ﻣــﺎﻛــﺮون ﻓﻲ ﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻪ ﻟــﺮأس اﻟﺴﻨﺔ،

ﻫﻮ اﻹﻗﻨﺎع ﺑﻘﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻐﺎء أﻛﺜﺮ ،وإﺑﺪاء
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ،ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت
ً
ﻋﻨﻪ وﺻﺪﻣﺖ ﻗﺴﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ،ﻣﺜﻞ ﻛﻼﻣﻪ
ﻋــﻦ »ﻋ ـﺒــﻮر اﻟـﻄــﺮﻳــﻖ ﻓـﻘــﻂ ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋـﻠــﻰ ﻋـﻤــﻞ«،
و»ﻛﻤﻴﺔ ﺟﻨﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد«.
ﱠ
وﻋﻠﻖ ﻏﺎﺳﺒﺎر ﻏﺎﻧﺘﺰر ،اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻹﻋﻼﻣﻲ
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺮﻧﺴﻮا ﻫﻮﻻﻧﺪ ،واﻟﻤﻘﺮب ﻣﻦ
ﻣــﺎﻛــﺮون ،ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ أﻣــﺲ ،ﻹذاﻋ ــﺔ ﻓــﺮاﻧــﺲ إﻧﺘﺮ،
أﻧــﻪ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ »ﻗﻠﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻫــﺬه ﻣﻦ
اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺨﻄﻲ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻮض ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻟﻜﻦ
ﻻ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ«.
ﻣ ــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻬــﺎ ،رأت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪﺛــﺔ ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ ﺣــﺰب
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ ،ﻟﻮراﻧﺲ ﺳﺎﻳﻴﻪ ،أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ،
أن »ﻳـﺜـﺒــﺖ أﻧ ــﻪ ﻳـﻄــﻮي ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺻﻔﺤﺔ اﻻزدراء
ﱢ
وﻳﻐﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ«.
واﻟﻐﻄﺮﺳﺔ واﻟﻜﺬب
وﻫﺬه اﻟﺘﻤﻨﻴﺎت ﻟﻸﻣﺔ ،وﻓﻖ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺟﻤﻬﻮري
أﺑ ـﻘ ــﻰ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ﻣـ ــﺎﻛـ ــﺮون ،ﺗـﻤـﻨـﺤــﻪ أﺧـ ـﻴ ــﺮا ﻓــﺮﺻــﺔ
ﻟﻠﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،وإﻋﻼن إﺻﻼﺣﺎﺗﻪ ﻟﻌﺎم

 2019اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
إﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ
ﻋﺮض ﻣﺒﺎدراﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﺑﺪءا ﺑﺬﻟﻚ »اﻟﻨﻘﺎش
اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ« اﻟـﻤـﻘــﺮر ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﺑـﻴــﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ
وﻣﺎرس ،واﻟﺬي ﺗﺄﻣﻞ ﻣﻨﻪ ﱡ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أن
ﻳﺨﻤﺪ ﻏﻀﺐ »اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء«.
وﺗ ـ ـﺤـ ـ ﱠـﺮك ﻗ ـﺴ ــﻢ ﻣـ ــﻦ »اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﺮات اﻟـ ـﺼـ ـﻔ ــﺮاء«
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻤﻨﻴﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ
دﻋ ــﻮة ﻋـﺒــﺮ »ﻓـﻴـﺴـﺒــﻮك« إﻟ ــﻰ ﺗﺠﻤﻊ »اﺣـﺘـﻔــﺎﻟــﻲ
وﻏﻴﺮ ﻋﻨﻴﻒ« ﻋﻠﻰ ﺟﺎدة اﻟﺸﺎﻧﺰﻟﻴﺰﻳﻪ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﻋ ـﻤ ــﺪت اﻟـ ﱡـﺴ ـﻠ ـﻄــﺎت إﻟ ــﻰ ﺗ ـﺸــﺪﻳــﺪ اﻟـﺘــﺪاﺑـﻴــﺮ
اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ وﻣﺪن ﻛﺒﺮى أﺧﺮى وﺟﻬﺖ
ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮات ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺮ أﻛﻴﺘﻴﻦ
ﻓـ ــﻲ ﺑ ـ ـ ـ ــﻮردو .وﻓـ ــﺮﺿـ ــﺖ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ أﻣ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﺣ ــﻮل
اﻟﺸﺎﻧﺰﻟﻴﺰﻳﻪ وﺳــﺎﺣــﺔ ﻟـﻴـﺘــﻮال ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ
اﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ وﻗﻮع اﻋﺘﺪاءات.
)ﺑﺎرﻳﺲ  -أ ف ب(

»رﻳﻐﺎن ﺣﺎول ﺧﻼل  ٨ﺳﻨﻮات ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎج اﻟﺤﺪودي وﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ«
ﻓ ــﻲ أﺣ ــﺪث ﻣ ـﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟـﻠــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ
ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ،ﻟ ـﻠ ـﺨ ــﺮوج ﻣ ــﻦ ﻣ ـ ــﺄزق ﻋـ ــﺪم ﺗ ـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟ ـﺠ ــﺪار
اﻟ ـﺤــﺪودي ،اﻟــﺬي ﻳــﺮﻏــﺐ ﻓــﻲ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟـﺤــﺪود ﻣﻊ
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ،ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ.
وﺟــﺎدل ﺗﺮاﻣﺐ ،أﻣــﺲ اﻷول ،ﺑــﺄن أوﺑﺎﻣﺎ وزوﺟﺘﻪ
ﻣﻴﺸﻴﻞ ﻳﻤﻠﻜﺎن ﺟــﺪارا ﺣﻮل ﻣﻨﺰﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
واﺷﻨﻄﻦ ،ﻣﻦ أﺟﻞ أﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أن ﺗﺤﺬو ﺣﺬوﻫﻤﺎ.
وﻏ ــﺮد ﻋـﻠــﻰ »ﺗــﻮﻳ ـﺘــﺮ«» :اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ أوﺑــﺎﻣــﺎ وزوﺟـﺘــﻪ
ﻟــﺪﻳـﻬـﻤــﺎ ﺟ ــﺪار  10أﻗـ ــﺪام ﺣ ــﻮل ﻣـﻨــﺰﻟـﻬـﻤــﺎ .أﻧ ــﺎ أواﻓ ــﻖ
ﻓﻬﺬا ﺿﺮوري ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﺴﻼﻣﺘﻬﻤﺎ وأﻣﻨﻬﻤﺎ .اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ،ﻧﺴﺨﺔ أﻛﺒﺮ ﻗﻠﻴﻼ!«.
وﺗﻌﺪ اﻟﺘﻐﺮﻳﺪة أﺣﺪث ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﻠﺨﺮوج

ﻣﻦ ﻣﺄزق اﻹﻏﻼق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،اﻟﺬي دﺧﻞ ﻳﻮﻣﻪ اﻟﺘﺎﺳﻊ،
ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﺑﺸﺄن ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﺪار.
وﺑ ـ ـ ــﺪأت ﻣ ـﻌ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ ﺑ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﻣ ـ ــﺮر ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟ ـﻨ ــﻮاب ﻣ ـﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﻟــﻺﻧـﻔــﺎق اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ ﻗﺼﻴﺮ
اﻷﺟﻞ ،ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ  5ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻟﻠﺠﺪار
اﻟﺤﺪودي ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻔﻘﺎت أﺧــﺮى ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ أﻋﻤﺎل
ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺪة  7أﺳﺎﺑﻴﻊ.
ﻟﻜﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﻳﺼﺮون ﻋﻠﻰ ﻋﺪم دﻋﻢ ﻣﺸﺮوع
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻳﻔﻀﻠﻮن اﻹﻏﻼق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻀﻮع
ﻟﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ ﺑﺸﺄن ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺪار.
وﻛﺘﺐ ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ» :ﺣﺘﻰ
اﻟﺮﺋﻴﺲ روﻧﺎﻟﺪ رﻳﻐﺎن ﺣــﺎول ﻟﺜﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮات ﺑﻨﺎء
ﺟﺪار ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود أو ﺳﻴﺎج ،وﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ«.

ً
• »ﻃﺎﻟﺒﺎن« أﺟﺮت ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺈﻳﺮان • ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ :زوال اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ
• إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻹﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻊ وزﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺴﺲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ إﻳﺮان

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ ﺧﻼل زﻳﺎرة ﻟﻮزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻃﻬﺮان أﻣﺲ )إرﻧﺎ(

رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ إﻟﻰ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻣﻦ زﻋﻴﻢ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻨﺰﻟﻬﻤﺎ ﺑﺠﺪار  ١٠أﻗﺪام

ﻃﻬﺮان ﺗﺴﺘﻨﻔﺮ ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم
ﺷـﻬــﺪ ﺷ ــﺎرع اﻟ ـﺜــﻮرة وﺳ ــﻂ اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ
ً
ً
ﻃﻬﺮان ،أﻣــﺲ ،اﻧﺘﺸﺎرا واﺳﻌﺎ ﻟﻠﻘﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻊ
ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻃﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﺮة ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﺿﺪ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
وﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺤﺘﺠﻮن ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻲ
اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴــﺔ ﻣ ـﺼ ــﺮع  10ﻣ ــﻦ زﻣــﻼﺋ ـﻬــﻢ،
وإﺻﺎﺑﺔ  27آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﻘﻼب ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻠﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،اﻹﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأﻓــﺎدت ﺗﻘﺎرﻳﺮ أﻣــﺲ ﺑــﺄن ﻃــﻼب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﻬﺮان
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌــﺪ ﻣ ــﻦ أﻫ ــﻢ اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺎت ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ــﻼد ﻧﻈﻤﻮا
ﺗﻈﺎﻫﺮة أﻣــﺎم ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﻃﻼب
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﺮة.
وﻋ ــﺰت اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻳـﺸــﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﺸﺎر
اﻟـﻤــﺮﺷــﺪ اﻷﻋ ـﻠــﻰ ﻋـﻠــﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺒــﺪاﻳــﺔ وﻗــﻮع
اﻟ ـﺤــﺎدث ﻹﺻــﺎﺑــﺔ ﺳــﺎﺋــﻖ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﺑﺴﻜﺘﺔ دﻣﺎﻏﻴﺔ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻔﺎه ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ،
ﻓﻴﻤﺎ أﺷﺎر اﻟﻄﻼب إﻟﻰ أن ﻗﺪم أﺳﻄﻮل اﻟﺤﺎﻓﻼت ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺳﻮء اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،وراء اﻟﻔﺎﺟﻌﺔ.
إﻟــﻰ ذﻟــﻚ ،أﻛــﺪ اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ اﻷﻋـﻠــﻰ أﻣــﺲ أن
»ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻗﻮﻳﺔ ،وﺳﻴﺘﺤﻘﻖ اﻟﻨﺼﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻴﺲ ﺑﺒﻌﻴﺪ ﺑﺈذن
اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ«.
وﻗﺎل ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺮﻛﺔ

ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺤﻔﻞ
ﺗﻨﺼﻴﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺟﺎﻳﺮ ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو ،اﻟﻴﻮم،
ﺳﺘﺘﺨﺬ اﻟﺴﻠﻄﺎت إﺟﺮاءات
ﺗﻌﺎدل ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﺧﻼل
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺒﺮازﻳﻞ ﻟﻜﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ
 2014واﻷﻟﻌﺎب اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ 2016
ﻣﻦ ﻧﺼﺐ ﻣﻀﺎدات ﺻﻮارﻳﺦ
واﺳﺘﺨﺪام ﻃﺎﺋﺮات ﺣﺮﺑﻴﺔ.
ً
وﻻ ﻳﺮى ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو " 63ﻋﺎﻣﺎ"
اﻟﻤﻈﻠﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ
واﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﻟﻤﺘﻄﺮف ،اﻟﺬي
ً
اﻧﺘﺨﺐ رﺋﻴﺴﺎ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ،أن
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻔﻞ ﺗﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺮازﻳﻠﻴﺎ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ
اﻟﻤﺄﻟﻮف .وﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻛﺎد ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو أن ﻳﻘﺘﻞ ﺧﻼل
ﺣﻤﻠﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻫﺎﺟﻤﻪ
ً
رﺟﻞ ﻣﻀﻄﺮب ﻋﻘﻠﻴﺎ ﺑﺴﻜﻴﻦ.
وﺳﻴﺤﻀﺮ ﺣﻔﻞ ﺗﻨﺼﻴﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ رؤﺳﺎء دول أو ﺣﻜﻮﻣﺎت
ﻋﺸﺮ دول وﻣﻤﺜﻠﻮن آﺧﺮون
رﻓﻴﻌﻮ اﻟﻤﺴﺘﻮى ،ﺑﻴﻨﻬﻢ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ووزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ،اﻟﻠﺬان
ﻳﺴﺎﻓﺮان ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻣﻨﻴﺔ
ﻛﺒﻴﺮة.

»اﻟﺠﻬﺎد« اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ زﻳﺎد اﻟﻨﺨﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻃﻬﺮان ،إن
»ﻫـﻨــﺎك ﻣﻌﺎدﻟﺔ واﺿـﺤــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
وﻫﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ،ﻓــﺈذا ﻗﺎوﻣﺘﻢ ﺳﺘﻨﺘﺼﺮون ،وان ﻟﻢ
ﺗـﻘــﺎو ﻣــﻮا ﻓﺴﺘﻔﺸﻠﻮن إﻻ أن ا ﻟـﺸـﻌــﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
وﺑﻔﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻗﺎوم ﺣﺘﻰ اﻻن واﻧﺘﺼﺮ«.
وأﺿ ـ ــﺎف ان اﻧ ـﺘ ـﺼــﺎر اﻟـﺸـﻌــﺐ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨــﻲ ﻓﻲ
اﻟـﺴـﻨــﻮات اﻷﺧ ـﻴــﺮة وإن ﻟــﻢ ﻳـﻜــﻦ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺗﺸﻜﻴﻞ
دوﻟــﺔ ﻓﻲ ﺗﻞ أﺑﻴﺐ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﺳﻴﺘﺤﻘﻖ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻠﻪ،
واﻻﻧ ـﺘ ـﺼــﺎر اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ ﻫــﻮ أن اﻟـﻜـﻴــﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ
اﻟﺬي ﻓﺸﻠﺖ اﻟﺠﻴﻮش اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ دﺣﺮه ﺗﻢ ارﻛﺎﻋﻪ
ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ،
وﺳﺘﺤﻘﻘﻮن اﻧﺘﺼﺎرات أﻛﺒﺮ ﺗﺆدي إﻟﻰ أﻓﻮل وزوال
ً
اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻗﺮﻳﺒﺎ«.
اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ،أن وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﺟﻮاد ﻇﺮﻳﻒ ،ﻧﻔﻰ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﻮار ﻣﻊ
ﻣﺠﻠﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ،اﻻﺗـﻬــﺎﻣــﺎت ﺑــﺄن ﺑ ــﻼده ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ
ﻣﺤﻮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،وﺗﺴﺎءل ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ» :ﻣﺘﻰ أﻋﻠﻨﺎ أﻧﻨﺎ
ً
ﺳﻨﺪﻣﺮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ؟« .وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن ﺑﻼده ﻟﻢ »ﺗﻘﻞ أﺑﺪا
إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻤﺤﻮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ«.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ ﺛــﺎﻧـﻴــﺔ ،ﺗـﺠــﺮي ﻣـﺤــﺎدﺛــﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ اﻹﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ،واﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﻏــﻮﻧـﻴــﻦ
ﺳﻴﻐﻴﻒ ،اﻟﺬي ﺗﺘﻬﻤﻪ ﺳﻠﻄﺎت ﺗﻞ أﺑﻴﺐ ﺑﺎﻟﺘﺠﺴﺲ
ﻟﺼﺎﻟﺢ إﻳﺮان.
وﺗﻬﺪف اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت إﻟﻰ إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ

واﻟﻤﺘﻬﻢ ،ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻋﺘﺮاﻓﻪ ﺑﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪه،
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﺳﻴﺼﺪر ﺑﺤﻘﻪ.
ﻋ ـﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ ﻣـﻨـﻔـﺼــﻞ ،أﻋ ـﻠ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﻬﺮام ﻗﺎﺳﻤﻲ أﻣﺲ أن ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ
ﻋــﻦ ﺣﺮﻛﺔ »ﻃــﺎﻟـﺒــﺎن« اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ أﺟ ــﺮوا »ﻣﻔﺎوﺿﺎت
ﺷﺎﻣﻠﺔ« ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ إﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻃﻬﺮان أﻣﺲ ﻓﻴﻤﺎ
ﺗﺴﻌﻰ ﻃﻬﺮان إﻟﻰ دﻓﻊ ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻜﺒﺢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻤﺎﻋﺎت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ »داﻋﺶ«.
وذﻛﺮ ﻗﺎﺳﻤﻲ أن اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﺟﺮت ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻓ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻲ أﺷـ ــﺮف ﻏ ـﻨــﻲ وﺗ ـﻬ ــﺪف إﻟ ــﻰ رﺳ ــﻢ ﻣـﻌــﺎﻟــﻢ
ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻴﻦ »ﻃﺎﻟﺒﺎن« واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻃﺎﻟﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻻﻳﺮاﻧﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﻳﻒ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑـ »ﺗﺴﺪﻳﺪ
اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ« اﻟـﻤـﺘــﺮﺗــﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻹﻳـ ــﺮان ﻋـﻠــﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﻘﺪ
أﺳﻠﺤﺔ أﺑﺮم ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ
اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﻨﻔﺼﻞّ ،
ﻋﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻹﻳﺮاﻧﻲ رﺋﻴﺲ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺻــﺎدق آﻣﻠﻲ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ،ﻣﺴﺎء
ً
أ ﻣ ــﺲ اﻷول ،ر ﺋـﻴـﺴــﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻨﻈﺎم.
و ﻣـﺠـﻠــﺲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺔ ا ﻟـﻨـﻈــﺎم ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺑ ـﻌ ـﻴــﺪة ﻋ ــﻦ اﻷﺿ ـ ـ ــﻮاء ﺗـﻌـﻨــﻰ ﺑ ـﺤــﻞ اﻟ ـﻨ ــﺰاﻋ ــﺎت ﺑﻴﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
)ﻃﻬﺮان ـ ﻛﻮﻧﺎ ،إرﻧﺎ ،أ ف ب ،روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

ﺑﻌﺚ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻜﻮري اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ﻛﻴﻢ ﺟﻮﻧﻎ أون "رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ" ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ وﺳﻂ ﺗﻮﻗﻒ
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ.
وﻧﻘﻠﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﺗﺸﻮﺳﻮن إﻟﺒﻮ"
اﻟﻜﻮرﻳﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ أﻣﺲ ،ﻋﻦ
ﻣﺼﺪر دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ،إن رﺳﺎﻟﺔ
ﻛﻴﻢ إﻟﻰ ﺗﺮاﻣﺐ ُﺳﻠﻤﺖ اﻟﺠﻤﻌﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻋﺒﺮ ﻗﻨﺎة ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺎﻟﺤﻴﺔ.
وﻛﺎن ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻮن ﺟﻲ إن ،ذﻛﺮ
أﻣﺲ اﻷول ،أن ﻛﻴﻢ ﺑﻌﺚ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ
إﻟﻰ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻜﻮري اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ،
ً
ﻗﺎﺋﻼ إﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﻟﻘﺎءات اﻟﻘﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮرﻳﺘﻴﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﻬﺪف إﺧﻼء ﺷﺒﻪ
اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻼح
اﻟﻨﻮوي.

زرداري ﻳﺘﻔﺎدى اﻻﻋﺘﻘﺎل
ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال

أﻣﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،أﻣﺲ ،ﺑﺄن ﻳﻘﺪم
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ آﺻﻒ ﻋﻠﻲ
ً
زرداري ردا ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻢ ﻏﺴﻞ
اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪه ﻓﻲ
ﻏﻀﻮن أﺳﺒﻮع ،راﻓﻀﺔ اﻗﺘﺮاح
ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻟﻪ.
وﻃﺎﻟﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺛﺎﻗﺐ
ﻧﺰار ،ﻣﺤﺎﻣﻴﻲ زرداري ،ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
دﻓﻮع اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﺑﺸﺄن
اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ،اﻟﺘﻲ
واﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻣﺮت ﺑﻪ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ.
وﻛﺎن زرداري ،أرﻣﻞ رﺋﻴﺴﺔ
اﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻐﺘﺎﻟﺔ
ﺑﻴﻨﺎزﻳﺮ ﺑﻮﺗﻮ ،ﺗﻮﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ
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رﻳﺎﺿﺔ

ُ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت »اﻟﺒﺤﺮي« ﺣﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﺰﻛﻴﺔ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎم
اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ودﺷﺘﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
واﺻﻠﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎدي ﺑـ»اﻟﺒﺤﺮي«
اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﻓﻲ إدارة دﻓﺔ
اﻷﻣﻮر ،ﺑﻌﺪ أن ﺣﺴﻤﺖ اﻟﺘﺰﻛﻴﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ،ﺑﺪﺧﻮل
ﻋﻀﻮﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ ،ﻫﻤﺎ :ﺑﻄﻞ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎس اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ،
وﺣﺴﻴﻦ دﺷﺘﻲ.

اﻟﻔﻬﺪ أﺷﺎد ﺑﺜﻘﺔ
اﻷﻋﻀﺎء ﻷﻛﺜﺮ
ً
ﻣﻦ  33ﻋﺎﻣﺎ

ﺣ ـﺴ ـﻤــﺖ اﻟ ـﺘــﺰﻛ ـﻴــﺔ اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت
اﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎدي اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﺤ ـ ــﺮي اﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎﺿـ ــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎدي،
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻷﻛﺜﺮ
ﻣ ــﻦ  33ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ﻣ ـﺘ ـﺘــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،ﺑ ـﻌــﺪ أن
أﻏﻠﻖ ﺑــﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓــﻲ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ﻣــﻦ ﻣﺴﺎء أﻣــﺲ اﻷول دون ﺗﻘﺪم
أي ﻣﺮﺷﺢ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﱠ
وﺿﻤﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  9أﻋﻀﺎء ﻣﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ،ﻫـ ــﻢ :رﺋـﻴــﺲ
اﻟـﻨــﺎدي اﻟـﻠــﻮاء ﻓﻬﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻬﺪ،
وﻧــﺎﺋـﺒــﻪ م .أﺣـﻤــﺪ اﻟـﻐــﺎﻧــﻢ ،وأﻣـﻴــﻦ
اﻟـﺴــﺮ اﻟـﻌــﺎم ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟ ـﻔــﻮدري ،إﻟﻰ
ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﻋ ـﻠــﻲ اﻟ ـﻘ ـﺒ ـﻨــﺪي ،وﻣـﺤـﻤــﺪ
اﻟﻔﺎرﺳﻲ ،وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎس ،وﻓﻴﺼﻞ
اﻟـﻘـﺼـﻴــﺮ ،وﻣـﺤـﻤــﻮد أﺑــﻮاﻟـﻘــﺎﺳــﻢ،
وأﺣ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠ ـﻜــﺎوي ،واﻧ ـﻀ ـﻤــﺎم
ﻋـﻀــﻮﻳــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪﻳــﻦ ،ﻫـﻤــﺎ :اﻟﺒﻄﻞ
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﻀــﺮم اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﻟ ـﻠ ــﺪراﺟ ــﺎت
اﻟـﻤــﺎﺋـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻲ ﻋ ـﺒــﺎس اﻟـﺸـﻤــﺎﻟــﻲ،
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺮف اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻟ ـﻠ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺎت
اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﺔ ﺣـﺴـﻴــﻦ دﺷ ـﺘ ــﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ

ﻓﻬﺪ اﻟﻔﻬﺪ

ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

ﺣﺴﻴﻦ دﺷﺘﻲ

ﺧـ ـ ـ ــﺮج ﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ
اﻟ ـﻌ ـﻀــﻮان ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﻮﻫــﺎب اﻟـﻬــﻮﻟــﻲ
وﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﻨﺠﺎر.
وأﻋـ ـ ـ ــﺮب اﻟ ـﻔ ـﻬ ــﺪ ﻋـ ــﻦ اﻋ ـ ـﺘـ ــﺰازه
ﺑــﺎﻟـﺘــﺰﻛـﻴــﺔ واﻟـﺜـﻘــﺔ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة اﻟﺘﻲ
ﺣـﻈـﻴــﺖ ﺑ ـﻬــﺎ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻟـ ـﻨ ــﺎدي ﻣﻦ
أﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ،

ﻣﻀﻴﻔﺎ أن " ﻫ ــﺬه ا ﻟـﺜـﻘــﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  33ﻋﺎﻣﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﻗﻨﺎﻋﺔ
اﻷﻋـ ـﻀ ــﺎء ﺑ ــﺎﻟ ــﺪور اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ اﻟ ــﺬي
ﻗ ــﺪﻣ ـﺘ ــﻪ وﺗـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﻪ اﻟ ـﻘ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ ﻣـﻨــﺬ
ﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻤ ـﻬــﺎ دﻓ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎدة ،وﻋ ـﻠــﻰ
اﻣﺘﺪاد اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺣﺘﻰ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﺧﻴﺮ" .وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن

ﻫﻨﺎك ﺟﻬﻮدا ﻛﺒﻴﺮة ُﺑﺬﻟﺖ ﺣﺘﻰ
وﺻــﻞ اﻟ ـﻨــﺎدي إﻟــﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺒﻴﺮة
وﺣﻘﻖ إﻧﺠﺎزات ﻻﻓﺘﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أن
اﻟ ـﻨ ــﺎدي ﻳـﺤـﻈــﻰ ﺑــﺎﻫـﺘـﻤــﺎم ودﻋ ــﻢ
ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻟﺮﻛﺐ ،واﻟﻮزارات
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم.
وأﺷﺎد اﻟﻔﻬﺪ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء

ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر
ﻓﻠﻴﻄﺢ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ إزاﻟﺔ اﻟﺼﻮر
ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ

اﻟـﺴــﺎﺑـﻘـﻴــﻦ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﺣﻤﻠﻮا
ﻫـ ـ ــﺬه اﻷﻣ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻣـ ـﺘ ــﺪاد
اﻟـﻤـﺠــﺎﻟــﺲ اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ،ﻣـﺸـﻴــﺪا ﻓﻲ
اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧـﻔـﺴــﻪ ﺑــﺎﻟـﺠـﻬــﻮد اﻟﻄﻴﺒﺔ
اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ اﻟﻌﻀﻮان اﻟﺴﺎﺑﻘﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﻬﻮﻟﻲ وﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر
اﻟ ـﻨ ـﺠــﺎر ،وﺑــﺎﻧـﻀـﻤــﺎم اﻟﻌﻀﻮﻳﻦ
اﻟﺠﺪﻳﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ وﺣﺴﻴﻦ
دﺷﺘﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وأﻛﺪ اﻟﻔﻬﺪ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ
ﺣـ ــﺮص اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣ ــﻮاﺻـ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﻮار ،ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات واﻷﻧﺸﻄﺔ
واﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت ،ﺳــﺎﺋــﻼ اﻟـﻤــﻮﻟــﻰ ،ﻋﺰ
وﺟﻞ ،اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻠﻨﺎدي ،وﻟﻠﻜﻮﻳﺖ،
ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ اﻟ ـﺘــﻮﺟ ـﻴ ـﻬــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻴـﻤــﺔ
ﻟـﺴـﻤــﻮ أﻣ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺒــﻼد وﺳ ـﻤــﻮ وﻟــﻲ
اﻟﻌﻬﺪ.

ﻫﺪوء ﻓﻲ اﻟﻨﺼﺮ
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺔ أﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﺳ ـﻴ ـﻄ ــﺮ

اﻟ ـ ـﻬـ ــﺪوء ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت
ﻧﺎدي اﻟﻨﺼﺮ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺳﺮة
اﻟﻨﺎدي واﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ:
ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺎﺻﺮ وﻋﺎﻟﻲ ﻣﺎﺿﻲ ﺣﺘﻰ
اﻵن .ﻳــﺄﺗــﻲ ﻫــﺬا ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺬي
اﺳـﺘـﺒـﻌــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮﺑــﻮن ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨــﺎدي
اﻧﺴﺤﺎب ﻧﺎﺻﺮ وﻣﺎﺿﻲ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﺑ ـﻌــﺪ ﺗ ـﺴــﺪﻳــﺪ ﻛ ــﻞ ﻣـﻨـﻬـﻤــﺎ رﺳ ــﻮم
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  5آﻻف دﻳﻨﺎر
ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺷﺢ ﻣﺴﺘﻘﻞ.
وﻗـ ـ ــﺎل أﻣـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﺴ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪ
ﺑ ـﻨــﺎدي اﻟـﻨـﺼــﺮ ،ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟـﺸــﺮﻳــﺪة،
إن اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ ﻣـ ـﻠـ ـﺘ ــﺰم ﺑـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎدئ
ﻧ ـ ــﺎدي اﻟ ـﻨ ـﺼــﺮ ﻓ ــﻲ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت
اﻟ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن "اﻷﻣـ ــﻮر
ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺮام ،واﻟﻜﻠﻤﺔ
أوﻻ وأﺧـ ـﻴ ــﺮا ﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن ﻷﻋ ـﻀــﺎء
اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻧﺜﻖ
ﻓ ــﻲ اﺧـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎرﻫ ــﺎ ،وﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ أﺳ ــﺮة
اﻟـ ـﻨ ــﺎدي أدت ﻋـﻤـﻠـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ أﻛـﻤــﻞ
وﺟﻪ ،واﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ
اﻟﻤﺆﻛﺪ".

ﻗﺎﺋﻤﺔ »اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر« ﺗﻘﻮد ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻔﺮوﺳﻴﺔ  ...و»اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ« اﺳﺘﻤﺮار ﻟﺪورة ﺟﺪﻳﺪة

ﻃﻼل اﻟﻨﺼﻒ

ﻓ ــﺎزت ﻗﺎﺋﻤﺔ "اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎر" ،اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﺎدي ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻔﺮوﺳﻴﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ،ﺑـ ـ ــﺈدارة اﻟـ ـﻨ ــﺎدي ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺰﻛ ـﻴــﺔ ،ﺑ ـﻌــﺪ ﻏ ـﻠــﻖ ﺑــﺎب
اﻟﺘﺮﺷﺢ دون أن ﻳﺘﻘﺪم أﺣﺪ ﺳﻮى اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ
ﻃــﻼل ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻨﺼﻒ وﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﻴﺪان وراﺋــﺪ
ﻋـﺒــﺪاﻟــﺮﺣـﻤــﻦ اﻟـﻌـﺘـﻴـﻘــﻲ وأﺣ ـﻤــﺪ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﻌـﻤــﺮان
وﺧــﺎﻟــﺪ وﻟـﻴــﺪ اﻟـﻨـﺼــﻒ وأﻧ ــﻮر ﺟــﺎﺳــﻢ اﻟـﻘـﻄــﺎن وﺣﻤﺪ
ﻋﻼم اﻟﻜﻨﺪري.
وﺗـﺤـﻈــﻰ اﻹدارة اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ ﺑﺜﻘﺔ أﻋ ـﻀــﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻺﻧﺠﺎزات واﻟﻨﺠﺎﺣﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺈدارة ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺛﺎﻧﻲ »اﻟﺨﻠﻴﺞ«
ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺲ ﺗﺤﺖ  ١٤و ١٨ﺳﻨﺔ
ﻋــﺎد إﻟــﻰ اﻟﺒﻼد ،أﻣــﺲ اﻷول،
وﻓﺪ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﺲ
ً
ﻗــﺎدﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋـﻤــﺎن ،ﺑﻌﺪ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﻠﺘﻨﺲ ﻟﺘﺤﺖ
 14و 18ﺳـ ـﻨ ــﺔ ،ا ﻟـ ـﺘ ــﻲ أ ﻗ ـﻴ ـﻤــﺖ
ﻫﻨﺎك ﻣﻦ  22ﺣﺘﻰ  29دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﺑ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻛـ ــﻞ ﻣــﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
وﻗ ـﻄ ــﺮ ،ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟــﺪوﻟــﺔ
اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻋﻤﺎن.
وﺣـ ـ ـﻘ ـ ــﻖ ﻻﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﻮ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ـﺒ ـﻨــﺎ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻋﺪة
ﻣﺮاﻛﺰ ،ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻞ اﻟﻼﻋﺐ ﺑﺪر
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻨﺘﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ واﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺪاﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟـﻔـﻀـﻴــﺔ
ﻟﻠﻔﺮدي ﺗﺤﺖ  18ﺳﻨﺔ ،وﺣﺼﻞ
زﻣـﻴـﻠــﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﺳـﻠـﻤــﺎن ﻗـﺒــﺎزرد
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ
اﻟﻔﻀﻴﺔ ﻟﻠﺰوﺟﻲ ﺗﺤﺖ  18ﺳﻨﺔ.
وﺣ ـ ـﺼ ـ ـﻠـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ واﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺪاﻟ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻔﻀﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮق ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.

وﻓــﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺗﺤﺖ  14ﺳﻨﺔ،
ﺣـﺼـﻠــﺖ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ
اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ واﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺪاﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟـﻔـﻀـﻴــﺔ
ﻟﻠﻔﺮق ،وﺣﺼﻞ اﻟﻼﻋﺐ ﻳﻌﻘﻮب
ﻳ ــﻮﺳ ــﻒ ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ
اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ واﻟـﻤـﻴــﺪاﻟـﻴــﺔ اﻟﺒﺮوﻧﺰﻳﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻔ ــﺮدي ﺗ ـﺤــﺖ  14ﺳ ـﻨ ــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ
ﺣﺼﻞ ﻫﻮ وزﻣﻴﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﻟــﺮزاق
ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪال ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ
واﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮوﻧﺰﻳﺔ ﻟﻠﺰوﺟﻲ.
وﺗﻜﻮن وﻓﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟ ـ ــﻮﻃـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻨ ــﺲ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻫـ ــﺬه
اﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ ﻣـ ــﻦ أﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ اﻟـ ـﻘ ــﻼف
رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟـ ـ ــﻮﻓـ ـ ــﺪ ،واﻟـ ـﻤ ــﺪرﺑـ ـﻴ ــﻦ
ﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـ ـﻐـ ــﺮﻳـ ــﺐ ،وﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻠ ــﻪ
ﻣـ ـ ـﻘ ـ ــﺪس ،واﻟ ــﻼﻋـ ـﺒـ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـﻴ ـﺴــﻰ
ﻗ ـ ـﺒـ ــﺎزرد ،وﺑ ـ ــﺪر ﻋ ـﻨ ـﺘــﺮ ،وﻃ ــﻼل
ﻋﻨﺘﺮ ،وﻓـﻬــﺪ اﻟــﺪوﺳــﺮي ﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺖ  18ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ،و ﻳ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﻮب
ﻳ ــﻮﺳ ــﻒ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ،وﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﺮزاق
ﻋﺒﺪال ،وﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ،
وﺳ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﺎن اﻟ ــﺪوﻳـ ـﺴ ــﺎن ﻟـﻔــﺮﻳــﻖ
ﺗﺤﺖ  14ﺳﻨﺔ.

ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎدي
ﻋﻘﺪت اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ دﻳﺴﻤﺒﺮ ،واﻋﺘﻤﺪت اﻟﻨﻈﺎم
اﻷﺳ ـ ــﺎﺳ ـ ــﻲ ،ﻓـ ــﻲ ﺧـ ـﻄ ــﻮة ﻧ ـﺤ ــﻮ ﻣ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﻣــﻦ
اﻻﺳﺘﻘﺮار.
وﻗ ــﺎل رﺋـﻴــﺲ ﻧ ــﺎدي ﻣ ـﺒــﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻃ ــﻼل اﻟﻨﺼﻒ:
"ﻧـﺠـﺤــﺖ اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﻔــﻮز ﺑــﺎﻟـﺘــﺰﻛـﻴــﺔ ﻟـﻘـﻴــﺎدة أﻣــﻮر
اﻟﻨﺎدي ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،واﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ
رﺟ ــﻞ واﺣ ــﺪ ،ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ اﻟـﻨـﻬــﻮض ﺑــﺮﻳــﺎﺿــﺔ اﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ" ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻨﺪ ﺣﺴﻦ
ﻇــﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑــﺎﻟـﻨــﺎدي ،وﺳﺘﺘﻢ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
اﻟﺠﻬﺪ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻣﻨﺬ إﺷﻬﺎر اﻟﻨﺎدي ﺧﺪﻣﺔ ﻷﻫﻞ اﻟﺨﻴﻞ.

أﻗﻔﻞ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻨﺎدي
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﻋﻠﻰ  9أﻋﻀﺎء ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي
ﻋ ــﺪد ﻣ ـﻘــﺎﻋــﺪ ﻋ ـﻀــﻮﻳــﺔ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻳﻌﻨﻲ
أن اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻧــﺎﻟــﻮا ﺗﺰﻛﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓــﻲ اﻟــﺪورة
اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ،ﺣ ـﺴــﺐ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻷﺳ ــﺎﺳ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻨــﺎدي "إذا
ﺗ ـﺴــﺎوى ﻋ ــﺪد اﻟـﻤــﺮﺷـﺤـﻴــﻦ ﻣــﻊ ﻋ ــﺪد اﻟـﻤـﻘــﺎﻋــﺪ ﻳﻌﻠﻦ
ﻓﻮزﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺰﻛﻴﺔ".
وأﻋ ــﺮب رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺷــﺎﻓــﻲ اﻟـﻬــﺎﺟــﺮي
ﻋــﻦ ﺳـﻌــﺎدﺗــﻪ ﺑ ـﻔــﻮز ﻗــﺎﺋـﻤـﺘــﻪ ﺑـ ــﺈدارة ﺷ ــﺆون اﻟ ـﻨــﺎدي
ﺧﻼل اﻟﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ
ﻋــﺎم  ،2022ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟــﻰ أﻋـﻀــﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺘﻬﻢ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻮﻫﺎ ﻷﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،ووﻋﺪ ﺑﺒﺬل اﻟﺠﻬﺪ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ واﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻨﺠﺎح.
وﻗﺪم اﻟﻬﺎﺟﺮي اﻟﺸﻜﺮ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻲ
اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ،وأﻋـ ـﻀ ــﺎء اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑ ـﻴــﺔ ،وأﻋ ـﻀ ــﺎء
اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ،واﻟ ـﻤــﻮﻇ ـﻔ ـﻴــﻦ واﻟـﻤـﻨـﺘـﺴـﺒـﻴــﻦ
واﻟﻼﻋﺒﻴﻦ واﻷﺟ ـﻬــﺰة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻳـ ــﺔ ،ﻛــﻼ ﺣﺴﺐ
ﻣﻮﻗﻌﻪ ،ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻨﺎدي ﻓﻲ ﺷﺘﻲ
اﻟـﻤـﺠــﺎﻻت .وأﻛــﺪ ﺣﺮﺻﻪ اﻟــﺪاﺋــﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ،
وإزاﻟ ـ ــﺔ اﻟـﺴـﻠـﺒـﻴــﺎت ﻟـﻠـﻨـﻬــﻮض ﺑــﺮﻳــﺎﺿــﺔ اﻟـﻤـﻌــﺎﻗـﻴــﻦ،
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻷﺑﻨﺎء اﻟﻨﺎدي.

إدارة اﻟﻨﺼﺮ ﺗﺨﺎﻃﺐ »اﻟﻬﻴﺌﺔ« ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺧﺎرﺟﻲ
●

ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

أرﺳــﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻧــﺎدي اﻟﻨﺼﺮ ﻛﺘﺎﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﺑــﺈﻗــﺎﻣــﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ
ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﺎﻟﻨﺎدي ،وﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ
ﻳﺴﺘﻤﺮ  10أﻳﺎم ﻓﻘﻂ وﺳﺘﺘﺨﻠﻠﻪ ﻣﺒﺎراﺗﺎن ودﻳﺘﺎن ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ
إﻋﺪاد اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف دوري ﻓﻴﻔﺎ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻳﻮم  8ﻣﻦ
ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻗ ــﺎل أﻣـﻴــﻦ اﻟـﺴــﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ رﺋـﻴــﺲ ﺟـﻬــﺎز ﻛــﺮة اﻟـﻘــﺪم ،ﺧﺎﻟﺪ
اﻟـﺸــﺮﻳــﺪة إﻧ ــﻪ ﻓــﻲ ﺣ ــﺎل واﻓ ـﻘــﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﻓــﺈن ﻫﻨﺎك ﻗــﺮارا ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺸﺒﺎب ﺗﺤﺖ 19
ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛــﺄس اﻻﺗـﺤــﺎد اﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﺳﻴﺄﺗﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﺮض
اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﺳﻮاء اﻟﻤﺎﻟﻲ أو اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ وﺟﻮد
ﻣﻼﻋﺐ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺒﺎت واﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻮﻓﺪ ﻫﻨﺎك.
وأﺿﺎف اﻟﺸﺮﻳﺪة ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة"" :ﻣﺎزﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻃﻮر
اﻟـﺒـﺤــﺚ ﻋــﻦ ﻣـﺤـﺘــﺮف ﻳـﻠـﻌــﺐ ﻓــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ رأس اﻟـﺤــﺮﺑــﺔ اﻟ ـﻬــﺪاف،
واﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ ذاﺗﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ وﻛﻼء ﻻﻋﺒﻴﻦ ،وﻫﻨﺎك ﻣﻦ
ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺪرب ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻌﺪواﻧﻲ ،ﻟﻜﻦ
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻣﺎزاﻟﺖ ﺳﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻨﻬﻢ ،وﺳﻴﺘﻢ ﺣﺴﻢ اﻷﻣﺮ
ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ".
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك ﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ،ﻧﺤﻦ
ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﺤﺘﺮف ﻓﻘﻂ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك ﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺷﻄﺐ ﻻﻋﺒﻴﻦ ،أو اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻷﻧﺪﻳﺔ أﺧﺮى ﺳﻮاء
ﺑﻨﻈﺎم اﻹﻋﺎرة أو اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ".

»اﻟﻴﺪ« ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت
اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ  ٥اﻟﺠﺎري
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ
ﻹدارة ﺷﺆون اﺗﺤﺎد ﻛﺮة
اﻟﻴﺪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت
اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ
) (2019-2018اﻋﺘﺒﺎرا
ﻣﻦ  5إﻟﻰ  17اﻟﺠﺎري،
ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ
إﻟﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ﺑﻌﻘﺪ
ﺻﻔﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪة ،اﺳﺘﻌﺪادا
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺪوري اﻟﻌﺎم،
ﺛﻢ اﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز
)اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ( وﻛﺄس
اﻻﺗﺤﺎد.

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺆﺟﻼت اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ دوري اﻟﻴﺪ

ﻓﺮﺣﺔ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﻨﺎدي اﻟﻨﺼﺮ

اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻳﻘﻠﺐ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﺎز اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ّ
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ،٨١ -٨٧ﻛﻤﺎ ﺗﻐﻠﺐ
اﻟﺠﻬﺮاء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻇﻤﺔ ٧٥ -٨٥
ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﺪوري اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي
ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ.

ﺻﺮاع اﺳﻔﻞ اﻟﺴﻠﺔ وﺗﺴﺠﻴﻞ

اﺳﺘﻨﻜﺮ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،د .ﺣﻤﻮد
ﻓﻠﻴﻄﺢ ،إزاﻟﺔ ﺻﻮر
اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻓﻬﺪ اﻷﺣﻤﺪ ﻣﻦ
ﻣﻘﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺤﻮﻟﻲ ،وﻗﺎل
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ،
إن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺎﺑﻌﺖ ﻣﺎ
ﺗﺪاوﻟﺘﻪ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻋﺒﻴﺪ زاﻳﺪ ،ﺑﺸﺄن
إزاﻟﺔ اﻟﺼﻮر ﻣﻦ ﻣﺒﻨﻰ
"اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ" اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺗﺴﺘﻨﻜﺮ ﻫﺬه اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ،وﺗﺆﻛﺪ
اﻋﺘﺰازﻫﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﻴﺎدات
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻋﻠﻰ
رأﺳﻬﻢ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻓﻬﺪ
اﻷﺣﻤﺪ ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺪورﻫﻢ
ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻘﺎرﻳﺔ.
وﻗﺎل إن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻮف
ﱢ
ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ،ﻟﻠﻮﻗﻮف
ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺑﺴﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮع.

●

ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ

ﺣـﻘــﻖ ﻓــﺮﻳــﻖ ﻧ ــﺎدي اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
ً
ً
ﻓﻮزا ﻣﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ،٨١ -٨٧ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ أﻣﺲ اﻷول ﻋﻠﻰ
ﺻﺎﻟﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﺑﻨﺎدي
ﻛﺎﻇﻤﺔ ،ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺪور
اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﻟ ـﻠــﺪوري اﻟـﻌــﺎم ﻟﻜﺮة
ً
اﻟﺴﻠﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت أﻳﻀﺎ ﺗﻐﻠﺐ
اﻟﺠﻬﺮاء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻇﻤﺔ .٧٥ -٨٥
وﺑ ـ ـ ـ ــﺬﻟ ـ ـ ـ ــﻚ ﻳـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮن اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ
واﻟﺠﻬﺮاء أﻧﻬﻴﺎ اﻟﺪور اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي
ﺑــﺎﻟــﺮﺻ ـﻴــﺪ ﻧـﻔـﺴــﻪ  ٢١ﻧـﻘـﻄــﺔ ﻓﻲ
ﺻ ـ ــﺪارة اﻟـ ـﻔ ــﺮق ،إﻻ أن اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﺳﻴﻜﻮن ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻷول،
ً
واﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺮاء ﺛــﺎﻧ ـﻴــﺎ ﺑــﺎﻋ ـﺘ ـﺒــﺎر أﻧــﻪ
ّ
ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺮاء ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﻞ
ً
ﻛﺎﻇﻤﺔ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑﺮﺻﻴﺪ  ٢٠ﻧﻘﻄﺔ،
ً
ﺛــﻢ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ راﺑـﻌــﺎ ﺑ ــ ١٩ﻧﻘﻄﺔ،
ً
ﺛــﻢ اﻟﻘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻣﺴﺎ ﺑﺮﺻﻴﺪ ،١٨
ً
واﻟﺸﺒﺎب ﺳﺎدﺳﺎ ﺑـ  ١٧ﻧﻘﻄﺔ.
وﺳﺘﻠﻌﺐ اﻟﻔﺮق اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺪور
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﻄﻮﻟﺔ
اﻟ ـ ـ ـ ــﺪرع ،إذ ﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺎم ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺎت
اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺪوري ﻣﻦ

ﻗﺴﻤﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳـﺘــﻮج اﻟﻔﺮﻳﻖ
ً
اﻷﻛﺜﺮ ﺟﻤﻌﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎط ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ.

ﻣﺒﺎراة ﻣﺜﻴﺮة
وﺟ ـ ـ ـ ــﺎءت ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎراة اﻟ ـﻘ ــﺎدﺳ ـﻴ ــﺔ
ﻣــﻊ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻛﻌﺎدﺗﻬﺎ ﻗــﻮﻳــﺔ ﻣﻨﺬ
ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ رﻏﻢ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي
ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ اﻷﺻﻔﺮ ،إذ ﺗﺒﺎدل اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ،إﻻ أن
اﺧﺘﺮاﻗﺎت ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻤﻴﺪي
ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول .١٩ -٢٥
واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺗ ـﻌــﺪﻳــﻞ
أوﺿـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ــﺮﺑ ـ ــﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ،
ً
ﻣﺴﺘﻐﻼ ّ
ﺗﺴﺮع ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
ﻓــﻲ إﻧـﻬــﺎء اﻟﻬﺠﻤﺎت ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺗﺄﻟﻖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺸﻤﺮي وﻣﺼﻄﻔﻰ
اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺮاق واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
واﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ــﻞ ،ﻟ ـﻴ ـﺨ ــﺮج اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ً
ﻣ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺎ ﻣ ــﻊ ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ ﻫـ ــﺬا اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ
.٣٨ -٤٢
وﻟ ـ ــﻢ ﻳ ـﻜ ــﻦ اﻟـ ــﺮﺑـ ــﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ﻓــﻲ
ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻨﻲ ﻳﺮﺗﻘﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟ ـﻔــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﻦ ،إذ أﺿ ـ ــﺎع اﻟ ـﻔــﺮﻳ ـﻘــﺎن
اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻬ ـﺠ ـﻤــﺎت اﻟـﺴـﻬـﻠــﺔ

ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ اﻟـ ـﺘـ ـﺴ ــﺮع ،إﻻ أن ﺑ ــﺮاﻋ ــﺔ
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺨﺒﺎز ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ
اﻟﺨﺎرج ،وﺗﺄﻟﻖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺸﻤﺮي
ﻓــﻲ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻨﺤﺎ
اﻷﺑـﻴــﺾ ﻓــﺮﺻــﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻪ
ﺧﻄﻮرة اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺮﻛﺎت
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻤﻴﺪي أو اﺧﺘﺮاﻗﺎت
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﻣﺮﺗﻀﻰ ،ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ
اﻟـ ــﺮﺑـ ــﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ﺑ ـﺘ ـﻘ ــﺪم اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
.٥٦ -٦٢
وﺣﺎﻓﻆ اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﻤﺎ
ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ واﺻــﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻋﺒﺮ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻌﺎﺋﺪ
راﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ رﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎض ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ــﻞ
اﻟ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﻼﺛ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎت ،ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻧ ـﺠ ــﺢ
اﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎراة اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
ً
وﻇﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎرق ﺣﺘﻰ
آﺧ ــﺮ ﺛ ــﻼث دﻗ ــﺎﺋ ــﻖ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺷﻬﺪت
أﺧـﻄــﺎء ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻤــﺮﻳــﺮات ،وﺗﺴﺮﻋﺎ
ﻣ ــﻦ ﻻﻋ ـﺒ ــﻲ اﻷﺑـ ـﻴ ــﺾ ،اﺳـﺘـﻐـﻠـﻬــﺎ
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﺠﻮم اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ
اﻟ ـﺴ ــﺮﻳ ــﻊ ﻟ ـﻴ ـﻘ ـﻠــﺐ اﻟـ ـﻄ ــﺎوﻟ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
ً
ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ،وﻳﺨﺮج ﻓــﺎﺋــﺰا ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ
.٨١-٨٧

ﻳﺨﻮض ﻓﺮﻳﻘﺎ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
واﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻬﻤﺎ
اﻟﻤﺆﺟﻠﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻮﻟﺘﻴﻦ
اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻟﻌﺎم
ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ ﻳﻮﻣﻲ  6و9
اﻟﺠﺎري ،ﺣﻴﺚ ﻳﻠﻌﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟﻴﺮﻣﻮك
واﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻊ
اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت وﺑﺮﻗﺎن.
وﻛﺎﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت
ﱠ
أﺟﻠﺖ ﻣﺒﺎرﻳﺎت "اﻷﺑﻴﺾ"
و"اﻟﺴﻤﺎوي" ﻓﻲ اﻟﺪوري
اﻟﻌﺎم ،ﻟﻤﺸﺎرﻛﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻷﻣﻴﺮ
ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟـ 34ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ أﺑﻄﺎل
اﻟﺪوري ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ ،اﻟﺘﻲ
ﺟﺮت أﺧﻴﺮا ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ،
وﺣﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
ﱠ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ،وﺣﻞ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﺎﻣﺴﺎ ،ﻓﻲ أول
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ُرﻓﻊ اﻹﻳﻘﺎف اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﺬي ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم.

ﺧﺎﻟﺺ اﻟﻌﺰاء
ﻳﺘﻘﺪم اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟـﻌــﺰاء إﻟــﻰ ﻻﻋﺐ
ﻣـﻨـﺘـﺨــﺐ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﺪوﻟــﻲ
وﻧ ـ ــﺎدي اﻟ ـﻘ ــﺎدﺳ ـﻴ ــﺔ ،ﻧــﺎﺋــﺐ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟـﻠــﺮﻳــﺎﺿــﺔ اﻷﺳ ـﺒــﻖ ﺟﺎﺳﻢ
ﻳﻌﻘﻮب وﺷﻘﻴﻘﻪ ﺳﻠﻄﺎن،
ﻟﻮﻓﺎة واﻟﺪﺗﻬﻤﺎ.
ﺗـ ـﻐـ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ اﻟ ـﻔ ـﻘ ـﻴ ــﺪة
ﺑ ـ ــﻮاﺳ ـ ــﻊ رﺣـ ـﻤـ ـﺘ ــﻪ ،وأﻟـ ـﻬ ــﻢ
أﻫـ ـﻠـ ـﻬ ــﺎ وذوﻳ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ اﻟ ـﺼ ـﺒــﺮ
واﻟﺴﻠﻮان.
"إﻧ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﻪ وإﻧ ـ ـ ـ ـ ــﺎ إﻟـ ـﻴ ــﻪ
راﺟﻌﻮن".

١٨
رﻳﺎﺿﺔ
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻮﻏﺒﺎ ﺗﻘﻮد ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻻﻧﺘﺼﺎرات
دلبلا

•
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أﺣﺮز ﺑﻮل ﺑﻮﻏﺒﺎ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻟﻠﻤﺮة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﻨﺬ رﺣﻴﻞ ﺟﻮزﻳﻪ
ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ ،ﻟﻴﻘﻮد ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻟﻠﻔﻮز  ١-٤ﻋﻠﻰ
ﺑﻮرﻧﻤﻮث ،وﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﺪرب
اﻟﻤﺆﻗﺖ أوﻟﻲ ﺟﻮﻧﺎر ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ
اﻧﺘﺼﺎره اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ
اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ،أﻣﺲ اﻷول.

ﺣ ـ ـﻘـ ــﻖ ﻣ ــﺎﻧـ ـﺸـ ـﺴـ ـﺘ ــﺮ ﻳ ــﻮﻧ ــﺎﻳ ـﺘ ــﺪ
اﻻﻧﺘﺼﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
ﻓــﻲ اﻟـ ــﺪوري اﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي اﻟـﻤـﻤـﺘــﺎز،
وﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﺑﻮرﻧﻤﻮث ،1-4
أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻓــﻲ ﺧـﺘــﺎم ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﺳ ـﺠــﻞ اﻟـﻨـﺠــﻢ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ ﺑــﻮل
ﺑﻮﻏﺒﺎ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
ﻓــﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺘﻴﻦ  5و ،33ﺛــﻢ أﺿــﺎف
ﻣﺎرﻛﻮس راﺷﻔﻮرد اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟ ـﻠ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻓـ ــﻲ اﻟ ــﺪﻗـ ـﻴـ ـﻘ ــﺔ  ،45ورد
ﺑﻮرﻧﻤﻮث ﺑﻬﺪف ﻟﻼﻋﺐ ﻧﺎﺛﺎن آﻛﻲ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﺑﺪل اﻟﻀﺎﺋﻊ
ﻟﻠﺸﻮط اﻷول.
وﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺸ ــﻮط اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﺳـﺠــﻞ
روﻣ ـﻴ ـﻠــﻮ ﻟــﻮﻛــﺎﻛــﻮ اﻟ ـﻬ ــﺪف اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ
ﻟﻤﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻓــﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
 ،72ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ د ﻗـ ـﻴـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻴ ــﻦ ﻓ ـ ـﻘـ ــﻂ ﻣــﻦ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﻌﺪ اﻟـﺒــﺪﻻء ﻣﻜﺎن
ﻣـ ـ ــﺎرﻛـ ـ ــﻮس راﺷـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﻮرد .وواﺻ ـ ــﻞ
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻧﻄﻼﻗﺘﻪ ﺑﺬﻟﻚ
ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة ﻣﺪﻳﺮه اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
أوﻟﻲ ﺟﻮﻧﺎر ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ ،اﻟﺬي ﺣﻞ
ﻣﻜﺎن اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﺟﻮزﻳﻪ ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ
ﻓ ـ ــﻲ وﻗ ـ ـ ــﺖ ﺳـ ــﺎﺑـ ــﻖ ﻣ ـ ــﻦ دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ
اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎري ،وﻗـ ـ ــﺪ ﺣـ ـﻘ ــﻖ ﻳ ــﻮﻧ ــﺎﻳ ـﺘ ــﺪ
ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻔﻮز ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت
اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة
ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ.
ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻬﻞ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﻮاره ﺗ ـﺤ ــﺖ ﻗ ـ ـﻴـ ــﺎدة اﻟـ ـﻤ ــﺪرب
اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ ،ﺑﺎﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﻛﺎردﻳﻒ
ﺳﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﺮ داره  ،1 - 5ﺛﻢ ﺗﻐﻠﺐ
ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺪﻳﺮﺳﻔﻴﻠﺪ  1 - 3ﻗﺒﻞ أن
ﻳﻔﻮز  1 - 4أﻣﺎم ﺑﻮرﻧﻤﻮث ،ﻟﻴﺤﻘﻖ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺬﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﺑﻌﺪ

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

اﻟﻤﺒﺎراة

اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ

3:30

إﻳﻔﺮﺗﻮن – ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ

beINSPORTS HD2

6:00

أرﺳﻨﺎل  -ﻓﻮﻟﻬﺎم

beINSPORTS HD2

8:30

ﻛﺎردﻳﻒ  -ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم

beINSPORTS HD2

ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣﻦ ﺗﺬﺑﺬب اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻔﺘﺮة
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ.
ورﻓ ـ ـ ـ ــﻊ ﻣ ــﺎﻧ ـﺸ ـﺴ ـﺘ ــﺮ ﻳ ــﻮﻧ ــﺎﻳ ـﺘ ــﺪ
رﺻﻴﺪه إﻟــﻰ  35ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎدس ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﺗ ـﺠ ـﻤــﺪ رﺻـﻴــﺪ
ﺑﻮرﻧﻤﻮث ﻋﻨﺪ  26ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ.

ﻫﺪف ﻣﺒﻜﺮ ﻟﻠﺸﻴﺎﻃﻴﻦ اﻟﺤﻤﺮ
وﻓـ ـ ــﺮض ﻣــﺎﻧ ـﺸ ـﺴ ـﺘــﺮ ﻳــﻮﻧــﺎﻳ ـﺘــﺪ
ﺗـﻔــﻮﻗــﻪ ﺑـﻘــﻮة ﻣـﺒـﻜــﺮا ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة،
واﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺢ اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ــﻞ ﺑـ ـﻌ ــﺪ أرﺑ ـ ــﻊ
دﻗﺎﺋﻖ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪم
ﻣﺎرﻛﻮس راﺷﻔﻮرد ﻋﺮﺿﺎ "ﺳﺎﺣﺮا"
ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺮاوﻏــﺔ واﻻﺣـﺘـﻔــﺎظ ﺑﺎﻟﻜﺮة
ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ـ ــﺪود ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺰاء ،ﺛﻢ
ﻣﺮر ﻋﺮﺿﻴﺔ اﻧﻘﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮﻏﺒﺎ
ﻟﻴﺴﻜﻨﻬﺎ ﺑـﻘــﺪﻣــﻪ داﺧ ــﻞ اﻟـﺸـﺒــﺎك،
ﻣﻌﻠﻨﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﻔﺮﻳﻖ  - 1ﺻﻔﺮ.
ﺣــﺎول ﺑﻮرﻧﻤﻮث اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻫﺪوﺋﻪ وﺛﻘﺘﻪ واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ أﺟﻮاء
اﻟﻤﺒﺎراة ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﻳـ ــﻮﻧـ ــﺎﻳ ـ ـﺘـ ــﺪ واﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﺗ ـ ـﻔـ ــﻮﻗـ ــﻪ ﻓ ــﻲ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﻬﺠﻮﻣﻲ.
وﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،34أﺿﺎف ﺑﻮﻏﺒﺎ
اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻪ وﻟﻔﺮﻳﻘﻪ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗ ـﻠ ـﻘــﻰ ﻛـ ــﺮة ﻋ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ أﻣـ ـ ــﺎم اﻟ ـﻤــﺮﻣــﻰ
ﺻﻮﺑﻬﺎ ﺑﺮأﺳﻪ ﺑﻤﻬﺎرة إﻟﻰ داﺧﻞ
ا ﻟ ـﺸ ـﺒــﺎك ،ﻣﻌﻠﻨﺎ ﺗ ـﻘــﺪم ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ  - 2ﺻﻔﺮ.
وﺷـﻬــﺪت اﻟـﺜــﻮاﻧــﻲ اﻷﺧ ـﻴــﺮة ﻣﻦ
اﻟـﺸــﻮط اﻷول اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻹﺛ ــﺎرة،
ﺣﻴﺚ ﺟﻨﻰ راﺷـﻔــﻮرد ﺛﻤﺎر ﺗﺄﻟﻘﻪ
ﻃ ـ ــﻮال اﻟـ ـﺸ ــﻮط ،وأﺿـ ـ ــﺎف اﻟ ـﻬــﺪف
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻤﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻠﻘﻰ
أﻧ ـﺘ ــﻮﻧ ــﻲ ﻣ ــﺎرﺳـ ـﻴ ــﺎل ﻛ ـ ــﺮة ﻃــﻮﻟـﻴــﺔ
وﺗﻮﻏﻞ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺰاء ،ﺛﻢ ﻣﺮر
ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﻬﺎ راﺷﻔﻮرد ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة
إﻟﻰ داﺧﻞ اﻟﺸﺒﺎك.
وﻓﻲ اﻟﺜﻮاﻧﻲ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﺑــﺪل اﻟـﻀــﺎﺋــﻊ ﻟﻠﺸﻮط
اﻷول ،رد ﺑﻮرﻧﻤﻮث ﺑﻬﺪف ﺳﺠﻠﻪ
ﻧﺎﺛﺎن آﺟﻲ اﻟﺬي ﺗﻠﻘﻰ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ
دﻳﻔﻴﺪ ﺑﺮوﻛﺲ ،ووﺟﻪ اﻟﻜﺮة ﺑﺮأﺳﻪ

ﺳﻮزاﻧﺎ ﺗﺮﻓﺾ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟـ »اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ«
ﻗﺎﻟﺖ راﺑﻄﺔ اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز إن ﺳﻮزاﻧﺎ
دﻳﻨﻴﺪغ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ رﺋﻴﺴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ،
أﺧﻄﺮت اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﻨﺼﺐ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ إن دﻳﻨﻴﺪغ،
وﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮة إذاﻋﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺳﺘﺤﻞ ﻣﺤﻞ رﻳﺘﺸﺎرد
ﺳﻜﻮداﻣﻮر ﻛﺮﺋﻴﺴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم .2019
وأﺿــﺎﻓــﺖ اﻟــﺮاﺑـﻄــﺔ ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﻣـﺴــﺎء أﻣــﺲ اﻷول،
"رﻏﻢ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺪوري
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز ﺑﺘﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺼﺐ ،ﻓــﺈن ﺳﻮزاﻧﺎ
دﻳﻨﻴﺪغ أﺧﻄﺮت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﻮﻟﻰ
ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي" ،وﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺴﺒﺐ
وراء ﻗﺮارﻫﺎ.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ "ﻋﺎودت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ،

وﺗـﺘـﺤــﺪث إﻟ ــﻰ ﻣــﺮﺷـﺤـﻴــﻦ" ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أﻧـﻬــﺎ ﻟــﻦ ﺗﺪﻟﻲ
ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت " ،ﺣـﺘــﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺨﺺ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺼﺐ".
وﻛ ــﺎن ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻘــﺮر أن ﺗﻨﻀﻢ دﻳـﻨـﻴــﺪغ إﻟــﻰ راﺑﻄﺔ
اﻟ ــﺪوري ،ﻗﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ دﻳﺴﻜﻔﺮي اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺮأس ﻗﻨﺎة "أﻧﻴﻤﺎل ﺑﻼﻧﺖ".
وﺗﺼﻒ دﻳﻨﻴﺪغ ) 51ﻋﺎﻣﺎ( اﻟﻤﻨﺼﺐ ﻓﻲ راﺑﻄﺔ
اﻟ ــﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز ﺑﺄﻧﻪ "ﻗﻤﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ"،
ووﺻﻔﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷﻏﻠﻰ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﺷﺮف ﻋﻈﻴﻢ".
وﻛــﺎﻧــﺖ دﻳـﻨـﻴــﺪغ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﺛــﺎﻟــﺚ رﺋـﻴــﺲ ﻟﺮاﺑﻄﺔ
اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﺑﻌﺪ ﺳﻜﻮداﻣﻮر ،ورﻳﻚ ﺑﺎري.
)د ب أ(

ﺑﻮﻏﺒﺎ ﻧﺠﻢ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﺎﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﺑﻮرﻧﻤﻮث
إﻟﻰ داﺧﻞ اﻟﺸﺒﺎك ،ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ اﻟﺸﻮط
ﺑﺘﻘﺪم ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ .1 - 3
وﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﻮط اﻟ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻲ ﻟ ــﻢ
ﻳ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ــﻒ اﻟ ـ ـﺤ ـ ــﺎل ﻛ ـ ـﺜ ـ ـﻴـ ــﺮا ،ﺣ ـﻴــﺚ
واﺻﻞ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ إﺣﻜﺎم
ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﻠﻌﺐ ،وﻇﻞ
ﺑﻮﻏﺒﺎ وراﺷﻔﻮرد ﻣﺼﺪر اﻹزﻋﺎج
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺪﻓﺎع ﺑﻮرﻧﻤﻮث.
وﻗــﺪم ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺟﺎدة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻘﺪﻣﻪ،
ﻟﻜﻦ ﺑﻮرﻧﻤﻮث ﺣﻮل ﺗﺮﻛﻴﺰه ﺑﺸﻜﻞ
ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ إﻟـ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟ ـﻬ ـﺠ ــﻮﻣ ــﻲ
ﻟ ـﺘ ـﻔــﺎدي اﻫـ ـﺘ ــﺰاز اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎك ﻣ ـﺠــﺪدا

اﻋـﺘــﺮف ﺟـﻴــﺮوم ﺑﻮاﺗﻴﻨﻎ ﻣﺪاﻓﻊ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم وﻓﺮﻳﻖ
ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻘﺐ اﻟــﺪوري
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ )ﺑﻮﻧﺪﺳﻠﻴﻐﺎ( ،ﺑﺄﻧﻪ ﻗﻀﻰ

ﺑﻮاﺗﻴﻨﻎ

ﺑﺤﺴﺎﺑﻪ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺼﻮر
ﻋﻠﻰ اﻹﻧـﺘــﺮﻧــﺖ "إﻧـﺴـﺘـﻐــﺮام" ،ﻣﺴﺎء
أﻣ ــﺲ اﻷول ،أن ﺧـ ــﺮوج اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻷﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ــﺪور اﻷول ﺑـﻜــﺄس
اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ  2018ﻓــﻲ روﺳ ـﻴــﺎ "ﻛ ــﺎن ﻣﻦ
أﻛﺜﺮ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﺨﻴﺒﺔ ﻟﻶﻣﺎل ﻓﻲ
ﻣﺴﻴﺮﺗﻲ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ "ﻟﻘﺪ ﺗﻐﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ
اﻷﻣﺮ وﺗﻌﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ".
ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﺧﺮوج ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ـ ــﺪور ﻗ ـﺒــﻞ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋــﻲ ﺑـ ــﺪوري
أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ
واﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺤﻄﺎت أﺧﺮى ﻣﺨﻴﺒﺔ ﻵﻣﺎل
ﺑــﻮاﺗـﻴـﻨــﻎ ) 30ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( ،اﻟ ــﺬي ارﺗـﺒــﻂ
اﺳﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل
إﻟﻰ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
وﻗﺎل ﺑﻮاﺗﻴﻨﻎ" :ﻋﺎم  2018ﻳﻨﺘﻬﻲ
وﻋـ ـﻠ ــﻲ أن أﻋـ ـﺘ ــﺮف ﺑ ــﺄﻧ ـﻨ ــﻲ ﺳـﻌـﻴــﺪ

ﺟﺮﻳﻨﺪل :ﻻ أﻃﻤﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻔﻴﻔﺎ
ﻗ ــﺎل رﺋـﻴــﺲ اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻷﻟـﻤــﺎﻧــﻲ
ﻟـﻜــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم ،راﻳ ـﻨ ـﻬــﺎرد ﺟــﺮﻳـﻨــﺪل،
إﻧ ـ ـ ــﻪ ﻻ ﻳـ ـﻄـ ـﻤ ــﺢ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺔ ﻣــﻊ
اﻟـﺴــﻮﻳـﺴــﺮي ﺟـﻴــﺎﻧــﻲ إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ
ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم )اﻟﻔﻴﻔﺎ(.
وذﻛﺮ ﺟﺮﻳﻨﺪل ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﺤـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ــﺔ ﺷ ـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـ ــﻮرت ﺑـ ـﻴـ ـﻠ ــﺪ
اﻷﺳ ـﺒــﻮﻋ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻧـﺴـﺨـﺘـﻬــﺎ اﻟـﺘــﻲ
ﺗ ـﺼــﺪر اﻷرﺑـ ـﻌ ــﺎء ،أن "اﻷﻣـ ــﺮ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺎش .ﻟﺪي واﺟﺒﺎﺗﻲ ﻓﻲ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم".
وأﺿ ــﺎف" :ﻛــﺬﻟــﻚ أﻧــﺎ ﻻ أﺗﺤﺪث
ﻋــﺪة ﻟـﻐــﺎت ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺸﻜﻞ رﺑﻤﺎ
ﺷـﻴـﺌــﺎ ﺿ ــﺮورﻳ ــﺎ ﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﻔﻴﻔﺎ.
ﻛﻤﺎ أﻧﻨﻲ ﻻ أﺗﻤﺘﻊ ﺑﺨﺒﺮة دوﻟﻴﺔ
ﻛﺎﻓﻴﺔ".
وﺣﺘﻰ اﻵن ،ﻳﺒﺪو أن إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ،
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻴﻔﺎ ،ﻟﻦ ﻳﻮاﺟﻪ
ﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺔ ﻟـ ـ ــﺪى إﻋ ـ ـ ـ ــﺎدة ﺗــﺮﺷ ـﺤــﻪ
ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة
ﻓ ــﻲ  5ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﺑــﺎﺟـﺘـﻤــﺎع
اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ ﻟﻠﻔﻴﻔﺎ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ )ﺑﺎرﻳﺲ(.

ﺟﺮﻳﻨﺪل
وﻟـ ــﻢ ﻳ ـﺤ ـﺴــﻢ ﺟ ــﺮﻳ ـﻨ ــﺪل ،ﻋﻀﻮ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻔﻴﻔﺎ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﻌﺒﺔ )ﻳﻮﻳﻔﺎ(،
ﻣـ ــﺎ إذا ﻛ ـ ــﺎن اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﻷﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ
ﺳﻴﻤﻨﺢ ﺻــﻮﺗــﻪ ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت
ﻹﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ أم ﻻ.
وأﺑﺪى "ﻳﻮﻳﻔﺎ" ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ﻟﺮؤﻳﺔ
إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 25

ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر ﻟـﻠـﺘــﻮﺳــﻊ ﻓ ــﻲ ﻛــﺄس
اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﻟــﻸﻧــﺪﻳــﺔ وإﻃـ ــﻼق ﺑﻄﻮﻟﺔ
دوري أﻣ ــﻢ ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ﺑـﺠــﺎﻧــﺐ ﺑﻴﻊ
ﺣﻘﻮق اﻟﻔﻴﻔﺎ.
وﻗﺎل ﺟﺮﻳﻨﺪل" :ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻜﻮن
واﺿﺤﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻒ
اﻟ ـﻤ ــﻮﺣ ــﺪ ﺑ ـﻴ ــﻦ أﻋـ ـﻀ ــﺎء اﻟ ـﻴــﻮﻳ ـﻔــﺎ
ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش
ﺣﺎﻟﻴﺎ".

وأﻣﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة ﻣﺴﺘﻤﺪا اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ
ﻫﺪﻓﻪ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻷول.
وأﺟـ ـ ــﺮى إﻳ ـ ــﺪي ﻫ ــﻮﻳ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ
اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺒﻮرﻧﻤﻮث ،ﺗﺒﺪﻳﻠﻴﻦ دﻓﻌﺔ
واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،66ﺣﻴﺚ أﺷﺮك
رﻳـ ـ ــﺎن ﻓ ــﺮاﺳـ ـﻴ ــﺮ وﻟـ ـﻴ ــﺲ ﻣــﻮﺳ ـﻴــﺖ
ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ دﻳﻔﻴﺪ ﺑﺮوﻛﺲ وﻛﺎﻟﻴﻮم
وﻳﻠﺴﻮن.
وأﺟ ـ ـ ــﺮى ﺳــﻮﻟ ـﺴ ـﻜــﺎﻳــﺮ ﺗـﺒــﺪﻳـﻠــﻪ
اﻷول ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪﻗ ـﻴ ـﻘ ــﺔ  70ﺑ ــﺈﺷ ــﺮاك
روﻣﻴﻠﻮ ﻟﻮﻛﺎﻛﻮ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ راﺷﻔﻮرد.
وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺪﻗﻴﻘﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ،وﺿﻊ
ﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻛ ــﻮ ﺑ ـﺼ ـﻤ ـﺘــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة،

ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـﻠـﻘــﻰ ﻃــﻮﻟ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﺑــﻮﻏـﺒــﺎ
واﻧـﻄـﻠــﻖ داﺧ ــﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟ ـﺠــﺰاء ﺛﻢ
ﺻﻮب ﻛﺮة ﻗﻮﻳﺔ.
وأﺟ ـ ـ ــﺮى ﺳــﻮﻟ ـﺴ ـﻜــﺎﻳــﺮ ﺗـﺒــﺪﻳـﻠــﻪ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،76ﻋﻨﺪﻣﺎ دﻓــﻊ ﺑﺎﻟﻼﻋﺐ
أﻧ ــﺪرﻳ ــﺎس ﺑـﻴــﺮﻳــﺮا ﺑ ــﺪﻻ ﻣــﻦ أﻧــﺪﻳــﺮ
ﻫﻴﺮﻳﺮا.
وﺷﻬﺪت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  79ﻃﺮد اﻳﺮﻳﻚ
ﺑ ــﺎﻳ ـﻠ ــﻲ ﻣـ ــﻦ ﺻـ ـﻔ ــﻮف ﻣــﺎﻧ ـﺸ ـﺴ ـﺘــﺮ
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺣﻤﺮاء ﻣﺒﺎﺷﺮة،
ﺑـﺴـﺒــﺐ ﺗــﺪﺧــﻞ ﻋـﻨـﻴــﻒ ﻣــﻊ اﻟـﺒــﺪﻳــﻞ
رﻳﺎن ﻓﺮاﺳﻴﺮ.

وﻓــﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،82أﺷــﺮك ﻣﺪرب
ﺑــﻮرﻧـﻤــﻮث اﻟــﻼﻋــﺐ ﺗـﻴــﺮون ﻣﻴﻨﻐﺰ
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻧﺎﺛﺎن آﻛﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ دﻓﻊ
ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ ﺑــﺎﻟــﻼﻋــﺐ ﻓـﻴــﻞ ﺟﻮﻧﺰ
ﺑ ــﺪﻻ ﻣــﻦ ﻣــﺎرﺳ ـﻴــﺎل ،ﻟـﻜــﻦ اﻟــﺪﻗــﺎﺋــﻖ
اﻷﺧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮة ﻟ ـ ــﻢ ﺗـ ـﺴـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ـ ــﻦ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ
ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﻔﻮز ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ  1 - 3وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺻﺤﻮﺗﻪ
ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة ﻣﺪرﺑﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ.

أرﺳﻨﺎل ﻳﻮاﺟﻪ ﻓﻮﻟﻬﺎم

اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﺑﻔﺎرق  5ﻧﻘﺎط
ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﻤﺆﻫﻞ
اﻟــﻰ دوري اﻷﺑـﻄــﺎل ،ﻓــﻲ اﺳﺘﻌﺎدة
ﺗﻮازﻧﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺣﻴﻦ ﻳﻼﻗﻲ ﺟﺎره
وﺿﻴﻔﻪ ﻓﻮﻟﻬﺎم ،اﻟﻴﻮم ،ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
وﺗﻔﺘﺘﺢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﻟﻌﺎم
 2019ﻇﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺎء ﺑﻠﻘﺎء اﻳﻔﺮﺗﻮن
وﻟﻴﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ.
)د ب أ(

ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧ ــﺮ ،ﻳــﺄﻣــﻞ أرﺳـﻨــﺎل

ﻧﻮﻳﺮ :اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻫﺪدت ﺑﺈﻧﻬﺎء ﻣﺴﻴﺮﺗﻲ
ﻗــﺎل ﻧﺠﻢ ﺣــﺮاﺳــﺔ اﻟـﻤــﺮﻣــﻰ اﻷﻟـﻤــﺎﻧــﻲ ﻣــﺎﻧــﻮﻳــﻞ ﻧــﻮﻳــﺮ إن
ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣـﻬــﺪدة ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻓــﻲ ﻇﻞ
إﺻﺎﺑﺘﻪ  3ﻣﺮات ﺑﻜﺴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺪم.
وأﺿﺎف ﻧﻮﻳﺮ ،ﻗﺎﺋﺪ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ،ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻘﺐ
اﻟﺪوري اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم )ﺑﻮﻧﺪﺳﻠﻴﻐﺎ( ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﺳﻮدوﻳﺘﺸﻪ ﺗﺴﺎﻳﺘﻮﻧﻎ" ،أﻣﺲ" ،ﺗﺠﺪد
اﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﻗﺒﻞ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﺎد ﻳﻨﻬﻲ اﻷﻣﺮ ﻛﻠﻪ".
وأوﺿﺢ ﻧﻮﻳﺮ ) 32ﻋﺎﻣﺎ( أن "ﻛﻞ ﺷﻲء ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻚ"
ﻓ ــﻲ ﻋـ ــﺎم  ،2018ﻋـﻠـﻤــﺎ أﻧـ ــﻪ اﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺎد ﻟ ـﻴــﺎﻗ ـﺘــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑــﻼده ﻓﻲ ﻛــﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ
 2018ﺑﺮوﺳﻴﺎ ،ﺑﻌﺪ إﺻﺎﺑﺘﻪ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻜﺴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺪم.
وﻟـ ـ ــﻢ ﻳـ ـﻌ ــﺪ ﻧـ ــﻮﻳـ ــﺮ ﻳـ ـﻌ ــﺎﻧ ــﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺎ ﻣـ ـﺸـ ـﻜ ــﻼت ﺗـﺘـﻌـﻠــﻖ
ﺑﺎﻹﺻﺎﺑﺎت ،وﻗﺪ ﺷﺎرك ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺑﺎﻳﺮن ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

ً ً
ﺑﻮاﺗﻴﻨﻎ ﻳﻌﺘﺮف ٢٠١٨ :ﻛﺎن ﻋﺎﻣﺎ ﺻﻌﺒﺎ
ﻋﺎﻣﺎ ﺻﻌﺒﺎ ﻓﻲ  ،2018ﻟﻜﻨﻪ ﺷﺪد ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻷﻣــﺮ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ
ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ اﻟﺤﺪ.
وذﻛ ـ ـ ـ ــﺮ ﺑ ــﻮاﺗـ ـﻴـ ـﻨ ــﻎ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﺸ ــﻮر
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ﺑــﺎﻧ ـﺘ ـﻬــﺎﺋــﻪ .ﻟ ـﻘــﺪ ﻛ ــﺎن ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ﺻﻌﺒﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟــﻲ ﺷﺨﺼﻴﺎ ،ورﺑ ـﻤــﺎ ﻟﻦ
أذﻛــﺮه ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ .ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﺑﻌﻴﺪا
ﺟﺪا ﻋﻦ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ".
ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺎﻧﻰ ﺑﻮاﺗﻴﻨﻎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺎت ،ﻟﻜﻨﻪ أﺑﺪى
ﺣـﻤــﺎﺳــﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋ ــﻮدة ﻗــﻮﻳــﺔ ﻓﻲ
.2019
وأﺿﺎف ﺑﻮاﺗﻴﻨﻎ" :ﻟﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ
اﻻﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎدات واﻟـﺘـﺸـﻜـﻴــﻚ اﻟـﻤـﺘــﺰاﻳــﺪ،
ﻛﺤﺎﻓﺰ ﻟﻲ ﻷﻧﻨﻲ ﻟﻢ أﻧﺘﻪ ﺑﻌﺪ ...ﻟﻘﺪ
ﺗﻌﻠﻤﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ .وأﺷﻌﺮ ﺑﺤﺎل أﻓﻀﻞ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺎﺑﻴﻊ
اﻷﺧـﻴــﺮة ،وﻓــﻲ ﻃﺮﻳﻘﻲ اﻵن ﻟﻠﻌﻮدة
إﻟﻰ أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻲ ...ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ
اﻻﺳـﺘـﻤــﺮار ﻓــﻲ ﻛــﻞ اﻟﺒﻄﻮﻻت ﺣﺘﻰ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ وﻧﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻘﺎب".
)د ب أ(

ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺒﻮﻧﺪﺳﻠﻴﻐﺎ ،وﻗﺎل" :ﺑﺎت ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﻣﺠﺪدا ،وﻟﻢ أﻋﺪ أﻋﺎﻧﻲ ﻣﻦ أي آﻻم".
ورﻏ ــﻢ اﻟـﺨــﺮوج اﻟـﺼــﺎدم ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
)اﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ـﺸ ــﺎﻓ ــﺖ( ﻣ ــﻦ اﻟـ ـ ــﺪور اﻷول ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﻮﻧــﺪﻳــﺎل
اﻟ ـ ــﺮوﺳ ـ ــﻲ ،ﻟـ ــﻢ ﻳ ـﺘ ـﺤ ــﺪث ﻧ ــﻮﻳ ــﺮ ﺑـ ـﺸ ــﺄن اﻟ ــﺮﺣـ ـﻴ ــﻞ ﻋــﻦ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ،واﻋﺘﺰال اﻟﻠﻌﺐ اﻟﺪوﻟﻲ .وﺗﺎﺑﻊ" :ﻟﻢ أﻛﺘﻒ ﺑﻬﺬا
اﻟﺤﺪ ،ﻣﺎزﻟﺖ أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ واﻟﻔﻮز ﺑﺎﻷﻟﻘﺎب".
وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫــﺪف اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷﻟـﻤــﺎﻧــﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓــﻲ اﻟﺘﺄﻫﻞ
ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس اﻷﻣﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ )ﻳﻮرو  ،(2020ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺻﺪارة ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت.
)د ب أ(

ﻧﻮﻳﺮ

راﺑﻴﻮ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
اﺗﻔﻖ ﻻﻋــﺐ وﺳــﻂ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن
ﺟ ــﺮﻣ ــﺎن أدرﻳـ ـ ــﺎن راﺑ ـﻴ ــﻮ ﻣ ــﻊ ﻓــﺮﻳــﻖ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮاﺗﺐ
واﻟـ ـﻤـ ـﻜ ــﺎﻓ ــﺂت ،رﻏ ـ ــﻢ ﻧ ـﻔ ــﻲ اﻟـ ـﻨ ــﺎدي
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ أﻛﺪﺗﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ
"ﻟﻮ ﺑﺎرﻳﺰﻳﺎن" اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
وأﺷ ـ ــﺎرت اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ـﻔــﺔ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻟﻢ
ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ،إﻟﻰ أﻧﻪ رﻏﻢ
ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ و"ﺑــﻲ ﺳﻲ
ﺟ ــﻲ" ،ﻓــﺈن ﻗﺼﺔ راﺑـﻴــﻮ ) 23ﻋﺎﻣﺎ(
ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻮر "ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع".
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ـﻬ ــﺎ ،أﻛـ ـ ــﺪت ﺻـﺤـﻴـﻔــﺔ
ﻟﻴﻜﻴﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أ ﻧ ــﻪ ر ﻏ ــﻢ اﻟﻨﻔﻲ
اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻣــﻦ اﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ ﺑﺎﻟﻼﻋﺐ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻓــﺈن ﻫﻨﺎك "ﻣﻔﺎوﺿﺎت"

ﻣــﻊ اﻟـﻨــﺎدي اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ ﻗــﺪ ﺗﻨﺘﻬﻲ
إﻟﻰ "اﺗﻔﺎق ﺗﻌﺎﻗﺪي".
وأﺷ ــﺎرت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
إﻟـ ـ ــﻰ أن ﻫـ ـﻨ ــﺎك أﻧـ ــﺪﻳـ ــﺔ أﺧ ـ ـ ــﺮى ﻟــﻢ
ﺗﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﺤﺼﻮل
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت راﺑ ـ ـﻴـ ــﻮ ،وﻓ ـ ــﻲ ﻫ ــﺬا
اﻟﺼﺪد ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك "ﻟـﻘــﺎء ات ﻋﺪة"
ﻣ ــﻊ أﻧ ــﺪﻳ ــﺔ ﻟ ـﻴ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل وﺗــﻮﺗ ـﻨ ـﻬــﺎم
وﻳﻮﻓﻨﺘﻮس.
وﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺸﺎب ﻣﻊ
ﺑــﺎرﻳــﺲ ﺳ ــﺎن ﺟــﺮﻣــﺎن ﻓــﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻳﺤﻖ ﻟــﻪ ﺑــﺪء ا ﻣــﻦ اﻟﻴﻮم
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ أي ﻧﺎد آﺧﺮ
ﻟﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻪ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺒﺎرﻳﺴﻲ وﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻟﻴﺴﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮام ،ﻣﻨﺬ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﻤﺎر إﻟﻰ
"ﺑﻲ ﺳﻲ ﺟﻲ" ﻓﻲ ﺻﻴﻒ .2017

راﺑﻴﻮ
ﻳﺸﺎر إﻟــﻰ أن اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﻟ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺲ ﺳـ ــﺎن ﺟـ ــﺮﻣـ ــﺎن ،أﻧ ـﺘ ـﻴــﺮو
ﻫ ـﻴ ـﻨــﺮﻳ ـﻜــﻲ ،ﺻـ ــﺮح ﻗ ـﺒــﻞ ﻧ ـﺤــﻮ 15

ﻳﻮﻣﺎ ﺑﺄن راﺑﻴﻮ أﺧﺒﺮه ﺑﺮﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ
ﻣﻐﺎدرة ﺑﺎرﻳﺲ.
)إﻓﻲ(

ً
روﻧﺎﻟﺪو :ﻟﺴﺖ »ﻣﻬﻮوﺳﺎ« ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻔﺮدﻳﺔ
ﺷـ ـ ّـﺪد اﻟـﺒــﺮﺗـﻐــﺎﻟــﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ
روﻧــﺎﻟــﺪو ،أﻓـﻀــﻞ ﻻﻋــﺐ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺧ ـ ـﻤـ ــﺲ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺮات ،ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أﻧـ ـ ـ ــﻪ ﻟ ـﻴــﺲ
ً
"ﻣـ ـﻬ ــﻮوﺳ ــﺎ" ﺑ ــﺎﻟ ـﺠ ــﻮاﺋ ــﺰ اﻟ ـﻔ ــﺮدﻳ ــﺔ،
وذﻟـ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳ ـﺤــﺎت ﺻـﺤــﺎﻓـﻴــﺔ
ﺑـﺨـﺘــﺎم ﻋ ــﺎم ﻏ ــﺎب ﻓـﻴــﻪ ﻋــﻦ ﺣﻔﻼت
ﻫــﺬه اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺘﻲ آﻟــﺖ ﻟﻠﻜﺮواﺗﻲ
ﻟﻮﻛﺎ ﻣﻮدرﻳﺘﺶ.
وﻏﺎب اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ،اﻟﻤﻨﺘﻘﻞ ﻫﺬا
اﻟﺼﻴﻒ إﻟــﻰ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ  100ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ،ﻋﻦ
ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻼﻋﺒﻲ ﻛﺮة
اﻟـﻘــﺪم ﻫــﺬا اﻟ ـﻌــﺎم ،وذﻟ ــﻚ ﻓــﻲ ﺣــﺪث
ﻧﺎدر ﻣﻨﺬ  .2007وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﻠﻮﻟﻪ
ﺧـ ـ ــﺎرج اﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺔ اﻷواﺋـ ـ ـ ــﻞ ﻟ ـﺠــﺎﺋــﺰة
أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ  ،2010ﺣﻀﺮ روﻧﺎﻟﺪو
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﻨـﺼــﺔ ﻛ ــﻞ ﻋ ــﺎم ﻓ ــﻲ اﻟﻌﻘﺪ
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،وﺗ ـﻘــﺎﺳــﻢ ﺟــﺎﺋ ــﺰة اﻟـﻜــﺮة
اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻷﻓﻀﻞ ﻻﻋــﺐ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي
ﻣــﻊ اﻷرﺟـﻨـﺘـﻴـﻨــﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ،
ﺑ ـﺨ ـﻤــﺲ ﻟ ـﻜ ــﻞ ﻣ ـﻨ ـﻬ ـﻤــﺎ ﺑ ـﻴ ــﻦ 2008
و.2017
إﻻ أن  2018ﻛ ــﺎن ﺑــﺎﻣـﺘـﻴــﺎز ﻋــﺎم
ﻣﻮدرﻳﺘﺶ ،زﻣﻴﻞ روﻧﺎﻟﺪو اﻟﺴﺎﺑﻖ

روﻧﺎﻟﺪو
ﻓﻲ رﻳــﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،إذ ﻧﺎل
اﻟﻜﺮة اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻷﻓﻀﻞ ﻻﻋــﺐ اﻟﺘﻲ
ﺗـﻤـﻨـﺤـﻬــﺎ ﺳ ـﻨــﻮﻳــﺎ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺔ ﻓــﺮاﻧــﺲ
ﻓﻮﺗﺒﻮل اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،واﺧﺘﻴﺮ ﻻﻋﺐ
اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻣ ــﻦ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎدﻳ ــﻦ اﻷوروﺑـ ـ ــﻲ
)ﻳــﻮﻳـﻔــﺎ( واﻟــﺪوﻟــﻲ )ﻓـﻴـﻔــﺎ( ،وأﻓﻀﻞ
ﻻﻋﺐ ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل روﺳﻴﺎ .2018

وﻏﺎب روﻧﺎﻟﺪو ﻋﻦ ﻛﻞ اﺣﺘﻔﺎﻻت
ﻣ ـﻨــﺢ اﻟـ ـﺠ ــﻮاﺋ ــﺰ ،ﻓ ــﻲ ﺧ ـﻄ ــﻮة ﻋــﺰت
اﻟـﺘـﻘــﺎرﻳــﺮ ﺳـﺒـﺒـﻬــﺎ اﻟ ــﻰ ﻋ ــﺪم ورود
اﺳ ـﻤ ــﻪ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺮﺷ ـﺤ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺜــﻼﺛــﺔ
اﻷواﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ اﺧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎره "ﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺔ
ﻋ ــﺎم  2018اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺔ" ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ

ﺻـﺤـﻴـﻔــﺔ "رﻳ ـ ـﻜـ ــﻮرد" اﻟـﺒــﺮﺗـﻐــﺎﻟـﻴــﺔ،
ﻗــﺎل روﻧــﺎﻟــﺪو ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ
اﻷﺧﻴﺮة ،أﻣﺲ" :أﻧﺎ ﻟﺴﺖ ﻣﻬﻮوﺳﺎ
ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻔﺮدﻳﺔ .اﻷﻫﻢ ﻫﻮ اﻟﻔﻮز
ﺑ ــﺎﻷﻟ ـﻘ ــﺎب اﻟ ـﺠ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ وﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪة
اﻟﻔﺮﻳﻖ".
وأﺿ ــﺎف" :اﻟـﺒــﺎﻗــﻲ ﻳــﺄﺗــﻲ ﺑﺸﻜﻞ

ﻃﺒﻴﻌﻲ ) (...ﻻ أﻓﻜﺮ ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ
ﺗﺤﻄﻴﻢ اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ .أﻋﻤﻞ ﻗﺒﻞ
أي ﺷﻲء آﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﺮﻳﻖ
وأن أﻛﻮن ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮى".
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻻ أﺧﻔﻲ ﺳﻌﺎدﺗﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ
أﻓﻮز )ﺑﺠﺎﺋﺰة( ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ أﺣﻘﻖ ذﻟﻚ".
وﺳﺎﻫﻢ روﻧﺎﻟﺪو ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة رﻳﺎل
ﻣــﺪرﻳــﺪ إﻟــﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ أﻟـﻘــﺎب ،ﺑﻴﻨﻬﺎ
أرﺑ ـﻌ ــﺔ ﻓ ــﻲ دوري أﺑ ـﻄ ــﺎل أوروﺑـ ــﺎ،
ورﺣـ ــﻞ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﺑ ـﻌــﺪ أﺳــﺎﺑـﻴــﻊ
ﻣﻦ ﻟﻘﺐ ﺛﺎﻟﺚ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻘﺎرﻳﺔ ،ﻣﻨﻀﻤﺎ اﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ "اﻟﺴﻴﺪة
اﻟﻌﺠﻮز" ﺑﻄﻞ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺳﻢ
اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت ﺗـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ ﺻ ـﺤــﺎﻓ ـﻴــﺔ
إﻣﺎراﺗﻴﺔ إﻟﻰ أن روﻧﺎﻟﺪو ﻣﻮﺟﻮد
ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ ﻓـ ــﻲ دﺑ ـ ــﻲ ﻟ ـﺤ ـﻀ ــﻮر ﺣـﻔــﻞ
ﺟـ ــﻮاﺋـ ــﺰ "ﻏ ـ ـﻠـ ــﻮب ﺳـ ــﻮﻛـ ــﺮ" اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮر
اﻟﺨﻤﻴﺲ .وﻧﺎل روﻧﺎﻟﺪو ) 33ﻋﺎﻣﺎ(
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺠــﺎﺋــﺰة أرﺑ ــﻊ ﻣ ــﺮات آﺧــﺮﻫــﺎ
 ،2017وﻳﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻛ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺎن ﻣـﺒــﺎﺑــﻲ
وأﻧﻄﻮان ﻏﺮﻳﺰﻣﺎن.
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رﻳﺎﺿﺔ

اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﻓﺮﺻﺔ أﻣﺎم اﻟﻜﺒﺎر ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أوﺿﺎﻋﻬﻢ
ﺳﺘﻜﻮن ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت
اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ اﻟﻴﻮم،
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ
ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ﻗﺒﻞ
اﻧﻄﻼق اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻘﺎرﻳﺔ،
وﺑﺪأت ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
إﺟﺮاء اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ
ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺟﺪد.

ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺒﺎق ﻣﺤﺘﺪﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ
اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻠﻰ إﺑﺮام ﺗﻌﺎﻗﺪات ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻴﻮم ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮ أﻧﺪﻳﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ
ﺑﻌﺪ ﻏﺪ ﻟﺒﺪء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات رﺳﻤﻴﺎ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻋــﺮض ﻷﺑﺮز
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺷﻬﺮا.
ﺑﺪأ رﻳــﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ،ﺑﻄﻞ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑــﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺳﻢ
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت ﻗﺒﻞ أن ﺗﻔﺘﺢ
رﺳﻤﻴﺎ ،ﺑﺤﺴﻤﻪ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺿﻢ ﻻﻋﺐ اﻟﻮﺳﻂ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
اﻟ ـﺸ ــﺎب إﻳـﺴـﻴـﻜـﻴـﻴــﻞ ﺑــﺎﻻﺳ ـﻴــﻮس ﻣ ــﻦ رﻳ ـﻔــﺮ ﺑ ــﻼﻳ ــﺖ ،ﺑﺤﺴﺐ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻗﺮب ﺿﻤﻪ
اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ اﻟـﺸــﺎب إﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ دﻳ ــﺎز )) 19ﻋــﺎﻣــﺎ( ﻣــﻦ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﺳﻴﺘﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي.
وﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﻐﺮﻳﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،اﻟﻤﺘﺼﺪر وﺣﺎﻣﻞ
ﻟﻘﺐ اﻟــﺪوري اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻳﺒﺮز اﺳــﻢ ﻻﻋــﺐ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
أدرﻳــﺎن راﺑﻴﻮ ﻛﻬﺪف ﻣﺤﺘﻤﻞ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ رﻓﺾ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪه
ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن.
وأﻛــﺪ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ أﻣــﺲ اﻷول ﺗﻮاﺻﻠﻪ ﻣــﻊ راﺑـﻴــﻮ ،ﻧﺎﻓﻴﺎ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗــﻪ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻟﻀﻢ اﻟﻼﻋﺐ ،وﺷﺪد
ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﺮق أﻳــﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻻت
ﺑﻴﻦ اﻷﻧﺪﻳﺔ ،وﺳﻴﻜﻮن ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن أﻣﺎم ﺧﻴﺎر ﻣﻦ اﺛﻨﻴﻦ:
ﺑﻴﻊ راﺑﻴﻮ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﻟﻘﺎء ﺑﺪل ﻣﺎﻟﻲ ،أو
رﺣﻴﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ دون أي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻊ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة ﻋﻘﺪه.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﻌﻰ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ إ ﻟــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﻂ
اﻟ ـ ــﺪﻓ ـ ــﺎع ،ﻓـ ــﻲ ﻇـ ــﻞ إﺻـ ــﺎﺑـ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻠ ـﺠ ـﻴ ـﻜــﻲ ﺗ ــﻮﻣ ــﺎس
ﻓﻴﺮﻣﺎﻳﻠﻦ وﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺻﺎﻣﻮﻳﻞ أوﻣﺘﻴﺘﻲ
ﻣﻊ آﻻم اﻟﺮﻛﺒﺔ ،وﻧﺠﺢ اﻟﻨﺎدي اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ ﺣﺘﻰ
اﻵن ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋ ـﻠــﻰ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـﻜــﻮﻟــﻮﻣـﺒــﻲ
ﺟــﺎﻳـﺴــﻮن ﻣــﻮرﻳـﻴــﻮ ﻋـﻠــﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻻﻋـ ــﺎرة ﻣــﻦ ﻣــﻮاﻃـﻨــﻪ ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﺪو اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻲ أﻧﺪرﻳﺎس
ﻛ ــﺮﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻨ ـﺴ ــﻦ ﻓـ ــﻲ ﻃ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﻪ اﻟ ــﻰ
"ﻛﺎﻣﺐ ﻧﻮ" ﻣﻦ ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي.

أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ وﻟﻮﻛﺎس ﻫﻴﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ

ﺑﺎﻻﺳﻴﻮس ﻧﺠﻢ رﻳﻔﺮ ﺑﻠﻴﺖ

أﻣﺎ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ ،اﻟﺬي اﻋﺘﺎد ﻓﻲ اﻷﻋﻮام
اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﺧ ـﺴــﺎرة ﻧـﺠــﻮﻣــﻪ ،ﻓـﻬـﻨــﺎك إﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ أن
ﻳﺮﺿﺦ ﻹﻏﺮاء اﻟـ 80ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ
ﻋﻦ ﻇﻬﻴﺮه اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻮﻛﺎس
ﻫـ ــﺮﻧـ ــﺎﻧـ ــﺪﻳـ ــﺰ ﻟ ـ ـﺼـ ــﺎﻟـ ــﺢ ﺑـ ــﺎﻳـ ــﺮن
ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ.
وﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎؤل
ﻳﺸﻖ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻟﻰ

ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻮاﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﺑﻘﻴﺎدة
ﻣﺪرﺑﻪ اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ أوﻟﻲ ﻏﻮﻧﺎر ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ اﻟﺬي ﺧﻠﻒ
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﺟﻮزﻳﻪ ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ.
وﺑﺨﺮوج ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ ﻣﻦ "أوﻟﺪ ﺗﺮاﻓﻮرد" ،ﻋﺎد ﻧﺠﻢ اﻟﻮﺳﻂ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑــﻮل ﺑﻮﻏﺒﺎ ﻟﻠﺒﺮوز ،وﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻓــﻮزه ﺑﻤﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ
اﻟﺜﻼث اﻻوﻟﻰ ﻓﻲ إﺷﺮاف اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ،
ﻣﻊ  4أﻫﺪاف و 3ﺗﻤﺮﻳﺮات ﺣﺎﺳﻤﺔ.
وﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ رﺣﻴﻠﻪ ﻋﻦ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة
اﻻﻧـﺘـﻘــﺎﻻت اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ،ﺷــﺪد ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻨﺎء
ﻓﺮﻳﻖ "ﺣﻮل ﺑﻮﻏﺒﺎ" ،ﻣﻌﺘﺒﺮا ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ اﻟﺼﺤﻒ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ أن ﺑﻄﻞ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل روﺳـﻴــﺎ " 2018ﻻﻋــﺐ ﺑــﺎرز ﻣﻦ
اﻟﻄﺮاز اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﻧﺮﻳﺪ ﺑﻨﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل".
ورﺻﺪت إدارة اﻟﻨﺎدي  50ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻹﺟﺮاء
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وﺳﻴﻜﻮن
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺿﻢ ﻗﻠﺐ دﻓﺎع ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺘﺮدي
ﻟﺪﻓﺎع "اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ اﻟﺤﻤﺮ" ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وﻟﺪى اﻟﻘﻄﺐ اﻵﺧﺮ ﻟﻤﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ،ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻘﺐ اﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز
ﺳﻴﺘﻲ ،ﻳﺪور اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻻﻋﺐ وﺳﻂ ﻟﻴﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺣﺴﺎم
ﻋﻮار ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻳﻨﻴﻮ.

أوزﻳﻞ واﻟﺮﺣﻴﻞ ﻋﻦ أرﺳﻨﺎل
وﻓ ــﻲ ﻟ ـﻨ ــﺪن ،ﻳ ـﺒــﺪو أرﺳ ـﻨ ــﺎل ﻗــﺮﻳـﺒــﺎ ﻣ ــﻦ ﺧ ـﺴ ــﺎرة اﻷﻟـﻤــﺎﻧــﻲ
ﻣﺴﻌﻮد أوزﻳﻞ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﻼﻗﺘﻪ اﻟﻤﺘﻮﺗﺮة ﻣﻊ اﻟﻤﺪرب اﻟﺠﺪﻳﺪ
اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ أوﻧ ــﺎي إﻳ ـﻤــﺮي ،وﻗــﺪ ﻳـﻜــﻮن إﻧـﺘــﺮ ﻣـﻴــﻼن اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
وﺟـﻬـﺘــﻪ ،ﻟـﻜــﻦ راﺗ ـﺒــﻪ اﻟـﺴـﻨــﻮي اﻟ ــﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑـﻴــﻦ اﻷﻋ ـﻠــﻰ ﻓﻲ
اﻟﺒﺮﻳﻤﻴﻴﺮﻟﻴﻎ ،ﻗﺪ ﻳﻌﺮﻗﻞ اﻟﺼﻔﻘﺔ .وﻗﺪ ﻳﺨﺴﺮ أرﺳﻨﺎل ﻻﻋﺒﺎ
ﻣﺆﺛﺮا آﺧﺮ ﻓﻲ ﺧﻂ وﺳﻄﻪ ﺑﺸﺨﺺ اﻟﻮﻳﻠﺰي آرون راﻣﺴﻲ،
اﻟــﺬي ﻗــﺪ ﻳﻨﻀﻢ ﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس ﺑﻄﻞ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ أو ﺑــﺎرﻳــﺲ ﺳﺎن
ﺟﺮﻣﺎن ﺑﻄﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ.
وﻓﻲ ﺗﺸﻠﺴﻲ ،ﺛﻤﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
أﻟﻔﺎرو ﻣﻮراﺗﺎ ،وﺗﺘﺤﺪث وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ اﻟﻰ ﻣﻴﻼن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪوم اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻏﻮﻧﺰاﻟﻮ ﻫﻴﻐﻮاﻳﻦ
ﻟﻠﻌﺐ ﻓــﻲ إﺷ ــﺮاف ﻣــﺪرﺑــﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓــﻲ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ﻣﺎورﻳﺘﺴﻴﻮ
ﺳ ــﺎري ،وﻫـﻨــﺎك ﺣــﺪﻳــﺚ ﻋــﻦ اﻫﺘﻤﺎم ﺗﺸﻠﺴﻲ ﺑﺨﺪﻣﺎت ﻧﺠﻢ
ﺑﻮرﻧﻤﻮث ﻛﺎﻟﻮم وﻳﻠﺴﻮن اﻟﺬي ﻛﻮﻓﺊ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮده ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي.
وﻣ ــﻦ اﻟـﻤــﺮﺟــﺢ أن ﺗـﻜــﻮن اﻷﻧــﺪﻳــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻌــﺎﻧــﻲ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﻓﻲ
اﻟ ـ ــﺪوري اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ ،اﻷﻧ ـﺸ ــﻂ ﻓ ــﻲ اﻻﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻻت اﻟ ـﺸ ـﺘــﻮﻳــﺔ ،ﻋﻠﻰ
ﻏ ـ ــﺮار روﻣـ ـ ــﺎ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺗ ـﺘ ـﺤــﺪث وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻻﻋـ ـ ــﻼم ﻋ ــﻦ إﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ
إﻋﺎرﺗﻪ ﻟﻤﻬﺎﺟﻤﻪ اﻟﺘﺸﻴﻜﻲ ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﺗﺸﻴﻚ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻮﺿﻪ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻣﻴﺘﺸﻲ ﺑﺎﺗﺸﻮاي اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺐ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻊ ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻋﺎرة ﻣﻦ ﺗﺸﻠﺴﻲ.

ﻟﻴﻤﺎر

اﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎد اﻷرﺟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ دﻳـ ـﻴـ ـﻐ ــﻮ
ﺳ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﻮﻧــﻲ ،اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ ﻷﺗـﻠـﺘـﻴـﻜــﻮ
ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،أﻣﺲ ،ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺠﻨﺎح
اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ــﻲ ﺗـ ــﻮﻣـ ــﺎس ﻟـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎر ،ﻓـ ــﻲ أوﻟـ ــﻰ
اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺪرﻳﺪي
ﺑـﻌــﺪ أﺳ ـﺒــﻮع ﻣــﻦ اﻟ ــﺮاﺣ ــﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻄﻠﺔ
أﻋ ـﻴ ــﺎد اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﻼد ،ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻻ ﻳـ ــﺰال اﻟـﺜــﻼﺛــﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎب :ﻓ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﺒــﻲ ﻟ ــﻮﻳ ــﺲ وﻟ ــﻮﻛ ــﺎس
ﻫــﺮﻧــﺎﻧــﺪﻳــﺰ وﺧــﻮﺳـﻴــﻪ ﻣــﺎرﻳــﺎ ﺧﻴﻤﻴﻨﻴﺰ،
ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ.
وﺗﻤﺎﺛﻞ ﻟﻴﻤﺎر ﻟﻠﺸﻔﺎء ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺔ
اﻟﻜﺎﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ  11دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﺧــﻼل ﻣـﺒــﺎراة ﻛﻠﻮب ﺑــﺮوغ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻓﻲ
ﺧ ـﺘــﺎم دور ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺎت دوري اﻷﺑ ـﻄ ــﺎل،
واﻟﺘﻲ أﺑﻌﺪﺗﻪ ﻋﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻮﻟﻴﺪ
وإﺳﺒﺎﻧﻴﻮل ﻓﻲ "اﻟﻠﻴﻐﺎ" ،ﻟﻜﻨﻪ ﺳﻴﻌﻮد ﻓﻲ
ﻣـﺒــﺎراة إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ اﻷﺣــﺪ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻟـ 18ﻟﻠﻴﻐﺎ.

وﻫﻨﺎك ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻫﺘﻤﺎم اﻟـﻨــﺎدي اﻟﺒﺎﻓﺎري ﺑﻤﺪاﻓﻊ

أوزﻳﻞ ﻧﺠﻢ أرﺳﻨﺎل

ﻣﻮدرﻳﺘﺶ

أﻗﺮ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺑﻨﺎدي إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼﻧﻮ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ،
ﺑﻴﻴﺮو أوﺳﻴﻠﻴﻮ ،أﻣﺲ ،ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺤﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻣﻊ اﻟﻜﺮواﺗﻲ ﻟﻮﻛﺎ ﻣﻮدرﻳﺘﺶ ،ﻻﻋﺐ وﺳﻂ رﻳﺎل
ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻟﻜﻨﻪ أﻛﺪ أن
اﻟﻨﺎدي ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﻋﺮﺿﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻜﻲ،
ﺑﺴﺒﺐ ﺗــﺄﻛــﺪﻫــﻢ ﻣــﻦ ﻋ ــﺪم ﻗــﺪرﺗـﻬــﻢ اﻟـﻤــﺎدﻳــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.
وأوﺿ ـ ـ ــﺢ أوﺳ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ــﻮ ،ﻓ ـ ُـﻲ ﻣ ـﻘــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻣ ــﻊ ﺷ ـﺒ ـﻜــﺔ ﺳ ـﻜــﺎي
ﺳﺒﻮرﺗﺲ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ،ﻧﺸﺮت أﻣﺲ ،أن وﻛﻼء اﻟﻤﺪاﻓﻊ
اﻟﻜﺮواﺗﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﻓﺮﺳﺎﻟﻴﻜﻮ ،اﻟﺬي اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ
ﺻﻔﻮف "اﻟﻨﻴﺮاﺗﺰوري" اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻣﻦ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،ﻋﺮﺿﻮا
ﻋﻠﻴﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﻮدرﻳﺘﺶ،
إﻻ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻷﻣــﺮ "ﻏﺮﻳﺒﺎ،
ﺣﻴﺚ إن اﻟﺮﻳﺎل ﻟﻦ ﻳﻔﺮط" ﻓﻲ اﻟﻼﻋﺐ،

ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ رﺣﻴﻞ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو ﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس.
وأﻛﺪ أن "وﻛﻼء ﻓﺮﺳﺎﻟﻴﻜﻮ ﻋﺮﺿﻮا ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة )ﻳﻘﺼﺪ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﻮدرﻳﺘﺶ( ،ﻟﻜﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﻣﻨﺪﻫﺸﺎ ،واﻷﻣﺮ ﻛﺎن ﻳﺒﺪو
ﻏﺮﻳﺒﺎ ﺟﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ،ﻷن اﻟﺮﻳﺎل ﻟﻦ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﻣﻮدرﻳﺘﺶ
ﺑﻌﺪ رﺣﻴﻞ روﻧﺎﻟﺪو .ﻟﻢ أﺻﺪق اﻷﻣﺮ ،ﻟﻜﻨﻲ ﻗﻠﺖ ﻟﻨﻔﺴﻲ ،وﻟﻤﺎذا
ﻻ أﺣﻠﻢ؟".
وأﺿﺎف" :ﻗﻠﺖ ﻟﻬﻢ ﻓﻘﻂ إﻧﻨﺎ ﺟﺎﻫﺰون إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ،
وإذا ﺗ ـﺤ ــﺪﺛ ــﻮا ﺑــﺎﻟ ـﻔ ـﻌــﻞ ﻣ ــﻊ إدارة اﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎل .ﻟ ــﻢ ﻧ ــﺮﻏ ــﺐ ﻓ ــﻲ ﺑــﺪء
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ،ﻷﻧﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪا ﻗﺪراﺗﻨﺎ اﻟﻤﺎدﻳﺔ".
وﻋﺎد اﻟﻤﺴﺆول اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮﻛﻼء ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ
"ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ،وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻗﻨﺎع
اﻟﺮﻳﺎل ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻮدرﻳﺘﺶ".
واﺧﺘﺘﻢ" :ﻟﻜﻨﻲ أؤﻛﺪ ﻣﺠﺪدا أﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﻘﺪم أي ﻋﺮوض ،ﻻ ﻟﺮﻳﺎل
ﻣﺪرﻳﺪ ،وﻻ ﻟﻼﻋﺐ ﻧﻔﺴﻪ".
)إﻓﻲ(

ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ :ﻻ أﻓﻜﺮ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﺎدي

إﻳﺴﻜﻮ :أرﻳﺪ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
رﻓﺾ ﻻﻋﺐ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺪوﻟﻲ إﻳﺴﻜﻮ أﻻرﻛﻮن ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻜﺮة اﻟﺮﺣﻴﻞ
ﻋﻦ ﺻﻔﻮف رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻤﻠﻜﻲ "ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺣﺼﺪ اﻷﻟﻘﺎب".
وﻗﺎل إﻳﺴﻜﻮ ،اﻟﺬي ﻋﺎد أﻣﺲ اﻷول ﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺮاﺣﺔ
اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﺄﻋﻴﺎد اﻟﻤﻴﻼد ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﻟﺸﺒﻜﺔ " "Cuatroاﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻹ ﺳـﺒــﺎ ﻧـﻴــﺔ ،إ ﻧ ــﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑــﻮﺟــﻮده ﻣﻊ
"اﻟﻤﻴﺮﻳﻨﻐﻲ" ،رﻏﻢ ﻗﻠﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻷﺧﻴﺮة ،وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻣﻨﺬ
ﺗﻮﻟﻲ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺳﻮﻻري ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ.
وذﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد" :ﻻ أﻓﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻃــﻼق .أﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪ
ﺟﺪا .ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ أرﻳﺪ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻣﻊ اﻟﺮﻳﺎل ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺣﺼﺪ اﻷﻟﻘﺎب".
وﺷ ــﺪد ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـ ــ 26ﻋــﺎﻣــﺎ ﻋـﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻣــﺎ زال ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻧـﻔــﺲ اﻟﻄﻤﻮح
ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺣﺼﺪ اﻷﻟﻘﺎب وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﻧﺠﺎزات ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻜﻲ.
وﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﺮﻳﺎل ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ ،اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻓﻴﺎرﻳﺎل اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ "ﻻ ﺳﻴﺮاﻣﻴﻜﺎ" ،ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻟـ ،17ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻤﻮﻧﺪﻳﺎل اﻷﻧﺪﻳﺔ ،اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻨﻘﻀﻲ ،واﻟــﺬي ﺗـ ﱢـﻮج ﺑﻠﻘﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻴﻦ
اﻹﻣﺎراﺗﻲ ).(4-1
)إﻓﻲ(

ﺑﺎﻓﺎر ﻋﻠﻰ رادار ﺑﺎﻳﺮن

ً
إﻧﺘﺮ ﻛﺎن ﻣﻬﺘﻤﺎ ﺑﻤﻮدرﻳﺘﺶ

أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻴﻤﺎر
ﻋﻠﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧ ــﺮ ،ﻳــﻮاﺻــﻞ ﺧﻴﻤﻴﻨﻴﺰ
وﻓـﻴـﻠـﻴـﺒــﻲ ﻟ ــﻮﻳ ــﺲ وﻟ ــﻮﻛ ــﺎس ﺑــﺮاﻣـﺠـﻬــﻢ
اﻟ ـﺘ ــﺄﻫ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﻔ ــﺎء ﻣ ـ ــﻦ إﺻ ــﺎﺑ ــﺎﺗ ـﻬ ــﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ،ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ــﻮﻗ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ــﺬي أﺑ ـ ــﺪى
ﺳـﻴـﻤـﻴــﻮﻧــﻲ ﺗ ـﻔــﺎؤﻟــﻪ ﺑــﺈﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻟﺤﺎﻗﻬﻢ
ﺑـﻤـﺒــﺎراة اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻷﻧــﺪﻟـﺴــﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ
راﻣﻮن ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ ﺑﻴﺜﺨﻮان.
و ﻳـﻌــﺎ ﻧــﻲ ﺧﻴﻤﻴﻨﻴﺰ وﻓﻴﻠﻴﺒﻲ ﻟﻮﻳﺲ
إﺻ ــﺎﺑ ـﺘ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـﻀ ـﻠ ـﻴ ـﺘ ـﻴــﻦ ،ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺗ ـﻌــﺮض
ﻫﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ ﻻﻟﺘﻮاء ﻓﻲ اﻟﺮﻛﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﺣﻮاﻟﻲ
ﺷﻬﺮ ،وﻇﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﻲ داﺧﻞ ﺻﺎﻟﺔ اﻷﻟﻌﺎب
اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
وﻳـ ـﺤـ ـﺘ ــﻞ اﻷﺗـ ـﻠـ ـﺘ ــﻲ وﺻـ ــﺎﻓـ ــﺔ ﺗــﺮﺗ ـﻴــﺐ
"اﻟ ـﻠ ـﻴ ـﻐ ــﺎ" ،ﺑــﺮﺻ ـﻴــﺪ  34ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ،وﻳـﺒـﺘـﻌــﺪ
ﺑ ـﻔ ــﺎرق  3ﻧ ـﻘــﺎط ﻋ ــﻦ ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ ﺻــﺎﺣــﺐ
اﻟﺼﺪارة.
)إﻓﻲ(

وﻫﻨﺎك ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻫﺘﻤﺎم ﻧــﺎدي اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮﻟﻨﺪي
داﻓﻴﺪ ﻛﻮﻓﻨﺎﺳﻜﻲ )ﺳﻤﺒﺪورﻳﺎ( واﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻲ ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻮرﻳﻴﻞ
)إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ( ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎدي
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻣﻮﻧﺸﻲ ﻻﻋﺐ اﻟﻮﺳﻂ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺟﻮﻟﻴﺎن وﻳﻐﻞ
)ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ( واﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ اﻳﺎﻏﻮ ﻣﺎﻳﺪاﻧﺎ
)ﺳﺎو ﺑﺎوﻟﻮ(.
وﻳﺮﺟﺢ أن ﻳﻌﺰز ﻣﻴﻼن ﺧﻂ وﺳﻄﻪ ﺑﺎﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴﻚ
ﻓﺎﺑﺮﻳﻐﺎس ﻣــﻦ ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳــﻮا ﺻــﻞ إﻧﺘﺮ
ﻣﻴﻼن ﻣﺴﻌﺎه ﻟﻀﻢ اﻟـﻜــﺮواﺗــﻲ ﻟﻮﻛﺎ ﻣﻮدرﻳﺘﺶ ﻣــﻦ رﻳــﺎل
ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،ﻟﻜﻦ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﻳﻘﻨﻊ اﻷﺧﻴﺮ
ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﺮة اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻷﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻳﺒﺪو أن ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻟﻦ ﻳﻘﻒ ﻣﻜﺘﻮف اﻷﻳﺪي رﻏﻢ اﻟﺼﻔﻘﺔ
اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﻬﺎ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻀﻢ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧــﺎﻟــﺪو ﻣــﻦ رﻳ ــﺎل ،إذ ﻳــﺮاﻗــﺐ ﻋــﻦ ﻛﺜﺐ
اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻣﺎﺗﻴﻴﺲ دي ﻟﻴﺨﺖ )اﻳــﺎﻛــﺲ( ،وﻫﻨﺎك
ﺣﺪﻳﺚ أﻳﻀﺎ ﻋــﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻌﺎدة ﺑﻮﻏﺒﺎ ﻣﻦ
ﻣــﺎﻧـﺸـﺴـﺘــﺮ ﻳــﻮﻧــﺎﻳـﺘــﺪ وﺣ ـﺘــﻰ ﺿ ــﻢ راﺑ ـﻴ ــﻮ ﻣﻦ
ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن.
وﻫﻨﺎك اﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺪﻳﺔ
اﻟ ـﻜ ـﺒــﺮى ﺑـﻀــﻢ ﻻﻋـﺒـﻴــﻦ واﻋــﺪﻳــﻦ،
ﻣﺜﻞ ﻧﻴﻜﻮﻟﻮ ﺑﺎرﻳﻼ )ﻛﺎﻟﻴﺎري(،
ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪرو ﺗ ـ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﻲ
)ﺑـ ــﺮﻳ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺎ( ،اﻟـ ـﻌ ــﺎﺟ ــﻲ
ﻛ ــﺮﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻴ ــﺎن ﻛ ــﻮاﻣ ــﻲ
)ﺟﻨﻮى( ،ﻟﻜﻦ ﺳﻌﺮﻫﻢ
ﻟﻦ ﻳﻜﻮن زﻫﻴﺪا ،ﻋﻠﻰ
ﻏ ـ ـ ـ ــﺮار زﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﻞ اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮ
اﻟـﻬــﺪاف اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي ﻛﺮﻳﺴﺘﻮف
ﺑﻴﺎﺗﻴﻚ اﻟﺬي ﺗﺼﺪر اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ،
ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻳﺒﺪو ﻣﺴﺘﺒﻌﺪا.
وﺑﻌﺪﻣﺎ أﻳﻘﻨﺖ إدارﺗــﻪ ﺑﺄن اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺬﻫﺒﻲ اﻟــﺬي ﺗﻮج
ﺑﻠﻘﺐ اﻟﺪوري اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﺴﺘﺔ ﻣﻮاﺳﻢ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،وﺻﻞ إﻟﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻬﺪه ،ﻳﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ﻟﻀﺦ دﻣﺎء ﺟﺪﻳﺪة
ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ.
ورﻏﻢ أن رﺋﻴﺲ اﻟﻨﺎدي اﻟﺒﺎﻓﺎري أوﻟﻲ ﻫﻮﻧﻴﺲ ﺗﺤﺪث
ﻋﻦ أن "ﺑﺎﻳﺮن ﺳﻴﻜﻮن ﻧﺸﻄﺎ ﺟﺪا" ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ
وﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎء ،ﻓﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ اﺳﺘﺒﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ،وأﺑﺮز اﻷﻫﺪاف ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻟﻮﻛﺎس ﻫﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ.

اﻟﻐﺮﻳﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺷﺘﻮﺗﻐﺎرت اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻨﺠﺎﻣﺎن ﺑﺎﻓﺎر ،اﻟﺬي
وﻗﻊ ﻋﻘﺪا ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل اﻟﻰ "أﻟﻴﺎﻧﺰ ارﻳﻨﺎ" ﻣﻘﺎﺑﻞ  35ﻣﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ،دون أي ﺗﺄﻛﻴﺪ رﺳﻤﻲ.
وﺑﺤﺴﺐ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﺑﻴﻠﺪ" ،اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺪت اﻟﻰ "ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻓﻲ
أوﺳﺎط وﻛﻼء اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ" ،ﻳﺒﺪي ﺑﺎﻳﺮن اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺸﺎﺑﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ أﻳﺎﻛﺲ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻓﺮاﻧﻜﻲ دي
ﻳﻮﻧﻎ وﻣﺎﺗﻴﻴﺲ دي ﻟﻴﺨﺖ ،وﻣﻬﺎﺟﻢ ﻟﻴﻮن وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻧﺒﻴﻞ ﻓﻘﻴﺮ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻻﻳﺒﺰﻳﻎ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺗﻴﻤﻮ ﻓﻴﺮﻧﺮ.

إﻳﺴﻜﻮ

وﺿــﻊ اﻟ ـﻬــﺪاف اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي
روﺑﺮت ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ ﺣﺪا ﻟﻠﺘﻜﻬﻨﺎت
ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ رﺣﻴﻠﻪ ﻋﻦ
ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ
رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ إﻧﻬﺎء ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف
ﺑﻄﻞ اﻟﺪوري اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻲ
اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺴﺘﺔ اﻷﺧﻴﺮة.
وﻗ ــﺎل ﻟـﻴـﻔــﺎﻧــﺪوﻓـﺴـﻜــﻲ ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻧـ ـﺸ ــﺮﺗـ ـﻬ ــﺎ أﻣ ـ ـ ــﺲ ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﻔ ــﺔ "ﺑـ ـﻠـ ـﻴ ــﺪ"
اﻷﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ اﻟــﺮﻳــﺎﺿ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ـﻴ ــﺔ" :ﻻ أﻓـ ـﻜ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ
اﻟﻨﺎدي .أﻗﺮ ﺑﺎﻧﻪ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ،
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺎش ،ﻟﻜﻦ
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻧﺘﻬﺖ".
وأﺿﺎف" :ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺟﺪا أن أﺑﻘﻰ
ﻫﻨﺎ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،أﺟﺪ ﻧﻔﺴﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻓﻲ ﺑﺎﻳﺮن".

وﻛﺜﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﻨﺼﺮم
ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي اﻟﺒﺎﻟﻎ
 30ﻋﺎﻣﺎ اﻟﻰ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ أو
ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،ﻟﻜﻦ إدارة اﻟﻨﺎدي
اﻟ ـﺒــﺎﻓــﺎري ﻛــﺎﻧــﺖ واﺿ ـﺤــﺔ ﺑﺘﻤﺴﻜﻬﺎ
ﺑـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﻤـﻬــﺎﺟــﻢ اﻟ ــﺬي ﻳــﺪاﻓــﻊ ﻋﻦ
أﻟﻮان اﻟﻨﺎدي ﻣﻨﺬ  2014ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ
إﻟـﻴــﻪ ﻣــﻦ اﻟـﻐــﺮﻳــﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑــﻮروﺳـﻴــﺎ
دورﺗﻤﻮﻧﺪ.
وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﻣﻊ "ﺑﻴﻠﺪ" ،ﻗﺎل ﻫﺪاف
اﻟﺪوري اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ))29
ﻫﺪﻓﺎ(" :ﻳﺮاودﻧﻲ اﻟﺸﻌﻮر أﻧﻪ ﻣﻨﺬ أن
اﺧﺘﻔﺖ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
ﻋﻦ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻨﻘﺎش ،ﻋﺪت ﻣﺠﺪدا ﻣﻦ
ﻛــﻞ ﻗﻠﺒﻲ ﻻﻋــﺐ ﺑــﺎﻳــﺮن  100ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ".
وﻓــﻲ إﻃــﺎر ﺗﺠﺪﻳﺪ رﻏﺒﺘﻪ

ﻓﻲ إﺣــﺮاز ﻟﻘﺐ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑــﺎ
اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎﺋـ ــﺐ ﻋ ـ ــﻦ ﺧ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﻦ ﺑ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺮن ﻣ ـﻨــﺬ
 ،2013ﻏﻤﺰ ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ ﻣﻦ ﻗﻨﺎة
ادارة اﻟﻨﺎدي اﻟﺒﺎﻓﺎري اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺒﺮم
ﺗـ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪات ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻟ ـﺘــﺪﻋ ـﻴــﻢ ﺻ ـﻔــﻮف
اﻟﻔﺮﻳﻖ.
وﻗﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد" :ﺳﻴﺴﺎﻋﺪﻧﺎ
ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮا أن ﻳ ـﻨ ـﻀــﻢ إﻟ ـﻴ ـﻨــﺎ ﻻﻋـ ــﺐ أو
اﺛﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺮاز اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻋﻮﺿﺎ
ﻋ ــﻦ ﺿ ــﻢ ﺧ ـﻤ ـﺴــﺔ ﻻﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪ".

ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ

ﻟﻴﻜﺮز ﻳﻘﺪم أﻓﻀﻞ ﻫﺪﻳﺔ ﻟﺠﻴﻤﺲ ﻓﻲ ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼده

اﻧﻐﺮام ﻧﺠﻢ ﻟﻴﻜﺮز ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ أﻣﺎم ﻫﻴﻠﺪ ﻧﺠﻢ ﻛﻴﻨﻐﺰ

ﻗﺪم ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ ﻟﻴﻜﺮز أﻓﻀﻞ ﻫﺪﻳﺔ ﻟﻨﺠﻤﻪ اﻟﻤﺼﺎب
ﻟﻴﺒﺮون ﺟﻴﻤﺲ ﻓﻲ ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼده اﻟـ ،34وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺜﺄر ﻣﻦ ﺟﺎره
ﺳﺎﻛﺮاﻣﻨﺘﻮ ﻛﻴﻨﻐﺰ ،ﺑﺘﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ  ،114-121أﻣﺲ اﻷول،
ﺿﻤﻦ دوري ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ.
وﻫــﻮ اﻟـﻔــﻮز اﻷول ﻟﻠﻴﻜﺮز ﻓــﻲ ﺛــﻼث ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺧﺎﺿﻬﺎ
ﺑﻐﻴﺎب "اﻟـﻤـﻠــﻚ" ﺟﻴﻤﺲ ،اﻟ ــﺬي ﺗـﻌــﺮض ﻻﺻــﺎﺑــﺔ اﻟﺜﻼﺛﺎء
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﻓﺎز ﺑﻬﺎ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺎره اﻵﺧﺮ ﻏﻮﻟﺪن
ﺳﺘﺎﻳﺖ وورﻳﺮز ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ.
وﻛ ــﺎن ﻟـﻴـﻜــﺮز ﺳـﻘــﻂ ﻓــﻲ ﻣ ـﺒــﺎراﺗــﻪ اﻷوﻟـ ــﻰ ،ﺑـﻌــﺪ إﺻــﺎﺑــﺔ
ﺟﻴﻤﺲ ،اﻟﺠﻤﻌﺔ ،أﻣﺎم ﺳﺎﻛﺮاﻣﻨﺘﻮ ﺑﺎﻟﺬات  ،117-116ﻓﻲ
ﺛــﺎﻧــﻲ ﻣ ـﺒــﺎراة ﻟــﻪ ﺿـﻤــﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣــﻦ أرﺑ ــﻊ ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺎت ﻣﻊ
ﺟﻴﺮاﻧﻪ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ :ﻏﻮﻟﺪن ﺳﺘﺎﻳﺖ ،ﺳﺎﻛﺮاﻣﻨﺘﻮ،
ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ ﻛﻠﻴﺒﺮز ﺛﻢ ﺳﺎﻛﺮاﻣﻨﺘﻮ ﻣﺠﺪدا.
وﻗــﺪم ﻟﻴﻜﺮز ﺑﻬﺬا اﻻﻧﺘﺼﺎر أﻓﻀﻞ ﻫﺪﻳﺔ ﻟﺠﻴﻤﺲ ﻓﻲ
ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼده اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ،اﻟﺬي اﺣﺘﻔﻞ ﺑﻪ اﻷﺣﺪ ﺑﺎﻟﺬات،
وﻗﺪ ﺣﻀﺮ "اﻟﻤﻠﻚ" اﻟﻰ اﻟﻤﻠﻌﺐ ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﻘﻠﻴﻞ
ﺛﻢ ﻏﺎدر "ﺳﺘﺎﻳﺒﻠﺲ ﺳﻨﺘﺮ" ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﺻﺎﻓﺮة اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
و ﺑ ــﺪا ﻟـﻴـﻜــﺮز ﻓــﻲ ﻃــﺮ ﻳـﻘــﻪ ﻟﺘﻠﻘﻲ ا ﻟـﻬــﺰ ﻳـﻤــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻣﺘﺨﻠﻔﺎ ﺑﻔﺎرق
 7ﻧﻘﺎط ﻗﺒﻞ  4.30دﻗﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ اﻧﺘﻔﺾ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ  18ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  4ﻓﻘﻂ ﻟﻀﻴﻔﻪ ،ﻣﺎ ﺳﻤﺢ ﻟﻪ

ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮزه اﻟـ 21ﻓﻲ  37ﻣﺒﺎراة.
وﻟـﻌــﺐ ﺑــﺮاﻧــﺪون اﻳـﻨـﻐــﺮام دورا ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻓــﻲ ﻓــﻮز ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﻤﺪرب ﻟﻮك ووﻟﺘﻦ ،ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ  9ﻣﻦ ﻧﻘﺎﻃﻪ اﻟـ 21ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻷﺧﻴﺮ ،ﺑﻴﻨﻬﺎ  7ﻧﻘﺎط ﺧﻼل اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻓﻲ آﺧﺮ 4.30
دﻗﺎﺋﻖ ،ﺣﻴﻦ ﻛﺎن ﻣﺘﺨﻠﻔﺎ .110-103
وﺳ ـﺠــﻞ اﻳ ـﻨ ـﻐــﺮام ﺳـﻠــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎدل  ،110-110ﺛــﻢ أﺿــﺎف
ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻣﻨﺢ ﺑﻬﺎ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺘﻘﺪم  110-113ﻗﺒﻞ  2.13دﻗﻴﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﺮة اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻣﻤﻬﺪا اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم أﺻﺤﺎب اﻷرض
ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻨﺘﺼﺮﻳﻦ.

راﺑﺘﻮرز ﻳﻬﺰم ﺑﻮﻟﺰ
وﺟﺪد ﺗﻮروﻧﺘﻮ راﺑﺘﻮرز ،ﺛﺎﻧﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ،
ﺗـﻔــﻮﻗــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﺿـﻴـﻔــﻪ ﺷـﻴـﻜــﺎﻏــﻮ ﺑــﻮﻟــﺰ ﺑــﺎﻟـﻔــﻮز ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻟﻠﻤﺮة
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ،89-95وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﻛﺎوﻫﻲ ﻟﻴﻨﺮد
واﻟﻜﺎﻣﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺎﺳﻜﺎل ﺳﻴﺎﻛﺎم اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺳﺠﻼ  27و 20ﻧﻘﻄﺔ
ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻣﻊ  12ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺜﺎﻧﻲ.
وﺑﻬﺬا اﻟﻔﻮز ،اﺳﺘﻌﺎد راﺑﺘﻮرز ﺗﻮازﻧﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎ ،ووﺿﻊ
ﺧﻠﻔﻪ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻌﻪ اﻟﺠﻤﻌﺔ أﻣﺎم أورﻻﻧﺪو ﻣﺎﺟﻴﻚ ،ﺣﻴﻦ
ﻣﻨﻲ ﺑﺄﺳﻮأ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﻟﻪ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ )ﺧﺴﺮ ﺑﻔﺎرق  29ﻧﻘﻄﺔ(،
ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻓﻮزه اﻟـ 27ﻓﻲ  38ﻣﺒﺎراة.

ورﻏـ ــﻢ ﺗــﺄﻟــﻖ ﺑ ــﻮل ﺟـ ــﻮرج ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ  36ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﺧﺴﺮ
اوﻛﻼﻫﻮﻣﺎ ﺳﻴﺘﻲ ﺛﺎﻧﺪر أﻣــﺎم ﻣﻀﻴﻔﻪ داﻻس ﻣﺎﻓﺮﻳﻜﺲ
 105-103ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻧﺠﻤﻪ اﻵﺧﺮ راﺳﻞ وﺳﺘﺒﺮوك اﻟﺬي
ﻧﺠﺢ ﻓﻲ  4ﻣﺤﺎوﻻت ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺻﻞ  ،22واﻛﺘﻔﻰ ﺑﺘﺴﻊ ﻧﻘﺎط
ﻣﻊ  9ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت و 8ﺗﻤﺮﻳﺮات ﺣﺎﺳﻤﺔ ،وﻓﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﻔﻮز ﻓﻲ آﺧﺮ  1.7ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎء.
وﻳــﺪﻳــﻦ داﻻس ﺑ ـﻔــﻮزه اﻟ ـ ــ 15ﻋـﻠــﻰ أرﺿ ــﻪ ﻣــﻦ أﺻ ــﻞ 18
ﻣﺒﺎراة ﺣﺘﻰ اﻵن ،اﻟﻰ دﻳﻨﻴﺲ ﺳﻤﻴﺚ ﺟﻮﻧﻴﻮر اﻟﺬي ﺳﺠﻞ
ﺳﻠﺔ اﻟﺘﻘﺪم  ،103-105ﺛﻢ داﻓﻊ ﺑﺸﺮاﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻮل ﺟﻮرج،
وﺣﺮﻣﻪ ﻓﻲ آﺧﺮ ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻣﻦ إدراك اﻟﺘﻌﺎدل أو ﺧﻄﻒ اﻟﻔﻮز،
ﻣﻌﻮﺿﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻌﻪ ﻗﺒﻞ ﻟﻴﻠﺘﻴﻦ ﺿﺪ ﻧﻴﻮ أورﻟﻴﺎﻧﺰ
ﺑﻴﻠﻴﻜﺎﻧﺰ ﺣﻴﻦ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ
اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي ﺧﺴﺮه ﻓﺮﻳﻘﻪ .114-112
وﻓــﻲ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻷﺧــﺮى ،ﻗــﺎد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳﻔﺎن ﻓﻮرﻧﻴﻪ
ﻓﺮﻳﻘﻪ اورﻻﻧ ــﺪو ﻣﺎﺟﻴﻚ ﻟﻠﻔﻮز ﻋﻠﻰ دﻳﺘﺮوﻳﺖ ﺑﻴﺴﺘﻮﻧﺰ
 107-109ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﺳـﻠــﺔ اﻟـﺤـﺴــﻢ ﻓــﻲ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ اﻷﺧ ـﻴــﺮة
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎء ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﺗـﻐـﻠــﺐ ﺑ ــﻮرﺗ ــﻼﻧ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻳ ــﻞ ﺑ ــﻼﻳ ــﺰرز
ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ ﺳﻔﻨﺘﻲ ﺳﻴﻜﺴﺮز  ،95-129وﻣﻴﻨﻴﺴﻮﺗﺎ
ﺗﻤﺒﺮووﻟﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻣﻲ ﻫﻴﺖ .104-113

ةديرجلا

•
العدد  /4004الثالثاء  1يناير 2019م  25 /ربيع اآلخر 1440هـ

www●aljarida●com

آخر كالم
كلمة لدعاة التطبيع!

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

إذا كنتم تكترثون
لهذا الوطن

د .نجم عبدالكريم

رمتني بدائها وانسلت.
ُ ّ
ما أصدق ما قاله الشاعر العربي على شذاذ اآلفاق ،الذين يريدون
أن يرثوا األرض وما عليها ،أو ينسفوها ،أو ينشروا فيها الشرور
والفساد ،فهؤالء الصهاينة ،ممن ابتدعوا اإلرهاب منذ فجر التاريخ،
ُ
بعد أن تشردوا في األرض ،وكتبت عليهم الذلة والمسكنة ،رغم أنهم
كتبوا توراتهم بأنفسهم ،عقب السبي البابلي ،فغيروا ما أنزل الله
على أنبيائهم ،نجدهم يغيرون في التوراة ،التي كتبوها بأنفسهم.
• وإال فبالله عليكم :هل ُيعقل أن الله –جل وتبارك– ينزل إلى األرض
ليصارع يعقوب بن إسحاق حفيد إبراهيم ،وتتم المصارعة بينهما
لمدة يومين ،ثم يتفوق يعقوب على رب العباد ويصرعه! هل ُيعقل أن
يأتي هذا الكالم في كتاب مقدس؟! أستغفر الله ...أستغفر الله ...أستغفر
الله ،ثم يكرم الله يعقوب ،بعد أن انتصر عليه ،فيعطيه لقب "إسرائيل".

***

• لست هنا بصدد بحث تاريخي عما ورد في التوراة المزيفة من
أراجيف وأباطيل تمتهن أبسط وأشد العقول سذاجة ،لما تحفل به
من قصص تتنافى مع المنطق والعقل.
فيكفي أنـهــم جـعـلــوا مــن أنـفـسـهــم "شـعــب الـلــه الـمـخـتــار" ،كأنهم
بعددهم ،الذي ال يتجاوز العشرين مليون يهودي ،أفضل من سبعة
مـلـيــارات أو أكـثــر فــوق هــذا الـكــوكــب ،وأنـهــم األق ــرب إلــى الـلــه مــن كل
مخلوقاته! ...مع أنه بمجرد أن نلقي نظرة على أفعالهم ،على امتداد
التاريخ ،نجد أن عالمنا ،ومن يعيشون فيه ،كانوا ومازالوا يعانون
أفعالهم الشريرة ،التي جعلت األخطار المحدقة بالحياة البشرية
ً
تتفاقم يوما بعد آخر.
فهم بطرقهم غير السوية القائمة على الغش والخداع والالأخالق
هيمنوا على االقـتـصــاد فــي الـعــالــم ،ومــن يــرد معرفة هــذه الحقيقة
ّ
يدخل على مواقع التواصل االجتماعي ،ليطلع على عائلة "روتشيلد"
اليهودية ،وكيف تتحكم في تريليونات الــدوالرات التي تعادل ثلث
ث ــروات العالم بــأســره ،وهــي مـجــرد عائلة ،كما تتحكم فــي اإلع ــام،
والبنوك ،وشركات األدوية ،وشركات المياه ،والنفط ،ليس ذلك فحسب،
ُ
ً
بل تغير حكومات ،وتنصب حكومات في العالم ،وفقا لما يحقق
مصالحها ،وفوق هذا وذاك ،بيدها مقاليد زمام الماسونية العالمية.

أسد يفترس متدربة في «الحياة البرية»
بطريقة ما خرج أحد األســود من المنطقة
المغلقة في مركز للحياة البرية بوالية نورث
ك ــاروالي ـن ــا األم ـيــرك ـيــة واف ـت ــرس عــامـلــة تبلغ
ً
 22عاما من العمر ،قبل أن تقتله قوات إنفاذ

القانون المحلية بالرصاص.
ونقلت وســائــل إعــام محلية ،أمــس األول،
عن مكتب قائد الشرطة في مقاطعة كاسويل
بـنــورث كــارواليـنــا ،قــولــه ،إن ألكسندرا بــاك،

***

• وكلمتي قبل نهاية هذا المقال أتوجه بها إلى من بلعوا الطعم
وهم ال يدركون كمية ما يحمله من سموم ستستشري في كيانهم
ببطء ،لنغدوا كالهنود الحمر في أوطاننا .أقول لهؤالء ممن يتهالكون
على التطبيعُ ،
وينسقون مع الصهاينة في السر والعلن :خافوا الله
في وطنكم العربي ،وخافوا الله في األجيال القادمة ،وخافوا الله
على تاريخ أمتكم.
• فتوصية بن غــوريــون يــوم قــال :لن تقوم قيامة دولــة إسرائيل
إال بتحطيم  3عواصم عربية :القاهرة ،وبغداد ،ودمشق ،تكاد تكون
تحققت ،والمطبعون ال يدركون هذه الحقيقة ،فالصهاينة يتباهون
باقتحامهم دول الخليج العربي.

***

ً
• معذرة وال تؤاخذوني ،فبعد أن طفح كيلي وجدت نفسي أعود
إلى خطاب الخمسينيات والستينيات ،وكيف كانت مشاعر اإلنسان
العربي ،وكيف هي اآلن!

اكتشاف أثري مصادفة في «بيسان»
عثرت متنزهة مصادفة على
الجزء األعلى من تمثال ،مما أتاح
ا كـتـشــاف تمثالين نصفيين من
الحقبة الرومانية ،على ما أعلنت
الهيئة اإلسرائيلية لآلثار.
ُ
وق ـ ـ ـ ـ ــد اك ـ ــتـ ـ ـش ـ ــف الـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــاالن
المنحوتان من الكلس في مدينة
ً
بيسان أخـيــرا ،وفــق بيان للهيئة
ح ــدد ت ــاري ــخ إن ـجــازه ـمــا بـنـهــايــة
الـحـقـبــة ال ــروم ــان ـي ــة ق ـبــل حــوالــي

 1700سنة .وال يزال التمثاالن في
وضع جيد ،وهما يمثالن َرجلين
ملتح مع نحت باألسلوب
أحدهما
ٍ
ً
الشرقي الذي كان رائجا في أواخر
الحقبة الرومانية ،وفق إيتان كلين
مساعد رئيس وحدة الحماية من
السرقات في الهيئة اإلسرائيلية
لآلثار.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة إل ـ ـ ـ ــى أن
الـمـنـحــوتـتـيــن كــانـتــا مدفونتين

ت ـح ــت ال ـ ـتـ ــراب ،ل ـك ـن ـه ـمــا ظـهــرتــا
للعيان بفعل أمطار غزيرة هطلت
ً
ً
أخـيــرا ،وهما مــوجــودتــان حاليا
في شمال متنزه بيسان الوطني
وسط آثار رومانية وبيزنطية.
وس ـ ـت ـ ـنـ ــال الـ ـمـ ـتـ ـن ــزه ــة الـ ـت ــي
اكتشفت هذين التمثالين "شهادة
ت ـقــديــر" ،لـكــونـهــا أخ ـط ــرت هيئة
اآلثار باألمر ،بحسب الهيئة.
(أ ف ب)

الـتــي ب ــدأت عملها مـتــدربــة فــي المنشأة قبل
أسـبــوعـيــن ،كــانــت تعمل ضمن فــريــق ألعمال
النظافة الروتينية في المركز عندما تعرضت
للهجوم.
وأف ــاد مــركــز "كــونـسـيــرفــاتــورز سـنـتــر" ،في
بـ ـي ــان ،بـ ــأن أحـ ــد األسـ ـ ــود ف ــي ال ـم ــرك ــز "خ ــرج
بطريقة ما من المنطقة المغلقة ودخل المنطقة
الخاصة بالبشر وبسرعة افترس امرأة ،دون
أن يتضح بعد كيف خرج من المنطقة المغلقة،
ويجري التحقيق في الحادث".
وقــال المركز ،إن نائب قائد الشرطة أطلق
ال ــرص ــاص عـلــى األس ــد وق ـت ـلــه ،حـتــى تتمكن
الشرطة من استعادة جثمان بالك.
وأفاد مكتب قائد الشرطة بأن رجاله حاولوا
تخدير األسد قبل قتله لكنهم فشلوا.
ً
وي ـقــع ال ـمــركــز عـلــى مـســاحــة  45ف ــدان ــا في
ً
برلنغتون على بعد نحو  80كيلومترا شمال
ً
غربي رالي ويضم أكثر من  80حيوانا ،بما في
ذلك الكثير من األسود.
وأشــار المركز إلى أنه سيغلق أبوابه أمام
الزائرين حتى إشعار آخر.
(رويترز)

زوج مستعمل للبيع بـ  ١٨يورو
عرضت امــرأة ألمانية زوجها
للبيع مقابل  18يورو على موقع
"إيباي" ،بعد أن "سأمت من نظرته
السلبية لألمور" ،على ما ذكرت
صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وقالت الـمــرأة وتدعى دورتــي
ً
إل ( 40عــامــا) مــن هــامـبــورغ ،في
إعالنها الذي نشرته على الموقع،
إنها متزوجة منذ سبع سنوات،
لكن عالقتها بزوجها باتت شبه

ً
مـنـتـهـيــة ح ــالـ ـي ــا .وأضـ ــافـ ــت فــي
اإلع ــان" :عزيزاتي النساء ،زوج
مستعمل لمن تهتم".
وبعد هذا اإلعالن ،قالت دورتي
لصحيفة "هامبرغر أبندبالت" ،إن
إعالنها لقي ردود فعل إيجابية
وأرسل لها الكثير من األشخاص
رموز ابتسامات تعبيرية ،وقالت،
إن الهدف من اإلعالن كان للترفيه
(د ب أ)
		
فحسب.

في ألمانيا ...عقد وطني
لمكافحة السرطان

وفيات
صبيحة جاسم محمد اليعقوب

أرملة يعقوب سلطان البصارة
 86عاما ،شيعت ،الرجال :السرة ،ق ،5ش ،9م ،4النساء :الشعب،
ق ،6شارع مصعب بن الزبير ،ج ،61م ،4ت99070668 ،67065656 :

شهزالن يوسف حسين المرهون

زوجة أحمد عبداللطيف حسين المرهون
 73عاما ،شيعت ،الرجال :الدعية ،مسجد البحارنة ،النساء :صباح
السالم ،ق ،7ش ،2ج ،6م ،2ت66636408 ،99560658 :

نجله خطاب زبير العازمي

أرملة مسلم رجا سالم العازمي
 96ع ــا م ــا ،ش ـي ـعــت ،ا ل ـم ـن ـقــف ،ق ،2ش ،5م ،41ت،97406546 :
99612762

عبدالله مرزوق مرجي الخالدي

صادق عبدالله علي النجادة

 58عاما ،شيع ،الرجال :المنصورية ،حسينية الهزيم ،النساء:
الــرم ـي ـث ـيــة ،حـسـيـنـيــة عـقـيـلــة الـطــالـبـيـيــن ،ق ،5ت،99111754 :
94428886

خليفة حسين خليفة بوعركي

 82عاما ،شيع ،الرجال :الزهراء ،ق ،8ش ،819م ،9ديوان بوعركي،
مقابل ثانوية صالح الدين ،النساء :الرحاب :ق ،2ش ،2م ،59ت:
50171666 ،97650056

عيسى سليمان رجب المعيوف

 68عاما ،شيع ،الرجال :كيفان ،ق ،3شارع الخليل بن أحمد ،م،A9
ديوان المعيوف ،النساء :الروضة ،ق ،2ش ،26م ،14ت99310313 :

لولوة رجب العبدالهادي

أرملة موسى ناصر العبدالهادي
 78عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،الروضة ،ق ،1شارع
عبدالرحمن الداخل ،م ،17ت22540487 ،99716006 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

ً
"شخصيا لست من المتحمسين لموضوع إسقاط القروض
ألسباب عــديــدة ...لكن اللي يضحك في الموضوع هو الشخص
اللي يتكلم عن العدالة! حضرتك شايف عدالة حوالينك! إذا انت
شايفها بلغها ان احنا مشتاقين لها وطولت علينا بغيبتها"!
كانت تلك تغريدة الزميل سعود العصفور ،التي تلخص واقع
حال المطالبة بإسقاط القروض ،فهناك فئة من المعارضين لهذا
اإلسقاط يعارضون على أسس العدالة! طبيعي ،أن العدالة لن تكون
متحققة بالنسبة لألشخاص الذين لم يقترضوا ،أو اقترضوا
وس ــددوا مديونياتهم ،على فــرض تـســاوي الــوضــع المالي عند
الفئتين ،الذين اقترضوا وسددوا والذين لم يقترضوا.
الطرفان من الطبقة المتوسطة البسيطة ،التي تحيا على الراتب
فقط في دولة الموظفين الكبرى ،لكن أحدهما اقترض لشراء سيارة
فارهة ،أو للسفر في أكثر من مناسبة ،أو لغير ذلــك من أسباب
االستهالك المرضي ،بينما اآلخر عانى حتى يجنب نفسه وضع
األول ،فلم يقترض "وم ــد رجـلــه على قــد لـحــافــه" ،الـمـســاواة بين
ً
الطرفين في إسقاط القرض ستكون خرقا للعدالة التوزيعية،
بالنسبة للطرف الثاني.
لكن ليس هــذا الموضوع الــذي يبدو أن الزميل يتحدث عنه،
فبالنسبة لتلك الجماعات ،التي حلبت من الدولة حتى التخمة
في زمن مضى ،وحتى اآلن ،وربما حتى آلخر نقطة نفط ،أو حتى
يصبح ثمن النفط بسعر التراب ،هؤالء ال يصح لهم أن يتنطعوا
بالوعظ عن اإلنصاف واحكام العدالة اليوم في مسألة القروض،
هؤالء من جماعات "إذا حبتك عيني ما ضامك الدهر" المتحلقة
حــول مصدر ال ـقــرار ،بــل كانت هــي مصدر الـقــرار ذات ــه .ليس من
حقها أن تحذرنا وتذكرنا عن العدالة في قضية إسقاط القروض،
فالذي على "راسه جره يتحسسها" ،وهم على رؤوسهم بالوي،
من تفصيل المناقصات بداية ،واالستحواذ عليها فيما بعد ،من
تعويم شركاتهم حين تفلس وتعسر ،مــن معامالت تفضيلية
لهم عند أصحاب السلطة في أمالك الدولة ،التي يختلط حالها
مع أمــاك السلطة ،وهناك الكثير الــذي ال يمكن استعراضه كله
من بداية أيــام التثمين في خمسينيات القرن الماضي ولليوم،
ً
كانت هناك دائما فئة المؤلفة قلوبهم الذين كان ميزان العدالة
يميل لجانبهم.
هــل يعني ه ــذا ،الـصـمــت والـبـصــم عـلــى الـمـطــالـبــة الشعبوية
ً
بإسقاط القروض؟ أبدا ،معارضتها واجبة مع األخذ في االعتبار
أوضاع فئات محددة معسرة عاجزة عن السداد ،فإسقاط القروض
الـ ــذي يـ ــردح م ــن أج ـلــه أك ـثــريــة الـ ـن ــواب ،ه ــم بــال ـعــادة م ــع الـصــف
الحكومي ،سيعني رشوة ضمنية لتخدير الوعي بالمال العام،
هو محاولة شراء رضاء جماعات على حساب مستقبل مجهول،
أولى بهؤالء "الرداحة" أن ينظروا في قضايا اإلسكان وآالف األسر
المنتظرة دورها للسكن المعقول ،مثلما ذكر محمد البغلي في
"الجريدة" ،أولى بهم القراءة بتمعن مالحظات ديوان المحاسبة،
من ناحية ،ومعرفة أصحاب المؤسسات المالية التي تهبط عليهم
الثروات من األبواب العليا من ناحية أخرى ،أولى بهم أن يفكروا
ً
في مصادر أخرى للدخل العام بعدما بدأ نجم النفط يأفل شيئا
ً
فشيئا ...هناك الكثير يمكنهم النظر فيه إن كانوا يكترثون لهذا
الوطن ومستقبله المنهوب.

 55ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ــرج ــال :األن ــدل ــس ،ق ،5ش ،6م ،164الـنـســاء:
الفردوس ،ق ،7ش ،1ج ،4م ،58ت99994548 :

تعتزم وزي ــرة التعليم والبحث العلمي
األل ـمــان ـيــة أن ـي ــا كــارلـي ـتـســك ب ــذل م ــزي ــد من
ال ـج ـهــود لــإس ـهــام ف ــي ال ـحــد م ــن األمـ ــراض
السرطانية في ألمانيا.
وقالت كارليتسك" :يجب أن يستفيد جميع
ال ـمــرضــى مـسـتـقـبــا م ــن ال ـن ـتــائــج البحثية
الجديدة بصورة أســرع ،بصرف النظر عن
محل سكنهم أو ظروفهم الحياتية".
وذكـ ـ ــرت الـ ــوزيـ ــرة أن ال ـح ـكــومــة سـتــركــز
خ ــال مـ ـب ــادرة "ال ـع ـق ــد ال ــوط ـن ــي لـمـكــافـحــة
ال ـســرطــان" عـلــى الـبـحــوث العلمية الــرامـيــة
إل ـ ــى م ـك ــاف ـح ــة ه ـ ــذا الـ ـن ــوع م ــن األم ـ ـ ــراض،
مؤكدة ضرورة أن يكون هناك تعاون وثيق
بـيــن الـبــاحـثـيــن واألطـ ـب ــاء والمستشفيات
واألوساط االقتصادية والسياسية من أجل
هذا الغرض.
وأعلنت الــوزيــرة أن الهدف هو الحد من
األمــراض الجديدة ،وتدعيم الكشف المبكر
عن السرطان ،وتحسين الطرق العالجية.
وت ـع ـت ــزم وزارة ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي إط ــاق
مبادرة "العقد الوطني لمكافحة السرطان"
بالتعاون مع وزارة الصحة وشركاء آخرين،
وذل ــك لتعزيز الــوقــايــة مــن الـســرطــان ودعــم
األبحاث العلمية التي تهدف إلى مكافحته.
ووف ـقــا لـبـيــانــات الـ ـ ــوزارة ،ف ــإن األم ــراض
السرطانية تمثل ثاني أكبر سبب للوفاة في
ألمانيا بعد أمراض القلب.
(د ب أ)
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