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الوزراء أقسموا ًوالنواب هددوا

● السبيعي :استجواب الفاضل خالل  60يوما ● عبدالله :شهران للوزراء الجدد لإلصالح
● المويزري :سنسائلهم عن أعمال سابقيهم ● الخراز :ال نمنع النواب من ممارسة دورهم
● إعادة تكليف «األموال العامة» بحث الحيازات الزراعية واستعجال تعديل «حقوق الطفل»
فهد التركي ومحيي عامر

شهدت جلسة مجلس األمــة ،أمــس ،التي أدى فيها ال ــوزراء الجدد
اليمين الدستورية لمباشرة أعمالهم كأعضاء ،تهديدات باالستجوابات
«إذا لم يبادر هؤالء الوزراء باإلصالح».
وأك ــد الـنــائــب الـحـمـيــدي السبيعي أن وج ــود ه ــؤالء ال ـ ــوزراء على
ً
كرسي ال ــوزارة ال يعطيهم مناعة ،معلنا أن اسـتـجــواب وزيــر النفط
َّ
ُ
وزير الكهرباء والماء الجديد خالد الفاضل سيقدم خالل شهرين إذا
لم يعالج الملفات المطروحة.
ً
وقال السبيعي« :قسما بالله شهرين يعني شهرين ،إذا لم يجد طارئ،
ً
فمادة االستجواب جاهزة لوزير النفط» ،مشيرا إلى أن الوزيرة جنان
بوشهري تسلمت حقيبتين مليئتين بالمخالفات ،وهي أول وزيرة
تأت مني فستأتي من غيري».
أمام المدفع ،وكذلك وزير الصحة ،وإذا لم ِ
وأضاف« :بعد  8يناير هناك تيار قادم ...افهموا يا فهيمة ،وسنوقفكم
ً
بالجملة واحدا وراء الثاني ،والمؤزم ليس من يستجوب بل من يدفعنا
إلى االستجواب».
وبينما تمنى النائب شعيب المويزري «تغيير النهج الحكومي
ً
ال الشخوص» ،مؤكدا أن ال ــوزراء الجدد ستتم مساء لتهم عن أعمال
سابقيهم إذا لم يبادروا باإلصالح ،طالب زميله صالح عاشور الحكومة
باتخاذ إجراء ات تجاه «الجهات التي تجمع تبرعات دون تراخيص،
ً
مؤكدا أن وزير الشؤون هو المسؤول أمامنا ،وعليه الرد على 02

خذلتمونا
للحكومة:
الرومي
ً
والجناسي عادت غصبا عنكم

●

حسين العبدالله

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـررت م ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء،
أم ـ ــس ب ــرئ ــاس ــة ال ـم ـس ـت ـش ــار ب ــدر
الصرعاوي ،حجز القضية ُ
المتهم
فيها وزير الصحة السابق د .علي
ال ـع ـب ـيــدي ووك ـي ــل الـ ـ ـ ــوزارة خــالــد
الـ ـسـ ـه ــاوي وال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـســاعــد
ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة م ـح ـم ــود
ع ـب ــدال ـه ــادي ال ـس ــاب ـق ــان ،ومـمـثــل

شركة أجنبية ،إلى جلسة  8يناير
المقبل ،للفصل في الدفوع الشكلية
التي أبداها دفاع المتهمين.
وتتهم النيابة العامة المتهمين
باإلضرار بالمال العام ،على خلفية
تعاقد الــوزيــر العبيدي مباشرة،
ومن دون موافقة الجهات الرقابية،
مع شركة أميركية لإلشراف على
حسابات المرضى الكويتيين في
الواليات المتحدة ،مما تسبب في

ً
الرومي متحدثا في الجلسة

اكتمال النصاب المقرر وفق قانون
إنشاء األخيرة ،وعدم حضور ممثل
ً
النيابة العامة فيها وفقا للقانون
ودف ـ ــع ال ـم ـح ــام ــي ع ـب ــدال ـه ــادي
بـ ـع ــدم قـ ـب ــول الـ ــدعـ ــوى ال ـجــزائ ـيــة
المقامة من اللجنة لسابقة الفصل
ف ـي ـهــا م ــن ج ــان ــب ال ـن ـي ــاب ــة ،ال ـتــي
حفظت البالغ المقدم ،وتم تحريكه
ً
مـ ـج ــددا ف ــي هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة ،لـيــرد
ممثل الـنـيــابــة فــي هيئة 02

(تصوير عبدالله الخلف)

وجــه النائب عبدالله الــرومــي انـتـقــادات حــادة إلــى الحكومة ،على خلفية
ً
قراراتها بإعادة الجناسي المسحوبة ،متسائال« :لماذا ُس ِحبت؟ ولماذا أعيدت؟».
وقال الرومي ،في حديثه بجلسة مجلس األمة أمس« :شاركت في مجالس
ً
عــديــدة ،وكشاهد أق ــول :لــم أشهد جــرأة وت ـطــاوال ومخالفة ألحـكــام الدستور
ً
ً
ً
ً
واستغالال لنصوصه ،وصفقات وابتزازا كما يحصل حاليا» ،مضيفا« :منتهى
الخطورة استخدام أداة الرقابة لالبتزاز ،ال من النواب فقط ،بل من الحكومة
كذلك ،ومن خالل الوزير السابق نايف العجمي لتركع السلطة بإعادة الجناسي
بعدما تم ّ
لي ذراعها».
02

هيئة القوى العاملة
إلى «الشؤون االقتصادية»
محطة الزور
الشمالية األولى
تختتم عامها
الثاني من التشغيل
التجاري بنجاح
١٤

●

عـ ـق ــب صـ ـ ـ ــدور ال ـ ـمـ ــرسـ ــوم رق ــم
 ،2018 / 373بـ ـ ـش ـ ــأن ا ل ـت ـع ــد ي ــل
ال ـ ـ ــوزاري ،ودخ ـ ــول  4وزراء ُج ــدد
الحكومة ،من بينهم وزير الشؤون
االجـتـمــاعـيــة ،دون إل ـحــاق الهيئة
الـعــامــة لـلـقــوى الـعــامـلــة إلشــرافــه،
تنتظر الهيئة صــدور مرسوم من
مجلس الوزراء بنقل تبعيتها إلى
وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية.
وتوقعت مصادر رفيعة صدور
الـمــرســوم فــي االجـتـمــاع 02

العالقات المعطلة
َ
عبر ضفتي «األطلسي»
جوليان سميث*
بين كل اللطخات التي أحدثها الرئيس األميركي دونالد ترامب،
ً
ربما تكون ادعاءاته الكاذبة بشأن االتحاد األوروبي هي األكثر سفورا
ً
واألشد قبحا ،ففي أكتوبر الماضي قال ترامب« :ال أحد يعاملنا بشكل
أسوأ من معاملة االتحاد األوروبــي ،فقد تشكل هذا االتحاد بهدف
ً
استغاللنا تجاريا ،وهذا هو ما فعله األوروبيون».
مــن ال ــواض ــح أن ــه ال ش ــيء قــد ي ـكــون أب ـعــد عــن الـحـقـيـقــة مــن هــذا
التصريح .ومع ذلك ،كلما أعربت عن تخوفي إزاء مثل هذه التعليقات،
َ َ
مع أصدقاء يخدمون في إدارة ترامب ،تلقيت نفس الرد« :تجاهلي
الخطاب والتغريدات؛ وانتبهي إلى السياسات» .فهل ينبغي ألي منا،
ممن يعربون عن قلقهم بشأن التحالفات األميركية القائمة منذ أمد
بعيد ،أن يشعر باالطمئنان إلى هذه الحجة؟
ً
من ناحية ،تعكس بعض سياسات إدارة ترامب -خصوصا الزيادة
ً
ً
ً
الكبيرة في التمويل لمبادرة الردع األوروبي -التزاما حقيقيا راسخا
بحلفاء أمـيــركــا األوروب ـي ـيــن ،لـكــن مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،ال تكفي مثل
هــذه السياسات لمواجهة الضرر الــدائــم الــذي تلحقه إدارة ترامب
بفعل خطابها المدمر واحتقارها
بالعالقات عبر ضفتي األطلسيِ ،
الواضح ألوروبا.
لنتأمل هنا سلسلة دامــت ما يقرب من عامين من اإلســاء ات من
البيت األبيض ،فمنذ تنصيبه ،سارع ترامب إلى اتهام عمدة لندن
ً
صادق خان بسوء التصرف الشديد في مواجهة اإلرهاب ،ثم زعم زورا
ً
ألمانيا آخذة في االرتفاع ،وألمح إلى
وبهتانا أن معدالت الجريمة في
َ
هجمة إرهابية في السويد لم تحدث قط ،ووصف االتحاد ٠٦

ً
غدا مقال الكاتب يون يونغ كوان

الجاراهلل :ال صحة لتقديم
منحة لمقدونيا إلقامة
مدينة ترفيهية

محليات

ً
اإلدارات الـفــدرالـيــة ،وص ــوال إلــى إقــالــة وزيــر
الدفاع المفاجئة.
ووس ــط غ ـيــاب أي م ـخــرج ف ــوري لــأزمــة،
تـبــادل الـجـمـهــوريــون والــديـمـقــراطـيــون منذ
منتصف ليل الجمعة  -السبت االتهامات،
بشأن مأزق إقرار مشروع الموازنة ،الذي أدى
إلى إغالق جزئي لإلدارات.
في
الديمقراطيين
وقالت زعيمة
02

05
«الداخلية» 200 :دورية
أمنية ومرورية عملت على
تأمين احتفاالت الميالد

محليات

03

«التربية» :إلغاء
مناقصات صيانة «حولي»
و«مبارك الكبير»

ثقافات

● َ
تصادم مع «الفدرالي» ...والديمقراطيون :يدفع أميركا إلى الفوضى
● أسوأ ليلة «كريسماس» في تاريخ «وول ستريت» ...والنفط يهبط %6

انـخـفـضــت م ــؤش ــرات األس ـه ــم األمـيــركـيــة
فــي جلسة أمــس األول المختصرة ،متأثرة
ب ــال ـض ـغ ــوط ع ـل ــى ق ـط ــاع ــي ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
ً
والـطــاقــة ،تــزامـنــا مــع تــراجــع أسـعــار النفط،
وت ـصــري ـحــات سـلـبـيــة م ــن الــرئ ـيــس دونــالــد
تــرامــب ضــد مجلس االحـتـيــاطــي الـفــدرالــي،
إضافة إلى استمرار تعطل وكاالت حكومية،
قبل عطلة «الكريسماس».

03

جورج عاطف

ترامب يثير الذعر في األسواق عشية عيد الميالد
وصرح ترامب بأن «الفدرالي» يشكل أكبر
مشكلة لالقتصاد ،في وقت تحدثت تقارير
عــن أنــه يناقش عــزل رئيس البنك المركزي
جيروم باول.
وعـ ـشـ ـي ــة عـ ـي ــد ال ـ ـم ـ ـيـ ــاد ،الـ ـ ـ ــذي أمـ ـض ــاه
ً
ً
«وحيدا» في واشنطن ،بدال من فلوريدا ،اتهم
الديمقراطيون ترامب بدفع الواليات المتحدة
ً
إلى الفوضى ،بدءا بالتقلبات المالية ثم شلل

محليات

«منطقي حضور الصالح االجتماع فبأي صفة حضر العجمي؟!»

محكمة الوزراء تفصل في الدفوع الشكلية
بقضية العبيدي  8يناير
ضرر يزيد على  7ماليين دوالر.
وشـ ـ ـه ـ ــدت ج ـل ـس ــة ال ـم ـح ـك ـم ــة،
أمــس ،مطالبة دفــاع الــوزيــر بعقد
ً
الجلسات سرا؛ ألنها قد تؤثر على
سمعة موكله وباقي المتهمين في
القضية ،في حين تمسك المحامي
ع ــادل ع ـبــدال ـهــادي ،دف ــاع الــوكـيــل
عـبــدالـهــادي ،ببطالن التحقيقات
الـ ـت ــي أج ــرتـ ـه ــا ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـق ـيــق
الدائمة بالمحكمة مع موكله؛ لعدم

02

١٨
حصاد المشهد الثقافي
المصري 2018
ترامب وزوجته ميالنيا يجيبان عن أسئلة متصلين حول عيد الميالد في البيت األبيض مساء أمس األول (أ ف ب)

البشير يتهم «الخونة» باستغالل الضائقة
والخرطوم تتحول إلى ثكنة عسكرية
ف ـ ـ ــي أول ظ ـ ـ ـهـ ـ ــور ل ـ ـ ــه م ـ ـنـ ــذ ان ـ ـطـ ــاق
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات عـ ـل ــى تـ ـ ـ ــردي األوضـ ـ ـ ــاع
االقتصادية ،التي ّ
عمت مناطق عدة في
الـســودان بينها الخرطوم ،التي ّ
تحولت
إلــى «ثكنة عسكرية» ،اتهم الرئيس عمر
البشير ،أمس« ،خونة ومرتزقة ومندسين
ب ــاسـ ـتـ ـغ ــال الـ ـض ــائـ ـق ــة ال ـم ـع ـي ـش ـي ــة فــي
التخريب وخدمة األعداء».

وفــي جولة ميدانية بمدينة ودمدني
في والية الجزيرة ،شدد البشير على أن
الحكومة ماضية «فــي إنـفــاذ مشروعات
التنمية واإل عـمــار لمصلحة المواطنين
ً
ً
وإصالح أحوالهم» ،معتبرا أن هناك حربا
ُ
تشن على السودان «لتمسكه بدينه وعزته
التي ال يبيعها بالقمح أو الدوالر».
وإذ اع ـتــرف ب ــأن االسـتـجــابــة 02
الرئيس السوداني يحيي أنصاره
فــي مــديـنــة ود مــدنــي جـنــوب واليــة
الجزيرة أمس (سونا)

مدخرات إيران صفر
وتقليص اإلنفاق
العسكري للنصف
ف ــي خـضــم أزمـ ــة اق ـت ـصــاديــة طــاحـنــة وع ـقــوبــات
أمـيــركـيــة خــان ـقــة ،كـشــف الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي حسن
روحاني ،أمس ،أن المدخرات اإليرانية من العمالت
األجنبية تالشت ،ووصلت خالل األشهر الماضية
إلى الصفر.
وق ــال روحــانــي ،خــال تقديم مـشــروع الـمــوازنــة،
التي تقدر بـ  47مليار دوالر بسعر السوق الحرة،
حكومته اتخذت
إلى مجلس الشورى (البرلمان) ،إن ّ
إجراءات صعبة إلنقاذ البالد ،بعد أن أثرت العقوبات
ً
ً
األميركية عمليا ونفسيا على سوق العمالت فيها،
وساهمت في تدهور العملة اإليرانية.
وذكر روحاني ،الذي ّأيد بشدة االتفاق النووي مع
القوى الكبرى عام  ،2015أن «هدف أميركا هو تركيع
ً
النظام اإلسالمي ،وستفشل في ذلك» ،مضيفا« :لكن
ال شك في أن العقوبات الظالمة ستؤثر على معيشة
المواطنين ،وعلى التنمية والنمو االقتصادي».
وبـ ـع ــد أن اعـ ـت ــرف ب ـتــأث ـيــر ع ـق ــوب ــات فــرضـتـهــا
واشـنـطــن إلرغـ ــام ط ـهــران عـلــى إبـ ــرام ات ـفــاق شامل
بشأن برنامجها النووي وأنشطتها في المنطقة
ّ
وتـســلـحـهــا ال ـص ــاروخ ــي ،اسـتـعــرض الــرئـيــس أهــم
جوانب الموازنة.
وتـضـ ّـمــن الـمـشــروع ،ال ــذي ينتظر مــوافـقــة نــواب
«الـ ـش ــورى» إلق ـ ــراره ،خـفــض م ــوازن ــة وزارة الــدفــاع
وال ـج ـيــش و«الـ ـح ــرس الـ ـث ــوري» و«ال ـب ــاس ـي ــج» إلــى
النصف ،مقارنة بموازنة العام الماضي.
(طهران ـ إرنا ،أ ف ب ،رويترز ،د ب أ) 24
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األمير للوزراء الجدد :تلمسوا حاجات المواطنين وطبقوا القانون

ولي العهدُّ :
تحمل أعباء المسؤولية الوطنية لبلوغ النهضة التنموية الشاملة للوطن والشعب
اس ـت ـق ـب ــل س ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
الشيخ صباح األحمد ،في قصر
بيان أمــس ،بحضور سمو ولي
ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األحـ ـم ــد،
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـمــو
الشيخ جابر المبارك ،حيث قدم
لسموه ال ــوزراء خــالــد الــروضــان
وزيــرا للتجارة والصناعة وزير
دول ـ ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ،ود.
ج ـن ــان م ـح ـســن رمـ ـض ــان وزيـ ــرة
ل ــأش ـغ ــال ال ـع ــام ــة وزي ـ ـ ــرة دول ــة
ل ـش ــؤون اإلسـ ـك ــان ،والـمـسـتـشــار
د .فـهــد الـعـفــاســي وزيـ ــرا للعدل
وزي ـ ـ ـ ــر دول ـ ـ ـ ــة ل ـ ـش ـ ــؤون م ـج ـلــس
األم ــة ،ود .خــالــد الـفــاضــل وزي ــرا
للنفط وزي ــرا لـلـكـهــربــاء وال ـمــاء،
وس ـع ــد الـ ـخ ــراز وزي ـ ــرا لـلـشــؤون
االجتماعية ،وفهد الشعلة وزيرا
ل ــأوق ــاف والـ ـش ــؤون اإلســام ـيــة
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون ال ـب ـلــديــة،
وم ـ ــري ـ ــم الـ ـعـ ـقـ ـي ــل وزيـ ـ ـ ـ ــرة دول ـ ــة
للشؤون االقتصادية ،حيث أدوا
اليمين الدستورية أمــام سموه،
بمناسبة تعيينهم في مناصبهم
الجديدة.
وهـنــأهــم س ـمــوه بــالـثـقــة التي
أولـ ـ ـي ـ ــت ل ـ ـهـ ــم ،والـ ـ ـت ـ ــي ه ـ ــم أه ــل
ل ـهــا ،نــاص ـحــا ل ـهــم ب ــأن يـضـعــوا
مصلحة ا لــو طــن نصب أعينهم،
وأن يتلمسوا حاجات المواطنين،
وأن يعملوا على تطبيق القانون
وأنظمة الدولة ،متمنيا لهم دوام
التوفيق والسداد.
حضر مراسم أداء القسم وزير

شــؤون الــديــوان األمـيــري الشيخ
عـ ـل ــي ال ـ ـ ـجـ ـ ــراح ،ونـ ــائـ ــب رئ ـي ــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر ال ــدول ــة
لـ ـش ــؤون م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء أن ــس
ال ـص ــال ــح ،ون ــائ ــب وزي ـ ــر ش ــؤون
الــديــوان األم ـيــري الشيخ محمد
العبدالله ،ووكيل الديوان األميري
مدير مكتب صاحب السمو أمير
ال ـ ـبـ ــاد أحـ ـم ــد الـ ـفـ ـه ــد ،واألمـ ـي ــن
الـعــام لمجلس الـ ــوزراء باإلنابة
المستشار وائل العسعوسي.
ً
واستقبل صاحب السمو أيضا
سمو الشيخ ناصر المحمد ،كما
استقبل سفير اإلمــارات العربية
المتحدة الشقيقة لــدى الكويت
ارحمه الزعابي ،وذلك بمناسبة
انـتـهــاء فـتــرة مـهــام عمله سفيرا
لبالده.
وأع ـ ـ ـ ــرب سـ ـم ــوه عـ ــن خ ــال ــص
تقديره واعتزازه بالدور اإلنساني
الـ ـب ــارز الـ ــذي ي ـق ــوم ب ــه األط ـب ــاء،
مشيدا سموه بعطائهم المهني
ال ــام ـح ــدود الـ ــذي ي ــؤدون ــه بكل
ـان وإخ ــاص ،متمنيا سموه
تـفـ ٍ
لهم دوام التوفيق والنجاح.
ك ـمــا اسـتـقـبــل س ـم ــوه ،بقصر
بـ ـي ــان ،وك ـي ــل وزارة ال ـخــارج ـيــة
لـ ـلـ ـش ــؤون اإلق ـل ـي ـم ـي ــة وم ـج ـلــس
التعاون السابق بمملكة البحرين
الشقيقة حمد العامر ،حيث أهدى
إلى سموه كتابا من جزأين حمل
عـ ـن ــوان «ال ـخ ـل ـي ــج ال ـع ــرب ــي بـيــن
المصالح والتحديات».
حضر المقابالت وزير شؤون

االمير وولي العهد يتوسطان المبارك والوزراء الجدد
الـ ــديـ ــوان األمـ ـي ــري ال ـش ـيــخ علي
الجراح.

تحمل المسؤوليات
وهنأ سمو ولي العهد الشيخ
نـ ـ ــواف األحـ ـم ــد ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـج ــدد
بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ص ـ ـ ـ ــدور الـ ـم ــرس ــوم
األميري بتعيينهم في مناصبهم
الجديدة.
وأع ـ ـ ـ ــرب سـ ـم ــوه عـ ــن خ ــال ــص
تهانيه وتبريكاته بالثقة الغالية
ال ـت ــي أواله ـ ــا إي ــاه ــم س ـمــو أمـيــر

الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األح ـم ــد
وثـ ـق ــة رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك ،داعيا
ال ـل ــه ع ــز وج ــل أن يــوف ـق ـهــم ،وأن
يـســدد خطاهم فــي تحمل أعباء
مسؤولياتهم الوطنية الكبيرة،
«وأن يـكـلــل بــالـنـجــاح جـهــودهــم
ألجـ ـ ـ ــل بـ ـ ـل ـ ــوغ نـ ـهـ ـض ــة ت ـن ـم ــوي ــة
شــامـلــة لوطننا الـغــالــي وشعبه
الوفي ،تحت ظل القيادة الحكيمة
ل ـصــاحــب ال ـس ـمــو ذخ ـ ــرا لـلــوطــن
وقائدا للعمل اإلنساني».

المبارك لألمير :سنضع مصلحة الكويت بين أعيننا

ً
«سموكم ساندتنا في ظروف كثيرة وتخطينا صعابا عديدة»
ّ
وجه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
جابر المبارك ،إلى سمو أمير البالد الشيخ
صـبــاح األح ـمــد وسـمــو ولــي الـعـهــد الشيخ
نواف األحمد ،جزيل الشكر واالمتنان.
وقــال الـمـبــارك ،عقب أداء ال ــوزراء الجدد

اليمين الدستورية أمام صاحب السمو« ،إننا
كلنا ثقة بدعم سموكم ومساندتكم لنا في
هذه الظروف» ،مضيفا :سبق أن ساندتنا في
ظروف كثيرة وتخطينا صعابا عديدة ،واآلن
سوف نلتفت لكثير من المشاريع في البالد،

وسنطبق تعليمات سموكم المستقبلية.
وتابع :سوف نضع مصلحة الكويت بين
أعيننا ،وسوف نحوز ثقتكم إن شاء الله بما
سنعمل به في المستقبل.

صاحب السمو :نعتز بدور أطباء الكويت وعطائهم اإلنساني البارز

«الطبية» اقترحت على سموه إطالق اسم صباح األحمد على جائزة التميز الطبي
أعرب سمو أمير البالد الشيخ
صـ ـ ـب ـ ــاح األح ـ ـ ـمـ ـ ــد عـ ـ ــن تـ ـق ــدي ــره
واع ـ ـتـ ــزازه بـ ــدور أط ـب ــاء الـكــويــت
وعطائهم اإلنساني غير المحدود.
جاء ذلك خالل استقبال سموه،
بقصر بيان ،رئيس مجلس إدارة
الجمعية الطبية د .أحمد العنزي،
وأعضاء مجلس اإلدارة ،بحضور
وزيـ ــر ال ـص ـحــة ال ـش ـيــخ د .بــاســل
الصباح.
وأعـ ــرب س ـم ــوه ،خ ــال الـلـقــاء،
ع ــن خ ــال ــص ت ـق ــدي ــره واع ـ ـتـ ــزازه
ب ــال ــدور اإلن ـس ــان ــي الـ ـب ــارز ال ــذي
يـقــوم بــه أبـنــاؤه األط ـبــاء ،وأشــاد
بـعـطــاء أط ـبــاء الـكــويــت "المهني
ال ــامـ ـح ــدود" ،م ـش ـيــرا الـ ــى أنـهــم
يــؤدون ذلك بكل تفان وإخالص،
م ـت ـم ـن ـي ــا لـ ـه ــم دوام ا ل ـت ــو ف ـي ــق
والنجاح.

من جانبه ،قال الوزير الصباح،
خــال اللقاء ،إن رئيس وأعضاء
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ي ـح ـم ـل ــون
إل ــى م ـقــام سـمــو األم ـي ــر اقـتــراحــا
بتسمية يــوم الطبيب الكويتي،
كما يريدون أن تكون هناك جائزة
تقدم ألفضل طبيب كويتي.
م ــن نــاح ـي ـتــه ،اع ـت ـبــر د .أحـمــد
العنزي أن هذا اللقاء يعد "فرصة
ثمينة" ،مشيرا ا لــى أن الجمعية
تمثل أطـبــاء الكويت بشكل عــام،
وخصوصا األطباء الكويتيين.
وأشـ ــار إل ــى أن "دع ــم الطبيب
مـ ـه ــم ج ـ ـ ــدا الس ـ ـت ـ ـمـ ــرار الـ ـعـ ـط ــاء
وت ـط ــوي ــر ال ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـيــة"،
مبينا أن هناك توسعا كبيرا في
ال ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـيــة ،والـطـبـيــب
يـ ـعـ ـتـ ـب ــر أسـ ـ ـ ـ ـ ــاس تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم ه ـ ــذه
الخدمات.

وأضــاف العنزي" :نحن لدينا
طلبان ،تفضل بهما الوزير ،هما
ي ـ ــوم ال ـط ـب ـيــب وجـ ــائـ ــزة الـتـمـيــز
بهدف دعم األطباء".

جائزة التميز
من جهته ،ذكــر عضو مجلس
إدارة الجمعية د .علي الموسوي
ان ا ل ـج ـم ـع ـي ــة تـ ــر يـ ــد أن ي ـك ــون
اس ـ ــم الـ ـج ــائ ــزة "جـ ــائـ ــزة ال ـش ـيــخ
صـبــاح األح ـمــد للتميز الـطـبــي"،
ت ـي ـم ـن ــا بـ ــاسـ ــم س ـ ـمـ ــوه الـ ـك ــري ــم،
مــوضـحــا أن ـهــا س ـت ـتــوزع عـلــى 3
فـئــات :البحث الـطـبــي ،والتعليم
ال ـط ـب ــي ،والـ ـخ ــدم ــات اإلن ـســان ـيــة
واالجتماعية ،وتـكــون مــن ضمن
فعاليات االحتفال بيوم الطبيب
الكويتي.

الوزراء أقسموا والنواب هددوا
األسئلة حتى ال يكون تحت ّطائلة المساءلة».
أما النائب خليل عبدالله فهنأ الوزراء الجدد بمناصبهم الحكومية ،غير أنه حذرهم:
«نمنحكم شهرين للعمل واإلصالح وعالج المشكالت ،وبعدها ّ
تحملوا مسؤولياتكم
ً
السياسية» ،في وقت دافع النائب خلف دميثير عنهم ،مستغربا تحذير النواب لهم،
«فهذا ال يجوز».
بـ ــدوره ،ص ــرح وزي ــر ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة والـعـمــل سـعــد ال ـخ ــراز بــأنــه سـيــواجــه
ً
االستجوابات حال تقديمها ،وفق األطر والقوانين ،مضيفا« :نحن في بداية الطريق،
ً
ونأمل أن تكون البداية خيرا مع أعضاء المجلس ،ونمد أيدينا من خالل تقديم برنامج
عملنا وإبراز إنجازاتنا ،وال نمنع اإلخوة النواب من ممارسة دورهم وواجبهم».
وبينما لم يتمكن المجلس من إنهاء النظر في الخطاب األميري ،ليبدأ به ،اليوم،
الجلسة التكميلية ،المدرج على جــدول أعمالها قانون الصحة النفسية ،والمداولة
الثانية للمعلومات االئتمانية ،وافق على إعادة تكليف لجنة حماية األموال العامة
البرلمانية «التحقيق في تخصيص حيازات زراعية وجواخير من جانب الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية لشركات صورية أسست ورخصت بموجب مستندات
مزورة» ،بعد سحب الموضوع منها وتكليف لجنة المرافق العامة به في دور االنعقاد
السابق ،غير أنها لم تنجز تقريرها.
وشهدت الجلسة موافقة المجلس على استعجال لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية إص ــدار تقريرها الـخــاص بــاالقـتــراح بقانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم  21لسنة  2015بشأن حقوق الطفل ،وإدراجه في جدول أعمال جلسة
 8يناير المقبل.
08-06

الرومي للحكومة :خذلتمونا...
وأض ــاف أن «االجـتـمــاع الحكومي -النيابي للتفاوض على ع ــودة الجناسي
استمر من الخامسة حتى التاسعة مساء ،فما هــذه المفاوضات الكبيرة التي
ً
تمت إلعادتها؟» ،مستغربا« :أفهم أن يحضر الوزير أنس الصالح االجتماع ،لكن
ما صفة نايف العجمي ليحضر؟».
وتــابــع« :أق ــول للحكومة فــي هــذه القضية :إذا لــم تكونوا على قــدر الـقــرار فال
تتخذوه ،فهذا أشرف لكم ،نحن نريد لكم العزة وأنتم خذلتمونا وأعادوا الجناسي
ً
ً
غصبا عنكم» ،مؤكدا أن «استجواب رئيس الوزراء ُس ِحب مقابل عودة الجناسي»،
في حين أن تلك األداة يجب وضعها «في مكانها الحقيقي وال تستخدم كابتزاز».
ً
وواصل الرومي مخاطبا الحكومة« :أنتم راضون بالطعن في الدستور بسبب
ضعفكم وهوانكم واستجابتكم لالبتزاز النيابي».

محكمة الوزراء تفصل في الدفوع...
المحكمة المحامي العام المستشار محمد الدعيج بأن التحقيقات سليمة وتتطابق
ً
مع القانون ،موضحا أن الدفع ببطالنها ردت عليه محكمة التمييز بتعييب اإلجراءات
السابقة على المحاكمة.
وبعد انتهاء النيابة من ردها ،طالب المحامي عبدالهادي بالحكم بعدم دستورية
المادتين  4و 8من قانون المحكمة ،لمخالفتهما الدستور وإخاللهما بحق المساواة،
في وقت طالب دفاع الوكيل السهالوي المحامي أحمد العياش بالحكم بعدم دستورية
المادة  11من القانون ذاته ،إلخاللها بحق التقاضي لموكله ،وإحالة المواد المطعون
عليها إلى المحكمة الدستورية.
َ
شاهدين أمامها لمناقشتهما ،هما رئيس
وطالب الدفاع من المحكمة استدعاء
المكتب الصحي السابق في الواليات المتحدة ،وممثل ديوان المحاسبة الذي استمعت
لجنة التحقيق ألقواله ،إلى جانب االطالع على ملف الدعوى ،قبل أن تقرر المحكمة
في ختام الجلسة تحديد جلسة  8يناير المقبل للفصل في الدفوع الشكلية ،على أن
تحدد جلسة الحقة بعد الرد عليها لنظر الموضوع.

االمير مستقبال وزير الصحة والجمعية الطبية
وذكــر الموسوي أن "الجمعية
تحتفل بـهــذا ال ـيــوم مـنــذ نـحــو 4
إلى  5سنوات ،ونتمنى رعايتكم

الـكــريـمــة ل ـهــذه االحـتـفــالـيــة هــذه
الـ ـسـ ـن ــة ،وأن ت ـش ـم ــل رع ــاي ـت ـك ــم
السامية هذه الجائزة".

هيئة القوى العاملة إلى...
المقبل لمجلس ال ــوزراء ،لتكون بذلك أغلبية الجهات المسؤولة عن تنظيم سوق
العمل ،في القطاعين الحكومي واألهلي ،والعمالة الوطنية ،تحت مظلة جهة واحدة،
ً
وخصوصا عقب نقل تبعية ديوان الخدمة المدينة إلى وزارة الشؤون االقتصادية،
وانتظار تصويت أعضاء مجلس األمة على قرار دمج برنامج إعــادة هيكلة القوى
العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع ُ «القوى العاملة».
ً
وأوض ـحــت الـمـصــادر أن «الـهـيـئــة أنـشـئــت وف ـقــا لـلـقــانــون رق ــم  109لسنة ،2013
باعتبارها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها وزير
الـشــؤون االجتماعية والعمل ،وتتولى االختصاصات المقررة فــي القانونين رقم
ّ
 1969/ 28و ،»2010/ 6مشيرة إلى أن «مجلس اإلدارة ُيشكل برئاسة الوزير وعضوية
المدير العام للهيئة ،ونائب الرئيس ،وأربعة أعضاء من الجهات الحكومية يكون
تعيينهم بمرسوم بناء على ترشيح الوزير ،على أال تقل درجة كل منهم عن وكيل
وزارة مساعد ،إلى جانب ثالثة من ذوي الخبرة».

ترامب يثير الذعر في األسواق...
مجلس النواب نانسي بيلوسي ،ونظيرها في مجلس الشيوخ تشاك شومر ،في
بيان مشترك« :إنها ليلة عيد الميالد ،وترامب ُيغرق البالد في الفوضى» ،مشيرين
ً
إلى أن «البورصة تتراجع بينما يخوض الرئيس حربا شخصية ضد مجلس
االحتياطي الفدرالي بعد إقالته وزير دفاعه».
ً
ورغم أن الجلسة المختصرة كانت من بين ليالي «الكريسماس» األكثر نشاطا في
«وول ستريت» ،حيث جرى تداول نحو  1.7مليار سهم ،فإنها كانت األسوأ على اإلطالق
بالنسبة إلى أداء األسهم ،إذ هبط «داو جونز» الصناعي  ،%2.9أو  653نقطة إلى 21792
نقطة ،وهي أكبر خسائر قياسية يسجلها عشية هذا االحتفال ،كما انخفض «ناسداك»
 ،%2.2أو  140نقطة ،إلــى  6193نقطة ،بينما تراجع « »S&P 500بنسبة  ،%2.7أو 65
نقطة ،إلى  2351نقطة.
وفي آسيا ،انخفضت األسهم اليابانية في جلسة أمس ،عقب العودة من عطلة رسمية،
ً
مقتفية أثر نظيرتها في «وول ستريت» ،وأغلق مؤشر نيكي فاقدا  %5عند  19155نقطة،
ً
ليهبط دون مستوى  20ألف نقطة للمرة األولى منذ سبتمبر  ،2017ومنخفضا %21
منذ إغالق  2أكتوبر البالغ  24270.6نقطة.
ً
ً
وتراجعت أيضا األسهم الصينية ،وأنهى مؤشر شنغهاي المركب التداوالت منخفضا
 %0.8إلى  2504نقاط ،كما تراجع «شنتشن» المركب بالنسبة نفسها عند  1285نقطة.
وفي أسواق النفط ،هبطت األسعار بأكثر من  %6إلى أدنى مستوى في أكثر من عام
أمس ،مع تضرر األسواق من مخاوف بشأن تباطؤ االقتصاد العالمي.
وسجلت العقود اآلجلة للخام األميركي وخــام القياس العالمي مزيج برنت أدنى
مستوى منذ عام  2017خالل الجلسة ،مما وضع الخامين على مسار الهبوط بنحو
		
 %40خالل الربع.
(وكاالت) ١٥

البشير يتهم «الخونة» باستغالل
لمطالب المتظاهرين هي واجب الحكومة ،قال« :نحن نعلم أننا نعاني مشاكل
ً
اقـتـصــاديــة ،لـكــن الـسـبــب هــو ال ـح ـصــار» ،شــاكــرا الجماهير الـتــي استقبلته هــذا
االستقبال الحافل ،الذي هو أبلغ رد على الخونة والمخربين».
ً
وقبل ساعات من زيارته لوالية الجزيرة ،التي افتتح خاللها عددا من المشاريع
ً
التنموية والخدمية ،برفقة عدد من الوزراءّ ،
وجه الرئيس السوداني خطابا إلى
ّ
شعبه ،مساء أمس األول ،حذر فيه من «االستجابة لمحاوالت زرع اإلحباط».
ً
وتأتي تصريحات البشير في وقت شهدت العاصمة الخرطوم ،أمس ،انتشارا
ً
كثيفا لقوات الشرطة بعد دعوات لمسيرة لـ «تجمع المهنيين» إلى القصر الرئاسي،
ً
لمطالبة الرئيس بالتنحي فورا.
(الخرطوم  -وكاالت) ٢٤

وشـ ــدد ع ـلــى أن ــه "ال يـمـكــن أن
ي ـشــرف ه ــذه ال ـج ــائ ــزة غ ـيــر اســم
سموكم أمير اإلنسانية ،خاصة

أن الـطــب مهنة إنـســانـيــة ،ونريد
تكريم هذه المهنة اإلنسانية من
قبل أمير اإلنسانية".

بدوره ،أشاد عضو الجمعية د.
أحمد الرشيدي بإنجازات أطباء
الكويت ،قائال" :قبل شهر تقريبا
قامت مجموعة مكونة من خمسة
أطباء كويتيين برحلة إنسانية
ا لــى بنغالدش لمساعدة الجئي
الروهينغا".
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ـ ــه ،وخـ ـ ـ ــال ع ـمــل
المجموعة الطبية ،وفــي  3أيــام،
"أنـ ـج ــزن ــا  32ع ـم ـل ـيــة ج ــراح ـي ــة،
وأجرينا فحوصات طبية متنوعة
لنحو  350مــريـضــا" ،مضيفا أن
أع ـضــاء تـلــك الـمـجـمــوعــة الطبية
كانوا جميعا من أطباء الكويت،
وأعـ ـ ــرب ع ــن اف ـت ـخ ــاره ب ــأن ــه كــان
واحدا من أعضاء المجموعة التي
قــامــت ب ـهــذه الـمـهـمــة اإلنـســانـيــة
باسم الكويت.

العالقات المعطلة عبر...
األوروبي صراحة بأنه «عدو» ،كما اتهم فيديريكا موغيريني،
التي تشغل منصب ممثل االتحاد األوروبي األعلى للشؤون
الخارجية واألمن ،بأنها تكره أميركا.
الــواقــع أن مثل هــذه التصريحات في حد ذاتها (وهناك
ً
ً
الـكـثـيــر غ ـيــرهــا) تـمـثــل خ ــروج ــا ص ــارخ ــا عـلــى ال ـل ـغــة ،الـتــي
استخدمها الرؤساء األميركيون السابقون لوصف أصدقاء
أميركا األوروبيين ،لكن كلمات ترامب تصبح أكثر إثارة للقلق
واالنزعاج عندما َ
تقارن بلغة اإلطــراء التي يستخدمها في
وصف خصوم الواليات المتحدة.
ُ
تــرى ،هل هو أمــر ينطوي على أي أهمية عندما يمتدح
ترامب الرئيس الروسي فالديمير بوتين ودكتاتور كوريا
الشمالية كيم جونغ أون ،في حين ينتقد في الوقت نفسه
المستشارة األلمانية أنجيال ميركل؟ تشير استطالعات
الرأي األخيرة إلى أنه أمر مهم بالفعل ،فعلى مدار السنوات
الثماني عشرة األخيرة ،سواء كان األميركيون ينظرون إلى
روسيا بارتياب أو أمل ،كان الجمهوريون والديمقراطيون
على حد سواء ينظرون إلى ذلك البلد من خالل نفس العدسة
إلى حد كبير ،لكن المديح المتعذر تفسيره الذي يكيله ترامب
للرئيس بوتين أدى إلى تفتت هذا اإلجماع.
ً
ووفقا لدراسة مسح أجرتها مؤسسة غالوب ،في يوليو
ً
الماضي ،يكاد الجمهوريون يكونون اآلن أكثر ميال بنحو
الضعف ،مقارنة بالديمقراطيين ،إلــى النظر نحو روسيا
ً
إيجابيا.
على نحو مماثل ،هناك من األدلة ما يشير إلى أن تعليقات
ترامب المهينة حول منظمة حلف شمال األطلسي تعمل على
تعطيل الدعم الثنائي الحزبية ،الذي تمتع به الحلفاء ألكثر
ً
من سبعين عاما ،ففي الفترة من  2016إلى  ،2018قفزت نسبة
الجمهوريين الذين أخبروا مؤسسة يوغوف للبحوث بأنهم
يريدون االنسحاب من حلف شمال األطلسي من  %17إلى
 ،%38في حين دعمت نسبة  %38أخرى استمرار العضوية
في الحلف .وفجأة ،أصبح الحزب الذي حافظ فترة طويلة
على دعــم التحالفات العسكرية عند طريق مـســدود بشأن
القضية األساسية المتمثلة في حلف شمال األطلسي.
إلى جانب تسييس القضايا التي كانت تحظى ذات يوم
ً
باإلجماع من جانب الحزبين ،يعمل ترامب بنشاط أيضا
عـلــى تـقــويــض ال ـم ـشــروع األوروب ـ ــي ،ومـنــذ إن ـشــاء االتـحــاد
األوروبي ،كان الرؤساء األميركيون من الحزبين الديمقراطي
والجمهوري يفترضون عن حق أن «هــذا االتحاد المتزايد
الـقــوة والمتانة» يصب فــي مصلحة أميركا الوطنية ،لكن
ترامب أنهى هذا التقليد بشكل مفاجئ ،فهو لم يشجع دول
االتحاد األوروبي صراحة على الخروج من الكتلة فحسب؛
ً
بل ذهب أيضا إلى فرض رسوم جمركية على صادراتها إلى
الواليات المتحدة ،وبالتخلي عن االتفاق النووي مع إيران،
تسبب في تخريب أحد أهم إنجازات التعاون بين االتحاد
األوروبي والواليات المتحدة في السنوات األخيرة.
وبإضعاف الوحدة الغربية ،وترك وظائف السفراء شاغرة
في مختلف أنحاء أوروبا ،وشن هجمات شخصية ضد قادة

أوروبـيـيــن ،أوضــح تــرامــب نــوايــاه بـقــوة .والــواقــع أنــه يجرد
أمـيــركــا مــن أصــولـهــا فــي الـعــاقــة عـبــر األطـلـســي ،ويتخلى
عن الدور القيادي التقليدي الذي اضطلعت به أميركا على
الساحة العالمية ،وفــي إطــار مؤسسات مثل منظمة حلف
شمال األطلسي.
ورغم أن ترامب وأعضاء حكومته حريصون على حضور
االجتماعات الوزارية ومؤتمرات القمة ،فإن مشاركاتهم ال
ً
ترقى إلى مستوى القيادة إال قليال.
لنتأمل هنا قمة حلف شمال األطلسي في يوليو الماضي،
ً
ً
إذ كانت كل السياسات «القابلة لإلنجاز» تقريبا متفقا عليها
قبل عدة أشهر ،وقد أعيد تغليفها فقط إلعطاء قادة الحلف
مــا يحتفلون بــه ،وحـتــى إص ــاح هيكل الـقـيــادة العسكرية
للحلف -جوهرة التاج في قمة هذا العام -جرى االنتهاء منه
قبل أشهر بين وزراء الدفاع ،وكــان هناك على األقــل بعض
التقدم نحو إغالق فجوات االستعداد وتحرك القوات؛ لكن
هــذه اإلنـجــازات أسقطت بفعل نوبة الغضب التي أصابت
ترامب بشأن اإلنفاق الدفاعي ،وهي قضية مهمة ال تخدمها
مثل هذه الدراما اإلضافية.
ً
ولـكــن ،بــدال مــن دفــع حلف شمال األطلسي إلــى التعامل
مع قضايا صعبة ،مثل الذكاء االصطناعي واستكشاف أو
عسكرة الفضاء ،قرر مستشارو ترامب أن مجرد حمل رئيسهم
ببساطة على الظهور أمر ال يخلو من إنجاز في حد ذاته ،لكن
هذا الحلف لم يعد بوسعه أن يستمر في العمل على الطيار
اآللي .والواقع أن غياب اليد األميركية عن أدوات التحكم ألربع
أو حتى ثماني سنوات ّ
يفت بشدة في عضد الحلف ،ويهدد
باإلضرار بوحدته وقدراته على نحو ال يمكن إصالحه.
كــانــت ال ـعــاقــات بـيــن أم ـيــركــا وأوروبـ ـ ــا مـعـقــدة وعــامــرة
ً
بالنزاعات السياسية دائما ،لكن على النقيض من الرؤساء
السابقين ،يشكك ترامب في القيمة األساسية للعالقة عبر
األطلسي ،وفــي سعيه إلــى تقويضها ،وضــع يــده في أيدي
أم ـثــال بــوتـيــن ،ورئ ـيــس ال ـ ــوزراء الـمـجــري فـيـكـتــور أورب ــان،
والرئيس الصيني شي جين بينغ.
عـنــدمــا يـتــولــى الــرئـيــس األمـيــركــي ال ـســادس واألرب ـعــون
ً
منصبه ،ال ينبغي له أبــدا أن يستسلم ألي أوهــام حــول ما
يستلزمه إصالح األضرار التي أحدثها ترامب ،وسواء كان
ذلك في يناير  2021أو  ،2025فإن مجرد العودة إلى الوضع
ً
ً
ال ــراه ــن بـعــد ال ـحــرب لــن يـكــون خ ـي ــارا واردا ،فــال ـعــودة إلــى
االستثمار في العالقة عبر األطلسي تستلزم إعادة تعريفها
ً
ً
ً
أوال ،ولن يكون العام المقبل موعدا سابقا لألوان للبدء في
التفكير بشكل خالق في مسارات جديدة للتعاون.
*نائبة مستشار األمن القومي لنائب الرئيس األميركي
السابق جو بايدن ،وزميلة مركز «من أجل أمن أميركي
ً
جديد» ،وزميلة زائرة في أكاديمية بوش في برلين حاليا.
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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محليات
ولي العهد للطلبة :ضرورة التفوق لرفد تقدم الوطن
استقبل المحمد و«البلدي» ومسؤولي االتحاد الوطني لطلبة الكويت

العازمي :نتابع إجراءات إعادة جثمان
الطالب الرميح المتوفى في أميركا
نعاه وأكد الحرص على متابعة أي طارئ يحدث مع الطلبة

ً
ولي العهد مستقبال وفد االتحاد الوطني لطلبة الكويت
استقبل سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد بقصر بيان ،صباح
امس ،سمو الشيخ ناصر المحمد.
واس ـ ـت ـ ـق ـ ـب ـ ــل سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوه رئ ـ ـيـ ــس
المجلس البلدي أسامة العتيبي،
ونــائــب رئ ـيــس الـمـجـلــس الـبـلــدي
ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـمـ ـح ــري ،ح ـي ــث قــدمــا
لـسـمــوه إص ـ ــدارا خــاصــا بـعـنــوان
«مـ ـح ــاض ــر ت ــاري ـخ ـي ــة لـلـمـجـلــس
الـ ـبـ ـل ــدي م ـن ــذ ع ـ ــام  ،»1932وق ــد
ش ـكــره ـمــا س ـم ــوه مـتـمـنـيــا لـهـمــا
التوفيق والنجاح.

واس ـت ـق ـبــل ول ــي ال ـع ـهــد رئـيــس
الهيئة التنفيذية لالتحاد الوطني
لطلبة الكويت ،ورؤســاء وأعضاء
الـ ـف ــروع ل ـل ـعــام ال ـجــام ـعــي -2018
 2019في كل من جامعة الكويت،
وال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـح ــدة واي ــرلـ ـن ــدا،
وجـمـهــوريــة فــرنـســا ،وجمهورية
مصر العربية وكندا وأستراليا.
وأك ـ ــد س ـم ــوه ألب ـن ــائ ــه الـطـلـبــة
أهـ ـمـ ـي ــة طـ ـل ــب الـ ـعـ ـل ــم وض ـ ـ ـ ــرورة
ال ـت ـم ـيــز وال ـت ـف ــوق ال ـع ـل ـمــي لنيل
أعلى الــدرجــات العلمية ،من أجل

اإلس ـه ــام ف ــي رف ــد مـسـيــرة الـبـنــاء
والتقدم لوطننا العزيز ،كما حث
أبناءه على أن يكونوا خير سفراء
لبلدهم ونـقــل ال ـصــورة المشرقة
لدولتهم في كل المحافل العلمية،
وأن يكونوا على قدر المسؤولية
وعند حسن ظن وطنهم وأهلهم.
كما أكــد سموه ألبنائه الطلبة
أن ـ ـهـ ــم مـ ـح ــل اه ـ ـت ـ ـمـ ــام ق ـي ــادت ـه ــم
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ،ت ـ ـحـ ــت ظ ـ ــل ق ــائ ــد
مـسـيــرتـنــا ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األحـ ـم ــد،

والـتــي ال تــدخــر جـهــدا فــي توفير
ال ـ ــدع ـ ــم واإلمـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان ـ ـ ــات ،وت ــذلـ ـي ــل
ال ـ ـع ـ ـق ـ ـبـ ــات م ـ ـ ــن اج ـ ـ ـ ــل م ــواصـ ـل ــة
مـ ـش ــواره ــم ال ـ ــدراس ـ ــي وت ـح ـق ـيــق
أ هــدا فـهــم العلمية ،ليتمكنوا من
خ ــدم ــة وط ـن ـهــم ال ـغ ــال ــي ،متمنيا
لهم التوفيق والنجاح ،وقد قدموا
ل ـس ـم ــوه هـ ــدايـ ــا ت ــذك ــاري ــة ب ـهــذه
المناسبة.
ح ـضــر الـمـقــابـلــة وك ـيــل دي ــوان
سمو ولي العهد للشؤون المحلية
الشيخ أحمد الجابر.

نعى وزيــر التربية وزير
الـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي د .حــامــد
الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي الـ ـفـ ـقـ ـي ــد ط ــال ــب
البعثة عبدالعزيز الرميح،
الذي توفي إثر حادث مرور
فـ ـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
األميركية حيث كان يتابع
دراسته هناك.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــي ف ــي
ت ـصــريــح ص ـح ــاف ــي ،مـســاء
أ مـ ــس األول ،إن «ا لـتـعـلـيــم
العالي» تلقت ببالغ الحزن
واألسـ ـ ــى ن ـبــأ وف ـ ــاة الـفـقـيــد
الـ ـ ــرم ـ ـ ـيـ ـ ــح ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـع ــرض
ل ـحــادث م ــرور ً فــي نوفمبر
الماضي ،داعيا المولى عز
وجـ ــل أن ي ـت ـغ ـمــده بــواســع
رحـ ـمـ ـت ــه وأن ي ـل ـه ــم ذوي ـ ــه
الصبر والسلوان.
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن م ـ ـ ـسـ ـ ــؤو لـ ـ ــي
الـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـحـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة
ك ــان ــوا ع ـل ــى ت ــواص ــل دائ ــم
مـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــات الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة
والمستشفى الذي كان يرقد
فيه الفقيد الرميح لمتابعة

حامد العازمي

ً
حالته الصحية خصوصا
أنه خضع لعدة عمليات.
وإذ أعرب الوزير العازمي
عن األسف لتلقي هذا النبأ
أكــد «الـحــرص على متابعة
أي طارئ يحدث مع الطلبة
من خالل مسؤولي المكاتب
الثقافية».
وأوضح أن الوزارة وعبر
المكتب الثقافي تتابع إتمام

الجارالله :ال صحة لتقديم منحة لمقدونيا «التربية» :إلغاء مناقصات صيانة
«حولي» و«مبارك الكبير»
إلقامة مدينة ترفيهية
ن ـفــى نــائــب وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة خــالــد
ً
ً
الجارالله نفيا قاطعا صحة ما تناقلته
وسـ ــائـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي مــن
معلومات بشأن المنحة المقدمة من
الـكــويــت إل ــى مـقــدونـيــا إلقــامــة مدينة
ترفيهية متكاملة.
ً
وردا على سؤال لـ»كونا» أمس األول،
حول ما تناقلته وسائل التواصل من
معلومات بشأن المنحة المقدمة من
ال ـكــويــت إل ــى مـقــدونـيــا إلقــامــة مدينة
ترفيهية نـفــى ال ـجــارال ـلــه صـحــة ذلــك،
ً
داعـيــا مـتــداولــي هــذه المعلومات إلى
ت ــوخ ــي ال ـم ــوض ــوع ـي ــة وال ـم ـص ــداق ـي ــة
وتحري الدقة قبل تداولها.
والتقى نائب وزير الخارجية خالد
الـجــارالـلــه ،أم ــس ،سفير أرمينيا لدى
الكويت سارمين باغداساريان ،وبحث
ً
معه عددا من أوجه العالقات الثنائية

●

ً
الجارالله مستقبال سفير أرمينيا
ب ـيــن ال ـب ـل ــدي ــن ،إض ــاف ــة إلـ ــى ت ـط ــورات
األوض ـ ــاع عـلــى الـســاحـتـيــن اإلقليمية
والدولية.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية
ل ـشــؤون مـكـتــب نــائــب ال ــوزي ــر السفير
أيهم العمر.

ً
ارتفاع سلة «الزبيدي» إلى  250دينارا
قبل  ٤أيام من فتح باب الصيد في المياه اإلقليمية
●

علي حسن

أكد رئيس االتحاد الكويتي
ل ـ ـص ـ ـيـ ــادي األس ـ ـ ـمـ ـ ــاك ظ ــاه ــر
ال ـصــويــان أن أس ـع ــار السمك
والــروب ـيــان مــازالــت طبيعية،
وأفضل من السنوات الماضية،
خاصة فيما يتعلق بالروبيان.
وقال الصويان ،لـ«الجريدة»،
«رغ ــم ان ــه م ــازال هـنــاك  4أيــام
ل ـف ـت ــح بـ ـ ــاب الـ ـسـ ـم ــاح لـصـيــد
الروبيان في المياه اإلقليمية،
فإن أسعار السلة طبيعية ولم
ت ـ ــزد ،ح ـيــث ي ـب ـلــغ س ـعــر سلة
الروبيان  80دينارا».
وعـ ـ ــن ارتـ ـ ـف ـ ــاع سـ ـع ــر سـلــة

أسماك الزبيدي ،التي تتراوح
بين  200و 250دينارا ،بواقع
 16دينارا للكيلو ،أوضــح أن
سبب ارتـفــاع األسـعــار يرجع
إلى عدم توافر «الزبيدي» ،ألن
الفترة الحالية ليست موسمه،
والموجود قليل جدا.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن سـ ـع ــر
الــزبـيــدي سـيـبــدأ االنـخـفــاض
تدريجيا فــي مــارس المقبل،
وه ــو مــوســم ت ـكــاثــره بـكـثــرة،
وستعود األسعار كما كانت،
كما أن أسعار أسماك النقرور
والشيمة مازالت مرتفعة.

تنظم اللجنة الوطنية الكويتية للتربية
والـ ـعـ ـل ــوم وال ـث ـق ــاف ــة (ي ــون ـس ـك ــو) مـلـتـقــى
المؤسسات الوطنية لدعم التعليم المهني
والفني يومي  30و 31يناير المقبل ،في
إطــار سعيها إلــى المساهمة فــي تحقيق
بـنــود الــركـيــزة الـســادســة مــن رؤي ــة كويت
جديدة .2035
وأكـ ــدت األم ـي ـنــة ال ـعــامــة لـلـجـنــة نــاديــة
الوزان ،في تصريح لـ«كونا» أمس ،حرص
ال ـل ـج ـنــة ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر ال ـت ـع ـل ـيــم الـمـهـنــي
والـ ـفـ ـن ــي ،ب ـم ــا ي ـس ـهــم ف ــي بـ ـن ــاء وتـنـمـيــة
مهارات الخريجين الجدد ،باعتبارهم أبرز
األولويات التنموية.
وقــالــت ال ـ ــوزان إن الـمـلـتـقــى سيناقش
عـلــى م ــدار ع ــدد مــن الـجـلـســات مجموعة
مــن القضايا ذات الصلة ،تتناول األولــى
واقع التعليم المهني والفني في الكويت
ومتطلبات الرؤية التنموية ،يتحدث فيها

ممثلو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والـتــدريــب والـمـجـلــس األعـلــى للتخطيط
والتنمية ووزارة التربية والمركز الوطني
لتطوير التعليم.
وأضــافــت أن الجلسة الثانية ستحمل
عـنــوان «مناهج التعليم المهني والفني
وطـ ـ ـ ــرق ال ـ ـتـ ــدريـ ــس ف ـ ــي ظ ـ ــل الـ ـتـ ـح ــوالت
الـ ـمـ ـتـ ـس ــارع ــة واالت ـ ـ ـجـ ـ ــاهـ ـ ــات ال ـع ــال ـم ـي ــة
المعاصرة» ،يشارك فيها ممثلو جامعة
الـخـلـيــج لـلـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا ووزارة
التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ووزارة التربية.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت أن ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة
ستستعرض جهود المؤسسات الوطنية
المتداخلة تجاه النهوض بالتعليم المهني
وال ـف ـنــي ،السـيـمــا ج ـهــود ديـ ــوان الـخــدمــة
ال ـم ــدن ـي ــة وج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت وال ـم ـج ـلــس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب.

بينما واجهت وزارة التربية مع بداية العام الدراسي
الحالي  2019/2018أزمة في موضوع صيانة المدارس
وعــدم صالحية أجهزة التكييف ،والتي أطاحت عددا
من قياديي الوزارة ،علمت «الجريدة» من مصادرها أن
الوزارة خضعت للجهات الرقابية وبدأت إجراءات إلغاء
مناقصات الصيانة لمنطقتي حولي ومـبــارك الكبير
التعليميتين ،وذلك بعد اعتراض ديوان المحاسبة على
إجراءات طرح المناقصات الخاصة بهاتين المنطقتين
التعليميتين ،وهو األمر الذي دفع الوزارة للجوء إلى رفع
الموضوع إلى مجلس الــوزراء الذي لم يوافق ،على ما
يبدو ،على تمرير هذه المناقصات وإعادتها إلى المربع
األول بإجراءات جديدة.
وفي هذا السياق ،طالب وكيل قطاع الشؤون المالية
بــوزارة التربية يوسف النجار ،وكيل قطاع المنشآت
التربوية والتخطيط ياسين الياسين بالعمل على إعداد
مشاريع وثائق جديدة للمناقصات المذكورة من جهات
االختصاص في قطاع المنشآت ،مشددا على ضرورة أن

«الكهرباء» :ربط قطاعات الوزارة
ً
إلكترونيا لتسهيل المعامالت
●

سيد القصاص

تعكف قطاعات وزارة الكهرباء
وال ـم ــاء حــالـيــا عـلــى تطبيق فكرة
الحكومة اإللكترونية ،بحيث تتجه
الوزارة إلى ربط جميع معامالتها
ومشاريعها ،تمهيدا لالستغناء عن
المعامالت الورقية.
وق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة فــي
الوزارة إلى أن قطاعاتها بدأت في
عقد اجتماعات مكثفة خالل الفترة
األخيرة لربط قطاعاتها الكترونيا
حـتــى يـسـهــل الـتـعــاطــي ،مستقبال
مــع بقية الجهات الحكومية التي
ستبدأ في تطبيق مشروع الحكومة
اإللكترونية على مستوى الدولة.
وأوض ـح ــت ال ـم ـصــادر أن قطاع
شؤون المستهلكين خطى خطوات
ج ـ ـ ــادة فـ ــي ت ـط ـب ـيــق فـ ـك ــرة ال ــرب ــط

ظاهر الصويان

«يونسكو» :تطوير التعليم المهني
لتنمية مهارات الخريجين

فهد الرمضان

اإللـكـتــرونــي ،الفـتــة إلــى أن القطاع
يسعى إلــى جعل جميع معامالته
الخاصة بتسديد الفواتير ونظام
القطع واإليصال ودفع قيمة التأمين
بالنسبة إلــى أصـحــاب القطاعات
االستثمارية والتجارية بأن يكون
جميعها إلكترونيا ،بحيث يتمكن
ال ـمــراجــع مــن إن ـجــاز معاملته من
بيته دون مراجعة مبنى الوزارة أو
مكاتب شؤون المستهلكين.
وذكرت أن وزير الكهرباء والماء
الـ ـس ــاب ــق ب ـخ ـي ــت ال ــرشـ ـي ــدي ك ــان
حريصا على تطبيق هــذه اآللـيــة،
مشيرة إلى أن الوزارة قطعت شوطا
كبيرا في إنجاز هــذه اآللـيــة ،حتى
تتمكن مــن مـســايــرة خـطــة الــدولــة
التنموية التي ترتكز بشكل أساسي
على فكرة تطبيق مشروع الحكومة
واإللكترونية.

يراعى في إعدادها االلتزام بالتعميم رقم  2لسنة 2018
والصادر عن الجهاز المركزي للمناقصات العامة في
شأن العقود النموذجية .وأشــار إلى أنه يتطلب كذلك
عــرض أوراق المناقصة على إدارة الفتوى والتشريع
إلج ــراء المراجعات الــازمــة لها قبل مخاطبة الجهاز
المركزي للمناقصات العامة للعمل على طرحها ،بعد
توفير االعتمادات المالية الــازمــة ،منوها إلــى أهمية
مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة للعمل على
إلغاء المناقصات القديمة لعدم إمكانية اتمام التعاقد
مع المناقص الفائز في ظل رفض ديوان المحاسبة لها.
إلى ذلك ،أكدت المصادر التربوية أن هذا األمر يترتب
عليه البدء بإجراءات مناقصات جديدة ،مما يعني دورة
مستندية طويلة قد تستغرق حوالي  6أشهر أو أكثر
لالنتهاء من إجراءات المناقصات الخاصة بالصيانة،
مبينة أن قـيــاديــي التربية يعملون على تذليل كافة
العقبات لالنتهاء من هذه اإلجراءات بأسرع وقت ،حيث
يتم توقيع العقود قبل شهر سبتمبر المقبل ،وهو موعد
انطالق العام الدراسي الجديد حتى ال يقعون في المأزق
نفسه للعام الدراسي الحالي.

اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ــازمـ ــة لـنـقــل
جثمان الفقيد إلــى الـبــاد،
ً
مــؤكــدا حــرص المسؤولين
على االنتهاء من اإلجراءات
بأقرب وقت ممكن.
وتـ ـمـ ـن ــى ال ـ ـسـ ــامـ ــة ل ـكــل
ـدارسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ف ــي
ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة ال ـ ـ ـ ً
ال ـخ ــارج ،داع ـي ــا إيــاهــم الــى
الحذر أثناء القيادة
توخي ً
خـصــوصــا فــي ظــل تقلبات
الجو.
و ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن أن ا لـ ـ ـم ـ ــا ح ـ ــق
دول
ال ـ ـث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل
ً
االب ـت ـع ــاث ال ت ــدخ ــر ج ـهــدا
ت ـج ــاه تـسـهـيــل اإلج ـ ـ ــراءات
ا لـ ـ ـ ــاز مـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي أي ط ـ ـ ــارئ
يـ ـتـ ـع ــرض ل ـ ــه الـ ـطـ ـلـ ـب ــة مــع
الجهات المعنية.

«األبحاث» يؤكد أهمية
حصوله على براءة اختراع
بتحلية المياه
أك ــد مــركــز أب ـح ــاث ال ـم ـيــاه ،ال ـتــابــع لمعهد
الكويت لألبحاث العلمية ،أهمية حصوله على
براءة االختراع الممنوحة له من مكتب براءات
االخـ ـت ــراع وال ـع ــام ــات ال ـت ـجــاريــة بــالــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة ب ـش ــأن تـصـمـيــم وت ـص ـن ـيــع أغـشـيــة
الفلترة النانومترية الخاصة بتحلية المياه.
وأعـلــن المعهد ،فــي بـيــان صـحــافــي ،أمــس،
أن ب ـ ــراءة االخـ ـت ــراع مـنـحــت ل ـم ـشــروع ُيـعـنــى
بتصميم وتصنيع أغشية الفلترة النانومترية
بــاسـتـخــدام طـبـقــة رقـيـقــة مــركـبــة مـبـتـكــرة في
م ـخ ـت ـب ــرات الـ ـم ــرك ــز ل ـه ــا خ ـص ــائ ــص ف ــري ــدة
ومـتـمـيــزة فــي مـعــالـجــة م ـيــاه الـبـحــر والـمـيــاه
الجوفية.
وأوضــح أن االختراع يستهدف رفع جودة
ال ـم ـي ــاه ال ـع ــذب ــة ،وال ـت ـغ ـلــب ع ـلــى ال ـت ـحــديــات
الفنية التي تواجهها تقنيات تحلية المياه،
كالترسبات الملحية واالن ـس ــدادات والـصــدأ
وال ـتــآكــل مــع زيـ ــادة الـعـمــر االف ـتــراضــي لنظم
معالجة وتحلية المياه.

الحربي لرؤساء لجان االمتحانات :ال إفراط
وال تفريط في تطبيق الئحة الغش
●

فهد الرمضان

طالب وكيل وزارة التربية،
د .سـ ـع ــود الـ ـح ــرب ــي ،م ــدي ــري
المناطق التعليمية ورؤ ســاء
لـ ـجـ ــان االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ب ــات ـب ــاع
الـمــرونــة فــي تطبيق الالئحة
الـ ـج ــدي ــدة ،وع ـ ــدم اإلف ـ ـ ــراط أو
التفريط في تسجيل محاضر
الغش.
وش ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـحـ ـ ــربـ ـ ــي ،خ ـ ــال
حـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوره أم ـ ـ ـ ــس اجـ ـتـ ـم ــاع ــا
ض ـم ــه م ــع م ــدي ــري ال ـم ـنــاطــق
ورؤس ـ ـ ــاء ل ـج ــان االخ ـت ـب ــارات
للصف الثاني عشر بقسميه
العلمي واألدبي ،على ضرورة

االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد ال ـ ـكـ ــامـ ــل ل ـف ـت ــرة
االخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات ،وتـ ــوف ـ ـيـ ــر كــل
م ـت ـط ـل ـبــات ال ـل ـج ــان وتـطـبـيــق
قرارات تشكيل رؤساء اللجان
في جميع المدارس الثانوية،
في حين كشف مصدر تربوي
أن اجتماع المجلس الذي عقد
ب ـح ـض ــور ال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـســاعــد
للتعليم ال ـعــام بــاإلنــابــة ،فهد
ّ
الغيص ،تركز على االختبارات
وآل ـيــة نقلها وتــوزيـعـهــا على
ال ـم ـنــاطــق الـتـعـلـيـمـيــة ،وآل ـيــة
العمل بها داخل اللجان.
وأضــاف أن الــوزارة ملتزمة
بتطبيق لــوا ئــح ا ل ـغــش ،التي
تعد لوائح تنظيمية ،وساهمت

بـشـكــل كـبـيــر ف ــي تـقـلـيــل هــذه
ال ـحــاالت بــاالخ ـت ـبــارات ،الفتا
إل ــى أن ــه «ت ــم خ ــال االجـتـمــاع
االس ـ ـت ـ ـمـ ــاع إلـ ـ ــى الـ ـع ــدي ــد مــن
األفكار والمقترحات وحوارات
مفتوحة تـنــاولــت الـعــديــد من
المشاكل وكيفية البحث لحلها
م ــن ق ـبــل الـ ـ ـ ــوزارة وال ـم ـنــاطــق
التعليمية ،ومديري المدارس
ولـجــان االخـتـبــارات لمعالجة
المشكالت حال حدوثها ،وهذا
ينبع من ثقتنا بالعاملين في
الـ ـمـ ـي ــدان» ،مـتـمـنـيــا أن تسير
األمور بشكل جيد.

«الخدمة المدنية» :ال نتدخل في وضع التقييم الخاص بموظفي الدولة
«مسؤولية الجهات الحكومية ...والديوان ال يملك حق االعتراض عليها»
●

محمد الجاسم

أكدت مصادر قيادية في ديوان
الخدمة المدنية أن آلية التقييم
الجديد مسؤولية تقوم بتنفيذها
الجهات الحكومية ،حسبما ورد
في قرار مجلس الخدمة المدنية
بـشــأن قــواعــد وأس ــس وإج ــراء ات
و مــوا عـيــد تقييم أداء الموظفين
والتظلم منه.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر،
لـ ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» ،أن ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوان ال
يتدخل بشكل أو بآخر في عملية
ت ـق ـي ـيــم م ــوظ ـف ــي ال ـ ــدول ـ ــة ،سـ ــواء
ف ــي الـنـسـبــة ال ـتــي تـشـكــل  70في
المئة ،المتمثلة في عوامل كفاء ة
األداء ا لـ ـ ـف ـ ــردي ،و ك ـ ـفـ ــاء ة األداء
الجماعي وا ل ـقــدرات الشخصية،
وتقييم كفاء ة شاغلي الوظائف

اإلش ــرافـ ـي ــة ،وال ح ـتــى بــالـنـسـبــة
الـ ـت ــي ت ـش ـك ــل  30فـ ــي ال ـم ـئ ــة مــن
ال ـت ـق ـي ـيــم ال ــوظ ـي ـف ــي ،والـمـتـعـلـقــة
بـمــدى االل ـتــزام بــالــدوام الرسمي
عن طريق الحضور واالنصراف.

اإلشراف دون التقييم
وأف ـ ـ ــادت بـ ــأن ق ـط ــاع ال ـش ــؤون
اإلدارية في كل جهة هو المسؤول
ع ــن وضـ ــع ال ـت ـقــاي ـيــم وال ـتــدق ـيــق
عـلـيـهــا واع ـت ـم ــاده ــا ،مـضـيـفــة أن
مسؤولية الــديــوان هي اإلشــراف
فقط ،وتوضيح أي بند أو نقطة
م ـت ـع ـل ـق ــة ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــرار ،حـ ـي ــث إن ـه ــا
جهة إشرافية وليست تنفيذية،
وال ت ـتــدخــل بــالـنـظــر بــالـحـضــور
واالنصراف الخاص بكل موظف،
كما ال تملك الحق في االعتراض

ع ـلــى الـتـقـيـيــم ال ـم ــرس ــل م ــن قبل
ال ـج ـهــة ،ب ــل تـسـتـقـبــل الـتـظـلـمــات
وتدرسها.
وعن محاسبة المسؤولين في
حال أخلوا بآلية التقييم ،أشارت
إلى أنه ال توجد آلية أو عقوبات
لمحاسبة المسؤولين المتخلفين
عن وضع التقييم بشكله الجديد،
بل هناك مرونة في آلية التنفيذ.
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«الصحة» :تنظيم آلية شراء األدوية واألجهزة الطبية
الفرهود يفتتح «أجنحة األطفال» في مستشفى الصباح
عادل سامي

أصـ ـ ــدر وزيـ ـ ــر ال ـص ـح ــة الـشـيــخ
د .ب ــاس ــل ال ـص ـب ــاح عـ ــدة قـ ـ ــرارات
ل ـت ـن ـظ ـيــم آلـ ـي ــة ال ـ ـشـ ــراء بـ ــالـ ــوزارة
بتشكيل لجنة ا ل ـشــراء الرئيسية
ول ـ ـجـ ــان ف ــرع ـي ــة ل ـ ـشـ ــراء االدوي ـ ـ ــة
والـمـسـتـهـلـكــات والـ ـل ــوازم الطبية
واألجهزة والمعدات الطبية ،وذلك
بما يتوافق مع قانون المناقصات
العامة رقم  49لسنة  2016والئحته

التنفيذية وتعاميم وزارة المالية
في هذا الشأن.
وي ـ ــأت ـ ــي ه ـ ـ ــذا االجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ض ـمــن
الـ ـخـ ـط ــوات ال ـت ـص ـح ـي ـح ـيــة ال ـتــي
ي ـت ـخــذهــا وزي ـ ــر ال ـص ـحــة لـتــافــي
مـ ــاح ـ ـظـ ــات ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ــرق ــابـ ـي ــة
الـمـتـمـثـلــة ف ــي دي ـ ــوان الـمـحــاسـبــة
وجهاز المراقبين الماليين.
ً
كما أصــدر وزيــر الصحة قــرارا

امتيازات للممرضين الكويتيين الفترة المقبلة
أع ــرب رئـيــس مجلس إدارة جمعية التمريض،
بندر العنزي ،عن ارتياحه بعد الجلسة الذي عقدها
وزمالؤه في مجلس اإلدارة مع رئيس ديوان الخدمة
المدنية م .أحمد الجسار ،ومناقشة كل القضايا التي
ّ
تهم التمريض في الكويت.
وق ـ ــال الـ ـعـ ـن ــزي ،ف ــي ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي أم ــس،
إننا وجــدنــا ّ
تفهما كبيرا لكل مطالب الممرضين
وه ـمــوم ـهــم ،ولـمـسـنــا اه ـت ـمــامــا ك ـب ـيــرا م ــن ال ــدول ــة
تـ ـج ــاه م ـس ـت ـق ـبــل ال ـت ـم ــري ــض ودعـ ـم ــه ع ـل ــى جـمـيــع
الـمـسـتــويــات ،س ــواء الــوظـيـفـيــة أو االجـتـمــاعـيــة أو

الـمــالـيــة ،مــن أج ــل تشجيع ه ــذه الـفـئــة لـتـظــل أكثر
تأثيرا وفاعلية في القطاع الصحي على مستوى
الدولة ،مشيرا إلى أن هناك امتيازات سيشعر بها
كل الممرضين الكويتيين خالل الفترة المقبلة على
كافة المستويات ،سواء المادية أو الدراسية وغيرها.
وكشف أن النقاش دخل مرحلة متقدمة في مشروع
الكادر ،فضال عن إعادة حصول الممرض على راتبه
كامال أثناء التفرغ الدراسي إلى الواجهة ،إضافة إلى
وضــع مهنة التمريض ضمن األعمال الشاقة التي
تتطلب إعادة النظر في بدالت الممرضين وحوافرهم.

ً
بتسمية د .فــاح الـعــازمــي وكيال
مـســاعــدا لـشــؤون خــدمــة المواطن
والتطوير اإلداري ،وتكليف علي
الخشاب بأعمال وظيفة مدير إدارة
ً
خدمة المواطن خلفا للعازمي.
وعلى صعيد آخر ،أصدر الوزير
ً
قرارا بندب احمد الغريب لوظيفة
م ــدي ــر إدارة ن ـظ ــم ال ـم ـع ـل ــوم ــات،
ونــدب مساعد الهويشل لوظيفة
مــراقــب تطوير النظم ب ــإدارة نظم
المعلومات.
وأعـ ــاد حسين ع ـيــدان لوظيفة
مـ ــراقـ ــب ال ـت ـش ـغ ـي ــل ب ـ ـ ـ ـ ــإدارة نـظــم
ً
المعلومات تنفيذا لحكم قضائي
صـ ـ ـ ــدر ب ـ ـهـ ــذا الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن ،وت ـك ـل ـي ــف
ف ـ ـ ــواز ال ــرف ــاع ــي ب ــال ـق ـي ــام ب ـم ـهــام
وكـيــل الـ ــوزارة المساعد للشؤون
الهندسية والمشاريع خالل فترة
تمتع األخير بإجازة دورية.
ً
كما أصدر الوزير قرارا بتحديد
تبعية مستشفى السجن والمراكز
الطبية بالمؤسسات العالجية التي
تشرف عليها وزارة الصحة لوكيل
الوزارة المساعد لشؤون الخدمات
الطبية االهلية.

«صندوق التنمية» يجدد التزامه بدعم تونس
توقيع اتفاقية لتمويل مشروع للطرق الريفية
أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية عبدالوهاب البدر التزام الصندوق
بدعم تونس ،عبر تمويل العديد من المشاريع
التنموية خالل السنوات الخمس المقبلة.
وقال البدر ،في تصريح لـ«كونا» ،في أعقاب
محادثات أجراها مع رئيس الحكومة التونسية
يوسف الشاهد ،إن االجتماعات تناولت سبل
تطوير العالقات االقتصادية القائمة بين البلدين
وتكثيف التبادل التجاري بينهما.
واضــاف أنــه تم أمــس توقيع اتفاقية تمويل
م ـشــروع ال ـطــرق الــريـفـيــة ،وه ــو أح ــد المشاريع

المتفق عليها مــع الـجــانــب الـتــونـســي ،وضمن
الـتــزام الكويت بقيمة  500مليون دوالر ،الــذي
أعلنته خالل مؤتمر االستثمار  2020في تونس
نوفمبر .2016
وأشــار إلى أن الكويت أعلنت برنامج الدعم
خالل مؤتمر دعم االقتصاد واالستثمار (تونس
 ،)2020يـتــولــى بـمــوجـبــه ال ـص ـنــدوق الـكــويـتــي
للتنمية تقديم تـمــويــات ومـســاعــدات لتونس
بـقـيـمــة  500م ـل ـيــون دوالر ع ـلــى مـ ــدى خمس
سنوات.
وأوضــح البدر أنــه «تــم تمويل السنة األولــى

من هذا االلتزام ،وسندخل اآلن السنة الثانية»،
مـ ـش ــددا ع ـلــى أن ع ــاق ــة ال ـك ــوي ــت وال ـص ـن ــدوق
الكويتي للتنمية بتونس عالقة قديمة تعود إلى
أكثر من  55عاما ،وهناك العديد من المشاريع
التي دخل فيها القطاع الخاص الكويتي وحقق
نجاحات.
ولفت الى أن رئيس الحكومة التونسية أبلغه
أن ه ـنــاك مـسـتـثـمــريــن كــويـتـيـيــن ج ــدد ج ــاؤوا
لــاس ـت ـث ـمــار ف ــي ت ــون ــس« ،وهـ ـ ــذا م ــن ش ــأن ــه أن
يدعم العالقات بين البلدين ويدعم االقتصاد
التونسي».

جانب من افتتاح «أجنحة األطفال» بمستشفى الصباح
م ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،افـ ـتـ ـت ــح
م ــدي ــر م ـن ـط ـقــة الـ ـصـ ـب ــاح الـطـبـيــة
التخصصية د .عبدالعزيز الفرهود،
أج ـن ـح ــة االط ـ ـفـ ــال ف ــي مـسـتـشـفــى
الصباح بعد اعادة تأهيلها.
وذكــر مدير مستشفى الصباح
د .عبدالرحمن العنزي ،في تصريح
صحافي ،على هامش االفتتاح ان
اجنحة االطفال تمت اعادة تأهيلها
ل ـم ــواك ـب ــة ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ال ـع ــال ـم ـي ــة،
واحتياجات المرضى من االطفال
ف ـي ـمــا ي ـخــص الـ ـج ــودة وال ـنــوع ـيــة
والسالمة.

«كان» و«تعاونية الفيحاء» تنظمان
حملة للتوعية بالسرطان
●

عادل سامي

نظمت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان
(ك ــان) ،بــالـشــراكــة مــع جمعية الفيحاء التعاونية،
م ـعــرضــا ت ــوع ــوي ــا صــاح ـبــه وج ـ ــود سـ ـي ــارة (كـ ــان)
للتوعية أم ــام مـقــر جمعية الـفـيـحــاء ،وذل ــك لنشر
الــوعــي الصحي حــول األم ــراض السرطانية بشكل
عام ،وتدريب النساء على الفحص الذاتي ألنفسهن.
وقـ ــال نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس إدارة حـمـلــة «ك ــان»
د.خــالــد الصالح ،في تصريح ،إن الفعالية شهدت
توعية الجمهور حول األمراض السرطانية ،وتدريب

«الهالل األحمر» توزع مساعدات على النازحين اليمنيين
 2577سلة غذائية تسد احتياجات األسر المحتاجة لمدة شهر كامل
وزعت جمعية الهالل األحمر مساعدات إغاثية شملت
ثالث محافظات يمنية استفاد منها نحو  20ألف نازح،
وذلك ضمن جهودها الرامية إلى مساعدة الشعب اليمني.
وق ــال رئـيــس وفــد الجمعية إلــى الـيـمــن ،عبدالرحمن
الـعــون ،لــ»كــونــا» ،إن الحملة ،التي جــاء ت بالتعاون مع
شبكة استجابة لألعمال اإلنسانية ،شملت محافظات
تعز وأبين والحديدة.
وأوض ــح أن المساعدات تضمنت تــوزيــع  2577سلة
غذائية تحوي مجموعة من المواد التموينية األساسية
تسد احتياج األسر لمدة شهر كامل.
وأضاف أن مديريات المعافر والمسراخ وجبل حبشي
في محافظة تعز استفادت من ألف سلة غذائية متكاملة،
فــي حين اسـتـفــادت مــديــريــة حـيــس ،التابعة لمحافظة
الحديدة ،بنحو ألــف سلة مماثلة ،فضال عن  577سلة
كانت من نصيب مديريات مودية وشقرة وزنجبار في
محافظة ابين.
وأك ـ ــد الـ ـع ــون حـ ــرص «الـ ـه ــال األحـ ـم ــر» ع ـلــى دعـ ــم كل
المحافظات اليمنية ،وتقديم المساعدات اإلنسانية التي
تشمل جميع المجاالت لألشقاء في اليمن.

وبين العنزي ان اعادة تأهيل
األجنحة وفر للمرضى استحداث
 ٣٧غرفة خاصة بهم ،موضحا
أنه تشمل األجنحة عالج امراض
االط ـف ــال الـعــامــة والتخصصية
مثل االعصاب والتمثيل الغذائي
والمناعة.
بـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ــا ،اع ـ ـل ـ ـنـ ــت رئ ـي ـس ــة
قـ ـس ــم االطـ ـ ـف ـ ــال فـ ــي مـسـتـشـفــى
الـ ـصـ ـب ــاح د.اي ـ ـ ـمـ ـ ــان ال ـع ـن ـي ــزي،
تــوجــه المستشفى السـتـحــداث
ع ـ ـيـ ــادات ل ـل ــرع ــاي ــة «ال ـن ـه ــاري ــة»
قريبا للمرضى في تخصصات

االع ـص ــاب والـمـنــاعــة والثمثيل
الغذائي ،خاصة في ظل توفير
االدوية والعالجات الحديثة التي
تتطلب نظاما عالجيا متكامال
مع الفرق الطبية المختلفة.
و بـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــت د .ا لـ ـ ـعـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــزي ان
ال ـع ـي ــادات ال ـن ـهــاريــة ع ـب ــارة عن
تقديم الرعاية الطبية للمرضى
مــن االط ـف ــال فــي ال ـع ـيــادة وأخــذ
العالج دون الحاجة الى دخولهم
لـلـمـسـتـشـفــى ،م ــع تــوف ـيــر كــافــة
وسائل الترفيه لألطفال في هذه
العيادة.

ً
النساء على الفحص الذاتي لسرطان الثدي ،مؤكدا
أن هذا الفحص من شأنه أن يساهم في االكتشاف
المبكر للمرض عبر اكتشاف المرأة ألي تغيرات ،ومن
ثم رفع نسب الشفاء التام من المرض.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ــد ع ـضــو م ـج ـلــس إدارة جمعية
الفيحاء التعاونية أ حـمــد ا لـهــو يــدي ،أن الجمعية
ستتعاون خالل الفترة المقبلة مع بنك الدم لتنظيم
ً
فعالية لجمع الـتـبــرعــات بــالــدم ،مـعــربــا عــن شكره
ً
لحملة «كـ ــان» عـلــى ه ــذه الـ ـب ــادرة ،مـشـيــدا بجهود
الحملة وسعيها الدائم لنشر الوعي الصحي بين
جميع المواطنين والمقيمين.

محافظ العاصمة :دور المختارين
مهم في االرتقاء بمناطقهم
أكد محافظ العاصمة ،الفريق ثابت المهنا ،أهمية الدور الذي يقوم
بــه مختارو المناطق فــي االرتـقــاء بمناطقهم ،الفتا إلــى أن المختار
هو همزة الوصل بين أبناء المناطق من جهة ،والمحافظين ُ
كسلطة
تنفيذية من جهة أخرى.
جاء ذلك خالل لقاء المحافظ المهنا مع مختاري المحافظة ،حيث
تم التطرق إلى العديد من الموضوعات المختلفة ،التي تناولت في
معظمها االحـتـيــاجــات وال ـنــواقــص الـتــي تعانيها بـعــض الـمـنــاطــق،
واحتياجات المختاريات لموظفين ،ليتمكنوا من أداء دورهم بالشكل
األمثل.

واجب ومسؤولية

جانب من توزيع السالل الغذائية بالمحافظات اليمنية

وقال المهنا إن كل مختار مكلف عليه وواجــب ومسؤولية تجاه
أبناء منطقته ،ونقل مختلف االحتياجات الالزمة ،والنواقص التي
تعانيها المناطق ،ليصار إلى العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
واعتبر أن القانون خـ َّـول المختار ببعض الصالحيات التي من
شأنها االرتقاء بالمناطق ،ونقلها إلى المحافظات ،التي بدورها
ُّ
تحمل
تقوم بمخاطبة الجهات ذات الـشــأن ،داعيا المختارين إلــى
مسؤولياتهم ،بالعمل على متابعة كــل مــا تحتاجه المناطق من
مــدارس ومستوصفات ومخافر أمنية ،ومختلف المتطلبات التي
يحتاجونها.

سلة أخبار
تعاون بين إدارتي
«التأهيل» و«المخدرات»
اجتمع مدير إدارة التأهيل
والتقويم في وزارة األوقاف
د .ناصر العجمي مع المدير
العام لإلدارة العامة لمكافحة
المخدرات بوزارة الداخلية
العميد بدر الغضوري.
وأعلنت «التأهيل والتقويم»،
في تصريح صحافي ،أن
«اللقاء يأتي في إطار التعاون
بين (الداخلية) و(األوقاف)
في مجال مكافحة المخدرات
والتعافي منها ،السيما
التنسيق في األدوار ،من
خالل جهود إدارة التأهيل
والتقويم لتوفير البرامج
واألنشطة المختلفة.
وذكرت أن «االجتماع تناول
استعراض أعمال منزل
منتصف الطريق للمتعافين
من اإلدمان ،وتقديم دورة
تدريبية مشتركة تخدم
أهداف استكمال التعافي،
للحد من انتشار هذه اآلفة».

«التراث» تقيم محاضرة
«والذين ال يشهدون الزور»
ضمن فعاليات مخيمها
الربيعي التاسع ،تقيم لجنة
الدعوة واإلرشاد في مدينة
سعد العبدالله ،التابعة
لجمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،محاضرة بعنوان:
«والذين ال يشهدون الزور»
يلقيها الشيخ د .محمد
العصيمي ،مساء اليوم بعد
صالة العشاء في المخيم
الربيعي المقام في مدينة سعد
العبدالله مقابل فرع الغاز.
ويقام المخيم بصورة سنوية،
حيث تدعو الجمعية نخبة من
العلماء والمشايخ للمشاركة
فيه ،ويحضره عدد كبير من
المواطنين ،حيث يتم فيه
طرح المواضيع المهمة على
الساحة.

القرية التراثية :برامج
متميزة خالل العطلة
قال مدير قرية «صباح
األحمد» التراثية سيف
الشالحي ،إن «القرية أعدت
لزوارها برامج وفعاليات
متعددة ومتميزة في عطلة
منتصف العام الدراسي ،إذ
تشهد مسابقات وجوائز
ضمن الموسم السادس من
مهرجان القرية للموروث
الشعبي الخليجي».
ودعا الشالحي ،في تصريح
صحافي ،امس ،العائالت
من المواطنين والخليجيين
والمقيمين إلى زيارة القرية
الواقعة على طريق السالمي
عند الكيلو الـ 59واالستمتاع
بأجوائها التراثية والثقافية،
والتي باتت متنفسا عائليا
ربيعيا مفعما بالنقاهة
والراحة.

النادي العلمي :الكويت رائدة
في رعاية العلم والمبتكرين
انطالق معرض االختراعات  27يناير المقبل
أكد األمين العام للنادي العلمي ،علي الجمعة ،أن رعاية سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد للمعرض الدولي لالختراعات في
الشرق األوسط منذ انطالقته األولى تعد تأكيدا على دور الكويت
الرائد في رعاية العلم والعلماء والمبتكرين واالهتمام بهم.
وق ــال الجمعة ،فــي مؤتمر صـحــافــي ،أمــس األول ،فــي مسرح
النادي العلمي ،إلعالن االستعدادات والتجهيزات الجارية إلطالق
المعرض في دورته الحادية عشرة بين  27و 30يناير المقبل ،إن
هذه الرعاية تؤكد اهتمام سموه باإلبداع والمبدعين في البالد.
وأض ــاف أن المسؤولية كبيرة إلنـجــاح هــذا الـحــدث العلمي
الــدولــي الكبير الــذي ُيعد فخرا للكويت ،الفتا إلــى أن المعرض
الدولي يعتبر األول من نوعه الذي يقدم جوائز مالية وتشجيعية
تفوق قيمتها اإلجمالية  50ألف دوالر ،مساهمة من النادي العلمي
لتحقيق المزيد من الدعم والتشجيع للمخترعين.
الجائزة الكبرى
وأفاد الجمعة بأن الجائزة الكبرى للمعرض تبلغ قيمتها 15
ألــف دوالر ،وجــائــزة الـنــادي العلمي الكويتي  10آالف ،وجائزة
معرض جنيف الدولي لالختراعات  5آالف ،وجوائز مكتب براءات
االختراع لمجلس التعاون الخليجي  50ألف ريال سعودي (13
ألف دوالر) ،عالوة على جائزة المنظمة العالمية للملكية الفكرية-
وايبو ( ،)WIPOوجائزة االتحاد الدولي لجمعيات المخترعين
 -إيفيا (.)IFIA

فرص استثمارية
من جانبه ،قال أمين صندوق النادي العلمي ،م .أوس النصف،
إن مــن أه ــم األس ـبــاب الـتــي دع ــت إل ــى ض ــرورة إقــامــة واسـتـمــرار
المعرض الدولي لالختراعات في الشرق األوسط ،توفير الفرص
االستثمارية والتسويق لالختراعات الكويتية حتى ترى النور.
وأوضح أن المخترع الكويتي أصبح يجد حاليا من يحتضن
ويتبنى ابتكاراته أو يطورها ،لتدخل مرحلة التصنيع والتسويق
والـتـطـبـيــق عـلــى أرض ال ــواق ــع ،ل ــذا ج ــاء ش ـعــار الـمـعــرض (لـقــاء
المستثمرين بالمخترعين) لتحقيق كل هذه األمور.

5
«الداخلية» 200 :دورية عملت على تأمين احتفاالت الميالد
ةديرجلا
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 250ألف وافد أحيوا المناسبة في  3محافظات
محمد الشرهان

تأمين المواقع قبل
االحتفاالت بثالثة
أيام ...وتمشيط
الكنائس قبل البدء
بأي نشاط

نـفــذت وزارة الــداخـلـيــة ،على
مدى  48ساعة ،الخطة الخاصة
بتأمين الكنائس ومواقع أخرى
شـ ـه ــدت االح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت ب ــأع ـي ــاد
ال ـم ـي ــاد ،ال ـت ــي أحـيـتـهــا أع ــداد
كبيرة من المواطنين والوافدين،
ول ـ ـ ــم ت ـش ـه ــد الـ ـخـ ـط ــة األم ـن ـي ــة
ال ـ ـتـ ــي أشـ ـ ـ ــرف عـ ـل ــى ت ـن ـف ـيــذهــا
ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ال ـش ـيــخ خــالــد
الجراح ،ووكيل الوزارة الفريق
عـصــام الـنـهــام ،فــي حين تولى
عملية التنفيذ الميداني وكيل
«الــداخ ـل ـيــة» الـمـســاعــد لـشــؤون
األمن العام ،اللواء الشيخ فيصل
الـ ـ ـن ـ ــواف ،وال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـســاعــد
لـشــؤون األم ــن الجنائي الـلــواء
خالد الديين.
وأبلغت مصادر أمنية مطلعة
ومشاركة في خطة التأمين أن

اإلح ـصــائ ـيــة الــرس ـم ـيــة لـ ــوزارة
الداخلية أظـهــرت أن مــا يقارب
الـ  250ألف وافد أدوا صلواتهم،
واحتفلوا في اعياد الميالد في
مـحــافـظــات الـعــاصـمــة وحــولــي
واألح ـم ــدي بـكــل ســاســة ،ومــن
دون أي مـشــاكــل تــذكــر ،مشيرا
الـ ــى أن خ ـط ــة ال ـ ـ ـ ــوزارة نـفــذهــا
مـيــدانـيــا قـطــاعــات األم ــن الـعــام
واألمـ ـ ــن ال ـج ـنــائــي والـعـمـلـيــات
والـمــرور ،واإلدارة العامة ألمن
الدولة.
وأضافت المصادر أن عملية
ت ــأمـ ـي ــن الـ ـ ـم ـ ــواق ـ ــع ب ـ ـ ـ ــدأت ق ـبــل
االحـتـفــاالت بثالثة أي ــام ،حيث
تم تمشيط الكنائس قبل البدء
ب ــأي ن ـشــاط ،وم ــن ثــم تــم وضــع
ب ــواب ــات الـكـتــرونـيــة فــي مــواقــع
دخول الكنائس ،مشيرا الى أن
تـعــاون مــرتــادي الكنائس كان

ممتازا ،وتعاملوا مع تعليمات
رج ــال األم ــن ،موضحا أن أكثر
من  130دوريــة أمنية انتشرت
فــي محيط مــواقــع االحتفاالت،
ف ــي ح ـي ــن ت ــول ــت أكـ ـث ــر م ــن 70
دوري ـ ــة م ــروري ــة تـنـظـيــم حــركــة
السير ،التي شهدت اختناقات
م ــروري ــة ،خــاصــة فــي محافظة
العاصمة ،و تــم التعامل معها
أوال فأوال.
وأوضحت أن وزارة الداخلية،
عـ ـق ــدت فـ ــي وقـ ـ ــت س ــاب ــق ع ــدة
اجـ ـتـ ـم ــاع ــات مـ ــع ال ـم ـســؤول ـيــن
ع ــن ال ـك ـنــائــس لـمـنــاقـشــة خطة
التأمين ،مشيرة الى أنهم أبدوا
تعاونا كبيرا مع قيادات األمن
ووزعـ ـ ـ ــوا ال ـت ـع ـل ـي ـمــات األم ـن ـيــة
بأكثر من لغة الــى مــرتــادي كل
كنيسة.

جانب من قداس الميالد في إحدى كنائس البالد

«المكافحة» و«الجمارك» تحبطان تهريب مخدرات
جلبها وافد عربي داخل حزام لفه حول جسده
●

محمد الشرهان

أث ـمــر ال ـت ـعــاون والـتـنـسـيــق بين
وزارة الداخلية ،ممثلة في اإلدارة
العامة لمكافحة المخدرات ،واإلدارة
العامة للجمارك ،ممثلة فــي إدارة
البحث والتحري الجمركي ،وإدارة
جـ ـم ــارك ال ـم ـط ــار م ـب ـنــى « »T5عن
إحباط محاولة وافد عربي تهريب
 6آالف حبة ترامادول مخدرة ،بعد
أن أخفاها داخل مالبسه ،مستخدما
ح ــزام ــا خ ــاص ــا إلخـ ـف ــاء ال ـح ـبــوب
المخدرة.
وفـ ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،قـ ـ ــال عـضــو
ل ـج ـن ــة اإلع ـ ـ ـ ــام ال ـج ـم ــرك ــي نـ ــواف
المطر ،إن «اإلدارة العامة للجمارك،
ممثلة فــي إدارة البحث والتحري
الجمركي ،تلقت بالغا مــن اإلدارة
الـعــامــة لمكافحة الـمـخــدرات يفيد
بأن وافــدا عربيا وصل إلى البالد،
ً
ص ـب ــاح أم ـ ــس ،م ـح ـمــا بــالـحـبــوب
ً
ال ـم ـخــدرة ق ــادم ــا م ــن مــوطـنــه عبر
مطار الجزيرة».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ــى ان ـ ـ ــه ت ـ ــم ت ـم ــري ــر
الـمـعـلــومــة إل ــى قـســم ال ـج ـمــارك في
مبنى «ال ـجــزيــرة» لمراقبة المتهم

وضبطه لحظة وصوله ،الفتا الى
أن المشتبه فيه وصــل إلــى البالد
ً
قــادمــا مــن موطنه عبر مطار «»T5
فـتــم تــوقـيـفــه م ــن رج ــال ال ـج ـمــارك،
وبتفتيشه تبين انــه وضــع حزاما
ح ـ ـ ــول ص ـ ـ ـ ـ ــدره مـ ـلـ ـغـ ـم ــا ب ـح ـب ــوب
الترامادول المخدرة.
وأضاف المطر ان رجال الجمارك
حـ ـ ـص ـ ــروا ال ـ ـم ـ ـض ـ ـبـ ــوطـ ــات الـ ـت ــي
بحوزته ،وتبين انها تبلغ  6االف
حبة مخدرة ،مشيرا إلى أن المدير
ال ـع ــام ل ـل ـج ـمــارك ج ـم ــال ال ـج ــاوي
ابلغ بالواقعة ،حيث ثمن التعاون
وال ـت ـن ـس ـيــق ب ـيــن رج ـ ــال ال ـج ـمــارك
واخـ ــوان ـ ـهـ ــم فـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،وش ـكــر
المفتشين على مجهودهم ،وطلب
مـنـهــم الـتــدقـيــق وال ـض ــرب بـيــد من
حديد لكل من تسول له نفسه العبث
بأمن البالد.

إجراءات قانونية
مـ ــن ج ــان ــب اخ ـ ـ ــر ،وف ـ ــي قـضـيــة
منفصلة ،تمكن رجال جمارك منفذ
السالمي الـحــدودي ،صباح امس،
من إحباط تهريب نحو كيلوغرام

حزام المخدرات
من مادة الحشيش المخدرة ،وكمية
اخــرى مــن الحبوب الـمـخــدرة ،وتم
التحفظ على المتهم والمضبوطات،
ً
تمهيدا التخاذ اإلجراءات القانونية
المتعلقة بجلب مــواد مخدرة إلى
داخل البالد.
وف ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ق ـ ــال م ــراق ــب
الجمارك في منفذ السالمي ماطر

ً
السعيدي« ،انه انطالقا من تعليمات
المدير العام لإلدارة العامة للجمارك
بــالـتــدقـيــق عـلــى جميع الـمــركـبــات،
لـمـنــع تـهــريــب اي م ــواد مـحـظــورة،
اشـتـبــه مـفـتــش ال ـج ـمــارك بمسافر
خليجي بدت عليه عالمات االرتباك
ل ــدى وصــولــه ال ــى الـمـنـفــذ ،صباح
امس ،على متن مركبة رباعية الدفع.

وأضاف ان مفتش الجمارك أخضع
صـنــدوق مركبة المسافر الخلفي
لعملية تفتيش دقيقة عثر خاللها
ع ـل ــى ك ـي ـلــو م ــن مـ ـ ــادة ال ـح ـش ـيــش،
وكيس اخر به  54حبة يرجح انها
حـبــوب الكبتاغون الـمـخــدرة ،و29
ح ـبــة ي ــرج ــح ان ـه ــا ح ـب ــوب ال ــروش
ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرة ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن مـفـتــش
الجمارك عثر على المخدرات مخبأة
اسفل صندوق برتقال.
وأوض ـ ــح أن مـفـتـشــي ال ـج ـمــارك
اخضعوا المركبة للمزيد من عمليات
التفتيش ،وعثروا في المقعد األمامي
للمركبة على قطعة صغيرة من مادة
الحشيش ،وكيس بــه مــادة بيضاء
يــرجــح ان ـهــا شـبــو م ـخ ــدرة ،مشيرا
إلى ان كل المضبوطات احيلت إلى
الجهة المختصة.
وثمن السعيدي يقظة المفتش
وزمـ ــائـ ــه ف ــي ال ـت ـص ــدي لـتـهــريــب
ً
الـمـمـنــوعــات ،مــؤكــدا ال ـتــزام جميع
الـمـفـتـشـيــن ف ــي ج ـم ــارك الـســالـمــي
بتفتيش كل المركبات ،سواء كانت
فــي طــريـقـهــا إل ــى خ ــارج ال ـبــاد أو
تلك التي هــي بصدد الــدخــول إلى
الكويت.

ً
«األشغال» :تسليم مبنى «نزع الملكية» ابتدائيا

أول مبنى حكومي أخضر يعمل بأنظمة خفض االستهالك
●

سيد القصاص

أعلن الوكيل المساعد لقطاع المشاريع
اإلن ـش ــائ ـي ــة ف ــي وزارة األش ـ ـغـ ــال ال ـعــامــة
المهندس غالب صفوق أمس االنتهاء من
أعمال مبنى إدارة نــزع الملكية للمنفعة
العامة ،وتسليمه للجهة المستفيدة بعد
ً
ً
توصيل التيار الكهربائي تسليما ابتدائيا.

وقال صفوق ،لـ«كونا» ،إن المبنى الذي
ت ــم إنـ ـج ــازه خـ ــال  3سـ ـن ــوات بـمـيــزانـيــة
بلغت  10ماليين ديـنــار ،يقع فــي منطقة
جنوب السرة ،مقابل مبنى الهيئة العامة
للمعلومات المدنية على مساحة 4670
مترا مربعا.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن ال ـم ـب ـن ــى يـ ـتـ ـك ــون م ـ ــن 3
ســراديــب و 10أدوار علوية ،حيث تشكل

«طوارئ حولي» :إزالة 30
ً
تعديا على أمالك الدولة

جرافة تزيل التعديات

●

علي حسن

أعـلـنــت إدارة ال ـعــاقــات ال ـعــامــة فــي بـلــديــة ال ـكــويــت أن فريق
الـطــوارئ بفرع بلدية حولي شن حمالت إلزالــة التعديات على
أمــاك الــدولــة ،تزامنا مــع الحملة التي أطلقتها ادارة العالقات
العامة «#تواصل_معنا».
وأشــار رئيس الفريق أحمد رمـضــان ،في تصريح أمــس ،إلى
تواصل الحمالت التي انطلقت على التعديات على أمالك الدولة
بجميع مناطق المحافظة إلزالــة التعديات المقامة على أمالك
الدولة بجميع أرجاء المحافظة ،مضيفا أن الحمالت أسفرت عن
توجيه  150إنذارا وإزالة  30تعديا على أمالك الدولة وإزالة 500
إعالن مخالف بالشوارع والميادين.
وأكدت إدارة العالقات العامة أن الهدف من حمالت التفتيش،
التي يشنها الفريق بالتعاون مع األجهزة الرقابية بأفرع البلدية
بالمحافظات ،تطهير مختلف المناطق من المظاهر السلبية التي
تشوه المنظر ا لـحـضــاري للبالد ،وتشكل تعديا صريحا على
الممتلكات العامة للدولة أو المتمثلة بمخالفات قانون النظافة
العامة وإشغاالت الطرق.
ودعت الجمهور إلى التعاون مع األجهزة الرقابية ،من خالل
تصوير أي شيء سلبي يتعلق بالبلدية ،وإرساله عبر حساب
البلدية بمواقع التواصل االجتماعي @ ،kuwmunأو االتصال
على الخط الساخن  ،139وسيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال
الشكوى على الفور.

مساحة مسطحات الـبـنــاء  144ألــف متر
م ــر ب ــع ل ـي ـخــدم اإلدارات ا ل ـتــا ب ـعــة للجهة
المستفيدة ،الفتا إلــى مــراعــاة استحداث
الهيكل التنظيمي للجهة بتوفير مساحات
للتوسعة المستقبلية بالمبنى.
وأفـ ـ ــاد ب ــأن ــه ي ـعــد أول مـبـنــى حـكــومــي
أخـضــر ،وحــاز شـهــادة تقييم مــن منظمة
االسـ ـت ــدام ــة ال ـق ـط ــري ــة ،مـبـيـنــا أنـ ــه يعمل

ب ـ ــوس ـ ــاط ـ ــة أن ـ ـظ ـ ـمـ ــة تـ ـسـ ـه ــم فـ ـ ــي خ ـفــض
استهالك الطاقة ،مثل إعادة تدويره المياه
المستخدمة للري ،وآخر لتوليد الكهرباء
من الطاقة الشمسية ،ليثمرا توفير نحو
 12ف ــي ال ـم ـئــة م ــن األحـ ـم ــال الـكـهــربــائـيــة
المطلوبة لتشغيله.

محليات

٦

برلمانيات

ةديرجلا

•
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الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام المجلس
• تكليف «بيئة األعمال» التأكد من تفعيل الئحة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة
وافق مجلس األمة في جلسته العادية أمس على رسالة النائب
يوسف الفضالة بتكليف لجنة تحسين بيئة األعمال البرلمانية التأكد
من مدى تفعيل المادتين  38و 39من الالئحة التنفيذية لقانون
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
مع جميع الجهات المذكورة في نص المادتين المشار إليهما.
كما وافق المجلس على إعادة تكليف لجنة حماية االموال العامة
البرلمانية بحث ملف الحيازات الزراعية ،بعد سحب الموضوع منها
وتكليفه للجنة المرافق العامة في دور االنعقاد السابق ،والتي لم
تنجز تقريرها.
وشهدت الجلسة تأدية الوزراء الجدد اليمين الدستورية ،في وقت
أعلن النائب الحميدي السبيعي استجواب وزير النفط الجديد خالد
الفاضل خالل شهرين إذا لم يقم بمعالجة الملفات المطروحة.
وفي بند االسئلة واصل النواب انتقادهم اآللية المتبعة في التعامل
مع االسئلة والتي عفى عليها الزمن ،رغم أن االمانة العامة اعتمدت
آلية جديدة تسمح بموجبها للنواب ًباختيار االسئلة التي يرغبون في
مناقشتها إال انها لم تسوقها جيدا ،حيث بدا من أحاديث النواب
عدم معرفتهم بآلية العمل بها.
وبينما واصل المجلس النظر في الخطاب األميري لم يتمكن من
انهائه ليبدأ به الجلسة التكميلية اليوم ،والمدرج على جدول أعمالها
قانون الصحة النفسية والمداولة الثانية للمعلومات االئتمانية.
فهد التركي
ومحيي عامر

ضرورة
دعم الشباب
بالمشاريع
الصغيرة
والعمل على
حمايتهم

الفضالة

رغم ان ميزانية
صندوق
المشروعات
الصغيرة
مليارا دينار
فإن أمواله
تصرف لغير
المستحقين

عاشور

توزيع المزارع
والجواخير
حسب الوالءات
أكبر جريمة
شهدتها
الكويت

الدمخي

افـ ـتـ ـت ــح رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس االم ـ ــة
مرزوق الغانم الجلسة الساعة 9:30
ً
ص ـبــاحــا ب ـت ــاوة اس ـم ــاء االع ـضــاء
الحضور والمتخلفين عن الحضور،
وتال االمين العام للمجلس مرسوم
قبول استقالة الوزراء هند الصبيح
وبخيت الرشيدي وحسام الرومي
وعـ ــادل ال ـخــرافــي كـمــا تــا مــرســوم
الوزراء الجدد.
وقبل المصادقة على المضابط
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــال ـج ـل ـس ــة ال ـم ــاض ـي ــة
اعترض حمدان العازمي والحميدي
السبيعي عـلــى مــا اسـمـيــاه الغمز
والـلـمــز مــن عبدالله الــرومــي بحق
ابـنــاء القبائل العسكرية ،ووصفه
لهم بالمطاريش واهــل البر ،وأكد
السبيعي ان هــذا االسـلــوب يوجد
فيه تهميش للقبائل ،ونحن لسنا
طوفة هبيطة ،ونرفض هذا الفرز،
وهـ ــو االمـ ـ ــر الـ ـ ــذي اكـ ـ ــده ال ـع ــازم ــي
مـطــالـبــا بـشـطــب كــل كـلـمــة تعرض
فيها الرومي واساء البناء القبائل.

كشف الرسائل
ب ـعــدهــا صـ ــادق الـمـجـلــس على
الـمـضــابــط ،وانـتـقــل الـمـجـلــس الــى
كشف الــرســائــل واالوراق ال ــواردة،
حيث بدأ برسالة يوسف الفضالة
حـ ـ ـ ـ ــول صـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات
الصغيرة ،حيث شدد على ضرورة
دعم الشباب بالمشاريع الصغيرة
ً
وال ـع ـم ــل ع ـلــى ح ـمــاي ـت ـهــم ،م ــؤك ــدا
اح ـق ـيــة ال ــرس ــال ــة ال ـت ــي ت ــوج ــه بها
بضرورة تفعيل الالئحة التنفيذية
للمشروعات الصغيرة.
من جهته ،انتقد صالح عاشور
س ـي ــاس ــة ص ـ ـنـ ــدوق ال ـم ـش ــروع ــات
ً
الصغيرة ،مشيرا الى ان الصندوق
رغم ان ميزانيته مليارا دينار فإن
امــوالــه تصرف لغير المستحقين،
مؤكدا ان الصندوق مخصص لكبار
ً
القوم فقط ،مطالبا بنفضة لالئحة
التنفيذية للمشروعات الصغيرة
والـعـمــل عـلــى مـحــاسـبــة مـســؤولــي
الصندوق لحكره على فئة معينة
بينما تحظر المشاريع الصناعية
على شباب الكويت الحتكارها من
قبل التجار.

حيازات صورية
وتـ ـ ـح ـ ــدث عـ ـ ـ ــادل ال ــدمـ ـخ ــي عــن
رسـ ــائـ ــل الـ ـم ــراف ــق الـ ـع ــام ــة ب ـشــأن
الحيازات الزراعية ،وأكد ان حيازات
صــوريــة ت ــوزع عـلــى الـبـعــض دون

مجلس األمة في جلسته أمس (تصوير عبدالله الخلف)
ان يـكــونــوا مستحقين ،مــؤكــدا ان
جريمة الوالءات في توزيع المزارع
والجواخير هي اكبر جريمة شهدها
الـكــويــت ،مــؤكــدا ان ال ـمــزارع وزعــت
لقيادات وشخصيات ليسوا اهال
لها لــدرجــة ان اشـخــاصــا يعملون
ل ــدى ال ـش ـيــخ ال ـفــانــي او مـشـهــور
ً
تـمـنــح لــه ح ـيــازة زراع ـي ــة ،مطالبا
المجلس بــأن يكلف لجنة حماية
االموال العامة التحقيق في توزيع
الحيازات الزراعية فهذا اجرام بحق
الدولة.
وق ــال خليل عـبــدالـلــه ان رســالــة
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ال ـت ــي
يقترحها النائب الفضالة من اهم
ال ــرس ــائ ــل كــون ـهــا ت ـع ـنــي ال ـش ـبــاب
ً
ال ـك ــوي ـت ــي ،م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى ضـ ــرورة
دراسة الجدوى بهذه المشاريع لكن
االمر الذي ال يقبل هو فرص ادارة
ص ـن ــدوق ال ـم ـشــروعــات الـصـغـيــرة
ع ـلــى ال ـش ـبــاب ال ـكــوي ـتــي مـشــاريــع
دون غيرها بحجة وجود قطاعات
متشبعة وهذا غير صحيح والدليل
استمرار توزيع القسائم الصناعية،
ً
الفتا الى ضرورة مراقبة آلية العمل
بـصـنــدوق الـمـشــروعــات الصغيرة
الــذي تبلغ ميزانته  2مليار دينار
وال نقبل ان تذهب لعويد وزويد.
وعند وصول الدور في الحديث
الى صفاء الهاشم تنازلت لمحمد
ال ــدالل بقولها :مــع ان االخـ ــوان ما
يـنـفــع مـعــاهــم الـطـيــب لـكــن ات ـنــازل
لكبيرهم محمد الدالل ،فقال الغانم:
ما يسوى عليك الطلب بوعبدالله.
ش ـكــرهــا الـ ـ ــدالل ل ـت ـنــازل ـهــا ث ــم قــال
ان قضية ال ـح ـيــازات الــزراع ـيــة من
ً
القضايا المهمة ،مطالبا بتحويل
م ـخ ــال ـف ــات ال ـ ـح ـ ـيـ ــازات ال ــزراعـ ـي ــة
ال ـبــالــغ  885مـخــالـفــة فــي الـتــوزيــع
و 450م ـخــال ـفــة ب ــال ـع ـق ــود لـلـجـنــة
حماية االم ــوال الـعــامــة ،ويـجــب ان
يكون للمجلس دور مهم على هذا
الصعيد.
وأكد حمدان العازمي ان صندوق
المشروعات الصغيرة يوزع االموال
ل ـف ـئــة م ـع ـي ـنــة ،ويـ ـق ــول ال ـص ـنــدوق
للشباب الــذيــن يــريــدون المنافسة
الـ ـتـ ـج ــاري ــة حـ ــامـ ــض عـ ـل ــى ب ـ ــوزك
خاصة المشاريع الورقية والطباعة
وال ـم ـش ــاري ــع ال ـص ـنــاع ـيــة االخـ ــرى
بسبب ا نـهــا محتكرة للبعض من
التجار.
وواف ـ ــق الـمـجـلــس ع ـلــى تكليف
لجنة بيئة تحسين االموال تفعيل
بـعــض ال ـمــواد الـخــاصــة بالالئحة
التنفيذية للمشاريع الصغيرة.

وقــال وزيــر االعــام :هذا التقرير
ي ـب ـح ــث مـ ـن ــذ  2016ف ـ ــي ال ـل ـج ــان
المختصة ،وليس لدينا اي مشكلة
في معالجة اي مالحظات ،وليس
لدي اي مشكلة في عرض الموضوع
بــالـلـجـنــة الـمـخـتـصــة وهـ ــي لجنة
المرافق او اي لجان اخــرى ،والكل
يـعـلــم ب ــاالج ــراءات ال ـتــي اتخذتها
ً
الهيئة العامة للزراعة مؤخرا.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب ع ـ ـبـ ــدالـ ــوهـ ــاب
الـبــابـطـيــن ان مــوضــوع الـحـيــازات
الزراعية كان يبحث في لجنة حماية
األمــوال العامة بالبداية ،لذا اطلب
عودته اليها الن لدينا الماما به.
وأكد رئيس لجنة المرافق محمد
ال ـه ــدي ــة ان الـتـعـطـيــل ل ــم ي ـكــن من
اللجنة الحالية انما من السابقة،
ونحن مع اي قرار يتخذه المجلس.
وان ـت ـق ــد ال ـن ــائ ــب مـحـمــد الـ ــدالل
عدم انتهاء اللجان من المواضيع
بــالــوقــت الـمـحــدد ،وضـيــاعـهــا بين
اللجان ،فيجب معالجة هذا األمر،
ومازالت مالحظات الهيئة العامة
للزراعة وعددها نحو  500مالحظة.
وطــالــب الـنــائــب صــالــح عــاشــور
بفتح المجال أمام الشباب للدخول
في مشاريع ذات جدوى اقتصادية،
ويكون لها عائد ونفع للمجتمع،
وأال يكون فقط الصندوق للمشاريع
التقليدية.
كما طالب النائب عادل الدمخي
ب ـت ـك ـل ـيــف ل ـج ـن ــة ح ـم ــاي ــة األم ـ ـ ــوال
الـعــامــة بـحــث مــوضــوع الـحـيــازات
الزراعية ،في حين لفت النائب عمر
الطبطبائي إلى أن الموضوع عرض
على لجنة حماية االموال العامة في
 2016وهو اختصاص أصيل لها.
وشكر النائب يوسف الفضالة
المجلس على قراره بتكليف لجنة
تحسين بيئة األعمال بحث الئحة
صندوق المشروعات الصغيرة.
وق ــال الـنــائــب عـبــدالـلــه الــرومــي،
إن ال ـ ـب ـ ـعـ ــض ي ـ ـتـ ــدخـ ــل فـ ـ ــي ع ـمــل
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة الـ ـت ـن ـف ـي ــذي ــة م ـ ــن خ ــال
طلباتهم الخاصة بالئحة صندوق
الـمـشــروعــات الـصـغـيــرة ،وال ـســؤال
كيف طبقتم هذا القانون؟
وأشار النائب عبدالله فهاد إلى
أن اختصاص لجنة المرافق العامة
ً
ك ــان إداريـ ـ ــا" ،وتــأخــرنــا فــي إنـجــاز
التقرير بسبب عدم وصول اإلفادات
الـ ـخ ــاص ــة ب ــالـ ـحـ ـي ــازات ال ــزراعـ ـي ــة
واالخـتـصــاص األصـيــل هــو للجنة
حماية األموال العامة.
وواف ـ ـ ــق ال ـم ـج ـلــس ع ـل ــى إح ــال ــة
ملف الحيازات الزراعية إلى لجنة

قرارات الجلسة
• واف ــق الـمـجـلــس عـلــى رســالــة مــن الـنــائــب
يوسف الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة
تحسين بيئة األعمال ورعاية المشاريع
الصغيرة والمتوسطة البرلمانية التأكد
م ــن م ــدى تـفـعـيــل ال ـمــادت ـيــن ( )38و()39
من الالئحة التنفيذية لقانون الصندوق
ال ــوط ـن ــي ل ــرع ــاي ــة وت ـن ـم ـيــة ال ـم ـشــروعــات
الصغيرة والمتوسطة مع جميع الجهات
المشمولة بالمادتين المشار إليهما.

ضرورة مراقبة
آلية العمل
بصندوق
المشروعات
الصغيرة وال
نقبل أن تذهب
لعويد وزويد

عبدالله

المنصات
ال تستثني
ً
أحدا وأي
وزير يخفق
يصعد المنصة
وأتحفظ عن
كلمة عاشور

العدساني

• واف ــق على تكليف لجنة حماية األم ــوال
الـعــامــة بـشــأن "الـتـحـقـيــق فــي تخصيص
حيازات زراعية وجواخير من قبل الهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
لشركات صورية أسست ورخصت بموجب
مستندات مزورة".
• وافــق المجلس على تكليف لجنة الشؤون
الداخلية والدفاع بالنظر في اقتراح بقانون
بشأن توفير الرعاية الصحية لرجال اإلطفاء.

حماية األم ــوال الـعــامــة ،كما وافــق
على إحــالــة اقـتــراح توفير الرعاية
الصحية لرجال اإلطفاء الى لجنة
الداخلية والدفاع.
وتال األمين العام للمرة األولى
ً
وف ـ ـقـ ــا ل ـ ـقـ ــرار ال ـم ـج ـل ــس مـلـخــص
العرائض والشكاوى التي تسلمها
م ـ ـج ـ ـلـ ــس األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ونـ ـ ـ ـ ــص م ـل ـح ــق
الـشـكــاوى على اآلت ــي :شـكــوى رقم
 50ض ــد ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـشــؤون
ذوي اإلعــاقــة بشأن الـضــرر الواقع
على موظفة جراء نقلها إلى وحدة
تنظيمية
ال ت ـت ــواف ــق م ــع طـبـيـعــة عملها
ومــؤهـلـهــا الـعـلـمــي ،وعــريـضــة رقــم
 352ضــد دي ــوان الـخــدمــة المدنية
ب ـشــأن ال ـض ــرر ال ــواق ــع عـلــى حملة
ش ـه ــادات الـمــؤسـســات التعليمية
والتدريبية الخاصة جراء استمرار
ال ــدي ــوان بــوضــع شـ ــروط إضــافـيــة
لقبول طلبات توظيفهم ،وشكوى
رقم  353ضد الهيئة العامة لشؤون
ذوي اإلعــاقــة بشأن الـضــرر الواقع
على موظفة جراء تعطيل إجراءات
إنهاء خدمتها بناء على االستقالة
المقدمة منها.
ً
وتـ ـتـ ـضـ ـم ــن ال ـ ـش ـ ـكـ ــاوى أيـ ـض ــا
شكوى رقم  354ضد كل من وزارة
التجارة والصناعة والهيئة العامة
لالستثمار بشأن الضرر الواقع على
أعضاء االتحاد الكويتي للمسالخ
والمواشي ومشتقاتها جــراء قيام
شركة المواشي بإجبار من يشتري
مـنـهــم بــذبــح األغ ـن ــام بمسالخهم،
ً
وأيضا شكوى رقم  355ضد الهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة بشأن
الضرر الواقع على مكلف بالرعاية
جــراء رفــض طلبه بالحصول على
الــرعــايــة ال ــازم ــة البـنـتــه المصابة
بالسكري من الدرجة األولى.
وشكر النائب مـبــارك الحجرف

• وافق على رسالة للنائب فيصل الكندري
يـطـلــب فـيـهــا اس ـت ـع ـجــال لـجـنــة ال ـش ــؤون
التشريعية والقانونية البرلمانية إصدار
ت ـق ــري ــره ــا الـ ـخ ــاص ب ــاالقـ ـت ــراح ب ـقــانــون
بتعديل بعض أحـكــام الـقــانــون رقــم ()21
لسنة  2015بشأن حقوق الطفل وإدراجه
في جدول أعمال جلسة الثامن من يناير
المقبل.

مـجـلــس األمـ ــة ع ـلــى ق ـ ــراره ب ـتــاوة
م ـل ـخ ــص ال ـ ـعـ ــرائـ ــض والـ ـشـ ـك ــاوى
واالن ـ ـت ـ ـصـ ــار ل ـل ـم ــواط ــن ال ـب ـس ـيــط
واستماع لصوته من خــال تالوة
الشكوى في قاعة عبدالله السالم
وأدع ــو الحكومة إلــى التفاعل مع
ش ـك ــاوى الـمــواطـنـيــن وحـلـهــا قبل
مـنــاقـشـتـهــا ف ــي ال ـل ـج ـنــة "ألن هــذا
مبتغانا وأتـمـنــى اسـتـمــرار تــاوة
ال ـش ـكــاوى غـيــر الـمـفـعـلــة مـنــذ عــام
."1985
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،شـ ـك ــر الـ ـن ــائ ــب خـلـيــل
ع ـبــدال ـلــه رئ ـي ــس لـجـنــة ال ـعــرائــض
ً
والشكاوى على دوره مطالبا اللجنة
بعمل إحصائية عن عدد الشكاوى
تـجــاه اإلدارات ،وحـتــى تستجوب
الوزير المختص ،كما شكر الرئيس
الـ ـغ ــان ــم رئـ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـع ــرائ ــض
والـشـكــاوى على طلبه ال ــذي وافــق
عليه المجلس وهو القرار الصحيح.
ودعـ ــا الــرئ ـيــس ال ـغــانــم ال ـ ــوزراء
الجدد إن كانوا موجودين بالخارج
للدخول ألداء اليمين الدستورية
قبل االنتقال الى بند األسئلة ،ولم
يحضروا.
وان ـ ـت ـ ـقـ ــل الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ــى ب ـنــد
األسئلة ،ووافــق مجلس األمة على
ت ـخ ـص ـي ــص سـ ــاعـ ــة مـ ــن ال ـج ـل ـســة
لألسئلة.
ّ
وعقب النائب خالد العتيبي عن
ســؤالــه لــوزيــر الــداخـلـيــة عــن سبب
عدم قيام وزراء الداخلية باستحداث
درجــة مـ ّـدع عام أول ،مشيرا الى أن
إجابة الوزير لم تتوافق مع الواقع
العملي بـ "الداخلية".
وقال العتيبي" :عدم وجود درجة
ّ
مدع عام أول يشكل إخالال بالقانون،
وواجـ ـ ـ ـ ــب عـ ـل ــى وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
تصحيح هذا الوضع ،والكثير من
ال ـمــدع ـيــن ال ـعــام ـيــن أم ـض ــوا بـهــذه
الدرجة ما يزيد على عشر سنوات

دون ترقيتهم ،مما أظهر الرسوب
الوظيفي ،وتتذرع وزارة الداخلية
ب ــأن ال ـتــرق ـيــة ت ـح ـتــاج إل ــى ص ــدور
مرسوم .وتمنى على وزير الداخلية
إق ــرار القانون الـمــدرج على جــدول
أع ـم ــال الـمـجـلــس الـ ــذي ي ـحــل هــذه
القضية.
واستغرب النائب أحمد الفضل
إدراج أسئلة قديمة لــه ،و"حــاولــت
تغيير األسئلة قبل أربعة أيام".
وطالبه الغانم بالتعديل الجلسة
المقبلة ،حيث إن "طلبك وصل بعد
خروج جدول األعمال".
وض ـ ــم ال ـن ــائ ــب ث ــام ــر ال ـســويــط
صــوتــه مــع الـفـضــل ،مشيرا الــى أن
اآللـيــة الـجــديــدة باختيار األسئلة
غير واضحة ،ثم شرحها له الغانم.

موضوع حساس
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ع ـق ــب الـ ـن ــائ ــب صــالــح
عاشور على سؤاله لوزير الشؤون
االج ـت ـمــاع ـي ــة وال ـع ـم ــل ع ــن إغ ــاق
مـجـمــوعــة م ــن م ـق ــرات الـجـمـعـيــات
الخيرية غير المرخصة.
وتمنى عــاشــور لهند الصبيح
التوفيق في حياتها المقبلة ،و"أن
ن ـع ـمــل ع ـل ــى إص ـ ـ ــاح مـ ــا تـسـبـبــت
فيه" ،مضيفا" :كنت أتمنى وجود
وزير الشؤون الجديد ،ليتتبع هذا
الموضوع الحساس المهم" ،الفتا
الى أن هناك قرارات بشأن مكافحة
اإلرهـ ــاب وكــذلــك اتـفــاقـيــات دولـيــة،
وعلى إثر ذلك أصدر مجلس الوزراء
قـ ـ ــرارا ب ــإغ ــاق جـمـيــع الـجـمـعـيــات
والهيئات غير المرخصة ،وفوجئت
ف ــي اإلج ــاب ــة ب ــأن ه ـنــاك  141جهة
غير مرخصة تجمع التبرعات في
الكويت.
و"م ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال مـ ـت ــابـ ـع ــة وزارة
الـ ـ ـش ـ ــؤون أغ ـل ـق ــت  34ج ـهــة،

الخالد :أميركا وأوروبا أكدتا أن الكويت مثال
يحتذى في تحصيل األموال الخيرية
«الحكومة استطاعت حماية العمل الخيري عن طريق تنظيمه»

الخالد يرد على عاشور

قــال نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الخارجية
الشيخ صباح الخالد ان الــواليــات المتحدة والــدول
األوروبية أكدت ان الكويت مثال يحتذى في التعاون
ب ـي ــن الـ ـ ـ ــدول فـ ــي ت ـح ـص ـيــل أمـ ـ ـ ــوال ال ـع ـم ــل ال ـخ ـي ــري
وتحويلها.
جاء ذلك في مداخلة للخالد في جلسة امس وأثناء
انتقال المجلس إلى بند األسئلة ومناقشة سؤال من
النائب صالح عاشور لــوزيــرة الـشــؤون االجتماعية
والعمل السابقة هند الصبيح إلفــادتــه "عـمــا إذا تم
إغــاق مجموعة من مقرات الجمعيات الخيرية غير
المرخصة".
وأضاف الخالد ان ممثلي الدول األوروبية الذين
زاروا الـ ـب ــاد األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ت ـق ــدم ــوا بــالـشـكــر
إلــى الـكــويــت على تعاونها فــي مـجــال جمع األم ــوال
وتـحــويـلـهــا ،مــؤكــديــن ان الـكــويــت مـثــال يـحـتــذى في
التعاون بين الدول وتحصيل األموال وتحويلها.
وذكـ ــر أن "ال ـع ـمــل الـ ــذي ت ــم خ ــال س ـن ــوات الـسـبــع
ال ـم ــاض ـي ــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـح ـك ــوم ــة ع ـم ــوم ــا وم ــن
قـبــل الـ ـ ــوزارات الـمـعـنـيــة وه ــي الـخــارجـيــة وال ـشــؤون
االجتماعية والداخلية أتــى ثماره ،إذ أشــادت الــدول

الصديقة التي تربطنا بها شراكات استراتيجية كبيرة
ومن الحليف الواليات المتحدة بــدور الكويت فيما
يتعلق بجمع األموال ونقلها".
وتــابــع :أؤكــد أن ما تم إنـجــازه من الحكومة خالل
ال ـس ـن ــوات ال ـس ـبــع ال ـمــاض ـيــة ع ـمــل ج ـب ــار ت ـج ــاه هــذا
الموضوع الحساس والمهم حيث كانت التهم تكال
على الكويت جزافا.
وأو ض ــح ان ا لـحـكــو مــة ا سـتـطــا عــت حـمــا يــة العمل
ا لـخـيــري عــن طــر يــق تنظيمه عبر ا لــر بــط اآل لــي بين
الجمعيات الخيرية ووزارات الخارجية والشؤون
االجتماعية والداخلية والقيام بمسؤولياتها في
الحفاظ على سمعة العمل الخيري الكويتي.
وأشـ ـ ـ ــار الـ ـخ ــال ــد إل ـ ــى ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات الـ ـت ــي ات ـخ ــذه ــا
م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء ب ـش ــأن إغـ ــاق ج ـم ـيــع الـجـمـعـيــات
غ ـيــر ال ـمــرخ ـصــة ،م ـش ـيــدا ب ـج ـهــود وزيـ ــرة ال ـشــؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة والـ ـعـ ـم ــل وزيـ ـ ـ ــرة ال ـ ــدول ـ ــة ل ـل ـش ــؤون
االقتصادية السابقة هند الصبيح في مجال تنظيم
العمل الخيري للجمعيات وا لـتـعــاون مــع الجهات
الحكومية المعنية بهذا الشأن.

بوشهري والعقيل في الجلسة
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وتهديدات نيابية باستجوابهم إذا لم يصلحوا

برلمانيات

• المجلس يواصل مناقشة الخطاب األميري اليوم ويصوت على «المعلومات االئتمانية» في المداولة الثانية

ً
مستمعا إلى الصالح
المبارك
وتـقــول الصبيح إن إجابتها
ه ـ ـنـ ــاك  85جـ ـه ــة غـ ـي ــر م ــرخ ـص ــة،
وتجمع التبرعات ،أي من غير رقابة
حكومة ،في حين أن الوزيرة أغلقت
أكـثــر مــن جمعية مرخصة ،وتقدم
ميزانية سنوية ،فأكبر من التناقض
بالعمل بوزارة الشؤون لم أجد ،ومن
الممكن أن تجمع الجمعيات غير
الـمــرخـصــة أمـ ــواال لــدعــم اإلرهـ ــاب،
وال ـع ـمــل ال ـخ ـيــري إحـ ــدى الـجـهــات
بروز دور الكويت اإلنساني".
وتابع عاشور محذرا" :أما إغالق
ت ـلــك ال ـج ـم ـع ـيــات غ ـيــر الـمــرخـصــة
نهائيا أو ترخيصها".

ً
شكرا للصبيح

ّ
وع ــل ــق وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة قــائ ــا:
"أوجه شكري لألخت الفاضلة هند
الصبيح على مجهودها واألعمال
ال ـت ــي ق ــام ــت ب ـه ــا ،وم ـت ــأك ــد م ــن أن
األخ صالح يشاركني نفس الــرأي،
وبالنسبة لما ذكــره سنحوله الى
الوزير الجديد".
ً
ورد عاشور قائال :كنت أعتقد أن
وزير الداخلية عسكري من الطراز
األول ،كرئيس أرك ــان ســابــق ،إنما
هو سياسي ودبلوماسي من طراز
قــديــم ،ألن النتائج أنتجت أن هذا
المجلس الحالي تحت الكنترول.
وأض ــاف" :الـجـهــات الـتــي تجمع
تـ ـب ــرع ــات دون ت ــراخـ ـي ــص يـجــب

أن ت ـت ــواف ــق ،ووزيـ ـ ــر الـ ـش ــؤون هو
المسؤول أمامنا ،وعليه الرد على
األسئلة حتى ال يكون تحت طائلة
المساءلة.
وضم وزير الخارجية صوته مع
صوت وزير الداخلية ،مشيدا بالدور
الذي قامت به الصبيح ،وما تحقق
من تقدم في جهات تولت قيادتها،
واتفق على أن الموضوع حساس
ومـ ـه ــم ،وت ـ ــم ع ـم ــل جـ ـب ــار خ ـ ــال 7
سنوات ماضية للحفاظ على سمعة
العمل الخيري الكويتي.
وبـيـنـمــا تـحـفــظ ال ـنــائــب ريــاض
العدساني عن حديث عاشور عن
وزي ــر الــداخـلـيــة ق ــال :الـمـنـصــات ال
تستثني احـ ــدا ،واي وزي ــر يخفق
يصعد المنصة ،واتحفظ عن كلمة
عاشور ،فان وزير الداخلية مسوي
كنتروال على المجلس.
ولـ ـف ــت الـ ـخ ــال ــد الـ ـ ــى ان الـ ـ ــدول
االوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي زرتـ ـ ـه ـ ــا االي ـ ـ ــام
الماضية اشــادت باالجراءات التي
ق ــام ــت ب ـه ــا ح ـك ــوم ــة ال ـك ــوي ــت فــي
جـمــع الـتـبــرعــات واغـ ــاق الـجـهــات
ثم المراجعة وهو ما سمعناه من
تلك الدول.
وقـ ــال ح ـمــاد ان الــدم ـخــي يـبــدو
كأنه وزيــر الصحة بالوكالة وهذا
االتهام هو تقرير ديوان المحاسبة
الذي اثبت صحة كل ما قمنا به في
اللجنة الصحية.
ثم عقب النائب اسامة الشاهين

ً
مرحبا بالدمخي
الفاضل

عـلــى ســؤالــه ل ــوزي ــرة ال ـش ــؤون عن
اس ـ ـب ـ ــاب عـ ـ ـ ــدم صـ ـ ـ ــرف الـ ـك ــراس ــي
المتحركة لذوي االعاقة ،قائال :اشيد
بجهود هند الصبيح ،واختلفنا
معها في ملفات واتفقنا معها في
اخــرى ،ونتمنى التوفيق لها ،وان
ي ـكــون ال ــوزي ــر الـجــديــد خـيــر خلف
لخير سلف.
واك ــد أن االج ـه ــزة التعويضية
مكانك راوح حيث ينتظر المراجع
ش ـ ـهـ ــورا ط ــوي ـل ــة ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
الجهاز والتعطيل ال يزال مستمرا،
فهي معاناة مستمرة الخواننا ذوي
االحتياجات الخاصة ونعاني في
ال ـكــويــت ال ـتــي تـعــد مــركــزا عالميا
م ــن االط ـ ــراف ال ـص ـنــاع ـيــة ،وه ـنــاك
مركز لالطراف الصناعية ،وهناك
نية الستحداث واحد بالمستشفى
العسكري ،وحسب معلوماتي لدينا
طـبـيــب كــوي ـتــي واحـ ــد متخصص
باالطراف الصناعية.
ال ــى ذل ــك تـحــدث الـنــائــب حمود
ال ـخ ـض ـيــر ع ــن س ــؤال ــه الـ ــى وزيـ ــرة
االسكان بشأن االجراءات المتخذة
في حال اكتشاف عيوب في المنازل
الجديدة ،الفتا الى ان السؤال وجه
للوزير السابق وانه متعلق بوجود
عيب بأحد المنازل وتم اصالحه.
وق ــال :اهيب بــالــوزيــرة ان يكون
ه ـن ــاك اه ـت ـم ــام ب ــال ـم ــدن ال ـجــديــدة
خاصة مدينة صباح االحمد حتى
ال تحدث بالمستقبل.
ف ــي وق ــت ت ـحــدث ال ـنــائــب ع ــودة
الرويعي عن سؤاله لوزير التربية
عن اسماء اعضاء هيئة التدريس
بجامعة الكويت ،قائال :تحدثت مع
الوزير حيث جاءت االجابة ناقصة،
الفتا الــى انــه زود باسماء اعضاء
هيئة الـتــدريــس بجامعة الكويت
بـيـنـمــا ل ــم يـتــم ت ــزوي ــدي بملخص
الـشـهــادات الخاصة بالماجستير
والدكتوراه ،فيفترض ان هذا اسهل
من اسماء اعضاء هيئة التدريس.
واضاف الرويعي :سنوافيكم في
حال تزويدهم باالسماء التي ارغب
في االستفسار عنها ،واتمنى على
وزير التربية العودة لمن صاغ الرد،
وان تتم االجابة عن اسئلتي ،واذا
لم تأت االجابة فقد يؤكد االشتباه
ب ــان بـعــض االس ــات ــذة لـيــس لديهم
اي شـهــادة ،الفتا الــى انــه سبق ان
سأل احدهم عن اسم الجامعة التي
حصل منها على الماجستير وقال
ال ادري.
وقـ ــال وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة :سـنــوافــي
الرويعي خالل اسبوعين او ثالثة

الغانم والكندري على المنصة

الجبري :إزالة بعض مالحظات «المحاسبة» على «الزراعة»
«ليس لدينا أي إشكالية في معالجة األخطاء»
ق ــال وزيـ ــر اإلع ـ ــام وزيـ ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
الشباب محمد الجبري إنه تمت إزالة عدد من
المالحظات المسجلة من ديــوان المحاسبة
على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية.
جاء ذلك في مداخلة للوزير الجبري ،في
جلسة مجلس األمــة أمــس ،ضمن بند كشف
األوراق والــرســائــل ال ــواردة ،وأثـنــاء مناقشة
رسالة من رئيس لجنة المرافق البرلمانية
ال ـنــائــب مـحـمــد ال ـه ــدي ــة ،ي ـعــرض فـيـهــا عــدم
اختصاص اللجنة بالموضوعات المحددة
بنص الرسالة ،ليصدر المجلس قراره فيها
عمال بحكم المادة  58من الالئحة الداخلية
للمجلس.
وكان مجلس األمة وافق على تكليف لجنة
حماية األمــوال العامة البرلمانية "التحقيق

أشيد بجهود
هند الصبيح...
اختلفنا معها
في ملفات
واتفقنا معها
في أخرى
ونتمنى لها
التوفيق

الشاهين

فــي تخصيص ح ـي ــازات زراع ـي ــة وجــواخـيــر
مــن الهيئة العامة لـشــؤون الــزراعــة والـثــروة
السمكية لشركات صورية أسست ورخصت
بموجب مستندات مزورة" بحسب الوارد في
نص الرسالة.
وقــال الجبري ،الــذي تلحق تبعية "هيئة
الزراعة" له ،إن الجميع يعلم اإلجراءات التي
تــم ال ـق ـيــام بـهــا فــي الـهـيـئــة ال ـف ـتــرة األخ ـيــرة،
مؤكدا أن "الزراعة" ليس لديها أي إشكالية في
معالجة األخطاء إن وجدت في الفترة الحالية.
وأشار إلى أنه يدعم أي أمر يراه المجلس
مـنــاسـبــا" ،وهـ ــذا ال ـتــوجــه ل ــإص ــاح ،وليس
للهيئة أي إشكالية بأن يعرض هذا الموضوع
ف ــي أي ل ـج ـنــة ب ــرل ـم ــان ـي ــة ي ــراه ــا الـمـجـلــس
مناسبة".

ب ـم ـل ـخ ــص رس ـ ــائ ـ ــل ال ـمــاج ـس ـت ـيــر
والدكتوراه التي طلبها.
وط ـ ــال ـ ــب ال ـ ــروي ـ ـع ـ ــي ب ــايـ ـق ــاف
مــوضــوع ال ـســريــة ،حـيــث ان اغلب
االج ـ ـ ــوب ـ ـ ــة ت ـ ــأت ـ ــي بـ ـصـ ـف ــة س ــري ــة
ونـطــالـعـهــا وال نـجــد مــا يستدعي
السرية بها.
ام ـ ــا ال ـن ــائ ــب مـ ـب ــارك ال ـح ـجــرف
ف ـع ـقــب ع ــن س ــؤال ــه ل ــوزي ــر الـنـفــط
الفادته بالسند القانوني في عدم
نشر اسماء المقبولين في القطاع
الـنـفـطــي م ـج ــددا تـحـفـظــه ع ــن آلـيــة
التعامل مع االسئلة.

 8مليارات
وقال الحجرف :من غير المعقول
الـتـعـقـيــب ع ـلــى س ـ ــؤال ب ـعــد م ــرور
عامين على توجيهه ،الفتا الى انه
من يذهب للمنطقة الشمالية ويجد
اس ـت ـث ـم ــارات ال ـكــويــت ف ــي الـقـطــاع
النفطي بقيمة  8مليارات مركزة به
وال يوجد مستشفى واحد.
وأك ــد الـنــائــب عـمــر الطبطبائي
ان الشركات الكبيرة عازمة على ان
تكون صانع سوق بسبب الالئحة
ومليارات ال يتم تداولها وال يجوز
ما يحدث باالقتصاد الكويتي.
وعقب وزير التجارة والصناعة:
اس ـت ـم ـعــت ل ـك ـث ـيــر م ــن مــاح ـظــات

الجبري في حديث مع الهاشم
عمر الطبطبائي وبالعكس تمت
ترقية السوق ودخل السوق مليار
ونصف مليار دوالر فــي سبتمبر
الماضي واالسبوع الماضي نصف
مليار دوالر ،ومن المتوقع ان يدخل
السوق الكويتي  840مليون دوالر
خ ـ ــال اس ـ ـبـ ــوع ،ونـ ـح ــن مـهـتـمــون
بتنشيط السوق الكويتي.
فــي حـيــن عقبت الـنــائـبــة صفاء
الهاشم على سؤالها لوزير المالية
عـ ـ ــن م ـ ـسـ ــاحـ ــة جـ ـمـ ـي ــع االراضـ ـ ـ ـ ــي
المملوكة للدولة التي اعتبرت ان
ه ـنــاك  290مـلـيــون دي ـن ــار أه ــدرت
مــن شركة المشروعات السياحية
وم ــديـ ـن ــة ت ــرف ـي ـه ـي ــة مـ ـث ــل مــدي ـنــة
االشـ ـ ـب ـ ــاح وال ـ ـك ـ ــل سـ ـبـ ـقـ ـن ــا ،ف ـفــي
السعودية يذهبون للبحر االحمر
وتطوير الجزر وشركة المشروعات
تكذب على وزيــر المالية والشركة
تدفع مليونا و 600الــف ايـجــارات
م ـق ــاب ــل كـ ــل هـ ـ ــذه االراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـتــي
تـ ـحـ ـص ــل ع ـل ـي ـه ــا الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،ولـ ــن
تستطيع الحكومة ايجاد سياحة
بهذه السياسة.
وقـ ــال وزيـ ــر الـمــالـيــة الـحـجــرف:
زودن ـ ـ ـ ــا ال ـن ــائ ـب ــة ب ـك ــل مـ ــا طـلـبـتــه
ف ــي س ــؤالـ ـه ــا عـ ــن اجـ ـتـ ـم ــاع لـجـنــة
الميزانيات قبل  3اسابيع حول عقد
المشروعات السياحية ،وحاولنا
الوقوف على حقيقة ان العقد مزور،

وت ــم االج ـت ـم ــاع م ــع رئ ـيــس دي ــوان
المحاسبة بــاالنــابــة ،وت ــم االتـفــاق
على تــزويــد وزارة المالية بكل ما
يتعلق بتزوير العقد الذي ابرم بين
شركة المشروعات وامــاك الدولة،
وتمت احالة الملف برمته للنيابة
العامة حول ادعاء الديوان بان هناك
تزويرا ،وكذلك اتهامه بتبديد 28.8
مليونا ثم نصف مليار.
وت ــاب ــع الـ ـحـ ـج ــرف :ن ـب ـحــث عــن
الخيارات القانونية بشأن المواقع
ال ـس ـيــاح ـيــة حـ ــول ال ـت ـجــديــد ل ــذات
الـمـسـتـثـمــر او ان ـت ـظــار م ــا تنتهي
ال ـي ــه ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة ،مـضـيـفــا ان
المدينة الترفيهية تحتاج الى اموال
كثيرة ،واغلقت النها غير امنة على
مرتاديها ،ونحن اقرب لطرحها عبر
هيئة الشراكة بين القطاعين نظرا
الرتفاع كلفة اعادة ترميمها.
وقالت الهاشم ان المبلغ يمكن
تــوف ـيــره م ــن االم ـ ــوال ال ـت ــي تــذهــب
لـ ـمـ ـش ــروع ــات ف ـ ــي دول واس ـ ـعـ ــاد
المواطنين ضرورة.
ورفـ ـ ــع ال ـغ ــان ــم ال ـج ـل ـســة نصف
ساعة للصالة منذ الساعة  12ظهرا.
واسـتــأنــف الغانم الجلسة عند
الـســاعــة ال ــواح ــدة بـعــد أداء صــاة
الظهر ،بــأداء ال ــوزراء الجدد ،خالد
ال ـف ــاض ــل وم ــري ــم ال ـع ـق ـيــل وس ـعــد
الخراز وفهد الشعلة ،اليمين

كل ما به
مساس
بالسلطة
القضائية
سيتم شطبه

الغانم

أمامكم شهران
لإلصالح
وبعدها
تحملوا
مسؤولياتكم
السياسية

خليل عبدالله

النصف يسأل الشعلة عن مناقصة المحفظة العقارية في «أمانة األوقاف»
سأل الجبري عن الدعم المالي لنادي البولينغ
وجه النائب راكان النصف سؤاال إلى وزير
األوق ــاف وال ـشــؤون اإلســامـيــة وزي ــر الــدولــة
لشؤون البلدية فهد الشعلة ،جاء فيه" :نمى
الــى علمي اعتماد األمــانــة العامة لــأوقــاف
مناقصة إدارة المحفظة العقارية فــي 300
عقار ،فما مدى صحة هذه المعلومات؟ وفي
أي تاريخ تم طرح المناقصة؟ وفي أي تاريخ
تمت الترسية وفض المظاريف؟".
وسـ ــأل" :م ــا االش ـت ــراط ــات ال ـتــي تضمنت
المناقصة ،وعلى أثرها تمت ترسيتها على
الشركة الفائزة؟ وهل تم طرح المناقصة من
خالل لجنة المناقصات المركزية ،وإذا كان
الجواب بالرفض يرجى تزويدي باألسباب؟
ولماذا لم يتم إعالن المناقصة في الصحف
الرسمية كما جاء في القانون؟".
وأضــاف" :كم عدد الشركات التي شاركت
في المناقصة؟ وكم نسبة رسوم اإلدارة التي
قدمتها الشركة الفائزة مقابل اإلدارة والتي
خولته للفوز؟ وهل نسبة الرسوم من اإليراد
أم مــن صــافــي ال ــدخ ــل؟" ،مضيفا" :نـمــى إلــى
علمي أن أحد أعضاء اللجنة المسؤولة عن

اخـتـيــار الـشــركــة الـفــائــزة كــان عـضــوا سابقا
فـ ــي ه ـ ــذه الـ ـش ــرك ــة ،وم ـ ــا م ـ ــدى ص ـح ــة ه ــذه
المعلومات؟".
مــن جـهــة اخـ ــرى ،وج ــه الـنـصــف س ــؤاال إلــى
وزيـ ــر االع ـ ــام وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـشـبــاب
محمد الجبري ،جاء فيه :نمى الى علمي قيام
الهيئة العامة للرياضة بدعم نــادي البولينغ
الـكــويـتــي الــريــاضــي بـمـبـلــغ 6,640,734.210
م ـنــذ ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة  2011/2010ال ــى الـسـنــة
الـمــالـيــة  2015/2014وه ــو الــدعــم االع ـلــى بين
االن ــدي ــة الــريــاض ـيــة الـمـتـخـصـصــة ،ل ــذا يــرجــى
تزويدنا وافادتنا بأسماء المدربين ومساعدي
الـمــدربـيــن واالداريـ ـي ــن والـمـشــرفـيــن والـحـكــام
الذين تعاقد معهم نادي البولينغ منذ السنة
المالية  2008/2007الــى نهاية السنة المالية
 ،2018/2017مع نسخ من عقودهم وبيان فسخ
العقد ،والمبالغ التي قام النادي بصرفها على
بـنــد الـمــدربـيــن وال ـح ـكــام مـنــذ الـسـنــة الـمــالـيــة
 2008/2007الى نهاية السنة المالية 2018/2017
والمبالغ التي قــام الـنــادي بصرفها على بند
الصيانة منذ السنة المالية  2008/2007الى

نـهــايــة الـسـنــة الـمــالـيــة  ،2018/2017مــع بيان
أوجه الصرف.
وطـ ـل ــب ك ـش ـف ــا ب ـج ـم ـيــع مـ ـش ــارك ــات نـ ــادي
الـ ـب ــولـ ـيـ ـن ــغ الـ ـخ ــارجـ ـي ــة وب ـ ـيـ ــانـ ــا ت ـف ـص ـي ـل ـيــا
ب ــال ـم ـي ــزان ـي ــات ال ـ ـمـ ــرصـ ــودة والـ ـمـ ـص ــروف ــات
وأس ـم ــاء أع ـضــاء ال ــوف ــود مـنــذ الـسـنــة المالية
 2008/2007ا ل ـ ـ ــى نـ ـه ــا ي ــة ا لـ ـسـ ـن ــة ا ل ـم ــا ل ـي ــة
 ،2018/2017وأسماء جميع الالعبين المسجلين
ف ــي ك ـش ــوف االح ـ ـتـ ــراف ال ـج ــزئ ــي م ـنــذ الـسـنــة
المالية  2008/2007الــى نهاية السنة المالية
.2018/2017
كـمــا طـلــب بـيــانــا بــالـمـبــالــغ الـتــي ق ــام نــادي
البولينغ بصرفها لمكافأة االحتراف الجزئي
وأس ـ ـم ـ ــاء األش ـ ـخ ـ ــاص ال ـم ـس ـت ـف ـي ــدي ــن م ـن ـهــا
(المصروف لهم) منذ السنة المالية 2008/2007
حتى نهاية السنة المالية  2018/2017وإرفاق
ما يثبت ذلك ،ومبلغ عهد النادي غير المغلقة
حتى تاريخ  ،2018/3/31ومبالغ الدعم المقدمة
الى االتحاد اآلسيوي للبولينغ واالتحاد الدولي
للبولينغ منذ السنة المالية  2008/2007الى
نهاية السنة المالية .2018/2017

النصف في ضحكة مشتركة مع الجراح والعربيد والحريص

٨
برلمانيات
تكليف «األموال العامة» التحقيق في ملف الحيازات الزراعية
ةديرجلا
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ً
متحدثا
الرومي

نايف ومبارك الحجرف في ابتسامة مشتركة
ال ــدس ـت ــوري ــة ،ح ـيــث طــالـبـهــم
ً
ب ـض ــرورة االلـ ـت ــزام بــأدائ ـهــا نـصــا،
ليبارك لهم بعد ذلك نيل ثقة سمو
األمير وسمو ولــي العهد ورئيس
مجلس الوزراء ،متمنيا لهم التوفيق
في العمل الحكومي.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا هـ ـن ــأ ال ـ ـنـ ــائـ ــب خ ـلـيــل
عبدالله الوزراء الجدد بمناصبهم
الحكومية ،حذرهم بقوله "نمنحكم
شهرين للعمل واإلص ــاح وعــاج
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـكـ ــات ،وب ـ ـعـ ــدهـ ــا ت ـح ـم ـلــوا
مسؤولياتهم السياسية".
مــن جــانـبــه ،قــال الـنــائــب شعيب
ال ـمــويــزري" :نتمنى تغيير النهج
الحكومي ال الشخوص" ،مؤكدا أن
الوزراء الجدد ستتم مساءلتهم عن
األعمال السابقة للوزراء السابقين
إذا لم يبادروا باإلصالح.
أمـ ــا ال ـن ــائ ــب حـ ـم ــدان ال ـع ــازم ــي
فذكر أن "القسم الدستوري عظيم،
وعـلــى الـ ــوزراء ال ـجــدد االل ـت ــزام بــه،
والـ ــدفـ ــاع ع ــن الـ ـح ــري ــات وح ـمــايــة
األمـ ــوال ال ـعــامــة" ،فــي حـيــن دعــاهــم
رياض العدساني إلى العمل الجاد
واإلصالح ،متمنيا لهم التوفيق.
مــن جــانـبــه ،داف ــع الـنــائــب خلف
دمـيـثـيــر ع ــن الـ ـ ـ ــوزراء ال ـج ــدد بعد
تهنئتهم بثقة سمو األمير ،وقــال:
"أسـ ـتـ ـغ ــرب ت ـح ــذي ــر الـ ـ ـن ـ ــواب لـهــم
بالقول :نمنحكم شهرين فقط للعمل
واإلصالح وعالج المشكالت ،فهذا
ال يـ ـج ــوز" ،ل ـي ــرد عـلـيــه الـحـمـيــدي
السبيعي" :شــرايــك نعطيهم عشر
سنوات".
وواصـ ـ ـ ــل ال ـم ـج ـل ــس ع ـق ــب ذل ــك
النظر في الخطاب األميري ،وتحدث
ً
ال ـنــائــب عـ ــادل الــدم ـخــي م ــؤك ــدا أن
األدنى
الدستور الكويتي هو الحد
ّ
م ــن ال ـح ــري ــات ال ـم ـط ـلــوبــة ،ويـمــثــل
هوية المجتمع الكويتي المحافظ،
ً
مستعرضا عددا من مواد الدستور
في هذا السياق.
وأكد أن "هوية المجتمع واضحة
ف ــي ه ــذا ال ــدس ـت ــور ،وي ـجــب علينا
الحفاظ عليه ،ونحمد الله أن هذا
اإلي ـم ــان مــوجــود فــي سـمــو االمـيــر
والحكومة والمجلس والشعب الذي
يتمسك بالحفاظ على هذه الهوية
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ً
حامال «بروشور» بأعضاء الحكومة
السبيعي

واألس ــس ،ونـحــن بحاجة إلــى أمن
مجتمعي في ظل الظروف المحيطة
بنا ،وذلك يتحقق بلم الشمل ،وعن
طريق العفو".
وأض ــاف الدمخي أن "الحريات
لن تنتهي بكبتها ووضــع قوانين
زائ ـ ـ ـ ــدة ،ول ــديـ ـن ــا س ـج ـن ــاء ش ـب ــاب،
والكثير من بيوت أهل الكويت تتأثر
بسبب سجن أحــد أبنائها نتيجة
كلمة ،واللجوء إلى التغريد الوهمي
سببه التصنيف ،ولألسف يحبس
شاب بسبب إساءة ،ويجب مراجعة
القوانين المقيدة للحريات".
واعتبر أن "إلغاء المادة  16من
الــائـحــة الــداخـلـيــة للمجلس يعد
تــدخــا فــي عـمــل الـمـجـلــس ،ونحن
نحترم الـقـضــاء" ،ليقاطعه الغانم
ً
ق ــائ ــا إن "األح ـ ـكـ ــام ه ــي ع ـنــاويــن
الحقيقة ،وأتمنى أال ننتقدها وهذا
رجاء".

عفو شامل
وش ــدد الــدمـخــي على أن الحكم
ب ـ ّـي ــن ان م ــا قـ ــام ب ــه م ـج ـلــس االم ــة
ً
صـ ـحـ ـي ــح ،وت ـ ـ ــا جـ ـ ـ ـ ــزءا م ـ ــن حـكــم
المحكمة ،و"نحن نريد الحفاظ على
المادة  50من الدستور واستقاللية
ال ـق ـض ــاء ،وع ـنــدمــا ي ـقــال ان هـنــاك
تدخال لم يتدخل مجلس األمة في
عمل القضاء ،ونحن لم نتدخل في
سير المحكمة وال في سير القضاء،
وبماذا نفسر العفو العام والخاص،
فالعفو الشامل يلغي القضية وما
ترتب عليها من آثار".
وتابع "يجب ان يتمسك المجلس
بأعماله البرلمانية ،وهذا الحكم به
تدخل في صالحيات مجلس االمة".
ونوه الغانم ان "كل ما به مساس
بالسلطة القضائية سيتم شطبه".
وقال الدمخي "انا اناقش حكما
ولـ ـي ــس قـ ـض ــاء ،واذا ل ــم يـسـتـطــع
االع ـض ــاء الـحــديــث فــأنــا استطيع،
ويـ ـ ـج ـ ــوز ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن األح ـ ـكـ ــام
القضائية ،فهذا عمل برلماني".
وأض ـ ــاف "ي ـج ــب ان ت ـح ـتــرم كل
سلطة السلطة األخـ ــرى ،ونحترم
االب ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاء ،ألنـ ـ ـ ــه ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ص ــوت ـن ــا

الجراح في ضحكة مشتركة مع الشعلة والفاضل ...وبدت العقيل
بــرفــض اسـقــاط عضوية النائبين
فــإن هــذا كــان صحيحا ،وهــذا ورد
ب ـم ـض ـمــون ال ـح ـك ــم ،ل ـ ــذا ي ـج ــب اال
تسقط العضوية ،وادع ــو الرئيس
والـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـلــى
مكتسبات المجلس".
ورد الغانم قائال "ألبي دعوتك
بـ ــال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـكـ ـتـ ـسـ ـب ــات
ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة وتـ ـطـ ـبـ ـي ــق اح ـ ـكـ ــام
المحكمة الدستورية ،ألنها مكملة
لنصوص الدستور".
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب شـعـيــب
المويزري "نعيش في مرحلة غير
طبيعية ،وصحيح الفساد متكرر
في عهد الحكومات المتعاقبة ،وال
نجد أي أذن صاغية من الحكومات،
لكن ال تنسونا من اوصلنا الى هذه
المرحلة التي سنتجاوزها ،وعندما
سنتجاوزها هناك من يصور نفسه
ان ــه ب ـط ــل" ،م ـش ــددا عـلــى ان ال ـقــرار
ليس بيد الحكومة مــن تعيينات،

وما يجري انما بيد غرفة التجارة
والبنوك ووسائل اعالم.
وت ــاب ــع ال ـم ــوي ــزري "يـضـحـكــون
ع ـلــى ال ـش ـعــب بــأكـمـلــه وف ــي 2035
س ـيــدار االقـتـصــاد مــن قـبــل الـثــاث
فـ ـئ ــات ال ال ـس ـل ـط ــة ،وس ـي ـت ــم بـيــع
البلد للمجموعة التي تسير القرار
الحكومي وهي الثالث فئات المشار
اليها ،وحتى رئيس الوزراء ال يملك
قرارا ،وهناك صمت نيابي مستغرب
وتهميش للدستور ،ولمجلس األمة،
فمجلس الشعب في زامبيا  1965لم
يكن مجلسنا االن مثله ،فال نضحك
على انفسنا ونحن اعضاء نتكلم
وال احد يسمع عنا".
وأضاف المويزري "عندما يأتي
فساد يقولون لنا الخطر االقليمي،
فــا نضحك على بعض ،والشعب
اوصــل الـنــواب للدفاع عن حقوقه،
والمواطن سيظل مدينا حتى اخر
يوم في عمره ،بالصحة أسوأ صحة،

مجلسنا
صوري وكلما
حدثت مشكلة
تلقى على
الوافدين
الذين جاؤوا
ليترزقوا الله

المويزري

الخراز :سأواجه االستجوابات حال تقديمها
وال نمنع النواب من ممارسة دورهم

الخراز خالل دخوله القاعة

أع ـلــن وزي ــر ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة وال ـع ـمــل سعد
الخراز أنه سيواجه االستجوابات حال تقديمها ،وفق
األطــر والقوانين بــالــوزارة التي تحكم العمل في كل
قطاعاتها ،ســواء التعاونيات أو المساعدات العامة
أو الجمعيات الخيرية واألهلية.
وقال الخراز ،في تصريح صحافي" ،نحن في بداية
الطريق ،ونأمل أن تكون البداية خيرا مع اإلخوة أعضاء
مجلس األمة ،ونحن نمد يدنا من خالل تقديم برنامج
عملنا وإب ــراز إنجازاتنا ،وال نمنع اإلخــوة النواب من
ممارسة دورهم في المجلس والقيام بواجبهم ،وإن شاء
الله تسمعون كل خير عن وزارة الشؤون".

وت ــاب ــع" :نـتـقــدم إل ــى صــاحــب الـسـمــو أم ـيــر الـبــاد
بــالـشـكــر عـلــى ثـقـتــه ،وتكليفنا بـهــذه ال ـ ــوزارة ،وإلــى
سمو رئيس مجلس ال ــوزراء ،ونسأل الله أن يعيننا
على حمل هــذه االمــانــة ،وأن نـكــون إضــافــة ايجابية
بجانب اإلخوة الــوزراء في الحكومة ،ونقدم كل خير
ألهل الكويت".
وأضاف" :أتقدم بالشكر إلى وزيرة الشؤون السابقة
هند الصبيح ،لما قدمته من جهود خالل فترة توليها
لمدة  ٥سنوات ،شهدنا معها الكثير من اإلنجازات،
ونسأل الله عز وجل أن نستمر فيها ،ونقدم شيئا من
خالل وزارة الشؤون".

وكــذلــك الـتــربـيــة ،ووزيـ ــر الداخلية
احال  6متهمين وخرجوا بكفاالت،
ونشد على يديه ونطالبه بالمزيد
ومنها الكاميرات ،وكذلك موضوع
الـقـمــع تـتــم محاسبة مــن يتحدث،
والـ ـحـ ـك ــوم ــة ف ـع ـل ــت اش ـ ـيـ ــاء حـتــى
ستالين لم يفعلها".

مجلس صوري
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــويـ ــزري ان جــام ـعــة
الشدادية منذ  20سنة لم تبن ،ومن
كلفة  100مليون دينار الــى مليار
ونصف مليار ،وفي  2009قلت يجب
ان يــدعــو كــل مــواطــن فــي السجود
على من يريد الشر بالكويت ،وكلما
ص ــارت مشكلة يتم وضعها على
الوافدين الذين جاؤوا ليترزقوا الله،
وال نضحك على بعض ،فمجلسنا
صـ ـ ـ ــوري ،ورغ ـ ــم ان ال ـص ــاح ـي ــات
ع ـظ ـي ـمــة لـ ــه وفـ ـ ــق الـ ــدس ـ ـتـ ــور ف ــإن
االعضاء أفقدوها قيمتها وطيحوا
هيبة المجلس ،بسبب ليس فقط
الحكومة بل نتيجة تصرفات بعض
االعـضــاء الــذيــن يسألون ســؤاال او
يستجوبون بحثا عن مصلحة.
وتــابــع الـمــويــزري :مــا حــدث في
االمـطــار يــا رئيس الحكومة درس
لكم ،ووصل فساد السياسيين الى
ان بعض افراد عائالتهم يشاركون
فــي شــركــات النصب الـعـقــاري ،وال
ي ـح ـصــل ال ـك ــوي ـت ــي ع ـل ــى ح ـق ــه اال
ب ــواس ـط ــة ،وذه ـل ــت م ـمــا رأيـ ــت في
ل ـج ـنــة ال ـم ـي ــزان ـي ــات م ــن ت ـعــديــات
على المال العام ،وإحــدى الجهات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة تـ ـ ـج ـ ــرأت ف ـ ــي ت ــزوي ــر
عـقــد ،ونـحــن اوصينا بإحالة احد
المسؤولين بلجنة حماية األموال
العامة الى النيابة العامة تم تعيينه
وزيرا ،ونحن سنرحل لكن لنحافظ
على الكويت ،واذا لم تفهم االسرة

ً
الحاكمة أن هناك مخططا الضعاف
الـ ـع ــاق ــة بـ ـي ــن الـ ـشـ ـع ــب واألسـ ـ ـ ــرة
الحاكمة فهذه مشكلتها.
بدوره ،تحدث النائب الحميدي
الـسـبـيـعــي م ـش ــددا عـلــى ان وج ــود
الــوزراء الجدد على كرسي الــوزارة
ال ي ـع ـط ـي ـهــم مـ ـن ــاع ــة ،ونـ ـح ــن كـنــا
نعلم ان وزي ــر الـنـفــط طــالــع ل ــذا لم
نتقدم باستجوابه ،والــوزيــر الذي
يستمر عامين محظوظ ،والشيخ
سلمان الحمود تم استجوابه بعد
ً
 30يــومــا ،ول ــم يـعـتــرض اح ــد ،ولــم
يــذكــروه بالخير مثلما فعلوا مع
هند الصبيح ،وقسما بالله "شهرين
يعني شهرين" اذا لم يجد طــارئ،
ً
وم ــادة االسـتـجــواب جــاهــزة ،الفتا
الى ان هناك وافدين يحصلون على
 3االف راتبا شهريا.
وتــابــع :مــا أدري حـصــول جنان
ع ـلــى وزارة االش ـ ـغـ ــال ،وأبـلـغـتـهــا
ان ـهــا تـسـلـمــت وزارتـ ـي ــن مليئتين
بالمخالفات ،ووزارة االشـغــال بال
قيادات وهي اول وزيرة امام المدفع،
ويـبــدو ان وزي ــر الصحة ال يسمع
الننا حدثناه عن المكاتب الصحية.
واض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان اح ـ ـ ـ ــد الـ ـمـ ـك ــات ــب
الصحية مـســوي روح ــه عــذرائـيــل،
ورفض التمديد الحد المرضى ألنه
ً
"راح يموت" ،وقسما بالله يا وزير
الصحة انــت مــو بعيد ،وفــي وجه
المدفع ،واذا لم تأت منى فستأتيك
من غيري ،وبعد  8يناير هناك تيار
قادم افهموا يا فهيمة ،وسنوقفكم
بالجملة واح ــدا وراء الـثــانــي ،وما
التعاون الذي قدمتوه لنا فمرهون
ب ـق ــان ــون ال ـت ــأم ـي ـن ــات ،وفـ ــي االخ ــر
تــأتــون بــالـقــانــون اعـ ــرج ،وال ـمــؤزم
ليس من يستجوب بل من يدفعنا
الى االستجواب.

قنبلة موقوتة
وت ـســاءل الـسـبـيـعــي :هــل تطبق
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة الـ ـ ـك ـ ــرام ـ ــة وال ـ ـح ـ ـقـ ــوق
االنسانية والعدالة؟ فكل ذلك غير
موجود يا حكومة ،فهناك شرائح
كثيرة بالمجتمع تتعرض لالهانة،
ووينكم من قضية البدون؟! مضيفا:
ل ــن ت ـكــون اول ــوي ــة ب ـهــذا المجلس:
ول ــن تـنـتـهــي ول ــن ت ـحــل ول ــن تجد
عشرة نــواب على قلب رجل واحد،
اللهم انــي اب ــرأ مــن تـخــاذل الـنــواب
بـ ـه ــذه الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ،وهـ ـ ــذه شــري ـحــة
مهمة اقتصاديا وامنيا وسياسيا
فعددها كبير والله ما راح يجنسون
المستحقين.
وت ــاب ــع ال ـس ـب ـي ـعــي :هـ ــذه قنبلة
مــوقــوتــة ،وقـضـيــة ال ـب ــدون ليست
قضية المجلس ،ونحن نحتاج الى
اصالحات كثيرة ،وسأقدم قانونا
لتعديل انشاء المحكمة الدستورية،
فـكــل الـمـحــاكــم الــدس ـتــوريــة يوجد
بها اعضاء من السلطة التنفيذية
وال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان وال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة ،وه ـ ــذا
م ـ ــا سـ ــأقـ ــدمـ ــه ،وه ـ ــو ح ـ ـقـ ــي ،فـمــن
تعارض المصالح ان يكون رئيس
ال ـم ـج ـل ــس االعـ ـ ـل ـ ــى ل ـل ـق ـض ــاء هــو
رئ ـيــس مـحـكـمــة الـتـمـيـيــز ورئ ـيــس

المحكمة الدستورية ،وهذا الجمع
غ ـيــر دسـ ـت ــوري ،وي ـج ــب ان يـكــون
منعزال عن الجسم القضائي ،فهذه
االص ــاح ــات الـقـضــائـيــة ،وسـتــون
عــامــا لــم يـتــم اق ــرار قــانــون مجلس
الدولة ،وهو نص دستوري لماذا؟
من جانبه ،قــال النائب عبدالله
الــرومــي :لما نتحدث فــي الخطاب
االمـ ـي ــري فــاخ ـتــار عـ ـب ــارات ج ــاءت
بالنطق السامي ،ويا صاحب السمو
اشاركك بها ،وتال الرومي جزءا منه.
وق ـ ــال الـ ــرومـ ــي :ن ـس ـت ـخــدم اداة
ال ــرق ــاب ــة ل ـع ـقــد ص ـف ـقــات وابـ ـت ــزاز،
وال ـم ـص ـي ـبــة ت ـح ـصــل اح ـي ــان ــا مــن
الحكومة ،فمو عيب يا حكومة عقد
ه ــذا االج ـت ـمــاع الـنـيــابــي بحضور
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
فكيف ترى دولــة تركع هكذا؟ ومن
ركع ليس الحكومة بل السلطة في
رد الجناسي ،وانا لست ضد عودة
الـجـنــاســي لـكــن ب ـهــذه الـطــريـقــة يا
حكومة فال يوجد بكم شدة وقوة،
وليش سحبتوها وليش ردتوها.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـ ـ ــروم ـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ان
االستجواب اداة راقية تم تحويلها
لــاب ـتــزاز وعـقــد الـصـفـقــات ،وكيف
ت ـق ـب ــل ال ـس ـل ـط ــة بـ ـ ـه ـ ــذا ،وال ــدلـ ـي ــل
تشجعون الصفقات ،وليقف انس
الـ ـص ــال ــح ويـ ـق ــل انـ ـن ــي ك ـ ـ ــذاب عــن
االجـتـمــاع ال ــذي استمر  4ساعات
لعقد صفقة.
ووج ــه عتبا لــرئـيــس المجلس،
قـ ــائـ ــا :دورك ت ـح ـم ــي ال ــدسـ ـت ــور
ونصوصه وال تقل انك لست قادرا
بل قادر على حمايته حتى ال يكون
ال ــدسـ ـت ــور م ـح ــل ص ـف ـقــة وتـكـســب
وتربح ،وهذا ما ال نرضاه ،وال نقبل
بــه ،وعيب المشاركة في مثل هذه
االجتماعات ،وانا لست ضد عودة
الجنسية النني ال اقبل الظلم ،لكن
عندما تتخذ الحكومة القرار فاذا
ل ــم تـكــن ق ــده ف ــا ت ـت ـخــذه ،الن هــذا
اشرف لكم ،ونحن نريد لكم العزة،
واع ـتــراضــي عـلــى الــوضــع الـمــزري
الــذي وضعت السلطة نفسها فيه،
وتــم سحب االستجواب بناء على
ال ـص ـف ـق ــة الـ ـخ ــاص ــة بــال ـج ـنــاســي،
ويفترض اال يكون االستجواب اداة
للصفقات واالب ـت ــزاز ،وال ـيــوم انتم
سلمتم الخيط والمخيط وضيعتوا
الدستور والناس تراقبكم.
واضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ــرومـ ـ ــي :ال ــدسـ ـت ــور
اقـ ـسـ ـمـ ـن ــا عـ ـلـ ـي ــه ،واه ـ ـ ـ ــل ال ـك ــوي ــت
اوصلونا للعمل بمقتضاه ،وانتم
راض ـ ـ ـ ــون ان ي ـط ـع ــن ب ــال ــدسـ ـت ــور،
وه ــذا اخـطــر ش ــيء ،وعلينا واجــب
ومسؤولية تجاه مستقبل ابنائنا،
وهناك دول عملت صناعات ،ونحن
محلك راوح وقاعدين على حنفية
النفط ولم نقدر على تصنيع حتى
"ق ـ ــوط ـ ــي" ،م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى ض ـ ــرورة
االنتباه للمشاريع التي ليس لها
عائد وتصحيحها.
ورفـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـغـ ــانـ ــم الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ال ــى
التاسعة من صباح اليوم.

حدث في الجلسة
مطاريش
طلب حـمــدان الـعــازمــي مــن الـغــانــم شطب
اإلســاء ة التي تعرض لها العسكريون ،على
ح ــد ق ــول ــه ،ع ـنــد مـنــاقـشــة ان ـتــداب ـهــم للعمل
لــدى ال ـنــواب ،ووصـفـهــم بالمطاريش ،وأكــد
ال ـح ـم ـيــدي الـسـبـيـعــي رأي ال ـع ــازم ــي ،قــائــا
إن الــرومــي تعرض للقبائل بالهمز واللمز،
وخ ــاص ــة ك ـل ـمــات الـ ـب ــر" ،ن ـح ــن لـسـنــا طــوفــة
هبيطة ولن نقبل بهذا النفس".

محاباة
قال النائب صالح عاشور إن هناك محاباة
كبيرة فــي صـنــدوق المشروعات الصغيرة،
واألموال توجه لفئة معينة ،والصندوق بكبره
يحتاج إلعادة هيكلة ،وليس تفعيل الالئحة
التنفيذية فـقــط ،الـتــي حـظــرت على الشباب
الكويتي كثيرا من المشاريع الصناعية ألنها
محتكرة للتجار فقط.

ألول مرة منذ 85
أش ــار م ـبــارك الـحـجــرف إل ــى أن المجلس
يتلو شكاوى المواطنين الــواردة إلى لجنة
الـعــرائــض والـشـكــاوى البرلمانية ألول مرة
منذ مجلس  ،85مؤكدا أن هذا اإلجراء انتصار
للمواطن بأن تتلى شكاوى المواطنين أمام
المجلس ،ويطلب تفاعل الوزراء.

«عويد وزويد»
قال النائب خليل عبدالله" :لن نقبل أن توزع
أموال صندوق المشاريع الصغيرة البالغة 2
مليار ديـنــار على عويد وزوي ــد ،وأن تحتكر
المشروعات الصغيرة على فئة معينة".

ما ينفع الطيب باإلخوان
قالت صفاء الهاشم ،بعد تنازلها للدالل،
"مع أن اإلخوان ما ينفع معاهم الطيب ،لكن
أتنازل بالكلمة لكبيرهم محمد الدالل" ،ورد
الغانم" :ما يسوى عليك الطلب والله ...ها أبو
عبدالله تشكرها" ،فشكرها الدالل لتنازلها.

حامض على بوزك
ذك ـ ـ ــر ح ـ ـم ـ ــدان الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي أن "ص ـ ـنـ ــدوق
المشروعات الصغيرة يقول للشباب الكويتي
حامض على بــوزك ،والمشاريع الصناعية
توجه لفئة معينة دون غيرها ،ولن نقبل بهذا
األسلوب ،والبد من إعادة هيكلة الصندوق".

مبروكين
قال الغانم ،بعد تأدية الوزراء الجدد خالد
الفاضل وفهد الشعلة وسعد الخراز ومريم
العقيل ،اليمين الدستورية" ،مبروكين ثقة
سمو األمير ،ونتمنى لكم التوفيق".

أسئلة منتهية الصالحية
أف ـ ــاد أح ـم ــد ال ـف ـضــل بـ ــأن ه ـن ــاك أسـئـلــة
برلمانية اسـتـقــال وزراؤهـ ــا منذ سنتين،
واليوم تصل اإلجابة" ،وكان من المفترض
عـلــى األم ــان ــة ال ـعــامــة أن ي ـغ ـيــروا األسـئـلــة
النتهاء صالحيتها ،وخاصة أسئلة سلمان
الحمود".

تحت السيطرة
ق ـ ــال ص ــال ــح عـ ــاشـ ــور ،م ـخ ــاط ـب ــا وزيـ ــر
الداخلية خالد ال ـجــراح" ،كنت أعتقد أنك
عسكري فقط ،لكن اليوم أثبت دبلوماسية
كـبـيــرة فــا قــت الكثير مــن الدبلوماسيين،
ل ـمــا تـمـتـلـكــه م ــن الــدب ـلــومــاس ـيــة ال ـقــويــة،
والــدلـيــل أنــك وضـعــت مجلس األم ــة تحت
السيطرة ...تحت كنترول ،وأحــذر الوزير
الجديد إذا لم تتابع موضوع الجمعيات
الخيرية وتجيب على أسئلتي فستتحمل
المسؤولية السياسية".

اجتماع نيابي  -حكومي داخل القاعة

جايينكم جايينكم
خ ــا ط ــب ا ل ـح ـم ـيــدي ا ل ـس ـب ـي ـعــي وزراء
الحكومة ،قائال" :جايينكم ...جايينكم
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد  8يـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ي ـ ـ ــر ،و س ـ ـن ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــو ب ـ ـكـ ــم
وتصعدون المنصة واحدا واحدا ،جددا
أو قدامى".

«الترفيهية» غير آمنة
فــي مـعــرض رده عـلــى ع ــدم تشغيل المدينة
الترفيهية ،كونها موقعا سياحيا للمواطنين،
أفاد وزير المالية نايف الحجرف بأن الحكومة

ال تستطيع إ عــادة تشغيل المدينة الترفيهية
ألنها غير آمنة.

أكاديميا
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ً
«اتحاد التطبيقي» لـ ةديرجلا :.قدمنا مقترحا « »AGYAتعقد ورشة عمل لعقود الفيديك
وتسوية المنازعات والضوابط القانونية
الستعجال شهادات الخريجين

ُّ
«تعثر العديد من الطلبة في ّ
التقدم إلى الوظائف بسبب تأخر إصدارها»
فيصل متعب

أكد الجويسري أن اتحاد
التطبيقي سيستعجل
تعديل اآللية التي تؤخر
إصدار الشهادات للخريجين،
حتى يتمكنوا من ُّ
التقدم إلى
الوظائف التي تتاح لهم.

قال رئيس اتحاد طلبة الهيئة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي
والتدريب مبارك الجويسري إن
«االت ـ ـحـ ــاد» س ـي ـقــف وق ـف ــة جــديــة
الستعجال صرف شهادات الطلبة
الـمـتـخــرجـيــن م ــن جـمـيــع كليات
ال ـه ـي ـئ ــة ،نـ ـظ ــرا ل ـم ــا يــواج ـهــونــه
م ــن ص ـع ــوب ــات ف ــي الـ ـتـ ـق ـ ُّـدم إل ــى
الوظائف حين يفتح باب التقديم
لها ،وعدم استفادتهم من فرص
االلتحاق بها.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـجـ ـ ــوي ـ ـ ـسـ ـ ــري،
لـ«الجريدة» ،أن «االتحاد» سيقدم
مقترحا الى االدارات المعنية في
«الـهـيـئــة» ب ــأن تـكــون أقـصــى مــدة
لـتـسـلـيــم الـ ـشـ ـه ــادة لـلـخــريـجـيــن
أسـ ـب ــوعـ ـي ــن ،ب ـع ــد االنـ ـتـ ـه ــاء مــن
االختبارات النهائية.
وتابع أن أكثر من يعاني أمر
ال ـت ــأخ ـي ــر فـ ــي ش ـ ـهـ ــادة ال ـت ـخــرج
ه ـ ـ ــم ط ـ ـل ـ ـبـ ــة ك ـ ـل ـ ـيـ ــة الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــة ،ب ـح ـي ــث ت ـق ــوم
م ــؤس ـس ــة الـ ـبـ ـت ــرول ب ـف ـت ــح ب ــاب
التوظيف لفترة أسبوعين فقط،
بينما يحتاج الطالب في الكلية
ليحصل على شهادة تخرجه الى
شهر كامل ،مما يعطل الطلبة في
التقديم ويفقدهم الفرص المتاحة
لاللتحاق بالوظائف التي توفر
لهم ،مبينا ان المعاهد في الهيئة

«الوحدة الطالبية» أقامت حفل
تعارف لمؤسسيها ومنتسبيها
●

حمد العبدلي

أكــد النائب عمر الطبطبائي أن «قائمة الــوحــدة الطالبية وجــدت
لتبقى ،وهم مصدر فخر لنا ،وما يفعلونه حقيقة ليس بالشيء السهل،
لمن يترك دراسته بالساعات من اجل خدمة الطلبة والطالبات» ،مشيرا
الى ان هذا االمر من أسمى األمور التي يمكن ان يقوم بها المرء لخدمة
زمالئه الطلبة.
جــاء ذلــك خــال حفل تعارفي نظمته «الــوحــدة الـطــابـيــة» ،والتي
خاضت انتخابات االتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع أميركا ،مساء
أمس األول ،في قاعة الراية ،وسط حضور كبير من مؤسسي ومؤسسات
القائمة.
وتمنى الطبطبائي لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية،
ألنهم رفعوا اسم الكويت عبر العمل النقابي الطالبي ،وعملوا وتعبوا
واجتهدوا ولم يفرقوا بين طالب وآخر.
من جانبه ،قال أحد مؤسسي القائمة خالد الفضالة إن عريف الحفل،
خالل تقديمه يتساءل :كيف لمجموعة صغيرة من سبعة أشخاص في
احدى الجامعات األميركية ،ويكتبون مبادئ واهداف قائمة الوحدة،
ونسمع بهذه األهــداف طــوال هذه السنوات الماضية؟ مشيرا الى أن
الشعور ال يمكن وصفه ،بعد مشاهدة هذه االعداد الكبيرة من منتسبي
قائمة الوحدة الطالبية ،ولكن السر يكمن في اننا وضعنا «اهداف صح»،
وهذا سر استمرار قائمة الوحدة الطالبية بمبادئها وقيمها ،ويسعدنا
تمسكم بهذه األهداف وهذه القيم.
وأضاف الفضالة أنه «فيما يتعلق بمسألة تأسيس القائمة فإننا
قد وضعنا مبادئ وقيم وأهــداف هــذه القائمة ،ولكن من أســس هذه
القائمة هو انتم جميعا بعملكم وتفانيكم وخدمة الجموع الطالبية.

مبارك الجويسري

تلزم الطلبة المتخرجين بانتظار
نتائج ال ــدور الثاني للدارسين،
حـتــى تـصــرف جميع الـشـهــادات
دفـ ـع ــة واح ـ ـ ـ ــدة ،وه ـ ـ ــذا أم ـ ــر غـيــر
م ـق ـبــول ألنـ ــه ي ــؤخ ــر ال ـط ـل ـبــة في
التقدم لديوان الخدمة المدنية،
كـمــا ان ـهــا تــربــط مـصـيــر الطلبة
بعضهم ببعض.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن االت ـ ـحـ ــاد ق ــدم
مـ ـقـ ـت ــرح ــا ال ـ ـ ــى عـ ـ ـم ـ ــادة ال ـق ـب ــول
والتسجيل فــي الـهـيـئــة ،إلعـطــاء
الطلبة المستمرين في كل فصل
دراسي  14وحدة دراسية ،بحيث
يكون وضع الطالب من خالل هذا
ال ـم ـق ـتــرح آم ـن ــا ،ح ـتــى ال يـتــأخــر

تخرجه او يكون هناك تعطيل في
الجدول الدراسي ،الذي ال يحتوي
عـ ـل ــى شـ ـع ــب دراس ـ ـ ـيـ ـ ــة ب ــال ـع ــدد
المعقول ،مبينا ان هذا االقتراح
ً
ج ــاء ن ـظ ــرا لـتــأخـيــر ال ـعــديــد من
الطلبة في التطبيقي بسبب عدم
أخذ شعب دراسية كافية تمكنهم
من االنتهاء من الدراسة في وقت
مناسب ومعقول.
وأضاف أن التحويل من كلية
إلــى أخــرى أو فــي التخصصات
ال ـع ـل ـم ـيــة واالدب ـ ـيـ ــة ف ــي كـلـيـتــي
التربية االســاسـيــة والــدراســات
ال ـت ـجــاريــة ،لـيـســت فـيــه مـشــاكــل،
بــل يستطيع ا لـطــا لــب التحويل
الى التخصص الذي يرغب فيه،
شريطة أال يكون الطالب المحول
ً
موقوفا بقرار تأديبي ،وأن يكون
ً
ً
قــد أمـضــى فـصــا دراس ـي ــا على
ً
األق ــل مـقـيــدا فــي الــدراســة بأحد
المعاهد أو الكليات ،قبل تقدمه
بـطـلــب الـتـحــويــل م ـبــاشــرة ،كما
يجب أال تزيد الوحدات الدراسية
الـتــي اجـتــازهــا الطالب على 45
وح ــدة دراسـيــة بالنسبة لنظام
السنوات األربع ،وعلى  30وحدة
دراس ـيــة وال تـقــل عــن  14وحــدة
بالنسبة للكليات األ خـ ــرى ،إذا
كــان التحويل فيما بين كليات
الهيئة.

جانب من الورشة
ن ـظ ـم ــت األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ال ـع ــرب ـي ــة األل ـم ــان ـي ــة
للباحثين في العلوم واإلنسانيات (،)AGYA
بحضور ومشاركة عضوها د .خالد التالحمة،
ورش ـ ــة ع ـمــل دولـ ـي ــة بــال ـكــويــت يـ ــوم الـجـمـعــة
( 21الـ ـ ـج ـ ــاري) ،ب ـع ـن ــوان «عـ ـق ــود اإلن ـ ـشـ ــاءات
وتطبيقاتها» ،لمناقشة ا لـتـطــورات الحديثة
لعقود الفيديك والضوابط القانونية إلجراء
المطالبات وتسوية المنازعات المتعلقة بها.
افـ ـتـ ـت ــح د .الـ ـت ــاحـ ـم ــة ال ـ ـ ــورش ـ ـ ــة ،م ــرح ـب ــا
بالمشاركين والمتحدثين فيها مــن الكويت
وخارجهاَّ ،
وعرف بالجهة المنظمة وأهدافها
وغاياتها ومجاالت عملها ،مشيرا إلى العالقة
وال ـت ــداخ ــل ب ـيــن ح ـق ــول ال ـم ـعــرفــة الـمـخـتـلـفــة،
خصوصا حقلي الهندسة المدنية واإلنشاءات
والقانون المدني.
َّ
وبين أن هذا التداخل أدى إلى تبلور فكرة
الورشة ،التي أقيمت باالشتراك مع البروفيسور

توبياس ريدلتش من جامعة هلميت شميت
ب ــأل ـم ــان ـي ــا ،ل ـل ـق ـي ــام ب ـع ـمــل أك ــاديـ ـم ــي بـحـثــي
وتطبيقي ي ـشــارك فــي إن ـج ــازه مـجـمــوعــة من
الخبراء المحليين والدوليين من أكاديميين
ومهندسين ومحامين ومحكمين فــي مجال
الهندسة والقانون والعقود واإلنشاءات.
وت ـض ـم ـنــت ورشـ ـ ــة ال ـع ـم ــل ث ـ ــاث جـلـســات
حــواريــة شملت ثــاثــة م ـحــاور رئـيـســة؛ حيث
تـ ـن ــاول ال ـم ـح ــور األول ال ـج ــوان ــب الـقــانــونـيــة
والهندسية والفنية الخاصة بعقود اإلنشاءات،
مع التركيز بشكل أساسي على عقود الفيديك،
باعتبارها أهم العقود النموذجية في مجال
إدارة اإلن ـش ــاء ات وعـقــود الـمـقــاوالت عالميا،
َّ
المحدثة
السيما بعد أن صدرت نسخة 2017
عن اإلصدار السابق لعام .1999
كما تــم خــال الجلسة مناقشة المطالبات
المتعلقة بعقود الفيديك ،وأصــول اإلجــراء ات

المتبعة ،واالختالفات القائمة بين اإلصدارين
المذكورين ،وكــذلــك مناقشة مفهوم األخطار
وخـطــاب الـضـمــان فــي عـقــود الفيديك والـقــوة
القاهرة ،وأثر تحققهما على التزامات األطراف
(المالك والمهندس والمقاول) الواردة في بنود
العقد الموحد.
فيما تطرقت الجلسة الثانية إلى مناقشة
وب ـحــث الــوســائــل الـبــديـلــة لـفــض الـمـنــازعــات
الـنــاشـئــة عــن عـقــود الـفـيــديــك ،وف ــي مقدمتها
فض المنازعات التي تظهر أثناء تنفيذ العقود
اإلنشائية ،مــن خــال مجالس فــض النزاعات
والتحكيم ،باعتبارها آخر الوسائل واإلجراءات
الودية التي يتم العمل بها قبل اللجوء للقضاء.
كذلك ناقشت الورشة أحكام شرط التحكيم
فــي عقود الفيديك ،والــدفــع بــه أمــام المحكمة
الـمـخـتـصــة ،وأص ــول صـيــاغــة حـكــم التحكيم،
إضافة إلى نقاش تحكيم الطوارئ.

نواب المدير بـ «الهيئة» يهنئون بالذكرى الـ  36إلنشائها
ّ
هنأ نائب المدير العام للهيئة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي
وال ـ ـت ـ ــدري ـ ــب ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة
والـ ـم ــالـ ـي ــة م .حـ ـج ــرف ال ـح ـج ــرف
اإلدارة ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـه ـي ـئــة وجـمـيــع
منتسبيها من العاملين وأعضاء
هيئتي التدريس والتدريب والهيئة
اإلدارية والطلبة بمناسبة الذكرى
الـ  36إلنشاء الهيئة.
وقال الحجرف إن الهيئة ّ
خرجت
خالل سنواتها الطويلة الماضية،
التي قاربت على أربعة عقود منذ
إ ن ـش ــا ئ ـه ــا ح ـت ــى اآلن ،اآلالف مــن
الطلبة الذين ساهموا بجهودهم
ف ــي دف ــع عـجـلــة الـتـنـمـيــة الـشــامـلــة
ً
بالكويت ،مؤكدا أن الهيئة مازالت
ت ـقــوم ب ــدوره ــا كـمــؤسـســة وطنية
رائ ــدة فــي إع ــداد وتــأهـيــل أبنائها
مـ ــن ال ـ ـك ـ ــوادر ال ــوط ـن ـي ــة ال ـم ــدرب ــة
وال ـم ــؤه ـل ــة ل ــرف ــد ق ـط ــاع ــات ســوق
العمل المختلفة بهم.
مـ ـ ــن جـ ــانـ ـبـ ـهـ ــا ،ق ـ ــدم ـ ــت ن ــائ ـب ــة
المدير العام للتخطيط والتنمية
د.فاطمة الكندري خالص التهاني
إلــى الـمــديــر ال ـعــام للهيئة د .علي
ال ـم ـض ــف ،وإلـ ـ ــى ن ــواب ــه وأع ـض ــاء
ه ـي ـئ ـت ــي الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــس وال ـ ـتـ ــدريـ ــب

حجرف الحجرف

فاطمة الكندري

جاسم االستاد

طارق العميري

وجميع العاملين بالهيئة والطلبة
بمناسبة الــذكــرى ال ــ 36عاما على
إنشاء الهيئة ،والتي تحل في 28
ديسمبر من كل عام.
وأك ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري أن ال ـه ـي ـئــة
سخرت كــل إمكاناتها وجهودها
اآلن لتحقيق
منذ إنشائها حتى ُ
الهدف األساسي الذي أنشئت من
أجـلــه ،وهــو توفير وتنمية القوى
العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة
القصور في القوى العاملة الفنية،
وتـلـبـيــة اح ـت ـيــاجــات الـتـنـمـيــة في
ال ـب ــاد ع ـبــر تـنـفـيــذ مـجـمــوعــة من

ال ـخ ـط ــط االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ب ـع ـيــدة
ومتوسطة المدى لمواكبة التطور
ال ـع ـل ـمــي واألك ــاديـ ـم ــي ال ـم ـت ـســارع
ً
ً
إق ـل ـي ـم ـي ــا وع ــالـ ـمـ ـي ــا ،م ـس ـتــرشــدة
بــالـتــوجـهــات الـتــي تتبناها خطة
التنمية في الــدولــة ،والتي تعكس
رؤية سمو أمير البالد في تحويل
الكويت إلى مركز مالي وتجاري،
وخ ـ ــاص ـ ــة ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال س ـي ــاس ــات
التعليم الـعــالــي ،وبشكل أساسي
بما يتعلق منها بسياسة التعليم
التطبيقي والتدريب.
مــن نــاحـيـتــه ،أك ــد نــائــب المدير

ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ل ـ ـل ـ ـخـ ــدمـ ــات األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة
ال ـم ـســانــدة د .جــاســم االسـ ـت ــاد أن
النجاح ال يتحقق باألمنيات فقط،
بــل ب ـ ــاإلرادة واإلص ـ ــرار ومــواجـهــة
ً
الـ ـتـ ـح ــدي ــات ،والـ ـسـ ـي ــر دومـ ـ ــا إل ــى
األم ــام بحماس مشتعل ال يخبو،
وهـ ـن ــا ي ـك ـم ــن س ـ ـ ّـر ت ـم ـي ــز ال ـه ـي ـئــة
واسـتـمــراريــة نجاحها منذ أن تم
ً
إن ـشــاؤهــا ع ــام  ،1982مـضـيـفــا أن
ً
الهيئة شهدت خالل  36عاما مضت
الكثير من التحوالت واإلنـجــازات
التي كانت دائما تصب في خانة
تحقيق رسالتها التي تتوافق مع

أ ه ــداف ومتطلبات خطة التنمية
ال ـم ـس ـت ــدام ــة ل ـل ـك ــوي ــت ،م ــن خ ــال
تأهيل الشباب واستغالل قدراتهم
وتمكينهم من االنخراط في سوق
ال ـع ـم ــل ب ـك ـف ــاءة ع ــال ـي ــة وفــاع ـل ـيــة
مرتفعة.
وأش ــار األس ـتــاد إلــى أن الهيئة
انطلقت في مسيرتها النهضوية
بـمــراكــز ومـعــاهــد تــدريــب وتعليم
ب ـس ـي ـطــة ف ــي اإلمـ ـك ــان ــات وأعـ ـ ــداد
ال ـ ـطـ ــاب وال ـ ـ ـكـ ـ ــوادر ال ـت ــدري ـس ـي ــة،
ً
وانـ ـتـ ـه ــت ال ـ ـيـ ــوم ل ـت ـك ــون ص ــرح ــا
ً
ً
ً
تعليميا وتدريبيا وتربويا يشار

إلـيــه بــالـبـنــان ،بـعــدمــا تمكنت من
الـمــواء مــة بين مـخــرجــات التعليم
وس ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،وسـ ــاه ـ ـمـ ــت فــي
ت ـن ـم ـيــة ال ـ ـمـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة س ــواء
مــن ا لـمــوا طـنـيــن أو المقيمين في
سبيل تلبية احتياجات القطاعين
الحكومي واألهلي من الخريجين
ذوي المؤهالت العالية في مختلف
ً
الـتـخـصـصــات ،م ــؤك ــدا أن الهيئة
وضعت نصب أعينها المساهمة
في صنع كويت جديدة ،وتحقيق
رؤية  2035التنموية المستنيرة.
ومــن جــانـبــه ،قــال نــائــب المدير
ال ـع ــام ل ـش ــؤون ال ـتــدريــب م .ط ــارق
العميري إن «التطبيقي» أضحت
بعد مــرور  36عاما على إنشائها
ً
ً
صرحا أكاديميا محليا وإقليميا
ً
وعالميا له بصماته الواضحة في
مسيرة البالد العلمية والتعليمية،
بفضل جهود جميع منتسبيها من
أعضاء هيئتي التدريس والتدريب
والـهـيـئــة اإلداري ـ ــة الــذيــن تعاقبوا
عـ ـل ــى الـ ـعـ ـم ــل بـ ـه ــا ،وبـ ـم ــا تـمـلـكــه
كذلك من خبرات كبيرة ومتعددة
وعالقات وطيدة ومتجذرة مع كل
جهات سوق العمل التي تستقطب
مخرجاتها.

«العمارة» نظمت «الذاكرة
المكانية والمعمارية في المدينة»
نظم قسم العمارة في كلية العمارة بجامعة الكويت ،بإشراف
د .مي األنصاري ،محاضرة بعنوان الذاكرة المكانية والمعمارية
فــي الـمــديـنــة الـمـعــاصــرة ،ألـقــاهــا مــديــر مــركــز الـعـمــارة وال ـتــراث
المعماري العالمي ،البروفيسور محمد عبدالمنعم من جامعة
نوتنكهام ترنت البريطانية ،في قاعة  109بالحرم الجامعي في
الخالدية ،بحضور أساتذة الكلية والطلبة وطلبة الماجستير
وخريجي الكلية.
وت ـط ــرق عـبــدالـمـنـعــم خ ــال ال ـم ـحــاضــرة إل ــى أه ـم ـيــة ال ـتــراث
المعماري وكيفية المحافظة عليه ومراحل التوثيق وأهدافه،
فضال عن كيفية إشــراك الطالب في عملية التوثيق المعماري
والعمراني برفع العديد من المباني وتوثيقها وأهمية رفع الوعي
عند المجتمع من ناحية التراث والمحافظة عليه.
وذك ــر أن الـتـطــور الـعـمــرانــى هــو مظهر مــن مـظــاهــر التطور
اإلنساني في العصر الحديث ،مثلما كان في عصور التاريخ كافة،
حيث تأثرت البيئة العمرانية باحتياجات كل مرحلة من مراحل
ّ
وتغيرت تبعا لتغيرها ،مبينا أن ما يعتبر
التطور اإلنساني،
اليوم تراثا معماريا كان في الماضي جزءا من الحياة اليومية.
ٔ
وأشار عبدالمنعم إلى ان التطور في األساليب المعمارية نجم
عن التقدم التكنولوجي الــذي بات عملية مستمرة في التطور
واالنتشار ،ولها الفضل في النمو العمراني السريع ،الفتا إلى
أن التكنولوجيا واالتجاهات الحديثة في العمارة ال غنى عنها،
ٔ
ولـكــن ال بــد مــن حـســن اسـتـخــدامـهــا كـ ــاداة لتحقيق االسـتــدامــة
والحفاظ على هوية المكان بطرق جديدة تتناسب مع الزمن
الحالي ،وتتناغم مع البيئة العمرانية.

«أبحاث ودراسات المرأة» نظم
ورشة اإلعالم والنوع االجتماعي
في إطار برنامج التعاون الوطني بين مركز أبحاث ودراسات
المرأة في كلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت واألمانة العامة
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية ،بالشراكة مع برنامج األمم
المتحدة اإلنـمــائــي وهيئة األم ــم المتحدة لتمكين ال ـمــرأة ضمن
مـشــروع «دع ــم دول ــة الـكــويــت فــي تنفيذ هــدف التنمية المستدام
الخامس حول تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين» ،تم عقد
ورشة تدريبية حول اإلعالم والنوع االجتماعي.
وهدفت الــورشــة ،التي عقدت على فترتين من  ٢٠ -١٩الجاري
للناشطين والناشطات من جمعيات المجتمع المدني ومن ٢٤ -٢٣
منه لإلعالميين واإلعالميات من مختلف الوسائط اإلعالمية ،إلى
تعزيز مفهوم تمكين المرأة في الوسائط اإلعالمية ،وكذلك تعزيز
معرفة المشاركين والمشاركات بقضايا النوع االجتماعي ،وكيفية
تناول وتغطية القضايا اإلعالمية للمرأة.

زوايا ورؤى

بوت
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أحداث دولية لعام
مضى2018 ...

فالح بن حجري

خالل هذا العام في بريطانيا تم اختيار الالعب محمد صالح
للحصول على جائزة أفضل العب في الدوري اإلنكليزي وزفاف
األمير هاري واألميركية السمراء ميغان ماركل ،وافتتح بوتين
أطول جسر في أوروبا يربط روسيا بجزيرة القرم .ثم انطلقت
األقمار الصناعية هذا العام من الصين باتجاه القمر ،ومن «ناسا»
ً
باتجاه المريخ ،فضال عن مسبار آخر باتجاه الشمس.
ابتدأ هذا العام باستراتيجية انتهجتها تركيا وسورية
ُس ـم ـيــت بـعـمـلـيــة "غ ـص ــن ال ــزي ـت ــون" ب ـج ـهــود م ـش ـتــركــة بـيــن
الـجـيــش الـتــركــي وفـصــائــل الـجـيــش ال ـســوري لـلـقـضــاء على
"داعـ ـ ــش" وسـ ــط ان ـق ـس ــام اآلراء حـ ــول ال ــرس ــائ ــل اإلعــام ـيــة
ومصداقيتها .تبعها الحوار الوطني السوري في روسيا
بـمــديـنــة ســوتـشــي إلي ـج ــاد ح ــل لـلـحــرب األه ـل ـيــة ال ـســوريــة،
وانتهى العام بقرار ترامب االنسحاب من سورية.
ً
وش ـه ــد ب ــداي ــة الـ ـع ــام أيـ ـض ــا انـ ـط ــاق الـ ـ ــدورة األول ـم ـب ـيــة
الشتوية الثالثة وا لـعـشــر يــن فــي كــور يــا الجنوبية ،بيونغ
شانغ ،بفبراير تالها استقبال الملكة إليزابيث لولي العهد
ال ـس ـعــودي مـحـمــد بــن سـلـمــان فــي قـصــر بــاكـيـنـغـهــام خــال
م ــارس .وفــي الـيــوم الـعــالـمــي لـلـمــرأة فــي الـثــامــن مــن مــارس
قــرر اال تـحــاد األورو ب ــي تعيين ا مــراة رئيسة للشرطة ،وتم
ا نـتـخــاب أنجيال ميركل مستشارة للمرة ا لــرا بـعــة ،وتولي
امرأة رئاسة إثيوبيا.
وفي منتصف مارس ،أقال ترامب وزير الخارجية ريكس
ً
تيلرسون من منصبه ،واستبدله بمايك بومبيو خلفا له،
وفي نهاية شهر مارس دعت الكويت مجلس األمن إلى عقد
جلسة طارئة لبحث التداعيات في قطاع غزة.
وفي منتصف العام ،أعلنت البحرين اكشاف أكبر حقل
نفطي في تاريخ البالد النفط الصخري الخفيف ،وانعقدت
ال ـق ـمــة ال ـعــرب ـيــة ال ـ ــ 29وق ـمــة "األس ـ ـيـ ــان" ،وات ـج ـهــت األن ـظــار
إ لــى كــور يــا ،حيث عبر زعيم كــور يــا الشمالية ا لـحــدود إلى
كوريا الجنوبية للمرة األولى ،واستقبله الرئيس الكوري
ا لـجـنــو بــي مــون جــاي إن ،بـعــد هــا استقبل وز ي ــر الخارجية
ال ــروس ــي سـيــرغــي الف ــروف فــي بـيــونــغ يــانــغ .وق ــرر تــرامــب
انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي مع إيران،
وفي بريطانيا تم اختيار الالعب محمد صالح للحصول
على جائزة أفضل العب في الدوري اإلنكليزي وزفاف األمير
هــاري واألميركية ا لـسـمــراء ميغان مــار كــل ،وافتتح بوتين
أطول جسر في أوروبا يربط روسيا بجزيرة القرم.
ث ــم انـطـلـقــت األق ـم ــار ال ـص ـنــاع ـيــة ه ــذا ال ـع ــام م ــن الـصـيــن
ً
باتجاه القمر ومن "ناسا" باتجاه كوكب المريخ فضال عن
مسبار آخر باتجاه الشمس .وخالل فصل الصيف من هذا
ا لـعــام تــم افتتاح قمة منظمة شــا نــغ هــاي للتعاون وإ نـقــاذ
"أطفال الكهف" في تايلند ،أي فريق الكرة المحاصر بسبب
األم ـطــار الـغــزيــرة ،ثــم انـعـقــاد أول قـمــة بـيــن تــرمــب وبوتين
فــي هلسنكي ،و مــع ا قـتــراب نهاية ا لـعــام أعلنت السعودية
مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصليتها بتركيا،
وش ـه ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـع ــام وف ـ ــاة ج ـ ــورج بـ ــوش األب ،وان ـط ــاق
المظاهرات التي اجتاحت فرنسا وشكلت نقطة محورية
لماكرون لمراجعة سياساته وإجراء تعديالت على قراراته...
وللحديث بقية.

بيزا

اللغز «داعش»!

خارج السرب :فار التحلطم وقط المنطق

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

opinion@aljarida●com

لنطبق تقنية الفار على
ضربات جزاء أو "بلنتيات"
الوزراء والنواب وذوي
المناصب القيادية
والتيارات السياسة
واإلعالم وادعاءات
عرقلتهم داخل منطقة
جزاء الدستور وهموم
المواطنين ومستقبل
الكويت ،وسنجد أنها
عرقالت مفتعلة ستجعل
نيمار ملك التمثيل الكروي
ً
يندى جبينه خجال من
سوء تمثيلهم لها.

ً
كـمــا أدخ ــل "ال ـف ـي ـفــا" م ــؤخ ــرا تـقـنـيــة  VARأو
التحكم بالفيديو لمراقبة أداء حكام المباريات
وتصحيح قراراتهم يجب على فيافي المنطق
الكويتي أن تدخل ذات التقنية لمراقبة حكمها
على ما يحدث ،السيما بعد ضياع "طاسة الفهم"
وف ــي ل ـيــل أسـ ــود بـهـيــم م ــن ع ـلــى ط ــاول ــة بــوفـيــه
الجدال الكويتي الفاخر.
وتقنية الفار أو الـ VARالرياضية كما تعلمون
تهدف إلى مراقبة األهــداف المسجلة وضربات
ً
ال ـجــزاء والـبـطــاقــات الـحـمــراء الـمـبــاشــرة وأيـضــا
للتأكد من عدم منح البطاقات الحمراء والصفراء
لالعب الخطأ ...واستخدامها السياسي المنطقي
لن يخرج عما سبق فكل التفاصيل بينهما على
البال ،وأحلى التفاصيل في الملعبين الرياضي
والسياسي في الهم "شارقة" ولقمة التفكير واقفة
في زورها منذ مبطي!
فلنطبق تقنية ال ــ VARعلى الــوزراء والنواب
ً
وذوي ال ـم ـن ــاص ــب الـ ـقـ ـي ــادي ــة ،خ ـص ــوص ــا بـعــد
كــل تـصــر يــح أو مــؤ تـمــر أو مانشيت يبشروننا
ف ـي ــه ب ـت ـح ـق ـيــق األهـ ـ ـ ــداف الـ ـم ــرج ــوة والـ ـح ــرص
ع ـلــى تـحـقـيــق ال ـمــزيــد م ـن ـهــا ،وأنـ ــا م ـتــأكــد أنـهــم
س ـي ـخــرجــون م ــن مــولــد اإلنـ ـج ــازات بـحـمــص ما
فيه أحد ،فال شباك مرمى المشاريع اهتزت ،وال
ع ــوارض الـمــرض التنموي اهـتــزت ورب ــت ،وكل
"شوتاتهم" التي يبشروننا بها كانت بــاألوت
ً
ترتفع عاليا لتعانق الغيم"....إز أوفر"!
ولنطبقها على ضــر بــات جــزاء أو "بلنتيات"
ال ـ ـ ــوزراء والـ ـن ــواب وذوي ال ـم ـنــاصــب ال ـق ـيــاديــة

أ .د .عبد المالك خلف التميمي
والتيارات السياسة واإلعالم وادعاء ات عرقلتهم
داخل منطقة جزاء الدستور وهموم المواطنين
ومستقبل الكويت ،وسنجد أنها عرقالت مفتعلة
ستجعل نيمار ملك التمثيل الكروي يندى جبينه
ً
خجال من سوء تمثيلهم لها ،فلو كان الدستور
وهمومنا كمجتمع همهم األول لما وقفا في آخر
طــابــور األول ــوي ــات فــي أدوار االنـعـقــاد وانـتـظــرا
انتهاء تصفية الحسابات ومساومات المصالح
وادعاء البطوالت الشعبية واالنتخابية بين كل
ً
ما ذكرت سابقا!
ويبقي للـ VARمهمة أخيرة خاصة بالبطاقات
الحمراء الموجهة إلى الشخص الخطأ ،وال أظنها
ستكون إال للناخب الكويتي ذاته ،الناخب يوجه
في الواقع وفي مواقع التواصل بطاقاته الحمراء
والصفراء نحو الوزراء ،مع أنه هو ال أحد غيره
مــن انتخب مــن يراقبهم ويـشــرع لـهــم ،ولــو كان
ً
اختار من يمثله فعال ويحقق مطالبه لما احتاج
إلــى هــدر كل هــذا الكم من التحلطم الــذي يكفي
البشرية جمعاء! ولكن الناخب استرخص لحمة
ً
الوطن ،وفضل بدال منها لحمة قبيلته وطائفته
وعــائ ـل ـتــه ف ـخــانــت ب ــه م ــرق ــة م ـج ـل ـســه ،وجـ ــاء ت
مــاسـخــة ال طـعــم لـهــا وال رائ ـح ــة! وه ـنــا هــو من
يستحق البطاقة الحمراء والصفراء ال سواه فال
يلومن إال ...صوته.
ً
أخ ـ ـيـ ــرا ت ـق ـن ـيــة ال ـ ـ ـ  VARأو الـ ـف ــار ل ـي ــس لـهــا
م ــن اس ـم ـهــا ن ـص ـيــب ،ف ـهــي لـيـســت "ف ـ ــار" ب ــل قط
سيصطاد كل فئران التحلطم التي نشرت طاعون
الوهم في ربوع منطق مجتمعنا الكويتي.

إلـ ــى م ـت ــى س ـن ـظــل ن ـش ـهــد ف ــوض ــوي ــة ال ـع ـم ــل ال ـت ـطــوعــي
لتنظيف ا لـبـيـئــة؟ و م ــن ا لـمـســؤول عــن إر س ــال األ ط ـفــال إ لــى
الشواطئ الملوثة وتعريض صحتهم للخطر؟

خافيير سوالنا*

دومينيك مويسي*

ً
وداعا  ...2018إلى حيث ألقت رحلها

عثرة ماكرون خسارة ألوروبا

من المؤسف أن عام  2018لن يذكره التاريخ على أنه عام النجاحات
السياسية والدبلوماسية ،فرغم أن النظام العالمي قد بدأ يتراجع منذ
 ،2017فإن الظروف السياسية العالمية أصبحت فوضوية وسريعة التوتر
وعدوانية بكل ما في الكلمة من معنى ،وهذا الوصف ليس اعتباطيا ،حيث
إنه األنسب لوصف الواليات المتحدة األميركية بقيادة ترامب.
ومنذ يناير  ،2018عندما أعلنت إداة ترامب فرضها للضرائب على
األلواح الشمسية المستوردة وآالت الغسل ،عرف هذا العام "حربا تجارية"
ً
تتصاعد وتيرتها ،أساسا ال حصريا ،بين الواليات المتحدة األميركية
والصين ،وأثرت الخالفات بشأن الضرائب القائمة على منظمة التجارة
العالمية وعززت عدم الثقة المتبادلة في العالقات الصينية األميركية.
ومــن جهتها ،ألغت الصين هــذا الـعــام ،حــدود الفترة الرئاسية ،مما
سبب مخاوف من أن ما يطلق عليه الحقبة الجديدة للرئيس شي جين
بين ستنهي فترة القيادة المشتركة التي أطلقتها إصالحات دينغ شياو
ً
بينغ ،التي كانت في نفس الوقت إصالحا للعبادة الشخصية لماو ،وقد
تكون هذه النقلة مؤشرا أيضا على التخلي عن القيود التي وضعها دينغ
على السياسة الخارجية للعالمة التجاريةِّ .
كما أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين ُرشح من جديد في مارس،
ولم يفاجئ هذا أحدا .وفي عهد بوتين ،بدأت روسيا تظهر من جديد كقوة
جيوسياسية ،ومع ذلــك ،فإن اقتصادها راكــد جوهريا ،وهــذا راجــع إلى
حد ما إلى اعتمادها المفرط على الهيدروكربونات ،ونظرا لغياب النمو،
اعتمد بوتين على السياسة الخارجية لدعم شعبيته.
فعلى سبيل ا لـمـثــال ،ر حــب السكرتير الصحافي لحملة بوتين برد
ّ
الـحـكــومــة الـبــريـطــانـيــة عـلــى ال ـه ـجــوم ال ـش ــال لــأع ـصــاب عـلــى سيرجي
ويوليا سكريبال ،ألنه كان من الممكن أن يعبئ مؤيدي بوتين استعدادا
لالنتخابات الرئاسية .وقد يكون قرار الكرملين األخير بمحاصرة الموانئ
األوكرانية في بحر أزوف ،خطة لتعزيز نسبة قبول بوتين محليا من بين
ً
أهداف أخرى .والخطر اآلن يكمن في أن كال من الواليات المتحدة األميركية
وروسيا ستتوقفان عن تنفيذ معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة
المدى ،مما يشكل خطرا جديدا وقويا على أوروبا بشكل خاص.
وبالتوازي مع هذه األحداث ،يواصل الشرق األوسط لعب دور ساحة
حرب ألحد أكثر النزاعات عنفا في العالم ،ورغم أن تنظيم الدولة مستمر
في التراجع ،فإنه بعيد كل البعد عن الهزيمة -على خالف ما قاله ترامب-
كما أن حصيلة القتلى ج ــراء الـحــرب األهـلـيــة فــي ســوريــة مستمرة في
االرتفاع .هذا باإلضافة إلى أن خطورة الكارثة اإلنسانية في اليمن تتزايد،
رغم استئناف المفاوضات التي تعثرت في عام  ،2016وتحقيقها على
األقل لبعض التقدم.
وفي أفغانستان ،مازالت الحرب التي تصنف بأطول حرب في تاريخ
الواليات المتحدة متواصلة ،ويقدر أن "طالبان" تسيطر على األقاليم أكثر
من أي وقت مضى ،وذلك منذ اإلطاحة بحكومتها في عام .2001
ورغــم بعض الـتـطــورات التي عرفتها مــؤخــرا الـنــزاعــات التي ذكرتها
سابقا ،فإن دعائم السياسة العامة إلدارة ترامب في الشرق األوسط بقيت
كما هي في عام  .2018وأكدت الواليات المتحدة دعمها لمحور إسرائيل
والسعودية واإلمارات ،التي تعتبرها حصنا ضد إيران ،وفي ماي ،نقلت

دولة العراق والشام اإلسالمية (داعش) اسم ظهر منذ ثالث
سـنــوات وشـغــل الـعــرب والـعــالــم ،وق ــام بعمليات مثل خطف
واغتصاب وتعذيب في العراق وسورية ودول أخــرى ،وإلى
اليوم ال أحد يعرف حقيقة هذا التنظيم َ
ومن وراءه؟ ومن هي
قيادته؟ وما أهدافه؟ ومن أين له هذه القوة والمقومات؟ تنظيم
ً
وسياسته ،واستغلته قوى
أفكاره
اتخذ اإلرهاب أسلوبا لنشر
ّ
ّ
داخـلـيــة وخــارجـيــة ،غــامــض مقنع مـنــقــب ،تـثــار حــولــه أسئلة
كثيرة .قيل إن أساس تكوينه حزب البعث العراقي بعد سقوط
نظامه ،وقيل إنه تنظيم تدعمه المخابرات األميركية ،وقيل
ً
إنه خالصة التعصب والتطرف يمران بمرحلة اإلرهاب عربيا
ً
ودوليا ,وتثار األسئلة :لماذا لم يقم تنظيم داعش بعمليات
إرهابية انتحارية في إيران وإسرائيل؟! وكيف ولماذا يقاتل في
صفوفه أوروبيون؟! أو كيف ولماذا يصنفه الجميع على أنه
ً
ً
إرهابي؟! ومن أين له هذه اإلمكانيات الهائلة ماليا وسياسيا؟!
لقد تابعنا من خالل تخصصنا في تاريخ العرب المعاصر
تنظيمات التطرف الديني ،لكننا أمام واقع وتنظيم وفعاليات
ً
ً
ت ـك ــاد تـشـكــل ل ـغ ــزا م ـح ـي ــرا اس ـم ــه داعـ ـ ــش ،ف ـهــل ه ــو صـنــاعــة
استخباراتية دولية لها أهداف سياسية مثل أسلحة الدمار
الشامل ،أو تنظيمات صناعة أجنبية ألهــداف سياسية؟ أو
ً
ً
ً
ً
ً
فعال إنه يمثل تيارا إسالميا سياسيا تفريخا من تنظيمات
سادت ثم بادت؟!
إن دروس التاريخ علمتنا أن اإلرهاب يفرض األمر الواقع،
ً
وأن ف ــردا كـصــدام حسين استطاع ألكـثــر مــن ثــاثــة عـقــود أن
ً
يفرض إرهــابــا على شعب كامل ،فكيف ال يفعل تنظيم ذلك
اإلره ــاب ،ويجعل الـنــاس يعيشون فــي هلع وخــوف ليفرض
ً
األمر الواقع؟ وقد يكون تاريخ األمة مليئا بتجارب مماثلة ،وإن
دراسة حاالت الحروب التي عاشتها الدول اإلسالمية العربية،
والتي سميت بالحضارة من األمويين حتى نهاية العثمانيين
وقبل وبعد ذلك ،تبين أن ذلك كان نهجها كي تسود وتحكم
وتسيطر ...فما هي قصة اللغز داعــش؟! ندعو الباحثين إلى
ّ
التنقيب عن هذا السر علنا نعثر على جــواب ،فهناك أسئلة
تاريخية تكون اإلجابة عنها صعبة في الحاضر ،لكنها قد
ال تكون كذلك في المستقبل .ال يمكن أن يكون ذلك التنظيم
ً
إســامـيــا بــأفـعــالــه الـتــي ارتـكـبـهــا بـحــق المسلمين وغـيــرهــم،
ً
ً
وال يمكن أن يكون إنسانيا بأفعاله ،إذا ما هو؟ وما حقيقة
الشماعة التي تعلق عليها المخابرات األجنبية سياساتها
لتحقيق مصالحها في صراعاتها ،فهل هي بضاعة جديدة،
أم قديمة بوصفة جديدة؟!

يسعد صفحة إضافات أن تتلقى مساهمات الراغبين
في النشر وتعليقاتهم وآراءهم على العنوان التالي:
« »edhafat@aljarida.comلنشرها يومي
َ
الجمعة والسبت ،على أن ُيرفق مع أي مساهمة
الصورة الشخصية للكاتب ورقم هاتفه الشخصي.

كلمة أخيرة:

في عهد بوتين ،بدأت روسيا تظهر من جديد كقوة ً
جيوسياسية ،ومع ذلك فإن اقتصادها راكد جوهريا ،وهذا
راجع ًإلى حد ما إلى اعتمادها المفرط على الهيدروكربونات،
ونظرا لغياب النمو ،اعتمد بوتين على السياسة الخارجية لدعم
شعبيته.

ً
«داعش» تنظيم اتخذ اإلرهاب أسلوبا لنشر أفكاره
ّ
وسياسته ،واستغلته قوى داخلية وخارجية ،غامض مقنع
ّ
منقب ،تثار حوله أسئلة كثيرة .قيل إن أساس تكوينه حزب
البعث العراقي بعد سقوط نظامه ،وقيل إنه تنظيم تدعمه
خالصة التعصب والتطرف
المخابرات األميركية ،وقيل ًإنه ً
يمران بمرحلة اإلرهاب عربيا ودوليا.

إدارة ترامب السفارة األميركية من إسرائيل إلــى الـقــدس ،وخــال نفس
الشهر ،تخلت على االتفاق النووي مع إيران لعام  ،2015وأصدرت قرارا
تعسفيا يقضي بإعادة فرض ضرائب خــارج الدولة ،مما يعكس تزايد
تسليح الدوالر األميركي.
وع ــاوة على ه ــذا ،أظـهــر تــرامــب بــوضــوح ،مــن خــال دعـمــه للحكومة
السعودية ضــد وكــاالتــه االستخباراتية فــي جريمة قتل خاشقجي في
أكتوبر الماضي أن أقرب الطرق إلى قلبه هي معاداة إيران وشراء األسلحة
األميركية .وأسـفــرت سياسته الــواسـعــة النطاق فــي الـشــرق األوس ــط عن
تعزيز المتعنتين العسكريين فــي جميع أنـحــاء المنطقة .وفــي الــواقــع،
دخلت إسرائيل وإيران هذا العام في أول مواجهة عسكرية مباشرة بينهما.
كـمــا أن ت ــرام ــب س ــاه ــم ،بـطــريـقــة أو ب ــأخ ــرى ،ف ــي تـصــاعــد الـشـعـبــويــة
عبر أنحاء العالم في عام  ،2018إذ في أميركا الالتينية ،أظهر الرئيس
المكسيكي ،أندريس إيمانويل لوبيز أوبرادور والرئيس المنتخب للبرازيل
غايير بولسونارو أن "الشعبوية" بإمكانها أن تشمل أيديولوجيات مختلفة،
ُ
وبينما يدعي االثنان معا أنهما يمثالن "الشعب" ضد "النخبة" ،انتخب
الـيـســاري أنــدريــس لوبيز إلــى حــد مــا لتوبيخ تــرامــب ،فــي حين يعتمد
بولسونارو قومية التيار اليميني على طريقة ترامب ،ويتمتع بدعم العديد
من أفراد النخبة البرازيليين.
ويقول الفيلسوف الروسي ألكساندر دوجين ،الذي يعتبر غالبا أحد
أهم أيديولوجيي الكرملين ،أن "على الشعبوية دمج قيم التيار اليميني
مع االشتراكية ،والعدالة االجتماعية ومناهضة الرأسمالية" ،ويعتقد أن
هذه "الشعبوية االندماجية" تتجلى بشكل ممتاز في التحالف الحكومي
الحالي إليطاليا ،الذي يشمل حركة النجوم الخمسة المناهضة للنظام
التقليدي وحزب العصبة القومي.
وفي أكتوبر ،افتعلت الحكومة اإليطالية نزاعا مع االتحاد األوروبــي
(الذي قدم دعما لحسن الحظ) من خالل اقتراح ميزانية تجاوزت القوانين
المالية لالتحاد األوروبي ،وبرر القادة اإليطاليون سياساتهم باسم التأويل
القديم لـ"السيادة" ،ذاك الذي يشبه تأويل مؤيدي البريكسيت في المملكة
المتحدة ،الذي تدفع اعتباطيته بمستقبل بريطانيا نحو المجهول.
لقد شهد عام  2018بعض التطورات اإليجابية ،من المؤكد أن تهدئة
التوتر بين الواليات المتحدة وشمال كوريا ،وزيادة التقارب بين الكوريتين
تطور ينبغي الترحيب به ،والكثير من الفضل يرجع إلى رئيس جنوب
كوريا الجنوبية مون جا ي إن ،الذي استغل مناسبة األلعاب األولمبية
الشتوية في بيونغتشانغ للتحدث مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ
أون ،وينبغي أيضا التنويه بــدور ترامب في ربــط عالقات دبلوماسية،
أسفرت عن قمته التاريخية مع كيم ،رغم أن إدارته ينبغي أن تحقق أكثر من
تطور رمزي في مساعيها نحو نزع األسلحة النووية من بينينزوال الكورية.
ً
ً
كما أن نتائج االنتخابات النصفية للواليات المتحدة كانت خبرا سارا
أيضا ،إذ تعني مراقبة الديمقراطيين في مجلس النواب أنــه ،ابتداء من
يناير  ،2019ستخضع سياسات ترامب للمزيد من المراقبة.
وف ــي أوروبـ ـ ــا ،تـعـتـمــد تــوق ـعــات  2019ب ــاألس ــاس عـلــى ثــاثــة عــوامــل:
البريكسيت والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل ،ومساعي الرئيس
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون لتحقيق إصــاحــات في االتـحــاد األوروب ــي،
وانتخابات البرلمان األوروب ــي فــي مــاي ،وعلى كــل حــال ،نأمل أن يفوز
مؤيدو الديمقراطية وسيادة القانون واالندماج األوروبي وتعددية األقطاب.
وبالنسبة لمن هــم ضــد هــذه الـمـبــادئ فقد أمـضــوا عــامــا جـيــدا ،لكنه
مخطئون إن ظنوا أن من يدعم هذه القيم فقدوا اإلرادة والقدرة على زرع
روح التعاون واالنسجام.
* يشغل منصب زميل بارز في معهد بروكينز ورئيس مركز ESADE
لالقتصاد العالمي والعلوم الجيوسياسية.
"بروجيكت سنديكيت "2018 ،باالتفاق مع "الجريدة"

يستشعر المرء في التغطية اإلعالمية
البريطانية واألميركية الحتجاجات
السترات الصفراء درجة من الشماتة،
فقد فقدت األمة الفخورة وزعيمها
المتغطرس حس الكبرياء ،بعد أن تبين
أن الفرنسيين ال يختلفون عن أي شعب
آخر.
ُ
ترى هل تكون احتجاجات السترات الصفراء
التي اجتاحت فرنسا عظيمة األ ثــر كما كانت
االح ـت ـجــاجــات ال ـحــاشــدة فــي مــايــو 1968؟ من
السابق لــأوان كثيرا أن نجزم بهذا ،لقد أجبر
التمرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على
تقديم تنازالت كبيرة ومكلفة ،لكنه ليس ثورة
فرنسية جــديــدة ب ــأي ح ــال مــن األحـ ــوال ،ورغــم
أن بعض المتظاهرين يريدون بوضوح إعادة
تمثيل "بـطــوالت ومــآثــر" أسالفهم ضــد ملكهم
"المنتخب" ،فإننا لسنا في يوليو .1789
مايو 1968
ينبغي لنا أن نتذكر أن انتفاضة َ
كانت مدفوعة إلــى حــد كبير بجيل ضـ ِـجــر من
الـطــاب الــذيــن كــانــوا يعيشون فــي أوج ازدهــار
ف ــرن ـس ــا ف ــي فـ ـت ــرة م ــا ب ـع ــد ال ـ ـحـ ــرب ،ورغـ ـ ــم أن
االقـتـصــاد كــان عند مستوى التشغيل الكامل
للعمالة ،فإن ثورتهم على الوضع الراهن كانت
باسم مدينة فاضلة مثالية مستلهمة من كوبا
فيدل كاسترو وصين ماو ،وقد انضمت إليهم
نقابات مهنية جيدة التنظيم وا لـتــي ساعدت
الحركة على بلوغ الكتلة الحرجة ،ولــو مؤقتا
على األقل.
الفارق بين ذلك الحين والوقت الحاضر هو أن
أولئك الذين ينزلون إلى الشوارع لالحتجاج على
زيادة ضريبة الوقود التي اقترحها ماكرون ال
َ
تستمد حيويتها من عالم مثالي بل من اليأس.
من هذا المنظور ،فإن انتفاضة السترات الصفراء
ال تختلف كثيرا عن خروج بريطاني ذي طابع
فرنسي ،في كونه أشبه بإطالق المرء الرصاص
عـلــى قــدمــه ،وف ــي حـيــن لـجــأ الـبــريـطــانـيــون إلــى
صناديق االقتراع ،تبنى الفرنسيون خليطا من
الحواجز ،والمسيرات ،وإلقاء الحجارة.
في كلتا الحالتين ،يبدو أن الجميع خاسرون،
فكما سيتسبب انفصال بريطانيا العظمى عن
االتحاد األوروبي في جعل الطرفين أقل حجما
ووزن ــا ،قــد تتسبب االضـطــرابــات الداخلية في
فرنسا في تقويض التكامل األوروبي ،في عهد
مــاكــرون ،كــان المفترض أن تعمل فرنسا على
اإلبقاء على شعلة الديمقراطية الليبرالية حية
َ
فــي عــالــم ب ــات مظلما بـ ِـفـعــل تـصــرفــات أميركا
بقيادة دونالد ترمب ،والمجر بقيادة فيكتور

أوربان ،وإيطاليا بقيادة ماتيو سالفيني ،ومع
أفول زعامة المستشارة األلمانية أنجيال ميركل،
بدا األمر وكأن فرنسا هي جزيرة األمل في بحر
ال ـيــأس الـغــربــي ،ولـكــن مــن الــواضــح أن هــذه لم
تعد الحال.
ي ـس ـت ـش ـعــر الـ ـم ــرء ف ــي ال ـت ـغ ـط ـيــة اإلع ــام ـي ــة
البريطانية واألميركية الحتجاجات السترات
الـصـفــراء درج ــة مــن الـشـمــاتــة ،فـقــد فـقــدت األمــة
الفخورة وزعيمها المتغطرس حس الكبرياء،
بـعــد أن تبين أن الفرنسيين ال يختلفون عن
أي شعب آخ ــر .كــانــت ث ــورة الـسـتــرات الصفراء
مدفوعة جزئيا بأخطاء ماكرون ،ففي سعيه إلى
تطبيق إصالحات جذرية لكنها ضرورية ،كان
يعتمد على النمو االقتصادي السريع لتبرير
تصرفاته ،لكن النمو لم يتحقق ،وهذا ما يجعل
قبول ضريبة الوقود ذات الدوافع البيئية بين
المواطنين الفرنسيين من الطبقتين المتوسطة
والدنيا في حكم المستحيل.
ومما زاد الطين بلة أن ماكرون بدأ أجندته
اإلصالحية بخفض ضريبة الثروة ،وهو التحرك
ال ــذي أكـسـبــه لـقــب "رئ ـيــس األث ــري ــاء" ،ولـكــن ألن
ماكرون قطع نفسه عن "الهيئات التمثيلية" في
البالد ـ بما في ذلك رؤساء البلديات ،والممثلون
اإلقليميون ،والنقابات التجارية ـ فقد استغرق
وقتا طويال قبل أن يدرك أن الغضب في األقاليم،
والبلدات الصغيرة ،والمناطق الريفية ،كان على
نفسه ببالط
وشك الغليان ،ومن خالل إحاطته َ َ
من التكنوقراط الشباب الالمعين ،فقد ماكرون
االتصال بما يسميه "شعبه" (وهي صيغة عاجزة
عن التمييز بين الفئات المختلفة في حد ذاتها).
الواقع أنها مشكلة قديمة تعيب نظام الجدارة
الـفــرنـســي ،فـعـنــدمــا كـنــت أق ــوم بــالـتــدريــس في
المدرسة الوطنية لإلدارة في ثمانينيات القرن
العشرين ،رأيت "ال ِقلة السعيدة" من الطالب الذين
اجتازوا امتحانات الدخول الشديدة االنتقائية
وهــم يحصلون على مكافآت مجزية في هيئة
سيارات خاصة وسائقين شخصيين ،ولنتخيل
معا أن يتلقى ا لـمــرء مثل هــذه المعاملة وهو
متدرب ال يتجاوز العشرين من عمره في أحد
أقسام فرنسا ،وال عجب أنهم يعملون كما لو
كانت الدولة في خدمتهم ،ال العكس.
وربما تكون شخصية ماكرون ذاتها عامال
حــاسـمــا فــي ه ــذه األزم ــة الــرئـيـسـيــة األول ــى في
رئ ــاس ـت ــه ،والـ ــواقـ ــع أن م ــاك ــرون ش ـخــص ذكــي
ون ـش ـيــط وش ـج ــاع إل ــى ح ــد غ ـيــر ع ـ ــادي ،ولـكــن
يبدو أنه يفتقر إلى ما يكتسبه المرء من نضج
وت ــواض ــع م ــع ال ـت ـقــدم ف ــي ال ـس ــن ،ك ــان مــاكــرون
حريصا على أن يعيد إلــى الرئاسة الفرنسية
الكرامة التي فقدتها في عهد الرئيسين السابقين
ـ ـ نيكوال ســاركــوزي وفــرانـســوا هــوالنــد ـ ـ حتى
أنه ذهب إلى حد أبعد مما ينبغي في االتجاه
المعاكس.

إذا كـنــت تــرغــب ف ــي إثـ ــارة إع ـج ــاب الــرئـيــس
الروسي فالديمير بوتن أو غيره من الشخصيات
األجـنـبـيــة الــرفـيـعــة الـمـسـتــوى ،فـمــن الـمــؤكــد أن
استضافتهم في مثل هذا السياق الجليل الذي
يتسم باألبهة مثل قصر فيرساي فكرة ّ
فعالة،
ِ
لكن العربدة في تاريخ البالد الملكي قد يكون
ممارسة بالغة الـخـطــورة ،وربـمــا كــان كثيرون
من أولئك الذين صوتوا لصالح ماكرون يأملون
الحصول على رئيس أشبه ببونابرت ،في القرن
الحادي والعشرين ،لكنهم اآلن ربما يفكرون في
لويس الـســادس عشر ،الملك الــذي دفــع حياته
ثمنا ألخطاء أسالفه.
ُ
ترى هل يتعلم ماكرون من أخطائه ويستعيد
ثـقــة الناخبين الفرنسيين الــذيــن أهــانـهــم؟ لن
يكون األمــر سهال ،لكنه ليس مستحيال ،وفي
ك ــل األح ـ ـ ــوال ،ال يـنـبـغــي ل ـنــا أن نـسـتـبـعــد قبل
األوان سياسيا يتمتع بهذا القدر من البصيرة
والطموح.
وبـ ــدال م ــن االب ـت ـه ــاج بــال ـق ـصــاص م ــن زعـيــم
جــريء ،ينبغي ألولئك الذين ما زالــوا يؤمنون
بالديمقراطية أن يفكروا فيما قد يترتب على
فشل ماكرون ،سوف يتحول حاضر إيطاليا إلى
مستقبل فرنسا ،وربما يسارع الشعبويون الذين
يصلون إلى السلطة في باريس إلى وضع حد
للمشروع األوروبي برمته.
من الواضح أن هذه ليست النتيجة التي قد
يتمناها أي شخص ،ففي السراء أو الضراء ،ال
يزال ماكرون يمثل أقوى حصون الديمقراطية
األوروبية في مواجهة موجة القومية الشعبوية.
*كبير مستشاري معهد مونتين في
باريس ،وهو مؤلف كتاب "جيوسياسية
السلسلة أو انتصار الخوف".
"بروجيكت سنديكيت "2018 ،باالتفاق مع
"الجريدة"

ماكرون ذكي ونشيط
وشجاع إلى حد غير عادي
ً
لكنه يبدو مفتقرا إلى ما
يكتسبه المرء من نضج
وتواضع مع التقدم في
السن
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اﻗﺘﺼﺎد

»اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻳﻠﺰم ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻤﻌﻴﺎر » «٩ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠١٨
»ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ«
ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر رﻗﻢ " "9ﻃﻠﺐ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ
وﺷــﺮﻛــﺎت اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ً
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻀــﻲ ﻗ ــﺪﻣ ــﺎ ﻓﻲ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺎر ﺑـﻐـﻴــﺔ
ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟ ـﺘ ـﻨــﺎﻏــﻢ واﻟ ـﺘ ـﻜــﺎﻣــﻞ ﻓﻲ
ً
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻋـﻤــﻮ ﻣــﺎ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻠﺘﺰم
ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت
ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻮق وﺗﻀﻤﻦ
اﻻرﺗـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎء وﻣ ـ ــﻮاﻛـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ اﻷﺳ ـ ـ ـ ــﻮاق
ً
اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﺄن إﻋﺪاد
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
وآﻟﻴﺎت اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﺣﻴﺪ
آﻟﻴﺔ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟـﻤـﺘــﻮﻗـﻌــﺔ .ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ ،أﻓــﺎد
اﻟﺒﻨﻚ "اﻟﻤﺮﻛﺰي" ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ،

ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ اﻃﺎر اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻻﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮار اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﻟـ ــﻲ وﺳـ ــﻼﻣـ ــﺔ
ً
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﺘﺎﻧﺘﻪ وﺣﺮﺻﺎ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ أﺣ ـ ــﺪث اﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ
وأﻓ ـﻀــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ،
ﺑ ـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻟ ــﻚ اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار اﻻﻟ ـﺘ ــﺰام
ﺑ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﻖ اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎﻳـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،IFRSﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﺳـ ــﻼﻣـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮاﻛـ ــﺰ اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
إﻃـ ـ ــﺎر ﺗ ــﺄﺻ ـﻴ ــﻞ وﺗ ـﻌ ـﻤ ـﻴــﻖ أﺳ ــﺲ
وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻹ ﻓ ـﺼــﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ،
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎت
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر واﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ اﻻﻟ ـﺘ ــﺰام
ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
ً
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻤﻌﻴﺎر رﻗﻢ " "9اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،
.ifrs"9": financial Instruments
وﻗﺎل إﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﻔﻈﺔ
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ،

ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﺣـﺘـﺴــﺎب اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ً
اﻻﺋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮﻗـ ـﻌ ــﺔ وﻓـ ـﻘ ــﺎ
ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟـﻤـﻌـﻴــﺎر رﻗ ــﻢ " "9ﻣﻊ
اﻻﻟ ـﺘ ــﺰام ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت "اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي"
ً
ﺑ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮص أو و ﻓـ ـ ـﻘ ـ ــﺎ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟ ـﺼــﺎدرة ﻋــﻦ اﻟﺒﻨﻚ
ﺑ ـﺸــﺄن ﻗ ــﻮاﻋ ــﺪ وأﺳـ ــﺲ ﺗﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﺣﺘﺴﺎب
ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ و ﻛـﻴـﻔـﻴــﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻹﻳ ـ ــﺮادات اﻟـﻨــﺎﺗـﺠــﺔ ﻋﻨﻬﺎ اﻳﻬﻤﺎ
أﻛﺒﺮ.
وﻟـ ـ ــﻺﺷـ ـ ــﺎرة ﻓـ ـ ــﺈن "اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰي"
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
اﻟـﺤـﺼـﻴـﻔــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑــﺎﻟـﺘــﺰام
وﺗ ـ ـﺤـ ــﻮط ﺷـ ــﺪﻳـ ــﺪ ،وﻳ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻋـﻠــﻰ
ﺗﻄﺒﻴﻖ أي ﻣﻌﺎﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺨﺺ
اﻟـ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ــﻲ أو اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻦ اﻟﻤﻬﻞ اﻟﻤﺴﻤﻮح
ً
ً
ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ

اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ

اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم

أﺳﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺎزل
 2و ، 3ﻛـﻤــﺎ ﻳ ـﺤــﺮص "اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي"
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎور ﻣـ ــﻊ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ آﻟﻴﺔ ورؤﻳﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻀﻤﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام
ﺑــﺄﺣــﺪث اﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ ﻳـﻘــﻒ اﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮﻓ ــﻲ ﻋـ ـﻠ ــﻰ أرض ﺻـﻠـﺒــﺔ
وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﻮة رﺳﻤﻠﺔ ﺗﻌﺪ اﻷﻓﻀﻞ
واﻷﻗﻮى ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻣﻤﺎ ﻻﺷﻚ
ﻓﻴﻪ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت "اﻟﻤﺮﻛﺰي"
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟ ـﺨ ــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ـﺘ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ رﻓ ــﻊ
ﻛ ـﻔ ــﺎء ﺗ ـﻬ ــﺎ وﺿ ـﺒ ــﻂ ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺎﺗ ـﻬــﺎ
وﺗ ــﻮاﻓـ ـﻘـ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ــﻊ أﺣ ـ ـ ــﺪث وأﻓ ـﻀ ــﻞ
اﻟ ـﻤ ـﻤ ــﺎرﺳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻤــﻮل ﺑ ـﻬــﺎ ﻓﻲ
ً
اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻣﺎﻟﻴﺎ.

اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

٥.٠٦٦

٥.٢٧٢

٤.٦٩٠

٢.٥٩٠ ٢.٨٨٩ ٣.٢٩١

»اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ« :ﻟﻢ ﻧﺘﺤﻤﻞ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه
ﻋﺪم ﺻﺮف ﺷﻴﻜﺎت اﻛﺘﺘﺎب »ورﺑﺔ«
»ﻫﻨﺎك ﺑﻨﻮك ﺗﺄﺧﺮت ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻟﻸﻓﺮع«
•

ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

 ١ KDاﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ

ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

أﻛـ ـ ــﺪت ﻣـ ـﺼ ــﺎدر ﻣ ـﻄ ـﻠ ـﻌــﺔ ﻟ ـ ــ"اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـ ــﺪة" ،أن
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻘــﺎﺻــﺔ ﻟــﻢ ﺗـﺘـﺤـﻤــﻞ أي
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮاﻗﻴﻊ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺸـ ـﻴـ ـﻜ ــﺎت اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﺑ ـﺘ ـﺴ ـﻠ ــﻢ ﺷ ـﻴ ـﻜ ــﺎت
اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ ﻓﻲ زﻳﺎدة رأﺳﻤﺎل "ورﺑﺔ".
وﻋﺰت اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وراء ﻋﺪم
ﺻﺮف ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ
اﻟﻰ ﺗﺄﺧﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ارﺳﺎل اﻻﻋﺘﻤﺎدات
اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮوع ،ﻣﻨﻮﻫﺔ اﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺷﻴﻜﺎت
اﻋﺘﻤﺪت ﻓﻲ ﺑﻨﻮك ،وأﺧﺮى ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ
ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺴﺒﺐ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
رﻓﻀﻬﺎ اﻋﺘﻤﺪت ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ.
وأوﺿﺤﺖ أن "اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ" ﺷﻬﺪت
ازدﺣــﺎﻣــﺎ ﻋـﻠــﻰ وﻗــﻊ اﻋ ــﻼن "ورﺑ ــﺔ" أﻧــﻪ ﺳﻴﺘﻢ
ا ﻳــﺪاع أﺳﻬﻢ اﻻ ﻛـﺘـﺘــﺎب ﻓــﻲ ز ﻳــﺎدة رأس اﻟﻤﺎل
ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻪ ﻳــﻮم  ،20/12/2018و ﺑــﺬ ﻟــﻚ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟـﻠـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدة ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﺮف ﻓــﻲ
ً
أﺳ ـﻬ ـﻤ ـﻬــﻢ اﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎرا ﻣ ــﻦ ﺗ ــﺎرﻳ ـﺨ ــﻪ ،وﺑـ ـ ــﺪء ا ﻣــﻦ
اﻷ ﺣ ــﺪ  23ا ﻟـ ـﺠ ــﺎري ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺳـﻴـﺘــﻢ رد ﻓــﺎ ﺋــﺾ
ﻣ ـﺒــﺎﻟــﻎ اﻻﻛ ـﺘ ـﺘ ــﺎب ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻜـﺘـﺘـﺒـﻴــﻦ ﻋــﻦ

ﻃــﺮ ﻳــﻖ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻜﻲ ،وﺳﻴﺘﻢ رد ﻓﺎﺋﺾ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﺻﺪر ﻣﻦ "ورﺑﺔ" ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﺻﺪار
اﻟﺸﻴﻜﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺸﻴﻜﺎت ا ﻟــﺬي ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ
ً
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  96ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﻓﻊ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻓــﻲ ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟـ ــﻸوراق اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ،ﺑﻌﺪ
ﺗﺪﺷﻴﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق،
اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﺎم  ،2019اذ ﺳﺘﺸﻬﺪ
إﻳـ ـﻘ ــﺎف اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﺑ ـﻨ ـﻈ ــﺎم اﻟ ـﺸ ـﻴ ـﻜ ــﺎت واﻋ ـﺘ ـﻤ ــﺎد
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻵﻟﻲ ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺎت
اﻟـ ـﺘ ــﺪاول وﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻻﻛ ـﺘ ـﺘ ــﺎﺑ ــﺎت ،وﺳـﻴـﺠــﺮي
اﻟ ــﺮﺑ ــﻂ ﺑ ـﻴــﻦ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟــﻮﺳــﺎﻃــﺔ و"اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ" ،وﺳﺘﺘﻮﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ إدارة
أﻣﻮال ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ.

ﺗﺮاﺟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑـ  6أﻋﺸﺎر ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  ١٨ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ...وﺗﺒﺎدل أدوار واﺿﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻮﻗﻴﻦ اﻷول واﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
•

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺳﺠﻠﺖ ﻣــﺆﺷــﺮات ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﺟـﻠـﺴــﺔ أﻣـ ــﺲ ،ﺣ ـﻴــﺚ اﻧ ـﺨ ـﻔــﺾ ﻣــﺆﺷــﺮ
اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﻌ ــﺎم ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  0.6ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
ﺗﻌﺎدل  30.4ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 5066.06ﻧﻘﻄﺔ ،و ﺳــﻂ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 18.4ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،وﺑـﻜـﻤـﻴــﺔ أﺳـﻬــﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  89.9ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،ﻧﻔﺬت
ﻣﻦ ﺧﻼل  3421ﺻﻔﻘﺔ ،وﺧﺴﺮ ﻣﺆﺷﺮ
ا ﻟ ـﺴــﻮق اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.59ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻫﻲ  31.24ﻧﻘﻄﺔ ،ﻣﻘﻔﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 5272.84ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ 15.4
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  47.6ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳـﻬــﻢ ،ﻧـﻔــﺬت ﻋﺒﺮ
 1671ﺻـﻔـﻘــﺔ ،وﺧ ـﺴــﺮ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟـﺴــﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.61ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻌﺎدل
 28.97ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ،ﻟ ـﻴ ـﻘ ـﻔــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى
 4690.04ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  3ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳـﻨــﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 42.3ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﺳ ـﻬــﻢ ﻧ ـﻔ ــﺬت ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
 1750ﺻﻔﻘﺔ.

ﺑﻴﻊ ﻓﻲ »اﻷول« وﺷﺮاء ﻓﻲ
»اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ«
ﻛــﺎن ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ أن ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮات
ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺧ ــﻼل ﺗـﻌــﺎﻣــﻼﺗـﻬــﺎ،
أﻣﺲ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻬﺖ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻋ ـﻠــﻰ ﺧـ ـﺴ ــﺎرة ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﺟـ ــﺪا ﻗ ــﺎرﺑ ــﺖ 3
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ داو ﺟ ــﻮﻧ ــﺰ،
وﻛــﺬﻟــﻚ ﺧـﺴــﺮت أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ ﺑﺄﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺮاﺟﻴﺪﻳﺔ
ﺟــﺪا ،وﺣﻤﺮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳــﻮاق
واﻟﺴﻠﻊ.
ﻟ ـﻜــﻦ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺘﻤﺎﺳﻚ ﺑﻨﺴﺐ ﻛﺒﻴﺮة
ﺟ ــﺪا ،وﻓ ـﻘــﺎ ﻟـﻤــﺎ ﺣـﺼــﻞ أﻣ ــﺲ اﻷول،
وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﻬﻢ اﻟﺴﻮق اﻷول ،ﻟﻴﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.6ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وﺳ ــﻂ ﺿ ـﻐــﻮط ﻋﻠﻰ
اﻷﺳـﻬــﻢ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷﻓـﻀــﻞ ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،وﻟﻢ ﻳﻔﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮى ﺳﻬﻢ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي اﺳﺘﻘﺮ دون ﺗﻐﻴﺮ،
ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺗــﺮاﺟـﻌــﺖ اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻷرﺑـﻌــﺔ
اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ
ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ ﺗ ــﺮاﺟـ ـﻌ ــﺎت ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة،
ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﺟ ــﻲ إف إﺗ ـ ــﺶ اﻟ ـﻤ ـﺘــﺄﺛــﺮ
ﺑـ ـﺘ ــﺮاﺟ ــﻊ ﺳـ ـﻌ ــﺮه ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ ﺳ ــﻮق
دﺑﻲ ،اﻟﺬي اﻧﺤﺪر ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ
ﻛــﺎﻧــﺖ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻷﻓ ـﻀ ــﻞ ﺳ ـﻴــﻮﻟــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺧﻀﺮاء ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺳﻬﻢ اﻟﺴﻔﻦ واﻻﻣﺘﻴﺎز ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺪار،
ﻓ ــﻲ وﻗـ ــﺖ ﺗ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺖ ﺑ ـﻌــﺾ اﻷﺳ ـﻬــﻢ
اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺿﻐﻄﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق
ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ أو ﺑـ ــﺂﺧـ ــﺮ ،ﻟ ـﻴ ـﺨ ـﺴــﺮ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ
ﻣ ـﻘ ــﺎرﺑ ــﺔ ﻟ ـﻤ ــﺎ ﺧ ـﺴ ــﺮه اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻷول
واﻟﻌﺎم ،ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه

ﺑﻌﺪ أن ﺧﺴﺮت أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻫﻲ أﻛﺒﺮ ﺧﺴﺎرة
ﻟﻬﺎ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

اﻟـﺸــﺮاء ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣـﺤــﺪودة ﻗﻴﺎﺳﺎ إﻟﻰ
إﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ ﺳ ـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟـ ـﺴ ــﻮق ،ﻟﺘﺴﺠﻞ
ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺎت،
وﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺴﻮق،
ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺳــﻮاق
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻌﺎت
ﻣﺜﻴﺮة وﻛﺒﻴﺮة ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة.

ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ،ﻛﺎن اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺣﺎﺿﺮا ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻋ ــﺪا ﻣــﺆﺷــﺮ ﺳ ــﻮق دﺑ ــﻲ اﻟ ــﺬي ّ
ﺳﺠﻞ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻛﺒﻴﺮة ﺟــﺪا،
واﺳﺘﺒﻖ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺰﻻق اﻟﻜﺒﻴﺮ ،وارﺗﺪ
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ،ﻟـﻜــﻦ ﺑـﻘـﻴــﺔ اﻷﺳ ــﻮاق
أﻗـﻔـﻠــﺖ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻠــﻮن اﻷﺣ ـﻤ ــﺮ ،ﺑـﻌــﺪ أن

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
ً
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ »ﻧـﻮر« ﺗﺒﻴﻊ ﻋﻘﺎرا
ﺑـ  ١.٧ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

»اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ« ٣٨٠ :أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎر ﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻮر ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﺎم إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  53.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﺒﻴﻊ أﺣﺪ
ﻋﻘﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺑﻮ ﺣﻠﻴﻔﺔ ،ﺑﻤﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﻘﺪر
ﺑﻨﺤﻮ  1.66ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻗﺎﻟﺖ "ﻧﻮر" ،إن اﻟﻌﻘﺎر ﺗﻢ ﺑﻴﻌﻪ ﻟﻄﺮف ذي ﺻﻠﺔ ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ
زﻣﻴﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ أي رﺑﺢ
أو ﺧﺴﺎرة ﺟﺮاء اﻟﺒﻴﻊ.

ﺻﻔﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ »أرﻛﺎن« ﺑـ  ٥.٥١ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
أﻛــﺪت ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﺗﻤﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺻﻔﻘﺔ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ
ً
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ "أرﻛﺎن" اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ أن
اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ وﺷــﺮاء اﻷﺳﻬﻢ ،ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ 56.54
ﻣﻠﻴﻮن ﺳـﻬــﻢ ،ﺑﺴﻌﺮ  0.097د ﻳـﻨــﺎر ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 5.51ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.

ذﻛﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ أن إﺣــﺪى ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ً
ً
ً
واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﻠﻴﺎ ،ﺑﺎﻋﺖ ﻋﻘﺎرا ﻛﺎﺋﻨﺎ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮﻟﻲ ،ﻗﻄﻌﺔ ) ،(45ﻗﺴﻴﻤﺔ
) ،(17ﺑﻘﻴﻤﺔ  1.37ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،إن اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎر ﺗﺒﻠﻎ
ً
ً
ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ  760ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ ،وأن ﻋﻤﻠﻴﺔ

»ﺻﻜﻮك« ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ  ٦.٩ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﻴﻦ...
وﺗﺴﺪد  ٥.١٧ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺣـ ّـﺼـﻠــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺻ ـﻜــﻮك اﻟـﻘــﺎﺑـﻀــﺔ
ً
ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ أﻃــﺮاف ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 6.97
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻣﻊ ﻃﺮف ذي ﻋﻼﻗﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ً
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻻ أﺛﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وأﻓ ــﺎدت ﺑــﺄن ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗـﻬــﺎ ﺳﺪد
ﻛ ــﺎﻣ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻠــﻎ ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ  5.17ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ

»اﻷوﻟﻰ« :إﻟﻐﺎء ﺣﻜﻢ ﺗﺮﺳﻴﺔ ﻣﺰاد
ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺈﻟﻐﺎء
ﺣﻜﻢ رﺳﻮ اﻟﻤﺰاد ﻟﻌﻘﺎر ﻣﺤﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ
اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ( ﺿــﺪ أﺣ ــﺪ ﻋ ـﻤــﻼء اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ،

ً
ﻋﻠﻤﺎ أن ﻣﻨﻄﻮق ﺣﻜﻢ أول درﺟﺔ ﺟﺎء
ﺑــﺮﺳــﻮ اﻟ ـﻤ ــﺰاد ﻟـﻠـﻌـﻘــﺎر اﻟ ـﻤــﺬﻛــﻮر ﻋﻠﻰ
أﺣــﺪ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻗــﺪره 379.08
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.

ﺻﻔﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ »اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ« ﺑـ  925أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﻛـ ـﺸـ ـﻔ ــﺖ ﺑـ ـ ــﻮرﺻـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﻋــﻦ
إ ﺗـ ـﻤ ــﺎم ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ ﺻ ـﻔ ـﻘــﺔ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ
ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎري ﺑ ـﻴــﻦ اﻟـﺒــﺎﺋــﻊ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺼﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،واﻟﻤﺸﺘﺮي

اﻟﺒﻴﻊ ﺗﻤﺖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  18دﻳﺴﻤﺒﺮ ،2018
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر  380أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
وأﺷـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ أن أﺛ ــﺮ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﺒﻴﻊ
ﺳ ـﻴ ـﻨ ـﻌ ـﻜــﺲ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ .2018

ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻷوراق اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ–
ﺣ ـﺴ ــﺎب ﻋ ـﻤ ــﻼء – ﻟـﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ ﺷــﺮﻛــﺔ
اﻟﻤﻠﻴﺢ اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ ،ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ 25
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،وﺑﺴﻌﺮ  0.037دﻳﻨﺎر،
ﺑﻘﻴﻤﺔ  925أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.

دﻳﻨﺎر ﻟﻘﺎء اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻛ ـ ـﻄـ ــﺮف ذي ﻋـ ــﻼﻗـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺔ
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟــﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،إذ ﺗــﻢ أﺧــﺬ ﻣﺨﺼﺺ ﻓﻲ
اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﻗ ــﺪ ﺗ ــﻢ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻠــﻪ ﻓ ــﻲ دﻓــﺎﺗــﺮ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2018

»اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ د ق« :ﻋﺎﺋﺪ ﺑﻴﻦ  ١٠و ٪٢٠ﻣﻦ
اﺳﺘﺤﻮاذ »ﻻﺟﻮن ﺳﻴﺘﻲ«
أﻓ ــﺎدت اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺑــﺄن اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻻﺳـﻤـﻴــﺔ ﻟـﺼـﻜــﻮك اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺤــﻮذ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺒﻠﻎ 21.37
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺒﻠﻎ
 2.78ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﺗــﻮﻗـﻌــﺖ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋــﺎﺋــﺪ ﻳ ـﺘ ــﺮاوح ﺑـﻴــﻦ  10و20
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ  10.5ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر،
وﺳﻴﻈﻬﺮ ﻫــﺬا اﻷﺛــﺮ ﻓــﻮر اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
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ﺧﺴﺮ ﺑﺮﻧﺖ وﻧﺎﻳﻤﻜﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﺒﺮ
ﻣﻦ  6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ اﻷول.
ﻛــﺬﻟــﻚ ﻟــﻢ ﺗـﻜــﻦ ﻟــﻪ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ
اﻷﺳﻮاق اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﺟﻠﺴﺎت أﻣﺲ ،وﻛﺎن اﻷﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرة ﻓﻲ
ﻣــﺆﺷــﺮات اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮ
اﻟﺴﻮق اﻟﻘﻄﺮي ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،

ﻃﻐﺖ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت،
أﻣ ـ ــﺲ ،ﺣ ـﻴــﺚ اﻧ ـﺨ ـﻔ ـﻀــﺖ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات 7
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ اﺗـﺼــﺎﻻت ﺑـ  14.4ﻧﻘﻄﺔ،
وﻣﻮاد أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑـ  13.3ﻧﻘﻄﺔ ،وﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺑ ـ  10.5ﻧـﻘــﺎط ،وﺧــﺪﻣــﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑ ـ 9.2
ﻧﻘﺎط ،وﺑﻨﻮك ﺑـ  3.9ﻧﻘﺎط ،وﻋﻘﺎر ﺑـ 2.1
ﻧﻘﻄﺔ ،وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑـ  1.9ﻧﻘﻄﺔ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮات  4ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﻫ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ واﻟ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺎز ﺑ ـ ـ ـ  4.6ﻧـ ـﻘ ــﺎط،
ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺑـ  3.3ﻧﻘﺎط ،وﺧﺪﻣﺎت
اﺳـ ـﺘـ ـﻬ ــﻼﻛـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـ ـ ـ  3.1ﻧـ ـ ـﻘ ـ ــﺎط ،وﺳ ـﻠ ــﻊ
اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ  2.4ﻧﻘﻄﺔ ،واﺳﺘﻘﺮ ﻣﺆﺷﺮا
ﻗﻄﺎﻋﻴﻦ ﻓﻘﻂ ،ﻫﻤﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،
وﺑﻘﻴﺎ دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗﺼﺪر ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ب ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ
اﻷﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﺪاوﻻﺗﻪ 3.7
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.77
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻼه ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ ﺑﺘﺪاول 3.3
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،وﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.81
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻬﻢ وﻃﻨﻲ ﺑﺘﺪاول 1.7
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮا دون ﺗﻐﻴﺮ،
وراﺑـﻌــﺎ ﺳﻬﻢ زﻳــﻦ ﺑـﺘــﺪاول  1.3ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،ﺑﺨﺴﺎرة ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺘﺪاول 1.2

ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.49
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣـ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺚ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻷﻛ ـﺜــﺮ
ﻛﻤﻴﺔ ﺟــﺎء أوﻻ ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ب ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺪاول ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  14.3ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ،
وﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.77ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎء
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺳﻬﻢ ﺟﻲ إف إﺗﺶ ،ﺑﺘﺪاول 8.4
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳـﻬــﻢ ،وﺑـﺨـﺴــﺎرة ﺑﻨﺴﺒﺔ 6.4
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎء ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﺘﺮوﻏﻠﻒ
ﺑـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاول  6.2ﻣ ــﻼﻳـ ـﻴ ــﻦ ﺳـ ـﻬ ــﻢ ،وﺑ ـﻘ ــﻲ
ﻣﺴﺘﻘﺮا دون ّ
ﺗﻐﻴﺮ ،وﺟﺎء راﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ
أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺘﺪاول  6.1ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ،
وﺑــﺎﻧـﺨـﻔــﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.49ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وﺟــﺎء ﺧﺎﻣﺴﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ ﺑﺘﺪاول 5.4
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ،وﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.81
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ
ﺳﻬﻢ اﻟﺪﻳﺮة ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10.4
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻼه ﺳﻬﻢ أوﻟﻰ ﺗﻜﺎﻓﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 9.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻬﻢ ﻳﺎﻛﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ 9.3
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 7.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ زﻳﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻛــﺎن أﻛﺜﺮ اﻷﺳﻬﻢ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺳﻬﻢ
ﻣﻌﺎدن ،ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  34.9ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗــﻼه ﺳﻬﻢ ﺑﻮﺑﻴﺎن د ق ﺑﻨﺴﺒﺔ
 15.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻬﻢ إﻳﻔﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 7
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وراﺑـﻌــﺎ ﺳﻬﻢ ﺟﻲ إف إﺗﺶ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.4ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وأﺧ ـﻴ ــﺮا ﺳﻬﻢ
ﻗﻴﻮﻳﻦ أ ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ً
اﻟﺒﺤﺮ :اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟـ »اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ« ﺣﺮج ﺟﺪا

•

ﺟﺮاح اﻟﻨﺎﺻﺮ

ُ
أﺟ ـﻠــﺖ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ ﻏـﻴــﺮ اﻟـﻌــﺎدﻳــﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻨﺎﻗﺶ
ﻋ ــﺮض ﺗــﻮﺻ ـﻴــﺔ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة ﺑـﺨـﺼــﻮص
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ واﻟـﻨـﻈــﺮ ﺑ ــﻪ ،ﻟ ـﻌــﺪم اﻛـﺘـﻤــﺎل
اﻟﻨﺼﺎب ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ واﻓﻘﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺑﻨﻮدﻫﺎ.
وﻗ ـ ــﺎل رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة "اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮ
اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ" ،ﻋ ــﺪﻧ ــﺎن اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮ ،إن اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ اﻟ ـﻌــﺎم
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻻﻳﺰال ﺻﻌﺒﺎ ،واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺮج
ﺟﺪا.
وأﺿــﺎف ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺧﻼل اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﺎدﻳــﺔ ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺔ ،أﻣـ ــﺲ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ

ﺣﻀﻮر ﺑﻠﻐﺖ  68ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،أﻧــﻪ ﺗﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﺎم
 ،2016اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ  ،2018 /1 /22اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
ﻳﻮﺿﺢ ﺣﺠﻢ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،وﺗﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ إدراج
ﺑﻨﺪ ﺑﺠﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ آﺧﺮ اﻟﺘﻄﻮرات ،واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻌﺜﺮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻞ
ﻣــﻊ ﺑﻌﺾ اﻷﻃ ــﺮاف اﻟــﺪاﺋـﻨــﺔ ،وﻋ ــﺪم وﺻﻮﻟﻨﺎ
إﻟــﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ أوﺿ ــﺎع اﻟﺸﺮﻛﺔ
وﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ

رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار،
وﻋـﻠـﻴــﻪ وﻧ ـﻔ ــﺎذا ﻟـﻤـﺤـﻀــﺮ اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ /31
 2016 /12ﻓــﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟـﺨــﺎص ﺑﺤﻞ وﺗﺼﻔﻴﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺬر اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻊ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺪﻋﻮة
ﻻﺟـﺘـﻤــﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏـﻴــﺮ اﻟـﻌــﺎدﻳــﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إدﺧ ــﺎل اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ
اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ".
وﻗﺪ أﻗﺮت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋﺪم
ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
.2017 /12 /31

»اﻟﺘﺠﺎرة« ﺗﺠﻴﺰ إﻧﺸﺎء ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
أﺻﺪر وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﺸــﺆون اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت،
ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟـ ـ ــﺮوﺿـ ـ ــﺎن ،أﻣـ ـ ــﺲ ،ﻗ ـ ــﺮارا
وزارﻳـ ـ ـ ــﺎ ،أﺟ ـ ــﺎز ﺑ ـﻤــﻮﺟ ـﺒــﻪ إﻧ ـﺸــﺎء
ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺎت ﺣـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ـﻠــﻚ
واﺗﺤﺎد ﻟﻬﺎ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ "اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة" ،ﻓ ــﻲ ﺑـﻴــﺎن
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،إن اﻟـﻘــﺮار ﺣــﺪد ﺳﺒﻌﺔ
ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوط ﻳـ ـ ـﺠ ـ ــﺐ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ــﺎؤﻫـ ــﺎ
ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،ﻫﻲ :أﻻ ﻳﻘﻞ
ﻋ ــﺪد أﻋـﻀــﺎﺋـﻬــﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﻋﻦ
ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﻀﻮا ،وأﻻ ﻳﻜﻮن أﺣﺪ
أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺗﺠﺎري
أو ﻳﺰاول ﻋﻤﻼ ﺗﺠﺎرﻳﺎ ،وأن ﺗﻜﻮن
ﻟﻪ أﻋﻤﺎل ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻟﺸﺮوط ﺗﺘﻀﻤﻦ
أﻳ ـﻀــﺎ؛ أﻻ ﻳـﻜــﻮن أﺣ ــﺪ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ
ﺳ ـﺒــﻖ إداﻧـ ـﺘ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﺟ ــﺮاﺋ ــﻢ ﻣﺨﻠﺔ

ﺑﺎﻟﺸﺮف واﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد إﻟﻴﻪ
اﻋ ـﺘ ـﺒــﺎره ،وأﻻ ﻳ ـﻜــﻮن ﻋ ـﻀــﻮا ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة إﺣــﺪى اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ،وأﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﻀﻮا ﻓﻲ
إﺣﺪى ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻬ ــﺮة اﻷﺧـ ـ ـ ــﺮى ،وأﻻ ﻳ ـﻜــﻮن
ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻓﻲ "اﻟﺘﺠﺎرة".
وأﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدت ﺑ ـ ـ ــﺄن ﻃـ ـﻠ ــﺐ إﺷـ ـﻬ ــﺎر
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ ُﻳـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻷﻣـ ــﺎﻧـ ــﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ـﻠــﻚ ،وﻳ ـﺘ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﻖ ﻣﻦ
ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا
اﻟﻘﺮار ،ﻋﻠﻰ أن ّ
ﺗﺒﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻟ ـﻄ ـﻠــﺐ ﺧ ــﻼل  45ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ،وﺗــﺮﻓــﻊ
ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﻹﻗﺮاره وﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ ،ﻹﺻـ ـ ــﺪار اﻟـ ـﻘ ــﺮار اﻟـ ــﻼزم
ﺑﺈﺷﻬﺎر اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.

وأﻛﺪت ﺿﺮورة أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء
إﺟــﺮاء ات اﻹﺷﻬﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺎت اﻷﻫ ـﻠ ـﻴــﺔ
اﻟ ــﻮاردة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗــﻢ  24ﻟﺴﻨﺔ
 1962ﺑـﺸــﺄن اﻷﻧــﺪﻳــﺔ وﺟﻤﻌﻴﺎت
اﻟـﻨـﻔــﻊ اﻟ ـﻌ ــﺎم ،ﺑـﻌــﺪ إﺧ ـﻄــﺎر ﻣﻘﺪم
اﻟﻄﻠﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑـﻘــﺮار ذات اﻟــﻮزﻳــﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻬﺎر اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ،
ﻣﺒﻴﻨﺔ أﻧــﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
وﺿـ ـ ــﻊ ﻣ ـﻌ ــﺎﻳ ـﻴ ــﺮ ﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﺪى
اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.
وﻗــﺎﻟــﺖ إن اﻟ ـﻘــﺮار أﺟ ــﺎز إﻧﺸﺎء
اﺗﺤﺎد ﻧﻮﻋﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة
ﻷﻏـ ـ ـ ـ ــﺮاض ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن وﻓ ـﻘ ــﺎ
ﻟ ـﻠ ـﻘ ــﻮاﻋ ــﺪ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻘ ــﺮﻫ ــﺎ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺤ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠــﻚ
وﻳﺼﺪر ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻫﺬا اﻻﺗﺤﺎد.

وذﻛـ ــﺮت أن اﻟ ـﻘ ــﺮار أﺟ ــﺎز إﻧـﺸــﺎء
أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠــﻚ ﺗـﺸـﻜــﻞ ﻣ ــﻦ أﻣ ـﻴ ــﻦ ﻋــﺎم
ـﺎف ،وﻳﺘﻢ
وأﻣـﻴــﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ وﻋ ــﺪد ﻛ ـ ٍ
ﻧﺪﺑﻬﻢ ﻣــﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻗـﻄــﺎع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ وﺣـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠــﻚ
ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ
وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘﻲ
ﻳﺤﺪدﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.
وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ أن اﻷﻣ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ
ﺗـﻌـﻤــﻞ وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﺘــﻮﺟ ـﻴ ـﻬــﺎت اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ـﻠــﻚ
وﻗ ــﺮارات رﺋﻴﺴﻬﺎ ،أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ،
وﺗـ ـﻘ ــﻮم ﺑ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﻗـ ـ ـ ــﺮارات اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
ﻓـ ــﻮر ﺻـ ــﺪورﻫـ ــﺎ ،وﺗ ـﻠ ـﻘــﻲ ﺷ ـﻜــﺎوى
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ،وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﻪ
ﱠ
اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.
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ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺰور اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺨﺘﺘﻢ ﻋﺎﻣﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻨﺠﺎح
ﺑﺪأت ﻣﺤﻄﺔ ﺷﻤﺎل اﻟﺰور
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2016وﻫﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻬﺪف
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟﻤﺎء إﻟﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ اﻟﻘﺪرة
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ إﻟﻰ 25
ﻏﻴﻐﺎواط ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2025

أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺷ ـﻤ ــﺎل اﻟـ ـ ــﺰور اﻷوﻟـ ــﻰ
ﻟﺒﻨﺎء وﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﺸﻐﻴﻞ وإدارة وﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻣﺤﻄﺔ اﻟــﺰور اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ،
أﻣﺲ ،ﺑﻠﻮغ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﻄﺔ ﻋﺎﻣﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻨﺠﺎح وﺳﻼﻣﺔ،
وﻫﻲ أول ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ
وﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺴﻬﻢ اﻟﻴﻮم
ﺑﻄﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  1.53ﻣﻴﻐﺎواط
ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  27ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
اﺣﺘﻴﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ و 107ﻣﻼﻳﻴﻦ
ً
ﻏﺎﻟﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  35ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎج اﻟﻤﺎء ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن أﻣ ـ ــﺲ ،إن
اﻟـﻤـﺤـﻄــﺔ ﺑـ ــﺪأت أﻋـﻤــﺎﻟـﻬــﺎ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻓﻲ
ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ  ،2016وﻫ ــﻲ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ
ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ وزارة
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء إﻟﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
إﻟﻰ  25ﻏﻴﻐﺎواط ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2025وﻳﺄﺗﻲ
ً
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻹﻧﺠﺎز ﺑﻌﺪ ﻣﺮور  42ﺷﻬﺮا
ﻋﻠﻰ ﺗــﻮﻟــﻲ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت ﺗﺸﻐﻴﻞ أول ﺛ ــﻼث ﺗــﻮرﺑـﻴـﻨــﺎت
ﻏــﺎزﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ  2015ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ
أﺛﻨﺎء إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻮﻗﻊ.
وﻗ ــﺎل اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻓــﻲ ﺷﺮﻛﺔ
ﺷ ـﻤــﺎل اﻟ ـ ــﺰور اﻷوﻟ ـ ــﻰ ﺑ ــﻮل ﻓ ــﺮﻳ ــﻦ» :إﻧـﻨــﺎ
ﻓﺨﻮرون اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺷﻤﺎل اﻟﺰور
اﻷوﻟـ ــﻰ ﺑ ـﻬــﺬا اﻹﻧ ـﺠ ــﺎز اﻟ ـﻤ ـﺤــﻮري ،اﻟــﺬي
ﺣ ـﻘ ـﻘ ـﻨــﺎه ﺑ ـﻔ ـﻀــﻞ ﺟـ ـﻬ ــﻮد ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﻋـﻤـﻠـﻨــﺎ
اﻟ ــﺪؤوب وﻋﻤﻠﻪ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻬﻮ ﻣﺼﺪر
ّ
ﻧﺠﺎﺣﻨﺎ ،وﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻫـ ــﺪف ﺧ ـﻄــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ »ﻛــﻮﻳــﺖ
ﺟﺪﻳﺪة  «2035اﻟﺴﺎﻋﻲ إﻟﻰ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎج

ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻤﺎل اﻟﺰور
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﺑﻨﺎء ﻣﺤﻄﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺑـﺠــﺪ ﺧ ــﻼل اﻟـﺴـﻨــﻮات
اﻟـﺜــﻼث وﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﺒﻠﻮغ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﻨﺠﺎح إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺮﺻﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
اﻟ ـﻤــﻮﺿــﻮﻋــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺮاﺣ ــﻞ اﻟ ـﺘــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻣﻦ
ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺤﻄﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺒﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ
وﻳ ـﺤــﺎﻓــﻆ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘــﺰاﻣ ـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات
اﻟﻘﺎدﻣﺔ«.

اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻤﺸﺮوع
ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺰور اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻰ:
• ﻣــﺎرس  :2011ﻃﺮح ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ إﻧﺸﺎء
ﻣﺤﻄﺔ »اﻟﺰور اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻰ«
• ﻣﺎرس  :2012اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻮﻧﺴﻮرﺗﻴﻮم
اﻟﺬي ﻗﺪم أﻓﻀﻞ ﻋﺮض

• د ﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ  :2012اﻹ ﻋ ـ ـ ـ ـ ــﻼن ﻋــﻦ
اﻟﻜﻮﻧﺴﻮرﺗﻴﻮم اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ
•  12دﻳﺴﻤﺒﺮ  :2013اﺳﺘﻜﻤﺎل أول
ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﺠﺎح،
وﺣـ ـﻔ ــﻞ ﺗ ــﻮﻗ ـﻴ ــﻊ اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﻊ وزارة
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ،واﻟﺒﺪء ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺸﺎء
•  10ﻳ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ  :2014اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎء ﻣــﻦ
اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﺷـﻤــﺎل اﻟــﺰور
اﻷوﻟﻰ«
•  13ﻣﺎرس  :2015اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ وزارة
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟـﻤــﺎء وﺷــﺮﻛــﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ:
 ﻣﻨﺸﺂت ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺷﺒﻜﺔ رﺑﻂ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد )ﺷﺮﻛﺔﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ(
 ﺷﺒﻜﺔ رﺑﻂ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد )ﺷﺮﻛﺔﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ(

 ١.٤ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺎﺑﻊ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت »اﻟﻮﻃﻨﻲ«
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻧﺠﺢ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ أوﺳﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ ﺑ ــﻮﺻ ــﻮل
ﻋ ــﺪد ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻪ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫــﺬه
اﻟﻤﻮاﻗﻊ إﻟﻰ  1.4ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺎﺑﻊ ،ﻛﻤﺎ
ً
ً
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋــﺎم  2018ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻧﻤﻮا
ً
ﻛﺒﻴﺮا وﺻــﻞ إﻟــﻰ  66ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ
آﺧﺮ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
وﻗﺎل »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ،
إﻧﻪ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ
اﻟ ــﺮﻳ ــﺎدي ﻋـﻠــﻰ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤــﻮاﻗــﻊ ﺑﻌﺪ
ً
أن ﻛــﺎن ﺳﺒﺎﻗﺎ ﻓــﻲ ﻣﻮاﻛﺒﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ
اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ﻛﻤﻨﺒﺮ ﻋـﺼــﺮي ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ
ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات وﺗﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﺒﻘﻰ
اﻷﻗ ـ ـ ـ ــﺮب إﻟـ ـ ــﻰ ﻋ ـﻤ ــﻼﺋ ـﻬ ــﺎ وﺗ ــﻮاﻛ ــﺐ
ً
ﺗـﻄـﻠـﻌــﺎﺗـﻬــﻢ واﺳ ـﺘ ـﻔ ـﺴــﺎراﺗ ـﻬــﻢ أوﻻ
ﺑﺄول.
واﺳﺘﺤﻮذ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ
أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻊ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ اﻟﺬي
ﻳــﻮ ﻓــﺮه ﻋـﻠــﻰ ﺻﻔﺤﺎﺗﻪ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ،
اﻟــﺬي ﻳﺘﻨﻮع ﺑﻴﻦ ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ
وﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ وإﻋــﻼﻣ ـﻴــﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ
اﻟـﻤـﺤـﺘــﻮى اﻟـﺘــﺮﻓـﻴـﻬــﻲ وﻣـﺴــﺎﺑـﻘــﺎت
اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم أﻛﺜﺮ اﻟﺠﻮاﺋﺰ
ﻗﻴﻤﺔ واﻷﻛﺒﺮ ﻣﻜﺎﻓﺄة.

وﻗ ــﺎل اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻹدارة
اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻓ ــﻲ »اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ«
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺮﺷﻴﺪ ،إن ﺻﻔﺤﺎت
اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ــﻮاﻗ ـ ــﻊ اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ »ﺗ ـﺸ ـﻜ ــﻞ إﺣـ ـ ــﺪى أﻫ ــﻢ
وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ ﺗ ــﻮاﺻ ـﻠ ـﻨ ــﺎ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء،
وﻋـﻠـﻴــﻪ ﻓـﻨـﺤــﻦ ﺣــﺮﻳـﺼــﻮن ﻋـﻠــﻰ أن
ﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ
ً
ﻟـﻄــﺎﻟـﻤــﺎ ﺗـﻤـ ّـﻴــﺰ ﺑـﻬــﺎ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ،وﻧ ـﻈــﺮا
إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺸﻜﻠﻪ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﻦ
ً
أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻄﺮح ﺗﺤﺪﻳﺎ أﻣﺎﻣﻨﺎ
ﻛﻞ ﻳــﻮم ﺑﻤﺎ ﺳﻨﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻛﻲ
ﻧ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻆ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺛ ـﻘ ـﺘ ـﻬــﻢ وأن ﻧ ـﻜــﻮن
ﻣﺮآة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻸﺻﺎﻟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
وﻗﻴﻢ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وﻧﺤﻦ
ﻓ ـﺨ ــﻮرون اﻟ ـﻴــﻮم أن رﻳــﺎدﺗ ـﻨــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﺤــﺎت ﺗ ـﻤ ـﻴــﺰﻫــﺎ ﺳــﺮﻋــﺔ
اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻨﺎ ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ«.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف اﻟ ــﺮﺷ ـﻴ ــﺪ أن اﻟ ـﻨ ـﺠــﺎح
واﻻﻧـﺘـﺸــﺎر اﻟــﺬي ﺗﺤﻘﻘﻪ ﺻﻔﺤﺎت
اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻳــﺆﻛــﺪ أﻧ ـﻨــﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻄ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺢ ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻧـﻘــﺪﻣــﻪ
ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ» ،إذ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﺻﻔﺤﺎﺗﻨﺎ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﻧ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻧ ـ ـﻤـ ــﻮ ﻋ ـﻠ ــﻰ
ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﻤـﺼــﺮﻓــﻲ ،ﻛﻤﺎ
ً
ً
أن ﺻﻔﺤﺎﺗﻨﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﻨﺒﺮا ﻓﻌﺎﻻ
ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺳﺒﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﻲ اﻟﺘﻲ

ً
ﻧﺠﺤﺖ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﺣﺼﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ً
 14أﻟﻒ ﻣﺴﺠﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ«.
وأﻛﺪ أن ﺻﻔﺤﺎت اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ ﺗـﺤـﻈــﻰ ﺑــﺄﻋـﻠــﻰ
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦ
أﻗﺮاﻧﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻷﺳﺮع
ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ــﺮد ﻋ ـﻠــﻰ ﻋ ـﻤــﻼﺋ ـﻬــﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﻨﺎة رﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻼء وﺗﺤﻈﻰ ﺑﺜﻘﺘﻬﻢ وﺗﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ.
وﻣـ ــﻦ ﺣ ـﻴ ــﺚ اﻟ ـﻤ ـﻀ ـﻤ ــﻮن ،أﺷ ــﺎر
اﻟـ ــﺮﺷ ـ ـﻴـ ــﺪ إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺆوﻟـ ـﻴ ــﺔ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻟـﻄــﺎﻟـﻤــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ
أوﻟ ــﻮﻳ ــﺔ »ﻓ ــﻲ ﻗـﻴـﻤـﻨــﺎ ﻛـﺒـﻨــﻚ ﻣﺤﻠﻲ
ﻋ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻖ ﺗ ــﺮﺟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ﺻ ـﻔ ـﺤ ــﺎﺗ ـﻨ ــﺎ
اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ــﻼل إﻃ ـ ــﻼق
ﺣ ـ ـﻤـ ــﻼت ﺗ ــﻮﻋ ــﻮﻳ ــﺔ ﺿ ـﺨ ـﻤ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
ﻣـ ــﺪار اﻟ ـﻌ ــﺎم ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣ ــﻊ ﻋــﺪﻳــﺪ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺠﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
وﻗــﺪ ﻛﻨﺎ ﺣﺮﻳﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن
ﺣﻤﻼﺗﻨﺎ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺪرك
ﻣﺪى ﻗﻮة اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ وﻋﻤﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ
ً
اﻷﺣ ـ ـﻴـ ــﺎن ﺗ ـﻜ ــﻮن اﻷﺳ ـ ـ ــﺮع وﺻـ ــﻮﻻ
ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ«.

»ﺑﺮﻗﺎن« ﻳﻮاﺻﻞ رﻋﺎﻳﺔ ﻃﺎرق اﻟﻘﻼف
أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن ،ﻓﻲ إﻃﺎر دﻋﻤﻪ
اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣ ـﺠــﺎل اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ،ﻣ ــﺆﺧ ــﺮا ،رﻋــﺎﻳـﺘــﻪ
ﻟﺒﻄﻞ أﺑﻄﺎل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎرزة ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﺮاﺳﻲ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﻃﺎرق اﻟﻘﻼف،
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻃـ ـ ــﺎرق اﻟـ ـﻘ ــﻼف ﻣ ـﺜــﺎﻻ
ﻳﺤﺘﺬى ﺑﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﻢ اﻟﻮﻻء واﻻﻧﺘﻤﺎء
ﻟـﻠــﻮﻃــﻦ ،وﻗـ ــﺎدر ﻋـﻠــﻰ إﺑـ ــﺮاز ﻗ ــﺪرات
وﻃ ــﺎﻗ ــﺎت ذوي اﻹﻋـ ــﺎﻗـ ــﺔ ،ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ،ﻣﻦ
ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﻮﻻت
اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ اﻷرﺑ ـ ــﻊ اﻟ ـﻘ ــﺎدﻣ ــﺔ ،واﻟـﺘــﻲ
ﺳﺘﺘﻢ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول
ﻣﻦ ﻋﺎم .2019
وﺳ ـﻴ ـﺒــﺪأ اﻟ ـﻘ ــﻼف ﺟــﻮﻟ ـﺘــﻪ ﺣــﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﺸﺎرﻟﻮت ﻓﻲ وﻻﻳﺔ
ﻛ ــﺎروﻻﻳـ ـﻨ ــﺎ اﻟ ـﺸ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻣﻦ  4إﻟﻰ  7ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
وﻳ ـﺴ ـﺒ ـﻘ ـﻬــﺎ أﺳ ـ ـﺒـ ــﻮع ﺗ ــﺪرﻳـ ـﺒ ــﻲ ﻓــﻲ
ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،وﺳﻴﻘﻮم اﻟﺒﻄﻞ
ﺑ ـﻌــﺪ ذﻟـ ــﻚ ﺑ ــﺎﻻﺷـ ـﺘ ــﺮاك ﻓ ــﻲ ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ
أرﻧ ــﻮﻟ ــﺪ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺳﺘﻘﺎم
ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع ﺗﺪرﻳﺒﻲ
ﻓﻲ ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ.
و ﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ــﺎ ﻳـ ــﻮ  ،2019ﺳـﻴـﺘـﻠـﻘــﻰ
اﻟ ـﻘ ــﻼف ﻋـ ــﺪدا ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ـﺒ ــﺎت ﻓﻲ
ﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺟـ ـﻴ ــﺮﺳ ــﻲ ،ﻛ ـ ــﻲ ﻳ ـﺘ ـﻤ ـﻜ ــﻦ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ،
اﻟـ ــﺬي ﺳ ـﻴ ـﻘــﺎم ﻓ ــﻲ ﺑـﻨـﺴـﻠـﻔــﺎﻧـﻴــﺎ ،ﺛﻢ
ﻳﺨﺘﺘﻢ ﺟﻮﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ دوري اﻟﻤﻴﺴﻴﺴﺒﻲ.
وإﻳـﻤــﺎﻧــﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ دور اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﻓ ــﻲ إرﺳ ـ ــﺎء ﻣ ـﻌــﺎﻧــﻲ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮ اﻟـ ــﺬات
واﻟ ـﺤ ـﻴ ــﻮﻳ ــﺔ واﻟـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎس ،ﻳ ــﻮاﺻ ــﻞ
ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن رﺣﻠﺘﻪ ﻓﻲ دﻋﻢ ورﻋﺎﻳﺔ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﻼف .وﻓ ـ ــﻲ إﻃ ـ ــﺎر ﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴ ـﺘــﻪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻛﻮﻧﻪ راﻋﻴﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ
ﻟﻠﻘﻼف ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2018ﻟﻌﺐ ﺑﻨﻚ
ﺑــﺮﻗــﺎن دورا ﻓﻌﺎﻻ ﻓــﻲ ﻓــﻮز اﻟﻘﻼف
ﺑـ 11ﻣﻴﺪاﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻛـ ــﺄس اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ،وﺳ ـﻴ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻟـﺒـﻨــﻚ
رﻋ ــﺎﻳ ـﺘ ــﻪ ﻟ ــﻼﻋ ــﺐ اﻟ ـﻤ ــﻮﻫ ــﻮب ﺧــﻼل
ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺠﺎﺣﻪ ،وإﺻﺮاره ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮز

ﻃﺎرق اﻟﻘﻼف
واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ورﻓﻊ ﻋﻠﻢ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﺗﺄﺗﻲ رﻋﺎﻳﺔ ﻫــﺬه اﻟﻤﻮﻫﺒﺔ ﻓﻲ
إﻃ ـ ــﺎر اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ
ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
أﻫ ــﻢ أوﻟــﻮﻳــﺎﺗـﻬــﺎ .وﺗـﻌـﻤــﻞ اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺼﺤﺔ وزﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات وإرﺳﺎء اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
واﻟﻤﺮوﻧﺔ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﻓ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻣ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ــﻊ ﻗ ـ ـ ــﻮي وﻧ ـﺸ ــﺮ
اﻟﺴﻌﺎدة ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاده.
وﻓـ ـ ــﻲ ﺿـ ـ ــﻮء اﻹﻧـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎزات اﻟ ـﺘــﻲ
ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟـﻘــﻼف ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ﻣ ـﻨــﺬ ﻓ ـ ــﻮزه ﻷول ﻣـ ــﺮة ﻋــﺎم
 ،1982ﻳ ـﻤ ـﺜ ــﻞ اﻟـ ــﻼﻋـ ــﺐ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ــﻲ
ﻃــﺎرق اﻟﻘﻼف ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي

ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎق واﻷداء اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ورﻳ ـ ــﺎﺿ ـ ــﺎت ذوي اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ.
وﻳﻨﺪرج دﻋﻢ »ﺑﺮﻗﺎن« ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرات ﺿـﻤــﻦ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟﺒﻨﻚ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »«ENGAGE
)ﻣﻌﺎ ﻟﻨﻜﻮن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« ،اﻟﺬي ﻳﻬﺪف
إﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﻤﻬﻤﺔ واﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺒﺮ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻤﺒﺎدرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ.
وﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﻧ ـﻬــﺞ ﺣـﻤـﻠــﺔ ENGAGE
ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺒﻨﻚ ،ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ راﺋﺪة ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺴﺠﻢ
أﺳـﻠــﻮب ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﻣــﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺮﺷﻴﺪ

وذﻛﺮ »أن اﻟﻘﻔﺰة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻗـﻤـﻨــﺎ ﺑـﻬــﺎ ﻫــﻲ ﺗــﻮﺳـﻌــﺔ اﻧـﺘـﺸــﺎرﻧــﺎ
ً
ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺗﺠﺎه اﻷﻓﺮاد إﻧﻤﺎ أﻳﻀﺎ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وأﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ
ﺧــﻼل ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻴﻨﻜﺪ إن اﻟــﺬي ﻳﺘﻴﺢ
ﻟـﻨــﺎ ﺑـﻤـﻀـﻤــﻮﻧــﻪ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗـﻘــﺎرﻳــﺮﻧــﺎ
اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﻘﺪم ﻗﺮاءات ورؤﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻷﺳﻮاق
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ«.

•  3ﻣﺎﻳﻮ  :2015ﺗﻮﻟﻴﺪ أول ﻣﻴﻐﺎواط
ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
•  28ﻳﻮﻧﻴﻮ  :2015ﺟـﻬــﺎز ﺗﺤﺴﻴﻦ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ :ﺗﺴﻠﻴﻢ أول ﺗﻮرﺑﻴﻨﺔ
ﻟﻠﻐﺎز ﺑﻄﺎﻗﺔ  214.3ﻣﻴﻐﺎواط
•  11أﻏﺴﻄﺲ  :2015ﺟﻬﺎز ﺗﺤﺴﻴﻦ
اﺳـﺘـﻬــﻼك اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ :ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﻮرﺑﻴﻨﺘﻴﻦ
ﻟـﻠـﻐــﺎز ﺑـﻄــﺎﻗــﺔ  440.5ﻣ ـﻴ ـﻐــﺎواط ،وذﻟــﻚ
ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ
•  18ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  :2015ﺟﻬﺎز ﺗﺤﺴـﻴﻦ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ :ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺛﻼث ﺗﻮرﺑﻴﻨﺎت
ﻟﻠﻐﺎز ﺑﻄﺎﻗﺔ  664.2ﻣﻴﻐﺎواط ،وذﻟﻚ 10
أﻳﺎم ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ
•  26ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ  :2016اﻻﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء ﻣﻦ
اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل اﻹﻧ ـﺸــﺎﺋ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺒ ــﺪء ﺑــﺎﻷﻋـﻤــﺎل
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.

أﻛﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ﺧﻠﺪون اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ أن اﻹﻗﺒﺎل
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ
ً
اﻟﺸﺮﻛﺔ أﺧﻴﺮا وﻫﻲ »اﻛﺘﺘﺎب اﻟﻜﻮﻳﺖ IPO
 «Kuwaitﻓــﺎق اﻟـﺘــﻮﻗـﻌــﺎت ،وذﻟ ــﻚ ﻓــﻲ أول
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ زﻳﺎدة
رأﺳﻤﺎل ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻛﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ
زﻳ ـ ــﺎدة رأﺳـ ـﻤ ــﺎل ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،اﻟــﺬي ﻳﻔﻮق 300
أﻟﻒ ﻣﺴﺎﻫﻢ.
وﺻــﺮح اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ أﻣــﺲ ،أن اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎب وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻬﻮاﺗﻒ
ً
ً
اﻟــﺬﻛـﻴــﺔ ﺷﻬﺪ إﻗ ـﺒــﺎﻻ ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ
ﻧ ـﺠ ــﺎح ﺗـﻐـﻄـﻴــﺔ اﻻﻛ ـﺘ ـﺘ ــﺎب ﻓ ــﻲ أول ﻓـﺘــﺮة
ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ وﻫــﻲ ﻓﺘﺮة ﺣــﻖ اﻷوﻟــﻮﻳــﺔ،
وﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻟﻨﺠﺎح إﻟﻰ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻬﻮاﺗﻒ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎب وﺳﺮﻋﺔ إﻧﺠﺎز اﻟﻄﻠﺒﺎت
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻨﻮات وﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ،
ﻣﻤﺎ وﻓﺮ ﺑﺪوره اﻟﺠﻬﺪ واﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ ﻓﻲ زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل.
وذﻛ ــﺮ أن ﻋ ــﺪد اﻷﺳ ـﻬــﻢ ،اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻢ ﻃﻠﺐ
اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻨﻮات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻳـﻔــﻮق اﻟﻤﻠﻴﺎر ﺳﻬﻢ وﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗـﻔــﻮق 185
ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﻣـﻤــﺎ ﻳــﺆﻛــﺪ ﻗ ــﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ
ً
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ إدارة ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﺤـ ـﺠ ــﻢ ﻣــﻦ
اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت.
وأﺷـ ــﺎد ﺑـﺠـﻬــﻮد ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻣﻤﺎ اﻧﻌﻜﺲ
ً
إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل اﻷﺧﻴﺮة.
وأﻛﺪ أن »اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ« ﻃﺮﺣﺖ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻟﺘﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
وﺟـﻤـﻴــﻊ ﻣـﺘـﻌــﺎﻣـﻠــﻲ اﻷوراق اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟــﺬا
ﺣﺮﺻﺖ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن
ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻧﺔ ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت

ﺧﻠﺪون اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻃﺮح اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت
أو إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل.
وأﺿﺎف اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ أن ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب
اﻹﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧـ ــﻲ ﺗـ ــﺄﺗـ ــﻲ ﺿـ ـﻤ ــﻦ ﺣـ ــﺰﻣـ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻓ ــﻲ إﻃـ ــﺎر اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺘـﻬــﺎ اﻟ ـﻬــﺎدﻓــﺔ إﻟــﻰ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت،
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﺘ ـﻔ ــﻆ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ـﺴ ـﺠــﻼﺗ ـﻬــﺎ
وﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
وﺗﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻟــﻼﻛـﺘـﺘــﺎب » «IPO Kuwaitﻫ ــﻲ اﻟـﻤــﻮﻗــﻊ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ إذ إن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻸﺳﻬﻢ
ﺗــﺮﻏــﺐ ﻓــﻲ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،اﻟﺘﻲ
ﺑــﺪورﻫــﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻃﺮح
اﻛﺘﺘﺎب زﻳﺎدة رأﺳﻤﺎل ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟـﻘـﻨــﻮات اﻻﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ وﺿـﻌــﺖ اﻷﺳ ــﺎس
ﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻨ ــﻮع ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

»زﻳﻦ« ﺗﻜﺮم اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم
ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ Li٣ib
أﻋﻠﻨﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ زﻳــﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ
ﻓــﻲ ﺣﻔﻞ اﻟـﺨـﺘــﺎم ،وﺗـﻜــﺮﻳــﻢ اﻟﻔﺮق
اﻟﻔﺎﺋﺰة ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ دوري اﻟﺪواوﻳﻦ
ﻟ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻘ ــﺪم ،اﻟ ــﺬي أﻗ ـﻴــﻢ ﻓ ــﻲ ﻣﻘﺮ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ،ﺿﻤﻦ
رﻋ ــﺎﻳـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ
اﻟـﺘــﻲ اﺳـﺘـﻤــﺮت ﻣــﻦ أﻛـﺘــﻮﺑــﺮ ﺣﺘﻰ
دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  10ﻓﺮق
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
وذﻛ ـ ـ ـ ــﺮت اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ ،ﻓـ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن
ﺻـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻓ ـ ــﻲ ،أﻧـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﺷـ ـ ــﺎرﻛـ ـ ــﺖ ﻓــﻲ
ﺗـﻜــﺮﻳــﻢ اﻟ ـﻔ ــﺮق اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺰة ﺑــﺎﻟـﻤــﺮاﻛــﺰ
اﻷوﻟﻰ واﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ اﻟــﺬي أﻗﻴﻢ
ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ،
ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ إدارة اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣــﺎ ﻣــﺪ اﻟﻬﺰﻳﻢ،
وﻣـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻤ ــﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ واﻟ ـ ــﺮﻋ ـ ــﺎة
وأﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮق اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.
و ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﺖ أن ﺑ ـ ـﻄـ ــﻮ ﻟـ ــﺔ دوري
اﻟﺪواوﻳﻦ ،اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻨــﺎﺷ ـﺌــﺔ
 Li3ibوGoalkeeper Station
ﻋﻠﻰ أرض ﻣﻼﻋﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟـﻠــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ،ﺷـﻬــﺪت ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻛﺜﺮ
ﻣ ــﻦ  100ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ،ﺗ ــﻢ اﺧ ـﺘ ـﻴ ــﺎر 10
ﻓﺮق ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ،

ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻤﻌﺮض
»«The Green Market
ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻣﻌﺮض »،«The Green Market
أﻋـﻠـﻨــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣـﻌــﺮض اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟــﺪوﻟــﻲ ،اﻟﻤﻨﻈﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻷول
واﻷﻛ ـﺒ ــﺮ ﻟـﻠـﻤـﻌــﺎرض ﺑــﺎﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
ﻓﺘﺢ ﺑــﺎب اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟـﺒــﺪء ﻓﻲ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت واﻟﺤﺠﻮزات
ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺮاﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻌﺮض ،اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣـ ــﻦ  7إﻟـ ـ ــﻰ  9ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ
ﻋـﻠــﻰ أرض اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرض اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ
ﺑ ـﻤ ـﺸ ــﺮف ،وﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺎم ﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎﺗــﻪ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻤــﺮاﻓــﻖ اﻟـﻤـﻔـﺘــﻮﺣــﺔ ﻷرض
اﻟﻤﻌﺎرض ،ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻬﺎ
اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺔ
رﻗﻢ .8
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻗﺎﻟﺖ ﺑﺎﺳﻤﺔ
اﻟ ــﺪﻫـ ـﻴ ــﻢ ،اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮة اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﺴ ــﻮﻳ ــﻖ واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻌـ ــﺎت ،إن
»اﻟﻤﻌﺮض ُﻳﻌﻨﻰ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑـ ـ ــﺄﻣـ ـ ــﻮر وﻣـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎت اﻟـ ـ ــﺰراﻋـ ـ ــﺔ
واﻹﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج اﻟ ـﺤ ـﻴــﻮاﻧــﻲ واﻟ ـﻤ ــﻮاد
اﻟ ـﻌ ـﻀ ــﻮﻳ ــﺔ ،وإﻋـ ـ ـ ــﺎدة اﻟ ـﺘ ــﺪوﻳ ــﺮ،
وﻓﻦ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻤﺰارع واﻟﺒﺴﺘﻨﺔ
واﻟـ ـ ـ ـ ــﺮي واﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌ ـ ــﺪات اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ
وإﻛـ ـﺴـ ـﺴ ــﻮاراﺗـ ـﻬ ــﺎ ،ﻣ ــﻊ ﺗـﺴـﻠـﻴــﻂ
اﻟـ ـﻀ ــﻮء ﻋ ـﻠ ــﻰ أﻫ ـ ــﻢ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠـﻴــﻦ
واﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻮردﻳ ـ ـ ــﻦ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮف ﻋ ـﻠــﻰ
أﺟــﻮد أﻧــﻮاع اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وأﻓﻀﻞ
اﻟـﻤـﻌــﺪات واﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑـﻬــﺬا اﻟـﻤـﺠــﺎل ،ﻣــﺎ ﻳــﻮﻓــﺮ ﻣﻨﺼﺔ
ﻣـ ـﺜ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻌ ــﺎرﺿـ ـﻴ ــﻦ ،ﻟ ـﺨ ـﻠــﻖ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎدرات وﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻋ ــﻼﻗ ــﺎت
ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ«.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺪﻫﻴﻢ إﻧﻪ »ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻟﺪﻋﻮات ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻦ أﻓﺮاد وﺟﻤﻌﻴﺎت
واﺗ ـﺤــﺎدات وﺷــﺮﻛــﺎت وأﺻﺤﺎب
اﻟ ـﻤــﺰارع وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻮاﻫﺐ
اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﻢ«.

اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ :اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ » «IPO Kuwaitﻓﺎق اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت

ﺑﺎﺳﻤﺔ اﻟﺪﻫﻴﻢ

وﻟـﻔــﺖ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺳﺘﻮاﻛﺐ ﻫﺬا
اﻟﺤﺪث ﺣﻤﻠﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ وإﻋﻼﻧﻴﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻘﺎم ﺣﻔﻞ
اﻓـﺘـﺘــﺎح وﺳــﻂ أﺟ ــﻮاء اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ
ﻣ ـﺸ ـﺠ ـﻌــﺔ ،ﺑ ـﺤ ـﻀ ــﻮر ﺣ ـﺸ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ ورﺟ ــﺎل
اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل واﻹﻋـ ـ ــﻼم ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟــﻰ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ.
وأوﺿ ـﺤــﺖ اﻟــﺪﻫـﻴــﻢ أن إدارة
»ﻣ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮض اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ اﻟـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ــﻲ«
ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺼﺎت
ﻋﺮض »ﺑﻮﺛﺎت« ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻟ ـﻜــﻞ ﻣـﻨـﺼــﺔ ﺑـﻤـﺴــﺎﺣــﺔ  9أﻣ ـﺘــﺎر
ﻣﺮﺑﻌﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ إن »ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﺄﺗﻲ
اﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﺎ ﻣ ـﻨ ــﺎ ﺑ ــﺪﻋ ــﻢ وﺗـﺸـﺠـﻴــﻊ
ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳـ ــﻊ اﻟـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮادر اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ
ورﻋ ـ ــﺎﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ ﺑـ ـﺘـ ـﺒـ ـﻨ ــﻲ رؤاﻫ ـ ـ ـ ــﻢ
وأﻓ ـﻜ ــﺎرﻫ ــﻢ اﻟ ـﻄ ـﻤــﻮﺣــﺔ ،ﻹﺗــﺎﺣــﺔ
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻬﻢ ﻟـﻌــﺮض ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ
وأﻓ ـﻜــﺎرﻫــﻢ اﻟـﺒـﻴـﻌـﻴــﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ واﻟــﺰراﻋـﻴــﺔ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ،وﻓﺘﺢ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﻟـ ـﺘ ــﺮوﻳ ــﺞ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ وﺑ ـﻴ ـﻌ ـﻬــﺎ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻬــﻮر
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق«.

ُ ّ
وﻣﻨﻈﻤﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ واﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
اﻟﻬﺰﻳﻢ ﻳﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺆوﻟﻲ »زﻳﻦ«

ﺣـﻴــﺚ ﺷ ـﻬــﺪت ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻣ ــﻦ اﻻﺣ ـﺘــﺮاﻓ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺔ ،ﻧـﻈــﺮا
ﻟﻤﺎ ﺗﺸﻬﺪه رﻳﺎﺿﺔ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻣﻦ
ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺸـﺒــﺎب ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﻓ ـ ـ ـ ــﺎدت ﺑ ـ ــﺄن ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ Li3ib
) ﻟـﻌــﺐ( اﻟﺸﺮﻳﻚ ُ
اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ إﺣ ـ ــﺪى ﻗ ـﺼ ــﺺ اﻟ ـﻨ ـﺠــﺎح
اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻀﻨﺘﻬﺎ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻣــﻦ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ زﻳ ــﻦ اﻟـﻤـﺒـﺘـﻜــﺮ Zain
 Great Ideaﻟﺘﺴﺮﻳﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺔ اﻟ ـﻨــﺎﺷ ـﺌــﺔ ،واﻟ ــﺬي
ﻳ ـ ـﺸ ـ ـﻜـ ــﻞ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺤ ـ ـﺠـ ــﻮزات

اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺘﻴﻦ
رﺋﻴﺴﻴﺘﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﻫﻤﺎ »أﻳﻦ ﻳﻠﻌﺐ« و»ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﻠﻌﺐ«.
و ﻳـﺘـﻴــﺢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم
اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻼﻋﺐ ﺟﺪﻳﺪة ،واﺧﺘﻴﺎر
اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮب ﻟـﻠـﻌــﺐ ،واﻟــﺪﻓــﻊ
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ،ودﻋﻮة اﻷﺻﺪﻗﺎء ﺑﻜﻞ
ﺳﻬﻮﻟﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ،
ﺣﻴﺚ ﻋﻜﺲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻟﻬﺬه اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ Zain
 Great Ideaﻟﺘﺴﺮﻳﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.

وﺗﺆﻣﻦ »زﻳﻦ« ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎدرات اﻟـ ـﻤـ ـﺨـ ـﺘـ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
واﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،وﺗ ـﻘــﻮم
اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﻫ ــﺬا اﻟـﻤـﻔـﻬــﻮم إﻟــﻰ
أرض اﻟـ ــﻮاﻗـ ــﻊ ،ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل رﻋــﺎﻳــﺔ
ﻣـﺜــﻞ ﻫ ــﺬه اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﺰة ،وﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل دﻋ ـﻤ ـﻬــﺎ
ﻟﻸﺑﻄﺎل اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎﺿ ـ ــﺎت ،واﻟ ـ ــﺬﻳ ـ ــﻦ ﻳ ـﻤ ـﺜ ـﻠــﻮن
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻓــﻞ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
إﻧﺠﺎزاﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺨﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻬﺎ.

»اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر« ﺗﺮﻋﻰ إﺟﺮاء  ٦٠ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻋﺒﺮ »اﻟﻌﻮن اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ«
ً
إﻳـﻤــﺎﻧــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻮن اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ،
ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻴﻮن ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ ،ﺑﺘﻜﻔﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﺟﺮاء
 60ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺒﺼﺮ.
وﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ »اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر«،
ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻮﻗﻴﺎن» ،ﻧﺴﻌﻰ ﻋﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ أﻫﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺔ ،واﻷﻫﺪاف
اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ،اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة،
ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ
ﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻗﻴﺎم اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺪورﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
اﻟﺮاﺋﺪ ﺑﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ،ﺑﻘﻴﺎدة

)أﻣﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،ﺣﻴﺚ
ﺗـﺴـﻌــﻰ ﺟ ــﺎﻫ ــﺪة ﻟـﻠـﻤـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ذﻟ ــﻚ ﻋﺒﺮ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻠﺠﺎن
ـﺎل ﻣــﻦ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
اﻟـﺨـﻴــﺮﻳــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻋ ـ ٍ
واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ«.
وأﺿ ــﺎف» :ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ،ﺗــﻢ اﺧﺘﻴﺎر )اﻟﻌﻮن
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ( ،اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻣ ـﻨ ــﺬ ﻋ ـ ـﻘـ ــﻮد ،ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣ ـﻌ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻗـ ـﻴ ــﺎم )اﻷوﻟ ـ ـ ــﻰ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر( ﺑﺪورﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻬﻢ ،واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻧﻌﻤﺔ اﻟﺒﺼﺮ
ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ وﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻌﻴﻮن اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﺑــﻮاﺳـﻄــﺔ ﻫــﺬا اﻟـﻤـﺸــﺮوع واﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻷﺧ ــﺮى اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ«.

»ﻛﻮﻓﻲ« و»ﻛﻮﺳﺘﺎ« ﻳﻄﻠﻘﺎن ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ
اﻟﻘﻬﻮة ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺑﻮاﺑﺎت اﻟﻤﻄﺎر
ﻷول ﻣــﺮة ﻓــﻲ اﻟـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ،
أﺻ ـﺒ ــﺢ ﺑ ــﺈﻣ ـﻜ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻓــﺮﻳــﻦ ﻓﻲ
ﻣـ ـﻄ ــﺎر اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ )ﻣ ـﺒ ـﻨــﻰ
اﻟ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎب رﻗ ـ ــﻢ  (1ﻃ ـﻠ ــﺐ ﻗ ـﻬــﻮﺗ ـﻬــﻢ
ّ
اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ وﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﻮاﺑﺎت
اﻟﻤﻐﺎدرﻳﻦ.
وﺗ ـ ـ ـ ــﻢ إﻃ ـ ـ ـ ـ ــﻼق ﻫ ـ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ »ﻛﻮﻓﻲ« ،وﻫﻮ
ّ
ﻣﺘﻄﻮ ر ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻮﻳﺘﻲ
اﻟﻘﻬﻮة ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻛﻮﺳﺘﺎ ﻛﻮﻓﻲ
أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﺗﻔﻀﻴﻼ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺗـ ــﺰاﻣ ـ ـﻨـ ــﺎ ﻣ ـ ــﻊ ﻣـ ــﻮﺳـ ــﻢ اﻟ ـﺴ ـﻔــﺮ
ّ
واﻟﻌﻄﻼت ،ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺴﻠﻢ
اﻟـﻘـﻬــﻮة ﻋـﻨــﺪ ﺑ ــﻮاﺑ ــﺎت اﻟـﻤـﻐــﺎدرﻳــﻦ
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ﻛﺨﺪﻣﺔ ﺣﺼﺮﻳﺔ
ﻓﻘﻂ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ »ﻛﻮﻓﻲ«،
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗـ ـﻬ ــﺪف إﻟـ ــﻰ ﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ اﻟ ــﺮاﺣ ــﺔ
واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار

اﻟﻌﺎم .وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
اﺗـﺒــﺎع ﺛــﻼث ﺧـﻄــﻮات ﻫــﻲ ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،اﺧﺘﻴﺎر
اﻟ ـﻘ ـﻬــﻮة أو اﻟ ـﻄ ـﻌــﺎم اﻟـﻤـﻔـﻀــﻞ ﻣﻦ
»ﻛﻮﺳﺘﺎ« ﻓﺮع اﻟﻤﻄﺎر.
 .2اﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ »اﻟـﺘــﻮﺻـﻴــﻞ
إﻟﻰ ﺑﻮاﺑﺎت اﻟﻤﻐﺎدرﻳﻦ« ،وإدﺧﺎل
رﻗﻢ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪون ﻋﻨﺪﻫﺎ،
واﻟﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
 .3ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻘﻬﻮة ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ
ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﻤﺤﺪدة.
وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﺎل اﻟﻤﺆﺳﺲ
واﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي ﻟـﺘـﻄـﺒـﻴــﻖ
»ﻛــﻮﻓــﻲ« ،ﻋﻠﻲ اﻹﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ» :ﻧﺴﻌﻰ
داﺋ ـﻤ ــﺎ ﻟ ـﺘــﻮﻓ ـﻴــﺮ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت ﻣـﺒـﺘـﻜــﺮة
ّ
ﺗﻘﺮب ﻣﺤﺒﻲ اﻟﻘﻬﻮة ﻣﻦ ﻗﻬﻮﺗﻬﻢ،
وﺗﻢ ﺗﺮﺟﻤﺔ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻃﻼﻗﻨﺎ

ّ
ﺧــﺪﻣــﺔ ﺗـﺴــﻠــﻢ اﻟ ـﻘ ـﻬــﻮة ﻋـﻨــﺪ ﺑــﻮاﺑــﺔ
اﻟﻤﻐﺎدرة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺮﻧﺎ أن ﻧﻄﻠﻘﻬﺎ
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون ﻣ ـ ــﻊ ﻛ ــﻮﺳـ ـﺘ ــﺎ ﻛ ــﻮﻓ ــﻲ
ﻟﺘﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﻌﺮﻳﻖ واﻟﻤﻤﻴﺰ«.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ،ﻗ ــﺎل اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم
ﻓﻲ »ﻛﻮﺳﺘﺎ ﻛﻮﻓﻲ« اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻃﺎرق
ﻃ ــﺮاد» :إن ﺷــﺮاﻛـﺘـﻨــﺎ ﻣ ــﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ
»ﻛـ ــﻮﻓـ ــﻲ« ﻹﻃ ـ ــﻼق ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة
وﻣﺒﺘﻜﺮة ﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮاﺣﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻧﻤﻂ
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ.
ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻓﺨﻮرون ﺑﺘﻌﺎوﻧﻨﺎ ﻣﻊ
ﺗﻄﺒﻴﻖ »ﻛﻮﻓﻲ« وﺑﺠﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻳـ ـﻘ ــﺪﻣـ ـﻬ ــﺎ ،وﻫ ـ ــﻮ ﻣـ ـﺸ ــﺮوع
ﻛــﻮﻳـﺘــﻲ ﻃ ـﻤــﻮح اﺳ ـﺘ ـﻄــﺎع ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻣﻨﺼﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﺗﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
ﺑ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﺤ ـﺒــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻬ ــﻮة وﻗ ـﻬــﻮﺗ ـﻬــﻢ
اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ«.

١٥
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أﺳﻮأ ﻟﻴﻠﺔ »ﻛﺮﻳﺴﻤﺎس« ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ« ...و»داو ﺟﻮﻧﺰ« ﻳﻬﺒﻂ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٦٥٠ﻧﻘﻄﺔ
اﻣﺘﺪت اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺤﺎدة ﻟﻸﺳﻬﻢ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻷﺧﻴﺮة
ﻣﻦ  ،2018ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﺣﺎد ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻻﺛﻨﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ووزﻳﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻓﻲ
إدارﺗﻪ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻣﻨﻮﺷﻴﻦ ،وﻓﻖ
»ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ« و»ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ«.

اﻧ ـﺨ ـﻔ ـﻀ ــﺖ ﻣ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮات اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﺟ ـﻠ ـﺴ ــﺔ اﻻﺛ ـﻨ ـﻴ ــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺼــﺮة ،ﻣ ـﺘــﺄﺛــﺮة ﺑــﺎﻟـﻀـﻐــﻮط
ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻄﺎﻗﺔ
ً
ﺗ ــﺰاﻣ ـﻨ ــﺎ ﻣ ــﻊ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟﻨﻔﻂ
وﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺮاﻣﺐ ﺿﺪ
»اﻟ ـﻔ ــﺪراﻟ ــﻲ« ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ اﺳـﺘـ ُﻤــﺮار
ﺗﻌﻄﻞ وﻛﺎﻻت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻗﺒﻴﻞ
ﻋﻄﻠﺔ »اﻟﻜﺮﻳﺴﻤﺎس«.
وﻫ ـﺒــﻂ »داو ﺟــﻮﻧــﺰ« اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو  653ﻧﻘﻄﺔ
إﻟ ـ ــﻰ  21792ﻧـ ـﻘـ ـﻄ ــﺔ ،وﻫ ـ ــﻲ أﻛ ـﺒ ــﺮ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺴﺠﻠﻬﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮ
ﻋﺸﻴﺔ »اﻟﻜﺮﻳﺴﻤﺎس« ،ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ
»ﻧــﺎﺳــﺪاك« ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو
 140ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ  6193ﻧﻘﻄﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺗــﺮاﺟــﻊ » «S&P 500ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.7ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ أو  65ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ  2351ﻧﻘﻄﺔ.
ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧ ـ ـﺒـ ــﻪ ،ﺻـ ـ ـ ــﺮح اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﺑ ــﺄن »اﻟ ـﻔ ــﺪراﻟ ــﻲ«
ﻳ ـﺸ ـﻜــﻞ أﻛـ ـﺒ ــﺮ ﻣ ـﺸ ـﻜ ـﻠــﺔ ﻟــﻼﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد،
وﺗﺤﺪﺛﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ أﻧﻪ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻋﺰل
رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺟﻴﺮوم ﺑﺎول.
وأﻏﻠﻘﺖ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات
أﻣﺲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ
وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ وﺳﻮﻳﺴﺮا
واﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺮازﻳ ـ ــﻞ ﻟـ ــﻼﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎل ﺑ ـﻌ ـﻄ ـﻠــﺔ
»اﻟﻜﺮﻳﺴﻤﺎس«.
اﻣﺘﺪت اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺤﺎدة ﻟﻸﺳﻬﻢ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻷﺧـﻴــﺮة
ﻣﻦ  ،2018ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻤﺆﺷﺮات
اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت
اﻻﺛ ـﻨ ـﻴــﻦ ،ﻋـﻠــﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ ووزﻳﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻓﻲ
إدارﺗ ــﻪ ﻣﻨﻮﺷﻴﻦ ،وﻓــﻖ »ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ«
و«ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ«.
ورﻏﻢ أن اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮة اﻟﺘﻲ
ُﻋ ـﻘــﺪت أﻣ ــﺲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﻦ ﺑـﻴــﻦ ﻟﻴﺎﻟﻲ
»اﻟﻜﺮﻳﺴﻤﺎس« اﻷﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻓﻲ وول
ﺳﺘﺮﻳﺖ ،ﺣﻴﺚ ﺟﺮى ﺗﺪاول ﻧﺤﻮ 1.7
ﻣﻠﻴﺎر ﺳﻬﻢ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﻮأ ﻋﻠﻰ
اﻹﻃــﻼق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أداء اﻷﺳﻬﻢ،
ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ »إس آﻧﺪ ﺑﻲ «500
إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ  20ﺷﻬﺮا.
 اﻧﺨﻔﺾ اﻷﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻓﻲﻣﺆﺷﺮ »إس آﻧﺪ ﺑﻲ  «500ﺑﻨﺴﺒﺔ 2
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻷﻗ ــﻞ ﺧ ــﻼل ﺟﻠﺴﺔ

اﻹﺛـﻨـﻴــﻦ ،وﺗــﺮاﺟـﻌــﺖ أ ًﺳـﻬــﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺑﻨﺤﻮ  4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﻫﺒﻮط
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وواﺻﻠﺖ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
اﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻓﻲ أﻃــﻮل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﻣﻨﺬ .2015
 ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ّﻛﺮد ﻓﻌﻞ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
وزﻳ ــﺮ اﻟ ـﺨــﺰاﻧــﺔ ﺧ ــﻼل ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،واﻟﺘﻲ دﻋﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻛﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻲ  6ﺑﻨﻮك أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
رﺋﻴﺴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.
 ﻣ ـ ــﻦ أﻫـ ـ ــﻢ ﻣ ـ ــﺎ أﺛ ـ ـ ـ ــﺎر ﻣـ ـﺨ ــﺎوفاﻟﻤﺘﺪاوﻟﻴﻦ أﻳﻀﺎ ،اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻲ أﻓﺎدت ﺑﺄن ﺗﺮاﻣﺐ اﺳﺘﻔﺴﺮ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻪ ﻋﻦ إﻣﻜﺎن إﻗﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ
»اﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﻃ ــﻲ اﻟـ ـﻔ ــﺪراﻟ ــﻲ« ،ﺑـﺠــﺎﻧــﺐ
اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎوف ﺑ ـﺸــﺄن اﻟـﻨـﻤــﻮ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ،
واﻟ ـ ـﺤـ ــﺮب اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ،
واﻟ ـ ـﺨ ـ ــﻼف ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺖ اﻷﺑـ ـﻴ ــﺾ
واﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﺑﺸﺄن
رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة.
 ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،ﻗ ـ ــﺎل ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﻗـﺴــﻢاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺪى »ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل إﻧﻮﻓﺸﻨﺰ«،
ﻣﺎﻳﻜﻞ أﻧﺪرﻫﻴﻞ :ﻣﺎ زال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون
ﻳـ ـﻌ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟ ـ ـﺨـ ــﻮف وﻋ ـ ـ ــﺪم اﻟ ـﻴ ـﻘ ـﻴــﻦ
واﻟﺸﻜﻮك ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ،إﻧﻬﺎ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺸﺮاء ،إﻧﻬﺎ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.

اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻬﺒﻂ  ٪٦وﺳﻂ ﻣﺨﺎوف ﺑﺸﺄن ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻔﺎﺿﻞ :ﻛﻞ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺠﻬﻮد وﺗﻮﺟﻬﺎت إﻋﺎدة ﺗﻮازن واﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻮق
ﻫﺒﻄﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم أﻣﺲ ،ﻣﻊ ﺗﻀﺮر اﻷﺳــﻮاق ﻣﻦ ﻣﺨﺎوف ﺑﺸﺄن
ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﺳﺠﻠﺖ اﻟـﻌـﻘــﻮد اﻵﺟ ـﻠــﺔ ﻟﻠﺨﺎم اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ وﺧ ــﺎم اﻟﻘﻴﺎس
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺑﺮﻧﺖ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2017ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ،
ﻣﻤﺎ وﺿﻊ اﻟﺨﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﻬﺒﻮط ﺑﻨﺤﻮ  40ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﻊ .وﺳﺠﻠﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﻠﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﻨﺬ  22ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2017ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ
 17أﻏﺴﻄﺲ .2017
وﺗﻌﺮﺿﺖ اﻷﺳﻮاق ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺻﻮل ﻟﻀﻐﻮط ﻣﻊ
ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻤﺨﺎوف ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻔﻌﻞ إﻏﻼق اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
واﺗﺠﻪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون إﻟﻰ اﻟﻤﻼذات اﻵﻣﻨﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻫﺐ وأدوات
اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺟــﺮت ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﻠﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻨﺪ 42.53
ً
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻗﺪره  3.06دوﻻرات ،أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 6.7
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ.
واﻧﺨﻔﺾ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ  3.35دوﻻرات ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،أو  6.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ً
ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ إﻟﻰ  50.47دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
ً
وﻫﺒﻂ ﺑﺮﻧﺖ  11ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺴﺠﻼ أدﻧﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2017ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻵﺟﻠﺔ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺗﻤﻮز  ،2017ﻟﻴﺼﻞ ﺣﺠﻢ ﻫﺒﻮط

ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺸﻌﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺒﻬﺎت
 أﻃـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻖ »ﻣ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮﺷ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ« ﻋ ـ ــﺪةﺗ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎت ﺑ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺪف ﻃ ـ ـﻤـ ــﺄﻧـ ــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣ ــﺪار اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﺑﻴﺪ أن ﻫــﺬه اﻟﺠﻬﻮد ﺗﻢ
ﺗﻘﻮﻳﻀﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎد اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ
ﻣ ــﻦ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻟﻪ
اﻻﺛﻨﻴﻦ إن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ
ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻫﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ.
 وأﺿـ ــﺎف ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻓــﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪﺗﻪﻋــﻦ »اﻟ ـﻔ ــﺪراﻟ ــﻲ« :إﻧـﻬــﻢ ﻻ ﻳﺸﻌﺮون
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق ،وﻻ ﻳ ـﻔ ـﻬ ـﻤ ــﻮن ﺣـ ــﺮوب
اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة اﻟـ ـﻀ ــﺮورﻳ ــﺔ ،أو اﻟ ـ ــﺪوﻻر
اﻟﻘﻮي ،أو ﺣﺘﻰ اﻹﻏﻼق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ،

ﺗﺮاﺟﻊ اﻷﺳﻬﻢ
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ %5
وﻣﺆﺷﺮ »ﻧﻴﻜﻲ«
ﻳﻐﻠﻖ دون  20أﻟﻒ
ﻧﻘﻄﺔ

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ
اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ إﻟﻰ  35ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ أﻣــﺲ ،أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺪﻋﻢ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﻮد
واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن واﻻﺳﺘﻘﺮار إﻟﻰ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ
ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ.
وﺷـ ــﺪد اﻟ ـﻔــﺎﺿــﻞ ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟ ــ«ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ« ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ــﺰام اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ

إن »اﻟ ـﻔ ــﺪراﻟ ــﻲ« ﻳﺸﺒﻪ ﻻﻋ ــﺐ ﻏﻮﻟﻒ
ﻗــﻮي ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﻷﻧــﻪ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺿﺮﺑﺔ ﺟﻴﺪة.
ّ
 ﻳـ ـ ـﻌ ـ ــﻠ ـ ــﻖ ﻛ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻠـ ـﻠـ ـﻴ ــﻦاﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ ﻟﻸﺳﻬﻢ واﻟﻤﺸﺘﻘﺎت
ﻟ ــﺪى ﻣـﺼــﺮف »ﺑ ــﻲ إن ﺑــﻲ ﺑــﺎرﻳـﺒــﺎ«،
ﺟﺮﻳﺞ ﺑــﻮﺗــﻞ :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻮق
ً
ﻗﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺸﺄن اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت ،ﻓﺈن
ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ
ﻳﺼﻌﺐ اﻷﻣﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
 ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑــﻮﺗــﻞ ﻳــﺆﻛــﺪ ﻣﺨﺎوفاﻷﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻌ ــﺎﻇ ـﻤ ــﺖ ﺑـﻔـﻌــﻞ
اﻟ ـ ـﺨ ـ ــﻼف ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ
واﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟـﻜــﻮﻧـﻐــﺮس،
ﺑ ـﻌــﺪ ﻃ ـﻠــﺐ اﻷول ﺑـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ ﻗـ ــﺪره 5
ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻟﺒﻨﺎء ﺟﺪار ﺣﺪودي
ﻣــﻊ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ،وﻫ ــﻮ اﻟ ـﺨــﻼف اﻟــﺬي
أﻓﻀﻰ إﻟﻰ إﻏﻼق ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻗﺪ ﻳﻤﺘﺪ
إﻟﻰ أواﺋﻞ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﻻ أﺣﺪ ﻳﻬﺘﻢ ﻟﻸﺳﻮاق
 ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧــﺮ ،ﻗــﺎل اﻟﻮزﻳﺮﻣﻨﻮﺷﻴﻦ اﻷﺣﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،إن رؤﺳﺎء
أﻛ ـﺒــﺮ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ــﻼد أﻛ ـ ــﺪوا ﻟﻪ
ﺗ ــﻮاﻓ ــﺮ اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟـﻜــﺎﻓـﻴــﺔ ﻹﻗ ــﺮاض
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ واﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت وﺟﻤﻴﻊ
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق ،وﻫـ ــﻮ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
اﺳ ـﺘ ـﻐــﺮﺑــﻪ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮون ،ﻧ ـﻈــﺮا ﻟـﻌــﺪم
اﻫـﺘـﻤــﺎم اﻷﺳ ــﻮاق واﻟـﺼـﺤــﻒ ﺑﻬﺬه
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
 ﻋـ ـ ـﻘ ـ ــﺪ ﻣ ـ ـﻨـ ــﻮﺷ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎء ﻣ ــﻊﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑ ــﺎﻷﺳ ــﻮاق اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﻀﻢ
ﺑﺠﺎﻧﺒﻪ ،ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ »اﻟﻔﺪراﻟﻲ«،
وﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

ً
»أرزان ﺛﺮوات« ﻣﺴﺘﺸﺎرا
ﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ
أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ أرزان ﺛـ ــﺮوات،
اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻹﺷﺮاف ﺳﻠﻄﺔ دﺑﻲ
ﻟـﻠـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ،أﻧ ـﻬــﺎ ﻗﺪﻣﺖ
اﺳ ـﺘ ـﺸــﺎرة ﻟ ـﻘــﺮض ﻣـﻀـﻤــﻮن ﻣﻦ
اﻟــﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ ،ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﺮﺻﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ،ﺿـﻤــﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ
ﺗـﻤــﻮﻳــﻞ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ أﺣﻜﺎم
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
وﻫ ــﺬه اﻟـﻔــﺮﺻــﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ
ﻫﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰ،
ﻓـﻬــﻲ ﺗــﻮﻓــﺮ إﻳ ــﺮادا ﺷـﻬــﺮﻳــﺎ ﺛﺎﺑﺘﺎ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ دﻓﻌﺘﻴﻦ
ﻣﻦ أﺻﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض ،ﺗﺪﻓﻊ ﻗﺒﻞ
اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺤﺪدة.
اﻟ ـ ـﺠ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺬﻛ ـ ــﺮ أن ﻫـ ــﺬا
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻮ ﻗﺮض ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻦ
اﻟــﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوع
 ،Bluejack Nationalوﻫﻮ ﻣﺠﻤﻊ
ﺳﻜﻨﻲ ﻓﺎﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ
ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة ،وﻳ ـﻀــﻢ
ﻣﺸﺮوع  Bluejackﻣﻠﻌﺐ اﻟﻐﻮﻟﻒ
اﻷول واﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻻﻋﺐ
اﻟﻐﻮﻟﻒ اﻟﺸﻬﻴﺮ Tiger Woods
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﻳﻘﻊ ﻣﺸﺮوع  Bluejackﻋﻠﻰ
ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺳ ــﺎﻋ ــﺔ ﺷ ـﻤ ــﺎل ﻏـ ــﺮب ﻣــﺮﻛــﺰ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ ،وﻳﻮﻓﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب
 550اﺷ ـﺘــﺮاﻛــﺎ ﻟـﻤـﻠـﻌــﺐ اﻟـﻐــﻮﻟــﻒ،
وأﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣـ ــﻦ  450ﻣ ـ ـﻨـ ــﺰﻻ ﻓـﺨـﻤــﺎ
وﻗﺴﻴﻤﺔ أرض ﺳﻜﻦ ﺧﺎص.
وﺗ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ إﻳﺮادا ﺷﻬﺮﻳﺎ ﺛﺎﺑﺘﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  10.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ
اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻟﻪ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓــﻲ رأس اﻟـﻤــﺎل ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻣـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ ﺟـ ــﺪا ،ﺣ ـﻴــﺚ إن ﻧﺴﺒﺔ
اﻟ ـﻘــﺮض  38ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺸﺮوع ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻋـﻠــﻰ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ ﻟﻬﺬه
اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺔ  10.5ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،ﺑـﻌــﺪ

ﻣﻬﻨﺪ أﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ

ﺳﺪاد ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ
واﻟـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺮاﺋ ـ ـ ــﺐ .وﻗـ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ
أرزان ﺛـ ــﺮوات ﺑـ ــﺪور اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎر
اﻻ ﺳـﺘــﺮا ﺗـﻴـﺠــﻲ ﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ
ودراﺳﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺒﻪ
واﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ،ﻗﺒﻞ
إﺗﻤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺔ ،وﺳﻨﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺪور ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎر.
ﺑ ــﺪوره ،ﻗــﺎل ﻣﻬﻨﺪ أﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ أرزان
ﺛ ــﺮوات ،إن ﻗــﺮض  Bluejackأول
ﺻﻔﻘﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻘﺮض ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻻوﻟﻰ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أرزان
ﺛـ ــﺮوات اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﺮﻛــﺰ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﻦ وﻗﺮوض اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟ ـﻔ ــﺮص اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬه
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﻮاءﻣﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات
ﻓ ـ ــﻲ ﻇ ـ ـ ـ ــﺮوف اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻮق ،وﺗ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ــﺔ
ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ دﺧـ ـ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـﺘـ ــﻮﻗـ ــﻊ وﻣـ ـﻘـ ـﺒ ــﻮل
ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
وأﺿ ــﺎف أﺑــﻮاﻟـﺤـﺴــﻦ» :ﻧﻌﺘﻘﺪ
أن اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎري ﺳـﻴـﻜــﻮن
ﻟ ـ ــﻪ دور ﻫ ـ ـ ــﺎم ﻓ ـ ــﻲ أي ﻣ ـﺤ ـﻔ ـﻈــﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﻬﺪف ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻋــﻮاﺋــﺪ ﻣـﺠــﺰﻳــﺔ ﺑـﻤـﺨــﺎﻃــﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ،
وﺳﺘﺴﺘﻤﺮ أرزان ﺛﺮوات داﺋﻤﺎ ﻓﻲ
اﺑﺘﻜﺎر وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﺗﺤﻤﻲ ﺛﺮوات ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ وﺗﻘﺪم ﻟﻬﻢ
دﺧﻼ ﺛﺎﺑﺘﺎ وﻣﺘﻮﻗﻌﺎ«.

واﻟﺒﻮرﺻﺎت ،وﻟﺠﻨﺔ ﺗﺪاول اﻟﻌﻘﻮد
اﻵﺟﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ،ﻟﻜﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ أﺷــﺎرت
إﻟـ ـ ــﻰ أن اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎع ﻧ ــﺎﻗ ــﺶ ﻣ ـﻬــﺎم
اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧــﻼل اﻹﻏــﻼق
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل
وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ.
 وأﻟﻘﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ﺑﺎﻟﻼﺋﻤﺔﻋﻠﻰ ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ اﺿﻄﺮاب اﻷﺳﻮاق،
وﻗﺎﻟﺖ ﻧﺎﻧﺴﻲ ﺑﻴﻠﻮﺳﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ
ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ :إﻧﻬﺎ
ﻋﺸﻴﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد ،واﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻳــﺪﻓــﻊ اﻟ ـﺒــﻼد إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻔــﻮﺿــﻰ ،ﺳــﻮق
اﻷﺳ ـﻬــﻢ ﻳ ـﺘــﺮاﺟــﻊ ،واﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﻳﺸﻦ
ﺣـ ً
ـﺮﺑــﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋـﻠــﻰ »اﻟ ـﻔــﺪراﻟــﻲ«،
ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع.
وﻓــﻲ اﻷﺳ ــﻮاق اﻷوروﺑ ـﻴ ــﺔ ،ﻫﺒﻂ
ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ »ﺳ ـﺘ ــﻮﻛ ــﺲ ﻳ ـ ـ ــﻮروب «600
اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.4ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو
ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة إﻟﻰ  335ﻧﻘﻄﺔ.
واﻧ ـ ـﺨ ـ ـﻔ ـ ــﺾ »ﻓ ـ ــﻮﺗ ـ ـﺴ ـ ــﻲ «100
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ) 35 -ﻧﻘﻄﺔ( إﻟــﻰ 6686
ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﻫـﺒــﻂ »ﻛـ ــﺎك« اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
) 68 -ﻧﻘﻄﺔ( إﻟــﻰ  4626ﻧﻘﻄﺔ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺗﺸﻬﺪ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ.
وﺷـ ـﻬ ــﺪت اﻷﺳـ ـ ـ ــﻮاق اﻷوروﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﻋـﻄـﻠــﺔ رﺳـﻤـﻴــﺔ أﻣ ــﺲ  -إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ
ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ ﻓــﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ واﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻛﻨﺪا واﻟﺒﺮازﻳﻞ واﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
ً
وﻫ ــﻮﻧ ــﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ واﻟ ـﻬ ـﻨــﺪ – اﺣـﺘـﻔــﺎﻻ
ﺑ ـ ـ »اﻟ ـﻜ ــﺮﻳ ـﺴ ـﻤ ــﺎس« ،ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ أﻧـﻬــﺖ
ﺗﻌﺎﻣﻼت أﻣﺲ اﻷول ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ
ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮة .وأﻏﻠﻘﺖ ﺑﻮرﺻﺎت
ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻓﺮﻧﺴﺎ
وأﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ وإﻳـﻄــﺎﻟـﻴــﺎ أﺑــﻮاﺑـﻬــﺎ أﻣﺲ
واﻟﻴﻮم ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ
ﻏﺪا.

ﺑﺘﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﻴﻦ
»أوﺑﻚ« وﻛﺒﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري
اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺨﻔﺾ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻨﺤﻮ  1.2ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ وﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ .وﻗــﺎل إن
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﺘﻠﺘﺰم ﻛﻠﻴﺎ ﺑﺤﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ً
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺤﻮ  3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺗﺤﺴﻦ اﻷوﺿــﺎع ﻓﻲ أﺳﻮاق
اﻟﻨﻔﻂ وﺳﻂ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﻊ
ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﻟـﻘــﺎدم .وأﻋــﺮب ﻋﻦ
اﻋﺘﻘﺎده ﺑﺄن اﻷﺳــﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ »ﺣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻴﻮم أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ أو ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮق ﺑﻴﻦ
اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ إذ أدى اﻻﻟﺘﺰام
اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻟﺴﺤﺐ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﺑﺎﻟﻤﺨﺰون اﻟﻨﻔﻄﻲ
ً
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ« .وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺮأﺳﺖ أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺘﻴﻦ اﻟﻮزارﻳﺔ
واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﺧﻼل
ً
ً
ً
 2017وﻣﺎزاﻟﺖ ﻋﻀﻮا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻠﺠﻨﺘﻴﻦ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻫﺬا
اﻻﺗﻔﺎق ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري.
وأﻓﺎد أﻧﻪ »ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ً
ً
أدت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ دورا إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ وﺑﻨﺎء ﻓﻲ
دﻋﻢ اﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻴﻦ )أوﺑﻚ( وﻛﺒﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ
ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ  2016وﻳﻘﻀﻲ ﺑﺨﻔﺾ
ً
اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻤﻘﺪار  1.8ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.

ﻳﺬﻛﺮ أن أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻛﺎﻧﺘﺎ
ﻓﻲ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ اﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
»ﻋﺸﻴﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد«.
وﻓ ــﻲ آﺳ ـﻴ ــﺎ ،اﻧـﺨـﻔـﻀــﺖ اﻷﺳـﻬــﻢ
اﻟ ـﻴــﺎﺑــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺟـﻠـﺴــﺔ أﻣـ ــﺲ ﻋﻘﺐ
اﻟـﻌــﻮدة ﻣﻦ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ ،ﻣﻘﺘﻔﻴﺔ
أﺛ ــﺮ ﻧـﻈـﻴــﺮﺗـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ »وول ﺳـﺘــﺮﻳــﺖ«
اﻟـﺘــﻲ ﺗــﺮاﺟـﻌــﺖ أﻣ ــﺲ اﻷول ،وﺳــﻂ
ﻣـ ـﺨ ــﺎوف ﺑ ـﺸ ــﺄن إﻏ ـ ــﻼق اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ وﺗ ـ ـﺼـ ــﺮﻳـ ــﺢ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺸﺄن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟﻔﺪراﻟﻲ واﻟﻘﻠﻖ ﺣﻮل ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .وأﻏﻠﻖ ﻣﺆﺷﺮ
ﻧﻴﻜﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋ ـﻨــﺪ  19155ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ،ﻟـﻴـﻬـﺒــﻂ دون
ﻣﺴﺘﻮى  20أﻟﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
ﻣـﻨــﺬ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2017وﻣﻨﺨﻔﻀﺎ
 21ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﺬ إﻏﻼق اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ  24270.6ﻧﻘﻄﺔ .وﻛﺬﻟﻚ
ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ اﻟ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮ اﻷوﺳ ـ ـ ــﻊ ﻧـﻄــﺎﻗــﺎ
»ﺗﻮﺑﻜﺲ«  4.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟــﻰ 1416
ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﺤﻘﻖ أﻛﺒﺮ ﺧﺴﺎرة ﻳﻮﻣﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2016وﻣﻨﺨﻔﻀﺎ 15
ً
ﻣﺘﺠﻬﺎ ﻧﺤﻮ
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ،
ﺗﺴﺠﻴﻞ أﺳﻮأ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ
أﻛﺘﻮﺑﺮ .2008
وارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ  -اﻟﺘﻲ
ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻛـﻤــﻼذ آﻣــﻦ ﻓــﻲ أوﻗــﺎت
ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  -ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.4
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﻋﻨﺪ 110.05
ﻳﻦ ،ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ و 7دﻗﺎﺋﻖ
ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ،ﻋﻨﺪ
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ.
ﻛـﻤــﺎ ﺻـﻌــﺪت ﺳ ـﻨــﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ،وﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪ – اﻟــﺬي
ﻳـﺘـﺤــﺮك ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻣــﻊ اﻟـﺴـﻌــﺮ  -ﻋﻠﻰ

اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺪات ﻷﺟـ ــﻞ  10ﺳـ ـﻨ ــﻮات إﻟــﻰ
 0.01ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ  0.035ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
اﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻻﻣﺲ اﻟﺼﻔﺮ ﻟﻔﺘﺮة
وﺟﻴﺰة ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 .2017أﻳـ ـﻀ ــﺎ ،ﺗ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺖ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮة
ﻋﺸﻴﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد ﻋﻘﺐ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﺒﺮ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﺑﺄن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟـ ـﻔ ــﺪراﻟ ــﻲ ﻫ ــﻮ ﻣـﺸـﻜـﻠــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد
اﻟﻮﺣﻴﺪة.
ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺗ ـ ــﺄﺛ ـ ــﺮت اﻷﺳـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ ﺳ ـﻠ ـﺒــﺎ
ﺑ ـﻤ ـﺨــﺎوف ﺗـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑـﺘـﺒــﺎﻃــﺆ اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدي اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﻲ واﻟ ـ ـﻨـ ــﺰاع
اﻟـﺘـﺠــﺎري ﺑـﻴــﻦ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﺼﻴﻦ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﻧﻬﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺷﻨﻐﻬﺎي اﻟﻤﺮﻛﺐ
اﻟ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺪاوﻻت ،ﻣ ـﻨ ـﺨ ـﻔ ـﻀ ــﺎ  0.8ﻓــﻲ
اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  2504ﻧﻘﺎط ،ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ
ﺷـﻨـﺘـﺸــﻦ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺐ ﺑـﻨـﻔــﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻋـﻨــﺪ  1285ﻧـﻘـﻄــﺔ .وﺗ ـﻌـ ّـﻬــﺪ ﺻﻨﺎع
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟــﺬي ﺗﻀﺮر
ﺑـﺘـﺒــﺎﻃــﺆ ﻧ ـﻤــﻮ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد ،إذ ذﻛــﺮ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ أﻣﺲ اﻷول أن اﻟﺒﻨﻚ
ّ
ﺳﻴﺤﺴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ
اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﺑﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب،
واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ.
وارﺗـﻔـﻌــﺖ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ 0.2
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أﻣــﺎم اﻟــﺪوﻻر إﻟﻰ 6.8847
ﻳــﻮان ،ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة
و 7دﻗــﺎﺋــﻖ ﺻـﺒــﺎﺣــﺎ ﺑـﺘــﻮﻗـﻴــﺖ ﻣﻜﺔ
اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ.
)أرﻗﺎم(

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟـ »أﺑﻞ« ﺗﻬﺒﻂ أدﻧﻰ ﻣﻦ  ٧٠٠ﻣﻠﻴﺎر
ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺳﻬﻢ »أﺑ ــﻞ«  2.6ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﺴﺠﻼ أدﻧــﻰ
إﻏــﻼق ﻣﻨﺬ  12ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،2017وﺳــﻂ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
ﻃﺎﻟﺖ أﺳﻬﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
وﺗـﺴـﺒـﺒــﺖ ﻫ ــﺬه اﻟـﺨـﺴــﺎﺋــﺮ ﻓ ــﻲ اﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟـ»أﺑﻞ« أدﻧﻰ  700ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
ﻣﻨﺬ  10ﻓﺒﺮاﻳﺮ .2017
وﻓﻘﺪ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟـ »آﻳﻔﻮن« ﻣﺎ ﻳﻘﺮب
ﻣﻦ  36.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ إﻏﻼق ﻗﻴﺎﺳﻲ

ﺳﺠﻠﻪ ﻓﻲ  3أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم ،ﻋﻨﺪ  232.7دوﻻرا،
وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ  1.10ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ،أي إن
»أﺑﻞ« ﺧﺴﺮت  404.5ﻣﻠﻴﺎرات ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ.
وﺑﻠﻐﺖ »ﻣــﺎﻳـﻜــﺮوﺳــﻮﻓــﺖ« اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﻛﺄﻛﺒﺮ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺪرﺟ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺚ اﻟـﻘـﻴـﻤــﺔ
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻗــﺪرت ﺑـ ــ 722.7ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﺧﻠﻔﻬﺎ
»أﻟـﻔــﺎﺑــﺖ« اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ  684.8ﻣﻠﻴﺎرا ،ﺛــﻢ »أﻣ ــﺎزون«
ﺑـ 657.2ﻣﻠﻴﺎرا.

١٦
اﻗﺘﺼﺎد
ً
اﻟﻜﻨﺪري :إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم إﻟﻰ  ٣.٦٥ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺤﻠﻮل ٢٠٢٣
دلبلا

•
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وزارة اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻨﻈﻢ ﺣﻠﻘﺔ ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ أول ﺷﺤﻨﺔ ﻧﻔﻂ ﺧﻔﻴﻒ
أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻋﺪة ﺗﻮاﺟﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻳﺘﻤﺜﻞ أﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲ
اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ إﻧﺘﺎج
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﻴﻒ ،ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﺑﻌﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﺎت
اﻟﺤﻔﺮ ً
اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﺨﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺸﺮوﻋﻴﻦ
ﻣﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﻫﻤﺎ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺒﻜﺮ
).(JPF 4 and 5

إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﻔﻴﻒ
ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  180أﻟﻒ
ً
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ

ﻗ ـ ــﺎل ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج
وﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟ ـﻐــﺎز ﻓــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻧﻔﻂ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋﻠﻲ اﻟـﻜـﻨــﺪري ،إن ﺣﺠﻢ
إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﻴﻒ
ً
ً
ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺎﻟﻴﺎ  180أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ
وﻧ ـﺼ ــﻒ ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎر ﻗـ ــﺪم ﻣ ـﻜ ـﻌ ـﺒــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻐﺎز اﻟﺤﺮ.
وﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻫﺎﻣﺶ ﺣﻠﻘﺔ ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ إدارة
اﻹﻋﻼم اﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻲ وزارة اﻟﻨﻔﻂ ،أﻣﺲ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺗ ـﺼــﺪﻳــﺮ أول ﺷ ـﺤ ـﻨــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﻨـﻔــﻂ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺨﻔﻴﻒ )إﺷﺮاﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪة(
ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻜﻨﺪري ارﺗﻔﺎع إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز
اﻟﺤﺮ إﻟﻰ  850ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ،
ﻛــﺬﻟــﻚ إﻧـﺘــﺎج  250أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ
ً
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﻴﻒ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ
 3ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻵن ،ﻟﻴﺤﻘﻖ اﻹﻧﺘﺎج
ً
ارﺗ ـﻔــﺎﻋــﺎ ﺑـﺤـﻠــﻮل ﻋ ــﺎم  2023إﻟــﻰ
ﻣﻠﻴﺎر ﻗــﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﺤﺮ
و  300أﻟ ـ ــﻒ ﺑ ــﺮﻣ ـﻴ ــﻞ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ
اﻟﺨﻔﻴﻒ.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف أن اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟــﺪﻳ ـﻬــﺎ
ً
اﻟﻘﺪرة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج  3ﻣﻼﻳﻴﻦ
ً
ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟ ـﺨــﺎم ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ،
وﻳ ـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳ ـﺼــﻞ إﻧ ـﺘ ــﺎج اﻟ ـﺒــﻼد
ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻰ  3.65ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻳــﻮﻣ ـﻴــﺎ ﺑ ـﺤ ـﻠــﻮل  ،2023ﻓ ــﻲ ﺣﻴﻦ
ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﻴﻒ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ
ً
 300أﻟ ــﻒ ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ
اﻹﻧﺘﺎج.
وﻋـ ـ ــﻦ أﻫـ ـ ــﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت ،اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻧ ـﻔــﻂ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓﻲ

إﻧـ ـ ـﺘ ـ ــﺎج اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ اﻟـ ـﺨـ ـﻔـ ـﻴ ــﻒ ،أﻓ ـ ــﺎد
ﺑ ــﺄن اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪي اﻷﻛ ـﺒ ــﺮ ﻳـﺘـﻤـﺜــﻞ ﻓﻲ
اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﺻ ــﻮل
إﻟــﻰ اﻟـﻬــﺪف اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓــﻲ إﻧﺘﺎج
اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟـﺨـﻔـﻴــﻒ ،ﻓ ــﺎﻷﻣ ــﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ
اﻟـ ـﺤـ ـﻔ ــﺮ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪد ﻣـ ـﻨـ ـﺼ ــﺎت ﻟـﻠـﺤـﻔــﺮ
ً
ﻛﺒﻴﺮة ،اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﺨﻄﻮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
اﻟـ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮﻋ ــﺔ ﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎء ﻣ ـﺸــﺮوﻋ ـﻴــﻦ
ﻗﺎدﻣﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﺑﻤﻨﺸﺄﺗﻲ اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﻤﺒﻜﺮ ).(JPF 4 and 5
وذﻛ ـ ـ ـ ــﺮ أن ﻛ ـ ــﻞ ﻣـ ـﻨـ ـﺸ ــﺄة ﺗ ـﻘ ــﺪر
ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑـ  60ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم
ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز و 50أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻣــﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﻴﻒ ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟــﻰ أن
ﻛﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﻴﻒ
ً
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ  950ﻓﻠﺴﺎ
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ.
وﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻜ ـﻨ ــﺪري أن ﺳ ـﻌــﺮ ﺑﻴﻊ
ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﻴﻒ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﻦ
ﺳ ـﻌ ــﺮ ﺑ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ﻓــﻲ
ﺣﺪود دوﻻرﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ دوﻻرات،
ً
ً
ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮه ﻻﺣﻘﺎ إﻟﻰ
 8 – 6دوﻻرات ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑـﻌــﺪ أن
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﻘﻪ وﻳﻌﺮف ﻟﺪى اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ.
وأﺷـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﺑـﻌــﺪ اﻛـﺘـﺸــﺎف
اﻟـﻤـﻜــﺎﻣــﻦ اﻟ ـﺠــﻮراﺳ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺣﻘﻮل
ﺷـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ )اﻟـ ــﺮوﺿ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﻦ
واﻟﺼﺎﺑﺮﻳﺔ وﻇﺒﻲ وأم ﻧﻘﺎ وﺑﺤﺮه(
اﺳ ـﺘ ــﺪﻋ ــﺖ اﻟ ـﺤ ــﺎﺟ ــﺔ إﻧـ ـﺸ ــﺎء أرﺑ ــﻊ
ﻣﻨﺸﺂت ﺟﻮراﺳﻴﺔ ﻹﻧـﺘــﺎج اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺨﻔﻴﻒ واﻟـﻐــﺎز ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ
ﻫ ــﻲ  EPF 50وﺗ ــﻢ ﺗـﺸـﻐـﻴـﻠـﻬــﺎ ﻓﻲ
ﻋ ــﺎم  2008و  JPFﺻــﺎﺑــﺮﻳــﺔ وﺗــﻢ

ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ  2017و JPF
ﺷ ــﺮق اﻟــﺮوﺿـﺘـﻴــﻦ وﺗ ــﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ
ﻓﻲ  2018و  JPFﻏﺮب اﻟﺮوﺿﺘﻴﻦ
و ﺗ ــﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓــﻲ  ،2018وﻳﺒﻠﻎ
إﻧـﺘــﺎﺟـﻬــﺎ ﻛـﻠـﻬــﺎ  180أﻟ ــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﻴﻒ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺔ ﺗﻄﻤﺢ
ﻟـﻬــﺎ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻧـﻔــﻂ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻹﻧـﺸــﺎء
وﺣـ ــﺪﺗ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻐـ ــﺎز اﻟ ـ ـﺠـ ــﻮراﺳـ ــﻲ
ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﺮﻗﻤﻲ )(JPF 6 and 7
وﺑـﻄــﺎﻗــﺔ  160ﻣﻠﻴﻮن ﻗــﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ
ً
ﻟ ـﻜــﻞ ﻣ ـﻨ ـﺸــﺄة ﻋ ـﻠــﻰ ﺣـ ــﺪة ،ﺗـﻤـﻬـﻴــﺪا
ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻃﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎز
اﻟـ ـﺤ ــﺮ ﺗ ـﺒ ـﻠــﻎ ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎر ﻗ ـ ــﺪم ﻣـﻜـﻌـﺒــﺔ
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ.
وﺑ ـﻴــﻦ أن ﺷــﺮﻛــﺔ ﻧ ـﻔــﻂ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﺗــﺄﺧــﺮت ﺑـﻌــﺾ اﻟ ـﺸــﻲء ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟـ ـﻐ ــﺎز اﻟ ـﺤ ــﺮ وذﻟـ ـ ــﻚ ﻓــﻲ
أﻋ ـﻘ ــﺎب ﺗـﻌــﺪﻳــﻞ ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ
وإﻟﻐﺎء ﺑﻌﻀﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺗﺪارك اﻷﻣﺮ
ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ وﺣ ــﺪات اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﻤﺒﻜﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ً
ﺗﻄﻤﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ
ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ،وﻗـ ــﺎل إن ﻧ ـﻤ ــﻮذج اﻟـﻌـﻤــﻞ
اﻟ ــﺬي ﺗﻄﺒﻘﻪ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻓــﻲ وﺣــﺪات
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﺠﻮراﺳﻲ
ﻫﻮ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻚ،
ﺑﻌﺪ  5ﺳﻨﻮات.
وﻗــﺎل اﻟﻜﻨﺪري ﻓﻲ ﻋﺮض ﻗﺪﻣﻪ
ً
ﺧﻼل اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ ،إﻧﻪ اﻧﻄﻼﻗﺎ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ــﻮﺟ ـﻬ ــﺎت اﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ
ﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﺘ ــﺮول اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ،

ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻲ وزارة اﻟﻨﻔﻂ وﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﺪﻋ ــﻮ إﻟ ــﻰ زﻳ ـ ــﺎدة ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت
اﺳﺘﻜﺸﺎف وإﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻏ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎﺣــﺐ وزﻳـ ـ ــﺎدة اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻟﺨﻔﻴﻒ،
ﺗــﻢ اﻛـﺘـﺸــﺎف أول ﺑﺌﺮ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﺤﺮ
واﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2005ﻓﻲ
اﻟﺼﺎﺑﺮﻳﺔ )ﺷﻤﺎل دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ(.
وأﺷـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ـ ــﻰ أن ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﻧ ـﻔــﻂ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ وﺿـ ـﻌ ــﺖ ﺧ ـﻄ ــﺔ ﻹﻧ ـﺘ ــﺎج
اﻟﻐﺎز اﻟﺤﺮ واﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﻴﻒ ﻋﻠﻰ
ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ:
اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻷوﻟـ ـ ــﻰ :إﻧ ـﺘ ــﺎج ﻧﺤﻮ
 175ﻣﻠﻴﻮن ﻗــﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم

ﻣــﻦ اﻟـﻐــﺎز اﻟـﺤــﺮ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ
 50أﻟـ ـ ــﻒ ﺑ ــﺮﻣـ ـﻴ ــﻞ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ﻣــﻦ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﻴﻒ ،إذ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻨﺸﺄة
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺒﻜﺮ ) .(EPF-50وﺗﻢ رﻓﻊ
إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻄﺔ إﻟﻰ  210ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻗﺪم
ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﺤﺮ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
 80أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﻴﻒ
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ.
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ :رﻓــﻊ اﻹﻧـﺘــﺎج
إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  510ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ
ﻣــﻦ اﻟ ـﻐــﺎز اﻟ ـﺤــﺮ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ 200
أﻟ ــﻒ ﺑــﺮﻣ ـﻴــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟـﺨـﻔـﻴــﻒ

ﻓــﻲ اﻟ ـﻴــﻮم ،ﺣـﻴــﺚ ﺗــﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫــﺬه
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻨﺸﺂت
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺠﻮراﺳﻲ )JPF-SA. JPF-
.(WR. JPF-ER
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺗﻬﺪف ﺷﺮﻛﺔ
ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج
ﻓـ ــﻲ ﺳ ـﻨ ــﺔ  2022إﻟ ـ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﻳ ـﻘ ــﺎرب
اﻟﻤﻠﻴﺎر ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﺤﺮ،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ  300-250أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم.
واﺳـﺘـﻌــﺮض اﻟـﻜـﻨــﺪري ﻣﻨﺸﺂت
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺒﻜﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻗﺎﺋﻼ ،إن ﻣﻨﺸﺄة اﻹﻧﺘﺎج

اﻟﻤﺒﻜﺮ ) (EPF-50ﺗﻢ رﻓﻊ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
ﻋ ــﺎم  2016إﻟ ــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى  80أﻟــﻒ
ً
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﻴﻒ
و 210ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز
اﻟـﺤــﺮ ،أﻣــﺎ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻨﺸﺄة اﻹﻧـﺘــﺎج
اﻟـﺠــﻮراﺳــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺼــﺎﺑــﺮﻳــﺔ ﻓﻴﺒﻠﻎ
ﻣﻌﺪل إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﻴﻒ
ﺣﻮاﻟﻲ  40أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم،
وﻣﻌﺪل إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﺤﺮ ﻳﺒﻠﻎ 104
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل إﻧـﺘــﺎج اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ
 200ﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم وﺗــﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ
ﻋﺎم .2017
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مزاج
احتفاالت واكتشافات
ورحيل« ...الجريدة»
تستعرض أبرز األحداث
الثقافية التي شهدتها مصر
خالل الـ .2018
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مسك وعنبر

المخرج جاد شويري يوضح تتطرق مسرحية "درس"
المالبسات حول فيديو كليب لفرقة مسرح الخليج
جورج وسوف األخير «ملكة العربي إلى النفس البشرية،
والصراعات الدائمة على
جمال الروح».
الكرسي ،والمناصب.
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شهد مهرجان الكويت
المسرحي في دورته ال19
جلسة وفاء للفنان الراحل
صقر الرشود بعنوان " صقر
الرشود الغائب الحاضر".

األخوان روسو كشفا تفاصيل الجزء
األخير من «»Avengers

سيلين ديون

جال جادوت

داين ديهان

االنتهاء من تصوير فيلم
«»Wonder Woman

سيلين ديون تستقبل العام
الجديد مع أسرتها

«ديزني» طرحت التريلر األول
لفيلم «»Penguins

بعد انتشار الكثير من الشائعات التي ساهمت
ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ف ــي تــأج ـيــل الـ ـج ــزء ال ـج ــدي ــد م ــن فـيـلــم
 ،Wonder Woman 1984من عام  2019إلى  5يونيو
 ،2020أكـ ــدت ال ـشــركــة أخ ـي ــرا االن ـت ـهــاء م ــن تـصــويــر
م ـشــاهــد ال ـف ـي ـلــم ،واالن ـت ـق ــال إل ــى مــرح ـلــة الـمــونـتــاج
والغرافيك.
ومن المقرر أن تستغرق عملية المونتاج أكثر من
عام ،لوجود الكثير من المشاهد الغرافيك .والفيلم
بطولة النجمة جال جادوت ،كريس باين ،روبن رايت
ودانــي هوستون ،وسيناريو وحــوار أالن هاينبرغ،
وإخراج باتي جينكينز.

تستعد النجمة سيلين ديون الستقبال العام الجديد
في أجواء عائلية دافئة ،فقد نشرت ديون ( 50عاما) على
صفحتها بـ"إنستغرام" صورة التقطتها مع أبنائها وهم
يجلسون جميعا بجانب شجرة الكريسماس.
َّ
وعلقت ديون على الصورة ،قائلة" :أرجو أن تمتلئ
قلوبكم ومنازلكم بــالــدفء والـســام والمحبة ...عيد
سعيد للجميع" ،وحققت ال ـصــورة أكثر مــن  43ألف
إعجاب خالل  25دقيقة فقط.

ط ــرح ــت ش ــرك ــة دي ــزن ــي أول ت ــري ـل ــر ل ـل ـف ـي ـلــم ال ــوث ــائ ـق ــي
" ،"Penguinsالمقرر طرحه بيوم األرض ،في  17أبريل المقبل.
وي ـ ــدور ال ـف ـي ـلــم ح ــول ق ـصــة ع ــن ب ـطــريــق اس ـم ــه سـتـيــف،
ا لــذي ينضم إ لــى الماليين من ا لــذ كــور في الربيع الجليدي
بالقطب ا لـجـنــو بــي ،فــي سـعــي لـبـنــاء عــش زو جـيــة مناسب،
والعثور على شريك الحياة وبدء عائلة ،ويواجه العديد من
الحيوانات المفترسة األخرى ،مثل :النمور والحيتان القاتلة،
وي ـه ــددون س ـعــادتــه .وي ـقــوم الـفـيـلــم عـلــى اإلل ـق ــاء الـصــوتــي
للممثل األميركي داين ديهان،
وإخراج أليستر فوذرجيل
وجيف ويلسون.

بالنت تكسب رهان المربية الصارمة
في «»Mary Poppins Returns

من فيلم «»Avengers
كشف مخرجا الجزء األخير من سلسلة أفالم
األبطال الخارقين " ،"Avengersاألخــوان روسو،
العديد من التفاصيل الخاصة بالجزء الجديد
من السلسلة ،والمقرر عرضه تجاريا نهاية أبريل
المقبل .ورغم التكتم الشديد حول الفيلم ،لكنهما
كشفا تفاصيل تخص نهاية  10سنوات من عالم
مارفل السينمائي.
وأكـ ــدا األخـ ــوان روس ــو أن م ــدة ع ــرض الفيلم
ستكون قرابة  3ساعات ،في سابقة هي األولــى
في تاريخ السلسلة ،كما لفتا إلى أن نهاية الجزء
السابق ( )Avengers: Infinity Warكان بمنزلة
نهاية العالم ،لذلك سيحاول األبطال الخارقون ّ
لم

شتاتهم للمرة األخيرة إليقاف العمالق "ثانوس".
كما أشارا إلى أن ظهور "ثانوس" بهذه الطريقة
باإلعالن الدعائي للجزء األخير للفيلم يوضح
ن ـجــاح ال ـع ـمــاق ف ــي إبـ ــادة نـصــف الـمـخـلــوقــات،
ومحاولته لالسترخاء وبدء حياة جديدة .ومن
المقرر أن ينضم عدد من األبطال الخارقين الجدد
للجزء األخير من السلسلة ،منهم شخصية "كابتن
مــارفــل" ،التي سيكون لها دور مهم في القضاء
على "ثانوس".
وحقق فيلم " ،"Avengers: Infinity Warالذي
تم عرضه تجاريا نهاية أبريل الماضي ،نجاحا
جماهيريا ضخما وإيرادات ضخمة.

ويل سميث يحتفل مع عائلته
بالكريسماس على طريقته الخاصة

الفيلم حقق  16مليون دوالر إيرادات في أميركا فقط
تمكنت النجمة العالمية إيميلي بالنت بأسلوبها الخاص
من أداء شخصية المربية الصارمة ضمن أحداث فيلم
استقبلته دور
" "Mary Poppins Returnsالذي ً
العرض في الواليات المتحدة منذ أيام محققا إيرادات
حقق فيلم " "Mary Poppins Returnsللنجمة العالمية
إيميلي بالنت إيرادات وصلت إلى حوالي  16مليون دوالر
منذ إطالقه في الــواليــات المتحدة فقط حتى اآلن ،وطرح
الفيلم في  19ديسمبر الجاري.
فيلم " "Mary Poppins Returnsمن بطولة إيميلي بالنت،
وكولين فيرث ،وميريل ستريب ،وإميلي مورتيمر ،وديك
فان دايك ،وبن ويتشاو ،وأنجيال النسبري ،وجولي والترز،
ولين مانويل ميراندا ،ومن إخراج روب مارشال ،ومن تأليف
ديفيد ماجي ،وجون ديلوكا ،ومستوحى من رواية الكاتبة
بي إل ترافرز التي تحمل نفس االسم.
ً
وبعد أكثر من  50عاما على أداء الممثلة جولي أندروز
لدور المربية ،التي تجمع بين الصرامة والحنان ،ونالت به
حب األطفال والكبار في جميع أنحاء العالم ،تجسد الممثلة
البريطانية إيميلي بالنت الشخصية في الفيلم الذي يدور
حــول عــودة المربية لـتــزور مايكل وجين بانكس ،اللذين
أصبحا بالغين ،في وقت يحتاجان بشدة إلى يد العون.
وقالت بالنت عن الشخصية ،إنها "تتسم بأهمية ومغزى
كبير للناس حــول العالم عندما تبدو األمــور هشة .وهي
تتمتع بقدرة هائلة على التأليف بين القلوب".
وأصابت بالنت بعدم محاولتها تقليد جولي آنــدروز،
و سار " "Mary Poppins Returnsعلى خطى الفيلم األول
دون مفاجآت أو تغيير للمكان أو إشارة محتملة إلى حياة
ً
المربية قبل رعايتها أطفال أسرة بانكس  -وإن كان متوقعا
أن يظهر خالل سنوات فيلم يعرض حياة "ماري" في مدرسة
للمربيات قبل عملها لدى أسرة بانكس.
واالختالف الذي يذكر هو أن تاريخ القصة انتقل من عام
 1910إلى ثالثينيات القرن الماضي ،لتضطلع ماري بوبينز
برعاية أبناء األبناء.
فالطفالن مايكل وجين اللذان قامت "ماري" برعايتهما

مشهد من فيلم «»Mary Poppins Returns

ضخمة ،ولعل الالفت في الفيلم أن بالنت لم تقلد جولي
آندروز التي سبقتها إلى تجسيد الشخصية نفسها في
النسخة األولى من العمل والتي عرضت قبل نحو 50
ً
عاما.
في الفيلم األول كبرا اآلن (يلعب دورهما بن وايشو
وإميلي مورتيم) ،وم ــازال مايكل يعيش في البيت
الجميل حيث عاشت أسرة "بانكس" في الفيلم األول،
حيث هناك الحديقة المقابلة واألدميرال المتقاعد
في الجوار.
لكن زوجة مايكل توفيت بعد مرض طويل أنفق
خالله الكثير حتى اقترض من المصرف الذي كان
والده يعمل فيه .وبدون سداد الدين في بحر أسبوع
سيطرد هو وأوالده الثالثة وسيؤول بيت "آل بانكس"
إلى آخرين.
هنا تظهر ماري بوبينز لتحط من السماء ،وهي
تحمل حقيبتها الشهيرة في يد ومظلتها الناطقة في
اليد األخرى ،وجاء ت لتأخذ األطفال في جولة بلندن
بينما يسعى مايكل وجين إليجاد وثيقة األسهم على
أمل حماية األسرة من التشرد.
وكرر الفيلم كافة شخصياته ومشاهده مع بعض
التعديالت ،فبدال من دور ديك فان دايك كمنظف
للمداخن فــي الفيلم األول ،يلعب لين مانويل
ميراندا ،مؤلف عرض "هاميلتون" الغنائي ،دور
المصابيح.
عامل قائم على إنارة
ً
ـدال مــن أغنية "دعــونــا ُن ّ
طير طــائــرة في
وب ـ
ال ـه ــواء!" هـنــاك أغنية عــن اإلم ـســاك ببالون؛
ً
وب ــدال مــن القفز داخ ــل رســم على الرصيف
تقفز الشخصيات داخــل طبق من الخزف؛
ً
وبــدال من زيــارة عم مــاري الــذي يطير في
السقف تزور المجموعة قريبتها "توبسي"
(ميريل ستريب) التي تقف على السقف
ً
حين ينقلب البيت رأسا على عقب.

ويل سميث وعائلته
ن ـشــر ال ـن ـجــم ويـ ــل سـمـيــث ع ـ ــددا من
ال ـف ـي ــدي ــوه ــات ع ـبــر ح ـســابــه الــرس ـمــي
بـ"إنستغرام" ،وظهر خاللها وهو برفقه
عائلته ،اسـتـعــدادا الحـتـفــاالت أعياد
الميالد .وظهر ويل بأول فيديو وهو
يقدم عائلته المكونة من ابنه جيدن،
وابـنـتــه وي ـلــو ،واب ـنــه األك ـبــر وي ــارد
كريستوفر سميث.
وبدأ سميث كعادته في المزاح مع
عائلته ،وأجبرهم جميعا على تجربة
عــدد من مالبس الكريسماس ،والتي
ظ ـه ــروا خــال ـهــا بـشـكــل م ـض ـحــك ،حتى
سميث نفسه ار ت ــدى سـتــرة عليها رسمة

رجل عيد الميالد (سانتا كلوز) ،وحول رقبته
حبل من اللمبات المضيئة.
وأوضــح سميث بالفيديو أن هــذه هي أول
م ــرة ا لـتــي تحتفل فيها عائلته بـهــذا الشكل،
وح ــرص جـيــدن وزوج ـتــه عـلــى تــزيـيــن شجرة
الميالد ،وسط ضحكات عائلته على طريقته
فــي إقناعهم باالحتفال على طريقته بأعياد
الميالد.
ُي ــذك ــر أن س ـم ـيــث ي ـن ـت ـظــر عـ ــرض الـنـسـخــة
الواقعية لفيلمه " "Aladdinخالل مايو المقبل،
كما يشارك ببطولة الجزء الثالث لسلسلة أفالم
األك ـشــن " ،"Bad Boysالـمـقــرر طــرحــه تجاريا
بحلول عام .2020

اختفاء جيمي بينيت يرجح كفة آسيا أرجنتو
بعد اتـهــام الـشــاب جيمي بينيت ،النجمة
اإليطالية آسيا أرجنتو ،باستغالله وإقامة
عالقة معه وهو ال يزال قاصرا ،أشارت تقارير
إعــام ـيــة إل ــى اخ ـت ـفــاء بـيـنـيــت ،وأن الـشــرطــة
المحلية ال تستطيع التواصل معه الستكمال
التحقيقات ،وأن قضيته من الممكن أن يتم
إنهاؤها لمصلحة أرجنتو إذا لم يظهر خالل
األيام القليلة المقبلة.
وأكـ ـ ـ ــدت مـ ـص ــادر اخـ ـتـ ـف ــاء ب ـي ـن ـيــت ،وأن
ال ـم ــرة األخ ـي ــرة ال ـتــي ظـهــر فـيـهــا كــانــت في
سبتمبر الماضي ،وخاض حوارا خاصا مع
التلفزيون اإليطالي ،وكشف خالل التفاصيل
تورطه بهذه الفضيحة ،وسط نفي أرجنتو
بإقامتها عالقة مع قاصر ،إال أنه تم تداول
صورة لهما وهما بأحد الفنادق عام .2013
وت ـط ــورت الـقـضـيــة عـنــدمــا ق ــام بينيت
بتهديد أرجنتو بفضحها إعالميا إذا لم
تساومه ،ليقوم صديق أرجنتو السابق،
الشيف الراحل أنطوني بوردن ،بالتسوية
المالية مع بينيت ،ودفــع  380ألف دوالر
ً
للتكتم على الفضيحة وإبقائها سرا.

إيميلي بالنت

آسيا أرجنتو
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ثقافات
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حصاد المشهد الثقافي المصري 2018
احتفاالت واكتشافات ...وحرائق ورحيل

culture@aljarida●com
سبتمبر

رحيل المفكر الكبير جالل أمين
رحل الكاتب والمفكر الكبير جالل أمين،
ً
عــن عمر يناهز  83عــامــا ،بعد حياة حافلة
عمل خاللها على دراسة التغيرات االجتماعية
والثقافية في مصر.

ً ً
ً
َّ
الصعيد الثقافي ،شكل بعضها إنجازا كبيرا ،واآلخر أصاب المصريين
شهد عام  2018أحداثا ًمهمة على ً
بحزن شديد ،لكنها إجماال عكست حراكا في المشهد الثقافي{ .الجريدة} تستعرض في السطور التالية،
أبرز هذه األحداث بين االحتفاالت واالكتشافات والحرائق والرحيل.
القاهرة -أحمد الجمال

3

جالل أمين

أبريل:

وفاة كاتب الخيال العلمي أحمد خالد توفيق

ً
احتفالية « 30عاما
من الفن واإلبداع»
أهديت إلى روح
المايسترو الراحل
ألدو مانياتو

أحمد خالد توفيق

29

ف ـق ــدت م ـصــر ال ـك ــات ــب ال ـك ـب ـيــر أحـمــد
خالد توفيق الذي توفي عن عمر ناهز
ً
 55ع ــام ــا إثـ ــر أزم ـ ــة ص ـح ـيــة مـفــاجـئــة،
ّ
وهــو أحــد الكتاب العرب القالئل الذين
برعوا في كتابة روايات الخيال العلمي
وقصص الرعب.
وأصدر األديب الراحل سالسل قصصية
ً
اجـتــذبــت فئة الـشـبــاب خـصــوصــا مثل {ما
وراء الطبيعة} ،و{فــانـتــازيــا} و{ســافــاري}،
ً
فضال عن روايات عدة من بينها {شابيب}،
و{يــوتــوبـيــا} ،و{فــي ممر الـفـئــران} ،وترجم
عشرات الكتب والروايات.

حريق المتحف المصري الكبير

أبريل:

نشب حريق محدود في المتحف المصري الكبير في الشدة
المعدنية والمدعمة بــأ لــواح خشبية مركبة على الواجهة
الخلفية الغربية بمشروع المتحف المصري الكبير ،وهو أحد
المشروعات العمالقة التي تعول عليها الدولة المصرية في
إنعاش السياحة والمقرر افتتاحه خالل عام .2019
وعـقــب ال ـحــادث ذك ــرت وزارة اآلث ــار المصرية فــي بيان
لها أن { 15سيارة إطفاء وصلت من إدارة الحماية المدنية
بمحافظة الجيزة إلخماد الحريق ،وكانت السيطرة على
النيران بالكامل وأرسـلــت الـقــوات المسلحة طائرة إطفاء
لضمان سالمة المنشأة واألفــراد ،ولم يتعرض المبنى أو
أية قطعة أثرية بالمتحف للخطر}.

تابوت اإلسكندرية

14

يوليو

نجحت البعثة األثرية «المصرية-
األلمانية» التابعة لجامعة توبنغن،
في الكشف عن ورشة كاملة للتحنيط
ملحق بها حجرات للدفن ،ومومياوات
تعود إلى عصر األسرتين الـ  26والـ،27
أثـنــاء أعـمــال المسح األث ــري بمنطقة
مـقــابــر الـعـصــر ال ـص ــاوي ،فــي منطقة
سقارة األثرية بمحافظة الجيزة.
واعـتـبــر وزي ــر اآلث ــار خــالــد الـعـنــانــي أن
ً
ً
الـكـشــف يـعــد اكـتـشــافــا عــالـمـيــا ،الرتـبــاطــه
بــالـتـحـنـيــط وطــرائ ـقــه وال ـ ــورش واألدوات
التي كان قدماء المصريين يستخدمونها
في هذه العملية.

أكتوبر

ً
 30عاما على تأسيس دار األوبرا الجديدة

ً
احتفل المصريون بمرور  30عاما
على تأسيس دار األوب ــرا المصرية
الجديدة في  10أكتوبر  ،1988والتي
تـعــد أك ـبــر ص ــرح ثـقــافــي فــي الــوطــن
ال ـعــربــي وأفــري ـق ـيــا ،وه ــي بــديــل عن
دار األوب ـ ــرا الـخــديــويــة ال ـتــي بناها
الـ ـخ ــدي ــوي إس ـم ــاع ـي ــل ع ـ ــام ،1869
واحترقت في  28أكتوبر العام .1971
وبهذه المناسبة أقيمت احتفالية

26

كشفت بعثة أثرية مصرية عن أحد أهم االكتشافات األثرية في مصر ،وهو
منصة احتفاالت الملك رمسيس الثاني كاملة فــي منطقة آثــار عــرب الحصن
بالقاهرة ،وجــاء ذلــك أثناء أعمال الحفريات األثــريــة التي تجريها البعثة ،في
ضاحية المطرية.
وذكر بيان لوزارة اآلثار إن المنصة فريدة من نوعها وتعود إلى عصر الدولة
الحديثة ،وفي رحاب معبد رع ،وقد استخدمت لجلوس الملك رمسيس الثاني،
أثناء االحتفال بأعياد تتويجه وعيده اليوبيلي المعروف عند المصري القديم
ب ـ {حــب ســد» ،وربـمــا استمر استخدام هــذه المنصة لهذا الـغــرض طــوال عصر
الرعامسة.

يوليو

2

شهدت مدينة اإلسكندرية ،اكتشاف تابوت أثري أسفل عقار
سكني في منطقة «سيدي جابر» ،أثناء الحفر لبناء عقار جديد،
وقد أثار التابوت حالة من الجدل حول العالم وحذر خبراء في
مجال اآلثار عبر صحف عالمية من أن فتح التابوت سيؤدي إلى
إعتام كوكب األرض لمدة ألف سنة! فيما رجح آخرون أن يكون
ً
التابوت خاصا باإلسكندر األكبر.
وبعد فتح التابوت وتحليل محتوياته ،أعلنت وزارة اآلثار في
ّ
يضم رفات ثالثة أشخاص
 19يوليو أنه عبارة عن مدفن جماعي
من أسرة واحدة ،وحذرت اآلثار من ترويج اإلشاعات من البعض
بشأن لعنة الفراعنة ،التي قد تصيب العالم كله بالظالم لمدة
ألف عام ،بسبب فتح التابوت ،ونفت ما أثير حول أن التابوت
لإلسكندر األكبر.

دمار  700قطعة أثرية مصرية
في حريق متحف البرازيل
استيقظ ا لـمـصــر يــون على خبر
أصــابـهــم بــالـحــزن ال ـشــديــد ،وهــو
تـعــرض متحف الـبــرزيــل الوطني
في ريو دي جانيرو لحريق هائل،
وتدمير مؤسسة ريو البالغة من
الـعـمــر  200ع ــام ،فتحولت مئات
اآلالف من القطع األثرية التي كان
المتحف العريق يضمها إلى رماد!
ويـ ـع ــد الـ ـ ـح ـ ــادث خ ـ ـسـ ــارة ك ـب ـيــرة
ً
لـ ـلـ ـت ــاري ــخ الـ ـمـ ـص ــري ت ـ ـحـ ــديـ ــدا ،ألن
المتحف كــان يضم نحو  700قطعة
أثــريــة مـصــريــة ن ــادرة بـخــاف أعـمــال
فنية يونانية رومــانـيــة ،وبـعــض من
الحفائر األولى في البرازيل.

ً
فنية كبرى بعنوان « 30عاما من الفن
واإلبداع» أهديت إلى روح المايسترو
الراحل ألدو مانياتو ،الذي يعد األب
الروحي لفناني األوبرا وشارك فيها
أك ـثــر م ــن  300ف ـنــان م ــا ب ـيــن ع ــازف
وم ـ ـغـ ـ ٍـن وراق ـ ـ ــص مـ ــن ج ـم ـيــع ال ـف ــرق
الفنية.

اكتشاف منصة احتفاالت رمسيس الثاني

سبتمبر

اكتشاف ورشة
تحنيط فرعونية

ً
وكــان أمين الــذي ولــد عــام  ،1935أسـتــاذا
لالقتصاد في الجامعة األميركية بالقاهرة
وهو ابن األديب أحمد أمين.
ولـلـمـفـكــر االق ـت ـص ــادي واالج ـت ـمــاعــي
ً
الراحل أكثر من  30كتابا ،من بينها «ماذا
حــدث للمصريين؟» ،و{محنة االقتصاد
والثقافة في مصر» ،و{الدولة الرخوة في
مصر» ،و{التنوير الــزائــف» ،و{المثقفون
العرب وإسرائيل».
ً
وك ــان الــراحــل مـهـمــومــا بقضايا الـعــدالــة
االجتماعية واالستقالل االقتصادي ،الذي ال
يقل أهمية في رأيه عن االستقالل السياسي،
وفي عام  ،2017فاز أمين بجائزة السلطان
قابوس للثقافة والفنون واآلداب.

أكتوبر

بعد إخماد حريق المتحف المصري الكبير

اكتشاف تابوت أثري غامض في اإلسكندرية

10

25

منصة احتفاالت الملك رمسيس الثاني

2

حريق متحف البرازيل

نوفمبر

28

«األراجوز» على قائمة اليونسكو

رسم الماضي
ف ــي اف ـت ـتــاح ال ـم ـعــرض ال ـ ــذي حـضــره

عما في داخله وعن قضايا مجتمعه،
وهذه رسالة الفن}.

تظاهرة مهمة
كلمة الفنانين ا لـعــرب المشاركين ألقتها
الفنانة التشكيلية العراقية برتان جقمقجي
التي شكرت صيدا على استضافتها هذه
التظاهرة الجميلة والمهمة ،وسألت{ :ما
هــو لــون الـحـنـيــن؟} ،وقــالــت{ :لــو أغمضنا
أع ـي ـن ـن ــا ل ـن ـت ــأم ــل ل ـم ـس ــة ال ـع ـي ــد ب ــأي ــادي
أمهاتنا ورائـحــة الـفــرح فــي دمــوعـنــا ،ولو
اسـتـمـعـنــا إل ــى أغ ــان ــي دقـ ــات ال ـق ـلــب حين
نلتقي بأحبابنا وأصدقائنا ،لعرفنا لحظة
الحنين}.
أض ــاف ــت{ :ت ـلــك الـمـشــاعــر الـغــالـيــة التي
يصعب علينا تصويرها ورسمها بألوان،
ويصعب علينا التعبير عنها ،قــد تسبق
دموعنا وكلماتنا حين نحتاج إلى أن نعبر
ً
عن لحظة حنين .أتمنى لكم جميعا لحظات
حنين من دون دموع}.

دعم وتواصل
فــي كلمته فــي الـمـنــاسـبــة ،تــوجــه السفير

النائبة بهية الحريري والسفير كريم بودالي في افتتاح المعرض
ب ـ ــودال ـ ــي ب ــال ـش ـك ــر إلـ ـ ــى ال ـف ـن ــان ــة فــاط ـمــة
ً
س ــام ــي ع ـلــى ه ــذه الـ ـب ــادرة ال ـط ـي ـبــة ،آم ــا
ب ــأن ي ـكــون ال ـم ـعــرض مـحـطــة س ـنــويــة في
إط ــار األنـشـطــة الثقافية الـتــي تجمع بين
ت ــون ــس ول ـب ـن ــان وب ـق ـيــة ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة،
وق ـ ـ ــال{ :ت ـس ـه ــم هـ ــذه االح ـت ـف ــال ـي ــة الـفـنـيــة

حصاد

شوقي جالل

•

ت ـض ـم ــن م ـ ـعـ ــرض {ن ــوس ـت ــال ـج ـي ــا}
أكثر مــن  70لوحة ومنحوتة لفنانين
ت ـش ـك ـي ـل ـي ـيــن م ـ ـ ــن :تـ ــرك ـ ـيـ ــا ،وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق،
وال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،وت ـ ـ ــون ـ ـ ــس ،وفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـي ــن،
ً
وال ـم ـغ ــرب ،وس ــوري ــة ،ول ـب ـن ــان ،فـضــا
عـ ـ ــن رس ـ ـ ــوم ـ ـ ــات لـ ـ ـط ـ ــاب الـ ـمـ ـحـ ـت ــرف.
األعمال مستوحاة من عنوان المعرض
{نوستالجيا} ،أي الشوق إلى أشخاص
أو زم ــان أو مـكــان أو وط ــن ،إلــى أوقــات
جـمـيـلــة أو مــؤل ـمــة وك ــل م ــا ي ــدف ــع إلــى
االستمرارية في الحياة...
من أبرز الفنانين المشاركين :محمد
يونس ،وبديعة أبو زيد ،وفاديا رفول،
ولطيفة بيدا ،وشكذالي ابتسام ،وفاطمة
س ــام ــي ،ولــوت ـش ـيــا ك ـبــري ـيــا ،وجـ ــورج
فـيـلـيــب ال ـم ــر ،وم ـ ــاري خ ـ ــوري ،وح ـيــاة
أدهم ،وهديل الرز ،وماري حداد ،ومروة
مـصــري ،وبــرتــان جقمقجي ،وابراهيم
الـسـبــع أع ـيــن ،وهـيـثــم جــوهــر ،ومحمد
صفوت ،وانطوانيت فــرحــات ،وأسامة
زيدان ،وغادة آغا ،وباسم المهدي...

حينما انـعـقــد بمقر جــائــزة الـمـلــك فيصل الـعــالـمـيــة فــي الــريــاض،
االجتماع التأسيسي األول لـ "منتدى الجوائز العربية" في بداية شهر
أكـتــوبــر الـمــاضــي ،بـمـبــادرة كريمة مــن األمــانــة الـعــامــة لـجــائــزة الملك
فيصل ،وجهد وفير من د .عبدالعزيز السبيل األمين العام للجائزة ،كان
ً
واضحا الطموح الكبير الذي يختلج في صدر المنظمين ،وكذلك جميع
المشاركين بنجاح أعمال المؤتمر.
ومــع بداية أعمال المؤتمر ،بــدا واضحا أن هناك رغبة كبيرة لدى
الجميع في أن يكون هناك تعاون وتنسيق محمود لتنظيم الوصل
ً
فيما بين مختلف الجوائز العربية ،وبما يجعل من كل جائزة مشروعا
ً
ً
ثقافيا قائما بذاته ،ويجعل من التعاون والتواصل بين مختلف الجوائز
ً
ً
العربية ،وجها مشرقا للتعاون الثقافي العربي  -العربي.
ولعل أهــم ما تمخض عنه المؤتمر هو تأسيس منتدى للجوائز
ً
العربية ،تكون جائزة الملك فيصل العالمية في الرياض مقرا له ،وكذلك
انتخاب مجلس تأسيسي للمنتدى بمشاركة سبع جوائز لدول عربية
هي :السعودية ،ومصر ،والكويت ،والمغرب ،وفلسطين ،واألردن ،ولبنان.
وقــد أوص ــى المؤتمر بين أم ــور أخ ــرى بالتحضير إلط ــاق بوابة
إلكترونية عربية عالمية للمنتدى ،للتعريف بأهم شروط ولوائح عمل
كل جائزة عربية ،والتواريخ األساسية للتقديم إليها ،وكذلك تواريخ
مختلف فعالياتها وأنشطتها.
وأشار إلى ضرورة تواصل الجوائز العربية لخلق مزيد من التعاون
فــي عـمـلـهــا ،والـتــأكـيــد عـلــى خــدمــة مـشــاريــع ه ــذه ال ـجــوائــز اإلبــداعـيــة
والثقافية.
إن النظر إلــى اللحظة اإلنسانية التي نحيا ،يقول بشكل ّ
جلي إن
الحضور األهم واألكبر انتشارا بين البشر هو حضور الصورة والكلمة،
وبما يعني أن النافذة األكبر التي يمكن لإلنسان العربي أن يتواصل
من خاللها مع اآلخر ًّأيا كان هذا اآلخر ،وحيثما كان ،هو اإلبداع وهو
الفكر ،خاصة وصورة العربي البائسة في الوعي الجمعي في أوروبا
وأميركا وبقية دول العالم األجنبية.
لذا فإن مشروع منتدى الجوائز العربية يبدو إنجازا كبيرا في تقديم
الصورة العربية األجمل فكريا وإبداعيا لدى اآلخر .وفي هذا السياق
تأتي مبادرة د .سعيد المصري ،األمين العام للمجلس األعلى للثقافة
بتكريم جــوائــز عربية ضمن احتفال مصر بالحاصلين على جوائز
الدولة لعام  ،2018كجائزة النيل ،والتقديرية ،والتشجيعية ،وجائزة
نجيب محفوظ.
تأتي هذه المبادرة الكريمة كترجمة فعلية أولى ومهمة وساطعة
لما َّ
تم االتفاق عليه في مؤتمر منتدى الجوائز العربية ،خاصة مع ما
تحمله من داللة في تكريم المبدعين العرب على أرض الكنانة ،وفي يوم
تكريم المفكرين والمبدعين المصريين الحاصلين على أرقى جوائز
جمهورية مصر العربية.
ّ
إن التعاون اإلبــداعــي الثقافي العربي  -العربي ،بــات وحــده يمثل
شيئا من بقايا الحلم العربي الكبير بوطن عربي يمتد من المحيط
إلى الخليج ،لذا فإن التظاهرات العربية في معارض الكتب ،واحتفاالت
توزيع الجوائز العربية ،وفي الندوات واللقاءات العربية التي تجمع
المفكرين والمبدعين العرب ،هذه التظاهرات غدت وحدها قادرة على
جمع العربي مع أخيه العربي ،وصــارت وحدها نافذة لتبادل اللقاء
اإلنساني الحميم بين المفكر والمبدع العربي وأخيه ،في ظل أنظمة
سياسية عربية وضعت ألف حاجز وحاجز بين وصل العربي بالعربي.
إن تكريم مصر العروبة ،ممثلة بــوزارة الثقافة ،والمجلس األعلى
للثقافة لكل من دولة الكويت ،ممثلة بـ "جائزة الملتقى للقصة القصيرة
العربية" ،وكذلك للمملكة األردنية الهاشمية ،ممثلة بـ "جائزة عبدالحميد
شومان" ،وفي يوم تكريم مصر ألبنائها المفكرين والمبدعين ليحمل
الكثير من الدالالت العربية الكبيرة التي طالما حلمنا بها.
وكم بدأت الصورة ّ
معبرة في تكريم الكويت واألردن في يوم تكريم
المفكر والمبدع المصري ،ولسان حال تلك الصورة ينطق بفرح كبير
بوحدة الوصل العربي وبقدرة الثقافة الالفتة على جمع العربي بالعربي.
تحية مستحقة من الكويت ممثلة بـ "جائزة الملتقى للقصة القصيرة
العربية" لجمهورية مصر العربية ،فهذا تكريم نعتز به ونفخر.

األراجوز

ً ً ً
ً
ً
ّ
بمشاركة نحو  23فنانا تشكيليا من بلدان عربية ،نظم محترف  Maison D'Artمعرضا فنيا دوليا بعنوان {نوستالجيا} في
خان اإلفرنج في صيدا بجنوب لبنان ،بإشراف الفنانة التونسية فاطمة سامي وبرعاية السفارة التونسية في لبنان وبلدية بقسطا.

كـ ــل مـ ــن س ـف ـي ــر تـ ــونـ ــس لـ ـ ــدى ل ـب ـنــان
كـ ـ ــريـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ــودال ـ ـ ـ ــي ،ورئ ـ ـي ـ ـس ـ ــة ل ـج ـن ــة
ال ـتــرب ـيــة وال ـث ـقــافــة الـنـيــابـيــة الـنــائــب
بـ ـهـ ـي ــة الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ،ورئـ ـ ـي ـ ــس ب ـل ــدي ــة
بقسطا ابراهيم مــزهــر ،وشخصيات
ومهتمون والـفـنــانــون الـمـشــاركــون...
تـ ــوج ـ ـهـ ــت ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة فـ ــاط ـ ـمـ ــة س ــام ــي
ب ــالـ ـشـ ـك ــر إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ال ـ ـحـ ــريـ ــري
وال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر ب ـ ـ ــودال ـ ـ ــي ومـ ـ ــزهـ ـ ــر ع ـلــى
دعمهم وإلــى المشاركين من فنانين
وتــامــذة ،متمنية أن {يـتـجــدد اللقاء
ً
دائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ل ـ ـنـ ــرسـ ــم ال ـ ـ ـسـ ـ ــام ع ـ ـلـ ــى أمـ ــل
بـ ـ ــأن ي ـع ــم ل ـب ـن ــان وأنـ ـ ـح ـ ــاء الـ ـع ــال ــم}.
أضافت{ :ككل سنة ،نقيم هذا المعرض
الذي نستضيف فيه فنانين محترفين
ً
مـ ــن ب ـ ـلـ ــدان ع ــربـ ـي ــة ،ون ـع ـط ــي م ـج ــاال
ً
لألطفال لنقول إنهم أيضا يستطيعون
أن يبرزوا فنهم .صحيح أنهم صغار
ولكن بإمكانهم أن يرسموا}.
ً
حول اختيار {نوستالجيا} عنوانا
لـلـمـعــرض ،أوض ـحــت{ :ف ــي خـضــم ما
ـآس وأمـ ــور مــؤلـمــة في
نـشــاهــد مــن م ـ ٍ
هذا العالم ،أحببنا أن نرسم بريشتنا
الماضي الذي ال نستطيع أن نعيشه
مرة ثانية .يحمل الفنان ريشته ويعبر

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

المترجم شوقي جالل يحصد جائزة
رفاعة الطهطاوي

نجحت وزارة الثقافة المصرية في
إدراج ملف ُ
الدمى اليدوية التقليدية
«األراجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز» ضـ ـم ــن ق ــائـ ـم ــة الـ ـص ــون
العاجل للتراث غير المادي بمنظمة
ال ـي ــون ـس ـك ــو ،وذلـ ـ ــك خـ ــال االج ـت ـم ــاع
ال ـس ـنــوي للجنة الـحـكــومـيــة الــدولـيــة
للمنظمة العالمية فــي مدينة بــورت
لويس بجمهورية موريشيوس.
وقالت وزيــرة الثقافة إيناس عبدالدايم
إن ت ـس ـج ـيــل األراج ـ ـ ـ ـ ــوز ب ـق ــائ ـم ــة ال ـص ــون
ً
الـعــاجــل لـلـتــراث غـيــر ال ـمــادي يـعــد إن ـجــازا
ً
جــديــدا للجهود الرامية إلــى الحفاظ على
الموروثات الشعبية غير الملموسة ،ويعد
ً
ً
نصرا غاليا في ميدان حماية الهوية ،ويأتي
بعد عامين مــن تسجيل فـنــون التحطيب
الفرعونية بذات القائمة.

معرض «نوستالجيا» ...السالم بريشة فنانين تشكيليين عرب
بيروت -ةديرجلا

تكريم
الكويت

الثقافية في تدعيم التواصل بين الشعبين
ال ـل ـب ـن ــانــي والـ ـت ــونـ ـس ــي ،وبـ ـي ــن ال ـش ـعــوب
الـعــربـيــة .سـعــدت بـهــذا الـحـضــور الـعــربــي
ف ــي هـ ــذا ال ـم ـع ــرض وب ـم ـش ــارك ــة األط ـف ــال
والتالمذة باعتبار أنهم فنانو المستقبل}.

فاطمة سامي
ولدت في والية الكاف في تونس وسط عائلة تعشق الفن ،فوالدها يعزف
على الفلوت ووالــدتـهــا تعشق النسيج والتطريز وشقيقها يــرســم .بعدما
استقرت في لبنان أسست جمعية وأكاديمية  Maison D'Artلتنمية المرأة
والطفل وإدماجهما في المجتمع .نالت لقب سفيرة {قل ال للعنف} (،)2017
ً
فضال عن جوائز وشـهــادات من أنحاء العالم .شاركت في معارض دولية
ومحلية بهدف نشر الفكر الفني السليم ،وهي عضو في منتديات دولية.

القاهرة -أحمد الجمال
أع ـلــن مــديــر {ال ـمــركــز ال ـقــومــي لـلـتــرجـمــة} فــي م ـصــر ،أن ــور مـغـيــث ،فــوز
المترجم الكبير شوقي جــال بجائزة رفــاعــة الطهطاوي عــن ترجمته
كتاب {موجات جديدة في فلسفة التكنولوجيا} الصادر عام  2018عن
المركز القومي للترجمة ،من تأليف جان كيربرج أولسن.
وشــوقــي ج ــال ،ول ــد فــي ال ـقــاهــرة فــي  30أكـتــوبــر  ،1931حــاصــل على
ليسانس كلية اآلداب ،قسم فلسفة وعـلــم نـفــس ،جامعة الـقــاهــرة ،عام
 .1956وقد ّبين حال الترجمة في الوطن العربي واستند تقرير التنمية
اإلنـســانـيــة العربية للعام  2003ال ــذي أص ــدره بــرنــامــج األم ــم المتحدة
اإلنـمــائــي والـصـنــدوق الـعــربــي لــإنـمــاء االقـتـصــادي واالجـتـمــاعــي على
كتابه {الترجمة في العالم العربي ،الواقع والتحدي} كأحد المصادر
المهمة للمعلومات في فقرة الترجمة .ونــال المترجم جوائر عــدة من
بينها جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
ومــن أبــرز ترجماته{ :بنية الـثــورات العلمية ،وتشكيل العقل الحديث،
وأفريقيا في عصر التحرر االجتماعي ،والعالم بعد مائتي عام} ،صدرت
عن سلسلة عالم المعرفة ،في الكويت.
أما جائزة الشباب في دورتها السادسة ،فحصدها المترجم عبدالرحمن
مجدي عن ترجمته كتاب {إشكالية الفصل بين الدين والسياسة} من
تأليف إيفان سترينسكي ،والصادر عن مؤسسة هنداوي .2016
وذهبت جائزة الثقافة العلمية في دورتها الثالثة إلى المترجم رجب
سعد السيد عن ترجمته كتاب {مناخ ما قبل التاريخ} من تأليف وليم
جيمس بوروز ،عن المركز القومي للترجمة .2017

توابل ةديرجلا
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حصاد  2018فنانون رحلوا ...جميل راتب وهياتم أبرزهم
القاهرة – هيثم عسران

شهد عام  2018رحيل
عدد من الفنانين الذين
أثروا الحياة الفنية ،فما بين
الوفيات المفاجئة لعدد
من الشباب وبين األزمات
الصحية التي الحقت بعض
الكبار جاء  2018ليسجل
آخر أيام هؤالء النجوم في
الحياة.

توفي الموسيقار
خالد البكري في
حادث سير على
الطريق الدائري
بعدما صدمته
سيارة مسرعة

بعد صراع مع الوحدة وأمراض
ال ـش ـي ـخــوخــة وال ــزه ــاي ـم ــر رح ـلــت
الفنانة القديرة آمال فريد ،إذ لفظت
أنفاسها األخيرة داخل مستشفى
ش ـبــرا بمصر حـيــث كــانــت تتلقى
الـعــاج ،وكــان ُيفترض نقلها إلى
مـسـتـشـفــى آخ ــر ول ـكــن ال ـق ــدر كــان
أسرع من محاوالت نقلها وعالجها
على نفقة الــدولــة حسبما أعلنت
ً
وزيرة التضامن االجتماعي تقديرا
لمسيرتها الفنية.
ورحـ ــل جـمـيــل راتـ ــب ف ــي منزله
بمنطقة الــزمــالــك بـعــد صـ ــراع مع
ال ـم ــرض اض ـط ــره إل ــى ال ـس ـفــر إلــى
باريس ودخل المستشفى أكثر من
ً
مرة ،علما بأنه عاد إلى القاهرة قبل
يومين فقط من رحيله إذ كان يرغب
في أن يتوفى في منزله وسط رعاية
طبية فائقة.
وبـ ـع ــد صـ ـ ـ ــراع مـ ــع الـ ـس ــرط ــان،
رحلت هياتم وكانت بقيت أسابيع
في غرفة العناية المركزة في أحد
المستشفيات ال ـخــاصــة ،وه ــي لم
ت ـع ـلــن إصــاب ـت ـهــا ب ــال ـم ــرض ال ــذي
حاولت االنتصار عليه على مدار
ثــاث سنوات وتسبب في إنقاص
وزنها بشدة ،ودخلت في غيبوبة
باأليام األخيرة في حياتها.
وتوفي الموسيقار خالد البكري
في حادث سير على الطريق الدائري
ب ـعــدمــا صــدم ـتــه س ـي ــارة مـســرعــة،
ف ـن ـع ــاه زم ـ ـ ــاؤه ع ـب ــر حـســابــاتـهــم
على مواقع التواصل االجتماعي،
وتــوفــي الشاعر عــزت الجندي عن
ً
عـمــر يـنــاهــز  66عــامــا بـعــد صــراع
مع المرض.
وب ـع ــد رح ـل ــة مــرض ـيــة قـصـيــرة

جميل راتب
توفي الفنان القدير محمد متولي،
فـيـمــا تــوفــي مـحـمــد ش ــرف بسبب
مـ ـض ــاعـ ـف ــات أمـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـقـ ـل ــب فــي
السنوات األخيرة من حياته وخضع
على أثرها ألكثر من جراحة.
ورح ـ ــل ك ــل م ــن م ــدح ــت مــرســي
وعـ ــادل أمـيــن بـعــد أزمـ ــات صحية
ً
ً
لــم تــدم طــويــا ،علما بــأن الثنائي
اش ـ ـت ـ ـهـ ــرا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأدوار فـ ـ ــي الـ ـ ــدرامـ ـ ــا
التلفزيونية أكثر من السينما.

أزمات صحية
ت ــوف ــي الـ ـفـ ـن ــان الـ ـق ــدي ــر أح ـمــد

عبدالوارث بعد أزمة صحية جعلته
ً
يالزم المستشفى أياما ،كذلك رحل
زن ــات ــي حـسـنــي ،وه ــو أح ــد الــذيــن
ً
قدموا أدوارا ثانوية ،والفنان القدير
جـ ــال ع ـبــد الـ ـق ــادر ال ـ ــذي اشـتـهــر
بتجسيد شخصية األب في األعمال
الــدرامـيــة والسينمائية فــي نهاية
التسعينيات وبداية األلفية.
وبعد صــراع مع المرض خالل
السنوات الخمس الماضية ،رحل
المنتج المسرحي المصري سمير
خفاجي ،مــؤســس فــرقــة الفنانين
ال ـم ـت ـحــديــن ،ف ــي م ـنــزلــه بمنطقة
ً
ً
ال ــدق ــي ،عـلـمــا بــأنــه ك ــان حــريـصــا

هياتم
على الحضور فــي الــوســط الفني
ب ــالـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة رغ ــم
إصابته بالشلل في سنوات حياته
األخيرة.
وتعرض مصطفى العلي ألزمة
صحية أدت إلى وفاته في منزله،
مـ ــا أص ـ ـ ــاب أصـ ـ ــدقـ ـ ــاءه وم ـح ـب ـيــه
ً
بصدمة ،خصوصا أنه كان يشارك
في مسلسل {األب الروحي} حيث
حصل على مساحة جيدة.
كــذلــك تــوفــي مــاهــر عـصــام بعد
مشاكل في القلب والمخ انتقل على
إثرها إلــى المستشفى حيث لفظ
أنفاسه األخيرة داخل غرفة العناية

ال ـف ــائ ـق ــة ،ذلـ ــك رغـ ــم م ـح ــاوالت
كبيرة بذلت إلنقاذه.
ً
تــوفــي أي ـض ــا السيناريست
طارق عبد الجليل بعد صراع مع
المرض ،وهو شقيق عمرو عبد
الجليل الذي دخل في حالة حزن
ش ــدي ــدة جـ ــراء ذلـ ــك ،وغــادرت ـنــا
ً
أيضا غنوة األخت غير الشقيقة
ألن ـغ ــام بـعــد ال ـت ـعــرض لـحــادث
سير بسيارتها ،مــا تسبب في
ح ــال ــة ح ـ ــزن شـ ــديـ ــدة لـلـنـجـمــة
ً
المصرية ،خصوصا أن عالقتها
م ــع أخ ـت ـهــا ل ــم ت ـكــن ج ـي ــدة في
السنوات األخيرة من حياتها.

نجوم عرب
بعد صراع مع السرطان سنوات عدة رحلت الفلسطينية ريم بنا التي
حرصت على مواجهة الـمــوت وخــوض رحلة عــاج قدمت مــن خاللها
ً
نموذجا لعدم االستسالم ،كذلك توفيت الفنانة المعتزلة سهير فخري،
وهي حماة رانيا فريد شوقي.
ً
عن عمر يناهز  44عاما رحلت السورية دينا هارون بعد وعكة صحية

بسبب مشاكل في التنفس ،ما شكل صدمة لمحبيها ومعجبيها الذين
نعوها عبر مواقع التواصل االجتماعي المختلفة.
كذلك غــادر األردن ــي ياسر المصري بشكل مفاجئ فــي إثــر تعرضه
لـحــادث ببلدته خــال عطلة العيد مــع عائلته ،وشكلت وفــاتــه صدمة
لجمهوره ومحبيه.
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أخبار النجوم

ميريام عطا الله أطلقت «ظالم»
أطلقت ميريام عطا الله
أغنية مــن الـلــون المارديني
ال ـ ـ ـجـ ـ ــزراوي ،ب ــاس ــم {ظ ــال ــم}
ب ــرع ــاي ــة اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة جـيـنــا
ل ـح ــدو ،م ــن ك ـل ـمــات الـشــاعــر
جاك ابراهيم ،وألحان سراج
دب ـ ـ ـ ـ ــاغ ،وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ وتـ ــوزيـ ــع
ك ـ ــريـ ـ ـس ـ ــت مـ ـيـ ـك ــائـ ـيـ ـلـ ـي ــان،
وتـسـجـيــل ال ـصــوت صبحي
م ـ ـح ـ ـمـ ــد .وت ـ ـ ـ ــم ال ـت ـس ـج ـي ــل
والماسترينغ في {استوديو
دريمز}.
ميريام عطا الله
والـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــون ال ـ ـم ـ ــاردي ـ ـن ـ ــي
الـ ـج ــزراوي واح ــد مــن أل ــوان
الغناء السوري ُيعنى بتراث الجزيرة السورية ،ومــا يسمى اليوم
بجنوب األناضول ،وله هويته ونغماته الموسيقية الفريدة.

نانسي عجرم تحتفل بعيد ميالد زوجها
احـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـل ـ ــت نـ ــان ـ ـسـ ــي
ع ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــرم ب ـ ـع ـ ـي ـ ــد م ـ ـيـ ــاد
زوجـ ـه ــا ط ـب ـيــب األس ـن ــان
ف ـ ــادي ال ـه ــاش ــم ،وخـ ّـصــت
م ـتــاب ـع ـي ـهــا ع ـل ــى م ــواق ــع
الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
بصورة رومانسية جمعت
بينهما ،ذيلتها برسالة
مليئة بالحب جــاء فيها:
{أنــت الــزوج الــذي تتمناه
كل امرأة ،األب الذي يحبه
نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم
كل طفل .عيد ميالد سعيد
يــا أع ــز أصــدقــائــي وحبي
وزوجــي} .وتــداول جمهور نانسي بعض الصور من أجواء احتفال
العائلة بهذه المناسبة.
من جهة أخرى ،تغيب النجمة اللبنانية عن إحياء الحفالت ليلة
رأس السنة ،ألنها تنتظر قدوم مولودتها الثالثة بعد أسابيع قليلة.
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السير في المجهول
ليس من عاداتك! لكن تحت
ّ
تــأثـيــر كــوكــب أورانـ ـ ــوس الـمـتـقــلــب،
تشعر بــأنــك تسلك ذلــك االت ـجــاه .تحمل
ً
أف ـ ـ ـكـ ـ ــارا كـ ـب ــرى ومـ ـش ــاع ــر ع ـف ــوي ــة وت ــرت ـك ــز
ُ
خطواتك على حدسك ،فتحقق بذلك ما تريده.
تـتــرســخ مكاسبك بفضل ثـنــائــي زح ــل وبـلــوتــو.
سرعان ما تعطي جهودك ثمارها.
يـحـمــل لــك ع ـطــارد مــن جـهـتــه صـفـقــات ناجحة
خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــف ،ل ـ ـك ـ ـنـ ــك تـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ــه ب ـع ــض
االضـطــرابــات وتتأجج الخالفات بسببه
ً
أيـ ـض ــا .ل ــذا حـ ــاول أن ت ـهــدئ اللعبة
حين تشتد الصعاب...

العذراء
قدرة المعة على االرتجال
( 23أغسطس 22 -سبتمبر)

ّ
العمل :تقدم سريع وغير متوقع

الحب :مشاعر نابضة
بـفـضــل ال ـقــوة اإلبــداع ـيــة ال ـتــي يعطيها لــك أورانـ ـ ــوس ،تتخذ
ً
ً
منحى مميزا...
حياتك العاطفية
ً
ُ
يـطـلــق ك ــوك ــب أوران ـ ـ ــوس ال ـم ـت ـمــرد أح ــداث ــا مـفــاجـئــة وي ـج ــدد
ً
ع ــاق ــات ــك .ف ــي عـ ــام  ،2019ي ـك ــون ال ـح ــب ف ــي ح ـيــاتــك مـبـتـكــرا
بمعنى الكلمة .بعد تبديد الخالفات في بداية السنة ،تنطلق
ً
مع الشريك في مغامرة غير مسبوقة بــدءا من  7مــارس .لكن
يدعوك تراجع عطارد إلى توخي الحذر من الناحية المادية.
بين  16مايو و 9يونيو ،تتخذ خطوات عملية الزمة لتحسين
مستوى الراحة في حياتك .تزيد حميميتك مع الشريك بين

ً
 4و 28يــولـيــو .تـلـجــأ أي ـضــا إل ــى عــائـلـتــك الس ـتــرجــاع ال ـهــدوء
ً
واالستقرار .إذا كنت عازبا ،قد يتغير وضعك بطريقة إيجابية
ف ــي ن ـهــايــة أغ ـس ـطــس ت ـحــت تــأث ـيــر ث ــاث ــي عـ ـط ــارد وال ــزه ــرة
والـ ـم ــري ــخ .ت ـح ـقــق تــوق ـعــاتــك وي ــواف ــق ال ـش ــري ــك ع ـلــى أف ـك ــارك
ويساعدك في تنفيذها.
بين أكتوبر وديسمبر ،يسمح لك بقاء كوكب عطارد في برجك
لفترة طويلة بعقد صفقة ناجحة في مجال العقارات .يتحقق
حلمك بامتالك مكان شاسع.

تتسارع األحداث في حياتك المهنية وتطلق
سلسلة نـشــاطــات كفيلة بمنحك الترقيات
التي تستحقها...
ال مفر مــن أن ينتقدك اآلخ ــرون أو يـغــاروا
م ـنــك ح ـيــن ت ـح ـقــق ال ـن ـج ــاح .لـ ــذا اسـتـمـتــع
بـنـجــاحــك م ــن دون الـتـشــاجــر م ــع أح ــد .قد
يصعب عليك أن تبقى في الظل حين تتولى
ً
ً
منصبا بارزا ،ولكن يدفعك كوكب أورانوس
إلى قيادة فريقك.

المال :رغبة في االستمتاع بالحياة
يبدو أنك سئمت من االدخار وتريد أن
تصرف المال لالستمتاع بحياتك...
ً
ربما كنت تبالغ سابقا فــي ميلك إلى
ً
ادخار المال خوفا من النقص المادي.
ً
َ
لـكــن بـ ــدء ا مــن  7مـ ــارس ،ي ـ ِـع ــدك كوكب
أورانـ ـ ـ ــوس ب ـم ـج ـمــوعــة م ــن ال ـمـكــاســب
غير المتوقعة ويشجعك على صرف
ال ـمــال عـلــى ن ـشــاطــات تــرفـيـهـيــة وعلى
ً
المقربين منك أي ـضــا .تتغير عــاداتــك!
ت ـت ــاب ــع ال ـت ـح ـكــم ب ـح ـســابــاتــك ال ـمــال ـيــة

ولكنك تكسب مبالغ إضافية من وقت
إلى آخر.
ب ـ ـح ـ ـلـ ــول  15مـ ـ ــايـ ـ ــو ،تـ ـتـ ـكـ ـب ــد ب ـعــض
ال ـ ـم ـ ـصـ ــاريـ ــف بـ ـسـ ـب ــب الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــرات
لحدث ّ
معين .أو قد تحصل على قرض
ّ
لـتـنـفـيــذ م ـش ــروع ي ـهــمــك .ت ـحــت تــأثـيــر
كوكب عطارد في برج السرطان طوال
ال ـص ـي ــف ،سـتـعـطــي األولـ ــويـ ــة لــأمــان
والراحة.
ً
خــال الصيف ،تميل أيـضــا إلــى بيع أو

الصحة :سالسة في الحركات

شــراء العقارات ،ثم تتلقى مكافأة مالية
ً
خالل أول  15يوما من شهر سبتمبر.
ف ــي نـهــايــة ال ـس ـنــة ،تـسـتــرجــع الـسـيـطــرة
ع ـلــى نـفـقــاتــك وتـ ـح ــاول ال ـحــد مـنـهــا من
ً
خالل مقارنة األسعار مثال أو التفاوض
بـشــأن الـتـكــالـيــف .فــي  3ديـسـمـبــر ،تقوم
بــاس ـت ـث ـمــار ن ــاج ــح ب ـع ــد دخـ ـ ــول كــوكــب
المشتري إلى برج الجدي.

ً
يعطيك كوكب أورانوس آثارا عالجية مفيدة وكفيلة بتجديد
ّ
تتلون حياتك فــي عــام  2019بعدما كانت
شبابك الــداخـلــي!
ّ
باهتة وثــابـتــة .ب ــدوره يـمــدك كــوكــب عـطــارد بالحيوية التي
تـفـتـقــر إل ـي ـهــا ،كــذلــك تـمـنـحــك تـحــركــاتــه ف ــي األبـ ـ ــراج الـمــائـيــة
(الحوت ،والسرطان ،والعقرب) بعض المنافع الكفيلة بتجديد
طاقتك.
تعيش فــي بيئة صحية وتـبــدأ بممارسة تمارين منتظمة
وتتبنى حمية غــذائـيــة م ـتــوازنــة .يــدعـمــك كــوكــب أوران ــوس
ً
أيضا عبر تقديم الحلول لك في كل مــرة تتعثر فيها .يرفع
ّ
شخص مقرب منك معنوياتك وينقلب الوضع لمصلحتك.

من هو مولود برج العذراء ؟

رب العمل

في عمر الثالث سنوات

في عمر السادسة عشرة

في عمر األربعين

يـشـعــر الـطـفــل م ــن ب ــرج الـ ـع ــذراء بــاض ـطــراب حين
يدخل إلى الحضانة للمرة األولــى ،لكنه لن يبكي
ً
كبيرا وألنه ال يريد أن ّ
يخيب
ألنه يعرف أنه أصبح
أمل والدته .في ملعب المدرسة ،يختار زاوية آمنة
ك ــي ي ـخ ـت ـلــي ف ـي ـهــا .ل ـكــن س ـي ـن ـشــط ح ــس فـضــولــه
ً
سريعا ويبدأ التعلم بسهولة.

ي ـنــزعــج هـ ــذا ال ـم ــراه ــق م ــن ال ـت ـغ ـيــرات ال ـج ـســديــة الـتــي
يالحظها ويميل في هذا العمر إلى االنطواء على نفسه
ّ
كــي ُيــركــز على دروســه كونه يهتم بها أكثر مــن حياته
ً
ّ
العاطفية .لكنه يعيش مشاعره ســرا .قد يشك بقدراته
ً
أح ـيــانــا ،إال أن ــه يجيد إدارة شــؤونــه الـمــالـيــة وال يجد
مشكلة في كسب المال.

في عمر الحادية عشرة

في عمر الثالثين

ي ـج ــد م ــول ــود بـ ــرج ال ـ ـعـ ــذراء تـ ــوازنـ ــه ع ـب ــر ت ــول ــي مـنـصــب
مرموق وكسب التقدير من المجتمع .يهتم بــرأي اآلخرين
بــه ويسعى إلــى بـلــوغ أفـضــل مــركــز ممكن فــي هــذا العمر.
يجيد التحكم بمسار حياته ويراهن على تجاربه لتحقيق
النجاح .لكنه يجد صعوبة في تولي دور القيادة .قد يدفعه
ً
الفشل إلــى تغيير وجـهـتــه .عــاطـفـيــا ،مــولــود بــرج الـعــذراء
ً
وفي ...ظاهريا على األقل!

يفهم مولود برج العذراء في هذا العمر التحديات
الـتــي تــواجـهــه ويتحمل مـســؤولـيــاتــه .ال يمكن أن
ترضيه العالمات الجيدة ما دام يستطيع تقديم
أداء أفضل بعد .يعمل هــذا الطفل بشكل منهجي
م ــن دون أن ي ـتــأثــر ب ــأي م ـص ــادر إلـ ـه ــاء .سـيـكــون
ً
ً
قائدا ممتازا في صفه ،ولكن قد يمنعه خجله من
وضع نفسه في واجهة األحــداث .إال أنه يسترجع
إح ـس ــاس ــه ب ــاألم ــان ح ـيــن يـشـعــر ب ــأن ــه ق ـ ــادر على
مساعدة رفاقه.

ً
يكون مولود برج العذراء مستقرا في
هــذا العمر ،ما يعني أنــه قد تزوج
ً
وأنجب األوالد واشترى منزال،
كذلك ينعم بوضع مادي جيد.
ً
ً
قــد يـكــون أس ـتــاذا أو ممرضا
ً
ً
أو مصرفيا ...سيكون شخصا
ً
ً
سعيدا عموما ،ولكن لن تكتمل
سعادته بسبب شـعــوره الدائم
بعدم الرضا.

رمزية البرج
الحب مع مولود برج العذراء
ً
أن ـ ـ ــت دق ـ ـيـ ــق جـ ـ ـ ــدا ف ـ ــي عـ ــاقـ ــاتـ ــك وت ـل ـت ــزم
ب ــال ـق ــواع ــد .بــالـنـسـبــة إل ـي ــك ،ال ـح ــب م ــرادف
لاللتزام .تكبت عواطفك في داخلك ويصعب
أن يفهمك الشريك في مواقف كثيرة.

ً
الـبـعــض عـلــى تـعـلـيـقــاتــك ال ــاذع ــة أح ـيــانــا.
ّ
حتى أن ّ
حسك النقدي قــد يلطخ سمعتك.
ً
ُ ّ
تــركــز على التفاصيل وقــد تبدو مهووسا
ّ
بالنظافة ،لكن وسواسك َ
الم َرضي وتذمرك
الدائم قد يزعجان المحيطين بك.

تأثير البرج في عام 2019
يحمل لــك بــرجــك الـحــظ خ ــال ه ــذه السنة،
ال سـيـمــا إذا كـنــت تـفـكــر بتغيير عـمـلــك أو
ً
مـكــان إقــام ـتــك .ب ــدءا مــن  7م ــارس ،يعطيك
ً
أوران ـ ــوس دف ـعــة للمضي ق ــدم ــا .لـكــن ربما
يحاول المشتري الموجود في برج القوس
ً
أن يــردعــك عـبــر اب ـتــزاز عــاطـفــي م ـثــا .قــد ال
يــوافــق الجميع على مقاربتك فــي البداية،
ولكنهم سيشيدون بها حين تحقق أهدافك.
باختصار ،سترتسم االبتسامة على وجهك
في نهاية السنة!

نظرة اآلخرين إليك
توحي بأنك شخص ذكــي لكنك تفتقر إلى
الثقة بالنفس .تلتزم بكالمك لكن قد يلومك

كيف تستفيد من برجك؟
يعطي بــرج ال ـعــذراء دقــة إلــى أفعالك
ُ ّ
وي ـســل ـحــك بـ ـ ــاألدوات ال ــازم ــة للقيام
ب ـم ـخ ـت ـلــف نـ ـش ــاط ــات ــك .ت ـج ـيــد إدارة
تستثمر
شؤونك المادية ويمكنك أن
ّ
ف ــي م ـج ــال الـ ـع ـ ـقـ ــارات .ل ـك ـنــك تـفــضــل
ال ـت ـح ـفــظ ع ـل ــى الـ ـصـ ـخ ــب .ال تـمـنـعــك
نزعتك إلى حماية حياتك الشخصية
مـ ــن أداء دور اجـ ـتـ ـم ــاع ــي ب ـ ـ ــارز فــي
ً
جمعية خيرية مثال.

ً
ع ـم ــوم ــا ،ال ي ـح ـبــذ م ــول ــود بـ ــرج الـ ـع ــذراء
مــراكــز السلطة ولكنه يحتاج إلــى فرض
نفسه من وقــت إلــى آخــر .يمكنك أن تتكل
على نتائجك اإليجابية لفرض احترامك
ً
وكـســب إعـجــاب المحيطين بــك .ب ــدءا من
ً
منتصف مايو ،تتحسن أوضاعك عموما.
ً
قــد تـفــوز فــي مـســابـقــة ثــم تتلقى تــدريـبــا
ً
مفيدا أو تصل إلى منصب مرموق .خالل
ً
ً
يونيو ،تطلق نشاطا شخصيا بسهولة

تـ ـح ــت ت ــأثـ ـي ــر كـ ــوكـ ــب الـ ـم ــري ــخ فـ ــي ب ــرج
ال ـســرطــان .تـبـلــغ مـنــافــع الـمــريــخ ذروت ـهــا
خالل الصيف.
ً
ً
بـيــن  1و 15سبتمبر ،تقتني ع ـقــارا جــديــدا
وتستعمله للقيام بنشاط خاص بكل حرية.
ً
ً
كــذلــك ،تتولى مـشــروعــا طموحا فــي أكتوبر
َ
وتحصد منه أكـبــر المكاسب إذا بــرعــت في
التعامل معه .يؤكد نجاحك في نهاية السنة
ّ
أن ثقة اآلخرين بك كانت في محلها.

في عمر الستين وما فوق
ثـمــة نــوعــان مــن مــوالـيــد بــرج الـعــذراء
ض ـم ــن ه ـ ــذه ال ـف ـئ ــة ال ـع ـم ــري ــة :يـضــع
ال ـن ــوع األول ت ـج ــارب ــه وم ـع ــارف ــه في
خدمة الجيل الشاب عبر إعطاء حصص
ً
تدريبية مثال ،بينما يختار النوع الثاني
ً
الـتـقــاعــد واالع ـت ـنــاء بـحــديـقـتــه! عـمــومــا،
يجيد مولود برج العذراء إدارة شؤونه
المادية ولكنه ال يشعر باألمان رغم ذلك.

• بين  5و 27يونيو ثم بين  20يوليو و11
أغـسـطــس :يتحسن وضـعــك العاطفي و/أو
العائلي .تعطي األولوية لمنزلك عبر القيام
بـنـشــاطــات ت ـصـ ّـب ف ــي مـصـلـحــة الـمـقــربـيــن
ً
م ـ ـنـ ــك .ت ـك ـس ــب أم ـ ـ ـ ـ ــواال إض ــافـ ـي ــة ل ـتــأم ـيــن
مستقبلك ودعــم حاجات الشريك واألوالد.
كذلك تقدم النصائح لآلخرين وتجد لهم
الـحـلــول لـمـســاعــدتـهــم عـلــى الـنـهــوض بعد
التعثر.
• بـيــن  1و 14سـبـتـمـبــر :يـتـحـســن وضـعــك
المادي وتكتسب اإلمكانات التي تسمح لك
بــإطــاق مشاريع جــديــدة .تستعيد الــراحــة
ً
أيـضــا بفضل دعــم المحيطين بــك ،وتشهد
حياتك المهنية دفعة إلــى األم ــام .تكتسب

شخصيات من برج العذراء

رب العمل مــن بــرج ال ـعــذراء دقـيــق وواض ــح،
ُ
وي ـ ـصـ ـ ّـر ع ـل ــى االل ـ ـتـ ــزام ب ــال ـق ــواع ــد وال ـ ُـم ـ َـه ــل
النهائية من دون تجاوز الميزانية المحددة.
ال ي ـق ــدم الـتـهـئـنــة ألح ــد وال يــرض ـيــه نـجــاح
اآلخ ـ ــري ـ ــن .ل ـ ــذا مـ ــن األف ـ ـضـ ــل أن ي ــأخ ــذ مـنــه
ً
ً
ال ـمــوظــف م ــوع ــدا مـسـبـقــا لـلـتـكـلــم مـعــه وأال
يطلب منه خدمة مباشرة.

الحبيب
ً
يـكــون الحبيب مــن بــرج ال ـعــذراء هــادئــا لكن
ً
ً
مبدعا جــدا ،فيحقق أماني الشريك ويحمل
ً
ً
ً
خجول جدا وقد ال يتكلم
له حبا عميقا .لكنه
ّ
ً
كثيرا عن مشاعره بل يفضل سماع همسات
ً
ً
الشريك .حتى أنه قد يكون متملكا أحيانا،
ل ـك ـنــه حـ ـن ــون وي ـم ـك ــن االت ـ ـكـ ــال ع ـل ـيــه لــدعــم
مـشــاريــع الحبيب وإعـطــائــه حـيــاة مستقرة
وآمنة.

الصديق

ً
ويقدم المساعدة لكل من يطلبها ،فضال عن
أنه مستعد لتقديم الدعم المعنوي .لكن من
األفضل أال يطلب إليه أحــد مساعدة مادية
ً
ألنــه سيعتبرها ديـنــا لــه .وعـنــد اسـتـفــزازه،
يـنـعــزل وال يـجـيــب ع ــن االتـ ـص ــاالت .يمنعه
خ ــوض مناقشة
ال ـخــوف مــن ال ـخــافــات مــن ّ
صريحة مع أصدقائه ،لذا يفضل االنسحاب
واتخاذ موقف سلبي.

أحد الوالدين
يظن مولود برج العذراء أنه يجيد التصرف
عـلــى طــريـقـتــه ال ـخــاصــة .ل ــذا ق ــد يـخـتــار مع
أوالده الـسـلــوكـيــات الـمـفـيــدة ب ــدل الممتعة
(ســرد القصص والقصائد ،وتهنئة األبناء
ع ـلــى ال ـن ـتــائــج اإليـ ـج ــابـ ـي ــة .)...ق ــد ي ـعـ ّـبــر عن
اهـتـمــامــه بـ ــأوالده عـبــر أع ـمــال بسيطة مثل
جـلــب الـطـعــام وتنظيف الـمــابــس وإص ــاح
األعطال ...إنها طريقته إلثبات اهتمامه بهم
بشكل متحفظ .يكتشف األبـنــاء أهمية هذا
النوع من األهالي مع مرور الوقت!

الـصــديــق مــن ب ــرج ال ـع ــذراء لـطـيــف وص ــادق

لحظات إيجابية
• بين  11فبراير و 17أبريل :تطلق مشاريع
لها طابع شخصي ويساعدك كوكب عطارد
ع ـلــى ال ــدف ــاع ع ـن ـهــا .أن ــت تــؤمــن بـمــواهـبــك
وتقرع جميع األبــواب الستعمالها بأفضل
طريقة ممكنة .بالنسبة إليك ،يبقى تقدمك
أهم من المكاسب المادية.

ً
ً
ل ـكــن ي ـجــب أن ت ـتــوخــى ح ـ ــذرا م ـضــاع ـفــا ل ـمــواج ـهــة الضغط
النفسي المتزايد بسبب تأثير كوكب المشتري الموجود
في برج القوس .من المعروف أن مولود برج العذراء يكبت
ّ
وتعبر بكل
مشاعره في داخله .لكن يجب أن تنسى كبرياءك
عفوية عن ألمك ّأو استيائك.
ُ
خالل الصيف ،تفضل الهدوء على الصخب كي تجدد طاقتك ويكون
ً
حضور المقربين منك كفيال بتجديد راحتك .في أكتوبر ،مع وصول
عطارد إلى برج العقرب ،قد تصاب بالتهابات .لذا احرص على تقوية
دفاعاتك عبر أخذ الفيتامينات .على مر السنة كلها ،يجب أن تشكر
أورانوس ألنه ُ
سيخفف وسواس المرض لديك!

ً
ً
أيضا روحا قتالية للتفوق على منافسيك
وت ـص ــل إل ــى مـنـعـطــف ح ــاس ــم ف ــي م ـســارك
المهني.
ً
• ب ــدءا مــن  3ديسمبر :يـكــون بــرج الجدي
ّ
حليفك ويشجعك على بذل الجهود لتحقيق
ال ـن ـج ــاح .يــزيــد زخ ـمــك وت ــرس ــم طـمــوحــات
ً
أك ـبــر ح ـج ـمــا وتـتـعـهــد بـتـنـفـيــذهــا .ينقلب
الــوضــع الـعــام لمصلحتك وتتمكن من
جذب أنظار اآلخرين عبر استعمال
مواهبك.

لحظات صعبة
• ب ـي ــن  8ي ـن ــاي ــر و 2فـ ـب ــراي ــر :تــزيــد
األع ـ ـبـ ــاء ف ــي ع ــاق ــات ــك ألن ال ـق ــواع ــد
ُ
المفروضة عليك ال تناسبك .قد تهدد
ً
بـتــرك الـعـمــل والـمـنــزل م ـعــا ،لـكــن من
األف ـض ــل أن تـبـحــث ع ــن تـســويــة بــدل
ً
أن تـتـخـلــى ع ــن ك ــل ش ــيء خ ــوف ــا من
ً
الشعور بالندم الحقا.
ً
• بدءا من  11أبريل :يضطرب وضعك
ال ـع ــام وت ـض ـطــر إلــى
صـ ـ ـ ـ ـ ــرف م ـ ـبـ ــالـ ــغ
إض ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة أو
تصحيح أعطال.
ح ـ ـ ـتـ ـ ــى أنـ ـ ـ ـ ـ ــك ق ــد
ت ـ ـبـ ــدأ ال ـت ـش ـك ـيــك
ب ـخ ـي ــارات ــك ألنــك
تعجز عن إحراز
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــدم الـ ـ ـ ــذي
تـ ـصـ ـب ــو إلـ ـي ــه.
تـ ـشـ ـع ــر ب ــأن ــك
ال ت ـس ـت ـط ـي ــع
ت ـ ـ ـغ ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــر شـ ـ ـ ــيء

وتتخبط بين قرار التمسك بما تملكه
والتخلي عن كل شيء.
• بـ ـي ــن  1و 16م ـ ــاي ـ ــو :ق ـ ــد تـ ــدخـ ــل فــي
مشاريع محفوفة بالمجازفات وتحمل
تــوقـعــات أكـبــر مــن أن تتحقق .ح ــاول أال
ت ـتــأثــر ب ــاألش ـخ ــاص ال ــذي ــن يـتــاع ـبــون
بــك لمصالحهم الشخصية .قــد تتعلق
الـمـشـكـلــة بـمـحـيــط ال ـشــريــك أو األوالد.
كــذلــك ،قــد تـعــارض ال ـشــروط المفروضة
ع ـل ــى ال ـم ـقــرب ـيــن م ـن ــك وت ـت ـخ ــذ م ــواق ــف
ً
عدائية من شأنها أن تزيد الوضع سوءا.
• بين  18و 26نوفمبر :ال تجد من يؤيد
قراراتك في محيطك ،بل يحكم اآلخرون
عـلــى م ـبــادراتــك ويـعـتـبــرونـهــا متسرعة
ومـحـفــوفــة بــالـمـخــاطــر .ق ــد تـتـعـلــق تلك
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات ب ـع ـم ـل ـي ــة ش ـ ـ ــراء ،ف ـي ـع ــارض
الـ ـمـ ـق ــرب ــون مـ ـن ــك ط ــريـ ـق ــة ت ـع ــام ـل ــك مــع
الصفقة.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات
صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء المربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم
تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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sudoku

4

ً
مـهـنـيــا :ثــابــر فـقــد أصـبـحــت ثـمــار أعـمــالــك دانـيــة
القطوف.
ً
عاطفيا :تستعيد حيويتك وتطمئن الشريك إلى
غد أفضل.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تنشط حــركــة تــواصـلــك مــع األق ــارب
وتكثر الزيارات.
رقم الحظ.14 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

9

2 1
 1ت و
 2ق ت
 3ا ن
 4ب ر
 5ل ي
 6ا ا
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 8و ا
 9م
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كلمات متقاطعة

10
توت العليق

كلمة السر

 - 8جنح آللئ.
 - 9وصية – من أسماء الله
الحسنى.

 - 10ي ـخ ـج ــان (م) – أداة
جزم.

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ّ
تشجع للقيام بمسؤولياتك وال تخف
مهنيا :
ً
أبدا من الفشل.
ً
عــاطـفـيــا :ال تختلق الـمـشــاكــل مــع الـشــريــك من
دون أسباب.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تتلقى إش ــارة أو خ ـبــرا ينبئك عن
حدث سعيد.
رقم الحظ.8 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تتحمس لبدء مشروع جديد تكون فيه
ً
ً
مديرا أو مسؤوال.
ً
عاطفيا :خــاف مع الحبيب حــول نقطة مهمة
فحاوال التفاهم حولها.
ً
اجتماعيا :تفكر في إنهاء عالقتك بأحد األصدقاء
ألنه يزعجك.
رقم الحظ.11 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :تأكد من مواعيدك دائما لتالفي أي خيبة
أمل أو تأخير.
ً
ً
ـف ع ــن ال ـشــريــك أمـ ـ ــورا تتعلق
عــاط ـف ـيــا :ال ت ـخـ ِ
بمستقبل عالقتكما.
ً
ً
ً
ً
اجتماعيا :تظهر اهتماما عائليا شديدا بأحد
أفراد العائلة.
رقم الحظ.3 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
ً
مهنيا :تجد تجاوبا مــن إدارت ــك على اقتراحات مهنيا :يلوح عرض في األفق قد يحقق لك مكاسب.
ً
عاطفيا :يقف الشريك إلــى جانبك ويفكر بك في
قدمتها.
ً
ً
عاطفيا  :ينتظر الحبيب منك أن تمنحه بعضا كل لحظة.
ً
اجتماعيا :تتاح لك فرصة التعرف إلــى أصدقاء
من وقتك.
ً
اجتماعيا :أعد ترتيب أوضاعك المنزلية وانجز جدد فال تفوتها.
رقم الحظ.19 :
الضروريات.
رقم الحظ.10 :

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

5

ناضج – هالة القمر.
 - 7من أسماء الله الحسنى
– ولد الحصان.

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

القوس
10 9
و ن
ص ا
ا ي
ي ح
هـ ت
س
م ي
ن
ا ل
ن م

 - 1تالقيا – علو (م) .
 - 2يتزاوران (مبعثرة).
 - 3حفاوة – صحراء .
 - 4قبيح – حديث الليل.
 - 5الفرحان (م).
 - 6نـصــف (شـيـخــة) – غير

ً
مـهـنـيــا :ح ــاذر الـفــوضــى فــي عملك أو البلبلة
بين الزمالء.
ً
عــاطـفـيــا :وق ــوف الـشــريــك إل ــى جــانـبــك ودعـمــه
الكامل لك يفرحانك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تـخــالــف ال ـقــوان ـيــن مـهـمــا كــانــت
األسباب كي ال تحاسب.
رقم الحظ.10 :

9
6 7

4
3
9
5
6
8
7
1
2

ً
عموديا:

الجوزاء

1

8
5
1
7
3
2
6
4
9

 ( - 1م ـق ـبــرة  )...اكتشفها
هوارد كارتر في األقصر.
 - 2ض ـي ــق فـ ــي اإلنـ ـ ـف ـ ــاق –
مطربة سورية (م).
 - 3ت ــدح ــرج م ــن ع ـل ــو إل ــى
أسفل – يأنس (م).
 - 4شركة أميركية لإلنتاج
السينمائي – عايش (م).
 - 5دولة إفريقية – مزق.
 - 6م ـت ـشــاب ـهــان – ل ـمــس –
فاصل.
 - 7أسرع – بسط – قذف.
 ( - 8ا ل ـ ـحـ ــرب  )...مـلـحـمــة
للروائي الروسي تولستوي.
 - 9والي ــة يحكمها أمـيــر –
للتعريف .
 - 10مستيقظ لوقت متأخر
– منارة.

ً
مهنيا :تسعى إلى توظيفات واستثمارات خارج
نطاق عملك.
ً
ً
ً
عاطفيا :تفكر دائما أنك والشريك تؤلفان شخصا
ً
واحدا.
ً
ّ
اجتماعيا :تتعرض لظلم من بعض األقربين ما
يسيء إليك.
رقم الحظ.4 :

 21مايو  21 -يونيو

2

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

 21مارس  19 -أبريل

7
1

برية
تنحيف
عطر
حب

الحمل

8

6
9
2
8
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شعبة
معرض
مرجع
تسلق
صيف

4

5
1
4
2
7
3
8
9
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راحة
صيف
مجموعة
رتبة
في

نبات
صحة
سلطة
نسبة
زراعة
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كلمة السر:

فلك

sudoku

من  9أحرف وهي اسم شجيرة تتبع جنس التوت
البري من الفصيلة الوردية.

21

تسالي

ً
مهنيا :تقوم بخطوات أساسية لتنفيذ مشروع
صممت على إنجازه.
ً
عاطفيا :تفرح عندما ّ
يعبر الحبيب لك عن مقدار
شوقه إليك.
ً
اجتماعيا :يحتاج أحد أفراد العائلة إلى اهتمامك
فبادر إلى ذلك.
رقم الحظ.5 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :تواجه كل جديد بثقة وترغب في تطوير
عملك.
ً
ً
ً
عاطفيا :تبتعد قليال عن الشريك محاوال كسب
بعض الوقت.
ً
ً
اجتماعيا  :إستغن ّ
عما لم يعد نافعا في بيتك
ً ِ
كي ال يأخذ مكانا.
رقم الحظ.16 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :تخطط لسفر يتعلق بعملك أو بمشروع
جديد.
ً
ّ
وتعبر عن عواطفك بفرح
عاطفيا :تمارس سحرك
وسعادة.
ّ
ً
اجتماعيا :تـعــزز عالقاتك مــع مــن هــم حــولــك من
األقرباء.
رقم الحظ.6 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :أنت متضايق من تعقيدات كثيرة على
صعيد العمل.
ً
عاطفيا :يوبخك ضميرك ألنك تكثر من إهمال
الشريك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـسـيـطــر عـلــى ق ــدرك فـتـشـعــر بـقـ ّـوة
وتنفتح اآلفاق أمامك.
رقم الحظ.7 :

مسك وعنبر 22
عبدالعزيز السريع :مسرحيات صقر الرشود صنعت الفارق
ً
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«كان على استعداد للتنازل عن أجره ليقدم عمال يحترم عقلية الجمهور»
محمد جمعة

شهدت جلسة وفاء للفنان ً
الراحل صقر الرشود حضورا
ً
كبيرا من رفاق الدرب وضيوف
مهرجان الكويت المسرحي
الـ.19

مهرجان
الكويت المسرحي
ّ
نظم جلسة حوارية
عن الراحل

ضـمــن فـعــالـيــات مهرجان
الكويت المسرحي في دورته
الـ ــ 19نظم الـمــركــز اإلعــامــي
جلسة وف ــاء للفنان الــراحــل
صقر الرشود بعنوان «صقر
الــرشــود الـغــائــب الـحــاضــر»،
حـضــره رفـيــق درب الــرشــود
الكاتب والمخرج عبدالعزيز
ال ـ ـسـ ــريـ ــع وال ـ ـف ـ ـنـ ــان ال ـق ــدي ــر
م ـح ـم ــد جـ ــابـ ــر ،ول ـف ـي ــف مــن
ض ـ ـ ـيـ ـ ــوف الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان م ــن
ال ـم ـســرح ـي ـيــن الـخـلـيـجـيـيــن
وال ـع ــرب ،بينما أدار الـلـقــاء
الزميل مفرح الشمري ،الذي
استهل مستعرضا نبذة عن
حياة الفنان الراحل.
م ــن ج ــان ـب ــه ،ق ـ ــال ال ـكــاتــب
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرج ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز
ال ـ ـسـ ــريـ ــع إن ال ـ ــرش ـ ــود ك ــان
ظــاهــرة مسرحية ،الفتا إلى
أن حـ ـض ــور زك ـ ــي ط ـل ـي ـمــات
ال ـ ــى ال ـك ــوي ــت س ــاه ــم كـثـيــرا
في بلورة الحالة المسرحية
ودف ـ ـع ـ ـهـ ــا ل ـ ــإم ـ ــام ،الس ـي ـمــا
أن ـ ــه ك ـ ــان ي ـح ـظ ــى ب ــاح ـت ــرام
الجميع ،لكونه صاحب خبرة
كـبـيــرة .واس ـت ـطــرد« :سمعت
شخصيا من طليمات يقول
إن ــه تـمـنــى ل ــو ك ــان الــرشــود
ضمن مجموعته المسرحية
لموهبته الكبيرة».
وأض ـ ــاف ال ـس ــري ــع« :صـقــر
بـ ــدأ م ـح ــاوالت ــه ق ـبــل مـجــيء
ط ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــات ال ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت،
ألنـ ـ ــه كـ ـ ــان م ـح ـب ــا ل ـل ـم ـســرح
وشكسبيري الهوى ،مارس
الــرشــود التأليف واإلخ ــراج
والتمثيل ،وكان صانع عرض
مسرحي متكامل ،الى جانب
ذلك كانت لديه ثقافة وحس
نقدي خاص ،يراقب الظواهر
ويتعلق بها ويتوقف عندها
ويحللها ،ربما تكون مسائل
بسيطة ،لكنه ال يتجاوزها،
ّ
ويقيم
وإنما يمعن النظر بها
أبعادها ،كان الرشود يضع
ع ــام ــات اسـتـفـهــام ويسعى
إلى إيجاد أجوبة لها ،ودائما
ما ّ
يفرغ غضبه في المجهود
الـ ـب ــدن ــي ،وكـ ـ ــان يـ ـ ــردد ع ـلـ ّـي
باستمرار أنه لن يكمل الـ40
م ــن ع ـم ــره ،خـصــوصــا أنـنــي
كنت ألومه على إرهاق نفسه
في العمل.
وتوقف الكاتب المخضرم

المشاركون في جلسة وفاء للراحل صقر الرشود
عند محطة مهمة مــن حياة
صقر الــرشــود ،السيما أول
ن ــص ك ـت ـبــه ال ـ ــراح ـ ــل ،وق ـ ــال:
«عـنــدمــا كـتــب زك ــي طليمات
تـقــريــره ع ــام  58عــن تطوير
الـمـســرح الـكــويـتــي ،ك ــان من
أهم مالحظاته غياب النص
المسرحي ا لـمــؤ لــف مسبقا،
خصوصا أن فرقة المسرح
الشعبي حينها كانت تعتمد
ع ـل ــى األعـ ـ ـم ـ ــال االرت ـج ــال ـي ــة
ال ـت ــي ي ـضــع ال ــراح ــل محمد
النشمي خطوطها العريضة،
في ذلك الوقت بادر الرشود
الى كتابة أول نص مسرحي
بـ ـعـ ـن ــوان «تـ ـق ــالـ ـي ــد» ،وك ـلــف
م ــن ق ـب ــل ال ـن ـش ـمــي ب ــإخ ــراج
ال ـع ـم ــل ،ل ـكــن ب ـعــد ف ـت ــرة من
البروفات بــدأ الممثلون في
ال ـتــذمــر ،مطالبين بــالـعــودة
ال ـ ـ ــى األس ـ ـ ـلـ ـ ــوب ال ـت ـق ـل ـي ــدي
ال ــذي يعتمد على حــد كبير
على االرتجال ،حينها طلب
الـ ـنـ ـشـ ـم ــي م ـ ــن الـ ـ ــرشـ ـ ــود أن
يكتفي بتجسيد شخصية
ا لـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــل ،عـ ـ ـل ـ ــى أن ي ـت ـك ـف ــل
ه ــو بـ ــاإلخـ ــراج ،وب ـع ــد وقــت

عبدالعزيز السريع

محمد جابر

ق ـل ـي ــل سـ ـح ــب م ـ ــن الـ ــرشـ ــود
دور ال ـب ـطــولــة ،وأس ـن ــد إلـيــه
شخصية فرعية ،ورغــم ذلك
ارت ـض ــى ف ــي سـبـيــل أن يــرى
العمل النور.

«ف ـت ـح ـن ــا» ،وكـ ـ ــان يـعـتـبــرهــا
تجربة فاشلة ،من ثم شرعنا
فـ ــي ت ــأس ـي ــس ف ــرق ــة م ـســرح
الخليج ،وشاهد حلمه وهو
يتجسد عـلــى أرض الــواقــع،
والسيما أننا كنا مجموعة
م ـت ـجــان ـســة ،اش ـت ـغ ـل ـنــا على
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن األن ـ ـش ـ ـطـ ــة
والـ ـ ـن ـ ــدوات ،وح ــررن ــا مجلة
«الكلمة» ،وسلك صقر در بــا
آخ ــر ،ورف ــع شـعــار التنويع،
وق ـ ـ ـ ّـدم ع ـ ــدة أعـ ـم ــال نــاجـحــة

تجربة فاشلة
واس ـت ـط ــرد ال ـس ــري ــع :بعد
عـ ـ ـ ـ ــرض «ت ـ ـ ـقـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــد» س ـع ــى
الرشود الى تأسيس المسرح
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،وق ـ ـ ــدم م ـســرح ـيــة

فرقة مسرح الخليج
الرشود
فنان ال مثيل
له ومخرج
صاحب رؤية
ومالحظات
دقيقة

محمد جابر

قــال أمين سر فرقة مسرح الخليج
ال ـع ــرب ــي ال ـف ـن ــان ع ـبــدال ـلــه الـعـتـيـبــي:
«فخور بأنني أنتمي إلى فرقة روادها
الرشود والسريع والعديد من نجوم
ا لـســا حــة الفنية بــا لـكــو يــت والخليج،
كانت للرشود هيبة كبيرة ،فهو مخرج
يملك أدواته ويفرض شخصيته على
أي عمل.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ج ـم ــال
اللهو إن فــر قــة مـســرح الخليج كانت
تملك توجها خاصا بإقامة الندوات
والـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ات وإصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـ ــدوري ـ ـ ــات

ال ـم ـس ــرح ـي ــة فـ ــي ت ـل ــك ال ـح ـق ـب ــة ،مـمــا
ساهم في تعزيز مكانتها تحت قيادة
رائديها الرشود والسريع.
وأل ـق ــى د .س ـيــد ع ـلــي ال ـض ــوء على
مــا كـتــب عــن الــرشــود فــي وق ــت الحــق
لوفاته ،مشيرا الى أن أغلب الكتابات
كانت بــدا فــع عاطفي ،مما تسبب في
سوء فهم وإســاء ة الى بعض مواقف
الراحل ،مسلطا الضوء على ما ذكره
في مؤلفاته بهذا الشأن.
الفنان العماني طالب البلوشي قال
إن تــأثـيــر الــراحــل صـقــر الــرشــود كــان

واضحا على المسرح العماني ،الفتا
الى أن الفنان يوسف العلوي كان يقدم
اسـكـتـشــات مــن أب ــرز أع ـمــال الــرشــود،
ويدرب الفنانين عليها في ذلك الوقت.
وقال المخرج سامي بالل إن عالقته
بــأع ـمــال ال ــراح ــل كــانــت م ــن خ ــال ما
ش ـهــده مــن مـســرحـيــات عـبــر الـشــاشــة
الـصـغـيــرة ،الفـتــا الــى أن تلك األعـمــال
ساهمت في االرتقاء بذائقة الجمهور.

منها «حفلة على الخازوق»،
و«على جناح التبريزي» ،ثم
انتقل إلى اإلمــارات ليساعد
في نهضة المسرح ،وبالفعل
ب ـ ــدأ تـ ــدريـ ــب م ـج ـم ــوع ــة مــن
الـشـبــاب اإلمــارات ـي ـيــن ،وقــدم
أعماال خلدت في ذاكرة الفن
اإلماراتي ومازالت باقية إلى
اآلن ،وخــال جولته ّ
تعرض
ل ـحــادث م ــرور ،فـكــان رحيله
فـ ــاجـ ـع ــة كـ ـبـ ـي ــرة ل ـل ـج ـم ـيــع،
وأتذكر أنني كنت أسير الى
ج ــان ــب ال ـف ـن ــان ع ـبــدال ـعــزيــز
المفرج فــي جـنــازة الــرشــود،
ح ـي ـن ـه ــا ق ـ ـ ــال ل ـ ــي الـ ـمـ ـف ــرج:
«أت ـم ـن ــى ل ــو عـ ــاد ص ـقــر إلــى
الحياة لـثــوان ليشاهد حب
الناس وتقديرهم له».
واخ ـت ـت ــم ال ـك ــات ــب ال ـقــديــر
عـبــدالـعــزيــز ال ـســريــع« :صقر
ك ـ ـ ـ ــان ع ـ ـ ـنـ ـ ــده بـ ـ ـص ـ ــر وراء ه
ب ـص ـيــرة ،ص ـنــع الـ ـف ــارق بما
ّ
قدم من أعمال ،وكان على أتم
االستعداد للتنازل عن أجره
فــي سبيل تـقــديــم عـمــل جــاد
يحترم عقلية الجمهور.

صاحب رؤية
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال ال ـف ـنــان
القدير محمد جابر« :تعاونت
مع الراحل صقر الرشود في
ع ــدة مـسـلـســات ب ــاإلم ــارات،
كان رحمة الله عليه فنانا ال
مثيل لــه ،ومـخــرجــا صاحب
رؤي ـ ــة وم ــاح ـظ ــات دق ـي ـقــة»،
م ـس ـت ــذك ــرا أن ـ ــه ك ـ ــان يـتــولــى
مهمة تسجيل المسرحيات
عندما كان في الـ 16من عمره،
ليستمع اليها الفنانون بعد
ذلك ،ويطوروا النص ،والفتا
إلــى أن األج ــواء فــي الساحة
الـمـســرحـيــة ف ــي ذل ــك الــوقــت
كان يطغى عليها طابع الود
واألخوة .وأضاف« :كنا كفرق
مسرحية نتبادل الــزيــارات،

ون ـش ــاه ــد ب ــروف ــات بعضنا
البعض ،ونستمع الى جميع
المالحظات ونقبلها برحابة
صدر.

وهج الرشود
الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــرحـ ـ ــي
البحريني يوسف الحمدان
قـ ـ ــال« :درسـ ـ ـ ــت فـ ــي ال ـكــويــت
عام  ،1976وكان وهج صقر
ال ـ ــرش ـ ــود فـ ــي كـ ــل ال ـخ ـل ـيــج،
ص ـ ـ ــدى أع ـ ـمـ ــالـ ــه وت ـج ــرب ـت ــه
وصـ ـ ـ ـ ـ ــا إلـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري ـ ــن،
واح ـت ـفــظ ب ـصــداقــات كثيرة
هناك ،السيما مع د .إبراهيم
غ ـل ــوم ،ع ـنــدمــا ح ـضــرت الــى
الكويت للدراسة في المعهد
ا لـعــا لــي للفنون المسرحية،
عــرفــت أن بــالـكــويــت مــدرســة
فنية أخ ــرى لصقر الــرشــود
ّ
ال ـ ـ ــذي ش ــك ــل رؤي ـ ـ ــة ج ــدي ــدة
ل ـل ـم ـس ــرح ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،ك ــان
الراحل صاحب فكر مسرحي
م ـ ـس ـ ـت ـ ـقـ ــل ،واطـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــت ع ـل ــى
ت ـجــرب ـتــه وأع ـم ــال ــه الـمـهـمــة،
وك ــان ــت أع ـم ــال ــه ل ـه ــا تــأثـيــر
كـبـيــر ع ـلــى م ـســرح أوال في
البحرين.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد اإلعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي ظ ــاف ــر
جـ ـل ــود أن ـ ــه ع ــاص ــر ال ــراح ــل
من خــال ما كتب عنه فقط،
واسـ ـ ـت ـ ــذك ـ ــر ع ـ ـنـ ــدمـ ــا عـ ــرض
ال ـ ــرش ـ ــود م ـس ــرح ـي ــة «ح ـف ـلــة
ع ـلــى ال ـ ـخـ ــازوق» ف ــي ب ـغــداد
عـ ـ ــام  1976واألثـ ـ ـ ــر ال ـك ـب ـيــر
الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ــرك ـ ـتـ ــه فـ ـ ــي نـ ـف ــوس
الـ ـمـ ـس ــرحـ ـيـ ـي ــن الـ ـع ــراقـ ـيـ ـي ــن
حينها.

«درس» تدين الفساد والخلل في «اإلداري»

tawabil@aljarida●com

خبريات
فؤاد عبد الواحد طرح
أغنية «ال شفتني»

طرح الفنان فؤاد عبدالواحد
أغنية منفردة جديدة حملت
عنوان "ال شفتني" ،مجددا
تعاونه بها مع امللحن ياسر
بوعلي ،والشاعر "قوس" ،إذ
حملت لحنًا موسيقيًا مختلفًا
في األسلوب الغنائي ،متناسقًا
مع الكلمات العاطفية التي
حملتها األغنية.
وحول الحفالت الجماهرية،
يستعد عبدالواحد إلحياء حفل
رأس السنة  2019في مهرجان
الشيخ زايد التراثي ،في ليلة
 31ديسمبر الجاري ،بمشاركة
الفنان عيضة املنهالي ،وستقام
على املسرح الرئيسي بمدينة
الوثبة بأبوظبي ،وستفتح
أبواب الحفل في الثامنة مساء،
مؤكدًا سعادته بالوقوف أمام
جمهور أبوظبي في ليلة
رأس السنة بحفل كبير أعد
له برنامجًا غنائيًا من أجمل
األغنيات ،متشرفًا باملشاركة
ضمن فعاليات املهرجان.

صالح عبدالله ينضم
إلى أبطال «هوجان»

انضم الفنان صالح عبدالله
إلى أبطال مسلسل "هوجان"،
املقرر أن يخوض به محمد عادل
إمام املنافسة في موسم دراما
رمضان املقبل.
وتم التعاقد مع عبدالله بشكل
رسمي ،وسينطلق تصوير
املسلسل  15يناير املقبل ،بعدما
انتهى مؤلف العمل محمد
صالح العزب من كتابة  11حلقة.
وتواصل شركة سينرجي،
املنتجة للعمل ،حاليا ترشيح
ِ
باقي األبطال الذين يشاركون
في املسلسل بجانب إمام ،مثل
محمد أسامة ،وكريم محمود
عبدالعزيز.
ويبحث محمد إمام عن فتاة
تكون وجها جديدا لتجسد
دور البطولة النسائية أمامه
خالل األحداث ،التي يجسد
فيها شخصية "مصارع" ،مثلما
كشف خالل البوستر الدعائي
للمسلسل الذي نشره أخيرًا.
والعمل ،الذي تخرجه شيرين
عادل ،هو التعاون الثاني بني
إمام وشركة سينرجي ،بعدما
قدما معًا مسلسل "ملعي القط"
في شهر رمضان قبل املاضي.

أوزرلي :اكتسبت وزنًا زائدًا
بسبب «حريم السلطان»

الشيخلي ورفاقه قدموا فرجة ممتعة من خالل مجموعة نماذج إنسانية
●

محمد جمعة

مازالت الليالي المسرحية تجود بالعديد
م ــن اإلب ـ ــداع ـ ــات ال ـش ـبــاب ـيــة ،ال ـت ــي تـعــرض
يوميا على مسرح الدسمة ،ضمن فعاليات
مهرجان الكويت المسرحي في دورته الـ،19
والــذي يحتفي هــذا العام بمرور  95عاما
على نشأة المسرح بالكويت.
وكـ ـ ــان ال ـم ـت ـن ــاف ـس ــون ف ــي ه ـ ــذه الـ ـ ــدورة
استشعروا مدى أهمية هذا الحدث ،فكان
الجميع على قدر المسؤولية بما يقدموه
من عروض ،ومساء أمس األول التأم شمل
ع ـش ــاق ال ـم ـس ــرح م ــن داخ ـ ــل الـ ــديـ ــرة ،ومــن
ض ـي ــوف ال ـم ـه ــرج ــان ،لـمـتــابـعــة مـســرحـيــة
«درس» لفرقة مسرح الخليج العربي.
وال ـم ـســرح ـيــة م ــن تــأل ـيــف لـ ــؤي ع ـي ــادة،
وإخ ـ ـ ـ ــراج إب ــراهـ ـي ــم ال ـش ـي ـخ ـل ــي ،وت ـم ـث ـيــل
ع ـبــدال ـلــه ال ـب ـص ـي ــري ،م ـح ـمــد األنـ ـص ــاري،
عثمان الصفي ،فهد رويشد ،وأزيــاء شهد
العبيد ،وإضاءة عبدالله النصار ،وديكور
وسينوغرافيا محمد الربيعان ،وموسيقى
ومـ ــؤثـ ــرات صــوت ـيــة ع ـبــدال ـلــه ال ـب ـص ـيــري،
ومساعد المخرج سعاد الحسيني.
اعتدنا خالل السنوات الماضية متابعة
الفنان إبراهيم الشيخلي ممثال ذا طابع
كــوم ـيــدي ،رب ـمــا الم ــه الـبـعــض عـلــى تـكــرار
البقاء في هــذه المنطقة دون اإلق ــدام على
اك ـت ـشــاف ج ــوان ــب أخـ ــرى ف ــي شخصيته،
بـيـنـمــا م ــا زلـ ــت ع ـلــى ق ـنــاعــة ب ــأن ــه اخ ـتــار
الوجه األصعب ،السيما أنه يملك مقومات
الكوميديان ،لكن الشيخلي هذا العام تخلى
عن دور الممثل وآثر الجلوس في الكواليس
ليدير اللعبة فماذا سيقدم؟
سؤال شغلني طويال ،ما لبث أن جاء ت
إجابته بعد أن انتهت مغامرة إبراهيم الذي

مشهد من مسرحية « درس»
راهن على صديقه الفنان العائد بعد غياب
عــن المسرح ناصر ال ــدوب وكسب رهانه،
خصوصا أن األخير اتسم اداؤه بالرشاقة
وسرعة االنتقال من حالة ألخرى.
مباراة في األداء تجلى خاللها اهتمام
المخرج بعناصر التمثيل وتوظيفهم في
األماكن السليمة ،فكانت الثنائيات حاضرة
بين ال ــدوب وعبدالله البصيري مــن جهة
وبين محمد األنصاري وعثمان الصفي من
جهة أخرى ،فضال عن تحركاتهم الواعية
عـلــى الـمـســرح وســرعــة االنـتـقــال مــن حالة
درامية إلــى أخــرى ،ما يتطلب ممثال لديه
مقومات ،ومخرج اشتغل على مواطن القوة
في شخصية الفنان.
ومن ناحية السينوغرافيا تابعنا كيف
خدم الديكور فكرة العمل ،واشتغال المخرج
ع ـلــى أك ـثــر م ــن م ـس ـتــوى ،وتــوظ ـي ـفــه فـكــرة

الشبك الـحــديــدي ورمــزيــة وضــع الكرسي
أعلى السلم.
وتتطرق المسرحية إلى النفس البشرية،
وال ـ ـ ـصـ ـ ــراعـ ـ ــات الـ ــدائ ـ ـمـ ــة عـ ـل ــى الـ ـك ــرس ــي،
والمناصب ،وحاول المخرج أن يترجم نص
عيادة بصريا ،من خالل توظيف العديد من
الـنـمــاذج اإلنـســانـيــة ،مسلطا الـضــوء على
الخلل الــذي يكمن في الجهاز اإلداري ،ما
يسبب غياب العدالة.
واعتمد أداء الممثلين على الكوميديا
السوداء ،وكان الهدف منها السخرية مما
يـحــدث ،ووظــف الشيخلي خياله واعتمد
ع ـل ــى اإلي ـ ـقـ ــاع ال ـس ــري ــع ف ــي االنـ ـتـ ـق ــال مــن
مشهد إلــى آخــر ،فاستطاع أن يقدم فرجة
مسرحية مـمـيــزة ،مــو ظـفــا جميع عناصر
العرض بذكاء ،من ممثلين وسينوغرافيا
بكل مكوناتها.

حلت الفنانة التركية مريم
أوزرلي ضيفة على برنامج
"صاحبة السعادة" مع
اإلعالمية إسعاد يونس،
املذاع عبر فضائية "."DMC
وقالت أوزرلي في حوارها
إن تصوير مسلسل "حريم
السلطان" كان يستغرق
وقتا طويال على مدار
اليوم ،حيث كانت تصل مدة
الحلقة الواحدة ،التي تذاع
في تركيا ،إلى  120دقيقة،
موضحة أنها اكتسبت وزنا
زائدا بسبب التصوير خالل
أحداث املسلسل ،إلقالعها
عن التدخني ،وتناول
الطعام باستمرار.
وأضافت مريم في لقائها،
أن الفنان خالد أرغنش
كان من أقرب املمثلني
لها خالل تصوير العمل
املسلسل ،وأوزان جوفني،
وقالت إنها تحب بعض
املأكوالت املصرية ،مثل
املحشي وامللوخية ،والكبدة
اإلسكندراني ،والحمام
املحشي ،مشيرة إلى أن
الوقت املفضل لديها عندما
يكون الكمبيوتر معها
والطعام حولها ،وهذا الجو
يشعرها أنها في الجنة.

ةديرجلا
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دوليات

ِّ
تركيا تحذر فرنسا من البقاء بسورية ...وإعادة اإلعمار للسعودية

• إردوغان يدعو ترامب لزيارة أنقرة ويبحث قراره مع بوتين • مستشارة األسد :واشنطن هربت ولم تنسحب
• أنقرة وضعت الخطة الكاملة لعملية شرق الفرات ...ووحدات روسية تدخل بلدة العريمة غرب منبج

عقب ساعات من إعالن
الرئيس ّاألميركي دونالد
ترامب تكفل السعودية
بإعادة إعمار المناطق التي
ستنسحب منها قواته،
وجهت تركيا بوصلتها
إلى فرنسا ،محذرة من
أن احتفاظها بوجودها
العسكري لدعم الفصائل
الكردية "ال طائل" منه.

التحالف الدولي
ً
يقصف جسرا
للجيش السوري
في ريف دير الزور
الغربي

نـ ّـبـهــت تــركـيــا أم ــس ،إل ــى أن
«ال طــائــل» مــن احتفاظ فرنسا
بـ ـ ــوجـ ـ ــودهـ ـ ــا ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ف ــي
سورية
ل ـ «حـمــايــة» وح ــدات الشعب
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــردي ـ ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـخ ـ ــرط ـ ــة ف ــي
الصفوف األول ــى مــن المعارك
الدائرة منذ أكثر من  7سنوات
ب ــدع ــم م ــن واش ـن ـط ــن ،م ـحــذرة
مــن أن ب ـقــاء قــوات ـهــا لــن يـعــود
ب ـ ــا لـ ـ ـف ـ ــا ئ ـ ــدة عـ ـلـ ـيـ ـه ــا أو ع ـل ــى
حلفائها.
وقال وزير الخارجية التركي
مــولــود جــاويــش أوغـلــو ،خالل
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ل ـت ـق ـي ـي ــم س ـي ــاس ـت ــه
للعام الحالي« ،ال يخفى على
أح ــد أن فــرنـســا تــدعــم وح ــدات
حـمــايــة الـشـعــب ال ـكــرديــة .وقــد
اجـ ـتـ ـم ــع رئ ـي ـس ـه ــا إي ـم ــان ــوي ــل
مـ ـ ــاكـ ـ ــرون ب ـم ـم ـث ـل ـيــن ع ـن ـه ــم»،
ً
مـضـيـفــا« :ال مـعـلــومــات لدينا
حول إيفاد المزيد من الجنود
(الفرنسيين) ،لكنهم يحافظون
ع ـلــى وج ــوده ــم ال ـح ــال ــي .وإن
كــانــوا يـبـقــون لـبـنــاء مستقبل
سورية ،فهم مشكورون .لكن إن
كانوا يبقون لحماية الوحدات
الكردية ،فال طائل من ذلك ألحد
ولن يفيدها أو يفيد التنظيم».
وتشارك فرنسا ،التي أسفت
بشدة لقرار الرئيس األميركي
دونــالــد تــرامــب االنسحاب من
ســوريــة وأك ــدت عــزمـهــا البقاء
فــي الـتـحــالــف ال ــدول ــي بـقـيــادة
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وأوف ـ ــدت
ّ
طيارين حربيين ،وعسكريين
ّ
«م ــدف ـع ـي ــة» ي ـت ــول ــون عـمـلـيــات
القصف ،كما نشرت عناصر من

الـقــوات الخاصة فــي األراضــي
السورية ،بشكل غير رسمي.

الفرات ومنبج
وإذ شـ ــدد ج ــاوي ــش أوغ ـل ــو
ّ
ع ـل ــى أن «ت ــرك ـي ــا ت ـت ـحــلــى بـمــا
بكفي مــن ا ل ـقـ ّـو ة للقضاء على
تنظيم داعش بمفردها» ،أوضح
أن ـهــا عــازمــة عـلــى ال ـع ـبــور إلــى
ش ــرق ــي ن ـهــر الـ ـف ــرات ف ــي أق ــرب
وق ــت مـمـكــن ،إضــافــة إل ــى أنها
اتـفـقــت مــع ال ــوالي ــات المتحدة
عـلــى اس ـت ـك ـمــال ب ـنــود خــريـطــة
الـ ـط ــري ــق ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـمــدي ـنــة
منبج قبل انسحاب قواتها من
ســوريــة واس ـتــرجــاع األسـلـحــة
ا لـ ـثـ ـقـ ـيـ ـل ــة ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي زودت ب ـه ــا
الوحدات الكردية.
ووسـ ـ ـ ــط أنـ ـ ـب ـ ــاء ع ـ ــن دخ ـ ــول
الـجـيــش ال ـس ــوري م ــع وح ــدات
روسـ ـي ــة بـ ـل ــدة ال ـع ــري ـم ــة غ ــرب
م ـن ـب ــج ،وك ـش ــف وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
ال ـ ـتـ ــركـ ــي خـ ـل ــوص ــي أكـ ـ ـ ــار عــن
إعـ ـ ـ ـ ــداده الـ ـخـ ـط ــط ال ـع ـس ـك ــري ــة
الـ ـ ـك ـ ــامـ ـ ـل ـ ــة لـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة م ـن ـط ـق ــة
شـ ــرق ن ـهــر الـ ـف ــرات ال ـمــرت ـق ـبــة،
ً
مــؤكــدا أن «األم ــور تسير وفقا
لـلــز مــن ا لـمـحــدد للعملية ،وأن
ل ـ ـقـ ــاء س ـي ـج ـم ــع ال ـم ـس ــؤول ـي ــن
العسكريين األتراك مع نظرائهم
األمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن ل ـب ـح ــث خــري ـطــة
طريق منبج».
وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق ـ ـ ـه ـ ـ ـمـ ـ ــا عـ ـل ــى
ال ـت ـن ـس ـي ــق لـ ـتـ ـف ــادي ف ـ ـ ــراغ فــي
السلطة ،حاول الرئيس التركي
رج ــب ط ـيــب إردوغ ـ ـ ــان مـكــافــأة
ً
ن ـ ـظ ـ ـيـ ــره األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ض ـم ـن ـي ــا

ب ــدع ــوت ــه ل ـ ــزي ـ ــارة ت ــرك ـي ــا ع ــام
.2019
وم ــع ت ـعــزيــزه ال ـع ــاق ــات مع
ت ـ ــرام ـ ــب ،أع ـ ـلـ ــن إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان أن ــه
س ـي ـل ـت ـق ــي ال ــرئـ ـي ــس الـ ــروسـ ــي
فالديمير بوتين على األر جــح
ل ـب ـحــث االنـ ـسـ ـح ــاب األم ـي ــرك ــي
من سورية ،المقرر أن يناقشه
ً
أيضا وفد عسكري من واشنطن
«هـ ـ ـ ــذا األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع» ف ـ ــي أن ـ ـقـ ــرة،
بحسب الرئاسة التركية.

عرض روسي
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،نـ ـق ــل م ــوق ــع
«الـ ـع ــربـ ـي ــة .نـ ـ ــت» عـ ــن م ـص ــادر
دبلوماسية روسية أن «وفدين
كــردي ـيــن أحــده ـمــا م ــن مجلس
سورية الديمقراطية المدعومة
ً
أم ـيــرك ـيــا ،وص ــا إل ــى موسكو
لالجتماع بمسؤوليها.
ووفـ ـ ـ ــق ال ـ ـمـ ــرصـ ــد ال ـ ـسـ ــوري
ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ،ف ــإن مـحــور
الـ ـج ــول ــة الـ ـث ــان ــي ألكـ ـ ـ ــراد بـعــد
بــاريــس ،تشمل التباحث حول
م ـس ـت ـق ـبــل م ـن ـط ـق ــة شـ ـ ــرق نـهــر
ً
الـ ـف ــرات ،مــوض ـحــا أن الـجــانــب
ً
ال ــروس ــي ق ـ ـ ّـدم ع ــرض ــا يـضـمــن
ـدود
انـ ـتـ ـش ــار قـ ـ ــوات ح ـ ــرس ح ـ ـ ٍ
تتبع دمشق على طول الحدود
مع تركيا.
وفي حين رفض المتحدث
ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي ب ـ ــاس ـ ــم ل ـج ـن ــة
ال ـع ــاق ــات الــدب ـلــومــاس ـيــة
فـ ــي اإلدارة ا ل ــذا ت ـي ــة
كـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال ع ـ ــاك ـ ــف
الـتـعـلـيــق حــول
تفاصيل هذه

ال ـ ــزي ـ ــارة ،أكـ ــد وج ـ ــود وفـ ــد مــن
مـجـلــس س ــوري ــة الــديـمـقــراطـيــة
في موسكو وأن «كال الطرفين،
لم يصال بعد إلى اتفاق».
وفــي أول تعليق من دمشق،
اعتبرت المستشارة اإلعالمية
والـسـيــاسـيــة لــرئـيــس ال ـســوري
بـ ـثـ ـيـ ـن ــة شـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــان ،فـ ـ ــي مـ ـق ــال
بعنوان «الهروب» نشره موقع
«الميادين» ،أن القوات األميركية
ه ــرب ــت ولـ ــم ت ـن ـس ـحــب ،مــؤكــدة
أن ــه «ب ـغ ــض ال ـن ـظــر ع ــن تــاريــخ
وطريقة وضمانات انسحابهم،
ف ـم ــن دون شـ ــك س ـت ـع ــود ه ــذه
األرض ألصحابها وأهليها».
وأ ضــا فــت شعبان« :تفاسير
االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب الـ ـت ــي ت ـ ـحـ ــاول أن
تـمـنــح الـ ـه ــارب ع ـنــاصــر ال ـقــوة
التخاذ هذا الموقف ،معتقدين
أنـ ــه ن ــاب ــع م ــن قـ ــوة ول ـي ــس مــن
ض ـعــف ،هــي تـفــا سـيــر مستلبة
وغير قادرة على أن تقنع ذاتها
بأن أصحاب الحقوق قد غيروا
التاريخ وأجبروا المعتدين على
الهروب».

المثير ،وجه الرئيس األميركي،
أمــس األول ،الشكر للسعودية
لـمــوافـقـتـهــا عـلــى طـلـبــه تقديم
األم ــوال الضرورية للمساعدة
في إعادة إعمار سورية.
وك ـتــب ت ــرام ــب ،ف ــي تـغــريــدة
عـ ـل ــى «تـ ــوي ـ ـتـ ــر»« ،الـ ـسـ ـع ــودي ــة
واف ـقــت اآلن عـلــى إن ـفــاق الـمــال
الضروري للمساعدة في إعادة
ً
إعمار سورية بدال من الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ،أرأيـ ـت ــم؟ أل ـي ــس من
الـ ـلـ ـطـ ـي ــف أن تـ ـس ــاع ــد ال ـ ـ ــدول
األك ـث ــر ثـ ــراء ف ــي إع ـ ــادة إع ـمــار
ً
جيرانها بدال من دولة عظمى،
هــي الــواليــات الـمـتـحــدة ،تبعد
ً
عــن ســوريــة  5000مـيــل .شـكــرا
للسعودية».
وقـ ـ ــدمـ ـ ــت الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة فــي
منتصف أغسطس الماضي
مساهمة بمبلغ  100مليون
دوالر لمصلحة التحالف
ال ــدول ــي ب ـق ـيــادة ال ــوالي ــات
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـصـ ــدي

لمخططات «دا ع ــش» شمال
شرقي سورية.
ورغــم أن القرار األميركي
شمل وقف الغارات الجوية،
أفادت وسائل إعالم محلية
بـ ـ ـ ــأن مـ ـ ـق ـ ــات ـ ــات الـ ـتـ ـح ــال ــف
الـ ـ ــدولـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف ج ـســر
ح ـلـ ـبـ ـي ــة وزلـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ،ال ـ ــراب ـ ــط
بـ ـي ــن ض ـف ـت ــي الـ ـ ـف ـ ــرات عـنــد
منطقة الـكـبــر فــي ري ــف ديــر
ال ــزور الـغــربــي خــال ترميم
قوات النظام والميليشيات
ال ـم ــوال ـي ــة لـ ــه ،م ــوض ـح ــة أن
الهجوم طال حراقات للنفط
في الجهة المقابلة لمنطقة
الكبر.
(عواصم  -وكاالت)

«الحشد العراقي» يستعد
لمواجهة توغل «داعش»

أكد «الحشد الشعبي» جاهزيته
للتعامل مع أي خطر محتمل
ينتج عن تنفيذ قرار الرئيس
األميركي دونالد ترامب سحب
ً
قوات بالده من سورية ،محذرا
من النوايا من وراء هذه الخطوة.
وشدد الحشد على أن الخطوة
األميركية تهدف إلى «إفساح
المجال لعناصر داعش بالتوغل
في األراضي العراقية».
وقال مساعد قائد عمليات
نينوى بـ«الحشد» حيدر عادل،
إن «قطعاتنا الموجودة في
محافظة نينوى كبيرة وكافية
ولدينا قوات احتياطية جاهزة»،
مضيفا أنه ليس بالجديد
أن تخطو واشنطن خطوة
االنسحاب أو إفساح المجال
لعناصر «داعش» بالتوغل في
األراضي العراقية.

إعمار سورية
وفي خضم الجدل على قراره

أعلن المكتب الرئاسي في جزر
القمر أنه من المقرر أن يتم إجراء
الجولة األولى من االنتخابات
الرئاسية ،في  24من مارس
المقبل.
وذكرت الرئاسة ،في بيان لها،
أنه من المقرر إجراء الجولة
الثانية من االنتخابات في 21
من أبريل المقبل ،في حال عدم
حصول أي من المرشحين على
نسبة أكثر من  50في المئة من
األصوات.
وشهدت جزر القمر العام
الجاري تصاعدا للتوترات
السياسية واالضطرابات
العنيفة ،في أعقاب استفتاء
دستوري جرى في يوليو
الماضي ،يسمح للرئيس الحالي
غزالي عثماني بالترشح لفترة
رئاسية جديدة ،ويلغى نظام
السلطة الدورية في البالد.

القاهرة تواجه كثافة الطالب ...وتتصدى لتحريم «الميالد»

ً
• نقيب اإلعالميين يستقيل احتجاجا • إثيوبيا :معلومات خاطئة تهدد «سد النهضة»
القاهرة  -رامي إبراهيم

فــي خطوة لمواجهة كثافات
الـ ـفـ ـص ــول ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،كـشـفــت
وزارة ال ـتــرب ـيــة وال ـت ـع ـل ـيــم ،عن
فـكــرة «الـفـصــول المتنقلة» لحل
أزم ــة كـثــافــة الـفـصــول فــي الـعــام
الجديد .2019
وقال وزير التربية والتعليم،
طارق شوقي ،خالل لقائه مجلس
أمناء أولياء األمور على مستوى
الجمهورية ،إن مشروع الفصول
المتنقلة ع ـبــارة عــن فـكــرة لحل
مـ ــؤقـ ــت أو م ــرحـ ـل ــي إلـ ـ ــى حـيــن
إتاحة األراضي والمباني الثابتة
إلنشاء المزيد من المدارس.
وأض ــاف الــوزيــر ،أن الفصول
المتنقلة تشبه المباني سابقة
ال ـت ـج ـه ـي ــز ،الـ ـت ــي ي ـس ـت ـخــدم ـهــا
ال ـم ـه ـنــدســون أثـ ـن ــاء الـعـمـلـيــات
اإلنـ ـش ــائـ ـي ــة ،ف ـي ـم ـكــن تــركـيـبـهــا
بسهولة نسبية على أرض فضاء
لحل المشكلة في منطقة بعينها.
ف ــي سـ ـي ــاق آخـ ـ ــر ،اس ـت ـن ـكــرت
دار اإلف ـ ـتـ ــاء ال ـم ـص ــري ــة ف ـت ــاوى
ت ـح ــري ــم ال ـت ـه ـن ـئــة أو االح ـت ـف ــال
ب ـع ـي ــد الـ ـمـ ـي ــاد ورأس ال ـس ـنــة
الميالدية ،مؤكدة أن مصدر تلك
اآلراء هي الجماعات المتطرفة،
وقالت الدار إنه بحلول االحتفال
بــال ـكــري ـس ـمــاس ك ــل عـ ــام تـخــرج
م ـج ـمــوعــة م ــن الـ ـفـ ـت ــاوى ت ـح ـ ِّـرم
االح ـت ـف ــال ب ــه وب ـ ــأي م ـظ ـهــر من
م ـ ـظـ ــاهـ ــره ،م ـ ــؤك ـ ــدة أن فـ ـت ــاوى
اإلخ ـ ـ ـ ــوان وال ـس ـل ـف ـي ـي ــن اح ـت ـلــت
ال ـمــرت ـبــة األولـ ـ ــى ف ــي ال ـت ـحــريــم.
ورصد المؤشر العالمي للفتوى
ال ـ ـتـ ــابـ ــع لـ ـ ـل ـ ــدار ع ـي ـن ــة م ـ ــن ت ـلــك
الـفـتــاوى قوامها ( )3000فتوى
على مستوى العالم ،وبتحليل
فتاوى العينة المرصودة َّ
تبين
أن فـتــاوى الـمــؤسـســات الدينية
الرسمية ج ــاء ت بنسبة  35في
الـمـئــة مــن جملة ه ــذه الـفـتــاوى،
َّ
ف ــي ح ـيــن م ـثــلــت ال ـف ـت ــاوى غير
الــرس ـم ـيــة ن ـس ـبــة  65ف ــي الـمـئــة

سلة أخبار

ً
جزر ًالقمر تنتخب رئيسا
جديدا نهاية مارس

مقاتالن مدعومان من تركيا على جبهة جرابلس أمس األول (أ ف ب)
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رئيس لبنان :معركة سياسية
تمنع تشكيل الحكومة

حكومة األردن تقر
قانون العفو العام

«مساع إلحداث تغيير في األعراف اللبنانية»
أكــد الرئيس اللبناني ميشال عــون ،أمــس ،أن عملية تشكيل
الحكومة تواجه معركة سياسية تحول دون تشكيلها.
وخالل زيارته مقر البطريركية المارونية في بكركي لمناسبة
األعياد ،أشار عون الى وجود «من يسعى الى إحداث تغيير في
األعراف والتقاليد في لبنان».
وقــال« :نحن نعيش في ظل أزمة تشكيل الحكومة ،ويبدو أن
البعض يضع تقاليد جديدة في عملية التشكيل لم نكن نعرفها
من قبل ،وهي بحاجة الى بعض الوقت لحلها».
من ناحيتهّ ،
غرد رئيس الحكومة المكلف ،سعد الحريري ،عبر
حسابه الخاص على «تويتر» قائال« :أطيب التمنيات للبنانيين
عموما والمسيحيين خصوصا بأعياد مجيدة ،وكل عام وأنتم
بخير».
ب ــدوره ،هنأ رئـيــس حــزب «ال ـقــوات اللبنانية» سمير جعجع
«اللبنانيين بحلول عيد الميالد ،عسى أن يحمل معه لوطننا
روح األلفة والمحبة ،فيجتمع الجميع حــول المصلحة العامة
متعالين عن المصالح الحزبية والشخصية الضيقة ،األمر الذي
ّ
بأمس الحاجة إليه ،من أجل تأليف الحكومة بأسرع وقت
نحن
وإنقاذ البالد من المحنة التي تمر بها».

ّ
أقر مجلس الوزراء األردني
في جلسة مساء أمس
األول ،مشروع قانون العفو
العام لعام  ،2018الهادف
لترسيخ مفهوم التسامح
والعفو ،وتعزيز مفهوم األمن
االجتماعي.
ويستثني مشروع القانون
الجرائم الخطيرة التي لها
مساس بأمن المجتمع ،مثل
الجرائم الواقعة على أمن
ّ
الدولة الداخلي والخارجي،
ّ
التجسس ،والجرائم
وجرائم
ّ
االقتصادية ،وجرائم الفساد،
وجرائم اإلرهاب ،والجرائم
ّ
المخلة بواجبات الوظيفة
ّ
ّ
العامة وجرائم المخدرات.

«الكنيست» يحل نفسه ونتنياهو على المحك
قداس الميالد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر أمس األول
مما ُيبين انشغال تلك التيارات
بقضايا من شأنها إحداث خلل
في نسيج الوطن الواحد.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ــح ا لـ ـ ـم ـ ــؤ ش ـ ــر أن 80
فــي الـمـئــة مــن ف ـتــاوى الـتـيــارات
والتنظيمات غير الرسمية ِّ
تحرم
االحتفال بالكريسماس ،واحتلت
ف ـ ـتـ ــاوى اإلخ ـ ـ ـ ــوان وال ـس ـل ـف ـي ـيــن
أك ـث ــر م ــن  40ف ــي ال ـم ـئ ــة مـنـهــا،
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل أجـ ـ ـ ـ ــازت فـ ـت ــاوى
الـمــؤسـســات الــديـنـيــة الرسمية
االحتفال بالكريسماس وتهنئة
المسيحيين بنسبة  95في المئة.
عـلــى صعيد مختلف ،التقي
رئيس مجلس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي ،أمس ،رئيس
م ـج ـل ــس الـ ـ ـش ـ ــورى الـ ـسـ ـع ــودي،

محمد عبدالله آل الشيخ ،والوفد
المرافق له ضمن زيارته الرسمية
ً
التي يجريها حاليا للقاهرة.
إلى ذلك ،نفى مجلس الوزراء
ً
عددا من األخبار تم تداولها على
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
وهي :توقيع غرامة  2500جنيه
على المتخلفين عــن المشاركة
فــي حـمـلــة « 100مـلـيــون صحة،
وإل ـ ـ ـغـ ـ ــاء م ـج ــان ـي ــة الـ ـ ـع ـ ــاج فــي
المستشفيات الجامعية ،ورفع
س ـع ــر رغـ ـي ــف ال ـخ ـب ــز ال ـم ــدع ــم،
وإلغاء نظام الـ«الكتاب المفتوح»
فـ ــي امـ ـتـ ـح ــان ــات الـ ـص ــف األول
ال ـث ــان ــوي بــال ـن ـظــام الـتـعـلـيـمــي،
وتفاوت سعر الدوالر الجمركي
ب ــالـ ـس ــوق الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ،ووقـ ــف

االستطالعات تتوقع حفاظ «ليكود» على أغلبيته باالنتخابات المبكرة

(رويترز)
ت ـ ـجـ ــديـ ــد إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازات الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن
بـ ـ ــال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،وتـ ـ ــوقـ ـ ــف الـ ـش ــرك ــة
الصينية المسؤولة عــن تنفيذ
مشروع أبراج العاصمة اإلدارية
الجديدة.
مــن جـهــة ثــان ـيــة ،أع ـلــن نقيب
اإلعــام ـي ـيــن ح ـمــدي الـكـنـيـســي،
ً
استقالته من النقابة احتجاجا
ع ـ ـلـ ــى رف ـ ـ ـ ــض ل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـثـ ـق ــاف ــة
واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،بـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب
تعديل مــواد فــي مـشــروع نقابة
اإلعــامـيـيــن ،دون ال ـعــرض على
اللجنة الدستورية والتشريعية،
بمجلس النواب.
فــي غـضــون ذل ــك ،ق ــال إلـيــاس
شـ ــاك ـ ـيـ ــر ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس واليـ ـ ــة
الجنوب ومدير مكتب العالقات

ال ـ ـعـ ــامـ ــة ب ــال ـم ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي
اإلثـ ـي ــوب ــي ل ــدع ــم م ـ ـشـ ــروع ســد
ال ـن ـه ـض ــة ال ـ ـ ــذي ت ـق ـي ـمــه أديـ ــس
أبابا على مجرى نهر النيل ،إن
«خروج معلومات مختلفة حول
الـســد وع ــدم توفير المعلومات
الـصـحـيـحــة ،أدى إل ــى ع ــدم ثقة
ً
الجمهور فضال عن عدم تقديم
المتعهدين بالدعم المبالغ التي
تعهدوا بتقديمها».
وشدد المسؤول على ضرورة
عـ ـم ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة م ـ ــع أصـ ـح ــاب
المصلحة بالتركيز والتنسيق
الـتــام مــن أجــل توفير معلومات
كــافـيــة ع ــن ال ـم ـشــروع الـمـتـعـثــر،
ً
م ـح ــذرا مــن تـهــديــد المعلومات
الخاطئة التي تثار حوله.

ّ
يصوت نــواب «الكنيست» اإلسرائيلي اليوم على
مشروع قانون لحل البرلمان ،وإجراء انتخابات مبكرة،
غداة مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع عليه،
في وقت أظهرت استطالعات رأي احتمال فوز حزب
«ليكود» ،الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
بثالثين مقعدا من مقاعد المجلس البالغ عددها ،120
وهو العدد نفسه الذي فاز به في االنتخابات السابقة
عام  ،2015وأغلبية حاكمة الئتالف يميني.
وستجري االنتخابات التشريعية في أبريل المقبل
فــي اقـتــراع مــن المرجح أن يفوز فيه نتنياهو ،الــذي
يتولى السلطة منذ نحو عقد ،وذلك رغم االنتقادات
األخيرة لسياساته في غزة ومشاكله القانونية بعدة
قضايا تدور حول الفساد المالي.
ويأمل نتنياهو من خالل إجراء انتخابات مبكرة،
بحسب المراقبين ،االلـتـفــاف على الـقـضــاء ،وتعزيز
شرعيته بفوز انتخابي تتوقعه جميع استطالعات
الرأي األخيرة.
وجاء ذلك بعدما أعلن قادة األحزاب المشاركة في

االئـتــاف الحاكم ،أمــس ،إجــراء انتخابات مبكرة في
التاسع من أبريل المقبل .وكان من المقرر أن تجرى
االنتخابات في نوفمبر.
ويأتي ذلك في حين ينال االئتالف الحاكم تأييد
 61صوتا من أصل  120في الكنيست ،بعد استقالة
أفيغدور ليبرمان وزيــر الدفاع الشهر الفائت ،زعيم
الحزب القومي المتشدد «إسرائيل بيتنا».
وبعد ذلك اتهم ليبرمان نتنياهو بالضعف ،لرفضه
شــن عملية واسـعــة النطاق ضــد حركة «حـمــاس» في
قطاع غزة بعد أشهر من االشتباكات.
ً
يواجه نتنياهو ( 69عاما) ،وهو في الحكم منذ نحو
عشر سنوات بعد واليته األولــى ابــان التسعينيات،
صعوبات كبيرة في تمرير قانون حول تجنيد اليهود
الـمـتــديـنـيــن فــي الـجـيــش ،األم ــر ال ــذي يـعـتــرض عليه
اثنان من األحزاب الدينية في األغلبية ،كما أن رئيس
الــوزراء مهدد بتهم فساد في  3قضايا ،بعد توصية
من الشرطة.
(تل أبيب  -د ب أ ،أ ف ب ،رويترز)
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إيران تعلن نفاد المدخرات ...وأزمتها أعمق من العقوبات

ّ
● «الخارجية» تدافع عن موقفها من إسرائيل ● «شبكة فساد» تغلغلت بالمصارف ● خامنئي يشيع شاهرودي
ّقدم الرئيس اإليراني حسن
روحاني الموازنة المالية الجديدة
إلى مجلس الشورى ،أمس،
وكشف خالل استعراضها أن
مدخرات البالد من العمالت
األجنبية نفدت ،على وقع
العقوبات األميركية ،في حين
كشف تقرير أن أزمة االقتصاد
اإليراني أعمق من ضغوط
واشنطن.

بعد نحو  8أشهر من انسحاب
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة م ــن االت ـفــاق
ال ـن ــووي وإعــان ـهــا إعـ ــادة فــرض
عقوبات اقتصادية خانقة على
طـهــران ،كشف الرئيس اإليــرانــي
حـ ـ ـس ـ ــن روحـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــي ،أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،أن
المدخرات من العمالت األجنبية
وصـلــت خ ــال األش ـهــر الماضية
إلى الصفر.
وقدم روحاني مشروع موازنة
البالد للعام الفارسي الجديد (47
مليار دوالر بسعر السوق الحرة)
إلى مجلس الشورى «البرلمان»،
ً
أمس ،مؤكدا أن حكومته اتخذت
إجراءات صعبة إلنقاذ إيران.
وحذر روحاني ،الذي أيد بشدة
االتفاق النووي مع القوى الكبرى
عــام  ،2015مــن أن «هــدف أميركا
ه ــو ت ــرك ـي ــع ال ـن ـظ ــام اإلس ــام ــي،
وستفشل في ذلك ،لكن ال شك أن
العقوبات الظالمة ستؤثر على
معيشة المواطنين ،وعلى التنمية
والنمو االقتصادي».
وأض ـ ــاف أن ال ـع ـقــوبــات أث ــرت
ً
ً
عـ ـمـ ـلـ ـي ــا ون ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــا ع ـ ـلـ ــى سـ ــوق
العمالت في إيران ،حيث ساهمت
ف ــي ت ــده ــور ال ـع ـم ـل ــة اإلي ــرانـ ـي ــة،
ً
مــوضـحــا أن ال ـمــوازنــة الـجــديــدة
تتناسب مع العقوبات المفروضة.

زيادة وتقليص

إطالق سراح جامعي
بريطاني  -إيراني
متهم بالتجسس

ودعم اإلنتاج والتوظيف والسعي
إلعادة تدشين آالف المشروعات
الـحـكــومـيــة الـمـتــوقـفــة بمساعدة
مستثمري القطاع الخاص.

أرب ــاح مالية غير قانونية جــراء
ال ـم ـض ــارب ــة» ،واس ـت ـغ ــال حــاجــة
اإل يــرا نـيـيــن للعملة الصعبة في
ظل العقوبات التي تحظر دخول
ال ـ ــدوالر األم ـيــركــي إل ــى األس ــواق
اإليرانية.

في هــذه األثـنــاء ،أعلنت وزارة
األمـ ـ ــن اع ـت ـق ــال ع ـن ــاص ــر «شـبـكــة
فساد مالي» تضم  17شخصا ،في
محافظات سيستان وبلوجستان
وطهران ومازندران وقم وكرمان
وأصفهان ،مؤكدة أنها توغلت في
النظام المصرفي وتداول العملة
الصعبة .وأص ــدرت وزارة األمــن
ً
ّ
بيانا أعلنت فيه أن «الشبكة ،من
خــال الـتــذرع بعمليات استيراد
س ـلــع ،قــامــت عـبــر وث ــائ ــق مزيفة
بتسجيل طلبات استيراد بهدف
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى ع ـم ـل ــة ص ـع ـبــة
ب ـس ـع ــر الـ ـ ـص ـ ــرف الـ ــرس ـ ـمـ ــي ،ثــم
إرسالها عبر حــواالت إلى مراكز
أخرى لتقوم هناك ببيعها بسعر
السوق الموازية والحصول على

امتعاض إيراني

اعتقال «شبكة»

ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاق ،ات ـ ـ ـهـ ـ ــم وزي ـ ـ ــر
الـخــارجـيــة محمد ج ــواد ظريف،
أمـ ـ ــس ،ال ـ ـ ــدول األوروب ـ ـي ـ ــة ب ـعــدم
الـقـيــام بـمــا ي ـلــزم إلن ـقــاذ االت ـفــاق
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ،بـ ـع ــد أن تـ ــأخـ ــرت فــي
تدشين نظام مالي لاللتفاف على
العقوبات األميركية أطلقت عليه
اسم « ،»SPVوقال الوزير اإليراني
ّ
لتحمل
إن أوروب ــا غير مستعدة
مـســؤولـيــاتـهــا فــي االت ـف ــاق الــذي
يـهــدف لمنع ط ـهــران مــن تطوير
سالح ذري.
واعتبر ظريف أن الوضع القائم
بعد انسحاب واشنطن وفرضها
للعقوبات يجعل أوروبا تستفيد

دون تقديم ما وعــدت به طهران،
لحثها على االلتزام باالتفاق.

متاعب عميقة
وج ــاء ط ــرح روحــانــي للموازنة
في وقت تواجه حكومته تحديات
اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،وإن ك ــان ــت
م ـشـكــات ـهــا أع ـم ــق م ــن ال ـع ـقــوبــات
ً
األمـيــركـيــة الـتــي تمثل ضـغــوطــا ال
ُيستهان بها .وخسر الريال اإليراني
نصف قيمته مقابل الـ ــدوالر ،منذ
أعـلــن تــرامــب انسحابه .وأدى ذلك
إلى ارتفاع األسعار وحجب معظم
االسـتـثـمــارات األجـنـبـيــة الـتــي كــان
روحاني يأمل في جذبها ،إذ يتوقع
ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي اآلن أن
يتقلص االقتصاد بنسبة  3.6في
المئة العام المقبل.
وقــال محمد ماهيداشتي ،وهو
رج ــل اقـتـصــاد مقيم فــي إيـ ــران ،إن
«ال ـن ـظ ــام الـمـصــرفــي ه ــو المشكلة
ال ـك ـب ــرى ،إذ إن ــه يـعـلــن ع ــن أص ــول
ً
وهمية ويعاني قروضا متعثرة».

ك ـمــا ت ـعــانــي ال ـب ـنــوك م ــن تــراكــم
الممتلكات الـعـقــاريــة غير الـقــادرة
على بيعها ،بعد أن ضخت السيولة
في مشاريع إنشائية ،عندما شهد
قـطــاع الـبـنــاء طـفــرة فـقــدت زخمها
ابتداء من عام .2013

انتقاد ودفاع
إلى ذلك ،ثارت انتقادات شديدة
م ــن عـ ــدة اتـ ـج ــاه ــات لـتـصــريـحــات
أدل ــى بـهــا ظــريــف ،نـفــى خــالـهــا أن
يـكــون أي مـســؤول إيــرانــي قــد هدد
بمحو إســرائـيــل أو تــدمـيــرهــا ،في
ح ـي ــن داف ـ ـعـ ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
عـ ــن ت ـص ــري ـح ــات ظـ ــريـ ــف ،وق ــال ــت
إنـهــا تـعــرضــت لتفسيرات خاطئة
وم ـغــرضــة .وق ــال الـمـتـحــدث باسم
الخارجیة بهرام قاسمي ،أمس ،إن
«تناغم بعض األشخاص مع اإلعالم
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـم ـنــاهــض ل ـل ـثــورة،
ب ـهــدف ح ــرف الـتـصــریـحــات ،یثیر
الشكوك وال یمكن استیعاب مغزاه».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف قـ ــاس ـ ـمـ ــي« :شـ ـه ــدن ــا

وقــال زرقــي ،في الفيديو الــذي نشره قبل وفاته:
«م ــن أج ــل أب ـنــاء الـقـصــريــن الــذيــن ال يملكون مــورد
رزق .اليوم سأقوم بثورة ،سأضرم النار في نفسي».
وتعيد الواقعة إلى األذهان ما حدث قبل ثمانية
أع ــوام عـنــدمــا أح ــرق محمد الـبــوعــزيــزي نفسه في
محافظة سيدي بوزيد ليفجر ثورة في تونس.
وعـ ــاد الـ ـه ــدوء ،أمـ ــس ،إل ــى ال ـق ـصــريــن ،وه ــي من
بين المدن األولى التي اندلعت فيها االحتجاجات
االجتماعية في  ،2010وقتلت قوات الشرطة خاللها
محتجين قبل أن تتسع رقعة التظاهرات في تونس
وتطيح بنظام الرئيس زين العابدين بن علي آنذاك.
ورغــم التقدم المسجل في االنتقال الديمقراطي
بـعــد اإلط ــاح ــة بـنـظــام زي ــن ال ـعــابــديــن ب ــن عـلــي في
 2011والعودة إلى النمو بعد سنوات من الركود،
تجد السلطات التونسية صعوبات في االستجابة
للتطلعات االجتماعية للشعب.
(تونس  -أ ف ب)

خامنئي وشاهرودي
إلى ذلك ،يؤم المرشد األعلى علي
خامنئي الصالة ،اليوم ،على جثمان
ر ئـيــس مجمع تشخيص مصلحة
النظام محمود هاشمي شاهرودي،
الذي وافاه األجل مساء أمس األول
إثر مرض عضال .في سياق منفصل،
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية
ّ
أمس أن جامعيا بريطانيا  -إيرانيا
يــدعــى عـبــاس عــدالــت ،مــوقــوف في
إيــران منذ أبريل الفائت ،لالشتباه
بدوره في «شبكة تجسس» ،قد عاد
ً
أخيرا إلى بالده.
(طهران -إرنا ،أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

قـ ـت ــل  3أش ـ ـخـ ــاص وجـ ـ ـ ــرح  10فـ ــي ه ـج ــوم
«إره ــاب ــي» ن ـفــذه «ث ــاث ــة أو أرب ـع ــة» مسلحين،
أحــدهــم ان ـت ـحــاري عـلــى مـقــر وزارة الـخــارجـيــة
الليبية ،صباح أمس ،في طرابلس.
وفي بيان ،تحدثت وزارة الخارجية الليبية
عن «هجوم انتحاري نفذته عناصر إرهابية»،
م ـش ـي ــدة ب ــاألجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة الـ ـت ــي «ت ـعــام ـلــت
ّ
بــاح ـتــراف ـيــة عــال ـيــة م ــع ه ــذا ال ـه ـج ــوم ،م ــا قــلــل
مــن عــدد الضحايا واسـهــم فــي السيطرة على
المهاجمين في زمن قياسي» .وذكرت مصادر
أمنية أن أحد القتلى الثالثة دبلوماسي يتولى
إدارة فــي وزارة الخارجية .ولــم تعرف هويتا
القتيلين اآلخرين .واتهم طارق الدواس ،الناطق
باسم القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية

تنظيم «داعش» بتنفيذ الهجوم .وقال إن «سيارة
مفخخة انفجرت أوال قرب المبنى ،ما دفع قوات
األم ــن إل ــى الـتــوجــه إل ــى ال ـمــوقــع» .وأض ــاف أن
«انتحاريا دخل بعد ذلك إلى المبنى ،حيث ّ
فجر
نفسه في الطابق الثاني .وقتل مهاجم ثان في
حرم المبنى بعد انفجار حقيبة كان يحملها،
بينما قتلت قــوات األمــن في الـخــارج المهاجم
الثالث الــذي لم يكن مسلحا وكــان لديه سترة
واقية للرصاص فقط».
وضربت قوات األمن طوقا أمنيا حول مكاتب
وزارة الخارجية التي دمرتها النيران.
مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،أعـلـنــت وزارة الــداخـلـيــة
الليبية ،أمــس األول ،اكتشاف مقبرة جماعية
تضم رفــات  34مسيحيا اثيوبيا قضوا على

يــد تنظيم «داع ــش» عــام  .2015وفــي موسكو،
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل
بوغدانوف ،انه ينبغي أن يلعب سيف اإلسالم
ال ـق ــذاف ــي ابـ ــن ال ــزع ـي ــم ال ـل ـي ـبــي ال ــراح ــل معمر
الـقــذافــي دورا فــي المشهد السياسي الليبي.
وأوض ــح بــوغــدانــوف« :نــدعــم الـجـمـيــع .نعتقد
أنه ال ينبغي عزل أحد أو إقصائه عن أداء دور
سياسي بناء ،ولهذا السبب نتواصل مع كل
الجماعات المتمركزة في غرب وشرق وجنوب
البالد .يتمتع سيف اإلسالم بدعم قبائل محددة
في مناطق محددة من ليبيا ،وكل هذا ينبغي
ً
أن يكون جزءا من العملية السياسية الشاملة
بمشاركة القوى السياسية األخرى».
(عواصم  -وكاالت)

الكنيسة األرثوذكسية
تتحدى الرئيس األوكراني

سودانيون يرددون شعارات ضد الحكومة في الخرطوم أمس (رويترز)
وتـ ـشـ ـه ــد واليـ ـ ـ ـ ــات ومـ ـ ـ ــدن ف ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــودان مـنــذ
االربعاء الماضي احتجاجات على تردي األوضاع
االقتصادية ،تخللتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط
قتلى وجرحى.
وك ــان رئـيــس «ح ــزب األمـ ــة» الـقــومــي الـمـعــارض
الصادق المهدي ،أعلن السبت الماضي سقوط 22

قتيال ،واعتقال العشرات جراء االحتجاجات.
إال أن منظمة العفو الدولية ،المدافعة عن حقوق
اإلنسان ،أحصت مقتل  37من المتظاهرين برصاص
قوات األمن السودانية ،خالل  5أيام من االحتجاجات.
وقالت سارة جاكسون ،مساعدة مدير المنظمة
غير الحكومية لمنطقة شــرق إفريقيا والبحيرات

رفضت الكنيسة األرثوذكسية
في أوكرانيا تنفيذ القانون
الذي اعتمده الرئيس
األوكراني بيترو بوروشينكو
السبت املاضي ،والذي يفرض
على الكنيسة اإلفصاح من
خالل اسمها عن ارتباطها
الوثيق بروسيا ،من خالل
تسمية نفسها بـ"الكنيسة
األرثوذكسية الروسية".
وقال كبير األساقفة ،نيقوالي
بالشوف ،رئيس الكنيسة
التي تتبع البطريركية
الروسية في موسكو" :نعتزم
الدفاع عن حقوقنا باستخدام
كل السبل ،ولن نسمح
ألحد أن يملي علينا اسم
كنيستنا".

بكين تحذر باريس من
التدخل لمصلحة كندا

انتشار أمني بمحيط قصر الرئاسة والوزارات في الخرطوم
بعد ساعات قليلة من خطابه ،الــذي تعهد فيه
لمواطنيه باتخاذ «إجراءات حقيقية تعالج الوضع
االق ـت ـص ــادي ال ـم ـت ــردي ،وت ــوف ــر ال ـح ـي ــاة الـكــريـمــة
لهم» ،دعــا الرئيس السوداني عمر البشير ،أمس،
مــواط ـن ـيــه إلـ ــى ال ـت ـضــافــر م ــع ب ـع ـض ـهــم ،ف ــي وقــت
تواصلت تظاهرات االحتجاج على تردي األوضاع
المعيشية ،بينما أغلقت قوات األمن الطريق المؤدي
الــى القصر الــرئــاســي فــي الـخــرطــوم ،لمنع وصــول
المتظاهرين اليه.
وف ــي أول ظـهــور جـمــاهـيــري لــه بـعــد مــوجــة من
االحـتـجــاجــات ،ألـقــى البشير كلمة مقتضبة ،أمــام
تجمع من أنصاره بمنطقة ود ،جنوب والية الجزيرة،
دعاهم فيها إلى التضافر مع بعضهم ،متهما «بعض
الخونة والعمالء والمرتزقة والمندسين باستغالل
الضائقة المعيشية للتخريب لخدمة أعداء السودان».
وقال إن الحكومة ماضية «في إنفاذ مشروعات
التنمية واإلع ـمــار لمصلحة المواطنين وإصــاح
ُ
أح ــوال ـه ــم» ،مـعـتـبــرا أن «ه ـن ــاك حــربــا ت ـشــن تـجــاه
ال ـس ــودان ،لتمسكه بدينه وعــزتــه الـتــي ال يبيعها
بالقمح أو الدوالر» ،مضيفا« :نعلم أننا نعاني أزمة
ومشاكل اقتصادية ،لكن السبب هو الحصار».
وأكدت وكالة األنباء الرسمية (سونا) أن البشير،
ال ــذي ك ــان يــرافـقــه ع ــدد مــن ال ـ ــوزراء ،عقد ع ــددا من
اللقاءات الجماهيرية في الــواليــة ،بمشاركة والي
الجزيرة محمد طاهر إيال .وأضافت« :استهل جولته
بمشاهدة عرض لعدد من المشروعات التنموية في

مع ارتفاع قتلى املد البحري
إلى  429قتيال واملصابني إلى
 1500شخص ،بدأ ضحايا
التسونامي في إندونيسيا
يتلقون أمس املساعدات التي
هم في ِّ
أمس الحاجة إليها،
لكن العاملني في املجال
اإلنساني يحذرون من خطر
نفاد األدوية واملياه النظيفة،
في ظل توافد اآلالف إلى
مالجئ اإلغاثة املستحدثة
واملكتظة.
وتزداد املخاوف من حدوث
أزمة صحية عامة مع ارتفاع
حصيلة التسونامي الناجم
عن ثوران بركاني ضرب
ّ
املنطقة السبت ،وخلف 400
قتيل تقريبا وآالف املشردين
جراء انهيار منازلهم.

موسكو :سيف اإلسالم القذافي له دور في المشهد السياسي الليبي

البشير للسودانيين :لن نبيع ديننا وعزتنا بالقمح أو الدوالر
الوالية ،والتي بلغت  292مشروعا تنمويا وخدميا
في مجاالت الصحة والتعليم والـطــرق والكهرباء
وال ـم ـي ــاه وال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة وال ـش ـب ــاب والــريــاضــة
والشؤون االجتماعية والقطاع االقتصادي ،بتكلفة
وص ـل ــت إلـ ــى  2.9م ـل ـيــار جـنـيــه سـ ــودانـ ــي» .وك ــان
البشير وجــه ،فــي أول تعليقات علنية لــه ،خطابا
إلى الشعب السوداني ،مساء أمس األول ،حذر فيه
من «االستجابة لمحاوالت زرع اإلحباط» ،كما حذر
المواطنين «من االلتفات لـمروجي االشاعات».
وتزامن أول ظهور علني للبشير منذ  6أيام مع
انتشار كثيف بمحيط القصر الرئاسي والــوزارات
ل ـقــوات الـشــرطــة فــي الـخــرطــوم أم ــس ،بـعــد دع ــوات
لمسيرة «تجمع المهنيين».
وأغلقت قوات األمن الطريق المؤدي الى القصر
الرئاسي ،كما شوهدت أعداد كبيرة من الشرطة في
معظم الشوارع التي تؤدي الى مركز المدينة ،وبدا
وســط الـخــرطــوم شبه خــال مــن حــركــة المواطنين
ال ـم ـع ـتــادة ،م ــع وجـ ــود غـيــر مـسـبــوق ل ـقــوى األم ــن
المختلفة .ويــأتــي االنتشار الكثيف للشرطة بعد
دعوات انتشرت عبر وسائل التواصل االجتماعي
لحشد جماهيري عند الــواحــدة ظهر أمــس ،وسط
الـ ـخ ــرط ــوم ،دعـ ــا إل ـي ــه ت ـج ـمــع ي ــدع ــى «الـمـهـنـيـيــن
الـســودانـيـيــن» ،وه ــو تجمع جــديــد وغـيــر مـعــروف
القيادة ،للمطالبة بتنحي البشير الفوري ،عبر مذكرة
تسلم للقصر الجمهوري ،وســط تأييد من بعض
قوى المعارضة.

مخاوف من أزمة صحية
عامة في إندونيسيا

ف ــي األی ـ ــام األخـ ـی ــرة حـلـقــة جــدیــدة
م ــن سـلـسـلــة ال ـه ـج ـمــات اإلعــام ـیــة
والدعایات السلبیة ،التي استهدفت
وزیر الخارجیة بذریعة جانب من
مقابلته المفصلية والمؤثرة حول
الـكـیــان الـصـهـیــونــي ،أجــرتـهــا معه
صحیفة لوبوان الفرنسیة البارزة».

ليلية بين محتجين واألمن  3قتلى بهجوم «داعشي» استهدف مقر
تونس :اشتباكات ً
إثر انتحار صحافي حرقا في القصرين
وزارة الخارجية في طرابلس
أطلقت قوات األمن التونسي الغاز المسيل للدموع
لتفريق محتجين في وقــت متأخر من مساء أمس
ُ
األول ،إثر وفاة المصور الصحافي عبد الرزاق زرقي،
ال ــذي أق ــدم عـلــى حــرق نفسه فــي مــديـنــة القصرين،
غرب البالد.
وشهد وسط القصرين حال احتقان ليل االثنين،
ح ـي ــث أش ـع ــل الـ ـعـ ـش ــرات م ــن ال ـم ـح ـت ـج ـيــن ع ـجــات
مطاطية ،وأغـلـقــوا الـطــريــق فــي حــي الـنــور وشــارع
الحبيب بورقيبة الرئيسي ،وردت عليهم الشرطة
باستعمال الغاز المسيل للدموع.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان
الزعق ،أمس ،إن ستة أمنيين أصيبوا بجروح خفيفة
خ ــال ال ـمــواج ـهــات ،وت ــم تــوقـيــف تـسـعــة أشـخــاص
عقبها.
ُ
وتوفي زرقي بعدما أضرم النار في نفسه مساء
االثـنـيــن احـتـجــاجــا عـلــى الـبـطــالــة ،وعـلــى األوض ــاع
المتردية في منطقة القصرين.

مقتل  62بسلسلة هجمات
متفرقة في أفغانستان

أعلنت وزارة الداخلية
األفغانية ،أمس ،مقتل رئيس
اللجنة العسكرية في شبكة
حقاني سيف الله ،إلى
جانب ستة آخرين في غارة
جوية بقرية مارجا في إقليم
باكتيكا ،موضحة أنه كان
مسؤوال عن توفير الدعم
اللوجستي للجماعة.
وفي حني أدى هجوم
باألسلحة النارية
والتفجيرات االنتحارية على
مجمع مكاتب وزارة األشغال
العامة والشؤون االجتماعية
والشهداء واملقعدين في
كابول ،ملقتل  43شخصا،
أفاد مسؤولون بأن  12من
قوات األمن قتلوا في هجمات
لحركة "طالبان" بإقليمس
فارياب ونانغارهار شرق
أفغانستان.

روحاني يسلم رئيس البرلمان علي الريجاني مشروع الموازنة أمس (إي بي أيه)

وع ــن أه ــم ج ــوان ــب ال ـم ــوازن ــة،
أوض ـ ــح ال ــرئ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي أنـهــا
تتضمن زي ــادة بنسبة  %20في
رواتــب الموظفين والمتقاعدين،
وخفض حصة صندوق التنمية
ال ــوط ـن ــي م ــن إيـ ـ ـ ــرادات ص ـ ــادرات
الـ ـنـ ـف ــط ب ـن ـس ـب ــة  %13م ـق ــارن ــة
بــال ـمــوازنــة ال ـســاب ـقــة ،بــاإلضــافــة
لـنـحــو  14م ـل ـيــار دوالر لـتــوفـيــر
ال ـس ـل ــع األس ــاسـ ـي ــة م ـث ــل الـ ـغ ــذاء
والدواء بأسعار رخيصة ،ارتفاعا
مــن  13مـلـيــار دوالر فــي مــوازنــة
السنة الحالية.
ّ
وتضمن مشروع الموازنة ،التي
تنتظر موافقة نــواب «الـشــورى»،
خ ـف ــض م ـ ــوازن ـ ــة وزارة ال ــدف ــاع
وال ـج ـي ــش و«الـ ـ ـح ـ ــرس الـ ـث ــوري»
و«الباسيج» إلى النصف ،مقارنة
بموازنة العام الماضي.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــق ،ق ـ ــال
م ـس ــؤول ــون إن ال ـم ــوازن ــة تـهــدف
لتوفير االحـتـيــاجــات األساسية
لـ ـمـ ـح ــدودي الـ ــدخـ ــل ،ب ـم ــن فـيـهــم
موظفو الحكومة والمتقاعدون،

سلة أخبار

الـكـبــرى وال ـق ــرن اإلفــري ـقــي ،أم ــس األول« ،إن واقــع
استخدام قوات األمن للقوة المميتة من دون تمييز
ضد المتظاهرين العزل أمر مقلق جدا».
ودعـ ـ ــت ال ـم ـن ـظ ـمــة ال ـس ـل ـط ــات إل ـ ــى «وضـ ـ ــع حــد
الستخدام القوة المميتة ،وتجنب إراقة المزيد من
(الخرطوم  -وكاالت)
الدماء بال طائل».

رفضت الناطقة باسم وزارة
الخارجية الصينية ،هوا
شونيينغ ،بشدة ،أمس ،تدخل
الحكومة الفرنسية ملصلحة
َ
كنديني معتقلني في بكني ،في
وقت تخضع مسؤولة صينية
كبيرة ملجموعة االتصاالت
"هواوي" لإلقامة الجبرية
في كندا ،داعية باريس إلى
"احترام السيادة القضائية
للصني".
وكانت فرنسا َّ
عبرت عن قلقها
لتوقيف ُّ
السلطات الصينية
منذ  10ديسمبر ،الدبلوماسي
السابق مايكل كورفيغ
واملستشار مايكل سبافور
بداعي أنشطة "تهدد األمن
القومي" ،وفق بكني.

دلبلا
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رﻳﺎﺿﺔ

ً
ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻗﻄﺮي ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻸﺑﻄﺎل

اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺗﺒﻌﺪ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻌﻨﺰي وﺧﺎﻟﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻋﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻷزرق ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات

ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﻓﺘﺎو ...وﺧﻠﻴﻔﺔ ﻏﺎدر اﻷﺑﻴﺾ إﻟﻰ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
●

ﻻﻋﺒﻮ اﻷزرق ﺧﻼل اﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

اﻹﺻﺎﺑﺎت
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ
ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ

اﻟﺒﻨﺎي

ﻣـﻨــﺢ اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟـﻔـﻨــﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟـﻘــﺪم ،ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟـﻤــﺪرب اﻟﻜﺮواﺗﻲ روﻣﻴﻮ ﺟــﻮزاك،
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻌﻨﺰي وﺧﺎﻟﺪ
إﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ ﻣــﻦ اﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ اﻟــﺬي أﺟــﺮي
أﻣﺲ اﻷول ،ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ذﻳﺎب ﻋﻮاﻧﺔ،
ﺑـﻤـﻘــﺮ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻹﻣـ ــﺎراﺗـ ــﻲ ،ﺿﻤﻦ
اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻤﻪ اﻷزرق ﻫﻨﺎك
اﺳـﺘـﻌــﺪادا ﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻪ ﻣــﻊ اﻷﺑﻴﺾ
ﻳ ــﻮم  ٢٨ﻣ ــﻦ اﻟـﺸـﻬــﺮ اﻟ ـﺠ ــﺎري ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺎد آل ﻣﻜﺘﻮم ﻓﻲ ﻧﺎدي اﻟﻨﺼﺮ،
وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻬﻤﺎ ﻟﺸﺪ ﺧﻔﻴﻒ
ﻗﺮر ﻋﻠﻰ أﺛﺮه رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
د .ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ اﻟﺒﻨﺎي رﻓﻊ ﺗﻮﺻﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻬﺎز ﺑــﺈراﺣــﺔ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ،ﺗﻔﺎدﻳﺎ
ﻟﺘﻔﺎﻗﻢ اﻹﺻﺎﺑﺔ.
وﻗ ــﺮر اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎز اﻟـﻄـﺒــﻲ ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ
إﺑـ ــﺮاﻫ ـ ـﻴـ ــﻢ واﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﺰي ﻓـ ــﻲ ﺗ ــﺪرﻳ ــﺐ
اﻷﻣـ ــﺲ ،ﻋـﻠــﻰ أن ﻳـﺘــﻢ اﺧـﺘـﺒــﺎرﻫـﻤــﺎ
واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﻤﺎ
ﻟ ـﻠ ـﻌــﻼج اﻟـ ــﺬي ﺗ ــﻢ ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪه ﻟـﻬـﻤــﺎ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺳﺘﻤﺮارﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
أو ﻣﻨﺤﻬﻤﺎ راﺣــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻋﻠﻰ أن

ﻳـﺸــﺎرﻛــﺎ ﻓــﻲ ﺗ ــﺪرب اﻟ ـﻴــﻮم .وﺷــﺎرك
اﻟﻼﻋﺐ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺧﻠﻒ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺐ
أﻣــﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺎﻓﻴﻪ
ﻣــﻦ اﻹﺻــﺎﺑــﺔ ،وﻫــﻲ ﻋـﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﺷﺪ
ﺑﺴﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﻀﻠﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ،ﺧﺮج
ﻋﻠﻰ أﺛــﺮه ﻣــﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ
اﻟــﺬي أﺟــﺮي ،أﻣــﺲ اﻷول ،ﻟﻴﺨﻀﻊ
اﻟﻼﻋﺐ ﻟﻠﻌﻼج.
وﻳ ـ ـ ـ ــﻮاﺻ ـ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎز اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻲ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻀ ـﻴ ــﺮ ﻟـ ـﻤ ــﻮاﺟـ ـﻬ ــﺔ اﻷﺑـ ـﻴ ــﺾ
اﻹﻣﺎراﺗﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟﺮﺗﻮش
اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻠﻌﺐ
ﺑ ـ ـﻬـ ــﺎ ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﻳ ـ ــﻮاﺻ ـ ــﻞ اﻟ ــﻼﻋـ ـﺒ ــﻮن
اﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺠﻤﻞ
اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ.
وﻗﺴﻢ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ إﻟﻰ ﺛﻼث
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ،إذ ﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟــﺪﻓــﺎع واﻟﻮﺳﻂ
واﻟﻬﺠﻮم ،ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﺟﺒﺎت ﻛﻞ ﺧﻂ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﺘﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ
ﺗﺪرﺑﻮا ﻋﻠﻴﻪ.
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ــﻮاﺻـ ــﻞ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎز اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ

ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ،ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ
ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﻓﻴﻪ ،ﻋﻠﻰ أن
ﻳﺘﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﺑﺘﺪاء
ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ،ﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻛﻞ ﻻﻋﺐ ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة ،اﻟ ـﺘــﻲ ﻳ ـﻌــﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﺠﻬﺎز ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى
اﻷداء اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸزرق.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻻﺗﺤﺎد اﻹﻣــﺎراﺗــﻲ ﻗﺮر
ﻣﻨﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻣﻦ
ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺒﺎراة ،ﻣﺒﺮرا أﻧﻪ ﻳﺴﻌﻰ
ﻟ ـﻠ ــﻮﻗ ــﻮف ﻋ ـﻠــﻰ ﺟ ـﻬ ــﻮزﻳ ــﺔ اﻟـﻤـﻠـﻌــﺐ
ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻛﺄس
آﺳﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ اﻹﻣ ــﺎرات،
ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة ﻣــﻦ  ٥ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ ﺣـﺘــﻰ ١
ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ.

اﻟﺒﻨﺎي :ﺗﻔﺎدي اﻹﺻﺎﺑﺎت
وأﻛﺪ اﻟﺒﻨﺎي أن اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﺗﺴﻴﺮ و ﻓـﻘــﺎ ﻟﻠﺨﻄﺔ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺿـ ــﻮﻋـ ــﺔ ،ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔ ــﺎ أﻧ ـ ـ ــﻪ ﻣــﻦ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺗﻌﺮض ﺑﻌﺾ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ

ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ  -ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ »ﻋﺮﺑﻴﺔ اﻟﻴﺪ«
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﻠﺘﻘﻴﺎن اﻟﻤﻜﻨﻴﻦ وﺳﺎﻗﻴﺔ اﻟﺰﻳﺖ ﻓﻲ رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
●

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻳ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﻊ ﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ــﺎ اﻟ ـﺴــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ واﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ إﻟ ــﻰ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺸﻮارﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻷﻣﻴﺮ ﻓﻴﺼﻞ
ﺑﻦ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟــ ٣٤ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ أﺑﻄﺎل اﻟﺪوري
ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ ،واﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻨﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻷول ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ ﺳﺒﻮرﺗﻴﻨﻎ ﻣﻜﻨﻴﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ،وﻓﻲ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎء ﻣﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻊ
ﻧﻈﻴﺮه ﺳﺎﻗﻴﺔ اﻟﺰﻳﺖ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﻤﻀﻴﻒ ﻓﻲ
رﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟـﻴــﻮم ﻓــﻲ اﻟ ــﺪور ذاﺗ ــﻪ اﻟﺘﺮﺟﻲ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻊ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟـﻈـﻬــﺮ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺨﺘﺘﻢ ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت اﻟﻴﻮم
ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﺴﺎء ،ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي ﺳﻴﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﻄﺮي وﺳﻜﻴﻜﺪة اﻟﺠﺰاﺋﺮي.
وﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟ ــﺪور اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي اﻧﺘﻬﺖ
أﻣـ ــﺲ اﻷول ﺑ ـﻔ ــﻮز اﻟ ـﺴــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ
اﻟﺴﻌﻮدي  ،٢١-٢٢ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟــﻰ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺧﺴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻣﺎم ﺳﺒﻮرﺗﻴﻨﻎ ﻣﻜﻨﻴﻦ
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ،٢٢-٢٦وﺗﻐﻠﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﻄﺮي ﻋﻠﻰ
ﺷﺒﺎب ورﻗﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي .١٧-٢٩

ﺑ ـ ـﻬـ ــﺬه اﻟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﺠ ــﺔ ﺣـ ــﺎﻓـ ــﻆ ﺳ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺰﻳ ــﺖ
اﻟﻤﻀﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺻــﺪارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟــﻰ ﺑـ٦
ﻧﻘﺎط ،ﻳﻠﻴﻪ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑـ ٤ﻧﻘﺎط ،وأﻣﻞ ﺳﻜﻴﻜﺪة
اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑـﻨﻘﻄﺘﻴﻦ ،واﻟﺨﻠﻴﺢ اﻟﺴﻌﻮدي
راﺑﻌﺎ وأﺧﻴﺮا ﺑــﺪون رﺻﻴﺪ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺼﺪر
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟـﺘــﺮﺟــﻲ ﺑ ــ ٦ﻧـﻘــﺎط ،ﻳﻠﻴﻪ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﻄﺮي وﺳﺒﻮرﺗﻴﻨﻎ اﻟﻤﻜﻨﻴﻦ ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺑ ـﻔــﺎرق اﻷﻫـ ــﺪاف ورﺻ ـﻴــﺪ  ٣ﻧ ـﻘــﺎط ،واﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
راﺑﻌﺎ ﺑـ ٤ﻧﻘﺎط ،وورﻗﻠﺔ ﺧﺎﻣﺴﺎ وأﺧﻴﺮا ﺑﺪون
رﺻﻴﺪ وودع اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
وﻳﺴﻌﻰ اﻟﺴﻤﺎوي إﻟــﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻐﺎﻣﺮﺗﻪ
ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ ،وﺣـﺠــﺰ إﺣ ــﺪى ﺑـﻄــﺎﻗــﺎت ﻧﺼﻒ
اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ ،ﻣــﺮﺗـﻜــﺰا ﻋﻠﻰ ﻋــﺮوﺿــﻪ اﻟـﻘــﻮﻳــﺔ ﻣﻨﺬ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،وﻃﻤﻮح ﻻﻋﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﺑـﻨـﻔــﺲ اﻟ ـﻄ ـﻤــﻮح ﻳــﺄﻣــﻞ اﻟـﻤـﻜـﻨـﻴــﻦ ﺗﺨﻄﻲ
ﻋﻘﺒﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،واﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻷﻗﺼﻰ
ﻣﺪى ،ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻻﻋﺒﻴﻪ اﻟﻤﺘﻄﻮر
ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة ﻷﺧﺮى.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ،أﻛــﺪ ﻣ ــﺪرب اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﻼ ،ﻓﻲ اﺗﺼﺎل ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ،أن اﻟﺴﻤﺎوي
ﺗﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻼل اﻟﺪور اﻷول ،وﻧﺠﺢ ﻓﻲ

أﻛــﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم،
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،أن اﻷﺑﻴﺾ ﺳﻴﺨﻮض ﻣﻌﺴﻜﺮا
ﻣﻐﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  ٩ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺣﺘﻰ
 ٢٣ﻣــﻦ اﻟـﺸـﻬــﺮ ﻧـﻔـﺴــﻪ ،اﺳ ـﺘ ـﻌــﺪادا ﻟـﻠـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﻠﻖ اﻵﺳﻴﻮي اﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﺪوري أﺑﻄﺎل آﺳﻴﺎ.
وﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺄﻫﻞ اﻟﻔﺎﺋﺰ
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ذوب آﻫﻦ أﺻﻔﻬﺎن ،ﻓﻲ إﻳﺮان ﻓﻲ  ١٢ﻣﻦ
اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة أﻣﺎم
اﻟﻐﺮاﻓﺔ اﻟﻘﻄﺮي ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ  ١٩ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻗــﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" إن اﻷﺑﻴﺾ ﻳﺘﻄﻠﻊ
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﻘﻄﺮي ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
أن اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺰ ﻳـﻨـﺼــﺐ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﺔ ،ﻋﻠﻰ
اﻻﺳـﺘـﻌــﺪاد ﻟﻠﻤﻠﺤﻖ اﻵﺳ ـﻴــﻮي ،ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ
اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت.
وأﺿـ ــﺎف أن ﻃ ـﻤــﻮح اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻛـﻤــﺎ اﻟ ــﻮﺣ ــﺪات،
وﺑﻘﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﻖ ﻫﻮ اﻟﺘﺄﻫﻞ
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻜﺒﺎر ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ دوري أﺑﻄﺎل آﺳﻴﺎ،
ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ.
وﻋﻦ اﻟﻔﻮز اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ اﻷﺑﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﻄﺎن ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻬﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﻛﺄس اﻻﺗﺤﺎد ،ﻗﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ إن

●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮراد

ُ
ﺗﺤﺴﻢ اﻟﻴﻮم اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻷﺧﻴﺮة
اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺪور اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ
دوري ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﺘﻘﻲ
اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻊ اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ﻣـ ــﻦ ﻣـ ـﺴ ــﺎء اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻــﺎﻟــﺔ
ﻧ ـ ــﺎدي ﻛ ــﺎﻇ ـﻤ ــﺔ ،ﺿ ـﻤــﻦ اﻟ ـﺠــﻮﻟــﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ٣
ﻣﻮاﺟﻬﺎت أﺧﺮى؛ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﺴﺎﺣﻞ
ﻣﻊ اﻟﻨﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﺴﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﻟﺔ ذاﺗﻬﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻌﺐ
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺮ ،اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻊ
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﺴﺎء،
وﻳﻠﻴﻬﺎ ﻟﻘﺎء ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺮﻳﻦ.
وﻳـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪر اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺗــﺮﺗ ـﻴــﺐ
ا ﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮق ﺑـ ـ ـ ـ ــ ٢٠ﻧـ ـﻘـ ـﻄ ــﺔ دون أي
ﻫ ــﺰﻳ ـﻤ ــﺔ ،ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﺑ ـﻌ ــﺪه اﻟ ـﺠ ـﻬــﺮاء
 ١٩ﻧﻘﻄﺔ ،واﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ وﻛﺎﻇﻤﺔ
 ١٨ﻧـﻘـﻄــﺔ ،واﻟ ـﻘــﺮﻳــﻦ  ١٧ﻧﻘﻄﺔ،
واﻟﺸﺒﺎب  ١٦ﻧﻘﻄﺔ ،واﻟﻴﺮﻣﻮك
واﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ  ١٥ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ،واﻟـﻨـﺼــﺮ
 ١٣ﻧﻘﻄﺔ ،واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ  ١٢ﻧﻘﻄﺔ،

ﻣ ــﻦ ﺟـﻬــﺔ أﺧ ـ ــﺮى ،ﺗ ــﺮاﺿ ــﺖ إدارة اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣﻊ
اﻟـﻤـﺤـﺘــﺮف اﻟـﻐــﺎﻧــﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻓ ـﺘــﺎو ،ﻟـﻴـﻌــﻮد اﻷﺧـﻴــﺮ
ّ
ووﺟـ ــﻪ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟ ــﻰ اﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدي،
ﺟﻬﺎز اﻟﻜﺮة ﻋــﺎدل ﻋﻘﻠﺔ ،اﻟﺸﻜﺮ ﻹدارة اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدي ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﻓﺘﺎو.
وﺣ ـﺴ ــﺐ ﻣ ـﺼ ــﺎدر ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟ ـ ـ "اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة"،
ﻓﺈن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺻﺎﺑﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻤﻐﺎدرة
اﻷﺑﻴﺾ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻋﺎﺋﺪا اﻟﻰ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻟـ ــﻢ ﻳ ـﻜــﻦ ﺧـﻠـﻴـﻔــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗــﻮﻟ ـﻴ ـﻔــﺔ اﻷﺑـ ـﻴ ــﺾ أﻣ ــﺎم
ﺧ ـﻴ ـﻄ ــﺎن ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻏـ ـ ــﺎدر اﻟ ــﻼﻋ ــﺐ اﻟـ ــﻰ ﺑـ ـ ــﻼده ﻗـﺒــﻞ
اﻟﻤﺒﺎراة ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺑﻠﻎ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري.

أﻓﺼﺢ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز اﻟﻜﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎدل ﻋﻘﻠﺔ
ﻋﻦ اﻗﺘﺮاب اﻷﺑﻴﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﻬﺎﺟﻢ
ﻧﺎدي اﻟﻔﻴﺼﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻲ دﻳﻴﻐﻮ ﻛﺎﻟﺪﻳﺮون.
وﻗـ ــﺎل ﻓــﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻋــﺎﻟـﻤـﻜـﺸــﻮف ان اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻳــﺪرس
ً
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﺼﺎم اﻟﻌﺪوة ،اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺐ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ،وﺳﺒﻖ ﻟﻪ اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻊ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
ﻣﻮﺳﻢ  ،٢٠١١اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻻﻋﺐ ﻣﻐﺮﺑﻲ وآﺧﺮ ﻣﺎزﻳﻤﺒﻲ
اﻟﻜﻮﻧﻐﻮﻟﻲ.
وأﺑﺪى ﻋﺪم رﺿﺎه ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﺗﺤﺎد ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻧﺪﻳﺔ واﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺄﻻ ﻳﻜﻮن
ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﻘﻼ ﻟﻠﺘﺠﺎرب.

ﻋﺎدل ﻋﻘﻠﺔ

ﻓﺎﺑﻴﺎﻧﻮ ﻳﻬﺠﺮ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ وﻳﻌﻮد ﻟﻠﺒﺮازﻳﻞ
●

اﻟﻔﻮز ﺑﻤﺒﺎراﺗﻴﻦ ،وﺧﺴﺮ ﻣﺒﺎراة ،ﻟﻜﻦ ﺿﻐﻂ
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ،ﻻﺑﺘﻌﺎدﻫﻢ ﻋﻦ
اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ.
وأﺷ ــﺎر اﻟـﻤــﻼ إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـﺴ ـﻤــﺎوي ﺳﻴﺤﺎول
ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ أﻓ ـﻀــﻞ ﻣــﺎ ﻟــﺪﻳــﻪ أﻣ ــﺎم اﻟـﻤـﻜـﻨـﻴــﻦ ،اﻟــﺬي
ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ،وأﻓﻀﻞ
ﺣــﺎرس ﻣــﺮﻣــﻰ ﻓــﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻣــﻞ اﻟﺘﺄﻫﻞ
ﻟﻨﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
وﻳﻨﻄﺒﻖ اﻟﺸﻲء ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻄ ـﻤــﺢ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ إﻟ ـ ــﻰ ﺗـﺼـﺤـﻴــﺢ
أﺧﻄﺎء ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺪور اﻷول ﻋﻠﻰ أﻣﻞ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻠـﻘــﺐ ،ﻣــﺮﺗـﻜــﺰا ﻋـﻠــﻰ ﻃﻤﻮح
ﻻﻋﺒﻴﻪ وﺻﻔﻮﻓﻪ ﺷﺒﻪ اﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﻘﺪ ﺟﻬﻮد ﻧﺠﻤﻪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻐﺮﺑﻠﻠﻲ اﻟﺬي
ﺗﻢ إﻳﻘﺎﻓﻪ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﻃﺮده ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺘﺮﺟﻲ.
وﻳﺴﻌﻰ ﺳﺎﻗﻴﺔ اﻟﺰﻳﺖ إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻃﺮﻳﻘﻪ
ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ ﺑ ــﺪون ﻋـﻘـﺒــﺎت ،واﻟ ـﺘــﺄﻫــﻞ ﻟـﻠــﺪور
اﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﻋﺮوﺿﻪ اﻟﻘﻮﻳﺔ واﻷداء
اﻟﻤﻤﻴﺰ اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ أﻣﻞ
ﺣﺼﺪ اﻟﻠﻘﺐ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺸﻮار.

ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ

اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﻣﻊ ﻓﺘﺎو

ﻋﻘﻠﺔ :ﻛﺎﻟﺪﻳﺮون ﻗﺮﻳﺐ ...وﻧﻔﺎوض
ﻋﺼﺎم اﻟﻌﺪوة

أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ

ﻛﺸﻒ ﻣــﺪﻳــﺮ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟـﻜــﺮة اﻟـﻘــﺪم ﺑﺪر
اﻟـﺨــﺎﻟــﺪي ﻋــﻦ ﻣ ـﻐــﺎدرة ﻫ ــﺪاف اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟـﺒــﺮازﻳـﻠــﻲ
ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﻓﺎﺑﻴﺎﻧﻮ اﻟــﻰ ﺑــﻼده ،ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ إدارة
اﻟﻨﺎدي ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ.
وﻗـ ــﺎل اﻟ ـﺨــﺎﻟــﺪي ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟ ــ"اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" إن
ﻓﺎﺑﻴﺎﻧﻮ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﻊ أﺣﺪ أﻧﺪﻳﺔ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﺮازﻳﻞ ،وﻫﻮ ﻣﺎ رأت ﻣﻌﻪ إدارة اﻟﻨﺎدي
ﻓﺘﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎﻣﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺮﺟﻮة.
وأﺿ ــﺎف أن اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ راﻋ ــﻰ أن اﺳ ــﺮة اﻟﻼﻋﺐ
ﻏﺎدرت اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﺳﺘﻤﺮاره
ً
ً
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻣﺮا ﺻﻌﺒﺎ.
واﻋ ـﺘ ــﺮف ﻣــﺪﻳــﺮ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟـﺴــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ أن ﺗﻌﻮﻳﺾ
ً
ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺤﺠﻢ ﻓﺎﺑﻴﺎﻧﻮ أﻣﺮ ﺻﻌﺐ ﺟﺪا ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ
ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻤﺴﻚ اﻷﻧﺪﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﻤﻤﻴﺰﻳﻦ ،واﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮة
ً
ﻟﺠﻠﺐ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻤﻴﺰ ،ﻣﺆﻛﺪا ان اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺳـﻴـﻜــﻮن ﻋـﻠــﻰ ﻗ ــﺪم وﺳ ــﺎق ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ أوﺿﺎع اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز.
ﻳﺬﻛﺮ ان اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺮاﺿﻰ اﻳﻀﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺘﺮف
اﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻲ أﺑــﻮﺑـﻜــﺮ ،ﻟﺘﺘﻘﻠﺺ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻣﻦ

ﺳﻠﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺗﻠﺘﻘﻲ اﻟﻴﺮﻣﻮك
ﻟﺤﺴﻢ اﻟﺘﺄﻫﻞ

اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي
ﻳﻘﺪم ﻣﻠﻒ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ
أﻣﻢ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻋﻘﺪ اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة اﻟﻤﺼﺮي،
ﺑـ ــﺮﺋـ ــﺎﺳـ ــﺔ ﻫـ ــﺎﻧـ ــﻲ أﺑـ ـ ــﻮرﻳـ ـ ــﺪة،
اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎ ﻣ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ،أﻣ ـ ــﺲ ،ﻣــﻦ
أﺟﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻠﻒ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛــﺄس اﻷﻣــﻢ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻣﻨﺘﺼﻒ ا ﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺑﻌﺪ
اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪم ﻟ ــﻼﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻹﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ــﻲ
)ﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺎف( ﺑـ ـﻄـ ـﻠ ــﺐ اﺳـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎﻓ ــﺔ
ﻓ ـ ـﻌـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺎت ﻫـ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺨ ــﺔ،
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺘ ـﻨ ــﺎﻓ ــﺲ ﻣ ـﺼ ــﺮ ﻋـﻠــﻰ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺣــﺎ ﻟـﻴــﺎ ﻣــﻊ ﺟﻨﻮب
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺤﺐ اﻻﺗﺤﺎد
اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﻌﺒﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون ،ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻋﺘﺬار
اﻟﻤﻐﺮب ﻋﻦ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ.
وﻛﺸﻒ ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻟﺠﺒﻼﻳﺔ
ﻋﻦ أن اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺬي ﺗﻢ إرﺳﺎﻟﻪ
إﻟــﻰ اﻟﻜﺎف ﺗﻀﻤﻦ  ١٤ﻣﻠﻌﺒﺎ
ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،وأﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﺎم ﺑﺸﻜﻞ
ﻧـ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ  ٥ﻣـ ـﺤ ــﺎﻓـ ـﻈ ــﺎت،
ﻫــﻲ :اﻟـﻘــﺎﻫــﺮة واﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ
واﻹﺳـ ـﻜـ ـﻨ ــﺪرﻳ ــﺔ وﺑــﻮرﺳ ـﻌ ـﻴــﺪ
واﻟﺴﻮﻳﺲ.

اﻟﻰ ﻛﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ،
وﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻫــﺬه اﻹﺻــﺎﺑــﺎت ﻻ ﺗﻌﻴﻖ
ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ اﻟـ ــﻼﻋـ ــﺐ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎب ﻓــﻲ
اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻮدﻳﺔ.
وأوﺿ ــﺢ أﻧــﻪ ُﻳﺨﻀﻊ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
اﻟـ ـ ـ ــﺬﻳـ ـ ـ ــﻦ ﻳـ ـ ـﺸـ ـ ـﻌ ـ ــﺮون ﺑـ ـ ـ ــﺎﻹرﻫـ ـ ـ ــﺎق
واﻹﺟ ـﻬ ــﺎد ﻟـﺘــﺪرﻳـﺒــﺎت ﺧــﺎﺻــﺔ ،ﻓﻲ
ﺣ ـ ـﻤـ ــﺎم اﻟـ ـﺴـ ـﺒ ــﺎﺣ ــﺔ واﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﻛـ ــﻮزي،
ً
ﺗـ ـﻔ ــﺎدﻳ ــﺎ ﻟ ـﺘ ـﻌــﺮﺿ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻟ ــﻺﺻ ــﺎﺑ ــﺎت
ً
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺘ ــﺪرﻳـ ـﺒ ــﺎت ،ﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻓــﻲ
ﻇــﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻤﺎ ﻣــﻊ أﻧــﺪﻳـﺘـﻬــﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ.
وﻟـﻔــﺖ اﻟـﺒـﻨــﺎي إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﻳﺤﺮض
ً
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ وﺿــﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻏﺬاﺋﻲ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻣﻌﺴﻜﺮ أو ﺗﺠﻤﻊ،
ﺣ ـﻴــﺚ ﻳـﻤـﻨــﺢ اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ
اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺣـﻤــﺎﻳـﺘـﻬــﻢ ﻣﻦ
اﻹﺻ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟـﻌـﻀـﻠـﻴــﺔ ،ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ أﻧــﻪ
ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ
ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ وأﺛﻨﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ،ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺟﻬﻮزﻳﺘﻬﻢ وﻋﺪم ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻷي
إﺻﺎﺑﺎت.
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اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﺄس اﻻﺗﺤﺎد ،اﻟﻰ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ.
وﺑ ـ ّـﻴ ــﻦ ﻣ ـ ــﺪرب اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ أن اﻷﺑـ ـﻴ ــﺾ ﺳﻴﻤﻨﺢ
ﻓــﺮق اﻟﺸﺒﺎب ﺑــﺎﻟـﻨــﺎدي ،اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺧــﻼل ﻣﺒﺎرﻳﺎت
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻟﻠﺘﻔﺮغ ﻟﻠﻤﺤﻠﻖ دوري اﻷﺑﻄﺎل
وﻣــﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣــﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟ ــﺪوري ،وﻛــﺄﺳــﻲ وﻟﻲ
اﻟﻌﻬﺪ ،واﻷﻣﻴﺮ.

واﻟـ ـﺼـ ـﻠـ ـﻴـ ـﺒـ ـﻴـ ـﺨ ــﺎت  ١١ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ،
ً
وأﺧﻴﺮا اﻟﺴﺎﺣﻞ  ١٠ﻧﻘﺎط.
وﺗﺘﺄﻫﻞ اﻟﻔﺮق اﻟﺴﺘﺔ اﻷوﻟﻰ
إﻟﻰ اﻟﺪور اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،اﻟﺬي ﺳﻴﻘﺎم
ﺑـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪوري ﻣـ ــﻦ ﻗـﺴـﻤـﻴــﻦ
ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻠﻘﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺠﻤﻊ أﻛﺒﺮ
ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط.
وﺿـ ـ ـﻤـ ـ ـﻨ ـ ــﺖ ﻓـ ـ ـ ـ ــﺮق اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ
واﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ وﻛﺎﻇﻤﺔ واﻟﺠﻬﺮاء
ً
واﻟ ـﻘ ــﺮﻳ ــﻦ ﺗــﺄﻫـﻠـﻬــﺎ رﺳ ـﻤ ـﻴــﺎ إﻟــﻰ
اﻟـ ـ ــﺪور اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺳـﺘـﻜــﻮن
اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺷـ ــﺪﻫـ ــﺎ ﺑـﻴــﻦ
اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻴﺮﻣﻮك.
وﺳﻴﺘﺄﻫﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺒﺎﺷﺮة
إﻟ ــﻰ اﻟ ـ ــﺪور اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﺣــﺎل
ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﻴــﺮﻣــﻮك ،ﻓﻴﻤﺎ إذا
ﻓـ ــﺎز اﻟـ ـﻴ ــﺮﻣ ــﻮك ،ﻓ ــﺈﻧ ــﻪ ﺳﻴﻨﺘﻈﺮ
ﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎراة اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﺑـ ــﻲ ﻣــﻊ
اﻟ ـﺘ ـﻀ ــﺎﻣ ــﻦ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺳـﺘـﺘـﺴــﺎوى
اﻟﻔﺮق اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ رﺻﻴﺪ اﻟﻨﻘﺎط
ﺣﺎل ﻓﻮز اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ
اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻓﺎرق اﻟﻨﻘﺎط.
وﺗـ ـﺒ ــﺪو اﻟ ـﺒ ـﻄــﺎﻗــﺔ ﻗــﺮﻳ ـﺒــﺔ ﻣﻦ

اﻟﺸﺒﺎب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﺼﻤﻴﻪ ،ﻷﻧﻪ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻌﺪل ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ
ُ
ً
ﻧﺴﺒﻴﺎ ،إﻻ أن اﻷﻣــﻮر ﻟﻢ ﺗﺤﺴﻢ
ً
ﺗ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻳ ـﻤ ـﻠــﻚ اﻟ ـﻴــﺮﻣــﻮك
ﻓـ ــﺮﺻـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺄﻫ ــﻞ إذا ﻣـ ــﺎ ﺣـﻘــﻖ
اﻧ ـﺘ ـﺼ ــﺎرا ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﻋ ـﻠــﻰ ﺧﺼﻤﻪ
ﺑﻔﺎرق ﻳﺘﺠﺎوز  ١٤ﻧﻘﻄﺔ ،ﺷﺮط
أﻻ ﻳﻔﻮز اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﺑﻔﺎرق ﻛﺒﻴﺮ أﻳﻀﺎ.
وﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراﺗـﻴــﻦ اﻷﺧــﺮﻳـﻴــﻦ،
ﺳ ـﺘ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـﻤ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ ﺗـﺤـﺼـﻴــﻞ
ﺣ ــﺎﺻ ــﻞ ،ﻷن ﻛــﺎﻇ ـﻤــﺔ واﻟ ـﻘــﺮﻳــﻦ
ﺣ ـﺴ ـﻤ ــﺎ ﺗ ــﺄﻫـ ـﻠـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ ،ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻓ ـﻘــﺪ
اﻟ ـﻨ ـﺼ ــﺮ واﻟـ ـﺴ ــﺎﺣ ــﻞ اﻷﻣ ـ ـ ــﻞ ﻓــﻲ
اﻟﺘﺄﻫﻞ.

اﻟـﻤـﺤـﺘــﺮﻓـﻴــﻦ اﻟ ــﻰ  ٣ﻻﻋـﺒـﻴــﻦ ﻫ ــﻢ اﻟ ـﺴ ــﻮري ﻓ ــﺮاس
اﻟـﺨـﻄـﻴــﺐ ،واﻷردﻧ ـ ـﻴـ ــﺎن ﻋ ــﺪي اﻟـﺼـﻴـﻔــﻲ ،وﻃ ــﺎرق
ﺧﻄﺎب.

ﻓﻮز ﻣﻌﻨﻮي وﻣﻌﺴﻜﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧ ــﺮ ،وﺻ ــﻒ اﻟـﺨــﺎﻟــﺪي اﻟ ـﻔــﻮز ﻋﻠﻰ
اﻟـﺘـﻀــﺎﻣــﻦ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﺄس اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ،١-٥ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻬﻞ ﻣﺸﻮار اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻮي ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ان
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول اﻟﺬي ﺧﺎض ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت أﻣﺲ اﻷول،
ﺳﻴﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎراة اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺸﺎرك
ﻓﺮﻳﻖ  ٢٠ﺳﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﺑﻴﻦ اﻟﺨﺎﻟﺪي ان اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻟﻠﺨﺮوج اﻟﻰ
ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻣﻐﻠﻖ ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت
ﺑﺨﺼﻮص ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻟﻢ ﺗﺒﺪأ ﺑﻌﺪ.

اﻟﻤﻮت ﻳﻐﻴﺐ ﻳﻌﻘﻮب زﻳﻨﻞ
ﻏـﻴــﺐ اﻟـﻤــﻮت أﻣــﺲ اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﻲ
اﻟﻤﺨﻀﺮم ﻳﻌﻘﻮب ز ﻳـﻨــﻞ ،ﻻﻋﺐ
ﻧـ ــﺎدي اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ،ﻋﻀﻮ
اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻨــﺎدي
اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ،ﺑ ـﻌــﺪ أن ﺗ ـﻌــﺮض ﻟـﻌــﺪة
أزﻣ ـ ـ ــﺎت ﺻ ـﺤ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات
اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة أﻧ ـﻬ ـﻜ ـﺘــﻪ ،ﺣ ـﻴــﺚ ادﺧ ــﻞ
ﻣـ ـ ــﺆﺧـ ـ ــﺮا اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰة
ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔ ــﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺮي ،إﺛ ــﺮ
ّ
ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻌﺎرض ﺻﺤﻲ.
وﻳـﻌــﺪ اﻟﻔﻘﻴﺪ ﺧ ـﺴــﺎرة ﻛﺒﻴﺮة
ﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎرع اﻟ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎﺿ ـ ــﻲ ﻋ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ،
وﻟـ ــﻼﺳـ ــﺮة اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﺎوﻳ ــﺔ ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ،
ﻟ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻛ ـ ـ ـ ــﺎن ﻟ ـ ـ ــﻪ ﻣ ـ ـ ــﻦ إﺳ ـ ـﻬـ ــﺎﻣـ ــﺎت
وﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻮﻳﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻟﻰ واﻗﻊ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻘ ــﻮل واﻟ ـﻔ ـﻌ ــﻞ ،ﻓ ـﻜ ــﺎن -رﺣ ـﻤــﻪ
اﻟـﻠــﻪ -ﻣــﻦ اﻷﻋـﻀــﺎء اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن
ﻣ ــﻦ اﻟـﺤــﺮﻳـﺼـﻴــﻦ ﻋـﻠــﻰ اﻹﺻ ــﻼح
وﻣ ـﺤ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ ﻣ ـﺠ ــﺎﻟ ــﺲ اﻹدارات
اﻟﻤﻘﺼﺮة ،وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻤﻨﺘﺴﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻹدارات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻨ ــﺎدي اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ،ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
اﻟﻨﺼﺢ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﻬﺪف
اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻷﻟﻌﺎب.
وﻛ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﺖ ﻣ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ـﺘ ــﻪ
-رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ -ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ

ﺣﺒﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﻠﻘﻠﻌﺔ اﻟﺨﻀﺮاء،
ﻓ ـﻠــﻢ ﻳ ـﻤ ـﻨــﻊ اﻟـ ـﻤ ــﺮض اﻟ ـﻔ ـﻘ ـﻴــﺪ ﻣﻦ
وﺟﻮده اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﻴﻦ أﺳﻮار اﻟﻨﺎدي
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﺑـ ــﻲ ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﻧ ـ ـﺠـ ــﺪه ﻳ ـﺤ ـﻔــﺰ
وﻳﺸﺠﻊ وﻳﺒﺚ اﻟﺮوح اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻢ اﻟﺸﻤﻞ ،واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺤﻤﺔ
وﻧ ـﺒــﺬ اﻟـﺨـﺼــﻮﻣــﺔ ﺑـﻴــﻦ اﻟ ـﻘــﻮاﺋــﻢ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
واﻟـ ـﻘـ ـﺴ ــﻢ اﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎﺿـ ــﻲ ﻳ ـﺘ ـﻘــﺪم
ﺑـ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺺ اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺰاء واﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاﺳـ ــﺎة
ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺎرع اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﻲ ،وﻟ ــﻼﺳ ــﺮة
اﻟﻔﻘﻴﺪ ﺑﻤﺼﺎﺑﻬﻢ اﻟﺠﻠﻞ ،ﺳﺎﺋﻠﻴﻦ
اﻟـ ـﻤ ــﻮﻟ ــﻰ ﻋـ ــﺰ وﺟـ ـ ــﻞ أن ﻳـﺘـﻐـﻤــﺪ
اﻟﻔﻘﻴﺪ ﺑﻮاﺳﻊ رﺣﻤﺘﻪ ،وان ﻳﻐﻔﺮ
ﻟ ــﻪ ،وﻳـﻠـﻬــﻢ أﻫ ـﻠــﻪ وذوﻳـ ــﻪ اﻟﺼﺒﺮ
واﻟﺴﻠﻮان.
"إﻧﺎ ﻟﻠﻪ وإﻧﺎ إﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن"
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ﻻﻋﺒﻮ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﺧﻼل ﻣﺒﺎراة ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ

ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل إﻟﻰ ﺗﺨﻄﻲ
ﻋﻘﺒﺔ ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﺻﺪارة اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
اﻟﻤﻤﺘﺎز ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻴﻮم
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.

اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
ﺳﺘﻜﻮن
ﺻﻌﺒﺔ وﻟﻜﻨﻨﺎ
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ
اﻻﺳﺘﻌﺪاد
ﻟﺬﻟﻚ

دﻳﺎم

ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل إ ﻟــﻰ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﻔــﻮﻗــﻪ ﺑ ـﻔ ــﺎرق أرﺑـ ــﻊ ﻧـﻘــﺎط
ﻓ ــﻲ ﺻـ ــﺪارة اﻟ ـ ــﺪوري اﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي
اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺎم
اﻟﻴﻮم ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ً
ﻋﺸﺮة ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗــﺰاﻣـﻨــﺎ ﻣﻊ
"اﻟـﺒــﻮﻛـﺴـﻴـﻨــﻎ داي" )ﻳ ــﻮم ﺗـﺒــﺎدل
ﺻـﻨــﺎدﻳــﻖ ﻫــﺪاﻳــﺎ اﻟـﻜــﺮﻳـﺴـﻤــﺎس(،
وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺠﺮي ﻓــﻲ اﻟـﻴــﻮم ﻧﻔﺴﻪ
ﻣ ــﻦ ﻛ ــﻞ ﻋ ـ ــﺎم ،إذ ﺗ ـﻌــﺪ ﻣ ـﺒــﺎرﻳــﺎت
اﻟﺠﻮﻟﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ.
وﻳ ـﻌ ـﺘ ـﻠ ــﻲ ﻟـ ـﻴـ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل ﺻـ ـ ــﺪارة
اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي وﻗﺖ اﺣﺘﻔﺎﻻت
"اﻟﻜﺮﻳﺴﻤﺎس" ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺧﻼل
ً
آﺧ ــﺮ  11ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﻟـﻜـﻨــﻪ ﻳــﺄﻣــﻞ ﻫــﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻓﻲ
اﻟﻘﻤﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻓﺮط
ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ.
وﻛـ ـ ـ ــﺎن ﻟـ ـﻴـ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل ﻗ ـ ــﺪ ﺗ ـﺼ ــﺪر
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوري وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ اﻻﺣـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺎل
ﺑــﺎﻟ ـﻜــﺮﻳ ـﺴ ـﻤــﺎس ﻓ ــﻲ  2008وﻓــﻲ

 2013ﻟﻜﻨﻪ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ وأﻧﻬﻰ
اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻧﻲ.
وﻳﺘﻄﻠﻊ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل إﻟــﻰ ﺗﻔﺎدي
اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻴــﺮ ﻧ ـﻔ ـﺴــﻪ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ،
إذ ﻳﺄﻣﻞ اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﻠﻘﺐ اﻟــﺪوري
اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻠﻤﺮة اﻷو ﻟ ــﻰ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
.1990
وﻋ ـ ـﻨـ ــﺪﻣـ ــﺎ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻀ ـﻴ ــﻒ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ
ﻧ ـﻴ ــﻮﻛ ــﺎﺳ ــﻞ اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ
اﻟ ـﺘــﺎﺳ ـﻌــﺔ ﻋ ـﺸ ــﺮة ،ﻳــﺄﻣــﻞ ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل
اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻠ ــﺺ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻀ ـ ـﻐـ ــﻮط ،اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻪ.
وﻛ ـ ــﺎن ﻟ ـﻴ ـﻔــﺮﺑــﻮل ﺗ ـﻠ ـﻘــﻰ ﻫــﺪﻳــﺔ
ً
اﻟ ـﻜ ــﺮﻳ ـﺴ ـﻤ ــﺎس ﻣـ ـﺒـ ـﻜ ــﺮا ﻣـ ــﻦ ﻗـﺒــﻞ
روي ﻫ ــﻮدﺳ ــﻮن اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـﻔـﻨــﻲ
ﻟـﻜــﺮﻳـﺴـﺘــﺎل ﺑ ـ ــﺎﻻس ،ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻗــﺎد
اﻟﻔﺮﻳﻖ إﻟﻰ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﺳـﻴـﺘــﻲ ﻣ ـﺴ ــﺎء اﻟ ـﺴ ـﺒــﺖ ﻟﻴﺘﺠﻤﺪ
رﺻﻴﺪ اﻟﺴﻴﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﻨﺪ  44ﻧﻘﻄﺔ.

واﻵن ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل إﻟﻰ اﻟﻔﻮز
أﻣﺎم ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ اﻟﺬي ﻳﺪرﺑﻪ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻔﻨﻲ راﻓــﺎﻳـﻴــﻞ ﺑﻴﻨﻴﺘﻴﺰ ،اﻟـﻤــﺪرب
اﻷﺳﺒﻖ ﻟﻠﻴﻔﺮﺑﻮل.
ﻟﻜﻦ ﻣــﻮ دﻳ ــﺎم ﻻﻋــﺐ ﺧــﻂ وﺳﻂ
ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ أﺑﺪى ﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺪرة ﻓﺮﻳﻘﻪ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ ﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠــﺔ إﻳ ـﺠــﺎﺑ ـﻴــﺔ،
رﻏ ــﻢ أن ﻧ ـﻴــﻮﻛــﺎﺳــﻞ ﻟ ــﻢ ﻳـﺤـﻘــﻖ أي
اﻧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ "أﻧﻔﻴﻠﺪ" ،ﻣﻌﻘﻞ
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ،ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .1994
وﻗﺎل دﻳﺎم ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻤﻮﻗﻊ
ﻧ ــﺎدي ﻧـﻴــﻮﻛــﺎﺳــﻞ ﻋـﻠــﻰ اﻹﻧ ـﺘــﺮﻧــﺖ،
"ﻧ ـ ـﻌـ ــﺮف أن اﻟـ ـﻤ ــﻮاﺟـ ـﻬ ــﺔ ﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن
ﺻ ـﻌ ـﺒ ــﺔ ،وﻧـ ـ ـ ــﺪرك أﻧـ ـﻨ ــﺎ ﺳ ـﻨــﺮﻛــﺾ
ً
ﻛﺜﻴﺮا ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﺪاد
ﻟﺬﻟﻚ".
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎف "ﺳ ـ ـﻨ ـ ـﺒـ ــﺪأ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎراة
ً
ﻣﺘﻌﺎدﻟﻴﻦ ﺳﻠﺒﺎ  ،وﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺷﺒﺎﻛﻨﺎ
ﻣـ ــﻊ ﻣـ ـﺤ ــﺎوﻟ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ــﻞ ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ
ﺗ ـﺘــﺎح أﻣــﺎﻣ ـﻨــﺎ اﻟ ـﻔــﺮﺻــﺔ .ﻓ ــﻲ أﻏـﻠــﺐ

اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ،ﺗﺘﺎح أﻣﺎم اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﺮﺻﺔ
أو اﺛـﻨـﺘــﺎن  ،ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺼﻨﻊ
ً
ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻔﺮص".

ﺳﻴﺘﻲ ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﺗﻮازﻧﻪ
أﻣﺎ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ،ﻓﺴﻴﺴﻌﻰ
إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺎدة ﺗﻮازﻧﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ
ً
ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـﺤــﻞ ﺿـﻴـﻔــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻟﻴﺴﺘﺮ
ﺳﻴﺘﻲ ،رﻏﻢ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ
ﻟﻴﺴﺘﺮ إﺛﺮ ﻓﻮزه ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻴﻠﺴﻲ ﻓﻲ
ﻋﻘﺮ داره 1-ﺻﻔﺮ ﻣﺴﺎء اﻟﺴﺒﺖ.
وﻛ ـ ـ ــﺎن ﺟ ــﻮﺳـ ـﻴ ــﺐ ﻏـ ـ ــﻮاردﻳـ ـ ــﻮﻻ
ا ﻟـﻤــﺪ ﻳــﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ
ﻗﺪ دﻓﻊ ﺑﺪﻳﻔﻴﺪ ﺳﻴﻠﻔﺎ وﺳﻴﺮﺧﻴﻮ
أﻏــﻮﻳــﺮو وﻛﻴﻔﻦ دي ﺑــﺮوﻳــﻦ ﺿﻤﻦ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل
ﺑﺎﻻس ،وﻫﻮ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي دﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ
ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻓـ ـﺠ ــﺮ ﻛ ــﺮﻳـ ـﺴـ ـﺘ ــﺎل ﺑـ ــﺎﻻس
اﻟﻤﻔﺎﺟﺄة ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز.
وﻣ ــﻊ ذﻟ ــﻚ ،ﻗ ــﺎل ﻏ ــﻮاردﻳ ــﻮﻻ ،إن
ازدﺣ ـ ــﺎم ﺟ ــﺪول اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎرﻳــﺎت ﺧــﻼل

ﻓﺘﺮة اﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻜﺮﻳﺴﻤﺎس واﻟﻌﺎم
اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺳﺘﺪﻓﻌﻪ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ
اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪاورة ﻓـ ــﻲ اﺧـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎر ﺗـﺸـﻜـﻴـﻠــﺔ
اﻟﻔﺮﻳﻖ.
وأﺿـ ـ ــﺎف ﻏ ـ ــﻮاردﻳ ـ ــﻮﻻ" :ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ
ﺗ ـﺨــﻮض اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎرﻳــﺎت،
ﻓﻴﺠﺐ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ".

ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻳﻮاﺟﻪ ﺑﻮﻧﻤﻮث
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻻ ﻳــﺰال ﻣﺎورﻳﺴﻴﻮ
ﺑﻮﻛﻴﺘﻴﻨﻮ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺘﻮﺗﻨﻬﺎم
ﻳ ـ ــﺆﻛ ـ ــﺪ أن ﻓـ ــﺮﻳ ـ ـﻘـ ــﻪ ﺧـ ـ ـ ـ ــﺎرج إﻃـ ـ ــﺎر
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ ﻣﻊ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
واﻟﺴﻴﺘﻲ.
ﻟﻜﻦ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ،ﺻــﺎ ﺣــﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺜﻘﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺼﺎره اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ
إﻳ ـﻔ ــﺮﺗ ــﻮن  2 - 6اﻷﺣـ ـ ــﺪ ،وﻗـ ــﺪ أﻛــﺪ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣ ـﺒــﺎراة وﻛ ــﻞ ﻣـﻨــﺎﻓــﺲ ﻋﻠﻰ
ﺣﺪة.

وﻗـ ـ ــﺎل ﺑــﻮﻛ ـﻴ ـﺘ ـﻴ ـﻨــﻮ ،اﻟـ ـ ــﺬي ﻳـﻌــﺪ
ﺗ ــﻮﺗـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎم ﻟـ ـﻤ ــﻮاﺟـ ـﻬ ــﺔ ﺑ ــﻮﻧـ ـﻤ ــﻮث،
ً
"أرى أن اﻟ ـﻄــﺮﻳــﻖ ﻻ ﻳـ ــﺰال ﻃــﻮﻳــﻼ
ﺣﺘﻰ ﻧﻘﻮل إﻧﻨﺎ ﻣﺮﺷﺤﻮن ...اﻟﻔﻮز
ﺑﺎﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز ﺻﻌﺐ
ً
ﺟﺪا وﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳﻨﺤﺎول .اﻟﻤﺮﺷﺤﺎن
ً
اﻷوﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﺣ ـ ـ ـﻈـ ـ ــﺎ ﻫ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻟـ ـﻴـ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل
وﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ".
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف "ﻛ ـ ـ ــﺮة اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪم ﺗـﻌـﺘـﻤــﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ واﻻﺳـﺘـﻤــﺮارﻳــﺔ .إذا
ﺣﺎﻓﻈﻨﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وواﺻﻠﻨﺎ اﻷداء
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻨﺎﻫﺎ )أﻣﺎم
إﻳ ـﻔــﺮﺗــﻮن( ،أﻋﺘﻘﺪ أﻧـﻨــﺎ ﻗــﺪ ﻧﺼﺒﺢ
ﻣــﺮﺷـﺤـﻴــﻦ ،وﻟـﻜــﻦ اﻟـﻄــﺮﻳــﻖ ﻻ ﻳــﺰال
ً
ﻃﻮﻳﻼ".

ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻧﻄﻼﻗﺘﻪ
وﻳﺘﻄﻠﻊ اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ أوﻟﻲ ﺟﻮﻧﺎر
ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻟﻤﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
اﻧ ـﻄــﻼﻗ ـﺘــﻪ اﻟ ـﻨــﺎﺟ ـﺤــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ،

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻫﻴﺪﻳﺮﺳﻔﻴﻠﺪ.
وﻛﺎن ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﺳﺘﻬﻞ ﻣﺸﻮاره
ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ ،اﻟﺬي ﺣﻞ
ﻣﻜﺎن ﺟﻮزﻳﻪ ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ ،ﺑﺎﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ
ﻛﺎردﻳﻒ ﺳﻴﺘﻲ  5-1ﻣﺴﺎء اﻟﺴﺒﺖ.
وﻳ ـﺤ ـﺘ ــﻞ ﻣــﺎﻧ ـﺸ ـﺴ ـﺘــﺮ ﻳــﻮﻧــﺎﻳ ـﺘــﺪ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟـﺴــﺎدس ﺑـﺠــﺪول اﻟ ــﺪوري
ﺑ ـﻔ ــﺎرق  19ﻧـﻘـﻄــﺔ ﺧ ـﻠــﻒ ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺼــﺪر وﺛ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ﻧ ـﻘ ــﺎط ﺧـﻠــﻒ
ﺗﺸﻠﺴﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ.
وﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت أﺧ ـ ـ ــﺮى ،ﻳـﺤــﻞ
ً
ﺗ ـﺸ ـﻠ ـﺴــﻲ ﺿ ـﻴ ـﻔ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ واﺗ ـ ـﻔـ ــﻮرد
ً
وأرﺳ ـ ـﻨـ ــﺎل ﺿ ـﻴ ـﻔــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﺑــﺮاﻳ ـﺘــﻮن
وﻳـ ـ ـﻠـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﻲ ﻛـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎل ﺑ ـ ـ ـ ــﺎﻻس
ﻣـ ــﻊ ﻛ ـ ــﺎردﻳ ـ ــﻒ ﺳ ـﻴ ـﺘ ــﻲ وﺑ ـﻴ ــﺮﻧ ـﻠ ــﻲ
ﻣ ـ ـ ـ ــﻊ إﻳ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﺮﺗـ ـ ـ ــﻮن وﻓ ـ ـ ــﻮﻟـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎ ﻣ ــﻊ
ووﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن.
)د ب أ(

ﻛﻠﻮب ﻳﻮاﺻﻞ ﺗﺤﻔﻈﺎﺗﻪ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﻔﻮز ﺑـ »اﻟﻤﻤﺘﺎز« ﻣﺨﻴﺘﺎرﻳﺎن ﻳﻐﻴﺐ  ٦أﺳﺎﺑﻴﻊ
ﻳﻮرﻏﻦ ﻛﻠﻮب

أﺑ ـ ـ ــﺪى اﻷﻟـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ﻳـ ــﻮرﻏـ ــﻦ ﻛ ـ ـﻠـ ــﻮب ،اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ
اﻟـﻔـﻨــﻲ ﻟـﻠـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل ،ﺗـﺤـﻔـﻈــﻪ اﻟ ـﺸــﺪﻳــﺪ إزاء
وﺿﻊ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻛﺄﺑﺮز اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﺤﺼﺪ
ﻟـﻘــﺐ "اﻟﺒﺮﻳﻤﻴﻴﺮ ﻟ ـﻴــﻎ" ،رﻏ ــﻢ اﺑـﺘـﻌــﺎده
ﺑـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺪارة ﺑ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎرق  4ﻧـ ـ ـﻘ ـ ــﺎط ﻋــﻦ
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ
ﺗﺸﻠﺴﻲ وأرﺳ ـﻨــﺎل ﻋــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺴﺒﺎق،
رﻏــﻢ اﺑﺘﻌﺎدﻫﻤﺎ ﺑـﻔــﺎرق  11ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻦ
"اﻟﺮﻳﺪز".
وﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻤﺼﺮي ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﻼح ﻟﻘﺐ "ﺑﻄﻞ اﻟﺸﺘﺎء" ،ﺑﻌﺪ أن اﻧﻔﺮد
ﺑ ـﺼــﺪارة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺮﺻﻴﺪ 48
ﻧﻘﻄﺔ ،وﺑ ـﻔــﺎرق  4ﻧـﻘــﺎط ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋــﻦ اﻟﻤﺎن
ﺳﻴﺘﻲ ،ﻗﺒﻞ ﺟﻮﻟﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪور
اﻷول.
وﻗــﺎل ﻛﻠﻮب ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ" :ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ
أﻻ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ".

ورﻏﻢ أﻧﻪ ﺧﻼل آﺧﺮ  10ﻣﻮاﺳﻢ ،ﻛﺎن اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻤﺘﺼﺪر ﻟـ"اﻟﺒﺮﻳﻤﻴﻴﺮ ﻟﻴﻎ" ﺧــﻼل ﻓﺘﺮة أﻋﻴﺎد
اﻟﻤﻴﻼد ﻫﻮ اﻟــﺬي ﻳﺘﻮج ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻓــﻲ ﺛـﻤــﺎن ﻣـﻨـﻬــﺎ ،ﻓــﺈن ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل ﻛــﺎن اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء
ﻟﻬﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻴﻦ اﻷﺧﺮﻳﻴﻦ ﻣﻮﺳﻤﻲ
" "2009-2008و" ،"2014-2013ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻣﺘﺼﺪرا
ﻟﻠﺠﺪول ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ،ﻟﻜﻨﻪ أﻧﻬﻰ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺤﺴﺎب ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
وﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.
إﻻ أن ﻛﻠﻮب رﻓــﺾ ﻓﻜﺮة وﺟ ــﻮد "ﻟﻌﻨﺔ أﻋﻴﺎد
اﻟﻤﻴﻼد" ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﻔﺮﺑﻮل ،ﻣﺆﻛﺪا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ
أن "اﻟﺴﻴﺘﻴﺰﻧﺲ" و"اﻟﺴﺒﻴﺮز" ﻫﻤﺎ "اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎن
اﻷﺑﺮز" ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ "اﻟﺒﺮﻳﻤﻴﻴﺮ ﻟﻴﻎ".
وأوﺿﺢ" :داﺋﻤﺎ ﻣﺎ أرﺷﺢ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻠ ـﻘــﺐ .ﻟ ــﻢ أﺳـﺘـﺒـﻌــﺪه ﻣـﻄـﻠـﻘــﺎ .ﻫ ـﻨــﺎك ﻓــﺮق
ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺳﺒﺎق اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ )اﻟﺒﺮﻳﻤﻴﻴﺮ ﻟﻴﻎ(،
وﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ".

ً
ً
ﺳﺒﺎﻧﻲ ﻗﺎرﻳﺎ وﻣﺤﻠﻴﺎ
ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﺑ ــﺎت ﻋ ــﺎم  2018ﻋـﻠــﻰ ﻣ ـﺸــﺎرف اﻟـﻨـﻬــﺎﻳــﺔ ،وﻫ ــﻮ اﻟــﺬي
ﺷﻬﺪ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ وﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ً
ً
وأﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻬﺪ ﻗﺎرﻳﺎ وﻣﺤﻠﻴﺎ ،إذ واﺻﻞ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﺗﺮﺑﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺮش اﻟﻘﺎرة اﻟﻌﺠﻮز ﺑﺎﻟﻔﻮز
ﺑﻠﻘﺐ دوري اﻷﺑﻄﺎل ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ )اﻟـ 13ﻓﻲ
ً
ﺗﺎرﻳﺨﻪ( ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻓﻮزه ﺑﻤﻮﻧﺪﻳﺎل اﻷﻧﺪﻳﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﺮض
ً
اﻟﺒﻼوﻏﺮاﻧﺎ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻣﺤﻠﻴﺎ وﻓﺎز ﺑﺎﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )اﻟﻠﻴﻐﺎ
واﻟﻜﺄس واﻟﺴﻮﺑﺮ( ،أﻣــﺎ اﻷﺗﻠﺘﻲ ،ﻓﺎﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺤﺼﺪ
ﻟﻘﺒﻲ اﻟﺪوري اﻷوروﺑﻲ واﻟﺴﻮﺑﺮ اﻷوروﺑﻲ ،واﻷﺧﻴﺮ ﻛﺎن
ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻏﺮﻳﻤﻪ وﺟﺎره اﻟﻠﺪود اﻟﻤﻴﺮﻳﻨﻐﻲ.
وﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺒﻄﻮﻻت وﺣﺪﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ رﺳﻤﺖ ﻣﻼﻣﺢ ﻫﺬا
ً
اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻜﺮوي ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ رﺣﻴﻞ
ً
أﺳﻤﺎء ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺎرﻳﺨﺎ ﻓﻲ ﻣﻼﻋﺐ "اﻟﻤﺎﺗﺎدور"
اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺧﺮ اﻟﺤﺰﻳﻦ ﻟﻠﺴﺎﺣﺮة اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮة ،ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
زﻳ ــﻦ اﻟــﺪﻳــﻦ زﻳـ ــﺪان ،وأﻧ ــﺪرﻳ ــﺲ إﻧﻴﻴﺴﺘﺎ وﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ
روﻧﺎﻟﺪو وﻓﺮﻧﺎﻧﺪو ﺗﻮرﻳﺲ.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ "اﻟﺘﺸﺎﻣﺒﻴﻮﻧﺰ ﻟﻴﻎ" ،واﺻﻞ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
ﻫﻮاﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻄﻴﻢ اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ اﻟﻤﺤﺒﺒﺔ،
واﺳﺘﻄﺎع ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة ﻣﺪرﺑﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻷﺳﻄﻮري زﻳﻦ
اﻟﺪﻳﻦ زﻳﺪان ،أن ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻟﻴﺼﻨﻊ ﻋﻦ ﺟﺪارة ﺗﺎرﻳﺨﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻷي
ﻓﺮﻳﻖ أن ﺣﻘﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ دوري اﻷﺑﻄﺎل اﻟﺤﺪﻳﺚ.
وأﺣﺒﻂ رﻓﺎق اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو
ﻃﻤﻮح ﻛﺘﻴﺒﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﻮرﻏﻦ ﻛﻠﻮب ،وﺣﺴﻤﻮا اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ) (3-1ﻓــﻲ ﻣـﺒــﺎراة ﺷﻬﺪت ﺣﺪﺛﻴﻦ ﻓﺎرﻗﻴﻦ ﻓﻲ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺴﺎر "اﻟﻜﺄس ذات اﻷذﻧﻴﻦ" وﻫﻤﺎ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻨﺠﻢ
اﻟﻤﺼﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﻒ إﺛﺮ ﺗﺪﺧﻞ
ﻋﻨﻴﻒ ﻣﻦ ﺳﺮﺧﻴﻮ راﻣﻮس ﻟﻴﻐﺎدر ﻋﻠﻰ إﺛﺮه اﻟﻠﻘﺎء ﺑﻌﺪ
ﻧﺤﻮ  30دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺘﻪ ،ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺧﻄﺎء
اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ ﻟﺤﺎرس "اﻟــﺮﻳــﺪز" ،اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻮرﻳﺲ ﻛﺎرﻳﻮس،
ً
واﻟﺘﻲ ﻛﻠﻔﺖ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻫﺪﻓﻴﻦ ﺳﺎذﺟﻴﻦ ﺟﺪا.
ﻟـﻜــﻦ روﻧ ــﺎﻟ ــﺪو ﻛ ــﺎن ﻟــﻪ رأي آﺧـ ــﺮ ،وأراد أن ﻳﺘﺼﺪر

ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺼﺤﻒ وﺳــﻂ ﺻﺨﺐ
اﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ واﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
ﺑﻬﺬا اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ،ﺑﻌﺪ أن
أﻟﻤﺢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻋﻘﺐ اﻟﻤﺒﺎراة
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ رﺣﻴﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ.
وﻟ ـ ــﻢ ﻳ ـﺘ ــﺄﺧ ــﺮ ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﻜ ــﺮة
اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ) 5ﻣﺮات( ﻓﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬه
اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻴﻘﻈﺖ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ
اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻣﺔ رﺣﻴﻞ "اﻟﺪون"
إﻟــﻰ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 112ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.
وﻟ ـ ــﻢ ﻳ ـﻜ ــﺪ ﻣ ـﺤ ـﺒــﻮ اﻟ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎل أن
ﻳﺴﺘﻔﻴﻘﻮا ﻣﻦ ﺻﺪﻣﺔ رﺣﻴﻞ روﻧﺎﻟﺪو،
ﺣﺘﻰ ﺧــﺮج زﻳــﺪان ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ وﻗﺮر
ﻫــﻮ اﻵﺧــﺮ ﺣــﺰم ﺣﻘﺎﺋﺒﻪ ﺧــﺎرج أﺳ ــﻮار ﻗﻠﻌﺔ
اﻟﺒﺮﻧﺎﺑﻴﻮ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﺣﻘﻖ ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻘﻪ أي ﻣــﺪرب ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺎدي ﺧــﻼل ﻧﻔﺲ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ.
وﺑـﻌــﺪ رﺣـﻴــﻞ زﻳ ــﺪان ،أﻋﻠﻨﺖ إدارة اﻟ ـﻨــﺎدي ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
ﻓﻠﻮرﻧﺘﻴﻨﻮ ﺑﻴﺮﻳﺰ ،اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺟﻮﻟﻴﻦ ﻟﻮﺑﻴﺘﻴﻐﻲ ،اﻟﻤﺪرب
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺒﺸﺮ ﺑﺄي ﺗﻔﺎؤل
إذ ﺧﺴﺮ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻘﺐ اﻟﺴﻮﺑﺮ اﻷوروﺑﻲ ﻟﺤﺴﺎب أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ
ﻣﺪرﻳﺪ وﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﺒﻴﺮة ).(4-2
اﺳﺘﻤﺮت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﺒﻂ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ
ً
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ أﻳﺎم ﻟﻮﺑﻴﺘﻴﻐﻲ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﻌﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ وﻳــﺮﺣــﻞ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺬﻟﺔ أﻣﺎم ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ) (5-1ﻓﻲ "ﻛﻼﺳﻴﻜﻮ
اﻷرض" ﺑﺎﻟﻠﻴﻐﺎ.
ووﻗﻊ اﺧﺘﻴﺎر إدارة اﻟﺮﻳﺎل ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أﺑﻨﺎء
اﻟﻨﺎدي وﻣــﺪرب اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮدﻳﻒ وﻗﺘﻬﺎ ،اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺳ ــﻮﻻري ،اﻟ ــﺬي ﻗــﺎد اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻹﻧـﺠــﺎز آﺧﺮ
وﻫــﻮ اﻟـﺤـﻔــﺎظ ﻋـﻠــﻰ ﻟـﻘــﺐ ﻣــﻮﻧــﺪﻳــﺎل اﻷﻧــﺪﻳــﺔ ﻗـﺒــﻞ أﻳــﺎم

ﻛﺸﻒ ﻧــﺎدي أرﺳـﻨــﺎل ،ﺧﺎﻣﺲ اﻟــﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،أﻣﺲ
اﻷول ،أن ﻻﻋﺐ وﺳﻄﻪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷرﻣﻨﻲ ﻫﻨﺮﻳﻚ ﻣﺨﻴﺘﺎرﻳﺎن ﺳﻴﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ
اﻟﻤﻼﻋﺐ ﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﺪﻣﻪ.
ﱠ
وﺗﻌﺮض ﻣﺨﻴﺘﺎرﻳﺎن ﻟﻜﺴﺮ ﺑﻤﺸﻂ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﺿﺪ
ﺟﺎره اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ رﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺄس
اﻟﺮاﺑﻄﺔ ،وﺗﺮك ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻮﻃﻴﻦ ﻟﻠﻤﺪاﻓﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻮران ﻛﻮﺳﻴﻠﻨﻲ.
ﻛﻤﺎ ﻏﺎب ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎراة اﻷﺧﻴﺮة أﻣﺎم ﺑﻴﺮﻧﻠﻲ  3-1اﻟﺴﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺪوري.
وﻛﺘﺐ اﻟﻨﺎدي اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ ،أن ﺻﺎﻧﻊ أﻟﻌﺎﺑﻪ اﻷرﻣﻴﻨﻲ "ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن
ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ".
و ﻛــﺎن ﻣﺨﻴﺘﺎرﻳﺎن ﻋﻨﺼﺮا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻓــﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻤﺪرب
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ أوﻧﺎي إﻳﻤﺮي ،وﺳﺠﻞ  4أﻫﺪاف ﺑﺎﻟﺪوري ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وﺳﻴﻐﻴﺐ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻷرﻣـﻴـﻨــﻲ ) 29ﻋــﺎﻣــﺎ( ﻋــﻦ ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت ﻋ ــﺪة ،أﻫﻤﻬﺎ
ﺿــﺪ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل وﺗﺸﻠﺴﻲ وﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ،ﻓــﻲ و ﻗــﺖ ﻳﺴﻌﻰ ﻓﺮﻳﻘﻪ
إﻟﻰ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﺑﻴﻦ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻜﺒﺎر ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز.
واﻧﻀﻢ ﻣﺨﻴﺘﺎرﻳﺎن إﻟﻰ أرﺳﻨﺎل ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ،ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ اﻧﺘﻘﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﺘﺸﻴﻠﻲ أﻟﻴﻜﺴﻴﺲ ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ ﻣﻦ
"اﻟﻤﺪﻓﻌﺠﻴﺔ" إﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ "اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ اﻟﺤﻤﺮ".

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

اﻟﻤﺒﺎراة

اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ

اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
3:30

ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻴﻦ
اﻹﻣﺎراﺗﻲ ).(4-1
ً
اﻟﻤﺸﻬﺪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ داﺧﻞ أروﻗﺔ
اﻟﻐﺮﻳﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺿﻴﺎع
ﺣﻠﻢ دوري اﻷﺑﻄﺎل ﺑﺸﻜﻞ دراﻣﻲ ﻓﻲ رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ
ﻳﺪ روﻣﺎ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﻓﻮز اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺎب
) (4-1ﻓﻲ )اﻟﻜﺎﻣﺐ ﻧﻮ( ،وﺧﺴﺎرﺗﻪ اﻟﻔﺎدﺣﺔ ﻓﻲ اﻹﻳﺎب
ﺑﺮوﻣﺎ )ّ ،(3-0
ﻛﺮس رﻓﺎق اﻟﻨﺠﻢ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ
ﻣﻴﺴﻲ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻟﻘﺐ اﻟﻠﻴﻐﺎ ،واﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﺑﻠﻘﺐ ﻛﺄس اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻋﻼوة
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺴﻮﺑﺮ اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻟﻴﻌﻠﻦ اﻟﺒﻼوﻏﺮاﻧﺎ ﻧﻔﺴﻪ
ً
ﻣﻠﻜﺎ ﻋﻠﻰ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ.
أﻣﺎ ﻓﺎرس اﻟﺮﻫﺎن اﻟﺜﺎﻟﺚ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ ،ﻓﻜﺎن ﻟﻪ
ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻧﺼﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﺘﻮﻳﺠﺎت ،ﻓﺒﻌﺪ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ

ﻣﺨﻴﺘﺎرﻳﺎن

دوري اﻷﺑﻄﺎل ﺑﺎﺣﺘﻼل اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ،
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻢ ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي وروﻣﺎ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
وﻛﺎراﺑﺎخ اﻟﻜﺎزاﺧﻲ ،ﺗﺤﻮﻟﺖ أﻧﻈﺎر ﻛﺘﻴﺒﺔ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
دﻳﻴﻐﻮ ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ اﻷﺧﺮى "اﻟﻴﻮروﺑﺎ ﻟﻴﻎ".
وﺗﺤﻘﻖ ﻟـ"اﻟﺮوﺧﻴﺒﻼﻧﻜﻮس" ﻣﺎ أرادوا ﺑﻌﺪ أن رﻓﻌﻮا
ﻛﺄس اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﻢ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺣﻘﺒﺔ اﻟﻤﺪرب اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ.
ﻟــﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻷﺗﻠﺘﻲ ﻋﻨﺪ ﻫــﺬا اﻟـﺤــﺪ ،ﺑﻞ
ً
اﺳـﺘـﻄــﺎع أﻳـﻀــﺎ رﻓــﻊ ﻛــﺄس اﻟـﺴــﻮﺑــﺮ اﻷوروﺑـ ــﻲ ﻟﻠﻤﺮة
ً
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أﻳﻀﺎ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ ﺑﻌﺪ أن دك ﺷﺒﺎك
اﻟﺮﻳﺎل ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﻫﺪاف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺛﻨﻴﻦ.
ً
ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻷﺗﻠﺘﻴﻜﻮ أﻳﻀﺎ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﺣﻔﻼت اﻟﻮداع
اﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ ﻣﻼﻋﺐ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،ﺑﻌﺪ أن ﻗﺮر
اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﻤﺨﻀﺮم ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو ﺗﻮرﻳﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻷﺟﻮاء
ﻋﻘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻣﻨﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ،
وﺑﻌﺪ رﺣﻠﺔ اﻣﺘﺪت ﻧﺤﻮ  10ﻣﻮاﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺗﻴﻦ.

ﻓﻮﻟﻬﺎم  -ووﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن

beINSPORTS HD2

6:00

ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ – ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ beINSPORTS HD1

6:00

beINSPORTS HD2

ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل  -ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ

6:00

ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ  -ﻫﻴﺪرﺳﻔﻴﻠﺪ beINSPORTS HD3

6:00

ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم  -ﺑﻮرﻧﻤﻮث

beINSPORTS HD5

6:00

ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﺑﺎﻻس  -ﻛﺎردﻳﻒ

beINSPORTS HD6

6:00

ﺑﻴﺮﻧﻠﻲ  -اﻳﻔﺮﺗﻮن

beINSPORTS HD7

8:15

ﺑﺮاﻳﺘﻮن  -ارﺳﻨﺎل

beINSPORTS HD2

10:30

واﺗﻔﻮرد  -ﺗﺸﻠﺴﻲ

beINSPORTS HD2

اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
2:30

ﻓﺮوﺳﻴﻨﻮﻧﻲ  -ﻣﻴﻼن

beINSPORTS HD4

5:00

اﺗﺎﻻﻧﺘﺎ  -ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس

beINSPORTS HD4

5:00

ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ  -ﻻﺗﺴﻴﻮ

beINSPORTS HD8

5:00

ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ  -ﺑﺎرﻣﺎ

beINSPORTS HD9

5:00

ﺳﻤﺒﺪورﻳﺎ  -ﻛﻴﻴﻔﻮ

beINSPORTS Max5

5:00

ﻛﺎﻟﻴﺎري – ﺟﻨﻮى

beINSPORTS Max6

8:00

روﻣﺎ  -ﺳﺎﺳﻮﻟﻮ

beINSPORTS HD4

8:00

ﺗﻮرﻳﻨﻮ  -اﻣﺒﻮﻟﻲ

beINSPORTS HD6

8:00

ﺳﺒﺎل  -أودﻳﻨﻴﺰي

beINSPORTS HD5

10:30

اﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن  -ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ

beINSPORTS HD4

دلبلا
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رﻳــــــــــــــــــــﺎﺿﺔ

اﻷﻧﻈﺎر ﻧﺤﻮ ﻗﻤﺔ إﻧﺘﺮ وﻧﺎﺑﻮﻟﻲ
وﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻟﻼﺑﺘﻌﺎد أﻛﺜﺮ

ﺑﻴﺮﻳﺴﻴﺘﺶ ﻧﺠﻢ اﻹﻧﺘﺮ

ﺗـﺘـﺠــﻪ اﻷﻧـ ـﻈ ــﺎر اﻟ ـﻴــﻮم
إﻟ ــﻰ ﻣـﻠـﻌــﺐ "ﺟــﻮزﻳـﺒــﻲ
ﻣﻴﺎﺗﺰا" ﻓﻲ ﻣﻴﻼﻧﻮ،
ﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺚ ﺗ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎم ﻗ ـﻤ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻣ ـﻨــﺔ
ﻋ ـﺸ ــﺮة ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ــﺪوري
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﻴﻦ إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﻧﺎﺑﻮﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻠﻚ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻓﺮﺻﺔ
ً
اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ
أﺗﺎﻻﻧﺘﺎ ﺑﺮﻏﺎﻣﻮ.
وﻳﺘﺼﺪر ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام
اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻷ ﺧـﻴــﺮة اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﺻﻴﺪ  ٤٩ﻧﻘﻄﺔ
ﺑ ـﻔــﺎرق  ٨ﻧـﻘــﺎط أﻣ ــﺎم ﻧــﺎﺑــﻮﻟــﻲ و ١٦ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻦ
إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن.
وﻳ ـﻤ ـﻠــﻚ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ "اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺪة اﻟ ـﻌ ـﺠ ــﻮز" ﻓــﺮﺻــﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ،واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻨﻪ ﺑﻔﺎرق  ١١ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ،
ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﻠﻌﺐ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺨﻤﺲ ﺳــﺎ ﻋــﺎت وﻧﺼﻒ،
ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن ﻟﺘﺄﻛﻴﺪه ،وﻫﻮ
ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ﺣﺎرس ﻣﺮﻣﺎه اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي
ﻓﻮﺳﻴﻴﺘﺶ ﺗﺸﻴﺴﻨﻲ ا ﻟـﺴــﺎ ﻋــﻲ إ ﻟــﻰ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺷﺒﺎﻛﻪ ﻟﻠﻤﺒﺎراة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺗﻮاﻟﻴﺎ.
وﻗ ــﺎل ﺗﺸﻴﺴﻨﻲ "ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻬــﻢ أن ﻧ ـﻔــﻮز ،ﻷن
ﻫﻨﺎك ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻣﻴﻼﻧﻮ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ
وإ ﻧـﺘــﺮ ،ﻟــﺬا إذا ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻌﻤﻠﻨﺎ ﻓﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ
رﺻﻴﺪﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ واﻻﺑﺘﻌﺎد أﻛﺜﺮ".
ﻟﻜﻦ ﻣﺪرب أﺗﺎﻻﻧﺘﺎ ﺟﺎن ﺑﻴﻴﺮو ﻏﺎﺳﺒﺮﻳﻨﻲ
أﻛﺪ اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻹﻳﻘﺎف ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻟﻮﺣﻴﺪ
اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺨﺴﺮ ﻓﻲ اﻟﺪوري ﺣﺘﻰ اﻵن.
وﻗﺎل ﻏﺎﺳﺒﻴﺮﻳﻨﻲ "ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻳﺤﻄﻢ ﺟﻤﻴﻊ
ً
اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ١٦ ،ﻓﻮزا ﻣﻦ أﺻﻞ  ١٧ﻣﺒﺎراة

وﺗـﻌــﺎدل واﺣ ــﺪ ،ﺳﻨﺤﺎول اﻹﻳـﻘــﺎف ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل
ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻧﺎ".
ﻳﺬﻛﺮ أن أﺗﺎﻻﻧﺘﺎ ﻟﻢ ﻳﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻣﻨﺬ
 ٩ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ٢٠٠٤وﻛﺎﻧﺖ -٢ﺻﻔﺮ ﻓﻲ ذﻫﺎب اﻟﺪور
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﺄس اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ أن
ﻓــﻮزه اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟ ــﺪوري ﻳﻌﻮد إﻟــﻰ  ٣ﻓﺒﺮاﻳﺮ
 ٢٠٠١ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ .١-٢
وﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﺮﻳﺢ ﻣﺎﺳﻴﻤﻴﻠﻴﺎﻧﻮ أﻟﻴﻐﺮي
ﻣﺪرب ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻧﺠﻤﻪ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ
روﻧ ــﺎﻟ ــﺪو ﻟـﻠـﻤــﺮة اﻷوﻟ ــﻰ ﻫ ــﺬا اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ ،ﻟﻴﺪﻓﻊ
ﺑﺎﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ دوﻏﻼس ﻛﻮﺳﺘﺎ.

ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ﻓﻲ ﺿﻴﺎﻓﺔ اﻹﻧﺘﺮ
وﻳﺤﻞ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ﺿﻴﻔﺎ ﺛﻘﻴﻼ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن
ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻪ إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻧﺘﺼﺎراﺗﻪ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ
وﻣﻄﺎردة ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس.
وﺣﻘﻖ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ  ٨اﻧﺘﺼﺎرات ﻓﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ
اﻟﻌﺸﺮ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻨﺬ ﺧﺴﺎرﺗﻪ أﻣﺎم ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
 ٣-١ﻓ ــﻲ ﺗــﻮرﻳ ـﻨــﻮ ﻓ ــﻲ  ٢٩ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ
واﻟـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟــﻪ ﻫــﺬا اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ ،ﺑﻴﻨﻬﺎ
ارﺑﻌﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ.
وﻳـ ــﺄﻣـ ــﻞ ﻧ ــﺎﺑ ــﻮﻟ ــﻲ اﺳـ ـﺘـ ـﻐ ــﻼل اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺎت
اﻟﻤﻬﺰوزة ﻟﺪى ﻻﻋﺒﻲ إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻘﻘﻮا
ﻓــﻮزﻳــﻦ ﻓـﻘــﻂ ﻓــﻲ ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎﺗـﻬــﻢ اﻟـﺘـﺴــﻊ اﻷﺧـﻴــﺮة
ﻓ ــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺎت ،آﺧ ــﺮﻫ ــﺎ ﺳﻘﻮﻃﻬﻢ
ﻓــﻲ ﻓــﺦ اﻟـﺘـﻌــﺎدل أﻣــﺎم ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻛﻴﻴﻔﻮ ﻓﻴﺮوﻧﺎ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷﺧﻴﺮ  ١-١اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻣﺎ وﺿﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺪرﺑﻪ ﻟﻮﺗﺸﺎﻧﻮ ﺳﺒﺎﻟﻴﺘﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻚ.
وزادت ﻣﺤﻦ إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن ﺑﺈﻋﻼﻧﻪ إﻳﻘﺎف ﻻﻋﺐ

ﺧﻂ وﺳﻄﻪ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ رادﻳﺎ ﻧﺎﻳﻨﻐﻮﻻن ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻮﻗﺖ "ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ".
وﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻟﻨﺎدي ﻫﺬه اﻷﺳﺒﺎب ،ﻟﻜﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴﺔ أﺷﺎرت اﻟﻰ أن اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻤــﺮ  ٣٠ﻋــﺎﻣــﺎ ﺗــﺄﺧــﺮ ﻋــﻦ اﻟـﺤـﻀــﻮر اﻟــﻰ
اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻣﺎ
دﻓﻊ إدارة اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻰ إﻳﻘﺎﻓﻪ.
وﻟﻢ ﻳﺤﺪد إﻧﺘﺮ ﻣﺪة إﻳﻘﺎف ﻧﺎﻳﻨﻐﻮﻻن اﻟﺬي
ﻳـﻌــﺪ ﻣــﻦ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ وﺳ ــﻂ اﻟﻤﻠﻌﺐ ﻓــﻲ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ،
وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﺿﺪ
ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ،واﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻰ إﻣﺒﻮﻟﻲ ﻓﻲ  ٢٩دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة.
وﻛﺎن ﻧﺎﻳﻨﻐﻮﻻن ﺷﺎرك ﻛﺄﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة
اﻟﺴﺒﺖ ﻋﻠﻰ أرض ﻛﻴﻴﻔﻮ ﻓﻴﺮوﻧﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺧﺮج
ﻗﺒﻞ إدراك اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺘﻌﺎدل.
وﻋــﺎﻧــﻰ ﻧﺎﻳﻨﻐﻮﻻن ﺑــﺪاﻳــﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻤﻮﺳﻤﻪ
اﻷول ﻣــﻊ إﻧـﺘــﺮ ﺑـﻌــﺪ اﻧـﺘـﻘــﺎﻟــﻪ ﻣــﻦ روﻣ ــﺎ ،ﺣﻴﺚ
ﻛﺎن ﻳﺸﺮع ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺒﻪ ﺳﺒﺎﻟﻴﺘﻲ ،اذ ﺗﻌﺮض
ﻹﺻﺎﺑﺎت ﻃﻔﻴﻔﺔ.
وﻋﻠﻖ ﺳﺒﺎﻟﻴﺘﻲ ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎف ﻧﺎﻳﻨﻐﻮﻻن ﻗﺎﺋﻼ
"ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﻓﻘﻂ أن أﻗــﻮل ﻛﻴﻒ أﻣﻀﻰ أﺳﺒﻮﻋﻪ
ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻌﺐ .ﻟﻘﺪ ﺗــﺪرب ﺟﻴﺪا .اﻷﻣــﻮر اﻷﺧــﺮى
ﻻ ﺗﻬﻤﻨﻲ".
وﻟﻢ ﻳﻔﺰ إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ﻣﻨﺬ أﺑﺮﻳﻞ
 ٢٠١٦ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ -٢ﺻﻔﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﺪف
ﻟﻘﺎﺋﺪه وﻫﺪاﻓﻪ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻣــﺎورو إﻳﻜﺎردي،
وﻫ ـ ــﻮ اﻟ ــﻮﺣـ ـﻴ ــﺪ ﻟ ــﻸﺧ ـﻴ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﺮﻣ ــﻰ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻓﻲ  ١٣ﻣﺒﺎراة.
ﻟﻜﻦ ﻣﺪرﺑﻪ ﺳﺒﺎﻟﻴﺘﻲ ﻳﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮه ﻓﻲ
ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ﻛﺎرﻟﻮ أﻧﺸﻴﻠﻮﺗﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻔﻮق ﻋﻠﻴﻪ ٨
ﻣﺮات ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٦ﻫﺰاﺋﻢ.

أﻛﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺑﻨﺎدي ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
اﻹﻳ ـ ـﻄـ ــﺎﻟـ ــﻲ ،ﻓ ــﺎﺑ ـﻴ ــﻮ ﺑ ــﺎراﺗـ ـﻴـ ـﺘـ ـﺸ ــﻲ ،أﻣ ــﺲ
اﻷول ،أن اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ
روﻧﺎﻟﺪو أﺑﺪى رﻏﺒﺘﻪ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﺼﻔﻮف
"اﻟﺒﻴﺎﻧﻜﻮﻧﻴﺮي" ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻌﺪ
ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري اﻷﺑﻄﺎل ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ،واﻟﺬي
ﻓﺎز ﺑﻪ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ١-٣
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي.
وأﻛــﺪ ﺑﺎراﺗﻴﺘﺸﻲ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ
ﺷ ـﺒ ـﻜ ــﺔ ﺳ ـ ـﻜـ ــﺎي ﺳـ ـﺒ ــﻮرﺗ ــﺲ اﻹﻳـ ـﻄ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ،
أن "اﻟ ـﻤ ـﻔ ــﺎوﺿ ــﺎت ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺳـﻬـﻠــﺔ ﺟـ ــﺪا ﻣﻊ
ﻳ ــﻮﻓ ـﻨ ـﺘ ــﻮس ،ﻷﻧـ ــﻪ ﻛـ ــﺎن ﻳ ــﺮﻳ ــﺪ اﻻﻧ ـﻀ ـﻤ ــﺎم
ﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس .ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺿﺮورة ﻹﻗﻨﺎﻋﻪ.
ﻟﻘﺪ اﺗﺨﺬ ﻗﺮاره اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري
اﻷﺑﻄﺎل ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ،وﻗﺎل :ﺳﺄرﺣﻞ ﻓﻘﻂ
ﻟـﻴــﻮﻓـﻨـﺘــﻮس ،إذا ﻛ ــﺎن اﻟ ـﻨ ــﺎدي ﻳــﺮﻏــﺐ ﻓﻲ
ﺿﻤﻲ".

ﻣﻴﻼن ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻮازن
ـﻼن اﻟ ـﺨــﺎﻣــﺲ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،ﻳ ـﻤ ـﻠــﻚ ﻣ ـﻴ ــﻼ
ﻼ
ﻓﺮﺻﺔ وﻗﻒ ﻧﺰﻳﻒ اﻟﻨﻘﺎط ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﺿﻴﻔﺎ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮوزﻳﻨﻮﻧﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮ.
وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺎدي اﻟﻠﻮﻣﺒﺎردي إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻮز ﻓﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ
اﻟﺜﻼث اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺪوري ،ﺗﺎرﻛﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻼﺗﺴﻴﻮ اﻟﻌﺎﺋﺪ إﻟﻰ ﺳﻜﺔ اﻻﻧﺘﺼﺎرات
ﺑﻌﺪ  ٤ﺗﻌﺎدﻻت وﺧﺴﺎرة ،واﻟﺬي ﻳﺤﻞ ﺿﻴﻔﺎ
ﻋﻠﻰ ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ.
وﻳ ـ ـﺤـ ــﻞ روﻣ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﺷـ ــﺮ ﺿـ ـﻴـ ـﻔ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ
ﺳﺎﺳﻮوﻟﻮ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺪرﺑﻪ اﻟﺤﺎﻟﻲ أوزﻳﺒﻴﻮ
دي ﻓﺮاﻧﺸﻴﺴﻜﻮ ،واﻟــﺬي ﺳﻴﻮاﺟﻪ إﺑﻨﻪ
اﻟﺠﻨﺎح ﻓﻴﺪﻳﺮﻳﻜﻮ ) ٢٤ﻋــﺎﻣــﺎ( ﺻﺎﺣﺐ
ﻫﺪﻓﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوري ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وﻓ ـ ـ ــﻲ ﺑـ ــﺎﻗـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺎت ،ﻳ ـﻠ ـﻌــﺐ
ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ ﻣﻊ ﺑﺎرﻣﺎ ،وﺳﻤﺒﺪورﻳﺎ ﻣﻊ
ﻛﻴﻴﻔﻮ ،وﻛﺎﻟﻴﺎري ﻣﻊ ﺟﻨﻮى ،وﺳﺒﺎل
ﻣﻊ اودﻳﻨﻴﺰي ،وﺗﻮرﻳﻨﻮ ﻣﻊ اﻣﺒﻮﻟﻲ.

ﻣﻴﺮﺗﻴﻨﺰ ﻧﺠﻢ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ

ﺑﺎﺗﺸﻮﻛﺎ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻛﺎردوﻧﺎ

ﻣﻔﺎوﺿﺎت روﻧﺎﻟﺪو ﻣﻊ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻬﻠﺔ
وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أﻧﻬﻢ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
اﻟــﻼﻋــﺐ ﻋﺒﺮ وﻛـﻴـﻠــﻪ ،اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﺟﻮرﺟﻲ
ﻣﻴﻨﺪﻳﺶ ،أﺛﻨﺎء ﺗﻔﺎوض اﻟﻨﺎدي اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﺣ ـ ــﻮل اﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎل اﻟ ـﺒ ــﺮﺗ ـﻐ ــﺎﻟ ــﻲ اﻵﺧـ ـ ــﺮ ﺟ ــﻮاو
ﻛﺎﻧﺴﻴﻠﻮ ﻣﻦ ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ.
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻟﻘﺪ ﻗﺎل ﻟﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺼﺪﻗﻨﻲ،
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻳــﺮﻳــﺪ اﻻﻧـﺘـﻘــﺎل ﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس،
وأﺟـﺒـﺘــﻪ ﺑ ــﺄن اﻟـﻤـﺴــﺄﻟــﺔ ﻟـﻴـﺴــﺖ ﻓــﻲ أﻧ ــﻲ ﻻ
أﺻـ ــﺪق ،ﻟـﻜـﻨــﻲ أﻋـﺘـﻘــﺪ أن اﻷﻣـ ــﻮر ﺳﺘﻜﻮن
ﺻﻌﺒﺔ" ،ﻓﻲ إﺷــﺎرة ﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ
إﻋﻼن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 ١١٢ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.
وﻋ ـ ـ ــﺮض ﺑ ــﺎراﺗـ ـﻴـ ـﺘـ ـﺸ ــﻲ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ ﺑ ـﻌــﺪﻫــﺎ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻨﺎدي ،أﻧﺪرﻳﺎ أﻧﻴﻴﻠﻲ،
اﻟ ــﺬي واﻓ ــﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﻌﺪ  ٣ﺳﺎﻋﺎت
ﻟﻴﺮﺗﺪي "اﻟ ــﺪون" ﻗﻤﻴﺺ "اﻟﺒﻴﺎﻧﻜﻮﻧﻴﺮي"
ﺻﺎف
ﻷرﺑــﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻘﺎﺑﻞ راﺗــﺐ ﺳﻨﻮي
ٍ

وﺗﻮﻗﻊ أﻧﺸﻴﻠﻮﺗﻲ ،اﻟﺬي ﻳﺨﻮض ﻣﻮﺳﻤﻪ
اﻷول ﻣــﻊ ﻧــﺎﺑــﻮﻟــﻲ ،ﺗـﺤــﺪﻳــﺎ ﻣــﻦ ﺳﺒﺎﻟﻴﺘﻲ
اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺨﺴﺮ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ اﻟﺴﺖ
اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﻴﻼﻧﻮ ،وﻗﺎل "ﻻ أﻋﺮف .اﻧﻬﻢ
ﻳـﻌـﻄــﻮﻧـﻨــﻲ اﻧـﻄـﺒــﺎﻋــﺎ ﺑـﻜــﻮﻧـﻬــﻢ ﻓﺮﻳﻘﺎ
وﻧﺎدﻳﺎ ﻳﺘﻄﻮر".

أﻋﻠﻦ ﻧﺎدي ﺑﺎﺗﺸﻮﻛﺎ اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻣ ــﻊ ﻻﻋ ـ ــﺐ اﻟ ــﻮﺳ ــﻂ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻟــﻮﻣ ـﺒــﻲ
ً
إدوﻳــﻦ ﻛﺎردوﻧﺎ ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻮﻛﺎ ﺟﻮﻧﻴﻮرز
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ.
وﻳـﻌــﺪ ﻛــﺎردوﻧــﺎ ﺛــﺎﻟــﺚ ﻻﻋــﺐ ﻳﻨﻀﻢ إﻟﻰ
اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟـ ــﺬي ﻳ ـﻘ ــﻮده اﻟـ ـﻤ ــﺪرب اﻹﺳ ـﺒــﺎﻧــﻲ
ﺑﺎﻛﻮ أﻳﺴﺘﺎران ،ﺑﻌﺪ ﺿﻢ اﻟﺘﺸﻴﻠﻲ ﻓﻴﻜﺘﻮر
داﻓﻴﻼ ﻣﻦ ﻧﻴﻜﺴﺎﻛﺎ واﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﻮﺳﺎ ﻣﻦ ﺗﻴﺠﺮﻳﺲ أوﻧﺎل.
ً
وﺳـﺒــﻖ ﻟـﻜــﺎردوﻧــﺎ " 26ﻋــﺎﻣــﺎ" اﻟﻠﻌﺐ ﻓﻲ
اﻟﺪوري اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ ﺑﺼﻔﻮف ﻣﻮﻧﺘﻴﺮي ﻋﺎم
 ،2015ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺘﻮﻳﺞ ﺑﻮﻛﺎ ﺟﻮﻧﻴﻮرز
ﺑ ـﻠ ـﻘــﺐ اﻟـ ـ ـ ــﺪوري ﻓ ــﻲ ﻣ ــﻮﺳ ــﻢ 2017-2018
ً
ً
ﻣﺴﺠﻼ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻪ  11ﻫﺪﻓﺎ.
وﻳـﺴـﻌــﻰ ﺑــﺎﺗـﺸــﻮﻛــﺎ إﻟ ــﻰ اﻟـﺘـﺘــﻮﻳــﺞ ﺑﻠﻘﺐ
دوري ﻛﻼوﺳﻮرا اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ ،اﻟﺬي ﺳﻴﻨﻄﻠﻖ
ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،إذ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ
ً
ﺟﻌﺒﺘﻪ ﺳﺘﺔ أﻟﻘﺎب ،وﺣﻞ ﻋﺎﺷﺮا ﻓﻲ دوري
أﺑﺮﺗﻮرا .2018
)إﻓﻲ(

ﻗ ـ ــﺪره  ٣١ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن ﻳـ ـ ـ ــﻮرو .وﺗـ ـﻌ ــﺪ ﺻـﻔـﻘــﺔ
اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻫــﻲ اﻷﻏـﻠــﻰ ﻓــﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟ ـﻜ ــﺮة اﻹﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ،وﻟ ــﻢ ﻳ ـﺘــﺄﺧــﺮ ﺻــﺎﺣــﺐ
اﻟﻜﺮة اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ  ٥ﻣﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻋﻠﻰ
اﻷﺟـ ــﻮاء ،ﺣـﻴــﺚ ﺳـﺠــﻞ  ١١ﻫــﺪﻓــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻟﻴﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻓــﻲ ﺗــﺮﺗـﻴــﺐ اﻟـﻬــﺪاﻓـﻴــﻦ،
ﺑﻔﺎرق ﻫﺪﻓﻴﻦ ﺧﻠﻒ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي
ﻛﺮزﻳﺴﺘﻮف ﺑﻴﺎﺗﻴﻚ ،ﻣﻬﺎﺟﻢ
ﺟﻨﻮى.
وﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ ﻛ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔ
ﻣــﺎﺳـﻴـﻤـﻠـﻴــﺎﻧــﻮ أﻟ ـﻴ ـﻐــﺮي اﻻﻧـﻄــﻼﻗــﺔ
اﻷﻓـ ـﻀ ــﻞ ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ "اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺮي آ" ﺑـ ــ١٦
ﱢ
اﻧﺘﺼﺎرا وﺗﻌﺎدل وﺣﻴﺪ ،ﻟﻴﺤﻠﻖ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ
اﻟﺼﺪارة ﺑﺮﺻﻴﺪ  ٤٩ﻧﻘﻄﺔ ،وﺑﻔﺎرق  ٨ﻧﻘﺎط
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ )اﻟﻮﺻﻴﻒ(.
)إﻓﻲ(

آرﺛﺮ ﻣﻴﻠﻮ ﻳﺘﻤﻨﻰ ﻋﻮدة ﻧﻴﻤﺎر إﻟﻰ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ

ﻫﻴﻐﻮاﻳﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮراﺗﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ
ﻛﺸﻔﺖ ﺷﺒﻜﺔ "ﻣﻴﺪﻳﺎ ﺳﻴﺖ" اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﺻﻞ
ﻧﺎدﻳﻲ ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰي وﻣﻴﻼن اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ ﻻﺗﻔﺎق
ﻣﺒﺪﺋﻲ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺎر
اﻟـﺜـﻘـﻴــﻞ ،ﺧ ــﻼلل ﻓ ـﺘــﺮة اﻻﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻻت اﻟـﺸـﺘــﻮﻳــﺔ ﻓﻲ
ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وذﻛـ ـ ــﺮت اﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺔ اﻻﻋ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴ ــﺮة ،أن
اﻟﻨﺎدﻳﻴﻦ اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻻرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﻏــﻮﻧــﺰاﻟــﻮ ﻫـﻴـﻐــﻮاﻳــﻦ اﻟ ــﻰ "اﻟ ـﺒ ـﻠــﻮز" ،ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ اﻧﻀﻤﺎم
اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﻔﺎرو ﻣﻮراﺗﺎ اﻟﻰ "اﻟﺮوﺳﻮﻧﻴﺮي".
وأﺷــﺎرت "ﻣﻴﺪﻳﺎ ﺳﻴﺖ" إﻟــﻰ أن اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻴﻐﻮاﻳﻦ
ن ،ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳـﺒـﻴــﻞ
اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻠ ـﻌــﺐ ﺿ ـﻤ ــﻦ ﺻ ـﻔ ــﻮف ﻣـ ـﻴ ــﻼن،
اﻹﻋ ــﺎرة ،ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻧــﺎدﻳــﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
ﺑﻄﻞ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.
ﻳﺬﻛﺮ ان اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ ﻣﺎورﻳﺴﻮ ﺳﺎري ﻣﺪرب ﺗﺸﻠﺴﻲ
اﻣﺘﺪح ﻣﺆﺧﺮا اﻟﻨﺠﻢ اﻻرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻫﻴﻐﻮاﻳﻦ ،ﻣﺸﻴﺮا
اﻟﻰ اﻧﻪ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺤﺴﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻠﻌﺐ
ﻓــﻲ ﺻ ـﻔــﻮف ﻧــﺎﺑــﻮﻟــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟ ــﺬي ﻛ ــﺎن ﺳــﺎري
ﻳـﺸــﺮف ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻدارة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎدي
اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ.

ﻗــﺎل ﻻﻋــﺐ وﺳــﻂ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
آرﺛ ــﺮ ﻣﻴﻠﻮ ،إﻧــﻪ ﻳﺘﻤﻨﻰ ﻋ ــﻮدة ﻣﻮاﻃﻨﻪ
ﻧﻴﻤﺎر إﻟﻰ ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ،
ً
ﻣﺆﻛﺪا ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﻣﻮﻧﺪو
دﻳﺒﻮرﺗﻴﻔﻮ" أن اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﺒﻼوﻏﺮاﻧﺎ
ً
ّ
ﻏﻴﺮﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺟﺬرﻳﺎ ﻟﻴﺘﻄﻮر ﻛﻼﻋﺐ
ﻏﻴ
اﺣﺘﺮاﻓﻲ.
وﻗ ــﺎل ﻣﻴﻠﻮ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑـﻠــﺔ" :ﻟﻘﺪ
ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺣﻴﺎﺗﻲ
ً
ﻛ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ،ﺳ ـ ــﻮاء داﺧ ـ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻌــﺐ أو
ﺧـ ــﺎرﺟـ ــﻪ ،اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺔ ازدادت
ـﺎد
ﻷﻧـﻨــﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻓــﻲ أﻓـﻀــﻞ ﻧـ ٍ
ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ أو ﻣــﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﻓـﻀــﻞ،
ً
أﺻﺒﺤﺖ اﺣﺘﺮاﻓﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ،
اﻵن أﺻ ـﺒ ـﺤــﺖ اﺧ ـﺘ ــﺎر ﻃـﻌــﺎﻣــﻲ
ﺑـ ـﺸـ ـﻜ ــﻞ أﻓـ ـ ـﻀ ـ ــﻞ ،ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺳ ـﺒ ـﻴــﻞ
اﻟﻤﺜﺎل".

وﺗﺎﺑﻊ "أﻋﺠﺒﻨﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء داﺧﻞ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﻧﺎد".
ﻛﻤﺪﻳﻨﺔ أو ٍ
وﻋــﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻧﺠﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ
ﻣﻴﺴﻲ ،ﺑﺄن ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻴﻠﻮ ﻫﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ أﺛﺎرت
إﻋ ـﺠــﺎﺑــﻪ ،ﻗ ــﺎل "ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒــﺪاﻳــﺔ اﻋ ـﺘ ـﻘــﺪت أﻧـﻬــﺎ
ً
ُﻣــﺰﺣــﺔ ،ﻷن واﻟ ــﺪي داﺋ ـﻤــﺎ ﻣــﺎ ﻳﺤﺐ اﻟـﻤــﺰاح
ً
ﻛﺜﻴﺮا ،وﻛﺎن ﻫﻮ ﻣﻦ أﺧﺒﺮﻧﻲ ﺑﺬﻟﻚ .وﻗﻠﺖ ﻟﻪ
ً
"ﺗﻮﻗﻒ ،ﺗﻮﻗﻒ ،ﻛﻔﻰ ﻣﺰاﺣﺎ" ،ﻟﻜﻨﻪ رد ﻋﻠﻲ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪت اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻋﺒﺮ
اﻟﺤﺎﺳﻮب .أن أﺗﻠﻘﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺪﻳﺢ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ
ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ .ﻫﺬا اﻟﻤﺪﻳﺢ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﻲ
ً
ﻷﻧــﻪ ﻳﻌﻄﻴﻨﻲ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ،ﻻ ﻳﺴﻌﻨﻲ
ً
ﺳﻮى أن أﺷﻜﺮه ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ اﻟﺠﻴﺪ داﺋﻤﺎ
ﻟﻲ ،ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺰﻣﻼء".
وإذا ﻣــﺎ ﻛ ــﺎن ﻳــﺮﻏــﺐ ﻓــﻲ ﻋ ــﻮدة ﻣﻮاﻃﻨﻪ
ً
ﻧﻴﻤﺎر ،اﻟﻤﺤﺘﺮف ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺼﻔﻮف ﺑﺎرﻳﺲ
ﺳـ ــﺎن ﺟ ــﺮﻣ ــﺎن اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ــﻲ ،إﻟـ ــﻰ ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ

ً
ﻣﺠﺪدا ،اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ زارﻫﺎ ﻋﺪة ﻣﺮات ﻫﺬا
اﻟﻌﺎم ،ﻗﺎل "ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ أﻧﺎ أﺻﻠﻲ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﻋﻮدﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻓﺬ ،ﻻ ﺟﺪال ﻋﻠﻴﻪ،
ً
وأﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ اﻣﺘﻠﻚ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻛﺒﺎرا
ً
ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن أﻓﻀﻞ .أﻧﺎ ﻣﻌﺠﺐ ﻛﺜﻴﺮا ﺑﻨﻴﻤﺎر
ً ً
وﺳﺄﻛﻮن ﺳﻌﻴﺪا ﺟﺪا ﺑﻌﻮدﺗﻪ ﻓﻬﻮ ﺻﺪﻳﻖ
ﺷﺨﺼﻲ ﻟﻲ".
ً
ﻳ ــﺬﻛ ــﺮ أن ﻣـﻴـﻠــﻮ " 22ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ" اﻧ ـﻀ ــﻢ إﻟــﻰ
ً
ﺑــﺮﺷ ـﻠــﻮﻧــﺔ اﻟ ـﺼ ـﻴــﻒ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﻗ ــﺎدﻣ ــﺎ ﻣﻦ
ﻏ ــﺮﻳ ـﻤ ـﻴ ــﻮ اﻟـ ـﺒ ــﺮازﻳـ ـﻠ ــﻲ ﺑ ـﻌ ـﻘــﺪ ﻳ ـﻤ ـﺘــﺪ ﺣـﺘــﻰ
 2024ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ إﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ  40ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﻳ ــﻮرو
ﺑﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺮات.
)إﻓﻲ(

أﺣﺪاث رﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻋﺎم  ...٢٠١٨و»اﻟﺪﻳﻮك« زﻋﻤﺎء ﻛﺮة اﻟﻘﺪم
ﺷﻬﺪ ﻋﺎم  ٢٠١٨ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﻣﻦ
ﺗﺘﻮﻳﺞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻤﻮﻧﺪﻳﺎل ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ،وﻋﻮدة اﻟﺼﺮﺑﻲ
ﻧﻮﻓﺎك دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ ﻟﺼﺪارة ﻛﺮة اﻟﻤﻀﺮب.
وأﺣﺮز اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻘﺐ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﻤﺮة
اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗــﺎرﻳ ـﺨــﻪ ،ﺑ ـﻔ ــﻮزه ﻋـﻠــﻰ ﻛــﺮواﺗ ـﻴــﺎ  ٢-٤ﻓﻲ
 ١٥ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ،ﻋـﻠــﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﻟﻮﺟﻨﻴﻜﻲ ﺑـﻤــﻮﺳـﻜــﻮ ،وﺗــﻮج
اﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل ﺑﻤﺒﺎراة ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد
اﻷﻫﺪاف ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﺋﻲ إﻧﻜﻠﺘﺮا  ،١٩٦٦ﻳﻮم أﺣﺮز ﻣﻨﺘﺨﺐ
"اﻷﺳ ــﻮد اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ" ﻟﻘﺒﻪ اﻟــﻮﺣـﻴــﺪ ﺑـﻔــﻮزه ﻋـﻠــﻰ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  ٢-٤ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ.
وﺗﺄﻟﻖ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف "اﻟﺪﻳﻮك" اﻟﺸﺎب ﻛﻴﻠﻴﺎن ﻣﺒﺎﺑﻲ
وﺑﻮل ﺑﻮﻏﺒﺎ وأﻧﻄﻮان ﻏﺮﻳﺰﻣﺎن ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺒﺎﺑﻲ ،اﻟﺬي
أﺗﻢ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٨ﻋﺎﻣﻪ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻗﺪ وﻟﺪ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم
ﺗﺘﻮﻳﺞ ﺑﻼده ﺑﻠﻘﺒﻬﺎ اﻷول ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ ﻋﺎم  ،١٩٩٨ﺷﺄﻧﻪ
ﺷﺄن ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺠﻌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻸوا ﺷﻮارع
ﺑﺎرﻳﺲ واﻟﻤﺪن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻴﻠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻠﻘﺐ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛــﺮواﺗــﻲ ﻗــﺎده ﻟﻮﻛﺎ ﻣﻮدرﻳﺘﺶ،
وﺑﻠﻎ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻼده.

ﻣﻐﺎدرة ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ ﻣﺎن ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
ﺑـﻌــﺪ ﻣﻮﺳﻤﻴﻦ وﻧـﺼــﻒ ﻋـﻠــﻰ رأس اﻹدارة اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻟـ"اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ اﻟﺤﻤﺮ" ،ﺷﻜﻞ ﺧﺮوج اﻟﻤﺪرب اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ
ﺟﻮزﻳﻪ ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﻀﻴﻖ ﻟﻤﻠﻌﺐ أوﻟﺪ ﺗﺮاﻓﻮرد
أﺣــﺪ أﺑ ــﺮز اﻷﺣ ــﺪاث اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻷﺧـﻴــﺮ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم.

وأﻋﻠﻨﺖ إدارة ﻧﺎدي ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
ﻓﻲ  ١٨دﻳﺴﻤﺒﺮ إﻗﺎﻟﺘﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ أﺳﻮأ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﻣـﻨــﺬ  ،١٩٩٠وﻋــﺎﻧــﺪ اﻟـﺒــﺮﺗـﻐــﺎﻟــﻲ ﺣـﺘــﻰ اﻷﻳ ــﺎم
اﻷﺧـﻴــﺮة ﻣــﻦ ﺷﻐﻠﻪ اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟــﺬي ﻻ ﻳــﺰال ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣــﺪرب ﺟﺪﻳﺮ ﺑﻤﻠﺌﻪ ﻣﻨﺬ اﻋـﺘــﺰال "اﻟﺴﻴﺮ"
اﻷﺳﻜﺘﻠﻨﺪي أﻟﻴﻜﺲ ﻓﻴﺮﻏﺴﻮن ﻋﺎم .٢٠١٣
أﺳـﻠــﻮب ﺗﻜﺘﻴﻜﻲ دﻓــﺎﻋــﻲ ،ﺧــﻼﻓــﺎت ﻣــﻊ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ،
اﻧﺘﻘﺎدات ﻟ ــﻺدارة ،ﺗﻮﺗﺮ ﻣﻊ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ...ﻟﻢ ﻳﺘﺮك
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ  ٥٥ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎدات إﻻ وﻓﺘﺤﻪ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻲ وﻗﺖ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻤﻠﻌﺐ
ﻣﻦ ﺳﻴﺊ اﻟﻰ أﺳﻮأ.
واﺗﺨﺬ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻟﻘﺮار ،وأوﻛﻞ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻰ ﻣﻬﺎﺟﻤﻪ
اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ أوﻟــﻲ ﻏﻮﻧﺎر ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ ﻣﺆﻗﺘﺎ
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﻣﺎﻧﺤﺎ ﻧﻔﺴﻪ أﺷـﻬــﺮا إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻟـﻠـﺒـﺤــﺚ ﻋ ــﻦ ﻣـ ــﺪرب داﺋـ ــﻢ ﻳ ـﺘ ــﺮدد ﻋـﻠــﻰ ﻧ ـﻄــﺎق واﺳ ــﻊ
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ،أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﻣﺎورﻳﺴﻴﻮ ﺑﻮﻛﻴﺘﻴﻨﻮ ﻣﺪرب ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم.

ﺳﻄﻮع ﻧﺠﻢ ﺻﻼح
ﺣ ـﻘ ــﻖ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮي ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﺻ ـ ــﻼح ﻣ ــﺎ ﻟ ــﻢ ﻳ ـﻜ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟﺤﺴﺒﺎن ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ روﻣﺎ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
اﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي ﻓــﻲ ﺻـﻴــﻒ  .٢٠١٧ﻓــﻲ ﻣــﻮﺳـﻤــﻪ اﻷول ﻣﻊ
اﻟـﻨــﺎدي اﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي ،أﺑــﺪع اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺒﺎﻟﻎ  ٢٦ﻋﺎﻣﺎ،
وﺧــﺮق دﻓﺎﻋﺎت اﻟﺨﺼﻮم ﺑﺎﻟﻄﻮل واﻟﻌﺮض ،ﻗﺒﻞ أن
ﻳﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎك ﺻﺪﻳﻘﺔ وﻓﻴﺔ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻟﻜﺮاﺗﻪ.

ﻣــﻊ ﻛــﻞ ﻫــﺪف وﻟﻤﺤﺔ ،ﻛــﺎن اﺳﻤﻪ ﻳﺼﺪح ﺑﺼﻮت
أﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ أﻧﻔﻴﻠﺪ .ﺗﻔﻮق اﺑﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﻧﺠﺮﻳﺞ ﻋﻠﻰ
ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻧﺸﺄوا ﻓﻲ أﺑﺮز أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎت اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻜﺮوﻳﺔ،
وﻫﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ أﺑﺮز دورﻳﺎت
ﻛــﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،واﺧﺘﻴﺮ أﻓﻀﻞ ﻻﻋــﺐ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ،
وأﻓ ـﻀــﻞ ﻫ ــﺪاف ﻓــﻲ اﻟـﺒــﺮﻳـﻤــﺮﻟـﻴــﻎ ﻣــﻊ  ٣٢ﻫــﺪﻓــﺎ )رﻗــﻢ
ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻟﺪوري إﻧﻜﻠﻴﺰي ﻣﻦ  ٣٨ﻣﺮﺣﻠﺔ(.
وﻗــﺎد ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﻰ ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑــﺎ ﻗﺒﻞ
أن ﻳﺨﺴﺮ أﻣــﺎم رﻳــﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻌﺐ
اﻷوﻟﻤﺒﻲ ﻓﻲ ﻛﻴﻴﻒ ﺗﻌﺮض ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﻣﺸﺆوﻣﺔ
ﻣﻦ ﺳﻴﺮﺧﻴﻮ راﻣﻮس ،ﻛﻠﻔﺘﻪ إﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﻒ،
وﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣــﻮﻓ ـﻘــﺔ ﻣ ــﻊ ﻣـﻨـﺘـﺨــﺐ اﻟ ـﻔــﺮاﻋ ـﻨــﺔ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل روﺳﻴﺎ.

ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن ﻣﻠﻚ اﻟﻔﻮرﻣﻮﻻ١
ﺳﻴﻄﺮ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﻮﻳﺲ ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﻔﻮرﻣﻮﻻ واﺣــﺪ ،وﻓﺎز ﻓﻲ ١١
ﺳﺒﺎق ﺟﺎﺋﺰة ﻛﺒﺮى ﻣﻦ  ،٢١ﻟﻴﻨﻬﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻣﺘﻮﺟﺎ
ﺑﻠﻘﺒﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟـﺨــﺎﻣــﺲ ،ﻣـﻌــﺎدﻻ رﻗــﻢ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﺧ ــﻮان ﻣــﺎﻧــﻮﻳــﻞ ﻓــﺎﻧـﺠـﻴــﻮ ،وﻗ ــﺎد اﻟ ـﺴــﺎﺋــﻖ ) ٣٣ﻋــﺎﻣــﺎ(
ﻣﺮﺳﻴﺪس اﻟﻰ ﻟﻘﺐ اﻟﺼﺎﻧﻌﻴﻦ أﻳﻀﺎ ،ﻟﻴﺤﺎﻓﻆ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ واﻟﺼﺎﻧﻌﻴﻦ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺗﻮاﻟﻴﺎ.
وﺗﻌﻬﺪ ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن ﺑﺄن ﻳﻘﺪم أداء أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ اﻷﺑﺮز ﻓﻴﻪ أﻳﻀﺎ،

ﺳﺎﺋﻖ ﻓﻴﺮاري اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن ﻓﻴﺘﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ
ﻟﻘﺒﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ،واﻷول ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .٢٠١٣

ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺮة اﻟﺼﻔﺮاء
أﻧﻬﻰ اﻟﺼﺮﺑﻲ ﻧﻮﻓﺎك دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺻﺪارة
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻼﻋﺒﻲ ﻛﺮة اﻟﻤﻀﺮب اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ،
ﺑـﻌــﺪ إﻧ ـﺠــﺎز ﻧــﻮﻋــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﻨـﺼــﻒ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ اﻟﻤﻮﺳﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ .٢٢
وﺑﺪأ اﻟﻼﻋﺐ ) ٣١ﻋﺎﻣﺎ( اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻴﺊ ﺑﺎﻟﺨﺮوج
ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ،واﻟﻐﻴﺎب ﻹﺟﺮاء ﺟﺮاﺣﺔ
ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ إﺻــﺎﺑــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﻓﻖ ،وﻋــﺎد اﻟﺼﺮﺑﻲ
ﺑ ـﻘــﻮة ﻣــﺬﻫـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻨـﺼــﻒ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم ،وﺗ ــﻮج
ﺑﺒﻄﻮﻟﺘﻲ وﻳﻤﺒﻠﺪون اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ وﻓﻼﺷﻴﻨﻎ ﻣﻴﺪوز
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺧﺮﺟﺖ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺳﻴﺮﻳﻨﺎ وﻟﻴﺎﻣﺲ ﻋﻦ ﻃﻮرﻫﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﻼﺷﻴﻨﻎ ﻣﻴﺪوز اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻟـﻜــﺮة اﻟـﻤـﻀــﺮب ﻓــﻲ  ٨ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،واﻟـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﺴﻌﻰ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟــﻰ ﻟﻘﺒﻬﺎ اﻟ ــ ٢٤ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ
رﻗﻢ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ﻣﺎرﻏﺮﻳﺖ ﻛﻮرت.
وﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﺿﺪ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻧﺎوﻣﻲ أوﺳﺎﻛﺎ ،ﺗﺠﺎدﻟﺖ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺮارا ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻛﺎرﻟﻮس
راﻣ ــﻮس ،اﻟــﺬي ﻋﺎﻗﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣــﺎ ﻗــﺎل إﻧــﻪ ﺗﻠﻘﻲ
ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻣﻦ ﻣﺪرﺑﻬﺎ )ﻓــﻲ اﻟﻤﺪرﺟﺎت( ﺧــﻼل اﻟﻤﺒﺎراة،
اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻠﻘﺎء ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ  ٤-٦ ،٢-٦ﻟﺘﺤﺮز ﻟﻘﺒﻬﺎ
اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻷول وﻟﺒﻼدﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻻت "اﻟﻐﺮاﻧﺪ ﺳﻼم".
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آﺧﺮ ﻛﻼم

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﻮر

اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻘﺎﺗﻞ

أ .د .ﻏﺎﻧﻢ اﻟﻨﺠﺎر

ﺟ ــﺮى ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺤ ــﻮار اﻟـﻌـﺒـﺜــﻲ اﻻﻓ ـﺘــﺮاﺿــﻲ ﻓــﻲ أﺣ ــﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ:
ﻃﺒﻴﺐ :واﻟﺪك ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻹﻧﻘﺎذ ﺣﻴﺎﺗﻪ.
اﻻﺑﻨﺔ :أرﺟﻮك ﻗﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ.
ﻃﺒﻴﺐ :ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ وإﻗﺮار ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ً
اﻻﺑﻨﺔ :ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﺣﺎﻻ.
ﻃـﺒـﻴــﺐ :ﺗﻮﻗﻴﻌﻚ ﻏـﻴــﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ،ﻻﺑ ــﺪ ﻣــﻦ ﺗــﻮﻗـﻴــﻊ ﺷـﺨــﺺ ذﻛ ــﺮ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
اﻻﺑﻨﺔ :ﻟﻜﻨﻲ اﺑﻨﺘﻪ وﻟﺴﺖ ﺻﻐﻴﺮة ،ﻓﻘﺪ ﺗﺠﺎوز ﻋﻤﺮي اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ
ً
ﻋﺎﻣﺎ.
ﻃﺒﻴﺐ :ﻫــﺬا ﻫﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻟﻦ ﺗﺠﺮى اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ذﻛــﺮ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
اﻻﺑﻨﺔ :أﺧﻲ ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪ وﻳﻌﻮد ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع.
ﻃﺒﻴﺐ :ﻣﺎذا ﻋﻦ ﻋﻤﻚ أو ﺧﺎﻟﻚ أو أي أﺣﺪ؟
ﻋﻤﺎن اﻧﺘﻘﻼ إﻟﻰ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ،وﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ إﻻ ّ
اﻻﺑﻨﺔ :ﻟﺪﻳﻨﺎ ّ
ﻋﻤﺘﺎن ﻓﻘﻂ.
ﻃﺒﻴﺐ :ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﻤﺎ ،ﻓﻼﺑﺪ ﻣــﻦ ﺷﺨﺺ ذﻛــﺮ ،وإﻻ ﻓﻼ
ﻋﻤﻠﻴﺔ.
اﻻﺑﻨﺔ :أﻟﻴﺴﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻹﻧﻘﺎذ ﺣﻴﺎة أﺑﻲ؟
ﻃﺒﻴﺐ :ﻧﻌﻢ وﻟﻜﻦ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻹﺟﺮاءات ،ﻓﻼ أﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ.
اﻻﺑﻨﺔ :ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻤﻮت أﺑﻮي ﻋﺸﺎن إﺟﺮاءاﺗﻜﻢ اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ؟
ﻃﺒﻴﺐ :ﻣﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣـﻌــﻚ ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗـﺠــﺎوز اﻹﺟـ ــﺮاء ات،
وﻟﺴﺖ أﻧﺎ ﻣﻦ وﺿﻌﻬﺎ ،ﻫﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﺴﺘﻌﺠﻠﻴﻦ ﻋﻮدة أﺧﻴﻚ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ؟
اﻻﺑﻨﺔ :ﺳﺄﺣﺎول وﻟﻜﻨﻪ ﺳﺎﻓﺮ أﻣﺲ ﻟﻴﻮﺻﻞ زوﺟﺘﻪ ﻟﻠﻌﻼج ،ﺛﻢ ﻳﻠﺤﻖ
ﺑﻪ اﺑﻨﻪ ﻟﻴﺒﻘﻰ ﻣﻊ واﻟﺪﺗﻪ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻌﻮد أﺧﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪ.
ﻃﺒﻴﺐ :ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ إﻻ أن ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻋﻮدة أﺧﻴﻚ ،وﻧﺴﺄل اﻟﻠﻪ اﻟﻠﻄﻒ
ﺑﺎﻟﻮاﻟﺪ ﻟﺤﻴﻦ ﻋﻮدﺗﻪ.
اﻻﺑﻨﺔ :ﻫﻞ ﻣﻤﻜﻦ أﺷﻮف ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل ﺑﺬﻟﻚ؟
ﻃﺒﻴﺐ :ﻟﻴﺲ ﻟﺪي ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻢ ،وﻟﻜﻦ ﻫﻜﺬا ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻮزارة.
اﻻﺑﻨﺔ ﺗﺠﻬﺶ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎء ،ﻗﺎﺋﻠﺔ :ﺣﺴﺒﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟــﺬي وﺿــﻊ ﻫﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ ،اﻧﺘﻘﻞ واﻟــﺪ اﻻﺑﻨﺔ اﻟﻤﻜﻠﻮﻣﺔ
إﻟــﻰ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،دون أن ﻳﻌﻠﻢ أﺣــﺪ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،وﻗﺒﻞ
أن ﻳﻌﻮد اﺑﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ،ﻓﺎﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻤﻮت ﺻﺎر وﺟﻮد
ذﻛﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو.
ً
ً
ﻗــﺪ ﻳﻜﻮن اﻟـﺤــﻮار أﻋــﻼه ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ أو ﻣﺘﺨﻴﻼ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻴﻘﻴﻦ أن ﻫﺬه
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ،وﻣﺜﻠﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ ،ﻣﻮﺟﻮدة وﻣﻄﺒﻘﺔ ﺑﺼﺮاﻣﺔ .اﺗﻀﺢ
ﻟﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ أن ﻣﺼﺪر ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻦ إدارة اﻟﻔﺘﻮى
واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء ،ﺳﻨﺔ  ،٢٠١٠وﺗﺘﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ
أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ،وﻳﺒﺪو أن اﻟ ــﻮزارة ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ .إﻻ أﻧﻪ
ً
ً
ً
أﻳﺎ ﻛﺎن ﻣﺼﺪر ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻓﻬﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻤﻴﻴﺰا ﻓﺎﺿﺤﺎ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة،
ً
ً
واﻧﺘﺼﺎرا ﻟﻠﺬﻛﻮرة دون ﻣﺒﺮر ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ اﻟﻤﺎدة  ٢٩ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻛﻤﺎ
ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻷﻫﻢ أن ذﻟﻚ
ً
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻗــﺎﺗــﻼ ،ﻓﻬﻞ ﻳﺘﺤﺮك أﺣــﺪ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﻔﻴﻞ
اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ،أو اﻟﻔﻴﻞ اﻷﺻﻐﺮ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﺔ ،ﻟﻜﻲ
ً
ً
ﱢ
ﻳﻘﻮم اﻋﻮﺟﺎﺟﺎ واﺿﺤﺎ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ؟ أﺗﻤﻨﻰ ذﻟﻚ.
أﻏﺎدر ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ إﻟﻰ ﺑﻮﺳﺎﺳﻮ ﻓﻲ ﺑﻮﻧﺘﻼﻧﺪ ﺑﺎﻟﺼﻮﻣﺎل ،ﻻﻓﺘﺘﺎح
ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ ﺧﻴﺮي ﻟﻸﻃﻔﺎل واﻟﻨﺴﺎء ،ﻋﺴﻰ اﻟﻠﻪ أن ﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ اﻟﻨﺎس.

دراﻳﺶ

ﻫﻞ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻓﻲ اﻟﻘﻬﺎوي أﻛﺜﺮ؟!
ً
ﺑ ـ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺼــﺮﻳ ـﺤــﺎت اﻟـﻤـﺘـﻌــﺎﻗـﺒــﺔ
ﻋ ــﻦ ﻣ ـﻨــﻊ اﻟـ ـ ــﺪروس اﻟ ـﺨ ـﺼــﻮﺻ ـﻴــﺔ ،أود
أن ﻳﻤﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟــﺪﻛـﺘــﻮر اﻟـﻔــﺎﺿــﻞ ﺣﺎﻣﺪ
اﻟـﻌــﺎزﻣــﻲ ،وﻳـﺸــﺮب ﻣﻌﺎﻧﺎ ﻗﻬﻮة ﻓــﻲ أي
ﻣـﻘـﻬــﻰ ﻣــﻦ ﻣـﻘــﺎﻫــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻟ ـﻴــﺮى ﺑــﺄم
ﻋﻴﻨﻪ اﻟﻄﺎوﻻت اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺘﺐ
دراﺳﻴﺔ وﺷﺒﺎب وﻓﺘﻴﺎت ﻳﺘﻠﻘﻮن اﻟﻌﻠﻢ،
وﺳـ ــﻂ اﻹزﻋ ـ ـ ــﺎج ،ﻋ ـﻠــﻰ أﻳ ـ ــﺪي ﻣــﺪرﺳـﻴــﻦ
ﺧﺼﻮﺻﻴﻴﻦ.
وﻟﻘﺪ رأﻳــﺖ ﺑﺄم ﻋﻴﻨﻲ ﻛﻴﻒ أﺻﺒﺤﺖ
ﻣـﻬـﻨــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺲ اﻟ ـﺸــﺮﻳ ـﻔــﺔ واﻟـﻤـﻘــﺪﺳــﺔ
ً
ﺳــﻮﻗــﺎ ﻟﻠﺨﻀﺎر ﻻ أﻛﺜﺮ وﻻ أﻗ ــﻞ ...ﻓﻔﻲ
ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟ ـ ــﺪرس ﻳـﻔـﺘــﺢ اﻟ ـﻄــﺎﻟــﺐ "ﺑ ــﻮﻛ ــﻪ"،
وﺗ ـﻔ ـﺘ ــﺢ اﻟ ـﻄ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺔ ﺟ ـﻨ ـﻄ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻟـ ـﻤ ــﺎرﻛ ــﺔ،

د .ﻧﺎﺟﻲ ﺳﻌﻮد اﻟﺰﻳﺪ

ً
َوﻳْ ـﻌ ـﻄــﻮن َﻋْـﺸــﺮﻳــﻦ أو أرﺑ ـﻌ ـﻴــﻦ دﻳ ـﻨ ــﺎرا
َ
َ
"أﺷــﻜـ َـﺮ ْه ...أﺷــﻜـ َـﺮ ْه" ،وﻳﺪﻋﺴﻬﺎ اﻟﻤﺪرس
أو اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻟﺠﻴﺐ...
أو ﻧﻘﺘﺮح ﺗﺼﻔﺢ أي ﺟﺮﻳﺪة إﻋﻼﻧﻴﺔ،
ﺻﻔﺤﺎت إﻋﻼﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺪرﺳﻴﻦ
وﺳﺘﺠﺪ
ُ
ﺧﺼﻮﺻﻴﻴﻦ ،وأﻗﺪم ﻟﻜﻢ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ:
"أﺳـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺎذ ،دﻛـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮراه ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻔـ ـﻴ ــﺰﻳ ــﺎء
وﺧـ ـﺒ ــﺮة ﺑ ـﻤ ـﻨــﺎﻫــﺞ اﻟ ـﻌ ــﺎﺷ ــﺮ واﻟـ ـﺤ ــﺎدي
ﻋﺸﺮ واﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻋﺸﺮ ،ﺧﺒﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﻣﻘﺮرات اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء
) (Physicsواﻟ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺎﻣ ـﻴ ـﻜ ــﺎ واﻟ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء
واﻟﺤﺮارة ) ...(IGCSEﺗﻠﻔﻮن ."(....) :ﻳﻌﻨﻲ
"ﺑﺘﺎع ﻛﻠﻮ" ،وﻫﺬا ﻣﺜﻞ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ.
وﻓـ ـ ــﻮق إﻋـ ــﻼﻧـ ــﺎت اﻟـ ـﻤ ــﺪرﺳـ ـﻴ ــﻦ ،ﺗـﺠــﺪ

إﻋﻼﻧﺎت ﺟﻠﺐ اﻟﺨﺪم ﻣﻦ اﻟﻬﻨﺪ وﺳﻴﻼن
واﻟﻔﻠﺒﻴﻦ إﻟﺦ إﻟﺦ إﻟﺦ.
ﻇـ ـ ـ ــﺎﻫـ ـ ـ ــﺮة اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺪرﻳ ـ ـ ــﺲ واﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪروس
اﻟـﺨـﺼــﻮﺻـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻬــﺎوي ﺗــﺪﻋــﻮ إﻟــﻰ
اﻟﻘﻠﻖ .ﻓﻬﻞ ﻛﻞ ﻫﺆﻻء اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن
ً
ﻓﻌﻼ إﻟﻰ اﻟﺪروس اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ
ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻗـﻬــﻮة ﻣﻨﻬﻢ؟ وﻫــﻞ اﻟﻌﻴﺐ ﻓﻲ
اﻟﻄﻠﺒﺔ أم ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ أم ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد
ﻧﻔﺴﻬﺎ؟!
ﻫﺬه ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ً
اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻌﻼ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص...
ﻣـ ـ ــﻊ اﻋـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺬاري ﻟـ ـﺒ ــﺎﺋـ ـﻌ ــﻲ اﻟـ ـﺨـ ـﻀ ــﺎر
وﻟﻠﻤﺪرﺳﻴﻦ اﻟﺸﺮﻓﺎء.

أﻗـ ــﺮت ﺗــﺎﻳ ـﻠ ـﻨــﺪ ،أﻣـ ــﺲ ،ﺗـﻌــﺎﻃــﻲ
اﻟﻤﺎرﻳﻐﻮاﻧﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺒﻲ
واﻷﺑﺤﺎث ،ﻓﻲ أول ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻟﻠﻤﺨﺪر
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ﺗ ـﻄ ـﺒــﻖ ﺑ ـﻌ ــﺾ أﻛ ـﺜــﺮ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات ﺻﺮاﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وواﻓ ـ ـ ـ ــﻖ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮﻟ ـ ـﻤـ ــﺎن ،اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﻦ
ﻣــﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ا ﻟـﻌـﺴـﻜــﺮي اﻟﺤﺎﻛﻢ
ﻓــﻲ ﺗــﺎﻳـﻠـﻨــﺪ ،ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻌــﺪﻳــﻞ ﻗــﺎﻧــﻮن
اﻟﻤﺨﺪرات ﻟﻌﺎم  ،1979ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ

»ﺗﺮﻣﻴﻢ وزاري«!

ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻮ ّ
ﻏﻴﺮت ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﻮزاره

ﺑــﺎﻗـﻴــﻪ اﻟ ـﻌــﺎدات واﺳ ـﻠــﻮب اﻟـﻘــﺮار
ﺑﺎﻗﻲ ﻫﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ واﻟﻨﻬﺞ وﻣﺴﺎره
وﺑــﺎﻗــﻲ اﻟـﻌـﻘــﻞ اﻟ ــﺬي ﻓــﻮﻗــﻪ ﻏﺒﺎر
ﻛﻞ وزﻳﺮ ﻳﺤﻮس ﻓﻲ رﻣﻞ اﻹداره
ْ
ﻛــﺎﻟ ـﻤــﻮﻇــﻒ ﻣ ــﻨ ـﺜ ـ ِـﻮل ﻟ ـﻴــﻞ وﻧ ـﻬــﺎر
ﻣﺎ ّ
ﺗﻌﻮد ﻳــﻮم ﻳﻌﻄﻴﻚ اﺳﺘﺸﺎره
ﻻ ﺗـ ّ
ـﺮﻣ ــﻢ ﺑـﻴــﺖ ﻻ ﺷـﻔــﺖ اﻧـﻬـﻴــﺎره
ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ إن ﻛﺎن ﻛﻞ ﺳﺎﺳﻪ دﻣﺎر!

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎء
● اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ:

ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ "دوﻏﻤﺎﺋﻴﺔ"
ﻟ ـﻠ ـﻔــﺮﻗــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮﺣ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
اﻟﻮﻗﺖ :اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎء
اﻟﻤﻜﺎن :ﻣﺴﺮح اﻟﺪﺳﻤﺔ

● اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ:

ﻧﺪوة ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻄﻔﻞ
اﻟﻮﻗﺖ :اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء
اﻟﻤﻜﺎن :راﺑﻄﺔ اﻷدﺑﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ

● اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ:

ﺣﻔﻞ "ﺳﺎﻣﺮﻳﺎت"
اﻟﻮﻗﺖ :اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء
اﻟﻤﻜﺎن :ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻴﺮﻣﻮك اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻌــﻲ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪي ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة".
و ﻗـ ـ ـﻨـ ـ ـﻨ ـ ــﺖ دول ،ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬ ــﺎ
ﻛــﻮﻟــﻮﻣـﺒـﻴــﺎ وﻛ ـﻨ ــﺪا ،اﻟـﻤــﺎرﻳـﻐــﻮاﻧــﺎ
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺒﻲ ،ﺑﻞ واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ.
ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺨﺪر ﻣﺎ زال ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ً
وﻣــﻦ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت أﻳﻀﺎ ،ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣﻦ دول ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ.
)روﻳﺘﺮز(

أﺷﺎرت دراﺳﺔ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ
ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻔﻬﻢ اﻟﻨﺎس ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻛﺎﻧﻮا أﻛﺜﺮ
ً
ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ.
وأﺟـ ـ ـ ـ ــﺮى ﺑـ ــﺎﺣ ـ ـﺜـ ــﻮن ﺑ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ
ً
ﺳﻨﺘﺮال ﻛﻮﻳﻨﺰﻻﻧﺪ ﻣﺴﺤﺎ ﻋﻠﻰ
ً
 615ﺷﺨﺼﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪر دراﻳﺘﻬﻢ
ﺑ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻓ ــﻊ اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎط اﻟ ـﺠ ـﺴ ـﻤــﺎﻧــﻲ،
وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﺴﻞ.
وﻛـﺘـﺒــﺖ ﻛـﺒـﻴــﺮة اﻟـﺒــﺎﺣـﺜـﻴــﻦ ﻓﻲ

اﻟـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ــﺔ ،ﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻔ ــﺎﻧ ــﻲ ﺳ ـﻜــﻮﻳــﺐ
وزﻣﻼؤﻫﺎ ﻓﻲ دورﻳﺔ )ﺑﻠﻮس وان(
ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺪدﻫ ــﺎ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮ ،أن اﻟـﻨـﺸــﺎط
اﻟـ ـﺠـ ـﺴـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻈ ــﻢ "ﻳـ ـﺤ ــﺪ
ﻣ ــﻦ ﺧ ـﻄــﺮ اﻟ ــﻮﻓ ــﺎة ﻷي ﺳ ـﺒــﺐ ﻣﻦ
اﻷﺳﺒﺎب ﺑﻨﺴﺒﺔ  30ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﻛ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ـ ــﻮا أﻳـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎ "اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺎط
ً
اﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻳﺰﻳﺪ أﻳﻀﺎ
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ".
)روﻳﺘﺮز(

ﺑﺎﻟﻮﻧﺔ ﺣﻤﺮاء ﺗﺘﺤﺪى ﺗﺮاﻣﺐ وﺗﻌﺒﺮ اﻟﺤﺪود

وﻓﻴﺎت
ﺳﻤﻴﺮ ﻓﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﻟﺨﺮﺟﻲ

 52ﻋ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺎ ،ﺷ ـ ـﻴـ ــﻊ ،اﻟ ـ ــﺮﺟ ـ ــﺎل:
ﺿــﺎﺣ ـﻴــﺔ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرك،
ق ،1ش ،136م ،10ا ﻟ ـﻨ ـﺴــﺎء:
ﺳ ـﻠــﻮى ،ق ،10ش ،9م ،15ت:
66858998

ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻄﺒﻴﺦ

 62ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻌﺰاء
ﺑﺎﻟﻤﻘﺒﺮة ،اﻟـﻨـﺴــﺎء :اﻟــﺮﺣــﺎب،
ق  ،2ش  ،8أو ﺷ ـ ـ ــﺎرع ﺳـﻌــﺪ
اﻟﻤﻘﺼﺐ ،م47

ﻓﻮزﻳﺔ ﻳﻮﺳﻒ راﺷﺪ اﻟﻤﺴﻴﻠﻴﻢ

 66ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﺷ ـﻴ ـﻌــﺖ ،اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل:
ا ﻟـ ــﺮو ﺿـ ــﺔ ،ق ،3ش ،38م،13
اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،ق ،7ش،70
م ،4ت22514375 ،99811100 :

ﻳﻌﻘﻮب ﻋﺒﺎس زﻳﻨﻞ

 62ﻋ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺎ ،ﺷ ـ ـﻴـ ــﻊ ،اﻟ ـ ــﺮﺟ ـ ــﺎل:
ﻏﺮب ﻣﺸﺮف ،ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻮزان،
اﻟ ـﻨ ـﺴ ــﺎء :ﻏـ ــﺮب ﻣـ ـﺸ ــﺮف ،ق،3
ش ،311م ،10ت99440009 :

ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻘﻄﺎﻣﻲ

 64ﻋ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺎ ،ﺷ ـ ـﻴـ ــﻊ ،اﻟ ـ ــﺮﺟ ـ ــﺎل:
ا ﻟـ ـ ــﺮو ﺿـ ـ ــﺔ ،ق  ،5ش  ،54م ،7
اﻟ ـﻨ ـﺴــﺎء :اﻟ ـﻌ ــﺪان ،ق ،2ش،85
م  ،1 0 2ت ،9 7 9 1 6 1 3 9 :
99799865

ﻟﻮﻟﻮه داود اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

أرﻣﻠﺔ ﻋﻘﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻤﺮ

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة
ﻛﺎن راﻧﺪي ﻫﻴﺲ ) 60ﻋﺎﻣﺎ( ﻳﻨﺰه ﻛﻠﺒﻪ
ﻓ ــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﺑــﺎﺗــﺎﺟــﻮﻧـﻴــﺎ ﺑ ــﻮﻻﻳ ــﺔ أرﻳ ــﺰوﻧ ــﺎ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺑـﻌــﺪ ﻧـﺤــﻮ  30ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا
ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﻳﻮم 16
دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻮﻧﺔ
ﺣﻤﺮاء ﻛﺎد ﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﻮاء أن ﻳﻔﺮغ.
وﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ ﻃ ـﻔ ـﻠ ــﺔ ﻣ ـﻜ ـﺴ ـﻴ ـﻜ ـﻴــﺔ ﺗ ـﺒ ـﻠ ــﻎ ﻣــﻦ
اﻟﻌﻤﺮ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻋ ــﻮام ﻗــﺪ أﻃﻠﻘﺖ اﻟﺒﺎﻟﻮﻧﺔ
ﻋـﺒــﺮ اﻟ ـﺤــﺪود اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﺑـﻌــﺪ أن زﻳﻨﺘﻬﺎ
ﺑﺸﺮﻳﻄﺔ ﺣﻤﺮاء أﻟﺼﻘﺖ ﺑﻬﺎ أﻣﻨﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد.

وﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ورﻗـ ـ ـ ــﺔ اﻷﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺎت رأى ﻫـﻴــﺲ
اﺳ ــﻢ "داﻳـ ــﺎﻣـ ــﻲ" ،وﻋ ـﺸ ــﺮ أﻣ ـﻨ ـﻴ ــﺎت ﻟـﻬــﺪاﻳــﺎ
ﻣـﻜـﺘــﻮﺑــﺔ ﺑــﺎﻟـﻠـﻐــﺔ اﻹﺳـﺒــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ رأﺳـﻬــﺎ
دﻣﻰ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﺗﻤﺰج ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺸﺮ
واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت وﻣﻨﺰل ﻟﻬﺎ ،وأدوات ﻟﻠﺘﻠﻮﻳﻦ
واﻟﺮﺳﻢ.
وﺧﻤﻦ ﻫﻴﺲ أن اﻟﺒﺎﻟﻮﻧﺔ رﺑﻤﺎ ﻋﺒﺮت
اﻟﺤﺪود ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻮﺟﺎﻟﻴﺲ اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ
ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺳﻮﻧﻮرا ﻓﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻋ ـ ــﻲ ،وﺗـ ـ ــﻮاﺻـ ـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻊ ﺻـﻔـﺤــﺔ
ﻣﺤﻄﺔ )زﻳـﻨــﻲ( اﻹذاﻋـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ "ﻓﻴﺴﺒﻮك"،

ﺣ ـﺴ ـﺒ ـﻤــﺎ أﻓـ ـ ـ ــﺎدت ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﻔــﺔ "ﻧ ــﻮﺟ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺲ
إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل" ،اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻣــﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ
أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﻻﺳﻢ ﻧﻔﺴﻪ.
وﺑــﺪأ اﻟﻤﺬﻳﻊ ﺳﻴﺰار ﺑــﺎرون ﻳﺒﺚ ﻗﺼﺔ
ﻫﻴﺲ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺧﻼل ﺳﺎﻋﺔ
ﺗــﻮاﺻـﻠــﺖ ﻣﻌﻪ أﺳ ــﺮة داﻳــﺎﻣــﻲ .واﻗﺘﺮﺣﺖ
اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻹذاﻋﻴﺔ أن ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻫﻴﺲ وزوﺟﺘﻪ
اﻟﻄﻔﻠﺔ.
واﺷﺘﺮى اﻟﺰوﺟﺎن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻬﺪاﻳﺎ ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻄﻔﻠﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫﺪاﻳﺎ ﻟﺸﻘﻴﻘﺘﻬﺎ
اﻟ ـﺼ ـﻐ ــﺮى ﺧـﻴـﻤـﻴـﻨــﺎ اﻟ ـﺒ ــﺎﻟ ـﻐ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﻌـﻤــﺮ

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

www.aljarida.com

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

nashmi22@hotmail.com

وإﻻ "رؤﻳ ــﻪ" وإﻻ ﻳﺒﺪع ﻟــﻚ أﻓﻜﺎر

ﺑﺮﻟﻤﺎن ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻳﻬﺪي إﻟﻰ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺎرﻳﻐﻮاﻧﺎ اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺗﻄﻴﻞ اﻟﻌﻤﺮ
ﻃ ــﺎرﺋ ــﺔ واﻓـ ــﻖ ﺧــﻼﻟ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﻋــﺪد
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ،ﻗﺒﻞ
ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺎرﻳﻐﻮاﻧﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم
ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻷﻟﻢ واﻟﺘﻌﺐ،
ﺣﺘﻰ ﺛﻼﺛﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻗ ــﺎل رﺋ ـﻴــﺲ ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟـﺼـﻴــﺎﻏــﺔ
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎن ،ﺳ ــﻮﻣـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎي
ﺳــﺎواﻧـﻐـﻜــﺎرن ،ﻓــﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺑ ـﺜ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺰﻳ ــﻮن" :ﻫـ ـ ــﺬه ﻫــﺪﻳــﺔ

ّ
وﺿﺎح

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

أرﺑ ـﻌــﺔ أﻋ ــﻮام ﺛــﻢ ﺗــﻮﺟـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ ﻧﻮﺟﺎﻟﻴﺲ
ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ.
وﻋـﻨــﺪﻣــﺎ اﻟﺘﻘﻴﺎ داﻳــﺎﻣــﻲ وﺧﻴﻤﻴﻨﺎ ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺤـﻄــﺔ اﻹذاﻋـ ـﻴ ــﺔ ،ﻗ ــﺎل ﻫ ـﻴــﺲ وزوﺟ ـﺘــﻪ
إﻧﻬﻤﺎ "ﻣﺴﺎﻋﺪا ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻮﻳﻞ" ،وأﻇﻬﺮ ﻣﻘﻄﻊ
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻟﻘﻨﺎة اﻹذاﻋ ـﻴــﺔ اﻟﺰوﺟﻴﻦ
وﻫﻤﺎ ﻳﻘﺪﻣﺎن اﻟﻬﺪاﻳﺎ ﻟﻠﻔﺘﺎﺗﻴﻦ.
)روﻳﺘﺮز(

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

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

 84ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﺷ ـﻴ ـﻌــﺖ ،اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل:
ا ﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺮ ﻳ ــﺔ ،ق  ،2ش  ،4م ،24
اﻟـﻨـﺴــﺎء :ﻣ ـﺒــﺎرك اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ،ق،5
ش  ،27م  ،8ت،60401060 :
66591288 ،50206010

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

05:15

اﻟﻌﻈﻤﻰ

19

اﻟﺸﺮوق

06:40

اﻟﺼﻐﺮى

08

اﻟﻈﻬﺮ

11:48

أﻋﻠﻰ ﻣﺪ

ً
 12:59ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺼﺮ

02:38

 03:27ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟﻤﻐﺮب

04:57

ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  08:42ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺸﺎء

06:19

 08:40ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟﺘﻮزﻳﻊ:

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼن واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ذ .م .م.
ﺗﻠﻔﻮن - 24834892 :ﻓﺎﻛﺲ24839487 :

