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اقتصاد

«الحرس» رصد مخططا أميركيا لتحريك الشارع في الداخل بالتوازي مع ضربات عسكرية

● خامنئي وجه بتمرير  ...FATFومقاطعة ألول اجتماع لـ «التشخيص» برئاسة الريجاني
طهران  -فرزاد قاسمي

ً
بعد نشر «الجريدة» تقريرا يؤكد أن المعارضة
اإليرانية تعد إلثــارة احتجاجات خالل أيــام قليلة،
ً
مثلما حصل تماما مطلع العام الماضي ،قال مصدر
في قيادة الحرس الثوري إن أجهزة الحرس ووزارة
ً
االس ـت ـخ ـبــارات رفـعــت ت ـقــريــرا إل ــى الـمــرشــد األعـلــى
علي خامنئي ،يفيد بأن هناك «تحركات مشبوهة
لألميركيين وحلفائهم في المنطقة».
وأضــاف المصدر ،لـ «الـجــريــدة» ،أن هــذا التقرير
يؤكد اكتشاف مخطط إلجراء عمليات عسكرية ضد
إيران وحلفائها ،بالتوازي مع حراك المعارضة داخل
البالد ،كما يشير إلــى أن السبب الحقيقي لسحب
بعض الجنود األميركيين من سورية وأفغانستان
هــو أن واشنطن تريد إبـعــاد جنودها عــن األماكن

ً
ً
التي قد تجعلهم صيدا سهال إليران وحلفائها في
المنطقة.
وذك ـ ـ ــر أن ال ـ ـحـ ــرس واألج ـ ـ ـهـ ـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة أع ـل ـنــا
ً
االستنفار العام تخوفا من محاولة تحريك الشارع،
ً
سيناريوهات تفيد بأن حادثة
الفتا إلى أن هناك
ُ
الحافلة الجامعية الـتــي قـ ِـتــل فيها عــدد مــن طالب
جامعة آزاد ،والتي أثــارت تظاهرات طالبية قوية،
قد تكون عملية تخريب مقصودة.
جاء ذلك في وقت أعلنت وكالة األنباء المحافظة
«فارس» ،التي تعد مقربة من الحرس ،أن «البحرية»
تستعد لنشر قطع في المحيط األطلسي ،ملمحة
إلى أنها سترسو في فنزويال.
إل ــى ذلـ ــك ،أكـ ــدت م ـص ــادر ف ــي مـجـمــع تشخيص

بومبيو يجول على دول «الناتو العربي»:
لن ننسحب من الشرق األوسط

تأسيس
تحسم
«المواصالت»
ً
شركة بريد الكويت قريبا
«الفتوى» انتهت من دراسة الرأي القانوني للمشروع
●

يوسف العبدالله

تعكف وزارة المواصالت على
وضـ ــع ال ـن ـق ــاط ال ـق ــان ــون ـي ــة عـلــى
ح ـ ـ ــروف مـ ـش ــروعـ ـه ــا ال ـح ـك ــوم ــي
ال ـجــديــد بـتــأسـيــس ش ــرك ــة بــريــد
ً
الكويت؛ تنفيذا للخطة اإلنمائية
للدولة ،بهدف االرتقاء بمستوى
الخدمات الحكومية.
وعـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــت «الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدة» ،م ــن
م ـ ـصـ ــادر هـ ــا ،أن إدارة ا ل ـف ـت ــوى
والـ ـتـ ـش ــري ــع ان ـت ـه ــت مـ ــن دراس ـ ــة

الرأي القانوني لتأسيس الشركة،
وطبيعة نقل إدارة البريد الحالية
ب ــال ــوزارة وأصــولـهــا وموظفيها
م ــن ال ـق ـطــاع الـحـكــومــي إل ــى هــذه
الشركة.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر أن
«ال ـمــواصــات» سـتـبــدأ فــي األي ــام
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة وضـ ـ ـ ــع الـ ـم ــاحـ ـظ ــات
القانونية النهائية ا لـ ــواردة من
«الفتوى» لحسم الشكل النهائي
ً
لتأسيس الشركة ،تمهيدا لعرضه
ع ـلــى لـجـنــة الـ ـش ــؤون الـقــانــونـيــة

مصلحة النظام بإيران أن الرئيس حسن روحاني،
والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ،والرئيس
الـســابــق لمجلس ال ـشــورى (الـبــرلـمــان) الـمـقــرب من
اإلصالحيين علي أكبر ناطق ن ــوري ،قاطعوا أول
ً
جلسة للمجمع برئاسة صادق الريجاني؛ اعتراضا
على قــرار المرشد علي خامنئي بتعيينه في هذا
المنصب.
ورغـ ـ ــم ال ـم ـقــاط ـعــة ال ــواسـ ـع ــة ،أدرج الري ـج ــان ــي
مــوضــوع اتفاقية مكافحة تمويل اإلره ــاب وغسل
األموال ( )FATFفي هذا االجتماع ،في خطوة ترضي
ً
روحاني ،الذي كان متخوفا من أن يرفض المجمع
االتفاقية؛ ألن الريجاني أحد أكبر معارضيها.
ّ
وصوت المجمع ،أمس ،لمصلحة تأييد االتفاقية

ال ـتــي ّأي ــده ــا ال ـبــرل ـمــان ،ورف ـض ـهــا مـجـلــس صيانة
الدستور ،واآلن بات مصيرها بيد المرشد ،إذ تحتاج
ً
ً
توقيعه ،لتصبح قانونا نافذا.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الخارجية رفعت
ً
تـقــريــرا إلــى المجمع مـفــاده أن األوروبـيـيــن ربطوا
الحزمة المزمع تقديمها إلى إيــران لاللتفاف على
العقوبات األميركية بالعضوية في «.»FATF
وأضافت أن الريجاني ،الذي تنتهي دورة رئاسته
للسلطة القضائية بعد نحو شهرين ،أراد من خالل
هذه الخطوة كسب ود روحاني وحكومته بطلب من
خامنئي ،الذي التقاه أمس األول ونصحه بتخفيض
التوتر مع خصومه.
االتفاقية،
تمرير
المتشددون
وعــارض
02

واالق ـت ـصــاديــة الـتــابـعــة لمجلس
ال ـ ــوزراء ،ثــم إحــالـتــه إل ــى مجلس
األمة للتصويت عليه.
ولفتت إلى أن مشروع القانون
ال ـج ــدي ــد يـقـضــي ب ــإن ـش ــاء شــركــة
مساهمة كويتية مملوكة للدولة
باسم شركة بريد الكويت ،على أن
يعهد إليها بالقيام بكل األعمال
المتعلقة بــالـبــريــد داخ ــل الـبــاد
و خـ ــار ج ـ ـهـ ــا ،وإدارة ا ل ـم ـن ـشــآت
واألعمال المرتبطة بشؤونه.
وأكـ ـ ـ ــدت أن ت ـحــويــل 02

يبحث إنهاء الخالف الخليجي لتمهيد الطريق نحو التحالف االستراتيجي

«ذي بانكر» :الهاشل
«أفضل محافظ» لعام
2019

الثانية

المضف :أداء «االئتمان»
العام الماضي ثمرة
الجهود الشبابية

محليات

06

تقرير مجلس األمة فقدان
العضو شروط عضويته
اختصاص دستوري ()٢ - ١

«األوقاف» :السماح لــ «البدون»
بأداء العمرة خالل أيام

تكنولوجيا

بعد توقف أكثر من خمسة أعوام ألسباب مختلفة
●

14

محمد راشد

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة األوقــاف والشؤون اإلسالمية بصدد
إع ــان آلـيــة جــديــدة تمكن فئة غير مـحــددي الجنسية (ال ـبــدون) مــن أداء
العمرة هذا العام.
وأك ــدت الـمـصــادر ،ل ـ «ال ـجــريــدة» ،أن هــذه الـخـطــوة تــأتــي بعد الجهود
الحثيثة لمسؤولي الوزارة على مدى السنوات األخيرة ،السيما أن «البدون»
لم يتمكنوا من أداء العمرة منذ أكثر من خمسة أعوام ألسباب مختلفة.
وأوضحت أن الزيارة األخيرة لوفد الوزارة برئاسة الوكيل فريد عمادي
للسعودية كان لها أثر إيجابي بالتوصل إلى اتفاق بين الطرفين ،على
السماح لـ «البدون» بأداء العمرة وفق آلية جديدة وشروط معينة ،أبرزها
أن يكون الراغب في أدائها يحمل جواز مادة  17ساري المفعول ،وأن تكون
فترة العمرة من  3إلى  5أيام فقط.

اقتصاديات

«المركزي» طرح 42
ً
إصدارا للقطاع المصرفي
بقيمة  9.14مليارات
دينار في 2018
13

دورية أميركية  -كردية في الحسكة قرب حدود تركيا (رويترز)

●

ناصر الخمري

بـيـنـمــا وصـ ــل م ـس ـت ـشــار األم ــن
القومي األميركي جون بولتون إلى
المنطقة في جولة تشمل إسرائيل
وتــرك ـيــا ،تـضــع وزارة الـخــارجـيــة
األميركية لمساتها النهائية على
ج ــدول أعـمــال جــولــة لـلــوزيــر مايك

ب ــوم ـب ـي ــو ت ـش ـمــل  8دول عــرب ـيــة،
هــي الـكــويــت وال ـس ـعــوديــة ومصر
واإلمـ ــارات وقـطــر وعـمــان واألردن
والبحرين.
وأك ـ ـ ــدت مـ ـص ــادر دب ـلــومــاس ـيــة
م ـط ـل ـعــة ،ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،أن زي ــارة
بومبيو للمنطقة ستبحث بشكل
أس ــاس ــي ال ـس ـبــل الـكـفـيـلــة بــإن ـهــاء

«الشال»:
 %55من
2018
األسهم المدرجة حصاد ً
كان سلبيا على
«خاملة»...
ومعدل دورانها مستوى بيئة
أقل من  11 %10األعمال
12

الـ ـ ـخ ـ ــاف الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي ،وال ـم ـض ــي
ً
ق ــدم ــا ف ــي ت ـم ـه ـيــد ال ـط ــري ــق نـحــو
ال ـت ـحــالــف االس ـتــرات ـي ـجــي لـلـشــرق
األوس ـ ـ ــط ،وهـ ــو ت ـحــالــف عـسـكــري
بين ال ــدول الثماني ،يعرف باسم
«الناتو العربي» ،وهدفه مواجهة
التهديدات األمنية في المنطقة ،بما
في ذلك الخطر اإليراني02 .

النفط يرتفع
بدعم من
محادثات بين
الصين وأميركا

بورشه تكشف عن ماكان
وماكان  Sالجديدتين
 ● ٢١الديمقراطيون يتنصلون ● الرئيس :ال تحترم الواليات المتحدة
من «مايوركا»
رغ ــم أن ب ــدء إج ـ ـ ــراءات إلق ــال ــة الــرئـيــس
األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب يـبـقــى فــرضـيــة
ّ
بـ ـعـ ـي ــدة فـ ــي ظـ ـ ــل ال ـ ـ ـتـ ـ ــوازن الـ ـح ــال ــي بـيــن
مجلس النواب ،الذي بات بعهدة األغلبية
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،وم ـج ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ ،فـقــد
استهلت النائبة عن الحزب الديمقراطي،
الفلسطينية األصل ،رشيدة طليب واليتها
فــي الـكــونـغــرس ،بــالـتـ ّ
ـوعــد بـبــدء إج ــراءات
إقــالــة تــرامــب ال ــذي وصفته بعبارة نابية
أثارت غضب الجمهوريين والديمقراطيين
ً
على السواء ،وتوبيخا من الرئيس.
وفي وقت جرى تداول فيديو على مواقع
التواصل االجتماعي يظهر طليب ،النائبة
ع ــن واليـ ــة مـيـشـيـغــن وه ــي ت ـصــف تــرامــب

بعد اعترافها بتراجع
إيراداتها هل تلقى «أبل»
مصير «نوكيا»؟

دوليات

26

13

النائبة «الفلسطينية» بالكونغرس تشتم ترامب
بـ«ابن العاهرة»ّ ،
رد األخير في تغريدة على
«تويتر»« :كيف يمكن بدء إقالة رئيس ربما
ً
ربح أعظم انتخابات في التاريخ؟» مضيفا
أن «الديمقراطيين يــريــدون إقــالـتــه ألنهم
يعلمون أنهم عاجزون عن الفوز في .»2020
وعندما سئل عن تصريحات منتقدته،
قــال تــرامــب أم ــام الصحافيين فــي حديقة
البيت األبيض ،أمس األول ،إنها «شائنة،
وال تـنــم ع ــن اح ـت ــرام ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة،
وأعـ ـتـ ـق ــد أن ـ ـهـ ــا ألـ ـحـ ـق ــت الـ ـ ـع ـ ــار بـنـفـسـهــا
وبعائلتها باستخدامها لغة كهذه».
ً
وخالل فعالية بعد أداء طليب ( 42عاما)
اليمين الدستورية يوم الخميس الماضي،
وال ـ ـ ــذي ب ــدأت ــه ب ـم ـقــالــة نـشــرتـهــا 02

٢٠

السيسي :ليس لدينا
معتقلون سياسيون
ونتعاون مع إسرائيل

رياضة

30
طليب وطفلة مؤيدة لها باللباس الفلسطيني التراثي
بعد أدائها اليمين كنائبة الخميس الماضي (رويترز)

األنظار نحو قمة الوصافة
بين إشبيلية وأتلتيكو

ةديرجلا

•
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مبعوث األمير يشارك في افتتاح
مسجد وكاتدرائية بمصر

local@aljarida●com

المضف :أداء «االئتمان» في  ٢٠١٨ثمرة الجهود الشبابية
توزيع «األعمال الممتازة» للموظفين المتميزين بـ  1.5مليون دينار
●

مبعوث األمير لدى مغادرته إلى مصر
غــادر الـبــاد ،عصر أمــس ،مبعوث صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحـمــد ،المستشار بالديوان األمـيــري د .عبدالله
ً
المعتوق متوجها إ لــى جمهورية مصر العربية للمشاركة في
االح ـت ـفــال بــافـتـتــاح مسجد "ال ـف ـتــاح الـعـلـيــم" وكــاتــدرائ ـيــة "مـيــاد
المسيح".

المبالغ المنصرفة
للقروض في ٢٠١٨
بلغت  336.39مليون
دينار

يوسف العبدالله

اعـتـبــر نــائــب رئـيــس مـجـلــس اإلدارة الـمــديــر
العام لبنك االئتمان صالح المضف أن نتائج
أداء ال ـب ـنــك ل ـل ـعــام ال ـمــاضــي ه ــي ث ـمــرة جـهــود
مخلصة مــن ا لـكــو كـبــة ا لـشـبــا بـيــة مــن مــو ظـفــات
ومــوظـفــي الـبـنــك ،الــذيــن عـمـلــوا بـصـمــت طــوال
العام ،مهنئا بقدوم عام .2019
وزف ا ل ـم ـض ــف ،ف ــي ت ـصــر يــح أ م ـ ــس ،ب ـشــرى
تــوز يــع مـكــا فــأة األ ع ـم ــال ا لـمـمـتــازة للموظفين
المتميزين في البنك بقيمة  1.5مليون دينار،
ل ـمــا ق ــد م ــوه م ــن أداء مـتـمـيــز ا ل ـع ــام ا ل ـمــا ضــي،
متمنيا لهم التوفيق والنجاح واالزد ه ــار في
العام الجديد.
وك ـشــف ال ـب ـنــك ،فــي ب ـيــان أم ــس ،أن إجـمــالــي
الـمـبــالــغ الـمـنـصــرفــة لـكــل أنـ ــواع ال ـق ــروض بلغ
 336.39مليون دينار.
وأف ــادت إحـصــائـيــة الـبـنــك بــأن عــدد العمالء
الذين استقبلهم في فروعه خالل العام الماضي
بـلــغ  ،314 636كـمــا أن ا ل ـق ــرارات ا ل ـص ــادرة من
الفروع بلغت  ،31086ووصلت العقود الموقعة
فــي اإلدارة ا لـقــا نــو نـيــة إ ل ــى  ،9494وا لـشـيـكــات
المعتمدة .49228

وأشار البنك إلى أن التحويالت البنكية خالل
ع ــام  2018بـلـغــت  14.878مـلـيــون د ي ـن ــار ،كما
سجل البنك  32650كشفا ،من خالل الكشوف
الهندسية اآللية ،في حين رصد البنك 36500
مكالمة عبر مركز االتصال.
وأضاف ان التحول االلكتروني للبنك شهد
نـقـلــة نــوعـيــة خ ــال ال ـعــام ال ـمــاضــي ،مــن خــال
نـ ـظ ــام  ORACLEلـ ـلـ ـم ــوارد ا ل ـب ـش ــر ي ــة ،و ن ـظ ــام
 ORACLEل ــإدارة الـمــالـيــة ،ونـظــام BUSINESS
 ،INTELIGECEوأنظمة الذكاء وتحليل األعمال
وتخزين البيانات وتطوير نظام مركز االتصال
مع نظام خدمة العلماء الهاتفية " "CRMونظام
الملف اإل لـكـتــرو نــي "اال سـتـغـنــاء عــن الملفات"،
ال ــى ج ــان ــب وض ــع خ ـطــة ل ـل ـط ــوارئ والـ ـك ــوارث
وتفعيلها.
ولفت إلى إجرائه تفعيل الربط اإللكتروني
في العام الماضي ،من خــال الربط مع بلدية
الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية
ومؤسسة البترول وشركة البترول ،إلى جانب
الــربــط مــع بـنــك بــوبـيــان وبـنــك الـخـلـيــج ،عــاوة
على الربط ا لــذي تم إنجازه سابقا مع جهات
حكومية أخرى وبنوك مصرفية.

صالح المضف

«التربية» 6 :آالف طالب تغيبوا عن اختبارات «هيئة اإلعاقة» 9300 :طالب وطالبة
الثانوية في منتصف العام
في كل المراحل بتكلفة  37مليون دينار

خالل األسبوع األول ...وألف حالة حرمان لطلبة غشوا أو حاولوا الغش
فهد الرمضان

في األسبوع األول الختبارات
الفترة الدراسية األولى للصف
الثاني عشرّ ،
سجلت وزارة
التربية نحو  6آالف حالة غياب،
وألف حالة حرمان لطلبة غشوا
أو حاولوا الغش.
طالبات يؤدين االختبارات
ب ـي ـن ـمــا يـ ــواصـ ــل ط ـل ـبــة ال ـصــف
الثاني عشر أداء اختباراتهم للفترة
الــدراس ـيــة األولـ ــى لـلـعــام الــدراســي
 ،201٩/201٨حـيــث يـخـتـبــر طلبة
القسم العلمي في مادة الرياضيات،
و"األدب ــي" في مــادة قضايا البيئة،
و"الـ ـمـ ـعـ ـه ــد الـ ــدي ـ ـنـ ــي" ف ـ ــي ال ـن ـق ــد
والبالغة ،كشفت إحصائية صادرة
ع ــن وزارة الـتــربـيــة تـغـيــب نـحــو 6
آالف طالب وطالبة عن االختبارات،
وت ـحــريــر مـحــاضــر غ ــش وحــرمــان
لنحو ألف طالب وطالبة.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت اإلحـ ـص ــائـ ـي ــة ،ال ـت ــي
ح ـص ـلــت "الـ ـج ــري ــدة" ع ـلــى نسخة
م ـن ـه ــا ،أن عـ ـ ــدد ال ـم ـت ـغ ـي ـب ـيــن عــن
ً
االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات بـ ـل ــغ  5957ط ــال ـب ــا

وطالبة ،في حين بلغ عدد المسجل
ل ـهــم م ـحــاضــر غ ــش وح ــرم ــان من
أداء بقية االختبارات أو من درجة
ً
االختبار  997طالبا وطالبة ،الفتة
إلى أن المنسحبين من االختبارات
ف ـ ــي الـ ـقـ ـس ــم األدبـ ـ ـ ـ ــي بـ ـلـ ـغ ــوا 162
طــالـبــا ،وبـلــغ ع ــدد المتغيبين عن
االخـتـبــارات فــي القسم ذات ــه 3242
طالبا ،وعدد المحرر لهم محاضر
غـ ــش وح ـ ــرم ـ ــان بـ ـل ــغ  401ط ــال ــب
وطالبة.
وأوضحت أن عدد المتغيبين عن
أداء االختبارات في القسم العلمي
ً
بلغ  2715طالبا وطالبة ،وبلغ عدد
ً
الـمـحــرومـيــن  596طــالـبــا وطــالـبــة،
الفتة إلى أن المتغيبين بعذر مقبول

عدد حاالت الحرمان والغياب في اختبارات الفترة األولى
التاريخ

القسم العلمي

القسم األدبي والديني
غياب

حرمان

غياب

حرمان

12/30

562

-

499

179

12/31

789

135

637

138

1/2

880

143

766

151

1/3

1011

123

813

128

المجموع

٣٢٤٢

401

2715

596

إيران تترقب هجومًا مزدوجًا
وقالوا إنها قد تعطل الدعم المالي الذي تقدمه إيران لحلفاء مثل حزب
الله اللبناني وحركة حماس ،المدرجين على قائمة اإلرهاب األميركية.
ً
وخالفا لسلفه الراحل محمود هاشمي شاهرودي ،الذي كان يعتبر
شخصية محترمة من جميع التيارات السياسية بسبب نأيه بنفسه
عن الدخول في الخالفات السياسية الداخلية ،فإن الريجاني يعد أحد
ً
أكثر الشخصيات األصولية تشددا ،وكان يتخذ مواقف تصادمية مع
جميع االتجاهات السياسية إصالحية كانت أو معتدلة أو موالية لخط
ً
أحمدي نجادي ،ولذلك أثار تعيينه رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة
ً
النظام ،الذي يعتبر مكانا لتجمع جميع األطياف السياسية في البالد،
التخوف من االنزالق إلى صراعات سياسية إضافية.

«المواصالت» تحسم تأسيس شركة...
قطاع البريد إلى شركة حكومية تدار بعقلية القطاع الخاص سيساهم
في تطوير الخدمات البريدية المقدمة للجمهور ،والتوسع فيها بشكل
أفضل لتالفي جميع السلبيات ،إضافة إلى التخلص من البيروقراطية
الحكومية.
وأفادت المصادر بأن الشركة ستساهم ،بشكل كبير ،في القضاء
عـلــى الـضـغــط الكبير الـحــاصــل أم ــام إدارة الـبــريــد الـحــالـيــة ب ــوزارة
المواصالت ،نتيجة ارتفاع عمليات التسوق اإللكتروني عبر المواقع
التجارية المحلية والعالمية.

بومبيو يجول على دول «الناتو العربي»...

ً
وتعليقا على الجولة ،قــال مسؤول أميركي رفيع ،في تصريح أمس
األول ،إن بومبيو سيشدد خالل زيارته للكويت على «شراكتنا القوية»،
ً
ً
ً
ً
مؤكدا أن «الكويتيين كثيرا ما كانوا عامال مساعدا في مواجهة التحديات
اإلقليمية ،بما فيها إعادة إعمار العراق ،وتقديم الدعم لالجئين السوريين».
وأوض ـ ـ ــح الـ ـمـ ـس ــؤول أن «الـ ــوزيـ ــر األمـ ـي ــرك ــي س ـي ـش ــارك ف ــي ال ـح ــوار
االستراتيجي السنوي الثالث بين البلدين ،وسيقدم الشكر لسمو أمير
البالد على كل ما فعله الكويتيون في ظل قيادة سموه للدفع باتجاه
الوحدة الخليجية».

ُ
لــن تـعــاد لهم االخ ـت ـبــارات بحسب
ً
اللوائح المطبقة حاليا ،بل سيتم
احتساب نتيجة اختبارات الفترة
الدراسية الثانية وإسقاطها على
نتائجهم فــي الـفـتــرة األول ــى التي
تـغـيـبــوا عـنـهــا ،ف ــي حـيــن سـ ُـيـحــرم
المتغيبون بــدون عــذر مقبول من
نتيجة الفترة ،وسيدون "صفر" لهم.
إلى ذلك ،أرجعت مصادر تربوية
ارتفاع عدد الطلبة الغائبين عن أداء
االختبارات إلى تشدد "التربية" في
تطبيق لوائح الغش الجديدة ،والتي
أسفرت عن ارتفاع حاالت الحرمان
وم ـح ــاض ــر ال ـغ ــش ف ــي اخ ـت ـب ــارات
ن ـهــايــة الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي ال ـمــاضــي
 ،2018/ 2017و هـ ـ ــو مـ ــا يـعـكــس
ت ـخــوف الـطـلـبــة غـيــر المستعدين
ألداء االختبارات واعتمادهم على
ب ـنــد ف ــي الــائ ـحــة يـعـطـيـهــم الـحــق
في التغييب بعذر طبي ،ومحاولة
تـحـصـيــل درجـ ـ ــات ف ــي اخ ـت ـب ــارات
نـهــايــة ال ـف ـتــرة ال ــدراس ـي ــة الـثــانـيــة،
والتي في حال تحقيقها ستساهم
في رفع نتائجهم عن الفترة األولى
التي تغيبوا عنها ،إال أن هذا األمر
سالح ذو حدين ،إذ من الممكن أال
يحقق الطالب نتائج مرضية في
الفترة الثانية ،وبالتالي تنعكس
ً
سلبا على نتائجه في الفترة األولى،
وفي النتيجة النهائية آخر العام.

وأكد أن بالده «ال تزال تسعى الستضافة قمة خليجية جامعة ،وأن هناك
الكثير من الجهود التي بذلها الوزير بومبيو الستضافة هذه القمة في
نيويورك خالل شهر سبتمبر المقبل» ،في وقت كانت تقارير تفيد بأنها
ستنعقد الشهر الجاري.
ً
وأضاف« :كثيرا ما قلنا إن الخالف الخليجي يفيد إيران ،وال نود أن
نرى األخيرة تستفيد من االنقسامات بين شركائنا الخليجيين ،لذا فإن
ً
الــوزيــر ينوي العمل على إنهاء هــذه االنقسامات» ،مــؤكــدا أن «الــواليــات
المتحدة لن تترك الشرق األوســط رغم التقارير التي تتحدث عن عكس
ذلك ،والتفسيرات المغلوطة لقرار االنسحاب من سورية».
وبينما لفت المسؤول إلــى أن وزيــر الخارجية «سيعزز هــذا االلتزام
ً
للمنطقة ولشركائنا» ،موضحا أنه «من غير المعتاد أن يقوم الوزير بزيارة
ً
كل هذه الدول في جولة واحدة» ،ذكر أن «بومبيو سيكون قادرا على تأكيد
أهمية الحفاظ على الشراكات الرئيسية في وقت تتم مواجهة التحديات
المشتركة في كل من سورية واليمن وأفغانستان».
25

النائبة «الفلسطينية» بالكونغرس...
صحيفة «ديترويت فري برس» صباح دخولها الكونغرس« :اآلن حان
وقت بدء إجراءات اإلقالة» ،متحدية أمام مؤيديها« :سنذهب إلى هناك
وسنقيل ذلك اللعين».
وفي تأكيد لموقفها الهجومي ،غردت طليب أمس األول« :سأواجه
ً
ُ
دائما من هم في السلطة» ،مرفقة التغريدة بوسم «غير معتذرة».
ً
وتلقت طليب دعما على «تويتر» ،حيث انتشر في الواليات المتحدة
وسم يدعو إلى إجراءات إلقالة «اللعين» ،مع أكثر من  110آالف تغريدة
أرفقت بهذا الوسم.
ً
وبصفتها رئيسة مجلس النواب الجديدة ،سعت بيلوسي ( 78عاما)
إلى تقليل أهمية أقوال طليب ،إذ أعلنت ،في تصريحات بثتها أمس
األول شبكة «إم إس إن بي سي» التلفزيونية« :لدي ربما رد فعل له عالقة
بفرق األجيال ،ال أقوم بمهمة الرقابة ،لكنني ال أعتقد أن تصريحات
طليب أسوأ مما قاله الرئيس».
وعبر الجمهوريون عن غضبهم إزاء تصريحات طليب ،وقالوا إن
ً
الديمقراطيين يسعون إلى الثأر من ترامب بدوافع سياسية بدال من
إيجاد أرضية مشتركة ،كما وصف بعض الديمقراطيين أقوال طليب
بأنها «سوقية» و«غير الئقة».
(واشنطن  -وكاالت)

ً
ً
األنصاري 53 :مليونا ميزانية التعليم منها  18مليونا مبالغ متأخرة لمؤسسات

قال األنصاري ،إن «إجمالي ما تم
صرفه من مستحقات للجهات
التعليمية للسنوات السابقة
بلغ  11مليون دينار ،ويتبقى
نحو  7ماليين تحت التدقيق
والمراجعة ،أو مستحقات
لجهات تراخيصها منتهية،
وهي مرصودة لحين استكمال
اإلجراءات اإلدارية وتجديد
التراخيص».

رفض
أي زيادة
مصطنعة
للمدارس التي
نستشعر فيها
الحصول على
مخصصات
غير حقيقية

●

جورج عاطف

كـ ـش ــف نـ ــائـ ــب الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام
لشؤون قطاع الخدمات التعليمية
والـتــأهـيـلـيــة ف ــي الـهـيـئــة الـعــامــة
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ذوي اإلع ـ ـ ــاق ـ ـ ــة أنـ ـ ــور
األن ـص ــاري ،أن "إجـمــالــي الطلبة
المعاقين المسجلين في المدارس
العربية واألجنبية والحضانات
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــأه ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة
المعتمدة لدى الهيئة ،بلغ قرابة
 9300طــالــب وطــالـبــة فــي جميع
ً
المراحل" ،مشيرا إلى أن "التكلفة
ال ـم ــال ـي ــة لـ ـه ــؤالء ال ـط ـل ـبــة لـلـعــام
ا لـ ــدرا سـ ــي ( )2019/2018بلغت
نحو  36.74مليون دينار ،غير أن
المعتمدة من وزارة المالية بلغت
ً
 35مليونا".
وقــال األنـصــاري ،في تصريح
صـ ـح ــاف ــي أمـ ـ ـ ــس ،إن "إجـ ـم ــال ــي
الـطـلـبــة المسجلين خ ــال الـعــام
الدراسي المنصرم)2018/2017( ،
بلغ  8508طالب وطالبات ،بتكلفة
مالية نحو  34.57مليون دينار"،
ً
مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا "حـ ـ ـ ــرص الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ع ـلــى
تفعيل ال ــزي ــارات الـمـتـكــررة على
ا لـمــؤ سـســات التعليمية ،للتأكد
من التزامها بالمعايير المعتمدة
ل ــديـ ـن ــا ،ثـ ــم رصـ ـ ــد ال ـم ــاح ـظ ــات
والمخالفات ،ورفعها إلى لجنة
الرقابة والمتابعة على المدارس،
ً
ومناقشاتها معهم ،تفاديا لوقوع
ً
أي أضـ ــرار ق ــد تــؤثــر سـلـبــا على
تحصيل الطلبة".

المخصص التعليمي
وذكر أن "هناك بعض القرارات،
التي يتم على أساسها احتساب
المخصص التعليمي للطلبة ،من
خــال هــذه ال ـق ــرارات ،يتم عرض
اح ـت ـســاب ال ــرس ــوم عـلــى اللجنة
المختصة ،الـتــي تـتــولــى دراس ــة

أنور األنصاري

جميع مكونات الجهة التعليمية،
مــن ك ــادر تعليمي ومـســاعــديــن،
ً
وجهاز إداري وإشرافي ،فضال عن
السعة المكانية للجهة التعليمية،
وعــدد الصفوف ،أو عــدد الطلبة
في حال كانت مؤسسة تأهيلية،
إلـ ــى ج ــان ــب ذلـ ــك ي ـت ــم اح ـت ـســاب
الـتـكــالـيــف ال ـخــدم ـيــة م ـثــل األم ــن
ً
والنظافة" ،مؤكدا "رفض الهيئة
ألي زيادة مصطنعة من المدارس،
ن ـس ـت ـش ـع ــر م ـ ــن خ ــالـ ـه ــا رغ ـب ــة
فــي االل ـت ـفــاف أو الـحـصــول على
مخصصات غير حقيقية وزائدة
عن المفروض".

مبالغ متأخرة
وعن المبالغ المتأخرة لبعض
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ل ــدى
الـهـيـئــة ،بـ ّـيــن أن "إجـمــالــي مــا تم
صــرفــه م ــن مـسـتـحـقــات مـتــأخــرة
لـلـجـهــات الـتـعـلـيـمـيــة لـلـسـنــوات
الـســابـقــة بـلــغ  11مـلـيــون ديـنــار،
ويتبقى  3.78ماليين لم تصرف
بـ ـ ـع ـ ــد ،ألنـ ـ ـه ـ ــا ت ـ ـحـ ــت الـ ـت ــدقـ ـي ــق
والمراجعة قبل الصرف".
وأشـ ــار إل ــى أن "ه ــذه المبالغ
تعود لسنوات ( )2015/2014وما

ً
قبل ذلك" ،مضيفا أن "هناك مبلغ
 3.19ماليين ديـنــار ،مستحقات
ل ـج ـه ــات تـعـلـيـمـيــة تــراخـيـصـهــا
م ـن ـت ـه ـيــة ،وه ـ ــي مـ ــرصـ ــودة إل ــى
حين استكمال اإلجراءات اإلدارية
وتجديد التراخيص من قبل هذه
الجهات".
وذك ـ ــر أن "إج ـم ــال ــي مـيــزانـيــة
القطاع التعليمي تبلغ  53مليون
ً
دينار ،منها  35مليونا ميزانية
ً
سـنــويــة ،إضــافــة إلــى  18مليونا
ً
مبالغ متأخرة" ،مؤكدا أن "الهيئة
س ـت ـص ــرف ج ـم ـي ــع ال ـم ـت ــأخ ــرات
لمستحقيها ،ليتم بــذ لــك إ غــاق
ً
هذا الملف نهائيا".

تشغيل المعاقين
وأكد األنصاري "حرص هيئة
اإلع ــاق ــة ع ـلــى تـفـعـيــل الـمــادتـيــن
( 14و )15مــن القانون ()2010/8
الصادر بشأن حقوق األشخاص
ذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـخ ــاص ــة،
إذ ت ـل ـتــزم الـ ـم ــادة ( )14الـجـهــات
ال ـح ـكــوم ـيــة واأله ـل ـي ــة وال ـق ـطــاع
النفطي التي تستخدم خمسين
ً
ً
عـ ـ ــامـ ـ ــا كـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــا ع ـ ـلـ ــى األقـ ـ ـ ــل،
باستخدام نسبة من األشخاص
ً
ذوي اإلعاقة المؤهلين مهنيا ال
تقل عن  4في المئة ،من العاملين
الكويتيين لديها ،كما تلزم المادة
( )15ج ـه ــات ال ـع ـم ــل الـمـخـتـلـفــة
بـ ـتـ ـح ــدي ــد الـ ـمـ ـه ــن والـ ــوظـ ــائـ ــف
الشاغرة لألشخاص ذوي اإلعاقة
ً
ً
وفقا لتخصصاتهم وتقدم بيانا
ً
دوريا بذلك كل ستة أشهر لديوان
الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج
إع ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة الـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة
والجهاز التنفيذي".

ةديرجلا

•
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محليات
مشاريع الطاقة الكهربائية المتجددة ...حبر على ورق
• اإلنجاز الوحيد بالشقايا ...واأللواح الكهروضوئية بالمباني الحكومية والجمعيات لم تبدأ بعد
• دشتي :االتفاق مع البلدية على عدم منح رخصة الهدم إال بعد مراجعة وزارة الكهرباء
سيد القصاص

تعاني مشاريع الطاقة
المتجددة العديد من المشكالت
على الرغم من وضعها ضمن
خطط الدولة لتخفيف
استغالل الوقود األحفوري في
البالد ،ومن تلك المشاكل عدم
تخصيص ميزانيات مالية لتلك
المشاريع.

انتقد التقرير األ خـيــر الخاص
بـمـتــابـعــة الـخـطــة الـسـنــويــة 2018
 2019 /الـصــادر عــن وزارة الــدولــة
للشؤون االقتصادية شلل مشاريع
ت ــوظـ ـي ــف ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة
ال ـم ـت ـج ــددة ،ال ـت ــي ت ـن ـفــذهــا ث ــاث
جهات بينها وزارة الكهرباء والماء.
ً
وقال التقرير ،إن هناك مشروعا
ً
خاصا بتوريد وتركيب وتشغيل
وصـيــانــة األلـ ــواح الـكـهــروضــوئـيــة
على أسطح خزانات مياه "الصبية
األرضية" التابعة لوزارة "الكهرباء"
ولــم يتم رصــد ميزانية للمشروع
لـلـسـنــة ال ـمــال ـيــة ال ـج ــاري ــة / 2018
 2019ولم يبدأ المشروع حتى اآلن.
ولـفــت إلــى أن هـنــاك مشروعين
م ــن ال ـم ـقــرر تـنـفـيــذهـمــا م ــن خــال
ال ـشــركــة الــوط ـن ـيــة ل ـم ـشــاريــع نقل
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ،أح ــده ـم ــا خ ــاص

ب ـم ـب ــادرة رف ــع ك ـف ــاءة ال ـطــاقــة في
الـ ـمـ ـب ــان ــي الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،وي ـع ــان ــي
ج ـ ــراء عـ ــدم وج ـ ــود آل ـي ــة قــانــونـيــة
محددة للمشاركة في وفر الطاقة
الكهربائية مع الجهات الحكومية،
والـثــانــي خــاص بـتــوريــد وتركيب
وتشغيل خاليا كهروضوئية في
ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة وأس ـطــح
المنازل لكنه يعاني نتيجة وجود
معوق مالي يواجه تنفيذ المشروع.

مجمع الشقايا
وذكـ ــر أن ــه بــالـنـسـبــة لـمـشــاريــع
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـجـ ــددة الـ ـخ ــاص ــة
بمعهد األب ـحــاث فـهــي  3مشاريع
م ـن ـهــا مـ ـش ــروع م ـج ـمــع ال ـش ـقــايــا،
وهـ ـ ــو أكـ ـث ــر مـ ـش ــاري ــع ال ـب ــرن ــام ــج
ً
إنجازا ،أما مشروع دراسة وتقييم

محطة أبـحــاث نموذجية لتطوير
تكنولوجيا متقدمة لتحلية المياه
بالطاقة المتجددة فلم ترصد له
ميزانية حتى اآلن.
وأوضح أن مشروع "مركز تحلية
المياه" باستخدام الطاقة المتجددة
أح ــد ال ـم ـشــاريــع ال ـج ــدي ــدة وال ــذي
رصد له ميزانية قدرها  4.1ماليين
دي ـنــار للسنة الـمــالـيــة الـحــالـيــة لم
ينفق منها شيء حتى اآلن.
وبين التقرير أن برنامج تنفيذ
توظيف الطاقات المتجددة يهدف
إلــى الـحـفــاظ على حـقــوق األجـيــال
القادمة من خالل ترشيد استهالك
ال ــوق ــود األح ـف ــوري واالسـتـعــاضــة
عـنــه بــاس ـت ـخــدام م ـص ــادر للطاقة
المتجددة المستدامة مثل الطاقة
الشمسية والرياح لتوفير المبالغ
ً
الـطــائـلــة الـتــي تـنـفــق سـنــويــا على

شراء النفط واستخدامه في تشغيل
م ـح ـط ــات ال ـت ــول ـي ــد ال ـك ـهــربــائ ـيــة،
إضــافــة إل ــى ال ـح ـفــاظ عـلــى البيئة
الكويتية ،مما يتطلب مــن جهات
الدولة ذات االختصاص مثل وزارة
الكهرباء والماء االلتزام بالبرامج
الموضوعة لتنفيذ مشاريع الطاقة
المتجددة.

جانب من األلواح الحرارية في مجمع الشقايا

حمالت الضبطية
فــي س ـيــاق كـهــربــائــي آخ ــر ،قــال
رئـيــس فــريــق الضبطية فــي وزارة
الكهرباء والماء عدنان دشتي إن
الـفــريــق مستمر فــي حـمــاتــه على
محافظات الـكــويــت الـســت لضبط
المخالفات بجميع أنــواعـهــا على
ً
خدمتي الكهرباء والماء ،الفتا إلى
أن ــه تــم تـحــريــر قــرابــة  15مخالفة

مـنــذ بــدايــة ال ـعــام الـجــديــد مــا بين
هــدر وإثـبــات حالة استغالل مياه
بدون عداد.
وأض ـ ـ ــاف دشـ ـت ــي ف ــي تـصــريــح
صـحــافــي ،أن مـخــالـفــات اسـتـغــال
التيار الكهربائي بدون عداد عقب
ه ــدم ال ـق ـســائــم ال ـقــدي ـمــة أصـبـحــت
ً
قليلة ج ــدا بعد أن تــم االت ـفــاق مع

ب ـلــديــة ال ـكــويــت ع ـلــى ع ــدم إع ـطــاء
رخصة هدم إلى صاحب القسيمة
إال بـعــد مــراجـعــة وزارة الـكـهــربــاء
ً
والماء ،وفقا لالتفاق رقم  5لسنة
.2018
ولفت إلــى أن صاحب القسيمة
ال يستطيع اآلن الـهــدم إال بعد أن
يتم رفع الكيبل الخاص بالقسيمة

وقطع التيار عنها ،ثم يبدأ أعمال
الهدم ،مما خفف من زيادة األحمال
على الـ ــوزارة ،إضــافــة إلــى متابعة
ً
أعداد أدوار البناء وفقا للمخططات
والتراخيص التي تضعها البلدية.

بوشهري تشكل لجنة إلعادة تأهيل
الشركات بمشاريع الطرق

 %60إنجاز «الصباح الجديد» والتسليم نهاية العام

تتضمن  20شركة وفق أسس  2010والمعدلة عام 2012

•

•

سيد القصاص

ق ــررت وزي ــرة األش ـغــال وزيــرة
الدولة لشؤون االسكان د .جنان
ب ــوش ـه ــري ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة فـنـيــة
إلعـ ـ ــادة تــأه ـيــل ال ـش ــرك ــات الـتــي
سبق تأهيلها وفق اسس التأهيل
ال ـصــادرة بموجب التعميم رقم
 6ل ـس ـنــة  2015ل ـل ـم ـش ــار ك ــة فــي
مناقصات الطرق.
وبحسب القرار تتولى اللجنة
فحص كافة المستندات المقدمة
م ــن جـم ـيــع ال ـش ــرك ــات الـعــالـمـيــة
ا لـتــي خضعت للتأهيل مــن قبل
أحد المكاتب االستشارية بشكل
منفرد دون إشراك القطاع الفني
ال ـم ـع ـنــي ف ــي ال ـ ـ ـ ــوزارة وع ــدده ــا
 20ل ـلــوقــوف ع ـلــى ص ـحــة م ــا تم
مـ ــن إجـ ـ ـ ـ ــراءات وم ـ ـ ــدى تــواف ـق ـهــا
مــع صحيح الـقــانــون وال ـق ــرارات
والنظم المعمول بها.
ك ـم ــا تـ ـق ــوم ال ـل ـج ـن ــة ب ـتــأه ـيــل
الشركات وفق األسس المعتمدة
والـ ـمـ ـعـ ـل ــن ع ـن ـه ــا فـ ــي الـ ـج ــري ــدة
الـ ـ ــرس ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـبـ ـ ــل لـ ـجـ ـن ــة
المناقصات المركزية وهي اسس
 2010والمعدلة عام  2012تحقيقا

لـ ـمـ ـب ــدأ ال ـ ـم ـ ـسـ ــاواة بـ ـي ــن جـمـيــع
الشركات.
ونــص الـقــرار على إل ــزام إدارة
ال ـت ـص ـم ـيــم فـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
لـلـطــرق والـنـقــل ال ـبــري بوصفها
الـجـهــة الـمـشــرفــة عـلــى إجـ ــراءات
التأهيل في المرة األولى بضرورة
تزويد اللجنة بكافة المستندات
والتقارير المعتمدة بشأن تأهيل
الشركات.
وقالت مصادر مطلعة ان القرار
جاء بعد االجتماع المشترك بين
األشـغــال ودي ــوان المحاسبة في
 31ديسمبر الماضي ،مشيرة إلى
أن توصيات اللجنة مــن شأنها
ح ـســم م ــوق ــف ج ـم ـيــع ال ـشــركــات
التي سبق تأهيلها للمشاركة في
مناقصات الطرق المدرجة ضمن
ميزانية السنة المالية الحالية
وعددها حاليا  9مناقصات.
ولـفـتــت إل ــى أن ه ــذه الـخـطــوة
تـضـمــن حــريــة الـمـنــافـســة وسير
اإلجــراء ات بصورة حيادية دون
م ـن ــح م ـن ــاق ــص م ـع ـيــن مـ ـي ــزة أو
فرصة على حساب غيره وصوال
إل ـ ـ ــى أف ـ ـضـ ــل ال ـ ـع ـ ـط ـ ــاءات وأق ـ ــل
األسعار.

ً
وزير «الصحة» :ترأس اجتماعا لمناقشة مستجدات المشروع

جنان بوشهري

واضـ ــافـ ــت أن ـ ــه بـ ـن ــاء ع ـل ــى مــا
ستنتهي إليه سيتم اإلبقاء على
ال ـش ــرك ــات الـمـسـتـحـقــة للتأهيل
واسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد األخـ ـ ـ ـ ــرى ل ـل ـم ـضــي
قدما في االنتهاء من اإلجــراء ات
الـ ـخ ــاص ــة ب ـم ـن ــاق ـص ــات الـ ـط ــرق
وتوقيعها وال ـبــدء فــي تنفيذها
وفـ ــق ال ـخ ـط ــط ال ـم ـع ـت ـمــدة ن ـظــرا
الرت ـبــاط ـهــا بــال ـمــدن اإلسـكــانـيــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة فـ ــي خـطــة
التنمية.

عادل سامي

ترأس وزير الصحة د .باسل الصباح،
صباح أمس ،اجتماعا لقياديي الوزارة
وأصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاص ،لـ ـل ــوق ــوف
واالطـ ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـلـ ــى خ ـ ـطـ ــة سـ ـيـ ــر الـ ـعـ ـم ــل،
وال ـم ـس ـت ـجــدات ف ــي م ـش ــروع مستشفى
الصباح الجديد.
وأكـ ـ ــدت مـ ـص ــادر ص ـح ـيــة مـطـلـعــة أن
نسبة إنـجــاز المشروع نــاهــزت ال ــ،%60
الفـتــة إل ــى أن ــه يـعــد أح ــد مـشــاريــع خطة
الـتـنـمـيــة ،بتكلفة إجـمــالـيــة قــدرهــا 179
مليون دينار.
وتــوق ـعــت ال ـم ـص ــادر ل ــ"ال ـج ــري ــدة" أن
يـ ـت ــم ت ـس ـل ـيــم ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع نـ ـه ــاي ــة الـ ـع ــام
الحالي ،الفتة إلى أنه يتكون من مبنى
رئيسي يتألف من سرداب ودور أرضي
و 12ط ــابـ ـق ــا ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى دوريـ ـ ــن
لـلـخــد مــات ،كما يضم أجنحة المرضى
بسعة  512سريرا ،و 105أسرة للعناية
الـمــركــزة وأقـســام ال ـطــوارئ ،وال ـحــوادث،
واألشعة ،والجراحة العامة ،والجراحة
ال ـت ـخ ـص ـص ـي ــة ،وقـ ـس ــم الـ ـط ــب الـ ـن ــووي
والـعــاج الطبيعي ،والجهاز التنفسي،
فضال عن  72عيادة خارجية لمختلف
الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ،وم ـخ ـت ـب ــرات
وصـ ـ ـي ـ ــدلـ ـ ـي ـ ــات واسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــال وت ـ ـغـ ــذيـ ــة،
ومساحات للتخزين ،ومهبط طائرات.
وأوضحت أن قسم إدارة المستشفى

ً
مترئسا االجتماع
وزير الصحة
يتكون من  8طوابق ،باإلضافة إلى مبنى
لمواقف الـسـيــارات يسع  1257سـيــارة،
و 200سيارة في المواقف الخارجية.

طب الخصوبة
م ــن جــانــب آخ ــر ،أع ـلــن اس ـت ـشــاري طب
الخصوبة د .حــازم الرميح أن وحــدة طب
الـخـصــوبــة بمستشفى ال ـج ـهــراء ستنظم
المؤتمر السنوي األول ألطفال األنابيب،
ي ــوم  12الـ ـج ــاري ف ــي ف ـنــدق الــريـجـنـســي،
بمشاركة نخبة مــن أطـبــاء الخصوبة في
المنطقة والعالم.

وقال الرميح ،في تصريح صحافي،
أمس ،إن "المؤتمر يهدف إلى مناقشة
أحدث أساليب استخدام التكنولوجيا
فـ ــي عـ ـل ــم طـ ــب الـ ـخـ ـص ــوب ــة ،وت ـن ـش ـيــط
الـتـبــويــض فــي ع ــاج أط ـفــال األنــابـيــب،
وآخـ ـ ــر ال ـم ـس ـت ـج ــدات ف ــي ع ـل ــم األج ـن ــة
البشرية".
وأشار إلى أن المؤتمر ُيعد أكبر تجمع
في الكويت لألطباء المتخصصين في
ط ــب ال ـخ ـص ــوب ــة ،ح ـيــث يـ ـش ــارك خــالــه
 3اسـتـشــاريـيــن مــن الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة،
وألـ ـم ــانـ ـي ــا ،وإيـ ـط ــالـ ـي ــا ،إل ـ ــى ج ــان ــب 30

«السكنية» :إنجاز  269ألف معاملة خالل 2018

ً
ً
• فتحت  7774طلبا جديدا و 10675معاملة تخصيص و 1282عملية بدل وتنازل
• التخصيص على جنوب مدينة صباح األحمد رفع العمليات إلى مستويات قياسية

أنجزت "السكنية"  269ألف
معاملة للمواطنين خالل
الماضي ،كان ًأبرزها ًفتح
العام ً
 7774طلبا إسكانيا جديدا،
و 679ملف بيت شعبي،
وإجراء  10675معاملة
تخصيص ،و 1282معاملة
بدل وتنازل.

•

يوسف العبداهلل

طوت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عام 2018
بإنجاز أكثر من  269ألف معاملة للمواطنين ،وفتح
 7774طلبا إسكانيا جــد يــدا ،بمتوسط شهري بلغ
نحو  647طلبا شهريا.
وكشفت إحصائية حديثة من "السكنية" ،حصلت
"ال ـج ــري ــدة" عـلــى نـسـخــة مـنـهــا ،أن الـمــؤسـســة خــال
العام الماضي أجرت  10675معاملة تخصيص على
مشاريعها اإلسكانية ،في الوقت الذي أنجزت 1282
عملية بدل وتنازل.
ولفتت إلى فتح المؤسسة  679ملف بيت شعبي،
بمتوسط شـهــري  56مـلـفــا ،مـفـيــدة بــأن المواطنين
أجـ ـ ـ ــروا خـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي خـ ـ ــال مــراج ـع ـت ـهــم
اإلسكانية  14453معاملة بدل إيجار.
وأشارت اإلحصائية إلى أن عمليات التخصيص
العام الماضي قفزت بعد إعالن المؤسسة مشروعها
ال ـجــديــد ب ـج ـنــوب مــدي ـنــة ص ـب ــاح األح ـم ــد مـنـتـصــف
يوليو الماضي ،لتشهد عمليات التخصيص خالل
أغسطس الماضي  1642معاملة ،وفي سبتمبر 2056
معاملة ،وارتفعت أكثر في أكتوبر إلى  ،2371ثم إلى
 1292في نوفمبر ،وأخيرا إلى  1625في ديسمبر.

 28374معاملة
على صعيد متصل ،كشفت المؤسسة عن إنجاز
 28374مـعــا مـلــة خــال د يـسـمـبــر ا لـمــا ضــي ،بأفرعها
األر بـعــة ،منها  723طلبا جــد يــدا ،إضافة إ لــى إ جــراء
 1625مـعــامـلــة تـخـصـيــص عـلــى مـشــروعـهــا الـجــديــد
بجنوب مدينة صباح األحمد السكنية ،والتي تضم
 25أ لــف قسيمة سكنية ،مساحة كل منها  400متر
مربع.
وأشارت إحصائية المؤسسة عن الحركة الشهرية

مبنى الرعاية السكنية
لشهر ديسمبر الماضي ،إلى أن إدارة خدمة المواطن
أجرت في الشهر ذاته  150معاملة تبادل وتنازل.
ً
ولفتت إلى أن  565مواطنا تقدموا بإجراء معاملة
ً
تــو ثـيــق ،كـمــا قــد مــت ا لـمــؤ سـســة  219ع ـقــدا لالنتفاع
بصفة إيجار ،فضال عن فتح  54ملفا جديدا تتعلق
بالمساكن المؤجرة ،أي "البيوت الشعبية".
َّ
وقدم قسم االستقبال  3010استفسارات ،بارتفاع
واضح عن إحصائية الشهر السابق ،و 4696شهادة
لمن يهمه األمر مرسلة إلى بنك االئتمان الكويتي،
و 1094معاملة لبدل اإليجار ،و 14الستكمال نواقص

المعامالت ،إضافة إلى رقم ضخم من شهادات لمن
يهمه األمر ،والتي سجلت  13939شهادة في ديسمبر
الماضي.
وأ نـ ـ ـج ـ ــز قـ ـس ــم ا لـ ـمـ ـت ــا بـ ـع ــة  68كـ ـت ــا ب ــا ل ـت ـق ـس ـيــط
المديونيات على المواطنين ،ورد على استفسارات
 336حالة ،فيما االلتماسات المقدمة لنواب المدير
العام بلغت  ،95كما استقبلت خدمة العمالء الهاتفية
 1785مكالمة مباشرة من المواطنين.

ً
متخصصا مــن دول مجلس ا لـتـعــاون،
وعدد كبير من األطباء المحليين.
وأوضـ ـ ــح ال ــرم ـي ــح أن ال ـمــؤت ـمــر يـهــدف
ً
أيضا إلى الوقوف على آخر المستجدات
والتحديات التي تواجه المتخصصين في
هذا المجال الحيوي ،بما يساهم في رفع
ً
مستوى أداء الخدمة في الكويت ،فضال عن
مساعدة المتخصصين في إيجاد الحلول
الناجعة مــن خــال وضــع آخــر مــا توصل
إليه العلم الحديث في طب أطفال األنابيب
بين أيديهم.

«التخطيط» :تطوير الموقع
اإللكتروني «كويت جديدة»
يوفر البيانات والمعلومات عن «رؤية »2035
• محمد الجاسم
انتهت األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية من تطوير
وتحديث الموقع اإللكتروني لـ "كويت جديدة" على شبكة اإلنترنت،
لمواكبة حركة التطور التكنولوجية العالمية ومتطلبات األمانة العامة
لتوفير أفضل الخدمات عبر بوابتها اإللكترونية.
وق ــال األم ـيــن ال ـعــام الـمـســاعــد لـلــدعــم االس ـت ـشــاري الـتـنـمــوي طــال
الشمري ،في تصريح صحافي ،إن تحديث وتطوير الموقع يأتي في
إطار اهتمام األمانة العامة بتقديم خدمات متميزة لقطاعات المجتمع
المختلفة ،من خالل توفير المعلومات والبيانات فيما يخص رؤية
الكويت .2035
وبـيــن الـشـمــري أن تحديث الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي ل ـ "كــويــت جــديــدة"
وإطالقه بثوبه الجديد يتيح رصد تنفيذ المشاريع الحكومية ،بهدف
وضع الصورة الكاملة بكل تفاصيلها أمام المسؤولين والمواطنين،
من خالل دقة الرصد والمتابعة وشفافية المحتوى التنموي ،لتتيح
للجمهور ووسائل اإلعالم والمهتمين الوقوف على الموقف التنفيذي
لمشاريع خطة التنمية على أرض الواقع ،والتي تم إدخالها من الجهات
المنفذة للمشاريع التنموية.
وأشار إلى أن الموقع له أهداف واضحة ومحددة بال تعقيد ،تمثلت
في نشر محتوى تنموي إيجابي بأسلوب سهل وبسيط يعتمد على
الصور والفيديوهات القصيرة والسريعة ،وكشف عدد األيام المتبقية
للمشاريع ،بهدف معرفة تاريخ اإلنجاز ،والتكلفة اإلجمالية للمشاريع
لتعزيز الشفافية الحكومية ،إضافة إلى خلق مرجعية رسمية لوسائل
اإلع ــام ووســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي تسهل عليهم نـشــر األرق ــام
والنتائج الحقيقية للمشاريع بعيدا عن نشر أخبار غير دقيقة.

مواصفات حديثة
مــن جانبه ،قــال مدير مركز نظم المعلومات بــاإلنــابــة فــي األمانة
الـعــامــة عـبــاس الــوايــل إن األمــانــة الـعــامــة عملت عـلــى إط ــاق الموقع
اإللـكـتــرونــي لــ"كــويــت جــديــدة" ( )NEWKUWAITبتصاميم عصرية
ومبتكرة وبمواصفات حديثة.
وأكــد الوايل أن الموقع اإللكتروني يتيح لــزواره تجربة فريدة من
ناحية سهولة التصفح ،والوصول إلى المعلومة ،والمشاركة التفاعلية
والمعرفية ،من خالل خطوات سلسة وبسيطة تضمن فعالية وانسيابية
البحث ،بما يلبي تطلعات المتصفحين ،حيث يتيح للزائرين االطالع
على الخطة التنموية للدولة والمشاريع االستراتيجية المعروضة والتي
تصل إلى  32مشروعا تنمويا ،وآخر ما يرتبط بالخطة التنموية للدولة.

محليات

4

ةديرجلا

•
العدد  / 4008األحد  6يناير 2019م  30 /ربيع اآلخر 1440هـ

local@aljarida●com

إنجازات رقابية فعالة على األموال العامة في 2018

تقرير «المحاسبة» :تطوير كفاءة األداء وتعزيز التواصل مع األطراف ذات العالقة
أعلن «المحاسبة» في تقرير
حصاده السنوي سعيه الدائم
إلى االرتقاء بالمنتجات الرقابية
وتطوير كفاءة األداء ضمن
قطاعاته الرقابية وتعزيز
التواصل مع األطراف ذات
العالقة.

زيارة المغرب
لتعزيز
الخبرات بين
أجهزة الرقابة
العليا في
البلدين

أعـلــن دي ــوان المحاسبة أم ــس أن ــه حقق
الـعــديــد مــن اإلن ـجــازات الرقابية خــال عام
 2018فــي إط ــار سعيه إل ــى تحقيق رؤيـتــه
االستراتيجية ( )2020 - 2016التي تستهدف
تحقيق رقابة فعالة على األموال العامة.
وأكـ ــد "ال ـم ـحــاس ـبــة" ف ــي ت ـقــريــر (ح ـصــاد
 )2018الذي حصلت "كونا" على نسخة منه
حرصه طوال عام  2018على تكثيف أنشطته
الرقابية على المستوى اإلقليمي والعالمي
إض ــاف ــة إل ــى سـعـيــه لــارت ـقــاء بالمنتجات
الرقابية وتطوير كفاءة األداء ضمن قطاعاته
الرقابية وتعزيز التواصل مع األطراف ذات
العالقة.
وأوض ــح أن تـقــريــره عــن نتائج الفحص
والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الــوزارات
واإلدارات الـحـكــومـيــة ل ـعــام ()2017-2018
ي ـت ـصــدر قــائ ـمــة إنـ ـج ــازات ــه ع ـلــى الـصـعـيــد
الرقابي.
ً
وأفـ ـ ــاد ب ــأن ــه أصـ ــدر عـ ـ ــددا م ــن ال ـت ـقــاريــر
واإلصـ ـ ـ ـ ــدارات ذات الـ ـش ــأن ال ــرق ــاب ــي ،الـتــي
يطلقها للمرة األولى في تاريخه مثل تقرير
"الـ ـم ــواط ــن  "2018وت ـق ــري ــر ال ـمــوضــوعــات
عالية المخاطر إلى جانب إعداد ثالثة أدلة
تـخـصـصـيــة وه ــي دل ـي ــل ال ـحــوك ـمــة ودل ـيــل
أخالقيات المهنة ودليل مجموعة اإلرشادات
الرقابية للرقابة السابقة.
وعلى صعيد الدراسات الرقابية الخاصة
بتقييم األداء أفاد "المحاسبة" بأنه أعد 10
دراسات رقابية جديدة و 12دراسة متابعة
ي ـع ــده ــا ك ــل ث ـ ــاث سـ ـن ــوات بـ ـه ــدف تـقـيـيــم
ومتابعة بعض الموضوعات الرقابية منها
تقييم ك ـفــاء ة وفــاعـلـيــة نـظــم وخ ـطــط حفر
اآلبار وأثرها على حجم االحتياطي وكميات
االنـ ـت ــاج الـمـسـتـهــدفــة بــال ـشــركــة الـكــويـتـيــة
لالستكشافات البترولية الخارجية.
وذكر أن دراسات المتابعة ،التي يعدها
تضمنت دراسة عقود مشروع مدينة صباح
الـســالــم الـجــامـعـيــة وم ــدى ال ـتــزام الجامعة
بالتنفيذ وف ــق ال ـمــدة والـقـيـمــة إل ــى جانب
الــدراســة الـخــاصــة بتقييم كـفــاء ة وفاعلية
آليات تنفيذ عقود النظافة ببلدية الكويت

ً
وفد «المحاسبة» خالل لقائه عددا من المسؤولين بالمغرب
ودراســة تقييم مــدى كفاء ة وفاعلية وزارة
الصحة في توفير الصحة الجيدة والرفاه
للمواطنين والمقيمين.
وحول أبرز إنجازاته على الصعيد الدولي
بين "المحاسبة" أنه حصل على المركز األول
فــي عضوية مجلس مــديــري "األســوســاي"
ضمن مشاركته في االجتماع الـ  14للجمعية
العامة للمنظمة اآلسيوية لهيئات الرقابة
العليا "األسوساي" الذي عقد في سبتمبر
الماضي بفيتنام.
وأشار إلى مشاركته في االجتماع األممي
ل ـق ـيــادات األج ـهــزة الـعـلـيــا لـلــرقــابــة المالية
والمحاسبة حول أهداف التنمية المستدامة
في مقر األمم المتحدة بنيويورك.

اتفاقيات تعاون
وفيما يخص اتفاقيات التعاون المشترك،
ً
أوض ــح أنــه تماشيا مــع الـهــدف الـثــالــث من
خطته االستراتيجية ( )2016-2020والخاص
بتطوير وسائل التواصل وتشجيع زيادة

ت ـبــادل الـمـعــرفــة وال ـخ ـبــرات ،فـقــد وق ــع ست
اتفاقيات تعاون جديدة.
وذك ــر أن االت ـفــاق ـيــات تــم تــوقـيـعـهــا مع
ال ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى ل ـمــراج ـعــة ال ـح ـســابــات
بـبــولـنــدا ومـكـتــب ال ـمــدقــق ال ـعــام بجنوب
إفــري ـق ـيــا وم ــرك ــز ال ـت ـم ـيــز ال ـت ــاب ــع لمكتب
المساءلة الحكومية في الواليات المتحدة
األميركية ومكتب المدقق العام بجمهورية
الـمــالــديــف والمجلس األعـلــى للحسابات
بالمملكة المغربية ومحكمة الحسابات
التركية إضافة إلى تجديد توقيع اتفاقية
التعاون مع مكتب المراجع والمدقق العام
بجمهورية بنغالديش.
ولفت ديــوان المحاسبة في تقريره إلى
استضافته خالل العام الماضي  12فعالية
دولية وإقليمية ذات صلة بالشأن الرقابي.
وحــول أنشطته ومشاركاته محليا أفاد
ً
"الـمـحــاسـبــة" بــأنــه تحقيقا لـمـبــدأ "شــركــاء
ورق ـ ـبـ ــاء" ف ـقــد حـ ــرص ع ـلــى ال ـم ـشــاركــة في
األنشطة ذات الشأن الرقابي والتواصل مع
الجهات المشمولة برقابة الديوان السابقة.

فــي مـجــال آخ ــر ،قــال مـســؤوالن بــديــوان
المحاسبة ،أمــس ،إن زي ــارة وفــد الــديــوان
الى المغرب تأتي في اطار عالقات التعاون،
ال ـت ــي تـجـمــع أج ـه ــزة ال ــرق ــاب ــة ال ـع ـل ـيــا في
البلدين ،مــن أجــل تعزيز تـبــادل الخبرات
واالستفادة من التجارب المختلفة لرفع
جودة أداء األجهزة الرقابية.
وق ــال كبير المهندسين بـ ــإدارة الــدعــم
الفني بديوان المحاسبة يعقوب التركيب
لـ"كونا" إن الزيارة ،التي بدأت أمس األول
وتـسـتـمــر أس ـبــوعــا ،ت ـهــدف لــاطــاع على
ال ـت ـجــربــة الـمـغــربـيــة ف ــي م ـج ــال ال ـطــاقــات
المتجددة ودور أجهزة الرقابة في تدقيق
وإدارة وتدبير هذه المشاريع.
وأكد التركيت أهمية مثل هذه الزيارات
واللقاءات التي تجمع ببن المسؤولين في
أجهزة الرقابة بالبلدين من أجل االرتقاء
بجودة وكفاءة هذه االجهزة التي تضطلع
بدور مهم في تعزيز الشفافية والحوكمة
في مجال التدبير العمومي.
من جهته ،أشاد المهندس االختصاصي
األول ب ـ ـ ـ ــإدارة الـ ــدعـ ــم ال ـف ـن ــي فـ ــي دي ـ ــوان
ال ـم ـحــاس ـبــة ال ـكــوي ـتــي ف ـهــد ال ـج ــام ــع ،في
تصريح مماثل لـ"كونا" ،بالتجربة المغربية
في مجال الرقابة على مشاريع الطاقات
المتجددة ،مؤكدا اهمية تعزيز التعاون
مع المجلس االعلى للحسابات بالمغرب،
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ال ـج ـه ــة ال ـم ـخ ــول ــة دس ـت ــورب ــا
بــا لــر قــا بــة العليا على التدبير العمومي،
وذلك من اجل تقوية وتعزيز عمل األجهزة
الرقابية في البلدين.
وكان الوفد الكويتي أجرى ،أمس األول،
في اطار زيارته للمغرب لقاء مع مسؤولين
بالمجلس اال ع ـلــى لـلـحـســا بــات يتقدمهم
نائب الرئيس األول للمجلس األعلى محمد
الصوابي ،والكاتب العام للمجلس محمد
دير ،ورئيس المجلس الجهوي للحسابات
بالرباط حسن النمراني ،ورئيس مصلحة
ال ـت ـعــاون وال ـعــاقــات الــدول ـيــة ع ـبــدالــرزاق
الدرعي.

«الغوص» :نتائج مبهرة الستيطان
الكائنات البحرية في «محميات جابر»
أع ـل ــن ف ــري ــق الـ ـغ ــوص ،الـتــابــع
للمبرة التطوعية البيئية ،أمس،
تحقيق نجاحات كبيرة ومبهرة
الستيطان آالف الكائنات البحرية
فــي المحمية الكبرى بمحميات
جابر الكويت البحرية ،ونموها
بأحجام كبيرة وأنواع متعددة.
وقـ ـ ــال مـ ـس ــؤول ال ـم ـش ــروع ــات
الـ ـبـ ـيـ ـئـ ـي ــة ف ـ ــي فـ ــريـ ــق ال ـ ـغـ ــوص،
مـحـمــود أشـكـنــانــي ،ل ــ"ك ــون ــا" ،إن
هذه الكائنات تشمل الصدفيات
والـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــار وش ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــات ال ـج ـل ــد
وال ـط ـحــالــب وال ـم ــرج ــان وبـعــض
الرخويات.
وأوضح أن مثل هذه المحميات
ال ـب ـحــريــة تـشـكــل بـيـئــة مـشــابـهــة
لتلك الطبيعية التي تنمو فيها
الشعاب المرجانية بالمسطحات

استيطان األسماك في محمية جابر الكويت
الرملية القاحلة في قاع البحر.
وأضـ ــاف أشـكـنــانــي أن جهود
الـ ـف ــري ــق ف ــي مـ ـج ــال ال ـم ـح ـم ـيــات
البحرية ومشروع محميات جابر
الكويت البحرية ،والقائمة منذ
 22عاما ،أثمرت تحقيق األهداف

الـمـنـشــودة ،السيما زي ــادة رقعة
وانتشار المستعمرات المرجانية،
واالسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة مـ ــن ال ـم ـس ـط ـحــات
الرملية بالقيعان الصخرية التي
تغطت بطبقات من الرمال ،نتيجة
التيارات المائية وبعض األعمال
اإلنشائية والردم الساحلي.
وذك ـ ــر أن مـ ـش ــروع الـمـحـمـيــة،
ال ــواق ـع ــة ج ـن ــوب دوح ـ ــة ب ـن ـيــدر،
وال ـ ـتـ ــي تـ ــم اف ـت ـت ــاح ـه ــا فـ ــي ع ــام
 ،2003عبارة عن إنشاء مجسمات
خرسانية وبـمــواصـفــات خاصة
ونصبها في قاع البحر بأعماق
م ـنــاس ـبــة ،لـتـهـيـئــة بـيـئــة مــائـمــة
الستيطان الـيــرقــات المرجانية،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى تـ ــوف ـ ـيـ ــر م ـخ ــاب ــئ
ل ــأس ـم ــاك وال ـك ــائ ـن ــات الـبـحــريــة
األخرى.

«المزارعين» :بصمات
واضحة لـ «اتحاد
العمال» في دعمنا
أشـ ـ ـ ــاد رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـحـ ــاد
الكويتي للمزارعين عبدالله
الـ ــدمـ ــاك ب ـج ـه ــود االتـ ـح ــاد
الـ ـع ــام ل ـع ـمــال ال ـك ــوي ــت في
ً
دعــم الـمــزارعـيــن ،مــؤكــدا أن
له بصمات واضحة في دعم
االت ـح ــاد ،خـصــوصــا عموم
المزارعين في البالد.
وقال الدماك ،في تصريح
صحافي ،بعد لقائه رئيس
االتحاد العام لعمال الكويت
س ــال ــم ال ـع ـج ـم ــي ،فـ ــي مـقــر
االت ـ ـحـ ــاد بـ ـمـ ـي ــدان ح ــول ــي،
إن "ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ات ب ـيــن
االت ـ ـحـ ــادات تـعـمــق أواصـ ــر
ال ـتــرابــط وت ـب ــادل الـخـبــرات
بين مجالس االتحادات ،مما
يعود بالنفع على الجميع
مـ ــن خـ ـ ــال ت ـط ــوي ــر ال ـع ـمــل
بها ،بما يعود بالنفع على
أعضاء الجمعيات العمومية
فيها".
وق ــدم ات ـحــاد الـمــزارعـيــن
درع ـ ــا ت ــذك ــاري ــة لـلـعـجـمــي،
ت ـق ــدي ــرا ل ـج ـه ــوده ووق ـف ـتــه
الدائمة إلــى جانب إخوانه
المزارعين ،ودعمه لمجلس
إدارة اال تـ ـ ـح ـ ــاد ا ل ـك ــو ي ـت ــي
ل ـ ـل ـ ـمـ ــزارع ـ ـيـ ــن ع ـ ـلـ ــى وجـ ــه
الخصوص.

َّ
وبين أن المجسمات تتفاوت
ف ــي أح ـجــام ـهــا وارت ـفــاعــات ـهــا ما
بين  1و 3أم ـتــار ،فــي حين يبلغ
امـتــدادهــا أكثر  300متر ،مشيرا
إلـ ــى أنـ ــه ت ــم تـصـمـيـمـهــا لـتـكــون
ج ــاذب ــة ل ـل ـغ ــاص ــة ،ومـ ـ ـ ــزارا ل ـهــم،
بمجسمات تعطي طابع المغامرة
وال ـت ـش ــوي ــق ،إلي ـج ــاد ب ــدائ ــل عن
مـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـ ـش ـ ـعـ ــاب الـ ـم ــرج ــانـ ـي ــة
الطبيعية.
وأه ـ ـ ـ ــاب ب ـ ـمـ ــرتـ ــادي ال ـب ـح ــري
والشاليهات المحافظة على هذه
الـمـحـمـيــات وال ـت ـن ــوع االح ـيــائــي
ال ـم ـس ـت ــوط ــن بـ ـه ــا ،وع ـ ـ ــدم إل ـق ــاء
الـ ـمـ ـخـ ـلـ ـف ــات ،وإبـ ـ ـ ـ ــاغ ال ـج ـه ــات
ال ـم ـع ـن ـيــة عـ ــن أي تـ ـ ـج ـ ــاوزات أو
ت ـع ــدي ــات ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـش ـعــاب
المرجانية.

سلة أخبار
«العالقات العامة» تنظم مؤتمر «تكنولوجيا التعليم»
أكد رئيس جمعية العالقات
العامة جمال النصرالله،
متانة العالقات بني الكويت
واألردن ،موضحا أهمية
تبادل الزيارات بني الجامعات
املتخصصة في اإلعالم وبني
منظمات املجتمع املدني
املعنية ،ما يساهم في تبادل
الخبرات وتطوير التعليم،
بما يتناسب ومتطلبات سوق
العمل.
وأشار جمال النصرالله ،في
تصريح صحافي ،أمس ،خالل
استقباله عميد كلية اإلعالم
بجامعة اليرموك
أ.د .علي النجادات ،ورئيس
قسم اإلعالم بكلية اآلداب-
جامعة الكويت أ.د .مناور
الراجحي ،في مقر الجمعية
بالشامية ،إلى أن جمعية
العالقات العامة بصدد
تنظيم مؤتمر متخصص في
تكنولوجيا التعليم في فبراير
املقبل ،تحت رعاية وحضور
وزير التربية وزير التعليم

العالي د .حامد العازمي،
موضحا أن املؤتمر يستعرض
رؤى خبراء ومتخصصني في
مجال التعليم والتكنولوجيا.
من جهته ،أكد النجادات
أهمية دور العالقات العامة
في تنمية املجتمعات وفي
إدارة األزمات ،مشيرا إلى
أن زيارته الحالية جاءت
لتقييم برنامج ماجستير في
الصحافة بقسم اإلعالم في
جامعة الكويت ،وكيفية إجراء
التعديالت املطلوبة عليه
وإقراره ،ووصوله إلى أحسن
صورة ليتم قبول الطالب
فيه اعتبارا من بداية العام
الدراسي املقبل.

بنك الطعام يواصل حملته لمساعدة منكوبي إندونيسيا
أعلن البنك الكويتي
للطعام مواصلة حملته
الخيرية (الكويت بجانبكم)،
بدعم من األمانة العامة
لألوقاف ،بهدف تقديم
الدعم واملساعدة ملنكوبي
إندونيسيا ،بعد األحداث
الطبيعية التي أدت على
مقتل املئات وتضرر
عشرات اآلالف من مواطني
إندونيسيا.
وبهذه املناسبةَّ ،
صرح املدير
العام للبنك ،سالم الحمر ،في
بيان صحافي ،بأن الحملة
أثبتت نجاحها على مدار
الشهرين املاضيني ،حيث
ساهم أصحاب األيادي
البيضاء ،كعادتهم ،فيها،
لكن األوضاع الصعبة
التي يعيشها السكان في
إندونيسيا دعت البنك
إلى االستمرار في الحملة
الخيرية ،والعمل على جمع

التبرعات عبر القنوات
الرسمية عن طريق املوقع
اإللكتروني للبنك ،أو أجهزة
التحصيل اآللية املوجودة
في مقره بالعديلية.
وأضاف الحمر" :تساهم
الحملة حاليا بشكل كبير
في مساعدة ضحايا
الكوارث الطبيعية التي
لحقت بإندونيسيا من
زالزل وفيضانات ،بغرض
التخفيف من حدة أوضاع
املتضررين".

ةديرجلا
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«المحاسبة»« :األعلى للتخصيص» لم يؤسس أي شركة
ً
 3أعمال قام بها المجلس والديوان يرصد عددا من المآخذ عليها
محيي عامر

في وقتّ ،بين ديوان المحاسبة
أن األعمال التي قام بها
المجلس األعلى للتخصيص
تمثلت في ثالثة موضوعات
هي« :محطة الشعيبة
الشمالية ،والمشاغل الرئيسية
لوزارة الكهرباء والماء،
والخطوط الثابتة» ،قال إنه:
«لم يؤسس أي شركة وردت
بخطته حتى تاريخه».

الديوان يجدد
مطالبته بدمج
الجهاز الفني
لبرنامج التخصيص
مع الهيئة العامة
لمشروعات الشراكة
بين القطاعين العام
والخاص

أك ـ ــد ديـ ـ ـ ـ ــوان ال ـم ـح ــاس ـب ــة ع ــدم
تـ ــأس ـ ـيـ ــس أي شـ ـ ــركـ ـ ــة ألغ ـ ـ ـ ــراض
ال ـت ـخ ـص ـي ــص لـ ـلـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ـت ــي
وردت ب ـخ ـطــط ال ـم ـج ـلــس األع ـل ــى
ل ـل ـت ـخ ـص ـيــص ،راص ـ ـ ـ ــدا ع ـ ـ ــددا مــن
المآخذ التي شابت األعـمــال التي
قام بها المجلس.
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي تـ ـق ــري ــر دي ـ ـ ــوان
ال ـم ـحــاس ـبــة ن ـص ــف ال ـس ـن ــوي عــن
أع ـمــال وأن ـش ـطــة الـمـجـلــس األعـلــى
للتخصيص للفترة من يناير إلى
ً
يوليو  2018وفقا للقانون رقم 37
لسنة  2010ب ـشــأن تنظيم بــرامــج
وع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـخ ـص ـي ــص ،وال ـ ــذي
حصلت «الجريدة» على نسخة منه.
وقــال الــديــوان إنــه تلقى التقرير
نـصــف الـسـنــوي عــن يــولـيــو 2018
ً
وفـ ـق ــا ألحـ ـك ــام ال ـ ـمـ ــادة  8ال ـم ـشــار
إليها بموجب كتاب وزير الشؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـ ـع ـ ـمـ ــل ورئـ ـي ــس
ال ـم ـج ـل ــس األع ـ ـلـ ــى لـلـتـخـصـيــص،
وت ـض ـم ــن ال ـت ـق ــري ــر عـ ــدم تــأسـيــس
أي ش ــرك ــة ألغـ ـ ــراض الـتـخـصـيــص
ل ـل ـق ـط ــاع ــات الـ ـت ــي وردت بـخـطــط
المجلس الواردة بتقاريره السابقة.
أمـ ـ ـ ــا األع ـ ـ ـم ـ ـ ــال ال ـ ـتـ ــي قـ ـ ـ ــام ب ـهــا
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس فـ ـتـ ـمـ ـثـ ـل ــت ف ـ ــي ث ــاث ــة
مــوضــوعــات هــي :محطة الشعيبة
الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية،
والمشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء
والماء ،والخطوط الثابتة -النطاق
العريض -االتصاالت الدولية.
وعن مالحظات الديوان عن تقرير
المجلس نـصــف ال ـس ـنــوي ،يوليو
 ،2018فرصدها في اآلتي:
 - 1ال ـص ـع ــوب ــات وال ـم ـعــوقــات
والمالحظات العامة التي واجهت
ديـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة خـ ــال إع ـ ــداده
للتقرير:
أ  -ع ــدم ش ـمــول الـتـقــريــر نصف
السنوي الوارد من المجلس األعلى
للتخصيص على جميع اإلجراءات
وتفاصيلها التي قام بها.
ب  -لـ ـ ــم ي ـ ـتـ ــم تـ ـ ــزويـ ـ ــد دي ـ ـ ــوان
الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة بـ ـبـ ـع ــض الـ ـبـ ـي ــان ــات
الـمـطـلــوبــة بـكـتــابــه ال ـم ــؤرخ 3/ 22
 ،2018/وبـ ـ ـ ــررت األمـ ــانـ ــة ال ـعــامــة
لمجلس الـ ـ ــوزراء بـكـتــابـهــا ال ــوارد
للديوان بتاريخ  2018/ 10/ 9بعدم
تطابق طلب الديوان مع نص المادة
( )8من القانون رقم ( )37لسنة ،2018
مما يعد إعــاقــة لمباشرة الــديــوان
لمهامه وأعماله.
ج  -لم يتضمن التقرير المشار
إل ـي ــه أي ــة اض ــاف ــات ب ـخ ـصــوص ما
أورده بخطة المجلس التي تهدف
إل ـ ـ ــى تـ ـح ــدي ــد األن ـ ـش ـ ـطـ ــة ال ـم ــزم ــع

ً
الوثائق المقدمة غير كافية جزئيا
ألداء نطاق خدمات دراسة الجدوى.
 قـ ـي ــام ال ـم ـك ـت ــب االسـ ـتـ ـش ــاريباقتراح فرضيات وشروط معقولة
ضمن هذا التقرير المبدئي.

خطط وبرامج الدولة

مبنى ديوان المحاسبة
ت ـخ ـص ـي ـص ـه ــا ،كـ ـم ــا ل ـ ــم يـتـضـمــن
إضافة أيــة أنشطة جديدة لبرامج
التخصيص.
د -عدم االلتزام باإلشارة الى ما
تم مراعاته من أحكام منظمة تتعلق
باإلجراءات التي يتعين اتخاذها في
شــأن التخصيص التي مــن أهمها
ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى الـتـقـيــد بــالـمـعــايـيــر
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـنـ ـظ ــم األع ـ ـمـ ــال
واإلجراءات المرتبطة بتقييم أصول
النشاط المزمع تخصيصه أو تقرير
اآللية المناسبة لعملية التخصيص
والمدة المقررة لذلك.

محطة الشعيبة
ورص ــد ال ــدي ــوان مــآخــذ مـشــروع
خـ ـصـ ـخـ ـص ــة م ـ ـح ـ ـطـ ــة ال ـش ـع ـي ـب ــة
الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية
وإنـتــاج المياه ،جــاء فيها مــا يلي:
تـبـيــن م ــن خ ــال تــدق ـيــق الـتـقــاريــر
المقدمة من قبل المكتب االستشاري
( )Fichtnerالذي قام بإعداد دراسة
الـ ـ ـج ـ ــدوى الـ ـخ ــاص ــة بـتـخـصـيــص
المحطة وعددها أربعة اجزاء وجود
بعض المالحظات االولية.
حيث اشار المكتب االستشاري
إل ــى وجـ ــود ب ـعــض ال ـم ـثــالــب الـتــي
اع ــاق ــت إص ـ ـ ــدار ال ـت ـق ــري ــر وتـنـفـيــذ
الخدمات المطلوبة منه ،نظرا لعدم
تزويده ببعض المستندات الالزمة
السـتـكـمــال ال ــدراس ــات الـمـطـلــوبــة،
وان ـت ـظ ــار ال ـح ـصــول ع ـلــى مــوافـقــة
ال ـج ـه ــة ع ـل ــى ب ـع ــض االقـ ـت ــراح ــات
الـ ـ ـ ــواردة ف ــي ت ـق ــري ــره لـيـتـسـنــى له
إع ــداد الـتـقــاريــر المطلوبة ،وعليه
يمكن إيجاز المالحظات الواردة في
التقرير كالتالي:
أ -ح ـ ــدد ال ـم ـك ـتــب االس ـت ـش ــاري

البنود التي ال تتوافق مع المعايير
الدولية والمحلية ،وضرورة القيام
ببعض التحسينات الالزمة ،والتي
أك ــد أن تطبيقها س ـيــزيــد حــوالــي
 %21الـتـكـلـفــة االولـ ـي ــة السـتـثـمــار
المحطة ،كما لفت إلــى ان القانون
الـجــديــد رقــم  42ال ـصــادر فــي شهر
 12عام  2017ال يتناول اي متطلبات
خاصة بالتأثير البحري في منطقة
خلط مياه البحر ،وهو األثر البيئي
الفعلي ،رغم أن حدود تصريف مياه
البحر تتفاقم.
ب -ب ـيــن ال ـم ـك ـتــب االس ـت ـش ــاري
ثغرات التوثيق والمنهجية المعدلة
حيث أشار إلى التالي:
 ع ــدم تحديد اي استراتيجيةلمشاركة القطاع الخاص في قطاع
ال ـك ـهــربــاء والـ ـم ــاء ف ــي الـمـسـتـقـبــل،
ولتالفي ذلــك تم افتراض نظريات
معقولة أسوة بالمشاريع المشابهة
فــي منطقة الخليج العربي لطرح
اختيارات خصخصة المحطة.
 عدم تقديم التراخيص البيئيةوال ـش ــروط ذات الـصـلــة النبعاثات
م ـل ــوث ــات ال ـ ـهـ ــواء ،وم ـي ــاه ال ـصــرف
ال ـص ـحــي ،وان ـب ـعــاثــات الـضــوضــاء
للمستشار ،وسيتم االستفادة من
المتطلبات ال ـتــي تـفــرضـهــا وزارة
ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء ع ـل ــى الـمـشـغــل
ال ـ ـخـ ــاص ب ــال ـم ـح ـط ــة ل ـم ـقــارن ـت ـهــا
باللوائح المحلية البيئية والفعلية.
 عـ ـ ـ ـ ــدم اس ـ ـت ـ ـطـ ــاعـ ــة ال ـم ـك ـت ــباالستشاري تحديد القيمة السوقية
ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى ال ـتــدف ـقــات الـنـقــديــة
المخصومة للمحطة باستخدام
مـعــايـيــر م ــن مـحـطــات مـمــاثـلــة في
منطقة الخليج ،لعدم توفير الوثائق
ذات الصلة لمحطة الزور الشمالية
لـتـعـكــس ت ـص ــور الـ ـس ــوق لـلـقـطــاع

دراسة جدوى لخصخصة الهاتف األرضي
كشف ديوان المحاسبة أن المجلس األعلى
لـلـتـخـصـيــص أفـ ـ ــاد ف ــي ت ـق ــري ــره بـخـصــوص
الـمـشــاغــل الــرئـيـســة ل ـ ــوزارة الـكـهــربــاء وال ـمــاء
بــأنــه تــم اخـتـيــار شــركــة الـمـجـمــوعــة الثالثية
لــاسـتـشــارات إلج ــراء دراس ــة ج ــدوى لعملية
التخصيص ،وحيث تم البدء بتنفيذ مشروع
ال ــدراس ــة فــي مــايــو  2018ول ــم يـشــر المجلس
االعلى للتخصيص بتقريره إلى أية تفاصيل
ف ــي ه ــذا الـ ـش ــأن ،األمـ ــر الـ ــذي ل ــم يـتـمـكــن معه
الــديــوان من الوقوف على كامل االعمال التي
قام بها المجلس.

وع ــن م ـشــروع خصخصة الـخـطــة الثابتة
الـنـطــاق الـعــريــض  -االت ـصــاالت الــدولـيــة ،قال
إن المجلس االعلى للتخصيص قام بموافاة
الـ ــديـ ــوان ب ـت ـقــريــره ع ــن مـ ـش ــروع خصخصة
(ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط الـ ـث ــابـ ـت ــة  -الـ ـنـ ـط ــاق الـ ـع ــري ــض-
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ال ـ ــدول ـ ـي ـ ــة) ،حـ ـي ــث ت ـ ــم تـكـلـيــف
المجموعة الثالثية العالمية لالستشارات
ب ــدراس ــة جـ ــدوى تـخـصـيــص ال ـم ـش ــروع ،ولــم
يتمكن الديوان من الوقوف على كامل البيانات
والتصرفات واالعمال التي قام بها المجلس
ً
ف ــي هـ ــذا الـ ـش ــأن ،نـ ـظ ــرا ل ـع ــدم وض ـ ــوح األم ــر

العدساني :الزيادة السنوية
في معاشات المتقاعدين بسيطة
قدم النائب ريــاض العدساني اقتراحا بقانون بشأن تعديل الفقرة
األول ــى مــن الـمــادة التاسعة مــن القانون رقــم ( )25لسنة  2001بتعديل
بعض أحكام قانون التأمينات االجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.
وأوضح العدساني أنه في الوقت الراهن زيادة معاشات المتقاعدين كل
 ٣سنوات بقيمة  ٣٠دينارا أي بمعدل  ١٠دنانير بالسنة ،وأن الزيادة التي
قدمها هي  %١٠٠وتعادل  ٢٠دينارا سنويا على األقل أي قابلة للزيادة.
ولفت الى ان المادة المعدلة من قانون التأمينات بشأن المتقاعدين
نصت على اآلتــي( :الـمــادة األول ــى) تتم زيــادة المعاشات التقاعدية كل
سنة اعتبارا من تنفيذ هذا القانون وذلك بواقع ( 20د .ك) شهريا على
األقل .ويعاد النظر كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى
المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة ،وذلك
وفقا للقواعد واألحكام التي يقررها مجلس الــوزراء وتتحمل الخزانة
العامة األعباء المالية المترتبة على ذلك.
وجاء في المذكرة االيضاحية أنه في ظل ما نشهد من ارتفاع لألسعار
وزيــادة نسبة التضخم مما يشكل أعباء مالية وتكاليف إضافية على
المتقاعدين ،حيث ان كثيرا منهم معتمد كليا على المعاش التقاعدي،
خاصة الذين تقاعدوا منذ فترة طويلة ،فهم األكثر تأثرا بقضية غالء
المعيشة وارتفاع األسعار.
وأضافت المذكرة ان الزيادة السنوية للمتقاعدين والتي تطبق كل
ثالث سنوات تعتبر بسيطة جدا ،وال تواكب تكاليف المعيشة والتضخم
السنوي في السلع والمنتجات والخدمات بصفة عامة ،والزيادة المقدمة
في هذا القانون تعتبر مستحقة ومدروسة بشكل جيد وفقا للتقارير
والبيانات والحالة المالية للدولة والمركز المالي للمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية ،وقد أخذ بالحسبان الجانب المالي واالكتواري
واالقتصادي ،وأهمها الحفاظ على التوازن بالتدفقات الخارجة والداخلة
في صندوق التأمينات االجتماعية.
وأوضحت أن الزيادة مستحقة ومن ضمن القانون وتعديالته التي
تقدم بها الزيادة السنوية للمتقاعدين باإلضافة إلى أن يعاد النظر كل
سنة من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات
التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة ،وذلك وفقا للقواعد واألحكام
التي يقررها مجلس ال ــوزراء وتتحمل الخزانة العامة األعـبــاء المالية
المترتبة على ذلك وان الهدف من هذه التعديالت توفير عيشة كريمة
للمتقاعدين في ظل ارتـفــاع األسـعــار وهــذا ما نص عليه الدستور في
مادته  ٢٠رفع مستوى المعيشة وكذلك التعديالت ال ترهق المركز المالي
للتأمينات االجتماعية وإنما تحقيق التوازن بين الزيادة في معاشات
المتقاعدين وبين الحالة المالية لمؤسسة التأمينات االجتماعية وكيانها
ومركزها المالي.

بصورة متكاملة بالتقرير وبشكل تفصيلي
عــن اعـمــالــه الـتــي أنـجــزهــا بــل اوردهـ ــا بشكل
موجز ومختصر مما يصعب معه إبداء الرأي
الفني بشأنه.
وبين المحاسبة انه شارك المجلس االعلى
للتخصيص وج ـهــازه الفني فــي اجتماعات
ال ـ ــدورة الـثــانـيــة ع ـشــرة لـمـجـمــوعــة الـتــوجـيــه
المشتركة الكويتية البريطانية المنعقدة في
لندن بتاريخ  27 - 26يونيو ،ولم يقم بإدراج
تـفــاصـيــل ومـحـتــوى تـلــك ال ــزي ــارة وتفاصيل
المواضيع التي قام بمناقشتها.

ال ـخــاص الـمـتـمـثــل بالمستثمرين
االستراتيجيين فــي قـطــاع المياه
والكهرباء بالكويت.
 عدم توفير سجل األصول بمافــي ذلــك تكلفة اقتناء األص ــول في
وقت التركيب واالستهالك السنوي
ذي الـصـلــة واالس ـت ـهــاك المتراكم
والـقـيـمــة الــدفـتــريــة الـحــالـيــة ،حيث
إن تلك البيانات الـخــاصــة بسجل
األصول ستساهم في تحديد قيمة
أصول المحطة والمدخالت األخرى
الالزمة لدراسة الجدوى.
 قـ ـي ــام ال ـم ـك ـت ــب االسـ ـتـ ـش ــاريب ـج ــدول ــة ت ـق ــدي ــم خ ــدم ــات دراسـ ــة
الـجــدوى حسب البرنامج الزمني
المعدل والمرفق مع التقرير ،كون

وفـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــام ،قـ ـ ـ ـ ــال ديـ ـ ـ ـ ــوان
المحاسبة وفي ضوء ما تقدم فإن
الديوان يقدم هذا التقرير لمجلس
االمة التزاما بما نص عليه القانون
اآلنــف الــذكــر ،موضحا مــدى التزام
ال ـم ـج ـل ــس االعـ ـ ـل ـ ــى لـلـتـخـصـيــص
ب ــات ـخ ــاذ اج ـ ــراءات ـ ــه ازاء م ـبــاشــرة
المهام المنوطة به قانونا ،ومدى
مراعاته فــي تنفيذ خطط وبرامج
الدولة وممارسة اختصاصاته في
هذا الشأن.
ونشير إلى أن ديوان المحاسبة
س ـبــق ل ــه اعـ ـ ــداد دراسـ ـ ــة تحليلية
شــام ـلــة ألوضـ ـ ــاع ب ـعــض الـجـهــات
ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة ال ـ ـت ـ ــي ي ـ ــوج ـ ــد ب ـه ــا
تـ ـش ــاب ــه وت ـ ـ ــداخ ـ ـ ــل فـ ـ ــي االهـ ـ ـ ـ ــداف
واالخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــات وكـ ــانـ ــت مـحــل
اهتمام مجلس ال ــوزراء باجتماعه
رقم  2017/ 5بتاريخ ،2017/ 1/ 30
وق ــد خـلـصــت تـلــك ال ــدراس ــة بشأن
الجهات المتعلقة بمجال االستثمار
ال ــى امـكــانـيــة دم ــج ال ـج ـهــاز الفني
لـبــرنــامــج التخصيص مــع الهيئة
الـعــامــة لـمـشــروعــات ال ـشــراكــة بين
القطاعين ال ـعــام وال ـخ ــاص ،وذلــك
لتشابه االهداف واالختصاصات.
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برلمانيات

«الداخلية» 15662 :سيارة أجرة
موزعة على  665رخصة مكتب
كشف نائب رئيس مجلس
الــوزراء وزير الداخلية الشيخ
خالد الجراح ان عدد سيارات
االجــرة المرخصة بلغ 15562
سـ ـي ــارة وبـ ـل ــغ ع ـ ــدد سـ ـي ــارات
االجرة الجوالة  10095مركبات
في حين بلغت سيارات االجرة
تحت الطلب  5567مركبة.
جاء ذلك في رد الجراح على
ســؤالــه للنائب احـمــد الفضل
حول اعداد سيارات االجرة.
واكـ ـ ــد ال ـ ـجـ ــراح ف ــي س ــؤال ــه
ان ـ ـ ــه ال تـ ــوجـ ــد خـ ــدمـ ــة ح ـجــز
س ـ ـي ـ ــارات االج ـ ـ ـ ــرة م ـ ــن خ ــال
البريد االلكتروني ،الفتا الى ان
مجموع رخص مكاتب االجرة
التي اصدرتها الداخلية 665
رخـ ـص ــة ،م ـن ـهــا  396رخ ـصــة

خالد الجراح

سيارات االجرة الجوالة ،و269
رخصة لسيارات االجرة تحت
الطلب.

«المالية» تستكمل «التقاعد المبكر»
تستكمل لجنة الشؤون المالية واالقتصادية البرلمانية صباح
الـيــوم مناقشة التعديالت المقدمة على قــانــون «التقاعد المبكر»،
والـقــانــون رقــم  110لسنة  2014بتقرير مكافأة مالية للخاضعين
لقانون التأمينات االجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد
للعسكريين عند انتهاء االشـتــراك ،بحضور وزيــر المالية د .نايف
الحجرف ،وممثلين من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي الحساب الختامي
للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب عن السنة المالية -2017
 .2018كـمــا تـنــاقــش لجنة تنمية ال ـم ــوارد الـبـشــريــة مــوضــوع خطة
الحكومة في تطبيق سياسة اإلحالل وتكويت الوظائف في القطاعين
الحكومي والخاص .وتبحث لجنة المرافق العامة مناقشة مجموعة
من االقتراحات بقوانين ،بحضور ممثلين عن هيئة الزراعة والثروة
السمكية ،بينما تستكمل لجنة التحقيق في حادثة األمطار التحقيق
في المسائل المثارة بشأن أزمة عدم االستعداد لموسم األمطار.
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دراسة حول حصانة عضوية مجلس األمة

()٢ - ١

تقرير مجلس األمة فقدان العضو شروط
عضويته اختصاص دستوري
ال إلغاء لهذا االختصاص إال بتنقيح الدستور
ً
تأتي هذه الدراسة استكماال لدراستي حول إسقاط
عضوية النائب التي نشرت على صفحات «الجريدة»
الماضي،
في
عدديها الصادرين  11و ً 21نوفمبر ً
ً
ألحكام
بل تصحيحا لفهم لم يكن دقيقا وصحيحا
ً
المادة ( )16من الالئحة الداخلية ،فهمناه جميعا
على أن هذه المادة هي التي أعطت المجلس هذا
االختصاص.

المادة 95
من الدستور
نصت على
اختصاص
المجلس بذلك

وأعترف بالفضل لقضاء المحكمة الدستورية الشامخ،
الذي استقرت أحكامه منذ أن عهد إليه بالفصل في
الطعون االنتخابية في قانون إنشاء المحكمة ،ذلك
أن له قصب السبق في تقرير اختصاصه بالفصل في
فقدان المطعون على انتخابهم لشرط من شروط
عضوية المجلس المنصوص عليها في المادة (.)82
وأعترف لهذا القضاء كذلك بأنه قضى باستئثار

المستشار شفيق إمام

مجلس األمة بالفصل في فقدان عضو المجلس
لشرط من شروط العضوية ،بعد أن تثبت للعضو
صفته النيابية في الطعن االنتخابي المقام أمام
المحكمة الدستورية (الطعنان  20و  22لسنة
 - 9طعن انتخابي) .وقد كانت المحكمة الدستورية
في القضاءين تفسر أحكام المادة  95من الدستور،
التي تستمد منها اختصاصها بالفصل في الطعون

االنتخابية ،بعد أن نزل مجلس األمة عن هذا
االختصاص إليها ،في قانون إنشائها ،فيما تنص
عليه هذه المادة من أنه «يفصل مجلس األمة في
صحة انتخاب أعضائه» ...عندما قضت المحكمة
الموقرة بأن الفصل في صحة االنتخاب يمتد إلى
الفصل في توفر شروط العضوية أو فقدانها.
لهذا رأينا أن نفرد المبحث األول من هذه الدراسة

لقراءة متأنية للمادة ( )95من الدستور ،يليها في
المبحث الثاني حجية الحكم الذي أصدرته المحكمة
الدستورية وكيفية تنفيذه ،يليه المبحث الثالث حدود
رقابة المحكمة الدستورية ومداها ،ثم الرابع المتعلق
بالطعن االنتخابي في قرار المجلس برفض إسقاط
عضوية النائبين د .وليد الطبطبائي ود .جمعان
الحربش.

المبحث األول
قراءة متأنية للمادة ( )95من الدستور
ينص الدستور في المادة ( )95على أنه «يفصل
مجلس األم ــة فــي صـحــة انـتـخــاب أع ـضــائــه ،وال
ً
يعتبر االنتخاب باطال إال بأغلبية األعضاء الذين
يتألف منهم المجلس ،ويجوز بقانون أن يعهد
بهذا االختصاص الى اي جهة قضائية».
ولهذا النص داللتان:

الداللة األولى
ً
األولـ ـ ـ ـ ــى تـ ـسـ ـتـ ـف ــاد أص ـ ـ ـ ــا م ـ ــن ال ـ ـن ـ ــص ،وه ــي
اختصاص المجلس بالفصل في صحة انتخاب
أعضائه ،ويشمل هــذا االختصاص فيما يشمله
باالضافة الــى سالمة العملية االنتخابية ،توفر
ش ـ ــرط ع ـض ــوي ــة ال ـم ـج ـل ــس ال ـم ـن ـص ــوص عـلـيـهــا
ف ــي الـ ـم ــادة ( )82م ــن ال ــدس ـت ــور ،ألن اخـتـصــاص
المجلس في صحة انتخاب أعضائه المنصوص
عليه في المادة ( )95من الدستور يقتضي لزوما
اختصاصه بالفصل في توفر شــروط العضوية
المنصوص عليها في المادة ( ،)82بما تتضمنه
ً
من شروط الناخب طبقا ألحكام قانون االنتخاب،
في المطعون على صحة انتخابه ،وهو ما استقرت
عليه المحكمة الدستورية عند الفصل في الطعون
االنتخابية التي باشرتها ،إعماال ألحكام القانون
رقم  14لسنة  1973بإنشاء المحكمة الدستورية.

الداللة الثانية

استقرار قضاء
المحكمة
الدستورية
على هذا
التفسير
للمادة 95
في الطعون
االنتخابية

اخـتـصــاص مجلس األم ــة بــالـفـصــل فــي صحة
ً
عضوية أعضائه إذا فقد أحدهم شرطا من شروط
العضوية المنصوص عليها في المادة ( )82من
الــدسـتــور ،ألن شــروط العضوية ،ليست شروطا
متطلبة ابتداء عند الترشح لهذه العضوية ،تبسط
عليها المحكمة الــدسـتــوريــة رقــابـتـهــا مــن خــال
الفصل في الطعون االنتخابية المقامة أمامها،
شــروط تتطلبها الـمــادة ( )82الستمرار احتفاظ
النائب بعضويته.
لذلك فإن ما عهدت به المادة ( )95من الدستور
إ لــى مجلس بــاأل مــة بالفصل فــي صـحــة انتخاب
أعضائه ،والذي يشتمل فيما يشمله توفر شروط
العضوية المنصوص عليها في المادة ( )82من
ً
الدستور ،ومن بينها توفر شروط الناخب وفقا
لقانون االنتخاب ،يتضمن اختصاص المجلس
ً
ل ــزوم ــا بــال ـف ـصــل ف ــي فـ ـق ــدان ال ـع ـضــو ألحـ ــد هــذه
الشروط ،باعتباره صاحب االختصاص األصيل
في هذا األمر.
وإذ إن مجلس األمة بإقراره القانون  14لسنة
 1973بإنشاء المحكمة الدستورية ،قــد نــزل عن
اختصاصه بالفصل في الطعون االنتخابية عندما
عهد هذا القانون للمحكمة بالفصل بها ،فإنه لم
ينزل عن اختصاصه بالفصل في فقدان العضو
لشرط من شروط العضوية ،أثناء عضويته.
فالمادة ( )16من الالئحة الداخلية ال تعدو أن
تكون قد خرجت من رحم المادة ( )95من الدستور،
وتعتبر تطبيقا سليما ألحكامها بعد أن ثبتت
للنائب عضويته بانتخابه انتخابا صحيحا،
س ــواء كــان ذلــك بـعــدم الطعن فــي صحة انتخابه
أو برفض المحكمة الدستورية الطعن في صحة
هذا االنتخاب.

قضاء سابق للمحكمة الدستورية:

المادة ()16
من الالئحة
الداخلية
جاءت مفصلة
ألحكام
المادة 95

و هــو مــا فطنت إليه المحكمة الدستورية في
قـضــاء ســابــق لـهــا بجلستها الـمـعـقــودة بتاريخ
 2009/10/28فــي الطعنين ر قـمــي  20و 22لسنة
 ،2009حيث دفع أمامها في الطعنين االنتخابيين
سالفي الذكر بعدم اختصاصها بالفصل فيهما
عـلــى سـنــد مــن أن االخ ـت ـصــاص بــالـفـصــل فيهما
ً
معقود لمجلس األمة طبقا للمادة ( )16من الالئحة
الداخلية.
ف ـكــان رد الـمـحـكـمــة عـلــى ه ــذا ال ــدف ــع م ــن واق ــع
صالحيتها كمحكمة دستورية في تفسيرها لنص
المادة ( )16من الالئحة الداخلية ،بــأن انتصفت
المحكمة لنفسها ولواليتها فــي بسط رقابتها
كـمـحـكـمــة م ــوض ــوع ع ـلــى ال ـط ـع ــون االن ـت ـخــاب ـيــة،
فــرف ـضــت ال ــدف ــع ب ـع ــدم اخ ـت ـصــاص ـهــا ،وأنـصـفــت
مجلس األمة كمحكمة دستورية في اختصاصه
ً
بالفصل في صحة عضوية أعضائه طبقا للمادة
( )16من الالئحة الداخلية.
فقالت المحكمة الدستورية كلمتها الدستورية
الحاسمة الفاصلة في تفسير المادة ( )16سالفة
ال ــذك ــر ع ـن ــدم ــا ق ـض ــت بــاس ـت ـئ ـثــار م ـج ـلــس األم ــة
بــالـفـصــل ف ــي ص ـحــة ع ـضــويــة أع ـض ــائ ــه ،ب ـعــد أن
تكون قد ثبتت للعضو هذه العضوية بحكم من
المحكمة الدستورية بسالمة العملية االنتخابية.
وال ي ـن ـهــض ل ـل ـق ــول ب ـغ ـيــر ذل ـ ــك ان الـمـحـكـمــة
الدستورية ،كانت تنظر في طعن انتخابي ،وليس
بــاعـتـبــارهــا مـحـكـمــة دس ـتــوريــة ،ذل ــك أن فصلها
فــي الطعن اال نـتـخــا بــي كــان يتوقف على الفصل
ف ــي ال ــدف ــع ســالــف ال ــذك ــر ،وك ــان يـمـكــن للمحكمة
الــدس ـتــوريــة أن تــرفــض ه ــذا ال ــدف ــع ع ـلــى أس ــاس
اخـتـصــاصـهــا الـكــامــل بالفصل فــي تــوفــر شــروط
ً
العضوية ،ابتداء واسـتـمــرارا ،إذا كــان في المادة
( )16من الالئحة عوار دستوري استوقفها في هذا

ً
الدفع ،خصوصا أن المحكمة عندما قضت بعدم
دستورية هذه المادة في حكمها الصادر بتاريخ
 12ديسمبر الماضي ،لم يستغرق حجز الدعوى
ً
لـلـحـكــم سـ ــوى أسـ ـب ــوع واحـ ـ ــد ،ف ـض ــا ع ــن حقها
القانوني في التصدي لبحث مدى دستورية هذه
المادة من تلقاء نفسها ،وقد نصت المادة الرابعة
مــن قــانــون إنـشــاء المحكمة الدستورية على أنه
لمحكمة الموضوع أن تحيل األمر إلى المحكمة
الــدس ـتــوريــة م ــن تـلـقــاء نـفـسـهــا ودون دف ــع يـقــدم
أمامها إذا رأت أن الفصل في الدعوى الموضوعية
يتوقف على الفصل في دستورية قانون.
وخـطــاب الـمــادة ( )4مــن قــانــون إنشائها جاء
بحكم عام ومطلق ،واألصــل في الحكم العام أن
يسري على عمومه وفي الحكم المطلق أن يجري
على إطالقه ،فيسري هــذا الحكم على المحكمة
الدستورية ،عندما تفصل في الطعون االنتخابية
كمحكمة م ــوض ــوع ،مــن ب ــاب أول ــى وق ــد أج ــازت
المحكمة الدستورية في أحكامها ومنها الحكم
الصادر بجلسة  2003/12/6في الطعون أرقام 9
و  11و « 12أن يدفع أمامها بعدم دستورية نص
تشريعي الزم للفصل في الطعن المطروح عليها
لـتـتـحــرى عـنــدئــذ م ــدى صـحــة الــدفــع والـمـطــاعــن
الموجهة إلى النص المطعون فيه».
وقــررت في هذه األحكام« :أن كلمتها في ذلك
هي القول الفصل بما ال معقب على تقديرها في
هذا الشأن».

المبحث الثاني
حكم المحكمة الدستورية عنوان للحقيقة
التي قضى بها في أسبابه
كان قرار مجلس االمة يوم الثالثاء  30أكتوبر
الـمــاضــي بـعــدم الـمــوافـقــة عـلــى إس ـقــاط عضوية
ال ـنــائ ـب ـيــن د .ول ـي ــد ال ـط ـب ـط ـبــائــي ،ود .جـمـعــان
ً
ً
الحربش مفاجئا للكثيرين وصادما للبعض.
و كــان حكم المحكمة الدستورية بجلسة 12
ديسمبر الماضي بـعــدم دسـتــوريــة الـمــادة ()16
من الالئحة الداخلية للمجلس ،والتي كانت هذه
ً
ً
المادة سندا للقرار سالف الذكر ،مفاجئا للجميع
عـلــى أس ــاس أن ه ــذه ال ـمــادة هــي ج ــزء ال يتجزأ
وال ينفصل عــن ا لـمـنـظــو مــة ا لـكــا مـلــة المتكاملة
للحصانات البرلمانية.
وفي هذا السياق ،نستعرض الحجية المطلقة
ً
ً
للحكم الدستوري في أوال ،ونستعرض في ثانيا
أسباب الحكم التي ال تحمل قضاء ه في منطوق
ً
الحكم ،وفي ثالثا ،نستعرض لألسباب األخرى،
التي تحمل قضاء آخر ،كان يتعين أن يتبوأ مكانه
الــائــق بــه فــي المنطوق ال فــي األس ـبــاب ،ولكنه
قضاء يوخذ به.

«الدستورية»
قضت
باختصاص
المجلس
بالفصل في
فقدان العضو
أحد شروط
عضويته عام
2009

المادة  95من
الدستور هي
التي أعطت
المجلس
الفصل في
صحة انتخاب
أعضائه

ً
أوال :الحجية المطلقة للحكم الدستوري

قدمنا في دراستنا يــوم األحــد الماضي على
ص ـف ـحــات «الـ ـج ــري ــدة» ت ـحــت ع ـن ــوان «م ـ ــاذا بعد
حكم الــدسـتــوريــة؟» على هــامــش قضائها بعدم
دس ـت ــوري ــة الـ ـم ــادة ( )16م ــن الــائ ـحــة الــداخـلـيــة
لمجلس األمــة ،أن حجية الحكم الدستوري هي
حـجـيــة مـطـلـقــة وه ــي تـعـنــي فـيـمــا تـعـنـيــه إل ــزام
الكافة بالحكم ،وإلزام كافة السلطات في الدولة
باالمتناع عن اتخاذ أي قرار أو إجراء يستند إلى
وجود القانون المقضي بعدم دستوريته ،واتخاذ
اإلجراء ات الكفيلة بتنفيذ مؤدى الحكم وتحقيق
نتائجه القانونية.
وحجية األمر المقضي ال ترد إال على منطوق
ً
الحكم ،وما يكون من األسباب مرتبطا بالمنطوق
ً
ً
ً
ً
ارتـبــاطــا وثـيـقــا ،أو متصال بالمنطوق اتـصــاال
ً
حتميا.

«الدستورية»
استمدت
اختصاصها
في توافر
شروط
العضوية من
المادة  95من
الدستور

ً
ثانيا -أسباب الحكم ال تحمل قضاءه
في المنطوق
ومن حيث أنه يبين من األسباب التي حفل بها
ً
الحكم واعتبرها أساسا لقضائه بعدم دستورية
المادة ( )16من الالئحة الداخلية لمجلس األمة أن
الحكم /مع كل التقدير لقضاء المحكمة الشامخ
ف ــي ص ــون الــدس ـتــور وح ـمــاي ـتــه ،ل ــم ي ــرد فـيــه إال
ً
ً
سبب واحد يرتبط بهذا المنطوق ارتباطا وثيقا
ً
ً
ويتصل به اتصاال حتميا ،ومع ذلك فإنه ال يحمل
عليه مـنـطــوق الـحـكــم الـقــاضــي بـعــدم دسـتــوريــة
المادة ( )16سالفة الذكر لألسباب اآلتية:

السبب األول
ال ـع ـب ــارات ال ـعــامــة وال ـم ـط ـل ـقــة ف ــي الـ ـم ــادة 16
تزينها ،وهو ما استهل به الحكم أسبابه من أن
عبارات نص المادة المطعون عليها بصياغتها
ج ــاء ت عــامــة ومـطـلـقــة بـشـمــول حكمها لجميع
حـ ــاالت ف ـق ــدان ع ـضــو ال ـمـج ـلــس ألح ــد ال ـش ــروط
ال ـتــي ينبغي تــوافــرهــا فــي عـضــو مـجـلــس األمــة
والمنصوص عليها في المادة ( )82من الدستور،
والتي ترتب فقدان إحداها فقد العضوية.
وهو ما يصم المادة المطعون عليها – والتي
أعطت الحق لمجلس األمة في تقدير أمر إسقاط
العضوية من عدمه – بعيب عدم الدستورية ،كما
جاء في أسباب الحكم.
استوقفني أن تكون عبارات النص التشريعي
في شمولها لكل الحاالت والوقائع التي يخاطبها
ً
النص ،عيبا في النص ،إذ العكس هو الصحيح
ف ـق ـص ــور الـ ـن ــص ع ــن م ــواج ـه ــة ك ــل حـ ـ ــاالت فـقــد
العضوية المنصوص عليها في المادة ( )82من
ً
الدستور ،هو الذي يعيب النص ،ويقتضي تدخال
ً
تشريعيا لتعديله ،عندما يكشف التطبيق عن
قصور في النص .وأساس ذلك اختالف المجالين،
فالمحاكمة الجزائية لها مجالها الذي يختلف
ً
تماما عــن مجال المحاكمة السياسية للعضو
ً
ل ـف ـقــدانــه ش ــرط ــا م ــن شـ ــروط ال ـع ـضــويــة ،فليس
ك ــل حـكــم ج ــزائ ــي ف ــي ح ــق ال ـنــائــب يـتــرتــب عليه
ً
لزوما فقد الثقة واالعتبار وحرمانه من حقوقه
السياسية وإسقاط عضويته ،بل وليس كل حكم
في جناية أو أي جريمة يترتب عليه هذا األثر.
فـقــد ي ــدق األم ــر عـنــدمــا تـمـتـنــع الـمـحـكـمــة عن
ال ـن ـطــق بــال ـع ـقــاب ف ــي ال ـح ــال ــة ال ـت ــي رتـ ــب فـيـهــا
قــانــون االنـتـخــاب عـلــى الـحـكــم ال ـصــادر بعقوبة
جناية إسـقــاط الـعـضــويــة ،فــا يترتب على هذا
الحكم سقوط العضوية وهو ما قررته المحكمة
ال ــدس ـت ــوري ــة ذاتـ ـه ــا ف ــي ال ـط ـع ــون االن ـت ـخــاب ـيــة،
وسبقها إلى ذلك المجلس في الفصل التشريعي
الثالث عشر عندما رفض إسقاط عضوية نائب
امتنعت المحكمة التي أدانته عن النطق بالعقاب
في جناية.
كما أن للمجلس تقديرا أو ســع عندما يكون
الحكم صادرا في جريمة مخلة بالشرف واألمانة،
ح ـي ــث ي ـت ــرخ ــص ال ـم ـج ـلــس ف ــي ت ـق ــدي ــر إس ـق ــاط
العضوية لــدى بحثه كــل حــالــة على حــدة لعدم
وجود تعريف تشريعي للجريمة المخلة بالشرف
واألمانة ،وهو ما أسهبنا في بحثه في الدراسة
المنشورة على صفحات «الجريدة» في عددها
الصادر  21نوفمبر الماضي.
فــالـعـبــارات الـعــامــة ال تعيب الـنــص بــل تزينه
ً
وهو ما سنتناوله تفصيال في المبحث الثاني
من هذه الدراسة.

السبب الثاني
اإلط ــاق فــي الـعـبــارة ال يعني إطــاق السلطة

بل شمول النص لكل الحاالت وكل الوقائع التي
يتناولها النص ويشملها خطابه فليست هناك
سلطة مطلقة.
ونسوق للتدليل على ذلك ،أن كل الصالحيات
الممنوحة لجميع السلطات جاءت بعبارات عامة
ومطلقة ،فالمادة ( )6من الدستور نصت على أن
«السيادة لألمة مصدر السلطات جميعا ،وتكون
ممارسة السيادة على الوجه المبين بالدستور».
وف ــي م ـمــارســة الـسـلـطــات ال ـثــاث لــوظــائـفـهــا،
تنص ال ـمــادة ( )50مــن الــدسـتــور على ان «يقوم
ن ـظــام ال ـح ـكــم ع ـلــى أسـ ــاس ف ـصــل ال ـس ـل ـطــات مع
تعاونها ،وفقا ألحكام الدستور».
وتنص المادة ( )51على أن «السلطة التشريعية
يتوالها األمير ومجلس األمة وفقا للدستور.
وتنص المادة ( )53على أن السلطة القضائية
تتوالها المحاكم باسم األمير في حدود الدستور.
فـ ـق ــد ج ـ ـ ــاء ت مـ ـم ــارس ــة ال ـ ــدول ـ ــة ل ـس ـي ــادت ـه ــا،
وممارسة كافة السلطات لوظائفها ،وفقا لمبدأ
الـفـصــل بـيــن الـسـلـطــات م ــع تـعــاونـهــا محكومة
ومقيدة بنصوص الدستور ال تتطرف عنها عين
اح ــد الـمـســؤولـيــن فــي الـسـلـطــات ال ـثــاث ،وليس
بالضرورة أن يتكرر النص على هــذه الحوكمة
الدستورية في كل مادة من مواد الدستور ،وفي
كل نص تشريعي من نصوص الالئحة الداخلية.
والمادة ( )16من الالئحة الداخلية ال تعدو ان
تكون نصا من هذه النصوص ،فهي ال تختلف
فــي عـبــارتـهــا ال ـعــامــة ال ـتــي ج ــاء حـكــم المحكمة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة م ــؤسـ ـس ــا ع ـل ـي ـه ــا ق ـ ـضـ ــاء ه ب ـع ــدم
دسـتــوريــة ال ـمــادة ( ،)16وهــي ليست هائمة في
فراغ ،أو بمعزل عن نصوص الدستور ،المقيدة
لكل سلطة بااللتزام بمبدأ الفصل بين السلطات،
واحترام استقالل القضاء وجوهره تنفيذ األحكام
القضائية ،وااللتزام بمبدأ المساواة المنصوص
عليه في المادة ( )29من الدستور ،وعدم التمييز
في الخضوع للقانون بين نواب األمة عن سائر
ً
األفراد ،وفقا للمقولة الفرنسية الشهيرة.
«احترم القانون الذي وضعته بنفسك» soufre
la loi que vous faitês toi meme
فمجلس األمــة وأي مجلس نيابي ليس سيد
قراره ،إال إذا كان هناك فراغ تشريعي لم يواجهه
نص من نصوص الدستور أو نص في الالئحة
الداخلية للمحلس.
ونسوق للتدليل على ذلك ما يلي:
 - 1ال يصدر قانون إال إذا أقــره مجلس األمة
وصدق عليه األمير.
فالمادة ( )79يصدق عليها القول ذاته بأنها
وردت في عبارات عامة ومطلقة ليشمل حكمها
كــل الـقــوانـيــن ،مــا كــان منها دسـتــوريــا ،ومــا كان
منها مصابا بعوار دستوري.
وق ـ ــد خ ــرج ــت مـ ــن رح ـ ــم ه ـ ــذه الـ ـ ـم ـ ــادة بـعــض
القوانين والنصوص التشريعية التي شابتها
مـثــالــب دس ـتــوريــة قـضــت المحكمة الــدسـتــوريــة
بعدم دستوريتها ،سواء لمخالفتها مبدأ الفصل
بين السلطات ومبدأ استقالل القضاء ،ومبادئ
شــرعـيــة الـتـجــريــم والـعـقــاب ،بـمــا فيها استئثار
ال ـم ـشــرع بــإن ـشــاء ال ـج ــرائ ــم وت ـقــريــر عـقــوبــاتـهــا،
وافتراض البراء ة في اإلنسان وحق الدفاع وحق
الـمـتـهــم فــي مـحــاكـمــة مـنـصـفــة ،وح ــق التقاضي
والمساواة في الحقوق والواجبات العامة ،وحق
االجـتـمــاع ال ـعــام وحــريــة االجـتـمــاعــات الخاصة
وا لـحــر يــة الشخصية و مــا يتفرع عنها مــن حق
التنقل وحرية السفر ،وحق العمل وحريته.
وف ــي ك ــل ه ــذه األح ـك ــام كـشـفــت الـمـحـكـمــة عن
الممارسات غير السليمة لمجلس األمة في اقرار
ينظم كل القوانين ،ما كان صحيحا دستوريا،
ومـ ــا كـ ــان م ـن ـهــا م ـح ـمــوال ع ـلــى ال ـص ـحــة إلـ ــى أن
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها،
ولم يرد في حكم واحد من أحكامها أنها نادت
أول ــي األم ــر بتنقيح ال ـم ــادة ( )79مــن الــدسـتــور
لجعلها أكثر توافقا مع أحكام الدستور ،بالحد
من العبارات العامة والمطلقة الواردة فيها فيما
يخص بــإ قــرار هــا للقوانين ،حتى مــا كــان منها
مخالفا للدستور.
ً
 - 2ليس األمر قصرا على الواليات العامة في
التشريع المنصوص عليه فــي ا لـمــادة ( )79من
الدستور ،فكل االختصاصات الواردة في نصوص
الدستور للسلطات الثالث جاء ت بعبارات عامة
ومطلقة وهــي ،الـمــواد  51و 52و 53التي تحدد
صــاحـيــات ،وفــي الـمــواد  99و 100و 101و102
و 112و 113و ،114المتعلقة بالسؤال البرلماني
واالسـتـجــواب ،وإب ــداء الرغبات العامة وطلبات
ال ـم ـنــاق ـشــة وال ـت ـح ـق ـي ــق ،ف ـل ـي ـســت ه ـن ــاك سـلـطــة
مطلقة حتى لو كانت ال تخضع لرقابة المحكمة
الدستورية ،ألنها ليست لها صفة تشريعية ،ألن
المجلس فيها يخضع في أدائها لرقابته الذاتية،
ومــن بـعــده لــرقــابــة ال ــرأي ال ـعــام ،وفــي هــذا تقول
المذكرة اإليضاحية للدستور« :ومن وراء التنظيم
الدستوري لمسؤولية الوزراء السياسية ،توجد
كذلك ،بصفة خاصة ،رقابة الرأي العام التي الشك
في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ،ويوفر
مقوماتها وضماناتها ،ويجعل منها مع الزمن
العمود الفقري في شعبية الحكم».
وللحديث غدا بقية في باقي المبحث الثاني
اضافة الى المبحث الثالث حول رقابة المحكمة
الدستورية حدودها ومداها.
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أكدوا أنها بدأت تواجه أزمات مالية حادة في اآلونة األخيرة
ً
من السابق جدا
ألوانه الحديث عن
إغالق الصحف...
وهناك محاوالت
جادة للحؤول
دون ذلك

الدافع اقتصادي
 ...%100وتقرير
أميركي يتوقع
اختفاء «الورقية»
في 2032

النصف

أكد مسؤولو الصحف الكويتية
أن قرار احتجاب يوم السبت
ال يمثل إرهاصة بانتهاء ً
عصر الصحافة الورقية قريبا،
مشيرين إلى أن االحتجاب
الجزئي يعود إلى أن الدافع
اقتصادي  100في المئة
لترشيد التكاليف.

تـ ـ ــرك االح ـ ـت ـ ـجـ ــاب الـ ـج ــزئ ــي لـصـحــف
ً
كويتية ورقية الباب مشرعا أمام تكهنات
بما إذا كان ذلك استراحة محارب اللتقاط
األنـفــاس قبل مواصلة ص ــراع الـبـقــاء ،أم
بــدايــة الـطــريــق للحاق بــركــب مطبوعات
عــالـمـيــة انـسـحـبــت أم ــام تــألــق غريمتها
اإللكترونية.
وق ــال معنيون بــالـشــأن اإلعــامــي في
تصريحات لـ"كونا" ،إن "القرار الجماعي
لصحف الجريدة والقبس والراي واألنباء
باالحتجاب يوم السبت أسبوعيا إجحاف
ب ــرغ ـب ــة ال ـ ـقـ ــراء ال ـمــرت ـب ـط ـيــن بــالـنـسـخــة
الــورق ـيــة ،وتـهــديــد لـمــا درج ــوا عـلـيــه من
طقوس قرائية اعتبره إعالميون آخرون
ً
خطوة مستحقة تأخرت كثيرا".
واس ـت ـنــد أص ـحــاب الـ ــرأي األخ ـيــر إلــى
تأثر صحف عالمية وعربية خالل العقد
الماضي بالثورة الرقمية ،ومنها صحيفة
كريستيان ساينس مونيتور ،التي أوقفت
نسختها الورقية في  ،2009بعد انخفاض
توزيعها إلى  200ألف نسخة مقابل أكثر
من مليون مستخدم لموقعها اإللكتروني.
وفــي مقابل ذل ــك ،أرج ــع المتحمسون
للنسخة الورقية اهتمامهم بها إلى الدفاع
ً
عــن النمط التقليدي للحياة بـعـيــدا عن
تغول وسائل اإلعالم الجديد ،وتغييرها
لــأن ـســاق االجـتـمــاعـيــة
السائدة ،فضال عن

االحتجاب
لتقليل النفقات
وليس إجراء
ً
تمهيديا إلغالق
الصحف

المرزوق

العتيبي

سهولة تدارك األخطاء الكارثية في النسخ
الورقية بعكس نظيرتها اإللكترونية.

ترشيد التكاليف
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس ت ـحــريــر
جـ ــريـ ــدة "ال ـ ـق ـ ـبـ ــس" ول ـ ـيـ ــد الـ ـنـ ـص ــف ،إن
"الدافع اقتصادي  100في المئة لترشيد
ً
التكاليف" ،مبينا أن "الصحف اتفقت على
وج ــود صـعــوبــات فــي منافسة الوسائل
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة" ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى "تــأثــرهــا
باإلعالنات والوضع االقتصادي" ،وألجل
ً
ذلك رأت أن تحتجب يوما للتغلب عليها.
ورأى النصف أن قــرار االحتجاب "قد
ي ـع ـطــي ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ال ـص ـحــف فــرصــة
للراحة ،وتاليا المزيد من اإلنـتــاج ،وفي
الــوقــت نفسه يوفر نسبة مــن التكاليف،
وهذا إجراء معمول به في أميركا وأوروبا
وكل أنحاء العالم ،حيث تكون للصحف
طبعة واحدة يومي السبت واألحد".
وعما إذا كان االحتجاب مقدمة لموت
الصحافة الورقية ،ذكر أن "هناك تقريرا
أميركيا يتوقع عــدم وجــود أي صحيفة
ورقية في سنة  ،2032وأنا أقول إنه ربما
خالل تلك الفترة قد تظهر عوامل تحول
دون ذلك".

استثمارات إلكترونية
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف" :خ ـط ـت ـن ــا الـ ــوح ـ ـيـ ــدة اآلن
تـ ـق ــوي ــة ال ـ ـجـ ــانـ ــب اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي فــي
الـ ـج ــري ــدة ،ول ــدي ـن ــا اس ـت ـث ـمــارات
كـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـج ــال،

وسنستقطب المزيد من القراء".
وعن سبل مواكبة المتطلبات العصرية
للقراء قال ،إن "المحتوى يجب أن يكون
ً
ً
عـصــريــا م ـم ـيــزا ،فــال ـقــارئ ت ـطــور كـثـيــرا،
واع ـت ــاد عـلــى ال ـســرعــة واالخ ـت ـص ــار ،لــذا
علينا أن نلبي رغباته".
وذك ـ ـ ــر أن "ه ـ ـنـ ــاك ت ـ ـجـ ــارب أم ـيــرك ـيــة
وبريطانية وفرنسية في كيفية تطوير
الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي للصحف الــورقـيــة،
ليجذب القراء الذين فقدتهم في النسخة
الــورقـيــة ،وه ــذا يحتاج إلــى استثمارات
كـبـيــرة ج ــدا ،وبــالـنـهــايــة نـحــن ل ــن نـتــرك
ً
المواقع اإللكترونية "مجانا" ،بل سنجعل
القارئ يدفع ثمنا بسيطا".
وفـيـمــا يـخــص خــدمــة ب ــث نـسـخــة من
الجريدة بصيغة "بي دي إف" إلى القراء
عبر (واتس آب) مجانا ،كشف النصف أن
"هــذا لن يستمر ،وإن استمر فسيقتصر
ع ـل ــى ل ـق ـط ــات م ــن الـ ـج ــري ــدة ،وم ـ ــن ي ــرد
النسخة كاملة فعليه أن يــدفــع اشتراكا
بسيطا".
وب ـســؤالــه عــن مــوعــد تحصيل مقابل
م ــادي لمثل هــذه الـخــدمــات اإللكترونية
قال "عندنا دراسة نعدها ونعرضها على
الصحف األخــرى ،فال نستطيع فعل ذلك
بمفردنا ،وهناك صحف رحبت بالدراسة
التي نقوم بها" في هذا الشأن.

مواقع إلكترونية
ومن جهته ،قال رئيس تحرير جريدة
"ال ــراي" ماجد العلي ،إن "الصحف كانت
ً
تحتجب يوم الجمعة سابقا ،واليوم عادت
ً
إلــى هــذه اآللية التي تعمل وفقها أيضا
كبريات الصحف العالمية".
ورأى الـعـلــي أن "االح ـت ـجــاب لــن يؤثر
سلبا من ناحية عدد القراء ،خصوصا أن
جميع الصحف لديها مواقع الكترونية
وحـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات عـ ـل ــى م ـ ــواق ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل،
وس ـت ـس ـت ـمــر ف ــي ت ـقــديــم ال ـخ ـبــر ل ـل ـقــارئ
والمتابع على مدار الساعة".
ّ
وعلق على الصراع الورقي-اإللكتروني
بــالـقــول ،إن "الـصـحــف الــورقـيــة تتماشى
مع زيــادة االنتشار اإللكتروني ،والدليل
أن مواقع التواصل تنقل أخبارا كثيرة
ع ــن ال ـص ـحــف ال ـت ــي م ــازال ــت تتمتع
بمصداقية وثقة لدى الجمهور".
وأفـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ــأن "ك ـ ـ ــل الـ ـ ــدراسـ ـ ــات
ال ـعــال ـم ـيــة ف ــي  2018أكـ ـ ــدت أن
ال ـم ـن ــاف ـس ــة فـ ــي ال ـم ـص ــداق ـي ــة
بـيــن الــورق ـيــة واإللـكـتــرونـيــة
حسمت لمصلحة الورقية،
ال ـ ـتـ ــي تـ ـغ ــرب ــل الـ ـخـ ـب ــر،
وتتأكد منه قبل النشر
ب ـ ـع ـ ـكـ ــس ال ـ ــوس ـ ــائ ـ ــل
األخ ـ ــرى ال ـتــي تعتبر
سرعة بث الخبر أهم من
مضمونه أو مصداقيته ،ولكننا ال
يمكن أن ندفن الرأس في الرمل أمام تقدم
الواقع اإللكتروني ،غير أن التكامل الذي

طــا لــب ا لـسـكــر تـيــر ا لـمـســا عــد لنقابة
ال ـع ــام ـل ـي ــن بـ ـ ـ ــوزارة األش ـ ـغـ ــال ال ـعــامــة
ع ـ ـضـ ــو االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي ن ــاي ــف
ال ـع ــازم ــي ،وزيـ ــرة األش ـغ ــال ال ـعــامــة د.
ج ـنــان بــوش ـهــري بــات ـخــاذ اإلج ـ ــراء ات
الالزمة إزاء سحب قرار مجلس الخدمة
المدنية المتعلق بالعالوة التشجيعية
للعاملين في المناطق النائية ،والذي
نص على إلغاء نحو  85في المئة من
تلك المناطق.
وأفـ ــاد ال ـع ــازم ــي ،ف ــي ت ـصــريــح ،بــأن

ال ـق ــرار ف ــي م ــادت ــه الــراب ـعــة يــدعــو إلــى
اس ـت ـم ــرار ال ـمــوظ ـف ـيــن ال ــذي ــن يـعـمـلــون
فــي تـلــك الـمـنــاطــق الـمـلـغــاة فــي صــرف
العالوة التشجيعية بصفة شخصية،
إ لــى حـيــن ا نـتـهــاء خــد مــا تـهــم أو نقلهم
من المنطقة النائية التي يعملون بها.
وأو ضــح أن "ذ لــك جاء استنادا إلى
عدة حقائق تستند إلى الحق والعدل
واإلن ـ ـ ـصـ ـ ــاف ،ب ـع ـض ـه ــا ي ـك ـم ــن فـ ــي أن
ا لـمــادة الثالثة مــن ا لـقــرار المذكور قد
صدرت لنا مقولة أن المناطق الملغاة

العلي

إعالميون :توقعات بزيادة فترة
االحتجاب خالل عام أو اثنين
رأى رئيس قسم اإلعالم في كلية اآلداب بجامعة الكويت
د .مناور الراجحي أن "حجب الصحف يــوم السبت من كل
أسبوع أتى متأخرا سنتين أو ثالث" ،متوقعا أن "تزيد فترة
االحتجاب خالل عام أو عامين ،لتشمل يومي الجمعة والسبت".
وق ــال الــراجـحــي إن "نحو  70فــي المئة مــن النسخ الورقية
للصحف يوزع على الهيئات والوزارات والبنوك عبر اشتراكات
حكومية أو تجارية" ،موضحا أن "المعلن أصبح يحجم عن
اإلعــان أيــام اإلج ــازات ،لذلك كان على أصحاب الصحف وقف
ال ـص ــدور خــالـهــا تــوفـيــرا لـلـنـفـقــات ،ب ــدال مـمــا شـهــدنــاه خــال
السنوات الخمس الماضية مــن االستغناء عــن كـفــاءات كانت
تضمن جودة المحتوى".
ووصف اإلعالمي عبدالله بوفتين خطوة االحتجاب بأنها
"استسالم من الصحف الورقية لألمر الواقع بما فيه من وسائل
حديثة توفر محتوى متطورا ذا مزايا متعددة أهمها الجانب
التفاعلي".
وقال اإلعالمي عبدالوهاب العيسى إن "الصحف الكويتية
تقدمه المؤسسات اإلعالمية الكبرى مثل
(ال ــراي) يمكن أن يحقق الربط المطلوب
بين مصداقية الخبر وسرعة بثه وجودة
مضمونه".
وبالتطرق إلى التحديات التي تواجه
الصحف الورقية قال "إنها أمام تحديات
دائـ ـ ـم ـ ــة ولـ ـيـ ـس ــت جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،ولـ ـ ـه ـ ــذا ف ــإن
االستمرار موجود وقائم مادامت القيمة
ال ـتــي تـقــدمـهــا ه ــذه ال ـص ـحــف م ــوج ــودة،
خ ـص ــوص ــا ل ـج ـه ــة األخـ ـ ـب ـ ــار ال ـح ـصــريــة
والقيمة المضافة ا لـتــي تقدمها للقارئ
على األخبار ،وتسليط الضوء على كل ما
يهم الجمهور".

تراجع اإلعالنات
وأرجـ ــع الـعـلــي االح ـت ـجــاب فــي جانبه
األكبر إلى أسباب مادية تتعلق بتراجع
المدخول اإلعالني وزيادة النفقات ،الفتا
إلى أن "هذا التراجع موجود على جميع
المستويات وليس في الصحف الورقية
فـقــط ،فهو متعلق بالوضع االقتصادي
العام ،وهناك شركات كبرى تأثرت وتراجع
أداؤه ـ ـ ــا ب ـسـبــب ذل ـ ــك ،ك ـمــا أن ان ـخـفــاض
اإلع ــان ــات يـســري أيـضــا عـلــى المستوى
اإللكتروني".
وذكر أن "الصحف تعاني منذ سنوات
لكنها استمرت رغم الخسائر ،والوقت حان
إلعادة ترتيب األمــور ،وفق ما اتفق عليه
أصحاب الصحف".
ونبه العلي إلــى أن "الصحف الورقية
التـ ــزال تـحــافــظ عـلــى ريــادت ـهــا اإلعــانـيــة
لدى العالمات التجارية العالمية ،بسبب
مــوثــوقـيـتـهــا وان ـت ـشــارهــا ف ــي المجتمع

نقابة «األشغال» للتراجع عن إلغاء عالوة المناطق النائية
كمناطق نائية أصبحت ضمن الكتلة
السكنية (الحيز العمراني) ،أو كادت،
وطلبت منا التسليم بــذ لــك ،و هــو أمر
ً
يجافي الحقيقة لدى الكل ،نظرا لبعد
تـ ـل ــك الـ ـمـ ـن ــاط ــق عـ ــن الـ ـكـ ـت ــل ال ـس ـك ـن ـيــة
بالدولة".
و ش ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن "ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــادة ا ل ــرا بـ ـع ــة
مــن ذات ال ـق ــرار تـنــاقـضــت مــع مــا جــاء
فــي مــادتــه الـثــالـثــة حـيــن ق ــررت أحقية
العاملين بالمناطق النائية والملغاة
فـ ــي االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي صـ ـ ــرف الـ ـع ــاوة

الصحف استمرت
رغم الخسائر منذ
سنوات ...والوقت
حان إلعادة
ترتيب األمور

ً
التشجيعية التي يتقاضونها حاليا ،
فلو أن المشرع قد اقتنع بأن المناطق
الملغاة قد خرجت بالفعل من المناطق
النائية لما أبقى على هذا االستثناء،
وأن مخرجات التعليم السنوية تلزم
ا لــدو لــة بتعيينهم ،وأن البعض منهم
يتم االحتياج لتخصصه بأحد مراكز
الـعـمــل الـتــابـعــة ل ـل ــوزارة ب ــأي مــن تلك
ً
المناطق الملغاة طبقا للقرار".

مظهر اجتماعي لمالكيها ،وتعتمد على دعمهم ،وال تقوم على
حساب اإليراد والدخل الدوري والمكسب والخسارة" ،متوقعا
أن "تستمر الصحف الورقية فترة ليست قصيرة ،مع تغيير
سياستها في الصدور لتصبح أسبوعية أو حتى شهرية".
وتأكيدا ألهمية الصحافة اإللكترونية مقابل المطبوعة ،قال
األديب والباحث السياسي د .محمد البغيلي إن "االنتقال إلى
الصحافة االلكترونية اآلن يعزز مسيرة التطور اإلنساني بشكل
عام ،ويرفع مستوى الوعي لدى األفــراد ،ويجعل المعرفة أكثر
تكامال ،واألخبار أكثر مصداقية ،من خالل تدعيمها بالوسائط
المرئية والمسموعة".
في السياق ذاتــه ،لفت أمين سر اتحاد اإلعــام اإللكتروني
محمد العرادة إلى أن "االحتجاب سيؤثر سلبا على الصحافة
الــورق ـيــة ،مــن حـيــث ع ــدد ال ـق ــراء" ،معتبرا إي ــاه "تــوطـئــة إللـغــاء
الصحافة الورقية في المستقبل القريب ،السيما مع اهتمام
أغلبها بدخول عالم اإلعالم اإللكتروني ،بينما لم نر أي صحيفة
إلكترونية تتخلى عن نسختها الرقمية لتدخل العالم الورقي".

ال ـكــوي ـتــي خ ـص ــوص ــا" ،م ــدل ــا ع ـلــى ذلــك
ب ــ"إع ــان ــات ف ــي الـصـحــف الــورق ـيــة تتبع
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل ،م ــا يـبـيــن إي ـم ــان هــذه
ال ـم ــواق ــع نـفـسـهــا بـتــأثـيــر ال ـص ـحــف لــدى
فئة كبيرة".

تقليل النفقات
وأك ــد رئـيــس تحرير جــريــدة «األن ـبــاء»
يــوســف ال ـمــرزوق ،أنــه «ال تأثير فــي عدد
ال ـق ــراء بــاالح ـت ـجــاب ،ألن أغـلـبـيــة جـهــات
الدولة من حكومة وقطاع خاص ستكون
ً
في إجازة أيضا».
ً
ً
ونـ ـف ــى ن ـف ـي ــا ق ــاطـ ـع ــا أن يـ ـك ــون قـ ــرار
ً
االحـ ـتـ ـج ــاب ت ـم ـه ـي ــدا إلغ ـ ــاق ال ـص ـحــف
ً
الــورقـيــة ،م ـشــددا على أن «ال ـهــدف تقليل
النفقات ،لكون العالم بأكمله يمر بأزمة
اقتصادية ملموسة من جميع الجهات».

أزمات مالية
ب ـ ــدوره ،أوض ــح مــديــر تـحــريــر جــريــدة
«الـجــريــدة» نــاصــر العتيبي ،أن الصحف
الورقية بدأت تواجه أزمات مالية حادة في
ً
اآلونة األخيرة ،معتبرا أن قرار االحتجاب
الجزئي لصحف الكويت ال يمثل إرهاصة
ً
بانتهاء عصر الصحافة الورقية قريبا،
معتبرا أن ــه «م ــن الـســابــق ج ــدا ألوان ــه أن
نتكلم عــن إغ ــاق الـصـحــف فــي الـكــويــت،
السيما أنـهــا تتخذ خـطــوات جريئة في
م ـحــاوالت ج ــادة وحثيثة لـلـحــؤول دون
ذلك».
ولـ ـف ــت ال ـع ـت ـي ـبــي إل ـ ــى أن «الـ ـج ــري ــدة»
ستعمد خالل الفترة المقبلة إلى «تطوير

ن ـس ـخ ـت ـهــا ال ــورقـ ـي ــة ل ـت ـضــم إل ـ ــى جــانــب
األخبار المزيد من التحليالت والتقارير
والـ ـمـ ـق ــاب ــات والـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات» ،م ــواك ـب ــة
ل ـل ـم ـنــاف ـســة ال ـ ـحـ ــادة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـتــي
تواجهها ،فضال عن التحديات الحالية
والمستقبلية.
وع ــن تــأثـيــر ق ــرار االح ـت ـجــاب فــي عــدد
قراء صحيفته ،أوضح أن ذلك من الصعب
ً
قـيــاســه ف ــي الـمــرحـلــة ال ـحــال ـيــة ،مـتــوقـعــا
عـ ــدم انـ ـص ــراف الـ ـق ــراء أو ت ـحــول ـهــم إلــى
صحف أخرى ،ألن قراء «الجريدة» يصعب
تغييرهم ،خصوصا أن الصحف الزميلة
ً
سـتـحـتـجــب أيـ ـض ــا ف ــي ال ـت ــوق ـي ــت ذاتـ ــه،
كـمــا «أن ـنــا سـنـعــوض االحـتـجــاب بـغــزارة
األخبار على الموقع اإللكتروني ووسائل
التواصل».

الموقع اإللكتروني
وذكـ ــر الـعـتـيـبــي أن ــه «م ــواك ـب ــة لتطلع
الـ ـق ــارئ إلـ ــى ال ـح ـص ــول ع ـلــى الـمـعـلــومــة
بمنتهى السرعة عقب الحدث مباشرة ،فإن
«الجريدة» تحرص على تلبية هذا المطلب،
وه ــو م ــا يـمـكــن أن يــاح ـظــه الـ ـق ــراء على
موقعها اإللكتروني بما فيه من تحديث
على م ــدار الـســاعــة ،وعـلــى سبيل المثال
فإننا ننشر مجريات جلسة مجلس األمة
كاملة على موقع الجريدة اإللكتروني ،وفي
صفحتها على «تويتر» فور انتهائها».
وشـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى عـ ـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ـ ــود أي ن ـيــة
لـ ـتـ ـحـ ـصـ ـي ــل رسـ ـ ـ ـ ـ ــوم ل ـ ـ ـقـ ـ ــاء الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
اإللكترونية ،مبينا أن تلك الخدمات تمثل
«عامال مساعدا للجريدة الورقية ،والهدف
منها خدمة القارئ ال التحصيل المادي».

بلدية العاصمة تحرر  4189مخالفة في 2018
●

علي حسن

أعلن قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة
ال ـعــاص ـمــة ت ـحــريــر  4189م ـخــال ـفــة خ ــال ال ـعــام
الماضي ،مشيرا إلى أن جــوالت التفتيش ،التي
قام بها المفتشون ،أسفرت عن توجيه  1411إنذار
بناء وإعالن ،وتحصيل  48675دينارا كإيرادات
(أوامر صلح).
وأوضـ ـ ــح رئ ـي ــس ال ـق ـســم ع ـبــدال ـلــه ج ــاب ــر ،في
تصريح صحافي ،أن المفتشين قاموا بتحرير

 63محضر مخالفة بـنــاء ،وتوجيه  1254إنــذار
بناء ،و 39تعهد بناء ،فضال عن إزالة  39تعديا
على أمالك الدولة.
وأشار جابر إلى تحرير  2525مخالفة إعالن،
وتوجيه  157إنــذار إعــان ،إلى جانب إزالــة 280
إعالنا مخالفا من الشوارع والميادين ،فضال عن
تنفيذ حكم محكمة يقضي باإلزالة ،وتحرير 145
محضر مخالفة ،وإصدار  3قرارات غلق إداري ،و3
أوامر فتح دائم لمحالت ،إلى جانب تحويل 1601
محضر مخالفة لإلدارة القانونية.

المساعدات الكويتية تؤتي ثمارها مع مطلع العام الجديد
تزامن مطلع العام الجديد مع نتائج مبادرات
إنسانية تبنتها ا لـكــو يــت ،لتكون بمنزلة ثمرات
أن ـب ـت ـت ـهــا بـ ـ ــذور زرعـ ـتـ ـه ــا م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات طــوي ـلــة،
لمساعدة المحتاجين ومد يد العون إليهم.
وفي هذا اإلطــار ،أعلنت وزارة األشغال العامة
واإلسكان الفلسطينية تسليم  124وحدة سكنية
ض ـمــن م ـش ــروع لـتـطــويــر قــريــة وس ــط ق ـطــاع غــزة
بتمويل مــن ا لـصـنــدوق الكويتي للتنمية ،ضمن
منحة إلعادة إعمار القطاع.
وك ــان ــت ح ـك ــوم ــة ال ـك ــوي ــت أع ـل ـن ــت ف ــي مــؤتـمــر
المانحين لدعم جهود إعمار غزة في القاهرة عام
 2014المساهمة فــي خطة إع ــادة إعـمــار القطاع
بمبلغ  200مـلـيــون دوالر مــن مـ ــوارد الـصـنــدوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.
من جانبه ،كشف الصندوق أنــه مـ ّـول أكثر من
 950مشروعا لدعم القضايا التنموية في الدول
النامية بقيمة  20مليار دوالر أميركي على مدى
 56عاما.

وأوض ــح المدير الـعــام للصندوق عبدالوهاب
الـ ـب ــدر ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـح ــاف ــي ،بـمـنــاسـبــة م ــرور
 57عاما على إنشائه ،أن "الصندوق بــات الــذراع
التنموية للبالد وشريكا مع العديد من دول العالم،
إذ ق ــدم مـســاعــدات لنحو  106دول فــي الـسـنــوات
األخـيــرة" ،موضحا أنــه "بــات شريكا أساسيا في
دعم المسيرة التنموية في بعض الدول النامية،
س ــواء عــن طــريــق ال ـم ـســاعــدات أو ال ـق ــروض التي
تقدمها الكويت ويشرف عليها الصندوق ،إلقامة
م ـشــروعــات تـمـثــل أول ــوي ــة ل ــدى ح ـكــومــات ال ــدول
المستفيدة منها".
وأشار إلى أن "الصندوق يستقطع  25في المئة
من أرباحه الصافية السنوية ،ويحولها للمؤسسة
العامة للرعاية السكنية لدعم مواردها" ،مبينا أن
المبالغ المدفوعة منذ السنة المالية (،)2004/2003
في هذا السياق ،بلغت حتى اآلن نحو  339مليون
دينار".

وزير األشغال الفلسطيني خالل افتتاح المشروع السكني الممول من الكويت
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الدوسري لـ ةديرجلا• :إنشاء وحدة كنترول في «الحقوق»
«لمراقبة االختبارات الفصلية والنهائية وتوفير القاعات الدراسية والمراقبين لها»
فيصل متعب

أعلن رئيس لجنة الكنترول في
كلية الحقوق بجامعة الكويت
د .علي الدوسري ،إنشاء وحدة
للكنترول بالكلية ،لمراقبة جميع
االختبارات الفصلية والنهائية،
بخالف ما هو معمول به في
الوقت الحالي ،حيث تختص
اللجنة بمراقبة االختبارات
النهائية فقط.

كشف رئيس لجنة الكنترول
في كلية الحقوق بجامعة الكويت
د .ع ـل ــي ال ـ ــدوس ـ ــري ،ع ــن إن ـش ــاء
ً
وحدة الكنترول بالكلية ،مشيرا
إلــى أنــه يترأسها أستاذ ويعين
مـ ـس ــاع ــدي ــن ف ـي ـه ــا ل ـم ـس ــاع ــدت ــه،
وأن ه ــذه الــوحــدة تــراقــب جميع
االختبارات الفصلية والنهائية.
وذكــر الــدوســري ،فــي تصريح
لـ"الجريدة" ،أمس ،أن عمل لجنة
الكنترول الحالية يقتصر على
االخ ـت ـبــارات الـنـهــائـيــة فـقــط ،أمــا
الــوحــدة فستشمل جميع فترات
االختبارات الفصلية والنهائية،
وتـ ــوف ـ ـيـ ــر ال ـ ـقـ ــاعـ ــات الـ ــدراس ـ ـيـ ــة
لـ ــاخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ،وت ــوفـ ـي ــر الـ ـع ــدد
الكافي من المراقبين.
وأضاف أن التطورات الحاصلة
فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي ت ـت ـط ـلــب
اسـ ـتـ ـخ ــدام أج ـ ـهـ ــزة ال ـت ـش ــوي ــش،
ولكن لــم تتطرق الكلية الــى هذا
االمــر نظرا لوجود وجهات نظر
مختلفة حولها ،الفتا إلى ان هذا
االمر يحدد مصيره وإقراره عند
رئاسة الكلية ومجلسها.

الرقابة والتصحيح
وبين أن الفترة التي تشهدها
الكلية من اختبارات هي لـ"الميد
تـ ـي ــرم" ،ويـ ـش ــرف عـلـيـهــا اس ـتــاذ
الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــرر فـ ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــة الـ ــرقـ ــابـ ــة
والتصحيح ،ولكن البعض منهم
يستعين بسكرتارية القسم في
ال ــرق ــاب ــة ع ـلــى االخـ ـتـ ـب ــارات ،هــذا
فـيـمــا يـخــص اخ ـت ـب ــارات الطلبة

الزكري :اعتماد الهيكل
التنظيمي الجديد في «»AOU
كشف رئيس الجامعة العربية المفتوحة ( )AOUد .محمد الزكري
عن اعتماد مشروع الهيكل التنظيمي الجديد والتعديالت على
النظام األســاســي للجامعة ،واعتماد النظم الداخلية للموظفين
وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،وإقرار بعض النظم واللوائح
الـخــاصــة بـفــرع الـسـعــوديــة ،كـمــا تــم اسـتـعــراض مـسـتـجــدات نظام
معلومات الطالب .SIS
جاء ذلك خالل ترؤس رئيس اللجنة التنفيذية للجامعة العربية
المفتوحة د .علي فـخــرو االجـتـمــاع ال ــدوري ال ــ 30لمجلس أمناء
الجامعة ،الذي عقد مؤخرا في الكويت بالمقر الرئيسي للجامعة.
وأك ــد ال ــزك ــري ،فــي تـصــريــح صـحــافــي عـقــب االج ـت ـمــاع ،أهمية
الموضوعات التي تم تناول طرحها ومناقشتها في االجتماع،
ومــا خلص إليه باعتماد عــدد مــن ال ـقــرارات والتوصيات المهمة
المتعلقة بسير العملية األكاديمية واإلدارية ،وجودة األداء لمواكبة
المتغيرات ،ومــا تسعى لــه الجامعة فــي مجمل خططها ،تعزيزا
لمسار تطورها ومكانتها العلمية على المستويين العربي والدولي.
وأشار الزكري إلى ما تتطلع الجامعة لتحقيقه من إنجاز تعليمي
وعلمي يعود خيره على المصلحة العامة للطلبة والمجتمع ،وما
لدى دول فروع الجامعة من خطط وبرامج تعليمية وتنموية.
وأضاف أن أهم ما تناوله االجتماع استعراض تطورات مشاريع
مباني الجامعة العربية المفتوحة في بعض الــدول ،إضافة إلى
إعــادة تفعيل جائزة أفضل مبنى من مباني الجامعة ،ومناقشة
تقارير األداء عن العام السابق.
يذكر أن مجلس أمناء الجامعة يضم في عضويته شخصيات
بارزة ونخبا مؤثرة في مجتمعاتها من كل دول الوطن العربي.

الفصل الدراسي الثاني ينطلق
اليوم في «»GUST

ُّ
الرماح لـ ةديرجلا• :خاطبنا اإلدارة لفتح مزيد من الشعب
•

علي الدوسري

الحقوقيين ،أما غير الحقوقيين،
فـ ــاخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ـ ـهـ ــم تـ ـ ـف ـ ــرض ع ـلــى
االستاذ ذاته ،مبينا ان دور لجنة
الكنترول يكون على االختبارات
النهائية في الكلية فقط.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات
النهائية لطلبة الكلية ستكون
فــي شـهــر ابــريــل الـمـقـبــل ،بحيث
س ـت ـش ـكــل لـ ـج ــان ل ـه ــا مـ ــن خ ــال
لـجـنــة ال ـك ـن ـتــرول ،وت ـك ــون هـنــاك
لـجـنــة رق ــاب ـي ــة ع ـلــى ك ــل اخـتـبــار
يخضع له الطلبة ،مشيرا الى ان
اللجنة مدتها شـهــران ،وتتكون
مــن اعـضــاء هيئة تــدريــس بكلية
الحقوق ،باالضافة الى بعض من
الموظفين في الكلية.

حجز المبنى
وب ـ ـيـ ــن ال ـ ـ ــدوس ـ ـ ــري ان ه ـن ــاك
اســاتــذة يستعينون بزمالئمهم

ساعة جامعة الكويت
اعـ ـض ــاء ه ـي ـئــة الـ ـت ــدري ــس خ ــال
فترة "الميد تـيــرم" للرقابة على
االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ،ألن ه ـن ــاك بـعــض
االسـ ــاتـ ــذة ت ـك ــون ل ــدي ــة  ٥شعب
تخضع لالختبار في اليوم ،وهي
تـشـمــل عـ ــددا كـبـيــرا م ــن الـطـلـبــة،
كما ان هناك البعض منهم يقوم
بـحـجــز مـبـنــى كــامــل ف ــي الـكـلـيــة،
ح ـتــى يـتـمـكــن م ــن ات ـم ــام عملية

االخـ ـتـ ـب ــار ،الفـ ـت ــا ال ـ ــى ان ه ـنــاك
ال ـب ـع ــض مـ ــن الـ ــزمـ ــاء ي ـقــومــون
بــدمــج االخ ـت ـب ــارات م ــع الـطـلـبــة،
بـحـيــث يـخـضــع طـلـبــة ك ــل منهم
الختبارات االستاذ اآلخــر ،حتى
يتدرب دارسو الكلية على صيغة
مختلفة من أستاذ مختلف ،كما
انـهــا تعتبر فـتــرة تــدريــب لطلبة
على اختبارات الفاينل.

حمد العبدلي

تستعد جــامـعــة الـخـلـيــج لـلـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا « »GUSTالـيــوم
الستقبال الطالب والطالبات في اول ايام الدراسة في الفصل الدراسي
الثاني ،وذلــك عقب االجــازة الربيعية التي بــدأت منذ نهاية ديسمبر
الماضي ،كما تعمل على االستعداد الستقبال الطلبة المستجدين
ً
والذين تم قبولهم مؤخرا في الفصل الثاني ،قبوال فوريا.
كما تبدأ اليوم أيضا فترة السحب واالضافة في الجامعة مدة ثالثة
ايام ،وذلك عقب فتح نظام التسجيل لفترتين سابقتين كتسجيل مبكر
للطلبة في بداية ديسمبر الماضي ،كما أعطي الطلبة خالل األسبوع
الماضي فرصة أخــرى للتسجيل واختيار المقررات التي تناسبهم
وتنسيق الجدول الدراسي حسب رغبة الطالب.
وهـنــأ رئـيــس رابـطــة طلبة الجامعة عبدالرحمن الــرمــاح ،الطالب
والـطــالـبــات بمناسبة بــدايــة الفصل الــدراســي ،وتمنى لهم التوفيق
والـنـجــاح ،مــؤكــدا أن الــرابـطــة تــواجــدت منذ الصباح الباكر فــي بهو
الجامعة الستقبال الطلبة وإرشادهم الستكمال جداوهم خالل فترة
السحب واالضافة ،والتي ستمتد ثالثة ايام بحسب قرار ادارة الجامعة
األخير.
وصرح الرماح لـ "الجريدة" بأن الرابطة خاطبت االدارة الجامعية
لفتح المزيد من الشعب ،وتمت االستجابة لعدد من المخاطبات ،كما
طــال ـب ــت ب ـف ـتــح ش ـع ــب ف ــي بـعــض
المواد التي عليها طلب كثير من
قبل الطلبة.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا ل ـ ـ ــرا بـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة
مستمرة فــي استقبال الطلبة
واالسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ال ـ ـ ــى ط ـل ـب ــات ـه ــم
وم ـ ـسـ ــاعـ ــدت ـ ـهـ ــم ف ـ ـ ــي تـ ـق ــدي ــم
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاء ات فـ ــي ال ـش ـع ــب
ال ــدراس ـي ــة ال ـم ـغ ـل ـقــة ،وكــذلــك
السعي الى توفير الكثير من
سبل الراحة لجميع
ال ـ ـ ـط ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ــة ف ــي
بعض األماكن
بالجامعة.

«السالمة من الحرائق» في «األسترالية»
لتعزيز عادات نمط الحياة الصحي للطلبة والمجتمع الكويتي
نظمت الكلية األسترالية بالكويت فعالية
ي ــوم ال ـســامــة م ــن ال ـح ــرائ ــق ،م ــن أج ــل زي ــادة
الوعي حول قضايا السالمة الهامة ،بحضور
الـسـفـيــر األس ـت ــرال ــي ل ــدى ال ـكــويــت جــونــاثــان
جيلبرت ،ويأتي ذلــك في إطــار الـتــزام الكلية
المستمر بالمسؤولية االجتماعية.
وذك ـ ــرت ال ـك ـل ـيــة ،ف ــي ب ـي ــان أمـ ــس ،ان يــوم
السالمة من الحرائق يعتبر ثالث حــدث في
سلسلة مــن ا لـفـعــا لـيــات المتعلقة بالصحة
والسالمة ،والتي تقيمها الكلية منذ عام ،2016
في إطار التزامها بتعزيز عادات نمط الحياة
ال ـص ـحــي ل ـل ـطــاب وال ـمــوظ ـف ـيــن والـمـجـتـمــع
الكويتي بشكل عام.
واش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ال ـف ـع ــال ـي ــة ركـ ـ ــزت عـلــى
الجوانب المهمة للسالمة من الحرائق ،وكيفية
التعامل بشكل صحيح مــع حــرائــق المباني
والمطابخ.
وأوض ـحــت ان اإلدارة الـعــامــة لــإطـفــاء في
ال ـكــويــت ق ــدم ــت دروس ـ ــا مـهـمــة ح ــول كيفية
التعامل مــع الـحــرائــق ،إضــافــة إلــى تعليمات
عملية حول كيفية استخدام طفايات الحريق،
وهذه هي المرة األولى التي تنقل فيها اإلدارة
المعدات إلى جهة في قطاع التعليم.
واضافت أن الفعالية شملت أيضا عرضا

جانب من الفعالية
مسرحيا ومعارض متنوعة نظمها طالب كلية
إدارة األعمال لدى الكلية األسترالية بالكويت،
تعزيزا لما تفتخر به الكلية من تزويد الطالب
بالخبرات العملية في مجال إدارة األحداث.
ول ـف ـت ــت ال ـك ـل ـي ــة إل ـ ــى أن ال ـ ـطـ ــاب ن ـظ ـمــوا
أن ـش ـطــة ل ـل ـعــائــات واألطـ ـف ــال ،م ــع مجموعة
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مــن األل ـعــاب والـفـعــالـيــات ،فـضــا عــن التبرع
بـعــا ئــدات مبيعات تــذا كــر الفعالية لجمعية
التوعية بالسرطان (كان) ،حيث بلغ إجمالي
ما تم جمعه  1200دينار ،وهو أكبر مبلغ تم
جمعه حتى اآلن من خالل فعالية يوم الصحة
والسالمة.

أكاديميا
الرفاعي لفتح تحقيق
عاجل حول شهادات
أساتذة مشكوك فيها
أكـ ـ ــد أم ـ ـيـ ــن سـ ــر ال ـج ـم ـع ـيــة
الكويتية لجودة التعليم هاشم
الرفاعي ضــرورة فتح تحقيق
ع ــاج ــل مـ ــع األس ـ ــات ـ ــذة ال ــذي ــن
حصلوا على شهادات عليا عن
طريق إحدى الدول التي كانت
تـ ـ ــدور ف ـي ـهــا حـ ـ ــروب طــاح ـنــة،
مبينا أن رئيس القسم العلمي
آنذاك احتج على تعيينهم ،لكن
اإلدارة لم تستجب للرفض ،وتم
تعيينهم دون التأكد من صحة
الشهادات.
وقــال الرفاعي ،في تصريح
أمس ،إن مجموعة من األساتذة
ب ـ ــدأوا ي ـت ـســاء لــون ك ـيــف تمت
م ـعــادلــة ه ــذه ال ـش ـه ــادات رغــم
وجــود قــرار رسمي من الدولة
يمنع دخول المواطنين ِإليها،
وك ـي ــف درسـ ـ ــوا وت ـع ـي ـنــوا في
إحدى المؤسسات االكاديمية؟
مشددا على أنه بات ضروريا
فتح تحقيق عاجل للتأكد من
صحة الشهادات حتى يتم قطع
الشك باليقين.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن "ال ـ ـش ـ ـهـ ــادات
الــوه ـم ـيــة وب ـ ــاء خ ـط ـيــر ازداد
انتشارا في اآلونة األخيرة في
مـعـظــم الـ ــدول عـمــومــا وال ــدول
الخليجية خصوصا ،نتيجة
تقديس األلقاب لدينا وإساءة
استخدامها ،إلى جانب غياب
ال ـع ـقــوبــات ال ــرادع ــة والـكـفـيـلــة
بالحد مــن انتشار هــذا النوع
من الشهادات ،لذلك بات واجبا
القضاء على هذه اآلفة".

زواﻳﺎ ورؤى

١٠

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻘﺲ ﻏﺮﻳﺐ!
ﻣﻈﻔﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

mudaffar.rashid@gmail.com

أﺗﻤﻨﻰ إﻋﻔﺎء اﻟﻘﺲ ﻋﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻏﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ
ﺳﺎﺣﺎت اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺄﻋﻴﺎد اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وأن ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ
ﺷﺮﻃﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮاء ﻗﺮب اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ أو ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺨﻴﻴﻢ اﻟﺮﺑﻴﻌﻴﺔ واﻟﺸﻮاﻃﺊ واﻟﺠﺰر.
أول اﻟﻌﻤﻮد:
ً
ﺗﻄﻮع اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺻﻼح ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﺸﻜﻮرا ﺑﻮﺻﻒ أﺣﺪ
ﻧﻮاب اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﻜﺬاب ،ﻷﻧﻪ ﻧﺎﻓﻖ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺑﺤﺮﺻﻪ
ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎط ﻗﺮوﺿﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻮﻓﻪ ﻣﻦ ﺣﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ،
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ.
***
أﺷ ــﺮف رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﻜـﻨـﻴـﺴــﺔ اﻹﻧـﺠـﻴـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﻤــﻮاﻃــﻦ اﻟـﻘــﺲ
ﻋﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺘﻄﻮع ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ
ﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻒ ﻣ ــﺎ ﺧ ـﻠ ـﻔــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘ ـﻔ ـﻠــﻮن ﺑــﺄﻋ ـﻴــﺎد اﻟ ـﻤ ـﻴــﻼد ﻓــﻲ
اﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺷﺎرع اﻟﺨﻠﻴﺞ ،وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻔﻌﻞ
دﻋﻮة ﻣﻦ ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﺣﻤﻮد اﻟﻌﻨﺰي ﻟﻠﻘﺲ،
وﻫﻮ اﺗﻔﺎق "ﻣﻴﺎﻧﺔ" ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو!
ﻣــﺎ ﻓـﻌـﻠــﻪ اﻟـﻤـﺤـﺘـﻔـﻠــﻮن ﺑــﺄﻋ ـﻴــﺎد اﻟـﻤـﺴـﻴــﺢ ﻓــﻲ اﻷﻣــﺎﻛــﻦ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺟﺰء ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﺎس ﺣﻮل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ
أﺧﺮى ﻛﺎﻟﺸﻮاﻃﺊ وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺨﻴﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ ،وﺣﺘﻰ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،وﺳﻠﻮك ﺑﻌﺾ ﻗﺎﺋﺪي اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻓﻲ
اﻟﺸﺎرع ،ﻓــﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻔﺎﻳﺎت ﻳﻮم اﻷﻋﻴﺎد ُﺣﻠﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ودﻳﺔ وﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ،ﻓﺈن ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ رﺻﺪﻫﺎ
ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺎدي اﻟﺒﺮ وﻣﻮﺳﻢ اﻟﺘﺨﻴﻴﻢ أﺿﻌﺎف ﻣﺎ أزاﻟﻪ ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﻘﺲ ﻏﺮﻳﺐ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮق أﻧﻪ وأﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي
ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺳﻠﻄﺔ أ ﺧــﻼ ﻗـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ُﻣـﺨــﺮ ﺑــﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
وﺗﻠﻮﻳﺜﻬﺎ ،ور ﻏــﻢ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﺄﻣﻴﻦ
اﻟـﻨـﻈــﺎﻓــﺔ ﺑـﻌــﺪ اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣــﻮﺳــﻢ اﻟـﺘـﺨـﻴـﻴــﻢ ﻓ ــﺈن اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮﻳــﻦ
ً
ﻻ ﻳﺄﺑﻬﻮن ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز  ٣٥٠دﻳﻨﺎرا !
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻨﺎ ُﻣﺘﺼﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ وﻣﺪرﺳﺘﻪ ،وﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
دور ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺘﻘﺪﻫﺎ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ،
ﺷﺮﻃﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﺜﻼ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ
ﻗﺒﻞ اﺧﺘﺮاع ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺎز ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻣﻄﺒﻘﺔ
وﻣ ﱠ
ُ
ﻔﻌﻠﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺠﻌﻞ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ﺗﺤﺘﺮم ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ،
وﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن
وﻫﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﻣﻔﻘﻮدة.
ً
وﻓ ــﻲ اﻋ ـﺘ ـﻘــﺎدي وﺗـﻌـﻠـﻴـﻘــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﺤـﻤـﻴــﻞ اﻟـﻤـﺤـﺘـﻔـﻠـﻴــﻦ
ﺑﺄﻋﻴﺎد اﻟﻤﻴﻼد ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة
ﻓــﺈن اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓــﻲ ا ﻟـﻌــﺎدة ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻴﺶ أﺻﺤﺎب
اﻟﺪار اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ،وﻣﻦ ﺑﻴﻦ ذﻟﻚ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ
ً
ﻓﻜﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ ﻣﻊ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ ،وﻣ ــﻦ ﺑـﻴــﻦ ذﻟ ــﻚ اﻟـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺳــﻼﻣــﺔ
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت.
أﺗ ـﻤ ـﻨــﻰ أن ﻧ ـﻌ ـﻔــﻲ اﻟ ـﻘ ــﺲ ﻋ ـﻤــﺎﻧــﻮﻳــﻞ ﻏ ــﺮﻳ ــﺐ ﻣ ــﻦ ﻫــﺬه
اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ أﻋﻴﺎد اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وأن ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺮﻃﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ وا ﻟـﻘــﺎ ﻧــﻮن ﺳ ــﻮاء ﻗــﺮب ا ﻟـﻜـﻨــﺎ ﺋــﺲ أو ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺘﺨﻴﻴﻢ اﻟﺮﺑﻴﻌﻴﺔ واﻟﺸﻮاﻃﺊ واﻟﺠﺰر.
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أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ...اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺸﺒﺎب

رﻳﺤﺎن ﺳﻼم*

ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺮاﻣﺐ ﺗﺤﺪي اﻟﺼﻴﻦ؟
ﻻ ﺷﻚ أن ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻨﺪﻳﺪه ﺑﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﺼﻴﻦ ﺣﻴﺎل ﺳﺮﻗﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﺣﺘﻰ أﺷﺪ ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻪ ﻳﻘﺮون ﺑﺬﻟﻚ،
وﺛﻤﺔ إﺷﺎرات ﻗﻮﻳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻔﺎوﺿﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎزﻻت
ﻣﻦ ﺑﻜﻴﻦ ﺑﺸﺄن ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻮل اﻟﺴﻮق وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ
ً
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﺗﻨﻘﺬ ﻣﺎء اﻟﻮﺟﻪ ﻟﻦ ّ
ﺗﺒﺪل ﺣﻘﺎ ﺳﻠﻮك اﻟﺼﻴﻦ،
وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫــﺬا اﻟﻬﺪف ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﻣﺐ أن ﻳﺤﺎرب ذﻟــﻚ ﺑﺪﻋﻤﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺎل
اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ ،وﻫﻜﺬا ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻔﻬﺎ اﻷﺑﺮز وﻳﻨﻘﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺆﻛﺪ أن ﺧﻼﻓﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﻴﻨﻲ
ﺑﻞ ﻣﻊ دوﻟﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
ً
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﻧﺠﺢ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن اﻟﺼﻴﻨﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟــﺪﻓــﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟـﺠــﻮال ،وﻣــﻊ اﻗـﺘــﺮاب ﻋﺪد
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ
ﻣﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺗﻤﻜﻨﺖ دوﻟﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ
ً
اﻟﺤﺪ ﺑﺤﺰم ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﻓﻜﺎر واﻷﺣﺪاث اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼم اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،وﻫﻜﺬا ﺣﺎﻟﺖ دون اﻧﺘﺸﺎر اﻻﻋﺘﺪاءات اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ وﻣﺤﺎوﻻت
ً
اﻻﻧﺸﻘﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ ،ﻋﻠﻤﺎ أﻧﻬﻤﺎ ﻳﻤﻴﻼن إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺸﻲ ﺑﺴﺮﻋﺔ.
ً
ً
وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﻴﻮم ﺗﺒﺎﻃﺆا ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ ،ﺗﺒﺎﻃﺆا ﺑــﺪأ ﻳﺴﺒﺐ
ً
ً
ﻫﻴﺎﺟﺎ ﺧﻄﻴﺮا ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮي اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮض ﻛﺜﻴﺮون ﻣﻨﻬﻢ
ﻟﻀﺮﺑﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻣــﻊ اﻧﻬﻴﺎر ﺑﺮاﻣﺠﻬﻢ ﻟــﻺﻗــﺮاض ﺑﻴﻦ اﻷﻗ ــﺮان ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺑﺪﻗﺔ ،وﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﻟﻰ اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﺬﻳﻦ ﺗﺄذوا
ً
ﻛﺜﻴﺮا ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﻞ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ اﻷﺟﺮ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى أﻗﻞ
ﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ آﺳﻴﺎ ،ﻳﻮاﺟﻪ ﺟﺪار اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ودوﻟﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ً
اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻣﺘﺤﺎﻧﺎ.
ﻻ ﻧﻨﺴﻰ أن دوﻟﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ ﺳﻌﺖ ﺑﺪأب إﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﺸﺄن
ﺣﺮب دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وردﻫﺎ اﻟﺨﺎص اﻟﺼﻌﺐ واﻷﻟﻴﻢُ .ﺻ ﱢﻮرت ﻫﺬه
ً
اﻟﺤﺮب ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻛﺎﻧﻌﻜﺎس ﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﻜﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺗﺤﺮﻛﻬﺎ ،ﻓﻠﻮ
ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺣﻴﺎل رﺳﻮم اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ،ﻟﺼﻌﺐ
ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ ﻫﺬه ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎزﻻت ﻟﻸﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ.
وﻟﻜﻦ ﺛﻤﺔ اﺣﺘﻤﺎل آﺧــﺮ ،أﻻ وﻫــﻮ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ً
اﻷﻗــﻞ ﻳﻬﻠﻠﻮن ﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﻤﺘﺸﺪدة ،ﻛﻤﺎ أﺷــﺎر أﺧﻴﺮا اﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﻤﺆﻳﺪ
ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺸﻦ ﻏﻮاﻧﻎ ﺗﺸﻨﻎ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ "واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ" .ذﻛــﺮ" :ﻗﺪ

ﺟﻴﻔﺮي ﺳﺎﻛﺲ*

ً
ﻳﺒﺪو ﻏﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻛﺜﺮ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﻤﺰﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻟــﻮ أﻧﻬﻢ ﻳﺮﺣﺒﻮن ﺑﺎﻟﻀﺮر اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي اﻟــﺬي
ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻮﻃﻨﻬﻢ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ﻻ ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ً
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻈﺎر ،ﺑﻞ ﻳﻌﺘﻘﺪون ﻋﻤﻮﻣﺎ أن اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺳﺘﻀﺮ ﺑﺎﻟﺤﺰب
اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺆذي اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺎدي ﺑﻤﺎ أن اﻟﺤﺰب ﻳﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة
ﻟﻴﻤﻸ ﺟﻴﻮﺑﻪ وﻳﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد".
ّ
ﻟﻴﺸﺠﻊ ﺧﻂ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻫﺬا
ﻟﻜﻦ اﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ أن ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ أي ﺧﻄﻮات
رﻏﻢ واﻗﻊ أن ﻫﺬا ﺳﻴﻌﻮد ﻋﻠﻴﻪ ،واﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ،ﻟﻜﻦ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﻳﻬﻢ ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﺗﻀﻴﻴﻖ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ،إﻻ أن أﻣﻠﻪ ﺳﻴﺨﻴﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻌﺠﺰ
ً
اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻟﻤﻮازﻳﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ
ُ
ﺗﻘﺮر ﺑﻬﺎ اﻟﺸﻌﻮب ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻻدﺧﺎر واﻹﻧﻔﺎق.
ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﻤﺎل ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت اﻟـﺴــﻮق اﻷﺧــﺮى
ً
اﻟﻌﻮاﻗﺐ أﻳﻀﺎ ،ﺑﻤﺎ أن ﻟﻠﻮاردات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ "ﺛﻤﻦ:
ﺧﺴﺎرة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺪﻳﻮن" .ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﻛﻴﺪة ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ
اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺪ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻌﻤﺎل
اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﻘﺪار أﻛﺒﺮ
ﻣﻤﺎ ﻳﻜﺴﺒﻮﻧﻪ ،ﺻﺤﻴﺢ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺧﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ،
إﻻ أن ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﻬﻼك اﻷﺳــﺮ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺼﻴﻦ
ً
ﻟﻠﻮاردات ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮاردات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ .إذا ،ﻻ ﺗﻀﺎرب ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺎل
ً
ً
اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ واﻟﻌﻤﺎل اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﻮاﻓﻘﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ،
ﻓﺪول اﻟﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ َﻣﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻛﺒﺢ ﻟﺠﺎم اﺳﺘﻬﻼك اﻷﺳﺮ
وﻫﻲ َﻣﻦ ّ
ﻳﻮﺟﻪ ﻣﻮارد ﺿﺨﻤﺔ إﻟﻰ ﺟﻴﻮب أﻋﻀﺎء اﻟﺤﺰب واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﻴﺪة ،ﻻ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﻴﻨﻲ.
ّ
ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬه ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻒ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺮاﻣﺐ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ اﻟﻴﻮم ،ﺗﺨﻴﻠﻮا ﻟﻮ
ً
ً
ً
ً
ﻳﺪﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ
ً
اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ،وإذا ﺑﺪا ﻫﺬا ﻏﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ رﺟﻞ ﻻ ﻳﻌﺒﺄ
ً
ﻋﺎدة ﺑﻨﻀﺎل أﺧﻼﻗﻲ ﻣﻤﺎﺛﻞ ،ﻓﻠﻨﺴﺘﺒﺪﻟﻪ ﺑﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ اﻟﻜﺜﺮ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺴﻌﻮن إﻟﻰ اﻟﺒﺮوز ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎق ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﺤﺰب ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ،وﻻ ﺷﻚ
ً
أن أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺎﺑﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺘﻨﺸﻐﻞ ﻛﺜﻴﺮا.
*»ذي أﺗﻼﻧﺘﻴﻚ«

د .ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ*
ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ إﻟﻰ %80
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة اﻟﻤﺤﺎﺻﺮ ،وﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم  ،%53وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺠﺎوز ،%69
وﻣﻦ اﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  %70ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وإﻟﻰ ﻧﺤﻮ  %80ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺎﺑﺎت.
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻘﻮة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺎن اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻫﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻐﻰ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺰﻳﺔ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺑﺄن ﻳﻌﻤﻞ
اﻟﺸﺒﺎب ،ﻻ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
وﺗـﻤـﺜــﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﺒـﻄــﺎﻟــﺔ اﻟـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ أﻫ ــﻢ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﻓـﺸــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﻮء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت
ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ،ﺑﺪل أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻬﺔ
ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ.
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،أﻛﺒﺮ ﻣﻦ أن ﻧﺸﻤﻠﻬﺎ ﺑﻤﻘﺎل،
وﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ذﻛﺮ أﻫﻤﻬﺎ:
ً
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮا ﻣﺎﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﻀﻌﻒ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد ﻓﻲ وﺟﻪ اﻻﺣﺘﻼل واﻟﺘﻬﻮﻳﺪ واﻻﺳﺘﻴﻄﺎن،
وﺗﺆدي إﻟﻰ اﺿﻄﺮار أﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﻬﺠﺮة ،ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﻳﻢ ،وﻫــﺬا ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪه ﺣﻜﻮﻣﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺗﻔﺮﻳﻎ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ وإﺿﻌﺎف ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻲ
اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ .ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻬﺠﺮة،
واﻟﻬﺠﺮة ﺗﻔﺮغ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻦ أﻫﻠﻬﺎ.
وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﺈن أﻋﺪادا ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ
ﻳﻬﺎﺟﺮوا ﻳﺘﺠﻬﻮن ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت،
وذﻟﻚ ﻳﻌﻄﻲ ﻗﻮة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،وﻳﺴﺘﻨﺰف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﻓﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺗﻤﺜﻞ أﻳﻀﺎ ﻫﺪرا ﻟﻠﻤﻮارد واﻟﻄﺎﻗﺎت،
ﻓﻤﺎ ﻳﻨﻔﻘﻪ اﻷﻫــﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ،ﻳﺘﺤﻮل إﻟــﻰ ﻫﺒﺎء ﺑــﺪل أن ﻳﻜﻮن
ﻋﻨﺼﺮا داﻓﻌﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻟﻜﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻫﻮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ
واﻟﻤﻌﻨﻮي ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺑﺎت وﺷﺒﺎب ﻃﻤﻮﺣﻴﻦ ﻣﻠﻴﺌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
اﻹﺑﺪاع ،ﻳﺘﻄﻠﻌﻮن ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺮﺟﻬﻢ أن ﻳﺼﺒﺤﻮا ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ وﻧﺎﺟﺤﻴﻦ
وﻣﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ،ﻟﻴﺼﺎﺑﻮا ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط واﻟﻴﺄس ،واﻟﻨﻔﻮر ﻣﻦ ﻛﻞ
ﻋﻤﻞ وﻃﻨﻲ أو ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ،وﻫﺬا آﺧﺮ ﻣﺎ ﻧﺤﺘﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
أﺧﺒﺮﻧﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت أﻧﻬﻢ ﻧﺸﺮوا إﻋﻼﻧﺎ ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺔ
ﻟﺤﺎﻣﻞ ﺷﻬﺎدة ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺲ ،ﻓﻔﻮﺟﺌﻮا ﺑﺘﻠﻘﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﻃﻠﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ
ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎدﺗﻲ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟﺪﻛﺘﻮاره ،واﻟﻜﻞ ﻳﻌﺮف رواﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻔﺮن اﻟﺬي ﻧﺸﺮ إﻋﻼﻧﺎ ﻓﻲ ﻏﺰة ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻟﻔﺮان ﻓﺘﻠﻘﻰ ﻧﺤﻮ أرﺑﻌﺔ آﻻف
ﻃﻠﺐ ﻋﻤﻞ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎدات ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ.
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ اﻟـﻴــﻮم ﻗﻀﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻣــﻦ وﺿــﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت
ﺗﺤﺎرب ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ،وذﻟــﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻋــﺎدة
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﺑﻤﺎ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرات واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﺸﺒﺎب ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ وﺗﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﻗﺮوض ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ .ﻫﻨﺎك ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺗﻘﺎﻋﺪ ،وﻣﺴﺘﺜﻤﺮون
أﺛﺮﻳﺎء ﻛﺜﻴﺮون ،وﺷﺮﻛﺎت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ أرﺑﺎﺣﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،وﻣﻦ واﺟﺒﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺤﺮرﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﻀﺎﺋﻊ اﻻﺣﺘﻼل ،وﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﻪ وﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ وﻣﺼﺎﻧﻌﻪ.
وﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻻ ﺗﺆﻣﻦ
ﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻬﺎ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ،واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﻤﻬﻨﻲ
واﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻨﺘﺞ.
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗـﺤــﺎرب اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،وﺗﺨﻠﻖ ﻓــﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ،ﻫﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪون ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻗﻀﻴﺘﻨﺎ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ووﺟﻮدﻧﺎ ﻋﻠﻰ أرض ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
*اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻧﺎﻳﺘﺲ*

اﻧﺴﺤﺎب ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺴﻼم
ﻗﻮﺑﻞ إﻋﻼن اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻦ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ
ِ
ﺑﺈداﻧﺔ ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ واﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،واﻟﻮاﻗﻊ أن
ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ﻻ ﻳﺤﺪﺛﻨﺎ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻨﺒﺌﻨﺎ ﻋﻦ رؤﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻀﻴﻖ اﻷﻓﻖ.
ُ
ﻈﻬﺮ أﺣﻜﺎﻣﺎ
اﻟــﻮاﻗــﻊ أن اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺰﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻳ ِ
اﻧﻌﻜﺎﺳﻴﺔ ﻣﺆﻛﺪة ،ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻻﺑﺪ أن ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد
َ
ﻗﻮاﺗﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧـﺤــﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺨﺼﻮم ﻣــﻦ ﺷﻐﻞ اﻟـﻔــﺮاغ؛
وأن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ رﺑﻤﺎ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﻔﺘﺎح إﻟﻰ ﻧﺠﺎح اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ؛ وأن ﺧﺼﻮم أﻣﻴﺮﻛﺎ أﻋﺪاء ﺣﺎﻗﺪون ﻋﻨﻴﺪون ﻻ ﺟﺪوى ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻬﻢ ،ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻧﺴﺤﺎب ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺤﺮب
إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻮﺳﻌﺔ؛ وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﻴﺎل واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ أن ﻳﺘﺤﻮل
اﻻﻧﺴﺤﺎب إﻟﻰ ﺧﻄﻮة ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻋﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺒﺮر وﺟﻮد أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
ﺧﻄﺎﺑﻴﺎ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )داﻋﺶ( .وﻣﻊ
ﻫﺰﻳﻤﺔ داﻋﺶ وﺗﺸﺘﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ،ﻳﺘﺤﺪى ﺗﺮاﻣﺐ اﻵن ﻣﺪى ﺻﺪق ﺗﺼﺮﻳﺢ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺒﺎﻏﺖ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ وراء
ُ
اﻟﻮﺟﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻤﻮﺳﻊ ،واﻟﻮاﻗﻊ أن ﺗﺤﺮك ﺗﺮاﻣﺐ اﺗ ِﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺈﻋﻄﺎء
ﻣﺰاﻳﺎ ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ،وروﺳﻴﺎ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ ،وإﻳﺮان
ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻧﻪ ﻳﻌﺮض إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﺨﻄﺮ ،وﻳﺸﻜﻞ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻟﻸﻛﺮاد،
وﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﺣﺪاث ِﻋﻠﻞ أﺧﺮى ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺪاﻋﺶ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس.
ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻔﻴﺪا ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﻏﺮاض أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ ،واﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺎﻣﻀﺔ رﻏﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن
ﺧﺒﺮاء اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،واﻟﻤﻨﻈﺮﻳﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
وأﻋﻀﺎء اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻻ ﻳﻤﻴﻠﻮن إﻟــﻰ ِذﻛــﺮ ﻫــﺬه اﻷﻏ ــﺮاض ﻓﻲ ﺻﺤﺒﺔ ﻣﻬﺬﺑﺔ،
ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ )أو ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،واﻟﻴﻤﻦ،
واﻟﻘﺮن اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ،وﻟﻴﺒﻴﺎ ،وأﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ( ﺑﺴﺒﺐ داﻋﺶ ،اﻟﻮاﻗﻊ أن
ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﻛﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻮﺟﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ وﻟﻴﺲ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻪ ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻏﺮاض
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﻓﺮض اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ؛ وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻮاﻗﺐ
ﻛﺎرﺛﻴﺔ.
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ُ
ﻧﺎدرا ﻣﺎ ذ ِﻛ َﺮت ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮﺟﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻮﺳﻊ اﻟﻤﺮء أن
ﻳﺠﺰم ﻋﻦ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺄن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻨﺰﻋﺠﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ
ﺳﻮرﻳﺔ أو أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻦ اﺣﺘﻀﺎﻧﻬﺎ
اﻟﺪاﻓﺊ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .ﻗﺮرت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻤﺮد ﻳﺴﻌﻰ
إﻟﻰ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺒﺸﺎر اﻷﺳﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم  2011ﻟﻴﺲ ﻷن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺣﻠﻔﺎء ﻣﻦ
أﻣﺜﺎل اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﻠﻬﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ،
ﺑﻞ ﻷﻧﻬﻢ ﻗﺮروا أن اﻷﺳﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻷﺳﺪ واﺿﺤﺔ :ﻓﻬﻮ ﻣﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ روﺳﻴﺎ ،وﻫﻮ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ إﻳﺮان .ﻟﻬﺬه اﻷﺳﺒﺎب ،أﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ ووزﻳﺮة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻫـﻴــﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن أن "اﻷﺳ ــﺪ ﻳﺠﺐ أن ﻳــﺮﺣــﻞ" ،وﻗ ــﺮرت أﻣـﻴــﺮﻛــﺎ وﺷــﺮﻛــﺎؤﻫــﺎ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻮن ،ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ ،وﺗﺮﻛﻴﺎ ،واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻗﻄﺮ ،ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺘﻤﺮد اﻟﻤﻨﺎﻫﺾ ﻟﻸﺳﺪ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﻤﻼذ )وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷردن وﺗﺮﻛﻴﺎ( .ووﻗﻊ
أوﺑﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗــﺮار رﺋﺎﺳﻲ )ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺸﺐ اﻟﺠﻤﻴﺰ( ﻳﺪﻋﻮ وﻛﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻷﺳﺪ،
ﻟﻜﻦ أوﺑــﺎﻣــﺎ ،اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺤﺮب أﺧــﺮى ﺗﻘﻮدﻫﺎ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻊ إرﺳﺎل
ﻗﻮات أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ،اﺧﺘﺎر دﻋﻢ اﻟﺠﻬﺎدﻳﻴﻦ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ .ﺑﻴﺪ أن
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻛﺎن واﺿﺤﺎ :ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﻮري ﻳﺤﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻮد
ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وﺣﺮﻣﺎن روﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻠﻴﻒ ،ودﻓﻊ اﻟﻘﻮات
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ،وﻛﺎن ﻛﻞ ﺷﻲء واﺿﺤﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وإﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وﻟﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﻫــﻲ ﺣــﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ دوﻣﺎ ،اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺬرﻳﻊ ،وﻟﻢ ﺗﺘﺮدد روﺳﻴﺎ
ﻓﻲ ﺗﺤﺪي اﻟﺘﻬﻮﻳﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﻓﺴﺎرﻋﺖ إﻟﻰ دﻋﻢ اﻷﺳﺪ ،ووﻓﺮت ﻟﻪ إﻳﺮان ﻛﺬﻟﻚ
دﻋﻤﺎ ﺣﻴﻮﻳﺎ.
ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى أﻓﻀﺖ ﺣــﺮب اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ أﺷﻌﻠﺖ ﺷﺮارﺗﻬﺎ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺣﻠﻔﺎؤﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  500أﻟﻒ ﻣﻘﺎﺗﻞ وﻣﺪﻧﻲ وﺗﺸﺮﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ
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ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻮري ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أزﻣﺔ ﻻﺟﺌﻴﻦ ﻛﺒﺮى ﻓﻲ
أوروﺑﺎ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ ﺗﺰﻋﺰع أرﻛﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ .ﺛﻢ ﻛﺎن
اﻧﻔﺼﺎل ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎدﻳﻴﻦ ﻋﻦ أﺧﺮى ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
وﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻣﺮوﻋﺔ ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ رؤوس أﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ وأﺳﺮى
آﺧﺮﻳﻦ ،ﻗﺮر أوﺑﺎﻣﺎ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم  2014ﺑﺸﻦ ﻫﺠﻤﺎت ﺟﻮﻳﺔ وإرﺳﺎل ﺑﻌﺾ
اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻫﺠﻮم ﺑﻘﻴﺎدة اﻷﻛﺮاد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻗﻞ داﻋﺶ.
ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗــﺮاﻣــﺐ ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻈﺎم ﺳــﻮري أﻟﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻄﺮد روﺳﻴﺎ وإﻳﺮان ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﻳﻤﺜﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻸﻣﻦ
اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎ ،وﻫﻨﺎ ﻛﺎن ﺗﺮاﻣﺐ
ﻣﺤﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.
ﻻ ﺷﻚ أن اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ أﺣﺎدي اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن
ﻳﺨﻠﻖ ﻛﺎرﺛﺔ أﻋﻈﻢ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻐﺰو ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﺴﺤﻖ اﻟﻘﻮات اﻟﻜﺮدﻳﺔ؛ ورﺑﻤﺎ
ﺗﻨﺰﻟﻖ روﺳﻴﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺨﻄﻮرة ،وﻗﺪ ﺗﺸﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﺮﺑﺎ ﺿﺪ
اﻟﻘﻮات اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﺷﻜﻠﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎ ﺻﺎﻣﺘﺎ ﺿﺪ إﻳﺮان .ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﺘﻮﺳﻊ اﻟﺤﺮب اﻟﺴﻮرﻳﺔ
ﻟﺘﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺣﺮب ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،وﻛﻞ ﻫﺬا ﻣﺤﺘﻤﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﻔﺰع.
ﺑﻴﺪ أن ﻫﺬه اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃــﻼق ،ﻓﺎﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ،إذا أدرﻛﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
وﻟﻮ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة أن اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻟﻴﺲ اﻟﺤﺮب ،رﺑﻤﺎ
ﺗﻜﻮن اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷﻛﺜﺮ ﺣﻜﻤﺔ ،ﻓﺘﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة )ﻓﻲ
ﻇﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،واﻟﺼﻴﻦ ،وروﺳﻴﺎ ،وﻓﺮﻧﺴﺎ،
واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة( ،ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺳﺖ ﺧﻄﻮات ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﺳﻼم أرﺣﺐ،
ﻻ إذﻛﺎء ﻧﻴﺮان ﺣﺮب أوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ.
أوﻻ ،ﺗﺮﺣﻞ ﻋﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ﻛﻞ اﻟﻘﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ )ﺑﻤﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺠﻬﺎدﻳﻮن اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﺪﻋﻤﻬﻢ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،واﻟﻘﻮات اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،واﻟﻘﻮات
اﻟﺮوﺳﻴﺔ ،واﻟﻘﻮات اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ إﻳــﺮان( .وﺛﺎﻧﻴﺎ ،ﻳﺪﻋﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺳﻴﺎدة
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﺒﻼد ﻛﺎﻓﺔ .ﺛﺎﻟﺜﺎ ،ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ،ورﺑﻤﺎ
ﻗﻮات ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻛﺮاد .وراﺑﻌﺎ،
ُ
ﺗﻠﺘﺰم ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻌﺪم ﻏﺰو ﺳﻮرﻳﺔ .ﺧﺎﻣﺴﺎ ،ﺗﺴ ِﻘﻂ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان .وأﺧﻴﺮا ،ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺟﻤﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم
ﻹﻋﺎدة إﻋﻤﺎر ﺳﻮرﻳﺔ .ﻗﺪ ﺗﻘﺎﻳﺾ إﻳﺮان اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻧﻬﺎء
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ؛ ورﺑﻤﺎ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وإﺳﺮاﺋﻴﻞ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺴﺤﺎب إﻳﺮان ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ؛ وﻗﺪ ﺗﻮاﻓﻖ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ إذا أﻋﻠﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﻮﺿﻮح أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻮﺟﻮد
إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ اﻧﻔﺼﺎﻟﻲ؛ ورﺑﻤﺎ ﺗﻮاﻓﻖ روﺳﻴﺎ وإﻳﺮان ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ
ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﺎ داﻣﺖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺪﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻷﺳﺪ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان .ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان
َ
ﺗﻀﺮ ﺣﻘﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻔﺼﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ
وﺗﺨﻔﻖ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ورﺑﻤﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻘﻮات اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ.
ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻮﺳﻌﻨﺎ أن ﻧﺮﺳﻢ ﺻــﻮرة أﻛﺒﺮ ،إذ ﻳﺘﻠﺨﺺ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺴﻼم
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﻷﺗ ــﺮاك واﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ واﻟﻌﺮب
واﻟﻴﻬﻮد ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺒﺮ ﻋﻘﺒﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻓﺮﺳﺎي ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻜﺒﺮى ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،وﻓﺮﻧﺴﺎ،
وروﺳﻴﺎ ،واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﻵن ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺴﻤﺎح
ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺘﺪﺑﺮ وإدارة ﺷﺆوﻧﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ،دون اﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﻫﻢ ﻣﻔﺎده أن اﻟﻘﻮى
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺧﺼﻢ أو آﺧﺮ ﻣﻦ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﻨﺎزﻻت ،وﻣﻊ اﻟﺤﺮص
ﻋﻠﻰ وﻗﻒ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل،
ﺗﺘﻮﻫﻢ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪ ﺗﺴﺎرع إﻟﻰ إﻧﻘﺎذ
اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب إﻳﺮان ﻣﻦ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ أو ﺗﻨﺎزل ،وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ
ﻗﺮن ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري اﻟﻐﺮﺑﻲ ،ﺣﺎن اﻵن وﻗﺖ اﻟﺘﻨﺎزﻻت واﻟﺤﻠﻮل
اﻟﻮﺳﻂ واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻮى اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.
* أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﺤﺔ واﻹدارة ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ،وﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺷﺒﻜﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ «2019 ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«

اﻟﺴﺒﺎق ﻋﻠﻰ ﺷﺮق ﺳﻮرﻳﺔ
ﻳﺠﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻟﺰﻳﺎدة
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
)اﻷوروﺑﻴﺔ ،واﻟﺘﺮﻛﻴﺔ،
واﻟﻜﺮدﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ( ﻓﻲ
ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ "ﻗﻮات
ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ"،
وﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮﺟﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
اﻟﺪاﺋﻢ ،وﻟﺠﻌﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
أﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.

اﻷﺳﺪ وإﻳﺮان
وروﺳﻴﺎ
ﺳﻴﺘﺤﺮﻛﻮن
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل
إﻟﻰ ﺷﺮق ﺳﻮرﻳﺔ
ﻟﻴﺲ ﺑﻬﺪف
اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
»داﻋﺶ« ﺑﻞ
ﻟﻼﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ
ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ

أدى ﻗــﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺴﺤﺐ
اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟﻘﻮة اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ
إﻟﻰ إﻟﻘﺎء اﻟﻔﻮﺿﻰ ﺑﺒﻌﺾ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وإﻧﺠﺎزات اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،أﺻﺒﺤﺖ
ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺤﺮب ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ
"اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" وﺣﻤﻠﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻘﺼﻮى ﻋﻠﻰ إﻳﺮان،
وﺳﻴﺘﺤﺮك ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ "داﻋﺶ" واﻟﻤﺘﺸﺪدﻳﻦ اﻷﻣﻨﻴﻴﻦ
واﻟﻮﻛﻼء اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص اﻟﺠﺪﻳﺪة.
ً
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﻓﺮﺻﺔ أﻣﺎم اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ وﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻷن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺒﺪﻋﻴﻦ وأن ﻳﻘﻮﻣﻮا
ﺑــﺬﻟــﻚ ﺑـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ ﻗ ــﺪ ﺗــﺮﺿــﻲ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ -اﻟـﻤـﻌــﺮﻗــﻞ
اﻷﺳﺎﺳﻲ -ﺑﺸﺄن ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺻﻔﻘﺔ أﻓﻀﻞ ﺧﻼل
ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،وﻛﻤﺎ ّ
ﺻﻮر ﺑﻮﺿﻮح ﺗﻘﺮﻳﺮ ّ
ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
"أﺳﻮﺷﻴﻴﺘﺪ ﺑ ــﺮس" ﺑﺸﺄن اﻹﺣــﺎﻃــﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ أردوﻏﺎن ،دﻓﻊ
ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻗﺼﻴﺮ اﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮل ﺧﺴﺎرة ﺧﻼﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ "اﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ" ﻟــﻸراﺿــﻲ إﻟــﻰ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗــﺮاﻣــﺐ إﻟﻰ
اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻔﺎده أﻧﻪ ﻗﺪ ّ
ﺗﻢ اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ﺿﺪ ﻫﺬه
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ .وﻗــﺪ وﺟــﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ
واﻗﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮك ّادﻋﺎءاﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ "داﻋﺶ"
ﻻ ﻳﺤﺘﻔﻆ إﻻ ﺑــﻮاﺣــﺪ ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ اﻷراﺿ ــﻲ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن
ً
ﻳﺤﺘﻠﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ.
ً
ً
ً
وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻷراﺿــﻲ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ رﺋﻴﺴﺎ،
وﺗﻈﻬﺮ أﻋﺪاد ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ اﻟﻌﺪو وأﻋﺪاد اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
أن ﺗﻨﻈﻴﻢ "اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" ﻟﻢ ُﻳﻬﺰم ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
أو اﻟﻌﺮاق.
ﻓﻔﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ ،ﺗـ ّـﻢ ﺗﻄﻮﻳﻖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ "داﻋﺶ" ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﺗﺪﻋﻰ ﻫﺠﻴﻦ ،وﻟﻜﻦ
ﻻ ﻳﺰال ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2000إرﻫﺎﺑﻲ ﻣﺘﺸﺪد ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺐ.
اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ
وإذا ﻣﺎ ﺗﺤﺮﻛﺖ ﻗﻮات ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ واﻟﻘﻮات
ّ
ﻹﻳﺮان ﻋﺒﺮ ﻧﻬﺮ اﻟﻔﺮات ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻫﺠﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ،
ﻓﺴﻴﺴﺘﻐﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ "اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ" اﻟـﻔــﻮﺿــﻰ ﻟﻜﻲ
ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮم اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺬي ﺗﻘﻮده
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺈرﺧﺎء اﻟﺨﻨﺎق ﻋﻦ رﻗﺒﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ .وﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺳﻴﺘﺰﻋﺰع اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﺷﺮق ﺳﻮرﻳﺔ وأﻗﺴﺎم ﻣﻦ
ً
ّ
ﺳﻴﺘﺒﻴﻦ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻌﺮاق ﻣﺠﺪدا،
ﺗﺮاﻣﺐ أﻧﻪ أﺳﺎء ﻓﻬﻢ اﻟﻮﺿﻊ وﻛﺮر ﺧﻄﺄ اﻟﺮﺋﻴﺲ أوﺑﺎﻣﺎ
 2011أو ﺧﻄﺄ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻓــﻲ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺮاق ﻋــﺎم
ُ
ﺟﻮرج دﺑﻠﻴﻮ ﺑﻮش ﺑﺈﻋﻼﻧﻪ أن "اﻟﻤﻬﻤﺔ أﻧﺠﺰت" ﻋﺎم .2003
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،وﻛﻤﺎ ُﻳﻈﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮي اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ
"ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ وﻳﺴﺖ ﺑﻮﻳﻨﺖ" ،ﻓﺈن ﺗﻨﻈﻴﻢ
ً
ً
"اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" ﻧﺸﻂ ﺗﻤﺎﻣﺎ ،ﺣﻴﺚ أﻃﻠﻖ  1271ﻫﺠﻮﻣﺎ
ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻌﺸﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم ) 2018ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ 762
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺠﻴﺮ( .وﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ وأﻛﺘﻮﺑﺮ ،2018
ً
ﻧﻔﺬ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  135ﻫﺠﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر
ً
ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻓﻀﻼ ﻋﻦ  270ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ً
ّ
ﻗﻨﺎﺑﻞ ﻣﺰروﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻄﺮق .ﻛﻤﺎ ﺷــﻦ ﻋــﺪدا ﻣﻦ
ً
ً
اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ  120ﺣﺎﺟﺰا أو ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻘﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ،
وﻧﻔﺬ  148ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺘﻞ ﻣﺘﻘﻨﺔ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎص
ً
أﻓﺮادا ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺨﺎﺗﻴﺮ ﻗﺮى ،أو زﻋﻤﺎء ﻗﺒﺎﺋﻞ ،أو أﻓﺮاد
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ،أو ﻗﺎدة ﻓﻲ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ.
وﺑـﻴــﻦ ﻋــﺎﻣــﻲ  2011و ،2014ﻣﻨﺤﺖ اﻟـﺤــﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ
ً
اﻟـﺴــﻮرﻳــﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ "اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ" ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺮاق ﻣــﻼذا
ً
ً
وﻧﻔﺎذا ﻣﻮﺳﻌﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﺪات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﻣﺘﻔﺠﺮات ﺷﺪﻳﺪة
اﻻﻧـﻔـﺠــﺎر وﻣ ــﻮارد ﺑﺸﺮﻳﺔ وﻣــﺎﻟـﻴــﺔ ،وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺘﻮﻗﻊ
زﻋﺰﻋﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﺮة أﺧﺮى إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﻫﺬه
اﻟﻈﺮوف ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.

إﻧﻬﺎ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺤﺪد إرث رﺋﺎﺳﺔ ﺗــﺮاﻣــﺐ ،وﻛﻤﺎ وﺻﻒ
اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ أوﺑ ــﺎﻣ ــﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ "اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ" ﺑــ"ﻓــﺮﻳــﻖ
ً
اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﻴﻦ" ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮره ﻣﺠﺪدا ،واﺣﺘﻼﻟﻪ ﺛﻠﺚ
ً
ّ
اﻟﻌﺮاق ،ﻳﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺬﻛﺮه دوﻣﺎ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﺳﻤﺢ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ "اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"
ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣــﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻼﺷﻲ ﻗﻮﺗﻪ ،ﻟﻴﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ
َ
ّ
ﻗﺪ اﻧﺘﺰع اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻓﻜ ْﻲ اﻟﻨﺼﺮ .ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ُﻳﺬﻛﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ
 2018ﺑــﺄﻧــﻪ اﻟـﺸـﻬــﺮ اﻟ ــﺬي اﻧ ـﻬ ــﺎرت ﻓـﻴــﻪ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ
اﻟﻤﻌﺎدﻳﺔ ﻹﻳ ــﺮان ،اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ّ
ﻣﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣــﺎم ّ
ﺗﻮﺳﻊ
ّ
ﺗﻨﻈﻴﻢ "اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔّ ،
اﻟﺘﻮﺟﻪ
وﺳﺮع
ّ
وﺷﺠﻊ ﺧﻄﻮة إﻳﺮاﻧﻴﺔ
ﻧﺤﻮ ﺣﺮب ﻣﺪﻣﺮة ﺷﻤﻠﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ،
ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﺎﻹﺳﺮاع ﻓﻲ اﻣﺘﻼك ﺳﻼح ﻧﻮوي.
أﻣﺎ ﺣﻮل اﻟﻔﺸﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
ﻓﺴﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻠﻔﺎء واﻟﺨﺼﻮم،
وﻛـﻤــﺎ ّأدى ﺗﺨﻠﻲ أوﺑــﺎﻣــﺎ ﻋــﻦ اﻟـﺨــﻂ اﻷﺣـﻤــﺮ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ
اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2013إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺰم ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
روﺳﻴﺎ واﻟﺼﻴﻦ وﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ
أﻋﻘﺒﺖ ذﻟﻚ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﺆدي ﻫﺬا اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ
ﻋﺰﻳﻤﺔ ﺧﺼﻮم اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ،وﻳﺸﺠﻊ
أﺻﺪﻗﺎءﻫﺎ وﺷﺮﻛﺎءﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺷﺎذة ﻋﻠﻰ
ﻏــﺮار اﻟﺴﻌﻲ ﻻﻣﺘﻼك أﺳﻠﺤﺔ ﻧﻮوﻳﺔ أو إﻃــﻼق ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ أو إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت ﻣﻊ إﻳﺮان.
وﻟـﻜــﻦ ﻻ ﺗ ــﺰال ﻫـﻨــﺎك وﺳــﺎﺋــﻞ ﻹﻋ ــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺠﻬﻮد
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻛﺎن اﻻﻧﺴﺤﺎب
ّ
اﻟﻤﺪﻣﺮ :ﻳﺠﺐ
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮذج أوﺑﺎﻣﺎ
أن ﻳﻜﻮن ﻧﻤﻮذج ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ ﺑﺬﻛﺎء وﺧﻔﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻊ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻋﺒﺎء ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء.
ُﻳﺬﻛﺮ أن ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ً
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وذات ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻓﺒﻮاﺳﻄﺔ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪا ﻣﻦ
اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻗﻀﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻠﻰ
ﺳﻴﻄﺮة ﺗﻨﻈﻴﻢ "اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" ﻋﻠﻰ اﻷراﺿــﻲ اﻟﺘﻲ
ً
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﺣﻮزﺗﻪ ،ﻣﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺷﻮﻃﺎ
ً
ﻃــﻮﻳــﻼ ﻧـﺤــﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫ ــﺪف اﻟـﻬــﺰﻳـﻤــﺔ اﻟــﺪاﺋ ـﻤــﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
"داﻋﺶ" ،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه ﺻﻔﻘﺔ راﺋﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮة
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﺋﺐ وﺻﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ
ﺳــﻮرﻳــﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،وذات ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺿﺌﻴﻞ ،ﻷن
اﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ.
وﻓــﻲ اﻷﺳـﺒــﻮع اﻷﺧـﻴــﺮ ﻣــﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻨﺼﺮم ،أﻋﻠﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻺرﻫﺎب
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ وﺑﺄن ﺑﻼده ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻻﻧﺨﺮاط ﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ إذا دﻋــﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟــﺬﻟــﻚ ،واﻵن ﻳﺠﺐ
اﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬه اﻟﻤﺮوﻧﺔ وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻀﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ً
ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺻﻌﺐ ﻻﺗﺨﺎذ ﻗ ــﺮاره ،ﻋﻠﻤﺎ
أن ﻫﺬا ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻛﻮﻧﻪ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻳ ـﺠــﺐ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ اﻟ ـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻔ ــﻮر ﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة
اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤــﺎت ﻏـﻴــﺮ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ )اﻷوروﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ،واﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ،
واﻟـﻜــﺮدﻳــﺔ اﻟـﻌــﺮاﻗـﻴــﺔ( ﻓــﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫ ــﺎب اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮدﻫﺎ "ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ" ،وﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮﺟﻮد
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺪاﺋﻢ ،وﻟﺠﻌﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﺘﻰ أﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة .ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺠﻞ ﻷن إﻳﺮان
وروﺳﻴﺎ واﻷﺳﺪ ﺳﻴﺘﺤﺮﻛﻮن ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﺷﺮق
ﺳﻮرﻳﺔ وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ "اﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ" ،ﺑــﻞ ﻋـﻠــﻰ اﻷرﺟـ ــﺢ ﻟــﻼﺳـﺘـﻴــﻼء ﻋـﻠــﻰ ﺣﻘﻮل
اﻟﻨﻔﻂ ودﻓﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ "داﻋﺶ" ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻌﺮاق أو ﺗﺮﻛﻴﺎ أو
أﺟ ــﺰاء أﺧــﺮى ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻓــﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺗﻬﺪﻳﺪ إرﻫﺎﺑﻲ.
* »ذي ﺑﺮﻳﻒ«

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4008اﻷﺣﺪ  6ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019م  30 /رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ 1440ﻫـ

economy@aljarida●com

١١

اﻗﺘﺼﺎد

اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ

 ١ KDاﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم

اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

٥.٣٤٠

٥.١٣٨

٤.٧٧٢

٢.٥٨٧ ٢.٨٩٣ ٣.٢٩٢

 ٪٥٥ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ »ﺧﺎﻣﻠﺔ« ...وﻣﻌﺪل دوراﻧﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ٪١٠
ً
• وﻓﻘﺎ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أﻋﺪﺗﻬﺎ  ¥ﺿﻤﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﻗﻴﺎدﻳﺔ وﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
• اﻵﻣﺎل ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح »اﻟﻬﻴﺌﺔ« واﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺷﻴﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق
•

ً
أﻛﺜﺮ اﻷﺳﻬﻢ ﺧﻤﻮﻻ
اﻟﺴﻬﻢ

ﻣﻌﺪل
اﻟﺪوران

اﻟﺴﻬﻢ

ﻣﻌﺪل
اﻟﺪوران

اﻟﺴﻬﻢ

ﻣﻌﺪل
اﻟﺪوران

اﻟﺴﻬﻢ

ﻣﻌﺪل
اﻟﺪوران

اﻟﺴﻬﻢ

ﻣﻌﺪل
اﻟﺪوران

ﻣﻌﺎدن
اﻟﻬﻼل
اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
ﻣﺸﺮف
اﻟﻨﺨﻴﻞ
اﻟﺘﻘﺪم
ﻓﻨﺎدق
اﻳﻔﺎ ﻓﻨﺎدق
ب ك ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺗﻤﺪﻳﻦ ع
ارﺟﺎن
دﻟﻘﺎن
ﺛﺮﻳﺎ
ﺗﻤﺪﻳﻦ أ
ﺻﻴﺮﻓﺔ
ﺗﺤﺼﻴﻼت
ﺳﻨﺪ
اﻻﻋﺎدة
رﻳﻢ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1
0.3

اﻟﻌﻴﺪ
ﺗﺠﺎري
اﻟﻜﻮت
أﺳﻤﻨﺖ
ورﻗﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء
اﻟﻤﻌﺪات
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻳﻮﺑﺎك
ﺷﺎرﻗﺔ أ
ﻗﻴﻮﻳﻦ أ
ﻣﻮاﺷﻲ
ﻳﺎﻛﻮ
ﻣﻴﺪان
ك ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ
ﻓﻴﻮﺗﺸﺮ ﻛﻴﺪ
ارﻳﺪ
ﻛﻮﻳﺖ ت
ﺧﻠﻴﺞ ت

0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

اﻧﺠﺎزات
ﺳﻨﺎم
ﻋﻘﺎر
اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ م ك
أوﻟﻰ ﺗﻜﺎﻓﻞ
أﻫﻠﻲ
ﺑﻴﺖ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﺑﺎر
اﺳﻴﻜﻮ
اﺳﻤﻨﺖ أﺑﻴﺾ
ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﻓﻴﻔﺎ
ﻣﺎﺣﺪة
ﺗﺠﺎرة
ﻛﺎﻣﻜﻮ
ﻋﻤﺎر
ﺣﻴﺎت ﻛﻮم
ﺑﺘﺮوﻟﻴﺔ

1
1
1
1
1
1.2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

ﻧﺎﺑﻴﺴﻜﻮ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
اﺳﻤﻨﺖ اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﺗﺴﻬﻴﻼت
ﻛﻔﻴﻚ
اﻻﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪ
ورﺑﺔ ت
وﺛﺎق
اﻟﻤﺮﻛﺰ
وﻃﻨﻴﺔ د ق
اﻻﻓﻜﻮ
ﺻﺎﻟﺤﻴﺔ
اﻳﻔﻜﺖ
ارزان
ﺳﻜﺐ ك
أوﻟﻰ وﻗﻮد
اﻫﻠﻴﺔ ت

3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6

وﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺪﻳﺮة
ﻛﺎﺑﻼت
ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ
اﻟﺴﻮر
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
ارﻛﺎن
دﺑﻲ اﻷوﻟﻰ
ﻣﺮاﻛﺰ
اﺳﻴﺎ
ﻓﺠﻴﺮة أ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻋﺮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻀﺔ
ﺑﻮﺑﻴﺎن
اﻋﻴﺎن ع
اﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻘﺮﻳﻦ
اﺟﻴﺎل
اﻛﺘﺘﺎب

6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10

ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﺘﻰ إﻗﻔﺎل آﺧﺮ ﻳﻮم
ﺗﺪاول ﻟﻠﺴﻮق ﻧﺤﻮ  1.7ﻣﻠﻴﺎر
دﻳﻨﺎر ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ًﻟﻬﺎ،
ﻣﻠﻴﺎرا،
إذ زادت ﻣﻦ ً 27.242
ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  29.013ﻣﻠﻴﺎرا.

ﺷﺮﻛﺎت ﺑﺪأت ﺗﺴﻮﻳﻖ
أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﺳﻴﻮﻟﺔ
ﺟﺪﻳﺪة

رﻏ ــﻢ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓــﻲ أداء ﺑــﻮرﺻــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺆﺷﺮات
أﺳ ـﻌ ــﺎرﻫ ــﺎ ،ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣ ــﻊ اﻟـﺘــﺪﻓــﻖ
اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟـﻨـﺒــﻲ ،إذ
ﻗ ـﻔ ــﺰت اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات اﻷﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﻓﻲ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  459ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ
 330ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺧﻼل ﻋﺎم ،2018
ً
ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ  59ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮﻧــﺎ ﻓ ـﻘــﻂ ﻓ ــﻲ ﻋــﺎم
 ،2017ﺑﻠﻐﺖ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺨﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ
ً
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻧﺤﻮ  95ﺳﻬﻤﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  55ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻤــﺪرﺟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ،
اﻟ ـﺒــﺎﻟــﻎ ﻋــﺪدﻫــﺎ  174ﺷــﺮﻛــﺔ ،وذﻟــﻚ
ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب أﺳﻬﻢ ذات ﻣﻌﺪل دوران
ﻋﻨﺪ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻣﺎ دون ذﻟﻚ ﻣﻨﺬ
ﺑﺪاﻳﺔ  2018ﺣﺘﻰ إﻗﻔﺎﻻﺗﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ً
ووﻓ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎ ﻹﺣـ ـﺼ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ أﻋ ــﺪﺗ ـﻬ ــﺎ
»اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـ ــﺪة« ،ﻓـ ــﺈن ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ
اﻟ ـﺨــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﺿ ـﻤــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت ﻗـﻴــﺎدﻳــﺔ
وأﺧـ ـ ـ ــﺮى ﺗ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ
ً
اﻟـﻘـﻄــﺎﻋــﺎت ،ﺗﺤﻘﻖ أرﺑ ــﺎﺣ ــﺎ ﺟـﻴــﺪة،
ً
وﺗ ــﻮزع ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ ﺳـﻨــﻮﻳــﺎ،
ﻟﻜﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻤﺴﻮك ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﻣﻼك،
أي ﻻ أﺳ ـﻬ ــﻢ ﺣ ــﺮة ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﺪاول ،وﻓــﻲ
اﻟــﻮﻗــﺖ ذاﺗــﻪ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﻤﻮل

واﻟـﻌــﺰوف واﻟﺘﺮﻗﺐ وﻋــﺪم اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ
ﺑﺄداء أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
َ
ﺗـﺤــﻆ ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎب رؤوس اﻷﻣــﻮال
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ.
وارﺗ ـ ـﻔ ـ ـﻌـ ــﺖ اﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﻮﻗ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺣﺘﻰ إﻗﻔﺎل آﺧﺮ ﻳﻮم ﺗﺪاول ﻟﻠﺴﻮق
ﻧﺤﻮ  1.7ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨــﺎر ﻣــﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ،إذ زادت ﻣﻦ 27.242
ً
ً
ﻣﻠﻴﺎرا ،ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  29.013ﻣﻠﻴﺎرا،
أي ﺑــﺎرﺗـﻔــﺎع ﻧﺴﺒﺘﻪ  5.8ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺑ ـﻔ ـﻌــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺎﺳ ــﺐ اﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪة اﻟ ـﺘــﻲ
ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة،
ً
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ أداء اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟـﻤــﺪرﺟــﺔ وإﻋ ــﻼن أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.
وﺳﺎﻫﻤﺖ ﺧﻄﻮة ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق
اﻟـﻤــﺎل واﻟـﺒــﻮرﺻــﺔ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻮق
إﻟ ــﻰ ﺛــﻼﺛــﺔ أﺳ ــﻮاق إﻟ ــﻰ ﺣــﺪ ﻣــﺎ ﻓﻲ
ﻓـﺼــﻞ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻟـﺨــﺎﻣـﻠــﺔ ﻋ ــﻦ ﺑــﺎﻗــﻲ
اﻟﺴﻮق ،إذ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
إﻟ ــﻰ ﻧـ ــﺎدي اﻷﺳـ ـ ــﻮاق اﻟـﻨــﺎﺷ ـﺌــﺔ ﻣﻦ
ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ »ﻓ ــﻮﺗ ـﺴ ــﻲ« ،ﻋﻠﻰ
ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻓــﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ودﻳﺴﻤﺒﺮ
 ،2018ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺪﻓ ــﻖ أﻣـ ـ ــﻮال أﺟـﻨـﺒـﻴــﺔ
ﻗـ ـ ــﺪرت ﺑ ـﻨ ـﺤــﻮ ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎر دوﻻر ﻋـﻠــﻰ

أﺳ ـ ـﻬـ ــﻢ ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺴ ـ ــﻮق اﻷول،
وﺑﻌﺾ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ ﺗ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺎت ﺑــﺄن
ﺗﺠﺬب ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ،ﺑﻌﺪ اﻻﻧـﻀـﻤــﺎم إﻟــﻰ ﻣﺆﺷﺮ
 ،MSCIاﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻤــﺮاﺟ ـﻌــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮﻳــﺔ ﻟـﻌــﺎم
 ،2019إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻋﻼن »ﺳﺘﺎﻧﺪرز
آﻧﺪ ﺑــﻮرز« ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻛﺴﻮق
ً
ﻧ ــﺎﺷ ــﺊ اﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎرا ﻣ ــﻦ  23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 ،2019ﻣﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟـﺒــﻮرﺻــﺔ اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ .2019
وﺑ ـﻴ ـﻨ ــﺖ اﻹﺣ ـﺼ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ أﻧـ ــﻪ رﻏ ــﻢ
وﺟ ـ ـ ـ ــﻮد ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﺗـ ـﺒ ــﺎﻳ ــﻦ ﺑـ ـﻴ ــﻦ أداء
ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮات اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق اﻟـ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺔ ،ﻣـﻤــﺎ
ﻳ ـﻌ ـﻜ ــﺲ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮار ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟـ ـﺤ ــﺬر
ً
واﻟ ـﺘ ــﺮﻗ ــﺐ ﻧ ـﺴ ـﺒ ـﻴــﺎ ،ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﻦ ﻣﻊ
ﻣﺨﺎوف اﻟﺘﺠﺎرة وﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻮاق
اﻟ ـﻨ ــﺎﺷ ـﺌ ــﺔ ،ﻓ ـ ــﺈن ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﺸ ــﺮاء
اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ اﻟﺴﻮق اﻷول،
وﻛــﺬﻟــﻚ اﻟ ـﺴــﻮق اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ ،ﺷﻬﺪت
ً
ﻧــﻮﻋــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺘﺤﺴﻦ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺟﻌﻞ
أداء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ
ً
اﻟﺴﻮﻗﻴﻦ اﻷول واﻟﺮﺋﻴﺴﻲ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ.
وﻗـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدر ﻣـ ـﻄـ ـﻠـ ـﻌ ــﺔ ،ﻟـ ـ

»اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،إن ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺪاوﻻت ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻬﻢ ووﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﺎﻣﻠﺔ ﻻ
ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺟﻴﺪة ،ﻣﺮﺟﻌﺔ
اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺷﺢ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮق ،وزﻳ ــﺎدة ﻋﺪد
اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﻤ ــﺪرﺟ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺘـﻨــﺎﻓــﺲ
ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﺗـﻠــﻚ اﻟ ـﺴ ـﻴــﻮﻟــﺔ ،وﻗ ــﺪ ﺗـﻜــﻮن
اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﺤ ــﺮة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮق )ﻏـﻴــﺮ
اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻼك( ﻗﻠﻴﻠﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرا
ﻃ ــﻮﻳ ــﻞ اﻟـ ـﻤ ــﺪى ﻣ ـﻀ ـﻤــﻮﻧــﺎ وﺛ ــﺎﺑ ــﺖ
اﻟـﻌــﻮاﺋــﺪ ،وﻟــﺬﻟــﻚ ﻻ ﻳﺘﺨﻠﻮن ﻋﻨﻬﺎ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺷﺢ اﻟﻤﻌﺮوض
ﻣـﻨـﻬــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﺪاول ،وﺗ ـﺒ ـﻘــﻰ ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺪاد
اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﺨــﺎﻣ ـﻠــﺔ ،ﻋـ ــﻼوة ﻋـﻠــﻰ أن
ﺿﻌﻒ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﻳﺰﻳﺪ وﺗﻴﺮة
اﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
اﻟ ـﺘ ــﺪاوﻻت اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
اﻷﺟ ـ ــﻞ ،وﻳ ـﺠ ـﻌــﻞ ﺗ ـ ــﺪاوﻻت اﻷﻓـ ــﺮاد
أﻛ ـﺒــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺤــﺎﻓــﻆ واﻟ ـﺼ ـﻨــﺎدﻳــﻖ،
وﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ ﻳ ـﺘ ــﺮاﺟ ــﻊ اﻟ ـﻄ ـﻠ ــﺐ ﻋـﻠــﻰ
اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدﻳ ــﺔ واﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻠـﻴــﺔ
ﻓﺘﺪﺧﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺨﺎﻣﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﻔﺎع
دوران اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
وﺑـ ـﻴـ ـﻨ ــﺖ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎدر أن ﺑـﻌــﺾ

اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻟــﺮﺧـﻴـﺼــﺔ واﻟـﻤـﻀــﺎرﺑـﻴــﺔ
ﻗﺪ ﻳﺸﻬﺪ ﻣﻌﺪﻻت دوران ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ،
إذ ﻳﻔﻀﻞ اﻟـﻤـﻀــﺎرب ﺷ ــﺮاء اﻟﺴﻬﻢ
اﻟﺮﺧﻴﺺ اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻷرﺑ ــﺎح ﻓﻲ أﻗــﺮب ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺑ ـﻴ ــﻊ وﺷ ـ ـ ــﺮاء اﻟ ـﺴ ـﻬ ــﻢ ﺧ ـ ــﻼل ﻓ ـﺘــﺮة
ﻗﺼﻴﺮة.

آﻣﺎل ﻣﻌﻠﻘﺔ
وﺗـﻌــﻮل اﻷوﺳ ــﺎط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺧـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ واﻟـ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ
وﻃﻤﻮﺣﻬﻤﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪﺷﻴﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻟﻪ ،إذ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺧﻼل
ﻣ ـ ــﺎرس اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ،ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ إﻗـ ــﺮاض
واﻗﺘﺮاض اﻷﺳﻬﻢ ،وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﻴﻊ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺸــﻮف ،وﺗ ـﺤ ـﺴ ـﻴــﻦ آﻟـﻴــﺔ
ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ ﺻـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت ﺧـ ـ ـ ــﺎرج اﻟـ ـﺴ ــﻮق
» ،«Off-Market Tradesإ ﺿــﺎ ﻓــﺔ
إﻟﻰ اﺳﺘﺤﺪاث ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺪاول ﺑﻌﺪ
اﻹﻏﻼق ،اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪاول ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺳﻌﺮ اﻹﻏــﻼق ،وﺗﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑــﺎﻟـﻤــﺆﺷــﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺪاول
اﻟـﺼـﻨــﺎدﻳــﻖ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ

اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ً
اﻟ ـﻤ ــﺪرة ﻟـﻠــﺪﺧــﻞ  ،REITSﻓـﻀــﻼ ﻋﻦ
ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ آﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺎت اﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ
ﺑﺎﺗﺒﺎع ﻣﺒﺪأ ) DvP-2ﺻــﺎف ﻧﻘﺪي
– إﺟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ أﺳ ـ ـﻬـ ــﻢ( واﺳـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪاث
ﻣﻔﻬﻮم وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﻤﺮﻛﺰي
 ،CCPوﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻮﺳﻄﺎء ،واﻟﺘﺪاول
ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﻣﺶ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻮﺳﻄﺎء
اﻟـﻤــﺆﻫـﻠـﻴــﻦ ،ﻋ ــﻼوة ﻋـﻠــﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
إﻋـ ـ ـ ــﺎدة اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮاء  ،REPOوﺗـﻘـﺴـﻴــﻢ
ﺣ ـﺴــﺎﺑــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء إﻟ ــﻰ ﺣـﺴــﺎﺑــﺎت
ﻓ ــﺮﻋـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـ ــﻊ ﺗ ــﺮﻗ ـﻴ ـﻤ ـﻬ ــﺎ ورﺑ ـﻄ ـﻬ ــﺎ
ً
ﺑــﺎﻟـﻨـﻈــﺎم ،ﻣـﻤــﺎ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ إﻳـﺠــﺎﺑــﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﻄــﺎب رؤوس اﻷﻣ ـ ــﻮال
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ﻣﻬﻠﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ
وﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎدر إن ﺑ ـﻌــﺾ
اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ﺑ ــﺪأت ﺗـﺴــﻮﻳــﻖ أﺳﻬﻤﻬﺎ
ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ
واﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ ،إذ اﻟﺘﻘﺖ
ﺑﻌﺾ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﺑﻐﺮض ﺗﺴﻮﻳﻖ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻫﺆﻻء
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑ ـﺒ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎت اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﺔ

ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋــﺮض ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻤﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﻣ ــﻦ اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات وﻣـ ـﻘ ــﺪرات ﻳﻤﻜﻦ
ﻣــﻦ ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣـﻜــﺎﺳــﺐ ﻋﻨﺪ
اﻟﺪﺧﻮل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
أﻋﻄﺖ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻬـ ــﺪدة ﺑ ــﺎﻟـ ـﻬـ ـﺒ ــﻮط إﻟ ـ ــﻰ ﺳ ــﻮق
اﻟﻤﺰادات ﻣﻬﻠﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ً
ﻋﺎم  ،2019ﻟﻤﻨﺤﻬﺎ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ
ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋﻬﺎ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻵﻟﻴﺎت
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،وﺗﻌﺪﻳﻞ
أوﺿ ــﺎﻋـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻴــﻮﻟــﺔ
واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ أو ﺗ ــﺪرج ﺿﻤﻦ
ﺳﻮق اﻟﻤﺰادات.
وﺗ ـ ـﺸ ـ ـﻤـ ــﻞ ﻣـ ـﺘـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎت ﺗ ـﻘ ـﺴ ـﻴــﻢ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﺿ ـﻤــﻦ اﻟ ـﺴــﻮﻗ ـﻴــﻦ اﻷول
واﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ ﻟ ـﻌــﺎم  2018ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ
ﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﺿﻴﻴﻦ واﻋـﺘـﻤــﺪت ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎدﻟـ ــﺔ ﻟ ــﻸﺳـ ـﻬ ــﻢ ﻏ ـﻴــﺮ
اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﻄﺮ ،و ﺗــﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟ ـﺤــﺪ اﻷدﻧ ـ ــﻰ ﻟـﻤـﺘــﻮﺳــﻂ اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ
اﻟ ـﻴــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻷول اﻟ ــﺬي
ﺿﻢ  16ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ  90أﻟﻒ دﻳﻨﺎر،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻤﻌﺪل
اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘــﺪاوﻟــﺔ اﻟـﻴــﻮﻣـﻴــﺔ ﻓﻲ
ً
اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻋﻨﺪ  22.5أﻟﻔﺎ.

ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ

ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺟﻴﺪة ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺑﻘﻴﺎدة دﺑﻲ واﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺟﺎءت ﻓﻲ  ٢٠١٩ﺑﻌﺪ ﺿﻐﻂ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻣﺆﺷﺮات ًﺑﻮرﺻﺔ
أﻇﻬﺮت ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻮازﻧﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن
ﺗﻨﻬﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻷول ﻣﻦ
 ،2019اﻟﻤﻨﻘﺴﻢ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ،
ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺟﻴﺪة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ وﻣﺘﻐﻴﺮاﺗﻬﺎ.

●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺆﺷﺮات أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ أداء ﻣ ـﻤ ـﻴــﺰا ﻓ ــﻲ اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،واﻟ ــﺬي ﺗــﺪاوﻟــﺖ ﻓﻴﻪ ﻓــﻲ ﻋﺎﻣﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﺼﺮم  2018وﺑﺪاﻳﺔ  ،2019وﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺆﺷﺮات
ﻋــﺪا ﻣــﺆﺷــﺮ ﺳــﻮق ﻣﺴﻘﻂ اﻟ ــﺬي ﺧﺴﺮ ﻧﺴﺒﺔ 1.6
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗﺼﺪر ﻣﺆﺷﺮ دﺑﻲ اﻟﺮاﺑﺤﻴﻦ ﺑﺎرﺗﺪاد ﻛﺒﻴﺮ
وﺑ ـﻨ ـﻤــﻮ ﺑ ـﻠــﻎ  2.3ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﺗ ــﻼه ﻣــﺆﺷــﺮ ﺳــﻮق
اﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻠﻎ  1.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن
ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ »اﻟﻌﺎم« ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺎ ﺧﻼل ﺑﺪاﻳﺔ
وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع وﺳﺠﻞ ﻧﻤﻮا ﺑﻠﻎ  1.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﺗﻼه ﻣﺆﺷﺮ »ﺗﺎﺳﻲ« اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ
ﻛﺎﻧﺖ  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ أﺑﻮﻇﺒﻲ راﺑﺤﺎ  0.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وﺳﺠﻞ اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ ﺛﻠﺚ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺧﻀﺮاء واﻧﻀﻢ
ﻟﻠﺮاﺑﺤﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق ﻗﻄﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻷداء
ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﻨﺼﺮم وﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻸﺳﻮاق
ارﺗﺪاد ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ دﺑﻲ
اﻟﺮاﺑﺤﺔ و»اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ«
ﺗﺼﺪر ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم
ً
اﻷﻛﺜﺮ ﺛﺒﺎﺗﺎ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ،واﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ارﺗــﺪاد ﻣﺆﺷﺮات

اﻷﺳﻮاق اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺧﻼل ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ واﻟﺘﻲ
اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﺳﺘﻌﺎدت 8
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ ﻓﻲ أوﻟــﻰ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻌﺎم
اﻟﺠﺪﻳﺪ ،واﺳﺘﻄﺎع ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق دﺑﻲ أن ﻳﻌﻮض
ﺑﻌﺾ ﺧﺴﺎﺋﺮه اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻲ ﺑﻬﺎ ﻋﺎم 2018
واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ  26ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ورﺑﺢ ﻓﻲ اول أﺳﺒﻮع
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻧﺴﺒﺔ  2.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل 56.53
ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  2.526.02ﻧﻘﻄﺔ.
وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ اﺳ ـﺘ ـﻔــﺎد ﻣــﺆﺷــﺮ أﺑــﻮﻇ ـﺒــﻲ ﻣ ــﻦ ارﺗـ ــﺪاد
أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ،وﺳـﺠــﻞ ﻧـﻤــﻮا ﺧ ــﻼل آﺧــﺮ
ﺟﻠﺴﺘﻴﻦ ﻟـﻴــﺮﺗـﻔــﻊ اﻟ ــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى  4898.2ﻧﻘﻄﺔ،
ﺑﻌﺪ ان ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻜﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺔ  1.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل
ﺣﻮاﻟﻲ  67ﻧﻘﻄﺔ.

ً
»اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ« اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻮازﻧﺎ

أﻇ ـﻬ ــﺮت ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺗ ــﻮازﻧ ــﺎ
ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﺗ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺖ اﻷﺳ ـ ـ ــﻮاق اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ
واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
ان ﺗﻨﻬﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻷول ﻣﻦ  ،2019واﻟﻤﻨﻘﺴﻢ ﺑﻴﻦ
ﻋﺎﻣﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺟﻴﺪة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ
وﻣﺘﻐﻴﺮاﺗﻬﺎ ،إذ أﺿ ــﺎف ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟـﺒــﻮرﺻــﺔ اﻟﻌﺎم
ﻧﺴﺒﺔ  1.3ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗـﻌــﺎدل  67.63ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  5.138.94ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ رﺑﺢ ﻣﺆﺷﺮ

ﻣﻠﺨﺺ ﺗﺪاوﻻت ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ٢٠١٩/٠١/٠٣

اﻟﺴﻮق اﻷول  1.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل  73.25ﻧﻘﻄﺔ،
ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  5.340.51ﻧﻘﻄﺔ .ورﺑﺢ ﻣﺆﺷﺮ
اﻟ ـﺴــﻮق اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ ﻧﺴﺒﺔ  1.2ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺗـﺴــﺎوي
 57.29ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  4.772.58ﻧﻘﻄﺔ.
وﺳـﺠـﻠــﺖ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺪاوﻻت ﺗ ـﻄــﻮرا ﻻﻓ ـﺘــﺎ ﻓﻲ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت ﻋــﺎم  ،2019وﺳﺠﻞ ﻧﻤﻮا
اﺟﻤﺎﻟﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺎرﺑﺖ  60ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  12ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﺒﻮع
اﻷﺳﺒﻖ ،وﺣﻘﻖ ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻧﺴﺒﺔ  30ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
وﻛﺎن اﻟﻼﻓﺖ ﻫﻮ ﻧﻤﻮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﺳﻬﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺼﻐﻴﺮة ،وﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن
ﻋﺪد اﻟﻨﺸﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز  3أو  4أﺳﻬﻢ زادت
ﺧﻼل ﺗﺪاوﻻت اﻷﺳﺒﻮع ،وﺑﻠﻐﺖ  10أﺳﻬﻢ ،وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮ ﺳﻠﻮك ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺴﻮق،
وﺑﺪاﻳﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻌﺪ
ﻓﺘﻮر اﺳﺘﻤﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.

»اﻟﺴﻌﻮدي« وأﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ﺳ ـﺠ ـﻠــﺖ أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ارﺗ ـ ـ ـ ــﺪادا ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮا ﻛـﻤــﺎ
اﺳﻠﻔﻨﺎ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت
ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ »ﺗ ــﺎﺳ ــﻲ« ﺑ ـ ــﺎﻻرﺗ ـ ــﺪاد ،ﺧ ـﺼ ــﻮﺻــﺎ أﺳ ـﻬــﻢ
ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮوﻛ ـﻴ ـﻤــﺎوﻳــﺎت واﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك وﻫ ــﻲ اﻟـﺘــﻲ

ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
واﺳﺘﻄﺎع ﻣﺆﺷﺮ »ﺗﺎﺳﻲ« ان ﻳﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻘﻄﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﺑـ  81.15ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى
 7830.47ﻧﻘﻄﺔ ،وﻳﺒﻘﻰ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وﺗﺤﺮك أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻷﺳﻮاق
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﺮﺗﻘﺒﺎ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ﻟﺒﺤﺚ ﺳﺒﻞ
ﺗﺬﻟﻴﻞ ﻋﻘﺒﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺒﻲ اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.

ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ ﻗﻄﺮ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺳ ـﺠــﻞ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮا اﻟ ــﺪوﺣ ــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻣ ــﺔ ﻣـﻜــﺎﺳــﺐ
ﻣـﺘـﻘــﺎرﺑــﺔ وﻣ ـﺤ ــﺪودة ﻟــﻢ ﺗـﺘـﺠــﺎوز  0.6ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻟ ــﻸول ،ﺣـﻴــﺚ ارﺗ ــﺪ ﻣﺴﺠﻼ ارﺗـﻔــﺎﻋــﺎ ﻣ ـﺤــﺪودا ﺑـ
 62.65ﻧـﻘـﻄــﺔ ﻟـﻴـﻘـﻔــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى 10350.22
ﻧﻘﻄﺔ ،وﺑﻌﺪ ان ﺷﻬﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻨﻲ أرﺑﺎح ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﺧ ــﻼل اﻟـﺸـﻬــﺮ اﻷﺧ ـﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ وﺑﻌﺪ
ﺗــﺮاﺟـﻌــﺎت ﺣ ــﺎدة ﻛــﺬﻟــﻚ ﻷﺳـﻌــﺎر اﻟـﻐــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﺑﻠﻐﺖ ﺣــﻮاﻟــﻲ  25ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷﺧﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
واﺳﺘﻤﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ ﺑﺤﺼﺪ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ
ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،وأﺿﺎف ﺛﻠﺚ ﻧﻘﻄﺔ

ﻣـﺌــﻮﻳــﺔ ،ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣــﻦ ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟـﺴــﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
وﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ اﻻدراج ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻮﻗﻴﻦ ﻟﻴﺮﺑﺢ
ﺳﻮق اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع  3.45ﻧﻘﺎط،
ﻣﻘﻔﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  1325.76ﻧﻘﻄﺔ.

»ﻣﺴﻘﻂ« وﺗﺮاﺟﻊ ﺟﺪﻳﺪ
ﺳ ـﺠــﻞ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ ﺳـ ــﻮق ﺳـﻠـﻄـﻨــﺔ ﻋ ـﻤ ــﺎن اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻲ
اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻓﻘﺪ
ﻧﺴﺒﺔ  1.6ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وواﺟـﻬــﺖ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻮق
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﻌﺮب ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ارﺗ ـﻔ ـﻌــﺖ ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮﻳــﺎت اﻟـﻌـﻤــﺎﻧـﻴـﻴــﻦ ﺑـﺤـﺴــﺐ ﻧـﺸــﺮة
اﻟﺴﻮق اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ،وﻛﺎن اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻚ ﻣﺴﻘﻂ
اﻟﺬي اﺳﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺗﺠﺎوزت  35ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻠﺴﺎت،
وﻛــﺎن ﺿﻐﻂ اﻷﺟﺎﻧﺐ أﻛﺒﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺎت ﺣﺎدة
ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﺼﺮم وﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ
أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺤﺮك إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻓــﻲ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ وﺗﻨﻬﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻛﺒﻴﺮة وﻗﺖ
اﻗـﻔــﺎل اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻳــﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،واﻧﺘﻬﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق ﻣﺴﻘﻂ اﻟﻰ ﺧﺴﺎرة
 1.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل  68.85ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﺴﺠﻞ ﺑﺪاﻳﺔ
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ،2019وﻳﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 4275.62
ﻧﻘﻄﺔ.

ﻣـﻠـﺨـﺺ ﺗـﺪاوﻻت اﻟﺴـﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺧـﻼل اﻷﺳـﺒـﻮع اﻟﻤﻨﺘـﻬـﻲ ﻓـﻲ ٢٠١٩/٠١/٠٣

ﻣـﺆﺷـﺮ اﻟﺴــﻮق

اﻟﻜـﻮﻳـﺖ

اﻟﺴـﻌﻮدﻳـﺔ

اﻟـﺪوﺣــﺔ

ﻣـﺴـﻘـﻂ

اﻟﻤـﻨـﺎﻣـﺔ

أﺑـﻮ ﻇـﺒـﻲ

دﺑ ــﻲ

اﻷﺳﺒﻮع

2018/12/27
2019/01/03
اﻟﻔـﺮق
اﻟﺘﻐﻴﺮ )(%

5.071.31
5.138.94
67.63
%1.3

7.749.32
7.830.47
81.15
%1.0

10.287.70
10.350.35
62.65
%0.6

4.344.47
4.275.62
-68.85
%-1.6

1.322.20
1.325.76
3.56
%0.3

4.831.23
4.898.20
66.97
%1.4

2.469.49
2.526.02
56.53
%2.3

2018/12/27
2018/12/27
2019/01/03
اﻟﻔـﺮق
اﻟﺘﻐﻴﺮ )(%

اﻟﻜﻤﻴـﺔ اﻟﻤﺘـﺪاوﻟـﺔ اﻟﻘﻴﻤـﺔ اﻟﻤﺘـﺪاوﻟـﺔ ﻋـﺪد اﻟﺼـﻔـﻘـﺎت إﻗـﻔـﺎل اﻟﻤـﺆﺷـﺮ إﻗـﻔـﺎل اﻟﻤـﺆﺷـﺮ
اﻟــﻮزﻧــﻲ
اﻟـﺴـﻌــﺮي
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ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ

ﺣﺼﺎد ﺳﻠﺒﻲ ﻟـ  ٢٠١٨ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل
وﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻻﺣﺘﻀﺎن أي ﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻤﻮي
• اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ أدﻧﻰ ﺣﺎﻻﺗﻪ
• ﻣﻊ أول ارﺗﻔﺎع ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻋﺎدت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ وﺷﻐﻞ اﻟﺸﺎرع ﺑﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺷﻌﺒﻮﻳﺔ
ﻗﺎل »اﻟﺸﺎل« إن ﻣﻠﻒ
اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٨
ﻛﺎن اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺸﺎﻏﻞ ،ﻓﺈﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ رداءة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﺰورة ﻓﻀﻴﺤﺔ،
ﺗﻠﺘﻬﺎ ﻓﻀﺎﺋﺢ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﻟﺤﻴﺎزات اﻟﺰراﻋﻴﺔ وأراﺿﻲ
اﻟﺘﺸﻮﻳﻦ ،وﺗﻀﺨﻢ ﻣﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﻌﻼج ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،وﺳﺮﻗﺔ
ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻘﻀﺎء.

ذﻛ ــﺮ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ "اﻟـ ـﺸ ــﺎل" اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي
اﻷﺳـﺒــﻮﻋــﻲ أﻧ ــﻪ ﺑـﻌــﺪ ﻧـﻤــﻮ اﻗـﺘـﺼــﺎدي
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺳﺎﻟﺐ ﺑﻨﺤﻮ  -3.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺧــﻼل ﻋــﺎم  ،2017ﻋــﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎد إﻟﻰ
اﻟـﻨـﻤــﻮ اﻟـﻤــﻮﺟــﺐ ﻋ ــﺎم  2018وإن ﻛــﺎن
ً
ﺿﻌﻴﻔﺎ ،وﻳﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ  1.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺔ "اﻹﻳـ ـﻜ ــﻮﻧ ــﻮﻣـ ـﺴ ــﺖ" ،وﻗ ــﺪرﺗ ــﻪ
اﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء ﺑﻨﺤﻮ 1.8
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2018
ووﻓ ــﻖ "اﻟ ـﺸ ــﺎل" ﺟ ــﺎء ﻣﻌﻈﻢ اﻟــﺪﻋــﻢ
ﻣــﻦ ارﺗ ـﻔــﺎع أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻣــﻦ ﻣﻌﺪل
ً
ﺑ ـﺤــﺪود  51.4دوﻻرا ﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋــﺎم  ،2017إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ 68.5
ً
دوﻻرا ﻟﻤﻌﺪل ﻋــﺎم  ،2018ﻟﻜﻦ ﻋﺎدت
اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل
ﻋﺎم  2017ﻓﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ .2018
ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻄﻮر
اﻟـ ـﺴ ــﺎﻟ ــﺐ ﻓـ ــﻲ أﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ً
اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣــﻦ ﻣﺴﺘﻮى  83.6دوﻻرا
ﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ  4أﻛﺘﻮﺑﺮ

ً
 2018إﻟﻰ  49.6دوﻻرا ﻓﻲ  26دﻳﺴﻤﺒﺮ
 2018اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺣﻮل اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ
ً
اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﺑﺤﺪود 2-3
ﻣـﻠـﻴــﺎر دﻳ ـﻨ ــﺎر ،إﻟ ــﻰ اﺣـﺘـﻤــﺎل ﻋﻮدﺗﻬﺎ
ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ ﻋ ـﺠ ــﺰ أﺳ ـ ـ ــﻮة ﺑ ــﺎﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﻼث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ ،واﻷﻫــﻢ
ً
ﻫ ــﻮ اﺣ ـﺘ ـﻤــﺎل ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋ ـﺠ ــﺰا أﻋـﻠــﻰ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  2020/2019إن اﺳﺘﻤﺮت
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻫﺎﺑﻄﺔ.
وﻣ ــﺎزاﻟ ــﺖ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺪﻳــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺳ ـﻴــﺎﺳــﺔ ﺗــﻮﺳ ـﻌ ـﻴــﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺗﻔﻮق ﻗﻠﻖ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺣﻮل
ﺿﻌﻒ اﻟﻨﻤﻮ ،ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻣﻊ
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻧﻤﻮ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻋﺎم  2019وإن
ﺑﺎت ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﻗﻊ ﻣﻜﺎن ﺷﻚ ﻣﻊ اﻟﻬﺒﻮط
اﻟ ـﺤــﺎد ﻷﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ ،ﻟـﻜــﻦ أوﺿ ــﺎع
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺼﻌﺒﺔ وأﺣﺪاث
اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺨﻼف اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺗﺮﻓﻊ
ً
ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﻬﺒﻂ
ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
ورﻏـ ــﻢ ارﺗـ ـﺒ ــﺎط اﻟ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺎر اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ

 1.7ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ "اﻟﺸﺎل" اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ،إﻧﻪ
ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻳﻨﻘﻀﻲ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،2019/2018
وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﺸﻬﺮ
ً
ً
دﻳﺴﻤﺒﺮ ،ﻧﺤﻮ  56.26دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ
ﺑﻨﺤﻮ  8.93دوﻻرات  ،أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ 13.7-
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋــﻦ ﻣﻌﺪل ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺤﻮ
ً
 65.19دوﻻرا ،وﻫ ــﻮ أﻋـﻠــﻰ ﺑﻨﺤﻮ  6.3دوﻻرات
أي ﺑﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ  12.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ
اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﻘﺪر ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ً
اﻟﺒﺎﻟﻎ  50دوﻻرا.
ووﻓﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،وﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ،ﺣﻘﻖ
ً
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻌﺪﻻ ﺑﺤﺪود 70.3
ً
دوﻻرا ﻟﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻣــﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
وﻫـ ــﻮ أﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻌ ــﺪل ﺳ ـﻌــﺮ اﻟ ـﺒــﺮﻣ ـﻴــﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ً
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  2018/2017اﻟﺒﺎﻟﻎ  54.5دوﻻرا ﺑﻨﺤﻮ
 29ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وأدﻧﻰ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻌﺎدل ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ
ً
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ  75دوﻻرا ﺑﻨﺤﻮ  4.7دوﻻرات أو
ﻧﺤﻮ  6.2-ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ ،ﻳـﻔـﺘــﺮض أن ﺗ ـﻜــﻮن اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﺣﻘﻘﺖ إﻳ ــﺮادات ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ،ﺑﻤﺎ
ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺤﻮ  16.1ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨــﺎر ،وإذا اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ
اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﻲ اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج واﻷﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر ﻋﻠﻰ

ﺣﺎﻟﻴﻬﻤﺎ -وﻫ ــﻮ اﻓ ـﺘــﺮاض ﻗــﺪ ﻻ ﻳـﺘـﺤـﻘــﻖ ،-ﻓﻤﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﻠﻎ ﺟﻤﻠﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻞ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ  21.5ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر،
وﻫ ــﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﻋـﻠــﻰ ﺑﻨﺤﻮ  8.2ﻣـﻠـﻴــﺎرات ﻋــﻦ ﺗﻠﻚ
اﻟـﻤـﻘــﺪرة ﻓــﻲ اﻟـﻤــﻮازﻧــﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ً
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺤﻮ  13.3ﻣﻠﻴﺎرا.
وﻣــﻊ إﺿــﺎﻓــﺔ ﻧﺤﻮ  1.7ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨــﺎر إﻳ ــﺮادات
ﻏﻴﺮ ﻧﻔﻄﻴﺔ واﻟـﻤــﺆﺷــﺮات اﻷوﻟـﻴــﺔ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻋﻠﻰ ،ﺳﺘﺒﻠﻎ ﺟﻤﻠﺔ إﻳﺮادات اﻟﻤﻮازﻧﺔ،
ً
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻧﺤﻮ  23.2ﻣﻠﻴﺎرا ،وﻫﻲ
أﻋﻠﻰ ﺑﻨﺤﻮ  7.2ﻣﻠﻴﺎرات ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻳﺮادات
اﻟـﻔـﻌـﻠـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ أرﻗـ ــﺎم اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎب اﻟـﺨـﺘــﺎﻣــﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .2017/2018
وﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
ً
اﻟ ـﺒ ــﺎﻟ ـﻐ ــﺔ ﻧ ـﺤ ــﻮ  21.5ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎرا ،ﻓ ـﻤ ــﻦ اﻟـﻤـﺤـﺘـﻤــﻞ
أن ﺗ ـﺴ ـﺠــﻞ اﻟـ ـﻤ ــﻮازﻧ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻨــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
ً
 2018/2019ﻓﺎﺋﻀﺎ ﺑﺤﺪود  1.7ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،ﻟﻜﻦ
ﻫﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل أن ﻳﺘﺤﻮل اﻟﻔﺎﺋﺾ إﻟﻰ ﻋﺠﺰ إن
اﺳﺘﻤﺮت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض ،أو ﺣﺘﻰ
ﻟﻮ ﻇﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ،
أو دون ﻣﻌﺪل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻟﻔﺎﺋﺘﺔ ﺑﻨﺤﻮ 20
ً
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،وﻣﺎزال أﻣﺎم اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ  3أﺷﻬﺮ.

ﺑـﺴـﻠــﺔ ﻋ ـﻤــﻼت ﻳﺴﻴﻄﺮ وزن اﻟ ــﺪوﻻر
اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ﺗ ـﺨ ـﻠــﻒ ﻋـ ــﻦ زﻳـ ـ ـ ــﺎدة ﺳـﻌــﺮ
اﻟـﺨـﺼــﻢ ﺛ ــﻼث ﻣ ــﺮات ﻣ ــﻦ أﺻ ــﻞ أرﺑ ــﻊ
رﻓــﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﻚ اﻻﺣـﺘـﻴــﺎط اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ
"اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ" اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳﺎس
ﻋﻠﻰ اﻟــﺪوﻻر ،ورﻏــﻢ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ ،ﻓ ــﺈن اﻹﻗ ـﺒــﺎل ﻋـﻠــﻰ اﻻﺋـﺘـﻤــﺎن
اﻟـﻤـﺼــﺮﻓــﻲ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﺨ ــﺎص ﻓﻲ
أدﻧ ـ ــﻰ ﺣ ــﺎﻻﺗ ــﻪ ﺑـﺴـﺒــﺐ ارﺗـ ـﻔ ــﺎع ﺣــﺎﻟــﺔ
ﻋ ــﺪم اﻟـﻴـﻘـﻴــﻦ ﻛـﻤــﺎ ذﻛ ــﺮﻧ ــﺎ ،وﻻ ﻧﻌﺘﻘﺪ
ﺑ ـﺼــﻮاب ﻗ ــﺮار اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي ﺑــﺮﻓــﻊ ﺳﻘﻒ
اﻟـ ـﻘ ــﺮض اﻻﺳ ـﺘ ـﻬ ــﻼﻛ ــﻲ إﻟـ ــﻰ  25أﻟــﻒ
ً
ً
دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ  15أﻟﻔﺎ ﺣﺘﻰ
ﻟﻮ ﻛﺎن ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻊ
واﻗﻊ وﻓﺮة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ،ﻓﻬﻮ ﺿﺎر
ﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وداﻓــﻊ ﻟﺘﻮﺳﻊ ﺿﺎر
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺳ ـﻨ ــﺔ واﺣ ـ ـ ــﺪة ﻣ ــﻦ ﺗـﺸـﻜـﻴــﻞ
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻓ ــﻲ  6ﺳ ـﻨ ــﻮات،
أﺟـ ـ ــﺮي ﻓ ــﻲ دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ  2018ﺗـﻌــﺪﻳــﻞ

وزاري ﺷﻤﻞ رﺑﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﺣﺼﺎد
ً
ﺳـﻨــﺔ ﻗـﺒــﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻛ ــﺎن ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ــﻸﻋ ـﻤ ــﺎل
وﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻻﺣﺘﻀﺎن أي ﻣﺸﺮوع
ﺗ ـﻨ ـﻤ ــﻮي .ﻓ ـﺨ ــﻼل اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺔ ،ﻛـ ــﺎن ﻣـﻠــﻒ
اﻟ ـﻔ ـﺴ ــﺎد ﻫ ــﻮ اﻟ ـﺸ ـﻐــﻞ اﻟ ـﺸ ــﺎﻏ ــﻞ ،ﻓــﺈﻟــﻰ
ﺟﺎﻧﺐ رداءة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻬﺎدات
اﻟﻤﺰورة ﻓﻀﻴﺤﺔ ،ﺗﻠﺘﻬﺎ ﻓﻀﺎﺋﺢ وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺤﻴﺎزات اﻟﺰراﻋﻴﺔ وأراﺿﻲ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﻮﻳـ ــﻦ ،وﺗـ ـﻀـ ـﺨ ــﻢ ﻣـ ـﺼ ــﺮوﻓ ــﺎت
اﻟ ـﻌــﻼج ﻓــﻲ اﻟ ـﺨ ــﺎرج ،وﺳــﺮﻗــﺔ ﻣﻠﻔﺎت
اﻟﻘﻀﺎء .ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﻊ أول ارﺗﻔﺎع
ً
ﻷﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ،وﻛـ ــﺎن ﻣ ــﺆﻗ ـﺘ ــﺎ ،ﻛﻤﺎ
ً
ﺛﺒﺖ ﻻﺣﻘﺎ ،ﻋــﺎدت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
إﻟــﻰ اﻟـﺘــﻮﺳــﻊ ،وﺷـﻐــﻞ اﻟ ـﺸــﺎرع ﺑﺴﻴﻞ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒــﻮﻳــﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن
ﻹﺳﻘﺎط اﻟﻘﺮوض ،وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
ﻣﻨﺢ ﻣﻌﺎﺷﺎت وﻣﻜﺎﻓﺂت ﻫﻲ ﺑﺪﻋﺔ ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺗـﺒـﻘــﻰ ﻫ ـﻨــﺎك وﻣ ـﻀ ــﺎت إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ

ﺳﺒﺒﻬﺎ اﻟﻘﺪرات اﻹدارﻳﺔ ،ﻓﻤﺎزال
ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻳﻌﻤﻞ
ﺑﻤﻬﻨﻴﺔ واﺣـﺘــﺮاف ،وﻣــﺎزال
دﻳ ـ ــﻮان اﻟـﻤـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ ﻳـﻘــﻮم
ﺑﺪوره ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻷﻣ ــﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻫﻨﺎك
ً
ﺗﺤﺴﻦ وإن ﻛﺎن ﺑﻄﻴﺌﺎ
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ ﻧ ـﺸ ــﺎط اﻹدارة
ﻺﺣ ـﺼ ــﺎء،
اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰﻳ ــﺔ ﻟ ــﻺ
واﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻄ ـ ــﻮر
ﻓ ـ ــﻲ أﻋ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻛـﺴــﺐ
ﻣ ــﺆﺷ ــﺮﻫ ــﺎ ﻧ ـﺤــﻮ 10.9
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ )وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺆﺷﺮ
اﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎل( ﻋـ ـ ـ ــﺎم 2018
رﻏ ــﻢ اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار ﺿﻌﻒ
ﺳﻴﻮﻟﺘﻬﺎ.

اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺳﻼح ﺣﺮب ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺧﻔﻀﺖ
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻸداء اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٢٠١٩
ﺗﻨﺎول ﺗﻘﺮﻳﺮ "اﻟﺸﺎل" أداء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻘﺎة ،ورأى أن أداء
ً
ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎن ﺳﺎﻟﺒﺎ ﻟﻤﻌﻈﻢ
ً
أﺳﻮاق اﻟﻌﻴﻨﺔ ،إذ ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻪ  11ﺳﻮﻗﺎ ﻣﻦ
أﺻﻞ  14ﺧﺴﺎﺋﺮ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﻘﻘﺖ  3أﺳﻮاق
ً
ً
ً
أداء ﻣــﻮ ﺟـﺒــﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ  ،و ﻛــﺎ ﻧــﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ
اﻷداء ،ﺗـﺤـﺘـﻔــﺎظ  6أﺳـ ــﻮاق ﺑﻤﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻣــﻦ زاوﻳ ــﺔ أداﺋـﻬــﺎ ﻣﻨﺬ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ،ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄن ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺳﻮاق
ً
اﻷﺧــﺮى أو  8أﺳــﻮاق ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺎف ﻛﻠﻴﺎ ﺑﻌﺪ
أداء ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺖ ﻓﻴﻪ
ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺳﻮاق ﺧﺴﺎﺋﺮ.
ووﻓـ ـ ـ ــﻖ "اﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎل" ،وﻣـ ـ ــﻊ ﻧـ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ ﺷـﻬــﺮ
دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ" ،اﻧـﺘـﻬــﻰ ﻋ ــﺎم  ،2018وﻧ ـﺘــﺞ ﻋﻦ
أداء اﻟﻌﺎم أن ﻫﻨﺎك ﻣﻴﻞ واﺿﺢ ﻟﻐﻠﺒﺔ اﻷداء
اﻟﺴﻠﺒﻲ ،وﻛــﺎن ذﻟــﻚ ﻓــﻲ ﺣــﺪود ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻨﺎ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺎﺋﺖ".
ﻓــﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،أﻛﺒﺮ اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ ﺧﻼل
ﻋ ـ ــﺎم  2018ﻛ ـ ــﺎن ﺳ ـ ــﻮق دﺑ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻓـﻘــﺪ

ﻣ ــﺆﺷ ــﺮه ﻧ ـﺤــﻮ  -24.9ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋــﺎم  ،2017ﻟﻴﻘﺒﻊ ﻓــﻲ ﻗــﺎع ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎﺳﺮة .ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ
ﻛــﺎن اﻟـﺴــﻮق اﻟﺼﻴﻨﻲ ،اﻟ ــﺬي ﻓﻘﺪ ﻣﺆﺷﺮه
ﻧﺤﻮ  -24.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﻟـﻤــﺆﺷــﺮه ﺑﻨﺤﻮ  6.6ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻋﺎم .2017
وﺛ ــﺎﻟ ــﺚ أﻛ ـﺒــﺮ اﻟ ـﺨــﺎﺳــﺮﻳــﻦ ﻛ ــﺎن اﻟ ـﺴــﻮق
اﻷﻟـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ﺑ ـﺨ ـﺴــﺎﺋــﺮ ﺑـ ـﺤ ــﺪود  -18.3ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ ﻣ ـﻜــﺎﺳــﺐ ﺑ ـﻨ ـﺤــﻮ  12.5ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻓ ــﻲ ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ ﻋ ــﺎم  2017ﺗ ــﻼه ﺳــﻮق
ﻣﺴﻘﻂ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻨﺤﻮ  ،-15.2%ﻓﺎﻟﺴﻮق
اﻟ ـﺒــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧــﻲ ﺑـﻨـﺤــﻮ  -12.5ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﺛﻢ
اﻟـﺴــﻮق اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﻨﺤﻮ  -12.1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
واﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴــﻲ  -11ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺛ ــﻢ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
ﺑﻨﺤﻮ  -5.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
أﻛﺒﺮ اﻟﺮاﺑﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم  2018ﻛﺎن اﻟﺴﻮق
اﻟﻘﻄﺮي اﻟﺬي أﺿﺎف ﻣﺆﺷﺮه ﻧﺤﻮ  20.8ﻓﻲ
ً
ً
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮا ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻷداﺋــﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم

 2017ﺣﻴﻨﻤﺎ اﺣﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧـﻴــﺮة ﻣﻦ
أﺳ ــﻮاق اﻟﻌﻴﻨﺔ آﻧ ــﺬاك وﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺤﺪود
 -18.3ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وﺛــﺎﻧــﻲ أﻛـﺒــﺮ اﻟﺮاﺑﺤﻴﻦ
ﻛﺎن ﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ ﺑﻨﺤﻮ 11.7
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻨﺤﻮ  -3.3ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋــﺎم  ،2017وﺛــﺎﻟــﺚ أﻛﺒﺮ
اﻟﺮاﺑﺤﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ
ً
ﺑﻨﺤﻮ  10.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺸﺎل.
وارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻦ
ﻧﺤﻮ  0.2ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋــﺎم 2017
إﻟــﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺑﻨﺤﻮ  8.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻴﺤﺘﻞ
اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮاﺑﺤﻴﻦ ﻣﻨﺬ
ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﻌــﺎم .واﻧﺘﻘﻞ اﻟـﺴــﻮق اﻟﻬﻨﺪي ﻣﻦ
أﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮاﺑﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 2017
ﺑـﻤـﻜــﺎﺳــﺐ ﺑ ـﺤ ــﺪود  27.9ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،إﻟــﻰ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ
ﺑﻨﺤﻮ  5.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وأﻗــﻞ اﻟﺮاﺑﺤﻴﻦ ﻛﺎن
اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟـﺒـﺤــﺮﻳـﻨــﻲ اﻟـ ــﺬي ﺣ ـﻘــﻖ ﻣـﻜــﺎﺳــﺐ
ﻃﻔﻴﻔﺔ ﺑﺤﺪود  0.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ً
ً
وﻧﺘﻮﻗﻊ ﻷداء ﻋﺎم  2019ﺗﺬﺑﺬﺑﺎ ﺣــﺎدا،
ﻓﺎﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﻟـﺼــﺎﻋــﺪة ﻓــﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ دول
اﺳ ـﺘ ـﺒــﺪﻟــﺖ اﻧ ـﻔ ـﺘ ــﺎح ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻷﻟ ـﻔ ـﻴ ــﺔ ﻓـﻴـﻤــﺎ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﺑﺘﻔﻜﻚ وﺗﺒﺎﻋﺪ وﺣﺘﻰ ﺿﻤﻦ ﺑﻌﺾ
دوﻟ ـﻬــﺎ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﺟ ــﺪار اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت
اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺳﻼح ﺣﺮب ﺗﺠﺎرﻳﺔ أدت ﺑﺪورﻫﺎ
إﻟ ــﻰ ﺗــﻮﻗـﻌــﺎت ﻫ ـﺒــﻮط ﻓــﻲ ﻣ ـﻌــﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺪارك اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺘﻔﻜﻚ
ً
وﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﺤ ــﺮب ﻣ ـﺒ ـﻜ ــﺮا ،ﻓ ـﻤــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗــﻊ أن
ﺗﻜﻮن اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻟــﻸداء اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻷﺳﻮاﻗﻪ ﻣﻊ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،2019واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ ،إن ﺗﻢ
ﺗ ــﺪارك ذﻟــﻚ اﻟﺘﻔﻜﻚ ﻛﻤﺎ ﺗــﻮﺣــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮات
اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت اﻷرﺟـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻴ ــﻦ ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻨﻪ إرﻫﺎﺻﺎت ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ إن ﺧﺮﺟﺖ ﺑﺎﺗﻔﺎق
ً
أو ﺣﺘﻰ إن اﺳﺘﻤﺮت ﻋﻀﻮا ﻓﻴﻪ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن
ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻷداء إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.

ً
ً
ً
 ٢٠١٩ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮا وﻗﺪ ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺒﻮرﺻﺔ أداء ﻣﺘﺬﺑﺬﺑﺎ

أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺿﻌﻴﻔﺔ وﻻ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻷي إﺻﻼح ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻫﺸﺎﺷﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
أﻓ ــﺎد ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ"اﻟـﺸــﺎل" ﺑــﺄن ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑ ــﺪأت ﺣﻘﺒﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم  2018ﻣﻊ إﻃﻼق ﻣﺸﺮوع
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق ،وﻛﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻮق إﻟﻰ  3أﺳــﻮاق ﻫﺪف
رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،واﻷﺳﻮاق اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻫﻲ "اﻷول"
ً
و"اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ" و"اﻟﻤﺰادات" ،وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات "ﻓﻮﺗﺴﻲ راﺳﻞ" ،واﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ أول
ﺑﻮرﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻮق ،وﻣﻦ
ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻄﻮرات ،أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز–
داو ﺟــﻮﻧــﺰ ﻟـﻤــﺆﺷــﺮات اﻷﺳـ ــﻮاق" ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
ﻛﺴﻮق ﻧﺎﺷﺊ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2019
ووﻓﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻘﺎب اﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ "ﻓﻮﺗﺴﻲ راﺳﻞ" )FTSE
 ،(Russellإذ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2018اﻛﺘﻤﺎل
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ إدراﺟـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ "ﻓﻮﺗﺴﻲ راﺳــﻞ"
ﻟــﻸﺳــﻮاق اﻟـﻨــﺎﺷـﺌــﺔ ،وﻳـﻔـﺘــﺮض أﻧــﻪ ﻳﺘﻢ اﻛـﺘـﻤــﺎل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ .2018
ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،ﺿﻤﺖ ﺷﺮﻛﺔ "ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل
إﻧ ـﺘــﺮﻧــﺎﺷ ـﻴــﻮﻧــﺎل" ) (MSCIﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ إﻟ ــﻰ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﺎم  ،2019اﻟﺬي ﻋﻠﻰ أﺛﺮه
ﻗﺪ ﺗﺘﻢ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ،
وأﻋـﻠـﻨــﺖ اﻟـﺒــﻮرﺻــﺔ ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ إﻃﻼﻗﻬﺎ
ﻧﻈﺎم ﺗﺪاول اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ  -OTC-أو ﺧﺎرج
اﻟﻤﻨﺼﺔ.
ً
وﺳ ـﺠــﻞ ﻣــﺆﺷــﺮ "اﻟ ـﺸ ــﺎل" ً
أداء ﻣــﻮﺟ ـﺒــﺎ ﻣــﻊ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ ﻋــﺎم
 2018ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮاه ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،2017إذ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ
 429ﻧﻘﻄﺔ ،أي ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺤﻮ  42ﻧﻘﻄﺔ أو  10.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  387ﻧﻘﻄﺔ.
وﻛــﺎﻧــﺖ أﻋ ـﻠــﻰ ﻗـ ــﺮاءة ﻟـﻤــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﺸــﺎل ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺑـﺘــﺎرﻳــﺦ
 8/8/2018ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻎ  442.3ﻧﻘﻄﺔ ،وأدﻧ ــﻰ ﻗ ــﺮاء ة ﻟــﻪ ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ  31/5/2018ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻎ  382.7ﻧﻘﻄﺔ ،وﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺳـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟـﻌــﺎم اﻟـﻤـﻨـﺼــﺮم ) (2018ﻣــﻊ ﻋــﺎم  ،2017ﻧﻼﺣﻆ
اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﻨﺤﻮ  26.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﻌﺪل
اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﺪاوﻻﺗﻬﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  16.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻧﺤﻮ  22.9ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻤﻌﺪل ﻋﺎم  ،2017ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،رﺑﻤﺎ أﺗﻰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻮف اﻟﺬي ﻳﺼﺎﺣﺐ أي
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮي ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ،وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﻐﻴﺎن
ً
اﻷﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﺤﺪﻳﺪا اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﻇـﻠــﺖ ﻧﺼﻒ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻤــﺪرﺟــﺔ )ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﻨﺴﺤﺒﺔ( ﺿﻌﻴﻔﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،ﻓﻠﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﺳﻮى ﻋﻠﻰ 1.5
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻴﻬﺎ .وﺣﺘﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ،
ً
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺎدﻻ ،إذ ﺣﺼﻠﺖ  12ﺷﺮﻛﺔ

ﺻﻐﻴﺮة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  1.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ  8.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.
وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ) 175ﺷﺮﻛﺔ( ﻧﺤﻮ 29.187
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،وﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 2017
ً
ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻬﺎ ﺣﻘﻘﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  1.71ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر
أو ﻧﺤﻮ  6.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  64ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣــﻦ أﺻــﻞ  ،175ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺠﻠﺖ 107
ﺷــﺮﻛــﺎت اﻧـﺨـﻔــﺎﺿــﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟــﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ 4
ﺷﺮﻛﺎت ﻓﻘﻂ.
وﺟ ــﺎء أﻛـﺒــﺮ ارﺗ ـﻔ ــﺎع ﻣــﻦ ﻧـﺼـﻴــﺐ ﻗـﻄــﺎع اﻟـﺒـﻨــﻮك ﺑﻨﺤﻮ
 2.18ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر وﻛﺎن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺘﺪاوﻻت
اﻷﺟﺎﻧﺐ ،ﺗﻼه ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺤﻮ 212.5
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ً
اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺤﻮ  247.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ،ﺣﻘﻖ "ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻮﻃﻨﻲ" أﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ 874
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ،ﺗﻼه "ﺑﻴﺖ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ" ﺑﺎرﺗﻔﺎع  554.1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺛﻢ "ﺑﻨﻚ
ﺑﻮﺑﻴﺎن" ﺑﻨﺤﻮ  345.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻣــﺎزال ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ
ﺑ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ وﺑ ـﻨ ـﺤ ــﻮ ) 55.2%ﻧـﺼـﻔـﻬــﺎ
ﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﻦ ﻫـﻤــﺎ ﺑـﻨــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ وﺑ ـﻴــﺖ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ( ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﺳ ــﺎﻫ ــﻢ ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ ﺛ ــﺎﻧ ــﻲ أﻛـﺒــﺮ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﻨﺤﻮ  11.6ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟـﺒــﻮرﺻــﺔ.
وﺣﺎز اﻟﻘﻄﺎﻋﺎن ﻧﺤﻮ  66.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺒــﻮرﺻــﺔ ،وﺑ ـﻠ ــﻎ ﻧـﺼـﻴـﺒـﻬـﻤــﺎ ﻣ ــﻦ ﺳ ـﻴــﻮﻟ ـﺘ ـﻬــﺎ ،أي ﻗﻴﻤﺔ
ﺗﺪاوﻻﺗﻬﺎ ﻧﺤﻮ  67.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺣﺼﺪ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت
ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  9.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ 9.7 ،ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻟﺘﻬﺎ.

وﻟﻮ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺑﺮﺑﺤﻴﺔ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم 2017
ً
ً
ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎم ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ،ﻧﻼﺣﻆ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﺑﺤﺪود  8.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﺒﻠﻮﻏﻬﺎ ﻧﺤﻮ  1.57ﻣﻠﻴﺎر
دﻳـﻨــﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  1.45ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨــﺎر ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻣﻦ ﻋﺎم .2017
وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﺑﺤﺔ واﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ
 122ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ  166أﻋﻠﻨﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺣﻘﻘﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﺑﺤﺔ ﻧﺤﻮ  1.639ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،ﺧﺼﻢ ﻣﻨﻬﺎ
 64.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﺜﻠﺖ ﻧﺼﻴﺐ  44ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ.
وﺳــﺎﻫــﻢ ﻗـﻄــﺎع اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻨﺤﻮ  55ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ أرﺑــﺎح
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،ﺗﻼه ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﻨﺤﻮ  12.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ً
ً
اﻷرﺑﺎح ،وﺷﺎرﻛﺖ  9ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ أﺻﻞ  12ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻧﺎﺷﻄﺎ
ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ أو  33ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ ﺗﻠﻚ اﻷرﺑ ــﺎح ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻞ
ﻗﻄﺎع وﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﻄﻠﻘﺔ.
وﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ،ﻛــﺎن أﻛـﺒــﺮ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ

ً
أرﺑﺎح اﻟﺒﻮرﺻﺔ "ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ" اﻟﺬي ﺣﻘﻖ أرﺑﺎﺣﺎ
ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﻨﺤﻮ  272.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ،ﺗــﻼه "ﺑـﻴــﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ" ﺑـﻨـﺤــﻮ  169.1ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﺣﻘﻘﺖ
ﺷﺮﻛﺔ "اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ" ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ
ﺑﻨﺤﻮ  11.3ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ،ﺗﻠﺘﻬﺎ ﺷــﺮﻛــﺔ "إﻳ ـﻔــﺎ ﻟﻠﻔﻨﺎدق
واﻟﻤﻨﺘﺠﻌﺎت" ﺑﻨﺤﻮ  9.9ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.
وﻋﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ
ً
ﻃﺒﻘﺎ ﻵﺧــﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة وﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس
ﺳ ـﻨ ــﻮي ،وﻣ ـﻘــﺎرﻧ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻊ ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ ﻋ ــﺎم  ،2017ﻧــﻼﺣــﻆ أن
ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻟﺴﻌﺮ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق ) (P/Eﺗﺮاﺟﻊ
أي ﺗﺤﺴﻦ -إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  13.5ﻣﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  14.5ﻣﺮة.وارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻌﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ) (P/Bإﻟﻰ ﻧﺤﻮ
 1.06ﺿﻌﻒ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  1.00ﺿﻌﻒ ،وارﺗـﻔــﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ) ،(ROEإﻟــﻰ ﻧﺤﻮ  7.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﻨﺤﻮ  6.9ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وﻣـﻌــﻪ ارﺗ ـﻔــﻊ اﻟـﻌــﺎﺋــﺪ ﻋﻠﻰ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻــﻮل ) ،(ROAإﻟﻰ ﻧﺤﻮ  1.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻨﺤﻮ  1.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗﻌﻄﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ﻋﺎم 2019
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ،ﻓــﻲ اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ اﻹﻳـﺠــﺎﺑــﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺳﻌﺎر
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ رﺧﻴﺼﺔ ،إذ ﺗﺒﺎع أﺳﻬﻢ ﻧﺤﻮ
 61.7ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟ ـﻤــﺪرﺟــﺔ ﺑـﺨـﺼــﻢ ﻳ ــﺮاوح
ﻣــﺎ ﺑﻴﻦ  30و  80ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ،وﻓﻲ
ً
ً
ً
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ أﻳﻀﺎ ،ﻧﻠﺤﻆ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻻﻓﺘﺎ ﻹﺟــﺮاء ات
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﻤﺮار إﺟﺮاءات ﺗﻄﻮﻳﺮ
أﺧﺮى ﻓﻲ ﻋﺎم  .2019ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﻤﺎ وﺟﻮد ﻓﺎﺋﺾ ﻛﺒﻴﺮ
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻳﻌﻜﺴﻪ ﺣﺠﻢ وداﺋﻊ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺘﻀﺨﻤﺔ رﻏﻢ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺪﻳـﻨــﺎر اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳـﻌــﺎﻧــﻲ اﻷﺻ ــﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ
ً
ﻟﻸﺳﻬﻢ أي اﻟﻌﻘﺎر ﺿﻐﻮﻃﺎ إﻟﻰ اﻷدﻧﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎره ﺑﻤﺎ
ﻳﺮﺟﺢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻓﻲ ﺳﻴﻮﻟﺘﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷﺳﻬﻢ.
وﺗﺄﺗﻲ رﻳﺎح ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ ﺿﻌﻴﻔﺔ ،وﺳﻂ ﻏﻴﺎب ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻷي إﺻﻼح
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ ،ﻣــﻊ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺿﻌﻒ
اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،وأﺣﺪاث اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺨﻼف
اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ اﻹﻗـﻠـﻴـﻤــﻲ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟـﺘــﻮﻗـﻌــﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ
ﺿﻌﻒ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﻋﻠﻴﻪ ،ﻧﻌﺘﻘﺪ أن
ً
ً
ﻋﺎم  2019ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮا ،وﻣﻌﻪ ﻗﺪ ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
ً
ً
أداء ﻣﺘﺬﺑﺬﺑﺎ ﻣﻊ ﻣﻴﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﻟﻼﺗﺠﺎه اﻟﻤﻮﺟﺐ ،وﻛﻨﻪ ﻗﺪ
ً
ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻓــﻲ اﻻﺗـﺠــﺎﻫـﻴــﻦ ،ﻓﻘﺪ ﻳـﻜــﻮن ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ إن ﺻﺎﺣﺒﻪ
ً
ً
ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻧﻔﺮاﺟﺎ وﻟﻮ ﺑﺴﻴﻄﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﺪاث
ً
اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ أﻳﻀﺎ.
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ً
»اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻃﺮح  ٤٢إﺻﺪارا ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
ﺑـ  ٩.١٤ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ٢٠١٨

١٣

اﻗﺘﺼﺎد

ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﻨﺪات ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ وﺗﻮرق ﻟﻔﺘﺮات ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﻴﻦ  ٣و ٦أﺷﻬﺮ
ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺳﺘﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻊ
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺳﻘﻒ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ
واﻟﺴﻜﻨﻲ وﺗﺮﻗﺐ
إﻗﺮار اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري

ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻹﺻﺪارات ﻟﻠﺴﻨﺪات
واﻟـﺘــﻮرق اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﻫﺎ
ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ﻟـﻠـﻘـﻄــﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺧــﻼل ﻋــﺎم  2018ﻧﺤﻮ
ً
 42إﺻ ـ ـ ــﺪارا ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬــﺎ ﻧ ـﺤــﻮ 9.14
ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ،وﺗﺮاوﺣﺖ اﻟﻔﺘﺮات
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪات ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ
ﺑﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ وﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻳﻨﺘﻬﻲ آﺧﺮ
إﺻ ــﺪار ﺧ ــﻼل  2018ﻓــﻲ  2أﺑــﺮﻳــﻞ
اﻟﻤﻘﺒﻞ وﺗــﺮاوح اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ
 2.12ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ و 3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻟـ ــﻺﺷـ ــﺎرة ﻓـ ــﺈن ارﺗـ ـﻔ ــﺎع ﺣﺠﻢ
إﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺪارات اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺪات واﻟ ـ ـﺘـ ــﻮرق
اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺟﺎء ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم إﺻﺪار
أدوات دﻳ ـ ـ ــﻦ ﻋ ـ ـ ــﺎم ﻃ ــﻮﻳـ ـﻠ ــﺔ أﺟ ــﻞ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،إذ ﻛــﺎن آﺧﺮ
إﺻﺪار ﻓﻲ  27دﻳﺴﻤﺒﺮ  ، 2018وﻗﺪ
اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،وﻟﻢ

ﻳﺘﻢ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن أو ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ
ﻳ ـﺘ ـﻴــﺢ ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي إﺻ ـ ـ ــﺪار أدوات
دﻳ ــﻦ ﻋ ــﺎم واﻻﺳ ـﺘ ــﺪاﻧ ــﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﺤﺴﻦ أﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺣﻘﻖ
ً
ﻓﻮاﺋﺾ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺘﺮات ،ﻓﻀﻼ
ﻋ ــﻦ أن اﻟ ـﺒــﺪﻳــﻞ ﻛ ــﺎن اﻟ ـﺴ ـﺤــﺐ ﻣﻦ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
وﻣ ـﻌــﺮوف أن إﺻ ـ ــﺪارات اﻟﺒﻨﻚ
اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﺑـ ـﻬ ــﺪف ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ
اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟـﻤـﺼــﺮﻓــﻲ
ً
اﻟـﺘــﻲ ﺗﺸﻬﺪ وﻓ ــﺮة ﻫﺎﺋﻠﺔ وﺗﺪﻓﻘﺎ
ً
ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﻮداﺋﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﻮ ﺑﻄﻲء
ﻟــﻼﺋـﺘـﻤــﺎن اﻟـﻤـﺼــﺮﻓــﻲ ،ﻣـﻤــﺎ ﻳﺮﻓﻊ
ﻣـﻨـﺴــﻮب اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟـﻔــﺎﺋـﻀــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع.
وﺷ ـ ـﻬـ ــﺪت ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻹﺻ ـ ـ ـ ــﺪارات
أواﺧﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ أﻋﻠﻰ

ﻃـﻠــﺐ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻹﺻ ـ ــﺪارات،
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻤ ــﺖ ﺧـ ــﻼل اﻟـ ـﻌ ــﺎم إذ ﺑـﻠــﻎ
ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ ﺑﻘﻴﻤﺔ 360
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺤﻮ 2.58
ﻣـﻠـﻴــﺎر دﻳ ـﻨ ــﺎر وﻛ ــﺎن ﻋ ــﺎﺋ ــﺪه ﻳﺒﻠﻎ
ً
 2.8750ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وإﺟﻤﺎﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ً
اﻹﺷ ــﺎرة إﻟــﻰ أن  30إﺻ ــﺪارا ﺣﻠﺖ
آﺟــﺎﻟ ـﻬــﺎ واﺳ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﺖ ،وﺗ ـﺒ ـﻘــﻰ 12
إﺻﺪار ﻣﻦ اﻹﺻﺪارات ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻳﺴﺘﺤﻖ آﺧﺮﻫﺎ
ﻣﻄﻠﻊ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧــﺮ ،ﺗﺒﺪي ﻣﺼﺎدر
ً
ً
ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﻔﺎؤﻻ ﻛﺒﻴﺮا ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﻨﻤﻮ ﺧــﻼل ﻋــﺎم  2019ﻋﻠﻰ أﻣﻞ
إﺻـ ـ ــﺪار ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟ ــﺮﻫ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري
ﺑـﺸـﻜـﻠــﻪ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋــﻲ ودﺧ ــﻮﻟ ــﻪ ﺣﻴﺰ
ً
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻔﺘﺢ آﻓﺎﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪة
أﻣﺎم اﻟﺒﻨﻮك وﺳﻴﻔﺘﺢ اﻟﺸﻬﻴﺔ أﻛﺜﺮ

ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ وﺳـﻴـﺠــﺬب ﻋﻤﻼء
ً
ً
وﻳﺤﻘﻖ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
ً
أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ ﻳ ـﻨ ـﺘ ـﻈــﺮ أن ﺗـ ـﺒ ــﺪأ آﺛـ ــﺎر
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ
اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻘ ــﺮوض
واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﺴﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺴﻘﻒ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ
 95أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﻬﻼﻛﻲ
وإﺳﻜﺎﻧﻲ ،إذ إن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت دﺧﻠﺖ
ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻜﻦ آﺛــﺎرﻫــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﺋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ﺳ ـﺘ ـﻈ ـﻬــﺮ ﻓـ ــﻲ 2019
ﺑﺸﻜﻞ أوﺿﺢ.
وإزاء ذ ﻟ ـ ـ ــﻚ ،ﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ أن ﺗـﻌـﻤــﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺪ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺧـ ـ ـﻔ ـ ــﺾ ﺣ ـﺠ ــﻢ
إﺻﺪارات اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﻮﺟﻬﻪ
ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.

ً
»اﻟﺘﺠﺎرة« ١٤٩٨ :ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﻋﺒﺮ
»اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﻮاﺣﺪة« ﺑﺪﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ

اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﻦ وأﻣﻴﺮﻛﺎ

ً
● اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺼﻌﺪ  ٢.٣١دوﻻر ﻟﻴﺒﻠﻎ  ٥٤.٩٥دوﻻرا
● إﻳﺮان :ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺪد »ﻣﺤﺘﻤﻠﻴﻦ« رﻏﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ 2.31
دوﻻر ﻓﻲ ﺗــﺪاوﻻت أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﻴﺒﻠﻎ 54.95
دوﻻرا ﻣﻘﺎﺑﻞ  52.64دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻮاﺣﺪ
ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ
اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﺻـﻌــﺪت أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺣــﻮاﻟــﻲ 2
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أﻣﺲ اﻷول ﺑﻌﺪ أن ﺧﻔﻔﺖ ﻣﺤﺎدﺛﺎت
ﺗ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻣـﻘـﺘــﺮﺣــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
واﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﻦ ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨـ ــﺎوف ﻣ ـ ــﻦ ﺗ ـﺒ ــﺎﻃ ــﺆ
اﻗـﺘـﺼــﺎدي ﻋﺎﻟﻤﻲ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻧﺤﺴﺮت
ﺑﻌﺪ أن أﻋﻠﻨﺖ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ زﻳــﺎدة
ﺣﺎدة ﻓﻲ ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻮﻗﻮد.
وأﻧﻬﺖ ﻋﻘﻮد ﺧﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺰﻳﺞ
ﺑﺮﻧﺖ ﻷﻗﺮب اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺪاول ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
 1.11دوﻻر ،أو  1.98ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﺘﺴﺠﻞ ﻋﻨﺪ
اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  57.06دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وأﻏـﻠـﻘــﺖ ﻋـﻘــﻮد ﺧــﺎم اﻟـﻘـﻴــﺎس اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ

ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ  87ﺳﻨﺘﺎ ،أو
 1.85ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،إﻟﻰ  47.96دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﻋﻨﺪ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻗﻔﺰت
أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺎﻣﻴﻦ ﺣﻮاﻟﻲ  4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺑﻌﺪ أن أﻧﻬﻰ اﻟﺨﺎﻣﺎن اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺎن اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺒﻮط ﺣﺎد ،ﺳﺠﻠﺖ اﻷﺳﻌﺎر
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻷول ﻣﻦ ،2019
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺆﺧﺮا زادت اﻟﻘﻠﻖ
ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﻳـﻨـﻬــﻲ ﺑــﺮﻧــﺖ اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع ﻋـﻠــﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﺑﺤﻮاﻟﻲ  9.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺻﻌﺪ اﻟﺨﺎم
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻧﺤﻮ  5.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﺎ
ﺑﻌﺪ أن أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ زﻳﺎدة ﺣﺎدة ﻓﻲ ﻣﺨﺰوﻧﺎت
اﻟـﺒـﻨــﺰﻳــﻦ ﻣــﻊ ﻗـﻴــﺎم ﻣـﺼــﺎﻓــﻲ اﻟـﺘـﻜــﺮﻳــﺮ ﺑﺮﻓﻊ
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ إﻟــﻰ  97.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،وﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻣﺴﺠﻞ
ﻟﻬﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم.
وأﺷـ ـ ــﺎرت اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت إﻟـ ــﻰ أن ﻣ ـﺨ ــﺰوﻧ ــﺎت
اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ارﺗﻔﻌﺖ  6.9ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻗـﻔــﺰت ﻣـﺨــﺰوﻧــﺎت ﻧــﻮاﺗــﺞ
اﻟﺘﻘﻄﻴﺮ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺪﻳﺰل وزﻳﺖ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ،
 9.5ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ ﺑ ــﺮﻣ ـﻴ ــﻞ ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﻣ ــﻊ ﺗــﻮﻗ ـﻌــﺎت
ﻟﺰﻳﺎدﺗﻴﻦ ﺗﻘﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺑﺮﻣﻴﻞ.
وﻟــﻢ ﻳﻄﺮأ ﺗﻐﻴﺮ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﺨﺎم
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧـ ــﺮ ،ﻗ ــﺎل ﻧــﺎﺋــﺐ وزﻳـ ــﺮ اﻟـﻨـﻔــﻂ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ أﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎ أﻣﺲ ،إن ﻛﻞ
اﻟــﺪول اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺮاء ﻛﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ واردات اﻟﻨﻔﻂ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻣﻌﺒﺮا
ﻋﻦ أﻣﻞ ﻃﻬﺮان ﻓﻲ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺪد.
واﻧﺴﺤﺒﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق

 ٦٦ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟﻨﻤﺴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ٢٠١٨
ذﻛﺮ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻨﻤﺴﺎوﻳﺔ د .ﻣﻀﺮ ﺧــﻮﺟــﺔ أﻣــﺲ ،أن ﺣﺠﻢ
اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻨﻤﺴﺎ ﺑﻠﻎ
 58ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو »ﻧﺤﻮ  66ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر« ﺧﻼل
ً
اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  2018ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺑﻠﻮﻏﻪ
ً
ﻧﺤﻮ  120ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ »ﻧﺤﻮ  136.5ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر«
ﺑﻌﺪ اﻛﺘﻤﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت وأرﻗﺎم اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
وﻗــﺎل ﺧﻮﺟﺔ ﻟـ«ﻛﻮﻧﺎ« ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ
ﻓ ــﻲ اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع »اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮل ﻟ ـﻠ ــﺮﻗ ـﻤ ـﻴ ــﺔ« ﻟ ـﻠ ـﻐــﺮف
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺰﻣﻊ ﻋﻘﺪه ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
ﻏﺪا ،إن اﻟﻨﻤﺴﺎ ﺗﺼﺪر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وﻣﻨﻬﺎ اﻟـﺴـﻴــﺎرات وﻋــﺮﺑــﺎت اﻹﻃـﻔــﺎء
واﻷدوﻳ ــﺔ واﻟﻤﺠﻮﻫﺮات ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺎرﻛــﺎت ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺸﻬﺮة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻷﻃﻌﻤﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

واﻟ ـﻜ ـﻴ ـﻤــﺎوﻳــﺎت .وأﺷ ـ ــﺎد ﺑـﻤـﺴـﺘــﻮى اﻟـﺘ ـﻌــﺎون
ً
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻨﻤﺴﺎ ﻻﻓﺘﺎ
إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻓﻲ ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻧﺘﻄﻠﻊ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺄﻟﻖ واﻟﻨﺠﺎﺣﺎت«.
وذﻛــﺮ أﻧــﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺧــﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
إ ﻗــﺎ ﻣــﺔ ﻣﻨﺼﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ
اﻟـ ـﻐ ــﺮف اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ واﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ ﻣﻊ
اﻟﻐﺮف اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺳﻬﻠﺔ وﺳﻠﺴﺔ.
وأﻛ ــﺪ ﺧــﻮﺟــﺔ أﻫـﻤـﻴــﺔ اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎءات واﻟـﺘـﻌــﺎون
اﻟ ـﻘ ــﺎﺋ ــﻢ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻐ ــﺮﻓ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻤ ـﺴ ــﺎوﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ
ً
واﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ  -اﻟﻨﻤﺴﺎوﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت.

اﻟ ـﻨ ــﻮوي اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،وأﻋ ــﺎدت
ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻨﻔﻄﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣــﺆﻗــﺖ ﻟـﺜـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ ﻣـﺸـﺘــﺮﻳــﻦ ﺑ ـﻤــﻮاﺻ ـﻠــﺔ ﺷ ــﺮاء
اﻟﺨﺎم ﻣﻦ إﻳﺮان.
وﻧـ ـﻘ ــﻞ ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ ﻣ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت وزارة اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ
اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧـﺘــﺮﻧــﺖ )ﺷــﺎﻧــﺎ( ﻋــﻦ زﻣﺎﻧﻲ
ﻧﻴﺎ ﻗﻮﻟﻪ» :اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻬﻨﺪ واﻟﻴﺎﺑﺎن وﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ودول أﺧﺮى ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎءات
ﻣﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ
ﺷ ــﺮاء ﺣﺘﻰ وﻟــﻮ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻧﻔﻂ واﺣ ــﺪ آﺧــﺮ ﻣﻦ
إﻳﺮان«.
واﺳﺘﺪرك »رﻏــﻢ اﻟﻀﻐﻮط اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻘﺪ زاد ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﺠﺸﻊ واﻟﺴﻌﻲ وراء ﻣﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ« ،وﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.

وﺑـ ــﺎﻹﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـ ــﺪول اﻟـ ـﺘ ــﻲ ذﻛ ــﺮﻫ ــﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆول اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ﻓ ـﻘــﺪ ﻣـﻨـﺤــﺖ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﺪة  180ﻳﻮﻣﺎ
ﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺎ واﻟﻴﻮﻧﺎن وﺗﺎﻳﻮان وﺗﺮﻛﻴﺎ.
وﺗﺴﻌﻰ واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻮﻗﻒ ﺻــﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ
اﻹﻳــﺮاﻧ ـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـﻜــﺎﻣــﻞ ﺑ ـﻬــﺪف ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ
اﻟ ـﺼــﺎروﺧ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻨــﻮوﻳــﺔ وﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ ﻧـﻔــﻮذﻫــﺎ
اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻲ اﻟـﻤـﺘــﺰاﻳــﺪ ﻓــﻲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ.
وﺣﺜﺖ إﻳﺮان دوﻻ أوروﺑﻴﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ آﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻬﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ.
وﻗ ــﺎل زﻣــﺎﻧــﻲ ﻧـﻴــﺎ ،إن ﺗـﻠــﻚ اﻵﻟـﻴــﺔ ﺳﺘﻜﻮن
»ﻣﻔﻴﺪة ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻨﻔﻮذ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ أي
ﺧﻄﻮة أوروﺑﻴﺔ«.

ﻗ ـ ــﺎ ﻟ ـ ــﺖ وزارة ا ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة
واﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ إﻧ ــﻪ
ﺗ ــﻢ إﺻ ـ ـ ـ ــﺪار  1498ﺗــﺮﺧـﻴـﺼــﺎ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻋﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟــﻸﻋـﻤــﺎل )اﻟ ـﻨــﺎﻓــﺬة اﻟــﻮاﺣــﺪة(
ﺧﻼل ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأوﺿـ ـ ـﺤ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﻓــﻲ
ﺑﻴﺎن أن اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻤﺬﻛﻮرة
ﺷ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ــﺖ  1393ﺗ ــﺮ ﺧـ ـﻴـ ـﺼ ــﺎ
ﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻷﺷـ ـ ـﺨ ـ ــﺎص و13
ﺗ ــﺮﺧـ ـﻴـ ـﺼ ــﺎ ﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت ﺣـ ــﺮة
ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺎﻫ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﻐ ـ ــﺮ و35
ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ.
وأﺿـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺖ أن »اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﻓـ ــﺬة
اﻟ ــﻮاﺣ ــﺪة« ﺗﻠﻘﻰ  5014ﻃﻠﺒﺎ
ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺎت اﻷﺷﺨﺎص
ا ﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪ ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ  2014ﻃـﻠـﺒــﺎ
وﺗـ ـ ــﻢ ﺗ ــﺄﺳـ ـﻴ ــﺲ  850ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ
وﺟﺎر ﺗﺄﺳﻴﺲ  1102أﺧﺮى،
ﻣﺒﻴﻨﺔ أﻧــﻪ ﺗﻠﻘﻰ  1757ﻃﻠﺒﺎ
ﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺷﺮﻛﺎت اﻷﺷﺨﺎص
أﺻــﺪر ﻣﻨﻬﺎ  1393ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ

وﻫﻨﺎك  607ﻗﻴﺪ اﻹﺻﺪار.
وأﻓ ــﺎدت ﺑــﺄن اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﻠﻘﻰ
ﻛﺬﻟﻚ  105ﻃﻠﺒﺎت ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
ﺷ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺎت ﺣ ـ ـ ـ ــﺮة ﻣـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎﻫـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺼﻐﺮ اﻋﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺎ  28ﻃﻠﺒﺎ،
ﻣﻮﺿﺤﺔ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
ﺗﺄﺳﻴﺲ  12وﺟ ــﺎر ﺗﺄﺳﻴﺲ
 16ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺗـ ـﻠـ ـﻘ ــﻰ  26ﻃ ـﻠ ـﺒــﺎ
ﻟـ ـﺘ ــﺮﺧـ ـﻴ ــﺺ ﺷـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺎت ﺣـ ــﺮة
ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ أﺻﺪر ﻣﻨﻬﺎ
 19ﻃﻠﺒﺎ.
وذﻛﺮت أﻧﻪ ﺗﻠﻘﻰ  177ﻃﻠﺒﺎ
ﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻣــﺮ ﻛـﺒــﺎت ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ
أﺻـ ـ ــﺪر ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ  86ﺗــﺮﺧـﻴـﺼــﺎ
وﺟﺎر إﺻﺪار  91ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ.

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ دﺑﻲ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﺗﺨﺺ ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻣﺠﻤﺪة ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ﻓﻲ ﻧﺰاع ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﺸﺮﻳﻜﻪ اﻟﻌﺎم ،ﺑﻮرت ﻟﻴﻨﻚ
ﺟﻲ ﺑﻲ اﻟﻤﺤﺪودة ،ﻟﺪى ﺑﻨﻚ ﻧﻮر ﻓﻲ
دﺑﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷﻣﻮال
ﺑﺪون أي ﺳﺒﺐ.
وﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ــﺮﺳ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺆرﺧ ـ ــﺔ ﻓــﻲ
 30د ﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ  ،2018ﻛ ـﺘــﺐ ا ﻟ ـﻨــﺎ ﺋــﺐ
اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎر ﺿ ــﺮار
اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ إﻟــﻰ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـﻌــﺎم ﻓﻲ
دﺑ ــﻲ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎر ﻋ ـﺼــﺎم اﻟـﺤـﻤـﻴــﺪان
ﻳ ـﻄ ـﻠ ــﺐ ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ »رﻓ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻔ ــﻆ )ﻋ ــﻦ
اﻷﻣــﻮال( ...وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ
اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻤﺬﻛﻮر«.
ﻓﺒﻌﺪ أن ﻗﺎﻣﺖ دﺑﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺪة أﺷﻬﺮ
ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﻖ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺸ ــﺮوﻋ ـﻴ ــﺔ وﺻـﺤــﺔ

أﻋﻠﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﻮاﻧﺊ ،أﻣﺲ ،أن
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻧﻀﻤﺖ إﻟــﻰ ﺟـﻬــﻮده اﻟﺘﻲ
اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮت ﻣـﻨــﺬ ﻋ ــﺎم ﻻﺳـ ـﺘ ــﺮداد 496
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دوﻻر أﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻣ ــﻦ أﻣـ ــﻮال
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ دﺑﻲ.
ً
وﻃﻠﺒﺖ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ رﺳﻤﻴﺎ ﻣﻦ
دﺑﻲ ﻓﻚ ﺗﺠﻤﻴﺪ وإﻋﺎدة اﻷﻣﻮال إﻟﻰ
»ﺻ ـﻨــﺪوق اﻟ ـﻤــﻮاﻧــﺊ« ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﺨﺎﺻﺔ ،اﻟﺬي ﺳﻴﻮزع اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ واﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ.
وﺑﺎع اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017
آﺧــﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ وﺣ ــﻮل ﻣﺒﻠﻎ 496
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟــﻰ اﻟﺤﺴﺎب

اﻷﻣـ ـ ــﻮال وﺧ ـﻠــﻮﻫــﺎ ﻣ ــﻦ أي ﻣ ـﺨــﺎوف
ﻗــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ ،ﺑـﻘـﻴــﺖ ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ -
أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﻮاﻧﺊ
 اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰاﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻷﻣﻮال.
واﻵن وﺑ ـﻌ ــﺪ أن رﻓ ـﻌ ــﺖ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
ﺗ ـﺤ ـﻔ ـﻈ ـﻬ ــﺎ ﻋـ ـ ــﻦ اﻷﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮال ،ﻳ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ
»اﻟﻤﻮاﻧﺊ« اﻹﻓﺮاج اﻟﻔﻮري ﻋﻦ اﻷﻣﻮال
وإﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻟﺪى ﺑﻨﻚ ﻧﻮر.

وﺻـ ـ ـ ــﺮح ﻣـ ـ ـ ــﺎرك وﻟ ـ ـﻴـ ــﺎﻣـ ــﺰ ،ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻓــﻲ اﻟـﺼـﻨــﺪوق» :ﻳﺴﺮﻧﺎ
أن اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ودﺑ ــﻲ أدرﻛ ـﺘــﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻤﻮاﻧﺊ«.
وأﺿ ــﺎف ﻗــﺎﺋــﻼ» :ﻧﺤﻦ ﺣﺮﻳﺼﻮن
ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻨﺎ،
وﻗ ـﻤ ـﻨــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻔ ـﻌــﻞ ﺑ ـﺘ ــﺰوﻳ ــﺪ ﺑ ـﻨــﻚ ﻧــﻮر
ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟـﺘـﺤــﻮﻳــﻞ ﻟـﻀـﻤــﺎن ﻋــﺪم
ﺣـ ـ ــﺪوث أي ﺗ ــﺄﺧ ـﻴ ــﺮ ﻓـ ــﻲ اﻟ ــﺪﻓـ ـﻌ ــﺎت.
ﻧﺤﻦ ﻧﺸﻜﺮ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻨﺎ وأﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺒﺮﻫﻢ وﺛﻘﺘﻬﻢ ﻓﻲ
ﻓــﺮﻳــﻖ إدارﺗ ـﻨ ــﺎ ،ﻟﻜﻮﻧﻨﺎ اﻗـﺘــﺮﺑـﻨــﺎ ﻣﻦ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ«.

»ﻛﺎﻣﻜﻮ« :اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﺠﻞ أﻓﻀﻞ أداء ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ  ٥ﺳﻨﻮات
ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺒﺎﻫﺖ ﻟﻨﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ٢٠١٨
ﺗﻔﻮﻗﺖ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻓﻲ أداﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ً
ً
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ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2018ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء
ﺑﺎﻫﺖ دون ارﺗـﻔــﺎع ﻳﺬﻛﺮ ﻓــﻲ ﻋﺎم
 ،2017ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم أﻓﻀﻞ
أداء ﻣﺠﻤﻊ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
)ﻣـ ـ ـ ــﺆﺷـ ـ ـ ــﺮ ﻣ ـ ـ ـ ــﻮرﻏ ـ ـ ـ ــﺎن ﺳـ ـﺘ ــﺎﻧـ ـﻠ ــﻲ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ( ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
وﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ ذﻟـ ــﻚ ،ﺣﺴﺐ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ »ﻛﺎﻣﻜﻮ«
ً
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣــﺲ ،وﺧــﻼﻓــﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ
اﻟﺬي ﺳﺠﻠﺘﻪ اﻻﺳﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎم  2013ﺑﻨﺴﺒﺔ  25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
اﻟــﺬي ﺟــﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻧﻤﻮ ﻛﺎﻓﺔ
اﻷﺳـ ـ ـ ـ ــﻮاق ،ﻓ ـ ــﺈن ﻧ ـﻤ ــﻮ ﻋ ـ ــﺎم 2018
ﻛــﺎن ﺑﺪﻋﻢ ﻗﺪﻣﺘﻪ أرﺑــﻊ ﺑﻮرﺻﺎت
ً
ﻓﻘﻂ ﻫﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻗﻄﺮ وأﺑﻮﻇﺒﻲ
واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻔــﺎﺻ ـﻴــﻞ ،ﻳ ـﻌــﺰى اﻟـﻨـﻤــﻮ
ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻻرﺗﻔﺎع ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  20.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻮﻗﻲ
أﺑﻮﻇﺒﻲ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ
ﻧﺴﺒﺘﻪ  11.7ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ و 8.3ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
ﺛﻢ ﺟــﺎء ت ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
أﻋ ـﻘــﺎب ذﻟ ــﻚ ﺑـﻨـﻤــﻮ ﺳ ـﻨــﻮي ﺑﻠﻐﺖ
ﻧـﺴـﺒـﺘــﻪ  5.2ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺣﻴﻦ

ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻮرﺻﺘﺎ دﺑــﻲ وﻣﺴﻘﻂ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  24.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ و 15.2ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ
ذﻟــﻚ ،ﺳﻴﻄﺮت ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺬﺑﺬب
اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳــﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻛ ــﻞ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ،ﻣـﺜـﻠـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻟ ــﻚ ﻣﺜﻞ
اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
وﺗ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺮك ﻣـ ـ ــﺆﺷـ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ــﻮرﻏـ ـ ــﺎن
ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1 -/+
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل  32ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم
ً
 2018ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ  12ﻳــﻮﻣــﺎ ﻓـﻘــﻂ ﻓﻲ
ﻋﺎم .2017
وﺗـ ــﺄﺛـ ــﺮ أداء اﻷﺳـ ـ ـ ـ ــﻮاق ﺧ ــﻼل
اﻟـ ـﻌ ــﺎم إﻟـ ــﻰ ﺣ ــﺪ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﺑــﺎﻟـﻤـﺸـﻬــﺪ
اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ إﺿﺎﻓﺔ
إﻟ ــﻰ ﺣــﺮﻛــﺔ أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻛــﺎن ﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺗــﺄﺛـﻴــﺮ ﻣ ـﺤــﺪود ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺒــﻮرﺻــﺎت
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ إذ ﺗ ـﺤــﺮك ﻛــﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﻓــﻲ اﺗ ـﺠــﺎه ﻣـﻌــﺎﻛــﺲ ﻟــﻶﺧــﺮ .وﻣــﻦ
ﺿ ـﻤــﻦ أﻫـ ــﻢ اﻟ ـﻌ ــﻮاﻣ ــﻞ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ
ا ﻟ ـ ـﺘ ـ ــﻲ أدت إ ﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻧ ـ ـﻤـ ــﻮ ﺳ ــﻮ ﻗ ــﻲ
اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ واﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻛ ــﺎن إﻋــﻼن
ﻣــﺆﺷــﺮ ﻣ ــﻮرﻏ ــﺎن ﺳـﺘــﺎﻧـﻠــﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ
اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ
ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
 2019ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ

ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻷﺳـ ــﻮاق اﻟـﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺔ إﻟــﻰ
اﻻﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم .2019
وﺧﻼل اﻟﻌﺎم ،ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ــﺰﻳـ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ــﺪﻋ ـ ــﻢ ﺑ ـﻘ ـﻴ ــﺎم
ﻣ ــﺆﺷــﺮ ﻓــﻮﺗ ـﺴــﻲ ﺑـﺘــﺮﻗـﻴــﺔ اﻟ ـﺴــﻮق
إﻟـ ــﻰ ﻣ ـﺼ ــﺎف اﻷﺳ ـ ـ ــﻮاق اﻟـﻨــﺎﺷـﺌــﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ .ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أ ﺧــﺮى،
ﻛ ــﺎن ﻻﺳ ـﺘ ـﺤــﺪاث ﺿــﺮﻳـﺒــﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻀــﺎﻓــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻋـ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟـﺴـﻠــﻊ
واﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻬ ــﻼﻛـ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ واﻹﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرات ﺗ ــﺄﺛ ـﻴ ــﺮ
ﻣﺤﺪود ﻋﻠﻰ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻊ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ
ً
ً
أداء ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺟﻴﺪا ﻋﻦ ﻓﺘﺮة اﻷﺷﻬﺮ
اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم .2018
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻷداء اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ،
ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺒﻨﻮك أﻓﻀﻞ أداء ﺳﻨﻮي
ﻓﻲ ﻋﺎم  2018ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻮي،
اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﺒﺮى ﺧﻼل
اﻟﻌﺎم .إذ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
ً
اﻹﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻷﻛـ ـﺒ ــﺮ  15ﺑ ـﻨ ـﻜ ــﺎ ﻓــﻲ
دول ﻣﺠﻠﺲ ا ﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﺑﻮاﻗﻊ  74ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
ﺑـﻤــﺎ ﻳ ـﻌــﺎدل اﻟـﺜـﻠــﺚ ﺑـﻨـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـﻌــﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺳﺠﻠﺖ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻛﺒﺮى أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟ ـﻤــﻮاد اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ واﻻﺗ ـﺼــﺎﻻت
ً
ً
ﻧﻤﻮا ﻗﻮﻳﺎ ﺧــﻼل اﻟـﻌــﺎم ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ

ﺗﺮاﺟﻊ أداء ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺑﺎرزة أﺧﺮى
ﻣ ــﻦ ﺿ ـﻤ ـﻨ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎر واﻟ ـﻤ ــﺮاﻓ ــﻖ
واﻟﻨﻘﻞ.
واﺳﺘﻤﺮ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ دول
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ ﻓﻲ
اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺧﻼل ﻋﺎم  2018ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟــﺮاﺑـﻌــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ ،إذ ﺗﺮاﺟﻊ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳـﻬــﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.7ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ
 293.7ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم 2018
ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ  305.0ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎرات ﻓ ــﻲ ﻋــﺎم
 .2017وﺟﺎء اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم
اﻷول ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺪاوﻻت
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ واﻹﻣ ـ ـ ــﺎرات ُ
وﻋ ـﻤ ــﺎن،
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﻋـ ـ ّـﻮض ارﺗـ ـﻔ ــﺎع اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟـﻤـﺘــﺪاوﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ وﻗﻄﺮ
ً
واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎ ذﻟﻚ اﻻﻧﺨﻔﺎض.
وﺷﻬﺪت دﺑﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻷﻛﺒﺮ إذ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﺑـﻨـﺤــﻮ  50ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟــﻰ
 16.1ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓــﻲ ﻋــﺎم 2018
ً
ﻣﻘﺎﺑﻞ  31.1ﻣﻠﻴﺎرا ﻓﻲ ﻋﺎم .2017
وﺳﺠﻠﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ زﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ
ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  4.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  232.2ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ  79ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺪاوﻻت اﻟﺒﻮرﺻﺎت
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.

أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ

ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻟﺴﻌﺮ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاوﻻت
اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺠﺎري
ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻟﺴﻌﺮ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
إﻏﻼق اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷداء ﻟﻠﻌﺎم )(%
)(%
ﻟﻠﺮﺑﺤﻴﺔ )(x
)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(
)(x
)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(

اﻟﻜﻮﻳﺖ  -ﻣﺆﺷﺮ
اﻟﺴﻮق اﻷول

5,267.4

%9.9

اﻟﻜﻮﻳﺖ  -ﻣﺆﺷﺮ
اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

4.738.6

)(%1.9

اﻟﻜﻮﻳﺖ  -ﻣﺆﺷﺮ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم

5.079.6

%5.2

96.0

13.664

14.6

1.2

%3.9

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

7.826.7

%8.3

494.8

232,222

14.8

1.7

%4.0

أﺑﻮﻇﺒﻲ

4,915.1

%11.7

141.2

10,025

12.2

1.3

%5.2

دﺑﻲ

2.529.8

)(%24.9

91.0

16,140

7.1

0.9

%6.2

ﻗﻄﺮ

10.299.0

%20.8

161.7

18,804

14.6

1.4

%3.8

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

1.337.3

%0.4

21.1

913

8.6

0.8

%5.7

ﻣﺴﻘﻂ

4.323.7

)(%15.2

12.6

1.016

9.2

0.8

%6.7

1,018.5

292,785

13.1

1.4

%4.4

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺳﻮاق
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻤﺼﺪر :ﺑﺤﻮث "ﻛﺎﻣﻜﻮ"

١٤
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»ذي ﺑﺎﻧﻜﺮ« :اﻟﻬﺎﺷﻞ »أﻓﻀﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ« ﻟﻌﺎم ٢٠١٩
وﺻﻔﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺠﻢ اﻟﺼﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
أﻓﺎدت اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﺄﻧﻪ »إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻳﻀﻄﻠﻊ اﻟﻬﺎﺷﻞ
ً
أﻳﻀﺎ ﺑﺪور ﻗﻴﺎدي ﻓﻲ دﻋﻢ ﻧﻤﻮ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ«.

اﺧـ ـﺘ ــﺎرت ﻣ ـﺠ ـﻠــﺔ »ذي ﺑــﺎﻧ ـﻜــﺮ«
اﻟ ـﺒــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺔ ﻓــﻲ
ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻮﻣـ ــﺎت اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ
واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻤﺮﻛﺰي د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎﺷﻞ أﻓﻀﻞ
ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﻣــﺮﻛــﺰي ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ ﻟﻌﺎم .2019
وﻧـ ـﺸ ــﺮت اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠــﻮﻛــﺔ
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ »ﻓﺎﻳﻨﺎﻳﻨﺸﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ«
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أﻣﺲ،
ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﻷﻓﻀﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰﻳ ــﺔ ﺣ ـ ــﻮل اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ وﺟـ ــﺎء
اﻟ ـ ـﻜـ ــﺮواﺗـ ــﻲ ﺑـ ــﻮرﻳـ ــﺲ ﻓــﻮﺟ ـﻴ ـﺘــﺶ
ً
اﻷﻓﻀﻞ أوروﺑﻴﺎ.
ﻛ ـﻤــﺎ اﺧـ ـﺘ ــﺎرت ﻣ ـﺤــﺎﻓــﻆ اﻟـﺒـﻨــﻚ
اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ أﻟﻴﺨﺎﻧﺪرو
دﻳ ـ ـ ـ ــﺎز اﻷﻓ ـ ـﻀ ـ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى
اﻷﻣﻴﺮﻛﺘﻴﻦ وﺟــﺎء اﻟﻤﺎﻟﻴﺰي ﻧﻮر
ﺷﻤﺴﻴﻪ اﻷ ﻓ ـﻀــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
آﺳـﻴــﺎ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟـﻬــﺎدئ
وأﺧـ ـﻴ ــﺮا اﻟ ـﻤ ـﻐــﺮﺑــﻲ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠـﻄـﻴــﻒ
ً
اﻟﺠﻮﻫﺮي اﻷﻓﻀﻞ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
وﺣﻮل اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي ،ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺠﻠﺔ
ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ إﻧﻪ »ﻧﺠﻢ ﺻﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إذ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺒﻪ
ﻋﺎم  2012وﻫﻮ ﻓﻲ اﻟـ 37ﻣﻦ ﻋﻤﺮه
وﻣـ ـﻨ ــﺬ ذﻟـ ــﻚ اﻟـ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ ﺗ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻣــﻦ
ﻗـﻴــﺎدة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓــﻲ اﻟﺒﻼد
واﻹﺑـ ـﺤ ــﺎر ﺑ ــﻪ ﺑ ـﻨ ـﺠــﺎح ﻟـﻴـﺘـﺠــﺎوز
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻣ ــﻦ اﻟـﺘـﻘـﻠـﺒــﺎت
واﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺎت اﻟـﺘــﻲ أﻋﻘﺒﺖ اﻷزﻣــﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ«.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ أن »اﻟ ـﻬ ــﺎﺷ ــﻞ ﻧﺠﺢ
ﻓــﻲ رﻋــﺎﻳــﺔ أﺣــﺪ أﻗ ــﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ إذ ﺗﺘﻤﺘﻊ
ً
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎرف اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ
ﺑ ـﻤ ـﻌ ــﺪﻻت ﻋ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻠــﺔ
واﻟ ــﺮﺑـ ـﺤـ ـﻴ ــﺔ وﺗـ ـﻔـ ـﺨ ــﺮ ﺑ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى
ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻷﺻﻮل واﻟﻔﻀﻞ
ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﺠﻬﻮد
د .اﻟﻬﺎﺷﻞ وﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي
اﻟ ـﻬ ــﺎدﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ اﻻﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار
اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ«.
وأوﺿ ـﺤ ــﺖ أﻧ ــﻪ »ﺑـﺘــﻮﺟـﻴــﻪ ﻣﻦ
اﻟ ـ ـﻬـ ــﺎﺷـ ــﻞ ﺗ ـﻤ ـﻜ ــﻦ ﺑـ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس
اﻟ ـﻤ ــﺎل ﻓـﺒـﻠــﻎ ﻣ ـﻌــﺪل ﻛـﻔــﺎﻳـﺘــﻪ ﻟــﺪى
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎرف اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ  18.3ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣـﻄـﻠــﻊ ﻋـ ــﺎم  2018ﻋ ــﻼوة
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ﺣـ ـ ـ ـ ــﺪدت ﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺎت
رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ إﺿــﺎﻓـﻴــﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ذات
اﻷﻫـﻤـﻴــﺔ اﻟـﻨـﻈــﺎﻣـﻴــﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﺎﻗﺖ
ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟــﻚ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ«.
وذﻛ ـ ـ ـ ــﺮت أن ﺻ ـ ـﻨـ ــﺪوق اﻟ ـﻨ ـﻘــﺪ
اﻟﺪوﻟﻲ أﺷــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴ ــﺚ اﻟ ـﺘ ـﻜــﺎﻟ ـﻴــﻒ
واﻷرﺑـ ـ ـ ــﺎح ﻳ ـﺠ ــﺮي ﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮﻫــﺎ ﻣﻦ
ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﺗﺘﻢ إﻋﺎدة
ً
ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ دورﻳ ــﺎ ﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟﻤﺮوﻧﺔ
واﻟﻤﺘﺎﻧﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ورﺷﻴﺪة.
وأﻓ ــﺎدت اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﺄﻧﻪ »إﺿﺎﻓﺔ
إﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـ ــﺪور اﻟـ ــﺮﻗـ ــﺎﺑـ ــﻲ ﻳـﻀـﻄـﻠــﻊ
ً
اﻟـﻬــﺎﺷــﻞ أﻳـﻀــﺎ ﺑ ــﺪور ﻗـﻴــﺎدي ﻓﻲ
دﻋ ـ ــﻢ ﻧ ـﻤ ــﻮ اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ وﺣـ ـ ــﻮل اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ إذ
اﺳﺘﻀﺎف ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎﺷﻞ

اﻟـ ــﺪوﻟـ ـﻴـ ــﺔ ﻣ ـﺜ ــﻞ ﺻ ـ ـﻨـ ــﺪوق اﻟ ـﻨ ـﻘــﺪ
اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ً
اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ ﻋ ــﺪدا ﻣــﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات
واﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ــﺪوات ﻟ ـ ــﺪﻋ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت
واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
وﻧﻮﻫﺖ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬي
ﺗﺸﻬﺪه ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻹﺳ ــﻼﻣـ ـﻴ ــﺔ إذ ﺗ ـﺸ ـﻜــﻞ اﻷﺻ ـ ــﻮل
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 40
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ إﻃــﻼق ﺑﻨﻚ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ﻓ ــﻲ ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ
 2018اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ

ﺑﻐﺮض ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
اﺑ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﺎرات اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﺤــﺪﻳـﺜــﺔ واﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
ﺑﻨﻈﻢ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
وﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺖ إﻟ ـ ــﻰ أن ﻫ ـ ــﺬه اﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
أرﺑـﻌــﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت إذ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ً
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أوﻻ
ﺛ ــﻢ ﻳ ـﻘــﻮم »اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي« ﺑﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ
ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴ ــﺚ اﻷﻣ ـ ـ ــﺎن اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨــﻲ وﻣ ــﻦ
ﺛ ـ ــﻢ ﺗ ــﻮاﻓـ ـﻘـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـ ــﻊ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ــﺎت
واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ.

»أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل« ﺗﻨﻈﻢ راﺑﻊ ﻣﺆﺗﻤﺮاﺗﻬﺎ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل
ﺗﻨﻈﻢ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ  23اﻟﺠﺎري راﺑﻊ
ﻣﺆﺗﻤﺮاﺗﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﻌﻨﻮان »ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎدرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ« ،ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﺑﺪرﻳﺔ
ﺑﻔﻨﺪق وﻣﻨﺘﺠﻊ ﺟﻤﻴﺮا ﺷﺎﻃﺊ اﻟﻤﺴﻴﻠﺔ.
وﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺪرج ﺗـ ــﻮﺟ ــﻪ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺪ ﻣـ ـﺜ ــﻞ ﻫ ــﺬه
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﻬﺠﻬﺎ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻣﻨﺬ
ﻋﺎم  2016ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﻨﻮي ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻳﻤﺜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺒﺤﺚ أﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات
اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄﺳﻮاق اﻟﻤﺎل وأﻧﺸﻄﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﻣﻬﺎم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﺣﺪث
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺠــﺪات ﺑ ـﺸــﺄﻧ ـﻬــﺎ ،ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﺳ ـﺘ ـﻌــﺮاض
ﺗﺠﺎرب إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت آﻧﻔﺔ
اﻟﺬﻛﺮ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ
اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ.
ً
واﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻳﻌﻘﺐ ﺣﺪﺛﺎ
ً
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟ ـ ــﻰ ﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮي اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ
واﻷر ﺑـﻌـﻴــﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ) ،(AMERCوﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻠﺠﺎن
اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎت اﻷوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )أﻳﺴﻜﻮ( ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ ﺣﺮص اﻟﻬﻴﺌﺔ
ً
ً
ﻋﻠﻰ أن ﺗـﻜــﻮن ﻋـﻀــﻮا ﻓــﺎﻋــﻼ ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ً
ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻬﺎ ،أو
اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻟﺠﺎﻧﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﺑﻬﺪف ﺗﺒﺎدل
اﻟﺨﺒﺮات ﻣــﻊ اﻟ ــﺪول اﻷﻋـﻀــﺎء ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻀﻮر
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
وﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع اﻟـ ـﻤ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺰﻣ ــﻊ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑـ »ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳــﻮق اﻟﻤﺎل ﻣﻦ
ﺧــﻼل اﻟـﻤـﺒــﺎدرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ« ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن
ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻋﺒﺮ ﻣـﺤــﺎور ﻋــﺪة؛ أوﻟـﻬــﺎ ُﻳﺨﺼﺺ
ﻟـﺒـﺤــﺚ أﻫ ــﻢ اﻟ ـﺤ ــﻮاﻓ ــﺰ واﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎدرات اﻟﻤﺸﺠﻌﺔ
ﻟـ ــﻺدراج ﻋـﺒــﺮ إﻗـﻠـﻴــﻢ إﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﺎ واﻟ ـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ
واﻟ ـﻔ ــﻮاﺋ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺸــﻮدة ﻣ ــﻦ ذﻟ ــﻚ واﻻﻧ ـﻌ ـﻜــﺎﺳــﺎت
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋـﻠــﻰ أﺳ ــﻮاق اﻟ ـﻤــﺎل ﺑ ـﺼــﻮرة ﺧﺎﺻﺔ

وﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم .أﻣﺎ
ﺛﺎﻧﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎور ،ﻓﻴﺘﻨﺎول ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ) (SMEوآﻟﻴﺎﺗﻪ وأدواﺗﻪ،
ﻟﻴﺘﺮك ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )،(FinTech
ً
ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﺜﺎﻟﺚ وآﺧﺮ ﻣﺤﺎور اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ.
وﺗــﻮﺟ ـﻬــﺖ »أﺳ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل« ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺳـﺒــﻖ ﻟﻬﺎ
اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ،وﺣﺪدت آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ ﻋﺒﺮ رﻛﻦ ﺧﺎص ﺑﻤﻮﻗﻌﻬﺎ
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ ،ﺑــﺪﻋــﻮﺗ ـﻬــﺎ ﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮر اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴـﻴــﻦ
واﻟـﻤـﻬـﺘـﻤـﻴــﻦ ﺑــﺄﻧـﺸـﻄــﺔ اﻷوراق اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،آﻣـﻠــﺔ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ إﻧﺠﺎح ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ ،أﺳﻮة
ﺑﺴﺎﺋﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮاﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﺗﻠﺘﻘﻲ اﺗﺤﺎد ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ  -أﻣﻴﺮﻛﺎ
اﻹدارة
ً

اﻟﻌﺜﻤﺎن :ﻧﺤﺮص دوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻳﺴﻌﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ دوﻣﺎ إﻟﻰ دﻋﻢ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ
اﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎﺗـﻬــﻢ اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ ﺑـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻨــﺎﺳــﺐ ﻣﻊ
ﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
واﻟ ـﻔ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﺷــﺄﻧـﻬــﺎ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات اﻟﺸﺒﺎب ،وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ
اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ
ﻣــﺄدﺑــﺔ ﻏــﺪاء أﻋـﻀــﺎء اﻻﺗـﺤــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓــﺮع اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺪرﺳﻮن
ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.
ﺣﻀﺮ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺼﺎم اﻟﺼﻘﺮ ،وﻧﺎﺋﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺷﻴﺨﺔ اﻟﺒﺤﺮ ،واﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ – اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺻﻼح اﻟﻔﻠﻴﺞ ،وﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ  -اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻤﺮزوق،
واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎن.
وﺗ ـ ـ ــﻢ ﺧ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺎء ﺑـ ـﺤ ــﺚ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟـﻤــﻮاﺿـﻴــﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺎﻫـﺘـﻤــﺎﻣــﺎت اﻟـﺸـﺒــﺎب

اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،وﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻮﻓﺮه
ﻟﻬﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﻳﺤﺔ وﺳﻬﻠﺔ.
ً
وﺗـ ـﺤ ــﺪث اﻟـ ـﺤ ــﺎﺿ ــﺮون أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﻋ ــﻦ أﺣ ــﺪث
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻗ ــﺪﻣـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ﻣـ ــﺆﺧـ ــﺮا،
واﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻋﺒﺮ اﻟـﻤــﻮﺑــﺎﻳــﻞ ،واﻟـﺘــﻲ ﺗــﺮاﻋــﻲ أﻋـﻠــﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ إدارة
ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ،واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻛﺎن.
وﻋــﻦ ﻫــﺬا اﻟـﻠـﻘــﺎء ،ﻗــﺎل اﻟـﻌـﺜـﻤــﺎن» :ﻳﺴﻌﺪﻧﺎ
اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء ﻣــﻊ أﻋ ـﻀــﺎء اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓ ــﺮع اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة وﻋ ــﺪد ﻣﻦ
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج،
ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻤﻌﻨﺎ إﻟﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﻢ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟـﺘــﻲ ﻗــﺪ ﺗــﻮاﺟـﻬـﻬــﻢ ،واﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻬﻢ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﺨﺎرج ،وﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء ﻣﺜﻤﺮا ﺟﺪا ،وﻧﺤﻦ ﻧﻀﻊ
ً
دوﻣﺎ أﻫﺪاف اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ أوﻟﻮﻳﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻨﺎ«.
وﺗﺎﺑﻊ» :ﻳﻘﺪم ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑـ«اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻓﻲ ﻟﻘﻄﺔ ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ -ﻓﺮع اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم ،واﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﻘــﺪم ﻋ ــﺮوﺿ ــﺎ ﺣـﺼــﺮﻳــﺔ ﻟ ـﻬــﻢ ،وﻳ ــﻮﻓ ــﺮ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻔﺮ أو اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻓﺮع اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ 15

»ﻛﺎزو آﻧﺪ ﻣﻮر«
ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ
أﻋـﻠـﻨــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻛـ ــﺎزو آﻧ ــﺪ ﻣــﻮر
ﻟ ــﻸﻏ ــﺬﻳ ــﺔ ﺧ ـﻄ ـﺘ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺘ ــﻮﺳ ـﻌ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻌﺎم  ،2019اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻓﺘﺘﺎح
أﻓ ـ ــﺮع ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻟ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ،
ﻟﻴﺼﻞ ﻋﺪد أﻓﺮﻋﻬﺎ ﻧﺤﻮ  25ﻓﺮﻋﺎ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻟـﺘـﻠـﺒـﻴــﺔ اﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎت
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء ﻓ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻣـﺤــﺎﻓـﻈــﺎت
وﻣـ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ــﺪار
اﻟﺴﺎﻋﺔ.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ـ ــﺖ »أﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺧ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺎ
ﻓـﺘـﺘـﻀـﻤــﻦ اﻟـﺨـﻄــﺔ اﻻﻧ ـﺘ ـﺸــﺎر ﻓﻲ
دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ،
ﺑ ـ ــﺪاﻳ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻮدﻳـ ــﺔ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺳـﻴـﺘــﻮاﺟــﺪ ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻓ ــﺮوع ﺑــﺎﻟــﺪﻣــﺎم
واﻟﺠﺒﻴﻞ واﻟﺮﻳﺎض ،وﻓﻲ اﻹﻣﺎرات
ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ــﻼل أﻓـ ـ ـ ــﺮع ﻓ ـ ــﻲ أﺑ ــﻮﻇ ـﺒ ــﻲ
واﻟـﻌـﻴــﻦ ودﺑ ــﻲ ،وأﻓ ــﺮع ﻓــﻲ ﻗﻄﺮ،
ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـ ــﻰ ﻓ ــﺮوﻋـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺘــﻲ
اﻓـﺘـﺘـﺤــﺖ ﻣ ــﺆﺧ ــﺮا ﻓ ــﻲ اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ،
ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻣــﻊ اﺳـﺘـﻬــﺪاﻓـﻬــﺎ ﻟﻠﺴﻮق
اﻹﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧـ ــﻲ ﺑ ـﺤ ـﺼ ــﺔ ﺳ ــﻮﻗ ـﻴ ــﺔ
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ«.
وذﻛ ـ ـ ـ ــﺮت اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ ،ﻓـ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ان ﺧﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ
ﺗﺴﺘﻬﺪف ان ﻳـﻜــﻮن ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ أﻓــﺮع
ﻓ ــﻲ ﺟـﻤـﻴــﻊ دول اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ﺧــﻼل
ا ﻟـﺴـﻨــﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎح
اﻟـﻤـﻠـﺤــﻮظ اﻟ ــﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ أﻓــﺮﻋـﻬــﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـ ــﺪار أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ  10أﻋ ـ ــﻮام،
ﺑﻬﺪف ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺳ ــﻮق ﺻ ـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﻤـﻜـﺴــﺮات
واﻟﻬﺪاﻳﺎ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ.
وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي ﻟ ـ ـ ــ»ﻛـ ـ ــﺎزو آﻧـ ـ ــﺪ ﻣـ ــﻮر«
ﻟــﻸﻏــﺬﻳــﺔ ﺑـﺴــﺎم زﻧ ـﺘــﻮت» :ﺗﺴﻌﻰ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ
ﻟ ـﻌ ــﺎم  2019اﻟـ ــﻰ اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح ﻓ ــﺮوع
ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟـﻬــﺎ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا،
ﺳ ـ ـ ــﻮاء ﻓـ ــﻲ ﻃ ــﺮﻳ ـﻘ ــﻪ ﻋ ــﺮﺿ ـﻬ ــﺎ أو
ﺑـ ـﻴـ ـﻌـ ـﻬ ــﺎ أو ﺣ ـ ـﺘـ ــﻰ ﺗ ــﻮ ﺻ ـﻴ ـﻠ ـﻬ ــﺎ
ﻟـ ـﻠـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء ،ﻳ ـﺤ ـﻴ ــﺚ ﺗ ـ ـﻜـ ــﻮن أﻛ ـﺜ ــﺮ
ﻣـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ ﺣ ـ ـﻴـ ــﺚ اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﻮدة
واﻷﺳﻌﺎر«.

دوﻟ ــﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻨﻚ أرﻗ ــﺎم ﻫﻮاﺗﻒ
ﻣ ـﺠــﺎﻧ ـﻴــﺔ ،ﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪﺗ ـﻬــﻢ واﻟـ ـ ــﺮد ﻋ ـﻠــﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻬﻢ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ أﻫﻢ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ
ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ اﻟﻌﻤﻼء«.
وﻛـ ــﺎن اﻟـﻌـﺜـﻤــﺎن اﻟـﺘـﻘــﻰ ﻣـﻨــﺬ ﻓ ـﺘــﺮة ﻣﻤﺜﻠﻲ

اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ،ﻓﻲ
إﻃﺎر اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
اﺗﺤﺎدات اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،ﺑﻬﺪف
ﺗﻘﺪﻳﻢ أوﺟﻪ اﻟﺪﻋﻢ ،وإﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻤﻬﻢ
اﻟﺬي ﺳﻴﻠﻌﺒﻪ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻼد.

وﻳ ــﻮﻓ ــﺮ ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ﻟـﻠـﻌـﻤــﻼء
إﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻋـﻨــﺪ اﻟـﺘــﻮاﺟــﺪ
ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ  9ﺑﻠﺪان ،ﻫﻲ:
اﻹﻣـ ــﺎرات ،أﻣـﻴــﺮﻛــﺎ ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،ﻛﻨﺪا،
ﻓﺮﻧﺴﺎ ،أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،ﺗﺮﻛﻴﺎ ،إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ.
وﻗـ ـ ــﺪم اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻣ ــﺆﺧ ــﺮا اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪة ،ﻣـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ ،وﻣﻨﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ  ،e-paymentﺣﻴﺚ
ﺑ ــﺎت ﺑــﺈﻣ ـﻜــﺎن اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ واﻟ ـﺘ ـﺴ ــﻮق ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ
ﻟﺠﻬﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻣﺜﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت ،اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ.
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ،أﻃﻠﻖ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺆﺧﺮا أﻳﻀﺎ،
ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ،
ﺧــﺪﻣــﺔ  ،NBK Quick Payاﻟـﺘــﻲ ﺗــﻮﻓــﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻓﻮرﻳﺔ ﻻﺳﺘﻼم اﻷﻣﻮال ،أو ﺳﺪاد اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ،أو
ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻷﺣﺪ اﻷﺻﺪﻗﺎء
ﻓــﻲ أي وﻗــﺖ ﻛــﺎن ،وﺣﺘﻰ ﺧــﻼل ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻷﺳﺒﻮع أو اﻟﻌﻄﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

١٥
»ﺑﻴﺘﻚ« ...إرﺳﺎء ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
دلبلا
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اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﺮوﻳﺢ :ﺣﺼﺎد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٢٠ﻣﺒﺎدرة ﺧﻼل  ٢٠١٨ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻟﺮﻳﺎدﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ذﻛﺮ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻓﻲ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺮوﻳﺢ،
أن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﻨﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢٢٠
ﻣﺒﺎدرة ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻜﻞ
ﺷﺮاﺋﺤﻪ ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠١٨
اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮع
واﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻹﺑﺪاع ﻓﻲ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ
ﻳﻠﺒﻲ ﺗﻄﻠﻌﺎت أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وﻳﻨﺎل اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﻬﻢ،وﻛﺬﻟﻚ
ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ رﻳﺎدة »ﺑﻴﺘﻚ« ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮازي
ﻣﻊ رﻳﺎدﺗﻪ ﻓﻲ ًﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.

ﻣﺎض
»ﺑﻴﺘﻚ«
ٍ
ً
ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

اﻟﺮوﻳﺢ

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺮوﻳﺢ

ﻓﺮﻳﻖ »ﺑﻴﺘﻚ« اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻳﻔﻮز ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

ﻧﺠﺢ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ »ﺑﻴﺘﻚ« ،ﺑﺎﺧﺘﺘﺎم
ﺳﻨﺔ  2018ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓــﺎق ﻋﺪدﻫﺎ
 220ﻣﺒﺎدرة أرﺳﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
ً
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻗﻄﻌﺖ أﺷﻮاﻃﺎ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﻧﻘﻠﺖ اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺗﻪ
وﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺼﻌﺪ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺒﺎدرات ﻫﻲ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺑﺄﻓﻜﺎر ﻣﺘﺠﺪدة
وﻣ ـﺒ ـﺘ ـﻜــﺮة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﻲ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌــﻲ،
وﺑﺎﻋﺘﺮاف وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﺑﺮﻳﺎدﺗﻪ
وإﻧﺠﺎزاﺗﻪ.
وﻗ ـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻟ ـﻠ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
واﻻﻋــﻼم ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ »ﺑﻴﺘﻚ« ،ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺮوﻳﺢ
ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ﻟﻠﺒﻨﻚ أﻣ ــﺲ ،إن ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ 220
ﻣﺒﺎدرة ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻜﻞ ﺷﺮاﺋﺤﻪ ﺧﻼل
ﻋﺎم  2018اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮع واﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ
واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻹﺑ ــﺪاع ﻓﻲ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺒﻲ ﺗﻄﻠﻌﺎت
أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻳﻨﺎل اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﻬﻢ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻬﺪف
ﺗﻌﺰﻳﺰ رﻳﺎدة »ﺑﻴﺘﻚ« ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﻮازي ﻣ ــﻊ رﻳـ ــﺎدﺗـ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﺻ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ
ً
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.

أﻛﺒﺮ داﻋﻢ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺨﺮج

إﺷﺎدات
وﺟﻮاﺋﺰ ﻣﻦ
ﺟﻬﺎت ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ
ً
ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﺘﻤﻴﺰ
اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

وأﺿﺎف اﻟﺮوﻳﺢ ،أن »ﺑﻴﺘﻚ« ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺴﺠﻞ ﺣﺎﻓﻞ
ﻓــﻲ ﺑ ـﻨــﺎء اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ واﻟ ـﺸــﺮاﻛــﺎت
اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
إذ ﻳﻨﻈﻢ وﻳﺮﻋﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ
ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺸﺒﺎب واﺑﺘﻜﺎراﺗﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺨﺮج ،واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎرك
ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮات اﺗﺤﺎدات اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ،
وﻳ ـﻌــﺰز اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺎت واﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺒﺤﻮث وﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ورش اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺤﺎﺿﺮات واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻄﻮر اﻷداء اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ أو ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،وﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻷول ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ
أﺻـﺤــﺎب اﻹﻧ ـﺠ ــﺎزات اﻟ ــﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﻓــﻲ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن
ﻓﺎﻟﻲ -ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﻓﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ -اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻟ ـﻔ ــﺖ إﻟ ــﻰ أن »ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ« أﻛ ـﺒ ــﺮ داﻋـ ــﻢ ﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟ ـﺘ ـﺨ ــﺮج ﺑـ ــﺈﺷـ ــﺎدة ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﻲ اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ وﻛـﻠـﻴــﺔ
ً
ً
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺪﻋﻢ ﺳﻨﻮﻳﺎ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  90ﻣﺸﺮوع ﺗﺨﺮج ﻟﻨﺤﻮ  400ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ
»ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول« ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ دﻋﻢ ﺑﺤﻮث
وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺨﺮج ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت.

ﺗﻜﺮﻳﻢ أواﺋﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

أﻛﺒﺮ داﻋﻢ
ﻟﻠﺸﺒﺎب...
وإﻃﻼق
ﻣﺒﺎدرات ﻫﻲ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
ً
ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ ،أﻓﺎد اﻟﺮوﻳﺢ ﺑﺄن »ﺑﻴﺘﻚ«
ً
ً
ﻧﻈﻢ ﺣﻔﻼ ﺗﻜﺮﻳﻤﻴﺎ ﻷواﺋ ــﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣــﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ
اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻓ ــﻲ أﻗ ـﺴ ــﺎم اﻟـﻌـﻠـﻤــﻲ واﻷدﺑـ ــﻲ
واﻟﺪﻳﻨﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أواﺋﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪارس
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟــﺪراﺳــﻲ )(2018/2017
ً
وﻋﺪدﻫﻢ  120ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ اﻷواﺋﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ.

ﺣﻤﻠﺔ »ﺣﺎﺳﺒﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﻚ«
وذﻛﺮ أن »ﺑﻴﺘﻚ« أﻃﻠﻖ ﺣﻤﻠﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺑﻌﻨﻮان »ﺣﺎﺳﺒﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﻚ« ،ﺗﺸﻤﻞ ﺑﺎﻗﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
واﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻔــﺎﺟــﺂت ﻫــﻲ اﻷوﻟـ ــﻰ ﻣــﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ

ﻣﻤﺜﻠﻮ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ »ﻛﻮدد«
ً
ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  90ﻣ ـﺒــﺎدرة ﻓــﻲ  29ﻳــﻮﻣــﺎ
ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ اﻟﺨﻴﺮ
 ،«4ﻣـﻤــﺎ ﺳــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـ ــﺮوح اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ
ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب ،وﻏﺮس وﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻄﺎء
ً
ﺑﻴﻦ أ ﺑـﻨــﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻓﺮﻳﻖ »ﺑﻴﺘﻚ«
ً
اﻟـﺘـﻄــﻮﻋــﻲ ﻛ ــﺎن ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ﻋـﻠــﻰ أﻛـﺜــﺮ ﻣﻦ
 5ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ ﻣـ ـﺒ ــﺎدرات ﻣـﺘـﻨــﻮﻋــﺔ ﺗﺸﻤﻞ
ﺗﻮزﻳﻊ وﺟﺒﺎت إﻓﻄﺎر اﻟﺼﺎﺋﻢ ،وﺧﺪﻣﺔ ﺿﻴﺎﻓﺔ
اﻟـﻤـﺼـﻠـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺘ ــﺮاوﻳ ــﺢ واﻟ ـﻌ ـﺸ ــﺮ اﻻواﺧـ ـ ــﺮ،
وﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ اﻟ ـﻘــﺮﻗ ـﻴ ـﻌــﺎن وزﻳـ ـ ــﺎرة اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸـﻔـﻴــﺎت
ودور اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات
ً
ً
اﻟﺘﻲ ﻻ ﻗــﺖ ﺗﺮﺣﻴﺒﺎ واﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ﺟ ــﻮاﺋ ــﺰ ﻏـﻴــﺮ ﻣـﺴـﺒــﻮﻗــﺔ ،ﻟـﻤـﻜــﺎﻓــﺄة
ﻋﻤﻼﺋﻪ اﻟﺸﺒﺎب.

دﻋﻢ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ
وأﻛﺪ ﺣﺮص »ﺑﻴﺘﻚ« ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑــﺎﻟـﺘـﺤــﻮل اﻟــﺮﻗـﻤــﻲ واﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺔ ،إذ
رﻋــﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟـﻌــﺐ ،وﺷ ــﺎرك ﻓــﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ً
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻣﺒﺎدرات اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
ﺟﺎﺋﺰة »ﺑﻴﺘﻚ« ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ KFH People’s
 ،Choice Start-Up Awardوﻫــﻲ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻷوﻟــﻰ
ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ
ً
ﻧﺼﻴﺐ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻜﺮاب اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ  ،Scrrapﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋﻠﻰ
ﺣﺮص »ﺑﻴﺘﻚ« ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ ودﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﺴﻠﻴﻂ
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻫﺐ واﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ وﻋﺎﻟﻢ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ رؤﻳــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ّ
ﻟﻠﺘﺤﻮل ﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ وﺗﺠﺎري.
 2035اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف
وأﺿـ ــﺎف أن »ﺑـﻴـﺘــﻚ« ﺷ ــﺎرك ﻛ ــﺮاع ﺑــﻼﺗـﻴـﻨــﻲ ﻓﻲ
اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﻋﺮب ﻧﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ« ،ﻛﻤﺎ
ﺷﺎرك ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﺨﻴﻢ »ﻛﻮدد« اﻟﺼﻴﻔﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل
اﻟــﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺎت ﻟﻐﺎت اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ
واﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ ﺑــﺎﺳـﺘـﺨــﺪام اﻟ ــﺮوﺑ ــﻮﺗ ــﺎت ﺑــﺄﺣــﺪث
اﻷدوات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.
وﺷــﺎرك »ﺑﻴﺘﻚ« ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
ً
ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰا ﻟﺴﺠﻠﻪ
اﻟﺤﺎﻓﻞ ﻓﻲ اﻹﻧﺠﺎزات ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ آﺧﺮ وأﺣﺪث وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  FinTechواﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.

أول ﺑﻨﻚ ﻳﻄﻠﻖ ﻣﻨﺼﺔ »أﻧﺘﻢ ﻓﺨﺮﻧﺎ«
وﻗ ـ ــﺎل اﻟ ــﺮوﻳ ــﺢ إن »ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ« وﻗـ ــﻊ أﻛ ـﺒ ــﺮ اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ
اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻟــﺪﻋــﻢ اﻟـﺸـﺒــﺎب ﻣــﻊ ﻓــﺮﻳــﻖ »ﻣ ـﺒــﺎدري
ﺑﻴﺘﻚ« ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »أﻧﺘﻢ ﻓﺨﺮﻧﺎ« ،وﻫــﻮ ﻣﻨﺼﺔ
ﻟﺪﻋﻢ وﺗﻜﺮﻳﻢ أﺻﺤﺎب اﻹﻧﺠﺎزات واﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺒﺪﻋﺔ
ً
واﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ واﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،ﻣﺆﻛﺪا
ً
ّ
اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ
أن »ﺑـﻴـﺘــﻚ« ﻻ ﻳـ ّـﺪﺧــﺮ ﺟـﻬــﺪا ﻓــﻲ ﺗﻜﺮﻳﻢ
واﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت
ﺳــﻮاء اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﺼﺤﻴﺔ أو ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ.

»ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب«
وﺑﻴﻦ أن »ﺑﻴﺘﻚ« ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﻊ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب« اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻧﺨﺒﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ــﺮواد اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴـﻴــﻦ ﻟـﻨـﻘــﻞ ﺗـﺠــﺮﺑـﺘـﻬــﻢ ﻟﻠﺸﺒﺎب
ً
ً
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن »ﺗﻤﻜﻴﻦ« ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻨﺼﺔ
ﻹﺷ ــﺮاك أﻛـﺒــﺮ ﻋ ــﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﻟـﺸـﺒــﺎب ﻓــﻲ ﺑــﺮاﻣــﺞ
وﻣﺒﺎدرات ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪراﺗﻬﻢ وﺗﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ رﻳــﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ودورﻫــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

»أﻏﺮﻳﻔﺎج« و»أﻣﻨﻴﺔ«
وﺷﺪد اﻟﺮوﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻰ ﻳﻮﻟﻴﻬﺎ
»ﺑﻴﺘﻚ« ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ و ﺿ ــﺮورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗـﻌــﺎون ودﻋ ــﻢ ﻟـﻤـﺒــﺎدرة »أﻏــﺮﻳ ـﻔــﺎج« ،وﻫﻲ
ﻣـﺒــﺎدرة ﺑﺴﻮاﻋﺪ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ّ
ﺗﺤﻮل ﻓﻀﻼت
اﻟـﺨـﻀــﺎر واﻟ ـﻔــﻮاﻛــﻪ إﻟ ــﻰ ﺳ ـﻤــﺎد ﻋ ـﻀــﻮي ،وﺣ ــﺎزت
اﻟﻤﺒﺎدرة ﺟﺎﺋﺰة »إﻧﺠﺎز اﻟﻜﻮﻳﺖ« ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻓﻀﻼت اﻟﻄﻌﺎم إﻟﻰ ﺳﻤﺎد ﻋﻀﻮي ﻳﻐﺬي اﻟﺘﺮﺑﺔ،

ﺗﻮزﻳﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  27أﻟﻒ وﺟﺒﺔ إﻓﻄﺎر ﺻﺎﺋﻢ

وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم ﱢ
ﻳﺜﻤﻦ دﻋﻢ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺸﺒﺎب
ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة »إﻧﺠﺎز اﻟﻌﺮب« ،وﺗﻜﺮﻳﻢ ﺣﻀﺮة
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ.
وﻧ ــﻮه ﺑـﻤـﺸــﺮوع »أﻣـﻨـﻴــﺔ« ﻹﻋ ــﺎدة ﺗــﺪوﻳــﺮ اﻟﻌﻠﺐ
اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺼﻨﻊ ﻣﺘﺨﺼﺺ،
ً
وإﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »ﺑﻴﺘﻚ«
ﺗﻮﻟﻰ ﺗﻮزﻳﻊ ﺻﻨﺎدﻳﻖ »أﻣﻨﻴﺔ« ﺑﺠﻤﻴﻊ أدوار اﻟﺒﻨﻚ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ
إﻟﻰ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﺮز اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وإﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻌﻠﺐ
اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ.
وأﺿ ـ ــﺎف اﻟ ــﺮوﻳ ــﺢ أن »ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ« ﺷـ ــﺎرك ﺑــﺄﻧـﺸـﻄــﺔ
ﻣﺘﻌﺪدة ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣــﻊ ﻋــﺪد ﻣﻦ
اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى ،وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻼت ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺸﻮاﻃﺊ
ﺑـﻬــﺪف ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺧـﻠــﻖ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣﻦ
اﻟــﻮﻋــﻲ واﻻﻫـﺘـﻤــﺎم ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ
ﻧﻈﻴﻔﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت .ﻛﻤﺎ ﻳـﺸــﺎرك »ﺑﻴﺘﻚ«
ﻓﻲ ﺟﻬﻮد ﺗﺸﺠﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻀﻴﺮ
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث.

ﺷﺮﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺼﺤﻴﺔ
وأوﺿﺢ اﻟﺮوﻳﺢ أن »ﺑﻴﺘﻚ« ﻛﺎن اﻟﺪاﻋﻢ واﻟﺸﺮﻳﻚ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل
ً
ً
اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﻲ واﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﺔ إﻳ ـﻤ ــﺎﻧ ــﺎ وﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮا
ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓــﻲ ﺣـﻴــﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟ ـﻔــﺮد وﺿ ــﺮورة
اﺿﻄﻼع اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑــﺪوره ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ
ً
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺮﺗﻜﺰا
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺳﺎﻫﻢ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻓﻲ
ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺗﺠﺎه أﻣﺮاض اﻟﺴﻜﺮي واﻟﺴﺮﻃﺎن،
وﻧﻈﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات ﻟﻠﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟ ــﻰ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﺑــﺎﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮات واﻟـ ـﻨ ــﺪوات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ً
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑــﺎﻷﻣــﺮاض اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ورﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ.

دور ّ
ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

وﻗﺎل اﻟﺮوﻳﺢ إن »ﺑﻴﺘﻚ« ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ً
ً
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إذ ﻳﺆدي دورا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻓﻲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت
اﻟــﺪﻳـﻨـﻴــﺔ واﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ اﻷﺧـ ــﺮى ،وﻳــﺮﻛــﺰ »ﺑـﻴـﺘــﻚ« ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
إذ أﻃﻠﻖ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻷﻳﺎم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻹﻃــﻼق ﻋﺪﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ  .Snapchatﻛﻤﺎ أﻫﺪى
ً
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻤﻼ ﻓﻨﻴﺎ ﺑﻌﻨﻮان »ﻫﻲ ﺑﻼدي« ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻷﻳـ ــﺎم اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ﺗــﻢ ﺑـﺜــﻪ ﺑ ـﻘ ـﻨــﻮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺮﺋﻴﺔ
ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮاﺻﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﻤﺎ أﻃﻠﻖ اﻟﺒﻨﻚ أول
ﻣـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﺗـﻔــﺎﻋـﻠـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ  Snapchatﺑـﻴــﻦ اﻟـﺒـﻨــﻮك
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻋﺪﺳﺔ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺎب ﺷﺎت ﻟﻔﺮﺻﺔ رﺑﺢ
ﺟﻮاﺋﺰ ﻗﻴﻤﺔ.
وأﺷ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ــﻰ ﺣـ ــﺮص »ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ« ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ
ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺎت أﺳﺒﻮع اﻟﻤﺮور اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ 2018
ﻛﺸﺮﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
واﻧ ـﻄ ـﻠــﻖ اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع ﺗـﺤــﺖ ﻋ ـﻨــﻮان »ﺣ ـﻴــﺎﺗــﻚ أﻣــﺎﻧــﺔ«
ً
ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﺮوري ﻟﺪى ﻛﻞ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

اﻟــﻼﺟـﺌـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ ﻣـﻤــﺎﺛـﻠــﺔ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ
ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣﻲ
ً
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أن »ﺑﻴﺘﻚ«
ﻳ ـﺘـ ّ
ـﻮﺳــﻊ ﻓ ــﻲ دوره اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ ﻟـﻴـﺸـﻤــﻞ ﻣﺤﻴﻄﻪ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻟﻤﺮﺗﺎدي اﻟﺒﺤﺮ
وذﻛ ــﺮ أن »ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ« ﻧـﻈــﻢ ﺣـﻤـﻠــﺔ ﺗــﻮﻋــﻮﻳــﺔ ﺑــﺎﻷﻣــﻦ
واﻟ ـﺴــﻼﻣــﺔ ﻟ ـﻤــﺮﺗــﺎدي اﻟـﺒـﺤــﺮ ﻣ ــﻦ ﻫ ــﻮاة اﻟ ــﺪراﺟ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻮارب ،ﺿ ـﻤ ــﻦ إﻃ ـ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻟـﺤــﺮص ﻋﻠﻰ رﻓــﻊ اﻟــﻮﻋــﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺧﻔﺮ اﻟﺴﻮاﺣﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼﻣﺔ،
إذ ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻟﻤﺮﺗﺎدي اﻟﺒﺤﺮ ،ﺗﺤﺘﻮي
ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ،
وﻣﻨﻬﺎ ارﺗ ــﺪاء ﺳﺘﺮة اﻟﻨﺠﺎة ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣــﻦ رﺧﺼﺔ
اﻟﻘﺎرب أو اﻟﺪراﺟﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ،واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺧﻔﺮ
اﻟﺴﻮاﺣﻞ ،وﺷﺮب اﻟﻤﺎء ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.

ﻣﻨﺼﺎت »ﺑﻴﺘﻚ« اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻨﺒﺮ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر
ّ
وﻗــﺎل اﻟــﺮوﻳــﺢ إن »ﺑﻴﺘﻚ« ﺳﺨﺮ ﻣﻨﺼﺎﺗﻪ ﻓﻲ
ً
ﻗـ ـﻨ ــﻮات اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ ﻟ ـﺘ ـﻜــﻮن ﻣ ـﻨ ـﺒــﺮا
ﻟـﻠـﺘـﻔــﺎﻋــﻞ ﻣــﻊ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮر ورﻓ ــﻊ اﻟــﻮﻋــﻲ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ
وﻣ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺎت ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ،ﻛــﺎﻟ ـﻴــﻮم اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ﻟﻠﻐﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ ،واﻟـ ـﻴ ــﻮم اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻜــﺮي ،وﺷـﻬــﺮ
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺴﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي ،واﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ،
واﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮور ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت
وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﺴﻼم اﻟﺪوﻟﻲ ،واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

ﺟﻬﻮد ﻓﺮﻳﻖ »ﺑﻴﺘﻚ« اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم
وﺑـﻴــﻦ اﻟــﺮوﻳــﺢ أن ﻓــﺮﻳــﻖ »ﺑـﻴـﺘــﻚ« اﻟـﺘـﻄــﻮﻋــﻲ ﻗــﺎم
ﺑﺠﻬﻮد ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ،
وﻛﺎن ﻟﻪ دور ﺑﺎرز ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ
وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﺧﻄﻂ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟـﺘــﻲ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺟــﻮاﻧــﺐ ﻋﺪﻳﺪة
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﺔ.

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  90ﻣﺒﺎدرة ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
»ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ اﻟﺨﻴﺮ «4

وأوﺿـ ــﺢ أن ﻓــﺮﻳــﻖ »ﺑـﻴـﺘــﻚ« اﻟـﺘـﻄــﻮﻋــﻲ وزع
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  27أﻟﻒ وﺟﺒﺔ اﻓﻄﺎر ﺻﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ ﺗــﻮزﻳــﻊ  100000وﺟـﺒــﺔ إﻓـﻄــﺎر
ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎت اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺣﻤﻠﺔ
»رﻣﻀﺎن أﻣﺎن«.

ﺗﻄﺒﻴﻖ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن »ﺑﻴﺘﻚ« أﻃﻠﻖ -ﻛﺈﻫﺪاء ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ -اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
اﻟـ ـﺠ ــﻮدة ﻣ ــﻦ ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ اﻟـ ـﻘ ــﺮآن اﻟ ـﻜــﺮﻳــﻢ ﻷﺟ ـﻬــﺰة
اﻵﻳﻔﻮن واﻵﻳﺒﺎد ،ﻣﻊ اﺿﺎﻓﺔ ﻣﺰاﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ
أﻫﻤﻬﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻌﺮض اﻟﺼﻔﺤﺎت ،ودﻋﻢ
ﻋﺮض أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ،وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﺣﺴﺐ
ﺧﻴﺎر اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم.

»ﻗﻬﻮﺗﻜﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ«
وأﻋ ــﺮب اﻟــﺮوﻳــﺢ ﻋــﻦ ﻓـﺨــﺮه ﺑـﻨـﺠــﺎح ﻣـﺒــﺎدرة
»ﻗﻬﻮﺗﻜﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ« وﻣﺒﺎدرات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺣﺮص
»ﺑﻴﺘﻚ« ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاﻗﻊ
ﻟـﻤـﻔــﺎﺟــﺄة ﻋـﻤــﻼﺋــﻪ ،ﻧــﺎﻫـﻴــﻚ ﻋــﻦ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرض اﻟﻘﻬﻮة ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوض
وﺧﺼﻮﻣﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻟﻠﻌﻤﻼء واﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ
ﺧﺪﻣﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﻤﺤﺎل ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.

إﺷﺎدات وﺟﻮاﺋﺰ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻟﺘﻤﻴﺰ
اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﻟ ـﻔ ــﺖ إﻟـ ــﻰ أن ﺟ ـﻬ ــﻮد وﻣ ـ ـﺒـ ــﺎدرات »ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ«
ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـﺤــﻞ ﺗـﻘــﺪﻳــﺮ ﺟ ـﻬــﺎت ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ وﻣﺤﻠﻴﺔ
ً
ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ،إذ ﻧﺎل ﺟﻮاﺋﺰ ﻋﺪة ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﺪوره اﻟﺒﺎرز
واﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻲ إرﺳﺎء ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰة »اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ« اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻹ ﻋــﻼ ﻣــﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻤﻠﺘﻘﻰ
ﻣﺒﺎدرات اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ،وﺟﺎﺋﺰة »اﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ« ،وﺟ ــﺎﺋ ــﺰة »اﻟـﺘـﻤـﻴــﺰ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ« ،وﺟﺎﺋﺰة »ﺷﺨﺼﻴﺔ
اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ » «PR Star 2018ﻣﻦ
ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺟﺎﺋﺰة اﻹﺑــﺪاع اﻻﻋﻼﻧﻲ  ،2018ﺑﺘﻨﻈﻢ
ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻻﻋﻼﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ -اﻟﻌﻀﻮ
اﻟ ـﻤ ــﺮاﻗ ــﺐ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ وزراء اﻹﻋـ ـ ــﻼم اﻟ ـﻌــﺮب
واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻺﻋﻼم.

وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻓﺮﻳﻖ »ﺑﻴﺘﻚ« اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻧﺠﺢ

دﻋﻢ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
وﻗ ــﺎل اﻟــﺮوﻳــﺢ ،إن »ﺑـﻴـﺘــﻚ« وﻗــﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون
وﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﺪﻋﻢ
ً
ا ﻟـﺠـﻬــﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺗـﻤــﺎ ﺷـﻴــﺎ ﻣــﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﺪاﻣــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ وﻗ ــﻊ ﻣﻊ
اﻟ ـﻤ ـﻔــﻮﺿ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺴ ــﺎﻣ ـﻴ ــﺔ ﻟ ــﻸﻣ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﻟ ـﺸ ــﺆون

ﺗﻜﺮﻳﻢ أواﺋﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮ اﻷواﺧﺮ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن

ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺎرئ اﻟﺸﻬﺮ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻟﻠﺸﺒﺎب

ﻓﺮﻳﻖ »ﺑﻴﺘﻚ« اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
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حصة صغيرة يومية من تمنى المخرج إبراهيم
كيف استقبلت الفنانة
يرصد د .موسى الغضبان
ّ
مراحل
الجوزيات تعود بالفائدة الشيخلي ،أن يحظى عمله
اللبنانية نيللي مقدسي
التطور في {قضايا
في تاريخ الكويت :التنمية-
المسرحي "درس" لمسرح
العام الجديد؟ وما هو مصدر على الصحة األيضية
ً
التخطيط -السياسة} مركزا
سعادتها؟ ولمن تصفق؟ وما وتحمي من زيادة الوزن مع الخليج ،بفرصة أكبر في
االنتقال إلى مرحلة البلوغ .العروض الخارجية.
على فترة حكم مبارك الصباح .هي مشاريعها المقبلة؟

بيونسي و ًجي زي يحققان
ً
رقما قياسيا لزوار «اللوفر»
فيديو أغنيتهما أسهم في زيادة توافد السياح للمتحف

أع ـ ـلـ ــنمـ ـتـ ـح ــف ال ـ ـلـ ــوف ـ ـر ف ـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
ً
النجمة

الـفــرنـسـيــة (ب ــاري ــس) ،رس ـم ـيــا ،أن
ي وزوجهاجي زي ،ساهما في زيادة
بيونس 
أعداد زوار المتحف بشكل هائل ،إذ حطما
رقما قياسيا بلغ  10.2ماليين زائر في العام
الماضي ،وهو أعلى عدد يسجله أي متحف
في العالم.
وأشار المتحف إلى أن فيديو ألغنية من
أداء بيونسي وزوجها جي زي ،كان السبب
في تسجيل الرقم القياسي ،وساعد في توافد
السياح بشكل أكبر إلى المتحف ،وتحقيق
زيادة بنسبة  25في المئة بعدد الزوار.
وقال "اللوفر" إنه سعيد باالستجابة التي
حققها الفيديو الخاص بأغنية "أيبيس تي"
لبيونسي وجي زي ،اللذين ظهرا خالله أمام
لوحة الموناليزا ،وتمثال فينوس دي ميلو،
وأعمال فنية شهيرة أخرى .وحقق الفيديو
 150مليون مشاهدة على "يوتيوب".
وكان الرقم القياسي السابق لزوار متحف
اللوفر  9.7ماليين زائــر عــام  ،2012عندما
افـتـتــح الـمـتـحــف قـســم ال ـف ـنــون اإلســام ـيــة،
وأقام معارض ألعمال ليوناردودا فينشي
ورافاييل.
وثالثة أرباع زائري المتحف من األجانب،

ومـ ــن ب ـي ـن ـهــم  1.5م ـل ـي ــون س ــائ ــح أم ـيــركــي
ومـلـيــون ســائــح صـيـنــي .وكــانــت السياحة
ً
ت ــراج ـع ــت ف ــي أعـ ـق ــاب م ـق ـتــل  130شـخـصــا
بالعاصمة الفرنسية ،وكان ذلك في نوفمبر
.2015
ُي ــذك ــر أن الــزوج ـيــن بـيــونـســي وج ــي زي
ط ــرح ــا أل ـبــوم ـه ـمــا ال ـم ـش ـتــرك األول ،ال ــذي
يحمل اسم  ،Everything Is Loveفي يونيو
ـان تتناول مراحل
الـمــاضــي ،وتضمن  9أغ ـ ٍ
حـيــاتـهـمــا الـمـخـتـلـفــة ب ـكــل ت ـغ ـيــرات ـهــا ،ولــم
َ
ينس الثنائي التطرق لألوضاع السياسية
ومشاكلهما الفنية مع عــدد من المشاهير
مثل كانيي ويست.
األلبوم يكشف عن تحسن عالقة الثنائي،
ب ـع ــد ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـم ـش ــاك ــل ،ف ـق ــد اع ـت ـبــره
الجمهور والنقاد األلبوم األخير في ثالثية
الـ ـح ــب ،ب ـع ــدم ــا أص ـ ـ ــدرت ب ـيــون ـســي أل ـب ــوم
 Lemonadeفي عــام  ،2016والــذي تحدثت
خ ــال ــه ع ــن خ ـيــانــة ج ــي زي ل ـهــا وحـ َّـمـلـتــه
مسؤولية انهيار زواجهما ،ليرد عليها في
ألبوم  4:44معتذرا عن كل خطأ اقترفه في
الماضي.
وت ـحــدث مغني ال ــراب الـشـهــر عــن تطرق
أغــانـيـهـمــا إل ــى مشاكلهما الــزوج ـيــة خــال

حوار سابق مع The New York
 ،Timesقائال" :نحن استخدمنا
فننا ليكون أشبه بجلسات عالج
نفسي ،ومن هنا بدأنا في صنع
الموسيقى معا ".
ومثلما ُيعد األلبوم التعاون
األول بـيــن الــزوج ـيــن ،ف ــإن هــذه
ال ـ ـم ـ ــرة األول ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـهــد
تـصــويــر فـيــديــو أغـنـيــة داخ ــل
متحف اللوفر.
وتضمن الفيديو لقطات
ل ـ ـلـ ــوحـ ــات ش ـ ـه ـ ـيـ ــرة ،مـ ـث ــل:
"الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــون ـ ـ ــالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزا"" ،طـ ـ ـ ــوف
مـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــدوس ـ ـ ـ ــا" ،و"ت ـ ـ ـتـ ـ ــويـ ـ ــج
نابليون" ،إلى جانب تمثال
أبــوالـهــول ،وتمثال النصر
المجنح سامو ثراس.
وجي زي وبيونسي من نجوم
غ ـن ــاء ال ـب ــوب والـ ـ ــراب ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة والعالم ،وهما أيضا بارزان
ع ـلــى صـعـيــد ال ـم ــواق ــف الـسـيــاسـيــة،
السـ ـيـ ـم ــا مـ ـن ــذ دعـ ـمـ ـهـ ـم ــا ل ـل ــرئ ـي ــس
السابق ب ــاراك أوبــامــا وحــركــة "بــاك
اليفز ماتر".

بيونسي وجي زي

سبيرز تعلق نشاطها الفني
ويل بولتر يبتعد عن مواقع التواصل « »Captain Marvelمدته
ً
ساعتان و 10دقائق
في الس فيغاس لمرض والدها حفاظا على سالمته العقلية

بريتني سبيرز

ويل بولتر

قررت مغنية البوب األميركية بريتني سبيرز إلغاء سلسلة حفالت في الس فيغاس ،لتهتم
بوالدها المريض.
وكان ُيفترض بنجمة البوب ،التي اشتهرت خصوصا في التسعينيات ومطلع األلفية ،أن تبدأ
الس فيغاس ،في إطار عرض "دومينايشن".
في فبراير سلسلة من الحفالت بأحد كازينوهات ُ
وكـتـبــت عـبــر وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي" :ل ــن أح ـيــي حـفــات فــي إط ــار عــرضــي الجديد
(دومينايشن) .اخترت إعطاء األولوية لعائلتي .قبل أشهر قليلة أدخل والدي المستشفى وكاد
يموت .سأكرس طاقتي كاملة اآلن لعائلتي".
وكانت سلسلة هذه الحفالت في الس فيغاس الثانية لسبيرز ،التي سبق أن أحيت في هذه
المدينة عروضا بين عامي  2013و.2017

وجه الممثل ويل بولتر ،بطل المسلسل التلفزيوني " ،"Black Mirrorرسالة لجمهوره عبر
حسابه بـ"تويتر" ،يخبرهم فيها بأنه قرر االبتعاد عن مواقع التواصل ،حفاظا على سالمته
العقلية ،بعد عــدد كبير من المضايقات التي َّ
تعرض لها منذ عــرض حلقة مسلسل "Black
 "Mirrorاألولى.
المعروف أن الحلقة األولــى من المسلسل بعنوان " ،"Bandersnatchكانت عبارة عن فيلم
مكون من أكثر من  5ساعات ،في تجربة هي األولى من نوعها ،حيث تم وضع مسمى فيلم في
صفحة المسلسل الرسمية للموسم الخامس.
والمسلسل عبارة عن مختارات قصصية تستعرض الجانب المظلم من الحياة والتكنولوجيا،
في حلقات منفصلة ،وكل حلقة أشبه بفيلم قصير يحكي قصة.

كابتن مارفل
ذكر موقع شركة " "AMCلدور العرض السينمائي ،أن مدة فيلم اإلثارة والتشويق واألكشن
ُ
وسيطرح بصاالت السينما
المنتظر ( )Captain Marvelستكون ساعتين و 10دقائق تقريبا،
في  8مارس المقبل.
قصة الفيلم تبدأ عندما تتحول كــارول دنفر (بــري الرســون) إلى واحــدة من أقــوى اﻷبطال
الخارقين بعالم مارفل ،في الوقت الذي تنجذب اﻷرض بين قوتين ضاريتين في حرب ضروس.
العمل بطولة بري الرسون وجيما تشان وبين مانديلسون وصامويل جاكسون.
كما ستظهر شخصية "كابتن مــارفــل" فــي الـجــزء الجديد مــن " ،"Avengersبعد أن قضى
"ثانوس" على نصف اإلنسانية ،أرسل "نيك" رسالة فورية إليها ،حتى تأتي وتساعد كوكب
األرض في المعركة الجديدة مع "ثانوس".

« »It: Chapter Twoيعرض في سبتمبر المقبل
للمخرج أندي موشييتي والكاتب ستيفن كينغ
ينتظر محبو أفالم الخيال العلمي
ً
والفانتازيا فيلما للكاتب األكثر غزارة
في اإلنتاج األدبي ،ستيفن كينغ ،أحد
ُ
أهم كتاب الخيال العلمي المعاصرين.
و ي ـخــرج الفيلم إ لــى دور ا ل ـعــرض في
سبتمبر المقبل ،و هــو "It: Chapter
 ،"Twoالجزء الثاني من فيلم "الشيء"،
الذي حقق نجاحا فاق التوقعات عام
 ،2017وحطم أرقاما قياسية عالية في
شباك التذاكر.
ُ
ويـ ـع ــد هـ ــذا ال ـع ـمــل إعـ ـ ــادة صـيــاغــة
لـفـيـلــم ت ــم إن ـتــاجــه ف ــي الـثـمــانـيـنـيــات
ب ـن ـف ــس االس ـ ـ ــم ،ل ـك ــن الـ ـمـ ـخ ــرج أنـ ــدي
م ــوش ـي ـي ـت ــي أظ ـ ـهـ ــر األحـ ـ ـ ـ ــداث بـشـكــل
مختلف و جــد يــد ،وأ ضــاف لشخصية
بيني وايز أبعادا أخرى أكثر رعبا.
نشرت رواية "الشيء" ألول مرة عام

 ،1986لتصبح في قائمة أكثر الكتب
مبيعا لذلك العام ،كما حــازت جائزة
ال ـفــان ـتــازيــا ال ـبــري ـطــان ـيــة ع ــام ،1987
وتم تحويلها لعدة أعمال تلفزيونية
وسينمائية من ذاك الحين.
وت ــرك ــز ف ـكــرة الـفـيـلــم ع ـلــى ض ــرورة
الـ ـتـ ـغـ ـل ــب عـ ـل ــى مـ ـ ـخ ـ ــاوف وهـ ــواجـ ــس
النفس ومواجهتها ،ويحتوي الجزء
األول على مشاهد عنيفة مع تصنيف
المشاهدة للكبار فقط.
وقـصــة "ال ـشــيء" تــدور حــول وحش
ِّ
مهر ج ُيدعى بيني
يتخفى في هيئة
وايـ ـ ــز ،ل ــدي ــه ت ــاري ــخ ح ــاف ــل م ــن الـقـتــل
وال ـ ـع ـ ـنـ ــف يـ ـمـ ـت ــد عـ ـل ــى م ـ ـ ــدى ق ـ ـ ــرون،
وي ـس ـعــى الص ـط ـي ــاد األط ـ ـفـ ــال واحـ ــدا
تلو اآلخر.
ويظهر الوحش لألطفال في إحدى

ال ـق ــرى ،وي ـقــوم بــإخــافـتـهــم عــن طريق
ا لـظـهــور أ مــا مـهــم بتغيير شكله على
هـيـئــة أ ش ـي ــاء أو شـخـصـيــات مخيفة
بــالـنـسـبــة ل ـهــم ،فـيـسـتـغــل هــواجـسـهــم
إلخــاف ـت ـهــم ،فـتـظـهــر سـلـسـلــة الخـتـفــاء
األط ـف ــال دون أي دل ـيــل عـلــى الـمـهــرج
وايـ ـ ـ ــز ،وي ـظ ـه ــر الـ ـمـ ـه ــرج فـ ــي ال ـق ــري ــة
الملعونة كل  27سنة ،ليقوم بأفعاله
الشريرة ،ويستغل خوف األطفال ،ثم
يـعــاود االخـتـفــاء ،ليظهر مـجــددا بعد
مرور  27عاما أخرى.
ال ـف ـي ـلــم ب ـطــولــة ال ـم ـم ـثــل ال ـســويــدي
الصاعد بيل سكارسغارد ،ا لــذي قام
بتجسيد شخصية المهرج بيني وايز
الـمــرعـبــة ،الـتــي شكلت ظــاهــرة ورمــزا
واس ــع االن ـت ـشــار فــي عـمــل يعتبر من
أهم أفالم الرعب في األلفية الجديدة.

لقطة من فيلم «»It

ثقافات 18
موسى الغضبان يرصد مراحل التطورّ
في {قضايا في تاريخ الكويت :التنمية -التخطيط -السياسة}
توابل ةديرجلا

•
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اعتمد د .موسى الغضبان النهج الوصفي التحليلي في الكتابة التاريخية في إصداره «قضايا في
تاريخ الكويت :التنمية -التخطيط -السياسة}.

المؤلف اعتمد في
إصداره على الوثائق
البريطانية وسجالت
الدولة القديمة

غالف اإلصدار

أصـ ــدر د .مــوســى الـغـضـبــان
ً
ً
كـتــابــا جــديــدا بـعـنــوان «قضايا
ف ــي ت ــاري ــخ ال ـك ــوي ــت :الـتـنـمـيــة-
التخطيط -السياسة} ،ويتكون
مـ ـ ــن م ـ ـقـ ــدمـ ــة وس ـ ـب ـ ـعـ ــة ف ـص ــول
وخاتمة.
يتناول الفصل األول تنظيم
تجارة الكويت البرية مع بداية
ح ـكــم ال ـش ـيــخ م ـب ــارك الـصـبــاح
ف ــي  1896حـتــى تـصــديــر أول
شـحـنــة للنفط فــي ع ــام ،1946
أي فـ ـ ــي ع ـ ـهـ ــد ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ أح ـم ــد
الـجــابــر الـصـبــاح .كــذلــك ّ
تطرق
هــذا الفصل إلــى دور الجمارك
الكويتية بعد إنشاء أول دائرة
لـهــا فــي ع ــام  1899فــي تنظيم
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة الـ ـب ــري ــة وت ــأثـ ـي ــرات
الـحــرب العالمية األول ــى فيها
ً
ً
اعـتـبــارا مــن عــام  ،1914فضال
عــن ت ـطــور ال ــرس ــوم الجمركية
وأوض ــاع الـتـجــارة البرية مثل
ت ـص ــدي ــر ال ـن ـف ــط وال ـم ـش ـك ــات
الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـكـ ــويـ ــت
وجيرانها.

الخدمات التعليمية
أمـ ــا ال ـف ـصــل ال ـث ــان ــي فــاشـتـمــل
عـلــى ال ـت ـطــورات الـتـنـمــويــة في
ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـكــوي ـتــي ف ــي عهد
ال ـش ـيــخ مـ ـب ــارك ال ـص ـب ــاح بين
 1899و  ،1915ف ـ ـتـ ـ ّـم تـ ـن ــاول
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
({الـ ـم ــدرس ــة الـمـبــاركـيــة-
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـخ ـ ـيـ ــريـ ــة})
والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـص ـح ـي ــة
وم ـ ـحـ ــاولـ ــة تـ ـط ــوي ــره ــا،
واألح ـ ـ ــوال االق ـت ـصــاديــة
مـ ـ ــن أوجـ ـ ـ ـ ــه االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
والدخل وبدايات البحث
ع ــن ال ـن ـفــط عـ ــام ،1913
ومحاوالت توفير المياه
واإلدارة العامة والدفاع
واألمن.
أم ـ ــا ال ـف ـص ــل ال ـثــالــث
فـ ـ ـن ـ ــاق ـ ــش وب ـ ــإسـ ـ ـه ـ ــاب
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع ال ـ ـعـ ــراقـ ــي
إلنـ ـش ــاء م ـي ـن ــاء ب ـحــري
في الكويت بين 1938
و ،1941ك ــذ ل ــك ت ـنــاول
أسباب رغبة العراق في

إقامة هذا الميناء ،واالتصاالت
العراقية -البريطانية وموقف
بــري ـطــان ـيــا م ـن ــه واالت ـ ـصـ ــاالت
الكويتية -العراقية بهذا الشأن
والدراسات التي قدمت لتنفيذ
المشروع.

البعثات التعليمية
اشتمل الفصل الرابع على أندر
الموضوعات التي لم تتناولها
أقـ ـ ــام ال ـب ــاح ـث ـي ــن ،وه ـ ــو بـيــت
ال ـك ــوي ــت ف ــي الـ ـق ــاه ــرة ودوره
في تنظيم البعثات التعليمية
الـكــويـتـيــة بـيــن  1944و،1956
ك ــذل ــك ت ـ ـنـ ــاول الـ ـ ـظ ـ ــروف ال ـتــي
أدت إل ـ ــى إنـ ـش ــائ ــه وال ـم ــوق ــف
ً
ال ـب ــري ـط ــان ــي مـ ــن ذلـ ـ ــك ،ف ـضــا
عــن دوره فــي تنظيم البعثات
التعليمية الكويتية في مصر،
وأهم األنشطة التي كانت تقام
ً
فيه .وتطرق الفصل أيضا إلى
االتصاالت الكويتية -المصرية-
البريطانية بشأن إنشائه.
ف ــي الـفـصــل ال ـخــامــس نلقي
نـظــرة عـلــى أه ــم األج ـهــزة التي
أس ـه ـم ــت ف ــي بـ ـن ــاء وتـخـطـيــط
الكويت في فترة الخمسينيات،
وهو مجلس اإلنشاء ودوره في
ت ـطــور ال ـخــدمــات االجـتـمــاعـيــة
في الكويت بين  1952و،1961
وم ــن ه ــذه الـخــدمــات الـجــوانــب
التعليمية ،إذ بنيت المدارس
ب ــأن ــواعـ ـه ــا ،ودار ال ـم ـع ـل ـم ـيــن
والمتحف الوطني والمعاهد
ومـبـنــى ال ـم ـعــارف ،وأس ـهــم في
تـنـفـيــذ ال ـم ـشــاريــع اإلس ـكــان ـيــة
ومـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم داخـ ـ ــل
الـمــديـنــة وخ ــارج ـه ــا ،وتنظيم

موسى الغضبان
المدن والقرى وإصدار القوانين
االقتصادية وغيرها.

مشروع حيوي
خـ ـ ـص ـ ــص الـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــل الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادس
لمشروع حيوي وهو خط أنابيب
المياه من شط العرب في العراق
إلــى الكويت بين  1938و،1958
إذ ت ـن ــاول ه ــذا الـفـصــل األهـمـيــة
ال ـح ـي ــوي ــة ل ـل ـم ـيــاه ف ــي ال ـكــويــت
ف ــي ظ ــل ن ــدرت ـه ــا ،والـمـبــاحـثــات
الكويتية ا لـعــرا قـيــة لتنفيذ هذا
الـمـشــروع والـخـبــرة البريطانية
ً
ودورهـ ـ ـ ـ ــا فـ ــي ذل ـ ـ ــك ،فـ ـض ــا عــن
اس ـ ـت ـ ـع ـ ــراض أهـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات
الـ ـت ــي ق ــدم ـت ـه ــا بـ ـي ــوت ال ـخ ـب ــرة
ً
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،خ ـصــوصــا شــركــة
{إلكسندر جيب وشركاه} وكلفته
المالية والمشاريع االقتصادية
ال ـ ـم ـ ـل ـ ـح ـ ـقـ ــة بـ ـ ـ ــه كـ ــاس ـ ـت ـ ـصـ ــاح

مساحات من األراضي الكويتية
وإعـ ـ ـ ــدادهـ ـ ـ ــا لـ ـ ـل ـ ــزراع ـ ــة وإقـ ــامـ ــة
مشاريع الثروة الحيوانية.

مجلس األمن
الفصل السابع تناول الموقف
األم ـي ــرك ــي م ــن أزم ـ ــة عـبــدالـكــريــم
ق ـ ــا س ـ ــم ع ـ ـ ـ ــام  1961و ت ـ ـهـ ــد يـ ــده
ب ـ ـضـ ـ ّـم ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت وردود ا ل ـف ـعــل
العربية والعالمية حيال األز مــة
ومـ ــوقـ ــف م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن م ـن ـهــا،
واس ـ ـت ـ ـعـ ــراض م ــوق ــف الـ ــواليـ ــات
المتحدة األميركية من هذه األزمة
بالتنسيق مع الجهود البريطانية
والعربية في هذا الصدد.
واعتمد المؤلف على الوثائق
بمختلف أ نــوا عـهــا كالبريطانية
وسـ ـ ـ ـج ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة الـ ـق ــديـ ـم ــة
ل ـ ـم ـ ـحـ ــاضـ ــر م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلن ـ ـ ـش ـ ـ ــاء
ً
والـمــراســات ،فضال عــن مصادر

تاريخية كويتية يمكن الرجوع
إلـ ـيـ ـه ــا مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــراء وال ـب ــاح ـث ـي ــن
وال ـم ـه ـت ـم ـيــن بـ ـت ــاري ــخ ال ـك ــوي ــت.
أضف إلى ذلك مساهمته في دعم
الـجــوانــب العملية والثقافية في
المجتمع.
واعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــد الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب ال ـم ـن ـه ــج
ا لــو صـفــي التحليلي فــي الكتابة
الـتــاريـخـيــة ل ـت ـنــاول مــوضــوعــات
ج ــدي ــدة ف ــي ال ـت ــاري ــخ ال ـكــوي ـتــي،
وهـ ــي رغـ ــم أن ـه ــا ت ـب ــدو مستقلة
ً
عــن بعضها بـعـضــا فــإنـهــا تمثل
ً
ً
فـ ــي م ـج ـم ــوع ـه ــا ب ـ ـنـ ــاء م ـس ـت ـقــا
ً
إلعداد كتاب يشتمل عليها تبعا
ً
لطريقة تناولها ووفقا للوحدات
ً
ال ـم ـس ـت ـق ـلــة وخـ ـ ــروجـ ـ ــا ع ـم ــا هــو
مألوف في الكتابة التاريخية ،ذلك
ً
وفـقــا للتسلسل الــزمـنــي .وتتسم
ً
هــذه الطريقة أحـيــانــا بمصاعب
وعـ ـقـ ـب ــات ل ـ ـعـ ــدم تـ ــوافـ ــر ال ـ ـمـ ــادة
ً
العلمية أحيانا.

سجل الزمن
اشتملت فصول الكتاب على عــرض لنوع العالقة بين الكويت
ً
وال ــدول العربية الشقيقة مــن ناحية والصديقة أيـضــا مــن ناحية
أخــرى ،وعلى رأسها بريطانيا التي كانت ترتبط معها باتفاقية
حماية لسنوات عدة منذ عام  1899حتى  1961حينما ألغيت وأعلن
استقالل الكويت.
وال شك في أن فصول الكتاب ّ
قدمت لمراحل تطور الكويت في
تاريخها الحديث والمعاصر في جوانبه االقتصادية واالجتماعية

والسياسية كافة ،على قاعدة أن الحاضر غرس الماضي والمستقبل
جني الحاضر والتاريخ سجل الزمن لحياة األشخاص والشعوب
واألمم ،من أجل غرس العظة والعبرة والمواطنة الصالحة وتحقيق
مفهوم الــوالء واالنتماء في نفوس هــذا الجيل ،ومــن بعده ،ليعتز
ً
بتاريخه ويستفيد مــن تـجــارب الماضي ألن فيها وال شــك حلوال
لمشاكل الحاضر.

culture@aljarida●com

االنفجار
الروائي

د .خالد عبداللطيف رمضان

في مطلع ديسمبر الماضي أقيمت ندوة بالملتقى الثقافي لألديب
طالب الرفاعي حول النقد العربي الراهن والقصة القصيرة شارك فيها
محمد العباس وعبدالدائم السالمي ،وبحضور َّ
مميز لعدد من األدباء
والمهتمين بالشأن القصصي.
وطغت التساؤالت في هذه الندوة حول انتشار الرواية على حساب
القصة القصيرة ،وتحول كتاب القصة إلى الفن الروائي ،بل أصبحت
وكتاب الصحافة واإلعالميين والفاشينستات،
الرواية مطمعا للشعراء ُ
فهل أصبحت الرواية حمار الكتاب مثلما كان الرجز قديما حمار الشعراء؟
كما أقــام صالون الــروايــة في رابطة األدب ــاء مساء الثاني من يناير
حوارا مفتوحا مع الروائي طالب الرفاعي حول كتابة الرواية والجوائز،
وتكررت التساؤالت في هذه الجلسة حول طغيان الكتابة الروائية على
فنون اإلبداع األخرى ،فاليوم كل َمن يحاول الكتابة يتجه إلى الرواية،
حتى إن الطالب على مقاعد الدراسة َّ
تحولوا إلى روائيين ،ومنهم َمن
كتب عدة روايات قبل أن ينهي دراسته ،وأصبح محط األنظار ،وتطارده
وسائل اإلعــام للحصول على لقاء معه ،لكي ينظر من خالله لألدب
والفن الروائي.
َّ
وتسيد كـتــاب الــروايــة
واختلط الحابل بالنابل والـغــث بالسمين،
الجدد الواجهة في معارض الكتب ،واحتشد جمهور القراء من الشباب
في طوابير طويلة ،للحصول على توقيع صاحب الكتاب ،الذي غالبا
ال ي ــزال عـلــى مـقــاعــد ال ــدراس ــة ،ومعرفتهم بــه تـمــت مــن خ ــال وســائــل
التواصل االجتماعي والشبكة العنكبوتية .وإذا ما اطلعنا على عينة
مــن هــذه الــروايــات التي سلطت عليها األض ــواء واحتفت بها وسائل
اإلعالم؛ المقروءة والمسموعة والمرئية ،فإننا سنجد في الغالب األعم
كتابات ال تنتمي إلى شيء ،ال لغة سليمة ،وال تكنيك روائيا ،وال حبكة
حكاية ،فهناك انفالت في األحداث ،ولغة ركيكة تحفل باألخطاء اللغوية
واإلمالئية ،وركاكة في األسلوب ،وفي أحيان كثيرة تكون اللغة أقرب
إلى العامية المسطحة منها إلى الفصحى .وهذا يضعنا أمام إشكالية،
فنحن ننادي بإلغاء الرقابة على اإلبداع األدبي والفني في عالم ال يمكن
فيه حجب أي شيء عن المتلقي ،الذي يستطيع الوصول إلى ما يريد
بمختلف الوسائل المتاحة ،ومنها النشر اإللكتروني .ومن جانب آخر
ندرك أن هذه المطبوعات قد يكون خطرها على الناشئة أكبر من خطر
المخدرات ،فهي تسهم في تشكيلهم؛ لغويا وسلوكيا ومعرفيا ،وتفسد
ما يقوم به البيت والمدرسة من جهود تربوية.
فهل ندع مثل هذه المطبوعات الساذجة المنفلتة تشكل شخصية
الجيل الجديد ،بحجة احترام حرية التعبير؟ أم نتحرك لتوجيه دور
النشر إلى ضرورة حماية المجتمع من أخطار مثل هذه المطبوعات،
باالمتناع عن نشر الغث مما يسمى بالروايات الشبابية ودعم اإلبداعات
الجيدة والواعدة للشباب ،حتى ال يختلط الحابل بالنابل ،وتصدق فينا
القاعدة االقتصادية التي تقول إن العملة الرديئة تطرد العمل الجيد من
الكتاب الجادين قد يؤثرون االبتعاد عن الساحة التي
السوق ،فبعض ُ
نأيا بأنفسهم عن هذه
براء،
منهم
وهي
الرواية،
فن
على
تعج بالمتطفلين
ً
الصرعة التي جعلت الكتابات السطحية محل اهتمام ومتابعة بعض
اإلعالميين المنافقين.
القضية شائكة ،وقد تستغل للتضييق على الحريات ،لكن األمر يتطلب
التحرك ،لوقف هذه الفوضى التي قد تدمر شخصية األجيال الصاعدة.

إصدارات

ً
«كيف أكون مبدعا»

«الله محبة» ...معرض أثري بمناسبة أعياد الميالد

ّ
َّ
• ينظمه متحف النسيج المصري ويتضمن مقتنيات من {جبانة البجوات}
ِّ
بعنوان {الله محبة} ،ينظم متحف النسيج ًالمصري الواقع في شارع المعز لدين الله الفاطمي ،أحد
أشهر الشوارع التاريخية في مصر ،معرضا عن نسيج {جبانة البجوات} الموجودة في واحة الخارجة
بمحافظة الوادي الجديد (جنوب غرب القاهرة) ،وذلك في إطار االحتفاالت التي ينظمها قطاع
المتاحف المصرية بمناسبة أعياد الميالد المجيدة.

ً
صدر عن {دار الساقي} كتاب {كيف أكون مبدعا} للصحافية والكاتبة
الـبــريـطــانـيــة هــاريـيــت جــريـفــي (لـهــا كـتــب فــي قـضــايــا الـصـحــة ،وتكتب
نشرات إذاعية منتظمة حولها) .في ما يلي نبذة عن الكتاب:
اإلبداع هو جوهر التعبير اإلنساني ،ال يتجلى فقط بالكتابة أو الفن أو
الموسيقى ولكن بالطريقة التي نعيش فيها حياتنا.
ً
ٌ
صحيح أن ٌ اإلبداع يضيف قيمة إلى العمل وهو مطلوب فعال فيه ،ولكنه
ً
ً
ً
أيضا قيمة بحد ذاتــه ويــؤدي دورا مهما في الحياة اليومية .كما أن
ّ
التمتع بإبداعنا الشخصي عبر الفنون أو األدب أو الرياضة يمكن أن
يدعم صحتنا العاطفية.
ً
معلومات وأف ـكــارا عــن العملية اإلبــداعـيــة ،مــاذا
تـقـ ّـدم هارييت جريفي
ٍ
ّ
الفضول واالستلهام من
تتطلب ولماذا نحتاج إليها ،وتستكشف فوائد ّ
اآلخرين .كتاب مليء بالمقترحات العملية والمؤشرات واألفكار ،يساعد
في التغلب على {عقبة} رهبة اإلبداع وإطالق اإلبداع الخاص.

القاهرة -أحمد الجمال

االفتتاح شهد
ً
ً
إقباال كبيرا من
األقباط ومحبي
اآلثار والتاريخ

أثناء افتتاح المعرض
حـظــي م ـعــرض {ال ـلــه محبة}
ب ـ ــإقـ ـ ـب ـ ــال ج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ــري كـ ـبـ ـي ــر،
ً
خصوصا من األقباط ،افتتحه
مدير عام متحف النسيج أشرف
أبواليزيد ،في حضور األسقف
ال ـ ـعـ ــام ل ـك ـن ــائ ــس ش ـ ــرق ال ـس ـكــة
الـ ـح ــدي ــد األن ـ ـبـ ــا مـ ــارت ـ ـيـ ــروس،
وأستاذ تاريخ الكنيسة وعضو
جمعية اآلثــار القبطية القمص
يوسف الحومي ،وعدد كبير من
محبي اآلثــار والتاريخ ،ومدير
مركز الدراسات القبطية بمكتبة
اإلسكندرية لؤي سعيد.
ق ـ ــال أشـ ـ ــرف أب ـ ــو ال ـي ــزي ــد إن
ُ
ً
ع ــددا مــن الفعاليات تـقــام على
ه ــام ــش الـ ـمـ ـع ــرض ،م ــن بينها
محاضرات وندوات متخصصة

زخارف على جدران كنائس الجبانة األثرية

عن الفن القبطي ،باإلضافة إلى
ورش فنية وتعليمية لألطفال،
وج ـ ـ ـ ــوالت خـ ــاصـ ــة لـ ـل ــزائ ــري ــن،
وع ـ ـ ـ ـ ـ ــرض فـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــم عـ ـ ـ ــن مـ ـق ــاب ــر
البجوات ،ومعرض لكتب اآلثار
المتخصصة من إصدارات وزارة
اآلثار المصرية.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت رئـ ـيـ ـس ــة ق ـط ــاع
الـ ـمـ ـت ــاح ــف إلـ ـ ـه ـ ــام صـ ـ ـ ــاح ،أن
الـمـعــرض يستمر حـتــى نهاية
ً
م ـ ــارس ال ـم ـق ـبــل ،وي ـض ــم عـ ــددا
من قطع النسيج الفريدة التي
ُعـثــر عليها فــي مـقــابــر «جبانة
الـ ـبـ ـج ــوات» ،م ــن بـيـنـهــا خمس
ق ـطــع ت ـعــرض ألول مـ ــرة ،وهــي
ت ـظ ـهــر ت ــأث ــر الـ ـف ــن الـمـسـيـحــي
الوليد بالفن المصري القديم
في البداية ،ثم اتخاذه مالمحه
الخاصة مــن البساطة ورمزية
الزخارف وغيرها بعد ذلك.
وتــاب ـعــت« :يـحـمــل الـمـعــرض
رس ــال ــة م ـه ـمــة ت ــؤك ــد أن مصر
ً
ش ـ ـهـ ــدت كـ ـثـ ـي ــرا مـ ــن الـ ـم ــراح ــل
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،ال ـتــي
تعبر عن تواصل واستمرارية
ع ـطــاء اإلن ـس ــان ال ـم ـصــري على
مر العصور».

أهم  5قطع معروضة
• غطاء رأس لصبي مصنوع

متحف النسيج المصري
من نسيج الكتان ُ
ومزين بعالمة
«عنخ» الهيروغليفية ،رمز الحياة
فــي مـصــر ،بـخـيــوط مــن الـصــوف
األحمر واألزرق ،وربما استخدمت
ه ــذه ال ـعــامــة ه ـنــا ل ـقــرب الـشـبــه
بينها وبين الصليب ،وذلــك في
ً
البدايات خوفا من االضطهاد في
القرن الرابع الميالدي.
• رداء ف ـض ـفــاض ُو ج ـ ــد على
مومياء لسيدة ،مزخرف بشرائط
طــول ـيــة م ــن الـ ـص ــوف مـصـبــوغــة
باللون األزرق ،ونسجت بطريقة
القباطي المعروفة .وأغلب الظن

أن مثل هذه األردية كانت توضع
حــول مومياء المتوفي ،أي ذات
غرض جنائزي.

اللون ،يعلوها شريط منسوج من
النسيج الوبري ،والقطعة تنتهي
بشراشيب من الجانبين.

• جزء من منسوجة من قماش
الكتان ،يرجح أنها شــال ينتهي
بـشــراشـيــب وش ــري ــط م ــن خـيــوط
ال ـس ــداة ال ـح ــرة ،تـعـلــوه وحــدتــان
زخـ ــرف ـ ـي ـ ـتـ ــان مـ ـسـ ـت ــدي ــرت ــان مــن
الصوف األرجواني اللون.

• وشـ ـ ــاح م ــن ن ـس ـيــج ال ـك ـتــان
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــادة يـ ـنـ ـتـ ـه ــي بـ ـش ــراشـ ـي ــب
وشـ ـ ــريـ ـ ــط مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــداة ال ـ ـحـ ــرة
كعنصر زخــرفــي ،وزيــن الوشاح
ب ـعــامــة {عـ ـن ــخ} الـهـيــروعـلـيـفـيــة
رمـ ــز ال ـح ـي ــاة ،م ـط ـمــوســة بعض
الـشــيء وفــي داخـلـهــا صليب من
النسيج الــوبــري ،وكالهما يعبر
عن التالحم بين الموروث القديم
والعقيدة الجديدة.

• وشـ ـ ــاح م ــن ن ـس ـيــج ال ـك ـتــان
مـ ـط ــرز ب ــأش ــرط ــة مـ ــن ال ـطــرف ـيــن
بـخـيــوط مــن ال ـصــوف أرجــوانـيــة

«جبانة البجوات»تضم  263كنيسة مزخرفة
ج ـبــانــة ال ـب ـج ــوات إحـ ــدى ال ـج ـبــانــات المسيحية
ال ـم ـب ـكــرة ال ـت ــي ت ـع ــود بــدايــات ـهــا إل ــى ال ـق ــرن الـثــانــي
ً
الميالدي ،حينها ّفر إليها كثير من المسيحيين هربا
والبيزنطيين ،ويرجع اسمها
من اضطهاد الرومان
ُ
إلــى الـطــراز المعماري الــذي شيدت بــه ،والــذي اتخذ
شكل القبوات (جمع قـبــو) ،وهــو الشكل الــذي ُبنيت
عليه مقابر الجبانة ،إذ تعلوها قباب مبنية من الطوب
اللبن ،وترجع إلى أوائل العصر المسيحي.
ً
وت ـح ـتــوي الـجـبــانــة عـلــى  263هـيـكــا أو كنيسة

أكثرها مــزخــرف مــن ال ـخــارج ،ويغلب عليها الـطــراز
البيزنطي ،وقبتها مزينة بمناظر وزخارف هندسية
الشكل أو أشكال طبيعية نباتية أو حيوانية ،بينما
البعض اآلخر من الكنائس مزين بأشكال مستمدة من
قصص من الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد،
والكنائس مبنية بالطوب اللبن بمختلف األحجام
واألنماط الهندسية .كذلك اختلفت زخارفها باختالف
أسلوب البناء ومدى ثراء أصحابها في اإلنفاق عليها.

«الغرق -حكايات القهر والونس»

صدرت عن دار {العين للنشر} في القاهرة رواية {الغرق -حكايات القهر
والونس} للكاتب السوداني حمور زيادة.
ت ــدور أحـ ــداث ال ــرواي ــة فــي قــريــة ســودان ـيــة ،وتـغـطــي ف ـتــرة زمـنـيــة بين
ثــاثـيـنـيــات ال ـق ــرن الـعـشــريــن وب ــداي ــة الـسـبـعـيـنـيــات ،وم ــا شـهــدتــه من
صراعات وأحــداث درامية وتغيرات مجتمعية في قرية {حجر نارتي}
ً
بشمال ال ـس ــودان ،متجسدة فــي بيت الـعـمــدة وبـيــت ال ـبــدري والــوضــع
االجتماعي للرقيق ،بعد إقرار قوانين إلغاء الرق في السودان.
يــذكــر أن حـمــور زيـ ــادة ،كــاتــب وأدي ــب ســودانــي ص ــدرت لــه أع ـمــال عــدة
أبــرزهــا{ :سـيــرة أم درمــانـيــة} (مجموعة قصصية ،)2008 ،و{الـكــونــج}
(روايــة )2010 ،و{النوم عند قدمي الجبل} (مجموعة قصصية،)2014 ،
و{شوق الدراويش}  ،2014والتي حازت {جائزة نجيب محفوظ لألدب}
عام  ،2014ووصلت إلى القائمة النهائية {القصيرة} للجائزة العالمية
للرواية العربية لعام .2015
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مزاج

أخبار النجوم

نانسي وعائلتها يغنون «كن أنت»
لحمود الخضر

ّ
تنكب نيللي مقدسي على التحضير ألغنية خليجية ربما تبصر النور بعد شهرين ،وقالت الفنانة
الشخصية ،مؤكدة
اللبنانية إنها استقبلت العام الجديد بمراجعة لمسيرتها ولحياتها ً
أنها تصفق لنفسها إزاء المرآة ألنها بمجهودها الخاص حققت كثيرا من اإلنجازات
والنجاحات ،رغم الصعوبات الجمة التي واجهتها ،الفتة إلى أنها عندما تخطئ تحاسب
نفسها ّ
بشدة.
بيروت -ةديرجلا

•

كشفت مقدسي
أن فوزها في
{كأس النجوم}
شكل لحظة
مهمة في
حياتها

أ ك ــدت نيللي مـقــد ســي أنها
ت ـ ـع ـ ـطـ ــي أولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــة ل ـح ــدي ـث ـه ــا
وألعـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـه ـ ــا ولـ ـتـ ـص ــرف ــاتـ ـه ــا
وعالقاتها مع الغير ،فيما تأتي
إطاللتها فــي المرتبة الثانية
َّ
رغـ ــم أن ـه ــا ت ـت ـكــلــف ك ــي تظهر
بأبهى حلة.
أض ــاف ــت ،ف ــي حــديــث ضمن
ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج «م ـ ـ ـ ــع مـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــم» م ــع
اإلع ــا م ـي ــة م ـي ـســم درزي عبر
أثير إذاعة «الشرق» ،أن شكلها
الـخــارجــي ربـمــا يــوحــي بأنها
ق ــاس ـي ــة ،لـكـنـهــا ف ــي الـحـقـيـقــة
شفافة وتتأثر بكل ما يحيط
بها سواء أفراح أو أحزان ،الفتة
إلى أنها لم تغير رأيها بأي أمر
كانت تؤمن به ،حتى لو برهن
الزمن العكس ألن ما قامت به
كان بدافع مبادئها وقناعتها.
كـشـفــت م ـقــدســي أن فــوزهــا
َّ
فـ ـ ــي {ك ـ ـ ـ ــأس الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــوم} ش ــك ــل
لحظة مهمة فــي حياتها ألنه
نـقـلـهــا إل ــى عــالــم ال ـف ــن ،وأنـهــا
ارتكبت أخـطــاء ليست فادحة
بل طبيعية ويقع فيها الجميع،
مـعـتـبــرة أن الـخـطــأ ال بــد منه
فــي الحياة كــي يكتسب المرء
القوة ،وأنها في حاالت الفرح
والحزن تلجأ إلى الله ،وقالت:
{بـ ـ ــاإلي ـ ـ ـمـ ـ ــان الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ت ـص ـبــح
لألمور كافة حكمتها}.

راضية عن حياتها
تكره نيللي مقدسي الظلم،
وتـ ـق ــول إن ـه ــا ل ــو امـتـلـكــت
ع ـص ــا س ـح ــري ــة ألل ـغــت
ال ـ ـفـ ــوارق ب ـيــن ال ـنــاس
فـ ـيـ ـتـ ـس ــاوى ال ـج ـم ـيــع
ف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوق
والـ ـ ـ ــواج ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــات،
مـ ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ــدة أن ـ ـهـ ــا
واضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــة ف ــي
تصرفاتها وال
ت ـق ــوم بـ ــأي أمــر
في الخفاء.
ت ـ ـنـ ــزعـ ــج مـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـقـ ــد الـ ـ ــذي
يـ ـتـ ـط ــرق إلـ ـ ــى ال ـ ـكـ ــرامـ ــة ول ـكــن
عندما تواجهه تــرتــاح ،كذلك
ت ـ ـن ـ ــزع ـ ــج م ـ ـم ـ ــن ي ـس ـت ـغ ـب ــي
ال ـم ـن ـط ــق لـ ــذلـ ــك ت ــرف ــض
ال ـم ـن ــاق ـش ــة م ـ ـعـ ــه .فــي
الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،ت ـح ـم ــد
الـلــه أن كــل الذين
ي ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــون لـ ـه ــا
م ـ ـ ــوج ـ ـ ــودون
إ لــى جانبها،
وأن ـه ــا ال تـمــزق

أي ـ ــة صـ ـ ــورة ألنـ ـه ــا ذكـ ـ ــرى فــي
حـ ـي ــاتـ ـه ــا ح ـ ـتـ ــى لـ ـ ــو لـ ـ ــم ي ـعــد
يعنيها الشخص في الصورة.
ل ـ ـ ـ ــذا حـ ـ ــزنـ ـ ــت عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا فـ ـق ــدت
عــائـلـتـهــا خ ــال ال ـح ــرب صــور
طـ ـف ــولـ ـتـ ـه ــا .ك ـ ــذل ـ ــك أك ـ ـ ـ ــدت أال
هوس لها في التقاط الصور،
ولـ ـك ــن ت ـح ــب أن تـ ـتـ ـص ـ َّـور مــع
جـنـيـفــر ّلــوب ـيــز ألن ـهــا معجبة
بها وبفنها.
وأش ـ ـ ــارت ن ـي ـل ـلــي إلـ ــى أن ـهــا
ّ
رحـ ـ ـب ـ ــت ب ــأشـ ـخ ــاص كـ ـث ــر فــي
ح ـيــات ـهــا ول ـك ـن ـهــم ل ــم ي ـكــونــوا
ع ـلــى ق ــدر ال ـت ــرح ــاب ،فأغلقت
ً
ال ـب ــاب ن ـهــائ ـيــا أم ــام ـه ــم ،وفــي
ً
حـ ــال ام ـت ـل ـكــت ق ـل ـبــا م ــن ذهــب
فهي تهبه لكل شخص يحبها
من قلبه ،الفتة إلى أنها تحب
حياتها وهي راضية عنها ألن
عائلتها تحميها.
م ـ ـ ـصـ ـ ــدر س ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــادة ن ـي ـل ـل ــي
مقدسي نجاح أعمالها وراحة
ع ــائـ ـلـ ـتـ ـه ــا ول ـ ـ ـقـ ـ ــاء ال ـش ـخ ــص
المناسب لـتـكـ ّـو ن عائلة معه،
كـ ـم ــا صـ ـ ـ ّـرحـ ـ ــت ،مـ ـشـ ـي ــرة إل ــى
أن ـهــا ال تحكم عـلــى أح ــد ،وأال
ك ــوابـ ـي ــس ف ــي ح ـي ــات ـه ــا .وف ــي
حــال ح ــاول أحــدهــم أن يسبب
لـهــا أي كــابــوس تـتـحــاشــاه ،ال
سيما أنها ال تسمح بالتمادي،
مــؤكــدة أنـهــا ال تـنــدم فــي حــال
تحدثت في موضوع معين مع
مطلق أي شخص ولكن إن لم
يتمتع بالمسؤولية الكافية كي
يحفظ أســرارهــا التي تشاركه
ً
بها .فإنها تبتعد عنه فورا.
وأشارت مقدسي إلى وجود
أخبار سيئة كثيرة تحيط بها
ّ
مـنـهــا مــا يـتـعــلــق بـمــا يحصل
فــي العالم ،وقــالــت{ :عــوض أن
نتقدم نرجع إلى الوراء لناحية
الـ ـع ــواط ــف وال ـم ـش ــاع ــر وه ــذه
الحقيقة هــي اس ــوأ شــيء ّ
نمر
ً
به حاليا}.
وكشفت أال مشكلة لديها في
الطعام وهي ليست مهووسة
بذلك .تحب الحلويات وطبق
السلطة والفواكه والخضراوات.

حب وعائلة
ع ـنــدمــا ك ــان ــت ف ــي الـثــانـيــة
ع ـشــرة م ــن ع ـمــرهــا خ ـفــق قلب
نيللي مقدسي ال بــن الجيران
ال ــذي ك ــان يهتم بـهــا ويحبها
ً
ً
ً
ً
حبا بريئا وعفويا وطفوليا .
اليوم ،عندما تلتقي الشخص
المناسب (هذا لم يحصل حتى

نانسي عجرم

نشرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم ،فيديو عبر
حسابها في {انستغرام} ،وهي تردد برفقة زوجها فادي
الهاشم وابنتيها إيال وميال ،أنشودة {كن أنــت} للفنان
الكويتي حمود الخضر ،وأبرز مقاطعها{ :ال نحتاج المال
ً
كي نزداد جماال».
وبعد أقل من  24ساعة على نشره ،شاهد الفيديو نحو
 2.2مليون متابع.

تكريم عاصي الحالني في األردن

نيللي مقدسي
اآلن) ،تتمنى أن تـكـ ّـون عائلة،
و تـحــب أن تسمي ابنتها نور
وابـنـهــا شــربــل .وح ــول الــرجــل
الـ ــذي يـجــذبـهــا وسـتــرتـبــط به
تفضل أن يخاطب عقله عقلها.
وأكدت نيللي أن الكره يأتي
عـلــى ق ــدر الـمـحـبــة ،ولـكـنـهــا ال
تكره فجأة ومــن دون أسباب.
ف ــي وق ــت م ــا وص ـلــت إل ــى هــذا
الشعور تجاه أحد األشخاص
ولكن بعد سنوات نسيت الكره
واستبدلت به الخير.
تصفق النجمة لوالدها ألنه

م ـح ــب وصـ ـب ــور وق ـ ــد مـنـحـهــا
ال ـقــوة والـمـحـبــة ،وه ــي ليست
ضــد الصفعة المعنوية ألنها
تضع الشخص عند حــده كي
ال ي ـس ـت ـمــر ب ــال ـخ ـط ــأ ،وت ــؤك ــد
عــدم وج ــود أحــد يجب عليها
أن تـصـفـعــه ص ـف ـعــة مـعـنــويــة.
{تكون الصفعة أقــوى بالكالم
وال ـ ـن ـ ـظـ ــرة} ،وه ـ ــي م ــع ت ــأدي ــب
ً
األوالد قليال مــن دون أذيتهم
ليتعلموا.

عاصي الحالني

تصفق لوالدها
ألنه محب
وصبور
ومنحها القوة
والمحبة

طموح وتقدير
ً
ً
ُ
عندما طلب إلى نيللي أن تسمي اسما تحترمه جدا ،اختارت والدتها والهالة التي تتمتع
بها السيدة فيروز.
وأكدت أنها ال تخطط ،وهذه مشكلتها ربما ذلك أفضل ألنها تعيش كل يوم بيوم ،ولكن ال
يلغي ذلك أنها امرأة لديها طموح ومثابرة وإرادة قوية.
تفرح أن تعود إلى عمر الطفولة ،فهي تحب الحياة وتهوى عيشها.

تـسـلــم ع ــاص ــي ،خ ــال إح ـيــائــه حـفـلــة رأس الـسـنــة في
الـعــاصـمــة األردن ـي ــة عـ ّـمــان فــي فـنــدق  ،Le Royalجــائــزة
الهيثم لإلعالم العربي الفئة الذهبية ،ولقب سفير الفنانين
الشباب العرب لعام  2019من األمين العام لمجلس الوحدة
اإلعالمية العربية هيثم علي يوسف.
وتألق النجم اللبناني إذ غنى باقة من أجمل أغانيه
القديمة والجديدة على وقع تفاعل واسع من الجمهور.

تقرير

تامر حسني في بيروت لتصوير
«كل سنة وإنت طيب»

األفالم المصرية تكسب معركة اإليرادات
شباك
رغم قلة اإلنتاج ً
السينمائي ًهذا العام في مصر ،فإن َّ
التذاكر شهد اختالفا كبيرا عنً السنوات الماضية ،إذ حقق
عدد من األفالم المصرية أرقاما ضخمة ،حتى إن بعضها
كسب معركة اإليرادات بينه وبين أفالم أجنبية بجدارة،
وظهر ذلك في اإليرادات الكلية .من خالل هذا التقرير
نرصد مالمح المنافسة.
القاهرة -محمد قدري
َّ
ح ــق ــق فـيـلــم «الـ ـب ــدل ــة» ،لكل
م ـ ـ ــن تـ ـ ــامـ ـ ــر ح ـ ـس ـ ـنـ ــي وأك ـ ـ ـ ــرم
حسني وأمينة خليل وماجد
ال ـم ـصــري ،أعـلــى إي ـ ــرادات في
فئات األفالم في شباك التذاكر
ً
المصري ،محققا  63.5مليون
ج ـن ـي ــه ،وه ـ ــو أعـ ـل ــى رق ـ ــم فــي
ت ــاري ــخ ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـم ـصــريــة،
ً
وج ـمــع أرب ــاح ــا فــاقــت نصف
التكلفة ،باإلضافة إلى إيرادات
عــالـيــة ف ــي ش ـبــاك ت ــذاك ــر دور
السينما في العالم العربي.

وكــان أمير كــرارة مفاجأة
ً
الـ ـم ــوس ــم أي ـ ـضـ ــا مـ ــن خ ــال
فيلمه األول «حــرب كرموز»،
حيث شــارك كل من محمود
حـمـيــدة وغـ ــادة عـبــد ال ــرازق
وم ـص ـط ـفــى خ ــاط ــر ،وراهـ ــن
عليه المنتج محمد السبكي
فـحـقــق بــانـتـهــاء عــرضــه في
مـصــر إيـ ـ ــرادات كـلـيــة بقيمة
 58مـلـيــون جـنـيــه ،ووصـلــت
أرباحه إلى  25مليون جنيه،
ً
ال س ـي ـمــا أنـ ــه أظ ـه ــر إبـ ـه ــارا
على مستوى الـصــورة وفي
المعارك الحربية القديمة.

وجـ ــاء مـحـمــد عـ ــادل إم ــام
ف ــي مــرت ـبــة م ـت ـقــدمــة بفيلم
الـحــركــة والـكــومـيــديــا «ليلة
هنا وسرور» برفقة ياسمين
ً
ص ـ ـبـ ــري؛ م ـح ـق ـق ــا إيـ ـ ـ ــرادات
إ جـمــا لـيــة بقيمة  35مليون
جـ ـنـ ـي ــه عـ ـل ــى غـ ـ ـ ــرار أف ــام ــه
ال ـســاب ـقــة م ـثــل «ج ـح ـيــم في
الـهـنــد» ،ذلــك رغــم المنافسة
الشرسة في الموسم نفسه.
وح ـص ــد «تـ ـ ــراب ال ـم ــاس»
إي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ضـ ـخـ ـم ــة أرض ـ ــت
صــان ـع ـيــه رغ ـ ــم ط ـ ــول مــدتــه
ا لـ ـ ـت ـ ــي أدت إ لـ ـ ـ ــى ت ـق ـل ـيــص
ح ـف ــات ــه فـ ــي دور ال ـع ــرض
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ،وج ـم ــع نحو
 31.5مليون جنيه ،وهو من
بـطــولــة كــوكـبــة مــن الـنـجــوم
كــآســر يــاسـيــن ومـنــة شلبي
وعـ ــزت ال ـعــاي ـلــي وشـيــريــن
رض ـ ــا ،ومـ ــن إخـ ـ ــراج مـ ــروان
حامد.
و ك ـ ــان  The Megا لـفـيـلــم
ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــد الـ ـ ــذي
استطاع الصمود إلى حد ما
في وجــه األفــام المصرية.
رغـ ـ ــم ت ـح ـق ـي ـقــه نـ ـح ــو 315
مليون دوالر حــول العالم
فــإنــه جـمــع فــي مـصــر نحو
 28.5مليون جنيه ،وعرض
ً
في نحو  25دارا ،وهو عدد
كبير بالنسبة إلى األفالم
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،والـ ـفـ ـيـ ـل ــم مــن
بـطــولــة جـيـســون سـتــاثــام،
ب ـي ـن ـغ ـب ـي ـن ــغ ل ـ ـ ــي ،وراي ـ ـ ــن
ويـ ـلـ ـس ــون ،وروبـ ـ ـ ــي روز،
ووينستون شاو.

أرقام مقبولة
ح ـق ــق م ـح ـمــد رم ـض ــان
إيرادات مخيبة هذا العام
بفيلمه األخير {الــديــزل}،
إذ غ ـ ـ ـ ــاب ع ـ ـ ــن ا لـ ـ ـم ـ ــرا ك ـ ــز
األولــى وجمع  24مليون

تامر حسني

جنيه فقط .شاركه البطولة
كـ ـ ــل مـ ـ ــن ي ــاسـ ـمـ ـي ــن صـ ـب ــري
وفتحي عبد ا لــو هــاب وهنا
شيحة .وحصد أحمد فهمي
بـفـيـلـمــه ال ـكــوم ـيــدي األخ ـيــر
{الكويسين} إيرادات مرضية
بـقـيـمــة  21.5م ـل ـيــون جـنـيــه،
وتولى البطولة معه شيرين
رضا وحسين فهمي.
وأحـ ـ ــدث ال ـف ـي ـلــم الـعــالـمــي
 The Nunضجة فــي العالم
كله وحقق حول العالم 360
م ـل ـي ــون دوالر ،و ف ـ ــي مـصــر

ُعــرض في  30قاعة وسيطر
خ ـ ـ ــال أي ـ ــام ـ ــه األولـ ـ ـ ـ ــى ع ـلــى
اإلقـ ـب ــال ال ـج ـمــاه ـيــري ولـكــن
س ـ ــرع ـ ــان م ـ ــا ت ـ ــاش ـ ــى ذل ـ ــك،
وحقق الفيلم نهاية عرضه
في مصر  20.5مليون جنيه.
أدى بطولته كــل مــن :تايسا
ف ــارمـ ـيـ ـغ ــا ،وبـ ــونـ ــي آرون ـ ـ ــز،
ودم ـيــان بيشير ،وشــارلــوت
هوب ،ومارك ستيجر}.
وحـ ـ ـقـ ـ ـق ـ ــت أف ـ ـ ـ ـ ــام كـ ـثـ ـي ــرة
إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات م ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة م ـثــل
{رغدة متوحشة} لرامز جالل

وري ـه ــام ح ـجــاج الـ ــذي جمع
 21مليون جنيه بينما حقق
كل من شيكو وهشام ماجد
بفيلمهما {قلب أمه} إيرادات
ب ـق ـي ـم ــة  17مـ ـلـ ـي ــون ج ـن ـيــه،
وحصدت حورية فرغلي إلى
جــانــب مــاجــد ال ـكــدوانــي في
{ط ـلــق ص ـنــاعــي}  15مليون
جنيه.

أفالم أجنبية
على صعيد بقية األفالم األجنبية ،جاءت اإليرادات متوسطة للبعض مثل Mission: Impossible
 – Falloutالــذي حقق في مصر إيــرادات بقيمة  18مليون جنيه رغم الضجة التي أحدثها في
ً
العالم كله محققا  800مليون دوالر حول العالم ،بينما Avengers: Infinity Warجمع في مصر
 18مليون جنيه ،و 13.8 Venomمليون جنيه ،و Jurassic World: Fallen Kingdom 12.5مليون
جنيه ،وحصدت بقية األفــام األجنبية في مصر إيــرادات مقبولة ولم تستطع منافسة األفالم
المصرية ،وبعضها عرض لمدة أسبوع ثم ُرفع من الدور.

يستعد تامر حسني لزيارة العاصمة اللبنانية بيروت
لمدة أسبوعين يوقف خاللهما حفالته الغنائية ،ذلك
لتصوير فيلمه «كل سنة وانت طيب» الذي ُيعرض خالل
الصيف المقبل.
وي ـســافــر الـنـجــم ال ـم ـصــري إل ــى لـبـنــان إلن ـج ــاز الـجــزء
الرئيس من األحداث ويرافقه طاقم العمل من بينه خالد
الصاوي والمخرج سعيد الـمــاروق ،كذلك السيناريست
محمد عبد المعطي الذي انتهى من كتابة الفيلم بالكامل
خالل الفترة الماضية.
وكان فريق العمل فاضل بين لبنان وتركيا لتصوير
األح ــداث فــاخـتــارت الشركة المنتجة فــي النهاية لبنان
ً
باعتبار أن التكلفة فيه أ قــل مقارنة بتركيا ،فضال عن
سهولة سفر فريق العمل المصري ودخوله إلى بيروت
من دون انتظار تصاريح سفر أو تأشيرات من القنصلية،
ً
ً
علما بأن أكثر من  50فــردا سيكونون ضمن المسافرين
إلنجاز المشاهد.
وحـ ـ ــدد ال ـم ـخ ــرج س ـع ـيــد الـ ـ ـم ـ ــاروق أم ــاك ــن ال ـت ـصــويــر
الـخــارجــي ،فيما يسافر إلــى بـيــروت فريق الفنيين قبل
ً
الممثلين الذين يصلون تباعا
بحسب جدول التصوير.
ً
ت ــام ــر ح ـس ـنــي ي ـع ـمــل راه ـن ــا
ً
أي ـ ـضـ ــا ع ـل ــى ألـ ـب ــوم ــه ال ـجــديــد
المتوقع طرحه خــال الصيف
المقبل ،فيما أجل الجزء الثاني
م ــن ف ـي ـلــم «الـ ـب ــدل ــة» إل ـ ــى حـيــن
االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن «كـ ــل س ـنــة وان ــت
طيب».
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تسريب أول صورة للهاتف Galaxy S10

تحديث آندرويد  9.0يصل إلى «سامسونغ نوت »9

تم ،أمس ،تسريب صورة واقعية للهاتف  ،Galaxy S10الذي تردد أنه سيضم شاشة
منحنية الطرفين بحجم  6.1إنشات .وبحسب التسريبات السابقة ،من الممكن أن نرى
شركة سامسونغ تطلق ثالث طرازات ،على األقل ،من  Galaxy S10هذا العام .وبحسب
آخر التقارير ،من المرجح قدوم  Galaxy S10 Liteو Galaxy S10و.Galaxy S10+
ً
الـصــورة المسربة الـجــديــدة تــؤكــد أن الـهــاتــف سيضم ثقبا فــي الــزاويــة العلوية
ً
ً
اليمنى من الشاشة ،من أجل الكاميرا األمامية ،كما أنه سيضم إطارا علويا أنحف
ً
من المعتاد .ووفقا إلشاعة ذات صلة ،فقد لمحت إلى أن الهاتف  Galaxy S10سيأتي
بألوان داكنة غير متدرجة.

قامت شركة سامسونغ بتجربة أحدث نسخة من نظام آندرويد  9.0لهاتف غالكسي نوت
 9مدة  4أسابيع ،قبل إطالقها منذ أيام بشكل رسمي .وانطلق التحديث بداية في ألمانيا،
ً
ومن الطبيعي أن تصل النسخة المستقرة إلى المشتركين في نسخة البيتا أوال ،ومن ثم تبدأ
ً
في الوصول إلى جميع المستخدمين على مراحل بداية من ألمانيا ،ثم بقية الدول تباعا.
ويجلب التحديث للهاتف جميع مزايا نظام انــدرويــد الجديد ،باإلضافة إلــى الجيل
الجديد من واجهة سامسونغ الجديدة ،التي تعرف باسم  ،One UIالتي تأتي بتصميم جديد
مع مزايا تركز على تحسين تجربة المستخدم مع العديد من اإلصالحات والتحسينات
المعتادة ،باإلضافة إلى التحديث األمني ليناير .2019

بعد اعترافها بتراجع إيراداتها
هل تلقى «أبل» مصير «نوكيا»؟
مازن المراد

قام محلل األبحاث لقطاعي
االتصاالت والبيانات وشبكات
تكنولوجيا المعلومات رود
ه ــول م ــن مــؤس ـســة ال ـخــدمــات
المالية واالستثمارية غولدمان
ســاكــس ،ال ـتــي تـعــد مــن أشهر
ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـم ـصــرف ـيــة فــي
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وال ـعــالــم
ب ـت ـش ـب ـيــه ش ــرك ــة أب ـ ــل ب ـشــركــة
ً
نوكيا ،مبينا أن الطريقة التي
تسير بها عمالقة التكنولوجيا
ً
األم ـيــرك ـيــة حــال ـيــا ستجعلها
تواجه نفس مصير نوكيا.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف هـ ـ ـ ـ ــول أن «أبـ ـ ـ ـ ــل»
تعتمد بشكل كبير على الترقية
الـ ـمـ ـت ــواصـ ـل ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـقـ ــوم ب ـهــا
ع ـم ــاؤه ــا ألج ـه ــزت ـه ــا األحـ ـ ــدث،
ً
تـمــامــا كـمــا كــانــت تفعل الشركة
الفنلندية نوكيا في الماضي.
ول ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـع ـ ــد ع ـ ـ ـمـ ـ ــاء «أب ـ ـ ـ ــل»
ي ـق ــوم ــون بــال ـتــرق ـيــة ال ــدوري ــة
لـ ـه ــواتـ ـفـ ـه ــم ،ب ـس ـب ــب ارت ـ ـفـ ــاع
ً
األس ـعــار عــامــا بـعــد ع ــام ،مما
يـجـعـلـهــا ب ـع ـيــدة ع ــن مـتـنــاول
عدد متزايد من العمالء .ومع
ذلـ ـ ـ ــك ،أوضـ ـ ـ ــح رود ه ـ ـ ــول أن
ه ــذا لــن يــدفــع شركة
«أب ـ ـ ــل» لـلـسـقــوط
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي دوام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ً
الـ ـقـ ـل ــق ،م ـب ـي ـنــا
أن ـ ــه بــاسـتـثـنــاء
الصين ،ال يرى
أدلــة قوية على
تـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــص عـ ـ ــدد
ع ـمــاء الـشــركــة
في عام .2019
وأش ـ ـ ـ ــار إل ــى

ً
أن «ن ــوكـ ـي ــا شـ ـه ــدت ت ــوس ـع ــا
ً
ســري ـعــا لـمـعــدالت اسـتـبــدالـهــا
في أواخــر عــام  ،2007وهــو ما
ي ـف ــوق بـكـثـيــر م ــا ق ــد تـنـطــوي
عليه أي توقعات .فبعد الصين،
ً
ً
ال نرى دليال قويا على تباطؤ
اس ـت ـهــاك ه ــوات ــف آي ـف ــون في
ع ــام  ،2019لـكـنـنــا نـبـلــغ فقط
المستثمرين بأننا نعتقد أن
معدالت الترقية إلى منتجات
أب ــل األحـ ــدث مــن المحتمل أن
تكون أكثر حساسية للوضع
االقتصادي الراهن».
ي ــأت ــي هـ ــذا ال ـت ـقــريــر بـعــدمــا
أكد الرئيس التنفيذي لشركة
ً
أبـ ــل م ــؤخ ــرا ص ـحــة ال ـت ـقــاريــر
السابقة التي تفيد بأن الشركة
ً
شـهــدت تـبــاطــؤا غـيــر مسبوق
في مبيعات  ،iPhoneوخاصة
في الصين ،وقــد أدى هــذا إلى
خفضها لتقديراتها المالية،
مما أدى إلى انخفاض أسعار
اسـ ـه ــم ش ــرك ــة أب ـ ــل وأدى ال ــى
خسارة الشركة لجزء كبير من
قيمتها السوقية.

تراجع اإليرادات
ب ـ ـعـ ــد انـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ــن
الـشــائـعــات ح ــول مبيعات «أب ــل»
م ــن ه ــوات ــف اآلي ـف ــون ف ــي الـفـتــرة
ً
األخ ـي ــرة ،أك ــدت الـشــركــة رسميا
انخفاض مبيعات هواتفها عن
األعوام السابقة .وجاء هذا البيان
في رسالة موجهة للمستثمرين
ق ــال خــال ـهــا ال ـمــديــر الـتـنـفـيــذي
لشركة «أبــل» تيم كــوك إن نتائج

المراجعة األولية إليرادات الربع
الحالي واألول للعام المالي ،الذي
انتهى فــي  29ديسمبر ،أظهرت
ً
ً
ت ــراج ـع ــا م ـل ـحــوظـ ًـا ف ــي إي ـ ــرادات
الـ ـش ــرك ــة ،مـ ـق ــارن ــة بــال ـتــوق ـعــات
ال ـم ـس ـب ـقــة ال ـت ــي رج ـح ــت تـ ــراوح
مـجـمــل ال ــدخ ــل م ــا ب ـيــن  89و93
مليار دوالر أميركي ،لترسو حتى
وقت اإلعالن على قرابة  84مليارا،
بمعدل ربــح إجمالي بنسبة 38
ف ــي ال ـم ـئــة بـنـفـقــات تـشـغـيــل 8.7
ً
م ـل ـيــارات ،الف ـتــا إل ــى أن النتائج
ً
قد تختلف قليال مع حلول وقت
اإلعالن الرسمي.
وأوض ـ ـ ــح الـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي
األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ال ـ ـتـ ــي دف ـ ـعـ ــت «أب ـ ـ ــل»
لتغيير هذه التوقعات عما جاء
فـ ــي ت ــوقـ ـع ــات الـ ـش ــرك ــة األولـ ـي ــة

المدير التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك

خ ـ ــال شـ ـه ــر ن ــوفـ ـمـ ـب ــر ،وم ـن ـه ــا
اكتفاء الكثير من المستخدمين
ب ــاإلص ــدارات ال ـســاب ـقــة ،ألن ـهــا ال
تختلف بشكل كبير مــن ناحية
الـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــائ ـ ــص ل ـ ـل ـ ــدرج ـ ــة الـ ـت ــي
تضطرهم لـمـجــاراة التحديثات
ال ـج ــدي ــدة ف ــي إصـ ـ ـ ــدارات آي ـفــون
األخـ ـي ــرة .أم ــا األس ـب ــاب األخ ــرى
فهي اقـتـصــاديــة ،وك ــان لها دور
رئـيـســي فــي ضـعــف الـطـلــب على
الهاتف ،وهي العالقة االقتصادية
الـمـتــوتــرة مــع الـصـيــن الـتــي أدت
ل ـعــدم وصـ ــول نـسـبــة الـمـبـيـعــات
للحد المطلوب ،باإلضافة إلى أن
ثبات عملة الــدوالر كان لها دور
ً
أيضا في تدني النسبة التي أثرت
بشكل مباشر على عجلة الدورة
االقتصادية.
وك ــان ــت ت ـقــاريــر ع ــدي ــدة خــال
ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة ،أك ـ ـ ـ ــدت أن
اإلصـ ــدارات األخـيــرة مــن هواتف
ً
 iPhone XSو XS Maxوأ ي ـضــا
 XRلـ ــم ت ـح ـق ــق م ـب ـي ـع ــات تـصــل
إلى النسبة المتوقعة من شركة
أب ــل ،كـمــا اشـ ــارت ه ــذه الـتـقــاريــر
إل ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوالت لـ ـلـ ـش ــرك ــة ،مــن
خـ ــال اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات ج ــدي ــدة،
في الترويج لهاتف iPhone XR
وعروض التخفيضات التي قدمت
من الشركة لإلصدارات الجديدة.
ه ــذا االنـخـفــاض فــي المبيعات
جاء بشكل مفاجئ للشركة ،حيث
كـ ــانـ ــت ق ـ ــد وض ـ ـعـ ــت الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
ال ـتــوق ـعــات لـمـبـيـعــات اإلص ـ ــدارات
األخيرة .ويعد الربع األول للشركة
األهــم ،ألنه يتضمن فترة إطالقها
إلص ـ ــدارات اآلي ـف ــون وال ـعــديــد من

منتجاتها األخ ــرى ،كما أنــه يأتي
فـ ــي فـ ـت ــرة األعـ ـ ـي ـ ــاد الـ ـت ــي تـتـمـيــز
ً
ً
ب ـكــون ـهــا م ــوس ـم ــا م ـه ـمــا م ــن قبل
المستهلكين.

كوك يخاطب موظفي «أبل»
ب ـعــد إعـ ــان ت ــراج ــع اإلي ـ ـ ــرادات،
ً
ً
ارسـ ـ ـ ــل ك ـ ــوك ب ـ ــري ـ ــدا إل ـك ـت ــرون ـي ــا
لموظفيه يـتـحــدث فـيــه عــن بعض
التفاصيل التي ساهمت بذلك األمر
خــال الفترة الماضية .وبــدأ كوك
ً
بمعايدة الموظفين ،موضحا لهم
انه ارسل رسالة لمستثمري «أبل»
توضح لهم مراجعة توقعات الربع
المالي في الربع األول ،وطلب من
الموظفين قراءتها.
وأكمل المدير التنفيذي« :بينما
نحن خائبو الظن بالنسبة لتراجع
اإليـ ـ ـ ـ ــرادات ،فــإن ـنــا حـقـقـنــا أرق ــام ــا
قـيــاسـيــة بــالـنـسـبــة إل ــى الـخــدمــات
واألجهزة القابلة لالرتداء وأجهزة
مــاك .كما أن إيــراداتـنــا فــي أميركا
وك ـن ــدا تـضــاعـفــت م ـقــارنــة بــالـعــام
ً
ً
الـمــاضــي ،وسجلنا رقـمــا قياسيا
في مبيعات أعياد الميالد».
وأوض ــح فــي رسالته لموظفيه
أن األسـ ـب ــاب األس ــاس ـي ــة ل ـتــراجــع
الـمـبـيـعــات ت ـعــود لـلـمـشــاكــل الـتــي
تواجهها في الصين ،وإلى أسباب
اقـ ـتـ ـص ــادي ــة أخـ ـ ـ ــرى فـ ــي الـ ـبـ ـل ــدان
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة .وكـ ـ ــان ه ـ ــذا ال ـت ــراج ــع
ً
متوقعا للكثيرين ،ومنهم موظفو
الـشــركــة فــي الـفـتــرة األخ ـي ــرة ،بعد
ارتـ ـف ــاع ال ـم ـنــاف ـســة م ــع ال ـشــركــات
ال ـم ـص ـن ـع ــة ل ـ ـهـ ــواتـ ــف أنـ ـ ــدرويـ ـ ــد،
وم ـ ـشـ ــاكـ ــل ال ـ ـشـ ــركـ ــة ف ـ ــي ال ـص ـي ــن

ما المتوقع في « »CESأكبر حدث تكنولوجي في العالم؟
م ـع ــرض اإلل ـك ـتــرون ـيــات االسـتـهــاكـيــة
( )CESواحد من أكبر األحداث التقنية ،حيث
يتم مــن خالله عــرض جميع االختراعات
الـجــديــدة مــن أج ـهــزة الـتـلـفــاز ،والـهــواتــف
الذكية ،وأجهزة الكمبيوتر ومتعلقاتها،
والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات الـ ـمـ ـتـ ـط ــورة ،والـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
االبـتـكــارات التي تأخذ أنفاس المهتمين
بـكــل مــا يـخــص جــديــد الـتـكـنــولــوجـيــا في
العالم.
وم ـ ـ ــن األش ـ ـ ـيـ ـ ــاء ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـي ــز م ـع ــرض
اإللكترونيات االستهالكية في كل عام أن
جميع الشركات المصنعة للتكنولوجيا
ً
ف ــي ال ـع ــال ــم ت ـق ــري ـب ــا ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء «أبـ ـ ــل»،
تجتمع إلعــان الشيء الكبير المقبل في
ً
مجال التكنولوجيا ،وطبعا لعرض أهم
منتجاتها للعام القادم.
المؤتمر على عكس غيره من مؤتمرات
التقنية ال يمكن حضوره من قبل العاملة،
ب ــل مـ ـت ــاح ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن وال ـم ــدون ـي ـي ــن،
وبالطبع رواد صناعة التقنية والعاملين
بالمجال.
وأصبح معرض هذا العام على األبواب،
ً
ووفقا لما صرحت به العديد من الشركات
الـمـشــاركــة ،أصـبــح بــاإلمـكــان الـتــوقــع بما
ممكن أن نــراه في هذا الحدثCES 2019 .
أصبح على بعد بضعة أيام ،حيث سيقام
ف ــي مــدي ـنــة الس ف ـي ـغــاس األم ـيــرك ـيــة من
الثامن حتى الثاني عشر من يناير الجاري،
ليبدأ السباق السنوي لعرض المنتجات
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـم ـت ـنــوعــة م ــن ق ـبــل مـئــات
الـشــركــات على مختلف مسمياتها ،ومن
المتوقع أن تلمع الهواتف القابلة للطي
ً
في المعرض ،مرورا بالمساعدات الصوتية
ونظارات الواقع إلى الروبوتات والسيارات
الكهربائية ،باإلضافة إلى تقنيات الجيل
الخامس .5G
فـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدث الـ ـ ـضـ ـ ـخ ـ ــم ت ـم ـت ــد
المعروضات به على نحو  250ألــف متر
مربع مع أكثر من  11منطقة عــرض و24
فئة للمعروضات .ويستقطب CES 2019
ما يقارب الـ 180ألف شخص من أكثر من

 155دولة حول العالم ،ونحو  6500منصة
إعالمية .وتكون الفترة ما قبل المعرض
مليئة بــالـشــائـعــات واألخ ـبــار عـمــا سيتم
عــرضــه فــي تـلــك ال ـف ـتــرة .اه ــم الـمــؤتـمــرات
الـصـحــافـيــة ال ـمــؤكــدة حـتــى اآلن ستكون
لشركات سامسونغ ،انتل ،ال جي ،سوني،
كــوال ـكــوم ،تــويــوتــا وه ـي ــون ــداي ،وسـتـبــدأ
هــذه الـمــؤتـمــرات مــع شــركــة «ال جــي» يوم
االثنين  7يناير.

الهواتف الذكية
ظهرت هــواتــف ذكية كثيرة فــي ،2018
ويجب على الشركات أن تقدم هــذا العام
ً
ً
ً
شيئا جديدا ومختلفا ،وستظهر الهواتف
القابلة للطي بقوة في هذا المعرض ،حيث
ان العديد مــن الشركات المصنعة تنوي
الدخول بهذا المجال.
وأعلنت عدة شركات تقنية في الشهور
الماضية عملها على هواتف قابلة للطي

دعاوى ضد «أبل»
وبـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــد ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــر
والتصريحات ،ها هي شركة أبل
ت ــواج ــه دع ـ ــوى ق ـضــائ ـيــة م ــن قبل
شــر كــة محاماة أميركية بالنيابة
ع ـ ـ ــن م ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــي «أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل» ب ـس ـب ــب
تضليلها للمستثمرين وانتهاكها
لقوانين األوراق المالية الفيدرالية
األميركية ،كما تم تضمين بعض
ا ل ـم ــدراء التنفيذيين مــع إمكانية
رفــع دعــوى قضائية جماعية ،في
حــال تمكنت من جمع أدلــة كافية،
وق ـ ــد ش ـج ـع ــت ش ــرك ــة ال ـم ـح ــام ــاة
المستثمرين المتضررين من أجل
الحصول على مزيد من المعلومات
اإلض ــافـ ـي ــة م ــن أبـ ــل لـمـســاعــدتـهــم
بالتحقيق.
ك ـم ــا ت ــم رف ـ ــع دعـ ـ ــوى قـضــائـيــة
أخ ــرى لنفس األس ـبــاب مــن شركة
برنشتاين ليباهارد ،حيث تتعلق
التحقيقات حــول اللغة اإليجابية
الـ ـت ــي اس ـت ـخ ــدم ـه ــا ت ـي ــم ك ـ ــوك فــي
السابق عند الحديث عن الصين،
واللغة السلبية التي استخدمها
فــي الــوقــت ال ـحــالــي عـنــد الـحــديــث
مــع المساهمين قبل عــدة أي ــام ،إذ
ق ــال ك ــوك إن شــركــة أب ــل لــم تتوقع
التباطؤ االقـتـصــادي فــي الصين،

أفضل ألعاب «»Nintendo Switch
لعام 2018

١
THE LEGEND OF
ZELDA: BREATH OF
THE WILD

توقعات الكمبيوتر
ال ـتــوق ـعــات لـمـجــال الـكـمـبـيــوتــر ليست
كبيرة ،وستميل أكثر إلــى المنافسة بين
الشركات المصنعة للمعالجات مثل شركة
إنتل واي ام دي ،مع ترقب لرد فعل الشركة
األولى ،بعد صعود رصيد معالجات AMD
 Ryzenعلى حسابها في الفترة األخيرة.
ه ـ ــذا ف ـض ــا ع ــن ال ـع ــدي ــد م ــن االض ــاف ــات
والخصائص التي تجعل األجهزة أسرع
وأخــف وأكـثــر متعة فــي االسـتـخــدام .ومن
الممكن رؤيــة أجـهــزة البـتــوب بتقنية 5G
ألول مـ ــرة ل ـت ـت ـمــاشــى وت ـ ـجـ ــاري ه ــوات ــف
ال ـ ـ  5Gال ـق ــادم ــة ،إذ ي ـعــد ع ــام  2019عــام
شـبـكــات الـجـيــل الـخــامــس ،وسـيـكــون هــذا
المعرض بمنزلة فرصة ذهبية لشركات
التقنية المختصة بهذا المجال لتفرض
ً
نفسها ،خصوصا في ظل وجــود العديد
من الشركات التي أبدت جاهزيتها إلطالق
خدمات  5Gهذا العام.

وألـمــانـيــا إلي ـقــاف مبيعات بعض
الهواتف ،واألهم أن الشركة نفسها
تحدثت الربع الماضي عن نيتها
عدم اإلفصاح عن وحدات اآليفون
ً
الـمـبـيـعــة الحـ ـق ــا ،وهـ ــو م ــا أوح ــى
بتوقعها بـتــراجــع ع ــدد الــوحــدات
خالل الفترة الماضية.
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كشركة سامسونغ ،التي أعلنت نموذجها
من الهاتف ،باإلضافة إلى كونها صرحت
في أكتوبر الماضي عن عملها على البتوب
قابل للطي وغيره من العالمات التجارية
المنافسة.

المساعدات الصوتية
وأشارت تقارير عام  2018إلى الزيادة
الـقــويــة فــي اإلق ـبــال على اقـتـنــاء المساعد
الـصــوتــي ،وسـيـكــون هـنــاك اهـتـمــام كبير
مــن «أمـ ــازون» ،و«غــوغــل» ،و«ســامـســونــغ»،
التي يتوقع أن تقوم بالكشف عن مساعد
صــوتــي رخـيــص خــال الـمـعــرض ،لــذا من
ً
المتوقع أن يشهد  CES 2019ازدحاما أكبر
من السنوات السابقة في هذا المجال ،ومن
ً
المتوقع أيضا أن نرى المزيد من األجهزة
المتوافقة مع أنظمة الـ  Smart Homeمثل
أجهزة التلفاز والـثالجات وغير ذلك.
وتسعى الشركات المصنعة لتقنيات
ال ــواق ــع االف ـتــراضــي وال ـم ـعــزز إل ــى تدعيم

و ج ــود ه ــا و تــو فـيــر تقنياتها للمستهلك
بـ ـص ــورة أك ـث ــر س ــاس ــة ،وس ـت ـظ ـهــر ه ــذه
التكنولوجيا هــذا الـعــام مــن نسخة CES
بأسعار أقــل وأحـجــام أصغر من المعتاد
على غــرار اإلص ــدارات السابقة ،ولكونها
أصبحت متداخلة بشكل كبير في األجهزة
اإللكترونية كالهواتف الذكية ووح ــدات
األل ـ ـعـ ــاب ،ومـ ــن ال ـم ــؤك ــد س ـت ـكــون فــرصــة
مناسبة للشركات الناشئة باستغاللها
لـعــرض تقنياتها وجـلــب واق ــع افتراضي
ومـعــزز بـصــورة مـبــاشــرة أم ــام الجمهور.
ً
ويمكن توقع أيـضــا المزيد مــن االهتمام
بتقنية  ARالتي تأخذ دورها في الصعود
واالنتقال من مجال ضيق كان يقتصر على
خاصية مثل فلترات الــوجــوه فــي برامج
 Snapchatو Instagramإلى مجال العاب
الموبايل والتطبيقات األخرى.
السيارات
أما السيارات فأصبحت ضيفا رئيسيا
في هذا المعرض ،وذلك يرجع إلى تداخل
وتـ ــزويـ ــد الـ ـسـ ـي ــارات ب ــاألن ـظ ـم ــة الـتـقـنـيــة

ً
الحديثة والمتطورة عاما بعد عام ،حيث
ً
ً
أص ـب ـحــت ال ـي ــوم تـمـلــك رك ـن ــا واسـ ـع ــا في
ق ــاع ــات ال ـم ـع ــرض ،خ ـصــوصــا ال ـس ـيــارات
الـكـهــربــائـيــة ال ـتــي أصـبـحــت مـحــط أنـظــار
الكثير من الشركات المصنعة التي ترى
ً
ً
فيها سوقا رائجا ،السيما في ظل األنطمة
البيئية التي تتبعها الكثير مــن البلدان
لتدعيم استخدام الطاقة النظيفة.
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــات الـ ـ ــذكـ ـ ــاء
ً
ً
االص ـط ـنــاعــي ال ـتــي سـتـعـلــب دورا مـهـمــا
فــي ال ـم ـعــرض ،حـيــث سـتـقــوم الـعــديــد من
ال ـش ــرك ــات الـتـقـنـيــة بــال ـك ـشــف ع ــن أدوات
ذكية على الصعيد البرمجي مثل مشاريع
مختبر  C-Labلشركة سامسونغ.
وال يمكن أن يخلو المعرض من أجهزة
ال ـت ـل ـف ــاز ال ــذكـ ـي ــة بـ ــوجـ ــود شـ ــركـ ــات مـثــل
سامسونغ وال جي ،التي تحاول بكل قوة
إبهار المستهلك بالتقنيات التي تزود بها
أجهزتها ،والتي ستكون على رأسها دقة
العرض  8Kبإضافات جديدة.

مـمــا أدى إل ــى تـبــاطــؤ الـطـلــب على
هواتف آيفون ،في حين أوضحت
شــركــة الـمـحــامــاة التفاصيل التي
تستند إليها فــي التحقيق قائلة:
«في حين صرح تيم كوك ،في اوائل
شهر نوفمبر مــن الـعــام الماضي،
خالل إعالن أبل عن نتائج أعمالها
لـلــربــع ال ــراب ــع م ــن ع ــام  2018بــأن
الـنـشــاط الـتـجــاري فــي الصين في
ً
ً
الــربــع األخـيــر كــان قــويــا ج ــدا ،وأن
أبــل حققت نموا هناك بنسبة 16
ً
في المئة ،وأن أداء آيفون كان قويا
ً ً
ً
ً
جدا ،وحقق نموا قويا جدا».
وت ـت ـح ـقــق ال ـش ــرك ـت ــان م ـم ــا إذا
كــانــت «أب ــل» قــد أخـفـقــت فــي أبــاغ
المستثمرين بشأن تباطؤ الطلب،
كـ ـم ــا ت ـح ـق ــق ف ـي ـم ــا إذا كـ ـ ــان تـيــم
كــوك قــد أصــدر معلومات تجارية
ً
مضللة فعليا للجمهور المستثمر.
وكانت «أبل» قد خفضت توقعاتها
لإليرادات بما يصل إلى  9مليارات
دوالر أميركي في الربع األول من
السنة المالية  ،2019على أن يتم
ً
اإلعالن رسميا بتاريخ  29يناير.
وأدت تـ ـص ــر يـ ـح ــات ا ل ــر ئ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي إلـ ــى ان ـخ ـف ــاض أس ـهــم
ال ـشــركــة وخ ـســارت ـهــا ل ـج ــزء كبير
من قيمتها السوقية ،إذ تراجعت
القيمة السوقية للشركة من ذروتها
ال ـت ــي ب ـل ـغــت ن ـح ــو  1.1تــري ـل ـيــون
دوالر إلى أقل من  700مليار دوالر،
مما جعلها تحتل الـمــركــز الــرابــع
بـعــد «مــايـكــروســوفــت» و«أمـ ــازون»
و«ألفابت».
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سيارات

بورشه تكشف
عن ماكان وماكان S
الجديدتين من «مايوركا»

ّ
ةديرجلا .جربت قيادتهما خالل حفل إطالقهما
العالمي بدعوة من «مركز بورشه الكويت»
يوسف العبدالله  -مايوركا

من مدينة مايوركا اإلسبانية ،أطلقت «بورشه» الوجه الجديد
من ماكان ،وماكان  Sبمواصفات عالية وغير مسبوقة في عالم
ً
السيارات ،أبرزها تقنية منقي الهواء ً،فضال عن تزويدهما
بداخلية مختلفة ومصابيح جديدة كليا ،وشاشة كبيرة بحجم
 10.9بوصات ،ونظام مالحة ثالثي األبعاد ،ال سيما أنهما
زودتا ألول مرة بميزة االتصال بشريحة الهاتف ،وغيرها من
المواصفات الالفتة ،و«الجريدة» اختارتهما لكم اليوم من خالل
صفحة السيارات األسبوعية للحديث عنهما بكل تفاصيلهما.
أزاح ـ ــت رائ ـ ــدة ال ـص ـن ــاع ــات األل ـمــان ـيــة
بورشه الستار عن الوجه الجديد لمركبات
ماكان وماكان  Sللعام الجديد من مدينة
مــايــوركــا اإلسـبــانـيــة بـمــواصـفــات حديثة
وغير مسبوقة في عالم السيارات ،بدأت
ً
بــال ـش ـكــل ال ـخ ــارج ــي ،م ـ ـ ــرورا بــالـتـصـمـيــم
الداخلي ،وأخيرا التقنيات الالفتة.
وأصبحت سيارة ماكان الجديدة ،التي
ُ
كـشــف عنها الـسـتــار فــي مـعــرض بــاريــس
للسيارات ألول م ــرة ،تجهز اآلن بمحرك
ب ـنــزيــن رب ــاع ــي ال ـس ـل ـنــدرات س ـعــة لـتــريــن
مع شاحن توربو ،مــزود بحجرة احتراق
مطورة وفلتر تنقية جزيئات البنزين.
وتبلغ قــوة الـمـحــرك فــي هــذه السيارة
الرياضية المدمجة المتعددة االستعماالت
ً
 252حصانا ( 185كيلو وات) ويصل عزمه
ُ
ً
األقصى إلى  370نيوتن مترا .كما زودت
الـسـيــارة بناقل حــركــة سباعي السرعات
بنظام  PDKمع قابض مــزدوج لتتسارع
من السكون إلى  100كم/الساعة خالل 6.7
ثوان ،في حين تصل سرعتها القصوى إلى
 225كم/الساعة.
أمــا معدل استهالك الوقود في سيارة
ماكان الجديدة فيبلغ  8.1لترات لكل 100
كم وفق دورة القيادة األوروبية الجديدة
( .)NEDCوتتضمن أبرز المزايا التي شملت
الـتـصـمـيــم وتـجـهـيــزات ال ــراح ــة وتقنيات
االتـ ـص ــال ودي ـنــام ـي ـك ـيــة ال ـق ـي ــادة :شــريــط
المصابيح الخلفية ثالثية األبعاد بتقنية
 LEDون ـظ ــام ب ــورش ــه ال ـجــديــد الـمـتـكــامــل
إلدارة االت ـص ــاالت " "PCMوالـ ــذي يشمل
شاشة لمس قياس  10.9بوصات.
وتـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ مـ ـ ــاكـ ـ ــان ال ـ ـجـ ـ ــدي ـ ــدة ع ـلــى
الديناميكية كميزة أساسية
فـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا ،ب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ي ــرتـ ـق ــي
ال ـ ـ ـشـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــه ال ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ـ ّـور

ف ــي س ـي ــارة ب ــورش ــه الــريــاض ـيــة مـتـعــددة
االس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــاالت ذات الـ ـحـ ـج ــم الـ ـم ــدم ــج
ً
بمستويات الراحة ،ويمنح السائق مزيدا
من المتعة أثناء القيادة .وكما في جميع
س ـي ــارات ب ــورش ــه الــريــاض ـيــة ،تـتــوفــر في
مــاكــان إطـ ــارات ذات حـجــم مـتـنــوع تتيح
للسائق فرصة االستفادة من نظام بورشه
ال ــذك ــي رب ــاع ــي ال ــدف ــع للتحكم بالسحب
واالس ـت ـم ـت ــاع ب ــأس ـل ــوب دي ـنــام ـي ـكــي فــي
الـ ـقـ ـي ــادة .وت ـج ـت ـمــع اإلطـ ـ ـ ــارات ال ـجــديــدة
ّ
المحسن
الـمـطــورة مــع خـصــائــص األداء
فــي س ـيــارة مــاكــان لتمنح الـســائــق مــزايــا
دي ـنــام ـي ـك ـيــة أفـ ـض ــل .وت ـت ــوف ــر ال ـع ـجــات
الـ ـج ــدي ــدة ب ـق ـي ــاس  18ب ــوص ــة كـتـجـهـيــز
ق ـي ــاس ــي وب ـق ـي ــاس  21ب ــوص ــة كـتـجـهـيــز
اختياري.

أكثر انسيابية
وي ـ ـع ـ ـكـ ــس تـ ـصـ ـمـ ـي ــم س ـ ـ ـيـ ـ ــارة مـ ــاكـ ــان
الجديدة بكل ما فيه من تفاصيل السمات
ً
المميزة لجميع سيارات بورشه بدءا من
مصابيح  LEDالخلفية الثالثية األبعاد
ح ـت ــى م ـصــاب ـيــح ال ـم ـك ــاب ــح بـتـصـمـيـمـهــا
رب ــاع ــي ال ـش ـكــل ال ـ ــذي ي ـع ــزز م ــن ال ـهــويــة
المتفردة لعالمة بورشه .وبينما تتوفر
المصابيح األمامية ذات التصميم الجديد
بتقنية  LEDكتجهيز قـيــا ســي ،تتضمن
التجهيزات االختيارية في السيارة نظام
بورشه بالس الديناميكي لإلضاءة الذي
يتحكم في توزيع الضوء .وكل من ينظر
إلى مقدمة سيارة ماكان الجديدة ،يدرك

الـعـنــايــة الـفــائـقــة ال ـتــي اتـبـعـتـهــا بــورشــه
لتحسين مظهرها ال ــذي أصـبــح أعــرض.
وتتنوع األلوان الجديدة المتوفرة للهيكل
الـخــارجــي بـيــن األخ ـضــر مــامـبــا ميتاليك
وال ـف ـضــي دول ــوم ــاي ــت مـيـتــالـيــك واألزرق
ميامي ،إضافة إلى لون كرايون.
وتتوفر في سيارة ماكان مجموعة من
التجهيزات الرقمية ضمن نظام بورشه
ال ـجــديــد إلدارة االت ـص ــاالت « .»PCMكما
تـتــألــق شــاشــة الـلـمــس الـعــالـيــة الــوضــوح
إلى  10.9بوصات
التي زاد حجمها من ُ 7.2
ضمن لوحة العدادات التي أعيد تصميمها
كامال.
وكـمــا فــي سـيــارتــي بــانــامـيــرا وكــايــان،
تتيح سيارة ماكان إمكانية تعديل واجهة
ال ـم ـس ـت ـخــدم م ــن خـ ــال أزرار مـضـبــوطــة
ً
مسبقا  .ويشمل النظام الجديد وظائف
مثل المالحة وإعــدادات الهاتف المتحرك
وواجهتين صوتيتين ،إضافة إلى نظام
التحكم الذكي بالصوت.

تجهيزات جديدة
تــوفــر س ـيــارة مــاكــان ال ـجــديــدة لعمالء
بورشه مجموعة إضافية من التجهيزات
االخـتـيــاريــة المدعومة بأنظمة مساعدة
م ـ ـطـ ــورة .وكـ ــل م ــن ي ـن ـظــر إلـ ــى م ـق ـصــورة
ال ــرك ــاب الـ ـم ــزودة بـعـجـلــة ق ـي ــادة ج ــي تي
الرياضية كتجهيز اختياري يدرك مالمح
الـشـبــه الـكـبـيــر الـ ــذي يـجـمــع بـيــن سـيــارة
ماكان وسـيــارة بورشه " ."911كما تتيح
ً
أي ـضــا ه ــذه الـسـيــارة الــريــاضـيــة متعددة
االستعماالت ذات الحجم
ال ـم ــدم ــج إمـكــانـيــة
تـ ـغـ ـيـ ـي ــر ن ـمــط
الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة

عبر زر االستجابة الرياضية المدمج في
عجلة الـقـيــادة كتجهيز اخـتـيــاري ضمن
مجموعة سبورت كرونو .وعززت بورشه
من قائمة تجهيزات الراحة المتوفرة في
ّ
المطورة بإضافة وظيفة تنقية
سيارتها
الهواء التي تعمل مع فلتر تنقية جزيئات
الـهــواء على تحسين جــودة الـهــواء داخــل
مقصورة الركاب.

ماكان S
أما ماكان  ،Sفهي بال شك الفائقة األداء
إضافة قوية لمجموعة السيارات الرياضية
الـمـتـعــددة االس ـت ـع ـمــاالت الـمــدمـجــة التي
ابتكرتها بورشه .وقــد تم تجهيز الطراز
الـجــديــد الـ ُـم ـقـ َّـدم مــن الـعــامــة ال ــرائ ــدة في
صناعة السيارات الرياضية بمحرك جديد
َّ
س ــداس ــي ال ـس ـل ـنــدرات ُ V6م ـع ــزز بشاحن
بسعة  3لترات يعمل بالبنزين
توربيني ِّ
ومزود ُ
بمرشح لتقنية الوقود.
ّ
وي ــول ــد هـ ــذا ال ـم ـح ــرك قـ ــوة ت ـب ـلــغ 354
ً
حصانا ( 260كيلووات) بعزم يصل إلى
 480نيوتن متر كحد أقصى ،بزيادة قدرها
ً
 14ح ـصــانــا ( 10ك ـي ـل ـ ًـووات) وعـ ــزم ق ــدره
 20نيوتن متر مـقــارنــة بــالـطــراز السابق.
ك ـمــا تـنـطـلــق سـ ـي ــارة م ــاك ــان  Sال ـجــديــدة
ً
مــن الـسـكــون وصـ ــوال إل ــى  100كــم/ســاعــة
فــي غـضــون  5.1ث ــوان فـقــط لتتفوق على
سابقتها بـمـقــدار  0.1مــن الـثــانـيــة ،وذلــك
عند تجهيزها بمجموعة كرونو الرياضية
االخ ـت ـي ــاري ــة .وت ـص ــل ال ـس ــرع ــة ال ـق ـصــوى
للسيارة إلى  254كم/ساعة ،في حين يبلغ
متوسط استهالك الوقود  8.9لترات100/
ً
كم (وفقا لمعايير .)NEDC
وت ـح ـظ ــى سـ ـي ــارة م ــاك ــان  Sال ـج ــدي ــدة
بجميع ال ـمــزايــا الـمـبـتـكــرة الـمـتــوفــرة في

الجيل األح ــدث مــن فئة طــرز مــاكــان ،ومن
بينها شريط إضاءة  LEDالخلفي ونظام
بورشه إلدارة االتصاالت المزود بشاشة
تعمل باللمس قياس  10.9بوصات.

محرك سداسي
وت ــأت ــي س ـي ــارة ب ــورش ــه م ــاك ــان  Sاآلن
ً
ً
مـ ـ ـ ـ ــزودة بـ ـمـ ـح ــرك م ـ ـطـ ـ ّـور ح ــديـ ـث ــا بـســت
س ـل ـنــدرات مــوزعــة عـلــى شـكــل  Vبسعة 3
ُ َّ
ومـعــزز بشاحن توربيني .ويتخذ
لترات
ً
ً
ال ـشــاحــن ال ـتــورب ـي ـنــي تـصـمـيـمــا مــركــزيــا
داخـ ــل وضـعـيــة ت ــوزي ــع ال ـس ـل ـنــدرات على
ـؤدي إلــى تقصير مسارات
شكل  ،Vمما يـ ُ
مرور العادم بين غ َرف االحتراق والشاحن
التوربيني للحصول على استجابة فائقة
في الحال .كما يوفر الشاحن التوربيني
الجديد ثنائي المدخل عــزم دوران أعلى
عند السرعات المنخفضة للمحرك .ومع
تقنية الشحن التوربيني ثنائي المدخل
هـ ـ ــذه ،يـ ـج ــري ب ــاس ـت ـم ــرار ت ـغ ــذي ــة عـجـلــة
التوربينة بغاز العادم المتدفق على هيئة
دفعات منفصلة؛ مما يقلل من أي عيوب
تشوب دورة الشحن.
قد
ُ
أم ــا غـ ـ َـرف االحـ ـت ــراق ،فـتــأتــي بتصميم
هندسي ّ
مطور مزود بحاقن وقود مركزي
يــرفــع مــن كـفــاء ة التحضير لعملية خلط
الوقود بالهواء .وإضافة إلى زيادة القدرة
ً
الـمـتـ ّـولــدة لـكــل لـتــر مــن  113حـصــانــا إلــى
ً
ً
 118ح ـصــانــا ،ق ــد ج ــرى أي ـض ــا ال ـحــد من
االنبعاثات الصادرة من المحرك.

تجربة ةديرجلا.
بدعوة خاصة من مركز بورشه الكويت،
ال ــوكـ ـي ــل الـ ـحـ ـص ــري ل ـع ــام ــة بـ ــورشـ ــه فــي
الـكــويــت ،قــامــت "الـجــريــدة" بتجربة قيادة
مــاكــان وم ــاك ــان  Sالـجــديــدتـيــن فــي مدينة
مايوركا اإلسبانية ضمن حفل إطالقهما
ً
عــال ـم ـيــا ،والـلـتـيــن تـمـثــان حـكــايـتـيــن لكل
منهما نكهة خاصة ،ففي الجمال والنعومة
واألداء تظهر ماكان ،أما السرعة والتحدي
فهما من نصيب ماكان .S
ولـ ـع ــل ال ـت ـج ــرب ــة ع ـل ــى الـ ـط ــرق ــات كـفـيـلــة
بالحديث عــن األداء الــذي كــان شاهد عيان

توازن أفضل
يجمع هيكل ماكان بتصميمه الرياضي
الـمـعـهــود المميز بـيــن إطـ ــارات متفاوتة
ال ـح ـجــم ون ـظ ــام ال ــدف ــع ال ــرب ــاع ــي بتقنية
بــورشــه للتحكم فــي الـجــر ( ،)PTMحيث
خـضــع ه ــذا الهيكل للتعديل والتطوير
فــي الـنـسـخــة الـ ُـمـحـ َّـسـنــة مــن ه ــذا ال ـطــراز.
فعلى الـمـحــور األم ــام ــي لـلـسـيــارة ،جــرى
استبدال المكونات السابقة المصنوعة
مــن ال ـفــوالذ بـنــوابــض شوكية مصنوعة
من األلومنيوم .ويتميز تصميم العجالت

الجديدة المصنوعة من سبائك األلمنيوم
بمتانة أكثر وكتلة أقل غير محمولة على
النوابض ،مما يجعل توجيه سيارة ماكان
أكثر دقة ،ويزيد من الراحة أثناء القيادة.
القضبان المقاومة للتمايل
كما تضمن
ُ
الم َّ
النسخة ُ
ُ
الم َّ
حسنة تعزيز
عدلة في هذه
القدرة على التحكم في السيارة.
وكـمــا هــي ال ـحــال فــي ال ـطــرز السابقة،
تتوفر بــا قــة مــن التجهيزات االختيارية
إلدخ ـ ـ ـ ــال م ــزي ــد مـ ــن ال ـت ـح ـس ـي ـن ــات عـلــى

ديناميكيات القيادة والقدرة على التحكم
بـهــذا ال ـطــراز ،كنظام التحكم الـفـ ّـعــال في
م ـم ـت ـصــات ال ـص ــدم ــات "بـتـقـنـيــة بــورشــه
لـلـتـحـكــم ال ـن ـشــط بــالـتـعـلـيــق" والـتـعـلـيــق
ال ـه ــوائ ــي ذي االرت ـ ـفـ ــاع ال ـق ــاب ــل للضبط
ال ـ ـ ـمـ ـ ــزود بـ ـمـ ـك ــاب ــس دح ـ ــرج ـ ــة ُم ـح ـ َّـس ـن ــة
والنظام الهيدروليكي الجديد لممتصات
ً
الصدمات ،فضال عن نظام بورشه لتوجيه
عزم الدوران بالس (.)PTV Plus

مطورة
مكابح
ّ

خ ـض ـعــت م ـن ـظــومــة ال ـم ـك ــاب ــح ب ـن ـس ـخــة م ــاك ــان
الـ ُـمـحـ َّـسـنــة لـتـعــديــات مـتـعــددة ،وسيشعر سائق
ال ـس ـي ــارة ب ــال ـف ــارق ب ـم ـجــرد أن ي ـضــع ق ــدم ــه على
دواسة المكابح .ويقل وزن دواسة المكابح في هذه
السيارة عن سابقتها المصنوعة من الفوالذ بنحو
 300غ ــرام ،وتتصل بــأسـطــوانــة الكبح الرئيسية
بواسطة ذراع قصيرة .ويؤدي هذا التعديل الجديد
إ لــى تحسين استجابة المكابح بشكل ملحوظ،
ً
ويمكن للسائق أيضا أن يستشعر الدقة المتناهية
ُ َ
في توليد ضغط الكبح بفضل التوصيل المحكم
بين مـكــو نــات المنظومة المتكاملة .كما يتجلى
الطابع الرياضي الذي يطغى على سيارة ماكان S
ً
الجديدة في أقراص المكابح األمامية األكبر حجما
حيث اتسع قطرها بمقدار  10ملم ليصبح  360ملم،
بينما زاد سماكتها بمقدار  2ملم لتصبح  36ملم.
ً
أ مــا بطانات المكابح الجديدة كليا  ،فهي خالية
ً
ً
تماما مــن النحاس .ويمكن أيـضــا تــزويــد سيارة
ُ ّ
ماكان  Sبمكابح بورشه من السيراميك المركب
كتجهيز اختياري.

قيادة ألمانية على طرقات اإلسبان
عـلــى ق ــوة م ـحــرك م ــاك ــان وأقـ ــوى بـكـثـيــر في
محرك ماكان  Sالجديد الذي جاء بمواصفات
ديناميكية انعكست على الطريق بكل عزم
ً
ً
ً
وثقة ،فضال عن الثبات الذي دائما وأبدا ما
تتميز بــه مــركـبــات بــورشــه مـقــارنــة بجميع
المركبات األخرى.
أم ــا ال ـمــواص ـفــات ف ـفــي م ــاك ــان وم ــاك ــان S
داخ ـل ـيــة الف ـتــة وج ــدي ــدة بــالـكــامــل ،مـتـطــورة
وذكية ،تلبي احتياجات الشباب من تقنيات
حــدي ـثــة ك ــال ـت ــواص ــل ال ـم ـبــاشــر م ــع األق ـم ــار
الـصـنــاعـيــة لـمــركــز خــدمــة ب ــورش ــه أو حتى

االتصال عبر بطاقة الهاتف ،فضال عن إصدار
األوامر الصوتية واالستمتاع بنظام المالحة
الجديد ثالثي األبعاد.
وخـ ـ ــال قـ ـي ــادة م ــاك ــان الـ ـج ــدي ــدة لــوحــظ
تزويدها بنظام حماية الحوادث وتطويره
بشكل أكثر واقعية إلــى جانب رادار كاشف
الخطر أثناء القيادة على الطريق ،فضال عن
أنظمة النقطة العمياء ومساعد ركن المركبة
بالمواقف ،وهذه المواصفات وغيرها هي بال
شك كفيلة بالحديث عن تجهيزات بورشه
لهذا العام.

fitness

٢٢
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ّ
حصة يومية من الجوزيات تحميك من زيادة الوزن

تشير دراستان جديدتان
إلى أن حصة صغيرة
يومية من الجوزيات تعود
بالفائدة على ًالصحة
األيضية عموما ،وتحمي
من زيادة الوزن مع انتقال
اإلنسان إلى مرحلة
البلوغ.

مـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ــوائ ـ ـ ــده ـ ـ ــا الـ ـقـ ـلـ ـبـ ـي ــة
ال ــوع ــائ ـي ــة إل ـ ــى ق ــدرت ـه ــا عـلــى
ت ـح ـس ـيــن الـ ـخـ ـص ــوب ــة وح ـتــى
ُ
تعزيز الذاكرة والذكاء ،تعتبر
تــأثـيــرات الـجــوزيــات الصحية
كثيرة ،وال عجب في ذلك.
ت ـح ـمــل الـ ـج ــوزي ــات كـمـيــات
واف ــرة مــن األحـمــاض الدهنية
غـ ـي ــر الـ ـمـ ـشـ ـبـ ـع ــة الـ ـمـ ـتـ ـع ــددة،
واألل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاف ،وال ـ ـبـ ــروت ـ ـي ـ ـنـ ــات،
وفــوائــد كيماوية شتى تسهم
كلها في تحسين الصحة.

ولـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ـ ــل ت ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدنـ ـ ــا
الجوزيات في خسارة الــوزن؟
وهل تتمتع أنواع محددة منها
ب ـقــدرة أك ـبــر عـلــى دع ــم عملية
األيض السليمة؟
غاصت دراستان جديدتان
ً
عـمـيـقــا ف ــي هــذيــن ال ـســؤال ـيــن.
ويـقـ َّـدم معدوهما ما توصلوا
إليه خــال الجلسات العلمية
لعام  ،2018وهو مؤتمر تعقده
جمعية الـقـلــب األمـيــركـيــة في
شيكاغو بإيلينوي.

ت ـن ــاول ــت الـ ــدراسـ ــة األولـ ـ ــى،
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي قـ ـ ـ ــادهـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاوران
لـ ـي ــو ،ب ــروفـ ـس ــور م ـس ــاع ــد فــي
ق ـســم الـ ـغ ــذاء ف ــي كـلـيــة ت .ه ــ.
ت ـ ـشـ ــان ل ـل ـص ـح ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة فــي
جامعة هــارفــارد فــي بوسطن
ب ـم ــاس ــاش ــوس ـت ــس ،ت ــأث ـي ــرات
الـجــوزيــات والـفــول السوداني
الطويلة األمد في وزن الجسم.
ّ
أما الدراسة الثانية ،فركزت
على تأثيرات الجوز البرازيلي
في اإلحساس بالشبع ،ومعدل

السكر فــي ال ــدم ،والتفاعل مع
اإلنسولين.
أشـ ــرف ع ـلــى ه ــذه ال ــدراس ــة
الدكتور مي يونغ هونغ ،خبير
تـغــذيــة مـجــاز وبــروف ـســور في
كلية علوم الرياضة والغذاء في
جامعة سان دييغو الحكومية
في كاليفورنيا.

حماية من زيادة الوزن
تناولت الدراسة األولى استهالك الجوزيات في حالة:
ً
ً
•  25394رجال سليما شاركوا في دراسة متابعة صحة المحترفين.
•  53541امرأة شاركن في دراسة صحة الممرضات.
•  47255امرأة شاركن في دراسة صحة الممرضات الثانية.
مألت هذه المجموعات الثالث استبانات عن وتيرة طعامها
ً
مــرة كل أربــع سـنــوات .اكتشف الباحثون أن االستغناء عن
ً
األطعمة التي تتمتع بقيمة غذائية أقل (حصة  28غراما)
وتناول الجوزيات والفول السوداني حدا من خطر زيادة
الوزن والسمنة خالل فترات المتابعة التي دامت كل منها
أربع سنوات.
ً
ارتبط استبدال حصة من الجوزيات خصوصا باللحوم
الـحـمــراء والمعالجة ،أو البطاطا المقلية ،أو الـحـلــوى ،أو
رقاقات البطاطا بتراجع كبير في زيــادة الــوزن
المحتملة على األمد الطويل.
يعلق الـبــاحــث ال ــذي أش ــرف على
إعداد تقرير الدراسة على ما توصلوا
ً
ً
إل ـي ــه ،ق ــائ ــا« :ي ـعـت ـبــر ال ـن ــاس غــالـبــا
ال ـجــوزيــات غ ــذاء يـحـتــوي عـلــى كثير
من الدهون والسعرات الحرارية .لذلك

يترددون في اعتبارها وجبات خفيفة صحية .ولكنها ترتبط باكتساب وزن أقل
والتمتع بعافية أكبر».
ً
يشير ليو أيـضــا« :عندما يبلغ اإلنـســان مرحلة الـبـلــوغ ،يـبــدأ باكتساب الــوزن
ً
ً
تدريجيا بمعدل نصف كيلوغرام سنويا .ربما تبدو هذه الزيادة غير ذات أهمية.
ً
ً
ً
ولكن إذا فكرنا في زيادة الوزن على مدى  20عاما ،تتراكم لتشكل مقدارا كبيرا من
الوزن».
ً
ً
يضيف« :تساعدك إضافة  28غراما من الجوزيات إلى غذائك بدال من أطعمة أقل
فائدة للصحة ،كاللحوم الحمراء والمعالجة ،والبطاطا المقلية ،والوجبات الخفيفة
المليئة بالسكر ،في تفادي تلك الزيادة التدريجية البطيئة في الوزن بعد البلوغ
والحد من خطر اإلصابة باألمراض القلبية الوعائية المرتبطة بالسمنة».
في الدراسة الثانية ،تفحص الباحثون تأثيرات استهالك الجوز البرازيلي في
ً
ً
ً
حالة  22مشاركا بالغا سليما 20 ،منهم من النساء.
ً
ً
أضاف المشاركون  36غراما من كعك البريتزيل أو  20غراما من الجوز البرازيلي إلى
نظامهم الغذائي المعتاد في تجربتين .ومرت  48ساعة على األقل بين التجربة واألخرى.
يحتوي الجوز البرازيلي والبريتزيل على المقدار عينه من السعرات الحرارية
ّ
والصوديوم .ومع أنهما ولدا كالهما اإلحساس بالشبع ،إال أن هذا اإلحساس جاء
أكبر مع الجوز البرازيلي.

بعد مرور  40دقيقة على استهالك المشاركين وجباتهم الخفيفة ،اكتشف الباحثون
أن البريتزيل يسبب زيادة كبيرة في معدالت السكر واإلنسولين في الدم ،بخالف
الجوز البرازيلي.
يوضح المشرف على تقرير الدراسة« :صحيح أن البريتزيل والجوز البرازيلي
يزيدان اإلحساس بالشبع بعد تناولهما ،إال أن استهالك الجوز البرازيلي يدفع
ً
ً
معدالت السكر واإلنسولين في الدم بعد األكل إلى االستقرار ،ما يؤدي دورا مفيدا
في تفادي الداء السكري وزيادة الوزن».
رغم أن هذه الدراسة استندت إلى المراقبة ،يعتقد الباحثون أن السيلينيوم قد
يعلل فوائد الجوز البرازيلي .ربطت دراسات سابقة هذا المعدن بتحسن ردود فعل
ً
ً
اإلنسولين والسكر في الدمُ ،
ويعتبر الجوز البرازيلي مصدرا غنيا بالسيلينيوم.
لكن الباحثين يحذرون من أن  % 9فقط من المشاركين كانوا من الرجال ،لذلك
قد ال تنطبق اكتشافات الدراسة على الجميع.
يختم الدكتور يونغ هونغ« :تسمح دراستنا للباحثين والعاملين في المجال
الطبي بالتفكير في دور الجوز البرازيلي المفيد المحتمل في مساعدة الناس على
الشعور بالشبع والحفاظ على معدل غلوكوز صحي ،ما يحد بالتالي من خطر
السمنة والداء السكري».
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ً
من  14حرفا وهي اسم كاتب وروائي مصري راحل ,يعتبر من أوائل الروائيين العرب.

صراحة
وضع
فساد
حيث

حياة
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تركيا
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء
املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي وعمودي.

كلمات متقاطعة
إحسان عبد القدوس

كلمة السر

 -4اسـتـفـســر – يـحـيــون
األحباب عند السفر.
 -5خطاياها.
 -6عندي – نحرم (م).

 -7تشاهد – يتخيل.
 - 8مـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـب ـ ـ ــو ب ( م ) –
للتفسير.
 -9ال ـج ـمــع م ــن «ســامــر»

– الـ ـخ ــال ــي ج ـس ـم ــه مــن
الشعر.
 -10م ـق ــر ال ــرئ ــاس ــة فــي
روسيا.
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 -1نـهــر م ـقــدس بالهند
(م) – عال.
 -2أوال ـ ـ ــي (م ـب ـع ـث ــرة) –
فرح.
 ( -3ص ـفــي  )....شــا عــر
عراقي (م).

5
5

1

ً
عموديا:

4

الحلول

1

 -1ملك فرنسي تم أسره
في مدينة المنصورة.
 -2المفضل على غيره.
 -3ا لـ ـ ــذي أدى فــر ي ـضــة
الحج (م) – أرفض (م).
 -4م ـ ــرن (م) – ب ـس ــط –
حيوان برمائي.
 -5الـ ـج ــزء م ــن ال ـس ــورة
ا ل ـ ـ ـقـ ـ ــرآ ن ـ ـ ـيـ ـ ــة – ض ـم ـي ــر
الغائبة (م).
 -6يتضافر (م).
 -7صحارى – (ال )....أحد
أبناء الرشيد (م).
 -8ركيزة – عظم.
 -9س ـل ــوم (م ـب ـع ـث ــرة) –
نشك.
 -10أق ـ ــران (م ـب ـع ـثــرة) –
بلل (م).
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كلمة السر:

23

تسالي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
ّ
المعوقات في طريقك
مهنيا :تنتصر على
وتكمل مشاريعك.
ّ
ً
عاطفيا  :ثقتك بالشريك في محلها فهو
ّ
يستحق كل االحترام.
ً
ّ
اجـتـمــاعـيــا :الـصــحــة والـعــافـيــة تغمرانك
ّ
وتطمئن إلى مستقبلك.
رقم الحظ.5 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :لديك جــرأة على مواجهة الفشل
واالنطالق من جديد.
ّ
ً
عاطفيا :تصطدم برأي للشريك لم تتوقع
أن يصدر عنه.
ً
ً
اجتماعيا :تعيش قلقا وتحاول تجاوزه
بوسائل مختلفة.
رقم الحظ.19 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :يــدفـعــك الـفـلــك إل ــى مــراجـعــة ال ــذات
وتقويم أعمالك السابقة.
ً
عاطفيا :ال تــدع الشكوك تــؤدي بكما إلى
مشكلة غير موجودة.
ً
ً
اجتماعيا :انتبه إلى طعامك وكن معتدال
فالمعدة بيت الداء.
رقم الحظ.10 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تتخذ قــرارات صائبة في مجال
ً
ّ
مالي سوف تثمر قريبا.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ت ـت ـ ّـه ــم الـ ـش ــري ــك ح ـت ــى فــي
سريرتك ألنه مخلص لك.
ً
اجتماعيا :يلجأ إليك األصدقاء فتحاول
إيجاد حلول لمشاكلهم.
رقم الحظ.9 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مـهـنـيــا :تــرســم ص ــورة لـمــا يـجــب أن يكون
ً
عملك عليه مستقبال.
ً
عاطفيا :تبحث عــن عالقة جــديــدة بعدما
مررت بتجربة فاشلة.
ً
ّ
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :األص ـ ــدق ـ ــاء أمـ ـ ـ ٌـر ج ـم ـيــل ل ـكــن
بعضهم ال يضمر الخير لك.
رقم الحظ.2 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :استفد من تطورات األفالك اإليجابية
َ
وال تخش المغامرة.
ً ّ
عــاطـفـيــا :غــلــب الـعـقــل عـلــى الـمـشــاعــر في
عالقتك مع الشريك.
ً
اجتماعيا :تتخلص من تطفل أحدهم بعدما
واجهته برأيك فيه.
رقم الحظ.8 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً ّ
مهنيا :كف عن المسايرة وكن أكثر جدية
في مبادئك وشروطك.
ً
ً
عاطفيا :راجــع نفسك قليال وانظر كيف
تتعامل مع الشريك.
ّ
ً
اجتماعيا :أكره شيء في محيطك أن يتكلم
البعض عنك في غيابك.
رقم الحظ.1 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ّ
ً
مهنيا :شق طريقك وال تنظر إلى الــوراء
مهما كانت التضحيات.
ً
عاطفياّ :
عبر عن مشاعرك للشريك فهو
يستحق منك ذلك.
ً
اجتماعيا :ثمة معارف لديهم نيات سيئة
ويريدون اإليقاع بك.
رقم الحظ.15 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تطرح تساؤالت حول إنجازاتك ألنك
َ
لم ترض عنها.
ً
عاطفيا :تميل عالقتكما نحو البرودة ألنك
عديم االهتمام بها.
ً
تمنح ثقتك لمن يطعنك في
اجتماعيا :ال
ّ
الظهر فهو ال يستحقها.
رقم الحظ.6 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ّ
تتسرع باتخاذ قــرارات إذا كنت
مهنيا :ال
ً
ستفاوض شخصا ما.
ً
عاطفيا :من عــادات الحبيب طرح مطالبه
ً
ولست مجبرا على تلبيتها.
ً
اجتماعيا :تحتاج إلى مساعدة األهل فتجد
من يقودك إلى هدفك.
رقم الحظ.17 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تحاول كسب ثقة الزمالء وتأييد
المسؤولين في آن.
ً ّ
عاطفيا :فكر بتقديم هدية للحبيب فهو
يستحق منك كل اهتمام.
ً
اجتماعيا :تفاجأت بتصرف صديق ّ
بين
لك أنه غير مخلص.
رقم الحظ.16 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :يوم واعد يحمل معه إيجابيات
ً
فال تدع الوقت يمر سدى.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ي ـخ ـي ــب ظـ ـن ــك مـ ــن ت ـص ــرف
الحبيب لكنه يشرح لك األسباب.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :تـتـخـلــص م ــن ال ـتــأث ـيــرات
السلبية وتستعيد حماستك للحياة.
رقم الحظ.4 :
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إبراهيم الشيخلي :سعيد بعرض «درس» في مهرجان القرين
يفتخر بنيلها أفضل عرض متكامل في «الكويت المسرحي»
فادي عبدالله

تمنى المخرج إبراهيم الشيخلي،
أن يحظى عمله المسرحي
«درس» لفرقة مسرح الخليج
العربي ،بفرصة أكبر في
العروض الخارجية.

أجسد دور
البطولة في
الفيلم الروائي
الطويل
«الكويت
سنة »2038

أبدى الفنان والمخرج إبراهيم
ال ـش ـي ـخ ـل ــي سـ ـع ــادت ــه ال ـك ـب ـي ــرة،
بعرض أحدث أعماله المسرحية
«درس» ،ضمن مـهــرجــان القرين
الـثـقــافــي ف ــي دورتـ ــه ال ـ ـ  ،25يــوم
األربـ ـ ـع ـ ــاء ال ـم ـق ـب ــل ع ـل ــى خـشـبــة
مسرح الشامية.
وق ــال الشيخلي ل ـ «الـجــريــدة»،
ً
ُ
«سـ ـع ــدت ك ـث ـي ــرا  ،إلدراج عملي
(درس) ل ـف ــرق ــة م ـس ــرح الـخـلـيــج
ال ـع ــرب ــي ،ال ـفــائــز بــأف ـضــل عــرض
مسرحي متكامل وأفضل ممثل
ـان (ن ــاص ــر ال ـ ـ ــدوب) في
ب ـ ــدور ث ـ ـ ٍ
م ـهــرجــان ال ـكــويــت ال ـ ـ  ،19ضمن
ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان الـ ـق ــري ــن
الثقافي ،والجديد سيكون على
صعيد الديكور لمصممه محمد
الربيعان ،كذلك حركة الممثلين،
ً
فــالــديـكــور الـســابــق كــان مناسبا
لخشبة مـســرح الــدس ـمــة ،بينما
مسرح الشامية مساحته أصغر،
ً
خصوصا أن مسرح الدسمة ليس
ً
ً
ش ــاغ ــرا حــال ـيــا إذ ي ـق ــدم زمـيـلــي
عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ــرم ـ ـيـ ــان م ـســرح ـي ـتــه
(التابعة) ،ومسرح كيفان محجوز
لـ ـع ــرض زم ـي ـل ـن ــا ح ـس ــن الـ ـب ــام،
وم ـ ـسـ ــرح ال ـس ــال ـم ـي ــة مـخـصــص
ألمسية إحدى الفرق الموسيقية».
وأضاف« :سنقدم العرض وهو
من تأليف لؤي عيادة ،مع فريق
الـتـمـثـيــل ن ـف ـســه :ن ــاصــر الـ ــدوب،
وع ـبــدال ـلــه ال ـب ـص ـيــري ،وعـثـمــان
الصفي ،وفهد رويـشــد ،ومحمد
األنـ ـص ــاري ،إضــافــة إل ــى الـطــاقــم
الفني :عبدالله النصار (إضاءة)،
وشـهــد العبيد (أزي ـ ــاء) ،ومحمد
الربيعان (ديكور) ،وعبدالوهاب
ع ـبــاس (إدارة إنـ ـت ــاج) ،ونـجـيــب
الـ ـكـ ـن ــدري (ال ـت ــدق ـي ــق ال ـل ـغ ــوي)،
وعبدالله البصيري (الموسيقى
والـمــؤثــرات الصوتية) ،وفاطمة
العامر وسعاد الحسيني (مخرج

ً
الشيخلي فرحا بفوز «درس» بالجائزة الكبرى
م ـن ـف ــذ) ،ف ـهــد ال ـب ـلــوشــي (م ـخــرج
كنترول)».
وت ــاب ــع أنـ ــه ي ـح ــب ال ـع ـم ــل مــع
فريق عمل (درس)« ،ألن العرض
لم ينجح لوال جهودهم وعملهم
ال ـ ــدؤوب ،وحــرصـهــم والـتــزامـهــم
معي ،وأتمنى أن أستمر معهم،
وأن يـتـحـقــق ط ـمــوح ـنــا بـعــرض
المسرحية فــي أ كـثــر مــن ملتقى
ومـ ـه ــرج ــان وم ـن ــاس ـب ــات أخ ــرى
ل ـت ـم ـث ـيــل ال ـك ــوي ــت ف ــي الـ ـخ ــارج،
ك ــي نـحـصــل عـلــى أك ـبــر ع ــدد من
الـمـتـفــرجـيــن لـيـسـتـمـتـعــوا بـهــذا
ال ـج ـهــد ال ـط ـيــب وال ـ ــراق ـ ــي ،ال ــذي
استغرق  3أشهر من التدريبات،

علي بن محمد يعود بقوة إلى الغناء

ً
سجل عمال من كلمات الشاعر القائل
سـجــل الـفـنــان عـلــي بــن محمد
ً
عــودة قوية إلــى الغناء من خالل
أغ ـن ـيــة وضـ ــع ك ـل ـمــات ـهــا ال ـشــاعــر
ال ـ ـقـ ــائـ ــل سـ ـم ــو األمـ ـ ـي ـ ــر ب ـ ـ ــدر بــن
محمد ،لتكون المفاجأة السعيدة
لجمهوره مع بدء السنة الجديدة.
وفــي تصريحات خــاصــة ،قال
ال ـن ـجــم ع ـلــي ب ــن م ـح ـمــد ،إن أهــم
م ــا دف ـعــه إل ــى ال ـع ــودة وتسجيل
األغ ـن ـي ــة ،ه ــو أن ال ـك ـل ـمــات الـتــي
جـ ــاءت ف ــي األغ ـن ـيــة ال ـج ــدي ــدة ال
يمكن مقاومتها ،واصفا كاتبها
ً
«الشاعر القائل» باألكثر قدرة على
الدمج بين الخيال األدبي والواقع
الحقيقي.
وأوض ـ ـ ــح ع ـل ــي ب ــن م ـح ـمــد أن
«كـ ـلـ ـم ــات سـ ـم ــو األم ـ ـيـ ــر ال ـق ــائ ــل
تحرض على الغناء ،وعلى الحركة
مـ ــن ج ـ ــدي ـ ــد ...ك ـل ـم ــات م ـم ــزوج ــة
بــال ـص ـم ـيــم وضـ ــاربـ ــة ع ـل ــى وت ــر
الوجدان ...ليس جديدا على سمو
األمير هذا العطاء األدبي».
ـان
ـ
ع
ـ
م
وق ـ ــال إن األغ ـن ـي ــة ذات
ٍ
راقـيــة وكــامـلــة وشــامـلــة ،وترتقي

علي بن محمد
إل ــى الـسـمــو األك ـمــل فــي الطبيعة
اإلن ـس ــان ـي ــة .وت ـق ــول األغ ـن ـيــة في
مطلعها:
«وي ـ ـنـ ــك م ـخ ـل ـي ـنــي وان ـ ـ ــا وي ــن
ب ــاروح /ولعتني وخليتني فيك
ذاي ـ ـ ــب /دخ ـل ـت ـنــي وظ ـه ــرت ـن ــي مــا
معي روح /لملمتني وبعثرتني
للهبايب».
وتختتم الكلمات ببيت مؤثر
ي ـقــول فـيــه الـشــاعــر ال ـقــائــل« :كــان
الجفا بارضك فال لي بك سفوح/

ما ينبت فارض المجافي حبايب».
ومن المتوقع أن تحظى األغنية
برواج كبير يتناسب وقيمة عودة
ً
الفنان علي بن محمد ،فضال عن
الكلمات الذهبية للشاعر القائل
«سمو األمير بدر بن محمد» الذي
سبق له التعاون مع نخبة نجوم
الـعــرب مثل أسـمــا لمنور وطــال
ســامــة ،وعبدالكريم عبدالقادر،
ونوال الكويتية ،ووليد الشامي،
وماجد المهندس ،وآخرين.

وعلى الرغم من انسحاب واعتذار
بعض الزمالء ،لكننا تجاوزنا كل
الـعـقـبــات وال ـم ـشــاكــل ،وأصــررنــا
ً
عـلــى تـقــديــم ع ــرض يـحـمــل فـكــرا
وفــرجــة ورس ــال ــة ،يـلـيــق بـتــاريــخ
فرقة عريقة مثل مسرح الخليج
الـ ـع ــرب ــي ،وال ـ ـلـ ــه عـ ـ ــوض تـعـبـنــا
ً
خيرا».
وحـ ـ ـ ــول م ـن ــاف ـس ــة ال ـ ـفـ ــرق فــي
«الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرح ـ ــي» ،أفـ ـ ــاد
الـ ـشـ ـيـ ـخـ ـل ــي بـ ــأن ـ ـهـ ــا «مـ ـن ــافـ ـس ــة
ت ـ ـسـ ــودهـ ــا الـ ـمـ ـحـ ـب ــة والـ ـطـ ـيـ ـب ــة
والتقدير ،بين الجميع ،وشعارنا
الدائم حب وفن ،فتنافسنا بحب
وحققنا الجائزة الكبرى (أفضل

عــرض متكامل) ،وكما يقال لكل
مـجـتـهــد نـصـيــب ،وب ـن ـجــاح هــذه
التجربة أتحمل مسؤولية كبيرة
فــي ال ـقــادم مــن أع ـمــال ،لمشاريع
مـســرحـيــة أف ـض ــل وأج ـم ــل منها
بـ ــإذن ال ـل ــه ،وال أن ـســى ه ـنــا دور
مجلس إدارة فرقة مسرح الخليج
الـعــربــي ورئـيـسـهــا الـفـنــان ميثم
ب ــدر ،فــي توفير كــل احتياجاتي
ً
ومـ ــا ي ـلــزم ـنــي ك ــي أص ـن ــع ع ـمــا
ً
جيدا».
و عــن مشاريعه المقبلة ،قــال:
«ان ـت ـه ـي ــت مـ ــن ت ـص ــوي ــر ال ـف ـي ـلــم
الكويتي الروائي الطويل (الكويت
س ـنــة  )2038لـلـمـنـتــج وال ـمــؤلــف

مزيد المعوشرجي ،وهو الجزء
الـثــانــي مــن فيلم (ب ــاك تــو كويت
 ،)82وتدور أحداث الجزء الثاني
فــي إط ــار كوميدي تشويقي في
قـ ـف ــزة ب ــال ــزم ــن إل ـ ــى الـمـسـتـقـبــل
خالل عام  ،2038وكيف ستكون
الكويت في ذلك الوقت من الزمان،
إذ يناقش مسألة التقدم العلمي
والتكنولوجيا و م ــدى تأثيرها
ً
ع ـلــى ال ـج ـنــس ال ـب ـش ــري إي ـجــابــا
ً
وسلبا ،مــن بطولتي إلــى جانب
الرائعين الممثل محمد عاشور
والمغني عيسى مرزوق والمذيعة
روان ن ـج ــم ،وب ـم ـش ــارك ــة الـنـجــم
الكبير عبدالرحمن العقل والنجم

المصري بيومي فؤاد الذي يعد
إض ــاف ــة جـمـيـلــة للفيلم وإخ ــراج
دخيل النبهان ،أمــا على صعيد
الدراما التلفزيونية هناك العديد
من المشاريع قيد الدرس».
ون ـ ـصـ ــح ال ـش ـي ـخ ـل ــي زم ـ ــاءه
مــن جـيــل الـشـبــاب «ب ــأن يـطــوروا
وي ـجــددوا قــدراتـهــم الفنية ،دون
النظر إلــى الغير ،حققوا ذاتكم،
ف ـم ــن ي ـج ـت ـهــد ل ــن ي ـض ـيــع تـعـبــه
سدى».

صاالت العرض الخليجية تستقبل « 10 »122الجاري
الفيلم من إخراج ياسر الياسري بتكنولوجيا 4D
تستقبل جميع دور العرض السينمائية في اإلمــارات والخليج فيلم
اإلثارة والتشويق العربي « »122للمخرج ياسر الياسري ،يوم  10يناير
الجاري ،وذلك بجميع قاعات العرض السينمائية الثنائية األبعاد وقاعات
العرض المتخصصة لتقنية  4DXو.MX4D
ويأتي عرض « »122بعدما بدأ عرضه الرسمي في جمهورية مصر
ً
ً
العربية  2يناير الجاري ،محققا نجاحا وردود فعل إيجابية من النقاد
ً
والمتابعين السينمائيين واإلعالميين ،متخطيا بعد ثالثة أيام عرض
ثالثة ماليين جنيه مصري.
ويحمل « »122الكثير من المفاجآت المشوقة ،خاصة أن الفيلم يعد
األول فــي تــاريــخ السينما المصرية بتكنولوجيا  ،4Dوجـ ّـهــز لــإثــارة
ً
واإلبهار متضمنا عناصر المفاجأة المتعددة.
وتدور أحداث « »122في إطار قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية
وفتاة من الصم والبكم ،تقودهما ظروف الحياة إلى الدخول في عالم
من العمليات المشبوهة ،ولكنهما يصابان بحادث أليم وينقالن إلى
المستشفى ،ليبدآ مواجهة أسوأ كابوس في حياتهما.
ويضم « 122العديد من النجوم من بينهم طارق لطفي ،وأحمد داوود،
وأمينة خليل وأحمد الفيشاوي ،بجانب محمد ممدوح ومحمد لطفي
كضيفي شــرف ،والفيلم مــن تأليف صــاح الجهيني ،وتصوير أحمد
كــردوس ،وديكور أحمد فايز ،ومونتاج عمرو عاكف ،والمنتج الفني
محمد نصار والمخرج المنفذ محمد الطحاوي ،وألــف سيف عريبي
موسيقى الفيلم.
والفيلم من إنتاج سيف عريبي ،وهو مؤلف موسيقي ،ومؤسس شركة
مقام لإلنتاج الفني التي قدمت فيلمي اإلثارة واألكشن الناجحين الهرم
ّ
وتصدر الفيلمان شباك التذاكر المصري خالل
الرابع والقرد بيتكلم،
عرضهما بموسم عطلة منتصف العام الدراسي في عامي  2016و.2017

بوستر فيلم ()122

خبريات
شيرين عبدالوهاب ال تفكر
في الدراما التلفزيونية

على عكس ما اشيع عن أن
الفنانة املصريةشيرين
عبدالوهاب تستعد
لعمل درامي كبير مع
السيناريست تامر حبيب،
بعد نجاح تجربتها في
مسلسل "طريقي" ،فإن
شيرين ال تفكر في العودة
إلى الدراما في الوقت
الحالي ،ألن املسلسل
يستغرق تصويره وقتا
كبيرا جدا وبحاجة لتفرغ.
وتفكر شيرين حاليًا في
خوض تجربة التمثيل
لكن من خالل السينما
وهو ما اتفقت عليه مع
تامر حبيب ،وهذا األمر
يأتي لرغبة شيرين ايضا
في التوفيق بني حياتها
األسرية والفنية وأن يكون
لها ارشيف فني كبير على
غرار نجوم الزمن الجميل.

وائل جسار يكتفي بطرح
األغنيات المنفردة

استقر املطرب اللبناني
وائل جسار على عدم طرح
ألبومات غنائية مرة أخرى،
وسيكتفي بطرح أغنية
منفردة كل  3أشهر عبر
قناته الرسمية على موقع
«يوتيوب» ،وتصوير أغانيه
على طريقة الفيديو كليب.
ويبدو أن جسار يرى أن فكرة
طرح األلبومات أصبحت
غير مجزية ماديا للمطرب،
لذلك اتجه لطرح أغاني
سينغل كل فترة على مواقع
الفيديوهات والتطبيقات
الغنائية.
وكان جسار أحيا حفل رأس
السنة بأحد الفنادق الكبرى
بالقاهرة بحضور جمهور
غفير من مختلف الجنسيات
العربية.
وأشعل جسار الحفل
بأغنيات "مهما تقول"،
و"نخبي ايه" ،و"غريبة
الناس" ،و"مشيت خالص"،
"أنا بنسحب" و"يا روحي
غيبي" ،وغيرها.
وشارك في الحفل النجم
رامي صبري الذي تألق
بمجموعة من أغانيه ،التي
تفاعل معها كل الحضور.

فضل شاكر يحقق 2.5
مليون مشاهدة

«يحيى عبدالرحيم ابتسامة ال تغيب» ...لمسة وفاء للراحل
نقابة الفنانين وفرقة المسرح الشعبي احتضنتا أمسية ذكرى وفاته الثانية
تنوعت كلمات المشاركين في
أمسية إطالق كتاب «يحيى
ابتسامة ال تغيب»،
عبدالرحيم ً
ً
تكريما وتقديرا له في الذكرى
الثانية لوفاته.

استخدمت
أسلوب السرد
القصصي
والسيناريو
والحوار في
الكتاب

عماد جمعة

●

فضة المعيلي

أقـ ـ ــامـ ـ ــت ن ـ ـقـ ــابـ ــة الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن
واإلعالميين مؤتمرا صحافيا
فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــرهـ ــا بـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة شـ ــرق
ب ـ ـح ـ ـضـ ــور نـ ـقـ ـي ــب الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن
واإلعالميين د .نبيل الفيلكاوي،
والزميل اإلعالمي عماد جمعة
مؤلف كتاب «يحيى عبدالرحيم
ابتسامة ال تغيب» ،إضافة إلى
نخبة من الفنانين واإلعالميين
واألدبـ ـ ـ ـ ــاء ب ـم ـنــاس ـبــة ال ــذك ــرى
الثانية لرحيل الزميل اإلعالمي
يـحـيــى ع ـبــدالــرح ـيــم ،وإصـ ــدار
الـكـتــاب .أدار الـمــؤتـمــر الزميل
اإلعــامــي مفرح الشمري ،وقد
حضره زوجــة المرحوم سهى
ال ـع ـن ـت ـب ـل ــي ،ونـ ـجـ ـل ــه ي ــوس ــف،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ج ـم ــع مـ ــن زمـ ــاء
المرحوم.
وب ــدأ الـشـمــري كلمته قائال:
«تعد هذه الجلسة استثنائية،
بمناسبة الذكرى الثانية لوفاة
زميل عزيز علينا ،الــذي توفى
إث ـ ــر ح ـ ـ ــادث مـ ـ ـ ــروري م ـف ـج ــع»،
موجها الشكر إلى فرقة المسرح
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ال ـ ــداعـ ـ ـم ـ ــة ل ـج ـم ـيــع
األنشطة سواء الفنية والثقافية،
ولنقابة الفنانين واإلعالميين.
من جانبه ،قال د .الفيلكاوي،
إن ا لــز مـيــل يحيى عبدالرحيم

عــرفــه الـكـثـيــرون ،إذ كــان رجال
صادقا بمعنى الكلمة ،وملتزما،
وصـحــافـيــا ج ـيــدا ،مضيفا أنــه
زامـ ـ ــل ال ــراح ـل ـي ــن ع ـبــدالــرح ـيــم
وح ـســن عـلــي عـلــي وجمعتهم
أي ـ ـ ـ ـ ــام ك ـ ـ ـث ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،وم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــات
وم ـشــاريــع« ،ول ــم أل ــق منهم إال
اإلخـ ـ ــاص ف ــي ال ـع ـمــل وال ـن ـقــد
الحقيقي».

وتابع «كما جمعت أشعارا
قيلت في رثائه من الشاعرين
نـ ــادي ح ــاف ــظ وأش ـ ــرف نــاجــي،
إضافة إلى ألبوم صور يرصد
مراحل عمرية مختلفة للراحل
ولقطات مع نجوم الفن واإلعالم
ورفاق الدرب ومجموعة كبيرة
من شهادات التقدير والصحف
التي غطت حادث وفاته».

فكرة الكتاب

شهادات

وبدوره ،قال الزميل اإلعالمي
عـ ـم ــاد ج ـم ـعــة م ــؤل ــف ال ـك ـتــاب
أصررت على عمل الكتاب بعيدا
عــن فـكــرة الـتــوثـيــق ،فانتهجت
أس ـ ـ ـلـ ـ ــوب ال ـ ـ ـسـ ـ ــرد ال ـق ـص ـص ــي
والـ ـ ــوص ـ ـ ـفـ ـ ــي ،وج ـ ـم ـ ـعـ ــت ب ـيــن
السيناريو والحوار والتحقيق
ألقضي على فكرة الملل أثناء
القراءة.
وأضـ ـ ـ ــاف ج ـم ـع ــة «رصـ ـ ــدت
ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـشـ ـه ــادات حــول
الــراحــل منها شـهــادة د .سيد
ع ـلــي إس ـم ــاع ـي ــل ،ود .أســامــة
ال ـم ـس ـب ــاح ،ود .نـ ـ ــادر ال ـق ـنــة،
ود .سعداء الــدعــاس ،والشاعر
المصري الكبير مختار عيسى،
إل ـ ــى ج ــان ــب ش ـ ـهـ ــادات الـكـثـيــر
مـ ــن رف ـ ـقـ ــاء الـ ـ ـ ــدرب فـ ــي شـ ــارع
الصحافة وأهل الفن».

ك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــادات م ـل ـي ـئــة
بــال ـك ـل ـمــات ال ـ ــزاخ ـ ــرة بـمـنــاقــب
الراحل وأخالقه ،وكانت البداية
م ــع الـ ـن ــاق ــدة اإلع ــامـ ـي ــة لـيـلــى
أحـمــد الـتــي قــالــت ،إن «الــراحــل
كان عالما من االلتزام والحنان،
والمواقف ،والوضوح والصدق
واألمانة ،واإلخالص والتفاني
في العمل» ،في حين قال الفنان
عبدالعزيز الـحــداد إنــه ربطته
عـ ــاقـ ــة ش ـخ ـص ـي ــة بـ ــالـ ــراحـ ــل،
وا صـفــا إنسانيته ،واهتمامه،
وم ـع ـبــرا ع ــن س ـعــادتــه بــإطــاق
كتاب عنه.

رمز لإلخالص
أمـ ـ ــا ال ــزمـ ـي ــل أسـ ــامـ ــة ج ــال
فــاسـتــذكــر ب ــداي ــات ال ــراح ــل في

ً
الفليكاوي متوسطا الشمري وجمعة في األمسية
شــارع الصحافة بالكويت في
ع ــام  1994أو  ،1995موضحا
أنه كان رمزا لإلخالص ،والحب،
ونـ ـم ــوذج ــا ل ــالـ ـت ــزام ال ــدي ـن ــي
واألدبي.
واسـ ـ ـت ـ ــذك ـ ــر الـ ــزم ـ ـيـ ــل ف ـ ــادي
عـبــدالـلــه الــراحــل وم ــا تميز به
من صفات ،مشيدا بدور الزمالء
وال ـف ـنــان ـيــن واإلع ــام ـي ـي ــن في
دعـمـهــم ال ـك ـتــاب ،فــي حـيــن أكــد
الكاتب المسرحي عالء الجابر
أن «الراحل أحب عمله وأخلص
فيه وأتقنه».
وقال الكاتب محمود حربي

إن الراحل كان يؤدي عمله على
أكمل وجه ،في حين استذكرت
ا لـفـنــا نــة عبير يحيى مساندة
ال ــراح ــل وتـشـجـيـعــه ل ـهــا ،فــأثــر
عليها مــن الناحية اإلنسانية
والداخلية .واستذكرت الشاعرة
ح ـنــان ع ـبــدال ـقــادر ال ـعــديــد من
الـ ـم ــواق ــف الـ ـت ــي ج ـم ـع ـت ـهــا مــع
الراحل.
وف ــي ال ـخ ـتــام ش ـكــرت زوج ــه
الراحل سهى العنتبلي الجميع
ع ـل ــى م ـس ــان ــدت ـه ــم وم ــواق ـف ـه ــم
ودع ـم ـهــم ل ـهــا وألس ــرت ـه ــا منذ
لـ ـحـ ـظ ــة ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــاة ،م ـ ـعـ ــربـ ــة عــن

ف ــرح ـت ـه ــا بـ ـ ـص ـ ــدور ال ـك ـت ــاب
كلمسة وفــاء« ،فهو كتاب ذو
قيمة فنية وأدبية ومعنوية».
وبدوره ،شكر نجل الراحل
يوسف الجميع على مواقفهم،
وع ـلــى الـمـجـهــود الـكـبـيــر في
إصـ ـ ــدار ال ـك ـت ــاب ،م ـس ـتــذكــرا،
بتأثر شديد ،والده وخصاله
الـحـمـيــدة ،وتشجيعه لــه في
العديد من المواقف.

حقق املطرب اللبناني
فضل شاكر بأغنيته
السينغل األخيرة "يال
مع السالمة"  2.5مليون
مشاهدة عبر قناته
الرسمية بموقع "يوتيوب"،
في أقل من أسبوع من طرح
األغنية على املوقع.
ورغم غياب فضل عن
الساحة الغنائية منذ فترة
كبيرة بسبب األحداث
التي مر بها في لبنان ،فإن
جمهوره مازال يشتاق إلى
أغانيه الرومانسية املميزة.
ويحاول شاكر العودة
إلى الساحة الغنائية
ً
مجددا من خالل طرح
أغان منفردة على فترات
قصيرة ،ثم يتجه لطرح
ألبومه الغنائي الذي
ينقصه وضع صوته
على األلحان ،وذلك بعد
تثبيت أقدامه على الساحة
ً
مجددا.
وكان شاكر تعرض ملوقف
محرج مع املنتج جمال
العدل ،بعدما حذف صوته
من تتر مسلسل "لدينا
أقوال أخرى" للفنانة يسرا،
والذي شارك في سباق
رمضان  ،2018وقال العدل
وقتها إنه حذف صوته
التهامه بالقتل.

ةديرجلا
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دوليات
مبعوث أميركي جديد للتحالف ...وال جدول لالنسحاب من سورية
● بومبيو وبولتون ودانفورد إلى المنطقة ● األسد يدرس مبادرة كردية ● «النصرة» تنتزع مركز ثقل حلفاء تركيا
بعد استقالة بريت مكغورك من
مهامه كموفد ّ
ّ
خاص للواليات
ّ
المتحدة لدى التحالف الدولي،
ّ
فإن هذا المنصب سيتواله اآلن
جيمس جيفري ،الذي يشغل
ً
أيضا منصب المبعوث األميركي
إلى سورية.

غارات روسية على
دارة عزة ...و469
ضربة أميركية في
ً
 13يوما

قبل إرسالها كبار مسؤوليها
إلـ ــى الـمـن ـط ـقــة ل ـط ـمــأنــة الـحـلـفــاء
على التزاماتها نحوهم ،أسندت
اإلدارة األمـيــركـيــة م ـهــام الـمــوفــد
ال ـخ ـ ّ
ـاص ل ــدى الـتـحــالــف الــدولــي
إلى جيمس جيفري مبعوثها إلى
سورية ،ونفت وجود جدول زمني
لالنسحاب العسكري من سورية.
ووف ــق الـمـتـحـ ّـدث بــاســم وزارة
ّ
الخارجية روبــرت باالدينو ،فإن
ّ
ج ـي ـف ــري س ـي ـت ــول ــى ال ـم ـن ـصـ َـب ـيــن
وس ـ ـي ـ ـقـ ــوم بـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ب ـ ــ«ق ـ ـيـ ــادة
ّ
الخارجية
وتنسيق جهود وزارة
لـتـنـفـيــذ إعـ ــان الــرئ ـيــس دون ــال ــد
ترامب عن انسحاب مسؤول من
ســوريــة ،بالتنسيق مــع حلفائنا
وش ــرك ــائـ ـن ــا ،مـ ــن دون اإلض ـ ـ ــرار
بــأهــداف الــواليــات المتحدة ،بما
في ذلك الهزيمة الدائمة لداعش».
وفور إعالن ترامب المفاجئ عن
سحب نحو ألفي جندي أميركي
ّ
أغلبيتهم قـ ّـوات خـ ّ
ـاصــة ،استقال
وزي ـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ج ـي ـم ــس مــات ـيــس
ّ
الخاص للتحالف
وتبعه الموفد
ّ
الدولي بريت مكغورك ،الذي عينه
الــرئ ـيــس ال ـســابــق بـ ــاراك أوب ــام ــا،
وق ــدم استقالته فــي  21ديسمبر
وأصبحت سارية في  31ديسمبر.
وبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف ط ـ ـمـ ــأنـ ــة الـ ـحـ ـلـ ـف ــاء
المنخرطين فــي ّالتحالف ،قالت
ّ
الخارجية إنه «ليس هناك
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«منسقا
العسكري الــذي سيكون
ج ـ ـ ًـدا» ،وذل ــك مــن أج ــل «ع ــدم تــرك
ّ
ف ـ ـ ـجـ ـ ــوات يـ ـمـ ـك ــن أن ي ـس ـت ـغ ــل ـه ــا
ّ
اإلرهابيون».
ووس ــط مـخــاوف مــن تداعيات
قرار ترامب ،يقوم وزير الخارجية
مــايــك بومبيو بـجــولــة خــارجـيــة،
األس ـبــوع الـمـقـبــل ،تشمل ثماني
دول ع ــرب ـي ــة ب ــال ـش ــرق األوسـ ـ ــط،
هــي الكويت والسعودية ُ
وعمان
واألردن و م ـ ـص ـ ــر وا ل ـ ـب ـ ـحـ ــر يـ ــن
واإلمارات وقطر ،لطمأنة الحلفاء
على التزام واشنطن إزاء المنطقة.
واسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــل م ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار األم ـ ـ ــن
القومي جون بولتون أمس األول
زيـ ـ ـ ــارة أخ ـ ـ ــرى ت ـش ـم ــل إس ــرائ ـي ــل
وتــرك ـيــا ،بـتـحــذيــر دم ـشــق مــن أن
تعتبر االنسحاب األميركي دعوة
الس ـت ـخــدام األس ـل ـحــة الـكـيـمــاويــة
ً
مجددا.
وق ـب ــل زيـ ـ ــارة مــرت ـق ـبــة لـتــركـيــا

الجزائر :الحزب الحاكم
يعزز هيمنته على البرلمان

عزز املجلس الدستوري في
الجزائر ،فوز حزب "جبهة التحرير
الوطني" الحاكم بأغلبية املقاعد
في انتخابات التجديد النصفي
لـ "مجلس األمة" ،الغرفة الثانية
للبرملان ،بمنحه مقعدين إضافيني
لواليتني جنوبيتني.
وجاء ذلك في بيان للمجلس تضمن
النتائج النهائية لالنتخابات
في  47والية ،بعد إلغاء نتائج
والية تلمسان ،وأمر بإعادتها،
والتي جرت السبت قبل املاضي،
بعد دراسته للطعون املقدمة من
األحزاب واملترشحني .ووفق النتائج
الجديدة ،ارتفع رصيد الحزب
الحاكم من  29إلى  31مقعدا من بني
 48جرى التنافس عليها.

«حماس» تنتقد تهديدات
عباس بوقف «أموال غزة»

مقاتل مدعوم من تركيا يساعد زميله على الخروج من نفق في بلدة تادف بحلب يوم الخميس (رويترز)
ي ـن ـضــم إل ـي ــه ف ـي ـهــا رئ ـي ــس هيئة
األركـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة الـ ـجـ ـن ــرال
جوزيف دانـفــورد جيفري لبحث
موضوع سحب القوات األميركية
مـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــة ،قـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ــولـ ـ ـت ـ ــون،
لـلـصـحــافـيـيــن ع ـلــى ط ــائ ــرة تقله
إلــى تــل أبـيــب« :لـيــس هـنــاك تغير
على اإلطالق في موقف الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،وأي اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام مــن
النظام السوري ألسلحة كيماوية
سيقابل برد قوي جدا ،كما فعلنا
ً
فــي مــرتـيــن ســابـقـتـيــن» ،مضيفا:
«لذلك على النظام ...نظام األسد،
أال ت ـكــون لــديــه أي أوه ـ ــام بـشــأن
هذا األمر».
وأضاف بولتون «فيما نخوض
ف ـ ـ ــي ت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل كـ ـيـ ـفـ ـي ــة ت ـن ـف ـي ــذ
االنسحاب ومالبساته ال نريد أن
يرى نظام األسد أن ما نفعله يمثل
أي تخفيف لموقفنا ا لـمـعــارض
الستخدام أسلحة الدمار الشامل».

جدول زمني
وأك ــد مـســؤول كبير فــي وزارة

الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ع ـ ــدم وج ـ ــود جـ ــدول
زمـ ـن ــي ل ـس ـح ــب الـ ـ ـق ـ ــوات ،ل ـك ــن ال
خـ ـط ــط لـ ـلـ ـبـ ـق ــاء إلـ ـ ـ ــى أجـ ـ ـ ــل غ ـيــر
ً
مـسـمــى ،مــوضـحــا أن االنـسـحــاب
قد يستغرق عدة أشهر ،مما يمنح
قوات سورية الديمقراطية (قسد)
الــوقــت لتوجيه ضــربــات نهائية
لـ «داعش».
وإذ نـ ـف ــى ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول وجـ ــود
خـ ـ ـط ـ ــط اآلن لـ ـتـ ـسـ ـهـ ـي ــل ذ ه ـ ـ ــاب
ق ــوات عــربـيــة إل ــى س ــوري ــة ،أشــار
ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم وزارة ال ــدف ــاع
(البنتاغون) شون روبرتسون أن
«ق ـســد» مــازالــت تستعيد أراضــي
من التنظيم في سورية ،وسيطرت
على بلدة الكشمة في الثاني من
يناير بعدما سيطرت على بلدة
ً
هجين في  25ديسمبر ،مبينا أن
واشنطن تدعمها بالدعم الجوي
ونيران المدفعية في وسط وادي
نهر الفرات.
وف ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــان م ـ ـن ـ ـف ـ ـصـ ــل ،قـ ــال
ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي إن ــه ن ـفــذ 469
ضربة في سورية في الفترة بين
 16و 29دي ـس ـم ـبــر ،دمـ ــرت قــرابــة

 300م ــوق ــع قـ ـت ــال ــي ،وأك ـ ـثـ ــر مــن
 150منطقة لتحضير الهجمات،
وعددا من طرق اإلمداد ،ومنشآت
لتخزين زيوت التشحيم ومعدات.

تحرك كردي
وفي إطار تغيير االستراتيجية
الـ ـك ــردي ــة ،م ـنــذ ق ـ ــرار ت ــرام ــب ،قــال
م ـ ـسـ ــؤول ك ـ ــردي ب ـ ــارز إن زع ـم ــاء
أك ــراد ســوريــة يـسـعــون إل ــى اتـفــاق
سياسي مع حكومة الرئيس بشار
األس ـ ــد ،بــوســاطــة روس ـي ــة ،بغض
النظر عن خطط الواليات المتحدة
لالنسحاب من منطقتهم.
وقال بــدران جيا كرد إن اإلدارة
الــذاتـيــة ،التي تسيطر على معظم
ش ـم ــال س ــوري ــة ،ع ــرض ــت خــريـطــة
طريق التفاق مع األسد باجتماعات
ف ــي اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة ،ف ــي روس ـيــا،
ً
وتنتظر رد مــوسـكــو ،مـشـيــرا إلــى
أن األه ــداف الرئيسية هــي حماية
الحدود من تركيا ،وإيجاد وسيلة
لدمج الكيانات الحاكمة في شمال
س ــوري ــة ف ــي ال ــدسـ ـت ــور ،وض ـم ــان

التوزيع العادل للموارد في الشمال
والشرق .وقال جيا كرد« :الكرة اآلن
ً
في ملعب روسيا ودمشق» ،مضيفا:
«على هذه األسس يمكن التفاوض
والبدء بالحوار في هذه المرحلة».

تقدم «النصرة»
وبعد معارك استمرت أربعة ّأيام
ّ
وأدت إلى مقتل أكثر من مئة مقاتل
فــي مــركــز ثـقــل الـفـصــائــل الموالية
ّ
لتركيا ،أفاد المرصد السوري بأن
هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة
ً
سابقا) سيطرت على مناطق حركة
ن ـ ــور ال ــدي ــن ال ــزن ـك ــي ف ــي ال ـق ـطــاع
الغربي من ريف حلب.
وأض ـ ـ ــاف ال ـم ــرص ــد أن الـهـيـئــة
س ـي ـطــرت ع ـلــى أك ـثــر م ــن  20بـلــدة
وق ــري ــة ك ــان ــت خــاض ـعــة لـسـيـطــرة
فصائل أخرى مدعومة من تركيا.
وتقع المناطق في محافظة إدلب،
ّ
آخ ــر مـعـقــل لـمـســلـحــي الـمـعــارضــة
ُ
والـ ـجـ ـه ـ ّ
ـاديـ ـي ــن الـ ــذيـ ــن ي ـق ــات ـل ــون
الـ ـنـ ـظ ــام ،وفـ ــي م ـحــاف ـظ ـتــي ح ـمــاة
وحلب المجاورتين .ووسط أنباء

ع ــن أس ــر ق ــائ ــد ح ــرك ــة ن ــور الــديــن
الزنكي توفيق شهاب ،دخل الجيش
الوطني الموالي ألنقرة ،على خط
المواجهات مع «النصرة» واتهمها
بــال ـس ـعــي ل ـل ـق ـضــاء ع ـل ــى فـصــائــل
«درع ال ـ ـفـ ــرات» وإنـ ـه ــاء وج ــوده ــا
في المناطق المحررة على يديها
والتفرد بالمنطقة ،في الوقت الذي
تستعد قوات درع الفرات للمعارك
مــع الـمـجـمــوعــات االنـفـصــالـيــة في
ريف حلب وشمال سورية.
مــن جهة ثانية ،أش ّــار المرصد
إلى ّأن غارات ّ
جوية شنتها روسيا،
حليفة الـنـظــام ،واسـتـهــدفــت غـ ّـرب
مـحــافـظــة حـلــب ف ــي وق ــت مـتــأخــر،
أمــس األول ،قــد أسـفــرت عــن مقتل
مدنيين اثنين في مدينة دارة عزة.
وه ــذه ال ـغ ــارات هــي األول ــى من
نوعها على غــرب محافظة حلب،
م ـن ــذ االت ـ ـفـ ــاق فـ ــي س ـب ـت ـم ـبــر بـيــن
روس ـي ــا وتــرك ـيــا إلق ــام ــة المنطقة
المنزوعة السالح ،لتجنب هجوم
لـلـقــوات الحكومية الـســوريــة على
إدلب.
(عواصم -وكاالت)

ّ
ً
دعوى بواشنطن ضد بنوك لبنانية مولت «حزب الله» إيران تعتقل  98عربيا بخوزستان
ً
●● «المركزي» :غير مرتبطة بالعقوبات ● عيسى :ال حرب مالية أميركية علينا وتستعرض بحريا في «األطلسي»
بيروت  -ةديرجلا

سلة أخبار

انتقدت حركة "حماس" أمس
تصريحات الرئيس الفلسطيني
محمود عباس التي هدد فيها
بوقف املخصصات املالية لقطاع
غزة .ونقل موقع "فلسطني اليوم"
عن القيادي في الحركة سامي
أبوزهري قوله إن "ممارسات
محمود عباس لخنق غزة
وتهديداته لها في ظل قمعه
املقاومة في الضفة وتفاخره
بالتعاون األمني مع االحتالل،
تؤكد أن األوصاف التي أطلقها
عليه الراحل أبوعمار ،ياسر عرفات،
كانت دقيقة".

ليبيا :العثور على مصنع
متفجرات ضخم لـ «داعش»

•

فــي خضم االنـهـمــاك الــداخـلــي باألزمة
الحكومية المتمادية وانعكاساتها البالغة
السلبية على القطاعات كافة ،وخصوصا
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـم ــال ـي ــة ،ق ــدم ن ـحــو 400
مــواطــن أمـيــركــي مطلع االس ـبــوع دعــوى
مشتركة أمام المحكمة المدنية الفدرالية
في نيويورك على عشرة مصارف لبنانية،
كما على بنك «صادرات إيران» ،زاعمين أن
هــذه المصارف تقدم خدمات مالية إلى
«حزب الله» وتدخله إلى النظام المصرفي
األميركي ،مع علمها أنه منظمة إرهابية
وفق تصنيف الواليات المتحدة .واتخذ
ا لـمـ ّـد عــون صفة متضررين أو مصابين
أو ورثة ضحايا ألعمال إرهابية اتهموا
«حــزب الله» بارتكابها بين ،2011-2004
بالتعاون مع «الحرس الثوري اإليراني»
في أنحاء العراق وســواه من الــدول ،كما
فــي حــرب يوليو  2006بين «ح ــزب الله»
وإس ــرائ ـي ــل ،وط ـل ـبــوا ت ـعــوي ـضــات مــالـيــة
مــن ال ـم ـصــارف الـمــدعــى عـلـيـهــا ،تــاركـيــن
للمحكمة تحديد حجمها.
وج ـ ـ ــاء فـ ــي ال ـ ــدع ـ ــوى أن ال ـم ـص ــارف
الـلـبـنــانـيــة ال ـمــدعــى عـلـيـهــا تـعــامـلــت عن
ت ـص ــور وت ـص ـم ـيــم م ــع مـنـظـمــة إرهــاب ـيــة
ً
ارتكبت أعمال عنف وتشكل خطرا على
حـ ـي ــاة الـ ـبـ ـش ــرّ ،
وأم ـ ـنـ ــت ل ـه ــا م ـس ــاع ــدات
مادية وخدمات مصرفية ومالية تتضمن
إدخالها النظام المصرفي األميركي من
خــال المصارف المراسلة في نيويورك،
والـتـهــرب مــن العقوبات المفروضة على
الحزب.
كــذلــك س ــاع ــدت ال ـم ـصــارف اللبنانية
ال ـمــدعــى عـلـيـهــا ،وف ــق ال ــدع ــوى ،فــي فتح
ح ـس ــاب ــات شـخـصـيــة تــاب ـعــة ل ـل ـحــزب في
نيويورك مع معرفتها السابقة بأعماله،
ولم تبلغ الحكومات المعنية أو السلطات
األميركية والمصارف األميركية المراسلة
ب ـم ـع ـلــومــات ـهــا عـ ــن أع ـ ـمـ ــال ال ـ ـحـ ــزب غـيــر
الشرعية في تبييض األموال وشحن فعلي
لــأمــوال واالت ـج ــار بــالـمـخــدرات وتمويل
شراء أسلحة وتمويل أعمال إرهابية ،األمر
الــذي أدى إلــى إيـقــاع األذى بالمدعين أو
أنسباء لهم .والالفت أن  8من المصارف
ُ
الـ 10المشمولة بالدعوى المشتركة تصنف
من بين أقوى عشرة مصارف لبنانية.
وفــي حين ســارعــت جمعية مصارف

«الحرس» :قتلنا «البغدادي اإليراني» في اشتباك حدودي
●

الرئيس الحريري والنائبة الحريري ّ
يسلمان السفير السعودي وليد البخاري
درع «منتدى الطائف» في بيروت أمس األول (داالتي ونهرا)
لـبـنــان ال ــى تــأكـيــد ع ــدم صـحــة وجــديــة
ً
دعـ ـ ــاوى م ـمــاث ـلــة ،م ـع ـت ـبــرة ف ــي ب ـيــان،
مساء أمس األول ،أن «ال اساس واقعيا
وقانونيا لها وأن محاميها سيتابعون
ال ـق ـض ـيــة» ،قــالــت م ـص ــادر مـتــابـعــة إن
«حــاكــم مـصــرف لبنان ري ــاض سالمة
سيجتمع قريبا الى اعضاء الجمعية
وهيئة التحقيق الخاصة في المصرف
ال ـمــركــزي لـمـتــابـعــة ال ـم ــوض ــوع» .وقــد
أكــد سالمة فــي إطاللته التلفزيونية،
ً
الخميس الماضي ،أن «هناك أسبابا
سياسية وراء تقديم الدعوى من قبل
مـحــام وب ـيــوت اسـتـثـمــاريــة ،لمحاولة
كسب التعويضات لمصلحة إسرائيل،
وه ـ ــذا ال ع ــاق ــة ل ــه ب ـم ـلــف ال ـع ـقــوبــات
ً
األميركية» ،موضحا أن «مكتب محاماة
اعتبر أن في إمكانه تحصيل أموال من
المصارف اللبنانية للتعويض على
إسرائيل بعد الـحــروب ،واستطاع أن
يـنـضـ ّـم إلـيــه مــواط ـنــون إســرائـيـلـيــون،
ولهذا ّ
تقدم بدعوى للقول إن المصارف

اللبنانية تـخــدم قضايا عــدائـ ّـيــة ضد
إسرائيل».
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أكـ ــد ال ـس ـف ـيــر الـلـبـنــانــي
فــي واشـنـطــن ،غــابــي عيسى أن «ال حــرب
أميركية مالية على لبنان» ،مشددا على
ُ
ان «الدعوى المرفوعة لم تقدم من جانب
اإلدارة األميركية ،وبالتالي ال يمكن الربط
ب ـيــن ال ـع ـق ــوب ــات ال ـت ــي ت ـص ــدره ــا اإلدارة
والقضايا القانونية التي يقوم المحامون
عادة برفعها».
ول ـفــت عـيـســى ،فــي حــديــث أم ــس ،إلــى
«وجــود خلفية سياسية بطبيعة الحال،
وخلفية مالية ،فمكاتب المحاماة تبغى
الربح بكل تأكيد» ،مشيرا إلى ان «معظم
االعـمــال الـتــي تحدثوا عنها حصلت مع
حركة حماس في غزة ،وفي العراق».
وأضاف« :بإمكان القاضي الذي سينظر
ب ـهــذه ال ــدع ــوى رفـضـهــا مـنــذ ال ـب ــداي ــة ،أو
ّ
ستأخذ المحكمة سنوات عديدة قبل بتها،
ً
ولكن ينبغي التذكير مجددا ان ال عالقة
مطلقة بين هذه الدعوى والعقوبات».

طهران  -فرزاد قاسمي

أكـ ـ ـ ــد ن ـ ـش ـ ـطـ ــاء عـ ـ ـ ــرب ب ـم ـح ــاف ـظ ــة
خوزستان اإليرانية ،لـ «الجريدة» ،أن
األجـهــزة األمـنـيــة اإليــرانـيــة اقتحمت
منازل حقوقيين عــرب ،واعتقلت 98
منهم ليل الخميس ـ ـ الجمعة.
وأفـ ـ ـ ـ ــاد هـ ـ ـ ــؤالء الـ ـن ــاشـ ـط ــون ب ــأن
األمــن اتهم الموقوفين بإطالق النار
عـلــى شــرطــة مـكــافـحــة الـشـغــب خــال
االحتجاجات والتظاهرات التي يقوم
بها العمال في خوزستان ذات الكثافة
السكانية العربية.
وذكروا أن األجهزة األمنية صادرت
كميات من األسلحة والذخائر التي
كان بعض هؤالء يحتفظون بها في
منازلهم كأدلة إدانة.
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة م ـ ـ ـ ــا ي ـ ـح ـ ـت ـ ـفـ ــظ أهـ ـ ــالـ ـ ــي
خوزستان ،وخاصة الذين يعيشون
ف ــي ض ــواح ــي الـ ـم ــدن ،بــأس ـل ـحــة في
مـنــازلـهــم لـتــأمـيــن أمـنـهــم أو أسلحة
صيد.
وتتخوف األجهزة األمنية من أن
ي ـحــاول الـبـعــض تعكير األجـ ــواء في
ذك ــرى احـتـجــاجــات ال ـعــام الـمــاضــي،
ً
ال ـت ــي ت ـحــل غ ـ ــدا ،وع ـل ـيــه ف ـهــي تـقــوم
بمحاصرة الجامعات واألماكن التي
يقرر المعارضون التجمع فيها عبر
شبكات التواصل االجتماعي ،وتقوم
بــاعـتـقــال األش ـخ ــاص الــذيــن يــدعــون
للتجمهور بالتزامن مع حلول ذكرى
التظاهرات التي سقط خاللها قتلى
وجرحى بأنحاء البالد.

تيار نجاد
وت ــأت ــي الـ ـض ــرب ــات االس ـت ـبــاق ـيــة،
بــال ـتــزامــن م ــع ع ـ ــودة ت ـي ــار الــرئـيــس
السابق أحمدي نجاد للصعود.
وفـ ـ ــي أول صـ ـ ــاة ج ـم ـع ــة لـحـجــة
اإلسـ ـ ـ ـ ــام م ـح ـم ــد أك ـ ـ ـبـ ـ ــري ،م ـس ــاع ــد
نـ ـج ــاد الـ ـس ــاب ــق ل ـ ـشـ ــؤون ال ـش ـب ــاب،

ق ـ ــام إم ـ ـ ــام ج ـم ـع ــة ط ـ ـهـ ــران ال ـم ــؤق ــت
بتطبيق خ ـطــوات الــرئـيــس الـســابــق
الـشـعـبــويــة ،إذ دخ ــل ص ــاة الجمعة
مــن بين الجماهير ودون مرافقين،
ثــم طـلــب إزال ــة الـحــواجــز الـمــوجــودة
بين الشخصيات وعــامــة الـنــاس في
الـ ـص ــاة ،ل ـكــي يـتـمـكــن الـمـصـلــي من
الجلوس إلــى جانب كبار مسؤولي
البالد في الصالة ،األمر الذي أحدث
ً
ً
ارتياحا كبيرا باألوساط الشعبية.
ويعتبر أكـبــري ( 55عــامــا) أصغر
إمــام لصالة الجمعة بطهران ضمن
مجموعة ّ
وجــه المرشد األعلى علي
خامنئي بتأهلهم لكي يكونوا حلقة
الوصل بين األجيال األولى المؤيدة
للثورة اإلسالمية واألجيال الالحقة،
إذ أشــار تقرير للحوزة العلمية في
قم ،كانت «الجريدة» نشرته في وقت
ســابــق ،إل ــى مــواجـهــة الـنـظــام لخطر
عدم وجود رجال دين موالين للخط
الثوري.
وكـ ــان آي ــة ال ـل ــه الـعـظ ـمــى ج ــوادي
آملي ،وهو أحد أشهر مراجع التقليد،
ّ
وج ـ ـ ــه ان ـ ـت ـ ـقـ ــادات ك ـب ـي ــرة ل ـخــري ـجــي
ال ـحــوزات العلمية ال ـجــدد ،واتهمهم
بسرقة العلوم والنقل دون القدرة على
إنتاج أي جديد.
ف ــي س ـيــاق مـنـفـصــل ،ع ـقــد مجمع
تشخيص مصلحة النظام اإليراني
أول اجتماع له برئاسة آية الله صادق
ُآملي الريجاني صباح أمس.
ويتولى الريجاني رئاسة السلطة
ال ـق ـضــائ ـيــة ،وت ــم تـعـيـيـنــه ب ـق ــرار من
ال ـمــرشــد األع ـل ــى ع ـلــي خــامـنـئــي في
رئاسة «مصلحة النظام» ،وعضوية
مجلس صيانة الدستور.
إلـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،تـ ـعـ ـت ــزم إي ـ ـ ـ ـ ــران ن ـشــر
أحــدث سفنها الحربية في المحيط
األطـلـســي ،فــي مهمة تستمر خمسة
أش ـه ــر ،ه ــي األط ـ ــول م ــن نــوع ـهــا في
تاريخ بحريتها.
وذكـ ــرت وكــالــة «ف ـ ــارس» ،المقربة

مــن الـجـيــش ،أن «البحرية كــان لديها
خطة لنشر قطع بحرية فــي المحيط
األط ـل ـســي مـنــذ بـضــع س ـن ــوات ،واآلن
ً
يبدو كل شيء جاهزا إلطالق المهمة».
وأعلن نائب قائد القوات البحرية
اإليرانية األدميرال تورغ حسني مقدم،
أمس األول ،أن مجموعة القطع البحرية
اإلي ــرانـ ـي ــة س ـت ـتــوجــه ف ــي  21م ــارس
المقبل إلى المحيط األطلسي.
وستتضمن القطع البحرية اإليرانية
الفرقاطة المدمرة «سهند» ،التي كشف
عنها في ديسمبر الماضي ،وسفينة
تــزويــد الــوقــود «خ ــرج» ذات الحمولة
البالغة  33ألف طن ،والتي تم تحديثها
ً
أخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا ،وم ـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن ت ــرس ــو
القطعتان في دولة صديقة لطهران في
أميركا الالتينية مثل فنزويال.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،نـقـلــت إذاعـ ــة «ص ــوت
أمـيــركــا» باللغة الـفــارسـيــة ،أم ــس ،عن
مساعد رئيس ضباط االستخبارات
في البحرية األميركية غريل دورسي
أن «ه ــذا الـعـمــل ي ـتــوافــق مــع الـقــانــون
الدولي والعادات الدولية ،ونتوقع من
جميع المنظمات البحرية األخرى أن
ً
تحافظ على سالمتها ومهنيتها وفقا
للقوانين الدولية والعرفية».
وأشـ ـ ـ ــار الـ ـض ــاب ــط األمـ ـي ــرك ــي إل ــى
إعالن إيران عزمها نشر قوات بحرية
ً
فـ ــي ال ـم ـح ـي ــط األط ـ ـل ـ ـسـ ــي ،قـ ــائـ ــا إن
«الجمهورية اإلسالمية تبدو وكأنها
ت ــري ــد م ــن هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة اس ـت ـعــراض
قوتها فقط».
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،أعـ ـل ــن "الـ ـح ــرس
الثوري" تصفية قائد اإلرهابيين في
منطقة جنوب شرقي إيران ،والذي يعد
بمنزلة زعيم "داعش" أبوبكر البغدادي
في تلك المنطقة.
وقـ ــال الـ ـح ــرس ،إن اإلره ــاب ــي قتل
ض ـم ــن خ ـل ـيــة حـ ــاولـ ــت ال ـت ـس ـل ــل عـنــد
حدود باكستان ،وتم العثور على 2.7
طــن مــن الـمـتـفـجــرات ب ـحــوزة الخلية،
و 3سيارات مخففة.

عثرت األجهزة األمنية الليبية،
أمس ،على معمل ضخم ومتكامل
لصنع املتفجرات واألحزمة
والعبوات الناسفة تابع لتنظيم
"داعش" قرب بلدة غدوة القريبة
من مدينة سبها جنوب ليبيا.
وقالت كتيبة خالد بن الوليد
املوالية للمشير خليفة حفتر في
بيان ،إن "املصنع الكبير يحتوي
على مواد كيميائية ومواد قابلة
لالنفجار وعبوات ناسفة قيد
التجهيز ،كان داعش يستعد
الستخدامها في تنفيذ عمليات
إرهابية ومهاجمة مناطق
الجنوب".

الصومال يرفض عودة
الموفد األممي المطرود

ّ
وافق األمني العام لألمم املتحدة
أنطونيو غوتيريش ،أمس األول،
على تعيني مبعوث أممي جديد
إلى مقديشو بعد رفض الرئيس
الصومالي محمد عبدالله محمد
العودة عن قرار طرد املبعوث
السابق الذي كان قد أبدى قلقه
حيال أعمال العنف في الصومال.
ّ
وتحدث غوتيريش هاتفيًا مع
ّ
الرئيس الصومالي ،في اتصال
هو الثاني خالل ثالثة ّأيام ،بهدف
ّ
حضه من جديد على تغيير رأيه.
ّ
غير أن الرئيس الصومالي ّ
أصر
ّ
على أن املبعوث نيكوالس هايسوم
شخص غير مرغوب فيه.
ّ
ّ
املتحدث باسم األمم املتحدة
وقال
ّ ّ
فرحان حق ،إن غوتيريش "يأسف
ّ
ّ
بشدة" للقرار الذي اتخذته
مقديشو.
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السيسي :ليس لدينا معتقلون سياسيون ...ونتعاون مع إسرائيل
• تأييد براءة زكريا عزمي • تحذير من التعامل مع المراكز الدراسية غير المعتمدة
القاهرة ـــ حسن حافظ

ج ــاه ــدا الح ـ ـتـ ــرام وت ـق ــدي ــر جـمـيــع
األديان بالمجتمع المصري.

قال الرئيس المصري عبدالفتاح
الـسـيـســي إن ــه ال يــوجــد معتقلون
س ـيــاس ـيــون ف ــي م ـص ــر ،وذل ـ ــك في
حـ ــوار ل ــه م ــع ق ـنــاة «س ــي ب ــي إس»
األميركية ،بثته األخيرة فجر اليوم
األحد بتوقيت القاهرة ،وهو الحوار
الــذي أجــري خــال زي ــارة السيسي
لنيويورك للمشاركة في اجتماعات
األمــم المتحدة سبتمبر الماضي،
وبحسب المقتطفات ا لـتــي بثتها
القناة على موقعها ،فــإن الرئيس
الـ ـمـ ـص ــري أك ـ ــد أن ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
إسرائيل في أفضل حاالته.
ونفى السيسي ما ردده المذيع
ً
األمـيــركــي ،سكوت بيلي ،استنادا
إلى تقارير حقوقية ،حول وجود ما
ال يقل عن  60ألف معتقل سياسي
في مصر ،قائال« :ال أعــرف من أين
أت ــوا بـمـثــل ه ــذه األرق ـ ـ ــام ...نـحــن ال
يوجد لدينا معتقلون سياسيون..
عندما تكون هناك أقلية تحاول أن
تفرض أيديولوجيتها المتطرفة...
ف ـي ـجــب أن ن ـت ـعــامــل م ـع ـهــا بغض
النظر عن عددهم» ،في إشــارة إلى
م ــا ي ـب ــدو إل ــى ج ـمــاعــة «اإلخ ـ ـ ــوان»
المصنفة إرهابية في مصر.
وش ــدد عـلــى أن اعـتـصــام رابـعــة
الـ ـ ـع ـ ــدوي ـ ــة ،الـ ـ ـ ــذي ن ـظ ـم ــه م ــؤي ــدو
الــرئ ـيــس ال ـســابــق مـحـمــد مــرســي،
عقب إطاحة ثورة  30يونيو 2013
بنظامه ،كان مسلحا ،وأن حكومة

براءة عزمي

ً
السيسي مجتمعا بالمجموعة الوزارية االقتصادية في القاهرة الخميس الماضي
ما بعد  3يوليو حاولت فضه بشكل
سـلـمــي ع ـلــى مـ ــدار أرب ـع ـيــن يــومــا،
قـبــل إج ـ ــراءات ال ـفــض الـفـعـلــي في
 14أغسطس مــن الـعــام ذات ــه ،وهو
الحدث الذي أسفر عن سقوط ما ال
يقل عن  600قتيل بحسب األرقــام
الرسمية.

افتتاح الكاتدرائية
وتـتـجــه األن ـظ ــار إل ــى العاصمة
اإلداري ـ ــة ال ـيــوم األح ــد ،مــع افتتاح
الرئيس السيسي ،مقر الكاتدرائية
ال ـج ــدي ــدة ف ــي ال ـعــاص ـمــة اإلداريـ ـ ــة
(شمالي شــرق الـقــاهــرة) ،بحضور
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة

ال ـمــرق ـس ـيــة ،تـ ــواضـ ــروس ال ـثــانــي،
وعدد من قيادات الكنائس المصرية
والعالمية ،ووفــد كنسي أميركي،
بالتوازي مع احتفاالت المسيحيين
المصريين بأعياد الميالد حسب
تقويم المسيحيين الشرقيين.
وأع ـل ــن الـسـيـســي خ ــال كلمته
ف ــي عـيــد ال ـم ـيــاد ع ــام  2017بـنــاء
أكبر مسجد وكنيسة في العاصمة
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي تـ ـع ــد أحـ ـ ــد أبـ ــرز
المشاريع القومية ا لـتــي يتبناها
الــرئـيــس ال ـم ـصــري ،وت ــم االفـتـتــاح
ال ـج ــزئ ــي ل ـل ـكــاتــدرائ ـيــة ف ــي يـنــايــر
 2018بـحـضــور الـسـيـســي لـقــداس
الميالد بها ،وشيدت الكاتدرائية
على مساحة تزيد على أربعة أفدنة،

تشغل المباني منها نحو  30في
المئة ،وتضم كنيسة ضخمة ومقرا
ً
بابويا يتوقع أن يستقر فيه البابا
تواضروس مع انتقال الحكومة إلى
العاصمة اإلدارية بداية من النصف
الثاني من العام الحالي.
ويعد السيسي أول حاكم مصري
ي ــزور الـكـنـيـســة خ ــال ق ــداس عيد
الميالد المجيد ،إذ فاجأ الجميع
بـ ــزيـ ــارة ال ـك ــات ــدرائ ـي ــة الـمــرقـسـيــة
بــالـعـبــاسـيــة (ال ـم ـقــر ال ـب ــابــوي) في
يناير  ،2015ثم باتت عادة سنوية
ل ـ ـ ــه .وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت حـ ــالـ ــة االسـ ـتـ ـنـ ـف ــار
الـقـصــوى لتأمين الـكـنــائــس خــال
احـ ـتـ ـف ــاالت ع ـي ــد الـ ـمـ ـي ــاد ،إذ تــم
إلغاء إج ــازات رجــال الشرطة ،وتم

(رئاسة الجمهورية)
الـ ــدفـ ــع ب ـ ـقـ ــوات إض ــافـ ـي ــة ل ـتــأم ـيــن
دور الـعـبــادة المسيحية ،ونصب
األب ــواب المعدنية أم ــام الكنائس،
فضال عن منع وجــود أي سيارات
في محيطها.

إشادة كنسية
البابا تواضروس قال إن الرئيس
السيسي يسعى إلى الحفاظ على
النسيج الوطني المصري الواحد،
وإرس ــاء مـبــادئ الــوحــدة الوطنية،
مـشــددا خــال لـقــاء جمعه برئيس
الطائفة اإلنجيلية بمصر ،القس
أنــدريــه زك ــي ،أمــس األول الجمعة،
على أن الــرئـيــس السيسي يسعى

في غضون ذلــك ،قضت محكمة
النقض برفض الطعن المقدم من
الـنـيــابــة الـعــامــة عـلــى حـكــم بـبــراءة
رئـيــس دي ــوان رئـيــس الجمهورية
األسـبــق ،زكــريــا عــزمــي ،فــي اتهامه
بــال ـك ـســب غ ـيــر ال ـم ـش ــروع وأيـ ــدت
ب ــراء ت ــه ،ال ـتــي قـضــت بـهــا محكمة
جنايات شمال القاهرة في فبراير
 ،2017في إعادة محاكمته بقضية
ات ـهــامــه بــالـكـســب غ ـيــر ال ـم ـشــروع،
ويعد عزمي أحد أبرز نظام الرئيس
األسبق حسني مبارك الذي أطاحت
به ثورة  25يناير ّ .2011
في سياق منفصل ،حذرت وزارة
الخارجية المواطنين من ضرورة
تجنب التعامل مع المراكز الدراسية
غير المعتمدة داخــل مصر ،والتي
تدعي اعتماد شهاداتها من الوزارة،
مؤكدة في بيان أمس ،أنها تعتمد
وتـصــدق الـشـهــادات والمستندات
الدراسية بعد استيفاء اعتمادها
م ــن ال ـج ـهــة الـمـعـنـيــة سـ ــواء كــانــت
وزارة التعليم العالي أو «التربية
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم» أو أي جـ ـه ــة أخ ـ ــرى
منوط بها ذلك ،إضافة إلى اعتماد
الشهادات والمستندات الدراسية
األجـنـبـيــة ال ـتــي تــم تـصــديـقـهــا من
ج ــان ــب الـ ـبـ ـعـ ـث ــات الـ ـمـ ـص ــري ــة فــي
الخارج فقط.

غريفث وكاميرت في صنعاء
للقاء الحوثي
واشنطن :استهدفنا مدبر هجوم «كول» بمأرب
في محاولة إلزاحة عقبات تطبيق اتفاق السويد ووقف إطالق النار
بالحديدة المنبثق عن مشاورات السالم بين طرفي الصراع اليمني،
وصل المبعوث األممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفث إلى العاصمة
اليمنية صنعاء للقاء عدد من القيادات الحوثية أمس ،ثم يتوجه إلى
الرياض للقاء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
ويأتي ذلــك بعد توجه رئيس لجنة إعــادة االنتشار ومراقبة وقف
إطالق النار بمدينة الحديدة ،الجنرال الهولندي باتريك كاميرت ،إلى
ً
صنعاء ،تمهيدا إلجــراء مباحثات مع عدد من قيادات جماعة «أنصار
الله» المتمردة.
وتستبق لقاءات صنعاء االجتماع الثالث المرتقب للجنة التنسيقية
الثالثية المشتركة إلعادة االنتشار في الحديدة ،بعد غد الثالثاء ،وذلك
بعد أن انتهت الجولة الثانية من المشاورات إلى طريق مسدود.
ً
وعزت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا االنسداد بالحديدة إلى
رفض الميليشيات الحوثية االنسحاب من المدينة ومينائها.
ومــن المرتقب أن يربط المبعوث األمـمــي جولة التفاوض المقبلة
بتحقيق اختراق نوعي وواضح في مقررات استوكهولم والقرار ،2541
ً
وخصوصا الوضع في الحديدة ،مع التشديد على ضرورة إنهاء مسألتي
تسليم الميناء واالنسحاب من مدينة الحديدة.
تبقى النقطة األهم «تعريف السلطة المحلية» التي ستتولى عملية
إدارة الميناء ومدينة الحديدة.
إلــى ذلــك ،أعلنت القيادة المركزية األميركية ،أن الجيش األميركي
اسـتـهــدف فــي ضــربــة جــويــة بــالـيـمــن ج ـمــال ال ـب ــدوي ال ــذي يشتبه في
انتمائه إلى تنظيم «القاعدة» ،وأنه العقل المدبر للهجوم على «المدمرة
كول» قبالة سواحل ميناء عدن عام  .2000وقال المتحدث باسم القيادة
المركزية األميركية الكابتن بيل اورب ــان لشبكة مساء أمــس األول ،إن
«القوات األميركية نفذت ضربة متقنة في األول من يناير الجاري في
محافظة مــأرب استهدفت البدوي القيادي في القاعدة والمتورط في
تفجير المدمرة يو اس اس كــول» ،مضيفا «ال تــزال الـقــوات األميركية
تقوم بتقييم نتائج الضربة في أعقاب عملية مدروسة لكي تؤكد وفاته».
وتم توجيه اتهامات إلى البدوي من هيئة محلفين كبرى في عام 2003
بارتكاب  50تهمة مختلفة تتعلق باإلرهاب ،من بينها قتل مواطنين
وعسكريين أميركيين.
(صنعاء  -أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)
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ترامب« :اإلغالق» قد يبقى سنوات ...وقد ألجأ إلى «الطوارئ»
ً
ً
• بيلوسي« :الجدار» غير أخالقي • «البنتاغون» يتلقى طلبا جديدا لمواجهة المهاجرين

أعلن الرئيس األميركي دونالد
ترامب أنه أبلغ قادة الكونغرس
في اجتماع بالبيت األبيض أن
الجزئي للحكومة ،قد
اإلغالق ً
ّ
يستمر أشهرا أو سنوات ،وهدد
في الوقت نفسه بإعالن حال
الطوارئ الوطنية في البالد إذا
لم يتم تمويل الجدار الحدودي
مع المكسيك.

ّ ً
ك ـ ـمـ ــا كـ ـ ـ ــان مـ ـ ـت ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــا ،ف ـشــل
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي دون ـ ــال ـ ــد
تــرامــب وزع ـمــاء الديمقراطيين
فــي الـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق إلنـهــاء
إغ ــاق جــزئــي لـلـحـكــومــة ،وســط
خالف بشأن طلب ترامب خمسة
مليارات دوالر لتمويل الجدار،
ال ـ ـ ــذي يـ ـص ــر عـ ـل ــى بـ ـن ــائ ــه عـلــى
الحدود مع المكسيك.
ً
فقد دافع الرئيس مجددا عن
ً
مشروعه ببناء الجدار ،مؤكدا أنه
مستعد لبقاء اإلدارات الفدرالية
ً
مغلقة طوال عام أو أكثر ،ومهددا
بإعالن حال الطوارئ الوطنية ما
لم يوافق الكونغرس على طلبه
بتمويل الجدار.
ورغم تنويه ترامب بمحادثات
ً
"مثمرة جدا" ،أعطى المسؤولون
الديمقراطيون الذين التقوه في
ال ـب ـيــت األب ـي ــض رواي ـ ــة مـغــايــرة
ً
ـاؤالُ .
ويـتــوقــع أن تعقد
وأق ــل ت ـفـ
مـ ـح ــادث ــات جـ ــديـ ــدة فـ ــي األي ـ ــام
المقبلة.

بيلوسي في لقطة تذكارية مع عدد من الموظفات الديمقراطيات أمام الكابيتول في واشنطن أمس األول (رويترز)
أم ــر مـهــم لــوقــف مـهــربــي البشر
وال ـم ـهــاجــريــن غ ـيــر الـشــرعـيـيــن
ومـهــربــي ال ـم ـخــدرات وأصـحــاب
السجالت اإلجرامية.

شومر
في المقابل ،قال زعيم األقلية
الديمقراطية في مجلس الشيوخ
تشاك شــومــر ،لــدى خــروجــه من
ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض مـ ــع الــرئ ـي ـســة
الديمقراطية الجديدة لمجلس
ال ـ ـنـ ــواب ن ــان ـس ــي ب ـي ـل ــوس ــي ،إن

مقتل  3بإطالق نار في صالة «بولينغ»
ق ـتــل  3أش ـخ ــاص وأص ـي ــب  4ل ـيــل ال ـج ـم ـعــة -
ال ـس ـبــت ،ف ــي إحـ ــدى صـ ــاالت الـبــولـيـنــغ بمدينة
تورانس الساحلية ،على بعد نحو  30كيلومترا
جنوب لوس أنجلس ،وجــرى اإلبــاغ عن إطالق
ال ـنــار ،ال ــذي يـبــدو أن شـجــارا سبقه ،عند صالة
"غابل هاوس بول".

واكتشفت الشرطة عدة أشخاص مصابين
بجروح ناتجة عن أعيرة نارية ،وشرعت في
إن ـق ــاذه ــم ،ول ـفــظ  3رجـ ــال أنـفــاسـهــم األخ ـيــرة
فــي مــوقــع ال ـحــادث ،مشيرة إلــى أن التحقيق
جار ،وطالبت المواطنين باالبتعاد عن موقع
الحادث.

ال ـم ـحــادثــات مــع الــرئـيــس كانت
"متوترة".
وأبـ ـل ــغ ش ــوم ــر الـصـحــافـيـيــن
عقب االجتماع" :أبلغنا الرئيس
أننا نحتاج ألن تكون الحكومة
مـفـتــوحــة .هــو أص ــر .فــي الــواقــع
ه ــو ق ــال إن ــه مـسـتـعــد ألن يبقي
الـحـكــومــة مـغـلـقــة لـفـتــرة زمنية
ً
ط ــوي ـل ــة ج ـ ـ ــدا ألشـ ـه ــر أو حـتــى
سنوات" ،وهو ما أكــده الرئيس
ً
األمـيــركــي قــائــا" :نـعــم لقد قلت
ً
ذلـ ـ ـ ــك" ،م ـض ـي ـف ــا" :ال أع ـت ـق ــد أن
ً
اإلغ ــاق سـيــدوم طــويــا ،لكنني
مستعد" .وتابع ترامب" :يمكن أن
نعلن الطوارئ الوطنية وبسرعة
ً
ش ــدي ــدة" مـضـيـفــا "يـمـكـنـنــي أن
أفعلها إذا أردت".

بيلوسي
م ــن نــاحـيـتـهــا ،قــالــت نانسي
ب ـي ـل ــوس ــي ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن عـقــب
االجـ ـتـ ـم ــاع ،ال ـ ــذي اس ـت ـمــر نحو
ســاع ـت ـيــن" :ال يـمـكـنـنــا ح ــل ذلــك
إلى أن تعود الهيئات الحكومية
للعمل ،وأوضحت ذلك للرئيس".

وم ـس ــاء الـخـمـيــس ال ـمــاضــي،
ق ــال ــت ب ـي ـلــوســي ب ـع ـيــد تــولـيـهــا
منصبها الجديد ،إن "بناء جدار
ع ـنــد الـ ـح ــدود م ــع الـمـكـسـيــك ال
أخالقي".
وتساء لت الرئيسة الجديدة
لمجلس النواب في أول مؤتمر
صحافي" :هــل هناك من ال يزال
يتساءل ما هو موقفنا؟ لن نبني
ً
جدارا".
ّ
ويـ ـ ـش ـ ــك ـ ــل "اإلغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق" م ـ ـ ــادة
تـجــاذب سياسي بين الحزبين
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري والـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي.
ّ
ويحمل كل من الحزبين خصمه
م ـ ـسـ ــؤو ل ـ ـيـ ــة إ غـ ـ ـ ـ ــاق اإلدارات
الفدرالية األميركية.
وفي حين حافظ الجمهوريون
ع ـ ـلـ ــى األغ ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي م ـج ـل ــس
ّ
ا لـشـيــوخ ،تمكن الديمقراطيون
مــن حصد الغالبية فــي مجلس
ال ـن ــواب وإي ـص ــال رئـيـســة قــويــة
للمجلس.
ويبقى الـســؤال هل سيساوم
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــون؟ هـ ــل يـتـخـلــى
ترامب عن طلبه تمويل الجدار؟
ما المخارج المحتملة من أجل

وضع حد لـ "إغالق" يشل منذ 22
ديسمبر  25في المئة من اإلدارات
الفدرالية األميركية؟
ً
وب ـس ـي ـطــرت ـهــم م ـ ـجـ ــددا عـلــى
م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــواب ،سـ ـيـ ـنـ ـت ــزع
ً
الــدي ـم ـقــراط ـيــون عـمـلـيــا رئــاســة
لجان برلمانية تتمتع بسلطات
ً
واس ـع ــة لـلـتـحـقـيــق وخ ـصــوصــا
اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــاء شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــود ل ـ ـ ـ ـ ــإدالء
بإفاداتهم وإصدار أوامر بتقديم
وثائق.
ً
وقد وعدوا أساسا بأن يطلبوا
مـ ــن ال ــرئـ ـي ــس "ال ـ ـ ـثـ ـ ــري" ت ـقــديــم
بياناته الضريبية.
ووراء ك ــل هـ ــذا االض ـ ـطـ ــراب،
إمـ ـك ــان إطـ ـ ــاق إج ـ ـ ـ ــراءات إق ــال ــة
أو "ع ـ ــزل" ق ــد تــرت ـســم معالمها
بوضوح.
ً
لكن بيلوسي استبعدت حاليا
ه ــذه ال ـف ـكــرة م ــؤك ــدة أن ـهــا تــريــد
ً
انتظار نتائج التحقيقات أوال.

«البنتاغون»
فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،أعـ ـل ــن
"ال ـب ـن ـت ــاغ ــون" أمـ ــس األول ،أنــه

ّ
ً
ً
ت ـلــقــى ط ـل ـبــا ج ــدي ــدا م ــن وزارة
األمــن الداخلي لمساعدة حرس
ال ـ ـحـ ــدود ف ــي م ــواج ـه ــة وص ــول
المهاجرين ،لكنه لم يوضح ما
إذا كــان سيرسل قــوات إضافية
إلى الحدود مع المكسيك.
و تــم نشر نحو  5600جندي
على طول الحدود بين الواليات
ً
المتحدة والمكسيك دعما لحرس
الحدود.

نبأ كاذب
على صعيد آخر ،قال الرئيس
ً
األمـيــركــي ،إن تـقــريــرا لصحيفة
"نـ ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز" ي ـف ـيــد بــأنــه
ي ـ ـ ـ ـ ــدرس اخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار ال ـ ـس ـ ـنـ ــاتـ ــور
الديمقراطي السابق جيم ويب
ً
وزيرا للدفاع "نبأ كاذب".
وكتب على "تويتر"" :أنا متأكد
من أنه رجل جيد ،لكنني ال أعرف
ج ـي ــم ولـ ــم أق ــاب ـل ــه قـ ــط .بــاتــريــك
شــانــاهــان ،القائم بأعمال وزيــر
الدفاع ،يقوم بعمل رائع".
(واشنطن  -وكاالت)

السودان :المعارضة تحشد لمسيرتين نحو القصر والبرلمان
ً
الشرطة ّ
تفرق متظاهرين ...ووزير الداخلية يقدم تقريرا للبرلمان

جانب من تظاهرات الخرطوم أمس األول (مواقع)

ً
مع دخول التظاهرات ،التي اندلعت احتجاجا على ارتفاع
األسعار ونقص السيولة وغيرها من المصاعب االقتصادية،
ّ
السودانية
أسبوعها الثالث على التوالي ،أطلقت الشرطة
الـغــاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين احـتـشــدوا عقب
صالة الجمعة ،أمس األول ،في شوارع الخرطوم وأم درمان
حيث هتفوا ّ
ضد الحكومة التي كانت تعهدت في وقت سابق
بإجراءات اقتصادية.
ومن المنتظر أن ُيقدم وزير الداخلية أحمد بالل عثمان،
ً ً
ً
تقريرا مفصال غدا ،الى البرلمان ،حول االحتجاجات األخيرة.
وأف ــاد شـهــود ع ـيــان ،ب ــأن ع ـشــرات مــن المحتجين رددوا
شعارات مناوئة للحكومة بعد خروجهم عقب صالة الجمعة،
من مسجد السيد عبدالرحمن المهدي ،الذي يرتبط بـ "حزب
األمة" المعارض في أم درمان قرب العاصمة الخرطوم.
وه ـتــف ال ـم ـح ـت ـجــون ،وغــالـبـيـتـهــم م ــن ال ـش ـب ــان" ،سلمية
ً
سلمية" في إشــارة إلى تظاهرتهم و"تسقط تسقط" ،تأكيدا
لمطالبتهم بتغيير الـحـكــومــة ،وأطـلـقــت ق ــوات األم ــن قنابل
الغاز لتفريق الحشد.
وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" ان القوى األمنية السودانية
أطلقت الـغــاز المسيل للدموع على آالف المحتجين الذين
خــرجــوا فــي  8أح ـيــاء ،عـلــى األق ــل ،فــي الـعــاصـمــة الـخــرطــوم،
ومدينة عطبرة ،شمال البالد.

ّ
ّ
ّ
السودانيين" ،وهو واحد
المهنيين
"تجمع
وفي بيان ،أعلن
ّ
ّ
ّ
مــن مجموعات المجتمع المدني ويـضــم أطــبــاء ومدرسين
ّ
وأساتذة ومهندسين وقام بتنظيم عدد من التظاهرات ،أن
ُ
الناطق باسمهّ ،
محمد ناجي األصــم ،اعتقل مساء الجمعة،
واقتيد إلى جهة مجهولة.
ً
وأصدر "التجمع" ،بيانا تصعيديا ،كشف فيه عن مسيرتين
حاشدتين ،األولى ،اليوم لتسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي،
واألربـ ـع ــاء ال ـم ـق ـبــل ،لـتـسـلـيــم م ــذك ــرة أخـ ــرى إل ــى ال ـبــرل ـمــان،
وكلتاهما تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.
وتأتي هذه االحتجاجات بعد يوم من دعوة نادرة ّ
وجهها
الشفيع أحمد محمد ،أول أمين عام لحزب "المؤتمر الوطني"
الحاكم ،الخميس الماضي للرئيس عمر البشير "بالتنحي
وتشكيل حكومة انتقالية تنقذ بها البلد".
وتأتي دعوة محمد ،وهي األولى من نوعها ،بعدما دعت
أحزاب المعارضة الثالثاء الماضي ،البشير إلى إقالة الحكومة
ً
وتشكيل إدارة انتقالية تحدد موعدا لالنتخابات.
وقال الناشط السوداني البراق النذير الوراق ،إن قوات األمن
احتجزت نحو ألفي شخص منذ بداية االحتجاجات .ومن
بين المحتجزين نشطاء سياسيون وصحافيون وأعضاء
في منظمات المجتمع المدني.
الى ذلك ،كشفت صحيفة "المجهر" السودانية أمس ،إعفاء

وزيــر الصحة محمد أبــوزيــد مصطفى مــن منصبه .وأكــدت
الصحيفة ان "صراعات كبيرة وسط قيادات وزارة الصحة
االتحادية أدت إلى إعفاء وزير الصحة ووكيل الوزارة عصام
محمد عبدالله من منصبيهما".
ً
وأوضـحــت المصادر نفسها ،تعيين الخير الـنــور وزيــرا
ً
للصحة االتحادية وتعيين بابكر جابر كبلو وكيال للوزارة.
وفــي واشـنـطــن ،وجــه رئـيــس لجنة الـعــاقــات الخارجية في
مجلس ال ـنــواب األم ـيــركــي ،إل ـيــوت ان ـجــل ،رســالــة ال ــى وزيــر
ً
الـخــارجـيــة مــايــك بــومـبـيــو ،يطلب مــن خــالـهــا تـقــريــرا حــول
ممارسات أجهزة األمن السودانية ضد المتظاهرين.
واعتبر إنجل أن األحــداث األخيرة في السودان قد تكون
لها تداعيات على المرحلة الثانية من الحوار االستراتيجي
بين البلدين ،والتي بدأت في نوفمبر الماضي .وأبدى رئيس
لجنة العالقات الخارجية استغرابه من الموقف األميركي إزاء
ما أسماه التدخل العنيف لقوات األمن السودانية.
وطلب إنجل من الخارجية تفاصيل التعاون األمني بين
الواليات المتحدة والسودان ،وقائمة بالمساعدات األميركية
لدعم الديمقراطية وحقوق اإلنسان في السودان ،إضافة إلى
استراتيجية واشنطن فيما يتعلق بالنهوض بالديمقراطية
انتخابات ذات مصداقية في .2020
وتشجيع
ٍ
(الخرطوم ،واشنطن ـ ـ وكاالت)

باريس :هدف ُّ
بالحكومة
اإلطاحة
فر»
«الص
روسيا «غير مستعدة» لمبادلة جندي أميركي سابق
مواجهات في «الفصل الثامن» من احتجاجات «السترات»
فــي "الفصل الثامن" مــن التعبئة ،الــذي سيشكل
اختبارا للحركة االحتجاجية غير المسبوقة التي
تهز حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
منذ شهر ونصف الشهر ،دعــا ،أمــس ،المحتجون
من "السترات الصفراء" إلى يوم تعبئة ثامن السبت،
الستنهاض حركتهم ،بعد اعتقال إريك درويه ،أحد
قادتهم المعروفين باإلعالم ،في تحد للحكومة التي
تندد بـ"عصيان" وتطالب بعودة النظام.
وف ــي أول تـعـبـئــة ل ـعــام  ،2019دع ــا الـمـحـتـجــون
إلــى التظاهر في باريس والمقاطعات ،غير آبهين
للتنازالت التي قدمتها الحكومة والنقاش الوطني
الكبير الذي يبدأ في منتصف يناير لبحث المطالب،
وتم خالل احتجاجات أمس مواجهات مع الشرطة.
وتم تنفيذ تحركين كبيرين في العاصمة ،هما:
مـسـيــرة م ــن مـقــر الـبـلــديــة إل ــى الـجـمـعـيــة الــوطـنـيــة،
وتجمع فــي جــادة الشانزليزيه ،التي كانت مركزا
لالحتجاجات في أيام التعبئة السابقة.
وعـنــد الـظـهــر ،أحصيت نحو  15شاحنة لقوات
األمن تمركزت في أسفل جادة الشانزليزيه ،وعلى
مقربة من قوس النصر ،في حين كان عدد المحتجين
ً
ً
ال يزال قليال جدا.

سلة أخبار
 13دولة ترفض
االعتراف بشرعية مادورو

أكد وزراء خارجية  12دولة
في أميركا الالتينية وكندا،
أمس األول ،أن حكوماتهم
لن تقبل بنيكوالس مادورو
رئيسا لفنزويال لدى أدائه
القسم لوالية ثانية مدتها ست
سنوات في  10الجاري.
وباستثناء املكسيك ،أفادت
«مجموعة ليما» املكونة من
 14عضوا أنها لن تعترف
بحكومة مادورو االشتراكية
املتشددة ،وذلك عقب اجتماع
عقدته في عاصمة البيرو
ملناقشة سبل تكثيف الضغط
الدولي على النظام ،الذي
انهار في عهده اقتصاد الدولة
الغنية بالنفط.
وأعيد انتخاب مادورو في 20
مايو في انتخابات قاطعتها
أحزاب املعارضة الرئيسية
وقوبلت بإدانات واسعة
من املجتمع الدولي بما في
ذلك الواليات املتحدة التي
ّ
«املزيفة».
وصفتها بـ
(ليما  -أ ف ب)

قضية أمن قومي
وقـ ـ ـ ـ ــال تـ ـ ــرامـ ـ ــب فـ ـ ــي م ــؤت ـم ــر
صـ ـح ــاف ــي ف ـ ــي ح ــديـ ـق ــة ال ـب ـي ــت
األبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض ع ـ ـقـ ــب ل ـ ـقـ ــائـ ــه ق ـ ـ ــادة
ال ـكــون ـغــرس لـبـحــث إن ـه ــاء أزم ــة
االغ ــاق الحكومي ،أمــس األول،
إنه انتقى مجموعة "سيلتقيها
نهاية األسبوع".
ً
وأك ــد م ـجــددا أن "ب ـنــاء جــدار
حدودي مع المكسيك هو قضية
ً
تسخيف
أمـ ــن ق ــوم ــي" م ـن ـت ـقــدا
ّ
ً
األم ـ ــر ،ومـ ـش ــددا ع ـلــى "ال ـت ــق ــدم"
الـ ــذي حـقـقـتــه ال ـم ـفــاوضــات مع
خصومه السياسيين .وقال إنه
لن يوافق على إنهاء اإلغالق إال
بـحــل م ــوض ــوع تـمــويــل ال ـجــدار
الحدودي مع المكسيك ،وأضاف:
"الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ك ــارث ــة
مريعة".
وأصـ ــر عـلــى أن ب ـنــاء ال ـجــدار
وتجهيزه ببوابات عبور قوية

دوليات

وتم أمس نشر نحو  3600عنصر من قوات األمن
لمواجهة التحركات ،يضاف إليهم عناصر تابعون
لشركات أمنية ،وعناصر من لواء مكافحة الجريمة
التابع للشرطة الوطنية.
وإزاء تحذير لجنة "فرنسا الغاضبة" ،الممثلة
للمحتجين ،فــي رســالــة مفتوحة إل ــى الــرئـيــس تم
بثها الخميس الماضي ،بأن "الغضب سيتحول إلى
حقد إذا واصلت أنت وأمثالك اعتبار عامة الشعب
مـجــرد بائسين ومتسولين و ب ــا قـيـمــة" ،مقترحة
على أنصارها أن يخلعوا السترات الصفراء أمس،
"وينزلوا في الشارع كمواطنين ال غير ،وهم كذلك"،
صعدت الحكومة من نبرتها.
وقــال الناطق باسم الحكومة بنجامين غريفو،
أم ــس األول ،إن ه ــذه الـحــركــة "أص ـب ـحــت ،بالنسبة
ً
ألول ـئــك الــذيــن ال يــزالــون نــاشـطـيــن ،عـمــا يـقــوم به
مثيرو الشغب الذين يريدون العصيان واإلطاحة
بالحكومة".
ودعــا وزيــر الداخلية قــادة الشرطة فــي مختلف
المناطق إلى مواصلة إخالء "مئات نقاط التجمع"
المتبقية على الطرقات بما في ذلك بالقوة.
(باريس ـ ـ أ ف ب)

راتب رئيس المكسيك
الشهري  5600دوالر

كشف الرئيس املكسيكي
أندريس مانويل لوبيز
أوبرادور ،عن أجر متواضع
نسبيا له قائال إنه «لم يكن
مهتما باملال أبدا».
ووفقا لبيان صدر ،أمس األول،
يحصل لوبيز اوبرادور على
 108آالف و 744بيزو (5604
دوالرات) شهريا بعد خفض
أجره بنحو الثلث.
كما أن لديه أصوال بقيمة 446
ألفا و 68بيزو .ويمتلك أوالده
مبنى مقاما على مساحة 1.2
هكتار في جنوب املكسيك،
بينما تعود ملكية منزل
األسرة في مكسيكو سيتي
إلى زوجته.
(بوغوتا  -د ب أ)

بورما :مقتل  13شرطيًا
في هجمات بوذية

قتل  13شرطيًا بورميًا في
هجمات متزامنة على مراكز
للشرطة نفذها عدد كبير من
املتمردين البوذيني في راخني،
أمس األول ،ما يضفي بعدًا
خطيرًا جديدًا على النزاع
في هذه الوالية الواقعة غرب
البالد.
وقال قائد الجيش في بيان
إن مقاتلني من «جيش أراكان»
املطالب بتوسيع الحكم الذاتي
للمجموعة االتنية البوذية
التي يمثلها« :هاجموا أربعة
مراكز للشرطة في شمال والية
راخني وقتلوا  13شرطيًا
وجرحوا تسعة آخرين».
(رانغون  -أ ف ب)

تسريب بيانات مسؤولين
ألمان بينهم ميركل

ً
لندن :لن نقبل باستخدام موسكو أشخاصا في لعبة «شطرنغ» دبلوماسية
استبعدت موسكو مـبــاد لــة الضابط
ال ـس ــاب ــق ف ــي ال ـب ـحــريــة األم ـيــرك ـيــة بــول
ويالن ،الذي احتجزته بتهمة التجسس،
بينما حذر وزير الخارجية البريطاني
جيريمي هانت ،أمس األول ،موسكو من
استخدام ويالن ،الذي يحمل الجنسيات
األميركية ،والبريطانية ،وااليرلندية،
وال ـك ـنــديــة ،والـمـتـهــم ب ــ"ال ـت ـج ـســس" ،في
لعبة مناورة.
وق ـ ــال ه ــان ــت" :لـ ــن ن ـق ـبــل بــاس ـت ـخــدام
أشخاص في لعبة شطرنغ دبلوماسية.
ً
نحن قلقون جدا بشأنه وبشأن عائلته"،
موضحا أن بريطانيا لــم تحصل بعد
ع ـلــى مــواف ـقــة لـحـصــولــه ع ـلــى مـســاعــدة
قنصلية.
وردت الناطقة باسم وزارة الخارجية
الروسية ماريا زاخاروفا" ،إنه موضوع
بريطاني .لقد وجه البريطانيون طلبا
لزيارات قنصلية .نعمل على هذا األمر".
وأك ــد نــاطــق بــاســم وزارة الـخــارجـيــة
االيرلندية أن "سفارة ايرلندا في موسكو

طلبت تأمين ز ي ــارة قنصلية للمواطن
االيــرلـنــدي وي ــان ،الـمــوقــوف حاليا في
روسيا بعدما تلقت طلب مساعدة" ،الفتا
إلــى أن ال ــوزارة "ستؤمن كــل المساعدة
الممكنة والمالئمة في هذه القضية".
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" ان
و يــان ( 48عــا مــا) يحمل ايضا جنسية
كندا حيث ولد.
وتــؤكــد أج ـهــزة األم ــن الــروس ـيــة أنها
أوق ـف ــت ويـ ــان "ف ـي ـمــا ك ــان ي ـقــوم بعمل
تـ ـجـ ـسـ ـس ــي" األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،فــي
مــوس ـكــو ،وه ــو ي ــواج ــه ع ـقــوبــة الـسـجــن
حتى عشرين عاما.
وزاره السفير األميركي في موسكو
جون هانتسمان في سجن ليفورتوفو
بالعاصمة الروسية.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أع ـ ـلـ ــن نـ ــائـ ــب وزي ـ ــر
الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف،
أمس ،أن روسيا ليست مستعدة لمبادلة
ويـ ــان .وأض ـ ــاف" :ال أرى سـبـبــا إلث ــارة
القضية فــي إ ط ــار م ـب ــادالت .ينبغي أن

نتخذ كل اإل ج ــراء ات المطلوبة في هذا
الموقف".
وذك ـ ــرت وزارة ال ـخــارج ـيــة الــروس ـيــة
أم ــس ،أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة احتجزت
مـ ـ ــواط ـ ـ ـنـ ـ ــا روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا يـ ـ ــدعـ ـ ــى دي ـ ـم ـ ـتـ ــري
مــاكــاريـنـكــو فــي  29ديـسـمـبــر الـمــاضــي،
على جزر ماريانا الشمالية ونقلته إلى
فلوريدا.
على صعيد آخر ،التحق األمير هاري،
دوق ســا س ـكــس ،ب ـم ـن ــاورات يخوضها
زهـ ــاء أل ــف ج ـنــدي بــري ـطــانــي ي ـتــدربــون
في النرويج مدة  12أسبوعا ،على صد
"الغزو الروسي المفترض" لبالدهم.
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة "ذا مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرور"
البريطانية ،أن المناورات ستكون األكبر
من نوعها في  20عاما ،وتندرج في إطار
الرد على "العدوان الروسي المستمر"،
م ــع األخ ـ ــذ ب ـع ـيــن االعـ ـتـ ـب ــار أن مـنـطـقــة
القطب الشمالي ّ
معرضة أكثر من غيرها
ألي عدوان روسي.
(لندن ،موسكو  -وكاالت)

هز كشف بيانات شخصية
على االنترنت ملئات
الشخصيات السياسية بينهم
املستشارة أنجيال ميركل،
الطبقة السياسية االملانية
اثر عملية قرصنة او تسريب
معلومات واسع النطاق.
وقالت الناطقة باسم الحكومة
االملانية مارتينا فيتز ،أمس
األول ،انه لم يتم نشر أي
«بيانات حساسة» تتعلق
بميركل اثر هذه العملية،
مؤكدة بذلك القضية.
وقالت« :لقد تبني أن بيانات
ووثائق مئات املسؤولني
السياسيني والشخصيات
العامة نشرت على االنترنت»،
وإن الحكومة تتعامل مع األمر
بمنتهى الجدية.
(برلني  -أ ف ب)

دلبلا
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ﻋﻮدة اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻟـ »اﻷوﻟﻤﺒﻲ« وإﺻﺎﺑﺔ ﻋﺘﻴﻖ

ﺷﻮﻣﺮز :ﻻﻋﺒﻮ اﻟﺴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻳﻔﺘﻘﺪون اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ وﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
●

أﻛﺪ ﻣﺪرب اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ ﺑﻨﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻴﺘﺮ
ﺷﻮﻣﺮز أن ﻓﺮﻳﻘﻪ "ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻟﻌﺐ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ً
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ان اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺗﻜﺸﻒ اﻻﺧﻄﺎء
ً
وﺗﻤﻨﺢ اﻟـﻤــﺪرﺑـﻴــﻦ اﻟـﻔــﺮﺻــﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ" ،ﻣـﺸـﻴــﺮا اﻟــﻰ أن
ﺧﺴﺎرﺗﻪ اﻷﺧﻴﺮة اﻣﺎم اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻛﺸﻔﺖ ﻟﻪ ﺑﻌﺾ اﻻﺧﻄﺎء
وﺳﻴﻘﻮم ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﻗـ ــﺎل ﺷ ــﻮﻣ ــﺮز ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟـ ـ "اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" إن ﻣ ــﻦ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻌﻘﻮل أن ﻳﺒﺪأ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺛﻢ ﻳﺘﺄﺧﺮ
اﻧﻄﻼق اﻟﺪوري ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأ اﻟﺪوري ﺧﺎض اﻟﻔﺮﻳﻖ
ً
أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻬﺎ اي ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
أن ﺛﻼث ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﻳﺔ ،وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ً
اﻣﺎم ﻓﺮق اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ واﻟﺠﻬﺮاء وﻛﺎﻇﻤﺔ ،إذ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎ ﻧﺪﻳﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ،
ً
وﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﺟﺪا ﻟﺨﻤﺴﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼق اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت.
ً
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻼﺷﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻷن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺨﺪم
اﻟﺴﻠﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم ،وﺳﻴﻜﻮن ﻟــﻪ أﺛــﺮه ﻣــﻊ اوﻟــﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺎت
اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻹﻳﻘﺎف
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ راض ﻋﻦ أداء ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ،
وأن اﻻﺑﻴﺾ ﻟﺪﻳﻪ اﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻫﺎﺋﻠﻪ ﺗﺤﺘﺎج اﻟــﻰ ﻋﻤﻞ ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺒﻴﺮ،
ً
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺟﻮة ،ﻣﻀﻴﻔﺎ اﻧﻪ ﻋﺎﻧﻰ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻹﺻﺎﺑﺔ ﺣﻤﺪ ﻋﺪﻧﺎن وﻓﻬﺪ اﻟﻈﻔﻴﺮي اﻟﺬي ﻋﺎد ﺛﻢ ﻋﺎودﺗﻪ اﻻﺻﺎﺑﺔ،
اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻇﺮوف ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،وﻫﻮ اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﺘﺖ
أي ﻣﺪرب وﻳﻔﻘﺪه اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت.
ً
وأﻛﺪ أﻧﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺟﺪا ﺑﻮﻗﻮع ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟﺪرع ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺪﻳﺔ اﻟﺠﻬﺮاء واﻟﻘﺮﻳﻦ وﻛﺎﻇﻤﺔ واﻟﺸﺒﺎب ،إذ اﻧﻪ
ﺳﻴﻀﻤﻦ ﺧﻮض ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﻇﻬﻮر اﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ ،ﻣﺸﻴﺮا
ً
إﻟــﻰ أن اﻟﺴﻠﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻛﺜﻴﺮا ﻣــﻦ ﻓـﻘــﺪان اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻟﺒﻌﺾ
اﻻﺳﺎﺳﻴﺎت ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮق اﻟﺘﻲ ﻟﻌﺐ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ،اذ ﻛﺜﺮت اﻟﻜﺮات اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ واﻟﺘﻤﺮﻳﺮات اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻨﻴﺔ ،ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻼﻓﻲ
ﺗﻠﻚ اﻻﺧﻄﺎء ،إذا ﻣﺎ أراد اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ﻗﻮﻳﺔ
ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﺗﻤﻨﻰ ﺷﻮﻣﺮز ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﻋــﻮدة اﻟﻼﻋﺐ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻰ
ً
اﻟــﺪوري ،ﻗﺎﺋﻼ إن ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻘﻮل ان ﺗﺘﻘﺪم دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺗﺮﺟﻊ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟ ـﻠــﻮراء ﺑــﺈﻟـﻐــﺎء ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟــﻼﻋــﺐ اﻻﺟـﻨـﺒــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺐ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷوﻟﻤﺒﻲ

ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

ﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺎود ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ـﺒ ـﻨ ــﺎ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ
اﻷوﻟ ـﻤ ـﺒــﻲ ﻟ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻘ ــﺪم ﺗــﺪرﻳـﺒــﺎﺗــﻪ
أﻣـ ـ ــﺲ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻓ ـﺘ ــﺮﺗ ـﻴ ــﻦ ﺻ ـﺒــﺎﺣ ـﻴــﺔ
وﻣـﺴــﺎﺋـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﻠـﻌــﺐ اﻟـﻔــﺮﻋــﻲ
ﻻﺳـ ـﺘ ــﺎد ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ،
واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺳ ـﺘ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻣــﻮﻋــﺪ
ﻣﺒﺎراﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
 10اﻟ ـﺠ ــﺎري ،واﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﺄﺗــﻲ ﺿﻤﻦ
اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﻠﺪورة اﻟﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﻄﺮ ﻓﻲ  15اﻟﺠﺎري،
وﺗﻀﻢ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ
)ﻗﻄﺮ( ،وإﻳﺮان ،وﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن.
وﻛـ ــﺎن اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎز اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ ﺑـﻘـﻴــﺎدة
اﻟ ـﻤــﺪرب اﻟـﻜــﺮواﺗــﻲ دﻳﻨﻜﻮ اﻛﺘﻔﻰ
ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺒﺎت أﻣﺲ
اﻷول ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﻓﻘﻂ،
ﺛــﻢ ﻣﻨﺤﻬﻢ راﺣ ــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒــﺎت

إﻋﻼن ﻗﺮﻋﺔ ﻛﺄس
اﻻﺗﺤﺎد اﻵﺳﻴﻮي
أﺳ ـﻔ ــﺮت ﻗــﺮﻋــﺔ ﻛ ــﺄس اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻵﺳ ـﻴ ــﻮي ﻟـﻜــﺮة
اﻟﻘﺪم ﻋﻦ وﻗﻮع ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﺠﻤﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ،واﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮري ،واﻟﺠﺰﻳﺮة اﻷردﻧﻲ.
وﺟــﺎء ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،
اﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،واﻟﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ،
واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ.
ﻳ ــﺬﻛ ــﺮ أن ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﻛ ــﺎﻇ ـﻤ ــﺔ ﺳ ـﻴ ـﻜ ــﻮن ﺑ ــﺪﻳ ــﻼ ﻋــﻦ
اﻷﺑ ـﻴــﺾ ،ﻓــﻲ ﺣ ــﺎل ﺗ ـﺠــﺎوز اﻷﺧ ـﻴــﺮ ﻣﻠﺤﻖ دوري
أﺑﻄﺎل آﺳﻴﺎ.
وﻳ ـﺘ ــﺄﻫ ــﻞ ﻟ ـﻨ ـﺼــﻒ ﻧ ـﻬــﺎﺋــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ أﺻ ـﺤــﺎب
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺜﻼث ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
أﻓﻀﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
وﻳـ ـﺒ ــﺪأ اﻟ ـﻘ ــﺎدﺳ ـﻴ ــﺔ ،اﻟ ـ ــﺬي ﺣـ ــﺪد اﺳـ ـﺘ ــﺎد ﺟــﺎﺑــﺮ
ﻟﻴﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻛﺄس اﻻﺗﺤﺎد ،ﻣﺸﻮاره ﻓﻲ
 26اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أرض
اﻷﺧﻴﺮ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ
 12ﻣـ ــﺎرس ،واﻟـﻤــﺎﻟـﻜـﻴــﺔ اﻟـﺒـﺤــﺮﻳـﻨــﻲ ﻣـﻄـﻠــﻊ أﺑــﺮﻳــﻞ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺳﺘﻜﻮن ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟـﻌــﻮدة ﻓــﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أﻣــﺎم
اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ  16أﺑﺮﻳﻞ ،وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
 29ﻣــﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﺳـﺘــﺎد ﺟــﺎﺑــﺮ ،ﻋﻠﻰ أن
ﺗﻜﻮن ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أرض اﻷﺧﻴﺮ
 13ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﺛﻢ اﻟﻌﻮدة
ﻣﺠﺪدا إﻟﻴﻪ ﺑﻔﻨﺪق ﺟﻤﻴﺮا اﻟﻤﺴﻴﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﺴﺎء.

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ
وﺷ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺪ ﺗ ـ ــﺪرﻳ ـ ـﺒ ـ ــﺎ أﻣـ ـ ـ ـ ــﺲ ﻓ ــﻲ
اﻟﻔﺘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺷﺒﻴﺐ اﻟﺨﺎﻟﺪي
وﻣﺸﻌﻞ أدﻳﻠﻢ وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ وادي
اﻟـﻌـﻨــﺰي ،وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺎﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ
اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﻢ ﻣﺆﺧﺮا
وﻏﻴﺒﺘﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻓﻲ اﻷﻳﺎم
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ دورة ﻗﻄﺮ اﻟﻮدﻳﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺠــﺎﻧــﺐ اﻵﺧ ـ ــﺮ ،ﺗـﻌــﺮض

اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
وﻳ ـ ـﺤـ ــﺮص ﻣـ ـ ـ ــﺪرب اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ
اﻷول اﻟ ـﻜ ــﺮواﺗ ــﻲ روﻣ ـﻴ ــﻮ ﺟ ــﻮزاك
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣـ ـﻀ ــﻮر ﺗ ــﺪرﻳـ ـﺒ ــﺎت ﻻﻋ ـﺒــﻲ
"اﻷوﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﻲ" ﺑ ـﺼ ـﺤ ـﺒ ــﺔ ﻋ ـﻀ ــﻮي
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﺗـﺤــﺎد اﻟ ـﻜــﺮة ،ﻋﻠﻲ
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ ود .أﺣﻤﺪ ﻋﺠﺐ،
وﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺪرﻳﺐ د .أﺣﻤﺪ

ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ،وذﻟــﻚ ﻧـﻈــﺮا ﻷﻫﻤﻴﺔ
اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ ،واﻟ ــﻮﻗ ــﻮف ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺪادات
ﻟ ـﺨ ــﻮض ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺎت اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
اﻟـ ـﺨ ــﺎﻣـ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻀ ـﻴ ـﻔ ـﻬــﺎ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺿﻤﻦ
اﻟـﺘـﺼـﻔـﻴــﺎت اﻟـﻤــﺆﻫـﻠــﺔ ﻟـﻨـﻬــﺎﺋـﻴــﺎت
ﻛـ ـ ــﺄس آﺳـ ـﻴ ــﺎ  ،2023واﻟ ـﻤ ــﺆﻫ ـﻠ ــﺔ
ﺑﺪورﻫﺎ ﻷوﻟﻤﺒﻴﺎد ﻃﻮﻛﻴﻮ .2020
وﺗ ـ ـﺘـ ــﻮاﻟـ ــﻰ اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻋـ ــﺎت ﻣــﻊ
اﻟــﻼﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ ﺳ ـ ــﻮاء ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎزﻳــﻦ
اﻟﻔﻨﻲ واﻹداري أو أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺑـﺒــﺬل ﺟﻬﻮد
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ
ﺿ ــﺮورة اﺟـﺘـﻴــﺎز ﺗﺼﻔﻴﺎت ﻛــﺄس
آﺳﻴﺎ ﺗﺤﺖ  23ﺳﻨﺔ.

ﻳﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻳﻮاﺟﻬﺎن اﻟﻴﺮﻣﻮك واﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت
ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ
اﻟﻴﺮﻣﻮك ،واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻊ
اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ،ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ اﻻﺗﺤﺎد
ﺑﺎﻟﺪﻋﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻬﻤﺎ
اﻟﻤﺆﺟﻠﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ
 ١١ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻟﻌﺎم ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ.

●

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ إﻟ ــﻰ ﻣــﻮاﺻـﻠــﺔ
زﺣﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ اﻟﺪوري اﻟﻌﺎم ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم
ﻧـﻈـﻴــﺮه اﻟ ـﻴــﺮﻣــﻮك ،ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر اﻟـﻤـﺒــﺎرﻳــﺎت
اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟﺠﻮﻟﺔ  11ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ،
وﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء ﻣﺒﺎراة أﺧﺮى ﻟﻦ ﺗﻘﻞ
أﻫﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻹدارة اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ أﺟﻠﺖ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﺮﻳﻘﻲ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟ ــﺪوري اﻟـﻌــﺎم،
ﺑـﺴـﺒــﺐ ﻣـﺸــﺎرﻛـﺘـﻬـﻤــﺎ ﻓــﻲ ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮ
ﻓـﻴـﺼــﻞ ﺑــﻦ ﻓـﻬــﺪ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟ ـ ــ 34ﻟــﻸﻧــﺪﻳــﺔ
ً
أﺑـﻄــﺎل اﻟ ــﺪوري اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻣــﺆﺧــﺮا ﻓﻲ
ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ ﺻ ـﻔــﺎﻗــﺲ اﻟ ـﺘــﻮﻧ ـﺴ ـﻴــﺔ ،وﺣـﺼــﻞ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻤﺎوي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ وﺣﻞ
اﻷﺑﻴﺾ ﺧﺎﻣﺴﺎ.

اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻴﺮﻣﻮك
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻷوﻟ ــﻰ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑـ 18ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ
اﻧﺘﺼﺎراﺗﻪ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺠﺰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول
ﻓ ــﻲ ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎف ﻗ ـﺒــﻞ اﻟ ــﺪﺧ ــﻮل ﻓﻲ
ﻣﻌﺘﺮك اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻠﻪ

اﻟﺨﺮاﻓﻲ واﻟﻤﻄﻮع واﻟﻐﺎﻧﻢ واﻟﺼﻘﺮ
ﻳﺘﻮﺟﻮن ﺑـ»ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻔﺮوﺳﻴﺔ«

ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺨﺮاﻓﻲ ﻳﺘﻮج أﺑﻄﺎل اﻟﺸﻮط اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ
ُ
ﺗﻮج ﻓﺎرس ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻔﺮوﺳﻴﺔ ،ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺮاﻓﻲ،
ﺑ ـﻠ ـﻘــﺐ ﺑ ـﻄــﻮﻟــﺔ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ـﻠ ـﻔــﺮوﺳ ـﻴــﺔ ،اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻔﺰ اﻟﺤﻮاﺟﺰ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
اﻟﺤﺎﻟﻲ  ،٢٠١٩-٢٠١٨ﺑﻔﻮزه ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ اﻟﺸﻮط
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع  ١٣٠ﺳﻢ ،ﺗﻼه راﻛﺎن اﻟﺤﺴﺎوي
وﻳﺎرا اﻟﻬﻨﻴﺪي وﻏﻨﻴﻤﺔ اﻟﻤﺮزوق وﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺎدي
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟـﻠـﻔــﺮوﺳـﻴــﺔ ،ﺛــﻢ ﺟ ــﺎء ﻓ ــﺎرس ﻧ ــﺎدي اﻟﻤﺴﺎﻳﻞ
ً
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻮﺿﻲ ﺧﺎﻣﺴﺎ ،وﺟﺎء ﻓﺎرس ﻧﺎدي اﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻔﺰﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎدس.
وﻋ ـﻠــﻰ ارﺗ ـﻔ ــﺎع  ١٢٠ﺳ ــﻢ ،ﺟـ ــﺎء ت اﻟ ـﻔــﺎرﺳــﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ
اﻟﻤﻄﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﻘﻖ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺨﺒﻴﺰي
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺨﺎﻣﺲ ،وﺣﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻮﺿﻲ

اﻟ ــﻼﻋ ــﺐ ﺟ ــﺎﺳ ــﻢ ﻋـﺘـﻴــﻖ ﻟــﻺﺻــﺎﺑــﺔ
ﺑﻜﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﺣﻞ اﻟﻘﺪم ﻣﻨﺤﻪ ﻋﻠﻰ
أﺛ ــﺮﻫ ــﺎ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎز اﻟـﻄـﺒــﻲ راﺣـ ــﺔ ﻣﻦ
اﻟ ـﺘــﺪرﻳ ـﺒــﺎت ﻣ ــﺪة  48ﺳــﺎﻋــﺔ ،ﻋﻠﻰ
أن ﻳﻘﺮر اﻟﺠﻬﺎز اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻼﻋﺐ
ﻟـﻠـﺘــﺪرﻳـﺒــﺎت ﺳ ــﻮاء اﻟ ـﻴ ــﻮم أو ﻏــﺪا
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﺤﺎﻟﺘﻪ.

ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ

ً
ً
ﺛــﺎﻟ ـﺜــﺎ ،وﺟ ــﺎء ﻓﻴﺼﻞ اﻟـﻌـﻴـﺴــﻰ راﺑ ـﻌــﺎ وإﺑــﺮاﻫ ـﻴــﻢ ﻋﺒﺪ
ً
اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺳﺎدﺳﺎ.
وﻓ ــﺎزت اﻟـﻔــﺎرﺳــﺔ داﻧ ــﺔ اﻟـﻐــﺎﻧــﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻋﻠﻰ
ارﺗﻔﺎع  ١١٠ﺳﻢ ،ﺗﻼﻫﺎ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ وﻣﺸﻌﻞ اﻟﻬﺰﻳﻢ
وﻧــﺎدﻳــﺔ اﻟـﻤـﻄــﻮع وﺑ ــﺪره اﻟـﻌــﻮﺿــﻲ وﺧــﺎﻟــﺪ اﻟﺨﺒﻴﺰي،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓــﺎز اﻟ ـﻔــﺎرس ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻘﺮ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻋﻠﻰ
ً
ارﺗﻔﺎع  ١٠٠ﺳﻢ ،ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻮاز اﻟﻐﻨﻴﻤﺎن ،وﻣﺤﻤﺪ
ﻛـ ـ ــﺮم ،وﺣ ـﺴ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﺨ ــﺮاﻓ ــﻲ ،وﺳ ــﻮﺟ ــﻮ ﺑ ــﺎﺑ ــﻲ ،وﻣ ـﺴــﻚ
اﻟﻤﺮﺷﻮد.
وﺗﻮج اﻷﺑﻄﺎل رﺋﻴﺲ ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻔﺮوﺳﻴﺔ ﺟﺎﺳﻢ
اﻟﺨﺮاﻓﻲ ،واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل ،وﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺤﻜﺎم اﺑﺘﺴﺎم اﻟﻌﺎروري.

ﻓﻲ آﺧﺮ  6ﻣﻮاﺳﻢ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻴﺮﻣﻮك
اﻟ ـﺜــﺎﻣــﻦ ﺑ ـ ــ 11ﻧـﻘـﻄــﺔ ،واﻟ ـﻄــﺎﻣــﺢ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻋ ــﺮض ﺟـﻴــﺪ واﻻﺳ ـﺘ ـﻔ ــﺎدة ﻣــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة
ﻷﻗﺼﻰ ﻣﺪى.
وﺳﻴﻌﻤﻞ ﻣ ــﺪرب اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـﺠــﺰاﺋــﺮي
ﺳ ـﻌ ـﻴ ــﺪ ﺣ ـ ـﺠـ ــﺎزي ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗـ ــﻼﻓـ ــﻲ اﻵﺛـ ـ ــﺎر
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ،ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ اﻟـﺤـﻔــﺎظ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻠﻘﺐ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻣﺮﺗﻜﺰا ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻴﺒﺔ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
اﻟﻤﻤﻴﺰﻳﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺣﺎﻟﻴﺎ.
وﻫـ ـ ـﻨ ـ ــﺎك ﺷ ـ ـﻜـ ــﻮك ﺣ ـ ــﻮل ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ 5
ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻻ ﺳـﺒــﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺮﺑﻠﻠﻲ وﻳﻌﻘﻮب أﺳﻴﺮي ﺑﺪاﻋﻲ
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻣﺸﺎري
ﺻ ـ ـﻴـ ــﻮان وﻣ ـ ـﺸـ ــﺎري ﻃـ ــﻪ وﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ
اﻟــﺪوﺳــﺮي ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺑــﺎﻟــﺪراﺳــﺔ ﺧــﺎرج
اﻟﺒﻼد.
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻵﺧ ـ ـ ــﺮ ،ﻳـ ـ ــﺪرك ﻣ ــﺪرب
اﻟ ـﻴــﺮﻣــﻮك ﺧ ـﻠ ــﺪون اﻟـﺨـﺸـﺘــﻲ أن ﻣﻬﻤﺘﻪ
ﺻـﻌـﺒــﺔ أﻣـ ــﺎم اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻟـﻜـﻨــﻪ ﺳـﻴـﺤــﺎول
اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻔﻨﻲ
واﻟﺒﺪﻧﻲ ﺧﻼل ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﺳـﻴـﻔـﻘــﺪ اﻟ ـﻴ ــﺮﻣ ــﻮك ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت ﺣﺴﻴﻦ
اﻟ ـﻜ ـﻨ ــﺪري ﺑـﺴـﺒــﺐ إﺻــﺎﺑ ـﺘــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟـﻜـﺘــﻒ،

وﻫﻨﺎك ﺷﻜﻮك ﺣﻮل ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮ
وﻓﻮاز اﻟﺸﻤﺮي ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت
وﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻄﻤﺢ اﻟﺴﻤﺎوي
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑـ 15ﻧﻘﻄﺔ واﻟﻤﻨﺘﺸﻲ ﺑﻈﻬﻮره
اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺤﺎق
ﺑ ــﺮﻛ ــﺐ اﻟـ ـﻔ ــﺮق اﻟ ـﻤ ـﺘــﺄﻫ ـﻠــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻤـﺘــﺎز ﻗﺒﻞ
اﻻﺻـ ـﻄ ــﺪام ﺑ ـﻔــﺮﻳ ـﻘــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺪﻣــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
وﻛ ـ ــﺎﻇـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ ،ﻣـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ـ ــﻼل ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪﻳـ ــﻢ ﻋـ ــﺮض
ﺟ ـﻴ ــﺪ ﻳ ـﺤ ـﺼ ــﺪ ﺑـ ــﻪ ﻧ ـﻘ ـﻄ ـﺘــﻲ اﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎء ﻣــﻦ
اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﻋـﺸــﺮ ﺑ ــ 4ﻧـﻘــﺎط،
اﻟ ـﻄ ــﺎﻣ ــﻊ ﻟ ـﻌــﺮﻗ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺴــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ وﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ
ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﺴﻢ
اﻷول .وﺳ ـﻴ ـﺨ ــﻮض ﻣـ ـ ــﺪرب اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﺎوي
ً
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﻼ اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺠﻢ
اﻟﻤﺼﺮي ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻨﺪ وﺑﺸﺎر ﺗﻘﻲ
وﻋﻠﻲ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ واﻟﻌﺎﺋﺪ ﺑﻘﻮة ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ.
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻞ ،ﺳـ ـﻴـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪ ﻣ ـ ـ ــﺪرب
اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ﻓﻴﺼﻞ ﺻﻴﻮان ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ
اﻟـﻠـﻌــﺐ اﻟـﺠـﻤــﺎﻋــﻲ ،وﺗــﺄﻟــﻖ ﻻﻋـﺒــﻲ اﻟﺨﻂ
اﻟﺨﻠﻔﻲ ﺟﺮاح ﺧﻴﺮاﻟﻠﻪ واﺛﻨﻴﺎن اﻟﺤﺮﺑﻲ
وﻳﻮﺳﻒ ﺻﻴﻮان.

اﻷﺑﻴﺾ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﻨﺰي
أﻋﻠﻦ ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻮدة ﻻﻋﺒﻪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﻨﺰي إﻟﻰ
ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أﻣﺲ اﻷول ،ﺑﻌﺪ
ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪه ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ ﻣﻊ إدارة اﻟﻤﺮﺧﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮي.
وﻛﺎن اﻟﻌﻨﺰي اﻟﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺧﻴﺔ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،إﻻ
أن اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻪ أﺛﻨﺎء ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻋﺠﻠﺖ
ﺑﻌﻮدﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻘﺪه اﻟﺬي ﻳﻤﺘﺪ ﻟﻤﻮﺳﻢ واﺣﺪ.
وﻛﺸﻒ ﻃﺒﻴﺐ ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ د .ﻋﺬﺑﻲ اﻟﺸﻤﺮي ﻋﻦ ﺧﻀﻮع
اﻟ ـﻌ ـﻨــﺰي أﻣ ــﺲ اﻷول ﻟ ـﺠــﺮاﺣــﺔ ﺛــﺎﻧـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﺳـﺒــﺎﻧـﻴــﺎ ﺗﻜﻠﻠﺖ
ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﻌﻨﺰي ﺳﻴﺒﺪأ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻋﺘﺒﺎرا
ﻣــﻦ اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻗ ــﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟـﻌــﻮدة اﻟﻰ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ.
ﻣــﻦ ﺟـﻬــﺔ أﺧـ ــﺮى ،ﻳﺘﺄﻫﺐ
ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ ﻟﻠﺴﻔﺮ إ ﻟ ــﻰ ﻗﻄﺮ
اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻟﻠﺪﺧﻮل
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﻌـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮ ﻣ ـﻐ ـﻠ ــﻖ
ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮ ﺣـﺘــﻰ
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ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﺎﻓ ـ ـﺴـ ــﺎت ﻣ ـﻠ ـﺤ ــﻖ
دوري أ ﺑـ ـ ـﻄ ـ ــﺎل آ ﺳـ ـﻴ ــﺎ،
ﺣ ـﻴــﺚ ﺗـﻨـﺘـﻈــﺮ اﻷﺑ ـﻴــﺾ
ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟ ــﻮﺣ ــﺪات
اﻷردﻧﻲ  5ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻓﻲ ﻋﻤﺎن.

اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻳﻘﻮد ﺑﻴﺮاﻣﻴﺪز ﻟﻔﻮز ﺛﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻠﻲ
●

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -دلبلا

•

واﺻﻞ اﻷﻫﻠﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ
اﻟﺴﻴﺌﺔ ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪوري اﻟﻤﺼﺮي
اﻟـ ـﻤـ ـﻤـ ـﺘ ــﺎز ،ﺑـ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﺧـ ـﺴ ــﺮ أﻣ ـ ــﺎم
ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺑﻴﺮاﻣﻴﺪز ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻟﻬﺪف،
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﻌﺐ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي واﻟﻤﺆﺟﻠﺔ
ﻣ ــﻦ اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮع اﻟ ـﺜ ــﺎﻣ ــﻦ ﻣ ــﻦ ﻋـﻤــﺮ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﺟـ ـ ــﺎء ت ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﻮط اﻷول
ﻣـ ـﺘ ــﻮﺳـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮى ،وﺳ ــﻂ
ﺳﻴﻄﺮة واﺳﺘﺤﻮاذ ﻣﺘﺒﺎدل ﻋﻠﻰ
ا ﻟـﻜــﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻣــﻊ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻷﻫﻠﻲ ،وﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ 33
اﻧـﻄـﻠــﻖ اﻟ ــﻮاﻓ ــﺪ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ رﻣـﻀــﺎن
ﺻﺒﺤﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻴﺴﺮى ،ﻟﻴﻤﺮر
ﺑـﻴـﻨـﻴــﺔ راﺋ ـﻌ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﻋـﻠــﻲ ﻣـﻌـﻠــﻮل،
اﻟ ـ ـ ــﺬي أرﺳ ـ ـ ــﻞ ﻋ ــﺮﺿـ ـﻴ ــﺔ ﺧ ـﻄ ـﻴــﺮة
ﻣﺘﻘﻨﺔ ﱠ
ﺣﻮﻟﻬﺎ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وﻟﻴﺪ أزارو
ﺑﺎﻟﺮأس إﻟﻰ ﺷﺒﺎك أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻨﺎوي
ﺣﺎرس ﻣﺮﻣﻰ ﺑﻴﺮاﻣﻴﺪز ،وﺣﺎول
أﺻ ـﺤــﺎب اﻷرض إدراك اﻟـﺘـﻌــﺎدل
ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـﺸــﻮط اﻷول ،إﻻ أن
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻢ اﻟ ـﺼ ــﺮﺑ ــﻲ أﻃ ـﻠ ــﻖ ﺻــﺎﻓــﺮة
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﺣﻠﻮل اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .46
وﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ـﺸ ـ ــﻮط اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ ،ﻧ ـﺠــﺢ
ﺑﻴﺮاﻣﻴﺪز ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷﺣﻤﺮ ،ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻫﺪﻓﻴﻦ

ﻓﻲ  10دﻗﺎﺋﻖ ،ﺣﻴﺚ ﺿﻐﻂ ﺑﻘﻮة
ﻋ ـﻠــﻰ دﻓ ــﺎﻋ ــﺎت اﻷﻫـ ـﻠ ــﻲ ،ﻟﻴﻨﺠﺢ
ﻻﻋﺒﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓــﺎروق ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﻫ ــﺪف اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎدل ﻣ ــﻦ ﺿــﺮﺑــﺔ رأس
) ،(48ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻋ ــﺮﺿ ـﻴ ــﺔ راﺋـ ـﻌ ــﺔ ﻣــﻦ
زﻣ ـﻴ ـﻠــﻪ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ اﻟ ـﺴ ـﻌ ـﻴــﺪ ،ﻻﻋــﺐ
أﻫﻠﻲ ﺟﺪة اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
إﻟ ــﻰ ﻣـﺼــﺮ ،وﺗ ــﻢ ﻗـﻴــﺪه ﻓــﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺑ ـ ـﻴـ ــﺮاﻣ ـ ـﻴـ ــﺪز ﻗ ـ ـﺒـ ــﻞ ﺳـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺎت ﻣــﻦ
اﻟﻤﺒﺎراة.
وﺷ ـ ـﻬـ ــﺪت اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎراة ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮا
اﺿ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺮارﻳـ ـ ــﺎ ﻟـ ــﻸﻫ ـ ـﻠـ ــﻲ ،ﺑ ـ ـﻨـ ــﺰول
ﻣـ ـ ـ ــﺮوان ﻣ ـﺤ ـﺴــﻦ ﺑ ـ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ وﻟ ـﻴــﺪ
أزارو ،اﻟ ــﺬي اﺷـﺘـﻜــﻰ ﻣــﻦ إﺻــﺎﺑــﺔ
ﻋﻀﻠﻴﺔ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﺮﻣﺖ اﻟﻌﺎرﺿﺔ
اﻷﻫ ـﻠ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﻫ ــﺪف ﻣـﺤـﻘــﻖ ﻟﻌﻠﻲ
ﻣـﻌـﻠــﻮل ،وﻓ ــﻲ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ  58ﺗﻤﻜﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻣﻦ إﺣﺮاز اﻟﻬﺪف
اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻟﺒﻴﺮاﻣﻴﺪز ﻣــﻦ ﺗﺼﻮﻳﺒﺔ
ﺻ ــﺎروﺧـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﻦ داﺧ ـ ـ ــﻞ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺰاء اﻛ ـﺘ ـﻔ ــﻰ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ اﻟـ ـﺤ ــﺎرس
اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻨـ ــﺎوي ﺑ ـﻤ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪﺗ ـﻬ ــﺎ وﻫ ــﻲ
ﺗﺴﻜﻦ ﺷﺒﺎﻛﻪ.
وﺑﻬﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ،رﻓﻊ ﺑﻴﺮاﻣﻴﺪز
رﺻﻴﺪه إﻟﻰ اﻟﻨﻘﻄﺔ  33ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﻠﻒ اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺘﺼﺪر،
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺠﻤﺪ رﺻـﻴــﺪ اﻷﻫـﻠــﻲ ﻋﻨﺪ
اﻟﻨﻘﻄﺔ  24ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎدس ﻓﻲ
ﺟﺪول ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة اﻷﻫﻠﻲ وﺑﻴﺮاﻣﻴﺪز

اﻟﺠﺒﻼﻳﺔ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ ﺟﺪل ﻗﻴﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ
رﻓ ــﺾ اﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي اﻻﺗ ـﻬ ــﺎﻣ ــﺎت اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ﻗﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺑﻴﺮاﻣﻴﺪز ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺔ ،وﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﺑﻬﺎ أي ﻋــﻮار ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﺷﺒﻬﺔ ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ردد
اﻟﺒﻌﺾ.
وﻛﺎن ﻣﺤﻤﺪ زﻳﻦ ،رﺋﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﻲ ﺳﻮﻳﻒ ،أﻛﺪ

ﻋــﺪم ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻘﻴﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﺮاﻣﻴﺪز ،اﻟﺬي
ﻳﺘﺒﻊ ﻣﻨﻄﻘﺘﻪ ،إﻻ أن اﺗـﺤــﺎد اﻟـﻜــﺮة رد ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﻴﺪ دﺧﻠﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺠﺒﻼﻳﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ أن اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻼﻋﺒﻲ اﻟﺪوري
اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻻ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.

٢٩
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺗﺼﻄﺪم ﺑﺎﻷردن ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ رﺣﻠﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻠﻘﺐ
دلبلا
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ﻗﺎﺋﺪ ﻻﻋﺒﻮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﻳﺪﻳﻨﺎك أﺑﺮز اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ
ً
ﺑـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻳ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ــﻒ ﻛـ ـﺜـ ـﻴ ــﺮا ﻋــﻦ
ذﻟ ـ ــﻚ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ،اﻟ ـ ـ ــﺬي رﻓ ـ ــﻊ ﻛ ــﺄس
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻗﺒﻞ أرﺑــﻊ ﺳـﻨــﻮات ﻋﻠﻰ
أرض ﺑـ ــﻼده ،ﻳﺴﺘﻬﻞ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻷﺳ ـﺘ ــﺮاﻟ ــﻲ )اﻟ ـﻜ ــﺎﻧ ـﻐ ــﺎرو( ﺣﻤﻠﺔ
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻟﻘﺒﻪ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس
آﺳﻴﺎ  2019ﺑﺎﻹﻣﺎرات ،ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ اﻟﻴﻮم اﻷﺣﺪ
ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷردﻧﻲ )اﻟﻨﺸﺎﻣﻰ(
ﻓ ــﻲ أوﻟـ ــﻰ ﻣ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪور اﻷول ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ.
وﻛ ـ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ اﻷﺳ ـﺘ ــﺮاﻟ ــﻲ
اﺳﺘﻐﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻼده
ﻋ ــﺎم  ،2015وأﺣ ــﺮز اﻟـﻠـﻘــﺐ ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
وﻟ ـﻜ ــﻦ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ،اﻟ ـ ــﺬي ﺳـﻴـﺒــﺪأ
اﻟ ـﻴ ــﻮم ﺣـﻤـﻠــﺔ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ﻋــﻦ اﻟـﻠـﻘــﺐ،

ﺗﺤﺪ ﺻﻌﺐ
ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻨﺸﺎﻣﻰ أﻣﺎم ٍ
ﻳﺸﻬﺪ ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮات ﻫــﺎﺋـﻠــﺔ ﻋــﻦ ذﻟــﻚ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺘﻮج ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ﻗﺒﻞ أرﺑﻊ
ﺳﻨﻮات.
وﻳﺨﻮض اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ
ﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت ﻫ ــﺬه اﻟـﻨـﺴـﺨــﺔ ﻣﻔﻌﻤﺎ
ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺘﻮﻳﺠﻪ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ﻓﻲ
اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﻌﻰ
ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻟﻘﺒﻪ ﺑﻔﺮﻳﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﻳـ ـﻀ ــﻢ ﺛـ ـﻤ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻻﻋ ـﺒ ـﻴ ــﻦ
ﻓﻘﻂ ﻣــﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟ ــ 23ﻻﻋـﺒــﺎ اﻟﺘﻲ
ﺧ ــﺎض ﺑـﻬــﺎ اﻟـﻨـﺴـﺨــﺔ اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
وﻳ ـ ـﺒـ ــﺮز ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺠـ ــﻮم ،اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ
اﺑـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪوا ﻋـ ــﻦ ﺻـ ـﻔ ــﻮف اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ
ﻗـﺒــﻞ ﺧ ــﻮض اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ اﻵﺳـﻴــﻮﻳــﺔ
اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ،ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻴ ــﻢ ﻛــﺎﻫ ـﻴــﻞ،

اﻟ ـ ـﻬـ ــﺪاف اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳ ـﺨ ــﻲ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ
اﻷﺳ ـﺘ ــﺮاﻟ ــﻲ ،وﻣـﻴـﻠــﻲ ﺟـﻴــﺪﻳـﻨـﻴــﺎك
اﻟـ ـﻘ ــﺎﺋ ــﺪ اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﻟ ـﻠ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ،ﻛـﻤــﺎ
ﻳﺨﻮض اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻨﺴﺨﺔ
اﻟـﺴــﺎﺑـﻌــﺔ ﻋ ـﺸــﺮة ﻣــﻦ ﻛ ــﺄس آﺳﻴﺎ
ﺑﻘﻴﺎدة ﻣــﺪرب وﻃﻨﻲ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ
ﻓﺎز ﺑﻠﻘﺐ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺤﺖ
ﻗﻴﺎدة ﻣﺪرب وﻃﻨﻲ آﺧﺮ ﻫﻮ آﻧﺠﻲ
ﺑﻮﺳﺘﻴﻜﻮﺟﻠﻮ.
وﻳﻘﻮد اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﻤﺪرب
ﻏ ـ ــﺮاﻫ ـ ــﺎم أرﻧـ ـ ــﻮﻟـ ـ ــﺪ ،اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺗ ــﻮﻟ ــﻰ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺆوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺧـ ـﻠـ ـﻔ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﺪرب
اﻟ ـﻬــﻮﻟ ـﻨــﺪي ﺑ ـﻴ ــﺮت ﻓ ــﺎن ﻣــﺎرﻓ ـﻴــﻚ،
اﻟـ ــﺬي ﺗ ــﺮك ﺗ ــﺪرﻳ ــﺐ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﺑﻌﺪ
ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ  2018ﺑﺮوﺳﻴﺎ ،واﻟﺘﻲ
ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ
ً
ً
ـﺪا ُ
وﻣـﻨــﻲ ﺑﻬﺰﻳﻤﺘﻴﻦ
ﺗـﻌــﺎدﻻ واﺣ ـ

ﻟﻴﺨﺮج ﻣﻦ اﻟــﺪور اﻷول ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺻﻔﺮ اﻟﻴﺪﻳﻦ.
وﺳـ ــﺎرت اﻷﻣـ ــﻮر ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳــﺮام
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎرﻳــﺎت اﻟ ــﻮدﻳ ــﺔ اﻷرﺑ ـﻌــﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﺎد ﻓﻴﻬﺎ أرﻧﻮﻟﺪ اﻟﻔﺮﻳﻖ ،إذ
ﺗﻌﺎدل ﻣﻊ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،وﻓﺎز
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ  - 4ﺻـﻔــﺮ ،وﻟﺒﻨﺎن
 - 3ﺻﻔﺮ ،وﻋﻤﺎن  - 5ﺻﻔﺮ.
وﺑﻌﺪ ﺧﺘﺎم اﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑــﺎﻟـﻔــﻮز اﻟـﻌــﺮﻳــﺾ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﺎن ،ﻗﺎل أرﻧﻮﻟﺪ" :ﻣﺎ زال ﻫﻨﺎك
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى.
ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻨﻘﺪﻣﻪ
ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﻣﺸﺎرﻛﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ".
وﻳـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ــﻮل ﻫـ ـ ـ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺨ ــﺐ
اﻷﺳ ـ ـﺘـ ــﺮاﻟـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﻌ ــﻢ ﺑــﺎﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب
ﻓـ ــﻲ ﻫـ ــﺰ ﺷـ ـﺒ ــﺎك ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴ ـﻴــﻪ ﻋـﻠــﻰ

ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ واﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺑﻜﺄس آﺳﻴﺎ
ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ اﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪي )أﻓﻴﺎل اﻟﺤﺮب(
واﻟﻬﻨﺪي )اﻟﻨﻤﻮر اﻟﺰرﻗﺎء( إﻟﻰ ﺑﺪاﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺧﻼل ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻛ ــﺄس آﺳـﻴــﺎ  2019ﺑ ــﺎﻹﻣ ــﺎرات ،ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـﻠـﺘـﻘــﻲ اﻟـﻔــﺮﻳـﻘــﺎن
اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد آل ﻧﻬﻴﺎن ﺑﻨﺎدي اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﺑﺎﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺪور
اﻷول ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ.
واﻓﺘﺘﺤﺖ ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت ﻫــﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻣ ــﺲ ،ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ
ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ـﺒـ ــﻲ اﻹﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرات
واﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة
اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ.
وﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ
اﻟ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎن
اﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪي واﻟﻬﻨﺪي
إﻟ ـ ــﻰ ﺿ ــﺮﺑ ــﺔ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ
ﻗ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟـﻤـﺴـﻴــﺮﺗـﻬـﻤــﺎ
ﺑــﺎﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ ،وﺧــﺎﺻــﺔ
ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻇ ـ ـ ـ ــﻞ

ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺘﻴﻦ

رﻳﺎﺿﺔ

اﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬ ـﺘ ـﻴــﻦ اﻟـﺼـﻌـﺒـﺘـﻴــﻦ ﻟ ـﻜــﻞ ﻣـﻨـﻬـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﺠــﻮﻟـﺘـﻴــﻦ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ أﻣﺎم ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ اﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
وﻳ ــﺄﻣ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ـﺒــﺎن اﻟ ـﺘ ــﺎﻳ ـﻠ ـﻨ ــﺪي واﻟـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪي ﺗــﺮﺟ ـﻤــﺔ
ﺻﺤﻮﺗﻬﻤﺎ ﻓــﻲ اﻵوﻧ ــﺔ اﻷﺧـﻴــﺮة ،وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـﻔــﻮز ﻓــﻲ أول
ﻣﺒﺎراة ﻟﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﻃﻤﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻫﻞ
اﺣﺘﻼل اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ،
ﺧﻼلل اﺣﺘﻼ
ﻼ
ﻟﻠﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﻣﻦ ﺧﻼ
ﻼ
ﺑﻮﺻﻔﻬﻤﺎ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ أرﺑﻌﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت اﺣﺘﻠﺖ ﻫﺬا اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﺘﺔ.
وﺗ ـﺒــﺪو اﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ ﺑـﻴــﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ اﻟ ـﻴــﻮم ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ إﻟــﻰ
ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ.
وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪي ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮة ﻣﺪﻳﺮه
اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺼﺮﺑﻲ ﻣﻴﻠﻮﻓﺎن راﻳﻴﻔﺎﺗﺶ ،ا ﻟــﺬي اﺣﺘﻔﻞ ﺑﻌﻴﺪ
ده اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺴﺘﻴﻦ اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻳﻤﺘﻠﻚ ﺧﺒﺮة
ﻣﻴﻼده
ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد.
ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺛﺛﻼ
ﻼ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
وﻳﻌﺘﻤﺪ راﻳﻴﻔﺎﺗﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ اﻟاﻟﻼ
ﻼ
اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳـﻨـﺸـﻄــﻮن ﻓ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺪوري اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻲ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ ﻟــﻼﻋــﺐ
اﻟﻮﺳﻂ ﺗﺸﺎﻧﺎﺗﻴﺐ ﺳﻮﻧﺠﻜﺮاﺳﻦ )) 25ﻋﺎﻣﺎ( اﻟﻤﺤﺘﺮف ﻓﻲ
ﻛﻮﻧﺴﺎدول ﺳﺎﺑﻮرو اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ.
وﺗﺤﺮم اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد ﺣﺎرس
ﻣﺮﻣﺎه اﻟﻤﺘﺄﻟﻖ ﻛﺎوﻳﻦ
ﺗـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﺗ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺎن،
اﻟـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ــﺮوف ﺑـ ـﻠـ ـﻘ ــﺐ
"ﻛﺎوﻳﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮ".
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻻ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻬﻨﺪي
ﻏـﻴــﺎﺑــﺎت ﻣــﺆﺛــﺮة ﻓــﻲ ﺻـﻔــﻮﻓــﻪ ﻗـﺒــﻞ ﻫ ــﺬه اﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﻮدة ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ.
ﻳﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﻣﺸﺎرﻛﺎﺗﻪ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ،
ﻟــﻢ ﺗﺘﺄﺧﺮ ﻋ ــﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟـﻬـﻨــﺪي إﻟــﻰ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس
آﺳﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻮض اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ
ﺑﺎﻹﻣﺎرات ،ﺑﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮات ﻓﻘﻂ ﻣﻦ آﺧﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت.
وﻳ ـﺨــﻮض اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟـﻬـﻨــﺪي ﻓـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ اﻟﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﻂ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺄﻫﻞ
ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ اﻟ ـﻬ ـﻨ ــﺪي ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ اﻵﺳـ ـﻴ ــﻮﻳ ــﺔ ﻋـﺒــﺮ
اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮة اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮ
ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺔ .1984
ﻼل
ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻨﻬﺎﺋﻴﺎت ﻣﻦ ﺧﻼ
ﻼ

وﺗـ ـﺤ ــﺖ ﻗ ـ ـﻴـ ــﺎدة ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﻓـ ـﻨ ــﻲ إﻧـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺰي ،ﻫـ ــﻮ ﺳـﺘـﻴـﻔــﻦ
ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺘﻴﻦ ،اﻟــﺬي ﺗﻮﻟﻰ ﺗــﺪرﻳــﺐ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣــﻊ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻋﺎم
 ،2015ﻳﻄﻤﺢ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻬﻨﺪي إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺠﺎح
رﻏﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻬﻤﺘﻪ.
وﻗ ـ ــﺎد ﻛــﻮﻧـﺴـﺘــﺎﻧـﺘـﻴــﻦ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ إﻟـ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﻴــﺮة ﺟ ـﻴ ــﺪة ﻓﻲ
اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت ،ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻖ اﻟﻔﻮز ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻲ
ﻣ ـﺒــﺎرﻳــﺎت ،وﺗ ـﻌــﺎدل ﻓــﻲ اﺛﻨﺘﻴﻦ،
وﺧﺴﺮ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ،وﺳﺠﻞ
ﻻﻋ ـﺒ ــﻮه  25ﻫ ــﺪﻓ ــﺎ ،ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ 24
ﻫـ ــﺪﻓـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ــﺮﻣـ ــﻰ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ.
وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟــﻼﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳـﺘـﺴـﻤــﻮن
ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﻬــﺎرة ،ﻟـﻜـﻨـﻬــﻢ ﻳـﻔـﺘـﻘــﺪون
اﻟـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮة ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ ﻣــﻊ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة.
)د ب أ(

ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ أﻧـ ـ ــﺪرو ﻧ ــﺎﺑ ــﻮت وﻛــﺮﻳــﺲ
إﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﺪﻳﺲ وأوﻳﺮ ﻣﺎﺑﻴﻞ.
وأﺿ ـ ــﺎف أرﻧ ــﻮﻟ ــﺪ أن "اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ
ﻳﻀﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎن
واﻟ ــﻮﺟ ــﻮه اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة واﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ
اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳـﻔـﺘـﻘــﺪون اﻟ ـﺨ ـﺒــﺮة ،وﻟـﻜــﻦ
ﻣﻊ وﺟــﻮد اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺒﺎرزﻳﻦ
ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ واﻟ ــﻼﻋ ـﺒ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻜ ـﺒــﺎر
اﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰﻳــﻦ ،ﺳـﻴـﺤـﺼــﻞ اﻟـﺸـﺒــﺎن
واﻟﺠﺪد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼزﻣﺔ".
وﻳـﻐـﻴــﺐ ﺑـﻌــﺾ اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ ﻋﻦ
ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﻣﺜﻞ آرون ﻣﻮي ،ﻻﻋﺐ ﺧﻂ وﺳﻂ
ﻫـﻴــﺪرﺳـﻔـﻴـﻠــﺪ ﺗـ ــﺎون اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰي،
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﺒ ــﺪو ﻣ ــﺎﺗ ـﻴ ــﻮ ﻟ ـﻴ ـﻜــﻲ ﻻﻋ ــﺐ
ﻫﻴﺮﺗﺎ ﺑﺮﻟﻴﻦ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ
ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﻬﻮد ،إذ ﻋﺎﻧﻰ

اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ وﻟﻢ
ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﻴﺎﻗﺘﻪ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ.
ﻛ ـﻤــﺎ اﻧ ـﺴ ـﺤــﺐ ﻣــﺎرﺗ ـﻴــﻦ ﺑــﻮﻳــﻞ،
اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺑﺎﺳﻜﺘﻠﻨﺪا واﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺰر
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ إﻻ ﻟﺨﻮض ﻣﺒﺎراة ودﻳﺔ،
أﺧﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺴﺒﺐ إﺻﺎﺑﺔ
ﻓﻲ اﻟﺮﻛﺒﺔ.
وﻟـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺬا ،ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻜـ ــﻮن اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪاﻓـ ــﻊ
اﻟـﻤـﺨـﻀــﺮم ﻣ ــﺎرك ﻣﻴﻠﻴﺠﺎن )33
ً
ﻋــﺎﻣــﺎ( واﺣـ ــﺪا ﻣــﻦ ﻻﻋـﺒـﻴــﻦ اﺛﻨﻴﻦ
ﻓﻘﻂ ﻳﻤﻜﻨﻬﻤﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺸﺒﺎن ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ .واﻟﻼﻋﺐ
اﻵﺧﺮ ﻫﻮ ﺣﺎرس اﻟﻤﺮﻣﻰ ﻣﺎﺗﻴﻮ
راﻳﺎن ) 26ﻋﺎﻣﺎ( ﺣﺎرس ﺑﺮاﻳﺘﻮن
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،اﻟﺬي ﺧﺎض أﺧﻴﺮا ﻟﻘﺎء
ﻋﻤﺎن ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ
 50ﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ.

وﺑـ ـﻬ ــﺬا ،أﺻ ـﺒ ــﺢ راﻳ ـ ــﺎن أﺻـﻐــﺮ
ﻻﻋــﺐ أﺳﺘﺮاﻟﻲ ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ ﺣﺎﺟﺰ
اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻣﺒﺎراة.
وﻟ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﻦ ﻣـ ـ ـﻬـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺨ ــﺐ
اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ رﺣﻠﺔ اﻟﺪﻓﺎع
ﻋ ــﻦ ﻟـﻘـﺒــﻪ ﻟ ــﻦ ﺗ ـﻜ ــﻮن ﺳـﻬـﻠــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻹﻃﻼق ،إذ ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻧﻈﻴﺮه
اﻷردﻧـ ــﻲ )اﻟـﻨـﺸــﺎﻣــﻰ( اﻟ ــﺬي ﺣﻘﻖ
اﻧ ـﺘ ـﺼ ــﺎرﻳ ــﻦ ﻣ ــﻦ إﺟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ أرﺑ ــﻊ
ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺧﺎﺿﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺗﺎرﻳﺨﻬﻤﺎ.
وﻛﺎن اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷردﻧــﻲ ﺧﺮج
ﻣﻦ اﻟﺪور اﻷول )دور اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت(
ﺑﺎﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ،
ﻟ ـﻜ ـﻨ ــﻪ ﻳ ـﻄ ـﻤ ــﺢ إﻟ ـ ــﻰ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ وﺟ ــﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
)د ب أ(

وﻳﻨﺪﺳﻮر :اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
أﻛ ـ ــﺪ اﻷﻣـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟــﻼﺗ ـﺤــﺎد
اﻵﺳـﻴــﻮي ﻟـﻜــﺮة اﻟـﻘــﺪم وﻳﻨﺪﺳﻮر
ﺟﻮن أن ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺂس آﺳﻴﺎ 2019
ﺑ ــﺎﻹﻣ ــﺎرات ،اﻟـﺘــﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ أﻣــﺲ،
ﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن ﺑ ـﻄــﻮﻟــﺔ ﺗــﺎرﻳ ـﺨ ـﻴــﺔ ،ﻟﻤﺎ
ﺗﻀﻴﻔﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ وأﻫﻤﻴﺔ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻛ ـ ــﺄس آﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ،واﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺳ ـﺘــﺪﺧــﻞ
ﻣـﻨـﻌـﻄـﻔــﺎ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪا ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻛ ـﺸ ــﻒ أن ﻧ ـﺴ ـﺨــﺔ اﻹﻣ ـ ــﺎرات
رﻓ ـ ـﻌـ ــﺖ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻔـ ـﻌ ــﻞ ﻗ ـﻴ ـﻤ ــﺔ ﻛ ــﺄس
آﺳـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮﻗـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
واﻟـ ـﺘـ ـﺴ ــﻮﻳـ ـﻘـ ـﻴ ــﺔ،

ﻣﺪرب اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪي ﻣﻴﻠﻮﻓﺎن راﻳﻴﻔﺎﺗﺶ

واﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ أن ﺗـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎوز ﺳـﻘــﻒ
اﻟﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ،وﻫــﻮ رﻗــﻢ ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ
ﻟﺘﺼﻞ إ ﻟـﻴــﻪ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓــﻲ اﻟﻨﺴﺦ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺣﺘﻰ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 2015
اﻟ ـﺘــﻲ ﻟ ــﻢ ﺗـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ  400ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ،رﻏﻢ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
ﺑﺪأت اﻻرﺗﻔﺎع واﻟﺘﻄﻮر ﻣﻊ ﻧﺴﺨﺔ
.2007
2007
وأوﺿﺢ وﻳﻨﺪﺳﻮر ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻣﻊ ﺻﺤﻴﻔﺔ "اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ"
اﻹﻣــﺎراﺗ ـﻴــﺔ" ،ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـﻘــﺎم ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﺑـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ  24ﻣـﻨـﺘـﺨـﺒــﺎ ﻳﻤﺜﻠﻮن
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗــﺎرة آﺳﻴﺎ ،اﻟﺘﻲ
ﻳ ـﻘ ـﻄ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺛ ـﻠ ـﺜ ــﺎ ﺳـ ـﻜ ــﺎن اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ،
وﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻗﻮﻳﺔ واﻫﺘﻤﺎم وزﺧﻢ
ﺟـ ـﻤ ــﺎﻫـ ـﻴ ــﺮي وإﻋ ـ ــﻼﻣ ـ ــﻲ وﻗ ـ ــﺎري
ﻏ ـﻴــﺮ ﻣ ـﺴ ـﺒــﻮق ،ﻓ ـﻬ ــﺬا ﻣ ــﻦ اﻷﻣ ــﻮر
اﻹﻳـ ـﺠ ــﺎﺑـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗـ ــﺰﻳـ ــﺪ ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ
اﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ وﺗـ ــﺮﻓـ ــﻊ ﻗ ـﻴ ـﻤ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر".
وأﺿـ ــﺎف" :ﻣـﺒــﺪﺋـﻴــﺎ ،أﺗــﻮﻗــﻊ أن
ﺗ ـﺘ ـﺠــﺎوز ﺣــﺎﺟــﺰ اﻟـﻤـﻠـﻴــﺎر دوﻻر،
ﻟ ـﻜــﻦ ﻋـﻠـﻴـﻨــﺎ أن ﻧـﻨـﺘـﻈــﺮ ﻟ ـﻤــﺎ ﺑﻌﺪ
اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء اﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ ﻟ ـﻨ ـﻘــﺪر اﻟـﻘـﻴـﻤــﺔ
ﺑــﺮﻗــﻢ دﻗ ـﻴــﻖ وﻧ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ ،ﻟ ـﻜــﻦ ﺑــﺄي
ﺣــﺎل ﻟــﻦ ﻳـﻘــﻞ ﻋــﻦ اﻟـﻤـﻠـﻴــﺎر دوﻻر،
وﻫ ــﺬا رﻗــﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﺟ ــﺪا ،وﻳﻔﻴﺪ ﻓﻲ
زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺮة اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎم ،ﺧﺎﺻﺔ أن اﻷرﻗــﺎم اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻟﻌﺪد اﻟﻤﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ﺗﻜﺴﺮ
ﺣ ــﺎﺟ ــﺰ  500ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن ﻣ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪة،
ﺳﻮاء ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺎﺷﺎت ،أو
ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻻﻧﺘﺮﻧﺖ

وﻳﻨﺪﺳﻮر

وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى".
وﻋ ـ ـ ـ ــﻦ اﻷﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮر اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
اﻷﺧـ ـ ـ ــﺮى ،وﻣـ ــﺎ ﺗ ـﺤ ـﻤ ـﻠــﻪ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد
اﻵﺳ ـﻴــﻮي ﻣــﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻤﺎ
أﻧﻔﻘﺘﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ،
ﻗــﺎل وﻳـﻨــﺪﺳــﻮر" :إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻧﻔﻘﺎت
اﻻﺗﺤﺎد اﻵﺳﻴﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﺄس آﺳﻴﺎ
ﻳ ـﺼــﻞ ﻟـﻨـﺤــﻮ  80ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دوﻻر،
ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴ ــﺚ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻠـﻴــﺔ
وﻧ ـﻔ ـﻘ ــﺎت اﻻﺳ ـﺘ ـﻀ ــﺎﻓ ــﺔ واﻷﻣ ـ ــﻮر
اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻠـﻔــﺎت اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
واﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،وﻫﻮ ﻳﺨﺘﻠﻒ
ﻋﻤﺎ ﺧﺼﺼﺘﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وا ﻟــﺪو ﻟــﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻣﻦ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻫﺬا أﻣﺮ آﺧﺮ".
)د ب أ(

اﻟﻔﺪاﺋﻴﻮن ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ أﻣﺎم ﻧﺴﻮر ﺳﻮرﻳﺔ
ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ دور اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﺎم 2015
ﻓــﻲ أول ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻟــﻪ ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛــﺄس آﺳـﻴــﺎ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ،ﻳﻌﻮد اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
)اﻟـﻔــﺪاﺋـﻴــﻮن( إﻟــﻰ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟـ 17اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ اﻹﻣﺎرات
ﺣﺎﻟﻴﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﻄﻤﻮﺣﺎت أﻛﺒﺮ وﺧﺒﺮة أﻛﺜﺮ.
وﻳﺴﺘﻬﻞ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻴﻮم ،ﺑﻠﻘﺎء ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺴﻮري )ﻧﺴﻮر
ﻗــﺎﺳ ـﻴــﻮن( ،ﻋـﻠــﻰ اﺳ ـﺘــﺎد اﻟ ـﺸــﺎرﻗــﺔ ،ﻓــﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪور
اﻷول ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ.
وﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﺑﻘﺎﻋﺪة ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ أﻛﺒﺮ ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ،
ﺗﻔﻮق اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻈﻲ ﺑﻬﺎ
ﻗﺒﻞ  4ﺳﻨﻮات ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ.
وﻳﺪرك اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺪى ﺻﻌﻮﺑﺔ
اﻟ ـﻤ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻨ ـﺘ ـﻈــﺮه ﻏـ ــﺪا ﻓ ــﻲ ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮري ،اﻟ ـ ــﺬي ﺻـ ــﺎل وﺟ ـ ــﺎل ﻓــﻲ
اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻜﺄس آﺳﻴﺎ 2019
وﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ .2018
ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺨﺮوج
ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ،ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ
ﻓ ــﻲ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻀ ــﻢ ﻣـﻌـﻬـﻤــﺎ
ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ واﻷردن.
وﻳﺤﻈﻰ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺜﻘﺔ

أﻛﺒﺮ ﻟﺪى ﺟﻤﺎﻫﻴﺮه ،اﻟﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪت اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﺤﻘﻖ
ﻗﻔﺰات ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺔ ،2015
واﻟ ـﺘــﻲ ﺧـﺴــﺮ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎﺗــﻪ اﻟـﺜــﻼث
ﺑ ــﺎﻟ ــﺪور اﻷول ،وﺳ ـﺠــﻞ ﻻﻋ ـﺒ ــﻮه وﻗـﺘـﻬــﺎ ﻫــﺪﻓــﺎ
واﺣﺪا ،واﻫﺘﺰت ﺷﺒﺎك اﻟﻔﺮﻳﻖ  11ﻣﺮة.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم

ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

ﺟـﺒــﺮﻳــﻞ اﻟــﺮﺟــﻮب إن ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻳﺘﻄﻮر
ﺑﺸﻜﻞ ﺛﺎﺑﺖ ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﺑــﺄﺳـﺘــﺮاﻟـﻴــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻓــﺮﺻــﺔ ﺟـﻴــﺪة ﻟﻴﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻔﺮﻳﻖ.
ورﻏﻢ ﻫﺬا ،ﻗﺎل اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ وﻟﺪ ﻋﻠﻲ،
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ" ،ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ

ﻳــﻮاﺟــﻪ ﻣﻬﻤﺔ ﺻـﻌـﺒــﺔ ،ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺘﻲ ﻧﺨﻮض ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺪور اﻷول.
ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ".
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺴﻮري إﻟﻰ
ﺗــﺮﺟ ـﻤــﺔ ﻣـﺴـﻴــﺮﺗــﻪ اﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰة ﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﺼـﻔـﻴــﺎت،
ووﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺪور اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺗﺼﻔﻴﺎت ﻛﺄس

اﻟﻌﺎﻟﻢ  2018ﺑﺮوﺳﻴﺎ ،رﻏــﻢ اﻟـﻈــﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺘﺄزم ﻓﻲ ﺑﻼده،
وإﻟــﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻓــﻲ ﻛــﺄس آﺳﻴﺎ ،2019
ﺧــﺎﺻــﺔ أﻧ ــﻪ ﻳ ـﺨــﻮض اﻟـﻨـﻬــﺎﺋـﻴــﺎت ﺗـﺤــﺖ ﻗـﻴــﺎدة
اﻟﻤﺪرب اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻴﺮﻧﺪ ﺷﺘﺎﻧﺠﻪ.
وﻳـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪ ﺷـ ـﺘ ــﺎﻧـ ـﺠ ــﻪ ﺑـ ـﺸـ ـﻜ ــﻞ ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ

اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻟﺨﻂ ﻫﺠﻮم اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻘﻴﺎدة
ﻋـﻤــﺮ اﻟـﺴــﻮﻣــﺔ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ،وﻋ ـﻤــﺮ ﺧﺮﻳﺒﻴﻦ،
واﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻨﺸﻄﺎن ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻬﻼل اﻟﺴﻌﻮدي،
ﻛ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻀــﻢ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﺿ ـﻤــﻦ ﺻ ـﻔــﻮﻓــﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣــﻦ اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ ،ﻣﺜﻞ اﻟـﻤــﺪاﻓــﻊ اﻟﻤﺘﺄﻟﻖ
أﺣﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ.

اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺴﻮري

٣٠
رﻳﺎﺿﺔ
اﻷﻧﻈﺎر ﻧﺤﻮ ﻗﻤﺔ اﻟﻮﺻﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ وأﺗﻠﺘﻴﻜﻮ
دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  /4008اﻷﺣﺪ  6ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019م  30 /رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ 1440ﻫـ

ﺗﺘﺠﻪ اﻷﻧﻈﺎر ،اﻟﻴﻮم ،إﻟﻰ
اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﺑﻴﻦ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ
وأﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ ،ﺿﻤﻦ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ
اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.

ﺗﻌﻮد ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ
ﻛﺮة اﻟﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﺪوران ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺑﻘﻤﺔ ﻧﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻄﺎردﻳﻦ
اﻟـﻤـﺒــﺎﺷــﺮﻳــﻦ ﻟـﺒــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺼــﺪر،
إﺷـﺒـﻴـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ وأﺗـﻠـﺘـﻴـﻜــﻮ ﻣــﺪرﻳــﺪ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ راﻣﻮن ﺳﺎﻧﺸﻴﺲ
ﺑـﻴـﺜـﺨــﻮان ﻓ ــﻲ اﻷﻧ ــﺪﻟ ــﺲ ،اﻟ ـﻴ ــﻮم ،ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة.
وﻳـ ــﺄﻣـ ــﻞ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻮﻧ ــﻲ ﻓــﻲ
اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔ ـ ــﺎدة ﻣ ـ ــﻦ ﻗـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﺎردﻳ ــﻦ
اﻟـﻤـﺒــﺎﺷــﺮﻳــﻦ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟ ـﻔ ــﺎرق ،اﻟــﺬي
ﻳﻔﺼﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ،و ﺿ ـﻤــﺎن ﻟـﻘــﺐ ﺑﻄﻞ
اﻟﺨﺮﻳﻒ اﻟﺸﺮﻓﻲ ،وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻞ
ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ.
وﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪر ﺑ ــﺮﺷـ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺮﺗ ـﻴ ــﺐ
ﺑﺮﺻﻴﺪ  37ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻔﺎرق  3ﻧﻘﺎط أﻣﺎم
أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ ،و 5ﻧﻘﺎط أﻣﺎم
إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ.

وﻳـﻄـﻤــﺢ اﺷـﺒـﻴـﻠـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ اﺳـﺘـﻐــﻼل
ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻷرض واﻟﺠﻤﻬﻮر ﻻﺳﺘﻌﺎدة
اﻟﺘﻮازن واﻟﻮﺻﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ.
وﻛـ ــﺎن إﺷـﺒـﻴـﻠـﻴــﺔ ﺧ ـﺴــﺮ اﻟــﻮﺻــﺎﻓــﺔ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﺑﺴﻘﻮﻃﻪ ﻓﻲ ﻓﺦ اﻟﺘﻌﺎدل
أﻣ ــﺎم ﻟـﻴـﻐــﺎﻧـﻴــﺲ  ،1-1وﻓ ــﻮز اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ
اﻟ ـﻤ ــﺪرﻳ ــﺪي ﻋ ـﻠــﻰ ﺿـﻴـﻔــﻪ إﺳـﺒــﺎﻧـﻴــﻮل
-1ﺻـﻔــﺮ ،ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ
ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة ﻗﺒﻞ  4ﻣﺮاﺣﻞ ،ﻗﺒﻞ
أن ﻳ ـﺘ ـﻨــﺎزل ﻋـﻨـﻬــﺎ ﺑـﺴـﻘــﻮﻃــﻪ ﻓ ــﻲ ﻓﺦ
اﻟﺘﻌﺎدل  3ﻣﺮات.
وﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺸـ ــﻚ ﺣ ـ ـ ــﻮل ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ
ﺧﻴﺴﻮس ﻧــﺎﻓــﺎس واﻟـﻤــﺪاﻓــﻊ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟ ـ ــﺪﻧـ ـ ـﻤ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﻲ ﺳـ ــﺎﻳ ـ ـﻤـ ــﻮن ﻛـ ـ ـﻴ ـ ــﺎر ﻣــﻊ
إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ،ﻟﻌﺪم ﺗﻌﺎﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺷـ ــﺎرﻛـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺟ ــﺰء
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
اﻟـ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺎﻋـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻟ ـ ـ ـ ـﺜـ ـ ـ ــﻼﺛـ ـ ـ ــﺎء ،ﻓ ــﻲ
ﺣ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﻦ ﻳ ـ ـﻐ ـ ـﻴـ ــﺐ
اﻷرﺟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ
ﻏ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل
ﻣﺮﻛﺎدو وﻓﺮاﻧﻜﻮ
ﻓﺎﺳﻜﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ
اﻹﻳﻘﺎف.

وﻳ ـ ـﻌـ ــﻮل إﺷ ـﺒ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻫــﺪاﻓ ـﻴــﻪ
اﻟــﺪوﻟ ـﻴ ـﻴــﻦ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ وﺳـ ــﺎم ﺑ ــﻦ ﻳــﺪر
واﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ أﻧﺪرﻳﻪ ﺳﻴﻠﻔﺎ ﺻﺎﺣﺒﻲ
 8أﻫ ــﺪاف ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻫﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻳﻤﻨﻲ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ
اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺻﺤﻮﺗﻪ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ
اﻷﺧﻴﺮة ،وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮزه اﻟﺮاﺑﻊ ﺗﻮاﻟﻴﺎ،
ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺎرق اﻟﻨﻘﺎط
اﻟ ـ ـﺜـ ــﻼث اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻔ ـﺼ ـﻠــﻪ ﻋـ ــﻦ اﻟـ ـﻨ ــﺎدي
اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ.
وﻻ ﺗـ ـﻘ ــﻞ اﻷﺳ ـ ـﻠ ـ ـﺤـ ــﺔ اﻟ ـﻬ ـﺠ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ
ﻷﺗـﻠـﺘـﻴـﻜــﻮ ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ ﻋ ــﻦ ﻧـﻈـﻴــﺮﺗـﻬــﺎ ﻓﻲ
إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ،أﺑــﺮزﻫــﺎ اﻟـﻤـﻬــﺎﺟــﻢ اﻟــﺪوﻟــﻲ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أﻧﻄﻮان ﻏﺮﻳﺰﻣﺎن ﺻﺎﺣﺐ 7
أﻫﺪاف ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻬﺪاﻓﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻳﻐﻴﺐ ﻫﺪاﻓﻪ اﻟﺪوﻟﻲ دﻳﻴﻐﻮ ﻛﻮﺳﺘﺎ
ﻟـ ـﺨـ ـﻀ ــﻮﻋ ــﻪ ﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ
ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ دﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ
اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﻟ ـﻌــﻼج
آﻻم ﻣ ـﺘ ـﻜــﺮرة ﻓﻲ
اﻟﻘﺪم اﻟﻴﺴﺮى.
وﺳـ ـﻴـ ـﺤ ــﺎول
أﺗـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮ
ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪرﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ
اﻟـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ــﻂ
ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ،
ﻷﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ
ﻳـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺐ
ﻗ ـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـ ــﻪ
ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄرﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ
ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت
وﻧـ ـﺼ ــﻒ ،وذﻟـ ـ ــﻚ ﻣــﻦ
ﺧـ ـ ــﻼل ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ اﻟ ـ ـﻔـ ــﻮز ﻋـﻠــﻰ
إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﺑــﺎﻧـﺘـﻈــﺎر ﺧــﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ ﺟــﺎره
ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ ،ﺑــﺈرﻏــﺎم اﻟـﻨــﺎدي اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎدل ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮار
ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻪ ﻓﻲ
ﻛﺎﻣﺐ ﻧﻮ ﻓﻲ  11ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
)ﺻﻔﺮ-ﺻﻔﺮ(.
ﻟـﻜــﻦ ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ ﻟــﻦ ﻳـﻜــﻮن ﻟﻘﻤﺔ
ﺳــﺎﺋـﻐــﺔ ﻟـﺨـﻴـﺘــﺎﻓــﻲ ،وﺳـﻴـﺤــﻞ ﺑﻜﻞ

ﺑﺎﻧﻴﻐﺎ

ﺑﻦ ﻳﺪر

ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم إﻟﻰ اﻟﺪور اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺎﻟﻜﺄس
ﺑﺎت ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم أول اﻟﻤﺘﺄﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﺪور اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺄس إﻧﻜﻠﺘﺮا
ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﻔﻮزه اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺗﺮاﻧﻤﻴﺮ روﻓﺮز ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ -7ﺻﻔﺮ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ.
وﻳﺪﻳﻦ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﺑﺘﺄﻫﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو ﻳﻮرﻧﺘﻲ
واﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﻌﺎﺟﻲ ﺳﻴﺮج أورﻳﻴﻪ ،إذ ﺳﺠﻞ اﻷول ﺛﻼﺛﻴﺔ "ﻫﺎﺗﺮﻳﻚ"
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ  48و 71و ،72وأﺿﺎف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺘﻴﻦ
 40و ،55وأﺿﺎف اﻟﻜﻮري اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻫﻴﻮﻧﻎ ﻣﻴﻦ ﺳﻮن ) (57وﻫﺎري
ﻛﺎﻳﻦ ) (82اﻟﻬﺪﻓﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
وﺗﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع .ووﺣﺪه ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﺑﻴﻦ
ً
اﻟﺴﺘﺔ اﻟﻜﺒﺎر ﺳﻴﻼﻗﻲ ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻫﻮ وﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن
ً
ﻏﺪا ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ.
وﺷﻬﺪ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ أﻧﺪﻳﺔ اﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز
ﺟﻤﻌﺖ أﻣﺲ ،ﺑﻴﻦ ﺑﻮرﻧﻤﻮث وﺑﺮاﻳﺘﻮن.

ً
اﻟﺒﺮﺷﺎ ﻳﻌﺎﻧﻲ دﻓﺎﻋﻴﺎ

وﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ أﻗــﻮى
ﺧــﻂ ﻫـﺠــﻮم ﻓــﻲ اﻟ ــﺪوري ) 48ﻫــﺪﻓــﺎ(،
ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺎﻧﻲ دﻓﺎﻋﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ
ﺷـﺒــﺎﻛــﻪ  19ﻫ ــﺪﻓ ــﺎ ،ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ اﻫـﺘــﺰت
ﺷﺒﺎك ﻣﻀﻴﻔﻪ  13ﻣﺮة ﻓﻘﻂ
ﻛﺜﺎﻧﻲ أﻗﻮى ﺧﻂ دﻓﺎع
ﺑﻔﺎرق ﻫﺪف واﺣﺪ ﻋﻦ
أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ.
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن
ﻳـﺴـﻌــﻰ ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ
ﻟ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺰﻳـ ـ ـ ــﺰ ﺧ ـ ــﻂ
اﻟ ـ ـ ــﺪﻓ ـ ـ ــﺎع ،ﻓ ـ ــﻲ ﻇــﻞ
إﺻــﺎﺑــﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ
ﺗﻮﻣﺎس ﻓﻴﺮﻣﺎﻳﻠﻦ
وﻣـﻌــﺎﻧــﺎة اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﺻــﺎﻣــﻮﻳــﻞ أوﻣﺘﻴﺘﻲ
ﻣﻊ آﻻم اﻟﺮﻛﺒﺔ .وﻧﺠﺢ
اﻟﻨﺎدي اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ ﺣﺘﻰ
اﻵن ﻓــﻲ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت
اﻟ ـﻜــﻮﻟــﻮﻣ ـﺒــﻲ
ﺟـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻮن
ﻣ ـ ـ ــﻮرﻳـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮ،
ﻋـﻠــﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻻﻋـ ـ ــﺎرة ﻣﻦ
ﻣـ ـ ـ ــﻮاﻃ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﻪ

ﻓــﺎﻟـﻨـﺴـﻴــﺎ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﻳ ـﺒــﺪو اﻟــﺪﻧـﻤــﺎرﻛــﻲ
أﻧﺪرﻳﺎس ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻟﻰ
"ﻛﺎﻣﺐ ﻧﻮ" ﻣﻦ ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي.

اﻛ ـﺘ ـﺴــﺐ اﻹﻳـ ـﻘ ــﺎع ﺷـﻴـﺌــﺎ ﻓـﺸـﻴـﺌــﺎ .ﻣﻦ
اﻟﻤﻬﻢ ﺟﺪا أﻻ ﻳﻌﻮد ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ".
وأﺑﺮز أن ﻣﺎرﺳﻴﻠﻮ "ﻻﻋﺐ أﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ واﻟﻨﺎدي .ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم ﺗﻤﺮ
ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺴﻨﺔ وأﺧﺮى ﺳﻴﺌﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ
ﻻﻋﺐ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺮﻋﺎه".
وﻋﻦ ﺣﻔﺎظ ﻣﺎرﺳﻠﻴﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻗﺎل ﺳــﻮﻻري:
"ﻫﻢ  24ﻻﻋﺒﺎ وﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻬﻢ
اﻟﻠﻌﺐ أي ﻟﺤﻈﺔ .اﻷﻣــﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﻋــﺪة أﺷـﻴــﺎء ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن ﻫﻨﺎك
ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻷﻣﺠﺎد.
ﺛﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺪأون ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﻢ وﻳﺤﺘﺎﺟﻮن
إﻟﻰ اﻟﻠﻌﺐ ﻓﺘﺮة ﻹﺛﺒﺎت أﻧﻔﺴﻬﻢ".
)إﻓﻲ(

وﻳﺨﻮض رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ،اﻟﻤﺘﻮج ﺑﻠﻘﺐ
ً
ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻮاﻟﻴﺎ،
ً
ﻣﺒﺎراة ﺳﻬﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ رﻳﺎل ﺳﻮﺳﻴﻴﺪاد اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻋﺸﺮ.
وﻗﺪ ﻳﺠﺪ اﻟﻨﺎدي اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ
اﻟﻮﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺣــﺎل ﻓــﻮزه ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻪ
أﻣـ ـ ــﺎم ﻓـ ـﻴ ــﺎرﻳ ــﺎل ورﻳ ـ ـ ــﺎل ﺳ ــﻮﺳ ـﻴ ـﻴ ــﺪاد،
وﺗ ـﻌ ــﺎدل اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ وأﺗـﻠـﺘـﻴـﻜــﻮ ﻣــﺪرﻳــﺪ،
ﻣﻤﺎ ﻗــﺪ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺜﻘﺔ إ ﻟــﻰ ﻻﻋﺒﻴﻪ
ﺑﻌﺪ ﻧﺼﻒ ﻣﻮﺳﻢ ﻣﻌﻘﺪ ﺷﻬﺪ
إﻗ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ــﺪرﺑ ــﻪ ﺟــﻮﻟــﻦ
ﻟ ـ ــﻮﺑـ ـ ـﻴـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴـ ـ ـﻐ ـ ــﻲ
أواﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ
أﻛ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻮﺑـ ـ ـ ــﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﻼ
ﺳـ ـﻘ ــﻮﻃ ــﻪ
اﻟـﻤــﺬل ﻋﻠﻰ
أرﺿـ ـ ـ ـ ــﻪ أﻣـ ـ ــﺎم
ﺳـﺴـﻜــﺎ ﻣــﻮﺳـﻜــﻮ
اﻟﺮوﺳﻲ ﺻﻔﺮ -3ﻓﻲ
اﻟـ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة ﻣــﻦ
دور اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ
دوري

ﻏﻮدﻳﻦ

ﺳﻮﻻﻧﻜﻲ ﻳﻨﻀﻢ ﻟﺒﻮرﻧﻤﻮث
أﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻦ ﻧـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدي ﺑ ـ ــﻮرﻧـ ـ ـﻤ ـ ــﻮث
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ
اﻟــﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم،
أﻣﺲ اﻷول ،أن ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
اﻟﻮاﻋﺪ دوﻣﻴﻨﻴﻚ ﺳﻮﻻﻧﻜﻲ وﻗﻊ
ً
ﻣﻌﻪ ﻋﻘﺪا "ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ".
وﻟـ ـ ـ ــﻢ ﻳـ ـﻜـ ـﺸ ــﻒ اﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎدي ﻋــﻦ
ﻗ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﻔـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ،ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ
أﺷ ـ ـ ــﺎرت وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻹﻋ ـ ـ ــﻼم إﻟ ــﻰ
أن ﺑــﻮرﻧ ـﻤــﻮث دﻓ ــﻊ  21ﻣﻠﻴﻮن
ﻳ ــﻮرو ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﺮ 21
ً
ﻋﺎﻣﺎ.
وﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ أن ﻳ ـ ــﺆدي
اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻮﻻﻧﻜﻲ إﻟﻰ ﺑﻮرﻧﻤﻮث
إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺗـ ـﻤـ ـﻬـ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻖ أﻣـ ـ ــﺎم
اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﻤﺨﻀﺮم ﺟﻴﺮﻣﺎﻳﻦ
ً
دﻳ ـﻔ ــﻮ ) 36ﻋـ ــﺎﻣـ ــﺎ( ﻟــﻼﻧـﻀـﻤــﺎم

إﻟﻰ رﻳﻨﺠﺮز اﻻﺳﻜﺘﻠﻨﺪي ﻋﻠﻰ
ً
ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻋﺎرة ﻣﺪة  18ﺷﻬﺮا.
وﺑﺪأ ﺳﻮﻻﻧﻜﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﻜﺮوﻳﺔ
ﻣﻊ ﺗﺸﻠﺴﻲ ) ،(2017-2014وﻟﻌﺐ
ً
ﻣــﻮﺳ ـﻤــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﺳـﺒـﻴــﻞ اﻹﻋـ ـ ــﺎرة ﻣﻊ
ﻓﻴﺘﻴﺲ أرﻧـﻬــﻢ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي )-2015
 (2016ﻗﺒﻞ اﻧﻀﻤﺎﻣﻪ إﻟﻰ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
ﻋﺎم .2017
ﺷﺎرك ﻓﻲ  27ﻣﺒﺎراة ﻣﻊ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻤﻪ اﻷول ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﺎرك
ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺪرب اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
ﻳﻮرﻏﻦ ﻛﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﺣــﺮص ﺳﻮﻻﻧﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻌﺐ
ً
أﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺎ ﻣ ــﻊ ﻟ ـﻴ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل ،ﺑ ـﻌ ــﺪ أن
ﺗ ــﺮك ﺗـﺸـﻠـﺴــﻲ ﻟ ـﻬــﺬا اﻟ ـﺴ ـﺒــﺐ ،ﻟﻜﻦ
ﺣ ـﻈ ــﻮﻇ ــﻪ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺿ ـﺌ ـﻴ ـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ ﻇــﻞ
وﺟﻮد اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ روﺑﺮﺗﻮ
ﻓﻴﺮﻣﻴﻨﻮ ،اﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻲ ﺳﺎدﻳﻮ ﻣﺎﻧﻴﻪ

ﺑﺎﻛﻴﺘﺎ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﻴﻼن
أﻋﻠﻦ ﻧــﺎدي ﻣﻴﻼن ،ﺧﺎﻣﺲ اﻟــﺪوري
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم أن ﻻﻋﺐ اﻟﻮﺳﻂ
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻟﻮﻛﺎس ﺑﺎﻛﻴﺘﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪ
ﻣـﻌــﻪ ﻣ ــﺪة أرﺑ ـﻌــﺔ أﻋـ ــﻮام وﻧ ـﺼــﻒ ﻋــﺎم،
ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﻼﻣﻨﻐﻮ.
وأوﺿ ــﺢ اﻟ ـﻨــﺎدي اﻟ ـﻠــﻮﻣ ـﺒــﺎدري ،ﻓﻲ
ﺑ ـﻴ ــﺎن أﻣـ ــﺲ اﻷول ،أن ّ ﻻﻋـ ــﺐ اﻟــﻮﺳــﻂ
ً
ً
اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ ) 21ﻋﺎﻣﺎ( وﻗــﻊ ﻋﻘﺪا ﻳﺮﺑﻄﻪ
ﺑﻤﻴﻼن ﺣﺘﻰ ﻋــﺎم  2023دون ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻗـﻴـﻤــﺔ اﻟـﺼـﻔـﻘــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻗــﺪرﺗ ـﻬــﺎ ﺗـﻘــﺎرﻳــﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﺑـ  35ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.
وﻛﺎن ﺑﺎﻛﻴﺘﺎ ،ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻳﻒ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻣ ـﺤ ــﻂ اﻫـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎم اﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻷﻧ ــﺪﻳ ــﺔ
اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة.

أﺑﻄﺎل أوروﺑ ــﺎ ،اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻞ ﻟﻘﺒﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷﺧﻴﺮة.
وﺳﻴﺴﻌﻰ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ إﻟﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﺳﻮق اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ،
ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ اﻛـﺘـﻔــﻰ ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎﻗــﺪ ﻣ ــﻊ ﺣ ــﺎرس
اﻟـ ـﻤ ــﺮﻣ ــﻰ اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠ ـﺠ ـﻴ ـﻜــﻲ ﺛـﻴـﺒــﻮ
ﻛﻮرﺗﻮا وأﻏﻔﻞ اﻟﺨﻂ اﻟﻬﺠﻮﻣﻲ ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺧﺴﺎرﺗﻪ ﻫﺪاﻓﻪ اﻷﺳﻄﻮري
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو
اﻟﻤﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ.
وﺑﺪأ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻲ ﺳﻮق
اﻻﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺎﻻت ،ﻗ ـﺒ ــﻞ أن ﺗ ـﻔ ـﺘــﺢ رﺳ ـﻤ ـﻴــﺎ،
ﺑ ـﺤ ـﺴ ـﻤــﻪ اﻟـ ـ ــﻰ ﺣـ ــﺪ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﺿـ ــﻢ ﻻﻋ ــﺐ
اﻟﻮﺳﻂ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ اﻟﺸﺎب إﻳﺴﻴﻜﻴﻴﻞ
ﺑــﺎﻻﺳ ـﻴــﻮس ﻣــﻦ رﻳـﻔــﺮ ﺑـﻠـﻴــﺖ ،ﺑﺤﺴﺐ
وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻻﻋ ـ ـ ــﻼم اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗ ـ ـﺤـ ــﺪﺛـ ــﺖ اﻳ ـ ـﻀ ـ ــﺎ ﻋ ـ ـ ــﻦ ﻗـ ــﺮب
ﺿ ـﻤ ــﻪ اﻹﺳـ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟ ـﺸ ــﺎب
اﺑﺮاﻫﻴﻢ دﻳــﺎز ) 19ﻋﺎﻣﺎ(
ﻣ ــﻦ ﻣــﺎﻧ ـﺸ ـﺴ ـﺘــﺮ ﺳـﻴـﺘــﻲ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي.
وﻳﻠﻌﺐ اﻟـﻴــﻮم أﻳﻀﺎ
إﻳﺒﺎر ﻣﻊ ﻓﻴﺎرﻳﺎل ،ﻋﻠﻰ
أن ﺗﺨﺘﺘﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،ﻏﺪا،
ﺑ ـﻠ ـﻘ ــﺎء ﺳ ـﻠ ـﺘــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻐــﻮ ﻣــﻊ
أﺗﻠﺘﻴﻚ ﺑﻠﺒﺎو.

ﻣﻬﻤﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎل

ﻏﺮﻳﺰﻣﺎن

ﺳﻮﻻري ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﺎرﺳﻴﻠﻮ
داﻓ ـ ـ ــﻊ اﻷرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﻨ ــﻲ ﺳــﺎﻧ ـﺘ ـﻴــﺎﻏــﻮ
ﺳــﻮﻻري اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺮﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
ﻋﻦ ﻣﺪاﻓﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻣﺎرﺳﻴﻠﻮ،
ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ذاﺗ ــﻪ ﺑــﺄﻧــﻪ واﺟــﻪ
ﺑــﺪاﻳــﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻟﺘﻌﺮﺿﻪ
ﻟﺜﻼث إﺻﺎﺑﺎت ﻋﻀﻠﻴﺔ.
واﺳﺘﺒﻌﺪ ﺳﻮﻻري وﺟﻮد ﻻﻋﺒﻴﻦ
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎل ﻻ ﻳـﻤـﻜــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎس ﺑﻬﻢ
وﻳﻠﻌﺒﻮن أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ،
داﻋـﻤــﺎ ﻣﺎرﺳﻴﻠﻮ ﺑﻌﺪ اﻷﺧـﻄــﺎء اﻟﺘﻲ
ارﺗﻜﺒﻬﺎ وﻛﻠﻔﺖ اﻟﻔﺮﻳﻖ دﺧﻮل ﻫﺪﻓﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﺮﻣﺎه أﻣﺎم ﻓﻴﺎرﻳﺎل ﺑﺄول ﻣﺒﺎراة
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم وﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل .2-2
وﻗ ــﺎل ﺳـ ــﻮﻻري" :ﻣــﺎرﺳـﻴـﻠــﻮ واﺟــﻪ
ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻮﺳﻢ ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻪ
ﻟـ ـﺜ ــﻼث إﺻـ ــﺎﺑـ ــﺎت ﻋ ـﻀ ـﻠ ـﻴ ــﺔ .ﺗ ـﻌــﺎﻓــﻰ
ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ وﺳﺎﻓﺮﻧﺎ ﻟﺨﻮض ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل
اﻷﻧﺪﻳﺔ ﺛﻢ أﺧــﺬ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻄﻠﺔ وﻋــﺎد.

ﺛﻘﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﻛﻮﻟﻴﺴﻴﻮم أﻟﻔﻮﻧﺴﻮ
ﺑﻴﺮﻳﺲ ﺑﻘﻴﺎدة ﻫــﺪاف اﻟﻠﻴﻐﺎ ﻧﺠﻤﻪ
اﻷرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﻨ ــﻲ ﻟ ـﻴــﻮﻧ ـﻴــﻞ ﻣ ـﻴ ـﺴــﻲ )15
ﻫﺪﻓﺎ( ،ﻋﻠﻰ أﻣﻞ اﻧﺘﺰاع اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺜﻼث
ً
وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺗﻮاﻟﻴﺎ.
وﻣ ـﺜ ـﻠ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻤ ـﻨــﻲ أﺗ ـﻠ ـﺘ ـﻴ ـﻜــﻮ اﻟـﻨـﻔــﺲ
ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻣــﻦ ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ ،ﻓــﺈن ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﻳﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺎدل إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ وأﺗﻠﺘﻴﻜﻮ
ﻣﺪرﻳﺪ ﻟﻼﺑﺘﻌﺎد  5ﻧﻘﺎط ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة.
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ﺳﻮﻻﻧﻜﻲ
واﻟﻤﺼﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح.
وﻛـ ـ ــﺎن ﺳ ــﻮﻻﻧ ـﻜ ــﻲ ﺛ ــﺎﻧ ــﻲ ﻻﻋ ــﺐ
ﻣــﻦ ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل ﻳﻨﻀﻢ إﻟ ــﻰ ﺻﻔﻮف
ﺑﻮرﻧﻤﻮث ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺪاﻓﻊ
ﻧ ــﺎﺛ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺎل ﻛ ــﻼﻳ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﻘ ــﻞ إﻟ ــﻰ
ﺻﻔﻮف ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻋــﺎرة ﺣﺘﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ.

ً
وﺑﺪوره ﻋﺎﻧﻰ ﻛﻼﻳﻦ ) 27ﻋﺎﻣﺎ(
اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻷﻳﻤﻦ،
ً
ﻓ ــﻲ ﻓ ـ ــﺮض ﻧ ـﻔ ـﺴــﻪ أﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ وﻟﻌﺐ  5ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻘﻂ
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ ﺑـﺴـﺒــﺐ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
اﻟـﻘــﻮﻳــﺔ ﻣــﻊ ﺟــﻮ ﻏﻮﻣﻴﺰ وﺗﺮﻳﻨﺖ
أﻟﻜﺴﻨﺪر-أرﻧﻮﻟﺪ.

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

وﺧ ــﺎض اﻟــﻼﻋــﺐ اﻟ ـﻤــﻮﻟــﻮد ﻓــﻲ رﻳــﻮ
دي ﺟﺎﻧﻴﺮو وﻳﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﻘﺪم اﻟﻴﺴﺮى
 65ﻣﺒﺎراة ﻣﻊ ﻓﻼﻣﻨﻐﻮ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻣﻌﻪ
ً
ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﻜﺮوﻳﺔ وﺳﺠﻞ ﻟﻪ  13ﻫﺪﻓﺎ.
ﻛ ـﻤــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻬــﻞ ﺑــﺎﻛ ـﻴ ـﺘــﺎ ﻣـ ـﺸ ــﻮاره ﻣﻊ
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑــﻼده ﻓــﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ــﻮدﻳ ــﺔ ﺿﺪ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ) -2ﺻﻔﺮ(.
وﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ أن ﻳ ـﺼ ــﻞ ﺑــﺎﻛـﻴـﺘــﺎ
إﻟــﻰ ﻣﻴﻼﻧﻴﻠﻮ ،ﻣــﺮﻛــﺰ ﺗــﺪرﻳـﺒــﺎت ﻧــﺎدي
ﻣﻴﻼن ،ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺠﺎري.
وﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﺻﻮﻟﻪ ،أﻋﻠﻦ ﻣﻴﻼن إﻃﻼق
ﻣﻮﻗﻌﻪ وﺣـﺴــﺎﺑــﻪ ﻓــﻲ "ﺗــﻮﻳـﺘــﺮ" ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ.
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8:30
10:45
5:00
7:30

ﺑﺎﻛﻴﺘﺎ

4:15
10:45

اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﺪوري اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ
اﻳﺒﺎر  -ﻓﻴﺎرﻳﺎل
اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ – اﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ
رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ – رﻳﺎل ﺳﻮﺳﻴﻴﺪاد
ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ  -ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﻛﺄس اﻻﺗﺤﺎد اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ – روﺛﻴﺮ ﻫﺎم
ﻧﻴﻮﺑﻮرت – ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ
ﻛﺄس ﻓﺮﻧﺴﺎ
اﻧﺪرﻳﺰﻳﻮ  -ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ
ﺑﻮﻧﺘﻴﻔﻲ – ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن

اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ
beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD2
beINSPORTS HD2
beINSPORTS HD6
beINSPORTS HD6

ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻟﻴﻜﺮز ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﻤﻠﻚ ﺟﻴﻤﺲ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻧﻴﻜﺲ وﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ ﻟﻴﻜﺮز

ﱠ
ﻋﻤﻖ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻧﻴﻜﺲ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ
ﻟ ـﻴ ـﻜ ــﺮز ،ﻓ ــﻲ ﻏ ـﻴ ــﺎب ﻧـﺠـﻤــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎب ﻟـﻴـﺒــﺮون
ﺟﻴﻤﺲ ،ﻣﻠﺤﻘﺎ ﺑﻪ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ
ﺧ ـﻤ ــﺲ ﻣـ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت ﺿ ـﻤ ــﻦ دوري ﻛ ـ ــﺮة اﻟـﺴـﻠــﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻘﻖ أوﻛﻼﻫﻮﻣﺎ
ﺳﻴﺘﻲ ﺛﺎﻧﺪر ﻓــﻮزه اﻷول ﻣﻨﺬ ﺣﻮاﻟﻲ ﺧﻤﺴﺔ
أﻋﻮام ﻋﻠﻰ أرض ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ ﺗﺮاﻳﻞ ﺑﻼﻳﺰرز.
وﻓ ــﻲ ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻓ ــﺎز ﻧـﻴــﻮﻳــﻮرك
ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ  ،112-119وﺗﻔﻮق
أوﻛــﻼﻫــﻮﻣــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺑــﻮرﺗــﻼﻧــﺪ  ،109-111وﻋــﺰز
ﻣﻴﻠﻮوﻛﻲ ﺑﺎﻛﺲ ﺻﺪارﺗﻪ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ،
ﺑﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ أﺗﻼﻧﺘﺎ ﻫﻮﻛﺲ .112-144
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻷوﻟﻰ ،ﺑﺪا ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺎب ﺟﻴﻤﺲ،
أﻓ ـﻀــﻞ ﻻﻋ ــﺐ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪوري أرﺑ ــﻊ ﻣـ ــﺮات ،واﺿـﺤــﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻟـ ــﻮس أﻧ ـﺠ ـﻠ ــﺲ ،وﺗـ ـﻌ ـ ﱠـﺮض اﻟ ــﻼﻋ ــﺐ )33
ﻋﺎﻣﺎ( ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﻮز ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻘﺐ
اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻏﻮﻟﺪن ﺳﺘﺎﻳﺖ وورﻳﺮز
 101-127ﻓﻲ  25دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
أﻣــﺎ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟــﻮس أﻧﺠﻠﺲ،
ﻛـﻠـﻴـﺒـﻴــﺮز ،ﻓ ـﺘ ـﻔــﻮق أﻣ ــﺲ اﻷول ﻋ ـﻠــﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ
ﻓﻴﻨﻴﻜﺲ ﺻﻨﺰ  ،111-121ﻟﻴﺤﻘﻖ ﻓــﻮزه اﻟــ22
ﻣﻘﺎﺑﻞ  16ﻫﺰﻳﻤﺔ.
وﻋﺰز أوﻛﻼﻫﻮﻣﺎ ﻣﺮﻛﺰه اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

اﻟ ـﻐــﺮﺑ ـﻴــﺔ ،ﺑـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻓـ ــﻮزه اﻟ ـ ـ ) 25ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ 13
ﺧﺴﺎرة( ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ.
وﻫﻲ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻔﻮق ﻓﻴﻬﺎ ﺛﺎﻧﺪر
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﻣﻨﺬ ﻓﺒﺮاﻳﺮ  ،2014وأﺗﺖ
ﺑﻤﺒﺎراة ﺳﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺠﻤﺎ أوﻛﻼﻫﻮﻣﺎ؛ راﺳﻞ
وﺳـﺘـﺒــﺮوك وﺑ ــﻮل ﺟ ــﻮرج 68 ،ﻧـﻘـﻄــﺔ .وﺳــﺎﻫــﻢ
ﺟ ــﻮرج ﺑـ ــ 38ﻧـﻘـﻄــﺔ وﺛـﻤــﺎﻧــﻲ ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺎت ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺣـﻘــﻖ وﺳ ـﺘ ـﺒــﺮوك  31ﻧـﻘـﻄــﺔ وﺗ ـﺴــﻊ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت
وﺳﺒﻊ ﺗﻤﺮﻳﺮات.

ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻗﺎﺗﻠﺔ ﻷوﻻدﻳﺒﻮ
وﻗﺎد ﻓﻴﻜﺘﻮر أوﻻدﻳﺒﻮ ،ﻋﺒﺮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ
ﻗﺎﺗﻠﺔ ،ﻓﺮﻳﻘﻪ إﻧﺪﻳﺎﻧﺎ ﺑﺎﻳﺴﺮز إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮزه
اﻟﺴﺎدس ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ 116-119
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ ﺑﻮﻟﺰ ﻓﻲ
ﻣﺒﺎراة ﺗﺒﺪﻟﺖ وﺟﻬﺘﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺮة.
وأﻧﻬﻰ أوﻻدﻳﺒﻮ اﻟﻤﺒﺎراة ﻣﻊ  36ﻧﻘﻄﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﻔﻮز ﻗﺒﻞ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻠﻘﺎء ﺑـ  1.02ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻋﻠﻤﺎ أﻧﻪ أﺿﺎف
أﻳﻀﺎ ﺳﺒﻊ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت وأرﺑﻊ ﺗﻤﺮﻳﺮات ﺣﺎﺳﻤﺔ.
وأﺑﻘﻰ زاك ﻻﻓﻴﻦ ،أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺠﻞ ﻟﺸﻴﻜﺎﻏﻮ
ﻣــﻊ  31ﻧﻘﻄﺔ أﺿ ــﺎف إﻟـﻴـﻬــﺎ ﺧـﻤــﺲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت

وﺛﻼث ﺗﻤﺮﻳﺮات ﺣﺎﺳﻤﺔ ،ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ،ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ُﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﻦ ﺧــﺎرج اﻟـﻘــﻮس ،ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟــﻮﻗــﺖ اﻷﺻ ـﻠــﻲ ﺑـ ـ  3.09ﺛـ ــﻮان ،رﻏ ــﻢ ﻣـﺤــﺎوﻟــﺔ
دﻓﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ أوﻻدﻳﺒﻮ.
واﻧﺘﻬﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻷﺻﻠﻲ  ،105-105ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن
ﻫــﺬه اﻟﺮﻣﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻟﻼﻓﻴﻦ ،ﺑﻌﺪ أوﻟــﻰ ﻗﺒﻞ  17.3ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻗﻠﺺ ﺑﻬﺎ اﻟﻔﺎرق إﻟﻰ .104-102
ﻟﻜﻦ أوﻻدﻳﺒﻮ ﺗﺴﻠﻢ زﻣﺎم اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻮﻗﺖ اﻹﺿﺎﻓﻲ ،ﺑﺴﻠﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﻌﻴﺪة
أﻳﻀﺎ ،رﻏﻢ ﺿﻐﻂ دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻛﺮﻳﺲ دان.
وﺣ ـﻘ ــﻖ إﻧ ــﺪﻳ ــﺎﻧ ــﺎ ،ﺛ ــﺎﻟ ــﺚ ﺗــﺮﺗ ـﻴــﺐ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ
اﻟـﺸــﺮﻗـﻴــﺔ ،ﻓ ــﻮزه اﻟـ ــ 26ﻣﻘﺎﺑﻞ  12ﺧـﺴــﺎرة ﻫﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟـ 13ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺧﺴﺎرﺗﻪ اﻟـ 29ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻋﺸﺮ اﻧﺘﺼﺎرات ﻓﻘﻂ.
ﻛﻤﺎ ﻓﺎز ﻣﻴﺎﻣﻲ ﻫﻴﺖ ﻋﻠﻰ واﺷﻨﻄﻦ وﻳﺰاردز
 ،109 - 115وﻳﻮﺗﺎ ﺟﺎز ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻴﻔﻼﻧﺪ ﻛﺎﻓﺎﻟﻴﻴﺮز
 ،91-117وﺑﺮوﻛﻠﻴﻦ ﻧﺘﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﻔﻴﺲ ﻏﺮﻳﺰﻟﻴﺰ
 ،100-109وﻣ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ـﺴــﻮﺗــﺎ ﺗ ـﻤ ـﺒ ــﺮووﻟ ـﻔ ــﺰ ﻋـﻠــﻰ
أورﻻﻧﺪو ﻣﺎﺟﻴﻚ .103 - 120
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آخر كالم
بو عبدالله...
لبوا دعوة العالم!

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

عبدالمحسن جمعة

أتوجه بمقالتي هذه مباشرة إلى معالي النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد ،كونه راعي وحامل ملف الكويت الجديدة
أو الكويت الحلم .معالي "بو عبدالله" العالم ينادينا ،وجاءتنا فرصة على طبق
من ذهــب ،تتمناها دول منذ عشرات السنين ،مثل الشقيقتين مصر والمغرب،
وغيرهما دول كثيرة ،وبدون أن نسعى لذلك ،فاالتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)
بنفسه يدعونا إلى إقامة بعض فعاليات كأس العالم  2022على األراضي الكويتية.
إنها بال شك فرصة بالتينية لوضع الكويت على خارطة الفعاليات العالمية،
ووجـهــة للسياحة الشتوية واالسـتـثـمــار ،لــن تستطيع حـمــات بمئات ماليين
الدوالرات أن تحقق جدواها ،ومنذ عدة أشهر دعانا األشقاء في قطر إلى المشاركة
في استضافة جزء من تلك الفعالية العالمية ،لكنهم يراعون ظــروف الحكومة
الكويتية وخططها المستقبلية ،ولم يكونوا لحوحين بل قدموا الدعوة وانتظروا
الجواب دون رد من الجانب الكويتي.
وأصبح اآلن شبه مؤكد أن حسم "الفيفا" للقرار الخاص بزيادة عدد المنتخبات
ً
المشاركة في مونديال  2022إلى  48فريقا يعتمد بشكل كبير على موافقة الكويت
على استضافة جانب من مباريات تلك البطولة .بالتأكيد ،تجاهل أو رفض الكويت
تلك الدعوة ربما يكون أسوأ قرار تتخذه دولة في العالم ،بل إن قبولها سيشكل
نقلة اجتماعية واقتصادية للكويت وانفراجة كبيرة من حالة االمتعاض والشكوى
التي تعم الشارع الكويتي ،وفيما يتعلق بما يروج عن إجبار الكويت على منح
ً
اإلسرائيليين "فيزا" فورية لدخول البالد خالل البطولة ،فهو غالبا كالم غير دقيق،
ألن الواليات المتحدة األميركية أقامت بطولة كأس العالم  ،1994ولم تكن ،على
ً
سبيل المثال ،تمنح الكوبيين سمات لدخولها ،وأيضا ال تمنح الغالبية العظمى
من شعوب العالم "فيزا" فورية لدخول أراضيها في مطاراتها .الشك أن الفترة
ً
المتبقية إلقامة البطولة في شتاء  ،2022وغالبا في شهر ديسمبر من ذلك العام،
هي فترة طويلة يمكن للكويت أن تستعد خاللها ،لكن الملف يجب أن يحمله
ً
مسؤول كبير ،مثل الشيخ ناصر صباح األحمد ،بعيدا عن متاهات الحكومة
وقراراتها "السلحفاتية" ،خاصة أن البنية التحتية في الكويت بشكل عام جيدة،
وربما نكون بحاجة إلى أمرين فقط هما وسائل المواصالت والمالعب الجديدة،
أما الفنادق والسكن فيمكن قبل انطالق البطولة بثالثة أشهر تحويل عشرات
البنايات غير المؤجرة إلى فنادق مؤقتة.
ً
أمــا فيما يخص وســائــل النقل فــإن مـطــار الـكــويــت الـجــديــد سيكون جــاهــزا
لالفتتاح قبل إقامة البطولة ،وتقع المشكلة فيما يخص وسائل النقل البري ،إذ
ً
إن نقل آالف المشجعين عبر وسائل النقل التقليدية لن يكون مجديا ،والمطلوب
إنجاز ولو مرحلة واحدة من شبكة مترو الكويت ،وهنا نناشد "بو عبدالله" أن
يسحب هذا الملف ممن يحملونه في هيئة الشراكة وبلدية الكويت ،ويحسم
الصراع القائم عليه منذ أن أقره مجلس الوزراء في أكتوبر  2004وحتى اليوم،
ً
وهــو ي ــراوح  15عــامــا فــي دهــالـيــز المكاتب االسـتـشــاريــة ،الـتــي حلبت عشرات
الماليين من الدنانير في الدراسات االستشارية لهذا المشروع الحيوي ،ولو
تم طرح المناقصة خالل األشهر القليلة المقبلة فإن أول مراحل مترو الكويت
ستعمل خالل  3سنوات.
وفيما يخص المالعب فــإن سحب ملفي تجديد ملعبي صـبــاح السالم في
النادي العربي ،ومحمد الحمد في نادي القادسية ،الجاهزة تصاميمهما منذ
سنوات طويلة دون تنفيذ ،ونقلهما إلى إشراف معالي النائب األول على التنفيذ
بشكل فوري ،وإقامة ملعب دولي في مدينة المطالع الجديدة ،سيجعل الكويت
على مستوى رفيع من االستعداد الستضافة هذه الفعالية العالمية األشهر حول
العالم ،وستكون االنطالقة الفعلية لـ"الكويت الجديدة" ...لذا نتمنى أن يلبي بو
عبدالله ،ومعه كل الكويتيين ،نداء العالم واألشقاء القطريين في استضافة جانب
من مونديال .2022

مواعيد الصالة

حدث في مركز
اإلنسانية

الطقس والبحر

الفجر

05:19

العظمى

19

الشروق

06:43

الصغرى

الظهر

11:54

أعلى مد

العصر

02:46

08
ً
 01:12ظـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
 11:33م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:04

العشاء

06:26

ً
أدنى جزر  06:55صب ــاحـ ـ ــا
 06:23م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

ماذا حدث للبشر الذين ُي َ
فترض تجنيسهم حسب
ُ
كشف تجنيس 2018؟ هل سيتم تجنيسهم أم طوي
ملفهم في علم الغيب؟ وإذا كانوا من المستحقين
للجنسية حـســب ال ـقــان ــون ،وه ــو ق ــانــون السلطة
وحدها ،فلماذا الصمت اآلن من هذه السلطة وكأنها
ال تدري عن شيء؟!
ب ـم ـثــل ه ـ ــذا ال ـن ـه ــج م ــن ال ـع ـش ــوائ ـي ــة والـ ـت ــردد
والمحسوبية -انتقوا ما شئتم من كلمات تصف
ُ
حالة هذه السلطة -تدار أمور الدولة ،أين الحقيقة
وأي ــن ال ـكــذب ح ــول مــوضــوع ه ــؤالء الــذيــن حلموا
وعلقوا اآلمال أنهم سينالون حقهم في الجنسية
في النهاية ،فلم يجدوا غير اإلحباط والخيبة بعد
تراجع السلطة فجأة عن منحهم الجنسية أو حتى
الــوعــد بـهــا؟ ،هــل مــن المعقول أن يـصــرح أحــد من
ً
مجموعة "االريين" الكويتيين متفاخرا بأن ضغوط
جماعته و"لوبيها" أوقفت تجنيس دفعة  2018من
الذين ُي َ
فترض تجنيسهم؟ أي خيبة سواد وجه لهذا
البطل االري ومجموعته كي يتفاخروا بإنجازهم
الحضاري؟ وكيف لهذه السلطة الحاكمة أن تتراجع
عن وعدها وتعهدها وتساير حــزب مــاري لوبان
الكويتي في ظلم المستحقين للجنسية؟!
إذا كان هناك تالعب وفوضى في الزج بأسماء
محددة في كشوف التجنيس بغرض التالعب به،
فكان األولــى أن يتم الكشف عن المتنفذين الذين
زجوا بهذه األسماء بالواسطة والمحسوبية ،وهي
المعايير المهيمنة في السلوك السياسي بــإدارة
ال ــدول ــة ،وي ـتــم تـقــديــم ه ــؤالء الـمـتـنـفــذيــن للقضاء
الستغاللهم المنصب العام ومراكزهم السياسية،
َ
لكن أن ُيعاقب كل المستحقين المنتظرين فهذا هو
الظلم والجور بعينه في دولة "المركز اإلنساني".
الحكومة صمتت صمت ا لـقـبــور فــي موضوع
خيبتها ،ولم تصرح حتى بكلمة لتفسير ما حدث،
وكــأن األمــر ال يعنيها من قريب أو بعيد ،وتركت
المسألة لتخمينات وسائل التواصل االجتماعي،
التي حلت مكان اإلعالم المتواطئ بالصمت حول
ً
هــذه القضية ،أ لـيــس هــذا مخجال لكم أن تغرقوا
بشبر مــاء ،وتخشوا حتى من تصريح يفسر هذا
التراجع وأسبابه ومبرراته؟!
أصابكم الهلع على ثرواتكم واحتكار امتيازات
الـجـنـسـيــة ،ت ـخ ـشــون ع ـلــى "هــوي ـت ـكــم" الـمـتـعــالـيــة،
وما شاء الله على هذه الهوية التي ّ
غيرت مجرى
التاريخ اإلنساني ،ماذا ستفعلون إذا ذهبت هذه
"االم ـ ـت ـ ـيـ ــازات" أدراج ال ــري ــاح ل ــو خ ـســف بــأسـعــار
النفط ،أو رهن نفطكم كله من أجل صفقة سالح أو
ً
ً
ُد ِفــع ثمنا مقدما لعقد حماية للنظام مع الحامي
األميركي؟! ماذا سيبقى لكم ،أو من سيبقى منكم
هنا؟!

 7.36ماليين يزورون «متروبوليتان»
استقطب متحف متروبوليتان في نيويورك
نحو  7.36ماليين زائر في عام  ،2018وهو عدد
قياسي لهذه المؤسسة بزيادة نسبتها  5.1في
المئة مقارنة بعام .2017
ً
واس ـت ـفــاد الـمـتـحــف خـصــوصــا مــن معرض
"هــافـنـلــي بــاديــز" ح ــول ال ــرواب ــط بـيــن الموضة
وال ــدي ــان ــة ال ـكــاثــول ـي ـك ـيــة ،ال ـ ــذي ح ـطــم األرق ـ ــام
القياسية بـ  1.65مليون زائر.
ً
وش ـه ــد ال ـم ـت ـحــف أيـ ـض ــا مـ ـع ــارض مـكــرســة
لميكيالنجلو وديفيد هوكني من نهاية 2017
حتى مطلع .2018
وتشمل أرقام عام  2018زوار المبنى الرئيسي
للمتحف الواقع على الجادة الخامسة بمحاذاة
ً
سنترال بارك ،فضال عن فرعين له في مانهاتن.
ولــم يتأثر عــدد الــزوار بفرض رســوم دخول
ً
جديدة اعتبارا من مــارس الماضي ،وكــان لكل
زائر حرية تحديد السعر الذي يريد دفعه.
أمــا اآلن فـبــات على كــل شخص ال يقيم في
ً
نيويورك دفع مبلغ  25دوالرا ،أما سكان المدينة
فال يزال بإمكانهم دفع ما يشاؤون.
وأظهرت األرقام التي نشرها المتحف أمس،
أن  32في المئة من زواره هم من سكان نيويورك.
(أ ف ب)

ملك التونة يشتري سمكة بـ  3.1ماليين دوالر
دفـ ـ ــع رجـ ـ ــل أع ـ ـمـ ــال ي ــاب ــان ــي
يملك سلسلة مطاعم "سوشي"
 3.1مــايـيــن دوالر ،وه ــو سعر
قـيــا ســي لسمكة تــو نــة ضخمة
أمس ،في سوق السمك الجديد
بطوكيو في أول مزاد في السنة
الجديدة.
وت ــوقـ ـف ــت الـ ـ ـم ـ ــزاي ـ ــدات عـنــد
 333.6مـ ـلـ ـي ــون ي ـ ــن ل ـل ـس ـم ـكــة
ال ـض ـخ ـمــة ال ـب ــال ــغ وزنـ ـه ــا 278

ً
ك ـي ـلــوغــرامــا وه ــي م ــن األنـ ــواع
المهددة .وقد اصطيدت السمكة
قبالة شواطئ اليابان الشمالية.
وفاز كيوشي كيمورا الملقب
"ملك التونة" بالمزاد بسعر هو
ضعف السعر القياسي السابق
البالغ  155مليون ين والمسجل
ً
باسمه أيضا في عام .2013
وق ـ ـ ــال كـ ـيـ ـم ــورا ال ـ ـ ــذي يـمـلــك
سـلـسـلــة م ــن مـطــاعــم الـســوشــي

للصحافيين" ،إنها أفضل سمكة
ت ــون ــة .ل ـق ــد ت ـم ـك ـنــت م ــن ش ــراء
سمكة تونة طازجة ولذيذة".
وأضـ ــاف "ال ـس ـعــر أع ـلــى مما
كنا نتوقع لكني آمل أن يستمتع
زبــائـنـنــا بـتـنــاول ه ــذه السمكة
الممتازة".
(أ ف ب)

حسن العيسى

وفيات
الجمعة 2019/1/5
عبدالله ًحمود راشد التوحيد

 97عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال وال ـن ـســاء :ال ـســرة ،ق ،2ش ،6م  ،13ت:
.99772708 ،99658605 ،66044216

عبدالكريم السليمان اليحيى الماضي
محمد
ً

 78عاما ،شيع ،الرجال :اليرموك ،ق ،3الشارع األول ،م ،9النساء:
الرميثية ،ق ،1ش( 11الشافعي) ،م  ،25ت،99255818 ،90022100 :
.94471841 ،99814655

السبت 2019/1/6
عدنان حسن علي حسن الصايغ

ً
 66عــامــا  ،شـيــع ،الــرجــال :الرميثية ،حسينية عقيلة الطالبين،
النساء :الرميثية ،ق ،10ش أبوحنيفة ،حسينية العترة الطاهرة،
ت99223199 :

بدر عبدالله محمد الرويح

ً
 82عاما ،شيع ،الرجال :ديوان الرويح ،الشامية ،ق ،9ش ،91م،1
النساء :السرة ،ق ،6ش ،9م ،4ت50744456 :

عبدالحميد عبدالمجيد عبدالمحسن المحمد

ً
 85عاما ،شيع ،الرجال :الزهراء ،ق ،2ش ،218م ،38النساء :بيان،
ق ،8ش األول ،ج ،3م ،34ت99104555 ،99652080 :

فالح مبارك عايد المحجان

ً
 80عــامــا ،شـيــع ،الصباحية ،ق ،2ش ،12م ،233ت،50622822 :
98882100

ثنيان عبداللطيف عبدالله القديفي

ً
 24عــامــا ،شيع ،الــرجــال :ديــوان القديفي ،قرطبة ،ق ،2ش األول،
م ،136النساء :مبارك الكبير ،ق ،7ش ،22م ،14ت51118486 :

محمد إبراهيم حرفان السهلي

ً
 64عاما ،شيع ،الرجال :الفنطاس ،ق ،2ش عبدالله الحمدان ،م،12
ديوان الحرفان ،النساء :هدية ،ق ،2ش ،4م ،27ت55550659 :

رقيه عبدالعزيز المسفر

أرملة محمد عيد الشيتان
ً
 73عاما ،شيعت ،الرجال :العدان ،ق ،8ش ،3م ،22النساء :خيطان،
ق ،5ش ،42م ،14ت99688722 ،65644480 :

هيف حمد محمد العسكر

سباحة في  35درجة تحت الصفر
قـ ـ ـض ـ ــى ي ـ ـ ــو هـ ـ ــونـ ـ ــغ تـ ـ ـ ـ ـ ــاو ،ال ـ ـمـ ــولـ ــع
بالسباحة ،عــدة أشهر في التدريب في
ً
مياه متجمدة بنهر سونغهوا؛ استعدادا
للمشاركة فــي منافسة للسباحة تعقد
ً
سنويا بمدينة هاربين شمال الصين،
المعروفة بجوها الشديد البرودة.
ً
وق ــال يــو ( 50عــامــا) ،وهــو مــن سكان
هــارب ـيــن" :عـلـيــك أن ت ـبــدأ الـسـبــاحــة من
الخريف حتى يتمكن جسدك من التغلب

على التأثير المفاجئ للثلج على نظام
األوعية الدموية والقلب ...شعور الغطس
ً
في الماء رائع جدا".
وتحدى أكثر من  300سباح وسباحة،
أمـ ـ ــس ،ال ـ ـبـ ــرد ال ـ ـقـ ــارس ل ـل ـم ـش ــارك ــة فــي
م ـســاب ـق ــة ال ـس ـب ــاح ــة ب ــال ـم ـي ــاه الـمـلـيـئــة
بــال ـج ـل ـيــد ،ف ــي إط ـ ــار م ـه ــرج ــان ال ـش ـتــاء
السنوي ،الذي يعد من أكبر المهرجانات
في النصف الشمالي من الكرة األرضية.

ويمكن لدرجات الحرارة أن تصل إلى
 35درجة مئوية تحت الصفر ،في مدينة
هاربين الواقعة في إقليم هيلونغجيانغ.
وب ـ ــدأ ال ـم ـه ــرج ــان ،أم ـ ــس ،وع ـ ـ ــادة مــا
يـ ـجـ ـت ــذب م ــايـ ـي ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــزوار م ـ ــن أنـ ـح ــاء
ال ـعــالــم ك ــل ع ــام م ـنــذ إط ــاق ــه ف ــي أوائ ــل
الثمانينيات.
وت ـش ـمــل فــاع ـل ـيــات ال ـم ـهــرجــان ،الـتــي
ً
ً
ت ـس ـت ـمــر ش ـ ـهـ ــرا ،ت ــزل ـج ــا ع ـل ــى ال ـج ـل ـيــد،

ً
 54عاما ،شيع ،الرجال :الرميثية ،ق ،8ش ،84م،27
النساء :جابر األحمد ،ق ،1ش ،128م ،6ت96990608 ،55005126 :

شيخة عبد الكريم الريس

وح ـف ــات زفـ ــاف ج ـمــاع ـيــة ،إض ــاف ــة إلــى
ال ـت ـجــول وس ــط م ـن ـحــوتــات م ــن الـثـلــوج
والـ ـجـ ـلـ ـي ــد شـ ـ ـ ــارك فـ ــي إن ـ ـجـ ــازهـ ــا آالف
الفنانين والعمال.
ويـتـمـتــع زوار الـمـهــرجــان بمشاهدة
ن ـ ـمـ ــاذج ج ـل ـي ــدي ــة م ـص ـغ ــرة مـ ــن م ـعــالــم
سـيــاحـيــة عــال ـم ـيــة ،م ـثــل ال ـكــولــوس ـيــوم،
وكاتدرائية ميالنو ،وتكون تلك النماذج
ً
والـمـنـحــوتــات أك ـثــر س ـحــرا فــي الـمـســاء

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

عندما تنيرها أ ض ــواء ناعمة وملونة.
ً
كما يجتذب المهرجان حشودا من الزوار
ً
الصينيين أيضا.
ً
وق ــال لين رينلونغ ( 22عــامــا) ،وهو
من إقليم خبي شمال البالد ،إن "القالع
الجليدية والتماثيل التي صنعها العمال
ً
رائـعــة جـ ــدا ...األم ــر يشبه زي ــارة ديزني
الند ...ديزني الند الشتاء".
(رويترز)

اإلعالنات:

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

أرملة عبدالوهاب حمد العدواني
 85عاما ،شيعت ،الرجال :الروضة ،ق ،1ش ،13م،15
النساء :القادسية ،ق ،9ش ،98م ،13ت97199900 :

عيده مبرج معين العازمي

زوجة مرزوق بنيه معين العازمي
ً
 71عاما ،شيعت ،أم الهيمان ،ق ،7ش ،8م ،49مقابل مدرسة ثانوية
عمر بن الخطاب( ،بنين) ت50256699 ،99855756 :

عماد أحمد ناصر المريفع

ً
 49عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :الصديق ،ق،4
ش ،412م ،217النساء :شمال غــرب الصليبيخات ،ق ،2ش،229
م ،527ت99431318 ،50234403 :

التوزيع:

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

