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كيت بالنشيت تصدم الجمهور
بالمسرحية المقتبسة من «باميال» ص ١٩

مبادرة أميرية في «االقتصادية العربية»
ُ
أعلنها الخالد في بيروت بـ  200مليون دوالر لـ «االستثمار بالتكنولوجيا» ...والكويت تقدم ربعها
● «للقطاع الخاص دور رائد في قيادة قاطرة النمو بعالمنا العربي»
أعلن ممثل سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الخارجية الشيخ
صباح الخالد مبادرة أميرية إلنشاء صندوق لالستثمار
في مجاالت التكنولوجيا واالقتصاد الرقمي بمشاركة
القطاع الخاص في الدول العربية ،برأسمال قدره 200
ً
مليون دوالر ،تساهم الكويت بخمسين مليونا منه.
واقترح الخالد ،خالل كلمته أمس أمام القمة العربية
التنموية واالقتصادية واالجتماعية الرابعة المقامة
بـبـيــروت ،إسـنــاد مسؤولية إدارة هــذا الـصـنــدوق إلى
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي،
ً
داعيا مؤسسات التمويل العربية المشتركة إلى النظر
في استقطاع نسب من صافي أرباحها السنوية لدعم
االحـتـيــاجــات المستقبلية وض ـمــان اسـتـمــراريــة عمل
الصندوق.

وأضاف« :إننا مدعوون لتفعيل مشاريعنا المشتركة
ودعم البرامج التي تم إقرارها في دوراتنا السابقة في
مجاالت السوق العربية المشتركة ،والربط الكهربائي
العربي ،وبــرامــج األمــن الغذائي والـمــائــي ،واستكمال
مـتـطـلـبــات االت ـح ــاد الـجـمــركــي ال ـعــربــي ،وب ــرام ــج دعــم
التشغيل والحد من البطالة ،إلى جانب الحد من الفقر
في الــدول العربية ،إضافة إلى برامج تطوير التعليم،
وتحسين مستوى الرعاية الصحية».
وأشار إلى «الدور الرائد والبناء الذي يقوم به القطاع
الخاص في مشاركته في قيادة قاطرة النمو في عالمنا
العربي بما يملكه من قــدرات وإمكانات فنية ومادية
ً
ً
وبشرية» ،داعيا إلى «إفساح المجال واسعا لكل األفكار
ّ
الـخــاقــة التي تحقق لنا المصالح المشروعة ألبناء
أمتنا العربية».
٢٥

الصقر :النمو القوي ألرباح «الوطني»
تدعمه استراتيجية حصيفة
«مساهمة العمليات الخارجية في صافي ربح المجموعة
وصلت إلى  %29في »2018
١٥

البحر :التحول الرقمي الركيزة األساسية
الستمرار النمو في المستقبل

●

أكــد وزي ــر الـنـفــط وزي ــر الـكـهــربــاء وال ـمــاء د .خالد
الفاضل ،أن جميع وزارات الدولة ملتزمة بقرار ديوان
الخدمة المدنية الخاص بــالــدوام  7ساعات لجميع
ً
موظفيها ،مستدركا« :ولكن فترة تطبيق هذا النظام
وربطه مع نظام البصمة ،وبالتالي تقييم الموظفين،
تعود إلى كل وزارة بحسب رؤيتها في تطبيقه».
وق ــال ال ـفــاضــل ،فــي تـصــريـ ٍـح صـبــاح أم ــس ،خــال
افتتاحه «معرض الوسائل المرشدة للطاقة بمشاركة
جار التنسيق
شركات متخصصة» بمبنى الوزارة ،إنه ٍ
ً
حاليا بين «الخدمة المدنية» والـ ــوزارة ،للتأكد من
ساعات العمل لهذه الفترة إلى أن يتم الربط الكامل
مع الديوان.
وع ــن تـسـكـيــن ال ـش ــواغ ــر ف ــي «ال ـك ـه ــرب ــاء» ،أوض ــح
الـفــاضــل أن نـحــو  200مــوظــف أحـيـلــوا إل ــى التقاعد
بحكم مــدة عملهم ،مما أدى إلــى وجــود شــواغــر في
ً
بعض الوظائف اإلشرافية ،معلنا تشكيل لجنة لهذه
الوظائف الختيار الكفاءات من أبناء الوزارة08 .

في وقت استهدف تفجير أمس
مفرزة أمنية في العاصمة السورية،
ذكر مركز عسكري روسي أن أربع
مقاتالت إسرائيلية استهدفت
ً
مطارا بجنوب شرق دمشق.

●

ع ــاش ــت ال ـعــاص ـمــة ال ـس ــوري ــة أجـ ـ ــواء مــواج ـهــة
متعددة الجبهات بدأت بإعالنها عن تفجير نادر
استهدف صباح أمس مفرزة أمنية في قلب دمشق،
ثم تصدي دفاعاتها الجوية لهجوم صاروخي على
منطقة الكسوة ،التي تعد مركز ثقل إيران ومقراتها
قبل أن تؤكد إسرائيل اعتراضها
العسكرية ،وذلك ُ
طلقت من األراضــي السورية
لقذائف صاروخية أ ِ
باتجاه الجزء الذي تحتله من هضبة الجوالن.
ووفق مركز التحكم العسكري الروسي ،فإن أربع
ً
مقاتالت إسرائيلية استهدفت مطارا بجنوب شرق
دمـشــق ،تـصــدت لها الــدفــاعــات الـجــويــة السورية
بنجاح دون سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.
وبينما أوضــح المرصد السوري أن «المنطقة
ال ـم ـس ـت ـهــدفــة ت ـق ــع ق ـ ــرب م ـن ـط ـقــة الـ ـكـ ـس ــوة ،ال ـتــي
ُ
ً
هدفت مــرات عــدة سابقا وتضم مستودعات
است ِ
أسلحة لحزب الله ومقاتلين إيرانيين» ،أفادت قناة
اإلخـبــاريــة الـســوريــة بــأن  5صــواريــخ من ٠٨

االنسحاب األميركي من العراق مجرد «بروباغندا»

رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي يزور أمس محافظة البصرة غداة تظاهرات أحرق خاللها أحد مراكز الشرطة

●

بغداد  -محمد البصري

فــي وق ــت ت ــروج الميليشيات
العراقية المقربة مــن طـهــران أن
«طرد» القوات األميركية من البالد
ً
ب ــات وش ـي ـكــا ،يـسـنــدهــا ف ــي ذلــك
نواب من أطراف متعددة ،تنشغل
صحافة بـغــداد برصد تحركات
ع ـس ـك ــري ــة واس ـ ـعـ ــة ع ـن ــد أق ـصــى
نقاط الحدود مع سورية ،يرجح
أن ـه ــا ت ـمـ ّـهــد لـعـمـلـيــات مـشـتــركــة
ضد بقايا تنظيم داعش ،بحيث

فهد التركي ومحيي عامر

مع إلغاء اجتماع اللجنة المالية البرلمانية ،الذي
ً
كان مقررا عقده أمس إلنجاز تقريرها عن المداولة
الثانية لـقانون التقاعد المبكر ،لوجود وزير المالية

الفاضل« :الكهرباء» ملتزمة
بدوام الـ « 7ساعات»
سيد القصاص

ممثل سمو األمير والرئيس اللبناني خالل القمة أمس

● الهاشم :نتفق مع تقريره فإقراره ُيحدث شواغر ت َّ
عوض بالوافدين
● فهاد :أين الديوان من البطالة؟ وكان عليه البحث عن أهداف المشروع

إسرائيلية وتفجير
ضربة
دمشق:
ً ً
يستهدف مسؤوال أمنيا

تنفذها الميليشيات بغطاء جوي
وإسناد استخباراتي أميركي.
وذكر وزير الخارجية العراقي
الـســابــق هــوشـيــار زي ـب ــاري ،قبل
يومين ،أن أزمــة كبيرة ستندلع
إثـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ــزم ح ـ ـل ـ ـفـ ــاء ط ـ ـ ـهـ ـ ــران فــي
الـبــرلـمــان ال ـعــراقــي عـلــى تشريع
قــانــون يجبر ق ــوات أميركا على
الجالء ،في وقت يواصل قياديو
الحشد الشعبي الحديث عن األمر
كــل ي ــوم ،إال أن الـلـجــان النيابية
المختصة تتحدث للصحافيين

(أ ف ب)

بنحو علني عن ضرورة االلتزام
بالواقعية السياسية ،واالعتراف
بالحاجة إلى الدعم واالستشارة
الـتــي يـقــدمـهــا الـتـحــالــف الــدولــي
بـ ـق ــوات ــه ال ـم ـش ـت ــرك ــة األم ـي ــرك ـي ــة
وال ـف ــرن ـس ـي ــة وأفـ ـ ـ ــواج تـكـتـيـكـيــة
وف ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى م ـ ـ ـ ــن فـ ــرن ـ ـسـ ــا
وبريطانيا وغيرهما ،وخاصة أن
رأس الحربة في المعارك العراقية
ه ـ ــو قـ ـ ـ ــوات ال ـن ـخ ـب ــة ف ـ ــي ج ـه ــاز
مـكــافـحــة اإلره ـ ــاب الـمــرتـبــط في
تدريبه وتسليحه بقوات ٠٨

٠٣

األمير :استهداف أرواح
األبرياء يتنافى مع كل
الشرائع والقيم

محليات

تباين نيابي حول رأي ديوان
المبكر»
«التقاعد
في
المحاسبة
ُ

«األنشطة الرئيسية أساسية لنمو أرباحنا وحققنا %10
ً
نموا بدخل الفوائد و %8.4بالرسوم والعموالت» ١٥

محليات

نايف الحجرف في مهمة رسمية خارج البالد وغياب
أغلب أعضاء اللجنة ،تباينت اآلراء النيابية حول ما
جاء في تقرير ديوان المحاسبة بشأن تفريغ التقاعد
المبكر للوزارات من الخبرات.
صفاء
النائبة
وأعلنت عـضــوة اللجنة
08

٠٣
الشعلة :الئحة جديدة
لـ «المباركية» للمحافظة
على الطابع التاريخي

رياضة

٢٨

«األولمبي» في اختبار
جاد أمام منتخب
طاجيكستان اليوم

دلبلا
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ﻣﺤﻠﻴﺎت

اﻷﻣﻴﺮ :اﺳﺘﻬﺪاف أرواح اﻷﺑﺮﻳﺎء ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﺸﺮاﺋﻊ واﻟﻘﻴﻢ

ﺳﻤﻮه اﺳﺘﻘﺒﻞ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ورﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮي وﺑﻌﺚ ﺑﺮﻗﻴﺎت ﺗﻌﺰﻳﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺴﻲ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ واﻟﻤﻜﺴﻴﻚ وﺣﺎﻛﻢ ﻋﺠﻤﺎن
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺻــﺎ ﺣــﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟـ ـﺒ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ،
ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن ،ﺻﺒﺎح أﻣــﺲ ،ﺳﻤﻮ
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ.
واﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮه ،ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر
ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ــﺮزوق اﻟـ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ ورﺋ ـﻴ ــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ د .ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل ،واﻟﻮﻓﺪ
اﻟـﻤــﺮاﻓــﻖ وذﻟ ــﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ زﻳــﺎرﺗــﻪ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد.
ﺣـﻀــﺮ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑـﻠــﺔ وزﻳ ــﺮ ﺷــﺆون
اﻟـ ــﺪﻳـ ــﻮان اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮي اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﻋـﻠــﻲ
اﻟﺠﺮاح.
ﻛ ـﻤــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ ﺳـ ـﻤ ــﻮه ،رﺋـﻴــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ
اﻟﻤﺒﺎرك.
ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل آﺧ ــﺮ ،ﺑـﻌــﺚ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﻤﺪ ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺔ إﻟــﻰ رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ إﻳﻔﺎن دوﻛﻲ،
أﻋ ـ ــﺮب ﻓـﻴـﻬــﺎ ﺳ ـﻤ ــﻮه ﻋ ــﻦ ﺧــﺎﻟــﺺ

اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎزي ﻟــﻪ وﻟـﺸـﻌــﺐ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
ﺑ ـﻀ ـﺤــﺎﻳــﺎ اﻟ ـﻬ ـﺠ ــﻮم اﻻﻧ ـﺘ ـﺤ ــﺎري،
اﻟ ـ ــﺬي وﻗـ ــﻊ داﺧ ـ ــﻞ ﻓ ـﻨ ــﺎء ﻣ ــﺪرﺳ ــﺔ
ﺷﺮﻃﺔ ﺳﺎﻧﺘﺎﻧﺪر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﻨﻮب
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻮﻏﻮﺗﺎ.
وأﻛﺪ ﺳﻤﻮه اﺳﺘﻨﻜﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ
وإداﻧ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺸــﺪﻳــﺪة ﻟ ـﻬــﺬا اﻟﻌﻤﻞ
اﻹرﻫــﺎﺑــﻲ ،اﻟــﺬي اﺳﺘﻬﺪف أرواح
اﻷﺑــﺮﻳــﺎء اﻵﻣﻨﻴﻦ ،واﻟــﺬي ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ
ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﺸﺮاﺋﻊ واﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
وﺗ ـ ــﺄﻳ ـ ـﻴ ـ ــﺪﻫ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـ ــﺎ ﺗـ ـﺘـ ـﺨ ــﺬه
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻣﻦ إﺟﺮاءات
ﻟ ـﻤ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻹرﻫ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ،
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻨﻬﺎ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ،
راﺟﻴﺎ ﺳﻤﻮه ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺮﺣﻤﺔ،
وﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺸﻔﺎء ،وﻷﺳﺮ
اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺟﻤﻴﻞ اﻟﺼﺒﺮ.
وﺑ ـﻌ ــﺚ ﺳ ـﻤ ــﻮه ﺑ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ ﺗـﻌــﺰﻳــﺔ
إﻟﻰ أﺧﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻦ راﺷــﺪ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ،ﻋﻀﻮ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺣ ــﺎﻛ ــﻢ إﻣ ـ ــﺎرة
ﻋـﺠـﻤــﺎن ،أﻋ ــﺮب ﻓـﻴـﻬــﺎ ﺳـﻤــﻮه ﻋﻦ

ً
اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﺼﺮي أﻣﺲ
ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻌﺎزﻳﻪ وﺻﺎدق ﻣﻮاﺳﺎﺗﻪ
ﺑ ــﻮﻓ ــﺎة اﻟ ـﻤ ـﻐ ـﻔــﻮر ﻟ ـﻬــﺎ ﺑ ـ ــﺈذن اﻟـﻠــﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﻘﻴﻘﺘﻪ اﻟﺸﻴﺨﺔ ﻧﻴﻼ ﺑﻨﺖ
راﺷ ـ ــﺪ اﻟ ـﻨ ـﻌ ـﻴ ـﻤــﻲ ،ﺳ ــﺎﺋ ــﻼ ﺳـﻤــﻮه
اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﺘﻐﻤﺪﻫﺎ ﺑﻮاﺳﻊ

رﺣﻤﺘﻪ ،وﻳﺴﻜﻨﻬﺎ ﻓﺴﻴﺢ ﺟﻨﺎﺗﻪ،
وأن ﻳـﻠـﻬــﻢ ﺳ ـﻤــﻮه أﺳ ــﺮة اﻟﻔﻘﻴﺪة
ﺟﻤﻴﻞ اﻟﺼﺒﺮ وﺣﺴﻦ اﻟﻌﺰاء.
ﻛﻤﺎ ﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮه ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺔ
إﻟــﻰ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ

اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻧﺪرﻳﺲ اوﺑﺮادور ،أﻋﺮب
ﻓﻴﻬﺎ ﺳـﻤــﻮه ﻋــﻦ ﺧــﺎﻟــﺺ ﺗﻌﺎزﻳﻪ
وﺻﺎدق ﻣﻮاﺳﺎﺗﻪ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ ﺣﺎدث
اﻻﻧ ـ ـﻔ ـ ـﺠـ ــﺎر ،اﻟ ـ ـ ــﺬي وﻗ ـ ــﻊ ﻓـ ــﻲ ﺧــﻂ
أﻧﺎﺑﻴﺐ ﻟﻠﻮﻗﻮد ﺑﻮﻻﻳﺔ )ﻫﻴﺪاﻟﺠﻮ(

وﺳﻂ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ،واﻟﺬي أﺳﻔﺮ ﻋﻦ
ﺳ ـﻘــﻮط اﻟ ـﻌ ـﺸــﺮات ﻣ ــﻦ اﻟـﻀـﺤــﺎﻳــﺎ
ً
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ ،راﺟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎ ﺳ ـﻤ ــﻮه
ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺮﺣﻤﺔ ،وﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﻦ
ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺸﻔﺎء.

وﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ
ﻧ ــﻮاف اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ،ورﺋ ـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك
ﺑﺮﻗﻴﺎت ﺗﻌﺰﻳﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.

وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻐﺎﻧﻢ واﻟﻤﺒﺎرك ووزراء اﻟﻤﺒﺎرك ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل وﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﺠﻴﺮﻳﺎ
اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ﺳـ ـﻤ ــﻮ وﻟـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻬــﺪ
اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﻧـ ـ ــﻮاف اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ ،ﺑـﻘـﺼــﺮ
ﺑﻴﺎن ،ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﺮزوق اﻟ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ ،ورﺋ ـﻴــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ
اﻟﻤﺒﺎرك.
واﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء وزﻳ ــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮاح ،وﻧ ــﺎﺋ ــﺐ
رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ــﺮ
اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟ ـﺸــﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء
أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ.

اﺳﺘﻘﺒﻞ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ،ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺑﻴﺎن ،أﻣﺲ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠـ ــﺲ
اﻟﻨ ـ ــﻮاب ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮر ﻳ ـ ــﺔ ﻣﺼـ ـ ــﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴ ـ ــﺔ د .ﻋﻠﻲ
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺎل واﻟ ــﻮﻓ ــﺪ اﻟ ـﻤــﺮاﻓــﻖ ﻟ ــﻪ ،وذﻟ ــﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﺒﻼد.
ﺣـ ـ ـﻀ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺎﺑ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻧـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺐ رﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ــﺆون ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ
اﻟ ــﻮزراء أﻧ ــﺲ اﻟـ ـﺼ ــﺎﻟ ــﺢ ،ورﺋـ ـﻴ ــﺲ ﺑ ـﻌ ـﺜــﺔ اﻟ ـﺸــﺮف
اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻗﺒﺎﺳﻲ ،وﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﺪى ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺬوﻳﺦ.
ﻛ ـﻤــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎرك ،ﺳ ـﻔ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟــﺪى
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺸﺮ،
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻬﺎم ﻋﻤﻠﻪ.

ً
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﺼﺎﻟﺢ أﻣﺲ

ً
اﻟﻤﺒﺎرك ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ أﻣﺲ

ﱠ
ﻣﺪارس ﻓﻲ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﺪم واﻟﺒﻨﺎء ﺳﻨﻮات
●

إﻏﻼﻗﻬﺎ دون ﺧﻄﺔ
زﻣﻨﻴﺔ ﻹﻋﺎدة ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ
اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ أﺻـ ـ ــﺪر وﻛ ـﻴ ــﻞ وزارة
ً
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ د .ﺳﻌﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻗﺮارا
ﺑـ ـﺸ ــﺄن إﻏ ـ ـ ــﻼق ﻣ ـﺒ ـﻨ ــﻰ ﻣ ــﺪرﺳ ــﺔ
ﻣ ـﻬ ـﻠ ـﻬــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻀ ــﻒ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﺳ ـﻄــﺔ
ﺑـﻨـﻴــﻦ ا ﻟـﺘــﺎ ﺑـﻌــﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮﻟﻲ
ً
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻋ ـﺘ ـﺒــﺎرا ﻣــﻦ ﺑــﺪاﻳــﺔ
اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺼـ ــﻞ اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم
اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،2019/ 2018
ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ ،ﻟـ
»اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،ﻋﻦ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﺪم ،وإﻋ ــﺎدة ﺑﻨﺎء
اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻏﻼﻗﻬﺎ.

ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻬﺪم
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر إن ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻏﻼﻗﻬﺎ ﺑﻬﺪف
إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻬﺪم
وإﻋ ـ ــﺎدة اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء ﻻ ﺗ ــﺰال ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ،
ُ
وﻟــﻢ ﺗﻬﺪم ﺣﺘﻰ اﻵن ،ﻣﻮﺿﺤﺔ
أن ﻣﻨﻄﻘﺔ ا ﻟـﺠـﻬــﺮاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺑ ـﻬــﺎ  4ﻣـ ـ ــﺪارس ﺷـﻤـﻠـﺘـﻬــﺎ ﻫــﺬه
اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮارات وﺗـ ـ ــﻢ إﻏ ــﻼﻗـ ـﻬ ــﺎ ﻣـﻨــﺬ

ﻗﺮاﺑﺔ  4ﺳﻨﻮات وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻫﺪﻣﻬﺎ
ﺣﺘﻰ اﻵن.
وأﺿ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ــﺖ أن ﺑـ ـ ـﻘ ـ ــﺎء ﻫـ ــﺬه
اﻟـﻤــﺪارس ﻛﻞ ﻫــﺬه اﻟﻔﺘﺮة دون
ﻫـ ـ ــﺪم ،وﻋـ ـ ــﺪم دﺧ ــﻮﻟـ ـﻬ ــﺎ ﺿـﻤــﻦ
ﺧﻄﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻮزارة ﺑﻬﺪﻣﻬﺎ
وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺪارس
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ
ً
اﻟﻜﺜﺎﻓﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ،ﻳﻌﺪ إﻫﻤﺎﻻ
ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة
ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﻜﺜﺎﻓﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﺼــﻞ ﻓ ــﻲ ﻣ ـ ـ ــﺪارس ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ

ً
اﻟﺠﻬﺮاء إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  35ﻃﺎﻟﺒﺎ،
وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪارس ﺗﺼﻞ إﻟﻰ
ً
 39ﻃﺎﻟﺒﺎ.
وأﺷ ـ ـ ـ ــﺎرت إﻟ ـ ــﻰ أن اﻟـ ـ ـ ــﻮزارة
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﻂ واﺿﺤﺔ
وﺟﺪاول زﻣﻨﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻬﺪم
ً
وإﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ
ﻓ ــﻲ ﻗ ـ ـ ــﺮارات إﻏ ـ ــﻼق اﻟـ ـﻤ ــﺪارس
ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات
ﻓ ــﻲ إرﺑـ ـ ــﺎك اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺪان اﻟ ـﺘــﺮﺑــﻮي
ورﻓــﻊ اﻟﻜﺜﺎﻓﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ دون
ﺣـﻠــﻮل ﻣــﻼﺋـﻤــﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓـﺘــﺮات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة

»اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ« :ﻧﺮﻓﺾ وﻗﻒ
»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﺻﺮف ﺑﺪل اﻟﻤﻮﻗﻊ

ﻹﻋ ـ ـ ـ ــﺎدة ﻫـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪارس إﻟ ــﻰ
اﻟﺨﺪﻣﺔ.
وﻓ ــﻲ ﺳ ـﻴــﺎق ﻣ ـﺘ ـﺼــﻞ ،أﺻ ــﺪر
ً
اﻟ ـﺤ ــﺮﺑ ــﻲ ﻗ ـ ـ ــﺮارا ﺑ ـﺸ ــﺄن ﺗﺴﻤﻴﺔ
واﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح ﻣ ــﺪرﺳ ــﺔ اﻟ ـﺤ ـﺒــﺎب ﺑﻦ
اﻟﻤﻨﺬر اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻨﻴﻦ
ذات ﻣﻌﻠﻤﺎت ،واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻜﺎﺋﻨﺔ
ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻘـﻴــﺮوان اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ق  ،2اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم
اﻟﺪراﺳﻲ .2019/ 2018

ﺟﺪدت ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻮﻗﻒ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪة اﺳﺘﻨﻜﺎرﻫﺎ ورﻓﻀﻬﺎ
اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻟﻘﻴﺎم وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﺻﺮف ﺑﺪل اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟ ــﻮزارة ،وﻋــﺪم ادراج
ﻫﺬه اﻟﺒﺪﻻت ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺮاﺗﺐ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ م .ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﺘﻞ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ،
ان ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﺑﺪﻻت اﻟﻤﻮﻗﻊ
ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ أﻣﺮ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺨﻄﻮرة وﺳﺒﻖ أن ﺣﺬرﻧﺎ
ﻣﻨﻪ ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة وﺿﻊ آﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺮاع ﺑﺼﺮف ﻫﺬه اﻟﺒﺪﻻت
ﺑﺪل اﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ووﻗﻒ ادراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺮاﺗﺐ.

اﻟﺸﻌﻠﺔ :ﻻﺋﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟـ »اﻟﻤﺒﺎرﻛﻴﺔ« ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
راﻓﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﻟﻤﻨﻔﻮﺣﻲ ورﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي
ﺷﺪد اﻟﺸﻌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﻋﺪاد
ﻻﺋﺤﺔ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻹﺻﺪارﻫﺎ
ً
ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎرﻛﻴﺔ،
ﺧﺎﺻﺔ واﺟﻬﺔ اﻟﻤﺤﻼت ،وﻋﺪم
وﺿﻊ ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

ً
اﻟﺸﻌﻠﺔ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ إﻟﻰ اﻟﺰﻣﻴﻞ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ

اﻟﻮزﻳﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﺠﻮﻟﺔ

●

أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج
إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺎس
ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق
ﻫﻮ اﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ
واﻟﻨﺴﺎء

اﻟﻤﻬﻨﺎ

ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ

أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
وزﻳﺮ اﻷوﻗــﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻓ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﻠ ــﺔ ،ﺿـ ـ ــﺮورة اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار
ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرﻛ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
أﺻ ـﺒ ـﺤــﺖ ﻣ ــﻦ أﺑـ ــﺮز وأﺷ ـﻬ ــﺮ ﻣﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺒﻼد ،وﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺗﺮاﺛﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻟﺪى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ
ﻣﻜﺎن ﺟﺬب ﺳﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وأوﺿ ـ ــﺢ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﻠــﺔ ،ﺧ ــﻼل ﺟــﻮﻟــﺔ
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎرﻛﻴﺔ أﻣــﺲ ،راﻓﻘﻪ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻣ ـﺘ ـﻘــﺎﻋــﺪ ﺛ ــﺎﺑ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨــﺎ ،واﻟ ـﻤ ــﺪﻳــﺮ
اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟـﻠـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ أﺣ ـﻤــﺪ اﻟـﻤـﻨـﻔــﻮﺣــﻲ،
ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﻤﻬﻨﺪس
أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،وﻋــﺪد ﻣﻦ ﻗﻴﺎدات
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،أن »اﻟﻤﺒﺎرﻛﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ

ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ،وﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎرة ﻟﻼﻃﻼع
ﻋـ ــﻦ ﻛـ ـﺜ ــﺐ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻧـ ـﻘ ــﺺ اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت
واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم
ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ« ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑــﺪور اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ »ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧﻬﺎ
ﺗﺨﺪم ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻴﺎح وﻣــﺮﺗــﺎدي ﻫﺬه
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ«.
وأﺷـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ ﺳﺘﻘﻮم
ﺑـ ـﺘ ــﻮﺣـ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـ ـﻠ ـ ــﻮﺣ ـ ــﺎت اﻹﻋـ ــﻼﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﻟﻠﻤﺤﻼت ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻤﺮات
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ وذوي اﻹﻋﺎﻗﺎت،
أﻣ ــﻼ أن ﺗـﺘـﺴــﻢ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـﻤـﺒــﺎرﻛـﻴــﺔ
ﺑﺼﻮرة ﺣﻀﺎرﻳﺔ.
وذﻛـ ـ ـ ـ ــﺮ أن ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك ﻣ ـ ـﺤـ ــﻼت ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎرﻛ ـﻴــﺔ ﻏ ـﻴ ــﺮت ﻣ ـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟـﻄــﺎﺑــﻊ
اﻟـﺘــﺎرﻳـﺨــﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣ ـﺸــﺪدا ﻋﻠﻰ
اﻧﻪ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻻﺋﺤﺔ ﺗﺮاﺧﻴﺺ
ﺳـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪر ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮﻳـ ــﺐ اﻟـ ـﻌ ــﺎﺟ ــﻞ

ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ
واﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ
واﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤـ ــﻼت ،وﻋـ ـ ـ ــﺪم وﺿ ــﻊ
ﺟـ ــﻮاﻧـ ــﺐ ﺣ ــﺪﻳـ ـﺜ ــﺔ ﺗ ـﻐ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ــﻦ ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ.

اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻣ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪ ﺛ ــﺎﺑ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨــﺎ:
»ﺑﻴﻨﺖ ﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻷﻣ ــﻮر اﻟﺘﻲ
ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻴﻬﺎ ﺳﻮق اﻟﻤﺒﺎرﻛﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
اﺳ ـﺘ ـﺠ ــﺎب ﻣ ـﺸ ـﻜ ــﻮرا ﻓ ــﺪﻋ ــﺎ رﺋ ـﻴــﺲ
اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي واﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم
ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ وﺳــﻮاﻫ ـﻤــﺎ« ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن
أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬه اﻷﺳﻮاق ﻫﻮ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﻟﻨﺴﺎء ،ﺳﻮاء ﺻﻴﺎﻧﺔ

اﻟـﻤــﻮﺟــﻮد ﻣﻨﻬﺎ ،أو إﻗــﺎﻣــﺔ ﻣﻨﺸﺂت
ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺨﺪم اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﺣﻴﺚ ﻃﻠﺐ
اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻟـﺸـﻌـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم
ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﻗﻊ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮاﻓﻖ
ﺻـﺤـﻴــﺔ ﺣــﺪﻳ ـﺜــﺔ وﻣ ـﺘ ـﻄ ــﻮرة ﺗـﺨــﺪم
ﻣﺮﺗﺎدي اﻟﺴﻮق«.
واﺿـ ـ ــﺎف اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻓــﻆ »ﻃ ـﻠ ـﺒــﺖ ﻣﻦ
اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﻠــﺔ أن ﻳ ـﺒ ـﻘــﻰ اﻟـ ـﺴ ــﻮق ﺗــﺮاﺛ ـﻴــﺎ

وﻣـﻌـﻠـﻤــﺎ ﺗــﺎرﻳ ـﺨ ـﻴــﺎ ﻛــﻮﻳـﺘـﻴــﺎ ﻳﺤﻤﻞ
ﻋﺒﻖ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺠﻤﻴﻞ ،ﻓﺎﻫﺘﻢ اﻟﻮزﻳﺮ
ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ وأوﻋﺰ ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺨﺼﻪ
اﻻﻣﺮ ،اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪه ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺬاء واﻻﺳﺘﻬﻼك اﻵدﻣﻲ
وﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻣﺤﻼت ﺑﻴﻊ
اﻟﻠﺤﻮم ﻟﺠﺬب اﻟﺴﻴﺎح«.

دورات ﻣﻴﺎه ﻣﺆﻗﺘﺔ
ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺧﺼﻮﺻﺎ دورات اﻟﻤﻴﺎه ،ﻗﺎل اﻟﺸﻌﻠﺔ» :ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎء دورات ﻣﻴﺎه ﻣﺆﻗﺘﺔ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ دورات ﻣﻴﺎه ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺨﺪم رواد اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ«.

وﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ أﻋـ ــﺮب ﻋ ــﻦ أﻣ ـﻠــﻪ ﺗﻔﻌﻴﻞ
ﻣـﺸــﺮوع اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ اﻟــﺬي ﻳﻌﺪ
ﻣﻌﻠﻤﺎ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺎ وﺗــﺮاﺛـﻴــﺎ ﻟﻤﺮﺗﺎدي
اﻟـﺴــﻮق ،أﺷــﺎر اﻟــﻰ أن »ﺗﺄﺣﺮ ﺑﻌﺾ
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺳﺒﺒﻪ أن أﻣ ــﻼك اﻟــﺪوﻟــﺔ
ﺗﻤﻠﻚ ﺟــﺰءا ﻣﻨﻬﺎ ،وﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت
ﺗﻤﻠﻚ ﺟ ــﺰءا آﺧ ــﺮ ،وﻛــﺬﻟــﻚ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ،
وﺑــﺎﻟ ـﺘــﺎﻟــﻲ ﻳـﺼـﻌــﺐ ﺗـﺴــﺮﻳــﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻛﺎﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ«،
ﻣـﻄــﺎﻟـﺒــﺎ ﺑــﺎﻟـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻬــﻮﻳــﺔ
اﻟـﺘــﺎرﻳـﺨـﻴــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺴــﻮق وأﻻ
ﺗﻤﺲ.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗــﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺒﻠﺪي اﻟﻤﻬﻨﺪس أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ:
»ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺰﻣﻼء ﺿﺮورة
وﺟ ـ ـ ــﻮد ﻻﺋـ ـﺤ ــﺔ اﻹﻋـ ـ ــﻼﻧـ ـ ــﺎت ﻹﻟـ ـ ــﺰام
اﻟﻤﻌﻠﻨﻴﻦ ﺣـﻔــﻆ اﻟـﻌـﺒــﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
ﻟ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ« ،ﻣ ـﺴ ـﺘــﺪرﻛــﺎ »ﻟـﻜــﻦ

إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻲ ﺑﺎب
َ
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻓﻼ ﻳﺠﺐ أن ُﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ اﻵن،
ﻷن اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﻮي ﺟﺪا
ﺣﺎﻟﻴﺎ ،وﺳﺘﻄﺮح ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪُ ،
وﺳﻴﻨﻈﺮ
ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ .واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي
ﻳﻤﺪ ﻳﺪه ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب«.

ﺿﺮورة وﺟﻮد
ﻻﺋﺤﺔ إﻋﻼﻧﺎت
ﻹﻟﺰام اﻟﻤﻌﻠﻨﻴﻦ
ﺣﻔﻆ اﻟﻌﺒﻖ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ

ﻣﺤﻠﻴﺎت

٤
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»اﻟﺼﺤﺔ« ٤٣٠ :ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ رﺻﺪﺗﻬﺎ »ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻷدوﻳﺔ«
اﻟﻔﻮدري» :اﻹﻳﻜﻤﻮ« ﺳﺎﻋﺪت  ٪٧٠ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻰ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ اﻟﺤﺎد ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة
ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

أﻋـﻠـﻨــﺖ إدارة ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷدوﻳـ ــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟ ـ ـ ـ ــﻮزارة اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ  430ﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ
ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻫﻠﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم .2018
وﻗﺎل ﺑﻴﺎن ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻹدارة إﻧﻪ ﺗﻢ رﺻﺪ
 100ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻫﻠﻲ
ﺗـﺒـﻴــﻊ أدوﻳ ـ ــﺔ ﻣـﻐـﺸــﻮﺷــﺔ وﻏ ـﻴ ــﺮ ﻣــﺮﺧـﺼــﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  340ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻼت
اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﻤــﻼت اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ واﻷدوﻳ ـ ـ ــﺔ اﻟـﻌـﺸـﺒـﻴــﺔ
واﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ــﺎرت إﻟ ـ ــﻰ أن أﻏـ ـﻠ ــﺐ اﻟ ـﻀ ـﺒ ـﻄ ـﻴــﺎت
ﺗـﻤـﺜـﻠــﺖ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﻊ أدوﻳ ـ ــﺔ ﻣـﻐـﺸــﻮﺷــﺔ وﻏـﻴــﺮ

ﻣﺮﺧﺼﺔ وﺑــﺪون وﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻮزارة.
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ آﺧ ـ ــﺮ ،ﻛ ـﺸ ـﻔــﺖ رﺋ ـﻴ ـﺴــﺔ ﻗـﺴــﻢ
اﻟـﺘـﺨــﺪﻳــﺮ واﻟ ـﻌ ـﻨــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰة ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﻌﺪان د .ﻫﺪى اﻟﻔﻮدري ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﻛﺰ
»اﻹﻳـﻜـﻤــﻮ« ﻓــﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻤﺘﺎزة
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﺘﻴﻦ ،ﻣﺸﻴﺮة اﻟﻰ اﻧﻬﺎ
ﺗﻀﺎﻫﻲ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.
وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﻔﻮدري أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺿﻰ اﻟﻔﺸﻞ
اﻟـﺤــﺎد ﻓــﻲ اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗﻠﻘﻮا

اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ »اﻹﻳﻜﻤﻮ« وﺑﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ
اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻠﻐﺖ .%70
وأﻛ ــﺪت أﻧـﻬــﺎ ﻣﺜﻠﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓــﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎع اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮي اﻟ ـ ـﺴ ـ ــﺎدس ﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ
»اﻷﻟﺴﻮ« ﻟــﺪول ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟ ــﺬي ﻋﻘﺪ ﻓــﻲ اﻟـﻘــﺎﻫــﺮة ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة ﻣــﻦ 15
ﺣﺘﻰ  18ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟـﺠــﺎري ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺗﻢ
ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ
»اﻹﻳـﻜـﻤــﻮ« ﻟـﻌــﻼج ﻣــﺮﺿــﻰ اﻟﻔﺸﻞ اﻟـﺤــﺎد ﻓﻲ
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻰ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻓـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ ﺷ ــﺮح اﻟ ـﺤ ــﺎﻻت اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻢ

اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ اﻹﺷﺎدة ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ وﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻼج اﻟﻤﻘﺪم
ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﺷ ــﺎرت اﻟ ـﻔــﻮدري إﻟــﻰ أن ﻣــﺮﻛــﺰ اﻹﻳﻜﻤﻮ
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟـﻌــﺪان اﻧـﻀــﻢ اﻟــﻰ ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺘﻴﻦ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺖ
ﻫ ــﺬه اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺳـﺠــﻞ ﻋــﺎﻟـﻤــﻲ ﻣــﻊ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎ و ﻣـﻘــﺎر ﻧـﺘـﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ :ﻻ ﺷﺒﻬﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻲ وﻓﺎة ﻣﻮاﻃﻨﻨﺎ ﺑﻌﻤﺎن
أﻛﺪ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى اﻷردن ﻋﺰﻳﺰ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد
ﺷﺒﻬﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ وﻓﺎة ﻣﻮاﻃﻦ ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ  1992ﻋﺜﺮ
ﻋﻠﻰ ﺟﺜﺘﻪ داﺧــﻞ ﻣﺒﻨﻰ ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺸﺎء ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﻤﺎن اﻣﺲ
اﻻول.
وﻗﺎل اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ ﻟـ »ﻛﻮﻧﺎ« إن ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﺢ اﻟﺬي
ﺧﻠﺺ إﻟﻴﻪ ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻷردﻧﻲ أﻇﻬﺮ أن »ﺳﺒﺐ اﻟﻮﻓﺎة
ﻳـﻌــﻮد ﻟــﻼﺻــﺎﺑــﺎت اﻟــﺮﺿـﻴــﺔ اﻟـﺸــﺪﻳــﺪة اﻟـﻤـﺘـﻌــﺪدة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
اﻟﺴﻘﻮط ﻣﻦ ﻋﻠﻮ وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺒﻬﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ«.
وأﺷﺎد ﺑﺠﻬﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ وﻓــﺎة اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷدﻟــﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ
اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮﺑــﺔ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن وزﻳـ ــﺮ اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻻردﻧ ـ ــﻲ ﺳﻤﻴﺮ
اﻟﻤﺒﻴﻀﻴﻦ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻃﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺤﺎدﺛﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.

»اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ« :ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺒﺮﻋﺎت ﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﻴﻤﻦ
أﻋﻠﻨﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ
أﻣ ـ ـ ـ ــﺲ اﻧـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﻼق ﺣـ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ ﻟ ـﺠ ـﻤ ــﻊ
اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ،
اﻟ ــﺬي ﻳـﻌــﺎﻧــﻲ أوﺿ ــﺎﻋ ــﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺻﻌﺒﺔ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻻﻓﻨﻴﻮز.
وﻗ ـ ـ ــﺎل رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ إدارة
اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ د .ﻫ ــﻼل اﻟ ـﺴ ــﺎﻳ ــﺮ ،ﻓﻲ
ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ
اﻧﻄﻼق اﻟﺤﻤﻠﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ إﻟﻰ
 26ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟ ـﺠــﺎري ،إن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺗ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻊ ﺑ ـﻘ ـﻠ ــﻖ ﺷ ــﺪﻳ ــﺪ ﺗ ــﺪاﻋ ـﻴ ــﺎت
اﻷوﺿﺎع اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﻘﺺ اﻟﻐﺬاء ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ،وﺗﺄﺛﻴﺮه
اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺷـ ــﺮاﺋـ ــﺢ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ اﻟ ـﻴ ـﻤ ـﻨــﻲ ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ
اﻷﻃـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺎل ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﺗـ ـﻔـ ـﺸ ــﻰ ﺳ ــﻮء

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
وأﺿ ــﺎف د .اﻟـﺴــﺎﻳــﺮ أن اﻷزﻣ ــﺔ
اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺧﻠﻔﺖ أوﺿﺎﻋﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
وﺻـﺤـﻴــﺔ ﺻـﻌـﺒــﺔ ،ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻌﻈﻢ

اﻟـﺴـﻜــﺎن ﺑـﺤــﺎﺟــﺔ إﻟ ــﻰ ﻣـﺴــﺎﻋــﺪات
ﻓ ــﻲ واﺣ ـ ـ ــﺪة ﻣ ــﻦ أﺳـ ـ ــﻮأ اﻷزﻣـ ـ ــﺎت
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة.

وأوﺿـ ـ ـ ــﺢ أﻧ ـ ــﻪ ﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺒ ــﺮع
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل "ﻛـ ـ ـ ـ ــﻲ.ﻧـ ـ ـ ـ ــﺖ" ،أو ﻣــﻦ
ﺧ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـ ــﺪﺧـ ـ ــﻮل ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻊ
اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ ،داﻋ ـﻴ ــﺎ
اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ إﻟ ــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﺠــﺎﺑــﺔ ﻟـﻬــﺬه
اﻟـﺤـﻤـﻠــﺔ واﻟ ـﺘ ـﺴــﺎﺑــﻖ ﺑــﺎﻟ ـﺨ ـﻴــﺮات،
ﺳ ـ ــﺎﺋ ـ ــﻼ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﻟـ ــﻰ ﻋـ ـ ــﺰ وﺟـ ـ ـ ــﻞ أن
ﻳﺠﻌﻞ ﺗﺒﺮﻋﻬﻢ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﻳـ ــﺮ إن ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ
اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ ﺗﺒﻨﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ ،وﺗﺘﻄﻠﻊ
إ ﻟــﻰ د ﻋــﻢ اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ واﻟﺨﻴﺮﻳﻦ
ﻟ ـ ــﻼﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺮار ﻓـ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.

إﻧﺠﺎز ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﺪان اﻟﺠﺪﻳﺪ أﺑﺮﻳﻞ ٢٠٢٠

●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

أﻋـﻠـﻨــﺖ ﻣــﺪﻳــﺮة إدارة إﻋ ــﺪاد وﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻋ ـﻠ ــﻰ ﻟـﻠـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ ﺳ ـﻌ ــﺎد اﻟ ـﻌــﻮض
أن ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧ ـﺠــﺎز اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺸــﺮوع اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﺪان ﺑﻠﻐﺖ  ،%39ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب
 ،%28وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع
.%26
ﺟـ ــﺎء ذﻟـ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ ﺻ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ادﻟ ـ ــﺖ ﺑــﻪ
اﻟﻌﻮض ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻗﻄﺎع
اﻟـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ واﻟـﻤـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﺻ ـﺒــﺎح أﻣ ــﺲ ﻟـﻤـﺸــﺮوع

ﻣ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔــﻰ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪان ،ﺑ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓــﺮﻳــﻖ
اﻟـﻤـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع وﻣـﻤـﺜـﻠــﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة.
وأوﺿ ـ ـﺤـ ــﺖ اﻟـ ـﻌ ــﻮض أن ﻣـ ـﺸ ــﺮوع اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎﻧــﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﺪان ﻳﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ رﻛﻴﺰة
رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
وﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ زﻳــﺎدة اﻟﺴﻌﺔ اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
زﻳــﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ
اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ.
وأﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺖ أن ﻫـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت ﺗـﺘـﻀـﻤــﻦ
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار ﻓ ــﻲ إﻋـ ـ ــﺎدة ﺗــﺄﻫ ـﻴــﻞ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸـﻔـﻴــﺎت

واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،واﺳﺘﺤﺪاث وﺣﺪات
وﺧــﺪﻣــﺎت ﻋــﻼﺟـﻴــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻛﺎﺷﻔﺔ أﻧﻪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع واﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ ﻓﻲ
اﺑﺮﻳﻞ .2020
وذﻛ ــﺮت أن اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﻋـﺒــﺎرة ﻋــﻦ إﻗــﺎﻣــﺔ ﻣﺒﺎن
ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟـﻌــﺪان ،ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
 637ﺳﺮﻳﺮا ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺪان ﺑﺠﻮار ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟـﻌــﺪان اﻟـﻘــﺪﻳــﻢ ،ﺑﻬﺪف ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﻋــﺎل ﻣﻦ
ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ واﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﺔ ﺑــﺄﺣــﺪث
اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻓﺘﺮات اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ وﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺎﻻت
اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﺨﺎرج.
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اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ إﻟﻐﺎء »إﻋﺎدة
اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ« وإﻟﺤﺎﻗﻪ ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ اﻻﻧﻘﻀﺎض
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ﻣﺤﺎوﻻت
اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ
ﺧﻄﻮات اﻟﺪﻣﺞ
ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻮق
اﻟﻮﺻﻒ

ﻗــﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﻬﺎد اﻧﻪ
"ﺳﺒﻖ ﻓــﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت ان ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ
ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻣﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة
اﻟـﻬـﻴـﻜـﻠــﺔ اﻟـ ـﻘ ــﻮى وﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﻘــﻮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﺣــﺬرﻧــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺨﻄﻮات
اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻟﻼﻧﻘﻀﺎض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض ان ﺗﻜﻮن
ﻋ ـﻠ ــﻰ رأس أوﻟـ ــﻮﻳـ ــﺎت اﻻﻫ ـﺘ ـﻤ ــﺎم
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ".
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف ﻓـ ـﻬ ــﺎد ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻻﻣــﺔ :ﻟﻼﺳﻒ
رﻏ ــﻢ اﻟﺘﻌﻬﺪ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ ﻓــﻲ دور
اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﺨﺬ
اي إ ﺟـ ــﺮاء اﻻ ﺑـﻌــﺪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻓ ـ ـ ــﻼﺗ ـ ـ ــﺰال ﻣـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎوﻻت اﻻﺳـ ـ ـ ـ ــﺮاع
ﻓ ــﻲ ﺧـ ـﻄ ــﻮات اﻟ ــﺪﻣ ــﺞ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮة،
وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻮق اﻟﻮﺻﻒ وﺗﻬﺪم
ﻛﻞ ﺗﻌﺎون ﺗﺪﻋﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮاء
ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل وزﻳ ــﺮة اﻟ ـﺸــﺆون اﻧــﺬاك
او وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﺸــﺆون ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء اﻟﺬي ﺗﻌﻬﺪ اﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺑﻌﺪم اﻧﺨﺎذ اي اﺟــﺮاء ات اﻻ ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ.
وﺗﺴﺎءل ﻓﻬﺎد :ﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎء
ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ اﻋ ـ ـ ــﺎدة اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﻜ ـﻠ ــﺔ؟ وﻣ ــﺎ
ﻣﺼﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ
وﻣـ ـﺼـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺆوﻟـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ
ﺣ ـﺼ ـﻠ ــﻮا ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﺮاﻛ ــﺰ ﻗــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ
ووﻇــﺎﺋـﻔـﻬــﻢ؟ وﻣ ــﺎ اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ اﻟﺘﻲ

اﻟﺪﻻل ﻳﺴﺄل اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ
ﻋﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ »ﻧﺰاﻫﺔ«
وﺟ ـ ــﻪ اﻟـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟ ـ ــﺪﻻل
ﺳـ ـ ــﺆاﻻ إﻟ ـ ــﻰ وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺪل وزﻳ ــﺮ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻬﺪ
اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ ﻋﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد "ﻧﺰاﻫﺔ".
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺆال ان "ﻣ ــﻦ
أﻫ ــﻢ ﻣــﺎ ﻧــﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻫﻴﺌﺔ
ﻣ ـﻜــﺎﻓ ـﺤــﺔ اﻟ ـﻔ ـﺴ ــﺎد ﻣ ـﻨــﺬ ﺻـ ــﺪوره
اﻷول ﻓ ــﻲ ﻋـ ــﺎم  2012ﻫ ــﻮ ﻗ ـﻴــﺎم
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
ﺑـ ــﺈﺻـ ــﺪار اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ
ً
ﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺎﻓ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺴـ ــﺎد ،وﻣ ـ ــﺆﺧ ـ ــﺮا
ﺻﺪرت ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻗﻠﺘﻪ وﺳﺎﺋﻞ
اﻻﻋ ـ ـ ـ ــﻼم اﻻﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﻧ ـ ــﺎدى ﺑ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﺑ ـﻌــﺪ ﺗــﺄﺧــﺮ
ً
وﺻـ ــﻞ إﻟـ ــﻰ  6ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﺗ ـﻘــﺮﻳ ـﺒــﺎ،
ﻟـ ـ ــﺬا ﻳـ ــﺮﺟـ ــﻲ إﻓ ـ ــﺎدﺗ ـ ــﻲ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ:
ﻣ ـ ــﺎ إﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات ﻫـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ ﻣ ـﻜ ــﺎﻓ ـﺤ ــﺔ
اﻟـﻔـﺴــﺎد ﻹﻋـ ــﺪاد اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ؟
ً
وﻣ ــﻦ ﻗ ــﺎم ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺑــﺈﻋــﺪاد ﺑﻴﺎﻧﺎت
ووﺛ ــﺎﺋ ــﻖ اﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ؟ وﻣــﻦ
ﻫ ــﻢ اﻷﻃ ـ ــﺮاف اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﻮن اﻟــﺬﻳــﻦ
ﺳﺎﻫﻤﻮا ﻓﻲ اﻋﺪاد اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت أو اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت أو
اﻻﻓﺮاد؟".
وﻃ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺐ ﻣـ ـ ــﻮاﻓـ ـ ــﺎﺗـ ـ ــﻪ ﺑـ ـﻘ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ
اﻷﻃ ــﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗــﻢ أﺧــﺬ رأﻳـﻬــﺎ ﻓﻲ
اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻗـﺒــﻞ اﻋـﺘـﻤــﺎدﻫــﺎ،
وﻫﻞ ﺗﻢ أﺧﺬ رأي أي ﻣﻦ ﻟﺠﺎن أو

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻻل

أﻋ ـﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ ﻓــﻲ إﻋ ــﺪاد
ﻣـ ـﺴ ــﻮدة اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ؟ وﻫ ــﻞ
أﺧﺬ اﻟﺮأي ﻣﻦ اﻻﻃــﺮاف ﻛﺎن ﺑﻨﺎء
َ
ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺔ أو ﺧﻄﻮات ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ
ﻋﺪﻣﻪ؟ ﻣﻊ ﻣﻮاﻓﺎﺗﻪ ﺑﺘﻠﻚ اﻷﺳﺲ
أو اﻻﻟﻴﺎت.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻃ ـﻠ ــﺐ ﻣ ــﻮاﻓ ــﺎﺗ ــﻪ ﺑـﻨـﺴـﺨــﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮد أو اﻻﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴ ــﺎت ﻣﻊ
اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴــﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻢ اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق ﻣ ـﻌ ـﻬــﺎ ﻹﻋـ ــﺪاد
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻘ ــﻮد اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ أﻧـ ـﻔـ ـﻘ ــﺖ ﻹﻋ ـ ـ ــﺪاد
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.

اﻟﻨﺼﺎب ﻳﻄﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎع »اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ«
اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟـ »اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ«
ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻟــﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ،أﻣ ــﺲ ،ﻟﺠﻨﺔ اﻟ ـﺸــﺆون اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ واﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟـ"اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ" ،ﺑﺴﺒﺐ
ﻋﺪم اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﺼﺎب ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ وﺟﻮد وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ د .ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺤﺠﺮف
ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ رﺳﻤﻴﺔ ،ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻴﻮم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮاﺋﺾ واﻟﺸﻜﺎوى
وﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت واﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ.
وﺗﺒﺤﺚ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮاﺋﺾ واﻟﺸﻜﺎوى ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ،اﻟﺬي ﻳﻌﻘﺪ ﺻﺒﺎح
اﻟﻴﻮم ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﺎوى ﺑﺤﻀـﻮر وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ.
ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻬــﺎ ،ﺗـﻨــﺎﻗــﺶ ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺎت واﻟ ـﺤ ـﺴــﺎب اﻟـﺨـﺘــﺎﻣــﻲ ﻓﻲ
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ،اﻟﺬي ﻳﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ ،اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻮزارة
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟ ـﻤــﺎء ﻋــﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  2018-2017وﻣــﻼﺣـﻈــﺎت دﻳــﻮان
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﺟﻬﺎز اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﺑﺸﺄﻧﻪ ،ﺑﺤﻀـﻮر ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ:
وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ،ووزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺟﻬﺎز اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ،
ودﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ودﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.

ﻋﺎﺷﻮر ﻹﺳﻘﺎط اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻬﻢ
ﻗـ ــﺪم اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﺻ ــﺎﻟ ــﺢ ﻋ ــﺎﺷ ــﻮر
اﻗ ـﺘــﺮاﺣــﺎ ﺑ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﺑ ـﺸــﺄن اﺳـﻘــﺎط
اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻬﻢ ،ﺑــﺄن ﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
ً
ﺑ ـﺘ ـﺤ ـﻤــﻞ ﻫـ ــﺬه اﻟـ ــﺪﻳـ ــﻮن ﺗـﺴـﻬـﻴــﻼ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮرﺛﺔ وﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﻷﻋﺒﺎء
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻠﻬﻢ.
وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻧ ـ ـ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ ﺣـ ـﻴ ــﻦ ﺗ ـﻘ ــﻮم
اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻘﺮوض
واﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪات ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺪول
واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت ﺧـ ـ ـ ــﺎرج دوﻟـ ــﺔ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺗ ـﻘ ــﻮم ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺑ ـﻴــﻦ ﺣﻴﻦ
وآﺧ ــﺮ ﺑــﺈﺳـﻘــﺎط اﻟ ـﻘــﺮوض ﻋﻨﻬﻢ،
وﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻞ ﻓــﻲ دوﻟ ــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻣ ــﻮاﻃ ـﻨ ــﻮن ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ
دﻳﻮن ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺮض اﺳﻜﺎﻧﻲ
أو اﺳﺘﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ

ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﺷﻮر

ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ وﺣـﻴــﻦ
ﻳﺘﻮﻓﻮن ﻳﻠﺘﺰم ورﺛﺘﻬﻢ ﻣﻦ زوﺟﺔ
أو زوج وأﺑﻨﺎء وواﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻠﻚ
اﻟﺪﻳﻮن ﻣﻤﺎ ﻳﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻠﻬﻢ وﻳﺰﻳﺪ
أﻋﺒﺎءﻫﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﻬﺎد

ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻳﺼﺎﻟﻬﺎ ﻟﻬﺆﻻء
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺪﻣﻮن  63اﻟﻒ
ﻣﻮﻇﻒ؟ وﻫﻞ ﻫﺬا اﻻﺟﺮاء ﻳﺤﻘﻖ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮدة؟ وﻣﺎ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎء ﻫﺬا
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ؟
وﺗﺎﺑﻊ :ﻣﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎء
اﻋ ــﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ وإﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑﻬﻴﺌﺔ
اﻟـﻘــﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﻔﻘﺖ ﻓﻲ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻠـﻔــﺎت اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﺔ ﺑﻬﺎ
ﻛﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟـﺴـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ واﻟـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ؟ ﻻﻓـﺘــﺎ اﻟــﻰ ان اﻟــﻮزﻳــﺮة

اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﻟـﻠـﺸــﺆون اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ
ﺻــﺮﺣــﺖ ﺑﺎﻟﻤﻀﻲ ﺑــﺎﻟــﺪﻣــﺞ ﻻﻧــﻪ
ﺟﺎء ﺑﻌﺪ دراﺳﺎت.
وﻗ ــﺎل ﻓ ـﻬــﺎد :ﻋـﻨــﺪ اﻟ ـﺸــﺮوع ﻓﻲ
ﻗــﺮار اﻟﺪﻣﺞ ﺷﻬﺪت ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮى
ا ﻟـﻌــﺎ ﻣـﻠــﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﺷــﺮ ﺳــﺔ ﻟﺘﺴﻜﻴﻦ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﺷﺮاﻓﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﻼل
ﻓ ـﺘ ــﺮة اﺳ ـﺘ ـﻘــﺎﻟــﺔ اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮة ﻛــﺄﻧـﻬــﺎ
ﺧ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻮة اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎﻗ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻻﺣ ـ ـﺘـ ــﻼل
ً
اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻻﺷــﺮاﻓ ـﻴــﺔ ،ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ:
ﻣــﺎ ﻣﺼﻴﺮ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟـﺠـﻬــﺎز ﺑﻌﺪ
اﻟﺪﻣﺞ وﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ وﺷﻮاﻏﺮﻫﻢ؟

ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺄﻛ ـﻴــﺪ ﺳ ـﺘ ـﻜ ــﻮن ﻫ ـﻨ ــﺎك ازﻣ ــﺔ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
وأوﺿـ ـ ـ ــﺢ ان "ﻣ ـ ــﺎ ﻳـ ـﺤ ــﺪث ﻫــﻮ
ﻫﺪم ﻻﺣﻼم اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ اﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ ﺑــﺎﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﻢ
)ﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل( ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻳ ــﺮﺗ ــﺎح اﺻ ـﺤ ــﺎب
اﻟﻘﺮار ،وﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮل ﻣﺎ ﻫﻜﺬا ﻳﺘﻢ
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣ ــﻊ اﻟـﻌـﻨـﺼــﺮ اﻟـﺒـﺸــﺮي
واﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺑــﺎﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﺨــﺎص،
وﻫﺬا اﻻﻣﺮ ﻟﻦ ﻳﻤﺮ ﻣﺮور اﻟﻜﺮام".
وﺗ ـﺴــﺎء ل :ﻛﻴﻒ ﻧﺄﺗﻤﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎ
ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻋﻠﻰ ادارة ﻣﻠﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻫﻮ ﻓﺸﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ
اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟــﻮاﻓــﺪة وﻟﻢ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﻠﻬﺎ وﺗﺠﺎر اﻻﻗﺎﻣﺎت
ﻣ ـ ـ ـ ــﻸوا ﺳ ـ ـ ــﻮق اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ووزﻳ ـ ـ ـ ــﺮة
اﻟ ـﺸــﺆون ﺗـﻘــﻮل ﻻ ﻳﻜﻔﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎب
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﻟﺸﺆون؟
ً
ﻣـ ـﺘـ ـﺴ ــﺎﺋ ــﻼ :ﻫـ ــﻞ ﺣـ ـﻘ ــﻖ اﺣـ ـ ــﺪ ﻣــﻊ
اﻟﻮزﻳﺮة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ؟
وﻗﺎل :ﻛﻴﻒ ﻧﺠﻌﻞ ﻣﺼﻴﺮ آﻻف
ﻣ ــﻦ اﻟـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟﺨﺎص ﺑﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺨـﻤــﺔ ﺑــﺎﻟـﻔـﺴــﺎد؟
ﻻﻓـﺘــﺎ اﻟــﻰ ان وﺿــﻊ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟــﺪرة
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ــﺎﻟ ــﺔ وﻋـ ـ ـ ــﺪم اﺻ ـ ـ ـ ــﺪار ﻧـﺴــﺐ
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﺎﻟــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع
ً
ارﺿﺎء ﻟﻠﺘﺠﺎر ﻣﺜﺎل اﺧﺮ
اﻟﺨﺎص
ﻟﻠﺘﺨﺒﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.

٥

اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺤﺠﺮف ﻟﻔﺘﺢ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺗﺠﺎوزات »اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر«
ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻤﺮ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ د .ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺤﺠﺮف
ﺑـﻔـﺘــﺢ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎوزات اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدة ﻓ ــﻲ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.
وﻗﺎل اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،إن ﻫﻨﺎك
ﺗﺠﺎوزات ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،وإﻧﻪ ﺳﻴﺘﺪرج ﻓﻲ
إﺟﺮاء اﺗﻪ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ.
وأو ﺿــﺢ أن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﺑﺪون راﺗﺐ ﻟﻤﺪة ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ ،واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻪ ﺑﺘﺮوﻳﺞ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ
ﺑﺎﻹﻣﺎرات ﺧﻼل اﻹﺟﺎزة ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺸﺄن
ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻇﻒ وﺗﺤﺮك اﻟﻮزﻳﺮ وﻋﺰﻟﻪ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ
ﻳﻜﻔﻲ وﻳﺠﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﺤﻮا ﻟﻪ ﺑﺘﺠﺎوز اﻟﻠﻮاﺋﺢ.
وﻗ ــﺎل إن ﻫ ـﻨــﺎك ﺷــﺮﻛــﺔ ﻻ ﺗـﻨـﻄـﺒــﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ اﻟ ـﻀــﻮاﺑــﻂ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ
ﺑﻔﺘﺢ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺤﺪوث ﺧﺴﺎرة ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺑﺴﺒﺐ ﻋــﺪم ﻗــﺪرة ا ﻟـﺸــﺮ ﻛــﺔ اﻻ ﺳـﺘـﻤــﺮار ﻓﻲ
إدارة اﻷﺻﻮل وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ.
وﻛﺸﻒ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﻳﺮ
دا ﺋــﺮة ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻹ ﻋــﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ
ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﺎن ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك إﻻ ﻣﺮﺷﺢ واﺣﺪ
ﻫﻮ اﻟﺬي ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎره.
ً
ﻣﺴﺘﻮف ﻷﻫﻢ
ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻣــﻦ ﺧــﺎرج اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻏﻴﺮ
وذ ﻛــﺮ أن ﻫﻨﺎك
ٍ
ّ
ﺷﺮط وﻫﻮ أﻻ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة ﻋﻦ  12ﺳﻨﺔ ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﺗﻢ ﻗﺒﻮل
أوراﻗﻪ ودﺧﻞ ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﻄﻴﺢ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وأﺿﺎف أن ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺗﻌﺎب ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ
ً
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻳﻄﺮح ﺗﺴﺎؤﻻ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب دﻓﻊ أﺗﻌﺎب ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
ً
وﺑﻴﻦ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ أن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت أﻳﻀﺎ أن ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ
ﻹدارة ﻃــﻮال ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻫﺬه اﻹدارة ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  14ﺳﻨﺔ ﻟﻢ
ﻳﻘﻢ ﺑﻌﻘﺪ أي اﺟﺘﻤﺎع وﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺄي اﺳﺘﺜﻤﺎر أو ﻛﺘﺎﺑﺔ أي ﺗﻮﺻﻴﺔ
ﻃﻮال ﻫﺬه اﻟﻤﺪة.
وﺗﺎﺑﻊ أﻧﻪ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﺗﻤﺖ ﺗﺮﻗﻴﺘﻪ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻃﻮال ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻨﺼﺐ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻧﺼﻒ ﻟﻢ
ً
ً
واﺣﺪ ا ﺑﻤﺪﻳﺮي اﻹدارات ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻳﺪﻳﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ
ﻳﻌﻘﺪ
ّ
ً
 300ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺎﺿﺎه وﻫﻮ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع.

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت
اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﻳﺴﺘﻔﺴﺮ ﻋﻦ
ﺧﺼﺨﺼﺔ »اﻟﻤﻌﺎدن«

أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ

وﺟ ـ ـ ـ ـ ــﻪ اﻟ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ــﺐ أﺳـ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﺔ
اﻟ ـﺸــﺎﻫ ـﻴــﻦ ﺳ ـ ــﺆاﻻ إﻟـ ــﻰ وزﻳ ــﺮ
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة واﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ وزﻳ ــﺮ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺧﺎﻟﺪ
اﻟ ــﺮوﺿ ــﺎن ،اﺳﺘﻔﺴﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ
ﻧﻴﺔ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﺧﺼﺨﺼﺔ
إدارة "اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎدن اﻟ ـﺜ ـﻤ ـﻴ ـﻨــﺔ"،
وﺗـ ـﺤ ــﻮﻳـ ـﻠـ ـﻬ ــﺎ إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺎت
ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺤﺘﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﺮﺑﺢ.
وﺗ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎءل اﻟـ ـﺸ ــﺎﻫـ ـﻴ ــﻦ "ﻫ ــﻞ
ﺻ ــﺪرت أي ﻗ ــﺮارات ﻹﻏ ــﻼق أي
ﻣ ــﻦ ﻓ ـ ــﺮوع أو ﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ــﺬ اﻟـﺸـﺤــﻦ
ا ﻟـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﻮي ﻹدارة "ا ﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌ ـ ــﺎدن
اﻟ ـﺜ ـﻤ ـﻴ ـﻨ ــﺔ"؟ ﻓ ــﻲ ﺣـ ــﺎل اﻹﺟ ــﺎﺑ ــﺔ
ﺑـ ــﺎﻹﻳ ـ ـﺠـ ــﺎب ﻳـ ــﺮﺟـ ــﻰ ﺗـ ــﺰوﻳـ ــﺪي
ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات".
وأﺿ ــﺎف "ﻣــﺎ ﻣﺼﻴﺮ اﻟـﻜــﻮادر
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ــﺬا
اﻟـﻘـﻄــﺎع؟ وﻣ ــﺎ ﺿـﻤــﺎﻧــﺎت إﺣـﻜــﺎم
اﻷﻣﻦ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻐﺶ
وﺧــﺪﻣــﺎت اﻟﻤﻨﺎوﺑﺔ ) 24ﺳﺎﻋﺔ(
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻬﺎم ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ
اﻟﻮزارة إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ؟".

٦
ﻣﺤﻠﻴﺎت
»ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت« ﺗﺘﺤﻮل ﻣﻦ رﻗﺎﺑﻴﺔ إﻟﻰ »ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ«
دلبلا

•
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»اﻟﻤﻮاﺻﻼت« أﺳﻨﺪت إﻟﻴﻬﺎ إدارة اﻟﻮﺻﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻜﺎﺑﻼت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ

اﻹدارة اﻷﻋﻠﻰ
ً
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻺﻳﺮادات
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة
ﺑﻤﻌﺪل ﻳﺘﺠﺎوز 30
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﺖ "اﻟـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ـ ــﺪة" ،ﻣ ــﻦ
ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ،أن وزارة اﻟﻤﻮاﺻﻼت
أﻧـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺖ ﺟ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﻊ اﻹﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات
اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ واﻹدارﻳ ـ ــﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻨﻘﻞ إدارة اﻟﻮﺻﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
اﻟ ـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت
اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ ،إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،
ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﻮل اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
وﻛ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺎدر أن
اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ أﺗ ـ ـﻤـ ــﺖ ،ﻣـ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒ ـﻬــﺎ،
ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﺘ ــﺮﺗ ـﻴ ـﺒ ــﺎت اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋ ـﻴــﺔ
اﻟـ ـ ــﻼزﻣـ ـ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻠ ــﻢ ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎم ﻫ ــﺬه
اﻹدارة اﻟ ـﺤ ـﻴــﻮﻳــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ
ً
ً
ﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻋ ـﺼ ـﺒــﺎ رﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺎ ﻵﻟـﻴــﺔ
ﻋـﻤــﻞ اﻟـ ـ ــﻮزارة ﺧ ــﻼل اﻟـﺴـﻨــﻮات
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﺔ
ﻋ ـ ــﻦ ﻛ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻼت اﻟ ـ ــﺮﺑ ـ ــﻂ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ

ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺟﻤﻴﻊ
دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺰود ﺷﺮﻛﺎت
اﻹﻧـ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺖ اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ ﺑ ــﺪواﺋ ــﺮ
اﻟﺮﺑﻂ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول.
وأ ﺿ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﺖ أن ﻫ ـ ــﺬه اﻹدارة
ﻣ ـ ـﺴـ ــﺆوﻟـ ــﺔ ﻛ ـ ــﺬﻟ ـ ــﻚ ﻋـ ـ ــﻦ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ
وﺻ ـﻴــﺎﻧــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ
ﺑﺎﻷﻟﻴﺎف اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ واﻹﺷــﺮاف
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎﺳﻢ ﻛﻮﺻﻼت
ﻣـﺤـﻠـﻴــﺔ ،واﻟ ــﺮﺑ ــﻂ ﻣــﻊ اﻟﻤﻘﺎﺳﻢ
اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ﻛ ــﻮﺻ ــﻼت ﺧــﺎرﺟ ـﻴــﺔ،
ﻣـ ــﺆﻛـ ــﺪة أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺗـ ـﻌ ــﺪ ﻣـ ــﻦ أﻋ ـﻠــﻰ
ً
إدارات ا ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ــﺎ
ﻟـ ـ ـ ــﻺﻳـ ـ ـ ــﺮادات اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﻮﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﺗ ـ ــﺪﺧ ـ ــﻞ ﻓـ ـ ــﻲ ﺧـ ــﺰﻳ ـ ـﻨـ ــﺔ اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ،إذ ﻳﺘﺠﺎوز إﺟﻤﺎﻟﻲ
دﺧﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ.

وﻟﻔﺘﺖ إﻟــﻰ أن "اﻻﺗ ـﺼــﺎﻻت"
أﻧ ـ ـﻬـ ــﺖ ﻛـ ــﺬﻟـ ــﻚ إﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات ﻧ ـﻘــﻞ
ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة ،وﻋــﺪدﻫــﻢ ،50
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ،وذﻟ ــﻚ ﺑﻌﺪ
إﺟـ ـ ــﺮاء ﻣ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻼت ﻣ ـﻌ ـﻬــﻢ ،ﻟـﺒــﺪء
ً
ً
ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ.
وأﻛـ ـ ـ ــﺪت اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎدر أن ﻧـﻘــﻞ
ﻫــﺬه اﻹدارة ﻣــﻦ "اﻟـﻤــﻮاﺻــﻼت"
إﻟ ــﻰ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﻟ ــﻢ ﻳـﻜــﻦ اﻷول ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻪ ،إذ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﻘﺘﻪ ﺧﻄﻮات
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓــﻲ ﻧﻘﻞ إدارة
ً
اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮددات ﺑـﻤــﻮﻇـﻔـﻴـﻬــﺎ أﻳ ـﻀ ــﺎ،
وﻧ ـﻘــﻞ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻧ ـﻄــﺎﻗــﺎت اﻷرﻗ ــﺎم
و ﺧ ـ ــﺪ ﻣ ـ ــﺔ " ،"800ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨ ــﺔ أ ﻧ ــﻪ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺳﺘﺒﻘﻰ
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﻣ ـﻌ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻘ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت
وإدارات ﻣﺤﺪودة.
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ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﻧﺪوة ﻋﻦ أﻣﺮ اﻟﺼﻠﺢ
ﻓﻲ اﻟﺤﻮادث اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
اﻋﻠﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ووﻛﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻋﻮﻳﺪ
اﻟﺜﻮﻳﻤﺮ أﻧﻪ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ
دور اﳌﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺪوة
ﻋﻦ أﻣﺮ اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺤﻮادث
اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ وﳌﻌﺮﻓﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻹﺟﺮاء ات اﳌﺘﺒﻌﺔ
ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ.
وﺳﻴﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺪوة اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻘﺎم ﻓﻲ ﻣﺴﺮح اﳌﻌﻬﺪ
اﻷرﺑﻌﺎء اﳌﻘﺒﻞ اﻟﺴﺎﻋﺔ
ً
ﻣﺴﺎء  ،ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ
٥:٣٠
اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺆون إدارات
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﺟﻤﺎل اﻟﺮﻳﺶ ،وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻧﻮاف
اﻟﻜﻮت.

»اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت واﻟﺪوﺣﺔ« ﺗﺴﻠﻢ زﻛﺎﺗﻬﺎ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة

ﻣﺪﻳﺮة »اﻷﻧﺒﺎء« اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺘﺴﻠﻢ دﻋﻮة ﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﻟﺴﻠﻴﻤﺎن :اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻤﺘﻌﻔﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وأﻫﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﺳﻠﻢ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى
روﻣﺎﻧﻴﺎ ﻃﻼل اﻟﻬﺎﺟﺮي
دﻋﻮة رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟـ "ﻛﻮﻧﺎ" اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺒﺎرك
اﻟﺪﻋﻴﺞ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻻﻧﺒﺎء
اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﻛﻼودﻳﺎ ﻧﻴﻜﻮﻻي
ﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺒﻼد.
وﻗﺎل اﻟﻬﺎﺟﺮي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟـ "ﻛﻮﻧﺎ" اﻣﺲ ان دﻋﻮة
اﻟﺰﻳﺎرة ﺗﻬﺪف اﻟﻰ ﺑﺤﺚ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳌﺸﺘﺮك ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻋﻼﻣﻲ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴﻮدة
ﻣﺸﺮوع اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺘﲔ.
واﺿﺎف ان اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ
رﺣﺐ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻪ
ﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺖ ووﻋﺪ ﺑﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎ
ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ.
واوﺿﺢ ان ﻧﻴﻜﻮﻻي ﻗﺪﻣﺖ
دﻋﻮة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟـ "ﻛﻮﻧﺎ" ﻟﺰﻳﺎرة روﻣﺎﻧﻴﺎ.
وﺑﺤﺚ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﻊ ﻧﻴﻜﻮﻻي ﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺮ
اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻋﻼﻣﻲ ﺑﲔ
وﻛﺎﻟﺘﻲ اﻻﻧﺒﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات.

ﺳﻠﻤﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت
واﻟ ــﺪوﺣ ــﺔ اﻟـﺘـﻌــﺎوﻧـﻴــﺔ زﻛ ــﺎة أﻣ ــﻮال
اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ ﻟـﻤـﻤـﺜــﻞ ﺑـﻴــﺖ اﻟــﺰﻛــﺎة
ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺠﻴﻤﺎز ،واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ 35762
دﻳـﻨــﺎرا ﻋــﻦ ﻋــﺎم  ،2018ﺑــﺰﻳــﺎدة 10
آﻻف دﻳ ـﻨ ــﺎر ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ،
ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻻدارة
ﺷ ـﻤــﻼن اﻟـﺴـﻠـﻴـﻤــﺎن ،وﻧــﺎﺋ ـﺒــﻪ ﻋﻠﻲ
اﻟ ـﺸ ـﻤــﺮي ،وأﻣ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق ﺑــﺪر
اﻟﺮدﻋﺎن ،ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت
ﺳ ـﻴــﻒ اﻟ ـﺒ ــﺬاﻟ ــﻲ ،ورﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﺼﻴﺮي،
ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻄﺎب،
و ﻋـ ـ ـﻀ ـ ــﻮ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻻدارة ﻋ ـﻘــﻞ
اﻟﺴﻌﺪي.
ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،أﻋﺮب اﻟﺴﻠﻴﻤﺎن
ﻋﻦ اﻋﺘﺰازه وﺗﻘﺪﻳﺮه ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺬي
ﻳ ـﻘ ــﻮم ﺑ ــﻪ ﺑ ـﻴــﺖ اﻟ ــﺰﻛ ــﺎة ﻓ ــﻲ ﺧــﺪﻣــﺔ
ﻓــﺮﻳـﻀــﺔ اﻟ ــﺰﻛ ــﺎة ،وﺗـﻔـﻌـﻴــﻞ دورﻫ ــﺎ
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ ،ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﻋـﻄــﺎﺋــﻪ
اﻟﻤﺸﻬﻮد ،واﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﺤﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺳﻮاء

وﻓﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت واﻟﺪوﺣﺔ ﺧﻼل ﺗﺴﻠﻴﻢ زﻛﺎة أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎل اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ أو اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ،
داﻋﻴﺎ اﻟﻠﻪ أن "ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل
اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﻴ ــﺰان اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤ ـﻴــﻦ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺼ ــﺮح اﻟ ـﻌ ـﻈ ـﻴــﻢ اﻟ ــﺬي
ﻧﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ".
واﻛـ ــﺪ اﻧ ــﻪ ﺗ ــﻢ اﻻﺗ ـﻔ ــﺎق ﻣ ــﻊ ﺑﻴﺖ
اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ زﻛﺎة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟـ ـ ـ ــﻰ اﻷﺳـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌـ ـﺜ ــﺮة ﻣـ ــﺎدﻳـ ــﺎ

واﻟﻤﺘﻌﻔﻔﺔ واﻟﻤﺴﺎﺟﻴﻦ واﻟﻔﺌﺎت
اﻻﺧ ــﺮى ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ وأﻫــﺎﻟــﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت واﻟﺪوﺣﺔ،
ﻹدﺧﺎل اﻟﻔﺮح واﻟﺴﺮور ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮب
ﻫﺬه اﻷﺳﺮ ورﻓﻊ اﻟﻜﺮب ﻋﻨﻬﻢ.
وأ ﺿ ـ ـ ـ ــﺎف أن ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻹدارة
ﺣﺮص ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺬه اﻟﺰﻛﺎة
ﻋﻦ ﻋﺎم  ،2018ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﺗـﺴـﻠـﻴــﻢ اﻟــﺰﻛــﺎة
ﻟﺒﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﺗﺴﻠﻴﻢ زﻛﺎة
أﻣـ ــﻮال اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ ﻟـﺒـﻴــﺖ اﻟــﺰﻛــﺎة
ﻫﻮ دﻋﻢ ﻟﻠﺒﻴﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺳﺎﻟﺘﻪ
ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻣﻦ
أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم.
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الفاضل« :الخدمة المدنية» ملتزم بدوام الـ « 7ساعات» للجميع
ةديرجلا
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«تطبيق النظام وربطه بالبصمة وتقييم الموظفين يختلف من وزارة إلى أخرى»
سيد القصاص

أكد وزيــر النفط وزيــر الكهرباء
والماء د .خالد الفاضل ،أن ديوان
الخدمة المدنية ملتزم بقرار الدوام
مدة « 7ساعات» لجميع الموظفين
ف ــي وزارات ال ــدول ــة« ،ول ـك ــن فـتــرة
تـطـبـيــق ه ــذا ال ـن ـظ ــام ،ورب ـط ــه مع
ن ـظــام الـبـصـمــة ،وبــال ـتــالــي تقييم
الـمــوظـفـيــن هــو ال ــذي يختلف من

وزارة إلــى أخ ــرى» .وقــال الفاضل،
ف ــي ت ـصــريـ ٍـح ص ـبــاح أمـ ــس ،خــال
اف ـ ـت ـ ـتـ ــاحـ ــه «مـ ـ ـع ـ ــرض الـ ــوسـ ــائـ ــل
المرشدة للطاقة بمشاركة شركات
متخصصة» في مبنى الوزارة ،إنه
ج ــار التنسيق حــالـيــا بـيــن دي ــوان
الخدمة المدنية وال ــوزارة ،للتأكد
م ــن س ــاع ــات ال ـع ـمــل ل ـه ــذه الـفـتــرة

بوشهري :دوافع خفية إلثارة تصريحات قديمة
أك ــد وك ـيــل وزارة الـكـهــربــاء وال ـم ــاء م .محمد
بوشهري تعليقا على ما تم تداوله في وسائل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ح ــول أح ــد تـصــريـحــاتــه
التي تقارن بين االستهالك المحلي والخارجي
لـلـمـيــاه ،أن ه ــذا الـتـصــريــح قــديــم يـعــود إل ــى عــام
 ،2015ويشير الى أن معدالت استهالك الفرد في
الكويت ال «الكويتي».
وعن سبب إثارة هذا التصريح وتوقيته ،قال
ّ
إن «من علق على التصريح ال يالم ،ولكن من نشره

بداية ال نعلم ما هي دوافعه؟ ،ولكنه أتاح الفرصة
للحديث عن الترشيد ،وكل حريص على مصلحة
الكويت سيأخذ األمر بشكل إيجابي».
وبشأن موضوع اكتتاب المواطنين في محطة
الزور الشمالية ،أشار بوشهري إلى أن «االكتتاب
يطرح مع جهاز الشراكة ،ونسعى إلى أن يتم في
أس ــرع وق ــت مـمـكــن» ،الفـتــا إل ــى أن «ه ـنــاك بعض
الـمـشــاكــل البسيطة الـتــي وقـعــت وج ــار تالفيها
والتعامل معها ،ومن ثم طرح االكتتاب».

إلــى أن يتم الربط بشكل كامل مع
الديوان.

شواغر وظيفية
وع ــن تسكين الـشــواغــر ب ــوزارة
الكهرباء والماء ،أشار الفاضل إلى
أن هناك  200موظف أحيلوا إلى
الـتـقــاعــد بـحـكــم م ــدة عـمـلـهــم ،مما
ي ـتــرتــب عـلـيــه وجـ ــود ش ــواغ ــر في
بعض الوظائف االشرافية ،معلنا
تشكيل لجنة للوظائف االشرافية
بـخــاف لجنة ش ــؤون الموظفين،
لـتـسـكـيــن الـ ـش ــواغ ــر« ،خ ــاص ــة أنــه
عمل يحتاج إلــى تضافر الجهود
الختيار الكفاءات من أبناء الوزارة.
وقــري ـبــا ل ــن ي ـك ــون ه ـن ــاك وظــائــف
شاغرة في الكهرباء».

مصفاة الزور
وفـيـمــا يـخــص «مـصـفــاة ال ــزور»
ومــدى تشكيلها عبئا على وزارة

ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ب ـ ـعـ ــد ت ـغ ـي ـي ــر ت ــوجـ ـه ــات
«ال ـك ـه ــرب ــاء» م ــن اس ـت ـخ ــدام الـنـفــط
الـثـقـيــل ف ــي مـحـطــاتـهــا إل ــى ال ـغــاز
ال ـخ ـف ـي ــف ،أوضـ ـ ــح الـ ـف ــاض ــل «أن ــه
ل ــن ي ـكــون ه ـنــاك ع ــبء عـلــى وزارة
النفط» ،الفتا إلى أن أساس العقد
ال ــذي أنشئت عليه «ال ــزور» وضع
احتمال وج ــود أمــر تغييري بناء
على استعداد «الكهرباء» للتحول
من الوقود السائل إلى الغاز.
وأشار إلى أن التحول للغاز أمر
جيد ،ألن تكلفة إنشاء التوربينات
ومدة دورانها وتشغيلها وكفاءتها
أفضل بكثير مــن الــوقــود السائل،
م ـش ــددا ع ـلــى أن ه ــذا الـتـغـيـيــر لن
يؤثر على وزارة النفط وتعاقداتها.
ً
وردا على سؤال حول العدادات
الــذكـيــة ،ق ــال الـفــاضــل إن «ه ـنــاك 5
آالف عداد ذكي في الكويت ،ولدينا
مناقصة لزيادتها إلــى  300ألــف،
ولــديـنــا خـطــة لتشغيل ال ـ ـ  5آالف
عداد الختبارها ومواءمتها للنظام
ل ـت ــاف ــي أي م ـش ــاك ــل أو أخـ ـط ــاء»،

«فرجان» جنوب صباح األحمد تعود بتالفي السلبيات
●

يوسف العبدالله

أعـ ـ ـ ــادت ال ـم ــؤس ـس ــة الـ ـع ــام ــة ل ـلــرعــايــة
الـسـكـنـيــة «الـ ـف ــري ــج» ال ـك ــوي ـت ــي ،ال ـ ــذي تم
اع ـت ـمــاده فــي مـخـطـطــات م ـشــروع جنوب
مــديـنــة ص ـبــاح األح ـمــد السكنية ببعض
التغييرات البسيطة ،بعد إيقاف العمل به
ً
قبل نحو  20عاما.
وع ـ ـل ـ ـمـ ــت «الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة» م ـ ـ ــن م ـ ـصـ ــادر
إس ـكــان ـيــة مـطـلـعــة ،أن ال ـمــؤس ـســة تــافــت
السلبيات السابقة لفكرة «الفريج» المنفذة

بمشاريعها السابقة ،ومنها إلغاء المواقف
المخصصة فــي قـلــب «ال ـف ــرج ــان» ،والـتــي
تعود مالمحها إلى شكل الجزر السكنية
ً
كــال ـمــوجــودة ســاب ـقــا ف ــي مـنـطـقـتــي بـيــان
والقرين وغيرهما من المناطق األخرى.
ولفتت المصادر إلى أن إلغاء المواقف
فــي قـلــب «ف ــرج ــان» مــديـنــة جـنــوب صباح
األح ـم ــد يــرجــع إل ــى ال ـخ ــاف ال ــدائ ــم بين
ً
الكثير مــن األهــالــي سابقا حــول األحقية
في تلك المواقف التي تقع بمركز الفريج
أمام كل منزل.

الخالد يثمن دور «المركزي»
في حماية الهوية الوطنية

أعرب وزير الداخلية االسبق الفريق متقاعد الشيخ جابر الخالد عن
تقديره لما يقدمه الجهاز المركزي لمعالجة اوضــاع المقيمين بصورة
غير قانونية من خدمات وتسهيالت لهذه الفئة ،مثمنا في الوقت نفسه
الــدور الــرائــد للفضالة والعاملين معه ،مشيدا بحرصهم وتفانيهم في
حماية الهوية الوطنية.
جاء ذلك خالل زيارة الخالد للجهاز المركزي ،حيث كان في استقباله
رئيس الجهاز صالح الفضالة وعدد من القيادات.
بــدوره عبر الفضالة عن اعتزازه بمبادرة الشيخ جابر الخالد بزيارة
الجهاز ،الفتا الى ان الخالد اول رئيس لمجلس ادارة الجهاز المركزي عند
انشائه  2010ابان توليه منصب وزارة الداخلية.
وق ــدم الفضالة خــال الــزيــارة شــرحــا مفصال حــول اخــر المستجدات
المتعلقة بقضية المقيمين بصورة غير قانونية وخطوات الجهاز وجهوده
في معالجة هذه القضية.

الفتا إلى «أننا ال نريد أن نزيد قبل
اخـتـبــار تـلــك ال ـع ــدادات والــوصــول
إلى أفضل طريقة لتشغيلها وفق
طموح وزارة الكهرباء».
وعن معرض الوسائل المرشدة

●

سيد القصاص

قــالــت م ـصــادر مطلعة فــي وزارة األش ـغــال ان
لجنة تقصي الحقائق في غرق الشوارع بسبب
األمـ ـط ــار ق ــارب ــت ع ـلــى إن ـه ــاء وانـ ـج ــاز تـقــريــرهــا
بشكل كــامــل نهاية الشهر ال ـجــاري ،ورفـعــه إلى
وزيـ ــرة األش ـغ ــال الـعــامــة وزيـ ــرة ال ــدول ــة لـشــؤون
اإلسـكــان د .جنان بوشهري تمهيدا لرفعه إلى

ً
نفذت تمرينا بمستشفى السيف بمشاركة  5فرق

جانب من التمرين
والمستشفى خ ــال التمرين،
والـتــي اثبتت ق ــدرة عالية في
التعامل مع مثل هذه الحوادث.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن ف ــرضـ ـي ــة
ال ـت ـمــريــن ن ـصــت ع ـلــى انـ ــدالع
حـ ــريـ ــق ف ـ ــي غـ ــرفـ ــة ال ـك ـه ــرب ــاء
بـ ــالـ ــدور ال ـخ ــام ــس ف ــي مـبـنــى
المستشفى ،ونتج عنه تسرب
مـ ـ ــادة «الـ ـت ــورسـ ـي ــك» ،ب ـع ــد أن

سقطت من أحد الموظفين في
ال ـس ــرداب أث ـنــاء عملية إخــاء
المستشفى.
وأض ـ ـ ــاف ال ـس ـب ـتــي أن ف ــرق
اإلط ـ ـفـ ــاء ت ــوج ـه ــت م ــن م ــراك ــز
ال ـ ـبـ ــدع وال ـس ــال ـم ـي ــة ومـ ـب ــارك
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر وم ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــة الـ ـس ــام ــة
ا ل ـم ـه ـن ـيــة ،وادارة ا لـعـمـلـيــات
الـ ـم ــرك ــزي ــة ،وق ـ ـطـ ــاع ال ــوق ــاي ــة

تباين نيابي حول رأي...
الهاشم اتفاقها مع التقرير ،مشددة على أن «التقاعد المبكر
سيفرغ الجهات الحكومية من الكفاء ات التي تعمل في
أجهزتها الرسمية ،والتي نحن بحاجة إليها».
وأكدت الهاشم لـ «الجريدة» ،أنه ال يمكن الحديث عن
إصالح التركيبة السكانية في وقت يتم التشجيع على
التقاعد المبكر ،مضيفة أن الكل يريد الخروج إلى هذا
النوع من التقاعد ،مما يساهم في إحــداث شواغر تتم
ً
تغطيتها من خالل الوافدين ،وهو أمر غير مقبول تماما.
وأع ــرب ــت عــن تحفظها الـشــديــد عــن ال ـقــانــون الـمـقـ َّـدم
ً
ً
ً
ً
حاليا ،مشيرة إلى أنه يتضمن تنازال حكوميا مشبوها،
وال تزال بعض مواده وشروطه غير واضحة «ملخبطة»،
وتأن
وفي كثير منها تناقض ،وهو بحاجة إلى دراسة
ٍ
كبيرين.
وكشفت أن الكلفة المالية التي سيتكبدها الموظف
ً
ب ـس ـبــب هـ ــذا الـ ـق ــان ــون س ـت ـك ــون ك ـب ـي ــرة جـ ـ ــدا ح ـت ــى مــع
التعديالت الشكلية التي تتجه الحكومة إلى تنفيذها،
مضيفة« :مازلت غير مؤيدة له ،وموافقتي على المداولة
األولى كانت بناء على التعديالت التي أرى أنها صائبة،
لكنها لــم تـتــم ،وب ــات كــل نــائــب يــدلــو ب ــدل ــوه ،ووصـلــت
التعديالت إلى اللجنة المالية من كل حدب وصوب ،وتم
ً
ضمها إلى القانون حتى أصبح مسخا».
م ــن ج ـه ـتــه ،أك ــد ال ـنــائــب ع ـبــدال ـلــه ف ـه ــاد أن ال ـقــانــون
ً
يوفر فرص عمل لـ  18ألف عاطل ،وأن هناك طرقا عدة
لــاسـتـعــانــة بــأص ـحــاب ال ـخ ـب ــرات ،ك ـمــا يـمـكــن منحهم
ً
امتيازات حتى يستمروا في عملهم ،معتبرا أن ادعــاء
ديوان المحاسبة بأن التقاعد المبكر سيفرغ الــوزارات
من الخبرات خاطئ ،وال يحقق المصلحة العامة.
وتـ ـس ــاءل فـ ـه ــاد :أيـ ــن الـ ــديـ ــوان م ــن قـضـيــة ال ـب ـطــالــة؟
ً
مستدركا« :كان يفترض به البحث عن األهداف الحقيقية
للمشروع ،والتي جعلتنا نتبناه ،وأبرزها توفير فرص
عـمــل للشباب الكويتيين ،وتـجــديــد الـهـيــاكــل اإلداريـ ــة،
فالكثير من الموظفين الشباب يتطلعون إلى المناصب
القيادية ،وال يمكن أن ينظروا إلى جزء من الصورة».
وأضاف :لم يكتمل النصاب في اجتماع اللجنة المالية
أمس ،ودخلت الحكومة مع النواب في نظام «المكاسر»،
الذي «ينبغي أن يقف عند حده ،ويتم إقرار القانون الذي
ً
ابتداء ،فإذا رفضه المجلس،
صوتنا عليه وردته الحكومة
نذهب إلى أي مكاسر آخر من الحكومة وقتها».

إل ــى مــوقــع ال ـبــاغ ،وت ــم إخــاء
جميع المرضى والمراجعين
والطواقم الطبية واإلدارية في
ال ـ ــدور ال ـخــامــس والـمــوظـفـيــن
الـ ـم ــوج ــودي ــن فـ ــي الـ ـ ـس ـ ــرداب،
وتعاملت فرقة المواد الخطيرة
مع حادث التسرب في مختبر
الـمـسـتـشـفــى ووض ـع ــت خيمة
للتطهير ،بعد إزالة المادة.

الجهات المختصة .وأشارت إلى ان لجنة تقصي
الحقائق استمعت األسـبــوع الفائت إلــى بعض
المختصين في شركة البترول الوطنية للتأكد
مــن ج ــودة م ــادة البيتومين الـتــي يتم االعتماد
عليها بشكل أســاســي فــي سفلتة الـطــرق ،الفتة
إلى ان اللجنة مــازال لديها بعض األسماء التي
سيتم استدعاؤها قبل البدء في صياغة تقريرها
النهائي.

زبيدوف :خط مباشر بين الكويت
و«دوشنبه» العام الجاري
●

محمد الشرهان

نـفــذت فــرق اإلط ـفــاء ،صباح
ً
ً
أم ـ ـ ـ ــس ،ت ـ ـمـ ــري ـ ـنـ ــا عـ ـمـ ـلـ ـي ــا فــي
مـ ـبـ ـن ــى م ـس ـت ـش ـف ــى الـ ـسـ ـي ــف،
بحضور المدير العام لإلدارة
الـعــامــة لــإطـفــاء الـفــريــق خالد
الـمـكــراد ،ونــائــب المدير العام
لقطاع المكافحة اللواء جمال
البليهيص.
وتـ ـن ــاول الـتـمــريــن فرضية
انــدالع حريق نتج عنه تسرب
مادة «التورسيك» ،ووقوع عدد
من اإلصابات وصفت حالتهم
ب ـيــن ال ـخ ـط ـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة
والطفيفة.
وقــال مدير إطـفــاء محافظة
حولي ،العميد طارق السبتي،
فـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،إن
«ه ــذا الـتـمــريــن يــأتــي فــي اطــار
التنسيق مــع إدارة مستشفى
السيف وخطط قطاع المكافحة
ً
المعدة لذلك» ،مؤكدا جاهزية
ك ــوادر اإلدارة العامة لإلطفاء

ل ـل ـط ــاق ــة ،ذك ـ ــر الـ ـف ــاض ــل أن ـ ــه ج ــاء
ب ـتــرش ـيــح م ــن ات ـح ــاد الـجـمـعـيــات
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة ،وت ـ ــم ال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
االتحاد لتقديم كوبونات للتوفير
ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن ل ـل ـت ــأك ــد مــن

اسـتـخــدامـهــم لـهــذه التكنولوجيا
الحديثة للتوفير بفاتورة الكهرباء
وال ـم ــاء ،وتـخـفـيــض الـضـغــط على
الشبكة الكهربائية في الكويت.

«تقصي الحقائق» بشأن األمطار ترفع
تقريرها النهائي نهاية الشهر الجاري

«اإلطفاء» :قدراتنا عالية في التعامل مع الحوادث
●

الخالد خالل زيارته للجهاز المركزي

وذكــرت أن المؤسسة أعــادت مخطط
«ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــج» فـ ـ ــي م ـ ـشـ ــروع ـ ـهـ ــا الـ ـج ــدي ــد
بجنوب مدينة صباح األحمد ،لتوفير
ً
نسب كبيرة جــدا من المواقع المميزة
لتوزيعها على المواطنين مثل البطن
والظهر والــزاويــة وغيرها من المواقع
الجاذبة األخــرى ،والتي يكثر توافرها
من خالل فكرة «الفريج».
من جانب آخر ،أعلنت المؤسسة أنها
سـتـقــوم بـتــوزيــع الــدفـعــة الـخــامـســة من
الضاحية  N6مـن القسائم الحكومية

في جنوب مدينة صباح األحمد ،والتي
ت ـش ـت ـمــل ع ـل ــى  313ق ـس ـي ـمــة بـمـســاحــة
400م ،2للمخصص لهم حتى تــار يــخ:
.2016/9/29
وقالت المؤسسة ،في بيان أمس ،إنها
حددت يوم غد لتوزيع البطاقات ،على
ً
أن يـكــون ي ــوم بـعــد غــد مــوعــدا لتوزيع
بـطــاقــات االح ـت ـيــاط ،والـخـمـيــس موعد
إجراء القرعة.

ً
الفاضل مفتتحا معرض الوسائل المرشدة للطاقة أمس

ناصر الخمري

ق ــال سفير طاجيكستان لــدى
الـبــاد د .زبـيــد الـلــه زب ـيــدوف ،إن
عدد السياح الكويتيين إلى بالده
بات في ارتفاع متزايد «رغم عدم
وجـ ــود خ ــط ط ـي ــران مـبــاشــر بين
البلدين» ،كاشفا أن العام الحالي
سـيـشـهــد ف ـتــح خ ــط م ـبــاشــر بين
الكويت ودوشنبه.
وأوضـ ـ ـ ــح ال ـس ـف ـي ــر زب ـ ـيـ ــدوف،
ف ــي ت ـصــريــح ،أن ال ـح ـصــول على
تأشيرة الدخول إلى طاجيكستان
بسيطة ،ويمكن الحصول عليها
خــال ساعات قليلة من السفارة
بالكويت.
وع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى ال ـس ـيــاســي،
أشاد زبيدوف بالعالقة السياسية
بين البلدين ،التي قال إنها نموذج
في التعاون والتطابق في وجهات
النظر حيال العديد من القضايا
ذات االه ـت ـم ــام ال ـم ـش ـت ــرك ،الفـتــا
إلى أن هناك تعاونا بين البلدين
في مختلف المنظمات اإلقليمية
والدولية.

دمشق :ضربة إسرائيلية...
أصل  6استهدفت محيط مطار دمشق دون أن تصيب
أي أهداف ،في حين سقط السادس في أرض زراعية.
اإلسرائيلي اعتراض
وبعد وقت قصير ،أعلن الجيش ً ُ
منظومة القبة الـحــديــدة صــاروخــا أطـ ِـلــق مــن سورية
ً
باتجاه شمال هضبة الجوالن ،مؤكدا أنه دفع بتعزيزات
أمنية إلى المنطقة ،وقصف مرابض إطالق الصواريخ
داخل األراضي السورية.
وفي تطور نادر ،انفجرت عبوة ناسفة صباح أمس
في قلب دمشق ،التي أزالت السلطات أغلبية الحواجز
األمنية من شوارعها الرئيسية بعد تأمينها ومحيطها،
عقب انتصاراتها الميدانية على فصائل المعارضة.
وتـحــدث اإلع ــام الــرسـمــي عــن «عـمــل إرهــابــي عبارة
عن تفجير عبوة مفخخة» عند الطريق السريع جنوب
ً
دمشق ،مؤكدا إلقاء القبض على منفذه.
وأك ــد الـمــرصــد ال ـس ــوري أن االن ـف ـجــار ،ال ــذي تبنته
«ســريــة أبــو عـمــارة للمهام الخاصة» التابعة للجيش
الحر ،وقع قرب الفرع األمني جنوب دمشق ،واستهدف
أحد الشخصيات األمنية الرفيعة ،وأسفر عن سقوط
قتلى وجرحى.
وكاالت)
(عواصم
٢٦

االنسحاب األميركي من العراق...
التحالف الدولي ،وعبر هذا جرى حسم أشرس المواجهات
خالل الحرب مع «داعش» التي استمرت نحو أربعة أعوام.
وتقول مصادر مقربة من الحكومة ،لـ «الجريدة» ،إن
الحديث عن تشريع نيابي إلجالء القوات األجنبية لم
ً
َّ
يتعد المشاورات السياسية حتى اآلن ،وأن هناك جناحا
ً
وسطيا في البرلمان يقترح تحويل موضوع االنسحاب
إلى تشريع ينظم وجــود القوات األجنبية بالبالد ،في
إطار التعاون االستخباري واإلسناد العسكري والفني.
وت ـش ـيــر ال ـم ـص ــادر إل ــى أن إي ـ ــران نــاق ـشــت األمـ ــر مع
ً
الحكومة الـعــراقـيــة ،وأب ــدت تفهما لحاجة بـغــداد إلى
اإلسناد الغربي الذي ال يمكن إليران وحليفها الروسي
توفيره ،مضيفة أن قلق طـهــران ينحصر فــي إمكانية
استخدام الواليات المتحدة قواعدها الكبيرة في العراق
لضرب األهداف االيرانية إذا قررت إدارة دونالد ترامب

زبيد الله زبيدوف

وأعــرب عن أمله أن تتوج هذه
العالقة بفتح سفارة كويتية في
دوش ـن ـب ــي ،م ــؤك ــدا ح ــرص ب ــاده
على تفعيل وتطوير هذه العالقة
الممتازة.
وع ــن ال ــزي ــارات الـمــرتـقـبــة بين
مـســؤولــي الـبـلــديــن ،أكــد أن هناك
بــرنــام ـجــا لـلـعــديــد م ــن ال ـل ـقــاءات
بـيــن الـهـيـئــات الــرسـمـيــة لتطوير
العالقات في جميع المجاالت.

ً
توجيه هجوم ،ولو خاطفا على الجمهورية اإلسالمية.
ويلتقي هذا ،بحسب المصادر ،مع سياسة الجناح
العراقي المعتدل ،الــذي يمثله رئيسا الحكومة عــادل
عبدالمهدي ،والجمهورية برهم صــالــح ،إذ يلخصان
موقف بغداد بـضــرورة جعلها خــارج الـصــراع الدولي
واإلقليمي ،بعد عقود طويلة من الحرب والنزاعات أدرك
خاللها الجميع أن نقص اال سـتـقــرار يضر بالمحيط
اإلقليمي بأسره.
ً
وتتداول الصحافة المحلية منذ أيام أخبارا وإشارات
معاكسة إلى فكرة سحب القوات أو إجالئها ،التي باتت
ً
نــوعــا مــن «الـبــروبــاغـنــدا» اإليــران ـيــة ،إذ تنقل الصحف
الـبـغــداديــة عــن زعـمــاء محليين فــي الـصـحــراء الغربية
للعراق أن الحدود مع سورية تشهد منذ أيام تحركات
غير اعتيادية ،وتقترب خــال ذلــك فصائل الحشد من
ال ـم ــدرع ــات األم ـيــرك ـيــة ال ـت ــي ت ـج ــوب ت ـخ ــوم ال ـص ـحــراء
العراقية ـ ـ السورية ،في حين ال يتوقف الغطاء الجوي
األميركي والطائرات َالمسيرة عن رصد جانبي الحدود.
ويحتشد نـحــو ألــفــي مـقــاتــل مــن الـعـشــائــر العراقية
السنية الخبيرة في طرق الصحراء القديمة ،مع فصائل
شيعية شاركت في الحرب ضد «داعــش» ،للتعامل مع
تحوالت الجبهة السورية القريبة ،ويستبعد الخبراء
حصول احتكاك مع القوات األميركية هناك؛ ألن قوات
النخبة النظامية العراقية صارت خبيرة في التنسيق
بين جميع األطـ ــراف خــال حــرب طويلة مــع اإلره ــاب،
وح ـســب ال ـت ـجــربــة ،ف ــإن ن ـشــوب ال ـم ـعــارك م ــع التنظيم
يخفف الـحـســاسـيــات الـمـيــدانـيــة بـيــن أمـيــركــا وحلفاء
إيــران ،لحاجة الجانبين إلى بعضهما ،حتى لو بقيت
األوساط السياسية في بغداد تتعامل مع حدة التصادم
السياسي الذي يبدو في ذروته كسباق أميركي ـ ـ إيراني
على اللحظة العراقية الجديدة.

دلبلا
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أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ

ﺗﺬﻣﺮ ﻃﻼﺑﻲ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻟـ »ﺑﺎي ﻓﻮرس« ﺑـ »ﻛﻴﻔﺎن« و»اﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ«

اﻟﺠﺎﺳﺮ :اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﺟﺪاول »اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ« ...واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ُوﺿﻊ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﺳﺘﻜﻤﺎل
اﻟﺠﺪاول
اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﺑـ»اﻻدارﻳﺔ«
ﻣﻤﻴﺰ وﺳﻠﺲ
ﻋﻤﺮ اﻟﻤﻨﺪي

ً
ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﺒﺪء اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ،
وﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﺷﻬﺪت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل
اﻟﺠﺪاول اﻟﺪراﺳﻴﺔ »ﺑﺎي ﻓﻮرس« ،أﻣﺲ ،ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻲ
ﻛﻴﻔﺎن واﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ ،اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻀﻤﺎن ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
واﻵداب واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﻌﻤﺎرة،
ً
ً
ً
ﺣﻀﻮرا ﻃﻼﺑﻴﺎ ﻛﺒﻴﺮا ،وﺳﻂ إﺟﺮاءات ﺷﺎﺑﻬﺎ ﺗﺬﻣﺮ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﻮاد دراﺳﻴﺔ أو ﺷﻌﺐ ﻣﺘﺎﺣﺔ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺟﺪاوﻟﻬﻢ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،أﻋﻠﻦ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆون
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
د .ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺠﺎﺳﺮ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺟــﺪول اﻟﻜﻠﻴﺔ
ً
ﻟﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن »اﻟﺒﺎي ﻓﻮرس« ُوﺿﻊ ﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺮج ،إﻻ
أن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪون أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ،
ﻓﻴﻀﻐﻄﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﻢ ،رﻏﻢ وﺟﻮد
ﺷﻌﺐ ﻣﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﻬﻢ.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﺳـ ــﺮ» :ﻧـ ـﺴـ ـﻌ ــﻰ ﻟ ـﻀ ـﺒ ــﻂ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﻓﻨﺘﺠﻪ ﻟﻤﻨﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻲ اﻣﺘﻸت
ﻣﻊ وﺟﻮد أﺧﺮى ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓﻴﻬﺎ« ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺪﻋﺎة ﻟﻀﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺟ ــﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓــﻲ اﻟـﻜـﻠـﻴــﺔ ،وﻳــﺄﺗــﻲ ﻣﻨﻌﺎ ﻟﺘﻜﺪس

اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺎت ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ إﺷﻜﺎل ﻓﻲ ﺟﻮدة
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ،وﻓﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ راﺑﻄﺔ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻹدارﻳﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﻨﺪي إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ
أﺳﺒﻮع »ﺑﺎي ﻓــﻮرس« ﺳﺎرت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﺘﺎز ،ﻣﺆﻛﺪا
ﻋــﺪم ﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ ﺻـﻌــﻮﺑــﺎت ﻛﺒﻴﺮة إﻟــﻰ اﻵن ،ﻏﻴﺮ أن
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ واﺟﻬﺘﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺎت
اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ وﺗــﻢ ﺣــﻞ اﻏﻠﺒﻬﺎ ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟﻌﻤﻴﺪ
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟ ـﻠ ـﺸــﺆون اﻟ ـﻄــﻼﺑ ـﻴــﺔ د .ﻧــﺎﻳــﻒ اﻟـﺸـﻤــﺮي
وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد ،ﻋﻠﻰ ان ﻳﺘﻢ ﺣﻞ اﻟﺒﻘﻴﺔ
ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وأوﺿﺢ اﻟﻤﻨﺪي أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﺎن ﻣﻤﻴﺰا وﺳﻠﺴﺎ،
ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ،
ﻣﺜﻤﻨﺎ ﺗﻌﺎون اﻟﺸﻤﺮي وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد
ورؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرس ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
ً
اﻷول ،وﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ أﻣﻠﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ
اﻷﻳﺎم اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
وأﻛﺪ اﻟﻤﻨﺪي أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺼﻮر ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﺐ،
»وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻨﺎ ﺑــﺈدراج ﺷﻌﺐ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺴﺪ
ً
ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺼــﻮر ﺗﻤﺖ اﻻﺳـﺘـﺠــﺎﺑــﺔ اﻟـﺴــﺮﻳـﻌــﺔ« ،واﻋ ــﺪا
ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺷﻌﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد
ﻧﻘﺺ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆون
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ.

»ﺑﻮﻛﺴﻬﻞ« ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺤﺎﺿﺮة ﻋﻦ ﺳﺮ اﻟﻨﺠﺎح
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ »ﺑﻮﺑﻴﺎن«
ﻧﻈﻤﺖ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﻮﻛﺴﻬﻞ -اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣ ـﺤــﺎﺿــﺮة دﻳـﻨــﺎﻣـﻴـﻜـﻴــﺔ وﻣﻠﻬﻤﺔ
ﻟ ـ ـﻄـ ــﺎ ﻟ ـ ـﺒـ ــﺎت »إدارة ا ﻟ ـ ـﺨـ ــﺪ ﻣـ ــﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑـﻨــﻮك« ﺑـﻌـﻨــﻮان »ﺳــﺮ
اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﺎح ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ« ،ﺣــﺎﺿــﺮت
ﻓﻴﻬﺎ آﻻء اﻟﺤﻀﻴﺮي اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻣﻦ
ﻗـﺴــﻢ اﻟ ـﻤ ــﻮارد اﻟـﺒـﺸــﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻨﻚ
ﺑ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺎن ،ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻗﺴﻢ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ د .أرزو ﺣﺮاف،
وﻧ ـﻴ ــﻞ رﻳ ـ ـﻜـ ــﺎردز ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﺸ ــﺆون
اﻷﻛ ــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ،وﻋ ـ ــﺪد ﻣ ــﻦ أﻋ ـﻀــﺎء
ﻫﻴﺌﺔ اﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺲ ،ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ
ﻃﺎﻟﺒﺎت ﺗﺨﺼﺼﺎت إدارة اﻷﻋﻤﺎل
واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ.
ﺑ ـ ــﺪورﻫ ـ ــﺎ ،ﺷـ ــﺎرﻛـ ــﺖ اﻟ ـﻌ ــﺎزﻣ ــﻲ
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺨﺒﺮﺗﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،وﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﺨﻄﻮات

اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ،
ﻣﺘﺤﺪﺛﺔ ﻋﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻤﻮﻇﻒ
ﺑﻴﻦ زﻣﻼﺋﻪ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻪ
واﻧﺘﻈﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ اﻟﻔﺮق
ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
اﻟـ ـﻬ ــﺪام ،وان اﻟ ـﻨ ـﺠــﺎح ﻓ ــﻲ اﻟﻌﻤﻞ
ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وأﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح
اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﻫﺪاف ،ﻻ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺎوز اﻵﺧﺮﻳﻦ.
وﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
أﻫﺪاﻓﻬﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﺳﺎﻋﺪﺗﻬﻦ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪ اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﻮات اﻟــﻼزﻣــﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﺠ ــﺐ اﺗـ ـﺨ ــﺎذﻫ ــﺎ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ
اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺨﺎص ﺑﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﺖ
إﻟ ـ ــﻰ أﻧـ ـ ـ ــﻮاع ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎرات اﻟ ـﺘــﻮﻇ ـﻴــﻒ
واﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،اﻟﺘﻲ

ً
ً ً
» «KiLAWﻣﺮﻛﺰا إدارﻳﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ
ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻟﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹداري واﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﻮرﻳﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ) (KiLAWاﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻹداري واﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺑﻌﺪ اﺣﺘﻀﺎﻧﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻴﻬﺎ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺷﺎرﻛﺖ 13
ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻛﻠﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺮﺑﻴﺔ ،وأﺷﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﻮن
ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻳﻔﻮق ﻋﺪدﻫﻢ .24
وأﻛ ــﺪ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،أن اﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﺑﻨﺴﺨﺘﻬﺎ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ  2019ﺳﺘﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق
واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹدارﻳ ــﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ
ﺻﻘﻞ اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻤﺬﻛﺮات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،واﻟﺘﺮاﻓﻊ أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ،وإﻋﺪاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣﺘﻤﻴﺰ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة.
وأﺿ ــﺎف أن اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻟـﻬــﺬا اﻟـﻌــﺎم ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻨﺴﻴﻖ
آﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ،وﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺑﻨﻤﺎذج وﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ واﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹداري واﻟﺘﻨﻔﻴﺬي.

» «AOUدرﺑﺖ ﻣﻮﻇﻔﻲ »اﻷوﻗﺎف«
ﻋﻠﻰ ﻃﺮق وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﺒﺎر
أﻛــﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ
اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻔـﺘــﻮﺣــﺔ
 AOUﻓ ـ ـ ــﻲ ا ﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮ ﻳـ ـ ــﺖ ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ
اﻟ ـﻌ ـﺠ ـﻤ ــﻲ أﻫـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮاﻛـ ــﺎت،
اﻟ ـﺘ ــﻲ أﻗ ــﺎﻣ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ ﻣ ــﻊ ﻋــﺪد
ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎت واﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت
اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ واﻷﻫ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ داﺧ ـ ــﻞ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ وﺧ ــﺎرﺟـ ـﻬ ــﺎ ،وﺗ ـﻬ ــﺪف
ﻓ ــﻲ ﻣـﺠـﻤـﻠـﻬــﺎ إﻟـ ــﻰ ﺗـﺴـﺨـﻴــﺮ ﻛﻞ
ﺧ ـ ـﺒـ ــﺮات وإﻣـ ـﻜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟـﻔــﺎﻋـﻠــﺔ ﻓــﻲ إﻧـﺠــﺎز
ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻹﻋﺪاد اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﻴﻦ
اﻟـﻌــﺎم واﻟـﺨــﺎص وﺑــﺮاﻣــﺞ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺘـﻄـﻠـﺒـﻬــﺎ ﺗﻠﻚ
اﻟﺨﻄﺔ.
ﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء ذﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﺼـ ــﺮﻳـ ــﺢ
ﻟـﻠـﻌـﺠـﻤــﻲ ،أﻣ ـ ــﺲ ،ﻋ ـﻠــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ
اﺧ ـﺘ ـﺘ ــﺎم ﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت دورة ﻃــﺮق

وأﺳ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺐ ﺗ ـ ــﺪرﻳ ـ ــﺲ اﻟـ ـﻜـ ـﺒ ــﺎر،
اﻟـﺘــﻲ أﻗــﺎﻣـﻬــﺎ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣ ــﻊ وزارة اﻷوﻗـ ـ ــﺎف واﻟ ـﺸ ــﺆون
اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻓ ـﻨــﺪق »ﻛﻮﺳﺘﺎ
دﻳ ـ ـ ـ ــﻞ ﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻮل« اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﻗ ــﺪﻣ ـﺘ ـﻬ ــﺎ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎرة ﻋــﺎﺋـﺸــﺔ اﻟﻌﻤﻴﺮي،
وﺑ ـ ـﺤ ـ ـﻀـ ــﻮر اﻷﺳـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺎذة ﻃ ـﻴ ـﺒــﺔ
اﻟ ـ ـﺼـ ــﺎﻟـ ــﺢ وﻣ ـ ــﻮﻇـ ـ ـﻔ ـ ــﺎت وزارة
اﻷوﻗﺎف اﻟﻤﺘﺪرﺑﺎت.
وﻗ ــﺎل إن اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ
ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ـ ـ ــﺪورات اﻟـﺘـﺨـﺼـﺼـﻴــﺔ
ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻤـﺠــﺎﻻت ﻻﺳﻴﻤﺎ
»أﻧـ ـﻨ ــﺎ ﻗ ـﻤ ـﻨــﺎ ﻣ ـﻨ ــﺬ أﻳـ ـ ــﺎم ﺑـﺨـﺘــﺎم
دورة إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ
أﺧﻴﺮا
) (PMPاﻟﺘﻲ أﻗﺎﻣﻬﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ
ً
وﺷـ ـ ـ ــﺎرك ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ  14ﻣ ـﻤ ـﺜ ـ ًـﻼ ﻣــﻦ
ﺟـﻬــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ داﺧ ــﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺪرب إﻳﻬﺎب ﺷﻌﺒﺎن
ﻟﻤﺪة  40ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ«.

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻨﺔ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك ،ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ أن
إﺣﺪى أﻫﻢ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺪﻗﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ.
وﺗـ ـﺤ ــﺪﺛ ــﺖ ﻋـ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮر اﻟـ ــﺬي
ﺷﻬﺪه ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ،اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﻓﻲ
ً
ً
اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧـﻴــﺮة ﻧـﻤــﻮا ﻣﺘﺰاﻳﺪا،
ﻣﺎ ﺟﻌﻞ دوره ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وﺳﻮﻗﺎ ﻳﻮﻇﻒ ﺧﺮﻳﺠﺎت
ﻫﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ.
اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ،أن اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ
داﺋ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻻﺳ ـﺘ ـﻀ ــﺎﻓ ــﺔ ﻣ ـﺤــﺎﺿــﺮﻳــﻦ
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﺑﻬﺪف إﺛﺮاء اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺪى
اﻟ ـﻄ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎت ﻣ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل اﻻﺣ ـﺘ ـﻜ ــﺎك
واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺧﺒﺮات ﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎرب
ً
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺛﺮﻳﺔ ،ﻟﻬﺎ اﻟﺴﺒﻖ داﺋﻤﺎ ﻓﻲ

آﻻء اﻟﻌﺎزﻣﻲ

ﻣﺠﺎل ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺨﺮﻳﺠﺎت ،وﺗﻮﺛﻴﻖ
اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ وﺑ ـﻴ ــﻦ ﺟ ـﻬــﺎت
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ،ﺑـﻤــﺎ ﻳ ـﺨــﺪم اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ ﻓﻲ
دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

زوايا ورؤى

١٠
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رياح وأوتاد :كيف يخرج
المجلس من ورطته؟

اضطرابات الوحدة البلجيكية

محمد وثلج المدينة البعدية*

من أهم القوانين اإلصالحية التي يجب اإلسراع في إقرارها
قانون القيم البرلمانية ،وهو جاهز في أدراج المجلس وينص
على تجريم قبول عضو مجلس األمة أي هدية مالية أو عينية
تزيد قيمتها على حد معين ،وذلك أسوة بكل برلمانات
العالم المتقدم ،ولتحقيق المساواة بين النواب وغيرهم من
المواطنين.
مضى أكثر من نصف عمر المجلس الحالي وليس له إنجاز
يذكر ،وقد صدرت تصريحات من الكبار والصغار ومن أعضاء
المجلس أنفسهم كما نقلت أنباء عن القيادة تؤكد االستياء
من مسيرة المجلس خصوصا في المجال التشريعي ،وهذا
ما دعا رئيس المجلس وبعض أعضائه في األسبوع الماضي
للتداعي وتكوين لجنة للدفع ببعض التشريعات المتفق
ً
عليها إلــى ســدة التصويت ب ــدال مــن الـمـهــاتــرات والقوانين
الـسـيـئــة والـشـعـبــويــة المكلفة ال ـتــي ت ـصــدرت الـمـشـهــد منذ
بداية عمله.
وعلى عكس اقتراح القروض الذي يصرف المليارات من
المال العام بغير عدالة يمكن للمجلس اإلسراع باالقتراحات
التي ترضي الشعب الكويتي وتحقق العدالة في الوقت نفسه،
ً
فمشروع قانون البديل االستراتيجي مثال سيرفع الرواتب
المتدنية ويسهل بالتالي للمقترضين سداد ديونهم ويزيل
الفوارق الهائلة في الرواتب ،وفي الوقت نفسه ال يمس رواتب
وامتيازات الذين تم تعيينهم قبل صدور القانون ،باإلضافة
إلى تنظيمة للعالوات والبدالت في المستقبل بحيث تتحقق
الـعــدالــة بـيــن أب ـنــاء الـبـلــد ،ويــرتــاح ال ـنــواب مــن ه ــذا الـتــدافــع
والواسطات في بعض الجهات التي فرقت بين المواطنين
وسببت مشاكل ال حصر لها.
وم ـثــل ه ــذا ال ـم ـشــروع يـقـبــع ف ــي أدراج الـمـجـلــس اق ـتــراح
بقانون آخــر كنت قد قدمته مع األخ عبدالله الرومي ينظم
المقابلة الشخصية في التعيينات على أسس شفافة ودقيقة،
خـصــوصــا فــي الـمــؤسـســات ذات الـ ـك ــوادر ،وي ـحــد بــذلــك من
التدخالت الشخصية ،ويحقق العدالة ،مما سيزيد إن شاء
الله من شعبية المجلس والحكومة.
ً
وأيضا هناك ضرورة لتقديم قانون جديد يوقف التعيينات
البراشوتية فــي ا لــو ظــا ئــف القيادية بعد أن تجاهل بعض
الــوزراء لألسف المرسوم الــذي صدر بهذا الشأن الحتوائه
على بند يتيح االستثناء من القواعد التي وضعها المرسوم،
أما هذا القانون الجديد فيجب أن يحتوي على قواعد عامة
واضحة وجامعة مانعة لتولي الوظائف القيادية وبالتالي
تتحقق العدالة ،ويتم إغالق أحد أهم مداخل االستياء الشعبي
والفساد في اإلدارة الحكومية.
وم ــن أه ــم الـقــوانـيــن اإلصــاحـيــة الـتــي يـجــب اإلسـ ــراع في
إقرارها قانون القيم البرلمانية ،وهو جاهز في أدراج المجلس
وينص على تجريم قبول عضو مجلس األمة أي هدية مالية
أو عينية تــزيــد قيمتها عـلــى حــد مـعـيــن ،وذل ــك أس ــوة بكل
برلمانات العالم المتقدم ،ولتحقيق المساواة بين النواب
وغيرهم مــن المواطنين ،ويجب أن يتحلى خمسة أعضاء
بالشجاعة لتقديمه على جدول األعمال مهما كانت نتيجة
ً
التصويت بدال من الجعجعة التي ال طائل منها في موضوع
اإليــداعــات ،وبذلك يعلم الشعب من صوت مع القانون ومن
رفضه.
هذه االقتراحات مهمة وضرورية وتحقق العدالة والمساواة
دستوري
والقسط بين المواطنين ،وهــي أي الـعــدالــة مبدأ
َ َ
شرعي رباني ،فقد قال تعالى"ُ :لق ْد
معروف ،كما أنها أصل
َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ِّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ
يز َان ِل َيق َ
وم
ات وأنزلنا معهم ال ِكتاب وال ِم
أر َّسلنا ر ْسلنا ِبالبين ِ
الن ُ
ط" .صدق الله العظيم .فهل يصدق النواب؟
اس ِبال ِق ْس ِ

رشت السماء خيراتها على شكل ثلج ناعم يبدو وكأنه قطع من القطن
المصري األصيل تسقط لتمأل األفق فتحجب بعض الرؤية ،وتخلق غالفا
ناصع البياض لصباح هذه المدينة .ما إن تسقط حبة الثلج على اليابسة
حتى تذوب بدفء األرض.
والناس تتحرك سريعا مرتدية كل ما تملك ليحميها من قساوة هذا
الموسم الشديد البرودة رغم أن ليس كل البرد يبعث على االكتئاب بل
ً
ٌ
كثير منه يرسم مشاهد جميلة ،ويأتي بالتنوع الــذي هو حتما مصدر
لبهجة خاصة ،فقط السكينة واللون الواحد هما من يحوالن األيــام إلى
لحظات طويلة من الحزن.
يمتلكك إحساس بالبهجة المبهرة عندما تشاهد صور عواصف الرمل
في األرض الواسعة التي هي وطنك الكبير ،كما سمعت في تلك األغنية،
وأنت طفل في بيت واسع بغرف كثيرة ،حيث هي مسكن كل العائلة ،غرفة
أو غرفتان لكل عائلة ،وحوش بمرجيحة "دورفه" وحظيرة لألرانب على
سطح المنزل ،يلعب معها األطـفــال بمختلف أعمارهم وآخ ــرون يربون
الحمام أو الطيور على سطوح المنازل التي تتحول في الصيف إلى غرفة
نــوم واسعه بسرائر مصطفة الواحد جنب اآلخــر ،حيث السمر ومراقبة
النجوم في سماء الخليج التي كانت أكثر صفاء من الزالل .كل ذلك قبل أن
تختنق مدن الخليج بالمكيفات.
في تلك المراحل البعيدة كان للخليج فصوله أيضا ،فلم يكن ذا فصل
واحد فقط ،صيف حار طوال العام مع تقطعات بسيطة من التحول إلى
درجات إنسانية! كان هناك شتاء حتى لو كان قصيرا ،وصيف وما بينهما،
وبعض الشتاء يشهد تساقط األمطار ،حتى أن األطفال يخرجون للشوارع
ويغنون "طق يا مطر على قطر والشمس طالعة"!! ولم تكن الشوارع تطفح
كما اآلن وال تثور البواليع فتقذف بأوساخها على الطرقات .وفي شتاءات
البرد ،حيث يخرج الناس ويجمعون َ
أخرى شهد الخليج تساقط َ
البرد
وبعض األطفال يأكلونه وكأنه آيس كريم من السماء!!
وعرفت المدارس مع بداية فصل الشتاء حملة التبرعات الشتوية في
المدارس ،حيث يبدأ األطفال بالتربية على أخالقيات التضامن والتعاطف
ً
مع زميالتهم وزمالئهم ممن هم أقل حظا وال يملكون القدرة على شراء
مالبس الشتاء ومستلزماته ،كانت المدارس للتربية والتعليم ،وبالفعل
ساهمت العديد من المعلمات والمعلمين في غرس مبادئ وقيم وأخالق
ما زال الكثيرون منا يتذكرونهم بالخير.
لــم يكن فــي تلك الـحـمــات شــيء مما يـجــري اآلن على يــد الكثير من
الجمعيات الخيرية ،التي تجمع المبالغ والمالبس للمحتاجين ،ولكن
دون صون لكرامتهم واحترام لذاتهم ،في تلك األيام كانت الحمالت تبدو

تضامنية وليست بحاجة لمشاهد وص ــور االسـتـعـطــاف ونـشــر الكآبة
والبؤس التي تقوم بها معظم الجمعيات اآلن ،ليس في الخليج فقط بل
في كل الوطن العربي ،فال تنسوا شهر رمضان واإلعالنات التلفزيونية
المقززه لجمعيات ال تفقه معنى التضامن ،بل تحولت إلى شكل من أشكال
التجارة بمآسي البشر ،وخصوصا من هذه الجمعيات تلك التي تحمل
صبغة دينية مع شديد األسف!! وكأن الدين ارتبط لديهم بكثير من الكآبة
والتخويف والتهديد .ذاك الدين نفسه الذي قالت معلمة الرابع االبتدائي
"إنه دين يسر ال دين عسر ،وإن الله غفور رحيم" ،وكثير من تلك العبارات
التي تبعث على التسامح والمحبة في حين شيوخ الدين احترفوا "أفالم
الرعب" والتخويف والتسطيح والتجهيل!
تبدو هذه الذكريات البعيدة متالصقة مع مشاهد الثلج في هذه المدينة
ً
ً
الحداثية والبعيدة جــدا عن اللمسات اإلنسانية ،يسقط المساء سريعا
في شتائها ،ويطول الليل أطول فأطول ،ومعه تزداد درجات الحرارة في
االنخفاض والمؤشرات على األلواح المعدنية عند كل رصيف تشير إلى
طقس شاق وبرد قارس.
ي ـق ــف م ـح ـم ــد ،الـ ـش ــاب ال ـع ــرب ــي ال ـ ـقـ ــادم ح ــدي ـث ــا ،ع ـن ــد ع ــرب ــة ال ـف ــواك ــه
والخضراوات ،فهو مسؤول "نبطشية" الليل من السابعة إلى السابعة ،وهو
القادم من دفء حضن أهله في بلده الذي يمتاز كل ناسه بالدفء المعتق
في تلك الحضارة البعيدة ،يقف وحيدا ال رفيق له سوى كثير من أحالمه
التي حملها كما حقيبته الصغيرة ببعض المالبس وصور والدته وعائلته
هناك في بلدته التي تبدو اليوم وكأنها في كوكب آخر.
من أحالمه أال يطول هذا الوقوف الليلي عند األرصفة المتجمدة ،وأن
يتحول إلى سائق "أوبــر" ،هذا حلمه المتواضع جدا أن يتحول من بائع
للخضراوات إلى سائق لسيارة أجرة فقط ال غير! رغم أنه يمتلك بعض
ً
التعليم وكثيرا من األدب واللطف ،عندما تقسو عليه الطبيعة في الليل
وتسقط السماء كتلها المتجمدة ،يحتمي هو في مدخل العمارة المجاورة،
وعينه على عربته وعين أخرى تريد أن تغفو في حضن كوب من الشاي
المخمر!!
محمد ال يرى في هذا الثلج األبيض كقطن بلده أي جمال ،وهو يتساقط
من حوله حتى يغطي األرض وما عليها ،وحتى تتجمد أطرافه هو فيفقد
شيئا فشيئا اإلحساس بها ..هو الذي لم يتصور أن في بلد األحالم ينام
البشر على األرصفة ،ويتجمدون حتى يأتي عامل النظافة ليكنس األرصفة
ً
ومــا عليها ،فيصبحون هم رقما آخــر من سكان األرصفة ضحايا شتاء
المدينة وقسوة التحضر والتمدن السطحيين!!
* ينشر بالتزامن مع "الشروق" المصرية

قــد يبدو للوهلة األول ــى أن النسخة األخـيــرة مــن تقرير "مستكشف
االئتالف" الخاص باالتحاد األوروبــي الصادرة عن المجلس األوروبــي
تؤكد أن بلجيكا تتمتع بنفوذ في السياسة الخارجية
للعالقات الخارجية ً
ً
يفوق حجمها ،فمقارنة بالدول التي تماثلها اقتصاديا وسكانيا يتبين أن
ً
بلجيكا احتلت دوما مكانة أعلى من المتوقع في قدرتها على صوغ الشؤون
ً
الدولية ،مما يجعلها واحــدة من الــدول العشر األكثر نفوذا في االتحاد
األوروب ــي ،ولكن كما يعرف كل عشاق الرجل العنكبوت ،تلقي السلطة
الكبيرة على عاتق صاحبها مسؤولية كبيرة :إذا أرادت بلجيكا الحفاظ
على مكانة مميزة فمن الضروري أن تتحكم بدقة في انقساماتها الداخلية.
لكن هــذه المهمة قد ت ــزداد صعوبة عقب انتخابات البلد الفدرالية
ً
واإلقليمية في عام  ،2019ونظرا إلى التوتر الكبير في اليسار واليمين،
بدأ اإلجماع البلجيكي التقليدي على السياسة األوروبية يتراجع ،كما
ً
ُيظهر حدثان وقعا أخيرا .األول قرار البرلمان الوالوني (إقليم من بين
األقاليم التي يسود فيها استخدام اللغة الفرنسية من ضمن األقاليم
ً
ّ
المكونة لبلجيكا) في شهر أكتوبر عام  2016عرقله مؤقتا توقيع
الثالثة
االتفاقية االقتصادية والتجارية الشاملة بين كندا واالتحاد األوروبي،
فقد فاجأت هذه الخطوة شركاء بلجيكا التقليديين ّ
وعرضت مصداقيتها
للخطر ،ولم تنجح الثقة الكبيرة بهذا البلد في أوروبا وخارجها في تفادي
التعرض لضرر بالغ إال من خالل تسوية تم التوصل إليها في هذا المجال
في اللحظة األخيرة ،لكن بلجيكا هددت بهذه الخطوة سمعتها الدولية
كوسيط صادق قادر على صوغ اإلجماع.
ً
أدى كل ذلك إلى بروز بول مانيات ،الذي بات ،بصفته وزيرا ورئيس
والونيا ،رمز الصراع حول هذه االتفاقية .ويعكس هذا البروز بدوره تنامي
شعبية اليمين المناهض لخطاب العولمة ،وقد دفع هذا التوجه ،الذي
ً
يتجلى أيضا في مكاسب اليسار المتطرف في انتخابات والونيا في عام
 ،2018الحزب االشتراكي البلجيكي الناطق باللغة الفرنسية إلى تبني
ً
مواقف أكثر تشددا ،ولكن مع بقاء هذا الحزب القوة السياسية الكبرى
ً
في اإلقليم ،فال شك أن تشكيل الحكومة الفدرالية التالية سيمثل تحديا،
ً
ً
وخصوصا مع ازدياد األحزاب الفلمنكية ميال إلى اليمين بسبب تنامي
نفوذ التحالف الفلمنكي الجديد الوطني.
فــي أع ـقــاب استفتاء اسـتـقــال كتالونيا فــي ع ــام  ،2017ه ــرب زعيم
االنفصاليين كارلوس بوتشدمون إلى بلجيكا ،صحيح أنه يدعي أنه لم
َّ
ً
يتلق دعوة رسمية ،إال أن روابط بوتشدمون المعروفة جيدا بالتحالف
الفلمنكي الجديد دفعت كثيرين إلى االفتراض أنه توصل إلى اتفاق مع
الوطنيين الفلمنكيين.
ً
برهن هذا الخالف أيضا حجم القوة السياسية التي كسبها التحالف
الفلمنكي الجديد منذ انتخابات عــام  .2014صحيح أن المجموعات
الوطنية كانت تعمل بتكتم في البرلمان الفدرالي حتى عام  ،2017إال أنها
ً
ّبدلت بشكل كبير األجندة السياسية البلجيكية ،وخصوصا في المسائل
ً
ً
األوروبية ،فبعد تبني الحزب موقفا أكثر انتقادا للمشروع األوروبي (من
ً
دون أن يصبح مناهضا بالكامل للوحدة األوروبية) ،تحدى هذا الحزب
ً
عالنية محور إجماع تقليديا في السياسة الخارجية البلجيكية :الحاجة
ً
إلى اتحاد أكثر تقاربا.
ً
ً
والالفت للنظر أن دوال أوروبية عدة لم تنتبه عموما لهذا التغيير ،فكما
ُيظهر تقرير "مستكشف االئتالف" الخاص باالتحاد األوروب ــي ،ما زال
ً
شركاء بلجيكا األوروبيون يعدون هذا البلد ملتزما بالوحدة األوروبية
األعمق أكثر من كل الدول األعضاء األخرى باستثناء اثنتين منها.
ُ
عالوة على ذلك تظهر دراسة المجلس األوروبي للسياسة الخارجية
هــذه أن بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ ما زالــت تتشارك في عــدد من
التفضيالت في السياسة األوروبية ،ولكن يجب أال نبالغ في تقييم أهمية
المسؤولين
هذه المجموعة :يشير تقرير ً "مستكشف االئتالف" إلى أن ً
البلجيكيين أك ـثــر اس ـت ـع ــدادا لـلـتـعــامــل م ــع فــرن ـســا ،م ـقــارنــة بهولندا
ً
ولوكسمبورغ ،وال ُيعتبر هذا الواقع مجرد خطوة عملية ،بل يعود أيضا
إلــى تأثير المنافسة بين األح ــزاب الوالونية والفلمنكية في السياسة
الخارجية البلجيكية .ويـ ّـدعــي ،على سبيل المثال ،بعض المسؤولين
البلجيكيين الناطقين بالفرنسية أنهم سعوا إلى نيل دعم فرنسا ألنهم
ُ
يخشون تنامي "النفوذ الهولندي" ،وهكذا تجد بلجيكا ،التي تعد إحدى
القوى المحفزة للتكامل األوروبي ،نفسها في وضع مشابه لحالة االتحاد
الذي ساهمت في تأسيسه :تغرق في االنقسامات الداخلية بين مكوناتها
ً
وترجو سرا النجاح في تفادي االنهيار خالل جولة االنتخابات التالية.
* المجلس األوروبي للعالقات الخارجية

ديفيد إغناتيوس*

د .ابتهال عبدالعزيز الخطيب

ترامب يبدد فرصة قدمتها له حملته الشعبوبية

بوكس

إذا لم نأخذ
مفهوم الحرية
بشكل جدي
وحقيقي
فسنعيش
حياتنا نقفز
من محكمة
ألخرى شاكين
ومشتكى
ضدهم

سيمون ديسبالنك*

د .خولة مطر

أحمد باقر

لم تكن الدكتورة فاطمة
المطر حكيمة في نشر
تغريدة مساواة جندرية في
مجتمع تعلم مدى حساسيته
ومحافظته وتدينه ،وهي،
كأستاذة قانون ،المفترض
أن تكون أعلم بأنها
ستوقعها تحت طائلة
القانون وتحت منشار انتقام
من يتربص بها.

opinion@aljarida●com

لربما من الصعب إيصال المعنى الحقيقي للحرية،
لقيمتها ،ولثمنها الغالي المستحق في مجتمعات
تعيش على الحقائق المطلقة والنظرة األحادية لكل
قيم الحياة .كيف تطلب من إنسان أن يفسح لآلخر
فرصته في االعتقاد على سبيل المثال وأنت مؤمن
ً
تماما أنك تمتلك الحقيقة المطلقة ،لك كل الحق في
نشرها ،وعليك كل الواجب في فرضها على اآلخرين؟
الحرية الحقيقية تتبدى في المجتمعات التي ترفع
الشعار الشافعي اإلسالمي في الواقع والــذي يقول
"أنا على صواب يحتمل الخطأ" .إال أنه ،ويا لسخرية
القدر ،يبدو أن المسلمين ،بعلمائهم وبسطائهم ،غير
ً
ً
قادرين أبدا على استيعاب مساحة الخطأ هذه مطلقا،
وهنا تكمن المعضلة ،هنا تقتل الحرية ،عند "أنا على
ً
صواب ال يحتمل الخطأ مطلقا".
الدكتورة فاطمة المطر كتبت تغريدة هي ليست
جديدة في الواقع ،فهناك نسخ عدة مما يفترض أن
يكون نص المزحة التي قدمتها فاطمة في تغريدتها
للتدليل عـلــى اسـتـحــالــة ح ــدوث أم ــر م ــا ،حـيــث كــان
فحوى مزحتها استحالة حدوث مساواة جندرية في
ً
عالمنا العربي .وللدفع بكل الردود جانبا للوصول
لفرصة مناقشة مفهوم الحرية بــوضــوح ،البــد من
تعديد هذه الــردود وتضييع الوقت والمساحة في
ً
تكرارها .أتفق تماما :لم تكن فاطمة حكيمة في نشر
ه ــذه الـتـغــريــدة فــي مجتمع تـعـلــم م ــدى حساسيته
ومحافظته وتدينه .لم تكن فاطمة حكيمة في نشر
هذه التغريدة وهــي ،كأستاذة قانون ،المفترض أن
تـكــون أعـلــم بــأنـهــا ستوقعها تـحــت طــائـلــة الـقــانــون
وتحت منشار انتقام من يتربص بها .لم تكن فاطمة
تـحـتــاج ل ــردة فـعــل ال ـل ـجــوء ال ـقــويــة ه ــذه ،الـتـغــريــدة
بسيطة وكان يمكنها ،في الغالب ،الخروج من القضية
لو أنها أوضحت الهدف منها والكيفية التي يتم بها
استعمال صياغة هذه التغريدة ليس من اآلالف ،بل
ماليين المغردين للتعبير عن فكرة استحالة حدوث
شــيء مــا .النضال (لــو أنها اعتبرت ما تأتيه كذلك)
يتطلب ثمنا ،ولربما كــان على فاطمة الـتــي أرادت
التغيير أن تبقى عـلــى أرض ـهــا وتــدفــع بـعــض ثمن
هذا التغيير الذي تود هي تحقيقه بطريقة صدامية
مــع المجتمع .كــان يمكن لفاطمة أن توصل الفكرة
بطريقة مختلفة ،كان يمكن لفاطمة أن تناضل بطريقة
مختلفة ،كان يمكن أن يحدث ألف ألف شيء مختلف
من فاطمة ،إال أن ذلك لم يحدث ،وها نحن اليوم هنا.
اختبار الحريات الحقيقي تظهر نتائجه في هذه
المساحة ،فالحرية ال تختبرها المواقف البسيطة
ال ـت ــي يـتـفــق ك ــل ال ـن ــاس عـلـيـهــا ،ال ـحــريــة تختبرها
ال ـمــواقــف الـعـصـيــة ال ـتــي يختلف األغـلـبـيــة الغالبة
عليها ،فإن استطاعت الدولة حماية المختلف وإن
احـتــرم اآلخ ــرون حــق المختلف فــي إب ــداء رأي ــه رغم
كرههم الشديد لهذا الرأي واختالفهم معه وحتى عدم
احترامه ،فهنا يتجلى مفهوم حرية الرأي بصورته
ً
الحقيقية .إذا رغم كل ما ذكــرت أعــاه ،رغم منطقية
الحجج المختلفة والمخالفة لما قالت فاطمة ،يبقى

ما يعلو الحجج كلها ،مفهوم الحرية الذي يقول بأن
لفاطمة الـحــق فــي أن تـبــدي وجـهــة نظرها حتى لو
كانت خاطئة ،لو كانت ستودي بها للجحيم ،لو كانت
متضاربة ومعتقد األغلبية ،لو كانت سيئة التعبير
والصياغة ،لو كانت ساخرة ،لو كانت ضعيفة ،لو
كانت رديئة ،لو كانت قليلة التأدب ،فكل هذه الصفات
المكروهة ،يجب أال تحد من قدرة فاطمة على إبداء
رأيـهــا .فــإن حــدث ووقــف القانون والـنــاس بالسكين
عـلــى ل ـســان فــاط ـمــة ،انـتـفــى م ـبــدأ ال ـحــريــة مـبــاشــرة،
وأصبحت القيمة السائدة أي شيء وكل شيء سوى
الحرية ،فهذه أول ما سيقع تحت نصل السكين ،أول
ما سيلفظ األنفاس إذا ما تحرك النصل.
حرية الرأي ال تحتاج لتأدب وعلم وخبرة وحسن
تعبد ليتم تطبيقها ،في الواقع هي ال تظهر لها قيمة
إال حين يستوجب تطبيقها على (وليس هنا الوصف
ً
للدكتورة فاطمة مطلقا إنما هو مجرد مثال متطرف)
غير المؤدب ،الجاهل ،عديم الخبرة ،قليل األخــاق،
هذا الذي تود أن تلكمه على وجهه ما إن يفتح فمه،
إال أنــك تــذكــر نفسك أن مـبــدأ الحرية المقدس فوقك
وفوقه ،وأنك البد أن تحتمل حتى هذا اإلنسان بكل
مساوئه مــن أجــل هــذا المبدأ المهيب ،الـحــريــة ،بكل
جمالها وحسناتها ونتاجها ا لــرا ئــع العظيم .أعلم
أن الكالم سهل وأن التنفيذ ثقيل ،لكن إذا لم نأخذ
مـفـهــوم ال ـحــريــة بـشـكــل ج ــدي وحـقـيـقــي ،فسنعيش
حياتنا نقفز مــن محكمة ألخــرى ،شاكين ومشتكى
ضدهم ،فكل منا له رؤيــة ،وكل منا له خطوط حمر،
وكل منا له عدوه الذي يود أن يلكمه لكمة رنانة على
ً
وجـهــه ،وهــو تقريبا مــا يـحــدث اآلن ،حيث األغلبية
الغالبة مــن القضايا التي تشغل محاكم الـيــوم هي
ً
قضايا الــرأي وخصوصا المرفوعة بسبب "تويتر".
ال ـيــوم ف ـضــاء الـحــريــة مـفـتــوح ،لــم يـعــد ه ـنــاك مجال
للتكميم والتحجيم ،وما ساء الناس من فاطمة من
هنا ،سيأتيها منها عشرات أضعافه من هناك حيث
لجأت وستعيش اآلن ،والسؤال يبقى ،ماذا استفدنا؟
هــل دافـعـنــا عــن الــديــن وحمينا الـمـقــام اإللـهــي بهذه
الصورة أم أننا قدمنا صورة مهزوزة عن معتقداتنا
للعالم وخسرنا عضوا من مجتمعنا كــان يمكن أن
ً
يكون مكسبا؟
بالمنطق يا إخوان ،أيها الغاضبون الحانقون من
أجــل الــديــن ،إذا كــان الــديــن مــع الحرية كما تقولون،
فهي َتصل ُالى
يمكن أن
يكون ْلها حدَ ،
فهذه الحرية ال َ
َ َْ
ْ ْ
درجة قرآنية أن "ف َمن ش َاء فل ُيؤ ِمن َو َمن ش َاء فل َيكفر"،
وإن كنتم ترومون حماية حقيقية للمعتقد ،فاألولى
إبراز قوته برد الفكرة بالفكرة ال بالتهديد والوعيد
ورفــع القضايا وحبس الناس وقطع األلسنة ،فهذه
ليست حماية ،هذا استبداد مصدره الخوف والضعف.
قضايا الحسبة لم يعد لها مكان اليوم ،ليس ألحد
الحق أن يدعي تفويضه من الخالق أو تمثيله له على
األرض .القوانين تحتاج أن تتغير ،واألفكار تحتاج أن
تتغير ،والجميع يحتاج أن يضع السكاكين والفؤوس
على األرض وأن يهدؤوا بعض الشيء.

مع أن ترامب نجح في
تحفيز انتفاضة أطاحت
بالمؤسسة الجمهورية
التقليدية وأرهب أعضاء
الحزب الجمهوري في
الكونغرس ،ودفعهم إلى
حالة من الصدمة والصمت
المذعور ،لكنه ،باستثناء
خطة االقتطاع الضريبي
لعام  2017التي حصد
الدفعات ً
فيها األكثر ثراء ً
األكبر ،أخفق إخفاقا ذريعا
في العمل بفاعلية على
السياسات المحلية.

ترامب يدير
ً
«سيركا» من
التحريضات
المناهضة
للنخب ويعمل
على تعميق
كل شرخ في
االنقسامات
العرقية
والجنسية
والثقافية

يـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـدم ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب هـ ـ ــديـ ـ ــة غ ـ ـيـ ــر م ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــدة إلـ ــى
المجموعة المتنامية من المرشحين الرئاسيين
ّ
الديمقراطيين :يعلمهم كيف يمكنهم الفوز.
ً
يبن حزبا
يكمن فشل ترامب كرئيس في أنه لم ِ
ً
حاكما يستطيع أن يوحد البلد ،ويمرر التشريعات،
ويعالج مشاكل الــواليــات المتحدة ،صحيح أنه
نـجــح فــي تحفيز انـتـفــاضــة أطــاحــت بالمؤسسة
ال ـج ـم ـهــوريــة الـتـقـلـيــديــة وأره ـ ــب أع ـض ــاء ال ـحــزب
الجمهوري في الكونغرس ،ودفعهم إلى حالة من
الصدمة والصمت المذعور ،لكنه ،باستثناء خطة
االقتطاع الضريبي لعام  2017التي حصد فيها
ً
ً
األكثر ثراء الدفعات األكبر ،أخفق إخفاقا ذريعا في
العمل بفاعلية على السياسات المحلية.
كما أن نوبة غضب الجدار الحدودي وتعطيل
الـحـكــومــة ُي ـظ ـهــران أن تــرامــب ب ــدد الـفــرصــة التي
قدمتها لــه حملته الشعبوية ،فلو ّ
وســع ائتالفه
ً
مستخدما "فــن عقد الصفقات" الــذي نــادى به إال
أنــه ال يفهمه على مــا يـبــدو ،لــوضــع أم ــام الحزب
ً
الديمقراطي تحديا أكبر وأكثر ديمومة.
ل ـكــن س ـيــاســات ت ــرام ــب غ ـيــر ال ـم ـس ـت ـقــرة ،الـتــي
تقوم على فكرة كل شــيء أو ال شــيء ،حالت دون
التسويات وعمليات المقايضة التي كانت ستحل
على األرج ــح المشاكل المعتملة (اعــذرونــي على
استخدامي هذه العبارة) وتجعل الواليات المتحدة
ً
ً
عظيمة مجددا ،وبدال من ذلك حصلنا على حكومة
مشلولة متعطلة ،حتى إن أبرز داعمي ترامب باتوا
يدركون على األرجح أنها تضر بصحتنا الوطنية،
ً
ومع كل يوم إضافي يمضيه ترامب متجهما في
ً
البيت األبيض ،يزداد فشله وضوحا.
يكمن التحدي الذي يواجهه الديمقراطيون في
تـفــادي خطأ تــرامــب بإشعاله انتفاضة تصدرت
ً
عناوين األخبار ،وعليهم بدال من ذلك صوغ ائتالف
ً
حاكم واسع ،ولن يكون هذا سهال ،فالحكم ممل في
حين تبدو الحركات المتمردة جذابة ،حيث تحرك
ً
"قاعدة" من الموالين الحقيقيين وتستغل االستياء
الشعبي الخام من الوضع القائم ،لكن هذه الحركات
تعوق تقدمها بذاتها ألنها تركز على الداخل ال
الخارج ،فهي عمليات احتجاج ال إصالح.
ي ـش ـمــل اإلغ ـ ـ ــراء ال ـك ــام ــن أم ـ ــام الــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن
فــي عصر تــرامــب تطوير ص ــورة مطابقة لحزبه
ال ـم ـت ـع ـطــل ال ـم ــرت ـك ــز ع ـل ــى الـ ـغـ ـض ــب ،ف ـق ــد ي ـكــون
ً
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــون م ــأخ ــوذي ــن ،ت ـم ــام ــا ع ـل ــى غ ــرار
الـجـمـهــوريـيــن ،بالشهب ال ـبــراق الـســاطــع األخـيــر
الــذي يعبر بسرعة سماء السياسة ،فقد يخالون
ً
هم أيضا الطاقة االجتماعية-اإلعالمية خطأ قوة
سياسية حقيقية.
ً
ت ـع ـجــز وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام اإلخـ ـب ــاري ــة دومـ ـ ــا عن
مقاومة جاذبية الشخصيات الجديدة والتعليقات
الملتهبة ،لذلك نجح ترامب في التالعب بوسائل
ً
اإلعالم ،فهذا الرئيس يدير سيركا من التحريضات
المناهضة للنخب ،ويعمل على تعميق كل شرخ
في االنقسامات العرقية ،والجنسية ،والثقافية،

ً
كذلك يطبق سياسات الهوية ،مدعيا في الوقت
عينه أنه يعارضها.
وال ش ــك أن م ـشــاهــدة الــديـمـقــراطـيـيــن الــامـعـيــن
البراقين هذا الشهر ،النائب ألكسندريا أوكاسيو-
ً
كورتيز والنائب السابق بيتو أورورك ،ممتعة جدا،
ولكن هل يملكان المهارات الالزمة للمساهمة في
بناء المظلة الــواسـعــة التي يجب أن يعمل الحزب
الحاكم داخلها؟ وهل يتمتعان باالنضباط الضروري
ليتفاديا العناوين الخاطفة الالفتة للنظر ويؤسسا
ً
ً
ائتالفا فعليا؟
أظ ـهــرت انـتـخــابــات منتصف ال ــوالي ــة م ــدى ســأم
معظم الناخبين من موضة ترامب في السياسات
التقسيمية ،التي تطغى فيها الطرائف الهادفة إلى
ً
تحفيز "القاعدة" (جزء صغير نسبيا من الناخبين
تحركهم القناعات العقائدية ،والعرقية ،والثقافية)
على عملية بناء االئتالفات التي تمرر التشريعات.
قــد ال تـكــون نــانـســي بيلوسي الـقــائــدة المثالية
لحزب يريد أن يستعيد أصوات الطبقة العاملة ،إال
أن مـيــزة توليها رئــاســة مجلس الـنــواب فــي الوقت
الراهن تكمن في أنها سياسية تقليدية منضبطة
ِّ ً
تجيد إبقاء التجمع االنتخابي الديمقراطي مركزا
ً
وسائرا على الدرب الصحيح ،أما الوافدون الجدد،
أمثال النائبة رشيدة طليب ،فمستعدون لتخريب
ً
أجندة بيلوسي حتى لو انعكس ذلك سلبا عليهم.
ال شك أن الديمقراطي الذي سيتفوق على الجميع
سيكون َمن يبرهن بطريقة مقنعة أنه يستطيع دفع
ً
آلـيــات الـحـكــومــة للعمل م ـجــددا لمصلحة الشعب،
وتـبــدأ هــذه العملية مــع رســالــة وشخصية بإمكان
م ـع ـظــم األم ـي ــرك ـي ـي ــن ت ـق ـب ـل ـه ـمــا ،ف ـي ـجــب أن تـسـعــى
الشخصية الــديـمـقــراطـيــة الـمـثـلــى إل ــى الـتـقــرب من
ال ـقــاعــدة االنـتـخــابـيــة األوس ـ ــع ،وم ــن الـ ـض ــروري أن
تجمع بين الشبان وذوي الخبرة ،والرجال والنساء،
واألنغلو والمتحدرين من أصول التينية ،والبيض
والسود.
لكن الصفة األكثر أهمية في شخصية المرشح
الرئاسي الديمقراطية ستكون قدرته على االنتصار
عـلــى ت ــرام ــب ،ويـتـمـثــل الـضـعــف األك ـبــر فــي اخـتـيــار
ً
مــرشــح يــدفــع بــالـحــزب كـثـيــرا إلــى الـيـســار ،فيواجه
صعوبة في إقناع الناخبين المستقلين في الوسط
ب ــأن الديمقراطيين قـ ــادرون عـلــى إع ــادة الـبـلــد إلــى
مساره الصحيح ،ويبدو المحافظون مقتنعين بقدر
التقدميين بأنهم يواجهون سياسة استبعاد ،وتقوم
وسيلة الـهــرب مــن كــل ذلــك على بـنــاء وســط واســع،
ومتسامح ،ومتنوع.
ً
سيعمد المرشح الفائز تلقائيا إلى بناء اصطفاف
سياسي جديد يبدأ بسد الشقوق التي تمزق هذا
البلد ،وتحتاج الواليات المتحدة إلى رئيس يستطيع
ً
ً
أن يقنع معظم األميركيين بالتعاون معا مجددا
ً
للدفع بالقارب قــدمــا ،وإال فلن يتحرك هــذا القارب
من مكانه في الماء ،بل قد نشهد األسوأ :سيواصل
االهتزاز بعنف إلى أن ينقلب في نهاية المطاف.
* «واشنطن بوست»
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اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ

اﻗﺘﺼﺎد

»ورﺑﺔ« ﻳﻌﺮض  ١٠.٢ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻋﻠﻰ »اﻟﻤﺘﺤﺪ«
 ٪٧٤.٣ﻣﻦ »ﻛﻤﻴﻔﻚ«
ﻟﺸﺮاء
ً
ً
ﺑﺴﻌﺮ  ٥٢ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻌﺎدﻻ آﺧﺮ ﻗﻴﻤﺔ دﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ
ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض
اﺳﺘﺤﻮاذ إﻟﺰاﻣﻲ
ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

أﻋﻠﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ "اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ"
و"اﻟﻤﺘﺤﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ" اﻟﻤﺎﻟﻜﺎن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎن ﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ واﻟ ـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ
"ﻛﻤﻴﻔﻚ" ﻋــﻦ ﻣ ـﺸــﺎورات ﻣــﻊ ﺑﻨﻚ "ورﺑ ــﺔ" ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﻊ أﺳﻬﻤﻬﻤﺎ ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻟﻜﻦ
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن ﺗﺆدي اﻟﻤﺸﺎورات إﻟﻰ اﻛﺘﻤﺎل
اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ.
ﻓﻲ اﻹﻃﺎر ذاﺗﻪ ،أﻓﺎد ﺑﻨﻚ "ورﺑﺔ" ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﺮي
ﻣ ـ ـﺸ ـ ــﺎورات ﻣـ ــﻊ "اﻷﻫ ـ ـﻠـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪ اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻦ"
و"اﻟﻤﺘﺤﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ" ﻟﺸﺮاء أﺳﻬﻤﻬﻤﺎ )ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻤﺎ(
ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻷوﺳﻂ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ  74.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،إذ ﻳﻤﻠﻚ اﻷول 24.75
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ واﻟـﺜــﺎﻧــﻲ  49.55ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وأﻧ ــﻪ ﻓﻲ
ً
ﺣﺎل اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻓﺴﻴﻜﻮن ذﻟﻚ
ً
ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺣﻴﻦ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻧﻬﺎﺋﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،إن "ورﺑﺔ"
ً
ً
ً
ﻗﺪم ﻋﺮﺿﺎ أوﻟﻴﺎ ﺑﺴﻌﺮ  52ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ
أي ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻳﺒﻠﻎ  10.19ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،ﻓﻤﻦ
واﻗﻊ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻘﺪم ﻳﺘﻀﺢ أن ﺑﻨﻚ "ورﺑﺔ" اﻋﺘﻤﺪ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻛﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻌﺮض ،إذ ﻳﺒﻠﻎ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
واﻟﻜﻮﻳﺖ  196.014ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ.

وﺗﺸﻴﺮ اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ أن "اﻟﻤﺘﺤﺪ" اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
واﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﻟ ــﺪﻳ ـﻬ ـﻤ ــﺎ رﻏ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـﺤ ـﺼــﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ "اﻷوﺳﻂ" ،ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ
اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ إﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ "اﻟﻤﺘﺤﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ" )إﺳﻼﻣﻲ(
و"اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ" )ﺗﻘﻠﻴﺪي(.
ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺼﺎدر ،أﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ وﺳﻴﺘﺮﺗﺐ
ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ ﺗــﻮﻗ ـﻴــﻊ ﻣ ــﺬﻛ ــﺮة ﺗ ـﻔــﺎﻫــﻢ وﺳــﺮﻳــﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺒﺪء ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ.

ﻋﺮض إﻟﺰاﻣﻲ
ﺗـﺸـﻴــﺮ ﻣ ـﺼ ــﺎدر إﻟ ــﻰ أن ﺑ ـﻨــﻚ ورﺑـ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺣــﺎل
ً
ﻧﺠﺢ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎص ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪ ،ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺎ
ً
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ،ﺣﺴﺐ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض اﺳﺘﺤﻮاذ ﻣﻠﺰم
ﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻗﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺴﻬﻢ ﻣﻦ
ً
اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ إذ ﺗﺒﻠﻎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺧﺎرج ﺣﻮزة اﻟﻤﺘﺤﺪ ﻧﺤﻮ  25.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أي ﻣﺎ
ﻳﻌﺎدل  67.800ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻣﺨﺼﻮم ﻣﻨﻬﻢ 2.623
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﺳﻬﻢ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ أي
إن اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟــﺪى اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻷﻓــﺮاد

واﻟـﻤـﺤــﺎﻓــﻆ واﻟـﺼـﻨــﺎدﻳــﻖ ﺗـﻘــﺪر ﻛﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑــﻮاﻗــﻊ
 65.176ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﺳ ـﻬــﻢ ﻓ ـﻘــﻂ وﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ اﺣـﺘـﺴــﺎب
ﺳﻌﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳ ــﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺧــﺮ  6أﺷـﻬــﺮ أو
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ أﻳﻬﻤﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.

وﺳﺎﻃﺔ واﻧﺘﺸﺎر
ً
ً
وﺑﻴﻨﺖ ﻣﺼﺎدر أن "ورﺑﺔ" ﻳﺒﺪي اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا
ﺑﺸﺮاء ﺣﺼﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ "اﻷوﺳﻂ" ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ
أﻗــﺪم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮق وﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋــﺪة رﺧﺺ
ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺘﻬﺎ ،أﺑﺮزﻫﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﻷوﺳﻂ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ وﺣـﺼــﺔ ﻓــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ،وﺑـﻌــﺾ اﻟـﺼـﻨــﺎدﻳــﻖ اﻟﻤﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺼﻨﺪوق
ﻳﻌﺪ أﺣﺪ أﻗﺪم وأﺑﺮز اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﺒﻴﻮع اﻵﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن "ورﺑﺔ" ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎع
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺴﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮﺻﻞ
إﻟ ــﻰ اﺗ ـﻔــﺎق ﻣــﻊ ﻛ ـﺒــﺎر اﻟ ـﻤــﻼك ﻓــﻲ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﺑﺤﻠﻮل
اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ﺣـﺘــﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻓــﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺎﻗﺶ ﺑﻴﺎﻧﺎت .2018
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»اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ«ً :إﻳﻘﺎف اﻟﺪﻓﻊ ﺑـ »ﻛﻲ ﻧﺖ«
ً
ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت »اﻟﻤﺮﻛﺰي«
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﻃﺮﻳﻘﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﺪر اﻷﻣﻮال دون ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن
•

ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟـﻠـﻤـﻘــﺎﺻــﺔ أوﻗ ـﻔ ــﺖ ﻋـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ
ﺑـﺴــﺪاد ﺗـﻌــﺎﻣــﻼت اﻟـﺒـﻴــﻊ واﻟ ـﺸــﺮاء ﻓــﻲ ﺑــﻮرﺻــﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟ ــﻸوراق اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ،ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟـﻜــﺎرت
اﻟﺒﻨﻜﻲ " ﻛــﻲ ﻧــﺖ" ﻣــﺆ ﻗـﺘــﺎ ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑـﺤـﻤــﺎﻳــﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻴﻞ.
و ﻗــﺎ ﻟــﺖ ا ﻟـﻤـﺼــﺎدر ،ﻟ ــ"ا ﻟ ـﺠــﺮ ﻳــﺪة" ،إن ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺗﺸﺪد ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ا ﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ا ﻟـﻌـﻤــﻼء ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻗﺒﻞ إﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ ،ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،إﺿﺎﻓﺔ
إ ﻟــﻰ ﺣــﺮص اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣـﻌــﺮﻓــﺔ ﻣـﺼــﺪر اﻷﻣ ــﻮال واﻟـﺠـﻬــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ.
وأ ﺷــﺎرت إ ﻟــﻰ أ ﻧــﻪ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ
ا ﻟ ـﻤ ـﺼــﺮ ﻓ ـﻴــﺔ ﻃ ـﻠــﺐ أي ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮ ﻣــﺎت أو ﺑ ـﻴــﺎ ﻧــﺎت
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺄ ﻣــﻮال ا ﻟـﻌـﻤــﻼء ،اﻷ ﻣــﺮ ا ﻟــﺬي أدى إﻟﻰ
إﻳﻘﺎف اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ.
وذﻛـ ـ ــﺮت أن اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻘــﺎﺻــﺔ
ﺗ ـﺒ ـﺤ ــﺚ ﺣ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺎ ﻋـ ــﻦ إﻳ ـ ـﺠـ ــﺎد ﺣـ ـﻠ ــﻮل ﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻨ ـﻬــﺎ

ﻣــﻦ ﻣـﻌــﺮﻓــﺔ ﻣ ـﺼــﺪر اﻷﻣـ ــﻮال اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﺘــﻢ دﻓـﻌـﻬــﺎ
ﻋـﺒــﺮ "ا ﻟـﻜــﻲ ﻧ ــﺖ" ،ﻣــﻊ اﻻ ﻟ ـﺘــﺰام ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺮاﻣﻴﺔ اﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت
وﻣـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت اﻟـ ـﺴ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ "اﻟﻤﺮﻛﺰي" ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻹﻳﺠﺎد
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ذﻟﻚ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ.
و ﺑـﻴـﻨــﺖ ا ﻟـﻤـﺼــﺎدر أن ﺷـﻜــﺎوى ﻋــﺪة ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ
ﺑ ـ ـﻌـ ــﺾ اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎت ﻣ ـ ــﻦ ﺑـ ـﻌـ ــﺾ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻦ
واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓــﻲ ﺑــﻮر ﺻــﺔ ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ ﻟــﻸوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺸﺄن ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ إﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟــﺪﻓــﻊ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺘــﻢ ﻋﻦ
ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﺘ ــﺪاول اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ ﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟﺒﻴﻊ
واﻟﺸﺮاء ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ.
وﻟ ـﻔ ـﺘــﺖ إﻟـ ــﻰ أن اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ﺷ ـﻬــﺪت
اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎل اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ واﻟﺘﺴﻮق،
ﻣﺎ ﺣﺪا ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪة
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف أﻣﺎم ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﺒﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت.

ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺟﻴﺪة ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  ٢٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ...وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء ﺟﻴﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ أﺳﻬﻢ اﻟﺴﻮق اﻷول
اﺳﺘﻤﺮت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻈﻢ أﺳﻬﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك،
أﻣﺲ ،وﻛﺎن اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت وﺗﻘﺪﻳﺮات اﻷرﺑﺎح،
وﺑﻌﺪ إﻋﻼن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ
ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻟﺸﺮاء ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻤﻴﻔﻚ
اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺒﻨﻜﻲ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ.

•

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ً
اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ ارﺗـﻔــﺎﻋــﺎ ﻓــﻲ ﺗـﻌــﺎﻣــﻼت ﺟﻠﺴﺔ أﻣ ــﺲ ،إذ
ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.24ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺗﻌﺎدل  12.58ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 5250
ﻧﻘﻄﺔ ،وﺳــﻂ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  25.2ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  122.2ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  4407ﺻﻔﻘﺎت.
ورﺑﺢ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.25
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﻲ  13.88ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 5494.22ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  20.1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
وﻛﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  55.2ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﻧـﻔــﺬت ﻋـﺒــﺮ  2145ﺻـﻔـﻘــﺔ ،وﻧـﻤــﺎ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟـﺴــﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.21ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﺴﺎوي 10.19
ﻧ ـﻘ ــﺎط ،ﻟـﻴـﻘـﻔــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى  4805.05ﻧ ـﻘــﺎط،
ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  5ﻣﻼﻳﻴﻦ د ﻳـﻨــﺎر ،وﻛﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  66.9ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل
 2262ﺻﻔﻘﺔ.

ﻋﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎر اﻷﺧﻀﺮ

ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ
ﻣﺆﺷﺮات أﺳﻮاق دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع

ً
ﻋﺎدت اﻟﺘﺪاوﻻت ﺳﺮﻳﻌﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎر اﻷﺧﻀﺮ،
ً
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻜﺎ
ً
ً
اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ وﺑــﻮﺑـﻴــﺎن ﻧ ـﻤــﻮا ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻓــﻲ أرﺑــﺎﺣـﻬـﻤــﺎ،
وﺗــﻮزﻳـﻌــﻪ ﻓــﻮق ﻣﺴﺘﻮى اﻟـﺘــﻮﻗـﻌــﺎت ،واﺳﺘﻤﺮت
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ أﺳﻬﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك
أﻣـ ــﺲ ،وﻛـ ــﺎن اﻷﻓ ـﻀ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺚ اﻻرﺗـ ـﻔ ــﺎع ﺑﻨﻚ
ورﺑﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت وﺗﻘﺪﻳﺮات اﻷرﺑــﺎح ،ﺑﻌﺪ
إﻋ ـ ــﻼن اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻟ ــﺪﺧ ــﻮل ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻔ ــﺎوﺿ ــﺎت ﻟ ـﺸــﺮاء
ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻤﻴﻔﻚ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺒﻨﻜﻲ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺮك ﺳﻬﻢ ﻛﻤﻴﻔﻚ
ﻓــﻲ اﻟ ـﺴــﻮق اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ وﺣ ـﻘــﻖ ﻧ ـﻤــﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ 10
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻜــﺎﺳــﺐ ﻓﻲ

ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﻟـ »ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ«
أﻇ ـ ـﻬـ ــﺮت دراﺳ ـ ـ ـ ــﺔ أﺟ ــﺮﺗـ ـﻬ ــﺎ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ
"ﺗﺸﻴﻨﺎﻟﻴﺴﻴﺲ" أن ا ﺳـﺘـﺨــﺪام ﻋﻤﻠﺔ
"ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ" اﻟﻤﺸﻔﺮة ﺗﻀﺎﻋﻒ ،ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ
ﻣ ــﻦ وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ ﻓ ــﻲ  ،2018ﻋـﻠــﻰ
ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟـﺒـﻴــﻊ ﻓــﻲ ﻣــﺎ ُﻳ ـﻌــﺮف ﺑــ"اﻟــﻮﻳــﺐ
اﻟﻤﻈﻠﻢ" ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
ﺷﺮاء أي ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻤﻮاد
ﻏـﻴــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوﻋــﺔ إﻟ ــﻰ ﺑ ـﻄــﺎﻗــﺎت ﻫــﻮﻳــﺔ
ﻣ ــﺰورة ،رﻏــﻢ أن ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ً
ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﺜﻴﺮا.
وﺑـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺐ دراﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﻞ ﺑ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت
"ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻜﺘﻞ" ،أو "ﺑﻠﻮك ﺗﺸﻴﻦ" ،ﻓﻘﺪ
ارﺗﻔﻌﺖ أﺣﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟـ"ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ"
ﻋﻠﻰ أﺳــﻮاق اﻟﻮﻳﺐ اﻟﻤﻈﻠﻢ ﻃﻮال ﻋﺎم
 2018إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪره ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ دوﻻر
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ ،أي ﻣــﺎ ﻳـﻘــﺎرب ﺿﻌﻒ اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺬي ﺗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم.
ووﺟ ـ ــﺪت " "Chainalysisأﻧ ــﻪ رﻏــﻢ
ﺗﻀﺎﻋﻒ أﺣﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟـ"ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ"
ﻋـ ـﻠ ــﻰ أﺳ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟـ ــﻮﻳـ ــﺐ اﻟـ ـﻤـ ـﻈـ ـﻠ ــﻢ ،ﻓ ــﺈن
ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺗــﺮاﺟـﻌــﺖ إﻟــﻰ 600
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ  2018ﻣﻦ  700ﻣﻠﻴﻮن
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻗﺎل ﻛﻴﻢ ﺟﺮوار ،ﻛﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ
ﻓـ ــﻲ  ،Chainalysisﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻘ ــﺎ ﺑ ـﻠ ــﺔ ،إن
"اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﻌﺰى
إﻟﻰ إﻏﻼق أﺳﻮاق رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻳﺐ
ا ﻟ ـﻤ ـﻈ ـﻠــﻢ ،ﻣ ـﺜــﻞ  AlphaBayوHansa
ﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ  ،2017اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي أﻋــﺎق
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﺣﺘﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت أﺣﺠﺎم اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺗﻨﻤﻮ
ﺑﺎﻃﺮاد ﻣﺮة أﺧﺮى".

ُﻳـ ـﺸ ــﺎر إﻟـ ــﻰ أن اﻟ ــ"ﺑ ـﺘ ـﻜ ــﻮﻳ ــﻦ" ،اﻟـﺘــﻲ
ﺗﻌﺪ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﻔﺮة
ً
اﻧ ـﺘ ـﺸــﺎرا ،ﺗـﻌــﺪ ﻃــﺮﻳـﻘــﺔ ﺷــﺎﺋـﻌــﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ
ﻓـ ـ ــﻲ أﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻈ ـ ـﻠـ ــﻢ ،ﻷن
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ اﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ.
وﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017أﺻﺒﺤﺖ "ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ"
ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻀﺎرﺑﻴﻦ
اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳ ـﺘــﺎﺟــﺮون ﺑـﻬــﺎ ﻋـﺒــﺮ اﻹﻧـﺘــﺮﻧــﺖ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ اﻷﺧــﺮى،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﺜﻞ
اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
ووﺻــﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺘﻜﻮﻳﻦ إﻟﻰ ذروﺗﻪ
ﻓﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ  2017ﻋﻨﺪ 20.000
ً
دوﻻر أﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ﺗ ـﻘــﺮﻳ ـﺒــﺎ ،وﻫ ـﺒ ــﻂ اﻵن
ﺑ ــﺄﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ  80ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻣ ــﻦ أﻋ ـﻠــﻰ
ﺳﻌﺮ ﻟﻪ.
وﻣﻊ أن ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟـ"ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ" اﺟﺘﺬﺑﺖ
اﻟـﻤـﻀــﺎرﺑـﻴــﻦ ،ﻓ ــﺈن ذﻟ ــﻚ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣــﻦ أن
ً
اﻧﺘﺸﺎرا ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻓﻲ
ﺗﺼﺒﺢ ﺷﻜﻼ أﻛﺜﺮ
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺴﺎﺋﺪة.
وأﻇـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺮت ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺎت ﺳـ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻣــﻦ
 Chainalysisأن ﻗﻴﻤﺔ اﻟـ"ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ" ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ،
اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺘﺮب ﻣــﻦ  80ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻗ ــﺎل ﺟ ـ ــﺮوار ،إن "ﺗـﻘـﻠـﺒــﺎت أﺳـﻌــﺎر
اﻟـﻌـﻤـﻠــﺔ اﻟــﺮﻗـﻤـﻴــﺔ ﻟــﻢ ﺗـﺜــﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ
اﻟــﻮﻳــﺐ اﻟـﻤـﻈـﻠــﻢ" ،وأﺿـ ــﺎف" :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﺸﺨﺺ ﻳﺮﻳﺪ ﺷﺮاء ﺷﻲء ﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق
ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻣﻈﻠﻢ ،ﻓــﺈن
ً
ﻳﺘﻘﻠﺐ ﻻ ﺗﻬﻢ ﺣﻘﺎ".
)اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻧﺖ(

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺳــﻮاء اﻟﺴﻮق اﻷول ﺑﺤﻮاﻟﻲ
رﺑﻊ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،أو اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﻣﺆﺷﺮ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ،وﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺟﻴﺪة أدﻧﻰ ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻟﺔ
اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﻴ ــﺲ ،وﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ إﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ﻛ ـﺒــﺪاﻳــﺔ
أﺳـﺒــﻮﻋـﻴــﺔ ﺑـﻤـﺴـﺘــﻮى  25ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ﻳﻨﺘﻈﺮ
ﻟﻬﺎ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷ ﺳـﺒــﻮع،
ً
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﺗﺮﻗﺐ إﻋﻼﻧﺎت ﺑﻘﻴﺔ أرﺑﺎح ﻗﻄﺎع
اﻟﺒﻨﻮك ،واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺮك اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺮاﻛﺪة ﻓﻲ أﺳﻬﻢ
اﻟـﻘـﻄــﺎع ،وﺳـﺘــﺪﻋــﻢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺧــﻼل اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﻦ
اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ.

ً
ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ،وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳﻮاق
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺳﺒﻮﻋﻬﺎ اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻛﺬﻟﻚ
ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ  3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل
آﺧﺮ ﺛﻼث ﺟﻠﺴﺎت ،ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺳﺘﺒﻘﺖ ﻣﺆﺷﺮات
اﻻﺳ ـ ـ ــﻮاق اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ ﺑـﻤـﻜــﺎﺳــﺐ
ﻛﺒﻴﺮة ﺧــﻼل اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﻳﺔ
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺟﻨﻲ أرﺑﺎح
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮات ،وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺴﻌﻮدي
وﻣ ــﺆﺷ ــﺮي اﻹﻣـ ـ ــﺎرات وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺮي ،وﻛ ــﺎن
اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ

واﺿﺤﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻘﻄﺮي وﻟﻜﻦ
ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع أﻗﻞ.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺗﻠﻮﻧﺖ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ ،إذ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﻫﻲ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺑـ  26.8ﻧﻘﻄﺔ ،وﺑﻨﻮك ﺑـ  3.6ﻧﻘﺎط،
وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑـ  3.4ﻧﻘﺎط ،وﻋﻘﺎر ﺑـ  3ﻧﻘﺎط ،وﺳﻠﻊ
اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ  2.3ﻧﻘﻄﺔ ،واﺗﺼﺎﻻت ﺑﻨﻘﻄﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ،
وﻣـ ــﻮاد أﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﺑـ ـ  0.86ﻧـﻘـﻄــﺔ ،وﺗــﺄﻣ ـﻴــﻦ ﺑـ ـ 0.82

ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮا ﻗﻄﺎﻋﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎ
ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ  8ﻧﻘﺎط ،وﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑـ  1.6ﻧﻘﻄﺔ،
واﺳﺘﻘﺮت ﻣﺆﺷﺮات ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ،ﻫﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
وﻣﻨﺎﻓﻊ ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،وﺑﻘﻴﺖ دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗ ـﺼــﺪر ﺳـﻬــﻢ ﺧﻠﻴﺞ ب ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻷﻛـﺜــﺮ
ﻗ ـﻴ ـﻤ ــﺔ ،إذ ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ ﺗ ـ ــﺪاوﻻﺗ ـ ــﻪ  4.2ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ دﻳ ـﻨ ــﺎر
ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺘﻪ  0.74ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻼه ﺳﻬﻢ وﻃﻨﻲ
ﺑـﺘــﺪاول  4.1ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳـﻨــﺎر ،وﺗــﺮاﺟــﻊ ﻧﺴﺒﺘﻪ 0.11
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ ﺑﺘﺪاول  3.5ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر،
وارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﻪ  0.63ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺑﺘﺪاول  1.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.4ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ زﻳﻦ ﺑﺘﺪاول  1.2ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
وﻧﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.64ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻤﻴﺔ ،ﺟﺎء أوﻻ
ﺳـﻬــﻢ ﺧـﻠـﻴــﺞ ب ،ﺣـﻴــﺚ ﺗـ ــﺪاول ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺑـﻠـﻐــﺖ 15.7
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺘﻪ  0.74ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وﺟ ــﺎء ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺳﻬﻢ ﺻـﻨــﺎﻋــﺎت ﺑ ـﺘــﺪاول  6.3ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺳﻬﻢ ،وارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.61ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎء ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺳﻬﻢ اﺑﻴﺎر ﺑﺘﺪاول  5.7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ وﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺘﻪ
 1.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎء راﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ ﺑﺘﺪاول 5.5
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ،وﻧﻤﻮ ﻧﺴﺒﺘﻪ  0.63ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺧﺎﻣﺴﺎ
ﺳﻬﻢ ﻋﻘﺎرات ك ﺑﺘﺪاول  5.1ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ،وارﺗﻔﺎع
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.52ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﻌﺎدن،
إذ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  34.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻼه ﺳﻬﻢ ﻛﻤﻴﻔﻚ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  11.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻬﻢ أوﻟﻰ ﺗﻜﺎﻓﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ آﺳﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻛﺎن أﻛﺜﺮ اﻷﺳﻬﻢ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ أﻣﺲ ،ﺳﻬﻢ اﻳﻔﻜﺖ،
إذ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  52.3ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﺗــﻼه ﺳﻬﻢ ك
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻬﻢ اﻟﻤﺼﺎل
ع ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ ﻋﻘﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ
 5.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ آن ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

»ﻛﺎﻣﻜﻮ« :أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺨﺴﺮ رﺑﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ٢٠١٨
إﺛﺮ ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ وزﻳﺎدة اﻹﻣﺪادات واﻟﻨﺰاع اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ
ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ "ﻛﺎﻣﻜﻮ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر" إﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﺮك اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻷﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﺧ ــﻼل ﻣـﻌـﻈــﻢ ﻓ ـﺘــﺮات
ﻋــﺎم  ،2018اﺗـﺨــﺬت اﻷﺳ ـﻌــﺎر اﺗﺠﺎﻫﺎ
ً
ﻣ ـﻌ ــﺎﻛ ـﺴ ــﺎ واﻧ ـﺨ ـﻔ ـﻀ ــﺖ ﺑـ ـﺸ ــﺪة ﺧ ــﻼل
اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻷﺧـﻴــﺮﻳــﻦ ،ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺘﻪ
 24.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺣ ـﺴ ــﺐ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ،أدى اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار
ارﺗﻔﺎع اﻻﺳﻌﺎر ﺣﺘﻰ أﻛﺘﻮﺑﺮ  2018إﻟﻰ
ﺑﻠﻮغ اﻟﻨﻔﻂ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ أرﺑﻌﺔ
أﻋﻮام ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺨﺎوف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺰﻳﺎدة
اﻟﻌﺮض واﻟﻘﻠﻖ ﺑﺸﺄن ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أدى إﻟــﻰ دﻓــﻊ أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ
إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ
ً
ﺣﻮاﻟﻲ  17ﺷﻬﺮا.
ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،ﻳﻌﺪ اﻟﻨﺰاع اﻟﺘﺠﺎري
ﺑﻴﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ
أﻫ ــﻢ اﻟ ـﻌ ــﻮاﻣ ــﻞ اﻟ ـﺘ ــﻲ أﺿ ـﻌ ـﻔــﺖ ﺗ ـﻔــﺎؤل
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺸﺄن ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﺪى اﻟـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺐ .إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ
إﻟ ــﻰ ذﻟـ ــﻚ ،ﻛ ــﺎن ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻋ ــﺪد ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻣﻦ
اﻟـ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﺗـ ــﺪل ﻋـﻠــﻰ
ﺗ ـﺒــﺎﻃــﺆ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدات اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺎت
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺣﻮل أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.
ﻟـ ـﻜ ــﻦ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ــﺮﻏ ـ ــﻢ ﻣ ـ ــﻦ ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ،ﻓ ـﻘــﺪ
ﺣﺼﻠﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪ اﻋﻼن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول
اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول "أوﺑــﻚ" وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ

ﺗﻤﺪﻳﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﻔﺾ اﻹ ﻧـﺘــﺎج ﺣﺘﻰ
اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
واﺳ ـﺘ ـﻬــﻞ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﻋ ــﺎم  2019ﺑ ــﺄداء
إﻳﺠﺎﺑﻲ ﺧﻼل أول أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
ﻓﻲ أﺟﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻷداء اﻟﺴﻠﺒﻲ،
إذ ارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺨﻄﺖ 16
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮات
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻇﻬﻮر ﻣــﺆﺷــﺮات ﺗــﺪل ﻋﻠﻰ
ﺗﻬﺪﺋﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﻦ
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﺳ ــﺎﻫ ــﻢ اﻻﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض اﻟ ـﺸ ــﺪﻳ ــﺪ ﻓﻲ
إﻧـﺘــﺎج ﺧــﺎم ﻧﻔﻂ "أوﺑ ــﻚ" ﻓــﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ
 2018ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﺳﻌﺎر ،ﻫﺬا إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ أﻧﺒﺎء ﺗﻔﻴﺪ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺤﺪ
ﻣﻦ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻟﻰ  7.1ﻣﻼﻳﻴﻦ
ً
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ  2019ﻣﻘﺎﺑﻞ
ً
 7.2ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ
ﻳﻨﺎﻳﺮ  .2019ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ،
واﺻ ــﻞ ﺗــﺰاﻳــﺪ إﻧـﺘــﺎج اﻟـﺨــﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ً
ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،وﻓﻘﺎ
ﻷﺣﺪث اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة
ﻋﻦ إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺗـﺨـﻄــﺖ أﺳ ـﻌــﺎر اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮد اﻟـﻔــﻮرﻳــﺔ
ً
ﻟـﻤــﺰﻳــﺞ ﺧ ــﺎم ﺑــﺮﻧــﺖ ﻋــﻼﻣــﺔ  60دوﻻرا
ﻓﺘﺮة وﺟﻴﺰة ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ً
ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2019ﺑﻌﺪ أن ﺳﺠﻠﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  20ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
إﻏﻼق ﻋﺎم .2018
وأﻧﻬﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻟﺨﺎم ﻧﻔﻂ
"أوﺑﻚ" ﺗﺪاوﻻت ﻋﺎم  2018ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى

ً
 51.6دوﻻرا ﻟـﻠـﺒــﺮ ﻣـﻴــﻞ ﻣ ـﻘــﺎ ﺑــﻞ 64.5
ً
دوﻻرا ﺑـﻨـﻬــﺎﻳــﺔ ﻋ ــﺎم  ،2017ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
أﻧ ـﻬ ــﺖ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮد اﻟ ـﻔ ــﻮرﻳ ــﺔ ﻟ ـﻤــﺰﻳــﺞ ﺧــﺎم
ﺑــﺮﻧــﺖ ﺗـ ـ ــﺪاوﻻت اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻋ ـﻨــﺪ ﻣـﺴـﺘــﻮى
ً
ً
 50.6دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ  66.7دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .2017
ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﺳـﺠــﻞ
ً
ﻣـﺘــﻮﺳــﻂ أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟ ـﺨ ــﺎم ﻧـﻤــﻮا
ً
ﺟﻴﺪا ﻓﻲ ﻋﺎم  2018ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم .2017
وﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻠﺔ "أوﺑﻚ" اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ
ً
 69.8دوﻻرا ﻟـﻠـﺒــﺮﻣـﻴــﻞ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻌ ــﺎم،
ً
ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﺤﻮاﻟﻲ اﻟﺮﺑﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻌﺮ
ً
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋــﺎم  2017اﻟﺒﺎﻟﻎ  52.4دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﺟ ــﺎء ارﺗ ـﻔ ــﺎع ﻣـﺘــﻮﺳــﻂ ﺳـﻌــﺮ ﺧــﺎم
ً
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﺘﺴﻘﺎ ﻣــﻊ اﻻر ﺗـﻔــﺎع
اﻟﺬي ﺳﺠﻠﻪ ﺧﺎم "أوﺑﻚ" وأﻧﻬﻲ اﻟﻌﺎم
ً
ﻋـﻨــﺪ ﺳـﻌــﺮ  68.9دوﻻرا ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ 51.6
ً
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم .2017
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﻛﺎن ﻧﻤﻮ ﺳﻌﺮ ﻣﺰﻳﺞ
ً
ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ ﺑﻤﻌﺪل أﻗﻞ ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ ﺑﻠﻐﺖ
ﻧﺴﺒﺘﻪ  31.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ً
ا ﻟـﺴـﻌــﺮ  71.2دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ً
 54.2دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم .2017
وﻣ ــﻦ ﺣـﻴــﺚ ﺗــﻮﻗ ـﻌــﺎت اﻟـﺴـﻌــﺮ ﻟـﻌــﺎم
 ،2019ﺗ ـﺸ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮات إﻟـ ــﻰ ﻋ ــﺪم
ً
ً
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﻤﻮ ﺳـﻨــﻮي ﺗـﻘــﺮﻳـﺒــﺎ ،ﻓﻮﻓﻘﺎ
ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ،ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن
ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﻣﺰﻳﺞ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ
ً
 60.7دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

ﻣﻦ ﻋﺎم  2019ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ ﻋــﺎم  2019اﻟﺒﺎﻟﻎ
ً
 59.5دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
أﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ اﻟـﻌــﺮض ،ﺷﻬﺪ إﻧﺘﺎج
ً
اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ارﺗﻔﺎﻋﺎ
ً
ً
ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﺧــﻼل ﻋــﺎم  2018ﺑﺎﻟﻐﺎ أﻋﻠﻰ
ً
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ .ووﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻹﻧ ـﺘــﺎج اﻟـﻨـﻔـﻄــﻲ اﻟ ـﺼ ــﺎدرة ﻋــﻦ إدارة
اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ،ﺑ ـﻠــﻎ إﻧ ـﺘ ــﺎج ﺧــﺎم
اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ  11.7ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻳ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺎ ﺑ ـﻨ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ،أي ﺑ ــﺰﻳ ــﺎدة
ً
ﺗﻘﺎرب ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻻرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.
ً
ووﻓ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎ ﻷﺣـ ـ ـ ــﺪث ﺗـ ــﻮﻗ ـ ـﻌـ ــﺎت إدارة
ﻣ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ،ﻣــﻦ
اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ أن ﻳـ ـﺼ ــﻞ إﻧـ ـ ـﺘ ـ ــﺎج اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟﻰ رﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪ
ً
ﻣﺴﺘﻮى  12.07ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2019ﻋﻠﻰ أن ﻳﻮاﺻﻞ ارﺗﻔﺎﻋﻪ
ً
إﻟــﻰ  12.86ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ﻓﻲ
ﻋﺎم .2020
ﻣــﻦ ﺟـﻬــﺔ أﺧ ــﺮى ،ﺷـﻬــﺪ إﻧ ـﺘــﺎج ﺧــﺎم
ﻧﻔﻂ "أوﺑﻚ" أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻰ
ً
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ،ﻣﺘﺮاﺟﻌﺎ
ً
ﺑــﺄﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  0.5ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ً
ﺑﻮاﻗﻊ  0.42ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺨﻔﺎض إﻧـﺘــﺎج ﻛــﻞ ﻣــﻦ إﻳــﺮان
وﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ وﻟﻴﺒﻴﺎ وﻓﻨﺰوﻳﻼ.

»أﺳﻴﻜﻮ« :ﺗﻮزﻳﻊ %5
ً
ﻧﻘﺪا و %5ﻣﻨﺤﺔ
ﺑ ـﻠ ـﻐ ــﺖ أرﺑـ ـ ـ ــﺎح ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ أﺳ ـﻴ ـﻜــﻮ
ﻟـﻠـﺼـﻨــﺎﻋــﺎت  2.26ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر،
ﺑ ــﻮاﻗ ــﻊ  7.17ﻓ ـﻠ ــﻮس ﻟـﻠـﺴـﻬــﻢ ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ،2018/12/31
ﻣـﻘــﺎ ﺑــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أر ﺑ ــﺎ ﺣ ــﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 5.13ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ ،ﺑـﻤــﺎ ﻳ ـﻌــﺎدل 16.23
ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓــﻲ  ،2017وأوﺻــﻰ
ﻣـﺠـﻠــﺲ إداراﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺑ ـﺘــﻮزﻳــﻊ  5ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ ﻧﻘﺪا ،و 5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﺤﺔ ﻋﻦ
واﻗﻊ أداء ﻋﺎم .2018

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻻر
واﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻴﻮرو
اﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮ ﺳ ـﻌ ــﺮ ﺻ ـ ــﺮف اﻟـ ـ ــﺪوﻻر
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
أﻣــﺲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  0.303دﻳﻨﺎر،
ﻓ ـ ــﻲ ﺣـ ـﻴ ــﻦ ﺗ ـ ــﺮاﺟ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮرو إﻟ ــﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى  0.344دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ
ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻗ ـ ــﺎل ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي
ﻓــﻲ ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ إن ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ
اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
 0.390دﻳ ـﻨــﺎر ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ اﻧﺨﻔﺾ
اﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي إ ﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 0.304دﻳﻨﺎر ،وﺑﻘﻲ اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
ﻋـﻨــﺪ ﻣـﺴـﺘــﻮى  0.002دﻳ ـﻨــﺎر دون
ﺗﻐﻴﻴﺮ.
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ً
ً
ً
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اﻗﺘﺼﺎد

ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺿﺎرﻳﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق آﺧﺮ ﻣﻊ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
ذﻛﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ إﻧﻜﻠﺘﺮا ﻣﺎرك
ﻛﺎرﻧﻲ ،أن ردة ﻓﻌﻞ اﻷﺳﻮاق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻘﺐ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ أﻇﻬﺮت
درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺄن ﻋﺪم
اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎق ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ
ً
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻴﺲ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ً
ﻣﺮﺟﺤﺎ ﻳﻮم  29ﻣﺎرس.

ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ
دﻳﺴﻤﺒﺮ إﻟﻰ أدﻧﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻓﻲ
ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ
اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر
اﻟﻮﻗﻮد

ﻗـ ــﺎل ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ،
إن اﻹﻏ ــﻼق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ً
ً
ً
رﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺎ ﺿ ـ ــﺮب رﻗـ ـﻤ ــﺎ ﻗ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺎ
ً
ﺑﺘﺨﻄﻴﻪ  29ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ،وﺑ ــﺪأ ﻳﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ،وإﻧــﻪ
ﺣ ـ ـﺘـ ــﻰ اﻵن ،ﻛـ ـ ـ ــﺎن ﻟـ ــﻺ ﻏـ ــﻼ ﻗـ ــﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗــﺄ ﺛـﻴــﺮات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟــﻞ ﻓﻘﻂ ،ﻟﻜﻦ رﺋﻴﺲ
ـﺎط اﻟـ ـﻔ ــﺪراﻟ ــﻲ،
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻴ ـ ّ
ﺟـ ـﻴ ــﺮوم ﺑ ـ ـ ــﺎول ،ﺣ ـ ــﺬر اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع
ً
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﻣ ــﻦ أن ﻧ ــﺰاﻋ ــﺎ ﻳﺴﺘﻤﺮ
ً
وﻗﺘﺎ أﻃﻮل ﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ّ
ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ أن ﻳ ـﻐ ــﻴ ــﺮ اﻟ ـ ـﺼـ ــﻮرة إﻟ ــﻰ
اﻷﺳﻮأ.
ووﻓ ـ ــﻖ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ أﺳـ ـ ــﻮاق اﻟـﻨـﻘــﺪ
اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ »اﻟﻮﻃﻨﻲ«
أﻣﺲ ،ﺳﻴﻨﺸﺄ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻔﻮري ﻣﻦ
اﻧـﺨـﻔــﺎض اﻟﻌﻤﻞ اﻟ ــﺬي ﻳـﻘــﻮم ﺑﻪ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻔﺪراﻟﻴﻮن ،إذ ﺗﺸﻴﺮ
آﺧــﺮ ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت اﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﻲ اﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑﻴﺾ إﻟﻰ أن ﻋﺪم ﻗﻴﺎم 380000
ﻣﻮﻇﻒ ﻓﺪراﻟﻲ ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ ﺳﻴﻄﻴﺢ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.08ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻜﻞ
أﺳﺒﻮع ﻣﻦ اﻹﻏﻼق.
ﻓــﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،وإﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ
ذﻟـ ــﻚ ،ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن ﻫ ـﻨ ــﺎك اﻧـﺨـﻔــﺎض
إﺿــﺎﻓــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.05ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺑ ـﺴ ـﺒ ــﺐ ﺧـ ـ ـﺴ ـ ــﺎرة اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـ ــﺬي
ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن اﻟﻔﺪراﻟﻴﻮن،
واﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺄﺛ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ اﻵﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻟـ ـ ــﻺﻏ ـ ــﻼق
ً
ً
ﺳﻴﻜﻮن ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟـ ـﺘ ــﻮﻇـ ـﻴ ــﻒ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ ،إذ إن
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻨﻘﻄﻌﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ّ
ﺳﻴﺼﻨﻔﻮن ﻛﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﻓـ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟ ــﻮﻇ ــﺎﺋ ــﻒ ﻟـﺸـﻬــﺮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ.
وﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ ذﻟـ ــﻚ ،رأﻳـﻨــﺎ

ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻻرﺗـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺎع ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ــﺪوﻻر
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮع اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺘﻔﺎؤل ﻓﻲ إﺣﺮاز
ﺗ ـﻘــﺪم ﻓــﻲ اﻟ ـﻨ ــﺰاع اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري ﺑﻴﻦ
اﻟﺼﻴﻦ وأﻣـﻴــﺮﻛــﺎ ،إذ ﻗــﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻟـﺠــﺮﻳــﺪة وول ﺳـﺘــﺮﻳــﺖ ﺟــﻮرﻧــﺎل
اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،إن وزﻳ ــﺮ
اﻟـ ـﺨ ــﺰﻳـ ـﻨ ــﺔ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛـ ــﻲ ﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻔــﻦ
ﻣـ ـﻨ ــﻮﺷـ ـﻴ ــﻦ ﻧ ـ ـﻈـ ــﺮ ﻓـ ـ ــﻲ ﺗ ـﺨ ـﻔ ـﻴــﻒ
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات
ً
اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ .وﻟ ـﻜ ــﻦ ﻧــﺎﻃ ـﻘــﺎ ﺑــﺎﺳــﻢ
ً
اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻧﻔﻰ ﻻﺣﻘﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
وﻋ ـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ذﻟ ــﻚ ،ﺑﻘﻴﺖ
ً
ً
اﻟﺜﻘﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻗﻠﻴﻼ ﻧﻈﺮا إﻟﻰ أن
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ
اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ﺳ ـﻴــﺰور أﻣـﻴــﺮﻛــﺎ ﻓﻲ
ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـﺸـﻬــﺮ ﻟـﻠـﻘـﻴــﺎم ﺑﺎﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت.

ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
ورﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺾ اﻟـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ـ ّـﺮﻋ ـ ـ ـ ــﻮن
ً
اﻟ ـﺒ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺎﻧ ـﻴ ــﻮن رﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎ اﺗ ـﻔ ــﺎق
ﺧـ ــﺮوج ﺑــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺎ ﻣ ــﻦ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد
اﻷوروﺑﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ رﺋﻴﺴﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣــﺎي اﻷﺳﺒﻮع
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻓــﻲ أﺳ ــﻮأ ﻫــﺰﻳـﻤــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ اﻟ ـﺒــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧــﻲ اﻟ ـﺤــﺪﻳــﺚ.
وأدت ﻫﺬه اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ إﻟﻰ
ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻣـ ــﺎي اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻤـﻜـﻨــﺖ ﺑ ــﺎﻟ ـﻜ ــﺎد ﻣﻦ
ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ.
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﻴﺮﻳﺰا
ﻣـ ـ ــﺎي ﻣـ ـﻌ ــﺮﻛ ــﺔ ﺿ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺔ ﻹﻋـ ـ ــﺎدة
اﻟ ـﺘ ـﻔــﺎوض ﻋـﻠــﻰ اﺗ ـﻔ ــﺎق آﺧ ــﺮ ﻣﻊ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﻓﻲ  10أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻓﻘﻂ ،وﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ

ﺑﻜﻴﻦ ﺗﺘﺤﺮك ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﺠﺎرة
ﻗ ــﺎﻣ ــﺖ أﻋ ـﻠ ــﻰ ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ ﺗـﺸــﺮﻳـﻌـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﺼـﻴــﻦ
ﺑ ـﺘ ـﺴ ــﺮﻳ ــﻊ اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻓـ ـﻘ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻗـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر
أﺟﻨﺒﻲ ،ﻓﻲ إﺷــﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷﻲ ﺟﻴﻨﻎ
ﺑﻴﻨﻎ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻮات ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺪﻋﻢ
اﻟ ـﻤ ـﻔ ــﺎوﺿ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻣ ــﻊ أﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ .وﻗــﺎﻟــﺖ
اﻟﺼﻴﻦ ،إن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﺨﻠﻖ إﺟﺮاءات إدارﻳﺔ

ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ
وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻞ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
وﻗــﺪ ﺣــﺪدت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺟﻠﺴﺔ
ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻟـﻠـﺒـﺤــﺚ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﻓ ــﻲ  29ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ،
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻔﺎوض اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺼﻴﻨﻲ
ﺑﺰﻳﺎرﺗﻪ إﻟﻰ أﻣﻴﺮﻛﺎ.

اﻟ ــﺮﻓ ــﺾ اﻟ ـ ـﻤـ ـ ّ
ـﺪوي ﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق ﻣ ــﺎي
إﻳﻀﺎح اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻘﺎدم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ،
وﺗﺒﻘﻰ ﻛﻞ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﻄﺮوﺣﺔ،
ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ
ﻻﺗـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺎق ،واﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺎت ﻋ ــﺎﻣ ــﺔ
واﺳﺘﻔﺘﺎء ﺛﺎن.
وأﺣــﺪ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻤﺪى
ً
اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺟﺪا ﻫﻮ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺎدة 50
ﻣﻦ أﺟــﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ
ﻹﺟ ـ ـﻤـ ــﺎع ﺑ ــﺮﻟـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ،وﻫ ـ ــﻮ رأي
دﻋﻤﻪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ،
ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ ،ﺑﻌﺪم اﺳﺘﺒﻌﺎده
ﻃـ ـﻠ ــﺐ ﺗـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺪ ﻟـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺪ اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت.
وﻗ ـ ــﺎل ﻣ ـﺤــﺎﻓــﻆ ﺑ ـﻨــﻚ إﻧـﻜـﻠـﺘــﺮا
ﻣﺎرك ﻛﺎرﻧﻲ ،إن ردة ﻓﻌﻞ اﻷﺳﻮاق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻘﺐ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ أﻇﻬﺮت
درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺄن ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ
ﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق ﻟـ ـﻠـ ـﺨ ــﺮوج ﻣ ــﻦ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد
ً
ً
اﻷوروﺑﻲ ﻟﻴﺲ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺮﺟﺤﺎ
ﻳﻮم  29ﻣﺎرس.
وارﺗﻔﻊ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر
وﺳﻂ ﺗﻔﺎؤل ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺎدة 50
وﺑﺄن اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮوج ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻢ
ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻊ.
وﻗــﺎل ﻛﺎرﻧﻲ إن »ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺴﻮق
اﻟـ ـﻌ ــﺎم ،اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺴــﻖ ﻣ ــﻊ ﻣ ــﺎ ﻧـﻌــﺮﻓــﻪ
ﻋ ــﻦ اﻷﺳ ـ ـ ــﻮاق ﻫ ــﻮ أﻧـ ــﻪ ﻳ ـﺒ ــﺪو أن
اﻻﻧﺘﻌﺎش ﻳﻌﻜﺲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﻗﻊ
ﺑﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮار ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ
وﺑ ـ ـ ــﺄن اﺣـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎل ﻋ ـ ــﺪم اﻟ ـﺘ ــﻮﺻ ــﻞ
ﻻﺗـﻔــﺎق ﻗــﺪ ﺗــﺮاﺟــﻊ« .ﻟﻜﻦ ﻣــﺎ زال
ً
اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻘﻠﺐ اﻷﺳﻮاق ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ
إﻟ ــﻰ ﺣ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺘــﻮﺻــﻞ إﻟ ــﻰ اﺗ ـﺠــﺎه
واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن.

اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﺘﺒﺎﻃﺄ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﺗــﺮا ﺟــﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ إﻟــﻰ أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض
أﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـ ــﻮﻗ ـ ـ ــﻮد ،وﺑ ـ ــﺬﻟ ـ ــﻚ زال
اﻟـ ـ ـﻀـ ـ ـﻐ ـ ــﻂ ﻋ ـ ـ ــﻦ ﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﻚ إﻧـ ـﻜـ ـﻠـ ـﺘ ــﺮا
ﻟـ ــﻼﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮار ﻓ ـ ــﻲ رﻓ ـ ـ ــﻊ أﺳـ ـﻌ ــﺎر
اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة ﺑـﺴـﺒــﺐ ﻫـﻴـﻤـﻨــﺔ ﺧ ــﺮوج
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎد .إذ
ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻻرﺗﻔﺎع
أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠــﻚ ﻣ ــﻦ  2.3ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓــﻲ ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ إﻟ ــﻰ  2.1ﻓﻲ

ً
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ أﺑﻄﺄ وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮ ﺧﻼل  ٢٨ﻋﺎﻣﺎ
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﺤﻠﻠﻮن أن ﺗﻌﻠﻦ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﻴﻮم ﺗﺮاﺟﻊ
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻟﻰ أﺑﻄﺄ وﺗﻴﺮة ﻟﻪ ﺧﻼل 28
ً
ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ  ،2018وﺳﻂ ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ
ورﺳــﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺆﻟﻤﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻜﺜﻒ
اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺑﻜﻴﻦ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ إﺟﺮاءات
ً
اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﺒﺎﻃﺆا أﺷﺪ ﺣﺪة.
وﺗﺆﺟﺞ دﻻﺋﻞ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ،
اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﻨﺤﻮ ﺛﻠﺚ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ
اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﻴﺮ ،اﻟﻤﺨﺎوف ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ

ﺗﻬﺪد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح
ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺜﻞ أﺑﻞ وﻛﺒﺎر ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﺴﻴﺎرات.
وﺗﻮﻗﻊ ﻣﺤﻠﻠﻮن اﺳﺘﻄﻠﻌﺖ »روﻳﺘﺮز« آراءﻫﻢ
أن ﻳﻜﻮن ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪ ﻧﻤﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.4ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﻤﻤﺘﺪ ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ إﻟﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣ ــﻊ  6.5ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ،وﻫــﻲ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﻣﻨﺬ أواﺋــﻞ  2009إﺑﺎن
اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .وﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ أن ﻳﻬﺒﻂ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

ﺑـﻤـﻌــﺪل ﻧـﻤــﻮ اﻟـﻨــﺎﺗــﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻟﻌﺎم
 2018إﻟﻰ  6.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ
ً
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،1990اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣﻦ  6.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ .2017
وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺼﻠﻲ ،ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﻜﻮن
اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﺾ إﻟﻲ  1.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ  ،2018ﻣﻦ  1.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺴﺎﺑﻖ.
)ﺑﻜﻴﻦ  -روﻳﺘﺮز(

ﺑﺪاﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﻷﺳﻮاق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ
اﻣـﺘــﺪت اﻟـﺒــﺪاﻳــﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﻌﺎم
 2019ﻋ ـﺒــﺮ اﻷﺳـ ـ ـ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
واﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠـ ــﻊ ﻟـ ـﺘ ــﺪﺧ ــﻞ أﺳ ـﺒ ــﻮﻋ ـﻬ ــﺎ
اﻟـ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ أن اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻘــﺎت
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺬرة اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدرة ﻋ ــﻦ ﻟـﺠـﻨــﺔ
اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﺘ ــﻮح اﻟ ـﻔ ــﺪراﻟ ـﻴ ــﺔ،
واﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻔ ـﻴ ـﻀ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺷـﻤـﻠــﺖ
أﺳـﻌــﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟـﻀــﺮاﺋــﺐ ﻓﻲ
اﻟﺼﻴﻦ ،واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة
ﺑ ـﺤــﺪوث اﻧ ـﻔــﺮاج ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺑـﻴــﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ
ﺗﻮﻫﺞ اﻷﺳﻮاق ﺣﺘﻰ اﻵن ﺧﻼل
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري.
وﺑ ــﺎﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ ذﻟـ ــﻚ ،وﺣـﺴــﺐ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ »ﺳﺎﻛﺴﻮ ﺑﻨﻚ«،
ﻻﺗ ــﺰال ﺣــﺎﻟــﺔ ً اﻟـﺘـﻔــﺎؤل اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﻫــﺬه ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻌﺎت أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻋﻨﺪ ﻫــﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ،
وﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮ اﻟـ ـﺴـ ـﺤ ــﺐ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮداء
وﻳﺸﻬﺪ
ﺑﺎﻟﺘﺨﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮقً .
اﻟـ ـﻨـ ـﻤ ــﻮ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﻲ ﺣـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻈﺮوف
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﻧﻘﺔ ﻇﻬﻮرﻫﺎ اﻟﺪاﺋﻢ
ﻓ ـ ــﻲ أﺳـ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﻨـ ـﻤ ــﻮ ،وأﺳـ ـﻬ ــﻢ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ورأس اﻟﻤﺎل
اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺜـ ـ ـﻤ ـ ــﺎري واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﻼك
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺤﻮل ﻻﺗﺠﺎه
ﺳ ــﺎﺋ ــﺪ .وأﻇـ ـﻬـ ــﺮت ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻫــﺬه
ً
ً
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺿﻌﻔﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﺰز إﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪار اﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺷـ ــﺮ
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺐ ﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ
اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻرﺗﻴﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮد
اﻟـﻤـﻨــﺎخ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ،
ﺣ ـﻴــﺚ أﻇ ـﻬ ــﺮ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ
ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ إﻟﻰ  99.3ﻧﻘﻄﺔ
ﺧ ــﻼل ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وﻫ ــﻮ أدﻧـ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ
ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻨﺬ أﻛﺘﻮﺑﺮ
ً
 .2012ووﻓﻘﺎ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ »روﻳﺘﺮز«،
ً
ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
ﻳ ـﻜ ــﺎد ﻳ ـﻜ ــﻮن رﻛ ـ ــﻮد اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد
ً
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺣﺘﻤﻴﺎ ،ﻛﻠﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ
اﻟﻤﺆﺷﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ دون  99.3ﻧﻘﻄﺔ.

ً
اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ،ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ
ﺗ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ـﻴ ــﻦ ،وﻫــﻮ
ً
أﻳ ـﻀ ــﺎ أدﻧـ ــﻰ ﻣ ـﻌ ــﺪل ﻣ ـﻨــﺬ ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ
 2017وﻗ ـ ــﺪ رﻓ ـ ــﻊ ﺑ ـﻨ ــﻚ إﻧ ـﻜ ـﻠ ـﺘــﺮا
أﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر اﻟ ـ ـﻔـ ــﺎﺋـ ــﺪة ﻣ ــﺮﺗـ ـﻴ ــﻦ ﻣـﻨــﺬ
 2017وﻗ ـ ــﺎل إﻧـ ــﻪ ﻳ ـﺨ ـﻄــﻂ ﻟــﺮﻓــﻊ
ً
ﺗـﻜــﺎﻟـﻴــﻒ اﻻﻗـ ـﺘ ــﺮاض ﺗــﺪرﻳ ـﺠ ـﻴــﺎ.
وﻗـ ــﺎل اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﻮن ،إﻧ ــﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻘﻲ أﻋﻠﻰ
ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻣــﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  2ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ
دون ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻟﻴﺨﻔﻒ
ﻣــﻦ ﺿ ــﺮورة رﻓــﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻷﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋﺪة.
وﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ أن ﻳـﻨـﻈــﺮ إﻟـ ــﻰ أرﻗـ ــﺎم
اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺒﻌﺚ ارﺗﻴﺎح
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻛـ ــﺎﻧـ ــﻮا ﻳ ـ ــﺮزﺣ ـ ــﻮن ﺗ ـﺤ ــﺖ ﺿـﻐــﻂ
ﺗـ ـﻀـ ـﺨ ــﻢ ﻣ ــﺮﺗـ ـﻔ ــﻊ ﻣـ ـﻨ ــﺬ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ
اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺑـﻌــﺪ اﻻﺳـﺘـﻔـﺘــﺎء ﻋﻠﻰ
ﺧـ ــﺮوج ﺑــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺎ ﻣ ــﻦ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ .2016
وﻛﺎن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ذروﺗﻪ
ﻟ ـﺨ ـﻤــﺲ ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻋ ـﻨ ــﺪ  3.1ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻓ ــﻲ ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ  2017ﻟﻜﻨﻪ
ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻌﺖ

اﻷﺟﻮر ﺑﺄﺳﺮع وﺗﻴﺮة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ 10
ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ.

ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ أوروﺑﺎ
وﻗ ــﻊ اﻟ ـﻴ ــﻮرو ﺗـﺤــﺖ ﺿـﻐــﻂ ﻓﻲ
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة ﻟـﺴـﺒـﺒـﻴــﻦ رﺋـﻴـﺴـﻴــﻦ.
اﻷول ﻫﻮ أن اﺳﺘﻤﺮار ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ
اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻴ ــﻂ ﺑ ـ ـﺨ ـ ــﺮوج ﺑ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎ
ﻣ ــﻦ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑ ـ ــﻲ ﻳـﻬــﺰ ﺛﻘﺔ
ً
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮ ،وﺛــﺎﻧ ـﻴــﺎ أن اﻟـﺘـﺒــﺎﻃــﺆ
ﻣ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮرو ﻓــﻲ
ّ
 .2019و ﺳ ـ ــﻠ ـ ــﻂ ر ﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ا ﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ
اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ ﻣﺎرﻳﻮ دراﻏﻲ،
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻷﺳﺒﺎب
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺧﻼل ﺷﻬﺎدﺗﻪ
أﻣ ــﺎم اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎن اﻷوروﺑ ـ ـ ــﻲ .وذﻛ ــﺮ
دراﻏــﻲ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﺳـﺒــﺎب ﻟﻬﺬا
اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺆﻗﺖ وﺑﻌﻀﻬﺎ
داﺋﻢ.
وﺗـﻨـﺒــﻊ اﻷﺳ ـﺒ ــﺎب اﻟـﻤــﺆﻗـﺘــﺔ ﻣﻦ
ﺗ ـ ــﺮاﺟ ـ ــﻊ اﻟ ـ ــﺰﺧ ـ ــﻢ ﺑ ـﺴ ـﺒ ــﺐ ﻋ ــﻮاﻣ ــﻞ
ﻣــﺆﻗـﺘــﺔ ،وﻫ ــﻲ ﻣ ـﺤــﺪدة ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت
وﺑﺒﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ
ﺻـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎرات .وﻣ ــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
أﺧ ـ ـ ــﺮى ،ﻓـ ــﺈن ﺗ ــﺄﺛـ ـﻴ ــﺮات اﻷﺳـ ـﺒ ــﺎب
ً
اﻷﻛﺜﺮ دواﻣ ــﺎ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ،وأﺣﺪﻫﺎ
ﻫﻮ أن  2017ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

ﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﻧـ ـ ـﻘ ـ ــﺎرﻧـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺪﻻت
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ .وﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ
ﻣﺴﺎر ﻧﻤﻮ أدﻧﻰ ﻫﻮ أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ.
ً
وأﺧـ ـﻴ ــﺮا ،أﻇ ـﻬــﺮ دراﻏـ ــﻲ ﺑﺸﻜﻞ
ﺣــﺬر ﺗـﻔــﺎؤﻟــﻪ ،ﺣﻴﻦ أﻓ ــﺎد ﺑــﺄن ﻫﺬا
اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻫﻮ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﺆﻗﺖ وﻟﻴﺲ
ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻟــﺮﻛــﻮد .وﻟﻜﻨﻪ ذﻛــﺮ أن ﻫﺬه
اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة ﻗ ــﺪ ﺗـ ـﻜ ــﻮن أﻃـ ـ ــﻮل وأﻛ ـﺜ ــﺮ
ً
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
وﻫﻲ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﺮب ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ،
واﻟ ـﺘ ـﺒــﺎﻃــﺆ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ ،وﺧ ــﺮوج
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.

اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻗ ـﻔ ــﺰت اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻳــﻮم
اﻟﺠﻤﻌﺔ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ أن أﺷﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺟﺮﻳﺪة وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟﻮرﻧﺎل إﻟﻰ
ﺣﺼﻮل ﺗﻘﺪم ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاع اﻟﺘﺠﺎري
ﺑﻴﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟﺼﻴﻦ .ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ
اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﺑ ـﺤــﻮاﻟــﻲ 0.6
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺣـﺘــﻰ ﺑـﻌــﺪ أن ﺗ ــﻢ ﻧﻔﻲ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺘﺪاوﻟﻴﻦ
ﻣﺎزاﻟﻮا ﻳﻌﺘﻘﺪون أن ﻫﻨﺎك درﺟﺔ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺪاﻗـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ.
وارﺗـ ـﻔ ــﻊ أوﺳـ ــﻊ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ ﻟـﻤـﺼــﺮف

ﻣ ــﻮرﻏ ــﺎن ﺳـﺘــﺎﻧـﻠــﻲ  MSCIﻷﺳﻬﻢ
آﺳ ـﻴ ــﺎ واﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻴــﻂ اﻟـ ـﻬ ــﺎدئ ﺧ ــﺎرج
اﻟ ـﻴــﺎﺑــﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.75ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﺷﺎﻧﻐﻬﺎي
ّ
اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺐ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  1.4ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ،
ً
وارﺗﻔﻌﺖ أﻳﻀﺎ اﻷﺳﻬﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ
إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ
دﻳﺴﻤﺒﺮ ،إذ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ STOXX
 600ﻷﺳـﻬــﻢ أوروﺑـ ــﺎ ﺑــﺄﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ 1
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ارﺗﻔﻌﺖ أ ﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﻌﺪ أن أﻇﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻷوﺑﻚ ﺑﺄن إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﺤﺪة
اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﻟ ـﻴ ـﻬ ـ ّـﺪئ ﺑــﺬﻟــﻚ
اﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻹﻣــﺪاد
ﻃ ــﻮﻳ ــﻞ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺪ .وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ أوﺑ ـ ـ ــﻚ إن
إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺗــﺮا ﺟــﻊ ﺑﻤﻘﺪار
ً
 751000ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ
ً
ً
ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  31.58ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ،
وﻫﻮ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻷﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺷ ـﻬــﺮي ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﻳ ـﻘــﺎرب اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ.
وارﺗﻔﻊ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﺮب
ﺗﻜﺴﺎس ﺑﻨﺴﺒﺔ  4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻴﺼﻼ
ً
ً
إﻟﻰ  62.58دوﻻرا و 53.91دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
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اﻟﻌﻘﺎر وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء
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ﺳﻨﺪ اﻟﺸﻤﺮي

ﻧﺴﺘﻘﺒﻞ آراءﻛﻢ ﺑﺸﺄن ﺻﻔﺤﺎت »اﻟﺠﺮﻳﺪة« اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ s.alshammari@aljarida.com

 ٧٣ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺪاوﻻت ﺷﻘﻖ اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ

 ٢٠١٩ﻋﺎم
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎري
ﻋﻤﺎد ﺣﻴﺪر*

ﻳﺼﻨﻒ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﻘﻖ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان
اﻟﻌﺎﻟﻢ أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أﻫﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺻﺤﺎب رؤوس
اﻷﻣﻮال اﻟﺼﻐﻴﺮة ،ﻓﺎﻷﺳﻌﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺮؤوس أﻣﻮاﻟﻬﻢ،
وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﻘﻖ
أﻗﻞ ﺧﻄﻮرة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻜﺒﻴﺮة أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل.

اﻟﺘﺪاوﻻت ﺷﻜﻠﺖ %2
ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﻘﺎري ...و»اﻟﺸﻌﺐ«
أﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر
و»اﻟﻔﻨﻄﺎس« أﻗﻠﻬﺎ

ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺪاوﻻت ﻗﻄﺎع ﺷﻘﻖ
اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ  73ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﺧﻼل ﻋﺎم
ً
ً
 ،2018إذ ﺷﻬﺪ اﻟﻘﻄﺎع ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻛﺒﻴﺮا
ً
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺘ ــﺪاوﻻت وﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﺧــﻼل
ﻓﺘﺮة اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺑ ـﺤ ـﺴ ــﺐ اﻹﺣـ ـﺼ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ
أﻋــﺪﺗ ـﻬــﺎ »اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة« ﻋ ــﻦ ﺗـ ــﺪاوﻻت
ﻗﻄﺎع ﺷﻘﻖ اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ،ﻓﺈن ﺗﺪاوﻻت
اﻟـ ـﺸـ ـﻘ ــﻖ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﻮذت ﻋـ ـﻠ ــﻰ  2ﻓــﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺪاوﻻت اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  3.6ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر.
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﻄﺎع ﺷﻘﻖ اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻓﻲ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﻗﻞ إﻗﺒﺎﻻ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك
ً
ً
ﻗ ـﻴــﻮدا وﺷــﺮوﻃــﺎ ﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟــﻮاﻓــﺪﻳــﻦ
ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﻘــﻖ ،وﻳ ـﺠ ــﺐ ﺣ ـﺼــﻮﻟ ـﻬــﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.
وﺗـ ــﺮاوﺣـ ــﺖ أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﺸ ـﻘ ــﻖ ﻣــﺎ
ً
ﺑﻴﻦ  30أﻟﻔﺎ و 200أﻟــﻒ دﻳﻨﺎر ،ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻣــﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ً
ارﺗ ـ ـﻔـ ــﺎﻋـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻷﺳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎر ،إذ ﺑـﻠــﻎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺘﺮ  1200دﻳﻨﺎر،
ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻔـﻨـﻄــﺎس أﻗﻠﻬﺎ
ً
ﺳﻌﺮا ،إذ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺘﺮ
ً
 450دﻳﻨﺎرا.
وﺗﺮﻛﺰت ﻣﻌﻈﻢ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺘﺪاول
ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻـﺒــﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ
وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﻨﻄﺎس ﺗﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺠﺎﺑﺮﻳﺔ وﺑﻨﻴﺪر اﻟﻘﺎر واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
وﺣ ــﻮﻟ ــﻲ ،وﺗ ـ ــﺮاوح ﻣـﺘــﻮﺳــﻂ ﺳﻌﺮ
اﻟﻤﺘﺮ ﺑﻴﻦ  600و 900دﻳﻨﺎر.
وﺗ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﻮذ ﻋـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﺗـ ـ ـ ـ ــﺪاوﻻت
اﻟﺸﻘﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ

ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗــﺪاوﻻت
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن ﻗﻄﺎع
اﻟﺸﻘﻖ ﻟﻪ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،إذ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗــﺪر ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺎدﻳﺔ
ً
ﺟـﻴــﺪة ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺻﻐﺎر
رؤوس اﻷﻣﻮال.
وﻳﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ أﺳﺒﺎب اﻧﺨﻔﺎض
ﺗــﺪاوﻻت اﻟﺸﻘﻖ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻋﻮاﻣﻞ،
أوﻟﻬﺎ ،ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ،
ﻓ ـﻬ ـﻨ ــﺎك رﻏ ـﺒ ــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ﻓ ــﻲ اﻟـﺴـﻜــﻦ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ
اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮذﺟ ـﻴــﺔ ،واﻟ ـﺴ ـﻌــﻲ إﻟ ــﻰ ﺗﻤﻠﻚ
ً
اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎزل اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ ﺗﻤﻠﻚ
اﻟﺸﻘﻖ.

ﻋﺪم اﻹﻗﺒﺎل
وﻳ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﺛ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﻮاﻣ ــﻞ ﻋ ــﺪم
ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع ،وﻋ ـ ـ ــﺪم ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮدﻫﺎ
وإﻗﺮارﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،وﻣﻦ
أﺑﺮز ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻫﻮ اﺗﺤﺎد اﻟﻤﻼك
ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ.
أﻣــﺎ ﺛــﺎﻟــﺚ اﻟـﻌــﻮاﻣــﻞ ﻓﻬﻮ ارﺗـﻔــﺎع
اﻷﺳﻌﺎر ،وﻟﻮ ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﺳﻌﺎر
اﻟﺸﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ً
ً
اﻟﺒﻠﺪان ﻓﺴﻨﺠﺪ ﻓﺮوﻗﺎ ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪا
ﻓ ــﻲ اﻷﺳـ ـﻌ ــﺎر ،ﻣ ـﻤــﺎ ﺷ ـﺠــﻊ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر
ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.
وﻳـﻌــﻮد اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟــﺮاﺑــﻊ واﻷﺧﻴﺮ
إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻣﺘﻼك
اﻟﺸﻘﻖ ،إذ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟــﻮاﻓــﺪون اﻟﻔﺌﺔ

اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﺪﻓــﺔ ﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟ ـﺸ ـﻘ ــﻖ واﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎري
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ ،وﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺴﻤﺢ
ﻟﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ ﺑﺘﻤﻠﻚ اﻟﺸﻘﻖ.
وﻳـﻌـﺘـﻘــﺪ ﻣـﻌـﻈــﻢ اﻟـﻤـﻬـﺘـﻤـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻟ ـﺸــﺄن اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري ﺑ ــﺄن ﻧ ـﺠــﺎح ﻓﻜﺮة
اﻟ ـﺴ ـﻜــﻦ أو اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر ﻓ ــﻲ ﻗـﻄــﺎع
ﺷ ـﻘــﻖ اﻟـﺘـﻤـﻠـﻴــﻚ ﻋــﺎﺋــﺪ إﻟ ــﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ
ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن اﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻟ ـ ـﻤـ ــﻼك ،ﻣــﺆﻛــﺪﻳــﻦ
أن اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرب اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ ﻟـﻬــﺬا
اﻟﻨﻈﺎم أﺛﺒﺘﺖ ﻧﺠﺎﺣﻪ ،ﻟﻤﺎ ﻟــﻪ ﻣﻦ
ﺗﺄﺛﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر
ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴ ــﺚ اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺔ واﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت
واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻪ
ﻗﺎﻃﻨﻲ اﻟﺸﻘﻖ.

اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﺎﺟﺢ
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﻘﻖ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻷﺻﺤﺎب رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﺼﻐﻴﺮة،
ﻓﺎﻷﺳﻌﺎر ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺮؤوس
أﻣﻮاﻟﻬﻢ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ اﻟﺸﻘﻖ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻗــﻞ ﺧﻄﻮرة ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻜﺒﻴﺮة أو
ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل.
وﻗ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ــﺪول
ﺗـﺴـﻬـﻴــﻼت وﻣ ــﺰاﻳ ــﺎ ﻟـﻠــﺮاﻏـﺒـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر وﺗـﻤـﻠــﻚ اﻟ ـﺸ ـﻘــﻖ ،ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ أراﺿﻴﻬﺎ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ
إﻟﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮات وﺗﻮﻓﻴﺮ إﻗﺎﻣﺔ داﺋﻤﺔ،
ﻣﻤﺎ زاد ﻣﻦ ﻫﺠﺮة رؤوس اﻷﻣــﻮال
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج.
وﻳـ ــﺆﻛـ ــﺪ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﻮن أﻧ ـ ــﻪ ﻋـﻠــﻰ

اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻴﺰات ،اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ
اﻟــﺪول ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ،ﻓﺈن
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻲ ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ أﻓـ ـﻀ ــﻞ ،ﻟـﻨــﺎﺣـﻴــﺔ
اﻟﻌﻮاﺋﺪ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻵﻣﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ ﻻ ﺗ ــﻮﺟ ــﺪ ﺿ ــﺮاﺋ ــﺐ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻌﻮاﺋﺪ أو ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺒﻴﻊ.
وﺷـ ـﻬ ــﺪ ﻗـ ـﻄ ــﺎع ﺷ ـﻘ ــﻖ اﻟـﺘـﻤـﻠـﻴــﻚ
ارﺗـ ـﻔ ــﺎﻋ ــﺎت ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ﻓ ــﻲ اﻷﺳـ ـﻌ ــﺎر،
ﺑ ـﻌــﺪ إﻗـ ـ ــﺮار ﻣ ـﺒ ـﻠــﻎ  70أﻟـ ــﻒ دﻳ ـﻨــﺎر
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ــﺎت ﻣ ـ ــﻦ ﻓـ ـﺌ ــﺔ اﻷراﻣـ ـ ـ ــﻞ
واﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠ ـﻘــﺎت ﻟ ـﺸ ــﺮاء اﻟ ـﺸ ـﻘــﻖ ،وﻗــﺪ
ً
وﺿﻌﺖ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺷﺮوﻃﺎ
وﺿ ــﻮاﺑ ــﻂ ﻟـﻠـﺤـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺪﻋــﻢ،
وﻣﻨﻬﺎ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺸﻘﺔ ﻋﻦ
 100ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ.
ً
وﺧـﻠـﻘــﺖ ﺗـﻠــﻚ اﻟ ـﺸ ــﺮوط ﺗـﻔــﺎوﺗــﺎ
ً
ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺸﻘﻖ ،ﻓﺴﻌﺮ ﻣﺘﺮ
اﻟﺸﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻋﻦ 100
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،ﻳﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﻣﺘﺮ
اﻟﺸﻘﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 100ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،إذ ﻳﺴﺘﻐﻞ اﻟﺒﻌﺾ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ أو
اﻷرﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﻻﺋﺘﻤﺎن.
ً
وﻛــﺎن واﺿـﺤــﺎ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ ﺑــﺎﻟــﺪﻋــﻮم
اﻟ ـﺘــﻲ ﺧـﺼـﺼـﺘـﻬــﺎ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﻟﻔﺌﺔ
اﻷراﻣ ـ ـ ــﻞ واﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠ ـﻘ ــﺎت ،إذ ﺷـﻬــﺪت
اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﻗﻔﺰة ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺠﺎوزت ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 35
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ﺑﺪورﻫﻢ ،أﻛﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﻌﻘﺎري أن اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ
اﻟـﺴـﻤــﺎح ﻟـﻠــﻮاﻓــﺪﻳــﻦ ﺑﺘﻤﻠﻚ اﻟﺸﻘﻖ

ً
ﺑ ـﺸــﺮوط وﺿــﻮاﺑــﻂ أﻛـﺜــﺮ ﺗﻴﺴﻴﺮا،
ﺧ ـﻄــﻮة ﻻﺑ ــﺪ ﻟ ـﻠــﺪوﻟــﺔ أن ﺗـﺘـﺨــﺬﻫــﺎ،
إذ إن ﻣـﻨــﺎﻓـﻌـﻬــﺎ ﻛـﺜـﻴــﺮة وﺗﻨﻌﻜﺲ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎري ،ﺛ ــﻢ ﺗـﻌــﻮد
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
وﻳ ــﺮى اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﻮن أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
إذا أرادت ﺣﻞ اﻷزﻣﺔ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ أو
ً
ً
ﺟ ــﺰء ا ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻣﻨﻬﺎ ،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﻔﻴﺰ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻘﻖ،
ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻢ دون ﺗﻔﻌﻴﻞ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟ ـﻘــﺮارات ،اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ واﺳﺘﻐﻼﻟﻴﺘﻬﻢ.
وﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﻮا إﻟـ ـ ــﻰ وﺟـ ـ ـ ــﻮب ﺗـﺤـﻔـﻴــﺰ
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء
اﻟﺸﻘﻖ ﺑﻨﻤﺎذج ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ،وﺑﻤﺴﺎﺣﺘﻬﺎ
ً
ﻛﺒﻴﺮة ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﻮرة ،ﻓـﻬـﻨــﺎك
اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﻘــﻖ ﺗـﺸـﻄـﻴـﺒــﺎﺗـﻬــﺎ
ﺳﻴﺌﺔ وﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺴﻜﻦ.
وذﻛــﺮوا أﻧﻪ ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ واﺿ ـ ـﺤـ ــﺔ ﻧ ـﺤ ــﻮ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع
ً
ً
اﻟـﻌـﻘــﺎري ﻋـﻤــﻮﻣــﺎ ،وﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻣﻊ
وﺟﻮد رؤﻳﺔ »ﻛﻮﻳﺖ  ،«2035ﻓﻨﺠﺎح
اﻟ ــﺮؤﻳ ــﺔ ﻳـﺘــﻮﻗــﻒ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع ،وﻻﺑ ـ ــﺪ أن ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻫ ـﻨــﺎك
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد
اﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت واﻟ ـ ــﺮؤى اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ،
ً
ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ وﺳ ـ ــﻂ ازدﻳ ـ ـ ــﺎد أﻋ ـ ــﺪاد
اﻟﺴﻜﺎن.

ﺳــﻮق اﻟﻌﻘﺎر أﻛﺒﺮ اﻷﺳ ــﻮاق ﻋﻠﻰ اﻹﻃ ــﻼق ،ﻓﻬﻮ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﻗ ـﻄــﺎﻋــﺎت ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮة ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ واﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺎت اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﺔ ،واﻟ ـﺘ ـﺠــﺎر
واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟــﻮﺳـﻄــﺎء ﻫــﻢ واﺟـﻬــﺔ ﻫــﺬا اﻟـﺴــﻮق واﻟــﺮاﺑــﻂ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻪ ،وﻣﺎزال ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎر ﻳﻌﺎﻧﻲ ذات اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ
ﻇـﻬــﺮت ﺑــﻮﺿــﻮح ﺧــﻼل  ،2018ﺣﻴﺚ ﻛـﺜــﺮت اﻟـﻔــﻮﺿــﻰ وﻏﻴﺎب
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎر ،ﻣﻤﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻨﺼﺐ
اﻟﻌﻘﺎري وﻛﺜﺮة اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﺨﻢ ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﺤﻠﻮل واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ،ﻹزاﻟــﺔ ﻫﺬا اﻟﻬﺮج
ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري ،واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق وﺗﺄﻛﻴﺪ اﻻﻟﺘﺰﻣﺎت،
وﻣﻦ أﻫﺪاف اﻻﺗﺤﺎد ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎء
اﻻﺗﺤﺎد.
وﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎم اﻻﺗﺤﺎد ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺴﻮق
اﻟﻌﻘﺎر ،وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ إدارة اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة ،واﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻌﻬﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﻌـﺼــﺮ ﺗﻨﺘﻘﻞ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻻﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺠﺎﻻت ،واﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑــﺪأت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت ﻛﺜﻴﺮة.
وﻋﻠﻴﻪ ﻛــﺎن ﻻﺑــﺪ ﻣﻦ إدﺧــﺎل ﻫــﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻋﻠﻰ ﺳــﻮق اﻟﻌﻘﺎر
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻋﻘﺪ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،اﻟﺬي
ﻳـﻤـﺜــﻞ ﻃ ـﻔــﺮة ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮر ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺪﻗ ــﺔ وﺳ ــﺮﻋ ــﺔ اﻹﻧ ـﺠــﺎز
وﺣﻔﻆ اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء
ﻟﻠﻌﻘﺎرات.
وﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺧﻼﺻﺔ ﺗﻌﺎون اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﻟﻴﺜﺮي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟـﻌـﻘــﺎري ﺧــﻼل ﻋــﺎم  ،2019وﻧــﺮﺟــﻮ أن ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮر ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر وﻟﻴﺲ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ،ﺣﻴﺚ إن اﻹﻳﺠﺎرات
وﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،ﻓﻘﺪ وﺻﻠﻨﺎ ﻟﻌﺎم
 2019وﻣﺎزاﻟﺖ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر واﻻﻳﺼﺎﻻت ﺗﺒﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت
وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ دون أي رﻗﻴﺐ أو ﺣﺴﻴﺐ ﻓﺄي ﺷﺨﺺ ﻳﻤﻜﻨﻪ
ﺗﻮﻗﻴﻊ وﺗﺤﺮﻳﺮ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر وإﻳﺼﺎﻻت ﺗﺤﺼﻴﻞ.
وﻋﻠﻴﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺮوع ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﻮﺣﺪ ﺑﺼﻔﺔ
ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ،ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪة ﻛﺒﺮى ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ وزارة
اﻟﻌﺪل واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺚ
ﻓﻮري ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻛﻤﺎ أن ﻫــﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﻛﺜﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻟﻼﻳﺠﺎرات وﺣﺼﺮ
اﻟﻮﺣﺪات اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ وﺣﻔﻆ اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ
اﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ ،وﻳﺠﺐ أﻻ ﻧﻐﻔﻞ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺨﺎرﺟﻲ
اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺎج ﻹﻗﺎﻣﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت دوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺪول اﻟﺘﻲ
ﻳﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري ،وأن ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﺮاﻛﺰ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﺮﻛﺰا ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺑﻤﺤﺎﻣﻴﻴﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ وﺟﻬﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﻣﺎﻟﻲ ﻣــﻦ اﻟﺒﻨﻮك وﺷــﺮﻛــﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋـﻘــﺎرات ﻣﻌﺘﻤﺪة ،ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻄﻮر ﻓﻲ ﺑﻠﺪه.
ﻛ ـﻤــﺎ ﻧ ــﺄﻣ ــﻞ ﻣ ــﻦ وزارة اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ﺗـﻌـﻴـﻴــﻦ ﻣـﻠـﺤــﻖ ﺗ ـﺠــﺎري
ﺑــﺎﻟـﺴـﻔــﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑــﺎﻟــﺪول اﻟـﺘــﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺎت ،وﺑ ـﻬــﺬا ﻳـﺘــﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري ﻋـﻠــﻰ أﻛ ـﻤــﻞ وﺟــﻪ
ﺑﺎﻟﺴﻮﻗﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ ،وﻳﻜﻮن ﻋﺎم  2019ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ،أوﻟﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ وآﺧﺮه ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
* ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد وﺳﻄﺎء اﻟﻌﻘﺎر

ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺴﻌﻮدي
ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري
ﺑﺎﻟﺴﻌﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎم
اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ ،ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ  4.4ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ  ،2018وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت رﺳﻤﻴﺔ،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ 2017
ﻋﻨﺪ  4.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷد ﻧ ــﻰ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺬ
ﻋﺎم  ،2009وﻫﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ درﺟﺔ
ﺗـﺤـﺴــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎري ،وﻣـﺴــﺎﻫـﻤـﺘــﻪ ﻓﻲ
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ،اﻟﺘﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻣﻦ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ أﺧﻴﺮا ،أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﺎزال ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة ،ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﺮﻛﻮد اﻟﺬي ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻪ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻨﺬ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﻋﻮام ﻣﺎﺿﻴﺔ.

اﻟﺮﻫﻮﻧﺎت ﺗﻘﺘﻨﺺ ٪٥٨
ﻣﻦ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺪﺑﻲ
اﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﻮذت اﻟ ـ ــﺮﻫ ـ ــﻮﻧ ـ ــﺎت
اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ ،أﻣـ ــﺲ ،ﻋـﻠــﻰ  58.2ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺪﺑﻲ،
واﻟ ـﺒــﺎﻟ ـﻐــﺔ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ  954ﻣـﻠـﻴــﻮن
ً
درﻫﻢ ،وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎن داﺋﺮة اﻷراﺿﻲ
واﻷﻣﻼك ﻓﻲ دﺑﻲ.
وﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎن اﻟــﺪاﺋــﺮة ،ﺑﻠﻐﺖ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﺮﻫــﻮﻧــﺎت ﻓــﻲ ﺗـﻠــﻚ اﻟﻔﺘﺮة
 536ﻣﻠﻴﻮن در ﻫ ــﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ
ﻗ ـﻴ ـﻤ ــﺔ ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ــﺎت اﻷراﺿ ـ ـ ـ ــﻲ 418
ﻣـﻠـﻴــﻮن درﻫ ــﻢ ﺷـﻜـﻠــﺖ ﻣــﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ
 41.8ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ إﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ
اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت.
وأوﺿﺢ اﻟﺒﻴﺎن أن اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت
اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ ﺑــﺎﻹﻣــﺎرة ﺷـﻬــﺪت أﻣﺲ
ﺗﺴﺠﻴﻞ  138ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 418
ﻣـﻠـﻴــﻮن درﻫ ــﻢ ،ﻣﻨﻬﺎ  21ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ
ﻟ ــﻸراﺿ ــﻲ ﺑـ ـ  267ﻣـﻠـﻴــﻮن درﻫ ــﻢ،
و 117ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﻟﻠﺸﻘﻖ واﻟﻔﻠﻞ ﺑـ151
ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ.
وﺟﺎءت أﻫﻢ ﻣﺒﺎﻳﻌﺎت اﻷراﺿﻲ

ﺑ ـ  135ﻣـﻠـﻴــﻮن درﻫ ــﻢ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺘﺠﺎري ،ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ
ﺑ ـ ـ  14ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن درﻫـ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻌﻴﺼﻢ اﻷول ،ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﺑـ12
ﻣـﻠـﻴــﻮن در ﻫ ــﻢ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﺼﻢ
اﻷول .وﺗﺼﺪرت ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﺼﻢ
اﻷول اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻃــﻖ ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺚ ﻋــﺪد
اﻟﻤﺒﺎﻳﻌﺎت ،إذ ﺳﺠﻠﺖ  5ﻣﺒﺎﻳﻌﺎت
ﺑـ  63ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ،وﺗﻠﺘﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣﺮدف ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻣﺒﺎﻳﻌﺘﻴﻦ ﺑـ11
ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ،وﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻲ
ا ﻟ ـﺼ ـﻨــﺎ ﻋ ـﻴــﺔ اﻷو ﻟـ ـ ــﻰ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ
ﻣﺒﺎﻳﻌﺘﻴﻦ ﺑـ  14ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻫﻢ ﻣﺒﺎﻳﻌﺎت
اﻟﺸﻘﻖ واﻟﻔﻠﻞ ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ
ﺑـ  14ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﺨﻠﺔ
ﺟﻤﻴﺮا ﻛــﺄﻫــﻢ اﻟـﻤـﺒــﺎﻳـﻌــﺎت ،ﺗﻠﺘﻬﺎ
ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﺑـ  5ﻣﻼﻳﻴﻦ درﻫﻢ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺎض ،وأﺧ ـﻴــﺮا ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﺑ ـ 5
ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ درﻫ ــﻢ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﺨﻠﺔ
ﺟﻤﻴﺮا.

ﻣ ــﻦ ﺟـﻬــﺔ أﺧـ ــﺮى ،أﻇ ـﻬ ــﺮت أﺣ ــﺪث ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت
ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﻨـﻘــﺪ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدي )ﺳــﺎﻣــﺎ(
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري ،اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻌﺪﻻت
ﻧﻤﻮه اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻨﺪ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ﻣ ـﻨــﺬ ﻋـ ــﺎم  ،2014وﺗ ـﺒ ــﺎﻃ ــﺆ ﻧـﺴـﺒــﺔ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ
اﻟﻌﻘﺎري إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ
اﻟﻨﻔﻄﻲ إ ﻟــﻰ  11.8ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ،2018
ﻣـﻘــﺎر ﻧــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺘﻪ اﻷ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
 2017ﻋ ـﻨــﺪ  12.4ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،و ﻫ ــﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ
ا ﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌـﻜــﺲ ا ﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺳﻜﻨﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،وﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﻮﺻﻮل ﺑﻬﺎ إﻟﻰ  15ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ .2020
ﻓــﻲ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ ﻣــﻦ ﻣــﺆﺷــﺮات أداء اﻟﺴﻮق
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎري اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻠ ــﻲ ،اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮت ﺻ ـﻨ ــﺎدﻳ ــﻖ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ » 16ﺻﻨﺪوﻗﺎ

اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺎ« ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ
أداؤﻫ ــﺎ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.1ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﺎﻧـﺨـﻔــﺎﺿــﻪ ﺧ ــﻼل اﻷﺳـﺒــﻮع
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.7ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ
إﺛـ ــﺮه ﻧـﺴـﺒــﺔ ﺧ ـﺴــﺎﺋــﺮﻫــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﺳــﻂ إﻟــﻰ
 17.7ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻷ ﺳ ـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ،
»ﺻﻨﺪوﻗﺎن ﻓﻘﻂ ﺳﻌﺮﻫﻤﺎ اﻟﺴﻮﻗﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ
ﺳﻌﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  14ﺻﻨﺪوﻗﺎ ﻋﻘﺎرﻳﺎ
ﻣـﺘــﺪاوﻻ أﺳـﻌــﺎرﻫــﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ أدﻧ ــﻰ ﻣــﻦ ﺳﻌﺮ
اﻻﻛﺘﺘﺎب« ،وارﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ أﺛﺮه ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻷ ﺳـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟﻰ
أﻋـﻠــﻰ ﻣــﻦ ﻣﺴﺘﻮى  2.4ﻣﻠﻴﺎر رﻳ ــﺎل ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺮح.

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺗﻨﻌﺶ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻘﻄﺮي
ﻗـ ـ ــﺎل ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ اﻷﺻـ ـﻤ ــﺦ
ّ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،إن اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻧﻔﺬت  4ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺮق واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻓ ــﻲ ﻧ ـﻄــﺎق ﺑ ـﻠــﺪﻳــﺔ اﻟ ــﻮﻛ ــﺮة ،ﺗـﺨــﺪم
 1829ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻓــﻲ ﺷﻤﺎل
اﻟﻮﻛﻴﺮ وﻏﺮب اﻟﻤﺸﺎف ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺮق واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟـﺤــﺰﻣـﺘـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل ﻓ ــﻲ ﻏــﺮب
اﻟــﻮﻛــﺮة ،ﺗﺨﺪم  1193ﻗﻄﻌﺔ أرض
ﻣــﺎ ﺑـﻴــﻦ اﻻﺳ ـﺘ ـﺨــﺪاﻣــﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ.
ّ
وأﺷـ ـ ــﺎر اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ إﻟـ ــﻰ أن ﻫــﺬه
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،اﻟﺘﻲ ّ
ﺗﻢ إﻧﺠﺎزﻫﺎ ،ﺗﺄﺗﻲ
ﺿ ـﻤ ــﻦ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟ ـﻄ ــﺮق
واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻮﻛﺮة،
واﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺖ اﻟﺪوﻟﺔ  6ﻣﻠﻴﺎرات
ً
رﻳﺎل ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗــﺮاﺑــﺔ 8
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ

اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
)اﻟـ ــﻮﻛـ ــﺮة  -اﻟ ــﻮﻛ ـﻴ ــﺮ  -اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎف(،
ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻧﺤﻮ  11أﻟــﻒ ﻗﻄﻌﺔ أرض
ً
ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة) ،وﻓـ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ﻟ ـﺘ ـﺼ ــﺮﻳ ـﺤ ــﺎت
رﺳﻤﻴﺔ(.
ّ
وأوﺿ ـ ـ ــﺢ أن ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ
ﺳ ـﺘ ـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓ ــﻲ اﻧ ـﺘ ـﻌ ــﺎش اﻟ ـﻘ ـﻄـ ّـﺎع
اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻛـﺒـﻴــﺮ ،وﺳـﺘــﺆﺛــﺮ
ً
إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺎ ﻋـﻠــﻰ زﻳـ ــﺎدة اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر
اﻟﻌﻘﺎري وﺣﺮﻛﺔ اﻹﻧـﺸــﺎء واﻟﺒﻨﺎء
ُ
ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ّ
وأﺿـ ــﺎف أن ﺿـﻤــﻦ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـ ـ ـ ّـﻢ إﻧ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎزﻫـ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوع
ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﻄــﺮق واﻟـﺒـﻨـﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻷراﺿ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﺷـﻤــﺎل
اﻟـ ـ ــﻮﻛ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ ،واﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺨ ـ ــﺪم 643
ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ ،وﺷﻤﻠﺖ اﻷﻋﻤﺎل
إﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء وﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﺷ ـﺒ ـﻜ ــﺔ اﻟ ـﻄ ــﺮق

اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻄﻮل إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺒﻠﻎ 23
ً
ً
ﻛ ـﻴ ـﻠــﻮﻣ ـﺘــﺮا ،وإﻧ ـﺸ ــﺎء  12ﺗـﻘــﺎﻃـﻌــﺎ
ﻟﺮﺑﻂ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ّ
ﺷﻤﺎل اﻟﻮﻛﻴﺮ .وأوﺿــﺢ أن ﺿﻤﻦ
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ـ ـ ّـﻢ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬﻫــﺎ
ﻣ ـﺸــﺮوع ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﻄــﺮق واﻟـﺒـﻨـﻴــﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻷراﺿـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ــﻲ ﻏ ــﺮب
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎف )اﻟـ ـﺤ ــﺰﻣ ــﺔ  ،(3وﻳـﺸـﻤــﻞ
إﻧ ـﺸ ــﺎء اﻟ ـﺒ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ ﻟـﺨــﺪﻣــﺔ
 1186ﻗ ـﺴ ـﻴ ـﻤ ــﺔ ﺳ ـﻜ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ،ﻓـﻀــﻼ
ﻋ ـ ــﻦ ﻣـ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﻲ ﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻄ ــﺮق
واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺮب اﻟﻮﻛﺮة
)اﻟﺤﺰﻣﺘﺎن  1و ،(3وﺗﻀﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺑ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺗـﺤـﺘـﻴــﺔ ﻣـﺘـﻜــﺎﻣـﻠــﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻏ ــﺮب اﻟ ــﻮﻛ ــﺮة ،وﺗ ـﺨــﺪم اﻟﺤﺰﻣﺘﺎن
اﻷوﻟ ـ ــﻰ واﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ 1193
ﻗﻄﻌﺔ أرض ،ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ.

١٥
اﻟﺼﻘﺮ :اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻮي ﻷرﺑﺎح »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﺗﺪﻋﻤﻪ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﺼﻴﻔﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ
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اﻗﺘﺼﺎد

ً
»رؤﻳﺘﻨﺎ ﻟـ  ٢٠١٩إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ«
ﻗﺎل اﻟﺼﻘﺮ »رأﻳﻨﺎ ﺗﺤﺴﻨﺎ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاول
ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻷﺧﻴﺮة ،ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس
ﺑﺎﻟﻤﺠﻬﻮدات اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ
ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،وﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق
اﻟﻤﺎل ،ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،
واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻮاق
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ«.

أﻛﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟـ"ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﻋﺼﺎم اﻟﺼﻘﺮ،
أن اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﺣ ـﻘ ـﻘــﺖ ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ  2018ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺴﺠﻴﻞ أرﺑﺎح ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  370.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﺑﻨﻤﻮ
ﺳﻨﻮي  15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وأﺿ ــﺎف اﻟﺼﻘﺮ ،ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻣــﻊ ﻗـﻨــﺎة "اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ" ،أن "اﻟﺒﻨﻚ
ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻧﺠﺎح اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر
اﻟﺪﺧﻞ ،واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ"،
ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ أﻧـ ــﻪ ،ﺑـﻔـﻀــﻞ ﺗـﻌــﺪد
وﺗـ ـﻨ ــﻮع ﻣـ ـﺼ ــﺎدر اﻟ ــﺪﺧ ــﻞ ﻋـﻠــﻰ
ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎﻋـ ــﺎت اﻷﻋ ـ ـﻤ ـ ــﺎل
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨ ـ ـﺘ ـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــﺔ ارﺗ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﻊ ﺻـ ــﺎﻓـ ــﻲ
اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  7.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺳ ـﻨ ــﻮي ،ﻟـﻴـﺒـﻠــﻎ  883.2ﻣـﻠـﻴــﻮن
دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ ) 2.9ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(".
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﻘ ـ ــﺮ إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ أن
"ﺑ ــﻮﺑـ ـﻴ ــﺎن" ،اﻟ ـ ـ ــﺬراع اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ ﺗـﻨــﻮع اﻟــﺪﺧــﻞ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
زﻳﺎدة ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ اﻟﻰ 9
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح.

ﻧﻤﻮ ﻣﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮوض

اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ
اﻷﺳﻮاق
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺟﺰء ﻣﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻟﺪى
اﻟﺒﻨﻚ

وأﻛ ــﺪ أن "اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ"
ً
ً
ﺳﺠﻞ ﻧﻤﻮا ﻣﺮﻳﺤﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ
اﻟﻘﺮوض ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ  6.9ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ أﻇ ـﻬــﺮت ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﻋ ــﺪﻳ ــﺪة ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ أداء ﺟـﻴــﺪ ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري،
ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ أن ﻧ ـﻤــﻮ اﻻﺋ ـﺘ ـﻤ ــﺎن ﻓﻲ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺷﻬﺪ ﺑﻌﺾ
اﻟ ـﺘ ـﺒ ــﺎﻃ ــﺆ ،اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻌ ــﻮد ﺑﺸﻜﻞ
رﺋـﻴـﺴــﻲ إﻟ ــﻰ ﻓــﺎﺋــﺾ اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺛر ﻧﻣو اﻻﺋﺗﻣﺎن
ً
اﻟﺻﺎﻓﻲ ﺳﻟﺑﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ
أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧ ـ ـﺒـ ــﻪ ،ﻗـ ـ ــﺎل اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ،إن
"اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮﻗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎت ﺣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎل اﻵﻓ ـ ـ ـ ــﺎق
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﻈﻞ اﻟﻤﻼذ اﻵﻣﻦ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺗﻪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻼء واﻷﺻﻮل اﻟﻤﺪارة ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل »اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹدارة اﻟﺜﺮوات«
وﺗﻴﺮة ﺗﺮﺳﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤﺮك اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻨﺸﺎط إﻗﺮاض اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ  ٪٢٩ﻓﻲ ٢٠١٨
ﻋﺼﺎم اﻟﺼﻘﺮ
إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ اﻟﺰﺧﻢ اﻟﻘﻮى،
اﻟﺬي ﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ
أﻗـ ــﻮى ﻟ ــﻺﻗ ــﺮاض ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺷـ ـﻬ ــﺪ ،ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ،
ﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻓ ــﻲ ،ﺑ ـﻌــﺪ ﺗــﺄﺛــﺮه
ﺑــﺄزﻣــﺔ اﻧﺨﻔﺎض أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ."2014
وأوﺿـ ـ ــﺢ اﻟ ـﺼ ـﻘــﺮ أن وﺗ ـﻴــﺮة
ﺗﺮﺳﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺤﺮك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻨﺸﺎط
اﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاض اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎع اﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎص،
وﻣـ ــﻦ ﺛ ــﻢ ﻣ ـﻘ ـﻴ ــﺎس وﺗـ ـﻴ ــﺮة ﻧـﻤــﻮ
ً
اﻻﺋـﺘـﻤــﺎن ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن ﻫﻨﺎك
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺴﺎرع وﺗﻴﺮة إرﺳﺎء
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺧﻼل  ،2019ﺣﻴﺚ
ﻳﻌﺪ "اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﻣﻤﻮﻟﻲ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ّ
وﺑﻴﻦ أن اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺷﻬﺪ ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﺎف،

وﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ذﻟـ ــﻚ" ،ﻫ ـﻨــﺎك
اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات اﻟـﺘــﻲ
ﺗ ــﺪﻋ ــﻢ ﻧ ـﻈ ــﺮﺗ ـﻨ ــﺎ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴــﺔ
اﻹﻳـ ـﺠ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮ اﻻﺋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎن،
أﻫ ـ ـﻤ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪ اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﻲ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺤـ ـﻔ ــﺎظ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت
اﻟـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ــﺮأﺳـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺗﺮﺳﻴﺎت
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮوﻋـ ـ ــﺎت ﺿ ـ ـﻤـ ــﻦ ﺧ ـﻄ ــﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ دﻓﻌﺔ
وﻣ ـ ـﺤـ ــﺮﻛـ ــﺎ ﻹﻗـ ـ ـ ـ ــﺮاض اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع
اﻟﺨﺎص".

ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
وﺣ ــﻮل ﺗــﺮﻗـﻴــﺔ اﻟ ـﺒــﻮرﺻــﺔ ،ﻗــﺎل
اﻟﺼﻘﺮ "رأﻳﻨﺎ ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻲ
ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاول ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧـﻴــﺮة ،ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﻓﻲ
اﻷﺳــﺎس ﺑﺎﻟﻤﺠﻬﻮدات اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻓـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﻖ ﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮرﺻـ ـ ــﺔ،
وﻫـﻴـﺌــﺔ أﺳ ــﻮاق اﻟ ـﻤــﺎل ،ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎر ،واﻻﻧـ ـ ـﻔـ ـ ـﺘ ـ ــﺎح ﻋ ـﻠــﻰ
اﻻﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ".

»ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻳﻌﺰز ﻧﻄﺎق ﺗﻨﻮع اﻟﺪﺧﻞ ﻋﺒﺮ زﻳﺎدة ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
وأﺿﺎف أن "ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
ودﺧﻮل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺠﻬﻮدات ،وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺴﻮق
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ،وأﻫﻢ اﻻﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺮﻗﻲ
ﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺷـ ــﺮ ﻓـ ــﻮﺗ ـ ـﺴـ ــﻲ ﻟ ـ ــﻸﺳ ـ ــﻮاق
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،وﻣﺆﺷﺮ  MSCIاﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﻓﻲ ."2019
وأﻛﺪ أن ﺳﻬﻢ "اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﻳﻌﺪ
اﻟﺨﻴﺎر اﻷول ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺤﻮذ ﺳﻬﻢ
اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛ ـﺒــﺮ ﻣﻦ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات اﻷﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺪﻓﻘﺖ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
ﻟـ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮ ﻓ ــﻮﺗـ ـﺴ ــﻲ ،وأﺛ ـ ـ ــﺮ ذﻟ ــﻚ
ً
إﻳـﺠــﺎﺑــﺎ ﻋـﻠــﻰ أداء ﺳـﻬــﻢ اﻟﺒﻨﻚ،
واﻟﺴﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.

ﺗﻮﻗﻌﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟـ 2019
و ﻗـ ـ ــﺎل ا ﻟ ـﺼ ـﻘ ــﺮ إن "رؤ ﻳ ـﺘ ـﻨ ــﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 2019ﺗ ـﻌــﺪ
إﻳ ـ ـﺠـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﺑـ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﺤ ـﻤ ـﻠ ــﻪ ﻣــﻦ

ﺗـ ـ ــﻮﻗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎت ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎﺋ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮ
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﺑــﺪﻋــﻢ ﻣﻦ
ﺧﻄﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎري ،ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﻓــﻲ
ﻣ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎت اﻟ ـﺒـﻨ ـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ،
وذﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ﺿـ ـ ـﻤ ـ ــﻦ رؤﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻛ ــﻮﻳ ــﺖ
ﺟ ـ ــﺪ ﻳ ـ ــﺪة  ،2035اﻷ ﻣـ ـ ـ ــﺮ ا ﻟ ـ ــﺬي
ً
ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ ،وﻳ ـﺤ ـﻔــﺰ اﺋ ـﺘ ـﻤــﺎن
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص".
وأو ﺿ ـ ـ ـ ــﺢ أن ا ﻟ ـ ـﺘـ ــﻮ ﺳـ ــﻊ ﻓــﻲ
اﻷﺳـ ـ ــﻮاق اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺟ ــﺰء ﻣــﻦ
اﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨ ــﻮﻳ ــﻊ ﻟ ــﺪى
اﻟﺒﻨﻚ ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ
رﺑــﺢ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﺧــﻼل ،2018
ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻰ  29ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وأﺷﺎر اﻟﺼﻘﺮ إﻟﻰ أن وﺣﺪة
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺼــﺮ ﺗـﺤـﻘــﻖ
ً
ً
أداء ﻗـ ـ ــﻮ ﻳـ ـ ــﺎ  ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ ار ﺗـ ـﻔـ ـﻌ ــﺖ
أر ﺑـ ـ ـ ــﺎح ا ﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ  26ﻓـ ــﻲ ا ﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ
ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻌــﺔ أﺷ ـﻬ ــﺮ اﻷوﻟـ ــﻰ
ﻣــﻦ  ،2018ﺑﻴﻨﻤﺎ "ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ
ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﻣ ــﺎ ﺳ ـﺠ ـﻠ ـﻨــﺎه ﻣ ــﻦ ﻧـﻤــﻮ

واﻻ ﺿــﺎ ﻓــﺔ إ ﻟــﻰ ﻧﺠﺎﺣﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﺴﻮق اﻟﺼﺎﻋﺪ".
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل" :إﻧـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎ ﻧ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻞ ﻓ ــﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪة
اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ــﻼء ،وﺗـ ــﻮﺳ ـ ـﻴـ ــﻊ ﻗ ــﺎﻋ ــﺪة
اﻷﺻـ ـ ـ ــﻮل اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪارة ﻣـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹدارة اﻟﺜﺮوات،
ً
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺑـ ــﺪأت أﻋ ـﻤــﺎﻟ ـﻬــﺎ رﺳ ـﻤ ـﻴــﺎ
ﻓ ــﻲ ا ﻟ ــﺮ ﺑ ــﻊ اﻷ ﺧ ـﻴ ــﺮ ﻣ ــﻦ ،2018
ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ زﻳـ ـ ــﺎدة ﺷـﺒـﻜــﺔ
ﻓـ ـ ـ ــﺮوع اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ــﺔ،
اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ  3ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﺮﻳﺎض ،وﺟﺪة ،واﻟﺪﻣﺎم".
وأو ﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أن ا ﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮ ﻋ ــﺔ
ﺗﻮاﺻﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺮﻗﻤﻲ ،ﺑﻬﺪف ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت
ً
ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا .

اﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ـﻨـ ـﻴـ ـﻔ ــﺎت اﻻﺋ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ،
وﻣﻌﺪﻻت ﺟــﻮدة أ ﺻــﻮل اﻟﺒﻨﻚ
ﻣــﻦ ﺑـﻴــﻦ اﻷ ﻋـﻠــﻰ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض
ً
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌـ ـﺜ ــﺮة ﻣ ـﻨ ـﺨ ـﻔ ـﻀ ــﺔ ﺟـ ـ ــﺪا،
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
وﺻﻠﺖ ﻓﻲ  2018إﻟﻰ  1.38ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ــﺎﺋ ــﺔ ﻣ ــﻦ إﺟ ـﻤ ـ ًـﺎﻟ ــﻲ ﻣـﺤـﻔـﻈــﺔ
ا ﻟ ـﻘ ــﺮوض ﻣ ـﻘــﺎر ﻧــﺔ ﺑـ ـ  1.42ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ  ،2017ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻘﺮوض
اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة إﻟﻰ  228.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﻧﻬﺞ ﻣﺘﺤﻔﻆ
وأ ﻛــﺪ أن "ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ"
ﻟــﺪﻳــﻪ ﻧـﻬــﺞ ﻣـﺘـﺤـﻔــﻆ ﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ ،وﻫ ـ ــﻮ ﻣ ــﺎ اﻧ ـﻌ ـﻜــﺲ
ً
إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﻋﻠﻰ

اﻟﺒﺤﺮ :اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
»ﻻ ﻧﻴﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذات أو اﻻﻧﺪﻣﺎﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ«
ﻗﺎﻟﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ًﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ًﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺷﻴﺨﺔ
اﻟﺒﺤﺮ ،إن »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﺣﻘﻖ ﻧﻤﻮا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻲ أرﺑﺎح  ٢٠١٨واﻟﺮﺑﻊ
ً
واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻸداء ً
 ،٢٠١٨ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ ﺣﻘﻖ أرﺑﺎﺣﺎ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٣٢٤ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ  ٢٠١٨ﺑﻨﻤﻮ ﺳﻨﻮي  ١٧ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
• كيف ساهمت األسواق الرئيسية التي
ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻓــﻲ ﻧﻤﻮ اﻷر ﺑـ ــﺎح ﺧﻼل
 2018وﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ اﻟـﺴــﻮﻗـﻴــﻦ اﻟـﺴـﻌــﻮدي
واﻟﻤﺼﺮي؟
 اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊﻣﺼﺎدر اﻹﻳﺮادات واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮ
أرﺑـ ـ ــﺎح اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ،واﻧ ـﻌ ـﻜ ــﺲ ذﻟـ ــﻚ ﻋ ـﻠــﻰ ﻧﻤﻮ
ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﻨﺤﻮ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ،ﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻔﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ
اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺧﻼل .2018
وزادت ﻣـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح ﻋﺎم  2018ﻟﺘﺼﻞ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ إﻟ ــﻰ  29ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـ
 28ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  .2017وﺳﺎﻫﻤﺖ
اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن
اﻟﺬراع اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ  9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣــﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑ ــﺎح اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺧﻼل ﻋﺎم .2018
وﺗﺒﻘﻰ إﻳـ ــﺮادات اﻟـﺴــﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻫﻲ
اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وأﺣﺪ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ
اﻷرﺑ ــﺎح اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓﻲ  ،2018ﺣﻴﺚ
ﻳــﻮاﺻــﻞ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟـﺤـﻔــﺎظ ﻋـﻠــﻰ رﻳــﺎدﺗــﻪ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﻧﻤﻮ ﺣﺠﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺬي
ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﺒﻨﻚ وﺣﺼﺘﻪ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ.

أداء ﻣﺘﻤﻴﺰ
• ظهرت في اآلونة األخيرة أخبار عن
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻻﻧــﺪﻣــﺎﺟــﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﻬﻞ ﻳــﺪرس "اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﺻﻔﻘﺎت
اﺳﺘﺤﻮاذ أو اﻧﺪﻣﺎج ﺧﻼل 2019؟
 -ﻻ ﻳــﺪرس اﻟﺒﻨﻚ أي ﺻﻔﻘﺎت اﻧﺪﻣﺎج أو

ً
ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم  ،٢٠١٧إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ أرﺑﺎﺣﺎ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ
 ٢٠١٨وﺻﻠﺖ إﻟﻰ  ١.٢ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،وﻫﻲ أﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ
ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.
وأﺷﺎرت اﻟﺒﺤﺮ ،ﺧﻼل ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ ،إﻟﻰ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٨ﺗﺆﻛﺪ ﺻﻼﺑﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ،ﺣﻴﺚ ﻧﻤﺎ

اﺳﺘﺤﻮاذ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺑﻞ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق
اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺑ ـﻬ ــﺎ ،وﻋ ـﻠ ــﻰ وﺟــﻪ
اﻟﺨﺼﻮص اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺼﺮ.
ً
وﺣ ـﻘــﻖ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ً
أداء ﻣ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰا ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴــﻮق
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي ،وﻧ ـﺤــﻦ ﻧـﺴـﻌــﻰ إﻟ ــﻰ اﻟـﺒـﻨــﺎء ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎه ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺣﺎت ﻓﻲ أﻛﺒﺮ اﻷﺳــﻮاق
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋــﺪد اﻟﺴﻜﺎن ،وﻣﻮاﺻﻠﺔ
اﻟﻨﻤﻮ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧــﺪﻣــﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت
ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة.
وﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﻨﻚ إﻟــﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓــﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻮدي ،ﺣ ـﻴ ــﺚ أﻛ ـﺒ ــﺮ وأﻗ ـ ـ ــﻮى اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد
ﻋــﺮﺑــﻲ ،وﻗــﺪ وﺻــﻞ ﻋــﺪد ﻓ ــﺮوع اﻟﺒﻨﻚ إﻟــﻰ 3
ﻓﺮوع ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺼﻠﻨﺎ
ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹدارة
اﻷﺻﻮل ،وﺗﻢ ﺗﺪﺷﻴﻦ أﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻹدارة اﻟ ـﺜ ــﺮوات ﺑــﺎﻟـﺴــﻮق اﻟـﺴـﻌــﻮدي ﺧــﻼل
اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺗﻌﺘﻤﺪ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣــﻦ اﻟـﻌــﻮاﻣــﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،واﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وأﻧﺸﻄﺔ إدارة اﻷﺻــﻮل،
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ،
وﻛﺬﻟﻚ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ.

ﻧﻤﻮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
وﻣﺤﻔﻈﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ووداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ
 2018ﻳﺆﻛﺪ ﺻﻼﺑﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ

ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺰﻳﺎدة ﺣﺼﺘﻨﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت رﻗﻤﻴﺔ
وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻣﺘﻄﻮرة

ﺗﻐﻴﺮات ﺟﺬرﻳﺔ
• القطاع المصرفي السعودي يشهد
ﺗﻐﻴﺮات ﺟﺬرﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺪرس ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك
اﻻﻧ ــﺪﻣ ــﺎج ،ﻓـﻬــﻞ ﺗـﻤـﺜــﻞ ﺗـﻠــﻚ اﻻﻧــﺪﻣــﺎﺟــﺎت
ً
أﺧﺒﺎرا إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي؟ وﻛﻴﻒ
ﻳﺘﺄﺛﺮ "اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﻫﻨﺎك ﺑﺬﻟﻚ؟
 ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻻﻧ ــﺪﻣ ــﺎﺟ ــﺎت اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ ﻓﻲاﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻋــﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓــﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮ أرﺑﺎﺣﻨﺎ
ً
وﺣﻘﻘﻨﺎ  %10ﻧﻤﻮا
ﺑﺪﺧﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ و%8.4
ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٥.٤ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي
ﻟﺘﺘﺨﻄﻰ ﻣﺴﺘﻮى  ٩٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮوض
ﻧﻤﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٦.٩ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  ٥١.١ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ،وزاد إﺟﻤﺎﻟﻲ وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٤.٤ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺳﻨﻮي ،ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  ٤٧.٤ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ:
ﻓ ــﺈﻧ ـﻨ ــﺎ ﻧ ــﺮﻛ ــﺰ ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت
ً
ﻣـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ رﻗ ـﻤ ـﻴــﺔ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﺗـ ـﻄ ــﻮرا ﻛ ـﺠ ــﺰء ﻣﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ،
واﻟﺘﻲ ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ،
وﻳﻀﺦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻴﻬﺎ.
وﻟــﺪﻳـﻨــﺎ اﻋـﺘـﻘــﺎد راﺳ ــﺦ أن اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ واﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﺣ ـﻴــﻮﻳــﺔ ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار وﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ً
ً
ً
ﻗﺪ ﻧﺮى ﻛﻴﺎﻧﺎ ﻣﺼﺮﻓﻴﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺑﺎﻟﺴﻮق
اﻟـﺴـﻌــﻮدي ﻓــﻲ ﺣ ــﺎل ﺗﺤﻘﻖ اﻧــﺪﻣــﺎج ﺑﻨﻜﻲ
اﻟ ــﺮﻳ ــﺎض واﻷﻫ ـﻠ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري ،وﻟ ـﻜــﻦ ﺣﺠﻢ
اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي ﻛﺒﻴﺮ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﻌﺘﻘﺪ
أن ﺗﺮﻛﻴﺰ "اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ و ﺧــﺎ ﺻــﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ً
ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎت ﻣ ـﺼ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ رﻗ ـﻤ ـﻴ ــﺔ أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﺗـ ـﻄ ــﻮرا
ﺳ ـﺘ ـﺴــﺎﻋــﺪه ﻋ ـﻠــﻰ اﺧـ ـﺘ ــﺮاق اﻟـ ـﺴ ــﻮق ﺑﺸﻜﻞ
أﻛﺒﺮ ،وزﻳ ــﺎدة اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ ا ﻟـﺨــﺪ ﻣــﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ وﻓ ـ ــﻲ ﻛ ــﻞ اﻷﺳـ ـ ــﻮاق
اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻟ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺎ ،وﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
وﻣﺼﺮ.
وﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،
واﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺰ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
رﻗﻤﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع
ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺰﺋ ــﺔ ،ﺑ ــﻞ ﻳ ـﻤ ـﺘــﺪ إﻟ ـ ــﻰ ﺑــﺎﻗــﻲ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وإدارة اﻟﺜﺮوات.

ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ
• شهد ســوق النفط تغيرات حــادة في
اﻷ ﺷـﻬــﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻓﻤﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻜﻢ
ﻷﺳـ ـﻌ ــﺎره ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﺔ؟ وﻛـﻴــﻒ
ﺳﺘﺆﺛﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن وأداء
اﻟﺒﻨﻚ؟

 ﺗﺸﻴﺮ أﻏﻠﺐ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت إﻟــﻰ أن أﺳﻌﺎراﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ
 50و 60دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ .وﻧﺮى أن اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻤﺮوﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﺗﻘﻠﺒﺎت
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰا
ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻗﻮﻳﺎ وﺻﻨﺪوق ﺛﺮوة ﺳﻴﺎدﻳﺎ ﻳﺼﻞ
ﺣﺠﻢ أﺻﻮﻟﻪ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ  600ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓــﺈن اﻧﺨﻔﺎض أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻦ
ﻳــﺆﺛــﺮ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺎت اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
ورأﻳﻨﺎ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻗﺎﻣﺖ وﻛﺎﻟﺔ
ﺳ ـﺘ ــﺎﻧ ــﺪرد اﻧ ــﺪ ﺑـ ــﻮرز ﺑـﺘـﺜـﺒـﻴــﺖ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺴﻴﺎدي ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻋﻨﺪ  AAﻣﻊ
ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة.
وﺗ ــﺆﻛ ــﺪ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﺰاﻣ ـﻬــﺎ
ﺑـ ـ ـ ــﺰﻳـ ـ ـ ــﺎدة اﻹﻧ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﺎق اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺜـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎري ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤــﻮﻳــﺔ اﻟ ـﻀ ـﺨ ـﻤــﺔ ،وﻫــﻮ
ﻣﺎ ﻳﻌﺪ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻓﻲ
اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ،ﺣـﻴــﺚ ﻳـﻤـﺜــﻞ "اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ"
اﻟﻤﻤﻮل اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ً
وﺗ ــﻢ اﻹﻋ ـ ــﻼن ﺑــﺎﻟـﻔـﻌــﻞ ﻋ ــﻦ  17ﻣـﺸــﺮوﻋــﺎ
ً
ً
ﺗﻨﻤﻮﻳﺎ ﺿﺨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم
وﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺠﺎري ﻓﻘﻂ ،وﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ  300ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻗ ــﺪ وﺻ ــﻞ ﺣـﺠــﻢ اﻟـﺘــﺮﺳـﻴــﺎت ﺧ ــﻼل اﻟـﻌــﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  7ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ،وﻧﺘﻮﻗﻊ
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺳﻴﺎت ﺧﻼل .2019
وﻟ ـ ـﻬـ ــﺬا ﻻ أﻋ ـﺘ ـﻘ ــﺪ أن ﺗ ـﺘ ــﺄﺛ ــﺮ ﺳ ـﻴــﺎﺳــﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ،
وأﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮاﺻﻞ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ﺷﻴﺨﺔ اﻟﺒﺤﺮ

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ
ﺑـ »ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟـ  2018ﺑﻠﻐﺖ
%9

رﻳﺎدﺗﻨﺎ ﻟﻠﺴﻮق
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻌﻤﻮد
اﻟﻔﻘﺮي ﻹﻳﺮادات اﻟﺒﻨﻚ
وﻧﺴﺘﻬﺪف اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻨﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ

اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي ﻳﻤﺘﻠﻚ
ً
ﻓﺮﺻﺎ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﻨﻤﻮ
وﻧﺴﻌﻰ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺣﻘﻘﻨﺎه ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺣﺎت
ﻫﻨﺎك

١٦
اﻗﺘﺼﺎد
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ً
وﻓﻘﺎ ﻟﺤﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺗﻨﻮع ﺣﻠﻮﻟﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

ﻗﺎل اﻟﺮﺷﻮد إن ﺑﻴﺘﻚ ﻳﻘﺪم
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻳﻤﺰج ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺮدود اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻬﺪف
اﻟﺘﻨﻤﻮي ،ﻓﻴﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،ودﻋﻢ
اﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺸﻐﻞ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

ﺣ ــﺎز ﺑـﻴــﺖ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
)ﺑﻴﺘﻚ( ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻣﻤﻮل
ﺗ ـﺠــﺎري ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟـﻌــﺎم 2019
ﻣــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻏـﻠــﻮﺑــﺎل ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺮﻣ ــﻮﻗ ــﺔ "Global
 ،"Financeﺿـﻤــﻦ اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠﺔ واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر
ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﻷﻓﻀﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
وﺗﻌﺪ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﺷﻬﺎدة ﺟﺪﻳﺪة
ﺑ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﻮدة وﻛـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺎءة وﺗ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ـﻴ ــﺔ
ﻣـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎت وﺧ ـ ـ ــﺪﻣ ـ ـ ــﺎت "ﺑـ ـﻴـ ـﺘ ــﻚ"
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗــﺮ ﺳــﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ
وﻣ ــﻮﻗ ـﻌ ــﻪ ﺑ ــﺎﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎره اﻛ ـﺒ ــﺮ واﻫ ــﻢ
اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك اﻻﺳ ــﻼﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ
وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﻧﻤﻮا واﻣﺎﻧﺎ وﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ،
وﺗﻢ إﻋﻼن اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﺧﻼل ﻣﻨﺘﺪى
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ﻣﺆﺧﺮا.
واﺳـ ـﺘـ ـﺤ ــﻖ "ﺑـ ـﻴـ ـﺘ ــﻚ" اﻟ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة
وﻓﻘﺎ ﻟﺤﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ،
وﻧﻄﺎق ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ وﻣﺤﻠﻴﺎ
وﻣﺴﺘﻮى ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟــﻰ ﻗــﺪرﺗــﻪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
واﻻﺑـ ـﺘـ ـﻜ ــﺎر ﻓ ــﻲ أﻋ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻪ ،وﺗ ـﻨــﻮع
ﺣﻠﻮﻟﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ أﻛﺜﺮ

ﻣــﻼء ﻣــﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻋﻤﻼﺋﻪ ﻣﻦ
اﻻﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت.
ورﻛــﺰت ﻣﺴﻮﻏﺎت ﻣﻨﺢ اﻟﺠﺎﺋﺰة
ﻟـ"ﺑﻴﺘﻚ" ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣ ــﺰودي اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎري ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺖ ،ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻟـﻨـﺘــﺎﺋــﺞ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ ﻻﺳـﺘـﻘـﺼــﺎء آراء
ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺎت ﻣ ـﺘ ـﻨ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣـ ــﻦ رﺟـ ــﺎل
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎل واﻻﻋ ـ ـﻤ ـ ــﺎل واﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓ ـﻴ ـﻴــﻦ
واﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮﻳــﻦ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳـﻴــﻦ وﺧ ـﺒــﺮاء
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟـﻘــﺮاء ة
اﻟﻤﺘﺄﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟـ"ﺑﻴﺘﻚ"
وﻧﻤﻮ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ وﺗﻨﻮع
ﻣ ـﺠــﺎﻻﺗ ـﻬــﺎ ،وﻣ ــﺎ ﺗـﺤـﻘـﻘــﻪ ﻣ ــﻦ ﻗﻴﻤﺔ
ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ،ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺧﺒﺮة
ﻋــﺮﻳـﻘــﺔ وﺗ ـﺠــﺎرب ﻗــﻮﻳــﺔ ،وﻣﺴﺘﻨﺪة
إ ﻟــﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت واﻟ ـﺤ ـﻠــﻮل
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮرة واﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻧـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﺘ ــﺰﻣ ــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻻﻋﺘﺒﺎرات
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
"ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ" ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﻮﻫــﺎب اﻟ ــﺮﺷ ــﻮد ،ﻓﻲ
ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ ﺻ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ﻋ ـﻘ ــﺐ ﺗـﺴـﻠـﻤــﻪ
اﻟﺠﺎﺋﺰة ،إﻧﻬﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﺤﺎﻳﺪة ،واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

»رﺳﺎﻣﻴﻞ« ﺗﻨﻈﻢ دورة ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ »ﺷﺆون ّ
اﻟﻘﺼﺮ«
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ رﺳﺎﻣﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر أﻧﻬﺎ ﻋﻘﺪت دورة ﺗﺪرﻳﺐ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺣﻮل
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻘﺼﺮ
ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﻗــﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ رﺳﺎﻣﻴﻞ ﺳﻤﻴﺮ اﻟﻐﺮﺑﻠﻠﻲ إن اﻟــﺪورة
اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﺪار أﺳﺒﻮع ﻛﺎﻣﻞ وﺷﻬﺪت ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺛﺮﻳﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﺜﻞ أﻧﻮاع وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻓﺌﺎت
اﻷﺻﻮل ،واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ،وﺗﻨﻮﻳﻊ وﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ،واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى.
وأﻋــﺮب اﻟﻐﺮﺑﻠﻠﻲ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﻨﺠﺎح اﻟــﺪورة ﻗﺎﺋﻼ إﻧﻬﺎ »ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺟﺤﺔ
ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻮﻗﺮة ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺨﺒﺮات اﻟﺠﺪﻳﺪة«.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺪورة ﻛﺎن ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة وﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺣﻮل
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،وأدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،اﻟـﺘــﻲ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر.

ﺳﻤﻴﺮ اﻟﻐﺮﺑﻠﻠﻲ

اﻟ ــﺮﻓ ـﻴ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﻮى ،واﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠ ـﻴــﻦ
واﻟ ـﻤ ـﻬ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﻦ ﺑ ـﻤ ـﺠ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎرف
واﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـﺒـﻨـﻜـﻴــﺔ ،ﻟ ـﻤــﺎ ﻳﺤﻘﻘﻪ
"ﺑـ ـ ـﻴـ ـ ـﺘ ـ ــﻚ" ﻣ ـ ــﻦ ﻧـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﺣ ـ ــﺎت ﻓ ـ ــﻲ ﻛــﻞ
ﻣـﺠــﺎﻻت اﻟـﻌـﻤــﻞ ،ﻓــﻲ ﺿــﻮء ﺗﺮﻛﻴﺰه
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻠﺒﻨﻚ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺠﻮدة ﻓﻲ
ﻃ ــﺮح وﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﻣـﻨـﺘـﺠــﺎت ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ ،ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ ﺣ ـﺸــﺪ اﻟ ـﺨ ـﺒــﺮات
ودراﺳﺔ اﻟﺴﻮق واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء
ﺑﺘﺨﺼﺺ ،واﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﺷﺮﻛﺎء ،ﺑﻤﺎ
ﻳﻌﻨﻲ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺣــﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﺸﻮرة ،واﺑﺮاز اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮرات ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎﻻت اﻟـﻌـﻤــﻞ
اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ،وﺑ ـﻤــﺎ ﻳـﻀـﻤــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻗﺼﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ.
واﺿﺎف اﻟﺮﺷﻮد" :اﺳﺘﻄﺎع ﺑﻴﺘﻚ،
ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺟﻬﻮد واﻟـﺘــﺰام ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ،
وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻢ ﺧﻄﻂ اﻻدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ،
ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻣــﻦ
أﺟ ــﻞ دﻋ ــﻢ اﻟـﻌـﻤــﻼء ﺑـﻜــﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
وﻣﺴﺎﻋﺪة ﻛﺒﺮى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
واﻻﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮق

اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ﺑﻤﺎ
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
واﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ".
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ" :ﻳـ ـﻘ ــﺪم ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ
ﺑـ ــﺄﺳ ـ ـﻠـ ــﻮب ﻳ ـ ـﻤـ ــﺰج ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮدود
اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي واﻟ ـ ـﻬـ ــﺪف اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤــﻮي،
ﻓـﻴـﺤــﺮص ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ،
ودﻋـ ـ ـ ـ ــﻢ اﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺸﻐﻞ
اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ ،ذات اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﻛﺜﻴﻔﺔ
اﻟـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ ،أو اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ ﻧﻘﻞ
اﻟـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮات اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﺴ ــﻮق
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ــﻲ ،واﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎب وﺗ ــﺪرﻳ ــﺐ
اﻟـ ـﻌـ ـﻨـ ـﺼ ــﺮ اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ ﺧ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﺸﺒﺎب ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎﻻت ﺟــﺪﻳــﺪة ،وﺗﻤﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ
ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺴﻮق ،وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﻐ ـﻄــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺎﻻت اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ
ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ واﻟـﺒـﻨــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
واﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎت واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ـﻨـ ــﻮﻟـ ــﻮﺟ ـ ـﻴـ ــﺎ
واﻟـﻤــﻮاﺻــﻼت واﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ وﺻﻨﺎﻋﺎﺗﻪ ،ﺑﻤﺎ
ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻣــﻦ اﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻋﺼﺐ

»ﺑﺮﻗﺎن« ﻳﻌﻠﻦ ﻓﺎﺋﺰي »ﻳﻮﻣﻲ«
أﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻦ ﺑ ـ ـﻨـ ــﻚ ﺑـ ـ ــﺮﻗـ ـ ــﺎن أﺳ ـ ـﻤـ ــﺎء
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣـ ـﺴ ــﺎب ﻳ ــﻮﻣ ــﻲ ،وﻓـ ـ ــﺎز ﻛــﻞ
واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺠﺎﺋﺰة  5000دﻳﻨﺎر،
واﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺰون ﻫـ ـ ــﻢ :ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﺮﺣ ـﻤ ــﻦ
ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻘ ــﺎدر ،ﺳ ـﻌ ـﻴــﺪ ردام ﻋـﻠــﻲ،
ﺣـ ـﻜـ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﻦ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻲ ﺣـ ـﺴـ ـﻴ ــﻦ،
ﻓ ـﻴــﺮوﻧ ـﻴ ـﻜــﺎ ﺑ ــﺎﺗ ــﺮك ﻣ ـﻠ ــﺰ ،وأﺣ ـﻤــﺪ
ﺳﻤﻴﺮ اﻟﻌﻮام.
وإﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﺤــﺐ اﻟ ـﻴ ــﻮﻣ ــﻲ،
ﻳ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺮ »ﺑ ـ ـ ـ ــﺮﻗ ـ ـ ـ ــﺎن« ﺳـ ـﺤـ ـﺒ ــﺎ رﺑـ ــﻊ
ﺳـﻨــﻮي ﻟـﺤـﺴــﺎب »ﻳ ــﻮﻣ ــﻲ« ﻟﻠﻔﻮز
ﺑـﺠــﺎﺋــﺰة ﻧـﻘــﺪﻳــﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 125.000
دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر .وﻟ ـﻠ ـﺘ ــﺄﻫ ــﻞ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﺤــﻮﺑــﺎت
رﺑـ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﻮﻳـ ــﺔ ﻳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء أﻻ ﻳ ـﻘــﻞ رﺻ ـﻴ ــﺪﻫ ــﻢ ﻋﻦ
 500دﻳﻨﺎر ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻛﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻗـﺒــﻞ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟـﺴـﺤــﺐ .ﻛـﻤــﺎ أن ﻛﻞ

 10دﻧــﺎﻧـﻴــﺮ ﺗﻤﺜﻞ ﻓــﺮﺻــﺔ واﺣــﺪة
ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ .وإذا ﻛﺎن رﺻﻴﺪ
اﻟﺤﺴﺎب  500دﻳﻨﺎر وﻣﺎ ﻓﻮق ،ﻓﺈن
ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺆﻫﻼ ﻟﺪﺧﻮل
ﻛ ــﻞ اﻟ ـﺴ ـﺤــﻮﺑــﺎت اﻟ ـﻴــﻮﻣ ـﻴــﺔ ورﺑ ــﻊ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.

اﻟﺮﺷﻮد ﻳﺘﺴﻠﻢ اﻟﺠﺎﺋﺰة
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ" .واﻛﺪ اﻟﺮﺷﻮد
أن اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﺋـ ــﺰة ﺗ ـﺒ ــﺮﻫ ــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻗـ ــﺪرة
"ﺑﻴﺘﻚ" ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﺑﻴﺌﺔ داﺋﻤﺔ اﻟﺘﻄﻮر ودﻣــﺞ اﻟﺤﻠﻮل
اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،ﻋﺒﺮ إﻃﻼق
ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ واﺳﺘﺨﺪام

ﺗ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﻼت اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت ،ﻓ ـﻀ ــﻼ ﻋــﻦ
إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ــﻼﺋ ــﻢ اﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎت
وﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻠـﻴــﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
وأﺷ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ــﻰ أن "ﺑـ ـﻴـ ـﺘ ــﻚ" ﻳ ـﻘــﺪم
ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻻﻓﺮاد

واﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ
وإدارة أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺑﻜﻔﺎءة" ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ
اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺎﻓﺰا إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻟﺒﺬل
اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺪ ﻟــﻼﺳـﺘـﻤــﺮار ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ،وﺗﻌﻈﻴﻢ
رﻳﺎدﺗﻨﺎ وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ".

» «GOFSCOﺗﺸﺎرك ﻓﻲ أﺳﺒﻮع اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
أﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎت ﺣـ ـﻘ ــﻮل اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎز واﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ
» ،«GOFSCOﻣـﺸــﺎرﻛـﺘـﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﺳ ـﺒــﻮع اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ  ٦ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺠﺎري إﻟﻰ ١٠
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﻗﻴﻢ ﺧﺘﺎم اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺪرة ﻓﻲ ﻓﻨﺪق ﻣﻨﺘﺠﻊ
ﻫﻴﻠﺘﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺣﺴﺎم ﻣﻌﺮﻓﻲ،
رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة واﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮل اﻟﻐﺎز واﻟﻨﻔﻂ ،وﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﻌﻨﺰي ،اﻟﻌﻀﻮ
اﻟـﻤـﻨـﺘــﺪب ﺑــﺎﻹﻧــﺎﺑــﺔ ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻧـﻔــﻂ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ
ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮل اﻟﻐﺎز واﻟﻨﻔﻂ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻣﺘﻤﻴﺰة اﻫﺘﻤﺖ ﻫــﺬا اﻟـﻌــﺎم ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻋــﻦ ﺳﻼﻣﺔ
إﻃﺎرات اﻟﺴﻴﺎرات وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻨﻮع
اﻟﺴﻴﺎرة واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ اﻹﻃﺎرات اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ.
وﻋﺮض ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻣﺠﺴﻤﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻹﻃﺎرات اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺸﺮح
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﺎر ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺷﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻤﻌﺎﻧﻴﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﺮاءﺗﻬﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣــﻦ ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ﺣـﻴــﻦ اﺧـﺘـﻴــﺎر اﻹﻃـ ــﺎر اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ .وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻗﺎل ﺣﺴﺎم
ﻣـﻌــﺮﻓــﻲ» :ﺗـﻔـﺨــﺮ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺧــﺪﻣــﺎت ﺣـﻘــﻮل اﻟ ـﻐــﺎز واﻟﻨﻔﻂ
ﺑﺘﻘﻴﺪﻫﺎ اﻟ ـﺘــﺎم ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟـﺼـﺤــﺔ واﻟـﺴــﻼﻣــﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ .وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺘﻄﻠﻊ ﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
إﻟﻰ أن ﻧﻜﻮن ﺟﺰءا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت أﺳﺒﻮع اﻟﺼﺤﺔ
ً
واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓــﻲ ﻧﺸﺮ اﻟـﺘــﻮﻋـﻴــﺔ ،وزﻳ ــﺎدة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وأﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻠﻬﻢ«.
وﺧﻼل اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،زار أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻌﺮض ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮل اﻟﻐﺎز واﻟﻨﻔﻂ ،وﻋﺒﺮوا
ﻋﻦ اﻣﺘﻨﺎﻧﻬﻢ ﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﻜﺮة أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ،
اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻻه اﻟﺸﺮﻛﺔ.
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»زﻳﻦ« ﺗﺒﺘﻜﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﺪﻋﻢ
وﺗﺤﻔﻴﺰ ﻣﻮﻇﻔﺎﺗﻬﺎ »اﻷﻣﻬﺎت«

١٧

اﻗﺘﺼﺎد

 Ooredooﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﻠﺘﻘﻰ رﻳﺎدة
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ ،اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﺤﺪﺛﺘﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ زﻳﻦ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﺎت اﻷﻣﻬﺎت ،ﺗﺮﺳﺦ ﻣﻦ
ﻣﺒﺎدراﺗﻬﺎ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
اﻟﻤﺮأة.
ﻧﺎﻇﻢ اﻟﻐﺒﺮا وﺟﺎﺳﻢ اﻟﻌﺒﻮه وﻣﺠﺒﻞ اﻷﻳﻮب وﻗﻨﺎص اﻟﻔﺠﻲ
ﺑﺪر اﻟﺨﺮاﻓﻲ ﻳﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﺎدات ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎت زﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻧﻔﺨﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻋﻤﻞ
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺪﻋﻢ
آﻟﻴﺎت اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ
أﺳﻮاق اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺨﺮاﻓﻲ

أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ زﻳ ـ ــﻦ أﻧ ـﻬــﺎ
اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﺑﺮاﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ،وﻣــﻮاء ﻣــﺔ
أﻧـﻈـﻤــﺔ ﻣ ــﻮاردﻫ ــﺎ اﻟـﺒـﺸــﺮﻳــﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﻬــﺪف ﻣـﻨـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ دﻋ ــﻢ وﺗﻤﻜﻴﻦ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮأة »ﻣ ـ ـ ــﻦ أﻣ ـ ـﻬ ـ ــﺎت اﻷﻃ ـ ـﻔـ ــﺎل
ﺣـﺘــﻰ ﻋـﻤــﺮ اﻟــﺮاﺑ ـﻌــﺔ« ،ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار
ﻓ ــﻲ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ـﻜ ـﻔــﺎءة واﻹﻧـﺘــﺎﺟـﻴــﺔ
اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮﺑــﺔ ﺣـﺴــﺐ اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠــﺎت
اﻟﻌﻤﻞ.
وﻛ ـﺸ ـﻔ ــﺖ »زﻳـ ـ ـ ــﻦ« ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻤـﻠــﻚ
وﺗــﺪﻳــﺮ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﺗﺼﺎﻻت
ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻄـ ــﻮرة ﻓ ـ ــﻲ أﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﺸ ــﺮق
اﻷوﺳﻂ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻮﻇﻔﺎت ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻞ )اﻷﻣ ـﻬــﺎت( ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة أﻣﻮﻣﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ
ﻣــﺪة أرﺑـﻌــﺔ أﺷـﻬــﺮ ،وﻛــﺬﻟــﻚ إﺗﺎﺣﺔ
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻬﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم دوام
ﻣﺮن ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻮدة ،ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟـﺘــﻮازن اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
وﺑ ـ ّـﻴ ـﻨ ــﺖ أن ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺎت
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺤــﺪﺛــﺔ ﺳـﻴـﺘــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺑﻬﺎ
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻹدارات
اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮارد اﻟـ ـﺒـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺟـﻤـﻴــﻊ
وﺣﺪاﺗﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،إذ ﺳﺘﻌﻤﻞ
ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ
ﻣﺤﻔﺰة ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ً
ﻓ ــﻲ ﺛ ـﻘــﺎﻓــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ،وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ــﺪث
اﻟـ ـﻤـ ـﻤ ــﺎرﺳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺒ ـﻌــﺔ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا
اﻟـﻤـﺠــﺎل ،ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺠﻮدة
واﻟـﻜـﻔــﺎء ة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،وﻫــﻲ ﺗﺄﺗﻲ
ﺑ ـﻌــﺪ اﺳ ـﺘ ـﺤ ــﺪاث ﻣ ـﻨ ـﺼــﺐ ﺟــﺪﻳــﺪ
)اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟــﻼﺷـﺘـﻤــﺎل
واﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨ ـ ــﻮع( ،واﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎص ﺑ ـﻘ ـﻴ ــﺎدة
اﻟﺘﻨﻮع واﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ،ﻣ ــﻊ اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ ﺑﺸﻜﻞ
ﺧــﺎص ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘـﻨـ ّـﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

واﻻﺑـ ـ ـﺘـ ـ ـﻜ ـ ــﺎر اﻟـ ــﺪاﺧ ـ ـﻠـ ــﻲ وﺗ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟﻘﺪرات واﻟﻤﻬﺎرات.
وأﻓــﺎدت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن،
ﺑ ــﺄن اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺎت اﻟ ـﻤــﻮﺣــﺪة ﻟﻬﺬه
اﻟﻤﺒﺎدرة ﺗﻤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ
اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻀ ـﻤ ــﻦ ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﻖ ﻧـ ـﻤ ــﺎذج
ﻋـﻤــﻞ ﻣــﺮﻧــﺔ ،إذ ﺳـﻴـﻜــﻮن ﺑـﻤـﻘــﺪور
اﻟ ـﻤــﻮﻇ ـﻔــﺎت ﻣ ــﻦ أﻣ ـﻬ ــﺎت اﻷﻃ ـﻔ ــﺎل
»ﺣﺘﻰ ﻋﻤﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ« ﻗﻀﺎء
ﻓﺘﺮة ﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﺎت ،أو ﻗﻀﺎء
ﺳ ــﺎﻋ ــﺎت ﻋ ـﻤــﻞ ﻣ ـﻀ ـﻐــﻮﻃــﺔ ﺧــﻼل
اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮع ﻟ ــﻼﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدة ﻣـ ــﻦ ﻳ ــﻮم
واﺣﺪ إﺟﺎزة.
ﻳ ــﺬﻛ ــﺮ أن ﺳـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ،
اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﺪﺛﺘﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ زﻳﻦ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﺎت اﻷﻣ ـﻬ ــﺎت ،ﺗــﺮﺳــﺦ ﻣﻦ
ﻣـ ـﺒ ــﺎدراﺗـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ـﻬ ــﺔ ﻟـﺘـﻤـﻜـﻴــﻦ
اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺮأة ،ﻓـ ـﻬ ــﻲ ﺳ ـﺘ ـﻤ ـﺜ ــﻞ رﻛـ ـﻴ ــﺰة
ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم
اﻟــﻮﻇـﻴـﻔــﻲ ﻟ ـﻬــﺎ ،وزﻳ ـ ــﺎدة اﻟـﻜـﻔــﺎءة
اﻹﻧ ـﺘــﺎﺟ ـﻴــﺔ ،إذ ﺳ ـﺘــﺆدي ﺳــﺎﻋــﺎت
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﻤ ــﺮﻧ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﻮﻇ ـﻔ ــﺎت ﻣــﻦ
اﻷﻣﻬﺎت إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ
ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ،
وﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ أﻋﻤﺎل
ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻐﻒ واﻻﺑﺘﻜﺎر.
وﻛﺎﻧﺖ »زﻳﻦ« ﻋﻘﺪت ﻣﺆﺗﻤﺮﻫﺎ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗـﺤــﺖ ﻋ ـﻨ ــﻮان »ﻧ ـﺤ ــﻦ« ،ﺑـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ
واﺳـﻌــﺔ ﻣــﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
وﻫﻮ اﻟﺤﺪث اﻟﺬي أﻋﻠﻦ ﻓﻴﻪ ﻧﺎﺋﺐ
رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺪر اﻟﺨﺮاﻓﻲ
اﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﻖ ﺳ ــﺎﻋ ــﺎت
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮﻧﺔ ﻟﻸﻣﻬﺎت )ﻟﻸﻃﻔﺎل
ﺣﺘﻰ ﻋﻤﺮ اﻟﺮاﺑﻌﺔ( ،وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا
اﻟﺤﺪث ﻓﺮﺻﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
اﻟـ ـﻤ ــﺮأة وﻓ ــﻖ اﻷﻫـ ـ ــﺪاف اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،واﺳﺘﻌﺮاض
اﻟﻤﺒﺎدرات واﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ،
واﻟـﺘـﻌــﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻹﻧ ـﺠــﺎزات
اﻟـﺘــﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻋـﻠــﻰ أرض اﻟــﻮاﻗــﻊ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ،
إذ إن ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرة ﺗـﺴـﺘـﻬــﺪف
ﺑﻨﺎء ودﻋﻢ ﻗﺪرات اﻟﻤﺮأة وﺗﻌﻈﻴﻢ
دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻗﻴﺎدة اﻷﻋﻤﺎل.
وﻗ ـ ـ ــﺎل ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻹدارة واﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻓﻲ
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ زﻳ ــﻦ ﺑ ــﺪر اﻟ ـﺨــﺮاﻓــﻲ إن
»ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ زﻳـ ـ ــﻦ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮة ﻓــﻲ
ﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻣ ـﻨ ـﻈ ــﻮﻣ ـﺘ ـﻬ ــﺎ اﻹدارﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺴﻦ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤــﺮ واﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮر واﻻرﺗ ـ ـﻘـ ــﺎء،
وﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻛﻴﺎﻧﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻣﺒﺘﻜﺮا
ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﻤﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺑﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻞ
اﻟــﺪاﻋ ـﻤــﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻣــﻦ اﻹﻧ ــﺎث،
وﺗﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻣﻠﺔ«.
وأﺿــﺎف أن »اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ـﺘــﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﺎة
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
ﻣ ــﻦ اﻹﻧـ ـ ـ ــﺎث ،ﻓ ــﺈﻧ ـﻬ ــﺎ ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ ﺗ ـﻘــﻮم
ﺑﻐﺮس ﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﻬﺎم
واﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ أﻧـﻬــﺎ ﺗﺤﺎﻓﻆ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،وﻣــﻦ ﺛﻢ
ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ ﻛﻔﺎءة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ«.
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أن »ﻫـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎك ﻋ ـ ـ ــﺪدا
ﻗـ ـﻠـ ـﻴ ــﻼ ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗﻘﺪم ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣــﻮﺣــﺪة ﻟــﻺﺟــﺎزات
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳــﻮاق
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻟــﺬﻟــﻚ ﻧﺤﻦ ﻓـﺨــﻮرون
ﺑــﺄﻧ ـﻨــﺎ ﺳ ـﻨ ـﻘــﺪم ﻣ ـﻤ ــﺎرﺳ ــﺎت ﻋﻤﻞ
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺪﻋﻢ آﻟﻴﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻮﺻﻔﻨﺎ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟـﻤـﻬـﺘـﻤــﺔ ﺑـﻬــﺬه

اﻟ ـﺠ ـﻬــﻮد اﻟ ـﻤ ــﺆﺛ ــﺮة ﻋ ـﻠــﻰ ﺛـﻘــﺎﻓــﺎت
اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺪة«.
وأﻛ ـ ـ ــﺪ أﻧ ـ ــﻪ »ﻻ ﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ اﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎر
ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻄ ــﻮرة ﻓ ــﻲ ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ
ﺳ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺳ ـ ــﺎت ﻣـ ـ ــﺮﻧـ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻤ ـ ــﻮرادﻫ ـ ــﺎ
اﻟ ـﺒ ـﺸــﺮﻳــﺔ ،إذا ﻟ ــﻢ ﺗ ـﺤ ــﺪد وﺗــﺪﻋــﻢ
ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ
ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻟﻮاﺋﺢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﺪﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ،وﻧﻌﺘﻘﺪ
أن ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻮع ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ
ﻓﻲ زﻳﻦ ﺳﻴﺨﻠﻖ ﺗﻤﺎﻳﺰا ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ،
وﺳ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺮع ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﻃـ ـﻤ ــﻮﺣ ــﺎﺗـ ـﻨ ــﺎ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹﻃﻼق اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻔﺮص ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮﻗﻤﻲ«.
ﻳﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺷﺮوع ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
زﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ،ﻓﺈن
إدارة اﻟـﻤــﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺳﺘﻌﻜﻒ
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫــﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة
ﻣ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل اﺳ ـﺘ ـﻄ ــﻼﻋ ــﺎت اﻟـ ـ ــﺮأي،
واﻟ ـﺘ ـﻌــﺮف ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻤــﺰاﻳــﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ،واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻻﺳﺘﺒﻘﺎء.
وﺗ ـﺤــﺮز اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ إﻧ ـﺠــﺎزات
ﺣ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎدرة ﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻴــﻦ
اﻟـ ـﻤ ــﺮأة وﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎوة ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ،وﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم ﻗﺎﻣﺖ
»زﻳﻦ« ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ﻣﺜﻞ :زﻳﺎدة
ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻦ
 14.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  15.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ
ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ  21ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ
 29ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ،وارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺪات
ا ﻟــﻼ ﺗــﻲ ﻳﺸﻐﻠﻦ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻣــﻦ  6إﻟ ــﻰ  11ﺑــﺰﻳــﺎدة
ﻗﺪرﻫﺎ  83ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﺷﺎرﻛﺖ  Ooredooاﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﻠﺘﻘﻰ رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل
اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ ﻓ ــﻲ ﻧـﺴـﺨـﺘــﻪ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ،اﻟـ ــﺬي ﻋـﻘــﺪ اﻷﺳ ـﺒــﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق ﻓﻮر ﺳﻴﺴﻮﻧﺰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺤﻀﻮر ﻧﺨﺒﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.
وﺷﻤﻞ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ورش ﻋﻤﻞ ،وﺣﻠﻘﺎت ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻮض
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻬﻢ .وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺬي ﺗﺘﻄﺮق
اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ رﻳــﺎدة
اﻻﻋﻤﺎل وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺬه اﻟﺮﻳﺎدة.
ورﻛﺰت أﻫﺪاف اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاز ﺧﻄﻮاط اﻟﻨﺠﺎح ﻷي
ﻣﺸﺮوع ،واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل رﻳــﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ رﻳــﺎدة اﻷﻋﻤﺎل،
وﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ وﺗﺒﺎدل ﺧﺒﺮات ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ.
وﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ورش ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ
ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻤﺤﻮر اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
واﻟﺨﺎص ﻓﻲ دﻋﻢ رواد اﻷﻋﻤﺎل.
وﺷﻤﻠﺖ اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ ﻣــﻮاﺿـﻴــﻊ ﻋــﺪﻳــﺪة ﻣﺜﻞ

اﻻﺳﺘﺸﺎرة واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،
واﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ ،وﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت واﻟـﻤـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ
ﻟـﻠـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴــﺮة ،وﺧ ـﻄ ــﻮات اﺳ ـﺘ ـﺨــﺮاج اﻟــﺮﺧــﺺ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وأﻟـ ـﻘ ــﻰ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ أول إدارة اﻻﺗـ ـﺼ ــﺎل اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﻲ ﻓﻲ
 Ooredooاﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺠﺒﻞ اﻷﻳﻮب ﺧﻄﺎﺑﺎ ﺧﻼل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ
ﻋـﺒــﺮ ﻓـﻴــﻪ ﻋــﻦ اﻋ ـﺘ ــﺰاز اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑــﺪﻋـﻤـﻬــﺎ ﻟ ـﻬــﺬا اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ،
واﻳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺪور اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل وإﺛﺮاء
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ .وﻻ ﻳﺄﺗﻲ دﻋــﻢ  Ooredooﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل
دﻋﻤﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدرات اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت
وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ وزارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟ ـﺒــﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣ ـﻤــﺪ ،اﻟ ــﺬي أﻛــﺪ ﻓــﻲ أﻛـﺜــﺮ ﻣﻦ
ﻣــﻮﻗــﻒ أﻫﻤﻴﺔ اﻻﻫـﺘـﻤــﺎم ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب ورﻋــﺎﻳـﺘـﻬــﻢ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻓﺮص ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

»اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﺻـ ــﺮﺣـ ــﺖ ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﺘ ــﺮول
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ وﺷ ــﺮﻛ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ
ﺑـﻤـﺸــﺎرﻛـﺘـﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
)  ( ERMاﻟــﺬي ﺗﻘﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ
ﻓﻨﺪق )ﻓﻮرﺳﻴﺰوﻧﺰ–اﻟﻜﻮﻳﺖ( ﺧﻼل
اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة ﻣ ــﻦ  22إﻟ ــﻰ  24اﻟ ـﺠــﺎري
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وﺣﻀﻮر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻫﺎﺷﻢ
ﺳﻴﺪ ﻫﺎﺷﻢ.
وﻳــﺮﻛــﺰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻫــﺬا اﻟـﻌــﺎم ﻓﻲ
ﻣـﺤــﺎوره ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮص واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻬﻀﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺘﻄﻮرة وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

واﻟــﺬﻛــﺎء اﻻﺻـﻄـﻨــﺎﻋــﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
وﻳﺄﺗﻲ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﻲ وﻗﺖ
ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﺘﻐﻴﺮات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ
اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ،
وﻫـ ــﻮ اﻷﻣ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ــﺪﻓ ــﻊ اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ
ً
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻟﺘﻔﻬﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣــﻊ اﻟـﻤـﺨــﺎﻃــﺮ وﺟـﻌــﻞ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ أﻛﺜﺮ
ﻗﻮة ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
وﺗـ ـ ــﺆﻣـ ـ ــﻦ ﻣـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ــﺮول
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻣﻊ
ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﺻﻮل
ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻣ ــﻮﺛ ــﻮق ﺑ ــﻪ إﻟـ ــﻰ ﻣ ـﺼ ــﺎدر

ﻃﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺠﻤﻴﻊ ،وﺑﻨﺎء
ً
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ﻃـ ــﺎﻗـ ــﺔ أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ إﺷ ـ ــﺮاﻗ ـ ــﺎ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
ً
وﺳﻴﻨﺎﻗﺶ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋ ــﺪدا ﻣﻦ
اﻟـﻤـﺤــﺎور اﻟـﻬــﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل إدارة
اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ اﻟ ـﺸ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ ﺗ ـﺘ ـﻤ ـﺜــﻞ ﻓــﻲ
ﻣ ـﺨــﺎﻃــﺮ اﻻﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﺒــﺮاﻧــﻲ ﻋﻠﻰ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ،واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
وإدارﺗﻬﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ،
واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر ،واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﺷ ـ ـﺌـ ــﺔ وﻋـ ــﻼﻗ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺑ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ وﺗ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ
واﻻ ﺗ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺎل وادارة ا ﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎ ﻃ ــﺮ
واﻷزﻣﺎت.

١٨
اﻗﺘﺼﺎد
»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﻨﻴﺲ ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ
دلبلا
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ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻪ أﻛﺒﺮ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١.٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

ﻣﻤﺜﻞ »ﻏﻴﻨﻴﺲ« ﻳﺴﻠﻢ اﻟﺸﻬﺎدة

ﺻﺮح ﺣﻤﻴﺪ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻸﻓﺮاد ﻓﻲ ً»اﻟﺘﺠﺎري« ﺑﺄن اﻟﺒﻨﻚ
ﻳﺤﺮص دوﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻋﻤﻼﺋﻪ
اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ،
ﺑﺄﻓﻀﻞ
اﻟﻌﺮوض ً
ً
إذ ﻳﻮﻟﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل
ﺑﻌﻤﻼﺋﻪ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ أﻛﺒﺮ
ﺣﻤﻼﺗﻪ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
اﻟﻌﺎم.

اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﺷﻬﺪ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﺟﺂت
واﻟﻌﺮوض واﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷﻬﺎدات ﻣﻦ
ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ »ﻏﻴﻨﻴﺲ«
ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ

ﻧﻈﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻬﺮﺟﺎن
اﻟ ـﺴ ـﺤــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة اﻟـﻜـﺒــﺮى
ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻨﺠﻤﺔ »ﺑﺘﺼﻴﺮ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺮ
وﻧ ـ ــﺺ« واﻟ ـﺴ ـﺤ ــﺐ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ ﻋﻠﻰ
ﺳﻴﺎرة رﻳﻨﺞ روﻓــﺮ ﻓﻴﻼر ﻟﺤﻤﻠﺔ
»راﺗﺒﻚ وزووود« ،إذ أﻗﻴﻢ اﻟﺤﺪث
ﺑﻤﺠﻤﻊ »اﻷﻓﻨﻴﻮز« وﺳــﻂ أﺟــﻮاء
اﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ وﺗ ــﺮﻓ ـﻴ ـﻬ ـﻴ ــﺔ وإﻗـ ـﺒ ــﺎل
ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎﻫ ـ ـﻴـ ــﺮي ﻻﻓـ ـ ـ ـ ــﺖ ،وﻣـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ
ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة ﻋـﺒــﺮ أﺛـﻴــﺮ إذاﻋـ ــﺔ ﻧﺒﺾ
اﻟﻜﻮﻳﺖ  88.8وﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ وﺑـ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر ﻣـﻤـﺜــﻞ
وزارة ا ﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺎرة وا ﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎ ﻋ ــﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ.
وﻗـ ــﺎل اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ،ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن أﻣ ــﺲ،
إن اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن ﺷـﻬــﺪ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻔﺎﺟﺂت واﻟﻌﺮوض واﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷﻬﺎدات ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ »ﻏﻴﻨﻴﺲ«
ﻟ ــﻸرﻗ ــﺎم اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ،وﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر
ﻗـ ـﻴ ــﺎدات وﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ اﻟـﺒـﻨــﻚ
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري ،وﻣ ـﻤ ـﺜ ــﻞ رﺳـ ـﻤ ــﻲ ﻋــﻦ
»ﻏ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﺲ« ﻟ ــﻺﻋ ــﻼن ﻋ ــﻦ دﺧ ــﻮل
ﺣ ـﺴ ــﺎب اﻟ ـﻨ ـﺠ ـﻤــﺔ ﻛــﺄﻛ ـﺒــﺮ ﺟــﺎﺋــﺰة
ﻣــﺮﺗـﺒـﻄــﺔ ﺑ ـﺤ ـﺴــﺎب ﻣ ـﺼــﺮﻓــﻲ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺑ ـ ــﺪأ اﻟ ـﺤ ـﻔ ــﻞ ﺑ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ
اﻟـ ـﻌ ــﺮوض اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻨــﻮﻋــﺔ
واﻟـﻤـﻤـﺘـﻌــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺟــﺬﺑــﺖ اﻧـﺘـﺒــﺎه
اﻟـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﻮر ،ﻛ ـ ـ ــﺬﻟ ـ ـ ــﻚ ﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺪد ﻣ ــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺎت ﻣ ـﻨ ـﺤــﺖ اﻟ ـﺤ ـﻀــﻮر
ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ اﻟ ـﺤ ـﺼ ــﻮل ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟ ــﻮاﺋ ــﺰ
ﻗـﻴـﻤــﺔ .واﺳـﺘـﻬــﻞ اﻟـﻤــﺬﻳــﻊ ﺳﻠﻤﺎن
اﻟﻨﺠﺎدة ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ
وﺣﺴﺎب اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﺬي ﺑﺎت ﻳﻘﺪم
أﻛﺒﺮ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي
ﺣﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ
ﻏﻴﻨﻴﺲ ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﻓ ــﻲ ﻣـﺸـﻬــﺪ ﻋ ـﻜــﺲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣﻦ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮﻗـ ــﺐ ،ﺑ ـ ـ ــﺪأت اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪادات
ﻟ ـ ـ ــﻺﻋ ـ ـ ــﻼن ﻋ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ــﺮاﺑـ ـ ـ ــﺢ ﺳ ـﻌ ـﻴ ــﺪ
اﻟ ـﺤ ــﻆ اﻟـ ــﺬي ﺳ ــﻮف ﺗ ــﺬﻫ ــﺐ إﻟـﻴــﻪ
أﻛ ـﺒ ــﺮ ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة ﻧ ـﻘــﺪﻳــﺔ ﻟ ـﻴــﺲ ﻓﻘﻂ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑ ــﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ،وﺣـﻴـﻨـﻤــﺎ ﺣــﺎن
اﻟــﻮﻗــﺖ ﺳ ــﺎدت ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻬــﺪوء،
ﺗـﺒـﻌـﻬــﺎ اﻹﻋ ـ ــﻼن ﻋ ــﻦ اﺳ ــﻢ اﻟـﻔــﺎﺋــﺰ
ﺳـﻌـﻴــﺪ اﻟ ـﺤــﻆ ﻋـﺒــﺪاﻟـﺠـﻠـﻴــﻞ ﺳﻴﺪ
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺠﺎﺋﺰة
اﻟﻤﻠﻴﻮن وﻧﺼﻒ اﻟﻤﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻛ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ ﺣ ـﺴ ــﺎب
اﻟﻨﺠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري.
ً
وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﻔﻞ أﻳﻀﺎ اﻹﻋﻼن
ﻋــﻦ اﻟــﺮاﺑـﺤـﻴــﻦ ﺿـﻤــﻦ ﺳـﺤــﻮﺑــﺎت
»ﺣﻤﻠﺔ راﺗـﺒــﻚ و زووود« ﺿﻌﻒ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﺒﺮ أﺛﻴﺮ إذاﻋﺔ ﻧﺒﺾ اﻟﻜﻮﻳﺖ 88.8

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر

ﻓﺮﻳﻖ »اﻟﺘﺠﺎري« ﻓﻲ ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﻬﺎدة

أﻣﺎﻧﻲ اﻟﻮرع وﻓﺮﻳﻖ اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺸﺎﻫﺪون اﻟﺤﻔﻞ
اﻟﺮاﺗﺐ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻓﻬﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺒﺎرك اﻟﻤﻄﻴﺮي ،وﻫﻨﺪ
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ ﺻــﺎﻟــﺢ اﻟ ـﻤــﻼ ،اﺳﺘﻜﻤﻞ
ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎرة رﻳﻨﺞ
روﻓـ ــﺮ ﻓ ـﻴــﻼر ﻟـﺘـﻜــﻮن ﻣ ــﻦ ﻧﺼﻴﺐ
زﻳﻨﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻋﻠﻲ دﺷﺘﻲ.
ً
وﺗﻌﻘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن،
ﺻﺮح ﺣﻤﻴﺪ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓ ـﻴــﺔ

ﻟــﻸﻓــﺮاد ﺑ ــﺄن »اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري ﻳﺤﺮص
ً
دوﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻋﻤﻼﺋﻪ ﺑﺄﻓﻀﻞ
اﻟـ ـﻌ ــﺮوض اﻟ ـﺤ ـﺼــﺮﻳــﺔ ،إذ ﻳــﻮﻟــﻲ
ً
ً
اﻟﺒﻨﻚ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﻌﻤﻼﺋﻪ
اﻟ ـ ـﻔـ ــﺎﺋـ ــﺰﻳـ ــﻦ ﻓـ ـ ــﻲ أﻛـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺣ ـﻤ ــﻼﺗ ــﻪ
اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم«.
وﻗـ ـ ــﺎل ﺳ ـﻠ ـﻤ ــﺎن ،إن اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري
ﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻰ ،ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل ﺧ ــﺪﻣ ــﺎﺗ ــﻪ

إﺣﺪى اﻟﻔﻘﺮات

ﻧﺘﻮج اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﻓﻲ »ﺣﺴﺎب
اﻟﻨﺠﻤﺔ« و»ﺣﻤﻠﺔ
راﺗﺒﻚ و زووود«
أﻣﺎﻧﻲ اﻟﻮرع

وﻋ ـ ـ ــﺮوﺿ ـ ـ ــﻪ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮوﻳ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﺔ ،إﻟـ ــﻰ
اﻟـ ـ ــﻮﺻـ ـ ــﻮل ﻷﻛ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺷ ــﺮﻳـ ـﺤ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء وﺗـﻌــﺮﻳـﻔـﻬــﻢ ﺑــﺎﻟـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ واﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﻘــﺪﻣـﻬــﺎ ،وإﺗ ــﺎﺣ ــﺔ اﻟـﻤـﺠــﺎل
أﻣﺎﻣﻬﻢ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض
اﻟﻤﺠﺰﻳﺔ واﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ،وﻗﺪ ﻧﺠﺢ
اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل اﺑـﺘـﻜــﺎره وﺗـﻄــﻮﻳــﺮه اﻟــﺪاﺋــﻢ

اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻳﺸﺎﻫﺪ إﺣﺪى اﻟﻔﻘﺮات

إﺣﺪى اﻟﻔﻘﺮات

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻓﻘﺮات اﻟﺤﻔﻞ

ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺤﻔﻞ

ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ
اﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت ﻋـ ـﻤ ــﻼﺋ ــﻪ وﺗ ــﺮﺗ ـﻘ ــﻲ
ﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى ﺗـ ـﻄـ ـﻠـ ـﻌ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﻢ،ودﺧ ــﻞ
ﻏـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻴ ــﺲ ﻟ ـ ـ ــﻸرﻗ ـ ـ ــﺎم اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻪ أﻛﺒﺮ ﺟــﺎﺋــﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﺼﺮﻓﻲ
ﻟﻴﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ أول ﺑﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻟـ ــﻢ ﻳ ـ ـﻘـ ــﺪم ﻫـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة.

وﻋـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻰ ﻫ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــﺶ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴ ــﻢ
اﻹﻋ ــﻼﻣ ــﻲ اﻟ ـﻨ ــﺎﺟ ــﺢ ﻟـﻠـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن،
ﻗﺎﻟﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ أﻣﺎﻧﻲ اﻟﻮرع،
»ﻳﺴﻌﺪﻧﺎ أن ﻧﺘﻮج اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ
»ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺠﻤﺔ« و»ﺣﻤﻠﺔ راﺗﺒﻚ
و زووود« ﻟﻌﺎم  2018وﻧﺘﻘﺪم ﻟﻬﻢ
ﺑــﺄﺣــﺮ اﻟـﺘـﻬــﺎﻧــﻲ واﻟـﺘـﺒــﺮﻳـﻜــﺎت ﻓﻲ
ﻫــﺬا اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن » ﻳــﻮم اﻟﻤﻠﻴﻮﻧﻴﺮ
وﻧ ــﺺ« ،إذ ﺗــﻢ اﻻﺗ ـﺼــﺎل ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺰ
ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟـﻤﻠﻴﻮن وﻧﺼﻒ اﻟﻤﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ وإﺑﻼﻏﻪ ﺑﺨﺒﺮ اﻟﻔﻮز
ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻬ ــﻮاء ،ﻣـﻤــﺎ أﺗــﺎح
ﻟﻠﺤﻀﻮر ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ رد ﻓﻌﻞ اﻟﻔﺎﺋﺰ
ﻋﻠﻰ اﻟـﻬــﻮاء ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻴﻪ
ﺧﺒﺮ ﻓﻮزه ﻣﻦ »اﻟﺘﺠﺎري«.
وﻳـ ـ ــﻮاﺻـ ـ ــﻞ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري
ﺳ ـﻌ ـﻴــﻪ اﻟ ـﺤ ـﺜ ـﻴــﺚ ﺗـ ـﺠ ــﺎه ﻣ ـﻜــﺎﻓــﺄة
ﻋـﻤــﻼﺋــﻪ ﻋـﺒــﺮ إﻃ ــﻼق اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ واﻟﺴﺤﻮﺑﺎت
واﻟـ ـﺠ ــﻮاﺋ ــﺰ اﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻠـﺒــﻲ
اﺣ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎﺟـ ـ ــﺎت ﻛ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـﻤ ــﻼﺋ ــﻪ
وﺗ ـﻤ ـﻨ ـﺤ ـﻬ ــﻢ اﻟـ ـﻔ ــﺮﺻ ــﺔ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ
أﺣﻼﻣﻬﻢ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ.
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يختزل {عكوس أ ّول} الكويت
ً
قديما إذ يرصد حكامها
وشيوخها وجوانبها
السياسية واالجتماعية
والمعيشية.
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ماذا كشف محمد عدوية عن اتفق الشاعر واإلعالمي حيدر قدم الفنان فيصل شاه
حفلته األخيرة في الكويت مرداس الهزاع مع مجموعة مجموعة من أعمال نصير شمة
وألبومه األخير وعالقته مع من الفنانين والملحنين على منها معزوفة "إشراق" ومن
أجواء الشام عزف "ولي في
تلحين عدد من قصائده
والده الفنان القدير أحمد
ربوع الشام".
خالل الفترة المقبلة.
عدوية؟

كيت بالنشيت تصدم الجمهور
بالمسرحية المقتبسة من «باميال»
تقدم النجمة العالمية الحائزة جائزة
أوسـ ـ ـك ـ ــار ،ك ـي ــت ب ــان ـش ـي ــت ،م ـســرح ـيــة
درامـ ـي ــة ج ــدي ــدة ب ـع ـنــوان "When We
Have Sufficiently Tortured Each
 ،"Otherوا لـ ـ ـت ـ ــي يـ ـت ــم ع ــر ضـ ـه ــا ع ـلــى
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح الـ ــوط ـ ـنـ ــي ف ـ ــي لـ ـ ـن ـ ــدن ،وس ــط
م ـ ـشـ ــاركـ ــة ع ـ ـ ــدد مـ ـ ــن نـ ـ ـج ـ ــوم الـ ـمـ ـس ــرح
اإلنكليزي.
و فــو جــئ محبو ومتابعو بالنشيت،
بأن مسرحيتها المقتبسة من مسرحية
"بــامـيــا" لـلــروائــي والـشــاعــر اإلنكليزي
ص ـم ــوي ــل ريـ ـتـ ـش ــاردس ــون ع ـ ــام ،1740
تتضمن مشاهد عنيفة ،ورغم مرور كل
ه ــذه ال ـع ـقــود ،ف ــإن الـمـســرحـيــة لــم تفقد
تأثيرها وصدمتها على الجمهور ،من
بدء أول عروضها األسبوع الماضي.
ورأى الجمهور أن المسرحية تتضمن
العديد من المشاهد العنيفة والقاسية،
وأن ـ ـ ـهـ ـ ــم ش ـ ـ ـعـ ـ ــروا بـ ـ ـص ـ ــدم ـ ــة ،ل ـت ـض ـم ــن
المسرحية كل هذا الكم من العنف.
وكــانــت بالنشيت قــالــت فــي ح ــوارات
ســابـقــة إن الـعــرض الـمـســرحــي سيكون

بمثابة مفاجأة للجمهور ،وإنها بمثابة
تحد جديد ،واصفة إياها بـ"الصفعة".
ٍ
وت ـ ـ ـ ـ ــدور أح ـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة حـ ــول
اك ـت ـش ــاف الـ ـع ــاق ــات م ــا ب ـي ــن األجـ ـن ــاس
بطريقة مختلفة ،وربما مزعجة للبعض،
وأرسلت إدارة المسرح تحذيرات لمترددي
المسرحية ،بعدما جرى نقل سيدة مسنة
إلى المستشفى األربعاء الماضي ،بعدما
فقدت الوعي ،بسبب عدم تحملها مشاهد
المسرحية القاسية.
ُيــذكــر أن بالنشيت شــاركــت أخـيــرا في
ب ـطــولــة ع ــدد م ــن األعـ ـم ــال الـسـيـنـمــائـيــة،
منها :فيلم " ،"Ocean’s 8وفيلم المغامرات
" ،"Mowgliال ــذي تــم عــرضــه على شبكة
" ،"Netflixإلى جانب انتهائها من تصوير
م ـشــاهــدهــا لـفـيـلــم ال ــدرام ــا والـكــومـيــديــا
" ،"Where'd You Go, Bernadette
وال ـم ـق ــرر ع ــرض ــه ت ـجــاريــا ف ــي أغـسـطــس
المقبل.
وتنتظر كيت عــرض عــدد من أعمالها
السينمائية ،منها فيلم الرسوم المتحركة
" ،"How to Train Your Dragon3إلى

جانب مواصلة تصويرها فيلم الدراما
" ،"Lucy and Desiالذي تدور أحداثه حول
السيرة الذاتية للكوميديانة األميركية
لــوسـيــل بـ ــال ،ول ــم يـتــم حـتــى اآلن إع ــان
ً
الموعد النهائي لطرحه تجاريا.
وعلى الصعيد الــدرامــي ،كانت شركة
" "IFCأعـلـنــت انـضـمــام بالنشيت لفريق
عمل الموسم الثالث للمسلسل الكوميدي
" ،"Documentary Nowالــذي تــم عرض
أولى حلقات الموسم األول منه عام ،2015
ويـ ـش ــارك ف ــي بـطــولـتــه نـخـبــة م ــن نـجــوم
هوليوود ،منهم النجمة هيلين ميرين،
وبيل هادير.
و س ـتــؤدي بالنشيت شخصية فنانة
استعراضية تدعى إيزابيال بارتا بإحدى
ح ـل ـق ــات ال ـم ــوس ــم الـ ـث ــال ــث ،الـ ـ ــذي سـيـتــم
عــرض أولــى حلقاته فــي فبراير المقبل،
وفقا لموقع " ."Deadlineوتــدور أحــداث
المسلسل حول عدد من األعمال الوثائقية،
وعرض قصص مختلفة ،تكريما لنوعية
األعمال الوثائقية.

شير بإطاللة هندية في
انطالقة جولتها الغنائية

كاردشيان ترغب
في عيش حالة حب

ً
 5نجوم يقدمون عروضا
غنائية بحفل «»GRAMMY

شير

كورتني كاردشيان

كاميال كابيلو

أشعلت النجمة شير ،حفلها الغنائي الضخم ،الذي
أقيم ضمن جولتها الغنائية (،)Here We Go Again
على مسرح هيرتز أرينا بوالية فلوريدا األميركية.
ورغ ـ ــم سـ ـن ــوات ش ـيــر الـ ـ ـ  ،72فــإن ـهــا ح ــرص ــت عـلــى
الظهور بعدد من اإلطالالت الغريبة والمثيرة للجدل،
ك ـعــادت ـهــا ،ح ـيــث ظ ـه ــرت ب ــال ــزي ال ـه ـن ــدي ض ـمــن هــذه
األمسية ،وأشعلت مسرحها بعدد من أغانيها ،وسط
تفاعل الجمهور ،الــذي حــرص على التواجد ودعمها
في حفلها الغنائي األول بالواليات المتحدة األميركية
منذ خمس سنوات.

كشفت نجمة تلفزيون الــواقــع ،كورتني كــاردشـيــان ،عن
رغبتها في أن "تعيش حالة حب".
ً
وكانت كورتني ( 39عاما) ،شقيقة نجمة تلفزيون الواقع
ً
الشهيرة كيم كاردشيان ( 38عاما) ،انفصلت في العام السابق
عن صديقها عارض األزياء يونس بنجيما ،الذي يصغرها
بـ 14عاما .ونشرت كورتني على صفحتها في "إنستغرام"
صــورة لشاشة التلفزيون في منزلها بينما كانت تشاهد
"نوتنج هيل" ،وهو فيلم رومانسي كوميدي من إنتاج عام
 ،1999وعلقت على الصورة" :أرغب في أن أعيش حالة حب".
(د ب أ)

ينتظر عشاق الموسيقي والغناء مشاركة عدد كبير من
النجوم العالميين في حفل توزيع جوائز  GRAMMYلعام
 ،2019المقرر إقامته  20فبراير المقبل.
وم ــن أبـ ــرز ال ـن ـجــوم ال ــذي ــن سـيـقــدمــون اسـتـعــراضــات
غنائية راقصة بالحفل مغنية الراب الشهيرة كاردي بي،
وجانيل مونيه ،والنجم شــون مينديز ،وبوست مالون،
وكاميال كابيلو.
يذكر أن ادارة حفل جوائز  GRAMMYأعلنت أخيرا أن
النجمة العالمية إليشيا كيز هي التي ستقدم الحفل المقرر
إقامته في لوس أنجلس.

فيلم « »Green Bookيعزز فرصه
في األوسكار بالفوز بجائزة رابطة المنتجين
ح ـق ــق ف ـي ـل ــم "ك ـ ـتـ ــاب أخ ـض ــر"
( )Green Bookال ـم ـف ــاج ــأة أمــس
األول ،وفاز بجائزة رابطة المنتجين
ألف ـض ــل ف ـي ـلــم ل ـع ــام  ،2018وذل ــك
ي ـعــزز فــرصــه ق ـبــل أيـ ــام م ــن إع ــان
الترشيحات للفوز بجوائز أكاديمية
فنون وعلوم السينما (األوسكار).
واخ ـ ـت ـ ــارت راب ـ ـطـ ــة الـمـنـتـجـيــن
األمـيــركـيـيــن ف ــي حـفـلـهــا الـثــاثـيــن
الفيلم ،وهو من بطولة ماهرشاال
عـلــي وفـيـجــو مــورتـنـسـيــن ،وي ــدور
حول عازف بيانو أميركي من أصل
إفريقي وسائقه األبيض في أوائل
الستينيات في الجنوب األميركي،
لـيـفــوز ب ـجــائــزة أف ـضــل فـيـلــم ،مما
يجعله منافسا قويا في ترشيحات
األوسكار.
وفي السنوات السابقة غالبا ما
كــان يحصد الفيلم الحائز جائزة
راب ـطــة المنتجين جــائــزة أوسـكــار
أفضل فيلم.
وكانت التوقعات تشير إلــى أن
المنافسة على جــا ئــزة المنتجين
ألفضل فيلم ستقتصر على فيلمي
"مولد نجمة" (إيه ستار إز بورون)
و"روما".
وكان فيلم "كتاب أخضر" حصل
في وقت سابق الشهر الجاري على

جائزة غولدن غلوب ألفضل فيلم
موسيقي أو كوميدي.
وف ــاز فـيـلــم "ال ــرج ــل العنكبوت:
في عالم العنكبوت" (سبايدر-مان:
إنـتــو ذا سـبــايــدر ف ـيــرس) بجائزة
أفـضــل فيلم رس ــوم مـتـحــركــة ،كما
حـصــد فيلم "أل ــن تصبح ج ــاري؟"
(وونت يو بي ماي نيبور؟) جائزة
أفضل فيلم وثائقي ،ونال مسلسل
"األميركيون" (ذي أمريكانز) جائزة
أفضل مسلسل درامي.
ومن المقرر أن يقام حفل توزيع
جوائز األوسكار في  24فبراير.
يــذكــر أن فـيـلــم ""Green Book
من إخراج بيتر فاريلي وسيناريو
وحوار كل من بريان كوري ،وبيتر
فاريلي ،ونيك فاليلونجا ،وبطولة
فـيـجــو مــورتـيـنـسـيــن ،ومــاهــرشــاال
ع ـلــي ،ول ـي ـنــدا كــاردي ـل ـي ـنــي ،ودون
سـ ـت ــارك ،وت ـصــل م ــدة عــرضــه إلــى
ساعتين و 20دقيقة.
وت ـ ـ ـ ــدور أح ـ ـ ـ ــداث ال ـف ـي ـل ــم ح ــول
"تونى ليب" ،وهــو حــارس من حي
إيطالي في "برونكس" يتم توظيفه
ليقود الدكتور "دون شيرلي" عازف
البيانو العالمي ذا البشرة السمراء
فــي جــولــة موسيقية مــن مانهاتن
إلــى عمق الـجـنــوب ،وك ــان عليهما

أن يعتمدا على "الكتاب األخضر"
إلرشادهما إلى المؤسسات القليلة
ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت آم ـ ـنـ ــة لــأم ـيــرك ـي ـيــن
األفــارقــة .وفــي مواجهة العنصرية
والخطر والسخرية غير المتوقعة،
ُي ـج ـب ــران ع ـلــى تـنـحـيــة ال ـخــافــات
جــان ـبــا م ــن أج ــل ال ـب ـقــاء ع ـلــى قيد
الحياة والنجاح في رحلة العمر.
أخرج الفيلم بيتر فاريلي ،وهو
من مواليد فونكسفيل ،بنسلفانيا

ع ــام  ،1956وه ــو م ـخ ــرج ،وكــاتــب
س ـي ـنــاريــو ،ومـنـتــج وروائ ـ ـ ــي ،وقــد
أخرج بعض أكثر األفالم الكوميدية
الناجحة ،ومنها "الغبي واألغبى"
ع ــام  ،1994و"ه ـن ــاك ش ــيء م ــا عن
مـ ــاري" ع ــام  ،1998و"أن ـ ــا ...نفسي
وآيرين" عام  .2000ونشر روايتين
هـ ـم ــا "خـ ـ ـ ـ ــارج الـ ـعـ ـن ــاي ــة اإللـ ـهـ ـي ــة"
و"الكاتب الكوميدي".
(رويترز)

ماهرشاال و فيجو مورتينسين في « »Green Book

كيت بالنشيت
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َّ
ِّ
ً
ً
«عكوس أول} ً يوثق الكويت قديما عبر  15فصال
َّ
• يتضمن صورا للحياة السياسية والجوانب االجتماعية

َ
تختزل صور إصدار «عكوس أ ّول» شكل الحياة الكويتية القديمة ،إذ ترصد حكام الكويت وشيوخها والحياة
السياسية والجوانب االجتماعية إضافة إلى أنماط معيشية.
الفي الشمري

كلما كانت الصورة
قديمة اكتسبت
أهمية يتنافس في
الحصول عليها
الباحثون

جابر عبدالعالي
الهندال

ي ـضــيء الـمـصــور جــابــر عبدالعالي
ال ـه ـنــدال َ فــي ال ـجــزء ال ـثــانــي مــن كتابه
{عكوس أ ّول} على جوانب متنوعة من
تــاريــخ الـكــويــت فــي م ـجــاالت مختلفة،
ً
ً
تعد سجال مهما للراغبين في الدراسة
والـبـحــث فــي ال ـتــاريــخ الـمـحـلــي .وعبر
ً
 15ف ـص ــا م ــوز ع ــة ع ـلــى  266صفحة
يسبر الكتاب جوانب مهمة من الحياة
السياسية واالجتماعية واالقتصادية،
إضــافــة إلــى الـحــرمــة الفنية والثقافية
في الكويت.
جاءت الفصول في اإلصدار كالتالي:
ش ـيــوخ ال ـك ــوي ــت ،وم ــأدب ــة ع ـشــاء على
شـ ــرف ال ـم ـل ـكــة إل ـي ــزاب ـي ــث ال ـثــان ـيــة في
قصر الـســام ،ومناظر عامة للكويت،
وصور جوية ،وبوابات السور ،والسوق
والمهن ،والشرطة ،وثانوية الشويخ،
والتعليم ،والكشافة ،ومدينة األحمدي،
وم ـح ـطــة أم ال ـع ـيــش ،واف ـت ـت ــاح مكتب
البريد الـعــام ،ومـســرح كيفان ،وصــور
متنوعة .وتعني كلمة عكاس في اللهجة
الكويتية {م ـصــور} ،وك ــان الكويتيون
يلقبون من يعمل في مهنة التصوير
باسم عكاس ،أما الصورة فهي {عكس}
وجمعها {عكوس}.

أمراء الكويت
ف ــي ف ـص ــل شـ ـي ــوخ الـ ـك ــوي ــت ،يـنـشــر
ً
الهندال صورا متنوعة لحكام الكويت
وشيوخها ومــن بينها صــورة لحاكم
الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر
الصباح ،وصورة نادرة للشيخ عبدالله
السالم مع الملك سعود بن عبدالعزيز
ً
آل سعود .كذلك يتضمن اإلصدار صورا
ألم ـ ــراء ال ـكــويــت ،سـمــو الـشـيــخ صـبــاح
الـســالــم ،وسـمــو الشيخ جــابــر األحـمــد،
وسمو الشيخ سعد العبدالله ،وسمو
الشيخ صباح األحمد.

مكونات المجتمع
يـقــول المصور الفوتوغرافي جابر
عبدالعالي الهندال عن إصداره {عكوس

fawziyalsalem@hotmail.com

َ
ً
أ ّول} أن الصورة أصبحت شاهدا على
التاريخ ،وكلما كانت قديمة اكتسبت
أهـمـيــة يـتـنــافــس فــي الـحـصــول عليها
ال ـبــاح ـثــون ألن ـه ــا ت ـح ـمــل ف ــي إط ــاره ــا
م ـكــونــات الـمـجـتـمــع الـحـقـيـقـيــة آنـ ــذاك،
ً
معتبرا أن الصورة الفوتوغرافية إحدى
أجمل الوسائل المبتكرة التي تساعد
عـلــى إن ـعــاش ذاك ــرة مــن يـشــاهــدهــا ،إذ
ً
يسترجع من خاللها حدثا أو مناسبة
معينة كــانــت لـهــا ذك ــرى فــي الماضي
أو ستصبح لها ذكــرى في المستقبل،
فالصورة تعتبر إحدى الوسائل المهمة
في حياتنا نسجل ونوثق بها ذكريات
ماضينا الجميل وحاضرنا المتنوع
باألحداث.
ح ــول طــري ـقــة تـصـنـيـفــه ال ـص ــور في
ً
اإلصدار ،يوضح« :إيمانا مني بأهمية
ال ـ ـصـ ــورة جـ ـ ــاء ت فـ ـك ــرة ج ـم ــع ال ـص ــور
ال ـن ــادرة وال ـخــاصــة بــالـكــويــت وأهـلـهــا
ف ــي الـ ـم ــاض ــي ،والـ ـت ــي ل ــم ي ـس ـبــق لـهــا
النشر ألرتبها على هيئة فصول ،في
كتاب يكون في َمتناول الجميع يحمل
عنوان {عكوس أ ّول} فقد حرصت في
الجزء األول منه وسأحرص في األجزاء
المقبلة على اختيار الصور التي تعبر
مــن ناحية عــن الجيل القديم ال ــذي ما
زال يحتفظ بالذكريات الجميلة ويشعر
ً
دائ ـمــا بالحنين إل ــى تـلــك األيـ ــام ،ومــن
نــاح ـيــة أخـ ــرى ت ـعــرف ال ـج ـيــل الـجــديــد
الذي لم يعاصر تلك األيام كيف كانت
ً
الكويت قديما».
أمـ ـ ــا عـ ــن الـ ـجـ ـه ــات الـ ــداع ـ ـمـ ــة لـ ــه فــي
ً
ات ـج ــاه ــه ف ــي تــوث ـيــق ال ـك ــوي ــت قــدي ـمــا
عبر إص ــدارات للصور الفوتوغرافية،
فقال« :يجب أن نسلط الضوء وبشكل
عــام على ال ــدور الكبير ال ــذي يـقــوم به
الـمـلـجــس الــوط ـنــي لـلـثـقــافــة وال ـف ـنــون
واآلداب في احتواء ودعم جيل الشباب
وتـبـنــي أف ـكــارهــم ال ـتــي ت ـخــدم الكويت
بشتى ا لـمـجــاالت المتعلقة بالتاريخ
والتراث والثقافة والفن واألدب .أما على
الصعيد الشخصي ،فإن دعم المجلس
ال ــوط ـن ــي وت ـش ـج ـي ـعــه ل ــي ه ــو الـسـبــب
ثان من «عكوس
َالرئيس إلصدار جزء ٍ
أ ّول» ،فبعد ردود الفعل الطيبة وكتب

الشيخ جابر األحمد الصباح يستقبل الملكة إليزابيث الثانية في قصر السالم عام 1979

الشيخ صباح السالم الصباح في {أمبر كورت} مقر رئاسة شرطة الفرسان في لندن 1955
اإلشـ ـ ــادة الـكـثـيــرة ال ـتــي تلقيتها بعد
ص ــدور الـجــزء األول كــانــت هــي الــدافــع
األساسي لي في إعداد جزء ثان ،حرص
َالمجلس على أن يكون كتاب «عكوس
أ ّول» عـبــارة عــن سلسلة أج ــزاء تصدر
كلما توافرت لــدي صــور قيمة ونــادرة
ً
ل ـل ـكــويــت ق ــديـ ـم ــا .ســأس ـت ـمــر ف ــي ب ــذل
الجهد في الجمع والبحث عن الصور
التي لم تنشر ولم تتداول لنشرها في
األجزاء المقبلة ،وأود أن أخص بالشكر
الـمـهـنــدس عـلــي الـيــوحــة األم ـيــن الـعــام

للمجلس الــوط ـنــي لـلـثـقــافــة والـفـنــون
واآلداب على رحابة صدره وتشجيعه
ومساندته لي وتذليل كافة الصعوبات
منذ البداية حتى صدور الكتاب».

ّ
شددت األمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب عبر كلمتها عــن اإل صـ ــدار على دعمها المواهب
جديرة بالتنفيذ،
الكويتية وحرصها على احتضان أية فكرة
َ
مشيرة إلى أن الجزء الثاني من إصدار {عكوس أ ّول} للمعد
والمصور الفوتوغرافي جابر عبدالعالي الهندال يأتي عقب
دعم الجزء األول ولما حققه من نجاح.
وعن الجزء الجديد ،قالت« :سيسلط هذا الجزء الضوء
على مالمح مختلفة من بدايات زمن النهضة األولى لدولة
ً
الكويت ،ويكشف صورا من الحياة االقتصادية واالجتماعية
وال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ب ــواك ـي ــره ــا ،ودور ش ـخ ـص ـيــات كــويـتـيــة

وعربية وأجنبية
فــي تـلــك النهضة
التي ينعم بها الكويتيون اليوم .كذلك يقدم معد الكتاب
بــال ـصــورة ال ـفــوتــوغــراف ـيــة وي ــوث ــق الـكـثـيــر م ــن ال ـت ـطــورات
الحاصلة في مجاالت مختلفة كالعمران والتعليم والبريد
واإلدارة الحكومية وغيرها من نواحي الحياة المدنية التي
بدأت بواكيرها قبل استقالل الدولة .وبهذه المناسبة يؤكد
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب دعمه الجهود
المبذولة في توثيق األحداث الكويتية بشتى الوسائل ومن
بين ذلك الصورة الفوتوغرافية».

«مهرجان السينما األوروبية» في دورته الخامسة والعشرين
أفالم روائية وقصيرة وتكريم المخرج برناردو برتولوتشي
تنظم بعثة االتحاد األوروبي في لبنان {مهرجان السينما
األوروبية} في دورته الخامسة والعشرين بين  24يناير
الجاري و 4فبراير المقبل ،في سينما متروبوليس أمبير
بيروت -ةديرجلا

صوفيل ببيروت ،بالتعاون مع الدول األعضاء في االتحاد
األوروبي ،وبرعاية وزارة الثقافة في لبنان ،ثم ينتقل
المهرجان إلى تسع مدن لبنانية.

•

يـ ـتـ ـم ـ ّـي ــز م ـ ـهـ ــرجـ ــان ال ـس ـي ـن ـم ــا
األوروب ـ ـيـ ــة ف ــي دورت ـ ــه الـخــامـســة
والـ ـعـ ـش ــري ــن ب ـح ــدث ـي ــن خ ــاص ـي ــن،
االحتفال بالشراكة مع سينماتيك
بـ ـي ــروت م ــن خـ ــال تـ ـع ــاون طــويــل
األم ــد بـيــن أوروبـ ــا ول ـب ـنــان ،وذلــك
ب ـت ـقــديــم ث ــاث ــة أف ـ ــام ص ـ ــورت في
الـعــاصـمــة الـلـبـنــانـيــة بـعــد الـحــرب
وأنـ ـتـ ـج ــت ب ـ ـصـ ــورة م ـش ـت ــرك ــة مــع
فــرن ـســا وأل ـمــان ـيــا وال ـس ــوي ــد هــي:
{أش ـب ــاح ب ـي ــروت} لـغـســان سلهب،
و{كان يا ما كان بيروت} لجوسلين
صعب ،و{الشيخة} لليلى عساف،
وسـ ـتـ ـع ــرض لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى مـنــذ
إط ــاق ـه ــا ف ــي ت ـس ـع ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن
الماضي.
أمــا الـثــانــي فهو عــرض ثمانية
رسامين نظرتهم إلى أفالم أوروبية
ذائعة الصيت في حدث واحد فريد
من نوعه ،وستكشف أعمال كل من
ت ــراي ـســي شـ ـه ــوان ،وغـ ــدي غـصــن،
وك ـ ــارال ح ـب ـي ــب ،ون ـ ــور ح ـي ـف ــاوي،
وج ـ ـ ــوزف ق ــاع ــي ،وك ـ ـ ــارن كـ ـي ــروز،
ومحمد قريطم ،ورفاييل ماكرون
في هــذه المناسبة أهمية تصميم
ملصقات األفالم.

أفالم روائية وقصيرة
يـ ـفـ ـتـ ـت ــح م ـ ـهـ ــرجـ ــان ال ـس ـي ـن ـم ــا
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـخ ـم ـي ــس  24ي ـنــايــر

بالفيلم الروماني « 6.9على مقياس
رخ ـتــر» لـلـمـخــرج نــائــي كــارانـفـيــل.
ً
يــذكــر أن روم ــان ـي ــا ت ـتــولــى حــالـيــا
الرئاسة الدورية لالتحاد األوروبي،
وس ـي ـعــرض خ ــال ال ـم ـهــرجــان 34
ً
ً
ً
ف ـي ـل ـم ــا روائـ ـ ـي ـ ــا ح ــديـ ـث ــا م ــن دول
االتحاد األوروبي وفيلم روائي من
ســويـســرا ،ح ــازت كلها جــوائــز في
ً
أهم المهرجانات العالمية ،فضال
عن أول أو ثاني إنتاج لمخرجين
واعدين.
ً
كذلك يتضمن المهرجان فيلما
ً
ً
روائـيــا تكريما للمخرج اإليطالي
ً
ب ــرن ــاردو بــرتــولــوت ـشــي ،وع ــرض ــا
ً
س ـي ـن ـمــائ ـيــا م ــع عـ ــزف ح ــي لـفــرقــة
( Two or The Dragonالثنائي
عبد قبيسي وعـلــي ال ـحــوت) التي
س ـ ـتـ ــؤدي م ـق ـطــوعــات ـهــا األص ـل ـيــة
للفيلم الكالسيكي السوريالي {دم
شاعر} لجان كوكتو (إنتاج ،)1930
ً
ً
و 12فيلما قصيرا من إخراج طالب
معاهد فنون سمعية وبصرية في
ُ
لبنان ،ستعرض بحضور الطالب
وطــواقــم األف ــام وستمنح جــوائــز
ألفـضــل  3أف ــام قـصـيــرة ،و 4أفــام
مـ ّ
ـوجـ ـه ــة إل ـ ــى ج ـم ـه ــور ال ـش ـب ــاب،
ً
وس ـيــدعــو ال ـم ـهــرجــان أطـ ـف ــاال من
فئات اجتماعية واقتصادية فقيرة
ومن الالجئين إلى مشاهدتها.
أحـ ــد أب ـ ــرز مـ ـح ــاور ال ـم ـهــرجــان
ً
أيـضــا حلقة نـقــاش بـعـنــوان {أهــا

بـكــم فــي الـمـحــادثــة الـلـغــويــة حــول
كـتــاب الـصــورة لـجــان لــوك غ ــودار}
م ــع الـمـنـتـجـيــن فــابــري ـيــس آران ـيــو
وميترا فرحاني.

تعاون ثقافي فني
إطـ ـ ــاق ف ـع ــال ـي ــات «م ـه ــرج ــان
السينما األوروب ـي ــة» فــي دورتــه
الخامسة والعشرين جاء ضمن
مؤتمر صحافي عقدته سفيرة
االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ف ــي ل ـب ـنــان
كريستينا الســن ،شــددت خالله
على أهمية المهرجان في إبــراز
نقاط التالقي بين لبنان واالتحاد
األوروب ــي فــي إطــار فني ثقافي،
وم ــدى ت ـطــوره مـنــذ إطــاقــه إلــى
ال ـيــوم ،إذ بــات محطة ينتظرها
محبو الفن السابع ،موضحة أنه
يـتـضـمــن ه ــذه ال ـس ـنــة مجموعة
أفــام قصيرة لمخرجين شباب
لبنانيين.
أض ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ــت« :ن ـ ـح ـ ـت ـ ـف ـ ــل هـ ـ ــذا
الـ ـع ــام ب ــرب ــع قـ ــرن م ــن ال ـت ـع ــاون
الثقافي بين االتـحــاد األوروب ــي
ولـبـنــان ،أصـبــح خــالــه مهرجان
السينما األوروبية عالمة بارزة
فـ ــي أج ـ ـنـ ــدة ب ـ ـيـ ــروت ال ـث ـق ــاف ـي ــة
ومنصة لتعزيز حــر يــة التعبير
والنقاشات الحيوية .وقد تطورت
موضوعات األفالم التي عرضت

«مرايا
ساحلية»
فوزية شويش السالم

دعم للمواهب الكويتية
من «الوطني للثقافة»

مشهد من مسرحية {صقر قريش} التي عرضت في  1962على مسرح كيفان

culture@aljarida●com

ً
في المهرجان على مدار  25عاما
لمعالجة قضايا تهم ّالمجتمعين
اللبناني واألوروبي».

أحد محاور
المهرجان حلقة
ً
نقاش بعنوان «أهال
بكم في المحادثة
اللغوية حول كتاب
الصورة لجان لوك
غودار»

فعاليات في  9مدن
ّ
يتميز «مـهــرجــان السينما األورورب ـي ــة» في
دورت ــه الخامسة والـعـشــريــن ،بــأنــه ال ينحصر
في العاصمة بيروت فحسب بل ستنظم نسخ
عنه في المناطق اللبنانية المختلفة من أقصى
الشمال إلى أقصى الجنوب على الشكل التالي:
صيدا ( 3-1فبراير) ،والنبطية ( 4فبراير) ،وصور

( 5فبراير) ،وجونيه ( 8-4فبراير) ،وطرابلس (9-7
فبراير) ،وزغرتا ( 8فبراير) ،ودير القمر (15-11
فـبــرايــر) ،وزحـلــة ( 19-18فـبــرايــر) ،وبعلبك (20
فبراير) .ستعرض مجموعة من األفالم في هذه
المدن التسع ،بالتعاون مع المكاتب المحلية
للمعهد الثقافي الفرنسي».

"مرايا ساحلية" ...سيرة مبكرة للسوداني أمير تاج السر ،الكاتب
والطبيب ،الــذي اتضح لــي ســر غ ــزارة إنتاجه الــروائــي ،بعدما قــرأت
سـيــرتــه فــي "مــرايــا ســاحـلـيــة" ،الـتــي كشفت عــن ه ــذا المنبع العميق
الفياض بقصصه وحكاياته وأساطيره وخرافاته وثراء تراثه وعجائبه
وغموض أسراره وشطحات شخصياته ونداهات مجاذيبه ،عالم يفور
ُ
ويمور بمولدات الحكايات ،التي ممكن أن تغرف من كثرتها "بالشواالت
والخياش والقفف" ،وأقصد بهذا المنبع العظيم دولة السودان ،المحرك
والباعث والحارث لملكة هذه الموهبة ،المحرك لمخيلة كاتب قدير
مثل أمير تــاج السر الــذي له حظ كبير من اسمه ،فهو بالفعل امتلك
مفاتيح كنوز السر كلها لهذا السودان وعجائبه وغرائبه ،فال عجب
أن يأتينا بكل فيض هذه الكتابات الساحرة التي غرفها بسهولة من
قارعة الطريق ،واقتنصها بشبكة إحساسه الذكي اليقظ ،وبعينين
فنيتين امتصتا كل حركة الصور ،وعقل أدرك وحلل المعاني المختبئة
بتالفيف المشاهد الحية الدائرة بموقعه.
أمير تاج السر امتلك ذاكرة إسفنجية رهيفة حساسة امتصت كل
عوالم طفولتها وصباها وشبابها ،حتى امتألت تماما ،وفاضت على
بسيل اإلبداع الجارف معه سيرة وحكايات مدينة بماضيها
حوافها ُ
وذاكرتها وأناسها وبحرها وموانيها ،وكل حجر زاويــة فيها ،كلها
أتت وحضرت بروايات استعادتها كما كانت ،حتى وإن لم تعد كما
كانت عليه ،ولــم يعد لها وجــود مثلما كــان ماضيها إال في روايــات
أمير تاج السر ،الذي جاء بها وبكل حذافيرها ،رسم شخصياتها بدقة
رسام ماهر ونحتها من لحم ودم ،نقل حركة الشارع وطبيعة الحياة
فيه بصور حية متحركة لعالم السودان البعيد عنا والذي ال نعرفه،
ً
قدم شخصيات غريبة مجنونة "خوته" ،تمارس طقوسا لتصرفات
وعادات غريبة ،كل واحدة منها تصلح أن يشتغل عليها برواية ،لذا
كثرت روايات المؤلف الناهلة من هذا المنبع الغزير المكتظ بالحكايات
العجائبية الغريبة للسودان وأساطيره.
من أيــن أتــت كل هــذه الشخصيات التي هي من لحم ودم لتنافس
الخيال بمهنته؟
وحده الكاتب القدير يستطيع أن يمتص ويتغذى من عمق وتعدد
وتنوع وثراء واقعه ،ليعيد صياغته بالرؤية الفنية العميقة والشكل
األدبي المناسب لسكب وتشكيل كتابته.
"مــرايــا ســاحـلـيــة" ...شكل آخــر لكتابة السيرة الـتــي ج ــاء ت كسيرة
للكاتب وسيرة لمدينته مجتمعة به ومنفصلة عنه بشكلها الخاص
بها ،من خالل كاميرا سينمائية تجولت وتنقلت بكل حرية وعفوية
ً ً
مــا بين أحـيــاء المدنية وساحلها ،حيا حيا وزنـقــة زنـقــة ،واألس ــواق
بكل مشاهدها وتنوعاتها وأدوارها من السوق الكبير وسوق الداللة
ومتنوعات للبيع مختلفة ،ومالعب األثرياء والفقراء وشكل المباني
التي تخص الطرفين وشهيق تباينها ،والحركة بساحة المولد وساحة
الرياضة وحي السكة الحديد ،والشيوخ والشباب وشيطنة الصبيان
والمراهقين ،وأنات مرضى المستشفيات.
الكاميرا صحبتني برفقتها ،وتجولت بي بكل شبر في المدينة ،حتى
كأنني رأيت المكان ،بل عشت مع من فيه ،أو كما قال الكاتب "دخلنا
بغضاريف أهل البيت ،أكلهم وشربهم ،ووئامهم" ،ومن هنا تتجلى
قدرة المؤلف في نحت شخصياته ونبض حياتهم وتجلي أمكنتهم.
"كان أبناء قبائل "البجة" المحلية هم ضرع تلك الحركة ،يسقونها
بــا تــوقــف .وه ــم مـضــاعـفــات تـلــك الـحــركــة أي ـضــا ،تضربهم الشمس،
وتذوبهم الرطوبة ،وتنكسر رؤوسـهــم بشحنات تطيش أحيانا من
"كــري ـنــات ال ـش ـحــن" ،كــانــوا يـعـمـلــون بـتـلــذذ ،يـغـنــون بهمجية راطـنــة،
ويشاغبون سكر البحارة بسكر الضحك .لقد جثم الميناء على أرضهم
ً
ً
ً
مستعمرا شبقا ،وجدهم سمرا ،وأميين ،وذوي صبر واشتهاء ،رسخ من
سمرتهم وأميتهم أكثر ،احتال على صبرهم ،وأمدهم بمالليم االشتهاء،
يبصقون بها في حي العرب القبائلي مبتهجين .كانت أزياؤهم رطانية،
أسماؤهم رطانية ،أطفالهم يكبرون بجلد البيئة ،وتسريحة "القمبور"،
وحريمهم يرتدين "الـفــرك" الملونة ،ويتعطرن من عطر "الشاكوين"
الذي كان لخبطة محلية تصنع في البيوت ،وتذوي في البيوت ،كانت
"الشلوخ" رفيقة لوجوههم ،الخناجر تالزم تنقلهم ،وصنادل المشي
المصنوعة من إطارات العربات ،تستر أرجلهم المشققة".
هذا وصف لواحدة من القبائل الموجودة في الـســودان ،والسيرة
ت ــروي طبيعة كــل قبيلة منهم وطــريـقــة تعاملها ،إلــى جــانــب وجــود
مــواطـنـيــن "ت ـســودنــوا" مـثــل الـهـنــود والـحـضــارمــة ،امـتـلـكــوا الطبيعة
السودانية مثل "راجا" الهندي كهربائي ذاك السوق بال منازع ،مسبسب
الشعر وأنيق وكثيف الحواجب ،يتكلم العربية المترنحة ،ويبيع حلوى
النارجيل والسمسم المحمص ،وهناك أيضا نساء التكارنة يعملن
كبائعات للفول الـمــدمــس ،ولــب الـقــرع والبطيخ ،وثمر ال ــدوم ،ولحم
"الزرمباق" ،وخليط من البشر خلقوا غرابة وطرافة وسحر المدينة.

حصاد

لوك لوفغرين يفوز بجائزة سيف
غباش بانيبال للترجمة
م ـن ـحــت ج ــائ ــزة س ـي ــف غ ـبــاش
بانيبال لترجمة األدب العربي إلى
اإلنكليزية لعام  2018إلى المترجم
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ل ـ ــوك ل ــوفـ ـغ ــري ــن عــن
ترجمته روايــة "حدائق الرئيس"
للكاتب العراقي محسن الرملي،
ال ـت ــي ص ـ ــدرت ع ــن دار مـكـلـهــوز
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،واخ ـ ـتـ ــارت لجنة
التحكيم هــذه الترجمة من بين
ترجمات ألرب ــع رواي ــات دخلت
القائمة القصيرة ،التي أعلنت
في ديسمبر الماضي.
وتـ ـشـ ـكـ ـل ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة م ـ ــن 4
أعضاء هم :الناشر بيتر آيرتون
(رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة) ،وال ـم ـحــررة
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــرج ـ ـ ـمـ ـ ــة ج ـ ــورجـ ـ ـي ـ ــا
دي ش ــام ـب ـي ــري ــه ،وال ـك ــات ـب ــة
واألكاديمية فادية الفقير ،والباحثة والمترجمة صوفيا فاسالو.
وستمنح الجائزة ،وقيمتها  3آالف جنيه إسترليني ،إلى المترجم لوك
لوفغرين ،في الحفل الرسمي الذي تقيمه جمعية المؤلفين في بريطانيا
 13فبراير  2019في المكتبة البريطانية بلندن.
وعبر لوفغرين عن فوزه بالجائزة قائال" :منذ أن عرفت أن ترجمتي
وصلت إلى القائمة القصيرة غمرني شعور ال يوصف بالسعادة لهذا
التقدير ،شعور يمتزج فيه الشعور باالمتنان والتواضع والفخر واإللهام".
وأضــاف" :أود أن أعبر عن امتناني الشديد للكاتب محسن الرملي،
الذي منحني الثقة لترجمة هذه الرواية ،وال أريد أن أغفل ذكر األكاديمي
األردني خالد المصري ،صديقي الطيب ،وأستاذي في اللغة العربية الذي
ساعدني بالبداية في ترجمتها".
واستطرد" :أدين أيضا باالمتنان ليوسف حنا ،الصديق العراقي الذي
قرأ معي أجزاء من رواية حدائق الرئيس ،وأجابني عن جميع األسئلة
اللغوية والثقافية التي كنت أطرحها ،والذي كان من الممكن أن يكون
شخصية مرموقة في عالم األدب لو لم يكن ملتزما بمهنة الطب التي
يمارسها .وأخـيــرا ،أوجــه شكري لكل من المحرر بــول إنغلز والناشر
كريستوفر ماكلهوز ،إليمانهما بهذا الكتاب وقيامهما بنشر الترجمة".
وتمنح "جائزة سيف غباش بانيبال لترجمة األدب العربي" السنوية
البالغة قيمتها  3000جنيه إسترليني إلى المترجم الذي يقوم بترجمة
عمل أدبي عربي إبداعي كامل يتمتع بأهمية أدبية إلى اللغة اإلنكليزية.

توابل ةديرجلا
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عدوية :الحضور الجماهيري لحفلتي بالكويت فاق توقعاتي
• {سكوت خالص} ألبومه الرابع بعد غياب  6سنوات
محمد جمعة

لـ ـنـ ـب ــدأ م ـ ــن ح ـف ـل ـت ــك األخ ـ ـيـ ــرة
فــي ال ـكــويــت ،كـيــف وج ــدت تفاعل
الجمهور؟
أسـ ـ ـج ـ ــل شـ ـ ـك ـ ــري وإعـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــي
بــالـجـمـهــور الـكــويـتــي ال ــذي تــوافــد
ب ـك ـثــافــة إلـ ــى ح ـف ـل ـتــي األول ـ ـ ــى فــي
الكويت ،كذلك الجمهور المصري.
وأصارحك القول إنني لم أتوقع هذا
النجاح وحجم الحضور والتفاعل
ال ـك ـب ـيــر م ــن ال ـج ـم ـه ــور ال ـم ـت ــذوق
للفن .وأنتهز الفرصة ألشكر منظم
الحفالت حسين موسى الذي رتب
الحفل بالتنسيق مع المنتج ياسر
حسنين.
كيف حضرت لبرنامج الحفلة
من ناحية األغاني التي قدمتها؟
ج ـهــزت مـجـمــوعــة م ــن األغــانــي
وح ــرص ــت ع ـلــى اس ـت ـش ــارة زم ــاء
لي في الكويت من عازفين لديهم
معرفة بتوجه الجمهور وذائقته،
وكــانــت لـهــم تـجــربــة ضـمــن فرقتي
ً
ف ــي ال ـقــاهــرة ف ــأف ــادون ــي ك ـث ـيــرا إذ
ً
عرفت األغاني األكثر انتشارا بين
الجمهور على اختالف األعمار.

من الصعب
مقارنة أحمد
عدوية بأحد
وهو لن يتكرر
بسهولة

مــن ا لـمـهــم أن تستطلع طبيعة
الجمهور في أي بلد قبل أن تتوجه
إليه.
ب ـكــل تــأك ـيــد .ه ــذه ث ـقــافــة عــامــة
يـجــب أن يتحلى بـهــا الـفـنــان وأن
يضعها فــي االع ـت ـبــار قـبــل إحـيــاء
ح ـف ـلــة ب ــأي ــة دول ـ ــة ل ـل ـمــرة األول ـ ــى.
اسـ ـتـ ـط ــاع اآلراء وق ـ ـيـ ــاس م ــدى
ال ـت ـف ــاع ــل مـ ــع األلـ ـ ـ ـ ــوان ال ـغ ـنــائ ـيــة
المختلفة ،وإلى ذلك من مؤشرات
ً
تسهم في نجاح الحفلة وتترك أثرا
ً
طيبا في نفوس الجمهور وتحفزه

م ــاذا عــن خـطـطــك خ ــال الـفـتــرة
المقبلة؟
لـ ـ ـ ــدي مـ ـجـ ـم ــوع ــة حـ ـ ـف ـ ــات فــي
القاهرة ودول عربية ،واتطلع إلى
لقاء الجمهور في أكثر من مناسبة،
ً
خ ـصــوصــا أن ـنــي طــرحــت ألـبــومــي
الجديد في األسواق قبل أيام.

ألبوم جديد
مـ ــا الـ ـج ــدي ــد ال ـ ـ ــذي ق ــدم ـت ــه فــي
{سكوت خالص}؟
{سكوت خالص} ألبومي الرابع،
وي ــأت ــي ب ـعــد غ ـي ــاب س ــت س ـنــوات
ّ
يضم ثماني
عن سوق األلبومات.
ـان مــن بينها {حـبـيـبــي فـيــن ما
أغ ـ ٍ
تكون ،وسكوت خالص ،وأنا تاجك،
وف ــاهـ ـم ــان ــي} .ت ـع ــاون ــت ف ـي ـهــا مــع
أسماء عدة على مستويات الكلمة
والـلـحــن وال ـتــوزيــع كـفـهــد ،وأحـمــد
ال ـع ـســال ال ــذي سـبــق أن اجتمعت
معه في ألبوم {المولد} ،والشاعر
محمد عبد الجابر ،وياسر حسنين

ً
الذي كتب أغنيتين فضال عن كونه
منتج األل ـب ــوم ،كــذلــك محمد نــور،
وأسماء كثيرة.
تـ ـح ــرص عـ ـل ــى انـ ـتـ ـق ــاء أسـ ـم ــاء
مـمـيــزة أللـبــومــاتــك مـثــل {الـمــولــد}
و{سكوت خالص}.
اختيار اسم األلبوم جزء أصيل
من نجاحه ووصوله إلى الجمهور.
ً
اخـتــار دائ ـمــا األغـنـيــة الـتــي أتوقع
ً
ً
أن تترك أثرا كبيرا لدى الجمهور.
لنتوقف عند أزمة اإلنتاج التي
تعصف بسوق األلبومات.
اتفق معكّ .
يمر اإلنتاج بمرحلة
ص ـع ـب ــة ،ولـ ـك ــن ه ـ ــذا ال ي ـم ـن ــع أن
ال ـم ـط ــرب الـمـجـتـهــد يـسـتـطـيــع أن
يعمل ويتحدى أي صعاب.

مقارنة
ألم تخش المقارنة بينك وبين
والدك الفنان القدير أحمد عدويه؟
م ــن ال ـص ـعــب م ـق ــارن ــة األس ـت ــاذ
أحمد عدوية بأي أحد .هو تاريخ
ً
كبير لن يتكرر بسهولة ،خصوصا

مايا دياب تهاجم وائل كفوري

ِّ
{المهراجا} يحقق النجاح في دبي
محمد عدوية
أنـ ــه ظ ـه ــر وسـ ــط ع ـمــال ـقــة ال ـط ــرب
ال ـع ــرب ــي ،أمـ ـث ــال أم ك ـل ـثــوم وعـبــد
الحليم حافظ وعبد الوهاب ...ومع
ذل ــك أث ـب ــت وج ـ ــوده بــال ـلــون ال ــذي
ي ـقــدمــه .ورغ ــم أن اإلعـ ــام هاجمه
آن ـ ــذاك ،ف ــإن ــه أصـ ـ ّـر ع ـلــى مــواصـلــة
ً
الطريق وحقق نجاحا لن يتكرر.
ه ــل تـسـتـشـيــره ف ــي أع ـمــالــك أو
يوجهك؟

غناء المقدمة ومفاجأة خليجية
أكد محمد عدوية أنه يحرص على قراءة النص
ا لــدرا مــي ألي مسلسل قبل العمل على المقدمة
الغنائية ،وقال« :أقرأ نص المؤلف كي أقف على
ما وراء السطور من مشاعر ،ثم أترجمها من خالل
المقدمة الغنائية التي أعتبرها عنوان أي مسلسل
لــذا أشتغل بدقة على الكلمة واللحن والتوزيع
لتنبض ببعض أحداث العمل .المقدمة في نظري

أخبار النجوم
ص ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـن ـ ـج ـ ـم ـ ــة
مـ ــايـ ــا ديـ ـ ـ ــاب ج ـم ـه ــوره ــا
ومتابعيها بتصريحاتها
عــن الـفـنــان وائ ــل كـفــوري.
ّ
وكـ ـ ـ ــان األخ ـ ـي ـ ــر حـ ـ ــل مـنــذ
ً
ف ـتــرة ضـيـفــا ف ــي بــرنــامــج
{ت ـخــاريــف} مــع اإلعــامـيــة
وفاء الكيالني ،حيث أشار
إلى أنه {في حال كان يقود
الميكروباص ولديه مقعد
شاغر فإنه يختار صعود
الديفا هيفاء وهبي ونزول
مايا دياب من المقعد}.
مايا دياب
ّ
وردت مــايــا دي ــاب بعد
فـ ـت ــرة ع ـل ــى ك ــام ــه ضـمــن
بــرنــامــج {ع ــرب وود} قــائـلــة{ :هــو (وائ ــل ك ـفــوري) ال ي ــزال في
الباص ّولكنني سبقته بالصاروخ إلى القمر ،ثمة فرق كبير
ً
في التنقالت} .وأضافت{ :أنا أصال ال أقود الباص وال أركبه ،بل
أستخدم الصاروخ وأصل إلى القمر والمريخ…هم بدائيون}.

ً
ً
َّ
وقع محمد عدوية عقد نجاحه في الكويت بعد حفلته التي أحياها قبل فترة وشهدت حضورا فاق توقعاته شخصيا ،رغم أنه أول لقاء له مع
الجمهور الكويتي.
َّ
ّ
تحدث الفنان المصري إلى {الجريدة} عن ظهوره األول في الكويت وردود الفعل التي تلقاها ،وكيف حضر للحفلة .كذلك كشف عن تفاصيل ألبومه
األخير الذي طرحه في األسواق قبل أيام ،وتطرق إلى أبعاد عالقته مع والده الفنان القدير أحمد عدوية .هنا تفاصيل أكثر.
ً
على الحضور مجددا في الحفالت
المقبلة.
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ً
بمنزلة غالف الكتاب ،فإذا كان جاذبا فإن القارئ
يتحمس للمتابعة».
وكـشــف محمد أنــه يحضر مـفــاجــأة باللهجة
الخليجية وأض ـ ــاف« :أسـتـعــد لـمـشــروع غنائي
خليجي أكشف تفاصيله الفترة المقبلة ،وهو
من ثمار زيارتي األخيرة إلى الكويت ،وأتمنى أن
ُيكلل بالنجاح».

ً
اس ـت ـمــع إل ــى رأيـ ــه ط ـب ـعــا ،وهــو
م ـع ـجــب ب ـم ــا أقـ ـ ــدم م ــن مــوسـيـقــى
وكلمات.
حــدث ـنــا ع ــن تـجــربـتــك م ــع غـنــاء
مقدمات األعمال الدرامية.
ح ـ ـصـ ــدت أص ـ ـ ـ ـ ــداء طـ ـيـ ـب ــة ب ـيــن
ال ـج ـم ـه ــور وح ـق ـق ــت ج ــوائ ــز ع ــدة
ألننا نشتغل عليها لفترة طويلة.
قدمت خالل مشواري أربع مقدمات
غنائية من بينها مسلسل {كارما}
لـلـفـنــانــة هـيـفــاء وه ـبــي و{حـ ــواري
بوخارست}.
ك ـي ــف ه ــي ع ــاق ـت ــك م ــع م ــواق ــع
التواصل؟
مقل في التفاعل عليها ،وأتــرك
ً
هذه المهمة غالبا إلدارة أعمالي.
كذلك أنا مقل في الظهور اإلعالمي،
فال أتحدث إال إذا كــان لــدي جديد
أصرح بشأنه.

بـ ـع ــد ت ـح ـق ـي ـق ــه أع ـل ــى
اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات فـ ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان،
وت ـصــدره الـ ـ box office
اللبناني بأكثر مــن 150
أل ــف م ـشــاهــدة ف ــي ثــاثــة
أسابيع ،بــدأ عــرض فيلم
{المهراجا} فــي دبــي ،في
 ،vox cinemaبحضور
بطليه زياد برجي وداليدا
خليل إلى جانب المنتج
المنفذ رائد سنان.
ت ــأل ـق ــت دال ـ ـيـ ــدا خـلـيــل
داليدا خليل
بـ ــإطـ ــالـ ــة مـ ـمـ ـي ــزة خ ــال
ا لـ ـ ـع ـ ــرض األول ل ـل ـف ـي ـلــم
ف ــي اإلم ـ ـ ـ ــارات إذ ســرقــت
ً
ً
ً
األنظار بجمالها .وشهد الحدث إقباال جماهيريا ،فضال
عن حضور أهل الصحافة الذين لبوا دعوة الشركة المنتجة
 ،falcon filmsلالحتفال بالنجاح فــي  vox cinemasفي
{مول اإلمارات}.
ن ـجــوم الـعـمــل أجـ ــروا مـقــابــات مــع الــوســائــل اإلعــامـيــة،
ً
وكشفوا تفاصيل مهمة عن الفيلم الــذي يلقى استحسانا
ً
كبيرا لدى المشاهدين .ويشارك في الفيلم باإلضافة إلى
خليل وبرجي كل من النجوم جوليا قصار ،ودانــا حلبي،
وعباس جعفر ،وإيلي متري ،وإدمون حداد .تولى الكتابة
رافي وهبي ،واإلخراج فادي حداد.
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صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء المربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم
تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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4

ً
مهنيا  :تعقد اجتماعات مع المسؤولين
بنتائج باهرة.
وتخرج
ّ
ً
عاطفيا :تتعثر خطواتكما لكنكما تواجهان
ً
المتاعب سويا.
ً
اجتماعيا :ال ـظــروف تعاكسك هــذه األيــام
فاصبر وال تيأس.
رقم الحظ.18 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :الحظ يحالفك في أعمالك فاستفد
من الفرصة.
ً
عاطفياّ :
تحول جذري في عالقتكما قد
ً
يكون إيجابيا.
ً
ً
اجتماعيا :تواجه نفورا من أحد األهل
لكنك تستوعبه بحكمتك.
رقم الحظ.9 :

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

 - 6نصف (حائر) – القادم (م).
 - 7شـهــر قبطي (م) – مالت
(مبعثرة).
 - 8أقوال – وجع .

 - 9انقشع – سوستة.
 - 10ب ـط ـل ــة ف ـي ـل ــم الـ ــزوجـ ــة
السابعة مع محمد فوزي.

طبلة

10
 - 3وسيلة انتقال مائية (م).
 - 4الـجـمــع مــن «الـ ـح ــوراء» –
أقرأ.
 - 5فيلم ألحمد زكي ورغدة.

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

القوس
م
ا
ر
ي
ك
و
ي
ن
ي

 - 1من سور القرآن الكريم (م).
 - 2أرفض – وجع .

الحلول
9
6
2
5
7
1
4
3
8

ً
عموديا:

8

ً
مهنيا :فرصة مناسبة للبحث في توسيع
أعمالك.
ً
عاطفيا :مفاجآت في عالقتكما ليست في
مصلحتك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ي ـعــاود الـفـلــك سـيــره المباشر
ويغمرك بسعادة وحبور.
رقم الحظ.2 :

5

5
4
3
8
6
2
9
7
1

 ( - 1عدم  )...الحياد.
 - 2أعـ ـط ــى ب ــال ـي ــد – أع ـ ــداد
حسابية .
 - 3من له نتوء في الظهر (م)
– استفسرا .
 - 4ربــة الجمال في أساطير
الرومان – ثلثا (موز).
 - 5تحري (مبعثرة) – حروف
متشابهة.
 - 6سال لعابه – المفرد من “
المالئكة”.
 - 7تجدها في (االعتكاف) –
للتعجب (م).
 - 8والـ ـ ــدة – شـ ـج ــرة تــؤكــل
ثمارها (م).
 - 9م ـ ـ ــو ج ـ ـ ــود ب ـ ـ ــو ف ـ ـ ــرة ف ــي
البيض.
 - 10األواب (مـبـعـثــرة) – 24
ساعة (م).

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

5

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

4
6
3

5

7

عظام
فرقة
عن
إشارة

ً
مـهـنـيــا :ت ـقــوى مـعـنــويــاتــك وتـ ــزداد ثقتك
بنفسك في إنجاز أعمالك.
ً
عاطفيا :تقع عليكما مسؤوليات وواجبات
تؤخر ارتباطكما.
ً
اجتماعيا :أحط نفسك بأفراد العائلة ألنك
تجد الطمأنينة بينهم.
رقم الحظ.4 :

4
1

7

9
6

 21مارس  19 -أبريل

1

7
3
6
9
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4

منصة
دولة
جهة
عازف
رسالة

5

الحمل

2

1
8
5
7
4
6
3
9
2

حكمة
مدينة
هيكل
كلمة
تغريد

sudoku

من  4أحرف وهي اسم آلة موسيقية إيقاعية عالمية
قديمة العهد.
ل

tawabil@aljarida●com
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ً
ّ
تتسرع في اتخاذ القرارات وهذا
مهنيا:
ليس في مصلحتك.
ً
عاطفيا :هدايا ولقاء ات عذبة مع الحبيب
تفرح قلبك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ص ـ ّـرح عــن آرائـ ــك ب ـصــدق ولــو
استاء اآلخرون.
رقم الحظ.6 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ّ
تخيبك النتائج إن لم تقم بمجهود
مهنيا:
كاف في عملك.
ٍ
ً
عاطفيا :سـعــادتــك كـبـيــرة هــذه األي ــام ألن
الحبيب إلى جانبك.
ً
اجتماعيا :المصالح العائلية تحتاج إلى
ّ
أخذها بجدية واهتمام.
رقم الحظ.1 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مـهـنـيــا :تــؤثــر ك ـث ـيــرا ف ــي ال ــزم ــاء وتـكــون
ً
راضيا عن نفسك.
ً
راض ع ــن تـصــرفــاتــك
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ـح ـب ـيــب
ٍ
ويغمرك بحنانه.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـح ـ ّـرر م ــن األفـ ـك ــار الـمـسـبـقــة
وانفتح على الجميع.
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنياّ :
تطورات مفاجئة تنقلك إلى وضع
ال تحلم به.
ً
عاطفيا :معاكسات من األهل لعدم رضاهم
عن الحبيب.
ً
ً
ً
اجتماعيا  :تنهي ج ــدال قــا ئـمــا منذ زمن
بفضل انفتاحك ومرونتك.
رقم الحظ.5 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تحسم خياراتك وتـقـ ّـرر مــا تريد
إنجازه في المستقبل.
ّ
ً
عــاطـفـيــا :يـتـعــزز طموحكما هــذه الفترة
وتخططان لمستقبلكما.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أج ــواء جـيــدة ووع ــود قريبة
واحتفاالت عائلية سعيدة.
رقم الحظ.17 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :يـ ـس ــاع ــدك ال ـف ـل ــك فـ ــي حـلـحـلــة
ّ ً
التعقيدات واالنطالق مجددا.
ً
ّ
عاطفيا :تضطر إلى التأقلم مع الظروف
التي تواجه الحبيب.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ي ـح ــاول أح ــد األص ــدق ــاء أن
ّ
يتسلط عليك بآرائه.
رقم الحظ.11 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا  :ثمة بلبلة فــي أ م ــور مالية يجب
ً
توضيحها فورا.
ً
ً
ّ
وتحوالنها
عاطفيا :تترجمان معا األحالم
إلى واقع ملموس.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـن ـجــح ف ــي ت ـســويــة بعض
النزاعات مع األهل.
رقم الحظ.14 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مـهـنـيــا ّ :ت ـخــوض نـقــاشــات ح ــول أمــور
إدارية تؤخر ّالعمل.
ً
ً
ً
توقع ً
لقاء جديدا أو تقاربا مع
عاطفيا:
شخص تميل إليه.
ً
اجتماعيا :تقدم على تسويات عائلية
ّ
بمحبة ومن دون تردد.
رقم الحظ.3 :

توابل ةديرجلا
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انطالق فعاليات اليوم المفتوح لمهرجان
القرين الثقافي الـ  25بمنتزه األحمدي
أقيمت فعاليات ا لـيــوم المفتوح لمهرجان
الـقــريــن الثقافي الـ ــ 25فــي منتزه األحـمــدي،
برعاية سمو الشيخ جابر المبارك رئيس
مجلس ال ــوزراء ،وحضور المحافظ الشيخ
فواز الخالد ،واألمين العام للمجلس الوطني
لـلـثـقــافــة وال ـف ـنــون واآلداب الـمـهـنــدس علي
ال ـي ــوح ــة ،واألمـ ـي ــن ال ـع ــام ال ـم ـســاعــد لـقـطــاع
الثقافة د .عيسى األنصاري ،والمنسق العام
لليوم المفتوح ومــراقــب الـشــؤون الثقافية
في المجلس الوطني محمد بن رضا ،وعدد
كبير من رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي
ب ـس ـف ــارات ال ـ ــدول الـشـقـيـقــة وال ـصــدي ـقــة في
البالد ،ومختاري مناطق محافظة األحمدي،

الخالد يكرم مسؤولي جمعية قضايا المعاقين

وال ـمــديــر ال ـعــام لــأمــن الـعـمـيــد عـلــي الـمــري
وقيادات المحافظة.
ووصف محافظ األحمدي المجلس الوطني
بأنه "الصرح الثقافي الوطني ،الذي نجح في
تثبيت أقدامه بجدارة كراع للثقافة والفنون
واآلداب ف ــي بـلــدنــا ال ـكــويــت ،وكـسـفـيــر فــوق
العادة ،على الصعيدين اإلقليمي والدولي".
وشارك في الفعالية أكثر من  400مشارك ،و19
سفارة للدول الشقيقة والصديقة ،و 30فريقا
تطوعيا وجمعية نفع عام ،إضافة إلى فريق
إكسبو  965للمعارض الـتــراثـيــة والحرفية
والمبدعين الكويتيين ،بــرئــاســة المؤسس
والمنسق العام للفريق محمد كمال.
الخالد واليوحة خالل جولتهما على أجنحة معرض إكسبو 965

فريق الخطوة األولى وصورة تذكارية مع الخالد

ً
جناحا ألحد المشروعات الصغيرة
 ...ويتفقدان

مجتمع

مسك وعنبر 24
شاه أطرب جمهور «القرين» بأعمال خليجية وعربية
ً
توابل ةديرجلا
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ً
قدم برنامجا مميزا أمام جمهور غفير بمسرح عبدالحسين عبدالرضا
فضة المعيلي

ّقدم الفنان فيصل شاه مجموعة
من أعمال نصير شمة ،منها
معزوفة "إشراق" ،ومن أجواء
الشام عزف "ولي في ربوع
الشام".

ً
عزف ساعة مع فرقته
«البوشية» و«أال يا
أهل الهوى» و«حالة
حنان»

ضـمــن ال ـبــرنــامــج الـمــوسـيـقــي
لـمـهــرجــان ال ـقــريــن ال ـث ـقــافــي ،في
دورتـ ـ ـ ــه ال ـخ ــام ـس ــة وال ـع ـش ــري ــن،
والــذي ينظمه المجلس الوطني
للثقافة والـفـنــون واآلداب ،أحيا
الفنان الشاب فيصل شاه وفرقته
ً
ً
ً
حفال موسيقيا مميزا بحضور
األم ـي ــن ال ـع ــام ال ـم ـســاعــد لـقـطــاع
الفنون د .بدر الدويش.
ومـ ـ ـ ـ ـ ــأ ال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــور م ـ ـسـ ــرح
ع ـب ــدال ـح ـس ـي ــن عـ ـب ــدال ــرض ــا عــن
آخــره لالستمتاع بالنغم الراقي
واألصيل ،وفي البداية عبر شاه
عــن سـعــادتــه الـكـبـيــرة بــالــوقــوف
عـ ـل ــى خـ ـشـ ـب ــة م ـ ـسـ ــرح الـ ـق ــري ــن،
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :كـ ـ ـن ـ ــت أحـ ـ ـض ـ ــر إلـ ــى
م ـه ــرج ــان ال ـق ــري ــن م ـنــذ الـصـغــر،
ولم أفكر في شعور َمن يقف هنا
على خشبة المسرح ...واليوم لدي
ش ـعــور سـعـيــد وم ــرت ـب ــك ...ممتن
لـلـجـمـهــور ولـلـمـجـلــس الــوطـنــي
على دعمهم ل ـنــا ...ولـلــزمــاء في
الـ ـف ــرق ــة :د .أي ـ ـ ــوب دشـ ـت ــي عـلــى
ال ـق ــان ــون ،وع ـبــدال ـلــه ال ـم ــا على
الـعــود ،وبــدر خليف على الناي،
ومحمد أبوعوف على التشيللو،
وس ــال ــم مـ ـ ــروة ع ـل ــى ال ـك ـي ـب ــورد،
وعبدالحميد الصقر على العود".
ووج ــه ش ــاه الـتـحـيــة للمؤلف
الموسيقي يوسف حــاوة الذي
حضر بين الجمهور ،حيث عزف
من أعماله "سماعية بانتظارك"،
التي نالت استحسان الجمهور.
وقــاد شــاه الفرقة نحو ساعة
ً
مــن الـنـغــم واإلب ـ ــداع ،عــازفــا على
ً
آلته المفضلة "الكمان" ،ومفضال

فيصل شاه وفرقته الموسيقية
ال ـق ــوال ــب وال ـم ـق ــام ــات الـشــرقـيــة،
إذ اسـتـهــل بميدلي مــن األغــانــي
السامرية الكويتية مثل :البوشية،
وأال يا أهل الهوى ،وحالة حنان،
كما قدم من أعمال الفنان العراقي
نـصـيــر شـمــة م ـعــزوفــة "إش ـ ــراق"،
ومـ ــن أجـ ـ ــواء الـ ـش ــام عـ ــزف "ول ــي
فــي رب ــوع ال ـش ــام" ،قـبــل أن يأخذ
ال ـج ـم ـهــور ف ــي رح ـل ــة إل ــى مصر
عـ ـب ــر م ــوس ـي ـق ــى "ان ـ ـ ــت عـ ـم ــري"،
رائعة موسيقار األجـيــال محمد
عـبــدالــوهــاب ،الـتــي تفاعل معها
الـ ـحـ ـض ــور بـ ـحـ ـم ــاس ،مـ ــردديـ ــن

طارق العلي يعرض مسرحية
«هال بالخميس» في البحرين

كلماتها بمصاحبة العزف.
واختتم فيصل شــاه وصلته،
رغـ ـ ــم ه ـ ـتـ ــاف الـ ـجـ ـمـ ـه ــور لـ ــه كــي
يستمر ،بــرائـعــة فـيــروز "أعطني
ال ـ ـنـ ــاي" ،ق ـبــل أن ي ـه ــدي إل ـي ــه د.
ً
ً
الــدويــش درع ــا تــذكــاريــة تـقــديــرا
إلبــداعــه ومشاركته المميزة في
المهرجان.

مواهب شابة
وأتـ ــاحـ ــت ال ـ ـ ـ ــدورة ال ـخــام ـســة
وا ل ـع ـشــرون للمهرجان الفرصة

أمـ ـ ــام ع ـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـم ــواه ــب
الشابة لتقديم إبداعاتهم الفنية،
ومـ ـنـ ـه ــم الـ ـفـ ـن ــان يـ ــوسـ ــف بـ ـ ــارا،
الــذي قــدم ليلة طربية فلكلورية
مــن ال ـط ــراز الـلـبـنــانــي ،إذ اخـتــار
ً
ً
بــرنــامـجــا مــوسـيـقـيــا يـضــم أبــرز
أعمال عمالقة الفلكلور اللبناني،
أمـ ـ ـث ـ ــال وديـ ـ ـ ــع الـ ـص ــاف ــي وزك ـ ــي
نــاص ـيــف ،فـطـغــى ط ــاب ــع الــدبـكــة
واألغنية الجبلية على األمسية.
ولـ ـ ــم ي ـق ـت ـص ــر دور بـ ـ ـ ــارا فــي
هــذا الحفل على الغناء فحسب،
ب ــل ق ــام ب ـتــدويــن وت ــوزي ــع كــامــل

ل ـل ـب ــرن ــام ــج ،إض ــاف ــة إلـ ــى ق ـي ــادة
الفرقة الموسيقية ،وعــزف ثالث
ـان على البيانو ،مقدما نفسه
أغـ ٍ
كمايسترو وموزع موسيقي إلى
جانب غنائه القوي.

عمالق الجيل
وشمل برنامج الحفل  9أغان،
كان أبرزها أغنية "عندك بحرية
يا ّ
ريس" ،التي لحنها ّالموسيقار
محمد عبدالوهاب وغناها وديع
ال ـصــافــي ،وال ـت ــي ت ــوال ــت عقبها

ه ـ ـتـ ــافـ ــات الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ب ـت ـل ـق ـي ـبــه
بـ"الريس" وعمالق الجيل من بعد
الراحل وديع الصافي.
وف ــور ان ـت ـهــاء األم ـس ـيــة ،الـتــي
مـ ـ ــرت ك ـط ـي ــف س ــاب ــح مـ ــن ش ــدة
رونقها وسحرها ،عبر بــارا عن
سعادته بما لقيه من تفاعل من
ال ـج ـم ـه ــور ،ال ـ ــذي م ــأ ال ـم ـســرح،
وردد م ـ ـعـ ــه ك ـ ـل ـ ـمـ ــات األ غ ـ ــا ن ـ ــي
ّ
الـشـهـيــرة مـثــل "ط ــل ــوا حـبــابـنــا"،
و"اشتقنا كتير" ،و"رمشة عينك"
وغيرها.

حيدر الهزاع :سأكرر التعامل مع علي
عبدالستار في «قالت نسيتك»

●

محمد جمعة

ي ـس ـت ـعــد الـ ـفـ ـن ــان ط ـ ـ ــارق ال ـع ـل ــي ل ـل ـس ـفــر إل ــى
الـبـحــريــن ،خ ــال الـفـتــرة المقبلة ،بمعية أبـطــال
مسرحية "هــا بالخميس" ،لعرضها يومي 31
يناير و 1فبراير على مسرح صالة النادي األهلي.
وأع ــرب الـعـلــي ،فــي تـصــريــح ل ــ"ال ـجــريــدة" ،عن
سعادته بلقاء الجمهور البحريني ،مثمنا تعاون
شركة فروغي مع مؤسسة الجارح لإلنتاج الفني
لتقديم العمل للجمهور.
وي ـش ــارك الـعـلــي الـبـطــولــة س ـعــود الـشــويـعــي،
وخ ــال ــد ال ـم ـظ ـف ــر ،وس ـل ـط ــان ال ـع ـل ــي ،ومـ ـش ــاري
الـمـجـيـبــل ،وحـمـيــد الـبـلــوشــي ،وأح ـمــد ال ـبــارود،
وأحمد التمار ،ومحمد خالد ،وشمالن المجيبل،
وشـيـمــاء قـمـبــر ،وعـ ــذاري ال ــزام ــل ،وعبدالرحمن
الهزيم ،وعادل خليفة ،ومن تأليف أيمن الحبيل،
وإخراج مشاري المجيبل.
وع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـس ـي ـن ـمــا ،ان ـت ـه ــى ط ـ ــارق مــن
تصوير فيلمه السينمائي الجديد ،الذي يتعاون
من خالله مع الفرقة السينمائية األول ــى ،تحت
ق ـيــادة ال ـم ـخــرج رم ـضــان خ ـســروه ويـحـمــل اســم
"ساعة زمان".
وقــال العلي إن "العمل رؤيــة وإنـتــاج الداعمة
للسينما وا لـشـبــاب ا لـكــو يـتــي الشيخة انتصار

فهد المبارك

اتـ ـف ــق الـ ـش ــاع ــر واإلعـ ــامـ ــي
حـ ـي ــدر الـ ـ ـه ـ ــزاع مـ ــع م ـج ـمــوعــة
من الفنانين والملحنين على
تلحين عدد من قصائده خالل
الفترة المقبلة.
وقال الهزاع عن هذه األعمال
إن ـ ــه بـ ـص ــدد ت ـن ـف ـيــذ مـجـمــوعــة
مـشــاريــع متنوعة فــي مقدمها
عـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــائ ـ ــد ال ـ ـتـ ــي
سيلحنها د .محمد البعيجان،
وإن ـ ــه س ـي ـت ـعــاون م ــع الـمـلـحــن
ع ـمــاد الــرمـيـثــان فــي مجموعة
ً
من النصوص الشعرية ،مبينا
أنه سيكون هناك أغنية أخرى
يلحنها الملحن عادل المويل،
ً
آمــا أن تحظى هذه المشاريع
باستحسان الجمهور.
وعـ ــن ت ـع ــاون ــه م ــع ال ـم ـطــرب
القطري علي عبدالستار ،قال

ضربا أروع األمثلة في التفاني واإلخالص

●

فادي عبدالله

ق ـ ـ ـ َّـدم ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
إدارة ف ــرق ــة ال ـم ـس ــرح ال ـعــربــي
صالح القيالني ،نصيحة لجيل
الـشـبــاب الـمـســرحــي ،تكمن في
حذو ما سلكه الفنانون الكبار
فــي مسيرتهم الـفـنـيــة ،وضــرب
م ـ ـثـ ــاال عـ ـل ــى ذلـ ـ ــك بــال ـف ـنــان ـيــن
الــراح ـل ـيــن عـبــدالـمـجـيــد قــاســم
وحمد ناصر.
وق ـ ــال ال ـق ـيــانــي ف ــي حــديــث
صـحــافــي" :فــي أقــل مــن أسبوع
فقد الوسط الفني عامة وفرقة
المسرح العربي خاصة عمودين
من أعمدة الفن الكويتي؛ الفنان
ع ـب ــدال ـم ـج ـي ــد ق ــاس ــم (ع ــوع ــو)
والـ ـفـ ـن ــان ح ـم ــد ن ــاص ــر ،وه ـمــا
على المستوى الشخصي كانا
يـحـتــان مـكــانــة كـبـيــرة بقلبي،
وضربا أروع األمثلة في التفاني
واإلخالص".
وتابع" :كنت في مقتبل العمر
وأنــا أشاهدهما مع إخوانهما

صالح القيالني

أع ـضــاء فــرقــة الـمـســرح العربي
وهم يبحثون جميعا ويسعون
ل ـت ـق ــدي ــم األف ـ ـضـ ــل ل ـم ـســرح ـنــا،
وي ـ ـ ـس ـ ـ ـهـ ـ ــرون ويـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــان ـ ــون فــي
ال ـب ــروف ــات ع ـلــى ك ــل ع ـمــل فني
جديد .كنت أتطلع بحب ،وأراقب
بشغف ،وأشاهد بإعجاب".
وأضـ ـ ــاف" :م ــا كـنــت أراه هو
ترجمة لمقولة تتردد في فرقة

رحيل اإلعالمية والروائية
اللبنانية مي منسى

غمرت صفحات التواصل
االجتماعي اللبنانية موجة
حزن لرحيل اإلعالمية
والروائية مي منسى التي
توفيت عن عمر ناهز  80عاما.
جاءت وفاة منسي بعد
أسبوعني فقط من اختيار
روايتها "قتلت أمي ألحيا"
ضمن القائمة الطويلة
للجائزة العاملية للرواية
العربية لعام  ،2019والتي
تعد أبرز جائزة أدبية حاليا
باملنطقة العربية.
ولدت منسى في 1939
وحصلت على دبلوم دراسات
عليا في األدب الفرنسي .بدأت
العمل في اإلعالم عام  1959في
تلفزيون لبنان مذيعة ومعدة
لبرنامجي "نساء اليوم"
و"جرف على طريق الزوال".
وبجانب عملها اإلعالمي كان
لها إنتاجها األدبي املميز
فأصدرت روايات "أوراق من
دفاتر شجرة رمان" و"املشهد
األخير" و"الساعة الرملية"
و"حني يشق الفجر قميصه"
و"تماثيل مصدعة".
ووصلت روايتها "أنتعل
الغبار وأمشي" إلى القائمة
القصيرة للجائزة العاملية
للرواية العربية عام .2008
(رويترز)

ً
يستعد لتنظيم حفل بمرور  30عاما على انطالق برنامجه «رشة عطر»

صالح القيالني :قاسم وناصر من أعمدة الفن
المسرح العربي منذ ستينيات
القرن الماضي ،بأننا في هذه
الـ ـف ــرق ــة أسـ ـ ـ ــرة واحـ ـ ـ ـ ــدة ،لـيــس
على المستوى الفني فحسب،
ب ـ ــل عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـع ــاق ــات
اإلنسانية التي نشأت بيننا".
وأردف" :ال أنكر أنني أحببت
هذا النهج وآمنت به ،ومن هذا
المنطلق نشأت العالقة القوية
بـيـنــي وب ـيــن هــذيــن الـنـجـمـيــن؛
عبدالمجيد قاسم وحمد ناصر،
وت ــرس ـخ ــت م ــع م ـ ــرور س ـنــوات
العمر ،وشهدت تقديم عشرات
المسرحيات للمشاهد بالكويت،
وفي البلدان العربية ،من خالل
الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـم ـه ــرج ــان ــات
المسرحية المختلفة ،أو تلبية
دعوات رسمية".
وق ــال الـقـيــانــي" :وأن ــا أسلم
بمشيئة الله وقضائه ،أجدني
أسبح في دنيا تراء ت لي قصة
ق ـص ـي ــرة أقـ ـ ــرأ ف ـي ـهــا ص ـف ـحــات
مـ ـ ــن ش ـ ـجـ ــونـ ــي وحـ ـ ـب ـ ــي ل ـه ـمــا
وق ـ ـ ــد أصـ ـبـ ـح ــا م ـ ــن الـ ـم ــاض ــي،

خبريات

فيلم « »Glassيحقق
ردود أفعال واسعة

طارق العلي يتوسط منى شداد ومحمد الصيرفي في «واحد مهم»
العلي ،وجسدها كتابة محمد الشمري وعــادل
فرحان ،بينما يتصدى لإلخراج رمضان خسروه".
وأضاف" :نتطلع إلى تقديم فيلم يضيف إلى
رصيد السينما الكويتية ،ويدعم نجاح المخرج
خسروه ،الــذي حقق جوائز عدة في مهرجانات
دولية" ،متمنيا أن يحظى الفيلم بدعم جماهيري
يحضر ويتابع.
واسـتـطــرد" :أتـمـنــى أن تمتلئ السينما ليس
فقط بالجمهور المحب لطارق ،وإنما بالمحبين
والداعمين ألبناء الكويت .لــدي مجموعة أفالم
قدمتها القت نجاحا ،وأتطلع ليشكل (ساعة زمان)
إضافة إلــى رصـيــدي ،وأتمنى أن تعلم السينما
الكويتية عـنــد الـجـمـهــور ألنـهــا بــذلــك تستطيع
المنافسة".
وأشـ ـ ـ ــار ال ـ ــى أن ال ـف ـي ـل ــم ي ـح ـم ــل الـ ـع ــدي ــد مــن
المفاجآت" ،وأتطلع إلى أن يمثل العمل نقلة لي
على الصعيد الشخصي ،ولن أصــرح بتفاصيل
الشخصية حــالـيــا ،بــل ســأكـتـفــي بــالـحــديــث عن
االســم ،وهو عبداللطيف ،وتــدور األحــداث خالل
فترة ما بعد تحرير الكويت".
وعلى الصعيد الدرامي ،يستعد طارق لخوض
منافسة شـهــر ر م ـضــان المقبل بعمل كوميدي
يتوقع أن يكشف تفاصيله قريبا السيما وا نــه
يفاضل بين أكثر من فكرة.

tawabil@aljarida●com

وكـ ــانـ ــا أمـ ـ ــس ب ـي ـن ـنــا ي ـح ـمــان
أ حــا مــا كثيرة للغد ،ويعمالن
م ـع ـنــا لـتـحـقـيــق هـ ــذه األم ــان ــي
المشتركة".
وأكد أنه "من اإلنصاف القول
إن ـه ـم ــا وإخ ــوانـ ـهـ ـم ــا أص ـح ــاب
ف ـض ــل فـ ــي ال ـ ـبـ ــدء وال ـت ــأس ـي ــس
والــريــادة ،في الوقت الــذي كان
الوسط الفني يفتقر للكفاء ات
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة وال ـ ـخ ـ ـبـ ــرة وال ـ ـ ـقـ ـ ــدوة،
وقــدمــوا خــال أكثر مــن خمسة
ِّ
مشرفة عن معنى
عقود صورة
االلـ ـت ــزام وال ـع ـط ــاء واإلخـ ــاص
لوطننا الكويت".
ً
واختتم قائال" :عزائي أنهما
تــركــا لنا إرث ــا كبيرا ،وتـجــارب
غـنـيــة ،وطــري ـقــا م ـع ـبــدا ،علينا
جميعا االستفادة منه ،وخاصة
شباب المسرح ،من أجل المضي
قدما بــذات العطاء واإلخــاص
والحب ،وبروح األسرة الواحدة.
أسأل المولى القدير أن يتغمد
الـفـقـيــديــن ال ـعــزيــزيــن برحمته
ورضوانه".

حيدر الهزاع

ال ـه ــزاع" :ه ـنــاك أغـنـيــة بعنوان
(ق ــال ــت ن ـس ـي ـت ــك) .وي ــأت ــي ه ــذا
ال ـت ـع ــام ــل ع ـق ــب نـ ـج ــاح أغ ـن ـيــة
(اليوم ياشوق) ،التي شدا بها
ً
ع ـبــدال ـس ـتــار وح ـق ـقــت ن ـجــاحــا
ً
كبيرا ،السيما أنها من ألحان
الموسيقار الكبير البحريني
خ ــال ــد ال ـش ـي ــخ ،وال غ ــراب ــة في
نجاح أي أغنية تكون من غناء
علي عبدالستار وألحان خالد
ال ـش ـيــخ ،فـهـمــا م ــن أه ــم نـجــوم
االغنية الخليجية".

ديوان جديد
وعن ديوانه الجديد ،أوضح
الهزاع أنه أنجز الكتاب وسيرى
ً
النور قريبا ألنه اتفق مع إحدى
الـ ـمـ ـط ــاب ــع ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ع ـلــى

سعد الفندي

طباعته تمهيدا لـتــوز يـعــه في
الـكــويــت وخــارجـهــا ،ويــأمــل أن
يـنــال ه ــذا ال ــدي ــوان استحسان
ً
المتلقي ،السيما أنه بذل جهدا
ً
كـ ـبـ ـي ــرا فـ ــي انـ ـ ـج ـ ــازه وانـ ـتـ ـق ــاء
ال ـن ـص ــوص ال ـت ــي تـسـتـحــق أن
تكون بين دفتي كتاب.

رشة عطر
وم ـ ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،يـسـتـعــد
ال ـهــزاع القــامــة حـفــل بمناسبة
ً
مرور ثالثين عاما على انطالق
بــرنــامـجــه الـشـعــري الــوجــدانــي
الجماهيري "رشة عطر".
وت ــاب ــع الـ ـ ـه ـ ــزاع" :أشـ ـك ــر كــل
الذين ساهموا في تنفيذ هذه
الـ ـمـ ـش ــاري ــع أو س ـي ـســاه ـمــون
ف ــي ظ ـهــورهــا إل ــى ال ـع ـلــن ،كما

أتـقــدم بالشكر الـجــزيــل لوكيل
وزارة االع ــام لـشــؤون االذاع ــة
ال ـش ـيــخ ف ـهــد ال ـم ـب ــارك ،ومــديــر
ادارة البرنامج العام في اذاعة
دولـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت س ـع ــد ال ـف ـنــدي
ل ـج ـه ــوده ـم ــا فـ ــي دفـ ـ ــع عـجـلــة
االعـ ـ ـ ــام والـ ـثـ ـق ــاف ــة فـ ــي ب ـلــدنــا
العزيز".
وح ـ ــول م ـشــاري ـعــه ال ـقــادمــة،
ك ـش ــف أن ـ ــه س ـي ـق ــدم بــرنــام ـجــا
تـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــا ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان "بـ ـ ــوح
الحنايا".
يشار إلى أن الشاعر والمذيع
ح ـيــدر ال ـه ــزاع مــذيــع فــي قطار
االخ ـبــار وال ـبــرامــج السياسية
وله دواوين شعرية بالفصحى،
وآخر هذه الدواوين هو "حديث
القرية".

«ودي أتكلم» أول فيلم كويتي
يعرض بالسينما السعودية
●

محمد جمعة

وجد فيلم "ودي أتكلم" ،بطولة النجمين خالد البريكي وليلى
عبدالله ،وإخراج صادق بهبهاني ،طريقه للعرض بدور السينما
فــي السعودية ،ليصبح أول فيلم كويتي ُيـعــرض عبر شاشات
السينما بالمملكة ،السيما عقب النجاح الكبير الذي حققه بدور
العرض المحلية ،حيث مــازال يشهد إقباال كبيرا من الجمهور
الكويتي.
وتدور أحداث الفيلم حول قصة مخرج ِّ
يقدم أعماال ذات ُبعد
إنساني ساقه القدر للزواج بفتاة (فاشينستا) تفتقر للحد األدنى
من الثقافة ،ومن هنا يأتي الصدام بين الزوج المستنير صاحب
ِّ
الفكر ،والزوجة التي تغلب المظهر على حساب الجوهر .ويطرح
العمل تساؤال مهما ،هو" :إلى متى سنظل على هذا الحال؟".
ُيذكر أن "ودي أتكلم" من إنتاج شركة آرتست لإلنتاج الفني،
كتابة وإخراج صادق بهبهاني ،إشراف عام عبدالعزيز بهبهاني،
وهو فيلم روائي كويتي طويل ذو طابع درامي كوميدي ساخر.
ويـشــارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم الفن الكويتي ،هم:
خالد البريكي ،عبدالمحسن القفاص ،ليلى عبدالله ،أحمد بوسيف،
محمد عاشور ،جاسم النبهان ،جمال الردهان ،نواف الشمري ،جمال
الشطي ،محمد الحملي ،عبدالله الخضر ،مبارك المانع ،عبدالعزيز
النصار ،اإلعالمية فاطمة بوحمد ،اإلعالمي صالح الراشد ،عيسى
ذياب ،علي الهاشمي ،عبدالله البصيري وعيسى جمعة.

ليلى عبد الله

نال فيلم الخيال العلمي
والغموض " "GLASSإشادات
كثيرة ،وحقق ردود أفعال
واسعة من قبل الجمهور
في أول أسابيع عرضه
بالواليات املتحدة األميركية.
ورغم هجوم عدد من النقاد
على الفيلم ،فإن الجمهور
كان له رأي مخالف ،ووصفه
البعض بالفيلم الغريب
من نوعه ،الذي يحتاج إلى
صفاء ذهن يلزم ملتابعته.
وكان للجمهور العديد من
الفيديوهات التي تحدثت
عن فكرة الفيلم املغايرة
لفكرة األبطال الخارقني،
والتي رأت أن املخرج ام نايت
شيامالن نجح في توصيل
رسالته.
ويضم الفيلم نخبة من
نجوم السينما األميركية،
منهم :بروس ويليز،
صامويل إل جاكسون،
وجيمس مكافوي.

إلغاء الموسم الثاني من
مسلسل «»The First

أعلنت " ،"HULUالشركة
املنتجة ملسلسل الخيال
العلمي " ،"THE FIRSTوالذي
يقوم ببطولته النجم الحائز
األوسكار شون بني ،إلغاء
التحضيرات الخاصة باملوسم
الثاني للمسلسل ،بعد الفشل
الذريع الذي واجه موسمه
األول املعروض تجاريا في
سبتمبر من العام املاضي.
ورغم عدم إعالن الشركة
املنتجة أي تفاصيل
خاصة بالقرار ،فإن
تقارير إعالمية عاملية
أشارت إلى أن ذلك جاء
بعد نسب املشاهدة
املتدنية للموسم األول من
املسلسل ،بواقع  68في املئة
بالنسبة آلراء النقاد ،و79
في املئة آلراء الجمهور،
وفق موقع "ROTTEN
."TOMATOES
وبذلك ،ينضم ""THE FIRST
إلى مسلسل الكوميديا "I
 "LOVE YOUبطولة النجمة
سارة سيلفرمان ،في قرارات
اإللغاء التي اتخذت الفترة
األخيرة.

ةديرجلا

•
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دوليات
 200مليون دوالر في «قمة بيروت االقتصادية»
ـ
ب
كويتية
مبادرة
ً
• الخالد يعلن تقديم  50مليونا لـ «االستثمار بالتكنولوجيا» ...ويقترح إدارته من «الصندوق العربي»
• عون يأسف لغياب قادة و«شغور مقاعد» ...ويطالب بمصرف إلعادة اإلعمار يساعد الدول المتضررة

سلة أخبار
الصومال يطلب إعفاءه
من الديون الخارجية

لفت وزير الخارجية الصومالي
أحمد عيسى عود ،في كلمته
خالل القمة أمس ،إلى أن "هذه
القمة جاءت في وقت تمر
بالدنا العربية بظروف صعبة،
تستدعي تعزيز التعاون
والتنسيق في إطار العمل
العربي المشترك ،وتحديد
األولويات بما يحقق المصالح
المشتركة".
ودعا عود إلى "إعفاء الصومال
من الديون الخارجية ،وتوفير
الدعم الفني الالزم لتنفيذ
خطة التنمية الوطنية،
وتنفيذ قرارات الجامعة تجاه
الصومال ،وفي مقدمتها تقديم
دعم مالي عاجل لدعم موازنة
الحكومة".

الحكيم :بيروت ستبقى
المدينة التي تحتضن الجميع
لقطة تذكارية للمشاركين قي القمة العربية التنموية االقتصادية في بيروت أمس (أ ف ب)

بيروت  -ريان شربل

أعلنت الكويت مبادرة سامية
لتأسيس صندوق لدعم
االستثمار في التكنولوجيا،
خالل القمة االقتصادية العربية
التي انعقدت في بيروت أمس.

باسيل يطلب من
الجامعة العربية
الدعوة إلى اجتماع
يضم الجهات
المانحة لدعم
النازحين

رغ ـ ـ ــم ك ـ ــل م ـ ــا قـ ـي ــل وأث ـ ـي ـ ــر مــن
إشكاليات وتهويالت واعتبارات
ورس ــائ ــل م ـت ـبــادلــة ،ع ـق ــدت الـقـمــة
ال ـعــرب ـيــة ال ـت ـن ـمــويــة االق ـت ـصــاديــة
واالجتماعية في بيروت أمس.
وركــزت كلمة الرئيس اللبناني
ال ـع ـمــاد م ـي ـشــال ع ــون ف ــي افـتـتــاح
ال ـق ـم ــة ع ـل ــى ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـن ـقــاط
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة بـ ــال ـ ـشـ ــؤون ال ـع ــرب ـي ــة
واإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،وأه ـ ــم م ــا تـضـمـنـتــه
هذه الكلمة "إطالق مبادرة جديدة
ل ـمــواج ـهــة ال ـت ـحــديــات ف ــي الـعــالــم
ً
ال ـعــربــي ،خ ـصــوصــا فـيـمــا يتعلق
ب ــإع ــادة إع ـم ــار م ــا دم ــرت ــه ال ـحــرب
وال ـ ـصـ ــراعـ ــات ،وت ـغ ـط ـيــة تـكــالـيــف
ت ــداع ـي ــات هـ ــذه الـ ـص ــراع ــات الـتــي
ح ـ ّـم ـل ــت الـ ـع ــدي ــد مـ ــن اقـ ـتـ ـص ــادات
المنقطة خسائر كبيرة".
وكـ ــانـ ــت الفـ ـت ــة م ـ ـب ـ ــادرة سـمــو
األم ـ ـيـ ــر ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األحـ ـم ــد،
إلن ـش ــاء ص ـن ــدوق لــاسـتـثـمــار في
مجاالت التكنولوجيا واالقتصاد
الرقمي بمشاركة القطاع الخاص
بــرأسـمــال يبلغ ق ــدره  200مليون
دوالر أميركي تساهم الكويت فيه
بخمسين مليون دوالر.
ً
وك ــان بـ ــارزا حـضــور أمـيــر قطر
الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل
ثاني القمة ومشاركته في جلسة
االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ،وس ـ ـمـ ــاع ك ـل ـم ــة عـ ــون،
وت ــأكـ ـي ــد دعـ ـم ــه وم ـس ــاه ـم ـت ــه فــي
"صندوق االستثمار" المقترح من
األمير ،ثم مغادرته حسب ما كان
ً
ً
مقررا سابقا.

عون

السعودية تقترح
إلغاء القمة وإلحاقها
بـ «العادية»

وأكـ ــد ع ــون خ ــال الـكـلـمــة الـتــي
ً
ألـ ـق ــاه ــا ب ــاس ــم لـ ـبـ ـن ــان ،م ـف ـت ـت ـحــا
ب ـه ــا ال ـ ـ ـ ــدورة ال ــرابـ ـع ــة مـ ــن ال ـقـ ّـمــة
ـويــة االق ـت ـصـ ّ
ال ـعــربـ ّـيــة ال ـت ـن ـمـ ّ
ـاديــة
واالجـتـمــاعـ ّـيــة ،بعد تسلم بيروت
رئــاس ـت ـهــا م ــن ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة
الـسـعــوديــة ،أن "لـبـنــان دفــع الثمن
الـغــالــي ج ـ ّـراء ال ـحــروب واالره ــاب،
ّ
يتحمل منذ سـنــوات العبء
وهــو
ً
ً
األك ـب ــر إق ـل ـي ـم ـيــا ودول ـ ـيـ ــا ،ل ـنــزوح
األشـ ـق ــاء ال ـســوري ـيــن ،إض ــاف ــة إلــى
ل ـ ـجـ ــوء األخ ـ ـ ـ ـ ــوة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن
ً
المستمر منذ سبعين عاما ،بحيث
أصـبـحــت أع ــداده ــم تـ ــوازي نصف
عــدد الشعب اللبناني ،وذلــك على

مـســاحــة ضـيـقــة وم ــع بـنــى تحتية
غ ـي ــر م ــؤه ـل ــة ومـ ـ ـ ـ ــوارد مـ ـح ــدودة
وسوق عمل مثقلة".
ودعا عون "المجتمع الدولي إلى
بــذل كل الجهود الممكنة وتوفير
ال ـ ـشـ ــروط ال ـم ــائ ـم ــة لـ ـع ــودة آم ـنــة
للنازحين السوريين إلــى بلدهم،
ّ
المستقرة
وال سيما إلى المناطق
التي يمكن الوصول اليها ،أو تلك
الـمـنـخـفـضــة ال ـت ــوت ــر ،م ــن دون أن
يتم ربط ذلك بالتوصل إلى الحل
ال ـس ـيــاســي ،وع ـلــى ت ـقــديــم حــوافــز
لـلـعــودة لـكــي يـســاهـمــوا فــي اعــادة
اعمار بالدهم واالستقرار فيها".

اإلعمار والتنمية

وت ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
ب ـ ـم ـ ـبـ ــادرة تـ ــرمـ ــي إل ـ ـ ــى "اعـ ـتـ ـم ــاد
اسـتــراتـيـجـيــة إع ـ ــادة اإلعـ ـم ــار في
ّ ً
مشددا على "وضع
سبيل التنمية"،
آلـ ـي ــات ف ـع ــال ــة ت ـت ـمــاشــى م ــع ه ــذه
الـتـحــديــات ،ومــع متطلبات إعــادة
اإلع ـ ـمـ ــار وفـ ــي م ـقــدم ـهــا تــأسـيــس
مـ ـص ــرف ع ــرب ــي إلعـ ـ ـ ــادة اإلعـ ـم ــار
ّ
والتنمية ،يتولى مساعدة جميع
ّ
الدول والشعوب العربية المتضررة
عـلــى ت ـجــاوز محنها ،ويـسـهــم في
نموها االقتصادي المستدام ورفاه
شعوبها وتحقيق أهداف التنمية
المستدامة".
وختم" :كنا نتمنى أن تكون هذه
القمة مناسبة لجمع كل العرب فال
ت ـكــون ه ـنــاك م ـقــاعــد ش ــاغ ــرة وقــد
بذلنا كل جهد الزالة األسباب التي
أدت الى هذا الشغور إال أن العراقيل
كانت لألسف أقوى ،ونأسف لعدم
حضور اإلخــوة الملوك والرؤساء
ولهم ما لهم من عذر لغيابهم".

الكويت
وأع ـ ـ ـلـ ـ ــن مـ ـمـ ـث ــل س ـ ـمـ ــو األم ـ ـيـ ــر
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير
الخارجية ،الشيخ صباح الخالد،
عــن "مـبــادرة سامية لسمو األمير
إلن ـش ــاء ص ـن ــدوق لــاسـتـثـمــار في
مجاالت التكنولوجيا واالقتصاد
الرقمي بمشاركة القطاع الخاص".
وأش ــار الـخــالــد فــي كلمته أمــام
القمة ،الــى أن "رأسـمــال الصندوق
ي ـب ـل ــغ ق ـ ـ ــدره  200مـ ـلـ ـي ــون دوالر
أمـ ـي ــرك ــي ت ـس ــاه ــم الـ ـك ــوي ــت ب ـ ـ 50

اﻟﺤﺠﺮف :ﻣﺒﺎدرة اﻷﻣﻴﺮ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب
أكد وزير المالية نايف الحجرف أن مبادرة
س ـم ــو امـ ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح االح ـم ــد
ب ـتــأس ـيــس صـ ـن ــدوق ي ـع ـنــى بــالـتـكـنــولــوجـيــا
واالق ـت ـص ــاد ال ــرق ـم ــي "ت ـع ـكــس إي ـم ــان سـمــوه
بضرورة االعتناء بالشباب العربي".
وقـ ــال ال ــوزي ــر ال ـح ـج ــرف ،أمـ ــس ،ل ـ ـ "ك ــون ــا"
وتلفزيون دولة الكويت على هامش مشاركته
ف ــي أعـ ـم ــال ال ـ ـ ــدورة ال ــراب ـع ــة لـلـقـمــة الـعــربـيــة
التنموية االقتصادية واالجتماعية في بيروت،
ً
إن "المبادرة السامية تهدف أيضا إلى توجيه
ً
مليون دوالر منه" ،مقترحا "إيكال
مـســؤولـيــة إدارت ـ ــه إل ــى الـصـنــدوق
ال ـ ـعـ ــربـ ــي لـ ــإن ـ ـمـ ــاء االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
ً
واالج ـت ـم ــاع ــي" ،داع ـي ــا ف ــي الــوقــت
نفسه "البنوك ومؤسسات التمويل
العربية المشتركة إلــى النظر في
استقطاع نسب من صافي أرباحها
الـ ـسـ ـن ــوي ــة لـ ــدعـ ــم االحـ ـتـ ـي ــاج ــات
المستقبلية و ضـمــان استمرارية
عمل الصندوق".
ون ـق ــل ال ـخ ــال ــد "ت ـم ـن ـيــات سمو
األمير للبنان العزيز بالمزيد من
ً
األمن واالستقرار والرخاء" ،مشيرا
إلى "الحرص على أن تكون أولوية
ال ـت ـعــاون الـتـنـمــوي واالق ـت ـصــادي
ف ــي صـ ــدارة اهـتـمــامــاتـنــا لنتمكن
معها من تحقيق التقدم لشعوبنا،
رغ ــم حـجــم الـتـحــديــات والمخاطر
ال ـت ــي نــواج ـه ـهــا والـ ـت ــراج ــع ال ــذي
يشهده عملنا المشترك وجهودنا
المتواصلة لمواجهة ذلك".
ّ
وإذ ذكـ ـ ــر بـ ـم ــا ح ـق ـق ـت ــه ال ـق ـمــة
االق ـت ـصــاديــة األول ـ ــى ف ــي الـكــويــت
عام  ،2009وما شهدته من مبادرة
ل ـس ـم ــو األم ـ ـيـ ــر إلن ـ ـشـ ــاء ص ـن ــدوق
للمشاريع الصغيرة على مستوى
ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ب ــرأسـ ـم ــال ق ــدره
مليارا دوالر ساهمت فيه الكويت
ً
بـ  500مليون دوالر ،الفتا إلــى أن
ه ــذا ال ـص ـن ــدوق "قـ ــام بـتـمــويــل ما
ً
يزيد على  7آالف مـشــروع ،موفرا
ً
ومـحــافـظــا عـلــى  437أل ــف وظيفة
على مستوى الوطن العربي" ،دعا
الخالد إلى "دعم البرامج ،التي تم

الموارد الالزمة والمهمة ،كي يتمكن الشباب
ال ـع ــرب ــي م ــن أن ي ـخ ـل ـقــوا ق ـي ـمــة م ـض ــاف ــة فــي
اقتصاديات الدول العربية ،وفي مجتمعاتهم".
ً
وأضــاف أن "هــذه المبادرة تأتي استكماال
لمبادرة سموه الكبيرة التي أطلقها في قمة
الكويت االقتصادية عام  2009بإنشاء صندوق
بقيمة ملياري دوالر لدعم المشاريع الصغيرة
والمتوسطة للشباب العربي".
ّ
وبين أن إيكال إدارة الصندوق الجديد إلى
ً
الصندوق العربي لإلنماء "ليكون كذلك متزامنا

إقــرارهــا فــي ال ــدورات السابقة في
مجاالت السوق العربية المشتركة
والربط الكهربائي العربي وبرامج
األمن الغذائي والمائي واستكمال
متطلبات االتحاد الجمركي العربي
وبــرامــج دعــم التشغيل والـحــد من
البطالة والحد من الفقر في الدول
ال ـعــرب ـيــة إض ــاف ــة ل ـبــرامــج تـطــويــر
التعليم وتحسين مستوى الرعاية
الصحية" ،وأشــاد بـ "ال ــدور الرائد
والـ ـبـ ـن ــاء الـ ـ ــذي يـ ـق ــوم ب ــه ال ـق ـطــاع
ال ـخــاص فــي مـشــاركـتــه فــي قـيــادة
ً
قــاطــرة الـنـمــو" .وردا على مـبــادرة
أمير الكويت ،أعلن الوفد القطري
المساهمة بمبلغ  50مليون دوالر
إلن ـش ــاء ص ـن ــدوق لــاسـتـثـمــار في
المجاالت التكنولوجية.

السعودية

ّ
مــن ناحيته ،ذكــر وزيــر المالية
ال ـس ـع ــودي مـحـمــد ال ـج ــدع ــان ،في
ّ
ك ـل ـم ـت ــه أم ـ ـ ــس ،ب ـ ـ ــأن "الـ ـسـ ـع ــودي ــة
استضافت هــذه القمة عــام ،2013
واستضافت القمة الـ  29قمة القدس
عام  ،2017في تأكيد العمل العربي
ال ـم ـش ـت ــرك ،وك ــان ــت م ـ ـبـ ــادرة مـلــك
السعودية لدعم زيادة رؤوس أموال
ال ـش ــرك ــات ،وبـلـغــت م ــا يــربــو على
 7مليارات ونصف ّالمليار دوالر
ّ ً
أميركي" ،مركزا على أنه "كما دعمت
القمة إطالق برنامج دعم التجارة
َ
الب ّ
ينية ،وخالل ترؤس السعودية
للقمة العربية التنموية ،حظيت
العديد من القرارات على الكثير من

قوة الدفع لدعم المنشآت الصغيرة،
وبلغت مساهمة الـسـعــوديــة 500
مليون دوالر ،منها مشروع الربط
الكهربائي ّبين السعودية ومصر،
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله عام
."2021
وأعـ ـل ــن الـ ـج ــدع ــان ،أن "ان ـع ـقــاد
الـ ـقـ ـم ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة يـ ــأتـ ــي فـ ــي وق ــت
تــواجــه ال ــدول العريبة العديد من
التحديات ،ويحرص األعــداء على
ً
اشـغــالـهــا" ،م ـش ـ ّـددا عـلــى "ض ــرورة
ّ
توحيد الجهود ومــواجـهــة كــل ّ ما
شــأنــه زع ــزع ــة االس ـت ـق ــرار وتـبــنــي
ّ
سياسات تعزز الروابط بين هذه
األمة".
ّ
وأك ــد "ض ــرورة تعزيز التجارة
ّ
تعزيز
العربية البينية والعمل على ّ
دور القطاع الخاص العربي وتبني
مـ ـب ــادرة ال ـت ـكــامــل ب ـيــن الـسـيــاحــة
والـ ـت ــراث ال ـح ـض ــاري وال ـث ـقــافــي"،
ً
ك ــاش ـف ــا أن "ال ـس ـع ــودي ــة سـتـطــرح
دوريـ ــة انـعـقــاد الـقـمــة ،فــا شــك أن
التطورات في المجاالت التنموية
واالق ـت ـصــاديــة ســريـعــة ،مــا يجعل
عقد الدورة بشكل سنوي صعب".
ّ
وأوضـ ــح أن "ل ــذل ــك ،الـسـعــوديــة
ستعيد طــرح دمــج هــذه القمة في
ً
القمة العادية لدراسته ،نظرا إلى
ً
أهمية االقتصاد والتنمية" ،مشيرا
ّ
إلى أن "من المناسب أن يكون بند
ً
ً
المواضيع التنموية بندا مستقال
في القمة العربية العادية".
وأكد وزير الخارجية التونسي
خ ـم ـيــس ال ـج ـه ـي ـنــاوي ف ــي كلمته

البدر :سنوقع مشاريع مع لبنان
في حال تشكيل حكومته
ق ــال ال ـمــديــر ال ـع ــام ل ـل ـص ـنــدوق الـكــويـتــي
للتنمية اال قـتـصــاد يــة العربية عبدالوهاب
ً
الـ ـ ـب ـ ــدر ،إن الـ ـصـ ـن ــدوق س ـي ــوق ــع عـ ـ ـ ــددا مــن
المشاريع مــع لبنان حــال تشكيل حكومته
الجديدة.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـب ـ ــدر ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح لـ ــ"ك ــون ــا"
وتلفزيون دولة الكويت ،على هامش مشاركته
ف ــي أعـ ـم ــال ال ـق ـمــة ال ـت ـن ـمــويــة واالق ـت ـص ــادي ــة
واالجتماعية العربية المنعقدة فــي بيروت
أنه حال تشكيل الحكومة سيوقع الصندوق
ً
تمويل أحد المشاريع المتفق عليها سابقا
وهو مشروع خزان الضنية شمال لبنان بقيمة
 4.5ماليين دينار "حوالي  15مليون دوالر".
وأوض ــح أن "ه ـنــاك نـيــة للنظر فــي تقديم
ق ـ ــرض لـ ـمـ ـش ــروع صـ ــف ص ـح ــي فـ ــي مـنـطـقــة
البترون شمال لبنان بقيمة  17.5مليون دينار
"نحو  57مليون دوالر" خالل عام ."2019
ويـ ـنـ ـف ــذ ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق الـ ـك ــويـ ـت ــي لـلـتـنـمـيــة
االقتصادية العديد من المشاريع االنمائية
ومشاريع البنى التحتية في مختلف المناطق
اللبنانية.

ً
ومواكبا إلدارة الصندوق األول بشأن المشاريع
الصغيرة والمتوسطة".
وأوضح أن "الصندوق العربي لإلنماء يدير
ً
حاليا مـبــادرة سمو األمير المتعلقة بإنشاء
صـنــدوق الملياري دوالر الموجه للمشاريع
الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة فــي  ،2009وسـيــديــر
كــذلــك م ـبــادرة  2019بــإنـشــاء صـنــدوق ب ـ 200
مليون دوالر لمشاريع التكنولوجيا واالقتصاد
الرقمي".

أم ــس أن "ال ـتــزامــات طــارئــة حالت
دون حضور الرئيس الباجي قايد
ال ـس ـب ـس ــي ح ــال ــت دون ح ـض ــوره
ً
شخصيا القمة العربية التنموية
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة فــي
بيروت".
واعتبر أن "األوض ــاع التي تمر
بـهــا الـمـنـطـقــة مـنــذ س ـنــوات تؤكد
ال ـح ــاج ــة ال ـم ـل ـحــة العـ ـ ــادة تــرتـيــب
األولويات في إطار رؤية مشتركة
محورها المواطن العربي".

جنبالط :لبنان بعد القمة
«اإلسكندر ذو القرنين»

باسيل
ودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة
والمغتربين في حكومة تصريف
األعـمــال جبران باسيل ،المجتمع
ال ــدول ــي إل ــى "تـحـمــل مـســؤولـيــاتــه
للحد من مأساة النزوح واللجوء،
ووض ـ ــع ك ــل اإلم ـك ــان ـي ــات إلي ـح ــاد
الـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــول وم ـ ـضـ ــاع ـ ـفـ ــة الـ ـجـ ـه ــود
الجماعية لتعزيز الظروف المواتية
لعودة النازحين ،بما ينسجم مع
الشرعية الدولية ويحترم سيادة
الدول المضيفة".
وكـلــف بــاسـيــل "األم ــان ــة العامة
للجامعة العربية بالدعوة إلى عقد
اج ـت ـمــاع يـضــم ال ـج ـهــات الـمــانـحــة
وال ـص ـنــاديــق ال ـعــرب ـيــة ،بـمـشــاركــة
ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـم ـس ـت ـض ـي ـفــة،
لالتفاق على آلية واضحة لتمويل
هذه المشاريع".

ال وديعة قطرية

ً
مشاركا في قمة بيروت أمس (ا ف ب)
الخالد

أعرب وزير الخارجية العراقي
محمد الحكيم عن سعادته
بوجوده في بيروت ،مشيرا
إلى "أن العاصمة اللبنانية هي
المدينة العربية التي تحتضن
الجميع وتتباهى بجمالها".
وقال الحكيم ،في كلمته خالل
القمة ،أمس ،إن "العراق بات
نقطة لاللتقاء ،وأبوابه مشرعة
للتعاون والتكامل العربي
بجميع صوره" ،مشددا على أن
"العراق سيلعب دورا محوريا
في دعم األمن واالستقرار
بالمنطقة بعيدا عن المحاور،
على أن يكون تطوير االقتصاد
هو الهم األسمى".

أع ـ ـلـ ــن الـ ـنـ ــاطـ ــق ال ــرس ـم ــي
باسم القمة العربية التنموية
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
ومدير مكتب االعالم برئاسة
الجمهورية رفيق شــاال ،أنه
"ال صحة لما تــردد عن تكفل
قطر بمصاريف تنظيم القمة،
أو بــوضــع ودي ـعــة مــالـيــة في
مصرف لبنان".
وقـ ــال شـ ــاال" :هـ ــذا الـخـبــر
ع ــار م ــن ال ـص ـحــة ،عـلـمــا بــأن
قطر كــانــت دائـمــا إلــى جانب
لـبـنــان فــي مختلف الـظــروف
الـتــي مــر بـهــا .إال ان مــا نشر
(بهذا الشأن) غير صحيح".
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل إع ـ ـ ــام
لـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة سـ ـ ـ ّـربـ ـ ــت أخـ ـ ـب ـ ــارا
صباح أمس ،حول تكفل قطر
ب ـم ـصــاريــف ال ـق ـم ــة ،ونـيـتـهــا
وض ــع ودي ـع ــة مــال ـيــة بقيمة
مـ ـلـ ـي ــار دوالر أ مـ ـي ــر ك ــي فــي
المصرف المركزي اللبناني.

غرد رئيس الحزب التقدمي
االشتراكي النائب السابق وليد
جنبالط ،عبر حسابه على
"تويتر" ،أمس األول" ،لبنان بعد
القمة اإلسكندر ذو القرنين".
وأضاف في تغريدة أخرى:
"للتوضيح فإن اإلسكندر
ذا القرنين قادم من الشرق
خالفا للتاريخ ،ومعه حلفاؤه
وأحقادهم وتاراتهم .أما لبنان
فقد أضعف نفسه بنفسه مع
األسف في حسابات ضيقة،
وفي فرص ضائعة حول
حصص وهمية ،وعندما الحت
في األفق بوادر انفراج لتشكيل
الوزارة اتى أمر العمليات
بالتعطيل".

بن أحمد لباسيل :ال توافق
على «عودة» سورية
أكــد وزيــر الخارجية البحريني الشيخ
خالد بن أحمد ،بعد لقائه وزير الخارجية
في حكومة تصريف األعمال جبران باسيل،
أمس ،أنه "ال وجود لتوافق كامل بين الدول
العربية بشأن عــودة سورية إلى الحضن
الـ ـع ــرب ــي" ،م ـض ـي ـفــا" :ل ـك ــن رغـ ــم ال ـمــواقــف
المختلفة ف ــإن ال ــدول الـعــربـيــة ال تختلف
على أن سورية جــزء أصيل ومؤسس من
العالم العربي .ونأمل أن تتجه األمور إلى
األفضل".
وكـ ـ ــان ب ــاس ـي ــل دعـ ـ ــا ،ف ــي ك ـل ـم ـتــه خ ــال
االجتماع ال ــوزاري الــذي سبق القمة ،إلى
إعادة سورية إلى الجامعة العربية .وكانت
البحرين أعلنت أخيرا إعادة فتح سفارتها
في دمشق بعد إجراء مماثل من اإلمارات.
وي ـ ـ ــدرس ط ـ ـيـ ــران ال ـخ ـل ـيــج ال ـب ـحــري ـنــي
اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف رح ـ ــات ـ ــه إلـ ـ ــى م ـ ـطـ ــار دم ـش ــق
ال ــدول ــي .ول ـفــت بــن أح ـمــد األن ـظ ــار عندما
صافح بحرارة وزير خارجية سورية وليد
المعلم باألمم المتحدة ،في نهاية سبتمبر
الماضي وتبادال الحديث.
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تفجير في دمشق ...وضربات إسرائيلية على جنوبها
تقارير تفيد بحصول األكراد على صواريخ مضادة للدبابات في منبج ...وعبوة ناسفة توقع قتلى بعفرين
شهدت دمشق ،التي بقيت
ً
نسبيا بمنأى عن النزاع الدامي
المستمر منذ  ،2011أمس،
ً
تفجيرا بعبوة ناسفة استهدف
مفرزة أمنية عند المتحلق
الجنوبي ،قبل أن يؤكد الدفاع
الجوي تصديه لقصف صاروخي
في المنطقة الجنوبية ،وإعالن
الجيش اإلسرائيلي اعتراض
قذائف أطلقت على الجوالن
المحتل.

«داعش» يخسر
 3قرى بدير الزور
و 200مقاتل

فـ ــي حـ ــادثـ ــة ن ـ ـ ـ ــادرة ،ان ـف ـجــرت
ع ـبــوة نــاس ـفــة ،ص ـبــاح أم ــس ،في
قلب العاصمة الـســوريــة دمشق،
ُ
ً
الـتــي تـعــد آمـنــة نسبيا ،وبعدها
بساعات شنت اسرائيل ضربات
ً
صــاورخ ـيــة اسـتـهــدفــت عـ ــددا من
األهـ ـ ـ ــداف جـمـيـعـهــا ت ـق ــع ج ـنــوب
ال ـعــاص ـمــة دم ـش ــق ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
مطار العاصمة ومنطقة الكسوة،
الـ ـت ــي ت ـش ـه ــد ح ــرك ــة ل ـم ـقــات ـل ـيــن
إيرانييين ومن حزب الله.
وت ـ ـ ـحـ ـ ــدث اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ــرسـ ـم ــي
ووكــالــة األنـبــاء (ســانــا) عــن «عمل
إره ــاب ــي» ع ـنــد ال ـطــريــق الـســريــع
في جنوب دمشق ،وإلقاء القبض
على منفذه ،وأن «التفجير الــذي
سمع صوته في دمشق عبارة عن
تفجير عبوة مفخخة دون وقوع
ضحايا».
وأك ــد مــديــر الـمــرصــد الـســوري
رام ــي عـبــدالــرحـمــن ،أن االنـفـجــار
وق ــع ق ــرب ف ــرع أم ـنــي ف ــي جـنــوب
دمشق ،واستهدف شخصية أمنية
رفـيـعــة ،وأسـفــر عــن سـقــوط قتلى
ً
وجــرحــى ،مـشـيــرا إل ــى أن ــه أعقبه
تبادل كثيف إلطالق النار.
ووفــق مصادر إعالمية تابعة
للمعارضة ،فإن «سرية أبوعمارة
للمهام الخاصة» التابعة للجيش
ا لـحــر تـبـنــت التفجير ،موضحة
أنها استهدفت مفرزة أمنية بدوار
ال ـجــوزة جـنــوب حــي كفر سوسة
ع ـنــد الـمـتـحـلــق ال ـج ـنــوبــي داخ ــل
دمشق».
وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد ت ـ ــأم ـ ـي ـ ــن ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة
ومحيطها ،أزالت السلطات أغلبية
الـ ـح ــواج ــز األمـ ـنـ ـي ــة مـ ــن ش ـ ــوارع
دم ـش ــق الــرئ ـي ـس ـيــة .وإلـ ــى جــانــب
االنتصارات الميدانية ،برزت خالل
الـفـتــرة الـمــاضـيــة م ــؤش ــرات على
بــدء انـفـتــاح عــربــي تـجــاه دمشق،

الجزائر :جنرال متقاعد
يفتتح باب الترشح للرئاسة

أعلن الجنرال المتقاعد علي
غديري ،مساء أمس األول،
ترشحه لالنتخابات الرئاسية
الجزائريةُ ،ليصبح أول مرشح
في االقتراع المقرر إجراؤه
في أبريل المقبل ،في وقت
ّ
يلف الغموض نوايا الرئيس
عبدالعزيز بوتفليقة ،الذي
يحكم الجزائر منذ .1999
وتأتي خطوة غديري ،غداة
إعالن الرئاسة الجزائرية أن
ُ
االنتخابات الرئاسية ستجرى
في  18أبريل المقبل.
وتنتهي في  28أبريل المقبل
الوالية الرابعة لبوتفليقة (81
عاما) .ورغم وضعه الصحي،
يدعوه معسكره منذ أشهر
إلى الترشح لوالية رئاسية
خامسة.

صبية سوريون يلعبون في جرمانا جنوب دمشق أمس (أ ف ب)
تمثل في زيارة الرئيس السوداني
عمر البشير ،ثم بافتتاح كل من
اإلمارات والبحرين سفارتيهما.

قصف إسرائيلي
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،أع ـلــن مصدر
عسكري سوري «تصدي الدفاعات
ال ـج ــوي ــة ب ـك ـف ــاءة عــال ـيــة ل ـع ــدوان
جوي إسرائيلي استهدف المنطقة
الجنوبية ،وتمنعه من تحقيق أي
من أهدافه».

لقاء سوري  -إماراتي في أبوظبي
في أول نشاط اقتصادي بين اإلمارات وسورية
منذ سنوات ،عقد أمس ،لقاء رسمي موسع بين وفد
من اتحاد غرف التجارة بأبوظبي وآخر من غرفة
صناعة دمشق وريفها.
وأش ـ ـ ــار رئـ ـي ــس غ ــرف ــة دمـ ـش ــق س ــام ــر ال ــدب ــس،
ل ـمــوقــع «االقـ ـتـ ـص ــادي» ،إل ــى أن م ـح ــور الـصـنــاعــة
مــن أهــم مــا ستتم مناقشته مــن خــال استعراض
الــدعــم والـتـسـهـيــات الـمـتــاحــة مــن الـحـكــومــة لهذا
القطاع خاصة فــي المناطق الصناعية والفرص
االستثمارية المتاحة.
ووص ـ ــف ال ــدب ــس ،زي ـ ــارة ال ــوف ــد الـ ـس ــوري إلــى
اإلمارات ،التي أتت بدعوة من اتحاد غرف التجارة
ً
ً
والصناعة اإلمــاراتــي «بالمهمة جــدا» ،مشيرا إلى

سلة أخبار

االهتمام الكبير من اتحاد غرف التجارة والصناعة
في اإلمارات بإقامة شراكات استثمارية والمساهمة
ً
بالمشاريع الصناعية في سورية ،الفتا إلى أن رجال
األعمال اإلماراتيين راغبون باالستثمار في سورية.
وسيتضمن اللقاء مواضيع التبادل التجاري
والـصــادرات والــزراعــة والتطور العمراني ،إضافة
لتفعيل النشاط السياحي والعالقات المصرفية
بين البلدين ،والتعريف بمناخ االستثمار السوري.
كما سيتم التركيز على المشاريع االستثمارية
المتوقفة لرجال األعمال اإلماراتيين في سورية،
وسبل إعــادة تفعيلها بالتعاون مع المستثمرين
السوريين ،إضافة إلمكانية إطالق مشاريع جديدة
تحتاجها سورية في مرحلة إعادة اإلعمار.

وأوضـ ـ ـ ـ ــح مـ ــديـ ــر الـ ـم ــرص ــد أن
«المنطقة المستهدفة تقع جنوب
دمشق قرب منطقة الكسوة ،التي
استهدفت مرات عدة في السابق»،
ً
مـبـيـنــا أن ـه ــا «ت ـض ــم مـسـتــودعــات
أس ـل ـح ــة لـ ـح ــزب الـ ـل ــه وم ـقــات ـل ـيــن
إيرانيين».
ونقلت قناة اإلخبارية السورية
ً
صـ ـ ـ ــورا وفـ ـي ــدي ــوه ــات ل ـل ـت ـصــدي
ل ـل ـه ـجــوم الـ ـج ــوي ع ـلــى الـمـنـطـقــة
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ،مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى أن 5
ص ــواري ــخ م ــن أص ــل  6اسـتـهــدفــت
محيط مطار دمشق دون أن تصيب
أي أه ـ ــداف ،والـ ـس ــادس سـقــط في
أرض زراعية.
وأف ـ ـ ـ ــادت وكـ ــالـ ــة «س ـبــوت ـن ـيــك»
الروسية بأن الهجوم تم بالتحديد
قرب منطقة التلول الحمر الواقعة
إل ـ ــى ش ــرق ــي بـ ـل ــدة ح ـض ــر بــريــف
ال ـق ـن ـي ـطــرة» ،م ـش ـيــرة إل ــى تحليق
مـكـثــف لـلـطـيــران اإلســرائ ـي ـلــي في
سماء الجوالن السوري المحتل.

هضبة الجوالن
وبـ ـع ــد رفـ ـض ــه ال ـت ـع ـل ـي ــق عـلــى
الـ ـهـ ـج ــوم ،عـ ــاد ال ـم ـت ـح ــدث بــاســم
الـ ـجـ ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي أف ـي ـخ ــاي
ً
أدرع ـ ـ ــي ،وأعـ ـل ــن الحـ ـق ــا اع ـت ــراض
منظومة «القبة الحديدية» قذيفة
ص ــاروخ ـي ــة أط ـل ـقــت ع ـلــى هضبة
ً
الجوالن ،مشيرا إلى أنه تم الدفع

ب ـت ـع ــزي ــزات أم ـن ـيــة إلـ ــى الـمـنـطـقــة
للبحث والتفتيش ،وقصف مرابض
إطــاق الصواريخ داخــل األراضــي
السورية.
وم ـن ــذ بـ ــدء ال ـ ـنـ ــزاع ف ــي ،2011
ً
ً
ق ـص ـفــت إس ــرائ ـي ــل م ـ ـ ــرارا أه ــداف ــا
ع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة بـ ـس ــوري ــة ،آخـ ــرهـ ــا فــي
 12يـنــايــر الـحــالــي بـمـطــار دمشق
الــدولــي ،ال ــذي أقــر رئـيــس ال ــوزراء
ب ـن ـي ــام ـي ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو األس ـ ـبـ ــوع
ال ـمــاضــي ،فــي تعليق نـ ــادر ،بأنه
اس ـت ـه ــدف «م ـس ـت ــودع ــات أسـلـحــة
ً
إيـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة» ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إل ـ ـ ــى م ـئ ــات
ال ـضــربــات الـمـمــاثـلــة لـمـنــع إي ــران
ال ــرامـ ـي ــة مـ ــن ت ــرس ـي ــخ وج ــوده ــا
ال ـع ـس ـك ــري ف ــي س ــوري ــة وإرس ـ ــال
أسـ ـلـ ـح ــة م ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـورة إل ـ ــى الـ ـح ــزب
اللبناني.

مضادات أميركية
وبــالـتــزامــن مــع م ــرور عــام على
هجوم تركيا والفصائل الموالية
في الشمال ،قتل  3مدنيين وإصابة
تـسـعــة آخ ــري ــن أم ــس ف ــي انـفـجــار
حافلة مفخخة بمدينة عفرين ،وفق
المرصد السوري.
إلى ذلك ،كشفت صحيفة «يني
عـ ـق ــد» ،أم ـ ــس ،ع ــن ت ــزوي ــد ج ـهــات
أميركية معارضة لـقــرار الرئيس
دونــالــد تــرامــب سحب الـقــوات من
س ــوري ــة وح ـ ــدات ح ـمــايــة الـشـعــب

الكردية بدفعة كبيرة من األسلحة
الحديثة.
وأو ض ـحــت الصحيفة التركية
أن ه ــذه الــدفـعــة تتضمن «كميات
كـبـيــرة» مــن ال ـصــواريــخ الـمـضــادة
ل ـل ــدب ــاب ــات م ــن ط ـ ــراز «جـيـف ـلـيــن»،
و»تاو» ،من المتوقع أن يستخدمها
األكراد ضد الدبابات التركية التي
ً
تستعد لدخول منطقة منبج قريبا.
وحسب الصحيفة ،فإن الوحدات
الخاصة التركية تبحث عن أماكن
تخزين هذه الصواريخ في منبج،
مـمــا يــؤخــر ش ــن الـجـيــش الـتــركــي
عملية عسكرية في المنطقة.

جبهة إدلب
وبـيـنـمــا أع ـل ـنــت وزارة الــدفــاع
الـ ـت ــركـ ـي ــة اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار أن ـش ـط ـت ـه ــا
الـعـسـكــريــة ف ــي  12نـقـطــة مــراقـبــة
الـمـتــوزعــة عـلــى خ ـطــوط الـتـمــاس
مع النظام السوري في إدلــب ،في
إطار تفاهمات أستانة مع روسيا
وإي ـ ـ ـ ــران وات ـ ـفـ ــاق س ــوتـ ـش ــي ،نـفــذ
ال ـط ـي ــران ال ــروس ــي أم ــس سلسلة
مــن ال ـغــارات الـجــويــة على «جبهة
ً
الـنـصــرة ســابـقــا» فــي بـلــدتــي خــان
السبل والجانودية فــي الريفيين
ال ـج ـنــوبــي وال ـغ ــرب ــي لـلـمـحــافـظــة.
وأف ـ ـ ــاد مـ ـص ــدر ع ـس ـك ــري روسـ ــي،
«سبوتنيك» ،بأن الغارات استهدفت
مـ ـ ـق ـ ــرات وم ـ ـس ـ ـتـ ــودعـ ــات ذخـ ـي ــرة

ً
تابعة للنصرة ،مشيرا إلــى رصد
مـجـمــوعــات م ــن مسلحيها تـقــوم
بتجهيز مـقــرات أسلحة وذخـيــرة
ومـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــات إط ـ ـ ـ ـ ــاق ص ـ ـ ــواري ـ ـ ــخ،
ً
تحضيرا الستهداف مواقع الجيش
الـ ـس ــوري ال ـم ـن ـت ـشــرة ف ــي مـنــاطــق
متاخمة بــأريــاف إدلــب والالذقية
وحماة.

«العزم المتأصل»
وعلى جبهة دير الــزور ،أعلنت
قـ ــوة ال ـم ـه ــام ال ـم ـش ـتــركــة لعملية
«العزم المتأصل» بقيادة الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،أم ـ ـ ــس ،ن ـج ــاح ـه ــا مــع
شـ ــركـ ــائ ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي قـ ـ ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــة
الديمقراطية (قسد) في تحرير 3
قــرى إضافية من تنظيم «داعــش»
ه ــي الـكـشـمــة ،وس ـي ــرات مـسـعــود،
والـشـفـعــة ،مــؤكــدة أن ــه فــي الـفـتــرة
م ــن  7إل ــى  13ي ـنــايــر ت ــم الـقـضــاء
على  200من مقاتليه بينهم أحد
القياديين البارزين.
وغـ ـ ـ ـ ــداة م ـق ـت ــل  ،16ب ـي ـن ـه ــم 6
مدنيين ،في قصف على المنطقة
ذاتـهــا ،قتل  20من «داع ــش» ،أمس
األول ،فــي غ ــارات شنتها طائرات
حربية عراقية استهدفت الجيب
األخـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ــواقـ ـ ــع تـ ـح ــت س ـي ـط ــرة
التنظيم في محافظة دير الزور.
(عواصم -وكاالت)

«التحالف» يقصف
مخازن «درون» بصنعاء

شن التحالف الذي تقوده
السعودية ،مساء أمس األول،
عدة ضربات جوية على
العاصمة اليمنية صنعاء،
وصفتها مواطنة بأنها أشد
الضربات خالل عام ،وذلك في
وقت تجد فيه األمم المتحدة
صعوبة في تنفيذ اتفاق سالم
جرى التوصل إليه ديسمبر
الماضي.
وذكر متحدث باسم "التحالف"
أن طائراته الحربية هاجمت
سبع منشآت عسكرية تستخدم
لعمليات الطائرات المسيرة
"درون" التابعة لقوات الحوثيين.
وتخوض حركة الحوثي
المتحالفة مع إيران الحرب ضد
حكومة الرئيس عبدربه منصور
هادي ،المدعومة من الرياض،
والتي أودت بحياة عشرات
اآلالف من األشخاص وتركت
الماليين على شفا المجاعة.

رئاسة زيمبابوي
تتعهد بحملة قمع

مصر :استعدادات لـ « 25يناير» وزيارة ماكرون
تجديد الخطاب الديني يحضر في ندوة بوزارة العدل وافتتاح «أكاديمية األئمة»
●

القاهرة  -رامي إبراهيم

بينما أصــدر الرئيس المصري ،عبدالفتاح
ً
الـسـيـســي ق ـ ــرارا بــإل ـغــاء تـخـصـيــص نـسـبــة 10
فــي الـمـئــة مــن رس ــوم زيـ ــارة الـمـنــاطــق األثــريــة
لـلـمـحـلـيــات ،وص ــل وزي ــر االق ـت ـصــاد والـمــالـيــة
ال ـفــرن ـســي ،ب ــرون ــو لــوم ـيــر ،إل ــى ال ـقــاهــرة أمــس
لــإعــداد لــزيــارة الــرئـيــس الـفــرنـســي ،إيمانويل
مـ ــاكـ ــرون ال ـم ــرت ـق ـب ــة ن ـه ــاي ــة ال ـش ـه ــر الـ ـج ــاري،
وسيلتقي لومير خــال زيارته رئيس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ،مـصـطـفــى مــدبــولــي ،بـحـضــور وزراء
المجموعة االقتصادية.
ورغم عدم وجود دعوات للتظاهر في الذكرى
السابعة لثورة  25يناير  ،2011التي انطلقت
ً
وقتها تــزامـنــا مــع االحـتـفــاالت السنوية بعيد
ال ـش ــرط ــة ،أع ـل ـنــت وزارة الــداخ ـل ـيــة الـمـصــريــة،
حــال ال ـطــوارئ القصوى فــي جميع قطاعاتها
اسـتـعــدادا لتأمين عيد الـشــرطــة وذك ــرى ثــورة
 25يـنــايــر بــات ـخــاذ ال ـتــداب ـيــر ال ــازم ــة لتأمين

الـبــاد ،تحسبا ألي حالة طارئة بالتزامن مع
االحتفاالت.
وقالت مصادر أمنية ،لـ «الجريدة» ،إن الوزارة
ستدفع بقوات التدخل السريع والمجموعات
ال ـق ـت ــال ـي ــة بـ ــال ـ ـشـ ــوارع والـ ـمـ ـي ــادي ــن ال ـم ـه ـم ــة،
فـضــا عــن نـشــر الـخــدمــات ال ـمــروريــة مدعومة
ب ـم ـج ـمــوعــات مـسـلـحــة ع ـلــى الـ ـط ــرق ،وال ــرب ــط
المباشر بين غرف العمليات بمديريات األمن
وغــرفــة العمليات الـمــركــزيــة ب ــال ــوزارة والــربــط
بين مختلف األجـهــزة األمنية لسرعة التدخل
العاجل ،وتلبية استغاثات المواطنين واتخاذ
اإلجراءات الالزمة.
وأكدت المصادر ،أن وزير الداخلية ،محمود
توفيق ،شدد في اجتماعات موسعة بمساعديه
لـ ــأمـ ــن ال ــوطـ ـن ــي واألم ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام والـ ـم ــرك ــزي
والحراسات والتأمين والشرطة المتخصصة
وال ـح ـمــايــة الـمــدنـيــة والـ ـم ــرور وم ــدي ــري األم ــن
وضباط المفرقعات والنجدة على رفع درجات
االس ـت ـع ــدادات األمـنـيــة لـلـقـصــوى ،والتمشيط

المستمر لمواقع المنشآت العامة على مدى
الساعة بواسطة خـبــراء المفرقعات وتكثيف
الــوجــود األمـنــى بمحيط الميادين الرئيسية،
وتكثيف إجراء ات التأمين ورفع درجة اليقظة
األمنية لرجال الشرطة بالشوارع والميادين،
والتصدي ألي محاوالت الستهداف المنشآت
أو المواطنين أو دور العبادة.

تجديد الخطاب الديني
وفي إطار سعي الدولة المصرية إلى مواجهة
الفكر المتطرف وتجديد الخطاب الديني ،قال
وزير العدل المصري ،حسام عبدالرحيم ،خالل
كلمته فــي إط ــار أع ـمــال ال ـنــدوة التثقيفية عن
اإلرهاب ومواجهة التطرف وتأثيره على الدولة،
والتي عقدت أمس بوزارة العدل ،إن «دحر الفكر
الـمـتـطــرف ال يـقــل أهـمـيــة عــن مـعــركــة مــواجـهــة
اإلرهاب واإلرهابيين ،ومن ثم كان لزاما مواجهة
هذا الفكر المتطرف األسود بالفكر المعتدل على

كل المستويات ،سواء في المساجد أو الكنائس
أو ال ـمــدارس أو الـجــامـعــات أو وســائــل اإلعــام
وكذلك الوزارات».
وأش ــار عـبــدالــرحـيــم ،إلــى أن «ال ـ ــوزارة قامت
بإعداد التشريعات التي تواجه الفكر المتطرف،
وعقدت الندوات حول التوعية الفكرية لمواجهة
هذا الفكر وإبعاده ووسائل تحقيقه».
وفي كلمته ،أكد مستشار رئيس الجمهورية
للشؤون الدينية ،أسامة األزهري ،أن «التيارات
الدينية المتطرفة ،ومنها اإلخــوان والدواعش
ومن تفرع منهم ،جعلوا قضية اإلمامة واإلدارة
وتحويلها لفكرة الحكم ،وهــو ما ذكــره حسن
البنا في رسائله ،حيث ذكر أن الحكم واإلمامة
من أصول الدين ال من فروعه ،وهو األمر الذي
فتح أبوابا من الدماء والعنف إلى اآلن».
وأش ــار األزه ــري ،الــى أن «الـتـيــارات الدينية
ال ـم ـت ـط ــرف ــة ،والـ ـت ــي م ـن ـهــا اإلخـ ـ ـ ــوان وداعـ ـ ــش،
يسعون دائما إلى تدمير وتفجير مفهوم الوطن
والمواطنة لدى الشباب من خالل سعيهم إلى

تــدمـيــر وتـشــويــه الــوطــن واإلسـ ــاءة لــه وإط ــاق
الشائعات».
وتابع أن «التيارات الدينية المتطرفة تتبع
األف ـكــار السبع فــي منهجها لتدمير األوط ــان،
ولتجنيد ا لـشـبــاب ،و هــي التكفير والجاهلية
وال ــوع ــد والـ ـب ــراء واالس ـت ـع ــاء وح ـمــل الـســاح
وحتمية الصدام والتمكين انتهاء بالخالفة».
وف ــي سـيــاق مـتـصــل ،افـتـتــح وزي ــر األوق ــاف،
مختار جمعة ،أكاديمية األوقاف لتدريب األئمة
والدعاة في مدينة السادس من أكتوبر .ويضم
مجلس أمناء األكاديمية نخبة من كبار العلماء
والـمـفـكــريــن واألكــادي ـم ـي ـيــن فــي التخصصات
المختلفة.
وقال جمعة ،إن افتتاح االكاديمية يأتي في
إطــار «جـهــود وزارة األوق ــاف الــرامـيــة لالرتقاء
ب ـم ـس ـتــوى األئـ ـم ــة وال ــواعـ ـظ ــات ب ـمــا يــؤهـلـهــم
للتعامل الجاد مع قضايا العصر ومستجداته
ومــواجـهــة التحديات الـمـعــاصــرة ،وحـمــل لــواء
الوسطية وتجديد الخطاب الديني».

مالي :مقتل  8في هجوم
على قوات السالم الدولية

ماي تتخوف من «مؤامرات برلمانية»
وتعرض اليوم خطة جديدة لـ «بريكست»

وزير التجارة الخارجية البريطاني يحذر من «تسونامي سياسي»
بـيـنـمــا م ــن الـمـنـتـظــر أن تلقي
رئـ ـيـ ـس ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة
الـمـحــافـظــة ت ـيــريــزا م ــاي خطابا
أم ــام ال ـن ــواب ال ـي ــوم ،تـكـشــف فيه
خـطـتـهــا ال ـجــديــدة ب ـشــأن خ ــروج
بريطانيا من االتـحــاد األوروبــي
(بريكست) ،بعدما رفض النواب
بنسبة كثيفة في  15يناير االتفاق
الــذي توصلت إليه مــع بروكسل
فـ ــي نـ ـه ــا ي ــة  ،2018نـ ـ ــدد مـكـتــب
رئيسة الــوزراء ،أمــس ،بمؤامرات
اتـ ـه ــم ب ــرل ـم ــان ـي ـي ــن ب ـت ــدب ـي ــره ــا،
لسحب مـلــف «بــريـكـســت» مــن يد
مــاي هــذا األس ـبــوع ،معتبرا ذلك
«مقلقا جدا».

وأوردت ال ـص ـحــافــة ،أم ــس،
أن بعض النواب يعتزم طرح
تعديالت تتعلق بنظام عمل
مجلس العموم ،لعرقلة خطط
ماي بشأن «بريكست».
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت نـ ـ ــاط ـ ـ ـقـ ـ ــة ب ـ ــاس ـ ــم
رئــاســة الـحـكــومــة إن «الشعب
البريطاني ّ
صوت للخروج من
االتحاد األوروبــي ،المقرر في
 29م ــارس ،ومــن األســاســي أن
يلتزم السياسيون المنتخبون
بـ ـه ــذا الـ ـ ـق ـ ــرار» ،م ـت ــاب ـع ــة« :أي
محاولة لسحب قدرة الحكومة
على توفير الشروط القانونية
لـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــروج مـ ـنـ ـتـ ـظ ــم ف ـ ـ ــي ه ـ ــذه

اللحظة التاريخية أ مــر مقلق
جدا».
وك ـش ـف ــت ت ـق ــاري ــر أن ال ـنــائــب
ال ـع ــام ال ـس ــاب ــق دوم ـن ـي ــك غــريــف
سيقدم ،الـيــوم ،مقترحا لتأجيل
«بريكست» ،كإجراء توافقي بين
ال ـح ـكــومــة وأح ـ ـ ــزاب ال ـم ـعــارضــة
م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ،وب ـ ـيـ ــن نـ ـ ـ ــواب ح ــزب
ال ـم ـحــاف ـظ ـيــن ال ـح ــاك ــم م ــن جـهــة
أخرى.
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،ح ـ ــذر وزي ــر
التجارة الخارجية ليام فوكس،
أم ــس ،مــن «تـســونــامــي سياسي»
إذا لم يحترم الـنــواب التصويت
الشعبي في استفتاء .2016

وانتقد الذين يطالبون رئيسة
الوزراء بأن تستبعد بشكل قاطع
االنسحاب من دون اتفاق ،وهو ما
تدعو إليه المعارضة العمالية،
معتبرا أن «أحـمــق مــا يمكن في
مفاوضات هو التخلي عن أقوى
ورقة بيدنا».
من ناحيته ،قال رئيس الوزراء
النمساوي سبستيان كــروز إنه
يمكن التفكير فــي تأخير موعد
خ ـ ــروج بــري ـطــان ـيــا م ــن االت ـح ــاد
األوروبي لبضعة أشهر ،في حال
أعــدت لندن خطة واستراتيجية
منتظمة لهذا الغرض.
(لندن  -وكاالت)

ذكر غورد تشارامبا
المتحدث باسم رئيس
زيمبابوي امرسون
منانغاغوا أن الحملة
الوحشية ،التي شنتها
الحكومة على االحتجاجات
العنيفة األسبوع الماضي
ما هي إال داللة على الطريقة
التي سترد بها السلطات
على المظاهرات في
المستقبل.
وقال تشارامبا ،الذي يقوم
بزيارة رسمية مع منانغاغوا
إلى أذربيجان ،لصحيفة
"صنداي ميل" التي تسيطر
عليها الدولة ،إن "الحكومة
لن تقف مكتوفة األيدي
بينما تعلن مصالح ضيقة
من هذا القبيل عن نفسها
بصورة عنيفة .الرد حتى
اآلن ما هو إال نذير لما هو
آت".

تيريزا ماي وزوجها فيليب في طريقهما إلى الكنيسة في ويكومب أمس (اي بي ايه)

أفاد مصدر مقرب من قوة
األمم المتحدة في مالي
بأن ثمانية من جنود حفظ
السالم التشاديين قتلوا،
أمس ،في "هجوم إرهابي"
استهدف قاعدة عسكرية
للمنظمة الدولية في شمال
شرق مالي.
وتابع المصدر في كيدال،
التي تبعد نحو  200كلم
جنوب القاعدة" ،وفقا
لحصيلة جديدة مؤقتة ،قتل
ثمانية من قوات حفظ السالم
التشاديين" في اغلوك ،حيث
وقع الهجوم في الصباح
الباكر.
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إسرائيل تغلق مدارس «أونروا» بالقدس ...وتدخل أموال قطر إلى غزة
زار بنيامين نتنياهو ،تشاد،
البلد اإلفريقي ذا الغالبية
المسلمة ،وأعلن إعادة العالقات
الدبلوماسية معه ،في خطوة
وصفها بـ«اختراق تاريخي»،
في حين سمحت السلطات
اإلسرائيلية بإدخال أموال منحة
قطرية لقطاع غزة الخاضع
لـ «حماس» ،وقررت إغالق
مدارس منظمة «أونروا» في
القدس المحتلة.

«زيارتنا لبلد
مسلم على
حدود ليبيا
والسودان
ً
تشكل اختراقا
ً
تاريخيا
وتغضب إيران

رئيس الوزراء
اإلسرائيلي

بعد نصف قرن على آخر زيارة
لرئيس وزراء إسرائيلي إلى البلد
اإلفــريـقــي ذي الغالبية المسلمة،
زار رئيس الحكومة اإلسرائيلية
بنيامين نتنياهو ،أم ــس ،تشاد،
في خطوة وصفها بأنها «اختراق
تاريخي» ،وأعلن خاللها استئناف
الـعــاقــات الــدبـلــومــاسـيــة الـتــي تم
قطعها عام .1972
واسـ ـتـ ـقـ ـب ــل وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الـ ـتـ ـش ــادي ش ــري ــف م ـح ـم ــد زيـ ــن،
نـتـنـيــاهــو ،بــالـعــاصـمــة انجمينا،
حيث اجتمع به قبل لقاء الرئيس
التشادي إدريــس ديبي ،الــذي زار
إس ــرائ ـي ــل ف ــي نــوفـمـبــر الـمــاضــي،
بهدف تعزيز التعاون في المجال
األم ـنــي والـعـسـكــري ،وكــذلــك فتح
ال ـم ـج ــال الـ ـج ــوي ال ـت ـش ــادي أم ــام
الـ ــرحـ ــات ال ـج ــوي ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
المتجهة إلى أميركا الالتينية.
وقــال نتنياهو قبل أن يستقل
ال ـطــائــرة م ــن م ـطــار ب ــن غ ــوري ــون،
بــالـقــرب مــن تــل أب ـيــب ،إن الــزيــارة
«إلى بلد مسلم كبير جدا له حدود
ً
مع ليبيا والسودان تشكل اختراقا
ً
تاريخيا».
وأضــاف أن «الزيارة تندرج في
إط ــار ال ـث ــورة ال ـتــي ن ـقــوم بـهــا في
الـعــالــم الـعــربــي والـمـسـلــم ،والـتــي
وع ـ ُ
ـدت بــإنـجــازهــا» .ورأى أن «كل
ذلك يثير استياء بل غضب إيران
والفلسطينيين ،ا ل ــذ ي ــن يسعون
ل ـم ـنــع ذل ـ ــك الـ ـتـ ـق ــارب ،ل ـك ـن ـهــم لــن
يتمكنوا من ذلك».
وتابع رئيس الوزراء االسرائيلي
ال ـ ــذي ي ــأم ــل إع ـ ـ ــادة ان ـت ـخــابــه في
انتخابات التاسع من أبريل المقبل،
وي ــواج ــه ك ــذل ــك إم ـكــان ـيــة اتـهــامــه
بالفساد في تحقيقات ،األسابيع
المقبلة« :سيكون هناك مزيد من
الدول قريبا».
ورفض نتنياهو وديبي ،خالل
زيــارة األخير لتل أبيب ،اإلفصاح
عما إذا كانت محادثاتهما تناولت
ص ـف ـق ــات أسـ ـلـ ـح ــة .ل ـك ــن م ـص ــادر
أمـنـيــة تـشــاديــة قــالــت إن الجيش
ال ـت ـشــادي ووك ــال ــة االسـتـخـبــارات

الوطنية تزودتا بمعدات عسكرية
إسرائيلية لمواجهة المتمردين في
شمال البالد وشرقها.
وتشاد ،البالغ عدد سكانها 15
مليون نسمة ،هي إحدى دول غرب
إفريقيا ،التي تشارك وبدعم غربي
ف ــي عـمـلـيــات عـسـكــريــة لمكافحة
ج ـمــاعــة «ب ــوك ــو ح ـ ـ ــرام» وتـنـظـيــم
«داعش».
يذكر أن الزيارة األخيرة لرئيس
حكومة إسرائيلية لتشاد كانت عام
 ،1969وقامت بها غولدا مائير.

نتنياهو وديبي خالل مؤتمرهما الصحافي المشترك في انجمينا أمس
قطر من تحويل دفعتين في نهاية
عام .2018

مدارس القدس
م ــن جــانــب آخـ ــر ،نـ ــددت منظمة
التحرير الفلسطينية ،أمــس ،بقرار
إس ــرائـ ـي ــل إغ ـ ـ ــاق م ـ ـ ــدارس وك ــال ــة
األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة لـ ـغ ــوث وتـشـغـيــل
الالجئين الفلسطينيين «أون ــروا»
فــي ش ــرق مــديـنــة ال ـقــدس المحتلة.
واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية
للمنظمة حنان عشراوي ،في بيان،
أن «الخطوة االستفزازية تستهدف
ال ــاجـ ـئـ ـي ــن وحـ ـق ــوقـ ـه ــم فـ ــي إطـ ــار
استراتيجية دولة االحتالل القائمة
على تهويد المدينة المقدسة».

من جانبه ،قال المتحدث باسم
«أونروا» سامي مشعشع ،إن الوكالة
لم تتلق أي بالغ رسمي بخصوص
النية اإلسرائيلية بإغالق مدارسها
ف ــي ال ـج ــان ــب ال ـش ــرق ــي م ــن مــديـنــة
القدس.
ول ـفــت إل ــى أن و ّجـ ــود «أونـ ـ ــروا»
في القدس «ليس منة من إسرائيل،
وإنما هو بقرار أممي دولي».
وج ــاء ذلــك بعد أن أف ــادت هيئة
البث اإلسرائيلي بأن «مجلس األمن
القومي» قرر إغالق المدارس التابعة
ل ـ ــ«أون ـ ــروا» ف ــي ال ـق ــدس الـشــرقـيــة،
وأنه تقرر أن «تحل محلها مدارس
تخضع إلشراف الدولة» .وذكرت أنه
بداية من العام الدراسي المقبل لن
ُت َ
صدر تراخيص لمدارس الوكالة.

(رويترز)

ورح ـ ــب رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة ال ـق ــدس
ال ـســابــق اإلس ــرائ ـي ـل ــي ن ـيــر بــركــات
ب ــالـ ـق ــرار ،وق ـ ــال إنـ ــه «ح ـ ــان الــوقــت
لوضع حد لكذبة الالجئين» ،معتبرا
أن «أون ـ ـ ــروا تـ ــروج ع ـبــر مــدارس ـهــا
لـلـكــراهـيــة والـتـحــريــض عـلــى دولــة
إسرائيل وشعبها اليهودي».

صراع إسرائيلي
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،وج ـ ــه وزي ــر
األمن اإلسرائيلي األسبق ،أفيغدور
ليبرمان ،انتقادات شديدة اللهجة
لـنـتـنـيــاهــو ،وات ـه ـمــه بــالـسـفــر إلــى
ت ـش ــاد لـلـفــت األنـ ـظ ــار ع ــن إدخـ ــال
األم ــوال والــوقــود ،وهــو ما اعتبره
«خـ ـض ــوع واس ـت ـس ــام دول ـ ــة ذات

سيادة لــإرهــاب» .وجــدد ليبرمان
دعــواتــه اشـتــراط السماح بإدخال
ال ـم ـن ـحــة ال ـق ـط ــري ــة وغ ـي ــره ــا إل ــى
الـ ـقـ ـط ــاع ،ب ـ ــاإلف ـ ــراج عـ ــن ال ـج ـنــود
واإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـيـ ـي ــن األسـ ـ ـ ـ ــرى ل ــدى
«حماس».
وجـ ــاء ذلـ ــك ،بــال ـتــزامــن م ــع نشر
ّ
نتنياهو شريط فيديو َيتهم فيه
الـيـســار ووس ــائ ــل إع ــام بالضغط
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام أفـ ـيـ ـخ ــاي
ماندلبليت إلقناعه بــأن ُيـ ّ
ـوجــه له
ّ
االتهام في  3قضايا فساد أوصت
الـشــرطــة بتوجيه االت ـهــام لرئيس
الوزراء فيها ،وذلك قبل ثالثة أشهر
ّ
التشريعية.
من االنتخابات
(القدس ،غزة -أ ف ب،
د ب أ ،رويترز)

• «لجنة األطباء» تعتذر عن إعالنها خطأ مقتل طفل • مسيرة إلى البرلمان والمحامون على الخط

سودانيون يتظاهرون في مدينة أم درمان أمس

وســط اسـتـمــرار التظاهرات المناهضة
للحكومة في السودان ،والتي انطلقت منذ
 19ديسمبر الماضي ،توجه الرئيس عمر
البشير ،أمس ،ولليوم الثاني على التوالي،
ّ
بكلمة إلى «شباب السودان» ،الذين يشكلون
ّ ً
ً
ً
جزءا كبيرا من الحراك االحتجاجي ،معبرا
عن «احترامه الكامل للشباب الذي تظاهر
بحثا عن أوضاع أفضل ولتحقيق مطالب
اقتصادية».
وفـ ـ ــي ك ـل ـم ـت ــه أمـ ـ ـ ــام حـ ـش ــد ج ـم ــاه ـي ــري
بمنطقة الكريدة في واليــة النيل األبيض،
ج ـ ّـدد الـبـشـيــر تــأكـيــده أن ب ــاده «تـتـعــرض
لمؤامرات ودسائس» .وقال« :بعض الناس
طلبوا تأجيل زيارتي ألنكم قد ال تقابلوني،
وأن ــا رفـضــت التأجيل ،وقـلــت لــو قابلوني
معناها عبرنا ،وإذا رفضونا إحنا حنسلم
الراية من جديد» .وتابع« :نحن ال ّ
نبدل وال
ّ
نغير مبادئنا التي جئنا بها إلــى الحكم،
كــل ال ـقــوى الـمـعــاديــة لــإســام ال يعجبها
االسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي الـ ـ ـس ـ ــودان ،والـ ـت ــآم ــر عـلــى
السودان ّ
يهد الجبال ،لكن السودان أقوى

م ــن ال ـج ـبــال وأث ـب ــت م ـن ـهــا ،رغ ــم أن ـنــا نـمـ ّـر
بحصار اقتصادي وإعالمي ودبلوماسي
وحرب وتآمر».
ّ
وشدد على أن «الحكومة تعلم أن هناك
ً
ن ـق ـصــا ف ــي ال ــوق ــود وال ـخ ـب ــز ،ل ــذل ــك ،خــرج
ش ـب ــاب لـلـتـعـبـيــر ،ل ـكــن الـمـنــدسـيــن دم ــروا
وق ـت ـلــوا ال ـم ـت ـظــاهــريــن ،وآخ ــره ــم الـطـبـيــب
ب ــاب ـك ــر ع ـب ــدال ـح ـم ـي ــد ،ال ـ ــذي ق ـت ــل ب ـســاح
غير مــوجــود فــي ال ـســودان ،وال تستخدمه
الـشــرطــة ،وال ـهــدف إث ــارة ال ــرأي ال ـعــام ضد
ً
الـحـكــومــة» ،م ـشــددا على أنــه يحترم خيار
الشعب السوداني ،وأن الفيصل هو صندوق
االنتخابات.
وأول من أمــسّ ،
عبر البشير في خطاب
أمام مؤتمر لحزبه «المؤتمر الوطني» في
الخرطوم ،عن «احترامه الكامل للشباب الذي
تظاهر لتحقيق مطالب اقتصادية» ،مضيفا
أن «خــروج الشباب في هذا المنحى مبرر،
وتحقيق مطالبهم ّ ال يتم بالتخريب» ،ووعد
بأن الدولة «ستحقق لهم مطالبهم العادلة
ّ
وستحل لهم مشاكلهم».

وشــدد على «ض ــرورة الــدفــاع عــن البالد
وحـ ـف ــظ أم ـن ـه ــا ووح ــدتـ ـه ــا واس ـت ـق ــراره ــا
وسالمة أراضيها وعــدم السماح بتحويل
ً
الشعب السوداني الى الجئين» ،مشيرا الى
أن «شعوب الربيع العربي يعيش جزء كبير
منهم اآلن في السودان» ،محذرا من أن «أعداء
الــوطــن يــريــدون تشتيت الـســودان وشعبه
كما شتتوا شعوب اليمن وســوريــة ،وهذا
لن يحدث أبدا».
مــن نــاحـيـتـهــا ،أصـ ــدرت «لـجـنــة األط ـبــاء
ال ـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــة» ،إحـ ـ ـ ــدى الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـن ـظ ـمــة
ً
الحتجاجات السودان ،أمس ،بيانا اعتذرت
ف ـي ــه عـ ــن إع ــانـ ـه ــا خ ـط ــأ م ـق ـت ــل ط ـف ــل فــي
احتجاجات الخميس الماضي ،وأوضحت
أن «وقوع الخطأ نتيجة لثقتنا في مصدر
مــوثــوق ،ونؤكد أن القتلى اثـنــان :الدكتور
بابكر عبدالحميد ومعاوي بشير».
وكانت الشرطة أكدت أن شخصين قتال
في  17يناير خالل تظاهرات في الخرطوم،
فــي حين أعلنت «لجنة األط ـبــاء» ان ثالثة
أشخاص قتلوا بينهم طبيب وطفل.

ّ
في المقابل ،نظم ،أمس« ،تجمع المهنيين
ّ
الـســودانـيـيــن» ت ـظــاهــرات حــاولــت الـتـحــرك
صــوب مقر البرلمان فــي مدينة أم درمــان،
غـ ــرب الـ ـخ ــرط ــوم ،ل ـت ـقــديــم م ــذك ــرة تـطــالــب
ّ
بتنحي البشير ،وهم يهتفون «حرية سالم
ّ
عدالة» ،اال أن شرطة مكافحة الشغب ،تمكنت
من تفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.
ك ـمــا خ ــرج ــت اح ـت ـج ــاج ــات م ـمــاث ـلــة في
مناطق أخ ــرى ،بينها مدينة مــدنــي ،ثاني
أكبر مدن السودان.
ً
ال ـم ـح ــام ــون بـ ــدورهـ ــم ،سـ ـ ّـيـ ــروا مــوك ـبــا
لتسليم النائب العام مذكرة تحوي مطالب
بتحريك بالغات جنائية ضد نائب الرئيس
ال ـســابــق ،عـلــي عـثـمــان ط ــه ،وال ـق ـي ــادي في
«حزب المؤتمر الوطني» ،الفاتح عزالدين،
بـتـهـمــة «اإلره ـ ـ ــاب وال ـت ـحــريــض ع ـلــى قتل
مواطنين».
وفي الوقت ذاته ،دعت لجنة غير حكومية
للمعلمين إلى الدخول في إضراب بدأ أمس،
ً
ويستمر أسبوعا.
(الخرطوم  -وكاالت)

«اشتراكيو أميركا» يصلون إلى لجنة
المال النيابية ويقلقون «وول ستريت»
احـتـفـلــت ألـكـسـنــدريــا أوك ــازي ــو-
كــورتـيــز ،أصغر نائبة فــي مجلس
ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب األم ـ ـيـ ــركـ ــي وال ـم ـن ـت ـق ــدة
لـمـجـمــوعــات الـضـغــط ،بوصولها
مــع عــدد مــن الـنــائـبــات مــن اليسار
ال ـم ـت ـش ــدد إلـ ـ ــى ال ـل ـج ـن ــة ال ـمــال ـيــة
النافذة في المجلس ،ما يقلق «وول
التي تستعد لعامين من
ستريت»ّ ،
الرقابة المكثفة.
ورأت النائبة البالغة من العمر

ً
 29ع ـ ــا م ـ ــا أن « م ـ ـ ــن ا ل ـم ـس ـت ـح ـيــل
المبالغة بشأن أهمية هذه اللحظة».
ّ
وتصنف أوكازيو-كورتيز نفسها
ب ــأنـ ـه ــا اش ـ ـتـ ــراك ـ ـيـ ــة ،وه ـ ـ ــي ك ـل ـمــة
ً
ً
تعكس انحيازا كبيرا إلــى اليسار
ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،يـعـتـبــره
ً
المحافظون خطرا.
وق ــال ــت أوك ــازي ــو-ك ــورتـ ـي ــز فــي
تـغــريــدة لمليوني ونـصــف مليون
متابع ،إن «الديمقراطيين يختارون

ً
نــوابــا رفـضــوا تمويالت الشركات
الـ ـكـ ـب ــرى ل ـل ـح ـم ــات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة،
ليكونوا أعضاء في لجنة تسيطر
ع ـلــى وول س ـت ــري ــت» ،م ـث ـيــرة منذ
الساعات األولى انتباه اإلعالم إلى
هذه اللجنة.
ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــل ،يـ ـتـ ـفـ ـح ــص
مـحـلـلــو األس ـ ـ ــواق ع ــن ق ــرب نــوايــا
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـيـ ـي ــن ال ـ ــذي ـ ــن تـ ـع ــززت
قوتهم مــع أغلبيتهم الجديدة في

«مبادرة ترامب» تفشل في إنهاء اإلغالق
تواصلت أزم ــة اإلغ ــاق الحكومي الجزئي في
ً
أميركا المستمرة منذ نحو شهر تقريبا ،بعدما
رفض الديمقراطيون اقتراح الرئيس دونالد ترامب
تـقــديــم حـمــايــة مــؤقـتــة لــأشـخــاص الــذيــن وصـلــوا
ّ
ّ
شرعية عندما
إلى الواليات المتحدة بطريقة غير
ً
كانوا أطفاال ،ولمجموعات أخرى من المهاجرين
ّ
الذين ُيواجهون الترحيل ،مقابل موافقة النواب
الديمقراطيين في الكونغرس على إدراج تمويل
بـنــاء الـجــدار الفاصل على الـحــدود مــع المكسيك
بكلفة  5.7مليارات دوالر في موازنة الحكومة.
وتضمن المقترح الرئاسي ،اعتماد قانون ّ
يمدد
 3سنوات الحماية من الترحيل لـ  300ألف مهاجر
مــن الــذيــن أوصلهم أولـيــاء أمــورهــم إلــى الــواليــات
ً
المتحدة بصورة غير شرعية عندما كانوا أطفاال،

ُيعرفون بـ«الحالمين» ( ،)DACAوحماية  300ألف
مهاجر آخرين ممنوح لهم الحماية المؤقتة (.)TPS
ّ
غـيــر أن رئـيـســة مـجـلــس ال ـن ـ ّـواب الــديـمـقــراطـ ّـيــة
ً
معتبرة ّأن مــا تمّ
رفضت مقترح تــرامــب،
نانسي
ّ
تقديمه على أن ــه «تـنــازل رئــاســي ،غير ج ـ ّـدي ،وال
يعدو كونه تجميعا لمبادرات ّ
عدة ّ
تم رفضها في
الـســابــق ،وكــل واح ــدة منها غير مقبولة ،وبشكل
ً
إج ـمــالــي ،ال تـمـثــل ج ـه ــدا ص ــادق ــا الس ـت ـعــادة ثقة
الشعب».
ً
فــي الـمـقــابــل ،لـقــي اق ـت ــراح تــرامــب تــرحـيـبــا من
الجمهوريين ،إذ اعتبر الجمهوري ميتش ماكونيل
زع ـيــم األغ ـل ـبـ ّـيــة ف ــي مـجـلــس ال ـش ـي ــوخ ،أن ــه «ق ــرار
ً
شجاع» ،مشيرا إلى أنه يعتزم عرضه للتصويت.
(واشنطن  -وكاالت)

سفراء أوروبيون يلتقون
مادورو والمعارضة

بلغراد :االحتجاجات ضد
الرئيس دخلت أسبوعها الـ 8

ّ
اقتصادي وإعالمي ودبلوماسي وحرب وتآمر
بحصار
نمر
البشير:
ً

(أ ف ب)

سلة أخبار

ّ
عقد سفراء من االتحاد
ّ
األوروبي لقاءات منفصلة مع
الرئيس الفنزويلي نيكوالس
مادورو ،ورئيس البرلمان
الفنزويلي ،المعارض خوان
غوايدو ،بهدف "المساهمة في
ّ
حل سياسي وسلمي" لألزمة
التي تشهدها البالد.
ّ
وأعلن االتحاد األوروبي
ّ
في بيان ،أمس األول ،أن
ّ
الدبلوماسيين الذين
استدعاهم مادورو ،زاروا
الجمعة قصر ميرافلوريس
الرئاسي ،والتقوا السبت
غوايدو ّ
ونوابا آخرين من
المعارضة.
وعلى غرار موقف المعارضة
ّ
ّ
الفنزويلية ،يعتبر االتحاد
ّ
ّ
األوروبي أن الوالية الرئاسية
ّ
شرعية.
الثانية لمادورو غير
(كراكاس  -أ ف ب)

أموال قطرية
إلــى ذل ــك ،ذك ــرت إذاع ــة الجيش
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،أمـ ــس ،أن ت ــل أبـيــب
رف ـعــت ال ـم ـنــع الـ ــذي فــرض ـتــه قبل
أسبوعين ،على إدخال أموال منحة
قطرية إلى قطاع غزة.
وأضافت اإلذاعــة عبر «تويتر»،
أن «المبعوث القطري سيصل ومعه
األموال المخصصة لغزة عبر مطار
بن غوريون في تل أبيب ،وسيتجه
مباشرة إلى القطاع».
وأوقفت الحكومة اإلسرائيلية،
قـبــل أس ـبــوع ـيــن ،تنفيذ المرحلة
الثالثة من تحويل األموال القطرية
الخاصة بدفع رواتب الموظفين.
وربط رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامين نتنياهو ،وقــف تحويل
األموال ،بدعوى «إطالق قذيفة من
القطاع الخاضع لسيطرة حركة
«حماس».
وتقدم الدوحة  15مليون دوالر
شهريا ،لدفع رواتب موظفي غزة،
وكمساعدات لعائالت فقيرة ،ضمن
تفاهم غير مباشر ،تم التوصل له
ً
أخ ـي ــرا بـيــن «ح ـم ــاس» وإســرائ ـيــل،
بغرض التوصل لتهدئة في القطاع.
وتـ ـعـ ـه ــدت قـ ـط ــر بـتـخـصـيــص
مـنـحــة مــالـيــة بقيمة  150مليون
دوالر ل ـق ـطــاع غـ ــزة ت ـح ــول خــال
 6أش ـهــر ،منها  90مـلـيــون دوالر
س ـت ـص ــرف لـ ــرواتـ ــب ال ـمــوظ ـف ـيــن،
بينما  60مليون دوالر لمد محطة
الكهرباء بــالــوقــود ،حيث تمكنت

دوليات

مـجـلــس ن ــواب ك ــان تـحــت سيطرة
الجمهوريين لثماني سنوات.
وقد تعرقل األغلبية الجمهورية
في مجلس الشيوخ إقرار إصالحات
جذرية ،لكن سيطرة الديمقراطيين
ً
على مجلس ال ـنــواب تعني مــزيــدا
من السيطرة على القطاع المصرفي
ً
ساعات طويلة من جلسات
وأيضا
ٍ
االستماع العلنية.
وكــانــت إح ــدى تـلــك «الـجـلـســات
ً
التأديبية» سببا باستقالة جون
سـتــومــف مــن الــرئــاســة التنفيذية
لـمـصــرف ويـلــز فــارغــو ع ــام ،2016
ب ـعــدمــا ت ـب ـيــن أنـ ــه أدار ح ـســابــات
مصرفية وهمية.
وتترأس اللجنة المالية النائبة
مــاكـسـيــن ووتـ ــرز ،وه ــي أول ام ــرأة
وأول أم ـيــرك ـيــة م ــن أص ــل إفــريـقــي
ت ـتــولــى هـ ــذا ال ـم ـن ـصــب ،ولـطــالـمــا
ً
شكلت هدفا للسخرية العنصرية
للرئيس دونالد ترامب.
وفـ ــي ّأول خ ـط ــاب رس ـم ــي لـهــا
في المنصب في  16يناير ،حذرت
ووت ـ ــرز ال ـق ـط ــاع ال ـم ــال ــي بــال ـقــول،
إن «زمـ ـ ــن ت ــاع ــب ال ـج ـم ـهــوري ـيــن»
بــالـقــوانـيــن المخصصة لــإشــراف
على الـمـصــارف الـكـبــرى «انـتـهــى»،
وذلك لتفادي أزمة مالية جديدة.
وأوض ـ ـحـ ــت ووتـ ـ ـ ــرز أن األزم ـ ــة
المالية لعام  2008جــاء ت نتيجة
امتالك وول ستريت حرية كبيرة.

خرج أكثر من عشرة آالف
محتج إلى شوارع العاصمة
الصربية بلغراد ،مساء أمس
األول ،لالحتجاج على حكم
الرئيس ألكسندر فوسيتش
وحزبه التقدمي الصربي
الحاكم ،مطالبين بحرية
اإلعالم كشرط مسبق إلجراء
انتخابات حرة ونزيهة.
وارتدى المحتجون ،الذين
حشدهم «التحالف من
أجل صربيا» ،وهو تجمع
معارض يضم  30من األحزاب
ُ
والمنظمات ،شارات كتب
عليها «لقد بدأ األمر» ،ورددوا
هتافات «فوسيتش لص»
في احتجاج ينظم لألسبوع
الثامن على التوالي .وشارك
في االحتجاجات السابقة أعداد
مماثلة من المحتجين.
(بلغراد  -رويترز)

سالفيني :مستعد للقاء
ماكرون العتقال «قتلة»

قال نائب رئيس الوزراء
اإليطالي ماتيو سالفيني ،إنه
مستعد للقاء الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون ،لالتفاق على
خطوات للقبض على «قتلة
إيطاليين مطلوبين باتهامات
متعلقة باإلرهاب ،ويعتقد أنهم
يختبئون في فرنسا».
وتم األسبوع الماضي ،تسليم
رجل حرب العصابات اليساري
اإليطالي السابق تشيزاري
باتيستي ،المدان بالقتل في
إيطاليا وفر من السجن منذ ما
يقرب من أربعة عقود ،بعد أن
اعتقل في بوليفيا.
(ميالنو  -رويترز)

مسيرات أسترالية تطالب
بـ «شوارع آمنة للنساء»

ّ
مجسمات لترامب خالل مسيرة في مدينة لوس أنجلس أمس األول
نساء يرفعن
واع ـت ــرف م ـصــدر مـصــرفــي بــأن
هناك خشية «من أن ووترز ستزيد
من التشدد على المصارف الكبرى»،
ً
م ـض ـي ـف ــا «سـ ـيـ ـك ــون هـ ـن ــاك م ــزي ــد
م ــن ج ـل ـســات االس ـت ـم ــاع ل ــرؤس ــاء
تنفيذيين في الكونغرس».
تنتمي نصف النائبات اللواتي
وص ـل ــن إل ــى الـلـجـنــة ال ـمــال ـيــة إلــى
ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح ال ـ ـي ـ ـسـ ــاري م ـ ــن الـ ـح ــزب
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي مـ ـث ــل أل ـك ـس ـن ــدري ــا
ّ
أوك ــازي ــو-ك ــورتـ ـي ــز .ومـ ــن بـيـنـهــن،
نائبتان أثارتا ضجة خالل الحملة
بريسلي
االنـتـخــابـيــة وهـمــا أيــانــا
ّ
أول ام ــرأة مــن أصــل إفــريـقــي تمثل
والي ــة مــاســاشــوسـيـتــس ،ورشـيــدة
طليب ،أول أميركية-فلسطينية في
مجلس النواب وإحدى أول نائبتين
مسلمتين فيه.

وجميعهن يطالبن بسيطرة
أك ـب ــر ع ـل ــى الـ ـمـ ـص ــارف ،وي ـع ــدن
ً
أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ب ـ ــالـ ـ ـنـ ـ ـض ـ ــال ل ـت ـس ـه ـي ــل
الحصول على االئتمان والسكن،
ً
وأيضا بزيادة التنوع في القطاع
ً
المصرفي .ومن المفترض أيضا
ّ
أن ّ
يتم التصديق على تسميتهن
من قبل المجموعة الديمقراطية
فــي ال ـبــرل ـمــان .وقــالــت أوك ــازي ــو-
ً
كــورتـيــز «شـخـصـيــا ،أتـطـلــع إلــى
إثـ ـ ـ ـ ــارة ق ـض ـي ــة أزمـ ـ ـ ــة ال ـ ـقـ ــروض
الطالبية ( )...والبحث باحتماالت
تــأس ـيــس م ـص ــرف عـ ـ ــام» .ويـثـيــر
احتمال تأسيس مصرف حكومي
القلق في وول ستريت.
وي ــرى مـصــدر مـصــرفــي ث ــان أن
ّ
ستحدد
ماكسين ووترز هي التي
برنامج عمل اللجنة المالية التي

(أ ف ب)

عملت فيها منذ عام  ،1991وليس
كورتيز .وتابع المصدر« :ال نتفق
مع ووترز بشأن العديد من النقاط
لكن نعرفها وتعرفنا».
وي ـ ـم ـ ـتـ ــد ت ـ ـحـ ــالـ ــف ال ـ ـنـ ــائ ـ ـبـ ــات
الديمقراطيات إلى مجلس الشيوخ
حـ ـي ــث ي ـم ـك ـن ـه ــن االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـلــى
ال ـس ـنــاتــورة إل ـيــزابــث وورن الـتــي
دخلت السباق الرئاسي لعام .2020
ـورة الـبــالـغــة من
وب ـنــت ال ـس ـ ًنــاتـ ً
العمر  63عاما سمعة في مواجهة
وول ستريت حيث ُت َ
قابل بالخوف
والكره.
وبوصولها إلى اللجنة المالية
فـ ــي م ـج ـل ــس ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ ،س ـت ـكــون
وورن بموقع مساءلة المصرفيين
وأعضاء الحكومة.
(واشنطن  -أ ف ب)

خرج آالف األستراليين ،أمس،
في مسيرات احتجاجية بمدن
كبرى مطالبين بـ«شوارع آمنة
للنساء» ،وضمان سالمتهن بعد
وقوع حوادث قتل استهدفت
النساء والفتيات في شوارع
أستراليا .وقال رئيس الوزراء
األسترالي سكوت موريسون،
إن حكومته ستعلن «خطة عمل»
أخرى للقضاء على العنف ضد
المرأة قبل االنتخابات المتوقع
إجراؤها بحلول مايو المقبل،
إضافة إلى  252مليون دوالر
أميركي ،تم االلتزام بها في
الخطة من قبل .يذكر أن طالبة
من «عرب  »48لقيت مصرعها
في مدينة ملبورن قبل ثالثة
أيام ،وهي في طريقها إلى
منزلها ليال ،حيث تعتبر هذه
الحادثة هي الثانية لقتل شابة
خالل  7أشهر في ملبورن ،بعد
مقتل األسترالية يوديديس
ديكسون في يونيو الماضي.
(سيدني  -كونا)

ةديرجلا
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رياضة
«األولمبي» في اختبار جاد أمام
منتخب طاجيكستان اليوم

باختصار
فوز منتخبات الصغار
في معسكري تركيا وقطر
فاز منتخب الناشئين لكرة
القدم في ثالث مبارياته الودية
بمعسكره بمدينة أنطاليا
التركية على فريق تراكتورز
اإليراني بهدفين مقابل ال
شيء .أحرز الهدفين الالعبان
عبدالوهاب الهندي وعبدالرحمن
الرشيدي.
كما فاز منتخب األشبال مواليد
 2005على الدحيل القطري
بهدفين لهدف ،أحرزهما خالد
العنزي وعبدالله اليعقوب ،فيما
فاز منتخب البراعم على الدحيل
بخمسة أهداف لهدف .أحرز
األهداف أحمد بودي (هدفين)،
ومهدي الحمر (هدفين) ،ويوسف
العازمي .ويعسكر منتخبا
األشبال والبراعم في العاصمة
القطرية (الدوحة) ،استعدادا
لالستحقاقات المقبلة.

في ختام بطولة قطر الودية الرباعية
●

حازم ماهر

يـخـتـتــم مـنـتـخـبـنــا األول ـم ـب ــي ل ـكــرة ال ـقــدم
منافساته في بطولة قطر الودية الرباعية،
بلقاء منتخب طاجيكستان في تمام الساعة
الخامسة والنصف من مساء اليوم االثنين
على ملعب أكاديمية اسباير ،بالعاصمة
الدوحة.
وت ــأت ــي هـ ــذه ال ـب ـط ــول ــة الـ ــوديـ ــة ضـمــن
استعدادات المنتخب األولمبي لخوض
غمار منافسات المجموعة الخامسة التي
تستضيفها الـكــويــت فــي شـهــر مــارس
ال ـم ـق ـبــل ،ض ـمــن ال ـت ـص ـف ـيــات الـمــؤهـلــة
لنهائيات كأس آسيا تحت  23سنة،
والمؤهلة بدورها ألولمبياد طوكيو.
ويسعى الجهاز الفني للمنتخب
األولمبي بقيادة المدرب الكرواتي
ديـنـكــو إل ــى تــافــي األخ ـطــاء التي
وقع فيها الالعبون في مباراتي قطر
وإيران ،واللتين خسرهما األزرق بنتيجتي
ثــاثــة أه ــداف مـقــابــل ه ــدف واح ــد ،وخمسة
أهداف من دون رد على التوالي.
وأب ــرز األخـطــاء التي وقــع فيها الالعبون
س ــوء الـتـنـظـيــم وغ ـيــاب الـتــركـيــز فــي أوق ــات
كـ ـثـ ـي ــرة ب ـ ــا مـ ـ ـب ـ ــرر ،إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب األخ ـ ـطـ ــاء
الدفاعية الفادحة ،السيما في مباراة إيران،
لــذلــك ركــز دينكو خــال تــدريـبــي ،أم ــس ،في
الفترة الصباحية والمسائية على الجوانب
الــدفــاع ـيــة ،م ــع تــوج ـيــه ال ـمــداف ـع ـيــن لكيفية
التصدي للهجمات ،كما خضعوا لتدريب

خ ـ ــاص ب ــال ـت ـم ــري ــرات ال ـع ــرض ـي ــة وكـيـفـيــة
إبعادها عن منطقة الجزاء.
وتتجه النية داخــل الجهاز الفني إلى
م ـنــح الــاع ـب ـيــن ال ــذي ــن ل ــم ي ـش ــارك ــوا في
البطولة الفرصة فــي الـمـبــاراة األخـيــرة،
على الرغم من أن دينكو كان يعمل على
تثبيت التشكيل منذ م ـبــاراة فلسطين
الودية وكذلك دورة قطر الرباعية ،غير أنه
أعاد تفكيره في بعض المراكز التي تحتاج
إلى توفير الالعب األساسي واالحتياطي.
في المقابل ،يولي الجهاز الفني لمنتخب
طــاجـيـكـسـتــان م ـب ــاراة ال ـيــوم أهـمـيــة كـبـيــرة،
فالتعادل يضمن للمنتخب ا لـفــوز باللقب،
بعد تغلبه في الجولة األولــى على منتخب
إيــران بهدفين لهدف ،ثم فوزه على منتخب
قطر بهدف من دون رد.
ويلعب المنتخب الطاجيكي ،ا ل ــذي يعد
مفاجأة البطولة األفضل على اإلطالق من بين
ً
المنتخبات المشاركة ،خصوصا أنه يعتمد
على تكتيك جيد ،مع اللعب من لمسة واحدة
واالرتداد من الدفاع للهجوم في وقت سريع
وبأقل عــدد من التمريرات ،لذلك اللقاء يعد
ً
ً
اختبارا جادا للغاية لألزرق.

منتخب السيدات دشن
استعداداته للبطولة الخليجية

تدريب سابق للمنتخب األولمبي

القادسية يواجه أم صالل
األربعاء المقبل

الجهراء يقترب من التعاقد
مع األسترالي أولسن
●

عبدالرحمن فوزان

اق ـت ــرب ال ـفــريــق األول لـكــرة
ال ـ ـقـ ــدم ب ـ ـنـ ــادي ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء مــن
التعاقد مع العب خط الوسط
األسترالي أولسن ( 25عاما)،
لتدعيم صـفــو فــه حـتــى نهاية
الموسم.
وي ـ ـج ـ ـيـ ــد أولـ ـ ـس ـ ــن ال ـل ـع ــب
كـ ــوسـ ــط مـ ـه ــاج ــم ،وك ـص ــان ــع
أل ـع ــاب ،وس ـبــق ل ــه الـلـعــب في
العديد من األندية األسترالية،
ك ـمــا س ـبــق أن خـ ــاض تـجــربــة
احترافية في الدوري اإلسباني
للدرجة الثالثة.
ومن المنتظر وصول أولسن
إلـ ـ ــى ال ـ ـبـ ــاد خـ ـ ــال ال ـيــوم ـيــن
ً
الـمـقـبـلـيــن ،تـمـهـيــدا لتوقيعه
عقد انضمامه للجهراء بشكل
رسمي.
ويسعى الجهراء إلى تدعيم
صفوفه بـثــاث صفقات على

●

مستوى الالعبين المحترفين،
لـ ـل ــدخ ــول بـ ـق ــوة ف ـي ـم ــا تـبـقــى
م ــن م ـب ــاري ــات "دوري فـيـفــا"،
وم ـ ـحـ ــاولـ ــة ال ـم ـن ــاف ـس ــة عـلــى
البقاء بين أندية دوري الدرجة
الممتازة.
وس ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــون الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــاث ـ ـ ــي
المحترف الجديد بديال لكل
م ــن الـبــوركـيـنــي مــوســى داو،
والكاميروني بيتي ،ومواطنه
دانـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــر ،ل ـ ـ ـعـ ـ ــدم ظ ـ ـهـ ــورهـ ــم
ب ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات جـ ـ ـي ـ ــدة خـ ــال
منافسات الموسم الحالي.
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن تـجـتـمــع
إدارة الكرة مساء اليوم بوكيل
أعمال الثالثي ،وتتجه األمور
للوصول إلى صيغة توافقية
لـتـســويــة ع ـقــودهــم .وبـخــاف
ذل ـ ــك ،ف ــإن اس ـت ـم ــرار ال ـمــدافــع
الكاميروني آرون إمبيبي بات
مؤكدا حتى نهاية عقده.
نواف المطيري

العربي يتجه إلى المشاركة بالفريق
األساسي في كأس االتحاد

حسام السيد

يتجه الجهاز الفني للفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي إلى المشاركة
ً
بالفريق األساسي في مباراته غدا ضد الكويت في منافسات بطولة كأس
االتحاد "التنشيطية" ،لتجهيز الالعبين قبل المغادرة إلــى البحرين يوم
الخميس إلقامة معسكر تدريبي ،استعدادا لمنافسات دوري فيفا.
وكان األخضر اعتمد تشكيلة خاصة للمشاركة في منافسات كأس االتحاد
تضم العبي فريق تحت  20سنة ،باالضافة الى بعض الالعبين االحتياطيين
بالفريق االول يقودهم الجهاز الفني واالداري لفريق الشباب بقيادة
المدرب الوطني هاني السيد.
ً
وبدأت إدارة االخضر اجراء اتها فعليا للعودة للعب بالفريق
ً
ً
االســاســي غ ــدا ،وخاطبت اتـحــاد الـكــرة رسميا المكانية تغيير
االسماء واالرقام ،وهي بانتظار الموافقة الرسمية حول ذلك.
ً
ويتدرب األخضر حاليا بمعنويات عالية وبصفوف شبه
مكتملة ،اذ يغيب عـنــه الـمــدافــع احـمــد اسـمــاعـيــل بوجابر
الرت ـبــاطــه مــع الـمـنـتـخــب االول ـم ـبــي ،بينما يـقـتــرب فهد
الرشيدي من دخــول التدريبات بعد تعافيه من اصابة
طفيفة على مستوى الركبة.
الى ذلك تسابق إدارة االخضر الزمن في انهاء اجراءات
مغادرة الفريق لمعسكر البحرين الخميس المقبل بوفد يرأسه
ً
عضو مجلس االدارة علي مندني ويضم  24العبا باإلضافة الى اعضاء
الجهازين الفني واالداري ،وسيخوض مباراتين وديتين مع فريقي
المحرق والحد البحرينيان .ويسعى الجهاز الفني للعربي بقيادة
الـمــدرب الـســوري حسام السيد ،إلع ــداد الفريق بدنيا وفنيا على
اعلى مستوى خالل هذا المعسكر ،من أجل مواصلة تألق الفريق
والمنافسة بقوة ،مع استئناف مباريات دوري فيفا الشهر المقبل.

أحمد حامد

أكــد مساعد رئيس جهاز الـكــرة بـنــادي القادسية
نواف المطيري أن معسكر الفريق األول في الدوحة
يسير على خير ما يرام.
ويـسـتـعــد الـقــادسـيــة لـنـهــائــي ك ــأس ول ــي الـعـهــد،
المقرر أمام الكويت  28الجاري ،إلى جانب مباريات
الـ ــدوري ،وك ــأس األم ـيــر ،ومـنــافـســات كــأس االتـحــاد
اآلسيوي.
وأشاد المطيري بمواظبة وانتظام الالعبين في
التدريبات التي تقام على فترتين ،مضيفا أن إدارة
الوفد تسعى لتوفير مباراة وديــة بدال من مباراة
قطر القطري ،الذي اعتذر الرتباطه بمنافسات كأس
أمير قطر.
وكشف أن األصـفــر سيخوض مـبــاراة وديــة أمــام
أم صــال القطري فــي  23الـجــاري على ملعب نــادي
ال ـغ ــراف ــة ،مـتــوجـهــا بــالـشـكــر إلدارة نـ ــادي ق ـطــر على
الحفاوة وحسن االستقبال ،والتعاون وتوفير ملعب
للتدريبات خالل المعسكر ،كما ثمن دور إدارة القادسية.
وقدم درعا تذكارية إلى رئيس نادي قطر الشيخ جاسم
بــن حـمــد ،ودرع ــا إلــى العــب المنتخب القطري ونــادي
القادسية السابق عادل خميس ،تقديرا لما قدموه للوفد
من اهتمام وتعاون طوال أيام المعسكر.

الكويت يختتم مبارياته الودية
في معسكر الدوحة اليوم
يلتقي الفريق االول لكرة
القدم بنادي الكويت في 5.55
م ــن م ـســاء ال ـي ــوم ،م ــع فــريــق
جيانغسو سونينغ الصيني
فــي خـتــام مـبــاريــاتــه الــوديــة
ف ـ ــي ال ـم ـع ـس ـك ــر الـ ـت ــدريـ ـب ــي
فــي ال ــدوح ــة ،عـلــى أن تكون
العودة الى الكويت بعد غد،
لــوضــع ال ـل ـم ـســات األخ ـي ــرة،
على المواجهة المرتقبة أمام
الـقــادسـيــة فــي نـهــائــي كــأس
ول ــي الـعـهــد أم ــام الـقــادسـيــة
 28الجاري.
وكان الكويت الذي انطلق
معسكره في الـ 14من الشهر
الـجــاري ،قد حقق الفوز في
أول ــى مـبــاريــاتــه ال ــودي ــة في
الدوحة ،على العربي القطري
بهدفين من دون رد.
وي ـ ـعـ ــول الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـنــي
فــي ال ـكــويــت ب ـق ـيــادة محمد
عبدالله على مواجهة الفريق

الصيني الذي يقوده المدرب
المخضرم كوزمين ،لتكون
البروفة األخيرة قبل مواجهة
القادسية.
ويـتـطـلــع مـ ــدرب األبـيــض
الى تجربة المحترف الجديد
البرازيلي لوكاس ،الى جانب
المغربي عصام العدوة الذي
شــارك في المباراة السابقة
أمــام العربي القطري ،وقدم
مستوى الئقا.
ويـغـيــب ع ــن األب ـي ــض في
م ـع ـس ـك ــر الـ ـ ــدوحـ ـ ــة ك ـ ــل مــن
عبدالله الـبــر يـكــي ،وحسين
الـ ـح ــرب ــي ل ـ ـظـ ــروف ال ـع ـم ــل،
وت ـخ ـل ــو الـ ـصـ ـف ــوف مـ ــن أي
إصابات.

ً
العنابي يلتقي الطالئع الخميس ...ويختبر نيجيريا

●

القاهرة  -ةديرجلا
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ي ــواص ــل ال ـف ــري ــق األول ل ـكــرة
ال ـق ــدم ب ـن ــادي الـنـصــر تــدريـبــاتــه
خالل معسكره الحالي بالقاهرة
في إطار استعداداته الستئناف
مــا تبقى مــن مـنــافـســات ال ــدوري
الممتاز خــال الموسم الجاري،
والذي يحتل فيه العنابي المركز
الـســادس برصيد  12نقطة ،إلى
ج ــان ــب االسـ ـتـ ـع ــداد لـمـنــافـســات
ك ــأس األم ـيــر الـتــي ستنطلق في
مارس المقبل.
وقـ ــال ال ـمــديــر ال ـف ـنــي لـلـفــريــق
ظ ــاه ــر ال ـع ــدوان ــي ل ـ ـ "ال ـج ــري ــدة"،
إن ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي اس ـت ـقــر على
خوض مواجهتين وديتين فقط
في المعسكر القاهري ،حيث تم
االتفاق على مواجهة فريق طالئع
وجار
الجيش الخميس المقبل،
ٍ
االت ـفــاق عـلــى م ـبــاراة أخ ــرى يتم
م ــن خــالـهـمــا تـجـهـيــز الــاعـبـيــن
بصورة فنية وبدنية على نحو
أم ـثــل ل ـل ـم ـبــاريــات الـمـتـبـقـيــة في
الدوري.
وك ـشــف ال ـعــدوانــي أن النصر
ف ـ ــي ان ـ ـت ـ ـظـ ــار وصـ ـ ـ ــول م ـح ـت ــرف
نيجيري يلعب في مركز الهجوم،
الختباره في المعسكر من خالل

انطلقت مساء أمس األول
تدريبات منتخبنا الوطني
للصاالت للكرة النسائية على
فترتين صباحية في إحدى
صاالت الحديد ،ومسائية
في صالة المعهد التطبيقي،
بحضور  28العبة تحت إشراف
المدربة اإليرانية شهرزاد
مظفر .وتأتي التدريبات ضمن
استعدادات المنتخب لخوض
منافسات أول بطولة خليجية
لكرة الصاالت النسائية ،والتي
ستستضيفها الكويت في شهر
نوفمبر المقبل .وأكدت نائبة
رئيسة لجنة الكرة النسائية
باتحاد الكرة الشيخة نورة
علي الجراح ،أن فبراير المقبل
سيشهد إقامة معسكر داخلي
بالكويت تتخلله مباراتان
تجريبيتان سيتم اإلعالن عنهما
الحقا ،في حين يدخل الفريق
معسكرا خارجيا في الصيف
المقبل .وأشارت الجراح إلى أن
الجهاز الفني للمنتخب سيضع
تحت مجهرها الدوري النسائي
الذي سينطلق يوم  23الجاري،
الختيار بعض الالعبات،
موضحة أن باب المنتخب
سيظل مفتوحا أمام الالعبات.

الهمالن عضوًا للجنة
الفنية باالتحاد اآلسيوي

اختار االتحاد اآلسيوي لكرة
القدم ،عضو مجلس إدارة اتحاد
الكرة فهد الهمالن ،لشغل منصب
العضوية باللجنة الفنية التابعة
لالتحاد القاري ،والتي ستعقد
اجتماعها بحضور الهمالن
بأبوظبي في  31الجاريُ .يذكر
أن الهمالن يشغل منصب
عضو اللجنة التنفيذية التحاد
غرب آسيا لكرة القدم ،بعد أن
حسمت له التزكية المنصب في
االنتخابات التي أجريت خالل
أغسطس الماضي في العاصمة
األردنية (عمان).

برقان يعلن تشكيل
المجلس الجديد

فريق النصر في المعسكر
التدريبات ،واالعتماد عليه أيضا
في التجارب الودية للحكم جيدا
على مستواه لتقرير التعاقد معه
من عدمه.
وأوضح أن الالعب النيجيري
المنتظر وصوله ُينهي في الوقت
الـ ـح ــال ــي إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات اسـ ـتـ ـخ ــراج
التأشيرة الخاصة به ،وسيلتحق
ب ـم ـع ـس ـك ــر ال ـ ـفـ ــريـ ــق م ـ ــع ب ــداي ــة
األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ـق ـب ــل ،وسـيـخـضــع

لتقييم فني دقيق لمعرفة مدى
إمكانية التعاقد معه أو صرف
النظر عنه.

التضامن يواجه النجوم
اتـفــق الـجـهــاز اإلداري للفريق
األول لكرة القدم بنادي التضامن
عـلــى خ ــوض مـبــاراتـيــن وديـتـيــن
خالل معسكره المقام في القاهرة

حـتــى  29يـنــايــر ال ـج ــاري ،وال ــذي
يستعد من خالله لباقي منافسات
الموسم الكروي الحالي.
وي ـخــوض الـتـضــامــن مـبــاراتــه
ال ــودي ــة ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ـق ـبــل أم ــام
فريق نجوم إف سي الذي يلعب
فــي ال ـ ــدوري ال ـم ـصــري الـمـمـتــاز،
على أن يلتقي في المباراة الثانية
حرس الحدود  28الجاري.

أعلن نادي برقان أمس االول
تشكيل مجلس إدارته الجديد
للدورة الممتدة حتى 2023
بعد فوز قائمة الجميع كاملة
باالنتخابات ،التي جرت في 12
من الشهر الجاري.
وجاء التشكيل على النحو
ً
التالي :همالن الهمالن رئيسا،
ً
ومساعد الرشيدي نائبا
ً
للرئيس ،وأنور العتيبي أمينا
للسر العام ،وعبدالله البوص
ً
أمينا للصندوق ،ومحمد خالد
العتيبي مساعدا ألمين السر،
وراشد السبيعي مساعدا ألمين
الصندوق ،واالعضاء هم محمد
سعد العجمي ،ومحمد ناصر
الفراج ،وظافر الظافر ،وسامي
سماح الرشيدي ،وفيصل
السبيعي.
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طائرة الكويت في مجموعة
متوازنة بـ «عربية األندية»
أوقعت قرعة البطولة العربية
الـ ـ ـ ـ ــ 37ل ــأن ــدي ــة لـ ـل ــرج ــال ل ـل ـكــرة
الـ ـط ــائ ــرة ،ال ـم ـق ــرر إق ــام ـت ـه ــا فــي
تــونــس ،مــن  12حـتــى  24فبراير
المقبل ،والـتــي جــرت أمــس األول
في المنامة ،فريق الكويت ضمن
المجموعة الثالثة ،وضمت إلى
جانبه أنــديــة الـتــرجــي التونسي
ال ـم ـض ـي ــف ،وال ـش ـع ـل ــة ال ـي ـم ـنــي،
وصـحــار الـعـمــانــي ،وسبيد بول
اللبناني.
وضـ ـم ــت ال ـم ـج ـم ــوع ــة األول ـ ــى
أن ــدي ــة ال ــري ــان ال ـق ـط ــري ،وخـبـيــل
اليمني ،وأهلي بنغازي ،وسنجل
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي ،والـ ـصـ ـف ــاقـ ـس ــي
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــونـ ـ ـ ـس ـ ـ ــي ،بـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا ضـ ـم ــت
ال ـم ـج ـمــوعــة الـ ـه ــال ال ـس ـع ــودي،
وادي مــوســى االردن ـ ــي ،الـشــرطــة
الـ ـقـ ـط ــري ،ال ـم ـك ـن ــاس ال ـم ـغــربــي،
السالم العماني.
وجاء األهلي البحريني ضمن
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ــرابـ ـع ــة ،وبـجــانـبــه
أن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي،
الـمـجـمــوع الـبـتــرولــي الـجــزائــري،
غـ ــاز ال ـج ـن ــوب الـ ـع ــراق ــي ،شـبــاب
جباليا الفلسطيني ،السويحلي
الليبي.

محمد عبدالعزيز

وك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ــراس ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـق ـ ــرع ـ ــة
جـ ــرت أمـ ــس األول ف ــي ال ـم ـنــامــة،
ت ـحــت إشـ ـ ــراف وحـ ـض ــور رئـيــس
االت ـحــاديــن الـعــربــي والبحريني
ل ـل ـكــرة ال ـط ــائ ــرة ال ـش ـيــخ ع ـلــي آل
خليفة ،وممثل الجامعة التونسية
عـ ــائـ ــدة ح ـل ـي ـل ــة ،ومـ ـمـ ـث ــل نـ ــادي
ال ـت ــرج ــي ال ـتــون ـســي مستضيف
البطولة شكيب بوسالمة ،إضافة
إل ــى مـمـثـلــي األن ــدي ــة الـمـشــاركــة،

عطاالله يثمن جهود أطقم
عمل تغطية انتخابات األندية

ح ـي ــث م ـث ــل ن ـ ـ ــادي الـ ـك ــوي ــت فــي
الـقــرعــة مـشــرف الـفــريــق منصور
الشمري.

النصف :المنافسة على اللقب
من جانبه ،قــال عضو مجلس
إدارة نــادي الكويت مدير اللعبة
محمد النصف إن "القرعة أوقعت
الـكــويــت فــي مـجـمــوعــة مـتــوازنــة،

ً
«يد» كاظمة يفوز على  6أكتوبر المصري وديا
فاز فريق كاظمة لكرة اليد على نظيره نادي  6أكتوبر
المصري بنتيجة  ،23 -30أمس األول ،في أولى مبارياته
ً
التجريبية خالل معسكره التدريبي المقام حاليا في
العاصمة المصرية القاهرة ،ويستمر حتى نهاية الشهر
الـجــاري ،وذلــك في إطــار استعداداته الستكمال باقي
منافسات الدوري المحلي ،وكذلك المشاركة في البطولة
اآلسيوية لألندية األبطال المقرر أن يستضيفها نادي
الكويت في مارس المقبل.
وقال المدرب المساعد للفريق مساعد مفرح ،في اتصال
ً
من القاهرة ،إن "تدريبات الفريق تسير بشكل منتظم يوميا

شباب اإلسكواش
خامس آسيا
حـقــق منتخب شباب
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت لـ ــاس ـ ـكـ ــواش
ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ـخـ ــامـ ــس فــي
الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــول ـ ــة االسـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــة
الـ ـمـ ـق ــام ــة فـ ــي ب ــانـ ـك ــوك،
وتمكن االزرق من الفوز
ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـظ ـ ـيـ ــره الـ ـ ـك ـ ــوري
 ،1 /2ح ـس ـم ـهــا ا ل ــا ع ــب
مـ ـحـ ـم ــد جـ ــاسـ ــم بـ ـف ــوزه
عـلــى الـمـصـنــف ال ـكــوري
الثاني  2 /3بعد مباراة
ماراثونية.
وب ـ ـعـ ــد الـ ـ ـف ـ ــوز ل ـع ـبــت
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت مـ ـ ــع م ـن ـت ـخــب
سيرالنكا على المركزين
ال ـ ـخـ ــامـ ــس وال ـ ـ ـسـ ـ ــادس،
واسـتـطــاع االزرق حسم
المباراة مبكرا  0 /2بفوز
ع ـ ـلـ ــي الـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــري وعـ ـل ــي
الـعـنــزي ،ولــم يلعب بدر
الـمـغــربــي ال ـل ـقــاء الـثــالــث
بـ ـ ــاع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــاره ت ـح ـص ـي ــل
حاصل.
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ولـ ـ ـ ــدي ثـ ـق ــة كـ ـبـ ـي ــرة ب ــاع ـب ـي ـن ــا،
وعزمهم على الظهور بشكل جيد،
وت ـقــديــم أف ـضــل مـسـتــوى ممكن،
حتى تكون عــودة الكرة الطائرة
الكويتية بشكل ال ئــق بعد فترة
غياب طويلة عن الساحة الدولية
بسبب اإليقاف".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـن ـ ـصـ ــف" :ه ــدفـ ـن ــا
واض ـ ـ ـ ــح م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ،وه ــو
ال ـم ـن ــاف ـس ــة ع ـل ــى ل ـق ــب ال ـب ـطــولــة

ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،وس ـ ـي ـ ـكـ ــون الـ ـك ــوي ــت
فــي كــامــل جــاهــزيـتــه الـفـنـيــة قبل
الـبـطــولــة ،وفــرنــا كــل اإلم ـكــانــات،
ســواء معسكر اإلع ــداد الخارجي
ف ــي ت ــرك ـي ــا ل ـم ــدة  15ي ــوم ــا قـبــل
البطولة ،وسيسافر الفريق منه
مباشرة إلى تونس ،ونعمل حاليا
على االستقرار على المحترفين
األج ــان ــب لــدعــم ال ـفــريــق بــأفـضــل
العناصر قبل البطولة".

شكر مدير قناة كويت سبورت بتلفزيون دولة الكويت عادل
عطا الله ،جميع األطقم العاملة بالقناة من الفنيين واإلداريين وكل
من قام بدوره في تغطية القناة النتخابات األندية سواء الشاملة،
ً
أو المتخصصة ،والتي جرت أحداثها األسبوع الماضي ،الفتا إلى
الجهود الكبيرة التي بذلها الجميع لضمان خروج الحدث بالشكل
المالئم لمشاهدي القناة.
وأش ــار عـطــاالـلــه إلــى أن الـقـنــاة حــرصــت عـلــى تخصيص يــوم
مفتوح خالل انتخابات األندية الشاملة ،تم خالله البث المباشر
من مقار اللجان االنتخابية واستطالع آراء المحللين الرياضيين
والجماهير الرياضية حول سير العملية االنتخابية ،واستمرت
التغطية نحو  20ساعة على الهواء مباشرة" ،وهذا بالطبع عمل
كبير".
وأضـ ــاف أن كــل ذل ــك مــا ك ــان ليتحقق إال بــالــدعــم والـتــواصــل
المباشر من قيادات الوزارة ،وعلى رأسهم وزير اإلعالم وزير الدولة
لشؤون الشباب محمد الجبري ،ووكالء
ال ــوزارة الــذيــن قـ ّـدمــوا كــل الدعم
لنقل الصورة وتغطية الحدث
بشكل احترافي ،القى إشادة
الجميع من متابعي القناة
ورواد م ـ ــوا ق ـ ــع ا لـ ـت ــوا ص ــل
االجتماعي.
وأعرب عطاالله عن أمله
أن تواصل القناة السير
عـ ـ ـل ـ ــى خـ ـ ـط ـ ــى إرض ـ ـ ـ ــاء
مـتــابـعـيـهــا ،وذلـ ــك في
ظـ ــل الـ ـسـ ـع ــي ال ــدائ ــم
إلرضـ ــاء كــل األذواق
الرياضية وتغطية
م ـ ــا ه ـ ــو م ـ ـتـ ــاح مــن
أحداث.

بطولتان لثالثيات السلة أواخر فبراير المقبل
●

ً
على فترتين صباحية ومسائية" ،مؤكدا أن "الالعبين منتظمون
وملتزمون بتعليمات الجهاز الفني ،ويبذلون أقصى مجهود
ممكن لــاسـتـفــادة مــن الـفـتــرة التدريبية الـحــالـيــة ،على أمل
تعويض فترة التوقف الماضية ،وكذلك االستعداد بصورة
جيدة للفترة المقبلة".
وأكد مفرح أن صفوف الفريق مكتملة ،وال توجد إصابات
مؤثرة بين الالعبين ،مما يصب في مصلحة الفريق والمحصلة
النهاية من الفترة التدريبية الحالية ،الفتا إلى أن البرتقالي قدم
ً
ً
مباراة جيدة أمام نادي  6اكتوبر واستفاد منها كثيرا ،ومتمنيا
االستمرار على نفس النهج حتى يحقق المعسكر أهدافه.

جابر الشريفي

علمت "الجريدة" أن اتحاد كرة السلة اعتمد في
برنامجه إقامة بطولة ثالثيات السلة  3x3لفرق
الناشئين تحت  17سنة في  23فبراير المقبل
على صــالــة ن ــادي كــاظـمــة ،على أن تـقــام بطولة
الثالثيات للسن العام في اليوم الــذي يليه على
نفس الصالة.
ً
ورصــد االتحاد منذ الموسم الماضي نقاطا في
كأس التفوق العام للعبة على بطوالت الثالثيات ،التي

مــن المتوقع ان يدخلها االتـحــاد الــدولــي إلــى االلعاب
االولمبية القادمة او التي تليها.
وحدد االتحاد الئحة لهذه البطولة ،اذ سيشارك كل ناد
بفريقين لتحت  17سنة وفريقين للسن العام أ و ب ،كما
رفض االتحاد في الالئحة تصعيد الالعبين من فئة الى
أخرى في بطوالت الثالثيات.
يــذكــر أن الـقــادسـيــة نـجــح فــي حـصــد الـمــركــزيــن االول
والثاني في النسخه الماضية ،في حين نال كاظمة المركز
الثالث لمنافسات السن العام ،وحصل كاظمة على المركز
ً
ً
االول في فئة الناشئين والكويت ثانيا واليرموك ثالثا.

«الرياضة للجميع» بطل بولينغ الهيئة

ختام ناجح لبطولة علي السالم للرماية

حقق فريق الرياضة للجميع
(أ) لقب بطولة البولينغ السادسة
لموظفي الهيئة العامة للرياضة،
التي أقيمت على صالة كوزمو،
ب ـح ـض ــور ن ــائ ــب الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
لقطاع الرياضة للجميع مشعل
ً
ال ـه ــدب ــة ،وب ـم ـش ــارك ــة  21فــري ـقــا
يـ ـمـ ـثـ ـل ــون م ـخ ـت ـل ــف الـ ـقـ ـط ــاع ــات
واإلدارات في الهيئة ،واحتل فريق
المالية (أ) المركز الثاني ،في حين
حل فريق الخدمات والتوريدات
(ن) في المركز الثالث.
وحضر البطولة مدير إدارة
الرياضة للجميع حامد الهزيم
ونائبه وليد السلطان.
وأكـ ـ ــد الـ ـه ــدب ــة ،ع ـق ــب ت ـتــويــج
ال ـف ــائ ــزي ــن ،أن ال ـب ـط ــول ــة حـقـقــت
رس ــالـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــي ت ـه ـي ـئ ــة ف ــرص ــة
ممارسة الرياضة وخلق أجــواء
ساهمت في دعــم روابــط األخــوة
والصداقة بين منتسبي الهيئة،
ً
مثمنا الدعم الطيب الذى حظيت
ب ــه ال ـب ـطــولــة م ــن ج ــان ــب الـمــديــر
ا ل ـعــام للهيئة ا ل ـعــا مــة للرياضة
د .حـ ـ ـم ـ ــود فـ ـلـ ـيـ ـط ــح وجـ ـ ـه ـ ــوده
ال ـط ـي ـب ــة فـ ــي الـ ـس ـع ــي ل ــارتـ ـق ــاء
بمستوى موظفي الهيئة ود عــم
إم ـكــان ـيــات ـهــم ،ب ـمــا يـمـكـنـهــم من
أداء دوره ــم على الــوجــه األكمل،
وكذلك اهتمامهم بتفعيل مفهوم

ا خ ـت ـت ـم ــت أ م ـ ــس األول ،عـلــى
مـجـمــع م ـي ــادي ــن ال ـش ـيــخ صـبــاح
األح ـ ـ ـمـ ـ ــد األولـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــي لـ ـل ــرم ــاي ــة،
بطولة كــأس المغفور له الشيخ
ع ـل ــي صـ ـب ــاح ال ـس ــال ــم ل ـلــرمــايــة،
ال ـ ـتـ ــي اسـ ـتـ ـم ــرت ف ـع ــال ـي ــات ـه ــا 3
أيـ ـ ــام ،ب ـم ـشــاركــة عـ ــدد ك ـب ـيــر من
رمــاة ورامـيــات النادي واالتحاد
ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي لـ ـلـ ـح ــرس ال ــوطـ ـن ــي
واالتحاد القطري ،واشتملت على
منافسات الرماية األولمبية في
االطباق الطائرة (سكيت وتراب).
حضر مراسم الحفل الختامي
الشيخ ثامر علي صباح السالم،
رئـ ـي ــس جـ ـه ــاز األم ـ ـ ــن ال ــوط ـن ــي،
وال ـش ـي ـخــة م ــري ــم ث ــام ــر ال ـســالــم،
والمهندس دعيج خلف العتيبي
رئ ـ ـيـ ــس االتـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــن ال ـك ــوي ـت ــي
والعربي.
وأس ـفــرت نتائج البطولة عن
تحقيق الرامية الكويتية إيمان
الشماع رقما عالميا جديدا في
مسابقة السكيت بتسجيلها 123
طبقا من .125
وف ـ ــي ب ـق ـيــة ال ـم ـس ــاب ـق ــات حــل
بالمركز األول في رماية السكيت
رجال رامي االتحاد القطري راشد
صالح ،وفي المركز الثاني الرامي
عبدالعزيز السعد ،وسعود حبيب
ثــال ـثــا م ــن ن ـ ــادي ال ــرم ــاي ــة ،وفــي

الهدبة يتوسط فريق الرياضة للجميع بطل بولينغ الهيئة
ال ــري ــاض ــة لـلـجـمـيــع وال ـن ـه ــوض
بـ ـ ـه ـ ــا م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال وضـ ـ ـ ـ ــع خ ـط ــة
استراتيجية عمل بعيدة المدى،
ض ـمــن بــرنــامــج وط ـنــي لتطوير
الـ ــريـ ــاضـ ــة ل ـل ـج ـم ـي ــع ،ل ـت ـح ـتــوي
جميع فئات وشــرائــح المجتمع
وكافة المراحل السنية والتوعية
بأهمية مـمــارســة الــريــاضــة ،لما
ل ـه ــا م ــن أه ـم ـي ــة ف ــي الـمـحــافـظــة
عـلــى الـصـحــة الـعــامــة ومــواجـهــة
الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن أم ـ ـ ـ ــراض ال ـع ـص ــر،

بيراميدز يهزم الطالئع بثالثية

بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ت ـن ـظ ـي ــم ودعـ ــم
العديد من الفعاليات الرياضية
غـيــر الـتـنــافـسـيــة والـمـهــرجــانــات
والــدورات والبطوالت الرياضية
لكافة شرائح المجتمع.
ك ـمــا ق ــدم ال ـهــدبــة ال ـش ـكــر لكل
الجهات التي ساهمت في إنجاح
البطولة.
وضـ ـ ـ ـ ـ ــم فـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــق الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــة
لـلـجـمـيــع (أ) ال ـ ــذي ح ـقــق الـلـقــب
عـمــر الــراجـحــي ويــوســف طليان

وأح ـمــد الــرش ـيــدي وشــريــف طــه،
في حين ضم فريق المالية (أ) فهد
الكريباني ونواف المسفر وأحمد
الـعـطــار وح ـســام جـمـيــل ،وفــريــق
الـخــدمــات والـتــوريــدات (ن) أنــور
المبايع وحسين بهبهاني وعبد
الله الحبيل وعبد الله القبندي.

ً
العتيبي يقدم درعا تذكارية لثامر السالم
رماية (التراب رجال) األول طالل
الرشيدي ،والثاني عبدالرحمن
الفيحان ،وناصر المقلد ثالثا.
وأسفرت نتائج رماية السكيت
س ـيــدات عــن ف ــوز الــرام ـيــة إيـمــان
الـشـمــاع بــالـمــركــز االول ،محققة
رق ـمــا عــالـمـيــا ج ــدي ــدا ،والــرام ـيــة
فاطمة الــزعــابــي ثــانـيــة ،ومنيرة
السبيتي بالمركز الثالث.
وحققت شهد الحوال الميدالية
الذهبية في رماية التراب سيدات،

الزمالك يتأهل لدور المجموعات بـ «الكونفدرالية»
نجح الزمالك المصري في
التأهل لدور المجموعات
لمسابقة كأس االتحاد
اإلفريقي في كرة القدم ،بفوزه
على اتحاد طنجة المغربي 1-3
في إياب الدور الثاني.

●

القاهرة  -ةديرجلا

•

تـ ـ ـ ــأهـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ــزمـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــك لـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــات ف ـ ـ ـ ــي ب ـ ـطـ ــولـ ــة
ال ـك ــون ـف ــدرال ـي ــة اإلف ــري ـق ـي ــة ،بعد
ال ـف ــوز الـكـبـيــر الـ ــذي حـقـقــه أم ــام
ات ـح ــاد طـنـجــة الـمـغــربــي بثالثة
أهـ ـ ـ ـ ــداف لـ ـ ـه ـ ــدف ،ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة
ال ـ ـتـ ــي ج ـم ـع ـت ـه ـمــا م ـ ـسـ ــاء أم ــس
األول ،ع ـلــى اس ـت ــاد ب ــرج الـعــرب
باإلسكندرية ،في إياب دور الـ32
مكرر بالبطولة.

وجـ ــاءت ب ــداي ــة ال ـش ــوط األول
هـ ــادئـ ــة مـ ــن جـ ــانـ ــب ال ـف ــري ـق ـي ــن،
وو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ب ـ ـ ـطـ ـ ــل ا لـ ـ ـمـ ـ ـغ ـ ــرب
يـسـتــدرج الــزمــالــك لخطف هدف
ي ــرب ــك الـ ـحـ ـس ــاب ــات ،وتــدري ـج ـيــا
سيطر العبو اتحاد طنجة على
منطقة المناورات ،وكانت الغلبة
ل ـم ـص ـل ـح ـت ـهــم ع ـب ــر الـ ـع ــدي ــد مــن
الهجمات الخطيرة.
وأول ـ ــى ال ـه ـج ـمــات جـ ــاءت في
الدقيقة  19عن طريق تسديدة من
المهدي النغمي ،إال أن محمود

ع ـب ــدال ــرح ـي ــم "جـ ـنـ ــش" ك ـ ــان لـهــا
بــالـمــرصــاد ،وك ــادت الــدقـيـقــة 29
تشهد الهدف األول لبطل المغرب،
إثر انفراد من عبدالكبير الوادي.
ل ـك ــن ج ـن ــش ن ـج ــح فـ ــي إن ـق ــاذ
الموقف أيضا ،بعد أن استشعر
الع ـبــو الــزمــالــك ال ـخ ـطــر ،وب ــدأوا
يستعيدون خطورتهم الهجومية،
ح ـتــى اس ـت ـط ــاع إب ــراه ـي ــم حسن
إح ــراز هــدف الـتـقــدم فــي الدقيقة
 ،45بـعــد فــاصــل مــن ال ـمــراوغــات
داخل منطقة الجزاء ،ثم تسديدة

جانب من لقاء بيراميدز وطالئع الجيش
انتزع فريق بيراميدز  3نقاط ثمينة في مشواره
نحو الـفــوز ببطولة ال ــدوري الـمـصــري الممتاز،
بـعــدمــا ح ــول ت ــأخ ــره ب ـهــدف أمـ ــام ضـيـفــه طــائــع
الجيش إلــى فــوز كبير بثالثة أهــداف لهدف ،في
ال ـم ـبــاراة الـتــي جمعتهما مـســاء أم ــس األول في
الجولة العشرين.
وت ـق ــدم ال ـفــريــق الـعـسـكــري ب ـهــدف مـبــاغــت في
الدقيقة  16عن طريق مدافعه إسالم جمال ،وفي
الدقيقة  37ع ــادل أحـمــد أيـمــن منصور النتيجة
بإحراز هدف لفريق بيراميدز ،وفي الشوط الثاني
تقدم األخـيــر عــن طريق العبه محمد مجدي في
الدقيقة  ،55قبل أن يسجل مصطفى محمد العب

الجيش هدفا عكسيا في مرماه.
ورفـ ــع ب ـيــرام ـيــدز رص ـي ــده م ــن ال ـن ـقــاط إل ــى 38
فــي المركز الـثــانــي ،وبـفــارق  3نقاط عــن الزمالك
المتصدر ،بينما تجمد رصيد الجيش عند 24
نقطة في المركز السابع.
وضمن الـجــولــة ،تـعــادل المقاولون الـعــرب مع
ضيفه النجوم بهدفين لكل فــر يــق ،فــي مواجهة
شهدت جدال تحكيميا كبيرا ،ورفع النجوم رصيده
بعد الـمـبــاراة إلــى  21نقطة فــي الـمــركــز العاشر،
بينما أصبح رصيد المقاولون  27نقطة بالمركز
الخامس.

وخطفت أسماء القطامي الفضية،
ونــالــت س ــارة ال ـحــوال الميدالية
البرونزية.
وفي رماية السكيت ناشئين،
جاء حمد العبالني اوال ،وزميله
ســالــم الــرش ـي ــدي ثــان ـيــا ،وســالــم
الرشيدي ثالثا .وفي رماية التراب
ناشئين ،حــل يــوســف الرشيدي
اوال ،وصـ ــاح الــرش ـيــدي ثــانـيــا،
وخالد الرشيدي ثالثا.

فرحة العبي الزمالك بالهدف الثاني

صاروخية تسكن الشباك.
وا سـ ـتـ ـم ــر األداء عـ ـل ــى نـفــس
ال ـ ـم ـ ـن ـ ــوال مـ ـ ــع بـ ـ ــدايـ ـ ــة ال ـ ـشـ ــوط
الـ ـث ــان ــي ،ب ـه ـج ــوم م ـت ـب ــادل بـيــن
الـفــريـقـيــن ،حـتــى ج ــاء ت الدقيقة
 50التي شهدت خطأ من محمود
عبدالمنعم "كهربا" في الجانب
األيسر ،خالل إبعاد الكرة لتصل
إل ــى نـعـمــان أعـ ــراب الع ــب اتـحــاد
طنجة على حدود منطقة الجزاء،
سدد على اثرها كرة صاروخية
سكنت شباك جنش لتعلن هدف
التعادل.
و سـ ـ ــر عـ ـ ــان م ـ ــا أدرك ك ـه ــر ب ــا
خـطــأه وأرس ــل كــرة بينية رائعة
لعمر السعيد الذي أحرز الهدف
ال ـث ــان ــي ب ـض ــرب ــة خ ـل ـف ـيــة ،وق ـبــل
نـهــايــة ال ـم ـب ــاراة بـخـمــس دقــائــق
نجح يوسف إبراهيم "أوباما" في
إحراز الهدف الثالث ،بعد أن راوغ
دفاع اتحاد طنجة ووضع الكرة
"لوب" من فوق حارس المرمى.
وم ــرت الــدقــائــق المتبقية بال
جديد ،ليعلن الحكم فوز الزمالك
وتـ ــأه ـ ـلـ ــه لـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات
ب ـ ــ"ال ـ ـكـ ــون ـ ـفـ ــدرال ـ ـيـ ــة" ب ـم ـج ـم ــوع
ال ـم ـبــارات ـيــن ،ح ـيــث ان ـت ـهــى لـقــاء
الذهاب بين الفريقين ،والذي أقيم
األحــد الماضي ،على ملعب ابن
بطوط بالتعادل السلبي.

30
رياضة
َ
السعودية واليابان ...نهائي مبكر بين مرشحين
ةديرجلا

•
العدد  / 4021االثنني  21يناير 2019م  15 /جمادى األولى 1440هـ

سيشهد دور الـ 16من البطولة
اآلسيوية المقامة في اإلمارات خروج
أحد المرشحين في بداية األدوار
اإلقصائية ،بعدما تأهل معظمهم
للفوز بلقب كأس آسيا 2019
بنتيجة وقوع اليابان
في كرة القدمً ،
والسعودية وجها لوجه.

ً
حاليا ،مما يزيد من ترقب المواجهة المقبلة بينهما.
وحققت السعودية بإشراف األرجنتيني خوان أنطونيو
بيتزي بداية واعــدة في البطولة الحالية ،بتشكيلة ال تضم
ً
صريحاّ .
وعول مدربها الذي سبق له قيادة تشيلي
رأس حربة
للقب كوبا أميركا  ،2016على ثالثي الوسط الهجومي سالم
الدوسري وفهد المولد وهتان باهبري ،قبل تعثر في ختام
الـ ــدور األول (ص ـف ــر )2-أم ــام جـيــل قـطــري يـضــم أك ــرم عفيف
ً
والمعز علي ،فرض عليه مواجهة اليابان بإحالله ثانيا في
المجموعة الخامسة.
وأتت الخسارة بعد فوزين على كوريا الشمالية -4صفر
ولبنان -2صفر.
في المقابل ،حصدت اليابان العالمة الكاملة في المجموعة
السادسة ،وتصدرتها بعد انتصارات غير مقنعة ومحظوظة
إلى حد ما على تركمانستان  2-3وعمان -1صفر وأوزبكستان
.1-2
ويبقى العامل اإليجابي في تشكيلة هاجيمي مورياسو
الذي يميل إلى الفكر الهجومي ،توافر دكة احتياط قادرة على
تعويض أي غياب في التشكيلة األساسية ،بدليل خوض اللقاء
ً
األخير في دور المجموعات بتوليفة مختلفة تماما ،األمر الذي
يدفع إلــى االعتقاد بــأن اليابان تسعى إلــى ادخــار جهودها
ً
لألدوار االقصائية ،وهو ما سيظهر بدءا من مباراة السعودية.
وسيكون لقاء اليوم السادس بين المنتخبين في البطولة
اآلسيوية ،اذ خسرت السعودية ثالث مرات (صفر -1في
نهائي  4-1 ،1992فــي ال ــدورة األول ــى لنسخة 2000
وصفر -1في مباراتها النهائية ،وصفر 5-في الدور
األول لنسخة  )2011بينما فازت مرة في نصف
نهائي  2007بنتيجة .2-3
وبعدما تجاوز خيبة الخروج من نسخة
 2015فــي أستراليا ،يسعى بيتزي لطي

بعدما تأهل معظم المرشحين للفوز بلقب
كأس آسيا  2019في كرة القدم ،سيشهد دور
الـ 16من البطولة المقامة في اإلمارات خروج
أحدهم في بداية األدوار اإلقصائية ،بنتيجة
ً
وقوع اليابان والسعودية وجها لوجه.
ويـلـتـقــي الـمـنـتـخـبــان ال ـي ــوم عـلــى اسـتــاد
ال ـشــارقــة ،فــي م ـبــاراة ستختلف حساباتها
عن الدور األول ،فالخطأ ممنوع من "الصقور
الخضر" و"الساموراي األزرق" لتفادي الخروج
ً
مبكرا.
ويجمع المنتخبان ما بينهما سبعة
ألقاب في البطولة القارية (أربعة
ق ـي ــاس ـي ــة لـ ـلـ ـي ــاب ــان ،وث ــاث ــة
ل ـل ـس ـعــوديــة آخ ــره ــا ع ــام
 )1996مــن أص ــل ،16
ويـعــدان مــن أبــرز
م ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــات
الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــارة
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مورياسو :معركة قاسية

يوشيدا

قال مدرب اليابان هاجيمي مورياسو ،التي تحتل المركز الثالث آسيويا وفق
تصنيف االتحاد الدولي للعبة ،بعد إيــران األولــى ،وأستراليا الثانية« :لــم أتابع
مباريات منتخب السعودية عن كثب حتى اآلن ،لكني سأقوم بذلك بالتأكيد قبل
مواجهتنا معه .سأحلل أداءه ونقاط الضعف والقوة أيضا».
وأضاف« :آمل تعافي الالعبين بدنيا أوال لتنفيذ بعض التدريبات التكتيكية خالل
التحضيرات واالستعداد بشكل جيد لمواجهة أفضل فريق في آسيا».
وتــابــع« :طــالـبــت الالعبين ب ـضــرورة تحقيق أفـضــل نتيجة خــال الـمـبــاراة مع
السعودية ،رغم الظروف التي وضعتنا في معركة قاسية من حيث الخبرة والقوة
أمام هذا الفريق».
هاجيمي مورياسو

صفحة المشاركة المخيبة في مونديال روسيا  2018بوداع
الدور األول بعد خسارتين وفوز يتيم.
ويحتاج المدرب األرجنتيني إلى التركيز على خط الدفاع
ً
فــي مــواجـهــة دور الـ ــ 16إذا مــا أراد الـمـضــي قــدمــا نـحــو ربــع
النهائي ،وهو قال بعد مباراة قطر" :أفكر اآلن بالمواجهة أمام
اليابان .في المباراة التالية ،علينا البدء بمرحلة جديدة .نحن
مستعدون مثل اليابان وأي فريق آخر تأهل للدور الثاني".
أضاف "لم يكن من المفترض أن يظهر خط الدفاع بهذا
الشكل (أمام قطر) .لكني أؤكد بأن الدفاع لم يكن
المشكلة الوحيدة".
ويـنـتـظــر ب ـي ـتــزي ،ال ــذي خـســر سلمان
الفرج وعبدالله الخيبري قبل يوم على
انطالق البطولة بسبب اإلصابة ،عودة
ي ــاس ــر ال ـش ـه ــران ــي الـ ـ ــذي أصـ ـي ــب فــي
المباراة أمــام كوريا الشمالية فغاب
ف ــي ال ـل ـق ــاء ي ــن ال ـت ــال ـي ـي ــن وع ــوض ــه
حمدان الشمراني.

كوكبة نجوم
مــن جهته ،يعتمد منتخب
ال ـ ـ ـيـ ـ ــابـ ـ ــان ع ـ ـلـ ــى كـ ــوك ـ ـبـ ــة م ــن
الـ ـم ــواه ــب أمـ ـث ــال ال ـم ـخ ـضــرم
ي ــوغ ــو ن ــاغ ــات ــوم ــو ،ه ـي ــروك ــي
سـ ـ ـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـ ـ ــاي ،ي ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــا أوسـ ـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـ ــو،
ويــوشـيـنــوري مــوتــو .وسـتـكــون خبرة
القائد مايا يوشيدا ضرورية في ظل اعتماد
المنتخب على العنصر الشاب.
ويـ ـ ـع ـ ــد ي ـ ــوشـ ـ ـي ـ ــدا العـ ـ ـ ــب س ــاوثـ ـمـ ـبـ ـت ــون
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ،مـ ــن ال ــاع ـب ـي ــن ال ـث ــاب ـت ـي ــن فــي
التشكيلة مـنــذ  2010و يـتـحـمــل مسؤولية
كبيرة في تشكيلة المدرب مورياسو الذي
لــم تخسر الـيــابــان فــي المباريات الثماني
التي خاضتها بإشرافه.
وحــل مورياسو بــدال مــن أكـيــرا نيشينو
بعد المونديال الروسي الذي كان المنتخب
قــاب قوسين أو أدنــى مــن بلوغ دوره الربع
نهائي قبل الخسارة بهدف قاتل .كما يسعى
المنتخب لتعويض خروجه من ربــع نهائي
ال ـن ـس ـخــة ال ـســاب ـقــة م ــن ال ـب ـطــولــة اآلس ـيــويــة
بركالت الترجيح أمام اإلمارات.
وشدد مورياسو على أن فريقه يأمل
ً
إحــراز اللقب ،مقرا بأنه "يحتاج الى
أداء أفضل في الهجوم والدفاع على
حد سواء".

لظهور اإلمارات بمظهر المنافس في النهائيات ،تعرض
مــدربـهــا اإليـطــالــي ألـبــرتــو زاك ـيــرونــي الن ـت ـقــادات حــادة
خــال هــذه البطولة وصـلــت إلــى حــد المطالبة بإقالته
من منصبه.
وق ــال زاك ـيــرونــي ،ال ــذي قــاد مـيــان إلــى لقب ال ــدوري
اإليطالي عام  1999في المؤتمر الصحافي عشية المباراة
"يغلب على منتخب قرغيزستان الطابع الروسي ويضم
العديد من الالعبين المميزين .تطور الفريق بشكل كبير
في السنوات الماضية ويخوض البطولة للمرة األولى".
تابع المدرب الــذي قــاد اليابان إلــى لقب آسيا 2011
"درسـنــا المنتخب المنافس وبالطبع سنجري بعض
ً
التغييرات على النواحي الفنية والتكتيكية وفقا لطبيعة
المباراة".
ً
وعن الضغوط التي يتعرض لها راهنا ،شرح المدرب
ً
البالغ  65عاما "أتيت من الدوري اإليطالي الذي يحفل
بالعديد من الضغوط .أوافق أننا بحاجة تطوير السرعة
ومستوى األداء من مـبــاراة ألخــرى .لكن الحظنا تحرر
الالعبين من الضغوط بعد التأهل للدور الثاني وهم
يملكون التركيز واإلص ــرار على إحــراز اللقب وإسعاد
الجماهير".
وعن األخطاء التي وقع فيها فريقه في الدور األول،
أضاف" :الشيء الوحيد الذي تفوق منافسونا فيه علينا
هــو الـمــرتــدات ،لكنهم اعتمدوا على التحفظ واللجوء
ً
الى المرتدات .هذا األمر كان واضحا في المباراة أمام
تايلند".
وأك ــد ال ـمــدرب اإلي ـطــالــي أن العــب
وسـطــه سيف راش ــد "ت ــدرب فــي آخر
يومين أو ثالثة أيام ونشكر الجهاز
ال ـط ـب ــي ع ـل ــى ت ـج ـه ـي ــزه والـ ـت ــدري ــب
األخ ـيــر لـلـفــر يــق سيحسم مشاركته
من عدمها".
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ً
عدنان :المنتخب العراقي ال يخشى أحدا
أكــد نجم المنتخب الـعــراقــي لـكــرة الـقــدم علي
عدنان أن فريقه ال يخشى أي فريق في كأس األمم
اآلسيوية ،المقامة حاليا في اإلمارات.
وقال عدنان ،في مقابلة مع صحيفة "االتحاد"
اإلماراتية ،إن منتخب أسود الرافدين يسعى لبلوغ
المباراة النهائية وربما الفوز باللقب ،مضيفا:
"هناك تغيرات كبيرة في خريطة الكرة اآلسيوية،
مما جعل عددا كبيرا من المنتخبات يطمح للفوز
باللقب القاري".
وتــابــع" :نــدرك جيدا أن مهمتنا ليست سهلة،
سعينا لصدارة المجموعة ،وهدفنا اآلن التأهل
لدور الثمانية ،بالطبع نحترم الجميع ،لكننا ال
نخشى أحدا في طريقنا لبلوغ النهائي ،هذا هو
الهدف والطموح".
وعن مباريات العراق في مرحلة المجموعات،
ومستويات المنتخبات في البطولة ذكر
عدنان" :التكتيك هو السمة الغالبة
على أداء جميع المنتخبات ،ال
أريد التحدث عن قوى كروية
بعينها ،مرشحة أكثر
م ـ ــن غـ ـي ــره ــا ل ـب ـل ــوغ
المربع الذهبي".
واس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرك:
"أ ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن
الـمـسـتــوى الفني
ف ـي ـمــا م ـض ــى مــن
ال ـب ـط ــول ــة يـمـنــح
األمــل لعدد كبير

من المنتخبات للتفكير في الذهاب بعيدا ،حيث
لم تظهر المنتخبات الكبيرة بصورة مقنعة ،وفي
الــوقــت ذات ــه أتــوقــع مستويات أخ ــرى فــي األدوار
المقبلة ،سينتفض الجميع للدفاع عن طموحاته،
ونحن سنكون أحد هذه المنتخبات".
وحول معدل األعمار في منتخب العراق ،الذي
يملك مـتــوســط أع ـمــار ال يـتـجــاوز  24عــامــا ،مما
يجعله الثاني في قائمة أكثر المنتخبات شبابا
بــالـبـطــولــة ال ـقــاريــة ،ق ــال عــدنــان" :لــديـنــا منتخب
شاب واعــد ،وعناصر جديدة لديها
مستقبل أكـثــر مــن رائ ــع ،وه ــذا ال
ي ـع ـنــي أنـ ـن ــا ال ن ـط ـمــح لـتـحـقـيــق
نتائج إيجابية والــذهــاب بعيدا
في البطولة الحالية".
وأضاف" :كان لدى العراق جيل
 ،2007ال ــذي حقق إن ـجــازا تاريخيا
بالفوز بكأس آسيا ،والفوارق
ليست كبيرة على المستوى
ال ـ ـف ـ ـنـ ــي ب ـ ـيـ ــن ال ـج ـي ـل ـي ــن
ال ـ ـحـ ــالـ ــي وال ـ ـسـ ــابـ ــق،
فالعراق لديه قاعدة
م ـ ـمـ ــارسـ ــة كـ ــرويـ ــة
ك ـ ـب ـ ـي ـ ــرة ،وشـ ـغ ــف
جماهيري ال مثيل
له ،وهذا يجعل الكرة
الـ ـ ـع ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــة ت ـم ـن ـحــك
جيال قويا كل يوم".
علي عدنان
(د ب أ)

المقهوي

أوزبكستان عقبة أولى أمام أستراليا
للحفاظ على لقبها

اإلمارات لبداية ترضي
جماهيرها أمام قرغيزستان
يبحث منتخب اإلمارات المضيف عن بداية حقيقية
في كــأس آسيا  2019لكرة القدم عندما يواجه الوافدة
الجديدة قرغيزستان اليوم في دور الـ 16بعد أداء باهت
في دور المجموعات لم يرض جماهيره.
صـحـيــح أن اإلمـ ـ ــارات ت ـص ــدرت مـجـمــوعـتـهــا األول ــى
ً
وضمنت تأهلها مبكرا ،لكن مستواها لم يرض عشاق
"األبيض" الطامح إلحراز لقبه اآلسيوي األول ،بعد حلوله
ً
ً
وصيفا للسعودية عام  1996على أرضه أيضا.
وك ــان ــت اإلمـ ـ ــارات ع ــادل ــت الـمـنـتـخــب الـبـحــريـنــي في
ً
اللحظات األخ ـيــرة افـتـتــاحــا ومــن ركـلــة ج ــزاء ( ،)1-1ثم
تخطت الهند 2-صفر قبل تعادل باهت مع تايلند (.)1-1
في المقابل ،يخوض منتخب قرغيزستان المسابقة
للمرة األولى وضمن عبوره بفوزه األخير على الفلبين
 1-3بثالثية مهاجمه فيتالي لوكس ،وذلك بعد خسارتين
أمام الصين ( )2-1وكوريا الجنوبية.
ً
وقال المهاجم البالغ  29عاما والمحترف مع نادي أولم
األلماني المتواضع "ال نخاف من األبيض ،وسنلعب بثقة
ً
كبيرة بالنفس إلظهار إمكانياتنا" ،مشيرا إلى أن منتخب
ً
وسط آسيا سيلعب "دون ضغوط خالفا لإلمارات".
ورأى حارس مرمى اإلمارات خالد عيسى ،الذي تألق
في كأس العالم لألندية األخيرة وبلغ المباراة النهائية
مــع ن ــادي العين اإلم ــارات ــي ،أن قرغيزستان تلعب كرة
ً
حديثة ،مشيرا في تصريحات صحافية الى أن "الفوز
ً
على وافد جديد لن يكون سهال ،ونتوقع أن يكون أكثر
شراسة داخل الملعب".
ب ـ ـ ــدوره ،رأى ال ـم ـهــاجــم الـمـخـضــرم
أ حـمــد خليل أن مواجهة قرغيزستان
"ت ـ ـفـ ــوق صـ ـع ــوب ــة مـ ــواج ـ ـهـ ــات ك ــوري ــا
الجنوبية والـيــابــان ،ألنــه سيقاتل من
أجل تحقيق إنجاز غير مسبوق".
وفي ظل الرغبة والتوقعات المرتفعة

sports@aljarida●com

ألبرتو زاكيروني

ستكون أوزبكستان ومدربها
الخبير األرجنتيني هكتور كوبر
ال ـع ـق ـبــة األول ـ ـ ــى أمـ ـ ــام ط ـمــوحــات
أستراليا لتكون خامس منتخب
ي ـ ـحـ ــافـ ــظ ع ـ ـلـ ــى لـ ـقـ ـب ــه فـ ـ ــي كـ ــأس
آسـيــا لـكــرة ال ـق ــدم ،عـنــدمــا يلتقي
ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــان ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي اسـ ـت ــاد
خليفة بن زايد بمدينة العين في
دور الـ.16
ومـ ـن ــذ ان ـ ـطـ ــاق ال ـب ـط ــول ــة ع ــام
 1956نجحت  4منتخبات فقط في
الـحـفــاظ على لقبها ،وهــي كوريا
الـجـنــوبـيــة ( 1956و ،)1960إي ــران
( 1968و 1972و ،)1976السعودية
( 1984و )1988وال ـي ــاب ــان (2000
و.)2004
وتـ ـب ــدأ أس ـت ــرال ـي ــا م ــع ان ـط ــاق
األدوار اإل قـ ـص ــا ئـ ـي ــة مـ ـش ــوار ه ــا
ال ـج ــدي لـتـحـقـيــق طـمــوحـهــا أم ــام
أوزبـكـسـتــان ،الـتــي تــوعــد مدربها
كوبر بأنه سيصعب األمور كثيرا
على "سوكروز" ،رغم أن التاريخ ال
يقف في صف فريقه.
والتقت أستراليا وأوزبكستان
فــي  3مـنــاسـبــات ،وك ــان ال ـفــوز من
نصيب األولــى في تصفيات كأس
العالم  2010ذهابا -1صفر وإيابا
-2صـفــر ،وسجلت النتيجة األكبر
بــاكـتـســاح منافستها -6ص ـفــر في
نصف نهائي كأس آسيا .2011
ل ـك ــن ك ــوب ــر ( 63عـ ــامـ ــا) ،الـ ــذي
قــاد مصر إلــى نهائي كــأس األمــم
اإلفريقية عام  ،2017قبل أن تخسر
أمــام الــدولــة المضيفة الكاميرون

 ،2-1يــأمــل تحقيق الـنـجــاح نفسه
في ثاني بطولة قارية من نوعها
يخوضها في مسيرته التدريبية.
وقلل كوبر من النتائج السابقة
بـيــن المنتخبين ا ل ـتــي تـصــب في
مصلحة أستراليا ،مؤكدا "سنحظى
بـمــا يكفي مــن االح ـت ـمــاالت ،وبما
يكفي من الفرص ،لنتفوق عليهم،
وإذا أردت التتويج باللقب فعليك
أن ت ـك ــون م ـس ـت ـعــدا ل ـمــواج ـهــة أي
فريق".
وتابع المدرب السابق لفالنسيا
االسباني وإنتر ميالن االيطالي:
"اسـتــرالـيــا أحــد الـفــرق الجيدة في
البطولة ،ومنافس بالغ الصعوبة،
وع ـل ـي ـنــا أن ن ـك ــون ج ــاه ــزي ــن لـهــا،

موعد المباراة

05:00

واألهم أن نركز على أنفسنا وليس
على منافسينا".
وحـ ـقـ ـق ــت أوزبـ ـك ـ ـسـ ـتـ ــان ب ــداي ــة
ج ـيــدة ف ــي الـمـجـمــوعــة ال ـســادســة،
بفوزها على عمان  ،1-2وجارتها
تركمانستان -4صفر ،قبل أن تخسر
فــي الـجــولــة األخ ـيــرة أم ــام اليابان
 ،2-1ل ـت ـف ـقــد ال ـ ـص ـ ــدارة وت ـك ـت ـفــي
بالمركز الثاني.
من جهته ،يأمل غراهام أرنولد
مدرب أستراليا ،والذي يقود بالده
للمرة الثانية فــي كــأس آسـيــا ،أن
ي ـح ـق ــق ن ـت ـي ـجــة أفـ ـض ــل مـ ــن ال ـتــي
ح ـق ـق ـهــا ف ــي  ،2007ع ـن ــد م ــا ودع
"س ــوك ــوروس" تـلــك الـنـسـخــة التي
أقيمت بمشاركة  16منتخبا من
أول دور إقـصــائــي (رب ــع النهائي)
بــالـخـســارة أم ــام ال ـيــابــان بــركــات
الترجيح.
وكانت نسخة  2007المشاركة
األول ــى ألستراليا فــي كــأس آسيا،
بعد عام من انضمامها إلى أسرة
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

الصين تقلب تأخرها أمام تايلند وتتأهل لدور الثمانية
حقق المنتخب الصيني الفوز
على نظيره التايلندي بهدفين
مقابل هدف ،في المواجهة
التي جرت أمس على استاد
هزاع بن زايد في مدينة العين
اإلماراتية ،ليتأهل إلى دور
الثمانية من بطولة كأس آسيا
.2019

ق ـ ـلـ ــب الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـص ـي ـن ــي
تأخره بهدف نظيف أمام نظيره
التايلندي إلــى فــوز  ،1 -2خالل
ال ـم ـب ــاراة ال ـتــي جمعتهما أمــس
في دور الستة عشر ببطولة كأس
آسيا لكرة القدم ،ليتأهل إلى دور
الثمانية بالبطولة.
وت ـق ــدم الـمـنـتـخــب الـتــايـلـنــدي
بهدف سجله سوباشاي جايديد
فــي الدقيقة  ،31ثــم تـعــادل زهي
ش ـي ــاو لـلـمـنـتـخــب ال ـص ـي ـنــي في
الدقيقة  ،67قبل أن يسجل جاو
لين هــدف الـفــوز فــي الدقيقة 71
من ركلة جزاء.
وصعد المنتخب الصيني إلى
دور الثمانية ليواجه الفائز من
المباراة ،التي تجمع بين إيــران
وعمان.
وتاهل المنتخب الصيني إلى
دور الـسـتــة ع ـشــر ،بـعــدمــا احتل
ال ـمــركــز ال ـثــانــي ف ــي الـمـجـمــوعــة
ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة بـ ــرص ـ ـيـ ــد سـ ـ ــت نـ ـق ــاط
ب ـفــارق ث ــاث نـقــاط خـلــف كــوريــا
الجنوبية.
فيما تاهل منتخب تايلند إلى
دور الـسـتــة ع ـشــر ،بـعــدمــا احتل

فرحة العبي المنتخب الصيني بعد الفوز على تايلند
ال ـمــركــز ال ـثــانــي ف ــي الـمـجـمــوعــة
األولى ،برصيد أربع نقاط بفارق
نقطة خلف المنتخب اإلماراتي.
وأكدت الصين عقدتها لتايلند
فــي المباريات الرسمية ،بعدما
سبق لها الفوز في ثالث مباريات
بينهما في تصفيات كأس العالم،
وت ـع ــادال صـفــر-صـفــر ف ــي الـلـقــاء

الــذي اقيم بينهما فــي نهائيات
كأس آسيا .1992
بـ ــدورهـ ــا ،ف ـش ـلــت تــاي ـل ـنــد في
اس ـت ـك ـم ــال مـ ـش ــواره ــا ال ــدرام ــي
مــع مــدربـهــا الـمــؤقــت سيريساك
يـ ــوديـ ــاردثـ ــاي ،ال ـ ــذي ح ــل بــديــا
للصربي ميلوفان رايفاتس الذي
أقيل بعد الخسارة في المباراة

االفتتاحية أمام الهند  ،4-1حيث
شقت طريقها بعدها بالفوز على
البحرين -1صـفــر ،والـتـعــادل مع
اإلمارات  1-1الى الدور اإلقصائي
ل ـل ـمــرة األول ـ ـ ــى ،م ـنــذ أن أحـ ــرزت
المركز الثالث في نسخة .1972
(د ب أ)

ةديرجلا

•
العدد  / 4021االثنين  21يناير 2019م  15 /جمادى األولى 1440هـ

sports@aljarida●com

31

مانشستر سيتي يقسو
على هيدرسفيلد بثالثية
حقق ًفريق ًمانشستر سيتي
انتصارا ثمينا على مضيفه
هيدرسفيلد تاون بثالثة
أهداف دون مقابل ،أمس،
في المرحلة المرحلة الثالثة
والعشرين من الدوري اإلنكليزي
الممتاز.

واصــل فريق مانشستر سيتي
مـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاردة لـ ـيـ ـف ــرب ــول فـ ـ ــي س ـب ــاق
الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة عـ ـل ــى لـ ـق ــب ال ـ ـ ـ ــدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي ال ـم ـم ـتــاز ل ـك ــرة ال ـق ــدم،
بعدما حقق انتصاره الرابع على
ال ـتــوالــي فــي الـمـســابـقــة ،إث ــر فــوزه
الـ ـسـ ـه ــل 3-ص ـ ـف ـ ــر عـ ـل ــى م ـض ـي ـفــه
هيدرسفيلد تاون أمس في المرحلة
الثالثة والعشرين للبطولة.
وارتفع رصيد مانشستر سيتي
(ح ــام ــل ال ـل ـقــب) إل ــى  56نـقـطــة في
المركز الثاني ،مقلصا الفارق الذي
يفصله عن ليفربول (المتصدر) إلى
أربــع نـقــاط فـقــط ،فيما ظــل رصيد
هيدرسفيلد ،الذي بقي عاجزا عن
تحقيق أي انتصار بالبطولة منذ
شـهــريــن تـقــريـبــا ،متوقفا عـنــد 11
نقطة في قاع الترتيب ،بفارق عشر
نقاط خلف مراكز األمان.
ورغــم الفوز الكبير لسيتي ،إال
أنه تحقق بأقل مجهود ،حيث كان
بإمكان نجومه إضافة المزيد من
األه ــداف لــوال لجوئهم إلــى تهدئة
اللعب وعدم اإلفراط في بذل الجهد،
ف ــي ظ ــل ت ــاح ــق ال ـم ـب ــاري ــات الـتــي
تنتظر الفريق السماوي بمختلف
البطوالت.
وافـ ـتـ ـت ــح الـ ـب ــرازيـ ـل ــي دان ـي ـي ـلــو
التسجيل لمانشستر سيتي في
الدقيقة  ،18وأضاف زمياله رحيم
ستيرلينغ وليروي ساني الهدفين
ال ـث ــان ــي وال ـث ــال ــث ف ــي الــدقـيـقـتـيــن
 54و.56
من ناحية اخرى ،تغلب أرسنال
ع ـلــى ضـيـفــه تـشـلـســي ف ــي ديــربــي
لندن بنتيجة  - 2صفر في المرحلة
ال ـثــال ـثــة وال ـع ـش ــري ــن م ــن ال ـ ــدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وفــي باقي الـمـبــاريــات ،اقتنص
ً
ً
فريق وولفرهامبتون فــوزا مثيرا
من ضيفه ليستر سيتي  4-3وفاز

سلة أخبار
مودريتش :قدمنا مباراة
مثالية

ستيرلينغ نجم مانشستر سيتي يحرز الهدف الثاني لفريقه
مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد ع ـلــى ضيفه
برايتون  2-1وساوثهامبتون على
ضـيـفــه إي ـفــرتــون  2-1ونـيــوكــاســل
يونايتد على ضيفه كارديف سيتي
3ص ـف ــر وب ــورن ـم ــوث عـلــى ضيفهويستهام يونايتد - 2صفر وتعادل
واتفورد سلبيا مع بيرنلي.
ع ـل ــى اس ـ ـتـ ــاد اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات تـغـلــب
أرس ـنــال عـلــى ضيفه تشلسي في
ديربي لندن بهدفين دون رد.
وت ـ ـق ـ ــدم الـ ـف ــرنـ ـس ــي أل ـك ـس ـن ــدر
الكازيت بهدف ألرسنال في الدقيقة
ً
 14ثـ ــم أض ـ ـ ــاف ال ـف ــرن ـس ــي أي ـض ــا
لوران كوشيلني الهدف الثاني في
الدقيقة .39
الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 44
نقطة في المركز الخامس وتوقف
رصيد تشلسي عند  47نقطة في
المركز الرابع.
وجــاءت أولــى مالمح الخطورة
فــي الدقيقة الثالثة بعد أن أرســل

ألـكـسـنــدر الكــازيــت تـمــريــرة رائـعــة
أمـ ــام ال ـمــرمــى م ـبــاشــرة إل ــى بيير
إيـمــريــك أوبــامـيــانــغ لكن المهاجم
ال ـغــابــونــي س ــدد ب ـغ ــراب ــة شــديــدة
خارج الشباك.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد س ـ ـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ـ ــراتـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــس
ب ــاب ــاسـ ـت ــاث ــوب ــول ــوس أن يـفـتـتــح
ال ـت ـس ـج ـيــل ألرس ـ ـنـ ــال ب ـع ــد مـضــي
سبع دقائق من بداية المباراة عبر
ضربة رأس قوية لكن الكرة ضلت
طريقها للشباك.
وأن ـ ـقـ ــذ ال ـ ـحـ ــارس ك ـي ـبــا مــرمــى
تـ ـشـ ـلـ ـس ــي مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــدف م ـ ــؤك ـ ــد فــي
الدقيقة  12وتصدى ببراعة يحسد
عليها لضربة رأس نفذها لــوران
كوشيلني من أمام المرمى مباشرة.
وتـ ـق ــدم الكـ ــازيـ ــت بـ ـه ــدف رائ ــع
ألرسـ ـن ــال ف ــي الــدق ـي ـقــة  14بـعــدمــا
ت ـل ـقــى ت ـم ــري ــرة ن ـم ــوذج ـي ــة داخ ــل
منطقة الجزاء من هيكتور بيليرين
ل ـي ـهــرب ب ـش ـكــل رائ ـ ــع م ــن الــرقــابــة

اعتبر الدولي األلماني السابق ومدرب داليان
يفانغ الصيني حاليا ،بيرند شوستر ،أن المدير
الفني الحالي لمنتخب ألمانيا لكرة القدم ،يواكيم
لوف ،مرشح جيد لقيادة ريال مدريد اإلسباني.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة دي فيلت ،في
نسختها الرقمية ،قال شوستر ،الذي عرف الفريق
الملكي عن قرب ،سواء كالعب أو كمدرب" ،تحدثت
طويال مع رئيس ريــال مدريد فلورنتينو بيريز
في فعالية شرفية ،وذكرت له صراحة اسم لوف".
وأوضـ ـ ــح ش ــوس ـت ــر ،ال ـ ــذي ل ـعــب ف ــي ال ـمــاضــي
لمصلحة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد،
إضافة إلى تدريب العديد من األندية في إسبانيا

فـ ـش ــل إن ـ ـتـ ــر م ـ ـيـ ــان ف ـ ــي الـ ـ ـث ـ ــأر م ـ ــن ض ـي ـفــه
ساسوولو ،مكتفيا بالتعادل معه سلبا أمس
األول ،في المرحلة العشرين من الدوري اإليطالي
لـكــرة ال ـقــدم ،فــي حـيــن صـعــد روم ــا إل ــى المركز
الرابع مؤقتا بفوزه على ضيفه تورينو .2-3
ف ــي ال ـم ـب ــاراة األول ـ ــى ع ـلــى مـلـعــب جــوزيـبــي
مياتزا (سان سيرو) ،لم يستطع إنتر ميالن الثأر
لخسارته ذهابا صفر 1-في المرحلة األولى في
 19أغسطس الماضي.
واكتفى إنتر ،صاحب المركز الثالث ،بنقطة
رفعت رصيده إلى  40نقطة.
واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
وفي المباراة الثانية،
ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــب

ُ
فقد فيدرر اللقب
ي
تسيتسيباس ِ
حقق اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس مفاجأة
كبرى في الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة في كرة
المضرب ،بتغلبه على السويسري روجيه فيدرر ،المصنف
ثالثا وحامل لقب البطولة في العامين الماضيين.
وفــاز اليوناني ( 20عاما) المصنف  ،14على المخضرم
السويسري ( 37عاما) في مباراة من أربع مجموعات بواقع
 ،١-٣ليصبح أول يوناني يبلغ ربع نهائي بطولة غراند سالم.
ويالقي تسيتسيباس في الدور المقبل اإلسباني روبرتو
باوتسيتا أغوت ،المصنف  22الذي أقصى الكرواتي مارين
سيليتش الـســادس فــي مـبــاراة مــن خمس مجموعات ،7-6
 ،6-4 ،2-6 ،3-6و.4-6
م ــن نــاحـيــة اخ ـ ــرى ،واصـ ــل اإلس ـب ــان ــي راف ــاي ــل نـ ــادال،
الـمـصـنــف ثــان ـيــا ،ت ـقــدمــه ب ـث ـبــات ف ــي ب ـطــولــة أسـتــرالـيــا
المفتوحة فــي كــرة الـمـضــرب ،ببلوغه أمــس ال ــدور ربع
النهائي على حساب التشيكي توماس برديتش -6صفر،
 1-6و.)4-7( 6-7
وحسم اإلسباني مباراة الــدور الرابع ألولى بطوالت
الغراند سالم األربع لهذا الموسم ،في ساعتين وخمس

الدفاعية ويسدد بشكل مذهل في
الشباك.
وت ـق ـم ــص ك ـي ـبــا دور ال ـب ـطــولــة
ً
مجددا وتصدى بشكل رائع النفراد
كامل من أوباميانغ في الدقيقة .17
ً
وك ــان بـيــدرو رودريـغـيــز قريبا
ً
ج ــدا مــن إدراك الـتـعــادل لتشلسي
في الدقيقة  18بعدما تلقى تمريرة
طولية أمام المرمى مباشرة ليسدد
من فوق الحارس بيرند لينو لكن
الكرة مرت مباشرة بجوار القائم.
وارت ـفــع إي ـقــاع ال ـم ـبــاراة بـمــرور
الوقت وتقاسم الفريقان السيطرة
على مجريات اللعب لكن دون أن
يـنـجــح أي مـنـهـمــا ف ــي ه ــز شـبــاك
اآلخر.
وضاعت فرصة خطيرة ألرسنال
في الدقيقة  36عبر تسديدة خلفية
مزدوجة من أوباميانغ لكن الكرة
مرت مباشرة بجوار القائم.
وأضاف لوران كوشيلني الهدف

ال ـثــانــي ألرس ـن ــال ف ــي الــدقـيـقــة 39
ب ـعــدمــا تـلـقــى ت ـمــريــرة مـتـقـنــة من
ســوكــرات ـيــس بــابــاسـتــاثــوبــولــوس
أمام المرمى مباشرة ليقابل الكرة
بكتفه األيمن في الشباك.
ولم يحدث أي جديد في الدقائق
األخ ـ ـيـ ــرة لـيـنـتـهــي الـ ـش ــوط األول
بتقدم أرسنال بهدفين دون رد.
ومرت الدقائق األولى من الشوط
الثاني وسط محاوالت من جانب
ت ـش ـل ـســي ل ـت ـق ـل ـيــص ال ـ ـفـ ــارق لـكــن
دون أن ينجح الفريق الضيف في
تشكيل خـطــورة تذكر على مرمى
بيرند لينو.
وأه ـ ـ ــدر بـ ـي ــدرو ف ــرص ــة ثـمـيـنــة
لتشلسي فــي ا لــد قـيـقــة  56بعدما
تـلـقــى تـمــريــرة زاح ـفــة مــن ويـلـيــان
داخـ ــل مـنـطـقــة ال ـج ــزاء لـكـنــه ســدد
فوق الشباك.
واعتمد أرسنال على الهجمات
الـ ـم ــرت ــدة ال ـس ــري ـع ــة ال ـت ــي شـكـلــت

خـ ـ ـط ـ ــورة مـ ـسـ ـت ـم ــرة عـ ـل ــى م ــرم ــى
تشلسي.
ولم يحدث أي جديد في آخر ربع
ساعة لينتهي اللقاء بفوز أرسنال
بهدفين دون رد.

ليفربول يحافظ على الصدارة
وعـ ـل ــى م ـل ـع ــب ان ـف ـي ـل ــد واصـ ــل
ص ــاح تــألـقــه وسـجــل هــدفـيــن قــاد
بهما ليفربول للفوز على كريستال
باالس .3-4
والفوز رفع رصيد ليفربول إلى
 60نقطة في الصدارة.
وعـ ـل ــى م ـل ـع ــب أول ـ ـ ــد تـ ــرافـ ــورد
واصل مانشستر يونايتد مسيرته
المثالية تحت قيادة مدربه الجديد
أولي جونار سولسكيار.
وسجل مانشستر فوزه السادس
على التوالي في الدوري اإلنكليزي
الممتاز بالفوز على ضيفه برايتون
بهدفين مقابل هدف.

إنتر يفشل في الثأر من ساسوولو

شوستر :لوف مناسب لتدريب الريال
وألمانيا وتركيا ،أن رئيس ريال مدريد "نظر َّ
إلي
بدهشة ،وكأنني فاجأته بأمر ما".
وأك ــد بطل أوروب ــا مــع ألمانيا عــام  ،1980أنه
ي ـتــابــع ل ــوف "م ـن ــذ سـ ـن ــوات" ،م ـب ــرزا أن "األل ـم ــان
يحظون بتقدير كبير في الــريــال .بالنهاية نحن
قدمنا عمال جيدا هـنــاك ،ولــن أنــدهــش إذا حــاول
الريال التعاقد مع لوف الصيف المقبل".
ومد االتحاد األلماني لكرة القدم عقد لوف على
رأس اإلدارة الفنية لـ"المانشافات" حتى  ،2020رغم
اإلقصاء المحبط الذي َّ
تعرض له حامل اللقب من
دور المجموعات بمونديال روسيا .2018
(إفي)

دق ــائ ــق ،بـعــد بــدايــة صــاروخ ـيــة ف ــاز خاللها
باألشواط التسعة األولى.
وسـيــواجــه ن ــادال فــي ربــع النهائي األميركي
الشاب فرانسيس تيافو ،الذي أقصى البلغاري غريغور
ديمتروف المصنف  20في البطولة ،بنتيجة ،٧-٥
 ،٦-٧ ،٧-٦و.٧-٥
من جانب آخــر ،حققت األميركية دانييل
كـ ــول ـ ـي ـ ـنـ ــز إح ـ ـ ـ ـ ـ ــدى أك ـ ـبـ ــر
الـ ـمـ ـف ــاج ــآت ف ـ ــي ب ـط ــول ــة
أس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــا ال ـم ـف ـت ــوح ــة،
بتغلبها في الــدور الرابع
عـ ـل ــى ال ـم ـص ـن ـف ــة ثــان ـيــة
األلمانية أنجيليك كيربر
بمجموعتين نظيفتين
في أقل من ساعة.

تسيتسيباس

األولمبي فــي العاصمة ،جـ ّـدد رومــا فــوزه على
تورينو بعدما هزمه ذهابا في عقر داره  -1صفر
في المرحلة األولى ،محققا انتصاره التاسع في
البطولة (مقابل  6تعادالت و 5هزائم).
ورف ــع روم ــا رصـيــده إلــى  32نـقـطــة ،متقدما
بفارق نقطة واحدة على جاره التسيو ،وبفارق
نـقـطـتـيــن أم ــام م ـي ــان ،ال ــذي يـحــل ضـيـفــا على
جنوى اليوم في ختام المرحلة.
وافتتح نيكولو ّ تسانيولو التسجيل لصاحب
األرض ع ـنــدمــا ن ــف ــذ رك ـل ــة ح ــرة ووضـ ــع ال ـكــرة
بيسراه في أعلى الزاوية اليمنى (.)15
وع ـ ــزز ال ـص ــرب ــي ال ـك ـس ـنــدر ك ـ ـ ــوالروف تـقــدم
صاحب األرض من ركلة جزاء احتسبت بسبب

مخاشنة الحارس سلفاتوري سيريغو لستيفان
الـشـعــراوي وإسقاطه داخــل المنطقة المحرمة
(.)34
ّ
وفي مستهل الشوط الثاني ،قلص الفنزويلي
تــومــاس ريـنـكــون ال ـف ــارق لـلـضـيــوف بتسديدة
مباغتة بعيدة المدى انتهت في أسفل الزاوية
اليسرى (.)51
وأدرك الفريق الزائر التعادل عبر األرجنتيتي
كريستيان أنسالدي (.)67
وأع ــاد ال ـش ـعــراوي الـتـقــدم لـفــريــق العاصمة
عـنــدمــا سـجــل لــه الـهــدف الـثــالــث ،مستفيدا من
بينية خلف الدفاع أرسلها لورنتسو بيليغريني
( ،)73فكان هدف الفوز والنقاط الثالث.

 48نقطة لهاردن األبرز في سلة ليكرز
ب ــرز الـنـجــم جيمس ه ــاردن بتسجيل  48نقطة
لفريقه هيوستن روكتس ،قلب من خاللها الطاولة
على الضيف لوس أنجلس ليكرز ،في أمسية ضمن
دوري كــرة السلة األمـيــركــي للمحترفين ،طبعتها
المحاوالت الحاسمة في اللحظات القاتلة.
وق ـ ــاد هـ ـ ــاردن فــري ـقــه ل ـل ـفــوز  ،134-138بعد
التمديد في مباراة كان لوس أنجلس قد صنع
خاللها فارقا وصل إلى  21نقطة.
وواصــل ه ــاردن ،أفضل العــب في الموسم
الـ ـم ــاض ــي ،األداء ال ــاف ــت ل ــه هـ ــذا ال ـم ــوس ــم،
وسجل  48نقطة في سلة ليكرز ،بعدما كان
قد سجل  57و 58نقطة تواليا في المباراتين
األخيرتين ضد ممفيس غريزليز وبروكلين
نتس.
فــي المقابل ،شهدت مـبــاراة أوكالهوما
ومضيفه فيالدلفيا حماسة حتى الثواني
األخ ـي ــرة ،إذ تـمـكــن جـيـمــي بــاتـلــر مــن منح
فريقه التقدم  113-115بمحاولة من تحت

السلة قبل  6.9ثوان فقط من النهاية ،بعد مجهود
فردي إثر قطعه تمريرة لنجم ثاندر راسل وستبروك.
لكن بول جورج أنقذ فريقه بتسجيله رمية ثالثية
ناجحة قبل  5ثوان من النهاية ،منحته التقدم ،115-116
علما أنه حصل خالل المحاولة على خطأ أيضا (من
َ
ضمن الفوز.
باتلر نفسه) ،وسجل
رميته الحرة بنجاح ِ
ُ
ّ
وف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة لـ ــم تـ ـخ ــل مـ ــن اإلثـ ـ ـ ـ ــارة أي ـ ـضـ ــا ،كــبــد
ساكرامنتو كينغز ديترويت بيستونز خسارة بفارق
نقطتين .101-103
وفي أبرز المباريات المتبقية ،فاز ميلووكي باكس
متصدر ترتيب المنطقة الشرقية على مضيفه أورالندو
ماجيك  ،108-118بينما تفوق تورونتو رابتورز ثاني
الشرقية على ضيفه ممفيس غريزليز .90-119
كما فاز دنفر ناغتس على كليفالند كافالييرز -124
 ،102وبوسطن سلتيكس على أتالنتا هوكس ،105-113
وميامي هيت على شيكاغو بولز  ،103-117وإنديانا
بـيـســرز عـلــى داالس مــافــريـكــس  ،99-111وتـشــارلــوت
هورنتس على فينيكس صنز .115-135

أتلتيكو يهزم هويسكا بثالثية والريال يثأر من إشبيلية
فــاز أتلتيكو بثالثية على هويسكا ،فــي حين ثأر
ريال مدريد من ضيفه أشبيلية وانتزع المركز الثالث
مـنــه بـفــوز صـعــب ومـتــأخــر  -2صـفــر ،أمــس األول ،في
المرحلة العشرين من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
ب ـ ــادل هــوي ـس ـكــا ض ـي ـفــه أت ـل ـت ـي ـكــو مـ ــدريـ ــد ،ال ـثــانــي
ووصيف البطل ،الهجمات والفرص الضائعة ،وصمد
حـتــى الــدقـيـقــة  31حـيــث اهـتــزت شـبــاكــه ألول مــرة من
ل ـع ـبــة ث ــاث ـي ــة م ـت ـق ـنــة ب ــدأه ــا ال ـف ــرن ـس ــي ت ــوم ــا لـيـمــار
بتمريرة بينية الى كوكي الذي عسكها عرضية امام
المرمى ،فوصلت إلى الفرنسي اآلخر المدافع الدولي
لوكاس فرنانديز الذي أودعها الشباك ،مسجال هدفه
األول في الليغا اإلسبانية.
وفي الشوط الثاني ،أضاف أتلتيكو الهدف الثاني
بعد كرة عالية أرسلها من الجهة اليسرى الفرنسي
أنـ ـ ـط ـ ــوان غ ــري ــزم ــان ت ــاب ـع ـه ــا "ط ـ ــائ ـ ــرة" ال ـك ــول ــوم ـب ــي
س ــان ـت ـي ــاغ ــو أري ـ ـ ــاس ع ـل ــى ي ـم ـي ــن ال ـ ـحـ ــارس روب ــرت ــو
سانتاماريا في أسفل الزاوية (.)52
وعكس الفرنسي هرنانديز كرة من الجهة اليسرى
طــار لها مــوا طـنــه غــر يــز مــان وتابعها بــرأ ســه فــار تــدت
من العارضة إلى كوكي الذي تابعها باألرض بقدمه
اليمنى ،وعانقت سقف الشبكة (.)71
ورفع أتلتيكو رصيده الى  41نقطة ،مقلصا الفارق
الى نقطتين مع برشلونة المتصدر وحامل اللقب قبل
استضافة األخير ليغانيس أمس.

رياضة

ومني سلتا فيغو بخسارة رابعة تواليا بسقوطه
ع ـلــى أرضـ ــه أمـ ــام فــالـنـسـيــا  2-1ب ـعــدمــا ت ـقــدم بـهــدف
الـمـكـسـيـكــي ن ـس ـتــور أراوخـ ـ ــو إث ــر رك ـن ـيــة م ــن الـجـهــة
اليسرى تابعها برأسه في الزاوية اليمنى ( .)40وقلب
فالنسيا تخلفه في الشوط الثاني إ لــى فــوز بهدفين
لفيرات توريس ( )71ورودريغو (.)84
وقفز فالنسيا من المركز الحادي عشر إلى السابع
برصيد  26نقطة ،فــي حين و قــف رصيد سلتا فيغو
السابع عشر عند  21نقطة بعدما عجز عــن تحقيق
الفوز في أي من مبارياته الخمس األخيرة.

الريال يهزم إشبيلية
وع ـلــى مـلـعــب "ســانـتـيــاغــو بــرنــاب ـيــو" ،خ ــاض ريــال
مدريد المباراة في غياب العديد من ركائزه األساسية
سواء بداعي اإلصابة أو البقاء على مقاعد االحتياط
بقرار من المدرب األرجنتيني سانتياغو سوالري على
غرار البرازيلي مارسيلو وإيسكو وناتشو.
ورغ ـ ــم ذل ـ ــك ،كـ ــان ري ـ ــال م ــدري ــد أف ـض ــل ن ـس ـب ـيــا مــن
منافسه ،وسجل هدفين في أواخر الشوط الثاني عبر
البرازيلي كاسيميرو ( )78والكرواتي لوكا مودريتش،
ا لــذي حصد جميع أ لـقــاب  2018المخصصة ألفضل
العب (.)90+2
وه ــدد ال ــري ــال مــرمــى مـنــافـســه م ــرات ع ــدة ،وكــانــت
أبرز فرصة له من تسديدة لداني سيبايوس أصابت

ا لـ ـع ــار ض ــة ( )67ق ـب ــل أن ي ــأ ت ــي ا ل ـف ــرج
عــن طــر يــق كاسيميرو ا ل ــذي تلقى كــرة
عرضية خلفية مــن سيبايوس أطلقها
م ــن ن ـحــو  30مـتــرا
لمسها فا تشليك
بـ ـ ـي ـ ــده الـ ـيـ ـس ــرى
وأص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ـ ـ ــة ث ــم
سقطت في قلب
المرمى (.)78
وأه ـ ــدر العـبــو
ري ـ ـ ـ ــال أكـ ـ ـث ـ ــر م ــن
ف ـ ـ ـ ــرص ـ ـ ـ ــة اخـ ـ ـ ـ ــرى
لتثبيت الفوز قبل
أن يؤكد مودريتش
أنــه أفـضــل العــب في
المباراة كما كان في
عام  2018أفضل العب
ف ــي الـ ـع ــال ــم ،وع ـ ــزز ت ـقــدم
فريقه بهدف ثان غير متوقع
فــي ا لــو قــت بــدل ا لـضــا ئــع عندما خطف ا لـكــرة من
المدافع البرتغالي دا نـيــال كاريسو ســار بها عدة
خطوات وواجه فاتشليك ووضعها بقوة على يساره.

جانب من مباراة اتلتيكو وهويسكا

َّ
صرح الكرواتي لوكا مودريتش،
العب وسط ريال مدريد ،عقب
فوز فريقه ،أمس األول ،على
إشبيلية بهدفين نظيفين،
بأن الالعبين "قدموا مباراة
مثالية كفريق واحد" ،وأن هذا
اللقاء "سيكون نقطة تحول"
للمستقبل .وقال مودريتش،
الذي بدا سعيدا بما قدمه
الفريق" :كانت تنقصنا مباراة
مثل هذه ،ألنه يجب علينا أن
نلعب بهذا الشكل ،وأعتقد
أن المشجع المدريدي سعيد
بالصورة التي ظهرنا بها
اليوم ،وستكون هذه المباراة
نقطة تحول لنا ،وسنستمر في
النمو والتقدم" .وأضاف" :دائما
ما امتلكنا شخصية ،إال أنه في
بعض األحيان ال تسير األمور
كما نريد ،لكن اليوم سارت
األمور بالشكل الذي نريده منذ
البداية".

ساري :العبو تشلسي
يفتقرون للحافز

اتهم ماوريتسيو ساري مدرب
تشلسي الغاضب العبي فريقه
باالفتقار للعزيمة وأنه "من
الصعب تحفيزهم" بعدما
شاهد األداء المتواضع الذي
قدموه في الهزيمة -2صفر
أمام مستضيفه أرسنال في
الدوري اإلنكليزي الممتاز
لكرة القدم .وقال مدرب نابولي
السابق البالغ عمره  60عاما
قبل التحول للغة اإليطالية :من
األفضل أن أتحدث باإليطالية
ألنني أريد توجيه رسالة إلى
العبي فريقي وأريدها أن تكون
واضحة جدا .وقال ساري
عبر مترجم :يجب القول إنني
غاضب جدا ألن السبب في هذه
الهزيمة هو عقليتنا .لعبنا أمام
منافس كان عازما من الناحية
الذهنية أكثر منا وهذا أمر ال
يمكنني قبوله.

دورتموند يؤكد قرب عودة
ريوس للمباريات
كشف نادي بوروسيا
دورتموند ،متصدر جدول
ترتيب الدوري األلماني لكرة
القدم ،عن قرب عودة قائده
ماركو ريوس للمالعب.
وتعرض ريوس ( 29عاما)
لتمزق في األربطة خالل
تدريبات دورتموند ،الجمعة.
وقال مايكل زورك ،مدير الكرة
بدورتموند ،في تصريحات
تلفزيونية" :نتمنى أن يبتعد
فقط ألسبوع أو أسبوعين على
أقصى تقدير".

هدف واحد يحقق مآرب
دورتموند ومونشنغالدباخ
أعاد هدف واحد لبوروسيا
دورتموند المتصدر في
مرمى اليبزيغ السبت في
المرحلة التاسعة عشرة من
الدوري األلماني لكرة القدم،
الفارق بينه وبين مطارده
بايرن ميونيخ بطل المواسم
الستة األخيرة ،الى ست نقاط،
وأبقى هدف مماثل بوروسيا
مونشنغالدباخ اسبوعا آخر
في المركز الثالث .وحسم
دورتموند النتيجة بهدف مبكر
للبلجيكي القادم من تيانجين
كوانجيان الصيني أكسل
فيتسل الذي استغل كرة رفعها
البولندي لوكاس بيشتشيك
من ركلة ركنية تابعها بيمناه
في الشباك ( .)19وارتفع رصيد
دورتموند الى  45نقطة ووسع
الفارق الى ست نقاط كما كان
قبل فوز مطارده بايرن ميونيخ
على مضيفه هوفنهايم.
وفي مباراة ثانية ،حقق
مونشنغالدباخ فوزا صعبا
أيضا على مضيفه باير
ليفركوزن بهدف يتيم رفع
رصيده الى  36نقطة ،وتقدم
بفارق  5نقاط.

ةديرجلا
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الله بالنور

درايش

متى ّ
تغيرون
«الصوت»؟!

د .ناجي سعود الزيد

ْإن ما استعدلت الديرة
لكم اللي تبون!

nashmi22@hotmail.com

ال تكبتون «الـصــوت» والـصــوت مكبوت
َ ّ
خ ـ ــل ـ ــوه مـ ـتـ ـع ـ ّـدد إذا صـ ـ ــار «تـ ـص ــوي ــت»

تقرأ التالي كعنوان:
"الـصـيــن تــأخــذ عـيـنــات مــن الـقـمــر للبناء
عليه"
وثاني يوم تقرأ التالي:
"(الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة) :م ــدي ـن ــة ص ـب ــاح األحـ ـم ــد عـلــى
مشارف كارثة كبيرة
 80ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن ش ـب ـك ــات الـ ـص ــرف فــي
المدينة مملوء ة بالمياه إثر موجه األمطار
الـغــزيــرة الـتــي شهدتها ال ـبــاد ،وتجمعات
ال ـم ـيــاه دون ت ـصــريــف ،م ـمــا يـجـعـلـهــا على
مشارف كارثة ،دون وجود أي مجارير تصب
في البحر."...
"وه ـ ـنـ ــاك م ـنــاق ـصــة ل ـح ــل ال ـم ـش ـك ـلــة ،وإن
ً
كانت مؤقتة ،إال أن المقاول طلب مــاال أكثر
الستكمالها".
وق ـبــل ف ـتــرة ك ــان ه ـنــاك خ ـبــر ،وق ــد يـكــون
غير صحيح ،أن أرض مدينة صباح األحمد
ال تصلح للسكن ...وهناك تقرير بذلك قبل
البدء فيها.
الصين تبحث في إمكانية البناء والسكن
في القمر ،أو استخدم تربة القمر في البناء،
وأنا هنا ال أقارن ،ونحن ليس باستطاعتنا
حتى تحديد المتسبب في تصدع المباني،
ـار صحية للتخلص من
وليست لدينا مـجـ ٍ
الماء المتجمع جراء األمطار!
الصين لديها أراض شاسعة وعدد سكانها
مهول ،حتى الحرامية عندهم أكثر بكثير من
الكويت ،ولكن من يقبضون عليه ويحاكمونه
ينتهي بــاإلعــدام أو السجن مــدى الـحـيــاة...
والـ ـمـ ـس ــؤول ــون ه ـن ــا ع ــن ال ـ ـخـ ــراب ال ـح ــادث
والنهب المستمر ،من خالل المشاريع كبناء
مــدي ـنــة كــام ـلــة م ـه ــددة ب ــالـ ـك ــوارث ،يتمشى
بخيالء في الشوارعَ ،
وم َح ْد قادر حتى على
انتقاد مشاريعه الفاسدة!
ال ـلــه يخليكم يـيـبــولـنــا ن ــاس م ــن الصين
لينقذوا مشاريعنا ،وطرشوا لهم المؤهلين
ْ
من حراميتنا ...وإن ما استعدلت الديرة لكم
اللي تبون!

«الصوت» في الصندوق يشبه ترى الموت
وال ـن ــاخ ـب ـي ــن أشـ ـب ــاح ش ــال ــوا ت ــواب ـي ــت!
«ال ـ ـصـ ــوت» ي ـج ـبــرنــا ع ـلــى ك ــل سـلـحــوت
مـ ــا لـ ــك خـ ـي ــار إال انـ ـتـ ـخ ــاب ال ـخ ــرات ـي ــت
و«الـصــوت» مثل جناح مطوي ومليوت
ّ
وال ـط ـي ــر َدقـ ـ ـ ــوا ل ــه ع ـل ــى الـ ـق ــاع تـثـبـيــت!
ْ
لــو ِّ
زودوا «أص ــوات» مــا شفت انــا بيوت
ف ـي ـه ــا ال ـق ـط ـي ـعــه فـ ـ ّـرقـ ــت ب ـي ــت عـ ــن بـيــت

الشرطة لزوج الملكة :اربط حزامك
استمع األمير فيليب زوج ملكة إنكلترا إليزابيث
الثانية إلى شرح ألصول القيادة اآلمنة من الشرطة
بعدما انتشرت صور تظهره يقود سيارة من دون
وضع حــزام أمــان ،بعد يومين من نجاته من حادث
سير.
وعالجت الشرطة المسألة بعد نشر صحف محلية
صورا التقطت أمس األول تظهر األمير البالغ  97عاما
يقود سيارة "النــدروفــر فريالندر" في محيط قصر
ساندرينغهام في منطقة نورفولك شرقي إنكلترا
من دون وضع حزام أمان.
وكانت الشرطة على بينة من الصور التي نشرت
بحسب متحدثة أوضحت أن عناصر الشرطة أعطوا
"السائق النصائح الالزمة".
وأض ـ ــاف ـ ــت" :ه ـ ـ ــذا األم ـ ـ ــر ي ـت ـم ــاش ــى مـ ــع ردودن ـ ـ ــا
االعتيادية لدى اطالعنا على صور كهذه تظهر هذا
النوع من المخالفات".
وق ــد خ ــرج األم ـي ــر ســال ـمــا م ــن حـ ــادث س ـيــر وقــع
الخميس الماضي قرب ساندرينغهام حيث يمضي
إليزابيث وفيليب معظم فترات الشتاء.
وذكرت هيئة "بي بي سي" أن سيارة األمير وهي
من نوع "الندروفر" انقلبت بعدما كانت خارجة من
طريق فرعي مؤد إلى ساندرينغهام لسلوك الطريق
العام واصطدمت بسيارة من نوع "كيا".

فيل بري يقتل نيبالية
ذكرت الشرطة النيبالية أمس أن
فيال بريا قتل امرأة خارج منزلها،
بالقرب من محمية للحياة البرية
في جنوب شرق البالد.
وك ــان ــت الـ ـم ــرأة ( 53ع ــام ــا) قد
خــرجــت مــن منزلها صـبــاح أمس
االول بعد أن أبلغها جيرانها أن
هناك فيال قادما من المحمية.
وقـ ــال راج ـي ـن ــدرا بـيـسـتــا ،أحــد
كـبــار مـســؤولــي الـشــرطــة بمنطقة

ّ
وضاح

سابتاري جنوب شــرق نيبال إن
المرأة لقيت حتفها بعد أن دهسها
الحيوان ،أثناء محاولتها الفرار.
يذكر أنه ُخالل األشهر الثالثة
ال ـم ــاض ـي ــة ،ق ـت ــل رجـ ــل وام ــرأت ــان
بسبب فيلة برية جاءت من محمية
"كــوشــي تــابــو" للحياة البرية في
المنطقة.
(د ب أ)

وأوض ــح شــاهــد أنــه كــان ثمة رضـيــع فــي المقعد
الخلفي للسيارة األخ ــرى لكنه لــم ُيصب ب ــأذى ،في
حين أصيبت سائقة سـيــارة "كـيــا" بـجــروح طفيفة
وتعرضت الراكبة إلى جانبها إلصابة في الذراع.
واشتكت الراكبة في السيارة الثانية إيما فيرويذر
أمس عبر صحيفة "صنداي ميرور" من عدم تلقيها
أي اعتذار من األمير.
وقالت للصحيفة" :أنا محظوظة ألني الأزال على

قيد الحياة ،لكنه لم يكلف نفسه عناء االعتذار .لقد
كانت تلك اللحظة صادمة ومؤلمة جدا .كنت أتوقع
سلوكا أفضل من العائلة الملكية".
وك ــان األمـيــر فيليب الـمـعــروف بطابعه المندفع
وم ــزاح ــه الـ ـ ــاذع ان ـس ـحــب م ــن ال ـح ـي ــاة ال ـع ــام ــة في
أغسطس  2017بعدما ش ــارك فــي أكـثــر مــن  22ألف
ارتباط رسمي منذ اعتالء زوجته العرش عام .1952
(أف ب)

لـ ـكـ ـنـ ـه ــم عـ ـ ـن ـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح طـ ــواغ ـ ـيـ ــت
َ
مــركــب وغ ــاي ــب وان ـب ــل ــع ف ــي ب ـطــن حــوت
يــا مــن يجيب اعلومهم مــن ورا «سيت»
وصحيح ياللي قلت هالمرحله تفوت
وي ــم انـتـخــاب ال ـنــاس مــا رح ــت أو جيت
َّ
الـ ـ ـ ُـحـ ـ ــر مـ ـ ــا وقـ ـ ـ ـ ــف سـ ـ ـ ــرا ن ـ ــاط ـ ــر ال ـ ـقـ ــوت
لــه نـفــس يكفيها غ ـن ــى ...واف ــر الصيت

ضبط  7أطنان من األسماك المستوردة الفاسدة

●

ولو ّ
شرع «المجلس» ونادى بكل صوت
ّ
ي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــزاح هـ ـ ـ ـ ـ ٍّـم ف ـ ــت ـ ــت ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاس ت ـف ـت ـي ــت
ُ
ه ـ ــم واع ـ ــدون ـ ــا فـ ــي مـ ــواسـ ــم مـ ــن ال ـت ــوت
َ
وراح ـ ــت م ــواس ــم وان ـق ــل ــب ُمـ ــر حـلـتـيــت!
«ن ـ ّـوابـ ـن ــا» ه ــادي ــن ف ــي ص ـمــت وس ـكــوت

عادل سامي

ً
ت ــزام ـن ــا م ــع تـنـفـيــذ ق ـ ــرار وزارة ال ـت ـجــارة
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة ،أمـ ـ ـ ــس ،بـ ـق ــص ذيـ ـ ــل األس ـ ـمـ ــاك
ً
المستوردة جزئيا قبل عرضها فــي السوق
لتمييزها عن المحلية ،أتلفت إدارة األغذية
المستوردة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية
أكبر إرسالية أسماك غير صالحة لالستهالك
قادمة إلى البالد من إيران بزنة بلغ إجماليها
 7أطنان.

وقال مدير إدارة األغذية المستوردة علي
الخنفور ،في تصريح صحافي ،إن اإلرسالية
التي تم ضبطها عبر منفذ المطار ،تبين بعد
الفحص من اللجنة الفنية المختصة وجود
تغير في الخواص الطبيعية من حيث اللون
والملمس والرائحة.
وأوضح الخنفور أن اإلرسالية المضبوطة
ً
شملت عددا من األسماك تنوعت بين الزبيدي
وال ـهــامــور والـسـبـيـطــي وال ـش ـعــوم والـحـمــراء
ً
والحلوة والبرطام ،الفتا إلى أن أعضاء اللجنة

الـفـنـيــة خـلـصــوا إل ــى ض ـ ــرورة الـتـخـلــص من
اإلرسالية بإتالفها.
وأك ـ ــد أن اإلرس ــالـ ـي ــة ت ـع ــد أك ـب ــر ضـبـطـيــة
ً
لإلدارة ،مشددا على مواصلة اإلدارة جهودها
في كل المنافذ بما يضمن عدم تسرب األغذية
غـيــر الـصــالـحــة لــاسـتـهــاك إل ــى ال ـب ــاد ،في
حين يبذل جميع العاملين بــاإلدارة قصارى
ج ـهــدهــم لـتـحـقـيــق ســامــة الـ ـم ــواد الـغــذائـيــة
المستوردة كافة.

الحكومات اإلسكندنافية تطالب مواطنيها بالتكاثر

الثقافة هذا المساء
● الفعالية:

حديث االثنين –
قراءة في سيرة الشاعر محمد
الفايز.
الوقت :السابعة مساء.
ال ـم ـك ــان :م ــرك ــز ج ــاب ــر األح ـمــد
الثقافي.

● الفعالية:

فرقة الرقص األوكرانية.
الوقت :السابعة والنصف مساء.
المكان :مسرح عبدالحسين عبدالرضا – السالمية.

وفيات
طيبة أحمد عبدالله الهاجري أرملة سليمان سعيد بن سالمة
ً
 84عاما ،شيعت ،الرجال :ديوان الهاجري ،ضاحية عبدالله السالم،
ق ،3شارع أحمد الغانم ،م ،10النساء :الزهراء ،ق ،3ش ،304م،26
ت67639993 :

صالح جاسم محمد القطان

ً
 68عاما ،شيع ،الرجال :حطين ،ق ،2ش ،213م ،8النساء :الروضة،
ق ،1شارع عبدالرحمن الداخل ،م ،42ت99622474 ،99080409 :

مهلهل فهد الحمد الخالد

ً
 72عاما ،شيع ،الرجال :القادسية ،ق ،2شارع حمد الخالد ،ديوان
الـخــالــد ،م ،35الـنـســاء :الـنــزهــة ،ق ،1ش ،18م ،52ت،22527511 :
22570399

زهرة أحمد علي قاسم

ً
 84عاما ،شيعت ،الرجال :سلوى ،حسينية سيد محمد ،النساء:
بنيد القار ،حسينية سيد علي ،ت99631474 :
شيخة عبدالله شريدة الشريدة أرملة شعيب سعد الطراروة
ً
 83عــامــا ،تشيع التاسعة مــن صباح الـيــوم ،الــرجــال :الرميثية،
دي ــوان الـشــريــدة ،ق ،5شــارع مــالــك بــن أنــس ،ج ،49م ،19النساء:
الرميثية ،ق ،7شارع حراء ،ج ،71م ،9ت،99021201 ،99854778 :
99370258 ،99085981

مواعيد الصالة

تسجل الـبـلــدان اإلسكندينافية تراجعا الفـتــا في
مـ ـع ــدالت ال ـخ ـص ــب ب ـعــدمــا تـ ـص ــدرت ط ــوي ــا قــائـمــة
البلدان األوروبية في هذا المجال ،مما يهدد نموذجها
االجتماعي المتمحور حول التعاضد بين األجيال.
وقالت رئيسة ال ــوزراء النرويجية إيرنا سولبرغ
أخـ ـي ــرا ف ــي ك ـل ـمــة وج ـه ـت ـهــا ل ـمــواط ـن ـي ـهــا" :ال ـن ــروي ــج
بحاجة لمزيد من األطفال .ال أظن أن ّ
علي إنجاز رسم
توضيحي".
وأضافت" :في العقود المقبلة ،سنواجه مشكالت

مع هذا النموذج" االجتماعي" ،إذ سيكون هناك عدد
أقل من الشباب لتحمل هذا العبء المتزايد على دولة
الرفاهية".
وكما في النرويج ،تراجع في فنلندا وإيسلندا معدل
الخصب إلى أدنى مستوياته التاريخية في  ،2017إذ
كان يراوح بين  1.49طفل و 1.71لكل امرأة.
وقبل بضع سنوات ،كانت المعدالت في هذه البلدان
تالمس المستوى المطلوب ( 2.1طفل) لتجدد األجيال.
ويـقــول عــالــم االجـتـمــاع فــي جامعة أوسـلــو تــروده

البيغورد" :في كل البلدان اإلسكندينافية ،بدأ (معدل
الـخـصــب) يـتــراجــع فــي الـسـنــوات الـتــي أعقبت األزمــة
المالية في ."2008
ويضيف "اليوم ،األزمة المالية باتت من الماضي
غير أن معدل الخصب يواصل تراجعه".
فمن كوبنهاغن إلى رأس الشمال ،ومن هلسنكي إلى
ريكيافيك ،يرصد اختصاصيو علم السكان ثابتتين
هما تراجع أعداد العائالت الكبيرة وارتفاع متوسط
عمر النساء اللواتي يحملن للمرة األولى.

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 :

وال تفسير موحدا لهذا الوضع ،غير أن المخاوف
االقتصادية واالرتفاع الكبير في أسعار السكن هي بال
شك من العوامل المؤثرة على هذا الصعيد.
وعلى المدى الطويل ،يــؤدي هذا إلى انحسار عدد
األشخاص العاملين في هذه المجتمعات التي تزداد
شـيـخــوخــة لـضـمــان تـمــويــل الـتـقــديـمــات االجتماعية
السخية ،التي تشمل خصوصا إجازات األمومة واألبوة
التي تصل إلى  480يوما مثال في السويد.
(أف ب)

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

05:19

العظمى

18

الشروق

06:42

الصغرى

08

الظهر

11:59

أعلى مد

ً
 01:03ظـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

02:57

 11:22م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:17

ً
أدنى جزر  06:25صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:37

 06:07م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

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

