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ﻋﻼوي ﻟـ  :.ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻣﻦ إﻳﺮان
اﻟﻤﺒﺎدرة ﺗﺠﺎه اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

»ﻗﻠﺖ ﻟﻈﺮﻳﻒ ﻛﻴﻒ ﺗﺮﻓﻀﻮن اﻟﺤﻮار ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﺒﻠﻮن اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻷﻛﺒﺮ؟«
»إﺷﺎرات ﻃﻬﺮان ﻧﺤﻮ ﺑﻐﺪاد ﻻ ﺗﺰال ﺳﻠﺒﻴﺔ
ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺮاق ﻟﻘﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺑﺘﻼﻋﻬﺎ«
ﺑﻐﺪاد  -ﺳﺮﻣﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ

ﻛﺸﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻷﺳﺒﻖ أﻳﺎد
ﻋــﻼوي أﻧــﻪ وﻗ ـﻴــﺎدات ﻋﺮاﻗﻴﺔ أﺧــﺮى ﻃﻠﺒﻮا
ً
ﻣﻦ إﻳﺮان اﻟﻤﺒﺎدرة ﺗﺠﺎه اﻟﻌﺮب ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ
ﻛ ــﺮر ﻋـﻠــﻰ وزﻳ ــﺮ ﺧــﺎرﺟـﻴـﺘـﻬــﺎ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺟ ــﻮاد
ﻇﺮﻳﻒ ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﺒﻐﺪاد اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت
 4أﻳ ــﺎم ،ﺑﺤﻀﻮر رﺋـﻴــﺲ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻹﺻــﻼح
ﻋ ـﻤــﺎر اﻟـﺤـﻜـﻴــﻢ ،ﺿ ـ ــﺮورة أن ﺗ ـﺤ ــﺎول إﻳ ــﺮان
إﺑ ــﻼغ رﺳــﺎﻟــﺔ ﺻﻠﺢ إﻟــﻰ اﻟـﻌــﺮب ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ
ﻣﻊ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑــﺎراك
أوﺑﺎﻣﺎ ﻋﺸﻴﺔ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﻲ أﻓﻀﺖ إﻟﻰ
اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي.
وﻗ ــﺎل ﻋ ــﻼوي ،اﻟ ــﺬي ﻳﺸﻐﻞ اﻵن ﻣﻨﺼﺐ

ُ
»ﺟﻴﻞ إرﻫﺎﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ أﺧﻄﺮ ﻣﻦ داﻋﺶ ﺳﻴﻈﻬﺮ »ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ إذا ﻛﺒﻠﺖ ﻳﺪاه
ً
وﻛﺘﻠﺘﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺼﺪر واﻟﺤﻜﻴﻢ ﺗﻀﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪة«
إذا ﺑﻘﻲ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﻄﻼ«

اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺰب اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ،اﻟﺤﻠﻴﻒ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻹﺻﻼح اﻟﺬي ﻳﻀﻢ اﻟﻘﻮى
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘــﺪﻟــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎن ،ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻘــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻣﻊ
»اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﺑﻤﻘﺮ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ،إﻧﻪ أﻋﺮب
ﻟﻈﺮﻳﻒ ﺧــﻼل ﺗﻠﻚ اﻟــﺰﻳــﺎرة ﻋﻦ ﻋــﺪم ﺗﺨﻴﻠﻪ
أن ﺗﻜﻮن إﻳــﺮان »ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻠﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﻣﺎ
ﺗﺴﻤﻴﻪ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻷﻛﺒﺮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺒﺎدر إﻟﻰ
ﺳﻼم ﻣﻊ ﺟﻴﺮاﻧﻬﺎ اﻟﻌﺮب«.
وأﺿ ــﺎف» :ﻗـﻠــﺖ ﻟﻈﺮﻳﻒ ،اﻟ ــﺬي ﺳﺒﻖ أن
أﻛﺪ ﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺪى داﻓﻮس ﻗﺒﻞ ﺑﻀﻌﺔ أﻋﻮام
أن ﺑﻼده ﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﻌﺮب :ﻛﻴﻒ
ﺗﻘﺒﻠﻮن أن ﻳﺘﺤﺪث ﺟﻨﺮال ﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟﺤﺮس

اﻟﺜﻮري ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،وأن
ﻃﻬﺮان ﻫﺰﻣﺖ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،وﺳﺪدت
ﻓﻲ ﻣﺮﻣﺎﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﻫﺪاف ،ﻓﻲ زﻋﻢ ﺑﺄن رؤﺳﺎء
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
ّ
ﻛﺎﻧﻮا ﺻﻨﺎﻋﺔ إﻳﺮاﻧﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ إﻫﺎﻧﺔ
ً
ً
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﺗﺪﺧﻼ ﺳﺎﻓﺮا ﻓﻲ ﺷــﺆون اﻟﺒﻼد،
ً
وﺗﺸﻮﻳﻬﺎ ﻟﺴﻤﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ
ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد أﻣﺎم اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺸﺮﻛﺎء واﻟﺤﻠﻔﺎء؟«.
وأوﺿﺢ أﻧﻪ ذﻛﺮ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
أن »اﻟـﻌــﺮاﻗـﻴـﻴــﻦ واﻟ ـﻌــﺮب ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻗﺘﻼع
ً
إﻳــﺮان ﻣﻦ ﺟﻮارﻫﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ
ُ
ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﺑﺘﻼع اﻟﻌﺮاق ،ﻷﻧﻪ ﻟﻘﻤﺔ ٠٤

دﻋﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
إﻧـﻬــﺎء اﻻﻧـﻘـﺴــﺎم اﻟــﺪاﺧـﻠــﻲ وﺗــﻮﺣـﻴــﺪ اﻟﺼﻒ
اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻋﻠﻰ أﺳ ــﺎس اﺗـﻔــﺎﻗــﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ،ﻟ ـﻤ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ ﻣ ـ ــﺆاﻣ ـ ــﺮات ﺗـﺼـﻔـﻴــﺔ

اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻬﻮﻳﺪ اﻟﻘﺪس واﻷراﺿﻲ
ً
اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺸﻌﺐ
اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨــﻲ ﻓ ــﻲ إﻧ ـﻬ ــﺎء اﻻﺣـ ـﺘ ــﻼل وﻧ ـﻈــﺎم
اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴــﺰ اﻟـﻌـﻨـﺼــﺮي اﻹﺳــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠــﻲ ،وإﻗــﺎﻣــﺔ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﻠــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻛﻞ

اﻷراﺿ ــﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋــﺎم  1967وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ
اﻟﻘﺪس ،ﻣﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ.
وﺷﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻪ ،ﻋﻠﻰ رﻓﻀﻪ
ﻣــﺎ أﻗ ــﺮه اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻹﺳــﺮاﺋـﻴـﻠــﻲ ﻣـﻤــﺎ ﺳﻤﻲ
ً
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا ٠٤

رﻳﺎﺿﺔ

٢٩
اﻷﻣﻴﺮ ﻳﻬﻨﺊ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ
ﺣﻤﺪ ﺑﻔﻮز ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻼده
ﺑﻜﺄس آﺳﻴﺎ

ﻣﺤﻠﻴﺎت

٠٨
»اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف« ﺗﺤﻜﻢ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮي
»اﻟﻤﺒﺎرﻛﻴﺔ«

»ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻼﻗﺎت« :ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺼﻒ إﺳﻘﺎط اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﻌﺪ ﻏﺪ
رﻓﺾ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ودان ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻬﺎ ﻟﻀﻢ اﻟﺠﻮﻻن اﻟﻤﺤﺘﻞ
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ﺳﻴﺎرات

١٨

ً
ً
 ١١ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻳﻠﺘﻘﻮن اﻷﻣﻴﺮ ﻏﺪا ...وﻫﺎﻳﻒ :ﻃﻠﺒﻨﺎ اﻟﻠﻘﺎء ﻟﻄﺮح اﻟﻌﻔﻮ
●

ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

ﻓ ـ ــﻲ ﺟ ـ ـ ـ ــﺪول أﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ﺟ ـﻠ ـﺴــﺔ
ﻏﺪ،
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻌﺪ ٍ
اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء،

ّ
ﺣــﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﺑﺸﺄن »اﺳﺘﺠﻮاب اﻷﻣﻄﺎر« اﻟﺬي
وﺟﻬﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺷﻌﻴﺐ اﻟﻤﻮﻳﺰري
ﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء ﺳﻤﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺟــﺎﺑــﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ٠٤

ﻛﺎﻣﺎرو  SSاﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛﻠﻴﴼ
ﺗﻀﻲء ﺷﻮارع اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ
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محليات
«البلدي» يضرب بأجهزة الدولة عرض الحائط في منتزه أبوحليفة
«الزراعة» لم تتنازل عن األرض وال تزال في عهدتها ومدرجة ضمن خطة التنمية
يوسف العبدالله

المخطط الثالث
أوصى بعدم
استحداث مناطق
سكنية جديدة
ضمن المنطقة
الحضرية

االستشاري
المختص رفض
تخصيصها للسكن
في تطوير المخطط
الرابع

تـجــاهــل المجلس الـبـلــدي في
جلسته األخ ـيــرة الـتـقــريــر الفني
ل ـب ـل ــدي ــة الـ ـك ــوي ــت وواف ـ ـ ـ ــق عـلــى
تـحــويــل أرض مـنـتــزه أبوحليفة
إل ــى الـمــؤسـســة ال ـعــامــة لـلــرعــايــة
ال ـس ـك ـن ـيــة ب ــواق ــع  500ب ـي ــت فــي
ال ـج ـهــة الـجـنــوبـيــة م ــن المنطقة
القائمة للرعاية السكنية ،ليتسنى
لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــة ت ـ ــوزي ـ ــع ال ـم ـن ـط ـق ــة
ال ـ ـم ـ ــذك ـ ــورة عـ ـل ــى الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
المستحقين.
وعلمت "الجريدة" من مصادر
حكومية رفيعة ،أن وزير األوقاف
والشؤون اإلسالمية وزير الدولة
لـ ـش ــؤون ال ـب ـل ــدي ــة ف ـه ــد الـشـعـلــة
سيقوم بــرد ال ـقــرار الـبـلــدي ،ولن
يوافق عليه لمخالفته القانون.

رفض المواطنين
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن
وفدا برئاسة محافظ األحمدي
ومختار منطقة أبوحليفة وعدد
مــن الـمــواطـنـيــن الـتـقــوا الــوزيــر
ال ـش ـع ـلــة وعـ ـب ــروا ع ــن رفـضـهــم
لتخصيص المنتزه لإلسكان.
وقــالــت إن هـنــاك تـخــوفــا من

فهد الشعلة

أحمد المنفوحي

اسامة العتيبي

تـكــرار األخ ـطــاء الـتــي ارتكبتها
ال ـم ـج ــال ــس ال ـب ـل ــدي ــة ال ـســاب ـقــة
بـ ـتـ ـخـ ـصـ ـي ــص أراض و م ـ ـ ــدن
ل ــاس ـك ــان دون دراس ـ ـ ــة واف ـي ــة
وكــامـلــة مــن الـنــواحــي البيئية،
مـ ـسـ ـت ــذك ــرة ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـص ــدد
مـ ــا ح ـص ــل فـ ــي م ــدي ـن ــة ص ـبــاح
األح ـم ــد الـسـكـنـيــة ال ـتــي اتـضــح
ت ـخ ـص ـي ـص ـهــا ل ــإسـ ـك ــان دون
إجـ ـ ــراء دراسـ ـ ــة ب ـي ـئ ـيــة ،وتـبـيــن
أن ـه ــا ت ـق ــع ف ــي م ـج ــرى س ـي ــول،

مشيرة إلى حادثة أخرى وهي
تخصيص منطقة أم الهيمان
التي تبين أنها تحوي تجاويف
أرضـ ـي ــة أدت إلـ ــى ال ـع ــدي ــد مــن
االن ـه ـيــارات األرض ـيــة لـعــدد من
المنازل.

المجلس البلدي أسامة العتيبي
م ـط ـلــع دي ـس ـم ـبــر ال ـم ــاض ــي ،أن
هــذا الـمــوقــع قــد تــم تخصيصه
ك ـ ـم ـ ـن ـ ـتـ ــزه ل ـ ـخـ ــدمـ ــة ال ـم ـن ـط ـق ــة
الجنوبية من المنطقة الحضرية
بموجب قرار المجلس البلدي،
واس ـت ـم ـل ـكــت ج ـم ـيــع ال ـع ـق ــارات
الــواق ـعــة ضـمـنــه ل ـهــذا ال ـغــرض،
وهو المقرر أيضا كمنتزه ضمن
المخطط الهيكلي الثالث لدولة
الـ ـك ــوي ــت وال ـم ـع ـت ـم ــد ب ـمــوجــب

منتزه قومي
وذك ــرت المصادر أن المدير
الـعــام لبلدية الـكــويــت م .أحمد
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـفـ ــوحـ ــي أخ ـ ـ ـطـ ـ ــر رئـ ـي ــس

ً
المنفوحي مهنئا األمير :على العهد باقون

ت ـق ــدم ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـب ـلــديــة م .أحـمــد
المنفوحي ،بخالص التهاني والتبريكات
لمقام صاحب السمو الشيخ صباح األحمد
ب ـم ـنــاس ـبــة االحـ ـتـ ـف ــال ب ــاألعـ ـي ــاد الــوط ـن ـيــة
وب ــال ــذك ــرى ال ـثــال ـثــة ع ـش ــرة ل ـتــولــي سـمــوه
مسند اإلمارة.
وقال المنفوحي ،في تصريح صحافي،
أمس" ،إن ذكرى األعياد الوطنية تجعلنا
نشعر بالفخر واالن ـت ـمــاء ال ــى بـلــد وإن
كـ ــان ص ـغ ـيــرا ف ــي م ـســاح ـتــه ف ــإن ــه كبير

بأعماله ومواقفه وقيادته السياسية".
وأضـ ـ ـ ــاف 13" :ع ــام ــا مـ ــرت ع ـل ــى ق ـي ــادة
صاحب السمو األمير للبالد ضرب خاللها
سموه أروع المثل في الحكم الرشيد ،فعلى
الصعيد الداخلي قاد سموه عملية التنمية
في البالد بخطى ثابتة واثقة ،وحافظ على
اس ـت ـقــرار ال ـب ــاد ووحــدت ـهــا الــوطـنـيــة رغــم
المخاطر والصراعات اإلقليمية التي ألقت
بظاللها على الكويت".
وأردف" :نفخر ببلدنا وبقائدنا ونجدد

ال ـمــرســوم ،علما ب ــأن المخطط
ال ـه ـي ـك ـل ــي الـ ـث ــال ــث قـ ــد أوصـ ــى
بـ ـع ــدم اسـ ـتـ ـح ــداث أي م ـنــاطــق
سكنية جديدة ضمن المنطقة
الحضرية.
وتابعت أن المنفوحي أفاد بأن
الـمـنـتــزه ي ـخــدم الـكـتـلــة السكنية
بالمنطقة الساحلية والممتدة
م ــن الـمـسـيـلــة حـتــى الـفـحـيـحـيــل،
والـتــي تـضــم  10مـنــاطــق سكنية
ضمن محافظة مبارك الكبير ،و12
مـنـطـقــة سـكـنـيــة ضـمــن محافظة
األحمدي ،حيث يبلغ عدد سكان
ه ــذه الـمـنــاطــق  1029301نسمة
حسب توزيع السكان المعد من
الهيئة العامة للمعلومات المدنية
في يونيو  ،2017وال يتوفر مواقع
أخرى داخل المنطقة الستخدامها
كموقع بديل.
وأشــارت إلــى أن المنفوحي
ذكر أنه تم اعتماد هذا الموقع
ك ـ ـم ـ ـن ـ ـتـ ــزه قـ ـ ــومـ ـ ــي ضـ ـ ـم ـ ــن ك ــل
الدراسات التي أجريت للمنطقة
ً
ال ـســاح ـل ـيــة ،ع ـل ـمــا ب ــأن ــه ق ــد تم
ســابـقــا اق ـت ـطــاع ج ــزء كـبـيــر من
هــذا المنتزه والــواقــع بمنطقة

الـمـنـقــف ح ـيــث ت ــم تخصيصه
ً
سابقا للرعاية السكنية.

المخطط الهيكلي
ولـ ـفـ ـت ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إلـ ـ ــى أن
المنفوحي ذ كــر فــي كتابه إلى
المجلس أن الموقع تم تسليمه
للهيئة العامة لشؤون الزراعة
وال ـثــروة السمكية الـتــي افــادت
انــه مــدرج ضمن خطة التنمية
لم يرد ضمن االقتراح ما يفيد
ً
بتنازلها عنه ،علما بــان هناك
قـ ـ ــرارا ل ـمــديــر "ال ـ ــزراع ـ ــة" بـعــدم
السماح بالتنازل عن االراضــي
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــزهـ ـ ــات وال ـ ـ ـحـ ـ ــدائـ ـ ــق
ال ـم ـخ ـص ـصــة ل ـل ـه ـي ـئــة ،وال ـ ــذي
تــم اخ ـطــار الـبـلــديــة بمضمونه
بموجب كتابهم ،موضحا انه
تـ ـم ــت م ـخ ــاط ـب ــة االسـ ـتـ ـش ــاري
ال ـم ـخ ـتــص ب ـت ـحــديــث وتـطــويــر
المخطط الهيكلي الرابع للبالد
فـ ــي  16ي ـن ــا ي ــر  ،2018م ــؤ ك ــدا
عدم تغيير االستعمال الحالي
لمنتزه أبوحليفة لتحويله إلى
سكن خاص وضرورة المحافظة
عليه.

الشعلة :حريصون على تعزيز روح الوطنية

ل ـس ـمــوه ال ــوع ــد وال ـع ـه ــد أن ن ـب ـقــى أوف ـي ــاء
لـلــوطــن ،ونــدعــو الـلــه تـعــالــى أن يحفظ لنا
أميرنا ،وأن يديمه للوطن ذخرا".
مــن جهة أخ ــرى ،أطلقت إدارة العالقات
ال ـع ــام ــة حـمـلـتـهــا اإلع ــام ـي ــة ت ـحــت شـعــار
(#اح ـت ـفــل_بــرقــي) ،الـتــي تـهــدف إل ــى توعية
ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن ل ـل ـم ـســاه ـمــة فــي
الـحـفــاظ عـلــى نـظــافــة ال ـش ــوارع والـمـيــاديــن
وال ـســاحــات ،الـتــي تشهد إقــامــة الفعاليات
واألنشطة المصاحبة لالحتفاالت الوطنية.

أكـ ــد وزي ـ ــر األوق ـ ـ ــاف وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
البلدية فهد الشعلة ،أن "وزارة األوقاف حريصة
على تعزيز روح الوطنية وتأصيل حب الوالء
واالنـتـمــاء للوطن لــدى جميع أف ــراد المجتمع
الكويتي".
وقال الشعلة ،في تصريح صحافي ،إن "وزارة
األوقاف ،وانسجاما مع قيمها ومبادئها انطلقت
نحو تحقيق أهداف خطتها االستراتيجية ،فحثت
إداراتها وقطاعاتها على العمل المشترك والجاد
والمثمر إليصال رسالة الـ ــوزارة ،وتعميم ثمار
إنتاجها على جميع الفئات العمرية المستهدفة".

وأش ــار إل ــى أن "الـكــويــت تعيش ه ــذه األي ــام
فرحة األعياد الوطنية ،وذكرى تولي سمو أمير
البالد مقاليد الحكم ،وإيمانا من القائمين على
العمل في قطاعات وإدارات الوزارة ،فقد ارتأوا
المشاركة الفعالة والهادفة في هذه االحتفاالت،
م ـ ــن خـ ـ ــال ت ـ ــوزي ـ ــع الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن اإلص ـ ـ ـ ـ ــدارات
والمطبوعات التي تعزز الــروح الوطنية لدى
ال ـن ــاش ـئ ــة ،وتـ ـغ ــذي ح ــب هـ ــذا ال ــوط ــن ال ـغــالــي،
وتــرســخ الـ ــوالء لـلـقـيــادة الـسـيــاسـيــة الحكيمة
ولربان سفينتنا سمو أمير البالد".

«الصحة» تطلق المؤتمر الـ  17للجراحين مستشفى «الوطني» استقبل  13500حالة في 2018
أعلنت وزارة الصحة انطالق المؤتمر الكويتي
السنوي الـ 17للجراحين ،والملتقى الكويتي السنوي
السادس لرابطة الجراحة من  2إلى  4الجاري.
وقالت ال ــوزارة ،في بيان لها ،أمــس ،إن المؤتمر
يستضيف أطـبــاء مــن ال ــدول الـعــربـيــة والخليجية
ومختلف دول الـعــالــم فــي مـجــال الـجــراحــة العامة
وجراحة األيض والسمنة المفرطة وجراحة ضعف
جدار البطن وجراحة أورام األنسجة.

وأشارت إلى أن اللجنة المنظمة للمؤتمر سعت
عـلــى م ــدى أك ـثــر مــن سـتــة عـشــر عــامــا إل ــى تحقيق
أهدافها في إرساء نواة لبرنامج تعليم طبي مستمر
في مجال الجراحة العامة وتخصصاتها الدقيقة،
وخطت خطوات ناجحة تنسجم مع كل المستويات
الجراحية المختلفة ،بدءا بطلبة كلية الطب ،مرورا
بأطباء الزمالة وال ـبــورد ،وانتهاء باالستشاريين
أصحاب التخصصات الدقيقة.

ك ـش ــف م ــدي ــر م ـس ـت ـش ـفــى ب ـن ــك ال ـكــويــت
ال ــوط ـن ــي ال ـت ـخ ـص ـصــي ل ــأط ـف ــال د .ميثم
حـسـيــن عــن اسـتـقـبــال المستشفى 13500
حالة في العيادات الخارجية التخصصية
ووحدة استقبال الحاالت الطارئة ،باالضافة
الى وحــدة الرعاية النهارية لتلقي العالج
الكيماوي والعمليات واألجنحة خالل العام
الماضي.

وقال حسين في تصريح صحافي أمس
إن الحاالت التي استقبلها المستشفى خالل
العام الماضي تمثلت في استقبال  4200في
العيادات الخارجية التخصصية ،و4600
حالة في وحدة الحاالت الطارئة ،فضال عن
استقبال  2450في وحدة الرعاية النهارية،
و 1450حــالــة فــي األج ـن ـحــة ،ودخـ ــول 800
حالة لغرف العمليات الجراء خزعة للنخاع

ً
مستشفى جديد لألطفال بسعة  792سريرا

يدخل الخدمة مطلع  2023ويضم جميع التخصصات
يضم
األطفال ً
مستشفى ً
ً
الجديد مختبرا كبيرا متطورا
ً
وعددا من الصيدليات وعشرات
العيادات الخارجية وغرف
العمليات لمختلف أفرع
وتخصصات األطفال.

•

عادل سامي

تعتزم وزارة الصحة إنشاء مستشفى جديد
مـتـطــور لــأط ـفــال ،يـضــم كــافــة التخصصات
الطبية المرتبطة باألطفال تحت سقف واحد.
وذكـ ــرت م ـصــادر صـحـيــة لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" ان
المستشفى المرتقب االنتهاء منه مطلع عام
 ،2023سيكون بسعة  792سريرا ،وسيكون في
منطقة الصباح الطبية التخصصية ،ويضم
مختبرا كبيرا متطورا وعددا من الصيدليات
وعشرات العيادات الخارجية وغرف العمليات
لمختلف أفرع وتخصصات األطفال ،مشيرة
إلى أن أطباء من كافة التخصصات سيعملون
في المستشفى مثل أطباء العيون والجلدية
والوالدة واألعصاب وغيرها من أفرع الطب.
وفــي مــوضــوع منفصل ،أنـهــى وفــد وزارة
الـصـحــة بــرئــاســة الــوكـيــل الـمـســاعــد لـشــؤون
ال ـت ـخ ـط ـيــط وال ـ ـج ـ ــودة د .م ـح ـم ــد ال ـخ ـش ـتــي
مشاركته في فعاليات الدورة الـ  144لمنظمة
الصحة العالمية في جنيف ،والتي تخللتها
مناقشة عدد من القضايا الصحية من بينها
تعزيز صحة الالجئين والمهاجرين ،وتسريع
التخلص مــن ســرطــان عنق الــرحــم ،وسالمة

المرضى واستئصال شلل األطفال ،والتغطية
الصحية الشاملة ،والصحة والبيئة وتغير
ال ـم ـنــاخ ،واألدويـ ـ ــة وال ـل ـقــاحــات والـمـنـتـجــات
الصحية.

األحبال الصوتية
إلــى ذلــك ،كشف رئيس قسم األنــف واألذن
والحنجرة في مستشفى الفروانية د .أحمد
الرشيدي عن تنظيم ورشة عمل عن أمراض
الحنجرة واألحبال الصوتية ومشاكل الصوت
ب ـم ـشــاركــة طـبـيــب زائـ ــر مـتـخـصــص ف ــي هــذا
المجال من كندا خالل الفترة  3حتى  7الجاري.
وقـ ـ ــال ال ــرشـ ـي ــدي ف ــي ت ـص ــري ــح ص ـحــافــي
أمس إن الورشة ستتضمن استشارات طبية
وعمليات جراحية للمرضى ا لــذ يــن يعانون
مشاكل الصوت وأمراض الحنجرة ،باإلضافة
إل ــى عـمــل م ـحــاضــرات لتسيلط ال ـضــوء على
آخــر المستجدات العلمية في مجال جراحة
الحنجرة واألحبال الصوتية .وكشف عن اقامة
دورة تدريبية لتدريب االطباء وأطباء البورد
الكويتي على أمراض الحنجرة وأحدث الطرق
العالجية في هذا المجال األربعاء المقبل.
من جانب آخر ،أعلنت رئيسة قسم النساء

الكويت تستضيف مؤتمر الخليج
الـ  13للمياه في مارس المقبل
ينظم معهد الكويت لألبحاث العلمية
مــؤت ـمــر ال ـخ ـل ـيــج ال ـ ـ  13ل ـل ـم ـيــاه وال ــذي
تشارك في تنظيمه جمعية علوم وتقنية
المياة الخليجية في الفترة ما بين 12
و 14مارس المقبل في الكويت ،بالتعاون
م ــع األم ــان ــة ال ـعــامــة لـمـجـلــس ال ـت ـعــاون
ل ـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـي ــج الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وبـ ــدعـ ــم مــن
الصندوق العربي للتنمية االجتماعية
واالقتصادية ،ومؤسسة الكويت للتقدم
العلمي ،باإلضافة إلى عدد من المنظمات
والمؤسسات اإلقليمية والعلمية ذات
العالقة بالمياه كاإلسكوا ،واليونسكو،
ومـنـظـمــة الـصـحــة الـعــالـمـيــة ،وجمعية

مرافق المياه العربية ،وجامعة الخليج
ال ـع ــرب ــي ،واالتـ ـح ــاد ال ـعــال ـمــي للتحلية
وجمعية التحلية األوروبية.
وقال المدير التنفيذي لمركز أبحاث
الـمـيــاه ورئ ـيــس الـلـجـنــة التنظيمية د.
محمد الراشد إن شعار المؤتمر سيحمل
عنوان "المياه في دول مجلس التعاون...
الـتـحــديــات وال ـح ـلــول الـمـبـتـكــرة" ،حيث
ت ــرك ــز م ـج ـمــوعــة م ـخ ـت ــارة م ــن الـعـلـمــاء
الخليجيين وا لـعــرب والعالميين على
م ــوض ــوع ال ـح ـلــول الـمـبـتـكــرة لـمــواجـهــة
تحديات المياه الجسيمة التي تواجهها
دول مجلس التعاون.

والــوالدة بمستشفى الفروانية د .أمل خضر
إقــامــة الـمــؤتـمــر الـسـنــوي الـثــالــث والعشرين
للنساء والوالدة تحت رعاية وزير الصحة د.
باسل الصباح غدا لمدة يومين.
وقالت الخضر في تصريح صحافي أمس
إن المؤتمر يهدف الى رفع المستوى العلمي
لــأط ـبــاء وال ـت ـع ــرف ع ـلــى آخ ــر الـمـسـتـجــدات
ف ــي تـخـصــص ال ـن ـســاء والـ ـ ــوالدة ،وسيشمل
محاضرات بمختلف التخصصات الدقيقة في
النساء والــوالدة مثل العقم وأطفال األنابيب
وطب األجنة والمسالك البولية النسائية.
وأشــارت إلى أن المؤتمر سيسبقه تنظيم
ورشتي عمل ستنطلقان اليوم في قسم النساء
والوالدة بمستشفى الفروانية ،حيث سيشارك
فيهما استشاري المسالك البولية النسائية
من المملكة العربية السعودية ،د .أحمد البدر،
والــذي سيقوم بإجراء عمليات رفع المثانة
ل ـعــاج ح ــاالت الـسـلــس ال ـبــولــي ،إضــافــة إلــى
استشاري مناظير الجراحات النسائية من
المملكة المتحدة د .فيرو جيا ،وسيقوم بعمل
عمليات استئصال ا لــر حــم بالمنظار لعالج
بعض الحاالت المرضية.

«المواصالت» :نقل مراقبة الوصالت
الدولية إلى «االتصاالت»
أ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة ا ل ـ ـ ــدو ل ـ ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون
ال ـخــدمــات نـقــل اخـتـصــاصــات مــراقـبــة
الوصالت الدولية في إدارة الوصالت
التابعة لقطاع الخدمات الدولية إلى
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ــات ـص ــاالت وتـقـنـيــة
المعلومات.
وقالت ال ــوزارة ،في بيان صحافي،
أمـ ــس ،إن ال ـق ــرار يـتـضـمــن أي ـضــا نقل
موظفي مراقبة الوصالت الدولية إلى
الهيئة.
وأض ــاف ــت أن ال ـق ــرار نــص فــي مــادتــه
الـثــانـيــة عـلــى أن "ت ـحــل الـهـيـئــة العامة

لــاتـصــاالت وتقنية المعلومات محل
وزارة الــدولــة لشؤون الخدمات (وزارة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــواصـ ـ ــات) ف ـ ــي ج ـم ـي ــع ال ـح ـق ــوق
وااللتزامات الناشئة عن التعاقدات وما
يرتبط بها من رسوم وعوائد وإيرادات
وعـ ـل ــى األخـ ـ ـ ــص ال ـق ـي ـم ــة اإلي ـ ـجـ ــاريـ ــة،
باإلضافة إلى إيرادات القيمة اإليجارية
للدوائر الدولية أو أي مستحقات مالية
أخرى متعلقة بتلك االتفاقيات والعقود،
إلــى الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية
المعلومات تنفيذا لـلـمــادة األول ــى من
هذا القرار".

وإعطاء العالج الكيماوي بتجويف النخاع
الشوكي وتركيب وإزالة القسطرات الوريدية.
وأك ـ ـ ــد أن األق ـ ـسـ ــام اإلداريـ ـ ـ ـ ــة وال ـم ــال ـي ــة
والسجالت الطبية باالضافة الــى االقسام
ال ـط ـب ـيــة ال ـم ـســانــدة ت ـق ــدم ك ــاف ــة خــدمــاتـهــا
للمرضى وذويهم بعد عام من نقل تبعية
المستشفى إ ل ــى منطقة ا لـصـبــاح الطبية
التخصصية.

سلة أخبار
«ملست آسيا» :دعم
وتعزيز قدرات الناشئة
أقام املكتب اإلقليمي
للمنظمة العاملية الستثمار
أوقات الفراغ بالعلوم
والتكنولوجيا (ملست
آسيا) ورشة تدريب لـ34
معلما ومعلمة مدربي فرق
املدارس املتوسطة املتأهلة
للتصفيات النهائية
ملسابقة الروبوت الـ.13
وقال نائب رئيس املنظمة
رئيس مكتبها اإلقليمي
ومقره الكويت م .عدنان
املير ،لــ"كونا" ،عقب الورشة،
أمس ،إن مسابقة هذا العام
تحمل عنوان "روبوت
التنقيب عن النفط" ،وتهدف
إلى دعم وتعزيز قدرات
الناشئة بأنشطة متطورة
تتوافق مع خطط الدولة.
وأضاف املير أن الورشة
تضمنت لقاء تنسيقيا
وعرضا للروبوت وجهاز
التحكم الذكي ،مبينا أنه
تم عرض ومناقشة آلية
وورقة التحكيم وما يتعلق
بتدريب الطالب والطالبات
من أعضاء الفرق الطالبية
املتنافسة داخل املدارس.

بدء التسجيل في مسابقة
«بن حثلين» للقرآن
أعلن وكيل وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية املساعد
لشؤون القرآن الكريم
والدراسات اإلسالمية د .وليد
الشعيب أن "إدارة الدراسات
اإلسالمية وعلوم القرآن
الكريم ملحافظتي األحمدي
ومبارك الكبير" بدأت تسجيل
الراغبني في مسابقة الشيخ
راكان بن حثلني لحفظ القرآن
وتجويد تالوته الثانية
عبر املوقع اإللكتروني
الخاص باملسابقة" .وقال
الشعيب ،في تصريح ،إن
"الوزارة أخذت على عاتقها
تفعيل بنود استراتيجيتها،
والتركيز على قيمة الشراكة
التي تحث على التعاون مع
اآلخر ،وترجمة هذه الشراكة
على أرض الواقع فكان من
ثمراتها توقيع بروتوكول
التعاون مع مسابقة الشيخ
راكان بن حثلني ،رحمه الله،
لحفظ القرآن الكريم وتجويد
تالوته الثانية".
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»اﻟﺸﺆون« :اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء
أﺑﺮز ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺠﺪﻳﺪ

ً
ّ
ﺷﻌﻴﺐ ﻟـ  ُ :رﻓﻌﺖ إﻟﻰ »اﻟﻔﺘﻮى« ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻹﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ »ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮزراء« ﺛﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
•

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﻗﺎل ﺷﻌﻴﺐ إن »ﻫﻨﺎك ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ وزارة اﻟﺸﺆون
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ،
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ
ﺻﺪور أي ﻗﺮار ،وﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ،ﻣﻊ
ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻣﻬﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻼﻓﻴﻬﺎ
وﺗﻌﺪﻳﻞ أوﺿﺎﻋﻬﺎ«.

ﻛﺸﻒ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ وزارة اﻟﺸﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﻌﻴﺐ،
أن "أﺑﺮز اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ أﺿﻴﻔﺖ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ،
ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻌــﺔ ،وﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪ ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴــﺎت
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﻋــﺎدة
ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ
ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮﻳـ ــﺎ ،وإﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺰام اﻟ ـﻤ ــﺮﺷ ـﺤ ـﻴ ــﻦ
ﺑﺎﺟﺘﻴﺎز دورة ﺗــﺪرﻳــﺐ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺮﺷﺢ".
وأوﺿ ــﺢ ﺷﻌﻴﺐ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ "اﻟـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﺪة" ،أﻧـ ـ ـ ــﻪ "ﺗـ ـ ـ ــﻢ رﻓـ ــﻊ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻼت إﻟـ ــﻰ إدارة اﻟ ـﻔ ـﺘــﻮى
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻹﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ
اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء ﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎدﻫـ ــﺎ وإﺟ ـ ـ ـ ــﺮاء
ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻼت ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ،إن
وﺟﺪت ،ﻣﻦ ﺛﻢ رﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺔ" ،ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺪدا ﻋـ ـﻠ ــﻰ أن ُ
"ﺟ ـ ــﻞ
اﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم اﻟ ـ ـ ــﻮزارة ﺑ ــﺄن ﻣ ــﻦ ﻳـﺘـﺒــﻮأ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺪر
ﻛ ــﺎف ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ ،واﻟـﻤــﺆﻫــﻞ
اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺳ ــﺐ ،ﻓ ـﻀ ــﻼ ﻋــﻦ
ﺗﻤﺘﻌﻪ ﺑــﺎﻟـﺨـﺒــﺮة واﻟ ـﻜ ـﻔــﺎء ة اﻟﺘﻲ
ﺗــﺆﻫ ـﻠــﻪ ﻟـﻠـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ أﻣـ ــﻮال
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻫ ـﻤ ـﻴــﻦ ،واﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻲ

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﻌﻴﺐ

ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ،واﻻرﺗ ـﻘــﺎء ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﻢ".

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
وأوﺿ ـ ــﺢ ﺷـﻌـﻴــﺐ أن "اﻟـ ـ ــﻮزارة
ً
ﺗـ ـﻌـ ـﻜ ــﻒ ﺣ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ
آﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺖ اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ
ﺧ ــﻼل اﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت ﻣـﺠــﺎﻟــﺲ إدارة
اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎوﻧ ـﻴــﺔ" ،ﻣــﺆﻛــﺪا
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗــﻪ ،أﻧﻬﺎ "ﻟــﻦ ﺗﺘﻌﺪى
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄي ﻣﻮاﻃﻦ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
ً
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻟـﻴــﺎ" ،ﻣﺸﻴﺮا

إﻟﻰ أن "اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻴﻜﻨﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ،
واﻟـ ـﺘ ــﺄﻛ ــﺪ ﻣ ــﻦ ﺻ ـﺤ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ".
وأﺿـ ــﺎف أﻧ ــﻪ "ﻟ ـﻴــﺲ ﺷــﺮﻃــﺎ أن
ﺗﻜﻮن آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺒﺼﻤﺔ اﻟﻴﺪ،
رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺒﺼﻤﺔ اﻟﻮﺟﻪ أو ﻋﺒﺮ
ُ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
أﻧ ـ ــﻪ ﺣ ـﺘ ــﻰ اﻵن ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺘ ــﻢ اﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﻮﻳﺔ ،وﻧﺪرس
اﻻﺧ ـﺘ ـﻴــﺎرات اﻟـﻤـﺘــﺎﺣــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور
ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟــﻮزارة،
وإدارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء".
وﺑـ ّـﻴــﻦ ﺷﻌﻴﺐ أﻧ ــﻪ "ﻣـﻨــﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ
اﻟ ـﻌــﺎم ﺣـﺘــﻰ اﻵن ،ﻟــﻢ ﻳـﺘــﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻟﺠﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﻋﻤﺎل وﺣﺴﺎﺑﺎت
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎوﻧ ـﻴ ــﺔ" ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ
إﻟ ــﻰ أن " 90ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ ﻟـﺠــﺎن
ُ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ
واﻹدارﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟــﻮزارة
ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ،اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﺤﺜﻬﺎ
ﺑــﺪﻗــﺔ واﻟـﺘــﻮﺻـﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﺑــﺄن
ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻣ ـﺨ ــﺎﻟ ـﻔ ــﺎت ﻗ ــﺪ ﺗ ــﺮﻗ ــﻰ إﻟ ــﻰ
اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أﻧــﻪ "ﻋﻘﺐ
ذﻟـ ـ ــﻚ ﺗ ـﺒ ـﺤ ــﺚ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ،ﻣـﺘـﻤـﺜـﻠــﺔ
ﻓ ــﻲ ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون وﺑــﺎﻟ ـﻠ ـﺠــﺎن
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺼــﺔ ،اﻟ ـﺘ ــﻮﺻ ـﻴ ــﺔ وﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ

ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﺎن ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ".

ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة
وﻗﺎل إن "ﻫﻨﺎك ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻮزارة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﺎﻟﺲ
إدارات اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎوﻧ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﻬﺎ
ﻗﺒﻞ ﺻﺪور أي ﻗﺮار ،وﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻟ ـﻔ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘ ـﺸ ـﻔ ــﺔ ،ﻣــﻊ
ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻣﻬﻠﺔ ﻗــﺎ ﻧــﻮ ﻧـﻴــﺔ ﻟﺘﻼﻓﻴﻬﺎ
وﺗﻌﺪﻳﻞ أوﺿﺎﻋﻬﺎ" ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ
أﻧﻪ "ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
أو ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟــﻮﺿــﻊ ﺧــﻼل اﻟﻤﻬﻠﺔ،
ﺳﻴﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ".
وأ ﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﺷ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺐ أن " ﻣـ ـﻌـ ـﻈ ــﻢ
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎوﻧ ـﻴ ــﺔ راﺋـ ـ ــﺪة
ﻓ ــﻲ ﻋـﻤـﻠـﻬــﺎ ،وﻣـﻠـﺘــﺰﻣــﺔ ﺑــﺎﻟـﻘــﺎﻧــﻮن
واﻟﻘﺮارات اﻟﻮزارﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﺼ ــﺪر ﻋ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ،ﻓ ـﻀ ــﻼ ﻋــﻦ
ﺗـﻘــﺪﻳـﻤـﻬــﺎ ﺧــﺪﻣــﺔ ﻣـﺘـﻤـﻴــﺰة ،ﺳ ــﻮاء
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ أو أ ﻫــﺎ ﻟــﻲ و ﺳـﻜــﺎن
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ،وﻣـ ــﻦ ﻏ ـﻴ ــﺮ اﻹﻧ ـﺼ ــﺎف
اﺧﺘﺼﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻟﺠﺒﺎر
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺤﺮرة ،أو
وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﻮج ،ﻟﺼﺪور ﻗﺮارات
ﺣــﻞ أو ﻋــﺰل أﻋـﻀــﺎء ﺑـﺤــﻖ ﺑﻌﺾ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت".

local@aljarida●com

»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« :ﺷﺮوط ﺗﺮﻗﻴﺎت »اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ«
اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري
»اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ« ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺮداد ﻣﻜﺎﻓﺂت ﺻﺮﻓﺖ دون ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه
ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ 2017/2016
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮداد ﻣﺒﻠﻎ
 4ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ و 600أﻟ ــﻒ دﻳ ـﻨ ــﺎر ﺻــﺮﻓــﺖ دون
ﺳﻨﺪ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻟـﻌــﺪد ﻣــﻦ ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻻﺷﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﺒﺪﻻت وﻣﻜﺎﻓﺂت ﻟﻤﻦ
ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄﻋﺒﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺲ ،ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻣﺼﺎدر
ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" أن ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﻮزارة
ﻣــﻦ اﻋ ــﺪاد ﻧـﺸــﺮة ﺷ ــﺮوط اﻟﺘﺮﻗﻲ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻻﺷﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺧﻼل اﻻﺳﺒﻮع
اﻟﺠﺎري ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ وﺗﺼﺪر رﺳﻤﻴﺎ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼت
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳـ ـﻨ ــﻮات اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮة وﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط
اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟـﺘــﺮﺷــﺢ ﻟـﻠــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻻﺷــﺮاﻓ ـﻴــﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ.
وذﻛ ـ ــﺮت اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎدر أن اﻟ ـﻨ ـﺸــﺮة اﻟـﻤـﻌــﺪﻟــﺔ
ﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻜـﺘــﺐ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﻴــﺔ وزﻳ ــﺮ
اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻲ د .ﺣــﺎﻣــﺪ اﻟ ـﻌــﺎزﻣــﻲ ﺧــﻼل
اﻻﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
ﺑــﺎﺻــﺪارﻫــﺎ واﻟ ـﺒــﺪء ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻨـﺸــﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟ ــﺮاﻏ ـﺒ ـﻴ ــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ــﺮﺷ ــﺢ ﻟ ـﺸ ـﻐــﻞ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ
اﻻﺷﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺒﺪء اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ
واﻟﺬي ﺳﻴﻌﻘﺒﻪ اﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺧﻀﺎع اﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ
اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ إﻟﻰ دورات ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد
اﻟــﺪراﺳـﻴــﺔ واﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻟـﺘــﻲ ﺳﻴﺸﻐﻠﻮﻧﻬﺎ،

ﻣ ـﺴ ـﺘــﺪرﻛــﺔ أن ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ ﺟ ـﻴ ــﺪة ﻓﻲ
اﻟﺪورات أﻣﺮ ﻫﺎم وﺿﺮوري ﻻﺟﺘﻴﺎز ﺷﺮوط
اﻟﺘﺮﻗﻲ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﺷﺮاﻓﻴﺔ.

»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« و»اﻷوﻗﺎف«
وﺑـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻮدة إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﻣـ ـ ــﻮﺿـ ـ ــﻮع اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺪﻻت
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮوﻓ ــﺔ دون ﺳ ـﻨ ــﺪ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﻲ ،ﻛـﺸـﻔــﺖ
اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎدر أﻧ ـ ــﻪ ﺑ ـﺤ ـﺴــﺐ ﺗ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻼت ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن
ﻛ ــﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻷﺧ ـﻴــﺮة واﻟ ـﺼ ــﺎدرة ﻓــﻲ 9
ﻳﻮﻟﻴﻮ  2017واﻟﺘﻲ ﻣﻨﺢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺷﺎﻏﻠﻮ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﺷﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺪﻻت وﻛﻮادر
ﻛﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن
ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻓﻲ وزارة اﻻوﻗﺎف
واﻟﺸﺆون اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻓﺈن دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻣﺘﻨﻊ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻻﺧﻴﺮ ﻟﻌﺎم 201٨/201٧
ﻋــﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫــﺬه اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻛﻤﻼﺣﻈﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮزارة ﻟﻮﺟﻮد ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻤﻨﺢ ﻫﺆﻻء
اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺒﺪﻻت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر إن اﻟﻮزارة أﻣﺎم ﺧﻴﺎرﻳﻦ
إﻣﺎ ﺧﺼﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص
أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ادارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮأي اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻴﺎل ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ،
وﻣﺪى ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ واﻋﻔﺎﺋﻬﻢ
ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ.

ﺗﺘﻤﺎت
ﻋﻼوي ﻟـ  :.ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻣﻦ...
ﻛﺒﻴﺮة وﺻـﻌـﺒــﺔ ،وﻟــﺬﻟــﻚ ﻻ ﺧـﻴــﺎر ﺳــﻮى إﻃ ــﻼق ﺣ ــﻮار ﻳﻌﻴﺪ ﺻﻮغ
اﻟـﻌــﻼﻗــﺔ وﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ،وﺗــﺄﻛـﻴــﺪ أﺻ ــﻮل اﻟ ـﺠــﻮار اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﻌﺎون وﺿﻤﺎن ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«.
ّ
وأوﺿــﺢ ﻋﻼوي أن إﻳــﺮان ﻣﻨﻌﺘﻪ ﻋﺎم  2010ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
ﻣﻊ أﻧﻪ ﻛﺎن اﻟﻔﺎﺋﺰ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،ﻛﻤﺎ ﻫﺪدت ﻋﻨﺪﺋﺬ واﺷﻨﻄﻦ
ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻮ دﻋﻤﺖ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻛﺘﻠﺘﻪ،
»ﻓﻬﻞ ﻫﻨﺎك ﺗﺪﺧﻞ ﺳﺎﻓﺮ أﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا؟«.
وذﻛــﺮ أن ﻫﻨﺎك ﻗـﻴــﺎدات ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻣــﻮاﻗــﻒ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
ً
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ إﻳﺮان ،ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﺢ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﺘﺤﺼﻴﻦ اﻟﻌﺮاق
ً
ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﺼﺎدم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ  -اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ دﺧﻮل ﺗﺮﻛﻴﺎ
إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻤﻌﺎرك اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﺑﻴﻦ إﻳﺮان وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺒﻬﺔ.

ً
وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أﻧــﻪ أﺑﻠﻎ إﻳــﺮان أﺧﻴﺮا ﺑــﺄن إﺷﺎراﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﺮاق
ً
ﻻ ﺗــﺰال ﺳﻠﺒﻴﺔ ،وﺧــﺎرﺟــﺔ ﻋﻦ أﺻــﻮل اﻟـﺠــﻮار ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ
اﻟﺘﺼﺎدم اﻟﻤﻌﻠﻦ ﺑﻴﻦ ﻃﻬﺮان وﺗﻞ أﺑﻴﺐ ،واﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻣﻊ واﺷﻨﻄﻦ.
وﺑﺸﺄن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﺮاق ﻣﻊ اﻟﻌﺮب ،ﻗﺎل ﻋﻼوي إن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻻ ﺗﺰال ﺗﻨﺘﻈﺮ وﺗﺘﺮﻗﺐ ،وﻣﺒﺎدراﺗﻬﺎ ﺟﻴﺪة ﺗﺠﺎه اﻟﻌﺮاق ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ
ً
ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ واﺿﺤﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن ،ﻣﺴﺘﺪرﻛﺎ ﺑﺄن اﻟﻌﺮاق ﻳﺠﺐ أن
ﻳﺒﺎدر ﻟﺼﻮغ ﻣﺸﺮوع أوﺿﺢ ﻣﻊ اﻟﻌﺮب.
وأوﺿــﺢ أن اﻟﺠﻨﺎح اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﻨﺤﻮ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﻳﻌﺰز اﻟﺘﻔﺎؤل ﺑﻤﺴﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻬﻢ ،ﻟﻜﻦ
اﻷﻫﻢ ﻫﻮ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺎر اﻹﺻﻼﺣﻲ ،وﺗﻠﻚ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻞ
ﻛﺒﻴﺮ وﺟﻬﻮد وﺗﻀﺤﻴﺎت ودﻋﻢ.
ورأى أن اﻟﺠﻨﺎح اﻟﻤﻌﺘﺪل ﻧﺠﺢ ﻓــﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ اﻹ ﺻــﻼح
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻪ ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي،

وﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻴﺎر ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر وﻋﻤﺎر اﻟﺤﻜﻴﻢ ،ﻛﺰﻋﻴﻤﻴﻦ دﻳﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻳﻌﻤﻼنّ ﻣﻊ اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ وزﻋﻤﺎء ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﻴﻦ وﻗﻮى
ً
ّ
اﻟﺴﻨﻴﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ أﻧﺘﺞ
ﺑﺎرزة أﺧﺮى ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺣﺎﻟﺔ وﻗﺎﻋﺪة ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻷﻣ ــﻮر ،وأﺑ ــﺮز ﻣــﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻫــﺬه اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
اﻟﻜﺒﻴﺮة أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أي وزارة ودﻋﻤﺖ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻋﺎدل ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي ،ﻟﺘﺘﺎح ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺔ اﺧﺘﻴﺎر »اﻟﻜﺎﺑﻴﻨﺔ« اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وذﻛ ــﺮ أﻧــﻪ ﺗـﺤــﺪث ﻣــﻊ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي ،وﻫـﻤــﺎ ﻳﻨﺘﻤﻴﺎن إﻟــﻰ ﻧﻔﺲ
اﻟﺠﻴﻞ ﻣــﻦ اﻟﺴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺨﻀﺮﻣﻴﻦ ،ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،
واﻗ ـﺘــﺮح ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺘﻘﻴﻞ إذا ﻟــﻢ ﺗـﺘــﻮاﻓــﺮ ﻟــﺪﻳــﻪ اﻟـﺤــﺮﻳــﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
ً
ﻻﺧﺘﻴﺎر أﺷﺨﺎص ﻣﻨﺎﺳﺒﻴﻦ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻧﻬﺞ
ً
ﻛﺘﻠﺔ اﻹﺻﻼح ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ ﻣﺆﻳﺪﻳﻦ ﺟﺪدا ﺣﺘﻰ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻠﺔ
اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،وﻫﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬي ﻳﻀﻢ رﺋﻴﺴﻪ ﻧﻮري
اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻣﻊ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺑ ــﺎرزة ،ﻷن اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺘﺴﺎرع وﻳﻘﺪم وﺻﻔﺔ ﺗﻤﻨﻊ ﻇﻬﻮر اﺣﺘﻘﺎن ﻃﺎﺋﻔﻲ آﺧﺮ،
وﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺧﻄﺎء وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺻﻼﺣﺎت ،رﻏﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ذﻟﻚ.
ّ
اﻟﺴﻨﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻻ ﺗﺰال
وأوﺿــﺢ ﻋــﻼوي أن اﻟﻤﺪن
ﺗﻌﺎﻧﻲ وﻳ ــﻼت اﻟـﺤــﺮب ،وﻫــﻲ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻣﻮﻗﻮﺗﺔ ﻗــﺪ ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺟﻴﻞ
ً
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ أي ﻟﺤﻈﺔ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺟﻴﻼ أﺧﻄﺮ ﻣﻦ
»داﻋــﺶ« ،إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺻــﻼح ﻧﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻴﻀﻤﻦ
ً
ً
ً
ﺗﻤﺜﻴﻼ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ،وﺗﺤﻘﻴﻖ إ ﺟــﺮاء ات
ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ ﺗﻤﻨﻊ ﺗﻜﺮار أﺧﻄﺎء اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وﻗﺎل إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺿﻤﺎن ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ ﻧﺰاﻫﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ً
ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  60ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧــﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﺮ ﺣﺘﻰ اﻵن ،ﻣﻤﺎ
ً
ﻳﺴﺒﺐ ﺧﻠﻼ ﻓﻲ اﻷﺣﺠﺎم داﺧﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻹدارة.

»ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻼﻗﺎت« :ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ...

ً
ً
ً
ﻣﻌﺘﺒﺮا أن ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن »ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻄﺮﻓﺎ ﻋﻨﺼﺮﻳﺎ ﻳﺘﻨﻜﺮ ﻟﺤﻘﻮق
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﻳﻬﺪد ﻓــﺮص اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎدل
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ«.
وأﻛﺪ إداﻧﺘﻪ ورﻓﻀﻪ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓــﻲ اﻷراﺿ ــﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻛــﻞ ﻣـﺤــﺎوﻻت ﺗﻬﻮﻳﺪ
اﻟﻘﺪس ،أو اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﻛﻌﺎﺻﻤﺔ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ،وﻟﻤﺨﻄﻄﺎت ﺿﻢ
ً
اﻟﺠﻮﻻن اﻟﻤﺤﺘﻞ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
ً
وأﻋــﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼم ،ﻣﻌﺮﺑﺎ
ﻋﻦ رﻓﻀﻪ ﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ إﻧـﻬــﺎء اﻻﺣـﺘــﻼل وإﻗــﺎﻣــﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎدة.

إﺳﻘﺎط اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﻌﺪ ﻏﺪ
ﻓــﻲ ﺑﻨﺪه اﻟـﺴــﺎﺑــﻊ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻧﺘﻬﻰ ﻫــﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑــﺎﻹﺟـﻤــﺎع إﻟــﻰ ﻋﺪم
دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاب.
»اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ« اﻟــﺬي ﺟــﺎء ﺑﻌﺪ  6ﺑـﻨــﻮد ،ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
اﻟﺨﻄﺎب اﻷﻣﻴﺮي و 3ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ ،ﻟﻢ ﻳﻮزع ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻊ
ً
ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ،إذ ﺗﻤﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﻮزع ﻻﺣﻘﺎ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺑﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺎء ،أن ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻟﻰ إﺳﻘﺎﻃﻪ
ً
ﻣﻦ ﺟﺪول أﻋﻤﺎﻟﻪ ،اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻤﺎ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ »اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ«.
وأﻣ ــﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ اﺳـﺘـﻌـﺠــﺎل ﻣـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ ﻓــﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺑﺘﻪ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ »اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ« أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺷـﻬــﺮﻳــﻦ ﻹﻋ ـ ــﺪاده ،ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ أن وروده ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻨــﺪ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻊ ،ﺑﺤﺴﺐ
اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ،ﻗﺪ ﻳﻘﻠﻞ ﻓــﺮص ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺧــﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻠﺴﺔ ،أو ﺧﻼل
اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺘﻴﻦ اﻷرﺑﻌﺎء واﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ إﻟﻰ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻣﻮاز ،وﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
ﺻﻌﻴﺪ
ﻋﻠﻰ
ٍ
ً
ً
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻏﺪا 11 ،ﻧﺎﺋﺒﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﻢ ،ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ
ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ إن ﻫﺬا »اﻟﻠﻘﺎء ﺟﺎء ﺑﻌﺪ اﺗﺼﺎﻟﻲ ﺑﻤﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻤﻮ ،ﻟﻄﺮح ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﻔﻮ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻬﻤﺔ ،وﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻲ
إذا ﻛﺎن رﺋﻴﺴﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ واﻟﻮزراء ،ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ وﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ،ﺳﻴﺤﻀﺮاﻧﻪ ،أم ﻻ«.
ً
وردا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛــﺮه اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ،ﻇﻬﺮ ﻫﺎﻳﻒ ﻓﻲ
ﻓﻴﺪﻳﻮ أﻣﺲ ،ﺷﺪد ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ وﻋﻮد ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻧﻢ ﺑﺤﻞ
ً
ﻗـﻀـﻴـﺘــﻲ اﻟـﺠـﻨــﺎﺳــﻲ اﻟـﻤـﺴـﺤــﻮﺑــﺔ واﻟ ـﻌ ـﻔــﻮ ،ﻣ ـﺴ ـﺘــﺪرﻛــﺎ» :ﺗ ــﻢ ﺳﺤﺐ
ا ﺳـﺘـﺠــﻮاب اﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮ وﺷﻌﻴﺐ اﻟـﻤــﻮﻳــﺰري ﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟـ ــﻮزراء ﺑـﻨــﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻨﺎ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ وﻋ ــﻮد ﺑــﺄﻧــﻪ ﻋﻘﺐ
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﺪور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺤﺮك ﺟﺎد
ً
ﻟﻠﻌﻔﻮ« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻐﺎﻧﻢ ذﻛﺮ ﻟﻪ أن اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻫﻮ اﻟﺬي ﻋﻄﻞ
اﻟﻌﻔﻮ ،ورددت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻄﻠﻪ«.
٠٦
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هايف :الغانم وعدنا بحل قضيتي الجناسي والعفو
ّ
وجه النائب محمد هايف كالما
مباشرا إلى رئيس مجلس
األمة قائال :إما أن تنفذ ما
تم االتفاق عليه ،أو تتحمل
مسؤولياتك أمام الشعب،
مشيرا الى أنه لم يجلس مع
الغانم إال لموضوع العفو
والجناسي.

أك ــد الـنــائــب محمد هــايــف أنــه
ح ـص ــل ع ـل ــى وع ـ ـ ــود مـ ــن رئ ـيــس
مجلس األمة مرزوق الغانم بحل
قـضـيـتــي الـجـنــاســي الـمـسـحــوبــة
والعفو ،مستغربا ما ذكره الرئيس
ف ــي مـقــابـلــة تـلـفــزيــونـيــة ع ــن عــدم
اعطاء مثل هذه الوعود.
وقال هايف في تصريح له :اذا
كــان رئيس مجلس األمــة اعترف
بــاالج ـت ـمــاعــات ال ـت ــي ت ــم عـقــدهــا
معنا ،فكيف ال يعترف باالتفاقات
التي تمت خاللها؟ مشيرا الى انه
ت ــم ط ــرح م ـلــف عـ ــودة الـجـنــاســي
ال ـم ـس ـحــوبــة ف ــي م ـن ــزل ــي عـنــدمــا
زارن ــي الغانم عقب اعــان نتائج
انتخابات مجلس األمة وتحديدا
قبل انتخابات الرئاسة ،وقال لي
ً
نـصــا :انــا اكـثــر واح ــد افيدكم في
هذا الموضوع.
وتــابــع هــايــف :بــالـفـعــل ساهم
ال ـغــانــم ف ــي ال ـب ــداي ــة ،لـكــن الملف
ت ـ ـعـ ــرقـ ــل فـ ـ ــي االونـ ـ ـ ـ ـ ــة االخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة،
وصارت االمور على ما ال نريده،
الفـتــا ال ــى عـقــد  3اجـتـمــاعــات مع
الغانم بحضور ثالثة بجانبه هم
النائب السابق جمعان الحربش
والـنــائـبــان ع ــادل الدمخي وثامر
السويط ،وكان في ديوان الحربش
ثم الدمخي واخيرا بديواني.
وش ــدد هــايــف على ان «محور

االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات ال ـ ـثـ ــاثـ ــة ت ـع ـلــق
بالجناسي ،وذلك قبل ان نجتمع
م ــع س ـمــو االمـ ـي ــر وق ـب ــل تشكيل
لـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـن ـ ـظـ ــر فـ ـ ــي الـ ـجـ ـن ــاس ــي
الـمـسـحــوبــة ،ون ـحــن لـيــس لدينا
شيء نخفيه ،وكان الطلب مقابل
ذلك التهدئة مع رئيس الوزراء».
وذك ـ ــر ه ــاي ــف ان «ال ـم ـعــارضــة
قالت ال تعاون مع الحكومة اذا لم
تتعاون في هذا الملف ،وصحيح
تمت عودة بعض الجناسي لكنها
لم تعد الجناسي للبقية مثل االخ
أح ـم ــد ال ـج ـبــر وس ـع ــد الـعـجـمــي،
م ـش ـيــرا ال ــى ان ــه «لـ ــان ل ــم تــرجــع
جنسية سعد ،ولم يذكروا السبب».
وق ــال هــايــف :فــي ملف اسقاط
العضوية حصلنا على تعهدات،
وجـ ـلـ ـسـ ـن ــا ف ـ ـيـ ــه م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ب ـعــد
مؤتمري مع نائب رئيس الوزراء
وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون مـجـلــس
ال ــوزراء انــس الصالح وثالثة هم
الدمخي والعتيبي والسويط.
وت ــاب ــع :اسـتـمــر الـلـقــاء بعدها
وجلس االخوان مع انس الصالح
وال ـ ـغـ ــانـ ــم وف ـ ـيـ ــه كـ ـ ــام ن ـق ـل ــه لــي
اح ــد االخـ ــوة أن الـغــانــم ذك ــر لهم
أنـ ـ ــه «حـ ـت ــى لـ ــو هـ ـن ــاك ح ـك ــم فــي
الــدسـتــوريــة فلن تسقط عضوية
الحربش والطبطبائي».
وا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ان سـ ـح ــب

محمد هايف

االستجواب من المويزري ومحمد
المطير كان بطلب منا ،بناء على
الوعود التي حصلنا عليها بانه
ستكون هناك تحركات جادة عقب
الجلسة االفتتاحية لدور االنعقاد
الحالي في مسألة العفو.
وذكـ ــر ه ــاي ــف :ق ـلــت اذا خطت
ال ـح ـك ــوم ــة خـ ـط ــوة ن ـخ ـطــو عـشــر
خطوات ،والغانم قال االستجواب
هـ ــو ال ـ ــذي ع ـط ــل الـ ـعـ ـف ــو ،وك ـيــف
االسـ ـتـ ـج ــواب ي ـع ـط ـلــه خ ــاص ــة ال
تستطيع ان تحكم النواب وسيأتي
استجواب وراء استجواب؟
ووج ــه هــايــف حــديـثــه للغانم
قائال :امــا ان تنفذ ما تم االتفاق

عليه او تتحمل مسؤولياتك امام
الشعب ،فجلسنا على ماذا؟ نشرب
ق ـه ــوة؟ ل ــم اج ـلــس م ــع ال ـغــانــم اال
لموضوع العفو والجناسي.
وبين انه «بعدما وجدنا التعثر
في مسألة العفو اتصلت مباشرة
بمكتب سمو االمير وطلبت منه
الـلـقــاء مــع مـجـمــوعــة ال ـ ــ ١١نائبا
لـطــرح الـعـفــو والـقـضــايــا الـهــامــة،
وال ادري هــل طـلــب سـمــو االمـيــر
حـضــور الـغــانــم او الـمـبــارك ،واي
واحد جلس معنا عليه ان ينفذ ما
اتفقنا عليه او ال يجلس».
وقال هايف :اذا لم يكونوا على
قدر المسؤولية فال يجلسوا معنا،
اما ان يجلس وفي النهاية يقول
ما فيه شــيء! اتفقنا في لقاءاتنا
ع ـلــى مـلـفــي ال ـج ـنــاســي واس ـقــاط
ال ـع ـضــويــة ،وح ـت ــى االخ ـ ــوان في
تركيا كان لهم حديث مع الغانم.
وأض ـ ـ ـ ــاف :ن ــؤك ــد ع ـل ــى وح ــدة
ال ـص ــف الن االن ـش ـق ــاق ل ـيــس في
مـصـلـحــة ال ـك ــوي ــت ،وهـ ــذا الـنـهــج
ال يضر الـمـعــارضــة ،وانـمــا يضر
الكويت ككل ،فـهــؤالء االخ ــوة هم
من خيرة الكويت حتى لو حصل
مـنـهــم خـطــأ فــرضــا فـقــد سجنوا
ثالثة اشهر ،وغيرهم من يستحق
السجن موجود بالمجلس وهو
متهم بتهريب مخدرات.

majles@aljarida●com

العدساني :نواب ورجال أعمال
حاولوا سحب مبالغ من البنوك
كشف الـنــائــب ري ــاض الـعــدســانــي عــن كثرة
ق ـض ــاي ــا غ ـس ــل األمـ ـ ـ ـ ــوال وت ـض ـخ ــم األرص ـ ـ ــدة
البنكية ،ومنها بالغات قدمتها البنوك للجهات
المختصة ،مـشـيــرا إل ــى أن هـنــاك مــا يفيد أن
حركة بأرصدة أصحابها ال تتناسب مع طبيعة
وحجم التعامالت المالية.
وقال العدساني ،في تصريح أمس ،إنه «في
حال تراخي أي جهة مسؤولة ،أو عدم اتخاذ
اإلج ــراء ات القانونية حيال ذلــك ،فسيتم ذكر
كل البيانات ،من خالل محاسبة وزيرها ،كما
فعلت في قضية اإليداعات المليونية ،عندما
ذكرت أسماء من تضخمت حساباتهم وحجم
المبالغ المودعة لدى البنوك».
وأضـ ــاف أن ه ـنــاك إي ــداع ــات نـقــديــة لــم يفد
أصحابها حتى اآلن عن مصدر تلك األمــوال،
ومنهم من حاول سحب مبالغ لمحاولة إخفاء
استخدام األموال ،وعدم ربطها بالمستفيدين
الحقيقيين ،ومن هؤالء نواب حاليون وسابقون
ورجال أعمال.
وطـ ــالـ ــب الـ ـع ــدس ــان ــي الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة،
وخ ــاص ــة وحـ ــدة ال ـت ـحــريــات ال ـمــال ـيــة ،وجـهــاز
أمن الدولة ،وهيئة مكافحة الفساد ،بتكثيف
الجهود ،حيث إن هناك تحقيقات وتحريات
في الجهات المذكورة ،وبعضها يخص شركات
واس ـت ـث ـمــارات وأس ـه ــم وعـ ـق ــارات وتـحــويــات
وايداعات نقدية مشبوهة.

وأشــار الــى أنــه مطلوب من البنك المركزي
دور مهم بتكثيف الجهود وإجراءات التفتيش،
خاصة أنه يملك الحق بأن يطلب من البنوك
البيانات والكشوف والمعلومات االحصائية
التي يراها ضرورية لتنفيذ مهامه.
وت ــاب ــع« :ه ـن ــاك ال ـعــديــد م ــن ال ـش ــرف ــاء ،وهــم
األغلبية الساحقة ،لكن هناك أقليات فــي كل
المجاالت تحاول استغالل األوضاع لمصالح
ضيقة ومنافع شخصية ،فمن غير المقبول
إط ــاق ــا اس ـت ـغ ــال ال ـم ـن ـصــب وال ـت ـك ـســب غير
المشروع».
ولفت العدساني إلى أن هذه القضايا ستتم
متابعتها وأخذ كل اإلجراء ات بحقها ،كما أن
على الجهات المعنية الحرص للحد من تلك
القضايا التي تشكل خطرا واضحا ،ويترتب
عليها آث ــار سلبية وان ـع ـكــاســات سـيـئــة وفــي
غاية الخطورة.
وشـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـم ـ ـهـ ــم ل ـل ـس ـل ـطــة
التشريعية في إعداد التشريعات ،كما حصل
عـنــد إقـ ــرار قــانــون مـنــع ت ـعــارض الـمـصــالــح،
الــذي تم تفعيله رسميا ونشر في الجريدة
الرسمية ،مبينا أنه بعد إقراره من المجلس
الـحــالــي يـجــب عـلــى الـجـهــات والـمـســؤولـيــن
تفعيل القانون الذي يجرم تعارض المصالح
ف ــي ح ــال وق ــوع ــه والـتـكـســب غـيــر الـمـشــروع
واستغالل السلطة.

«الميزانيات» :على «الجمارك» التعاون مع الجهات
الرقابية وتسوية المالحظات والمخالفات المالية
كشف رئيس لجنة الميزانيات
والحساب الختامي البرلمانية
ال ـن ــائ ــب ع ــدن ــان ع ـبــدال ـص ـمــد أن
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة اجـ ـتـ ـمـ ـع ــت ل ـم ـن ــاق ـش ــة
الحساب الختامي لإلدارة العامة
للجمارك للسنة المالية المنتهية
 2018/2017ومــاحـظــات ديــوان
ال ـم ـحــاس ـبــة وج ـه ــاز الـمــراقـبـيــن
ً
ال ـمــال ـي ـيــن ب ـش ــأن ــه ،م ـش ـي ــرا إل ــى
أن اللجنة ش ــددت على ضــرورة
إعـ ــادة الـنـظــر لـمــزيــد مــن تـعــاون
«ال ـج ـم ــارك» م ــع جـمـيــع الـجـهــات
ال ــرق ــاب ـي ــة ال ـم ـت ـم ـث ـلــة ف ــي ج ـهــاز
المراقبين الماليين والمحاسبة
وال ـخ ــدم ــة ال ـمــدن ـيــة ،وتــزويــدهــا
بالمستندات المطلوبة لتسوية
ال ـ ـم ـ ــاح ـ ـظ ـ ــات وال ـ ـم ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات
ً
المالية ،وخاصة أن كثيرا منها
لم تتم تسويته وفق المتطلبات
الرقابية.
وقال عبدالصمد ،في تصريح:
رغم أن عقد المزايدة الذي أبرمته
«ال ـج ـمــارك» مــع إح ــدى الشركات
لـتـشـغـيــل ال ـخ ــدم ــات الـجـمــركـيــة
ف ــي س ـنــة  2005ل ـم ــدة  25سـنــة
ك ــان يـفـتــرض أن تـكــون إيــراداتــه
اإلج ـمــال ـيــة ال ـك ـل ـيــة  514مـلـيــون
دي ـنــار عـلــى م ــدار تـلــك الـسـنــوات
ف ــإن تـلــك الـشــركــة وللسنة الـ ـ 13
على التوالي مستمرة في التوقف

قيادات الجمارك في اجتماع لجنة الميزانيات
ع ــن سـ ــداد مـسـتـحـقــات ال ـخــزانــة
الـعــامــة وحــرمــانـهــا منها ،ليبلغ
إجماليها نحو  179مليون دينار
وفقا لبيانات الحساب الختامي،
ً
مؤكدا أن القضية منظورة أمام
القضاء منذ سنوات ،وقد تحمل
ال ـم ــال ال ـع ــام ت ـعــوي ـضــات مــالـيــة
كـبـيــرة لمصلحة ال ـشــركــة مــا لم
ُ
تـقــدم الــدفــوع المالئمة للحفاظ
على المال العام.
وأض ــاف :وفقا لتقرير ديــوان
المحاسبة ،فإن الشركة المنوط
بـهــا إدارة ال ـخــدمــات الجمركية
المساندة هي من تقوم بتغدية
بــرامــج الـحــاســب اآلل ــي فــي منفذ

البابطين يسأل الجراح عن عدد
الحوادث والوفيات بسبب الحفريات
وج ــه ال ـنــائــب ع ـبــدالــوهــاب
ً
ال ـبــاب ـط ـيــن س ـ ـ ــؤاال إلـ ــى نــائــب
رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزي ــر
الداخلية الشيخ خالد الجراح
عــن إج ـ ــراءات ال ـ ــوزارة لتأمين
طــرق بديلة للطرق المحيطة
ب ـج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت وم ـن ـط ـقــة
الـ ـصـ ـب ــاح ال ـص ـح ـي ــة وم ـي ـن ــاء
الشويخ.
وقـ ــال ال ـبــاب ـط ـيــن ،ف ــي نص
ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال :ت ـ ـكـ ــررت ال ـ ـحـ ــوادث
المرورية نتيجة أعمال تطوير
البنية التحتية لعدد من الطرق
ال ـم ـح ـي ـط ــة بـ ـك ــل مـ ــن جــام ـعــة
الكويت (فرع الشويخ) ومنطقة
الـ ـصـ ـب ــاح ال ـص ـح ـي ــة وم ـي ـن ــاء
الشويخ ،والتي أسفرت بدورها
ع ــن ح ـصــاد أرواح بــريـئــة من
مواطنين ومقيمين ،حيث لم
تتوافر عناصر األمن والسالمة
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـطـ ـ ــرق ال ـ ـبـ ــدي ـ ـلـ ــة ح ـتــى
االنتهاء من هذه المشاريع.
وتابع :يرجى إفادتي باآلتي:
إح ـص ــائ ـي ــة بـ ـع ــدد ال ـ ـحـ ــوادث
الـ ـم ــروري ــة وأع ـ ـ ـ ــداد ال ــوف ـي ــات
فيها مــن مواطنين ومقيمين
وال ـت ــي ك ــان ــت نـتـيـجــة ألع ـمــال

عبدالوهاب البابطين

الـطــرق والـحـفــريــات ،وذل ــك في
كل من شارع جمال عبدالناصر
وطــري ـقــي ال ـغ ــزال ــي وال ـج ـهــراء
المؤديين إلى جامعة الكويت
(فرع الشويخ) ومنطقة الصباح
الصحية ،وذلك منذ بدء العمل
على تطوير تلك الطرق وحتى
تاريخ ورود هذا السؤال.
وت ـ ـ ـسـ ـ ــاءل الـ ـب ــابـ ـطـ ـي ــن :مــا
إجراءات وزارة الداخلية ،ممثلة
بهندسة الطرق ،لتأمين الطرق
البديلة لتلك ال ـشــوارع ،لحين
االنتهاء من تلك المشاريع؟

خورشيد يسأل بوشهري عن التأخير
في إصالح شوارع الرميثية
ّ
وجه النائب صالح خورشيد سؤاال إلى وزيرة األشغال وزيرة
الدولة لشؤون اإلسكان ،د .جنان بوشهري ،عن سبب التأخير في
إصالح شوارع منطقة الرميثية.
وقــال في نص السؤال :يعاني قاطنو منطقة الرميثية سوء
حالة األسفلت وتطاير الحصى في الشوارع الرئيسة والداخلية،
لذا يرجى تزويدي وإفادتي باآلتي :ما سبب التأخير في إصالح
الشوارع الرئيسة والداخلية في منطقة الرميثية؟ وما الجدول
الزمني إلصــاح ال ـشــوارع؟ ومــا الخطة المستقبلية المقترحة
لتفادي المشكلة؟ مع تزويدي بنسخة من هذه الخطة في حال
وجودها .وهل يوجد عقد لصيانة الشوارع بصفة دورية؟ وما
آخر تاريخ تمت فيه الصيانة لجميع شوارع المنطقة؟

الـشـعـيـبــة بــالـبـيــانــات المتعلقة
بـ ــاإليـ ــرادات ال ـم ـح ـص ـلــة ،وت ـقــوم
كذلك بإخفاء أو تغيير البيانات،
وأنه ال يتم تحميلها على النظام
اآللي بشكل فوري ،وال يتم اعتماد
إيصاالت التحصيل من موظفي
«الجمارك» في المنافذ الحدودية،
األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـت ـط ـلــب أن ي ـكــون
هـنــاك مــزيــد مــن أع ـمــال التدقيق
على جميع اإلي ــرادات ،علما بأن
«الجمارك» أفــادت بأنها اتخذت
إجراءات لتسوية هذه المالحظة،
وه ــو م ــا سـتـتــابـعــه ال ـل ـج ـنــة مع
دي ـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة ل ـل ـتــأكــد مــن
تسويتها.

وذكر أن «الجمارك» ّبينت أنها
ً
بصدد طرح مناقصة قريبا لشراء
أ جـهــزة تفتيش لمنفذ العبدلي
ب ـعــدمــا أس ـن ــدت ف ــي س ـنــة 2016
مهمة تشغيله لتلك الشركة التي
تدير جميع مرافقها الجمركية
لـ ـم ــدة  ،25ب ـس ـبــب نـ ـش ــوء حــالــة
ض ــرورة الـتـعــاقــد الـمـبــاشــر وفــق
ما انتهى إليه رأي إدارة الفتوى
والـ ـتـ ـش ــري ــع ،ب ـع ــدم ــا تـ ــم إخـ ــاء
الـمـنـفــذ م ــن شــركــة أخـ ــرى كــانــت
تديره دون غطاء تعاقدي ،علما
بأنه كان من المفترض أن يكون
ذلك العقد لسنة واحدة فقط ،إال
أنــه ُمــدد حتى سنة  ،2019وهو

م ــا أك ــدت ــه ال ـل ـج ـنــة ،وخ ــاص ــة أن
وزارة المالية تفيد بأنها رصدت
االع ـت ـم ــادات الـمــالـيــة الـمـطـلــوبــة
إلتـمــام التعاقد لهذه المناقصة
في ميزانية السنة المالية الحالية
.2019/2018
وأض ــاف :رغــم تـكــرار مالحظة
ديوان المحاسبة عن عدم اعتماد
الهيكل التنظيمي ل ـ «الجمارك»
ألكثر من  7سنوات فإن إجراءات
تسويتها ما زالــت بطيئة ،وذلك
رغ ــم إفـ ــادة «ال ـج ـم ــارك» وديـ ــوان
الخدمة المدنية بأنه تم التنسيق
لـ ـع ــرض ال ـه ـي ـك ــل عـ ـل ــى مـجـلــس
الخدمة المدنية إلبداء الرأي فيه.

٨
محليات
«االستئناف» تحكم لمصلحة مستأجري «المباركية»
ةديرجلا
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ً
عقودهم تمتد حتى نهايتها قانونا لسريان عقد المستثمر السابق في مواجهة الجديد
حسين العبدالله

قانون الشراكة
يقرر تطوير
المشاريع شريطة
عدم تعارضها مع
المصلحة العامة

عقود المستأجرين
بالباطن ال تزول
بزوال العقد األصلي
ألنها إيجار
كتاب وزارة المالية
يعني انتهاء عمل
المستثمر السابق ال
عقود المستأجرين

ف ــي حـكــم قـضــائــي ب ـ ــارز ،يـلـقــي بـظــالــه على
قـضـيــة م ـحــال س ــوق الـمـبــاركـيــة ،بـعــد أن قامت
الشركة الجديدة التي تتولى إدارة السوق برفع
إيجاراتها على مستأجريها ،مخيرة إياهم بين
القبول بهذه اإلي ـجــارات أو تــرك المحال ،قضت
محكمة االستئناف التجارية برئاسة المستشار
يوسف الحداد برفض دعــوى للشركة ضد أحد
المستاجرين تطلب فيها ط ــرده ،لرفضه طلب
الشركة بزيادة اإليجار او التوقيع على عقد جديد.
وأكدت "االستئناف" ،في حيثيات حكمها ،أن
القانون ال يسمح بطرد المستأجرين لمجرد أن
عقد االستثمار للسوق انتقل من الشركة القديمة
الــى الشركة الـجــديــدة ،وان العقد الــذي أصدرته
ال ـشــركــة الـقــديـمــة ي ـســري ف ــي مــواج ـهــة الـشــركــة
الجديدة ،وال يحق لها طلب طرد المستأجرين.
وأض ــاف ــت أنـ ــه "ال يـمـكــن ال ـت ـح ــدي بتطبيق
احكام المادة  30من قانون الشراكة بمقولة أنه
نص آمر استهدف فيه المشرع تحقيق مصلحة
عامة قوامها تمكين الدولة من تطوير وتحديث
المشروع ،وأن وجــود المستاجرين فيه تعويق
عن ذلك التطوير".
وأوضحت ان تحقيق الهدف المنشود من اعادة
طرح المشروع للتطوير ينبغي أن يتم في اطار
المصلحة العامة ،التي اقتضت تخويل الدولة
مالكة الرقبة حق تقرير مصير هؤالء المستأجرين،
بعد انقضاء عقد المنتفع السابق ،اذ من خالل
استعمالها ه ــذا الـحــق تتمكن مــن االب ـقــاء على
تقديم الخدمة للجمهور عبر هؤالء المستأجرين،
مــن خــال مرحلة التطوير بما يلي مقتضيات
المصحلة العامة في ضمان استمرار اداء المشروع
لنشاطه الحيوي أثناء تطويره ،ولو بصفة جزئية
من خالل بعض المستأجرين ،أما القول بانتهاء

عقود اآلخــريــن حتما بانقضاء عقد المستثمر
السابق ومــا قد يستتبعه ذلــك من توقف نشاط
المشروع كليا ،ولو لفترة غير بعيدة ،ففيه تفويت
للمصلحة العامة التي تفوق المصلحة الخاصة
للمستثمر الجديد في التربح من إعادة التأجير.

التطوير والعقود
وأك ـ ــدت أن ط ــرح م ـش ــروع ال ـس ــوق لـتـطــويــره
وتحديثه بما يتفق واالحتياجات المستقبلية ال
يقتضي حتما انهاء عقود االيجار القائمة وإخالء
المستاجرين ،ذلك ان ترتيب هذا االثر يتوقف على
ماهية اعمال التطوير والتحديث التي يحتاج
إليها المشروع المزمع طرحه ،ومــدى شمولها
لكامل مبانيه ومنشآته وخطة تنفيذ تلك االعمال
ومراحله وضوابطه ،ومدى مساس تلك االعمال
بمباني االعيان المؤجرة ،سواء باالزالة او التعديل.
وبينت المحكمة أن الثابت من محضر تسليم
ســوق المباركية الــى المستأنف ضدها بتاريخ
 2017/3/1بعد التعاقد معها على إدارته وتطويره،
أنها قد تسلمت السوق بكامل مبانيه ومنشآته
بحالة جيدة ،وكان ّ
البين من الشروط المرجعية
التي تم طرح تطوير السوق على اساسها انها
أبــانــت فــي الـبـنــد الـثــانــي مــن ال ـش ــروط الخاصة
بأعمال التطوير المنشود ،في ضوء حالة السوق
الجيدة ،وجوب ان تشمل هذه العمال كافة االعمال
الهندسية الالزمة لتطوير وإعداد العقار لزيادة
عـمــره التشغيلي أط ــول فـتــرة ممكنة .وق ــد جاء
بيان هذا البند لتلك االعمال بما ال يتسع إلجراء
اي تعديل هندسي على المباني يكون من شأنه
المساس بوجود االعيان المؤجرة أو بمساحاتها
وتأييد ذلك بالنص في البند  2/3من العقد المبرم

مع المستأنف ضدها على حظر قيامها بإجراء
أي تعديالت أو اضافات او تغييرات على العقار،
بما مفاده انتفاء حاجة التطوير الى إخالء األعيان
ال ـمــؤجــرة ،فـضــا عــن أن ــه وف ــي بـنــد صــريــح من
الشروط الخاصة هو البند االول /ثانيا صفحة 29
ألزمت الشروط المرجعية المستثمر الفائز بمراعاة
اال يؤدي تنفيذ تلك االعمال المنشودة الى تعطيل
النشاط على كامل اجزاء العقار ،بل بمراحل جزئية
تضمن عدم تأثر المستاجرين والرواد للعقار إال
في الجزء المغلق لتنفيذ االصالحات والتطوير
والصيانة الجذرية ،االمــر الــذي تستخلص منه
المحكمة ان الــدولــة ،إعـمــاال لحقها االصـيــل في
تحديد مصير عقود المستاجرين القائمة وقت
اتخاذها قرار االستمرار في نشاط السوق؛ رأت عدم
الحاجة الى التطوير الذي يمس مباني االعيان
المؤجرة لهم ،وأن استمرارهم في شغل تلك االعيان
ال يعوق اعمال التطوير المنشود ،ومن ثم اقرت
عقودهم وأبقت على وجودها وألزمت المستانف
ضدها بمراعاة عدم تأثرهم بتنفيذ تلك االعمال،
األمــر الــذي يسقط معه االحتجاج بنص المادة
المحاج بها لترتيب الحكم بانتهاء عقودهم على
هذا االساس.

اإليجار بالباطن
وأوضحت أن ال يصح االستناد في ترتيب اثر
انقضاء عقود المستأجرين القائمة الى القول بأنها
عقود ايجار من الباطن تنقضي حتما بانقضاء
عقد المستثمر االصلي ،ذلك ان هذا القول مردود
بما سبق أن خلصت اليه المحكمة في هذا القضاء
من تكييف هذه العقود بأنها عقود إيجار اصلية
صادرة لهم من صاحب حق االنتفاع ،فال تنقضي

ً
أسواق المباركية خالل اإلقفال قبل أيام رفضا لمضاعفة اإليجارات
بانقضاء ه ــذا ال ـحــق ،وإن ـمــا تـكــون مــوقــوفــة في
نفاذها عن المدة التالية على اقرار مالك الرقبة.
وأضافت" :كما ال ينال من النظر المتقدم ايضا
توجيه كـتــاب مــن وزارة المالية الــى المستثمر
الـ ـس ــاب ــق ب ــإخـ ـط ــاره الخ ـ ـ ــاء وت ـس ـل ـي ــم ال ـس ــوق
للمستأنف ضدها ،اذ ان مطالبة ذلك المستثمر
ب ــإخ ــاء ال ـس ــوق ال تـتـنــافــى م ــع اس ـت ـمــرار عقود
االيجار القائمة ،حيث يكون االخالء المطلوب في
هذه الحالة هو اخالء السوق من الجهاز االداري
والمنقوالت الخاصة بذلك المستثمر دون االعيان
المؤجرة".
وبينت المحكمة ان المستأنف صاحب المحل
قد استند في شغله المحل عين التداعي الى عقد
االيجار الصادر له من المستثمر السابق للسوق،
مدعيا عدم انتهائه ،ونفاذه بذات شروطه في حق
المستانف ضدها عن باقي مدته ،وكان الثابت من
مطالعة هذا العقد أن مدة االيجار فيه هي خمس
سنوات تبدأ من  1996/8/1وتجدد لمدد ماثلة ما
لم يخطر أحد الطرفين االخر بكتاب مسجل بعلم

(أرشيف)

الوصول بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء مدة
العقد االصلية او المجددة بمدة ستين يوما على
االقل ،ولم يقل اي من الخصوم ،كما خلت االوراق
مما يفيد حصول ذلك االخطار حتى تاريخ انقضاء
عقد المستثمر السابق ،االمر الذي يكون معه عقد
المستأنف قد تجدد لمدد اخــرى مماثلة آخرها
المدة من  ،2019/8/1التي تنتهي في ،2021/7/31
مما يكون معه هذا العقد قائما وقت أيلولة السوق
الــى الــدولــة مــن المستثمر السابق بعد انقضاء
عقده ،ويضحى ادعاء المستأنف بنفاذه في حق
المستثمر السابق بعد انقضاء عقده ،وفي حق
المستثمر الـجــديــد -المستأنف ضدها  -متفقا
والظاهر الثابت باالوراق على النحو المار بيانه،
واذ لم تقدم المستأنف ضدها الدليل على خالف
هذا الثابت ،وهي المكلفة بذلك فإن دعواها بطلب
طرد المستأنف من عين التداعي للغصب ،بعد
ثبوت قيام السند القانوني الصحيح تضحى
خليقة بالرفض.

ةديرجلا
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« »GUSTو«التقدم العلمي» توقعان
بروتوكول تعاون لتحسين األداء
بوحمرا :تعزيز الشراكة وتبادل التصورات واآلراء
حمد العبدلي

و«التقدم
عقدت
ً
«ً »GUST
العلمي» مؤتمرا صحافيا
ً
مشتركا ،لمناقشة تعزيز
الشراكة بينهما ،بحضور
رئيس الجامعة د .وليد
بوحمرا ،ومدير مكتب
الدراسات العليا واألبحاث
د .بسام علم الدين ،ومدير
إدارة األبحاث في المؤسسة
د .محمد الرمضان.

ً
بوحمرا متحدثا في المؤتمر
وقع مركز التعليم والتعلم واألبحاث بجامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا ( )GUSTومؤسسة
الكويت للتقدم العلمي برتوكول تعاون ،لتحفيز
الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على تحسين األداء
البحثي واألكاديمي ،وتحسين مستوى األداء في
تعليم العلوم والتكنولوجيا والرياضيات لمعلمي
مدارس وزارة التربية في الكويت.
جاء ذلك ،خالل مؤتمر صحافي مشترك عقدته
" "GUSTمــع "ال ـت ـقــدم الـعـلـمــي" لـمـنــاقـشــة تعزيز
الشراكة بينهما ،وذلــك بحضور رئيس جامعة
الخليج د .وليد بوحمرا ،ومدير مكتب الدراسات
العليا واألبحاث بالجامعة د .بسام علم الدين،
ومــديــر إدارة األب ـحــاث فــي الـمــؤسـســة د .محمد
الرمضان.
وفي هذا السياق ،دعا د .بوحمرا المشاركين
إلى تقديم آرائهم وتصوراتهم حول مساهمتهم
في تعزيز الشراكة بين الجامعة ومؤسسة الكويت
للتقدم العلمي ،في حين قدم د .محمد الرمضان
ً
عرضا إلدارة األبحاث شرح فيها مختلف الفرص
ال ـتــي تمنحها الـمــؤسـســة لـلـمـشــاريــع البحثية،
وكيفية تحسين مستوى عروض األبحاث للتمكن
ً
من الحصول على المنح بنجاح ،ثم قدم عرضا
آخر إلدارة األبحاث والشروط واالحكام الالزمة
لتقديم المنح ألعضاء هيئة التدريس.

مــن جانبه ،قــدم د .بـســام علم الــديــن عــددا من
المشاريع البحثية التي قدمتها المؤسسة منذ
انطالق إدارة األبحاث عام  2013لجامعة الخليج،
ً
والتي جــاء ت على النحو التالي :دعــم  43بحثا
ف ــي الـجــامـعــة بـقـيـمــة ت ـج ــاوزت  555000دي ـنــار،
ً
ودعم تنظيم  23مؤتمرا وورشة عمل وفعاليات
بالجامعة بلغت  330000دينار ،ودعم  56أستاذا
وع ـضــو هـيـئــة تــدريــس فــي الـحـصــول عـلــى منح
ل ـح ـضــور م ــؤت ـم ــرات عــال ـم ـيــة ،ودعـ ــم أس ـت ــاذ من
" "GUSTلزيارة المملكة المتحدة لتقديم أبحاث
في لندن.
وبعد فتح باب المناقشة قدم عدد من أعضاء
هيئة التدريس بالجامعة آراء ه ــم وتصوراتهم
ومساهمتهم لتعزيز وتطوير مستوى الشراكة
بين الطرفين.
وشــارك في المؤتمر وفد من "التقدم العلمي"
ضم إلــى جانب الدكتور محمد الرمضان ،مدير
برنامج قسم األبحاث يوسف العنزي ،ومساعدة
مدير برنامج قسم األبحاث في المؤسسة بتول
ضـ ــاوي ،وم ــن الـجــامـعــة نــائــب رئ ـيــس الـجــامـعــة
للشؤون األكاديمية د .علي األن ـصــاري ،وعميد
كلية العلوم اإلدارية د .أنطونيوس سيمنتريس،
وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

الحمود لـ ةديرجلا ً :ترتيب جامعة
الكويت  5933عالميا غير صحيح
•

أكد أن كلية الطب بالجامعة تحظى بترتيب عالمي متقدم

إبراهيم الحمود

●

حمد العبدلي

أظـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــر تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــري ـ ـ ــر م ـ ــؤش ـ ــر
ويـ ـب ــومـ ـت ــرك ــس ل ـ ـعـ ــام 2019
تصنيف جــامـعــة الـكــويــت في
الترتيب  5933على مستوى
العالم ،وال ـ  216على مستوى
الوطن العربي.
وحــول هــذا التصنيف ،أكد
رئـيــس جمعية أع ـضــاء هيئة
ال ـت ــدري ــس بـجــامـعــة ال ـكــويــت،
د .إب ــراه ـي ــم ال ـح ـم ــود ،أن هــذا
الـتـصـنـيــف لـجــامـعــة الـكــويــت
غير صحيح ،وإنما تصنيفها
الـفـعـلــي م ــا ي ـق ــارب  800على
م ـس ـت ــوى الـ ـع ــال ــم ،مـ ــؤكـ ــدا أن
الـمـعـطـيــات ال ـتــي صـنـفــت من
أجـلـهــا الـجــامـعــة غـيــر دقـيـقــة،
بـسـبــب ب ـعــض الـ ـش ــروط الـتــي
تشترطها تلك المؤشرات على
الجامعات ،والتي تتعارض مع

صورة ضوئية لموقع تصنيف جامعة الكويت
أخالقيات جامعة الكويت.
ّ
وبين الحمود ،في تصريح لـ
"الجريدة" ،أن اإلدارة الجامعية
شـكـلــت لـجـنــة ب ــرئ ــاس ــة نــائــب
م ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة لـ ـلـ ـش ــؤون
العلمية لتحسين مستواها
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ال ـع ــال ـم ـي ــة
الـصـحـيـحــة ،مــؤكــدا أن بعض
الكليات فــي جامعة الكويت،
والتي من ضمنها كلية الطب،
تحظى بمستوى متقدم على
مستوى العالم في التصنيفات
ا لـ ـع ــا لـ ـمـ ـي ــة ،إال أن م ـس ـت ــوى
الجامعة بشكل عــام انخفض
ب ـس ـب ــب شـ ـم ــولـ ـي ــة ال ـج ــام ـع ــة

لجميع التخصصات ،إضافة
ال ــى ع ــدم كشفها عــن ع ــدد من
المعايير لديها ،ومن ضمنها
تكلفة الطالب الجامعي وكذلك
ال ـ ـ ـمـ ـ ــواصـ ـ ــات والـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
الخدمات التي لم تهتم اإلدارة
ال ـج ــام ـع ـي ــة ب ـت ـقــدي ـم ـهــا لـتـلــك
المؤشرات العالمية.
وش ـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة أن
تضع اإلدارة الجامعية بعين
االعتبار مؤشرها العالمي ،لما
تمتلكه الجامعة من إمكانيات
عالية تؤهلها إلى أن تكون في
تصنيفات متقدمة.

حملة لمنع التدخين في الجامعة
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ع ـ ـ ـمـ ـ ــادة شـ ـ ــؤون
الـطـلـبــة ف ــي جــامـعــة الـكــويــت
إط ـ ــاق ح ـم ـلــة ت ــوع ـي ــة لـمـنــع
التدخين في مختلف مرافق
الجامعة بالكليات واإلدارات،
إال فــي األم ــاك ــن المخصصة
ً
لـ ــذلـ ــك ،وف ـ ـقـ ــا ل ــاش ـت ــراط ــات
والـ ـض ــواب ــط ال ـت ــي ت ـحــددهــا
ال ــائـ ـح ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ب ـشــأن
اشتراطات وضوابط التدخين
فــي األمــاكــن الـعــامــة المغلقة
وشبه المغلقة ،التي وضعتها
الهيئة العامة للبيئة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــد شـ ـ ـ ـ ــؤون
ال ـط ـل ـبــة د .ع ـل ــي ال ـن ــام ــي إن
العمادة بــدأت تنفيذ الخطة
الـ ـم ــرس ــوم ــة إلط ـ ـ ــاق حـمـلــة
إع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ــوع ـ ــوي ـ ــة ل ـم ـن ــع
التدخين في مرافق الجامعة
م ــع ب ــداي ــة ال ـف ـصــل ال ــدراس ــي
الـثــانــي ،حتى يصبح الحرم
الجامعي األكاديمي صرحا
خاليا من التدخين ،ومطبقا
لقانون حماية البيئة رقم 42

علي النامي

لسنة  ،2014مما يكفل منع
اإلضرار باآلخرين ،سواء على
الصحة النفسية أو الجسدية
لـ ــإن ـ ـسـ ــان ،أو عـ ـل ــى صـعـيــد
البيئة والحضارة.
وأضاف النامي أن "الحملة
بـ ـ ـ ـ ــدأت مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام
بتطبيق أحكام القانون بمنع
ال ـتــدخ ـيــن بـجـمـيــع ال ـمــرافــق

واألمـ ـ ــاكـ ـ ــن ال ـم ـغ ـل ـق ــة وش ـب ــه
ال ـم ـغ ـل ـقــة ف ــي ال ـج ــام ـع ــة ،مــن
خالل نشر بوسترات توضح
ن ــص ق ــان ــون ح ـمــايــة الـبـيـئــة
لمنع ا لـتــد خـيــن فــي مختلف
الكليات والمرافق الجامعية،
إضافة إلى نشر مقاطع فيديو
توعوية في وسائل التواصل
االجتماعي المتنوعة".
ّ
وبين أنه "في حال مخالفة
القانون سيتعرض المخالف
للمساءلة القانونيةُ ،
ويعاقب
ً
بـغــرامــة مــالـيــة وف ـقــا لقانون
ً
ح ـمــايــة ال ـب ـي ـئ ــة" ،مـ ــؤكـ ــدا أن
"اإلدارة ا ل ـج ــا م ـع ـي ــة ت ــو ل ــي
الـطـلـبــة والهيئتين اإلداريـ ــة
ً
ً
والتدريسية اهتماما كبيرا،
ل ــذل ــك جـ ـ ــاءت ه ـ ــذه ال ـح ـم ـلــة،
في إجراء يصب في مصلحة
ال ـمــدخ ـن ـيــن ع ــام ــة ،كـخـطــوة
ت ــدف ـع ـه ــم ن ـح ــو اإلقـ ـ ـ ــاع عــن
التدخين".
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أكاديميا

«تدريس التطبيقي» تطلق موقعها لخدمة األساتذة
أعلن رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس
للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي وال ـتــدريــب د .سـلـيـمــان الـســويــط
انطالق الموقع االلكتروني للرابطة لخدمة
أعـ ـض ــاء ه ـي ـئــة الـ ـت ــدري ــس ب ـك ـل ـيــات الـهـيـئــة
الخمس ،متمنيا أن ينال رضــا واستحسان
زمالئه أعضاء هيئة التدريس.

وأشـ ـ ــار ال ـس ــوي ــط ف ــي ت ـصــريــح صـحــافــي
أمــس إلــى أن الــرابـطــة حــرصــت على مواكبة
انـ ـط ــاق ال ـم ــوق ــع االل ـك ـت ــرون ــي م ــع االع ـي ــاد
الــوطـنـيــة الـمـجـيــدة ال ـتــي تعيشها الـكــويــت،
الفتا إلى أن الموقع يتضمن األخبار اليومية
للرابطة وتحركاتها تجاه قضايا زمالئها
األكاديميين بالهيئة ،كما يتضمن الموقع

كافة اإلعالنات المتعلقة بفعاليات وأنشطة
الــراب ـطــة ورحــات ـهــا الــداخـلـيــة والـخــارجـيــة،
وكذلك كل ما يتعلق بدورات مركز التدريب،
إضــافــة لتضمنه جميع الـلــوائــح والـنـمــاذج
التي تخص أعضاء هيئة التدريس ،وكذلك
االصدارات اإلعالمية المختلفة للرابطة ،وذلك
عبر الرابط التالي .paaetfacultykw.com

زوايا ورؤى
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طرد المراقبين بالخليل
استخفاف بالمجتمع الدولي

المستشار شفيق إمام

ما قــل ودل :قراءات المجلس التأسيسي والمشرع والدستورية لحصانة العضوية ()2 -2
القراءة الثالثة :قراءة قانون المحكمة
الدستورية للمادة ()95

قــرأ المشرع الـمــادة  95ق ــراء ة سليمة ،وفهمها
فــأ تـقــن فهمها عـنــد مــا أراد أن يعهد باختصاص
مجلس األمة بالطعون االنتخابية المنصوص عليه
في هذه المادة إلى جهة قضائية ،فحرص على أن
يـعـهــد إل ــى الـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة ،بــاالخـتـصــاص
بالفصل في صحة العضوية باإلضافة إلى الطعون
االنـتـخــابـيــة ،فيما نـصــت عليه ال ـمــادة األول ــى من
قانون إنشاء المحكمة الدستورية من أنــه "تنشأ
محكمة د سـتــور يــة تختص دون غـيــر هــا بتفسير
الـنـصــوص الــدسـتــوريــة وبالفصل فــي المنازعات
المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين
واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء
مجلس األمة (أو) بصحة عضويتهم ،ويكون حكم
المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم".
وم ـ ـ ـ ــؤدى هـ ـ ــذا الـ ـن ــص ف ـي ـم ــا يـ ـخ ــص ح ـصــانــة
العضوية المنصوص عليها فــي الـمــادة ( )95من
ال ــدس ـت ــور ،أن اخ ـت ـصــاص الـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة
ً
ليس قـصــرا على الـطـعــون االنتخابية فــي نتائج
االنتخابات البرلمانية ،بــل يمتد إلــى الفصل في
ص ـحــة ال ـع ـضــويــة ،سـ ــواء ك ــان ال ـف ـصــل ف ــي صحة
العضوية بمناسبة طعن انتخابي في االنتخابات
ً
العامة أو بمناسبة فقدان العضو شرطا من شروط
الـعـضــويــة يتمخض عــن طـعــن انـتـخــابــي فــي عــدم
إسقاط المجلس لعضويته رغم فقدانه هذا الشرط،
وم ــا يستتبع ذل ــك مــن ع ــدم إع ــان الـمـجـلــس خلو
مقعده ،أو طعن انتخابي من العضو الذي أسقطت
ً
عضويته تعسفا أو بالمخالفة ألحكام الدستور،
وما يستتبع ذلك من اإلعالن عن خلو المقعد ،وهو
ً
ال يزال مستحقا للعضوية.
ويعزز اختصاص المحكمة الدستورية بالمراحل
المتعاقبة سواء السابقة على إجــراء االنتخاب أو
الالحقة إلجرائه ما يلي:
« -1فاقد الشيء ال يعطيه»
إن ما عهدت به المادة األولــى من قانون إنشاء
المحكمة الــدسـتــوريــة إلــى مجلس األم ــة بالفصل
في صحة عضوية أعضائه يؤكد بال جدال أن هذا
االختصاص كــان معقودا لمجلس األمــة بموجب
المادة  95من الدستور ،ألن اختصاص المحكمة

بهذا األمر إنما تستمده من أحكام هذه المادة التي
نصت على أنه يجوز أن يعهد باختصاص مجلس
األمة المنصوص عليه في هذه المادة إلى أي جهة
قضائية و"فاقد الشيء ال يعطيه".
 -2استقالل الفصل في صحة العضوية
إن ق ــان ــون إن ـش ــاء الـمـحـكـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة ذات ــه
قــد فصل بين اختصاصها بالفصل فــي الطعون
االن ـت ـخــاب ـيــة ،واخـتـصــاصـهــا بــالـفـصــل ف ــي صحة
العضوية استقالال ،عندما لم يعطف االختصاص
األخير على االختصاص األول ،فلم يستخدم بعد
"الفصل في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء
مجلس األمــة" (و) "الفصل في حصة عضويتهم"،
بــل استخدم (أو) "الفصل فــي صحة عضويتهم"،
ومــن المعلوم لغة وفــي أصــول تفسير النصوص
التشريعية أن (و) تعني العطف على الحكم األول أما
(أو) فتعني استقالل كل حكم بمضمونه.
 -3عدم الحاجة إلى نص تشريعي
ولعل ما يؤكد هذا االستقالل كذلك أن اختصاص
المحكمة بالفصل في صحة العضوية لدى نظرها
الطعون في نتائج االنتخابات البرلمانية ليس في
حاجة إلى نص تشريعي يقرره ،ألنه مستفاد من
اختصاصها األصلي بالطعون االنتخابية ،ولهذا
وردت كل النصوص التي تنظم الفصل في الطعون
االنـتـخــابـيــة -كـمــا أسـلـفـنــا– فــي الــائـحــة الداخلية
تحت مسمى "الفصل في صحة العضوية" ،ألن هذا
الفصل األخير ،من لزوم اختصاصها بالفصل في
الـطـعــون االنـتـخــابـيــة ،وهــي ليست فــي حــاجــة إلى
نــص تشريعي ي ـقــرره لـهــا ،ألن الـفـصــل فــي صحة
العضوية من ناحيه توافر شروطها مسألة أولية
قبل الفصل في صحة انتخابه ألن على المحكمة
أن تتحقق من توافر شروط العضوية في المطعون
على انتخابه ،إذا دفع أمامها بذلك ،قبل أن تتحقق
من سالمة العملية االنتخابية وما شاب إجراءاتها
من مخالفة للقانون.
 -4تفسير المادة ( )82من الدستور
إن المادة ( )82من الدستور فيما نصت عليه من
شروط يتطلبها الدستور في عضو مجلس األمة
لم تقصر هذه الشروط على المترشح لالنتخابات،

فيقتصر أثر تخلفها على بطالن انتخابه ،بل نصت
المادة على أنه "يشترط في عضو مجلس األمة:
أ -أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا
للقانون.
ب -أن تتوافر فيه شــروط الناخب وفقا لقانون
االنتخاب.
جـ -أال تقل سنه يوم االنتخاب عن ثالثين سنة
ميالدية.
د -أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها".
فكل هذه الشروط هي شروط ابتداء واستمرار
في العضوية ،فقد يفقد الكويتي أثناء عضويته
جنسيته األصـلـيــة إذا تـجـنــس مـخـتــارا بجنسية
أجنبية ،وقد يحرم في هذه األثناء من حق االنتخاب
بحكم جزائي نهائي ّ
بات أنزل به عقوبة الجناية أو
في جريمة مخلة بالشرف واألمانة.
وقد يثبت بعد فوزه في االنتخابات البرلمانية
وبعد ثبوت عضويته فــي الطعن االنتخابي ،أنه
عــاجــز عــن ال ـق ــراءة وال ـك ـتــابــة أو أن ــه ك ــان فــي يــوم
االنتخاب أقل من السن التي حددتها المادة ()82
من الدستور للرشد النيابي ،وأنــه ارتكب غشا أو
تزويرا في هذا األمر ،حتى لو كان قد استكمل السن
المحددة دستوريا أثناء عضويته في المجلس،
ألن ال ـتــزويــر أو الـغــش يفسد الـتـصــرفــات جميعا
واالنتخابات أيضا.
 -5تفسير الـنـصــوص الــدسـتــوريــة باعتبارها
وحدة واحدة
ف ــا ي ـج ــوز ف ــي ال ـت ـف ـس ـيــر عـ ــزل ال ـن ـص ــوص عــن
بـعـضـهــا ،وتـفـسـيــر ال ـم ــادة  95م ــن الــدس ـتــور كما
لــو كــانــت هــائـمــة فــي ف ــراغ ،بــل يـجــب أن تفسر كل
نصوص الدستور على أنها وحدة واحدة خاصة
بالنسبة الى الحصانات البرلمانية وبالمادة ()82
من الدستور والمادة (.)84

القراءة الرابعة :قراءة المحكمة الدستورية
للمادة  95من الدستور

فــي حكمها الـصــادر بجلسة  2009 /10 /28في
الطعن رقــم  20لسنة  ،2009وفــي حكمها الصادر
في الجلسة ذاتها في الطعن رقم  22لسنة .2009
فـ ــي ال ـط ـع ــن األول الـ ـم ــرف ــوع ضـ ــد ال ـنــائ ـب ـت ـيــن
السابقتين أسيل العوضي وروال دشتي ،ببطالن

انتخابهما لمخالفتهما أحـكــام الـقــانــون رقــم 17
لسنة  2005الــذي سمح للمرأة بممارسة حقوقها
السياسية ،مشترطا فــي ذلــك الـتــزامـهــا بالقواعد
واألحكام المعتمدة في الشريعة اإلسالمية ،والتي
تلزمهما بالحجاب وإخـفــاء زينتهما عــن الرجال
من غير محارمهما ،فدفعت النائبتان السابقتان
بـعــدم اخـتـصــاص المحكمة بنظر الـطـعــن ،ألنــه ال
يتعلق بعملية اال نـتـخــاب بمعناه الغني الدقيق
من تصويت وفرز وإعالن النتيجة ،وأنه يتمخض
عن طلب بإسقاط العضوية مما ينحسر األمر فيه
عــن ا خـتـصــاص ه ــذه المحكمة ،وينعقد لمجلس
األمة ،فكان رد المحكمة على هذا الدفع هو رفضه
على سند مما قالته المحكمة في أسباب طعنها
بــأن مجلس األمــة ال يستأثر بـشــؤون أعضائه إال
بعد التثبت من سالمة إجــراء ات عملية االنتخاب
وصحة إسباغ صفة العضوية على من أعلن فوزه
في االنتخابات.
كما قضت في الطعن رقم  22لسنة  2009برفض
ال ــدف ــع ب ـعــدم اخ ـت ـصــاص الـمـحـكـمــة بـنـظــر الطعن
بمقولة إنه ال يتعلق بعملية االنتخاب ،بل ينصرف
إلى شروط العضوية في الترشح في االنتخابات
وه ــي مــرحـلــة ســابـقــة عـلــى عملية االن ـت ـخــاب مما
ينحسر عن اختصاص هذه المحكمة الفصل فيها.
وج ـ ــاء فـ ــي األس ـ ـبـ ــاب الـ ـت ــي أق ـ ــام ع ـل ـي ـهــا حـكــم
المحكمة قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاصها
واختصاصها بنظر الطعن "بأن اختصاصها منوط
فــي األس ــاس بـخــوض الـمــرشــح االنـتـخــابــات وهــو
مستوف لجميع شروط الترشيح ...وأن العضوية
ٍ
فــي مجلس األمــة أساسها إرادة الناخبين ...فــإذا
سـمــح لـلـمــرشــح ب ـخــوض االن ـت ـخــابــات وه ــو فــاقــد
لشرط من شروط الترشيح سواء ألسباب سابقة أو
معاصرة لعملية االنتخاب ،فإن إرادة الناخبين في
هذه الحالة تكون قد وردت على غير محل صالح
للتصويت واالقتراع عليه ،وال يكون إعالن نتيجة
االنتخابات بفوزه فيها متضمنا إعالنا عن إرادة
الناخبين.
ومع ذلك فليست هناك سلطة مطلقة ،بل يتقيد
اختصاص المجلس بكل المبادئ الدستورية التى
حاد عنها القرار الصادر من المجلس في /10 /30
 2018برفض إسقاط عضوية النائبين ،والتي كشف
عنها حكم المحكمة الدستورية.

غورباتشوف العرب!
علي البداح
قيادة االتحاد الروسي استطاعت في فترة قصيرة
استرداد جل ما ضاع منها ،فهل نتوقع "بوتين"
ً
عربيا يوقف تدهور األمة قبل انهيارها ويعيد لها
مجدها ويبني مستقبلها؟ بوتين روسيا اعتمد على
شعبه في استرداد ما ضيعه غورباتشوف ،فهل
يقوم لنا بوتين عربي يوقف خطط غورباتشوف
العرب؟
ع ـنــدمــا ب ــدأ غــوربــات ـشــوف بــرنــام ـجــه لـتـحــديــث الـفـكــر
واالستراتيجية السياسية لالتحاد السوفياتي لم يتوقع
أن تصل جهوده إلى حد تفكك منظومة الكتلة الشرقية،
وانقسام االتحاد السوفياتي ،وانحسار الفكر الشيوعي،
وخ ــروج ب ــاده ك ـقــوة عـظـمــى تــواجــه الـمـعـسـكــر الـغــربــي،
ففي سرعة لم يتوقعها أكثر المتنبئين بانهيار النظام
الشيوعي تفكك كــل مــا ُبني على مــدار أكثر مــن سبعين
عاما في سرعة البرق ،وخالل شهور كان عتاة الرأسمالية
والصهيونية يتسابقون إلى موسكو لمعاونة حكومتها
لالنتقال من النظام االقتصادي الموجه إلى نظام السوق
الحر.
جـ ــاء ال ـم ـس ـت ـث ـمــرون وال ـم ـس ـت ـش ــارون وك ـ ــان أغـلـبـهــم
مــن يـهــود نـيــويــورك للسيطرة واب ـتــاع خـيــرات االتـحــاد
السوفياتي الذي سرعان ما تحول إلى االتحاد الروسي
بـعــد أن خــرجــت مـنــاطــق شــاسـعــة وشـعــوب كــان يضمها
النظام السابق ،لكن المفاجأة والغزوة الغربية لم تفقد
قـيــادات روسـيــا عقولها إال فترة وجـيــزة رأت أن بالدها
ً
ستضيع وتنهش تحت أنياب الغزاة ،وأن عمال ال بد أن
ُيعمل ال سـتــرداد السيادة ،فكان لهم هــذا ،وتحملت هذه
الـقـيــادات مهمة لملمة مــا ضــاع واسـتـعــادة قــوة االتحاد
ال ــروس ــي وب ـن ــاء ت ـحــال ـفــات م ــع كـثـيــر م ــن األق ــال ـي ــم الـتــي
انفصلت ،واستعادة مكانة االتحاد الروسي في التوازن
العالمي.
صـحـيــح أن الـكـتـلــة الـشــرقـيــة وب ــال ــذات ب ـل ــدان أوروب ــا
الشرقية لم تعد لالتحاد ،ولكن تمت استعادة كل األسلحة
النووية واسترد االتحاد الروسي مكانته كقوة عظمى،
ً
وتغيرت األيديولوجية ،وأصبح االتحاد الروسي منافسا
ً
فــي األس ــواق ال ـحــرة ،بــل مـنــافـســا عـلــى مـنــاطــق ال ـثــروات،
ً
ومنسقا مع الدول العظمى على كثير من أمور ،لكنه ظل
مستقال وفاعال ومنافسا يحسب له ألف حساب.
ف ـمــاذا عــن غــوربــات ـشــوف ال ـع ــرب؟ وم ــا استراتيجيته
وأهدافه وقوته التي يدعو للتغيير من أجلها؟ هل لديه
خطة ترفع من شأن العرب وتقضي على التبعية وتحقق
أحالم األمة العربية بالعزة والكرامة وبناء أمة متطورة؟
وهل يدرك غورباتشوف العرب أن الدول العظمى ال تحترم
الظلم والقهر والفساد والتالعب بمستقبل الشعوب؟ وهل
يدرك كما أدرك بوتين أن التسليم للغرب لن يمنحه األمان
وأن أهداف الصهيونية هي السيطرة وتحقيق أحالمها
في إنشاء الوطن اليهودي ،ولم يعد من النيل إلى الفرات
إنما من الخليج العربي إلى النيل ،وأن ثــروات الجزيرة
الـعــربـيــة لــو تــم لـهــم الـسـيـطــرة عليها فــإنـهــم سيحكمون
العالم؟ فهل يدرك غورباتشوف العرب هذا؟
حتى اآلن دم العرب ينزف في اليمن والعراق وسورية
وليبيا ،و تـنــزف معه كــل ث ــروات ا لـعــرب بتشجيع ود عــم
ممن يريد إضعافنا وإذاللنا وإضحاك البشرية علينا،
فما زال غورباتشوف العرب يتصرف بعنجهية وتفرد
وك ــأن مــايـيــن ال ـعــرب غـيــر معنيين بـمــا يـفـعـلــه .ماليين
ال ـع ــرب ال تـنـظــر لـهــم ق ـيــادات ـهــم ب ــأي ن ــوع م ــن االح ـت ــرام،
وتركوا غورباتشوف يقرر مستقبل األمة دون كلمة حق
إال باستحياء من البعض فإلى أين نحن ذاهبون؟
قـيــادة االت ـحــاد الــروســي استطاعت فــي فـتــرة قصيرة
ً
استرداد جل ما ضاع منها ،فهل نتوقع "بوتين" عربيا
يــوقــف تــدهــور األم ــة قـبــل انـهـيــارهــا ويـعـيــد لـهــا مجدها
ويبني مستقبلها؟ بوتين روسيا اعتمد على شعبه في
ا سـتــرداد ما ضيعه غورباتشوف ،فهل يقوم لنا بوتين
عربي يوقف خطط غورباتشوف العرب؟
بوتين روسيا وحد األمة وجندها خلف خططه ،فهل
سيأتي بوتين عربي يوقف هذه المهازل ،ويعيد لحمة
الشعب العربي ويحفظ دماء ه واسترداد قوته؟

د .مصطفى البرغوثي*
قرار الحكومة اإلسرائيلية طرد المراقبين الدوليين من مدينة
الـخـلـيــل بـعــد خـمـســة وع ـشــريــن عــامــا م ــن وقـ ــوع م ـج ــزرة الـحــرم
اإلبــراهـيـمــي يحمل دالالت ومـعــانــي خـطـيــرة ،فبعثة المراقبين
الــدول ـي ـيــن أو م ــا يـسـمــى ( )TIPHأن ـش ـئ ــت ب ـعــد م ـج ــزرة ال ـحــرم
اإلبراهيمي التي ارتكبها اإلرهابي اإلسرائيلي باروخ غولدشتاين،
وكان إرسال هذه البعثة أقل بكثير مما طالب به الفلسطينيون
بطرد المستعمرين المستوطنين من مدينة الخليل ،وإرسال قوات
حماية دولية لألراضي المحتلة ،وخاصة الــى الخليل ،لحماية
الفلسطينيين مــن بطش المستعمرين وجـيــش االح ـتــال الــذي
يرعاهم ويسلحهم ويحميهم.
وهكذا استعيض عن قوات الحماية الدولية بمجرد مراقبين من
أربع دول أوروبية باإلضافة إلى تركيا ،مهمتهم المراقبة وتقديم
التقارير دون أن يستطيعوا حتى حماية أنفسهم من المستوطنين.
التاريخ وحده سيقرر إن كانت الجهات المفاوضة من الجانب
الفلسطيني قــد فــوتــت فــرصــة تاريخية لـطــرد المستعمرين من
مدينة الخليل ،في وقت كان العالم فيه مصعوقا من هول جريمة
اإلرهاب اإلسرائيلية التي طالت مئة وخمسين مصليا ،استشهد
تسعة وعشرون منهم ،وهم راكعون يؤدون الصالة ،وكل ذلك بعد
االحتفاالت البهيجة بتوقيع اتفاق أوسلو ،وما بشر به من سالم
قادم! والبروتوكول الذي جاء بموجبه هؤالء المراقبون ،أصبح
ملحقا رسميا من مالحق اتفاق أوسلو ،وبالتالي صار جزءا منه.
القرار اإلسرائيلي بطرد المراقبين الدوليين يعني أوال إتاحة
ا لـفــر صــة للمستعمرين المستوطنين ا لـمـعــرو فـيــن بشراستهم
بالبطش بأهل الخليل دون حسيب أو رقيب ،وبالتالي فإنه يمثل
تشجيعا للمستوطنين على تصعيد جرائمهم ضد سكان البلدة
القديمة في الخليل.
وهو يعني ثانيا تهديد الوجود الفلسطيني واإلسالمي في
الحرم اإلبراهيمي ،وحــق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم
الدينية فيه ،وهو يعني ثالثا أن إسرائيل ألغت رسميا من جانب
واحد اتفاق أوسلو وملحقاته ،بعد أن ألغت كل التزاماتها فيه من
الناحية العملية ،ولم يبق من أوسلو إال االلتزامات المفروضة
على الفلسطينيين.
وقــرار طرد المراقبين يعني رابعا أن إسرائيل تتعمد توجيه
إه ــان ــة ل ـل ــدول ال ـم ـشــاركــة ف ــي بـعـثــة ال ـمــراق ـب ـيــن الــدول ـي ـيــن وهــي
النرويج وسويسرا والسويد وإيطاليا وتركيا ،وهو قــرار يأتي
في وقت تتصاعد فيه الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين من
قبل المستعمرين المستوطنين ومن قبل جيش االحتالل ،حيث
ُيقتل الفلسطينيون بــدم بــارد ودون مـبــرر ،ودون مساء لة ،كما
جرى للشهداء حمدي النعسان في المغير ولحمدان العارضة في
قلب مدينة البيرة ولصالح البرغوثي ،والطفلة سماح مبارك في
القدس ،ولمئة وثمانين شهيدا في مسيرات العودة في قطاع غزة.
وكأن المستوطنين وجنود االحتالل يمتلكون رخصة مفتوحة
لقتل أي فلسطيني أو فلسطينية حيثما يشاؤون ،وأينما يشاؤون،
ولم يكن لهذه الوقاحة أن تصل إلى هذا المستوى لوال الصمت
الدولي والتعتيم اإلعالمي على جرائم المستعمرين والمحتلين،
ولــوال قناعة المجرمين بــأن جرائمهم ستمر دون محاسبة أو
عقاب ،ولوال تواطؤ جهاز القضاء اإلسرائيلي مع كل هذه الجرائم.
ُ
والسؤال هنا :ماذا ستفعل الدول الخمس التي طرد مراقبوها؟
وماذا ستفعل األمم المتحدة إزاء االستهتار بها؟ وماذا سيفعل
رعاة اتفاق أوسلو بعد أن مزقته إسرائيل المرة تلو األخرى؟
ل ــن ت ـ ــردع هـ ــذه ال ـج ــرائ ــم إال ب ـم ـقــاوم ـت ـهــا ،ولـ ــن ت ـتــوقــف هــذه
الممارسات ما لم يعاقب ويقاطع من يرتكبها ،وما من مجرم ارتدع
ما لم يعرف أن هناك ثمنا لجرائمه.
* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

ُ
دوار النزهة وأمنية
سامي محمد
مظفر عبدالله

mudaffar.rashid@gmail.com
أول العمود:
مــن بـيــن إيـجــابـيــات قــانــون الـصـحــة النفسية بـعــد مـ ــروره في
المداولة الثانية في مجلس األمــة سحب صالحيات الشرطة في
إحالة الشخص لفحصة من الناحية النفسية واقتصارها على
منتسبي التحقيقات فقط.
***

غيديون راشمان*

ما من أبطال للنخبة العالمية
ً
ّ
تشكل دافوس مكانا تعيد فيه
الصناعات التقليدية تصنيف نفسها
كصناعات مستقبلية ،وتتحدث شركات
النفط عن الطاقة المتجددة ،في حين
تتفاخر شركات السيارات بمركباتها
الكهربائية ،ولكن هذه السنة راحت
شركات النفط تترنح من جراء تراجع
استثمارات المساهمين ،وال تزال
شركات السيارات األلمانية تعاني في
أعقاب فضائح الديزل.
يحتاج الجميع إلى أبطال ،حتى بلوتوقراط
ً
دافوس ،لكن "النخبة العالمية" تواجه اليوم شحا
في الحماسة واألفكار.
في أروقة المنتدى االقتصادي العالمي قبل
أيــام اختصر الخبير االقتصادي في هارفارد
ً
كينيث روغــوف هذه المسألة قائال" :كــان لقاء
ً
داف ــوس هــذا األكـثــر ملال الــذي أذك ــره ،إذ يضم
ً
المؤتمر عادة دولة نجمة أو صناعة نجمة يتكلم
الجميع عنها ،لكننا لم نشهد ذلك هذه السنة".
ال تقتصر تداعيات غياب الحماسة هذه على
عالم مؤتمر دافوس الذي يمكن السخرية منه
بسهولة ،فطوال السنوات الثالثين الماضية
ّ
شكل المنتدى المكان األفضل لمراقبة األفكار
والموجات التي تثير حماسة األغنياء واألثرياء،
ً
ّ
كــذلــك شــكــل مـكــاّنــا ُيـصــاغ فيه إجـمــاع النخب
وي ـ ّ
ُ
ـروج لــه .تمكنا السنة الماضية في تحديد
نجمين بسهولة فــي داف ــوس ،فاحتلت مرتبة
ً
الـتـكـنــولــوجـيــا األك ـثــر ب ـ ــروزا "سـلـسـلــة الكتل"
ً
( )blockchainوالسياسي األكثر بروزا الرئيس
الفرنسي ماكرون ،ولكن منذ ذلك الحين تراجعت
شعبية ماكرون في استطالعات الرأي بسرعة
ضاهت سرعة تدهور سعر بيتكوين ،واضطر
الرئيس الفرنسي هذه السنة إلى البقاء في وطنه
بغية معالجة الخالفات المحلية.
يستطيع ماكرون وبيتكوين اليوم االنضمام
إلـ ــى م ـج ـمــوعــة مـتـنــامـيــة م ــن ن ـج ــوم دافـ ــوس
ً
الـمـنـطـفـئــة ،وت ـش ـمــل هـ ــذه ال ـم ـج ـمــوعــة دوال،
ً
وسياسيين ،وصناعات ساد االعتقاد سابقا
أنها تمثل المستقبل ،إال أن شهرتها تقهقرت
منذ ذلك الحين.

كانت معظم ال ــدول النجوم فــي المنتديات
ُ
السابقة اقتصادات ناشئة سريعة النمو اعتبرت
ً
عموما من الدول الديمقراطية أو "المتجهة نحو
الــديـمـقــراطـيــة" على األق ــل .واع ـت ــادت الـبــرازيــل
استيفاء كل هذه الشروط ،ففي عام  2010منح
الـمـنـتــدى االق ـت ـصــادي الـعــالـمــي "ج ــائ ــزة رجــل
الدولة العالمي" لرئيس البرازيل آنــذاك لويس
إيناسيو لــوال دا سيلفا الــذي تحدث في عدد
َّ ً
مصمما
من المنتديات السابقة ،تخال أنه كان
ً
ً
ً
تقريبا إلمتاع دافوس ،فقد كان راديكاليا سابقا
تبنى الرأسمالية والعولمة مــن دون أن يفقد
مصداقيته كمصلح اجتماعي ،وكــان اقتصاد
بلده ينمو بسرعة.
لكن البرازيل في عام  2019كانت قد واجهت
ً
ً
لتواها ركودا عميقا وفضيحة فساد ،وها هو
َ
ُ
لــوال يقبع في السجن ،ويمثل الـبــرازيــل اليوم
ـس يشتهر بإهانته
جايير بــولـســونــارو ،رئـيـ ِّ
مثليي الجنس ويمدح المعذبين ،وبصفته من
أنصار اإلصالحات االقتصادية الليبرالية ،حظي
بولسونارو بفرصة ليبدل صــورتــه لحضور
دافــوس ،لكن مشاركته ًفي منتدى هذه السنة
ً
جاءت وجيزة ومصطنعة.
ً
ســار نـجــوم داف ــوس السابقون أيـضــا على
ُ
الدرب ذاته ،فعلى سبيل المثال اعتبرت تركيا
ذات مرة دولة نجمة ،فنودي برئيسها أردوغان
على اعتبار أنه نموذج القائد المسلم المعتدل،
وأنــه يــرأس دولــة ديمقراطية ورأسمالية على
حــد س ــواء .لكن أردوغ ــان انسحب بغضب من
دافوس عام  2009بعد خالف على المسرح بشأن
ً
إسرائيل ولــم يعد مطلقا ،ويترنح بلده على
ّ
حافة أزمة دين .باإلضافة إلى ذلك ،شكل التحول
الظاهري للنخب الروسية من أعضاء مجموعة
ال وجه لها إلى رأسماليين صلبين خام معجزة
أخرى من معجزات المنتدى االقتصادي العالمي،
القرم في عام ُ ،2014وضعت
ولكن منذ غزوها َ
روسيا في خانة المعاقبين.
ً
خ ـي ـب ــت ب ــري ـط ــان ـي ــا أي ـ ـضـ ــا آمـ ـ ــال دافـ ـ ــوس
بتصويتها لـلـخــروج مــن االت ـحــاد األوروبـ ــي،
واكتفت بــإدخــال الــوفــود فــي حالة مــن الحيرة
والذهول في مؤتمر هذه السنة بتعليقها الفتات
ُ
كبيرة على فندق بلفيدير كتب عليها "التجارة
الحرة ممتازة" .ال شك أن دونالد "رجل الرسوم
ً
الـجـمــركـيــة" تــرامــب لـيــس رج ــا قــد يــؤيــد هــذا
الشعار المالئم لمنتدى االقتصاد العالمي ،ولم
يشارك الرئيس األميركي في المنتدى هذه السنة
ألنه منشغل بمعالجة مسألة تعطيل الحكومة.

أم ــا ادع ـ ــاء ال ـص ـيــن أن ـهــا "ال ــدول ــة الـنـجـمــة"
فمتقلقل بسبب تباطؤ النمو وفــاقــم الـعــداوة
مع الواليات المتحدة ،والسياسات التي تزداد
ً
استبدادا في الوطن ،فال يحظى شي جين بينغ
بقبول كبير في دافوس ،ونصل بذلك إلى الهند،
حيث جاء ظهور ناريندرا مودي ،رئيس وزراء
ً
الهند ،مميزا في المنتدى االقتصادي العالمي
السنة الماضية ،ولكن منذ ذلك الحين ،بلغت
دافوس أخبارا عن أن اإلصالحات االقتصادية
ت ـبــاطــأت ف ــي ال ـه ـنــد وأن اس ـت ـقــال الـمـصــرف
ً
المركزي مهدد ،إذا ،حتى الهند بحد ذاتها تبدو
ً
أقل تميزا هذه السنة.
نتيجة لذلك انتقل البحث هــذه السنة عن
ن ـجــوم بـيــن الـ ــدول والـسـيــاسـيـيــن إل ــى الصف
ال ـثــانــي م ــع ح ـصــول الـنـمـســا وإث ـيــوب ـيــا على
اهتمام إيجابي ،ويبدو سيباستيان كورتس،
ً
مستشار النمسا البالغ من العمر  32سنة ،مؤديا
ً
سلسا يسعى إلى تطبيق إصالحات اقتصادية
ليبرالية ،لذلك ذكر أحد الخبراء األلمان بحماسة:
"أود لو يصبح مستشار ألمانيا ،إال أننا واجهنا
ت ـج ــارب سـيـئــة لــأســف م ــع الـنـمـســاويـيــن في
السابق" .أما رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد،
فقد بدا أشبه ببطل من أبطال دافوس في مطلع
تسعينيات القرن الماضي مع خطابه عن تحرير
السجناء السياسيين ،وعقد معاهدات السالم
مع الجيران ،والتكامل االقتصادي اإلقليمي،
و(بالتأكيد) اإلصالح االقتصادي الليبرالي ،لكن
ً
التغيير اإليجابي في إثيوبيا ليس كافيا لتبديل
الجو العام السائد .اعتاد مشاركو دافوس في
ً
الماضي التطلع إلى الصناعة بحثا عن اإللهام
ً
عندما كان السياسيون يشكلون حالة ميؤسا
منها ،لكن مجموعة التكنولوجيا بــدت اليوم
غارقة في الجدال ،في حين يتحول المستقبل
ً
الذي تمثله إلى وهم تدريجيا.
ً
ّ
تشكل دافــوس مكانا تعيد فيه الصناعات
التقليدية تصنيف نفسها كصناعات مستقبلية،
وتتحدث شركات النفط عن الطاقة المتجددة،
في حين تتفاخر شركات السيارات بمركباتها
الكهربائية .ولكن هــذه السنة ،راحــت شركات
الـنـفــط تـتــرنــح م ــن جـ ــراء ت ــراج ــع اسـتـثـمــارات
المساهمين ،وال تزال شركات السيارات األلمانية
تعاني في أعقاب فضائح الديزل .لذلك لم تحمل
صناعات مماثلة أي بارقة أمل.
بدا كما لو أن العالم خيب أمل دافوس ،أو ربما
دافوس هي َمن خيبت أمل العالم مرة أخرى.
* «فاينانشال تايمز»

ً
مــؤلــم ج ــدا مــا حــدث خــال األي ــام القليلة الـمــاضـيــة ،حــادثـتــان
راق قدمه فنانان هما أ.علي
محزنتان :األولى إزالة عمل فني وطني ٍ
العوض وأ.عبدالعزيز الصحاف ،أستاذان تربويان متخصصان في
التربية الفنية ،ولهما أعمال فنية راقية ومشاركات في معارض
عديدة ،قدما العمل إلى جمعية النزهة التعاونية بال مقابل مادي،
وهو عبارة عن مجسم يحمل علم الكويت ،وتم تكوينه من مواد
ً
ً
ً
تم تدويرها من المدارس لتخلق شكال فنيا جميال ،وأخــذا عليه
موافقة جمعية النزهة والهيئة العامة لشؤون الــزراعــة والثروة
السمكية ،إال أن بلدية الكويت أزالــت هذا العمل دون أدنى تقدير
لهما ولعملهما ،بل من باب التعجيز طلبت البلدية من الجمعية
ترخيص األعمال خالل أسبوع ،وفي هذا يقول الفنان العوض في
اتصال شخصي بأنه يستحيل إتمام ترخيص في أسبوع ،ورغم
ذلك تمت إزالة األعمال قبل انقضاء المدة! فأي تقدير هذا للفنانين؟
وأي استفزاز لمشاعرهم؟
بلدية الـكــويــت تــركــت ت ـجــاوزات صريحة على أم ــاك الــدولــة،
وتغاضت عــن ق ــرارات عــدم استغالل ارت ــدادات الـبـيــوت ،وأهملت
نظافة الشوارع رغم المناقصات المليونية ،تركت كل ذلك وذهبت
إلى عمل فني جميل واقتلعته من دوار منطقة النزهة.
أين تقدير الموقف من البلدية هنا؟ وهل وضع هذان الفنانان
سيارة سكراب في الدوار؟ أم ألقيا بمخلفات بناء فيه دون اكتراث
للنظام العام؟
الحادثة الثانية ،عبارة عن غصة خرجت من نحات الكويت األول
الفنان سامي محمد ،ورئيس مجموعة انعكاس التطوعية الثقافية،
حينما رد على سؤال لإلعالمي جعفر محمد في برنامجه "ديوان
وســع ص ــدرك" ،سأله الزميل جعفر :هــل الكويت قـ َّـد َرتــك؟ فأجاب
الفنان سامي محمد :نعم في كل شيء إال الفن .وزاد :أتمنى أن أجد
أعمالي وهي تزين الميادين العامة في الكويت ،قالها بنبرة حزينة
ومؤلمة ،وفيها طعم "الحاجة" المعنوية.
فهل ُيعقل أن شيخ النحاتين الكويتيين يعامل معاملة كهذه،
ً
ً
وهو الفنان الذي ُيقدر خليجيا وعربيا وعالميا ،وهو الذي عمل
مجسم المغفور له عبدالله السالم في ستينيات القرن الماضي
ً
وال يزال محبوسا ،ولم يتجرأ أي من رؤساء مجالس األمة تبني
الموضوع لوضعه في إحدى ساحات مجلس األمة ،بحكم أنه يمثل
أبــا الــدسـتــور؟! لـمــاذا هــذا التجاهل؟ هــل هــو الـخــوف مــن أصــوات
المتزمتين من بعض نواب التخلف؟ أم هو عدم إيمان بأن النحت
وتمثيل األشخاص ال عالقة له بموضوع تحريم األصنام؟ في أي
عصر نعيش نحن؟ احترام الفنانين الحقيقيين مطلوب في كل بلد،
ً
وفي الكويت هو أمر واجب ،خصوصا مع أجواء االنفتاح النسبي
المحلي المتمثل بــالـحــراك الثقافي وبـنــاء المؤسسات الثقافية
الكبرى ،إضافة إلى ما تشهده الجارة المملكة العربية السعودية
وبقية دول الخليج من حراك ثقافي وفني يستحق كل الدعم.
هناك قناعة ترسخت لــدي من خــال مشاهداتي وتعاملي مع
الجهاز اإلداري للدولة تتلخص باآلتي :يستطيع موظف أو رئيس
قسم ّ يفتقد الوعي والثقافة أن يعطل قرار وزير أو وكيل بكل غباء
وتعنت! كــان يجب على مسؤولي البلدية تقدير الموقف بشكل
ً
مغاير تماما عما حدث.

دلبلا
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ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻣﻠﻒ أي ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺗﺆول اﻟﺤﺼﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻓﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
أو
ﻓﻨﻲ
ﺧﻄﺄ
أي
ﻋﻨﺪ
•
ً
• أﺣﺪ أﻃﺮاف اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﻊ ﺑﻨﻮك ﻣﺤﻠﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ وﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺮوض
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن
ﻫﻨﺎك اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﻛﻞ
ﻃﺮف ،واﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺨﻄﺖ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ،وﺗﺤﻘﻖ
أرﺑﺎﺣﺎ ﺟﻴﺪة.

ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
ﺳﺘﻌﻠﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
اﻟﻤﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻨﺎ
ﻓﻲ  14اﻟﺠﺎري

ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة"
إن ﻣﻠﻒ ﺧﺼﺨﺼﺔ ا ﻟـﺒــﻮر ﺻــﺔ ﺗ ـﺠــﺎوز ،ﻋﻤﻠﻴﺎ،
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻔﻴﻦ
اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ،ﻣﺸﻴﺮة اﻟﻰ أن اﻟﺤﺴﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﺒﺮ
اﻟﻌﻄﺎء اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﻘﺪﻣﻪ ﻛﻞ ﺗﺤﺎﻟﻒ.
وذﻛﺮت اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﺳﻴﻘﺪم ﻳﻮﻣﻲ  ١٠و ١١اﻟـﺠــﺎري ،ﻣﺸﻴﺮة اﻟــﻰ أن
ﻫﻨﺎك ﺧﻴﺎرﻳﻦ ﻣﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﻟﺘﺮﺳﻴﺔ ﻣﺰاد اﻟﺒﻮرﺻﺔ،
وﻫﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -١ﻓﻮز ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﻴﻦ وﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﻠﻲء ﻣﺎﻟﻴﺎ،
ّ
ﻓﺘﺤﺎﻟﻒ ا ﻟـﺘـﺠــﺎري ﻛ ـﻤــﻼ ك وﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﻤﻠﻚ
ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وﻟﺪﻳﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﻴﺮ وإﺻﺮار ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﻤﺰاﻳﺪة ،ﻛﻤﺎ أن ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻮة ﻣﺎ
ﻳﺆﻫﻠﻪ ،واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻘﻴﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ،وﻫﻲ ﻣﻮﻃﻦ ﻗﻮة
اﻳ ـﻀــﺎ ،ﺣـﻴــﺚ ﺗ ـﺘــﻮزع اﻟـﻤـﺨــﺎﻃــﺮ واﻟـﻤـﺒــﺎﻟــﻎ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮﻛﺔ ،وﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﻴﺮ،
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ّ
وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻌﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻣﻮﻃﻦ ﻗﻮة ﻛﺒﻴﺮا.
وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﻫﻨﺎك اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﻛﻞ ﻃﺮف،
واﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ ﺗ ـﺨ ـﻄــﺖ ﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺘــﺄﺳ ـﻴــﺲ،
وﺗﺤﻘﻖ أر ﺑــﺎ ﺣــﺎ ﺟـﻴــﺪة ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺳــﺎس ﻛﻴﺎن را ﺑــﺢ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﻤﻴﺰات وﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﻘﻔﺰات
ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﺑ ـﻌــﺪ إدارﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺗ ـﺤــﺖ ﻣـﻈـﻠــﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
 -٢اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ وﺟﻮد أي ﻧﻮاﻗﺺ ﻓﻨﻴﺔ
أو أي ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ أﺣﺪ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﺮض اﻟﺬي ﺗﺴﻠﻤﺘﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ رﺳﻤﻴﺎ،
ﺑـﻌــﺪ إﻏ ــﻼق اﻟ ـﺒــﺎب ﻓــﻲ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ،
و ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺮﺳﻴﺔ ا ﻟـﻤــﺰا ﻳــﺪة ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﺲ ﺛﺎﻟﺚ،
ﺣﺘﻰ وإن ﻛــﺎن اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺎﻟﻲ أﻗــﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض
اﻷﻋـﻠــﻰ ،ﻣﻊ وﺟــﻮد ﻧﻮاﻗﺺ أو أﺧﻄﺎء ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻠﻒ ،ﺣﻴﺚ إن اﻟﻤﺰاﻳﺪة ﺑﺎﺗﺖ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ
وﻣ ـﺤ ـﺼ ــﻮرة ﺑ ـﻴــﻦ اﺛ ـﻨ ـﻴــﻦ ﻓ ـﻘ ــﻂ ،وﺑــﺎﻟ ـﺘــﺎﻟــﻲ ﻓــﺈن
اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺎﻟﻲ أو ﺧﻄﺄ ﻓﻨﻲ ﻷﺣﺪ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ،
ﻫﻮ ﺧﻴﺎر ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ،ﻧﻈﺮا ﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
واﺳﺘﻌﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ.

رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺤﺎﻟﻲ

»اﻟﺒﻮرﺻﺔ« ﺷﺮﻛﺔ
راﺑﺤﺔ وﻣﺘﻮﻗﻊ أن
ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ أرﺑﺎﺣﻬﺎ
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻠﻦ ﻓﻲ
 31ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ
إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ

وﻣـﻌــﺮوف أن رأﺳـﻤــﺎل اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﺒﻠﻎ
 ٦٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﺼﺮح ﺑﻪ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮع
 ٦ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ دﻳ ـﻨــﺎر ﻣ ــﻮزع ﻋـﻠــﻰ  ٦٠ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳﻬﻢ،
ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗـﻜــﻮن ا ﻟـﻤـﻨــﺎ ﻓـﺴــﺔ ﻋـﻠــﻰ  ٢٦٫٤ﻣﻠﻴﻮن
ّ
ﺗﻤﺜﻞ  ٤٤ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن
اﻟـ  ٦ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺳﺘﺬﻫﺐ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﺮﺟﺢ
أن ﺗـﻜــﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﻛﺠﻬﺔ وا ﺣ ــﺪة ،ﻧـﻈــﺮا ﻟﻘﻠﺔ
ا ﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟـﻠـﺤـﻜــﻮ ﻣــﺔ ،وا ﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻔﻀﻞ
إﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ أن ﺗﺬﻫﺐ ﻛـ "ﺑﻠﻮك" واﺣﺪ
ﻟـﻠـﺤـﻔــﺎظ ﻋـﻠــﻰ ﺣـﻈــﻮﻇـﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻋـﻀــﻮﻳــﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺬﻫﺐ اﻟــ ٥٠ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ
ﻓﻲ اﻛﺘﺘﺎب ﻋﺎم ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
وﺗــﻮﺟــﺪ ﻣـﻘـﺘــﺮﺣــﺎت وﺗــﻮﺟ ـﻬــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ
ﺷﺄﻧﻪ ،ﺑﻴﻦ أن ﻳﺘﻢ ﺳﺪادﻫﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ،وﺳـﺘـﻜــﻮن ﺑــﺎﻟـﺘـﺴــﺎوي ،أو
ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟـﻤــﻮاﻃــﻦ ﻧﻔﺴﻪ اﻟــﺮاﻏــﺐ ﻓــﻲ اﻻﻛـﺘـﺘــﺎب،

وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺤــﺎﻟــﺔ ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﺗــﺮﻓــﻊ ﺗـﻠــﻚ اﻟـﺤــﺎﻟــﺔ
ﺣـﺼــﺔ اﻟـﻤــﻮاﻃــﻦ ﻛــﻮن أن ﻫـﻨــﺎك ﻧﺴﺒﺔ ﺳﺘﻌﺰف
ﻋــﻦ اﻻﻛـﺘـﺘــﺎب ﻟـﻌــﺪم اﻻﻫـﺘـﻤــﺎم ،وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ ﺗــﺆول
اﻟ ـﺤ ـﺼــﺺ ﻏ ـﻴــﺮ اﻟـﻤـﻜـﺘـﺘــﺐ ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻟـﻠــﺮاﻏـﺒـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻟﺰﻳﺎدة.

ﻣﺎﻟﻚ ﺟﺪﻳﺪ
ﻓــﻲ ﺳـﻴــﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،أﻛ ــﺪت ﻣـﺼــﺎدر ﻣﻌﻨﻴﺔ أن
ﻫﻴﺌﺔ أ ﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل ﺳﺘﻌﻠﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺰاﻳﺪة
ﻋﻠﻨﺎ ﻓﻲ  ١٤اﻟﺠﺎري ،وﺳﺘﻜﺸﻒ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﻣـ ــﻦ دون أي ﺣ ـﻈ ــﺮ ﻷي ﻣ ـﻌ ـﻠ ــﻮ ﻣ ــﺔ ،وذ ﻟ ـ ـ ــﻚ ﻣــﻦ
ﺑـ ــﺎب اﻟ ـﺸ ـﻔ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺒ ـﻌــﺪة أن ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻛ ــﻞ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﻄﺄ ،وﻣﺆﻛﺪة أن ﻫﻨﺎك ﻣﺎﻟﻜﺎ
وﻣﺸﻐﻼ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ﺳﻴﻌﻠﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ
اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ.
وﺗــﻮﻗـﻌــﺖ اﻟـﻤـﺼــﺎدر أن ﺗـﻜــﻮن ﻫـﻨــﺎك ﻋــﺮوض
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ،أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 -١ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺷﺮﻛﺔ راﺑﺤﺔ ،وﻣﺘﻮﻗﻊ أن
ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ أرﺑﺎﺣﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻠﻦ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
اﻟﻤﻘﺒﻞ اﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ
ﺗﺪﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ "ﻓﻮﺗﺴﻲ" ﺣﻘﻘﺖ ﺗﺪاوﻻت ﻋﺎﻟﻴﺔ
واﻧﻌﻜﺴﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪاوﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮﻻت.
 -٢ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺣﺼﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟـﻤـﻘــﺎﺻــﺔ ﺗـﺼــﻞ اﻟ ــﻰ ﻧـﺤــﻮ  ٢٩ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وﻫــﻲ
ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﺪر أرﺑﺎﺣﺎ إﻳﺠﺎﻳﺒﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ
ّ
ﻟﻠﺴﻮق واﻟﻤﻼك ﻋﻤﻮﻣﺎ.
 -٣ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺟﺎﻫﺰة ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﻔﻨﻴﺔ؛ ﺳﻴﺴﺘﻢ وﻣﺒﻨﻰ وﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬي ،ﻋﻠﻤﺎ

ﺑﺄن "ﺳﻴﺴﺘﻢ" اﻟﺘﺪاول ﺑﻤﻔﺮده ﺳﺒﻖ أن ﺗﻢ ﺷﺮاؤه
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻹدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق ﺑﻘﻴﻤﺔ ١٨٫٥
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻛﺄﻏﻠﻰ "ﺳﻴﺴﺘﻢ" ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﺷﺘﺮﺗﻪ ﺑﻮرﺻﺔ.
 -٤ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟ ـﺴــﻮق أﻓـﻀــﻞ ﻓــﻲ ﺿ ــﻮء إﻗـﺒــﺎل
ورﻏﺒﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻣﻘﺼﻮرة اﻹدراج ،وﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻄﻲء،
ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣﻮﺟﻮد ،وﻣﻴﺰان واﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺧﻴﺮ
دﻟﻴﻞ ،وﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮﻛﺘﺎن أﺧﺮﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺗﺤﺖ
اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ واﻹﻗﻨﺎع.
 -٥اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗــﻮزﻳــﻊ أرﺑ ــﺎح ﺣـﺘــﻰ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺠﺎوزت اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷﺻﻌﺐ،
وأﻣــﺎﻣـﻬــﺎ ﻓــﺮص ﻧﻤﻮ ﻛﺒﻴﺮة ﻓــﻲ ﺿــﻮء ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ
ﺿﻤﻦ ﻓﻮﺗﺴﻲ وﻣﺆﺷﺮات ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ أﺧﺮى.
وﻗﻴﺎﺳﺎ ا ﻟــﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ
وﺣﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﻟﻬﺎ أﺳﺒﻘﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ أﻓﻀﻠﻴﺔ
ﺟ ــﺎﻫ ــﺰﻳ ــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺴـﺘــﻢ وﻣـﻠـﻜـﻴـﺘـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺻــﺔ
وﻣﺒﻨﻰ ﻣﺆﻫﻞ وﺗﻮﻓﻴﻖ اﻷوﺿــﺎع ،وﻋــﺪم إﻣﻜﺎن
ﺗ ـﺤـ ّـﻤــﻞ أي ﺗ ـﺤــﺎﻟــﻒ ﻣ ـﻨــﺎﻓــﺲ ﺗــﺄﺳ ـﻴــﺲ ﺑــﻮرﺻــﺔ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻮة ،ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ﻋﺮوض ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ واﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ.
وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ أن اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻃ ـﻠ ـﺒــﺖ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت
اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ ﺗــﺰوﻳــﺪﻫــﺎ ﺑـﻜــﻞ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ
ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ.
وﻛ ـﺸ ـﻔــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎدر أن ﺗـﺤــﺎﻟـﻔــﺎ اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺎ
اﺳ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﻊ آراء ﺑ ـﻨ ــﻮك ﻣـﺤـﻠـﻴــﺔ وﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺑـﺸــﺄن
اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﺴ ـﻬ ـﻴــﻼت اﺋ ـﺘ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ
ﻣﻠﻒ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،إذ ﻋﻘﺪ أﺣﺪ أﻃﺮاف

اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﻊ
ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺸﺄن إﺗﻤﺎم ذﻟﻚ.
وﺑﻴﻨﺖ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ
أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ،واﻟﻤﺘﺎح ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ وﻓﻘﺎ
ّ
اﻟﻤﺼﺪر واﻟﻤﺪﻓﻮع ،اﻟﺒﺎﻟﻎ اﺳﻤﻴﺎ
ﻟــﺮأس اﻟﻤﺎل
ً
 ١٩٫١٢ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻮزﻋﺎ ﻋﻠﻰ  ١٩١٫٢١ﺳﻬﻤﺎ.
وذﻛــﺮت أن ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل وﺿﻌﺖ أﻃﺮا
ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎن ﺑﺤﺠﻢ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺨﻀﻊ
ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق اﻟـﻤــﺎل ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
اﻟـﺠـﻬــﺔ اﻟـﻤـﺸــﺮﻓــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺒــﻮرﺻــﺔ ،واﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ
اﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ ﻣـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ــﻰ وﺿ ــﻊ ﺷــﺮط
ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت واﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ أو
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺰاﻳﺪة ،ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺼﺮف
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻟﻀﻤﺎن
إدارة اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ ،وﻋﺪم ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ
أي ﻋﺮاﻗﻴﻞ.
وﻟﻔﺘﺖ ا ﻟــﻰ أن اﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ،وﻫﻤﺎ
ﺑــﻮرﺻــﺔ أﺛـﻴـﻨــﺎ وﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ ،ﻗــﺪﻣــﺖ ﻛــﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻋ ـﻄــﺎء ﻓـﻨـﻴــﺎ ﻳـﺘـﻀـﻤــﻦ ﺧﻄﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺳ ــﺎﺳ ـﻬ ــﺎ ﺗ ــﻢ ﺗ ــﺄﻫ ـﻴ ــﻞ ﻛ ــﻞ ﻣـﻨـﻬـﻤــﺎ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺪة ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ،
وﺳﻴﻠﺘﺰم اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ.

اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻟﻦ
ﻳﺘﺼﺮف ﺑﺎﻻﺳﻬﻢ
ﺧﻼل  ٥ﺳﻨﻮات
ﻗﺎدﻣﺔ

اﻟﻤﺘﺎح ﻟﻸﻃﺮاف
اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ وﻓﻘﺎ
ّ
ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺪر
واﻟﻤﺪﻓﻮع اﻟﺒﺎﻟﻎ
اﺳﻤﻴﺎ  19.12ﻣﻠﻴﻮن
ً
دﻳﻨﺎر ﻣﻮزﻋﺎ ﻋﻠﻰ
 191.21ﺳﻬﻤﺎ

ّ
ﺗﻘﻲ ﻟـ   :ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺧﻮل »اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ«
إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟـ»إرﺣﻴﺔ«
•

وﺟﺎر اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺠﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺗﻘﻄﻴﻊ  ٣٤ﻣﻠﻴﻮن إﻃﺎر ٍ
●

ﺟﺮاح اﻟﻨﺎﺻﺮ

ﻛﺸﻒ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ
ﺗﻘﻲ ،أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﺟﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻓﻮض إﻟﻴﻬﺎ إﻳﺠﺎد
ﻛﻞ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻹزاﻟــﺔ اﻹﻃــﺎرات ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ "إرﺣﻴﺔ"،
"وﻗﺪ رﻓﻌﻨﺎ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﺟﺪﻳﺪة
واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪة أﻣﻮر ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻞ
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺄﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ".
ً
وﻗﺎل ﺗﻘﻲ ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،إن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻃﻠﺐ ﺣﺼﺮا
ً
ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻟﻜﻤﻴﺎت اﻹﻃـ ــﺎرات اﻟ ـﻤــﻮﺟــﻮدة ﻓــﻲ ﺗـﻠــﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
"وﻧ ـﺤ ــﻦ اﻵن ﻓ ــﻲ ﻃ ــﻮر ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﺤ ـﺼــﺮ ،وﻟــﺪﻳـﻨــﺎ
ﻣﺤﺎوﻻت ﻹﺷــﺮاك أي ﺟﻬﺔ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ إزاﻟﺔ
اﻻﻃﺎرات".
وأﺿﺎف أﻧﻪ ﺗﻢ ﺑﺤﺚ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻣﺜﻞ وزارﺗﻲ "اﻟﺪﻓﺎع" و"اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ" وﻟﺠﻨﺔ اﻹزاﻻت ﻻﺳﺘﺨﺪام
آﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻨﻘﻞ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﻣﻊ
ﺟﻬﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وأﺧﺬ اﻟﺮدود ﻣﻨﻬﻢ" ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮض
ﺗﺼﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء ﻓــﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،
وﻣﻨﻬﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻋﺒﺮ اﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻞ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ
ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".

ﺟﺎﺋﺰة ﺳﻤﻮ
اﻷﻣﻴﺮ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ١٠
ﻓﺒﺮاﻳﺮ

وﻋ ــﻦ اﻟ ـﺠــﺪول اﻟــﺰﻣـﻨــﻲ ﻹزاﻟ ــﺔ اﻹﻃ ـ ــﺎرات ﻣــﻦ "إرﺣ ـﻴــﺔ"
ً
أﻓـ ــﺎد ﺑ ــﺄﻧ ــﻪ ﺣ ـﺘــﻰ اﻵن ﻟ ـﻴــﺲ واﺿـ ـﺤ ــﺎ ،ﻟ ـﻜــﻦ ﺑ ـﻌــﺪ ردود
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ،وﺿﻌﺖ ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﺪﻳﻞ ،وﺳﻴﺘﻢ ﺑﺤﺚ ردود اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ
ً
أو اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ﻛــﺬﻟــﻚ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺿـﻌــﺖ إﻋــﻼﻧــﺎ
ً
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻟﺠﻠﺐ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إزاﻟﺔ
اﻹﻃﺎرات وﺗﻘﻄﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ "وﺳﻨﺮى ردود اﻷﻓﻌﺎل
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻗﻴﺎس ﻣﺪى رﻏﺒﺘﻬﺎ اﻟﺠﺎدة واﻟﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻨﻬﺎ أو ﺑﺨﻼﻓﻪ ﺛﻢ ﺳﺘﺘﻢ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ".
وﺑﺴﺆاﻟﻪ ﻋﻦ إﻣﻜﺎن ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،أوﺿ ــﺢ أﻧــﻪ ﻟﻴﺲ ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺆﻛــﺪ "إﻟ ــﻰ اﻵن" إذ ﻣﻦ
اﻟـﻤـﻤـﻜــﻦ ﻗ ــﺪ ﺗــﺄﺗــﻲ ردود ﺟـﻬــﺔ وﺗـﺘـﺴـﻠــﻢ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻹزاﻟـ ــﺔ
واﻟﺘﻘﻄﻴﻊ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻮﺟﻮد إﻋﻼن ﻟﺠﺬب ﺷﺮﻛﺎت
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻬﻤﺔ واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ".
وﻋــﻦ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻟﻔﺖ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺗﻢ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺟﻬﺔ ﺣﺼﺮ اﻹﻃ ــﺎرات ،أﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ أﻇﻬﺮ
وﺟﻮد ﻧﺤﻮ  36إﻟﻰ  40ﻣﻠﻴﻮن إﻃﺎر ،وﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻘﻄﻴﻌﻪ إﻟﻰ
ً
ً
اﻵن ﻫﻮ  34ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ

ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ  10ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮا ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ،
ﺑﺤﻀﻮر وزﻳــﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟــﺮوﺿــﺎن ،واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺗﻘﻲ ،ورﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺣﺴﻴﻦ
اﻟﺨﺮاﻓﻲ ،ﻹﻋﻼن اﻧﻄﻼق اﻟﺪورة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﺋﺰة ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،إن اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺳﻴﺘﻄﺮق إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺠﺎﺋﺰة
وﺗﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﻤﻮ
أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ.
وﺳﻴﺘﻨﺎول اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ أﻫﺪاف اﻟﺠﺎﺋﺰة وﻓﺌﺎﺗﻬﺎ واﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ وآﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ.

ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺗﻘﻲ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺪدﻫﺎ ﺛﻼث ﺷﺮﻛﺎت إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ راﺑﻌﺔ
ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓـﻘــﻂ .وﻗ ــﺎل ﺗﻘﻲ إن أي ﺷــﺮﻛــﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ
اﻟﺘﻘﻄﻴﻊ وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻹﻃﺎرات إﻟﻰ ﻣﺎدة ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻗﺴﻴﻤﺔ
ً
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺳﺘﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣــﻊ ﻣﺴﺘﺠﺪات أرﻗ ــﺎم ﻋــﺪد اﻹﻃ ــﺎرات ﻹﻳﺠﺎد
اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ.
ﺟﺎر ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻹﻃــﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻌﻤﻞ ٍ
ً
وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ إذ ﺗﺘﻢ إزاﻟــﺔ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  3ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺷﻬﺮﻳﺎ
ً
وﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﺤﻮ  3ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻄﻴﻊ واﻟـﻨـﻘــﻞ إﻟــﻰ اﻟـﻤــﻮﻗــﻊ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﺑــﺈﺷــﺮاف
اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻛﻮادرﻫﺎ ،وﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻹﻃــﺎرات
إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﺘﺴﻠﻤﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ،إﻟﻰ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ﺳﺘﻘﻮم اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻪ
إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ
واﻟﺒﻴﻮت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ.
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اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺼﻌﺪ  ٪٣ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﻋﻘﻮﺑﺎت ﻓﻨﺰوﻳﻼ

ً
ً
اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  ٦١ﺳﻨﺘﺎ ﻟﻴﺒﻠﻎ  ٦٠.٦٤دوﻻرا
ﺧﻔﻀﺖ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻴﻜﺮ ﻫﻴﻮز ﻋﺪد
اﻟﺤﻔﺎرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ
اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﺎم
ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺤﻔﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺧﻄﻂ ﻟﺨﻔﺾ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ
اﻵﺑﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.

اﻧﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  61ﺳﻨﺘﺎ ﻓــﻲ ﺗــﺪاوﻻت
ً
ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ  60.64دوﻻرا
ً
ﻣﻘﺎﺑﻞ  61.25دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ
ﺗــﺪاوﻻت ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
ً
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺻﻌﺪت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
 3ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ اﻟـﺠـﻤـﻌــﺔ ﺑــﺪﻋــﻢ ﻣﻦ
ﺑـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت ﻗ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﻮﻇ ــﺎﺋ ــﻒ ﻓــﻲ
اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة وﻋ ــﻼﻣ ــﺎت
ﻋـﻠــﻰ أن ﻋـﻘــﻮﺑــﺎت أﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺻ ـ ــﺎدرات ﻓـﻨــﺰوﻳــﻼ ﺳــﺎﻋــﺪت ﻓﻲ
ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﻌﺮوض ﻣﻦ اﻟﺨﺎم.
وﻟﻘﻴﺖ اﻷﺳ ـﻌــﺎر دﻋـﻤــﺎ أﻳﻀﺎ
ﻣــﻦ ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت أﻇ ـﻬــﺮت أن ﺷــﺮﻛــﺎت
اﻟﺤﻔﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺧﻔﻀﺖ
ﻋﺪد ﺣﻔﺎرات اﻟﻨﻔﻂ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع.
وأﻧـ ـﻬ ــﺖ ﻋ ـﻘ ــﻮد ﺧـ ــﺎم اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎس
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ــﻲ ﻣ ــﺰﻳ ــﺞ ﺑ ــﺮﻧ ــﺖ ﺟـﻠـﺴــﺔ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪاول ﻣــﺮﺗ ـﻔ ـﻌــﺔ  1.91دوﻻر،
أو  3.14ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﻟـﺘـﺒـﻠــﻎ ﻋﻨﺪ
ً
اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  62.75دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ،
ﻣـﻨـﻬـﻴــﺔ اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع ﻋـﻠــﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﺑﺤﻮاﻟﻲ  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺻﻌﺪت ﻋﻘﻮد ﺧــﺎم اﻟﻘﻴﺎس
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ
 1.47دوﻻر ،أو  2.73ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ً
ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  55.26دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار اﻷﺳﺒﻮع إﻟﻰ  3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻳ ـﻌ ـﺘ ـﻘــﺪ ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻠــﻮن أن ﺳــﻮق
ً
اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ﺳ ـﺘ ـﻜ ــﻮن أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﺗـ ــﻮازﻧـ ــﺎ
ﻓ ــﻲ  2019ﺑـﻌــﺪ ﺗـﺨـﻔـﻴـﻀــﺎت ﻓﻲ
اﻹﻣﺪادات ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ "أوﺑﻚ".

ﺑﻴﻜﺮ ﻫﻴﻮز

ﻋﺪد اﻟﺤﻔﺎرات
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ
ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﻞ 15
ً
ﺣﻔﺎرا ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻹﻧﺘﺎج ،ﺧﻔﻀﺖ
ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻴﻜﺮ
ﻫ ـﻴــﻮز ﻋ ــﺪد اﻟ ـﺤ ـﻔــﺎرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﺮة اﻟـ ــﺮاﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻊ
ﻗﻴﺎم ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺤﻔﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺧﻄﻂ ﻟﺨﻔﺾ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻵﺑﺎر
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﺑـﻴـﻜــﺮ ﻫ ـﻴ ــﻮز ،إن ﻋــﺪد
اﻟـﺤـﻔــﺎرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻓﻲ
اﻟـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة اﻧ ـﺨ ـﻔــﺾ
ً
ﺑـﻤـﻘــﺪار  15ﺣ ـﻔــﺎرا ﻓــﻲ اﻷﺳـﺒــﻮع
اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ أول ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﺠﺎري
ﻟﻴﺼﻞ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻋ ــﺪد اﻟـﺤـﻔــﺎرات

إﻟﻰ  847وﻫﻮ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ
ﻣﺎﻳﻮ .2018
وﻣـ ـ ـ ــﺎ زال ﻋـ ـ ـ ــﺪد اﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﻔ ـ ــﺎرات
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ،وﻫﻮ
ً
ﻣﺆﺷﺮ أوﻟــﻲ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ،
ً
أﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاه ﻗﺒﻞ ﻋﺎم
ً
ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﺑـﻠــﻎ  765ﺣ ـﻔــﺎرا ﺑـﻌــﺪ أن
ﻋﺰزت ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ
 2018ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﺳﻌﺎر أﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺨﺎم ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم.
ﻟ ـﻜ ــﻦ ﺑ ـﻌ ــﺾ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﺤ ـﻔــﺮ
اﻟـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻄ ــﻲ ،ﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ إﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺗـﺨـﻄــﻂ
ﻟﻮﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺣﻔﺎرات ﻓﻲ ،2019
ً
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺟﺰﺋﻴﺎ إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت
ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺎم ﻋﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ً
ووﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ ﺑـﻴـﻜــﺮ ﻫ ـﻴــﻮز،
ﺑﻠﻎ ﻋــﺪد ﺣـﻔــﺎرات اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻫـ ــﺬا اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع 1045
وﺗﻨﺘﺞ ﻣﻌﻈﻢ اﻟـﺤـﻔــﺎرات اﻟﻨﻔﻂ
واﻟﻐﺎز ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ.

ﺻﺎدرات اﻟﻌﺮاق
ﻣ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣ ـﻴ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ وزارة
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ـﻴ ــﺔ ،إن ﺻ ـ ــﺎدرات
اﻟـ ـﺒ ــﻼد ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺨ ــﺎم ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ 3.64

ً
ﻣـ ــﻼﻳ ـ ـﻴـ ــﻦ ﺑـ ــﺮﻣ ـ ـﻴـ ــﻞ ﻳ ـ ــﻮﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻃﻔﻴﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وأﺷﺎرت اﻟﻮزارة ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،إﻟﻰ
أن ﺻـ ــﺎدرات اﻟ ـﻌــﺮاق ﻣــﻦ ﻣــﻮاﻧــﺊ
اﻟﺒﺼﺮة ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﻫﺒﻄﺖ
ً
إﻟﻰ  3.55ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ،
ً
اﻧـﺨـﻔــﺎﺿــﺎ ﻣــﻦ ﻣـﺴـﺘــﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﻠﻎ  3.63ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ.
وذﻛ ـ ــﺮت أن ﺣ ـﺠــﻢ اﻟـﺸـﺤـﻨــﺎت
اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎدﻣ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ ﺣـ ـ ـﻘ ـ ــﻮل ﻛـ ــﺮﻛـ ــﻮك
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓــﻲ ﺷـﻤــﺎل اﻟ ـﻌــﺮاق إﻟــﻰ
ﻣﻴﻨﺎء ﺟﻴﻬﺎن اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻫﺒﻄﺖ إﻟﻰ
ً
ً
 75أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ  99أﻟﻔﺎ
ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ.
وﺻ ــﺪر اﻟ ـﻌــﺮاق  3.72ﻣﻼﻳﻴﻦ
ً
ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟـﺨــﺎم
ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ.
وﻗﺎل اﻟﺒﻴﺎن إن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ
اﻟ ـﺒ ـﻴــﻊ ﻓ ــﻲ ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺑ ـﻠــﻎ 56.164
ً
دوﻻرا ﻟ ـﻠ ـﺒــﺮﻣ ـﻴــﻞ ،ﺑ ــﺎرﺗ ـﻔ ــﺎع ﻓﻲ
اﻹﻳ ـ ــﺮادات ﺑﻨﺤﻮ  6.35ﻣـﻠـﻴــﺎرات
دوﻻر.
وﻳﻨﺘﺞ اﻟﻌﺮاق ﻣﺎ دون ﻃﺎﻗﺘﻪ
اﻟـﻘـﺼــﻮى اﻟـﺒــﺎﻟـﻐــﺔ ﻧـﺤــﻮ ﺧﻤﺴﺔ

»ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ« ﺗﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺼﺎت
وﻣﺮاﻓﻖ ﻟـ»اﻟﺨﻔﻴﻒ«
»اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ« ﺗﺨﺘﺎر ﻗﻴﺎدات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ
•

أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

أﻛــﺪت ﻣـﺼــﺎدر ﻧﻔﻄﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ أن ﺷﺮﻛﺔ
ً
ﻧـﻔــﻂ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗﻌﻜﻒ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﻋـﻠــﻰ دراﺳ ــﺔ ﻣﻦ
ً
ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻛﻞ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﻴﻒ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻐﻄﻲ
ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ وأﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺘﺤﻜﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ وإﻧﺸﺎء
اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﻤـﺼــﺎدر ﻟ ــ"اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة" ،إن اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺗﻬﺪف ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻟﻰ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﻴﻒ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  300أﻟﻒ
ً
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وأﺿــﺎﻓــﺖ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺗﻮاﺟﻪ ﺷﺮﻛﺔ
ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﻴﻒ ،ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ
ﻓــﻲ اﺳـﺘـﻤــﺮار اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ اﻟﻬﺪف
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﻴﻒ ،إذ ﻳﺘﻄﻠﺐ
اﻷﻣﺮ اﻟﺤﻔﺮ ﺑﻌﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﺎت.
وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ أن ﺳ ـﻌــﺮ ﺑ ـﻴــﻊ ﺑــﺮﻣ ـﻴــﻞ اﻟـﻨـﻔــﻂ
اﻟﺨﻔﻴﻒ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻓﻲ ﺣﺪود دوﻻرﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ دوﻻرات ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ
ً
ارﺗ ـﻔــﺎع ﺳـﻌــﺮه ﻻﺣ ـﻘــﺎ ﻟﻴﺼﻞ إﻟ ــﻰ  8دوﻻرات
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﻘﻪ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﺖ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" أن ﻣﺠﻠﺲ
ً
إدارة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻳﺪﻗﻖ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻓــﻲ اﺧـﺘـﻴــﺎر اﻟــﺮؤﺳــﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
ً
اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴــﺔ اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﺧـﻠـﻔــﺎ ﻟـﻠـﻘـﻴــﺎدات اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ،
اﻟـﺘــﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺳــﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺑﻌﺾ

اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺻــﺐ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدﻳــﺔ اﻷﺧ ـ ــﺮى ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت
ً
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻳـﺒــﺪو ذﻟــﻚ واﺿـﺤــﺎ ﻣﻦ
اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ إﻋﻼن أﺳﻤﺎء اﻟﻘﻴﺎدات
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وأﺷـ ـ ــﺎر ﻣ ـﺼ ــﺪر إﻟـ ــﻰ أن إدارة اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ
ﺳﺘﺮاﻋﻲ ﻋﻨﺪ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﺪم اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮا ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻞ اﻷﻣﺮ
ً
ﻳـﺘـﻌــﺪى ذﻟ ــﻚ وﺻ ــﻮﻻ إﻟ ــﻰ أﺳ ـﻤــﺎء اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ
اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﻢ ﻣﻨﻈﻮرة أﻣﺎم
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ
ﻟﻔﺤﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎور اﺳﺘﺠﻮاب وزﻳﺮ

ً
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺨﻴﺖ اﻟﺮﺷﻴﺪي ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن إدارة
اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ﻻ ﺗﺤﺒﺬ ﻓـﻜــﺮة ﺗﻌﻴﻴﻦ أي ﻗـﻴــﺎدي
ﺣﺎﻟﻲ ورد اﺳﻤﻪ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻲ ﻻ
ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ.
ً
وأﻛـ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺪر أن اﻹدارة ﺗـ ــﺪرس ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ
ﺣـ ــﺎﻻت اﻷﺳ ـﻤ ــﺎء اﻟ ـﻤ ــﺪرﺟــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘــﺎت،
وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﻴﺘﻢ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻣﺎ ﺣﻴﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ
ﻋﺪﻣﻪ ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﺈن إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺳﺘﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ وﺳﺪ اﻟﺸﻮاﻏﺮ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ً
ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﺎت أﺻﻴﻠﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﺠﺎري أو ﻣﻄﻠﻊ
ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ.

 ٢١١ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﺴﺘﺎﻳﺮﻳﻦ ﻓﻲ ٢٠١٨
أﻋـﻠـﻨــﺖ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﺴﺘﺎﻳﺮﻳﻦ ،أﻣــﺲ،
أرﺑــﺎﺣــﺎ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  211ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺄرﺑﺎح ﻋﺎم  2017اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ  94ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ.
ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺴـﺘــﺎﻳــﺮﻳــﻦ ﻋـ ــﺎدل اﻟـﻤـﻨـﻴـﻔــﻲ" :ﺣﻘﻘﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ أرﺑﺎﺣﺎ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ،2018
ﺣ ـﻴــﺚ ارﺗ ـﻔ ـﻌــﺖ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ ﺗ ـﻔــﻮق  ،%124ﻣــﺪﻋــﻮﻣــﺔ
ﺑﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺬي ﺗﺠﺎوز اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  450أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﻣــﻦ ﻣ ــﺎدة اﻟـﺴـﺘــﺎﻳــﺮﻳــﻦ ﻣــﻮﻧـﻴـﻤــﺮ ،وﻛــﺬﻟــﻚ واﺻـﻠــﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ أداﺋﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﻮاﻗﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺼﻴﻦ وﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ واﻟﻬﻨﺪ".
وأﺿـ ــﺎف اﻟـﻤـﻨـﻴـﻔــﻲ" :ﻗــﺎﻣــﺖ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ
ﻣ ــﺮﻛ ــﺰﻫ ــﺎ اﻟ ـﺘ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﻲ ﺧـ ــﻼل ﻋـ ــﺎم  ،2018ﺑـﻔـﻀــﻞ
اﻹﺟﺮاءات ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ وزﻳﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ
ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ".

وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ" :ﻻﺑـ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻹﺷـ ـ ــﺎرة إﻟ ــﻰ أن اﻷوﺿـ ــﺎع
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ
دور ﻓﻲ دﻋﻢ ﻣﺴﺘﻮى أﺳﻌﺎر اﻟﺴﺘﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﻮﻧﻴﻤﺮ
ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺳ ــﻮاق اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ،ﻣــﺎ أدى إﻟــﻰ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟـﻤـﻠـﺤــﻮظ وﻏ ـﻴــﺮ اﻟـﻤـﺴـﺒــﻮق ﻓــﻲ رﺑـﺤـﻴــﺔ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
ﺧﻼل ﻋﺎم ."2018
وﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼق ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2009ﺳﺎﻫﻤﺖ
اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺴـﺘــﺎﻳــﺮﻳــﻦ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻓﻲ
دﻋﻢ ﻧﺠﺎح ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
واﺧ ـﺘ ـﺘــﻢ اﻟـﻤـﻨـﻴـﻔــﻲ" :ﻻ أﻣ ـﻠــﻚ إﻻ اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴــﺮ ﻋﻦ
ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﺴﺘﺎﻳﺮﻳﻦ ،و ﺷــﺮ ﻛــﺔ إﻳﻜﻮﻳﺖ
ﻟـﻠـﺒـﺘــﺮوﻛـﻴـﻤــﺎوﻳــﺎت ،واﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻹﻧـﺘــﺎج
اﻟـﺒــﺮازﻳـﻠـﻴــﻦ ،واﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻟــﻸوﻟـﻴـﻔـﻴـﻨــﺎت،
وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻦ دﻋﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﺴﺘﺎﻳﺮﻳﻦ ﻓﻲ
ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة".

ﻋﺎدل اﻟﻤﻨﻴﻔﻲ

ً
ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ ﺑ ــﺮﻣ ـﻴ ــﻞ ﻳ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺎ ،وﺑ ـﻤــﺎ
ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ(
وﻣـﺼــﺪرﻳــﻦ آﺧــﺮﻳــﻦ ﻣﺜﻞ روﺳﻴﺎ
ﻟـﺘـﻘـﻠـﻴــﺺ اﻹﻣ ـ ـ ـ ــﺪادات اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ
ﺑﻬﺪف دﻋﻢ اﻷﺳﻌﺎر.

إدﻧﻮك
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴ ــﺪ آﺧ ـ ـ ـ ــﺮ ،أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ
ﺷﺮﻛﺔ ﺑـﺘــﺮول أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
)أدﻧ ـ ــﻮك( ﺗــﻮﻗـﻴــﻊ ﻋـﻘــﺪ ﻣــﻊ ﺷﺮﻛﺔ
أوﻛﺴﻴﺪﻧﺘﺎل ﺑﺘﺮوﻟﻴﻮم ،وﻣﻘﺮﻫﺎ
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف
وﺗـﻄــﻮﻳــﺮ وإﻧ ـﺘــﺎج اﻟﻨﻔﻂ واﻟـﻐــﺎز
ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ ﺑ ــﺮﻳ ــﺔ ﺗ ـﻌ ــﺮف ﺑــﺎﺳــﻢ
)اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺮﻳﺔ رﻗﻢ .(3
وﺳﻴﻜﻮن ﻟﺸﺮﻛﺔ أوﻛﺴﻴﺪﻧﺘﺎل
ً
ﺣ ـ ــﻖ اﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎز ﻣـ ــﺪﺗـ ــﻪ  35ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ
وﺳﺘﺴﺘﺜﻤﺮ  244ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﺧـ ـ ـ ــﻼل ﻣـ ــﺮﺣ ـ ـﻠـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻘـ ـﻴ ــﺐ ﻓــﻲ
اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻘــﻊ ﻋـﻠــﻰ 5782
ً
ً
ﻛ ـﻴ ـﻠ ــﻮﻣ ـﺘ ــﺮا ﻣ ــﺮﺑ ـﻌ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻈ ـﻔــﺮة
ﺑﺈﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ.

ﻗﻄﺮ وإﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ
ﻓ ــﻲ ﺳ ـﻴــﺎق آﺧـ ــﺮ ،ﻗــﺎﻟــﺖ ﺛــﻼﺛــﺔ
ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ،إن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ

أن ﺗﻌﻠﻦ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺒﺘﺮول وإﻛﺴﻮن
ﻣ ــﻮﺑ ـﻴ ــﻞ اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮع اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ﻋــﻦ
ً
ﺧﻄﻂ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع
ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺪرﻫﺎ  10ﻣﻠﻴﺎرات
دوﻻر ﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎز اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎل ﻓــﻲ
ﺗﻜﺴﺎس.
وأﺷـ ـ ـ ــﺎرت اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎدر إﻟ ـ ــﻰ أن
ﻛﻮﻧﻮﻛﻮ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ ،اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﻓﺄ اﻟـﻘــﺎﺋــﻢ ،ﺗﺨﻄﻂ ﻟﺒﻴﻊ
ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ 12.4
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع وﻻ ﺗﻨﻮي
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ.
وﻳ ــﺮﺗ ـﻔ ــﻊ اﻟ ـﻄ ـﻠ ــﺐ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻐ ــﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل.
و ﻣـ ـ ـ ـ ــﻦ ا ﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺘ ـ ــﻮ ﻗ ـ ــﻊ أن ﻳ ــﺰ ﻳ ــﺪ
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻤﺴﺎل
ﺑ ــﺄﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ـﻴــﻦ إﻟ ـ ــﻰ 550
ً
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺤﻠﻮل ،2030
ً
ﻣـﻤــﺎ أﻃـﻠــﻖ ﺳـﺒــﺎﻗــﺎ ﺑـﻴــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎت
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ واﻟـ ـﻐ ــﺎز اﻟ ـﺤــﺮﻳ ـﺼــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق.
وﻣ ــﺮﻓ ــﺄ ﻏ ــﻮﻟ ــﺪن ﺑـ ــﺎس ﻟـﻠـﻐــﺎز
اﻟﻤﺴﺎل ﻫﻮ ﻣﻨﺸﺄة ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل
وإﻋـ ـ ـ ــﺎدة اﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺰ ﻓ ــﻲ ﺳــﺎﺑـﻴــﻦ
ﺑﺎس ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻜﺴﺎس وﺑﻤﻘﺪوره
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣــﺎ ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ ﻣﻠﻴﺎري

ً
ﻗــﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ﻣــﻦ واردات
اﻟ ـﻐــﺎز اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌــﻲ إﻟ ــﻰ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـ ــﻊ ارﺗ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﺎع إﻧـ ـ ـﺘ ـ ــﺎج
اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻐــﺎز
إﻟ ــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت ﻗـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﺑﺪﻋﻢ
ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﺼﺨﺮي ،ﻓﺈن
اﻟ ـﻄ ـﻠ ــﺐ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻃ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺼــﺪﻳــﺮ
زاد .وﺳﻴﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
اﻟ ـﺒ ــﺎﻟ ـﻐ ــﺔ اﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎراﺗ ُــﻪ ﻋ ـﺸــﺮة
ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ،واﻟﺬي أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻪ
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ  ،2014ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻮق.
واﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع ﺟ ــﺰء ﻣ ــﻦ ﺧﻄﻂ
ﻗـﻄــﺮ ﻟـﻠـﺒـﺘــﺮول ﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻧﺤﻮ
 20ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ،إذ ﺗ ـﺴ ـﻌــﻰ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ
ﻟــﺰﻳــﺎدة ﺗــﻮاﺟــﺪﻫــﺎ ﺑــﺎﻟـﺨــﺎرج ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز.
وﻗـ ــﺎل ﻣـ ـﺼ ــﺪران ،إن إﻛـﺴــﻮن
ﻣــﻮﺑ ـﻴــﻞ ﻫ ــﻲ اﻟـ ـﺸ ــﺎري اﻟـﻤــﺮﺟــﺢ
ﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﺔ ﻛـ ــﻮﻧـ ــﻮﻛـ ــﻮ ﻓ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﺒ ــﺲ،
وأﺿــﺎﻓــﺎ أن اﻟـﺸــﺮﻛــﺎء اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ
ﻻ ﻳ ــﺮﻏ ـﺒ ــﻮن ﻓ ــﻲ ﺟ ـﻠــﺐ ﻣـﺴــﺎﻫــﻢ
آﺧــﺮ ،إذ إن ﺧﻄﻂ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ.

اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
 ٦ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر أرﺑﺎح
»إﻛﺴﻮن« ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ إﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ
أﻣﺲ اﻷول أرﺑﺎﺣﺎ ﻓﺼﻠﻴﺔ
ﺗﺘﺠﺎوز ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳌﺤﻠﻠﲔ،
ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.
واﻧﺨﻔﺾ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ  ٦ﻣﻠﻴﺎرات
دوﻻر أو  ١.٤١دوﻻر ﻟﻠﺴﻬﻢ،
ﻣﻦ  ٨.٣٨ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر
ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ،ﻟﻜﻦ اﻷرﺑﺎح ﻣﻊ
اﺳﺘﺒﻌﺎد أﺛﺮ اﻹﺻﻼﺣﺎت
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﻣﺨﺼﺼﺎت
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ زادت
إﻟﻰ  ٦.٤ﻣﻠﻴﺎرات ﻣﻦ ٣.٧٣
ﻣﻠﻴﺎرات ﻗﺒﻞ ﻋﺎم.
وﺗﻮﻗﻊ ﻣﺤﻠﻠﻮن أن ﻳﺒﻠﻎ
رﺑﺢ اﻟﺴﻬﻢ ﻣﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد
اﻟﺒﻨﻮد اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ١.٠٨
دوﻻر ،وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ
"رﻓﻴﻨﻴﺘﻴﻒ".
وزاد إﻧﺘﺎج "إﻛﺴﻮن" ﻣﻦ
اﳌﻜﺎﻓﺊ اﻟﻨﻔﻄﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ
ﻳﺰﻳﺪ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻠﻰ  ٤ﻣﻼﻳﲔ
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ
 ٣.٩ﻣﻼﻳﲔ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﺴﺎﺑﻖ .وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ إن
إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻮض ﺑﺮﻣﻴﺎن،
أﻛﺒﺮ ﺣﻮض ﺻﺨﺮي ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ،زاد  ٩٠ﻓﻲ
اﳌﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.

 ٣.٧ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر أرﺑﺎح
»ﺷﻴﻔﺮون« اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻴﻔﺮون
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ
واﻟﻐﺎز أرﺑﺎﺣﺎ ﻓﺼﻠﻴﺔ
ﻓﺎﻗﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳌﺤﻠﻠﲔ،
ﺑﻔﻀﻞ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر
واﻹﻧﺘﺎج .وﻗﺎﻟﺖ
»ﺷﻴﻔﺮون« إﻧﻬﺎ ﺣﻘﻘﺖ
أرﺑﺎﺣﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٣.٧ﻣﻠﻴﺎرات
دوﻻر ،أو  ١.٩٥دوﻻر
ﻟﻠﺴﻬﻢ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٣.١١
ﻣﻠﻴﺎرات أو  ١.٦٤دوﻻر
ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ،وﺑﻠﻎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﺤﻠﻠﲔ
 ١.٨٧دوﻻر ﻟﻠﺴﻬﻢ.

١٤

اﻗﺘﺼﺎد
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»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ ﻣﺘﺪرﺑﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻊ »ﻫﺎرﻓﺎرد«
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  ١٢ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮي اﻹدارات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ

اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﺪرﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﺎرﻓﺎرد

ﺣﻀﺮ ﺣﻔﻞ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﻣﺘﺪرﺑﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻗﻴﺎدة ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« ﻋﺼﺎم
اﻟﺼﻘﺮ وﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﻴﺪ وﻋﻤﺎد
اﻟﻌﺒﻼﻧﻲ واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻳﻌﻘﻮب
اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ.

اﺣﺘﻔﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ ﻣـﺘــﺪرﺑـﻴــﻪ ﻓــﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
"ﻗﻴﺎدة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" ،اﻟــﺬي
ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻛﻠﻴﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد
ﻹدارة اﻷﻋﻤﺎل وﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ .وﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ،
اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  26إﻟﻰ
ً
 31ﻳﻨﺎﻳﺮ  2019ﻧﺤﻮ  12ﻣﺸﺎرﻛﺎ
ﻣــﻦ ﻣــﺪﻳــﺮي اﻹدارات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ.
وﺣـ ـ ـﻀ ـ ــﺮ ﺣـ ـ ـﻔ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺮﻳـ ــﺞ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺼﺎم اﻟﺼﻘﺮ
وﻧ ــﺎﺋ ــﺐ ﻣ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻆ ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﻴﺪ واﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑـ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ ﻋ ـﻤ ــﺎد

اﻟﻌﺒﻼﻧﻲ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ اﻷﺳـﺘــﺎذ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ.
وﻗﺪ ﺣﺮﺻﺖ ﻛﻠﻴﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎء وﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻋـ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﺎت اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة
ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
واﻟﻤﺎﻟﻲ وﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى ،ﺑﻬﺪف
ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـﺘـﻜــﺎﻣـﻠــﺔ ﻣﻦ
ا ﻟـﺘـﺠــﺎرب اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﻓــﻲ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟ ـﻘ ــﺪرات اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
ﻟﺪى اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ.
وﻗ ـ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺪرﺑ ــﻮن ﺑــﺎﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ
ﻣـ ــﻦ اﻷﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺎﻋ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ،ﻣــﻦ
ﺧ ــﻼل ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺎت ،ﻛ ـﻤــﺎ ﺣﺼﻞ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻋﻠﻰ ﺷـﻬــﺎدة ﻣــﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﻫــﺎرﻓــﺎرد
ﻹدارة اﻷﻋﻤﺎل.

وﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺨﺼﺺ
ﻟﻠﻤﺪراء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮي
ﻣـ ــﺪ ﻳـ ــﺮي اﻹدارات ﻓـ ــﻲ ا ﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك
واﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ إﻟـ ــﻰ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ
ﻛـﻠـﻴــﺔ ﻫ ــﺎرﻓ ــﺎرد ﻹدارة اﻷﻋ ـﻤــﺎل،
وذﻟ ــﻚ ﺑــﺎﻻﻋـﺘـﻤــﺎد ﻋـﻠــﻰ دراﺳ ــﺎت
اﻟ ـﺤــﺎﻻت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺸﺘﻬﺮ
ﺑﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
وﻳﻌﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أﺣﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟـﺘـﻨـﻤــﻮﻳــﺔ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـ ـ ــﺪراﺳ ـ ـ ــﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟـ ـﻜ ــﻮادر واﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻋﻘﺪ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـ ّـﺮة اﻷوﻟ ـ ــﻰ ﻓ ــﻲ ﻋـ ــﺎم ،2010
واﻗـﺘـﺼــﺮت اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓـﻴــﻪ ﻋﻠﻰ
ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي واﻟﺒﻨﻮك

اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ اﻷﻋـ ـﻀ ــﺎء ﻓ ــﻲ ﻣﻌﻬﺪ
ً
اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓ ـﻴــﺔ .وﻧ ـﻈــﺮا
ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﺠ ــﺎح اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺣـﻘـﻘــﻪ
اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
 2011ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻳ ـ ـﻌـ ــﺪ أﻛـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻟ ـﻬ ــﺬا اﻟـ ـﻌ ــﺎمُ .
وﻳـﻌـﻘــﺪ
ً
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ
إﺣ ـ ــﺪى دول ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون،
ﺣﻴﺚ ُﻋﻘﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻪ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ .وﻗﺪ ﺷﺎرك
ﻓ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ إﻟ ـ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ
ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي واﻟﺒﻨﻮك
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﺒﻨﻮك
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.
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اﻟﻨﺎﻫﺾ» :ﺑﻴﺘﻚ« ﻳﺸﻐﻞ أول
روﺑﻮﺗﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺗﺨﺘﺼﺮ  ٪٩٠ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ
أﻋ ـﻠ ــﻦ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﺑـﻴــﺖ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﺎزن اﻟﻨﺎﻫﺾ إﻃﻼق "ﺑﻴﺘﻚ"
أول روﺑــﻮﺗــﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ً
ً
ً
ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻌﻴﺎرا ﺟﺪﻳﺪا ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ
إﻃــﺎر ﺣﺮص اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ أﺣــﺪث اﻷﻧﻈﻤﺔ
واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،أﺑﺮزﻫﺎ "اﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت".
وﻗــﺎل اﻟﻨﺎﻫﺾ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣــﺲ،
إن اﻟ ــﺮوﺑ ــﻮت ،وﻫ ــﻮ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺬﻛــﺎء
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،ﺳﻴﺘﻮﻟﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ "اﻻﺳـﺘـﻬــﻼﻛــﻲ واﻟـﻤـﻘـﺴــﻂ" ،
ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ أﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷداء وﻳــﻮﻓــﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻼء اﻟــﻮﻗــﺖ واﻟﺠﻬﺪ ،إذ ﻳﺨﺘﺼﺮ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺮوﺑﻮت وﻗﺖ إﺟﺮاء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ  60دﻗﻴﻘﺔ إﻟﻰ
 10دﻗﺎﺋﻖ ﻓﻘﻂ.
وأﺿ ـ ــﺎف أن اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام اﻟ ــﺮوﺑ ــﻮت ﻓ ــﻲ إﺟ ــﺮاء
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻣــﻼت ﻳـﺸـﻜــﻞ ﻧـﻘـﻠــﺔ ﻧــﻮﻋـﻴــﺔ ﻏـﻴــﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﻤـﺼــﺮﻓــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
و ﻫــﻲ ﺧﻄﻮة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ رﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى واﻟﻤﻬﻴﻜﻠﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ وﺑﺠﻮدة ﺗﻨﺎﻓﺲ أﻛﺒﺮ وأرﻗﻰ
اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ.
وأوﺿﺢ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻵن إﻃﻼق اﻟﺒﻨﻚ "اﻟﺮﻗﻤﻲ"
ﻋﻠﻰ "ﺑﻴﺘﻚ" ﺑﻌﺪ ﻣـﺒــﺎدراﺗــﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ
أﺟﻬﺰة اﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟﻲ ذاﺗﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ،
ً
وﺑﻌﺪ اﻓﺘﺘﺎح أول ﻓﺮع رﻗﻤﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ً
ً
ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﻣﻜﻮﻧﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ
أﺳ ـﻠ ــﻮب ﻋ ـﻤــﻞ "ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ" وﺧ ــﺪﻣ ــﺎﺗ ــﻪ وﻣـﻨـﺘـﺠــﺎﺗــﻪ
وﻋــﻼﻗ ـﺘــﻪ ﻣ ــﻊ ﻋـﻤــﻼﺋــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
وﺑﻨﻮك اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،أﺳﻔﺮت ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ ﻋـﺒــﺮ "اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻤــﻮل" وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت
اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ واﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻻﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎرات
واﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻲ ﺳﻬﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣــﻮال
ﺑــﺎﺳـﺘـﺨــﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟـ ـ ""BLOCKCHAIN
"ﺑﻠﻮك ﺗﺸﻴﻦ" اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻔﺾ اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺗﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮرﻗﻴﺔ وﺗﻌﺰز
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﻣﺎن واﻟﺪﻗﺔ واﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺑﻼ وﺳﻄﺎء ،ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﻠﺺ
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﺗﻤﻨﺢ ﻋـﻤــﻼء ﻧــﺎ ﻓﺮﺻﺔ

ﻣﺎزن اﻟﻨﺎﻫﺾ
إﺟﺮاء ﺗﺤﻮﻳﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ اﻟﺴﺮﻋﺔ واﻷﻣﺎن
وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ.
وذﻛ ــﺮ اﻟـﻨــﺎﻫــﺾ أن "ﻫــﺪﻓـﻨــﺎ ﺗﻴﺴﻴﺮ إﺟ ــﺮاء ات
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ،وﺗﺸﺠﻴﻊ
إﻧـ ـﺸ ــﺎء وﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻗـ ـﻨ ــﻮات إﺿ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ اﻟـﺤــﺪﻳـﺜــﺔ،
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاء
ً
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت أﺣــﺪ أﺷﻜﺎﻟﻪ" ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟــﺮوﺑــﻮت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟــﺬﻛــﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻫﻲ
ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟــﻼ ﻧــﺪ ﻣــﺎج ﻣــﻊ أﻧﻈﻤﺔ
"ﺑﻴﺘﻚ" اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﺟــﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﺑﺴﺮﻋﺔ وأﻣﺎن وﺛﻘﺔ".
وﺑ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ ﺳ ـﺒ ـﻴــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺜ ــﺎل أﻧـ ــﻪ ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام
اﻟﺮوﺑﻮت ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ
وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺧﻼل  4دﻗﺎﺋﻖ ﻓﻘﻂ،
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻘﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺴﻤﻮح
ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ،واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ اﻷ ﻧـﻈـﻤــﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ
ﺧﺎرج "ﺑﻴﺘﻚ" ﻣﺜﻞ "اﻟﺴﺎي ﻧﺖ" ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺪ إﺿﺎﻓﺔ
ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮى ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ
رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء وﺑﻨﺎء أﻓﻀﻞ اﻧﻄﺒﺎع ﻣﻤﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ،
ﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ ﺟ ــﺬب ﻋ ـﻤــﻼء ﺟ ــﺪد وﺗــﻮﺳ ـﻴــﻊ اﻟﺤﺼﺔ
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺷﺮاﺋﺢ ﺟﺪﻳﺪة.

»اﻟﺨﻠﻴﺞ« ﻳﻄﻠﻖ ﺣﻤﻠﺔ »اﺣﺠﺰ ﻋﻄﻠﺘﻚ وارﺑﺢ« »ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ« ﺗﺮﻋﻰ »ﻣﻴﻜﺮ ﻓﻴﺮ«
أﻋ ـﻠــﻦ ﺑـﻨــﻚ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ إﻃ ــﻼق
ﺣﻤﻠﺔ "اﺣـﺠــﺰ ﻋﻄﻠﺘﻚ وارﺑــﺢ
ﺟﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ" ،واﻟﺘﻲ ﻳﻜﺎﻓﺊ
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻋـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻼء ه ﻣ ــﻦ
ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
واﻟﻤﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ،ﻣﺎﻧﺤﺎ إﻳﺎﻫﻢ
ﻓــﺮﺻــﺔ اﻟ ـﻔــﻮز ﺑـﺠــﻮاﺋــﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  5000دﻳﻨﺎر،
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎرﻳ ــﻒ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻔ ـﻘــﺔ ﺿﻤﻦ
ﻓﺌﺔ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ داﺧﻞ أو
ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺗـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺮي ﻫـ ـ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺤـ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ
اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ  1اﻟﺠﺎري ﺣﺘﻰ
 31ﻣ ـ ـ ــﺎرس  ،2019و ﻳ ـﺘ ــﺄ ﻫ ــﻞ
ﺧ ــﻼﻟـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء ﻟـ ـﻠ ــﺪﺧ ــﻮل
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﺤــﺐ ﻋ ـﻨــﺪ اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام
ﺑـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﻗ ـ ــﺎﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ اﻻﺋـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
أو ا ﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺒـ ـﻘ ــﺔ ا ﻟـ ـ ــﺪ ﻓـ ـ ــﻊ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎرﻳ ــﻒ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻔ ـﻘــﺔ ﺿﻤﻦ
ﻓﺌﺔ اﻟﺴﻔﺮ .وﻳﺤﺼﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ

أﺣﻤﺪ اﻷﻣﻴﺮ

ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ واﺣﺪة
ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ ،ﻟﻜﻞ 10
دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻳﺘﻢ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ
اﻟﺴﻔﺮ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ٬
ﻋـﻠــﻰ أن ﻳـﻨـﻔــﻖ ﻣــﺎ ﻻ ﻳـﻘــﻞ ﻋﻦ
 100دﻳﻨﺎر ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻌﺮض.

وﺗ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎرﻳ ــﻒ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻔ ـﻘــﺔ ﺿﻤﻦ
ﻓﺌﺔ اﻟﺴﻔﺮ ،واﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﻢ داﺧــﻞ
أو ﺧــﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻓﻨﺎدق٬
ﺗﺬاﻛﺮ ﻃﻴﺮان ٬ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺳﻴﺎرات
أو ﻣﻦ أي ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺴﻔﺮﻳﺎت.
وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر إﺟﺮاء اﻟﺴﺤﺐ
ﻓ ــﻲ  21أ ﺑ ــﺮ ﻳ ــﻞ  ،2019ﺗـﺤــﺖ
إﺷــﺮاف ﻣﻤﺜﻞ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ ،وﺳ ـﻴ ـﺘ ــﻢ ﺧــﻼﻟــﻪ
ﻣ ـﻨــﺢ  5ﻓ ــﺎﺋ ــﺰﻳ ــﻦ ﻣ ــﻦ ﺣــﺎﻣـﻠــﻲ
ﺑـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺎﻗ ـ ـ ــﺎت ﺑ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻚ اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺞ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﻤﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ
ﺟﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺤﺼﻞ
ا ﻟ ـ ـﻔـ ــﺎ ﺋـ ــﺰ اﻷول ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺟ ــﺎ ﺋ ــﺰة
ﻧ ـﻘــﺪﻳــﺔ ﻗ ــﺪرﻫ ــﺎ  5000دﻳ ـﻨ ــﺎر،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻔﺎﺋﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺟـ ــﺎﺋـ ــﺰة ﻗـ ــﺪرﻫـ ــﺎ 2000
دﻳ ـﻨ ــﺎر ،أﻣ ــﺎ اﻟ ـﺠــﺎﺋــﺰة اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺳ ـﺘ ـﺘ ـﻀ ـﻤــﻦ  3ﻓــﺎﺋــﺰﻳــﻦ
ﻓ ـﺴ ـﻴ ـﺤ ـﺼــﻞ ﻛـ ــﻞ ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﻢ ﻋـﻠــﻰ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة ﻧ ـﻘــﺪﻳــﺔ ﻗ ــﺪرﻫ ــﺎ 1000
دﻳﻨﺎر.
وﺻـ ـ ـ ــﺮح ﻣـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ
اﻟـﻌــﺎم ﻟــﻼﺗـﺼــﺎﻻت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ أﺣﻤﺪ اﻷﻣﻴﺮ:
"ﻣــﻊ اﻗﺘﺮاب ﻣﻮﺳﻢ اﻟﻌﻄﻼت،
أﻃ ـ ـﻠـ ــﻖ ﺑـ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ــﺞ ﺣـﻤـﻠــﺔ
اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ
اﻟﺴﻔﺮ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻳ ـﺘ ـﻤ ـﺘ ــﻊ ﺑـ ـﻬ ــﺎ ﻋـ ـﻤ ــﻼؤه
ﺣﺎﻣﻠﻮ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
واﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺒ ـﻘ ــﺔ اﻟـ ــﺪﻓـ ــﻊ .وﻳ ـﺸ ـﻜــﻞ
ﺑـ ــﺮﻧـ ــﺎﻣـ ــﺞ اﻟـ ـﺤـ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـﺨ ــﺎص
اﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪاﺋﻢ ﻧﺤﻮ اﺛﺮاء
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ
اﻟ ـﻜ ــﺮام ،ﻣــﺎﻧـﺤــﺎ إﻳــﺎﻫــﻢ ﻓﺮﺻﺔ
اﺳﺘﻌﺎدة ﺑﻌﺾ ﻧﻔﻘﺎت ﻋﻄﻠﺔ
اﻟﺴﻔﺮ".

أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ رﻋــﺎﻳ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻟـﺒــﻼﺗـﻴـﻨـﻴــﺔ
ﻟ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﺪورة اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺔ ﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮض
اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎع اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ﻣـﻴـﻜــﺮ ﻓـﻴــﺮ-
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،(Maker Fair) 2019
واﺳ ـﺘ ـﻀــﺎﻓ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻟ ــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ أرض
اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎرض اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﺑـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ
ﻣ ـﺸ ــﺮف ﺻ ــﺎﻟ ــﺔ رﻗـ ــﻢ  ،8واﻟـ ــﺬي
ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ  5إﻟﻰ  9اﻟﺠﺎري،
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ.
وﺑـ ـ ـﻬ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ ،أﻛ ـ ــﺪت
اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮة اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ
واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺑــ"ﻣـﻌــﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟ ـ ـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ـ ــﻲ" ،ﺑـ ــﺎﺳ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻟـ ــﺪﻫ ـ ـﻴـ ــﻢ،
ﺣ ــﺮص اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘـﻌــﺎون
ﻣﻊ "اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر" ،ﻣﻦ
ﺧــﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟ ــﻼزم ﻟﻬﺬا
اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  -ﻣﻴﻜﺮ ﻓﻴﺮ،
اﻟﺬي وﻟﺪت ﻓﻜﺮﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت

اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،وﻳﻘﺎم ﻟﻠﻤﺮة
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ،
وﺣﺼﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت اﻟـ ــﺪﻫ ـ ـﻴـ ــﻢ إﻟ ـ ـ ــﻰ أن
"اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺗ ــﺆﻣ ــﻦ ﺑــﺄﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ دﻋــﻢ
اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎرض اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ؛ ﻣ ــﺎدﻳ ــﺎ
وﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ،ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻬﻢ
ﻟﻌﺮض أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ وﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ
وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻪ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ،اﻟــﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق
اﻟ ـ ـﺘـ ــﺰاﻣ ـ ـﻨـ ــﺎ ﺑ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ اﻟ ــﺮﻏـ ـﺒ ــﺔ
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ،ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ
ﻣــﺮﻛــﺰ ﻣــﺎﻟــﻲ وﺗ ـﺠ ــﺎري إﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻓﺎﻋﻞ وﻧﺎﺑﺾ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".
وﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺖ إﻟ ـ ـ ــﻰ أن اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮض
ﺳ ـﻴ ـﺸ ـﻬ ــﺪ ﻋـ ــﺮوﺿـ ــﺎ ﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳ ــﻊ
ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ دول ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ:
ﻗـﻄــﺮ ،ﻣـﺼــﺮ ،اﻟ ـﺴــﻮدان ،ﺗﻮﻧﺲ،
اﻷردن ،إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وأﻣﻴﺮﻛﺎ إﺿﺎﻓﺔ
إﻟــﻰ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻌﺮض

اﻟﺼﻨﺎع ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب؛ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ
وﻣ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﻦ ،ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﻮﻫ ــﻮﺑ ـﻴ ــﻦ
وأﺻ ـ ـﺤـ ــﺎب اﻷﻓ ـ ـﻜـ ــﺎر اﻹﺑ ــﺪاﻋ ـﻴ ــﺔ
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎﻻت اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ
واﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺔ ،واﻟـﻬـﻨــﺪﺳـﻴــﺔ
واﻟﺤﺮﻓﻴﺔ اﻟﻴﺪوﻳﺔ ،ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ
وأﻓﻜﺎرﻫﻢ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻮل
إﻟ ــﻰ ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ ﻛـﺒــﺮى ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ،
ﺑﺎﻧﺘﻘﺎء أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻔﺎﺋﺰة
ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒــﻞ ﻟـﺠـﻨــﺔ ﺗـﺤـﻜـﻴــﻢ ﺗـﺨـﺘــﺎر
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻓﻘﺎ ﻷﺳﺲ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ.
وأﺷ ــﺎرت اﻟﺪﻫﻴﻢ إﻟــﻰ ارﺗﻔﺎع
ﻋ ــﺪد اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ اﻟـﺼـﻨــﺎع
ﺑﻤﻘﺪار  40ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﻮاﻗﻊ 150
ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ ﺧﺼﺼﺖ
اﻟﻘﺎﻋﺔ رﻗﻢ  8ﻻﺣﺘﻀﺎن أﻧﺸﻄﺔ
وأﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻤﺮ 5

ﺑﺎﺳﻤﺔ اﻟﺪﻫﻴﻢ

أﻳﺎم ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻫﺬا
اﻟﻤﻌﺮض ﺗﻮاﻛﺒﻬﺎ ﺣﻤﻠﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ
وإﻋ ـ ــﻼﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺷ ــﺎﻣـ ـﻠ ــﺔ ﺑ ــﻮﺳ ــﺎﺋ ــﻞ
اﻹﻋـ ـ ـ ــﻼم اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ ووﺳ ــﺎﺋ ــﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

 :Ooredooأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن »زﻳﻦ« ُﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﺒﺮى
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ ﻟﺤﻤﻠﺔ »ﻛﻞ زﻳﻦ راﺑﺢ«

أﻋـﻠـﻨــﺖ  Ooredooاﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
أن ﻋﺪد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟـﻬــﺎﺗــﻒ اﻟــﺬﻛــﻲ My Ooredoo
وﺻ ـ ــﻞ إﻟ ـ ــﻰ أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن،
وﻳ ـﻬ ـﻴ ـﻤ ــﻦ ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ
أﻓﻀﻞ ﻋﺸﺮة ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ،
ﻣـ ـ ــﺆﻛـ ـ ــﺪة أن ﻫـ ـ ـ ــﺬا دﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟـﺘــﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻷﻓﻀﻞ
ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻹﺛﺮاء ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ.
وﻳﻤﻨﺢ ﺗﻄﺒﻴﻖ My Ooredoo
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء إﻣ ـﻜــﺎﻧ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻜــﻢ ﻓﻲ
ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺼﺮﻳﺔ أﻛﺜﺮ ،ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ
ﻣ ــﻊ ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻟـﺘــﻮﻓـﻴــﺮ
اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻌﻤﻼء.
وﻳ ـﻤ ـﻨــﺢ اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴــﻖ اﻟــﺮﺳ ـﻤــﻲ
ﺑﻨﺴﺨﺘﻪ اﻟﻤﻄﻮرة ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة
اﻟ ـ ـﻬـ ــﺎﺗـ ــﻒ اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻤ ــﻮل اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء
ً
ﺗـ ـﺤـ ـﻜـ ـﻤ ــﺎ أﻛـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎﻗـ ــﺎت
واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻀﻐﻄﺔ زر.
ُ
وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ
ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ،ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ
ﻧﻤﻂ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﻼء وﺗﺒﻨﻴﻬﻢ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ا ﻟـﺤــﺪ ﻳـﺜــﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
اﻟـﻘـﻴــﺎم ﺑــﺎﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ وﻓ ــﻖ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ،
دون وﺳﻄﺎء ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ
دﺧ ــﻮﻟ ـﻬ ــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ ﻟ ــﻮﺣ ــﺔ اﻟـﺘـﺤـﻜــﻢ
ً
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺴﺎﺑﻬﻢ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ دون
اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻹدﺧــﺎل أي ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﺔ .Ooredoo
وﻓـ ــﻲ ﺗـﻌـﻠـﻴــﻖ ﻟـ ــﻪ ،ﻗـ ــﺎل ﻣــﺪﻳــﺮ
أول إدارة اﻻﺗـﺼــﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﻟﺪى  Ooredooاﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﺠﺒﻞ
اﻷﻳ ــﻮب" :ﻧﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ،My Ooredoo
اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺮﻗﻤﻲ وإﺛ ــﺮاء ﺣﻴﺎة
ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ .ﻧﺴﻌﻰ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار إﻟﻰ
ﺗﺰوﻳﺪ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ رﻗﻤﻴﺔ
ﺳﻠﺴﺔ وﻣﺘﻄﻮرة".
وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﻮاﻓـ ــﺮ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎﻧـ ــﺎ إﻣـ ـﻜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ
ﺗ ـﻔ ـﻌ ـﻴ ــﻞ أو إﻟ ـ ـﻐـ ــﺎء اﺷـ ـﺘ ــﺮاﻛ ــﺎت
ﺷ ــﺮﻛ ــﺎء  Ooredooﻓ ــﻲ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ

ﻣﺠﺒﻞ اﻷﻳﻮب

اﻟـﻤـﺤـﺘــﻮى اﻟـﺘــﺮﻓـﻴـﻬــﻲ اﻟــﺮﻗـﻤــﻲ،
ﻣ ـﺜــﻞ  StarzPlayﻟﻠﻤﺴﻠﺴﻼت
واﻷﻓ ــﻼم واﻟـﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ،
و Anghamiﻟــﻸﻏــﺎﻧــﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻷﺟ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﻰ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،و Gameloftﻟﻸﻟﻌﺎب
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ.
وﺗﻌﺪ  Ooredooأول ﻣﺸﻐﻞ
اﺗﺼﺎﻻت ﻳﺪﻣﺞ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﺮوض
اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ داﺧ ـ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ ،ﻣﺎ
ﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺢ ﻟـ ـﻠـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔ ـ ــﺎدة
ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ﻣ ــﻦ ﻋـ ــﺮوض اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ،
ﻣ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﻞ ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوض Ooredoo
.Surprise
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪم اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓــﻲ اﺷ ـﺘــﺮاﻛــﺎت اﻷرﻗ ــﺎم
اﻷﺧ ـ ـ ـ ــﺮى ﻟ ـﻨ ـﻔ ــﺲ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺨ ــﺪم،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻟﻮﺣﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﺠﻮم ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺂت ،ﻳﻤﻜﻦ
ﻟـﻠـﻌـﻤـﻴــﻞ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼﻟ ـﻬــﺎ اﺳ ـﺘ ـﺒــﺪال
اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺎط ﺑ ـﻘ ـﺴــﺎﺋــﻢ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت ﻣــﻦ
أي ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎء ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻧـﺠــﻮم
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻜ ــﺎﻓ ــﺂت ،أو ﺗ ـﺤ ــﻮﻳ ــﻞ ﻧ ـﻘــﺎط
ﻷي ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮ ﻛـ ـﻴ ــﻦ آ ﺧ ـ ـ ــﺮ ﻳ ـ ـ ــﻦ ،أو
اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻐﺬاء
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

ﻛﺸﻔﺖ ﺷﺮﻛﺔ زﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﺒﺮى ،ﺳﻴﺎرة
ًّ
ﻛﻠﻴﺎ ،ﺿﻤﻦ
 Range Rover Evoque 2019اﻟﺠﺪﻳﺪة
ُ
ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة "ﻛﻞ زﻳﻦ راﺑﺢ" ،وﻫﻲ
اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ُﺗ ّ
ﻘﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺟﻮاﺋﺰ ﻓﻮرﻳﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﻦ ذوي اﻟﺪﻓﻊ اﻵﺟــﻞ واﻟﻤﺴﺒﻖ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺄﻋﻴﺎدﻫﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﺠﺎري.
وذﻛ ــﺮت اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ،أﻧـﻬــﺎ ﺗـﺤــﺮص ﻋﻠﻰ
ُﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟـﺸـﻌــﺐ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻓــﺮﺣـﺘــﻪ وﺑـﻬـﺠـﺘــﻪ ﻓﻲ
ُ
أﻋﻴﺎده اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺸﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم ،وذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼل إﻃﻼق أﻛﺒﺮ ﺣﻤﻼﺗﻬﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺪد
ً
داﺋﻤﺎ ﺑﺄﺟﻤﻞ وأﻛﺒﺮ اﻟﻌﺮوض ،ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺮص "زﻳﻦ"
ً
دوﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮب
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟـﻌــﺮوض واﻟـﺤـﻤــﻼت اﻷﻛﺜﺮ
ّ ً
ﺗﻤﻴﺰا ﻟﺘﻮاﻛﺐ ﻓﺮﺣﺔ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن أﻛﺒﺮ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأوﺿﺤﺖ "زﻳﻦ" أن اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ
ﺣﺘﻰ  28اﻟﺠﺎري ُﺗ ّ
ﻘﺪم ﺟﻮاﺋﺰ ﻓﻮرﻳﺔ ّ
ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟـﻌـﻤــﻼء ﻣــﻦ ذوي اﻟــﺪﻓــﻊ اﻵﺟ ــﻞ واﻟـﻤـﺴـﺒــﻖ ،واﻟﺘﻲ
ﺗـﺸـﻤــﻞ دﻗــﺎﺋــﻖ ﻣـﺠــﺎﻧـﻴــﺔ ،وﺳ ـﻌــﺎت إﻧـﺘــﺮﻧــﺖ )(GBs
ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ،ورﺻـﻴــﺪا إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻣﺠﺎﻧﻴﺎ ،واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻔﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺧﺮى ،إذ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼء
اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺒﻖ إﻻ إﻋــﺎدة ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﺑﻘﻴﻤﺔ 5
دﻧﺎﻧﻴﺮ أو أﻛـﺜــﺮ ،وﻣــﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼء اﻟــﺪﻓــﻊ اﻵﺟــﻞ إﻻ
دﻓــﻊ اﻟـﻔــﺎﺗــﻮرة ﺑﻘﻴﻤﺔ  5دﻧﺎﻧﻴﺮ أو أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ﺧﻼل
إﺣﺪى ﻗﻨﻮات اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ )ﻣﻮﻗﻊ زﻳﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ،
وﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ زﻳـ ــﻦ ﻟ ــﻸﺟ ـﻬ ــﺰة اﻟ ــﺬﻛ ـﻴ ــﺔ ،وﺑ ــﻮاﺑ ــﺔ Zain
 ،(Connectوذﻟــﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺣــﺪى اﻟﺠﻮاﺋﺰ
ً
ﻓﻮرا ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻓﻊ /إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ.
ُ
وﺑﻴﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﻣﻔﺎﺟﺂت ﺣﻤﻠﺔ "ﻛﻞ زﻳﻦ راﺑﺢ"
ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻓــﺮﺻــﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋـﻤــﻼء زﻳــﻦ ﻣــﻦ ذوي اﻟﺪﻓﻊ
اﻵﺟ ــﻞ واﻟـﻤـﺴـﺒــﻖ ﻟــﺮﺑــﺢ اﻟ ـﺠــﺎﺋــﺰة اﻟـﻜـﺒــﺮى ﺳـﻴــﺎرة
ًّ
ﻛﻠﻴﺎ ﻓﻲ
 Range Rover Evoque 2019اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟﺴﺤﺐ اﻷﺧﻴﺮ اﻟــﺬي ﺳﻴﻘﺎم ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﻤﻠﺔ،
إذ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻛــﻞ ﻋﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺔ واﺣ ــﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻛــﻞ  1دﻳ ـﻨــﺎر ﻳﻨﻔﻘﻪ ﻋـﻠــﻰ دﻓ ــﻊ اﻟ ـﻔــﺎﺗــﻮرة أو إﻋ ــﺎدة
ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻠﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ
ّ
اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻨﻘﺎط /اﻟﻔﺮص
ُّ
اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﺰ * 2526#ﺑﺤﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ زادت ﻧﻘﺎط
اﻟﻌﻤﻴﻞ زادت ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﺒﺮى.
وأﻛﺪت "زﻳﻦ" ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
اﺣـﺘـﻔــﺎﻻﺗــﻪ وأﻓ ــﺮاﺣ ــﻪ ﻓــﻲ ﻫ ــﺬه اﻷﺟ ـ ــﻮاء اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻀﻊ ﺑﺼﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه
ﺑــﺪﻋـﻤـﻬــﺎ ﻟـﻠـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت واﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ ذات

اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وﻳﻌﻮد إﻃﻼﻗﻬﺎ
ﻟﻬﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة إﻟﻰ إﻳﻤﺎﻧﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ
ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨــﺎص ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻓﺮاﺣﻪ واﺣﺘﻔﺎﻻﺗﻪ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ً
وأوﺿﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﻌﺖ ﺟﺪﻳﺎ إﻟﻰ إﺿﻔﺎء
ّ
ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻟﺘﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع
ﺑ ــﺎﻻﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎﻻت اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻣـﺒـﺘـﻜــﺮ ،وﻟـﺘـﻠـﺒــﻲ
ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ وﻟﺘﻔﺘﺢ ﻟﻬﻢ آﻓﺎﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪة
ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻬﻢ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﻞ أن ّ
ﺗﻘﺪم ﺗﺠﺮﺑﺔ
راﺋـﻌــﺔ وﻣـﻤـﻴــﺰة ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ اﻷﺣــﺪث
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﺿﺎﻓﺖ "زﻳﻦ" أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻧﺤﻮ ﻃﺮح أﺣﺪث
اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟــﺮاﺋــﺪة اﻟﺘﻲ
وﺻـﻠــﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮق اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ،ﻣــﺆﻛــﺪة أﻧﻬﺎ
ﻋﻨﺪ وﻋﺪﻫﺎ داﺋﻤﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻷﺳﻠﻮب
ﺣﻴﺎة ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﺸﺨﺼﻲ
أو اﻟﻌﻤﻠﻲ.
ً
وإذ أﻛﺪت اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﻊ داﺋﻤﺎ إﻟﻰ ﻣﺮاﺣﻞ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣ ــﻦ اﻻﻧـ ـﻔ ــﺮاد واﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰ ﻣ ــﻊ ﻋـﻤــﻼﺋـﻬــﺎ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ
أوﺿ ـﺤــﺖ ﻓــﻲ ذات اﻟــﻮﻗــﺖ أﻧ ـﻬــﺎ ﺗــﺮﺳــﺦ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
إﻃــﻼق ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺳﻌﻴﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻢ ﻧﺤﻮ
ﻣﻮاﻛﺒﺔ ًﺗﻄﻠﻌﺎت ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ،
ﻣﻮﺿﺤﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻈﻞ ﺗﻔﻲ داﺋﻤﺎ ﺑﻮﻋﻮدﻫﺎ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ
أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت وأﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت.
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اﻗﺘﺼﺎد

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ

 ٪٧٥.٩ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺣﻈﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻮق اﻷول
 ٪٦.٢ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺑﻤﻌﺪل ﺗﺪاول ﻳﻮﻣﻲ ﻧﺤﻮ  ٢٧.٧ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﺣﻘﻘﺖ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮى
أﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ
دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،إذ ﺑﻠﻐﺖ
 ٦١٠.٥ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر،
ﻧﺤﻮ ً
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ٥٧٤.٩
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

ذﻛ ـ ـ ــﺮ ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ "اﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎل" أن أداء
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ
ً
ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄداء ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ،
إذ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاول اﻟﻴﻮﻣﻲ،
وﻛــﺬﻟــﻚ اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟـﻤـﻄـﻠـﻘــﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟــﻰ ﻛﻤﻴﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ وﻋﺪد
اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ،وﻣﻌﻬﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق.
وأوﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻷول ﺣﻘﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺑﻨﺤﻮ  3.1ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،وﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ
ﻧﺤﻮ  1.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﻘﻖ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ،وﻫﻮ ﺣﺼﻴﻠﺔ
أداء اﻟﺴﻮﻗﻴﻦ ﻧﺤﻮ  2.5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ً
وﻛ ـﺴــﺐ أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﺸ ــﺎل ﻧﺤﻮ
 2.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف أن ﺳ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺣ ـﻘ ـﻘــﺖ ﻓ ــﻲ ﺷ ـﻬ ــﺮ ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى أﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﺑـﺴ ـﻴــﻮﻟــﺔ
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ 610.5
ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ،إذ
ً
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى
 574.9ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺷﻬﺮ
دﻳﺴﻤﺒﺮ ،أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗـﻔــﺎع ﺑﻠﻐﺖ
 6.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﻗﻴﻤﺔ
اﻟـﺘــﺪاول اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﺸﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻧﺤﻮ
 27.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ) 22ﻳــﻮم ﻋﻤﻞ(،
أي ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺤﻮ  6.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ
ﻣـﻌــﺪل ﺗـﻠــﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺸﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟﺒﺎﻟﻎ  26.1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 22ﻳﻮم
ﻋـﻤــﻞ( .وارﺗ ـﻔــﻊ اﻟـﻤـﻌــﺪل ذاﺗ ــﻪ ﺑﻨﺤﻮ
 64.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إذا ﻣﺎ ﻗﻮرن ﺑﻤﺴﺘﻮى
ً
ﻋﺎم  2018ﻛﺎﻣﻼ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻌﺪﻟﻪ ﻧﺤﻮ
ً
ً
 16.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﻣﺮﺗﻔﻌﺎ أﻳﻀﺎ
ﺑﻨﺤﻮ  89ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إذا ﻗﻮرن ﺑﻨﻔﺲ
اﻟﻔﺘﺮة ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺎم اﻟﻔﺎﺋﺖ ،ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ
ﻣﻌﺪل ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ  2018ﻧﺤﻮ 14.8
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

وﻟ ـ ــﻢ ﻳ ـﺤ ـﺼ ــﻞ ﻧ ـﺼ ــﻒ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻟﻤﺪرﺟﺔ إﻻ ﻋﻠﻰ  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،ﺿﻤﻨﻬﺎ  50ﺷﺮﻛﺔ
ﺣﻈﻴﺖ ﺑﻨﺤﻮ  0.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،و 9ﺷﺮﻛﺎت ﻣـﻦ دون
أي ﺗﺪاول .أﻣﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ،ﻓﻘﺪ
ﺣﻈﻴﺖ  12ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
ﺗﺒﻠﻎ  1.4ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓـﻘــﻂ ﻣــﻦ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ 11.3
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،ذﻟﻚ
ﻳﻌﻨﻲ أن ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻳﺤﺮم ﻧﺤﻮ
ﻧ ـﺼــﻒ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﺪرﺟ ــﺔ ﻣـﻨـﻬــﺎ،
وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ،ﻳﻤﻴﻞ إﻟــﻰ ﺷﺮﻛﺎت
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺿﺌﻴﻠﺔ .أﻣﺎ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﺳ ــﻮاق اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ ﺧــﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ
 ،2019ﻓﻜﺎن ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

اﻟﺴﻮق اﻷول:
ﺣﻈﻲ ﺑﻨﺤﻮ  463.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
أو ﻣ ــﺎ ﻧـﺴـﺒـﺘــﻪ  75.9ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣﻦ
ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،وﺿﻤﻨﻪ ﺣﻈﻴﺖ
 50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ 87.7
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻟﺘﻪ ،وﻧﺤﻮ 66.6
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ،
ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤ ــﺎ ﺣـ ـﻈـ ـﻴ ــﺖ ﻧـ ـﺼ ــﻒ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎﺗ ــﻪ
اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ أو ﻧﺤﻮ 12.3
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻟﺘﻪ .وﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل
ً
ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻴﺎ ،
ﺣﻴﺚ ﺣﻈﻴﺖ  4ﺷﺮﻛﺎت ﺿﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ  71.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻟﺘﻪ.

اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ:
ﻧﺎل ﻧﺤﻮ  147ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أو
ﻧ ـﺤــﻮ  24.1ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ ﺳـﻴــﻮ ﻟــﺔ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،وﺿﻤﻨﻪ ﺣﻈﻴﺖ  20ﻓﻲ

ا ﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ ﺷــﺮ ﻛــﺎ ﺗــﻪ ﻋـﻠــﻰ  79.5ﻓﻲ
ا ﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ ﺳـﻴــﻮ ﻟـﺘــﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻛﺘﻔﺖ
 80ﻓــﻲ ا ﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ ﺷــﺮ ﻛــﺎ ﺗــﻪ ﺑﻨﺤﻮ
 20.5ﻓــﻲ ا ﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ ﺳـﻴــﻮ ﻟـﺘــﻪ ،وﻻ
ﺑـ ـ ــﺄس ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺘ ــﺬﻛـ ـﻴ ــﺮ ﺑـ ـ ــﺄن ﺿ ـﻌــﻒ
ﺳ ـ ـﻴـ ــﻮﻟـ ــﺔ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺎﺗـ ــﻪ ﻛ ـ ـ ــﺎن اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻞ
اﻷﺳـ ــﺎﺳـ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼ ـﻨ ـﻴ ـﻔ ـﻬــﺎ ﺿـﻤــﻦ
ا ﻟ ـﺴــﻮق ا ﻟــﺮ ﺋـﻴـﺴــﻲ ،و ﻫ ــﻮ ﺗﺼﻨﻴﻒ

ﻗــﺎ ﺑــﻞ ﻟـﻠـﺘـﻄــﻮر ﻣــﻊ ار ﺗ ـﻔ ــﺎع ﺳﻴﻮﻟﺔ
أي ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺿ ـﻤ ـﻨــﻪ ،ﻣ ــﺎ ﻟ ــﻢ ﺗـﺼـﺒــﺢ
ﺷﺤﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻹدراج
ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.

ﺳﻮق اﻟﻤﺰادات:
ﺣﺼﺪ ﻧﺤﻮ  14.8أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻓﻘﻂ

ﺻﺤﺔ ﻗﺮار رﻓﻊ رﺳﻢ اﺷﺘﺮاك اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺒﺮراﺗﻪ
ﺗﻨﺎول ﺗﻘﺮﻳﺮ "اﻟﺸﺎل" اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻫـ ـ ــﺬا اﻷﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻮع ﻣـ ــﻮﺿـ ــﻮع ﺳ ـﻴــﻮﻟــﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ورﺳﻢ اﻻﺷﺘﺮاك،
وأن ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﺎﻧﺖ
ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣـﻨــﺬ أزﻣ ــﺔ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻋﺎم  ،2008ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ،وﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﺳﻴﻮﻟﺘﻬﺎ،
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌﺮ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ
ﺑﺨﺼﻢ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ،
ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻗــﺪرﻧــﺎ اﻟﺨﺼﻢ ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻤﺎ ﻳــﺮاوح ﺑﻴﻦ  30و 80ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ.
ووﻓ ـ ـ ــﻖ اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ،ﻓ ـ ــﺈن ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى
اﻟ ـﺴ ـﻴــﻮﻟــﺔ ﺗـﺤـﺴــﻦ ﻣ ــﻊ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤــﺎت
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﻷﺳ ـ ــﻮاق اﻟ ـﺒــﻮرﺻــﺔ وﻣــﻊ
ﺗﻄﻮرﻫﺎ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻴﻮﻣﻲ
ﻟ ـﺴ ـﻴــﻮﻟــﺔ ﺷ ـﻬ ــﺮ ﻳ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺼــﺮم،
واﻟـﺒــﺎﻟــﻎ ﻧـﺤــﻮ  27.7ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳـﻨــﺎر،
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮى  1.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣــﻦ ﺳﻴﻮﻟﺘﻬﺎ ﻟﻨﺤﻮ  50ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣــﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻤــﺪرﺟــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮﻗﻴﻦ اﻷول واﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎﺻـ ـﻴ ــﻞ ﺑ ـ ـﺸـ ــﺄن اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار

اﻷﺧﻴﺮ ﻹدارة اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،ﻓﻘﺪ أﺑﻠﻐﺖ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﺪرﺟ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﺴــﻮﻗـﻴــﻦ
اﻷول واﻟﺮﺋﻴﺴﻲ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﺴﻘﻒ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺮﺳﻢ اﻻﺷﺘﺮاك ﻣﺎ ﻟﻢ
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻳﻮﻣﻲ أﻋﻠﻰ
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى  54.5أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
وﺑـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ ﺟ ــﺮد ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻛــﺎت ،اﻟـﺘــﻲ
ﺣﻘﻘﺖ ﻫــﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣــﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻋﺎم  ،2018ﻳﺘﻀﺢ أن  34ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ
اﻟﺴﻮﻗﻴﻦ ﺣﻘﻘﺖ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻋﺠﺰت  129ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ،
أي إن  20.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻓﻘﻂ اﺟﺘﺎزت اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.
وإذا ا ﺣ ـ ـﺘ ـ ـﺴ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﺎ ا ﻟـ ـﺸ ــﺮ ﻛـ ـﺘـ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻤﺮﺷﺤﺘﻴﻦ ﻟــﻼرﺗـﻘــﺎء إﻟ ــﻰ اﻟـﺴــﻮق
اﻷول ﻓــﻲ اﻟـﺸـﻬــﺮ اﻟ ـﺠ ــﺎري ،ﻧـﺠــﺪ أن
ﺟﻤﻴﻊ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت ﻓــﻲ اﻟ ـﺴــﻮق اﻷول
اﻟﺒﺎﻟﻎ  19ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺪ اﺟﺘﺎزت اﺧﺘﺒﺎر
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،أي ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻫﻲ 100
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﺗـﻨـﺨـﻔــﺾ ﻧﺴﺒﺔ
ﻧﺠﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ اﺟﺘﺎزت اﺧﺘﺒﺎر
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ إﻟﻰ
ﻧﺤﻮ  10.4ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،أي  15ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﻦ أﺻﻞ  144ﺷﺮﻛﺔ.

وﻣ ــﺎ ﻟ ــﻢ ﺗـﻔـﺼــﺢ ﻋ ـﻨــﻪ اﻟ ـﺒــﻮرﺻــﺔ،
ﻫﻮ ﻣﺒﺮرات ذﻟــﻚ اﻟـﻘــﺮار ،أو ﻣﺒﺮرات
اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﺠــﺎل ﻓ ــﻲ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘــﻪ ،وﻣ ــﺎ إذا
ﻛ ــﺎن ذﻟ ــﻚ ﻫ ــﻮ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺎر اﻟـ ـ ــﺪارج ﻓﻲ
ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﺧﺮى ،ﻟﻜﻦ ،ﻳﻈﻞ
ً
اﻟﻘﺮار ﺻﺤﻴﺤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ
رﻓ ــﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹدراج ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت
ﻏ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺴــﺎﺋ ـﻠــﺔ ،ﻏـ ــﺮض اﺳـﺘـﺜـﻨــﺎﺋــﻲ،
ﻫﺪﻓﻪ ﺧﻔﺾ اﻟﻤﻌﺮوض ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ
ﺑﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ
ﻣــﺎ ﺑـﻴــﻦ ﺷـﺤــﺔ اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ -أي ﺟﺎﻧﺐ
اﻟ ـﻄ ـﻠ ــﺐ -وﻓ ــﺎﺋ ــﺾ اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮوض ﻣــﻦ
اﻷﺳﻬﻢ.
ً
واﻟﻘﺮار اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ وﺻﺤﻴﺢ أﻳﻀﺎ
إذا ﻛﺎﻧﺖ إدارة اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄن
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﺎﻟﻴﺔ
ً
ﻧﺴﺒﻴﺎ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺑﺤﺎﺟﺔ
إﻟ ــﻰ ﻋ ــﺪد ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟـﺴــﺎﺋـﻠــﺔ ﺑـﻤــﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ذﻟ ــﻚ ﻣــﻦ ﺟﻬﺪ
وﺗﻜﻠﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﺿﺮورﻳﻴﻦ.
وﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ إذا ﻛﺎن وﺳﻴﻠﺔ
ﺿـ ـﻐ ــﻂ ﻟـ ــﺪ ﻓـ ــﻊ إدارات ا ﻟـ ـﺸ ــﺮ ﻛ ــﺎت
وﻣ ــﻼﻛ ـﻬ ــﺎ ﻟ ـﺤــﺚ اﻟـﻤـﺘـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ ﻋﻠﻰ
ﺗ ــﺪاول أﺳـﻬــﻢ ﺷــﺮﻛــﺎﺗـﻬــﻢ ،ﻷﻧ ــﻪ ﻋﻤﻞ

ﺧﺎﻃﺊ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻹدارة
وﻻ ﺣ ـﺘ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻫ ـﻤ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺘ ــﺮوﻳ ــﺞ
ﻟﺘﺪاول أﺳﻬﻤﻬﻢ.
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻞ ،ﻓ ــﺈن اﻟ ـﻘ ــﺮار ﺧﺎﻃﺊ
ً
أﻳﻀﺎ إذا ﻛــﺎن ﻏﺮﺿﻪ زﻳــﺎدة اﻟﻌﺎﺋﺪ
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﻮرﺻﺔ
ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣـﺴـﺘــﻮى أﺳـﻌــﺎر
اﻟـ ـﻤ ــﺰاﻳ ــﺪة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ـﺼ ـﻬــﺎ ،ﻷن
ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﻜﺴﻴﺔ إذا ارﺗﻔﻌﺖ
ﺣـ ـ ــﺎﻻت اﻹﻧ ـ ـﺴ ـ ـﺤـ ــﺎب ،واﻟ ـﺘ ـﻌ ــﻮﻳ ــﺾ
اﻟ ـﺒــﺎﻟــﻎ  45أﻟـ ــﻒ ،أو ﻓ ــﺮق اﻻﺷ ـﺘ ــﺮاك
ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺎت ﺿﻌﻴﻔﺔ اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ ،ﻟﻴﺲ
اﻷﺳ ـ ـ ــﺎس ﻓ ــﻲ إﻳ ـ ـ ـ ــﺮادات اﻟ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ.
ورﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن أي ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺮرات
اﻟ ـﻤــﺬﻛــﻮرة ﻫــﻮ اﻟـﻤـﻘـﺼــﻮد ،وﻧﻌﺘﻘﺪ
ﺑ ـﻀ ــﺮورة ﺗـﻌــﺮﻳــﻒ إدارة اﻟـﺒــﻮرﺻــﺔ
ﺑﻤﺒﺮرات ﻗﺮارﻫﺎ أو اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل.

أو ﻧﺤﻮ  0.0024ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻟﺔ
ً
اﻟ ـﺒــﻮرﺻــﺔ ،وذﻟ ــﻚ أﻳ ـﻀــﺎ ﻓــﻲ ﺣــﺪود
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ،ﻓﺎﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎس ﻫﻮ إﻋﻄﺎء
ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﺎﻓﺬة ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ،
ﺣﺘﻰ وإن ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻷي ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺪاول
إﻻ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ،وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ
أن ﻧـﺸـﻬــﺪ ﻃ ـﻔــﺮة ﻣ ـﻨ ـﻔــﺮدة ﻓ ــﻲ ﻗﻴﻤﺔ
ﺗﺪاوﻻﺗﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﻦ واﻵﺧﺮ.

 ١.٦ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺎل "اﻟﺸﺎل" ،ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ،إﻧﻪ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء
ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2019اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ  ،2019-2018وﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﺸﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ﻣﻌﻈﻤﻪ ،ﻧﺤﻮ  58.34دوﻻرا،
ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﻨﺤﻮ  1.88دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ
ﻧﺤﻮ  %3.3ﻋﻦ ﻣﻌﺪل دﻳﺴﻤﺒﺮ ،اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺤﻮ 56.46
دوﻻرا ،وﻫــﻮ أﻋـﻠــﻰ ﺑﻨﺤﻮ  8.34دوﻻرات ،أي ﺑﻤﺎ
ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ  ،%16.7ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ اﻟﻤﻘﺪر
ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﺎﻟﻎ  50دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ﺣﻘﻖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ
اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻣـﻌــﺪﻻ ﺑ ـﺤــﺪود  69.1دوﻻرا ﻟﻤﺎ
ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وﻫــﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ
ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،2018-2017
اﻟﺒﺎﻟﻎ  54.5دوﻻرا ﺑﻨﺤﻮ  ،%27وأدﻧــﻰ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ
اﻟﺘﻌﺎدل ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ  75دوﻻرا ﺑﻨﺤـﻮ
 5.9دوﻻرات ،أو ﻧﺤـﻮ .%7.9-
وﻳ ـﻔ ـﺘــﺮض أن ﺗ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺣـﻘـﻘــﺖ إﻳ ـ ــﺮادات
ﻧﻔﻄﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺤﻮ 17.7
ﻣـﻠـﻴــﺎر دﻳ ـﻨــﺎر ،وإذا اﻓـﺘــﺮﺿـﻨــﺎ اﺳـﺘـﻤــﺮار ﻣﺴﺘﻮﻳﻲ
اﻹﻧﺘﺎج واﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻴﻬﻤﺎ -وﻫﻮ اﻓﺘﺮاض ﻗﺪ

ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ -ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﻠﻎ ﺟﻤﻠﺔ اﻹﻳــﺮادات
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ 21.3
ﻣـﻠـﻴــﺎرا ،وﻫــﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﻋﻠﻰ ﺑﻨﺤﻮ  7.9ﻣـﻠـﻴــﺎرات ﻋﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺪرة ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺤﻮ  13.3ﻣﻠﻴﺎرا.
وﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺤﻮ  1.7ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر إﻳﺮادات ﻏﻴﺮ
ﻧﻔﻄﻴﺔ ،واﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷوﻟﻴﺔ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
أﻋﻠﻰ ،ﺳﺘﺒﻠﻎ ﺟﻤﻠﺔ إﻳﺮادات اﻟﻤﻮازﻧﺔ ،ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻧﺤﻮ  23.1ﻣﻠﻴﺎرا ،وﻫـﻲ أﻋﻠـﻰ ﺑﻨﺤـﻮ 7.1
ﻣﻠﻴﺎرات ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻳ ــﺮادات اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ أرﻗﺎم
اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .2018-2017
وﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻫــﺬا اﻟــﺮﻗــﻢ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺤﻮ  21.5ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن
ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2019-2018
ﻓﺎﺋﻀﺎ ﺑﺤﺪود  1.6ﻣﻠﻴﺎر ،ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺄن
ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻫﺬا اﻟﻔﺎﺋﺾ إن اﺳﺘﻤﺮت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ﻓﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض دون ﻣﻌﺪﻻت ﺷﻬﺮي دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018
وﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2019وﻣــﺎزال أﻣــﺎم اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺷﻬﺮان.

ً
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺷﺮات »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﺳﺠﻠﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺧﻼل ٢٠١٨
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻧﺨﻔﻀﺖ إﻟﻰ ٪١.٣٨
ﺣﻘﻖ اﻟﺒﻨﻚ »اﻟﻮﻃﻨﻲ«
ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻨﺤﻮ ١٢٤.١
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
ﻧﺤﻮ  ١١٠.١ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ،٢٠١٧
ﻣﻤﺎ رﻓﻊ ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات
اﻟﻔﻮاﺋﺪ )ﻓﻲ ﺷﻘﻴﻬﺎ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي واﻹﺳﻼﻣﻲ( إﻟﻰ
ﻧﺤﻮ ٦٩٠.٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

أﻓ ـ ـ ــﺎد اﻟ ـ ـﺸـ ــﺎل ﺑ ـ ــﺄن ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
اﻟﻮﻃﻨﻲ أﻋﻠﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟـﻤـﻨـﺘـﻬـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ  31دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ ،2018
وأﻇﻬﺮت أن ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺒﻨﻚ "ﺑﻌﺪ
ﺧـﺼــﻢ اﻟ ـﻀــﺮاﺋــﺐ" ﺑـﻠــﻎ ﻧـﺤــﻮ 393.9
ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﺑــﺎرﺗ ـﻔــﺎع ﻗ ــﺪره 51.6
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  15.1ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  342.3ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم .2017
وﺑ ـ ـﻠـ ــﻎ ﺻـ ــﺎﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ــﺮﺑ ـ ــﺢ اﻟـ ـﺨ ــﺎص
ﺑ ـﻤ ـﺴــﺎﻫ ـﻤــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻧ ـﺤــﻮ 370.7
ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣﻊ
ً
ﻧﺤﻮ  322.4ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻓﻲ
ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ ﻋـ ــﺎم ،2017

أي ﺑ ــﺎر ﺗـ ـﻔ ــﺎع ﺑ ـﻨ ـﺤــﻮ  48.3ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن
دﻳـ ـﻨ ــﺎر أو ﻣ ــﺎ ﻧـﺴـﺒـﺘــﻪ ﻧ ـﺤــﻮ  15ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﺮد اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ
إﻟــﻰ اﻻرﺗـﻔــﺎع ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳ ــﺮادات
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ أﻋﻠﻰ ﻣــﻦ ارﺗﻔﺎع
إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮوﻓــﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ،
ﺻ ــﺎﺣ ـﺒ ـﻬ ـﻤ ــﺎ اﻧـ ـﺨـ ـﻔ ــﺎض ﻓـ ــﻲ ﺟـﻤـﻠــﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت.
ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔ ـ ــﺎﺻـ ـ ـﻴ ـ ــﻞ،
ارﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ إﻳــﺮادات
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻨﺤﻮ 7.4
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ أي ﻧﺤﻮ
 6 0 . 5ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻮ ن
دﻳﻨﺎر ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ
ﻧـﺤــﻮ 883.2
ﻣ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﻮن
دﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎر،

ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  822.7ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .2017
وارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺪ إﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻟﻠﺒﻨﻚ
"ﺑــﺎﺳـﺘـﺜـﻨــﺎء اﻹﻳ ـ ـ ــﺮادات ﻣ ــﻦ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ
اﻹﺳـ ـ ــﻼﻣـ ـ ــﻲ" ﺑ ـﻨ ـﺤ ــﻮ  154.6ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن
دﻳﻨﺎر ،وارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻮاﺋﺪ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ" ﺑﻨﺤﻮ
 107.1ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،وﺑﺬﻟﻚ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺪ
ﺻﺎﻓﻲ إﻳ ــﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﻨﺤﻮ 47.5
ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ،ﻟﻴﺒﻠﻎ  566.3ﻣﻠﻴﻮن
ً
دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  518.9ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ.
وﺣـﻘــﻖ اﻟﺒﻨﻚ ﺻــﺎﻓــﻲ إﻳـ ــﺮادات ﻣﻦ
اﻟ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ اﻹﺳـ ــﻼﻣـ ــﻲ ﺑ ـﻨ ـﺤــﻮ 124.1
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺤﻮ 110.1
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،2017ﻣﻤﺎ
رﻓـ ــﻊ ﺻ ــﺎﻓ ــﻲ إﻳـ ـ ـ ــﺮادات اﻟ ـﻔ ــﻮاﺋ ــﺪ )ﻓــﻲ
ﺷﻘﻴﻬﺎ اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴــﺪي واﻹﺳ ــﻼﻣ ــﻲ( إﻟــﻰ
ﻧﺤﻮ 690.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
ﻧﺤﻮ  629ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر أي ﺑﺎرﺗﻔﺎع
ً
ﺑﻨﺤﻮ  61.5ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ.
وارﺗ ـ ـﻔ ـ ـﻌ ـ ــﺖ ﺟـ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺮوﻓـ ــﺎت
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﻘﻴﻤﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،إذ ﺑﻠﻎ
ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ  10.9ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳـﻨــﺎر أو ﻣﺎ
ً
ﻧـﺴـﺒـﺘــﻪ  4.1ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،وﺻـ ــﻮﻻ إﻟــﻰ
ﻧ ـﺤــﻮ  276.3ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ
ً
ﺑﻨﺤﻮ  265.4ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم
 .2017ﺗ ـﺤ ـﻘــﻖ ذﻟـ ــﻚ ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ ارﺗ ـﻔ ــﺎع
ﺑﻨﻮد ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ،
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻨﺪ إﻃﻔﺎء ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ وﺑﻨﺪ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺒﺎﻧﻲ
وﻣﻌﺪات.
وﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺸﺎل،
ﺑــﺎﻓـﺘــﺮاض اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﺄﺛﻴﺮ

ﺗ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻧ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ ﺑ ـﻨ ــﻚ ﺑ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺎن ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،ﻛﺎن اﻻرﺗﻔﺎع
ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ
 212.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 219.6
ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ،أي ارﺗـﻔـﻌــﺖ ﺑـﻨـﺤــﻮ 7
ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ أو ﻧـﺤــﻮ  3.3ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻧﺤﻮ
ً
 179.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﺑﻨﺤﻮ
 8.5ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﺑ ـﻨ ـﺤــﻮ 188.2
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﺗـﺸـﻴــﺮ اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ،
إﻟ ــﻰ أن إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدات ﺳﺠﻞ
ً
ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻠﻎ  1.39ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر أي ﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺘﻪ  5.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ
 27.42ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم
 2017ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ  26.03ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر،
واذا اﺳـﺘـﺜـﻨـﻴـﻨــﺎ ﺗــﺄﺛـﻴــﺮ ﺗـﺠـﻤـﻴــﻊ ﺑﻨﻚ
ﺑﻮﺑﻴﺎن ﺗﺼﺒﺢ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻧﺤﻮ 4.6
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮاﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻋﺎم .2017
وﺣـﻘـﻘــﺖ ﻣـﺤـﻔـﻈــﺔ ﻗ ــﺮوض وﺳـﻠــﻒ
ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ﻟﻠﻌﻤﻼء،
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗـ ـﺸـ ـﻜ ــﻞ أﻛـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﻣـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺔ ﻓــﻲ
ً
ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺒﻨﻚ ،ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ
 6.9ﻓــﻲ ا ﻟـﻤـﺌــﺔ وﻗﻴﻤﺘﻪ  1.001ﻣﻠﻴﺎر
دﻳﻨﺎر ،ﻟﻴﺼﻞ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ إﻟﻰ
 15.503ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر) 56.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات( ،ﻣﻘﺎﺑﻞ 14.502
ً
ﻣـﻠـﻴــﺎرا ) 55.7ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟـ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدات( ﻓ ــﻲ ﻋـ ــﺎم  ،2017وإذا
اﺳﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن
ﻓﻲ ﺷﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﻗﺪ
ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺤﻮ  5.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
واﻧ ـ ـﺨ ـ ـﻔ ـ ـﻀـ ــﺖ ﻧ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮوض

اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﺜ ــﺮة ﻣـ ــﻦ إﺟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ اﻟـﻤـﺤـﻔـﻈــﺔ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ  1.38ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣــﻊ  1.42ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ
ﻋﺎم  ،2017واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ
اﻟـ ـﻘ ــﺮوض اﻟـﻤـﺘـﻌـﺜــﺮة إﻟ ــﻰ  228.1ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  287ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗـﺸـﻴــﺮ اﻷرﻗ ــﺎم إﻟــﻰ أن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ )ﻣ ـ ــﻦ ﻏ ـﻴ ــﺮ اﺣـ ـﺘـ ـﺴ ــﺎب ﺣ ـﻘــﻮق
ً
اﻟـﻤـﻠـﻜـﻴــﺔ( ﻗــﺪ ﺳﺠﻠﺖ ارﺗ ـﻔــﺎﻋــﺎ ﺑﻠﻐﺖ
ﻗﻴﻤﺘﻪ  1.25ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ
 5.6ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺑـﻌــﺪ أن ﻛــﺎﻧــﺖ 22.47
ﻣـﻠـﻴــﺎر دﻳ ـﻨ ــﺎر ﻓ ــﻲ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ ﻋ ــﺎم ،2017
ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  23.72ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.
وإذا اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨ ـﻴ ـﻨــﺎ ﺗ ــﺄﺛ ـﻴ ــﺮ ﺗـﺠـﻤـﻴــﻊ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ،ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ
ﻧﺤﻮ  4.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮاﻫﺎ
ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋــﺎم  .2017وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ
إﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠــﻮﺑــﺎت إﻟـ ــﻰ إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ
اﻟـ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدات ﻧ ـﺤــﻮ  86.5ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  86.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
.2017
وﺗـﺸـﻴــﺮ ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ ﺗـﺤـﻠـﻴــﻞ اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ أن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻨﻚ
ً
ﺳ ـﺠ ـﻠ ــﺖ ارﺗ ـ ـﻔـ ــﺎﻋـ ــﺎ ﻣـ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﻣـ ــﻊ ﻋ ــﺎم
 ،2017إذارﺗ ـﻔ ــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﻌــﺎﺋــﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﻌــﺪل ﺣ ـﻘــﻮق اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ اﻟـﺨــﺎص
ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ )  ،(ROEﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ
 12ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻋﻨﺪ  10.9ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ .وارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل
رأس اﻟﻤﺎل ) ،(ROCﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 65
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﻨﺤﻮ  59.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وارﺗﻔﻊ أﻳﻀﺎ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺪل اﻟﻤﻮﺟﻮدات ) ،(ROAﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ
ﻧﺤﻮ  1.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ 1.4

ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ .وﺗﺤﺴﻨﺖ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ
اﻟــﻮاﺣــﺪ )  (EPSﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ 58
ً
ﻓ ـﻠ ـﺴــﺎ ،ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﻤـﺴـﺘــﻮى اﻟــﺮﺑـﺤـﻴــﺔ
اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  2017اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
َ
ﻧﺤﻮ  50ﻓﻠﺴﺎ.
وﺑ ـﻠ ــﻎ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ ﻣ ـﻀ ــﺎﻋ ــﻒ اﻟ ـﺴ ـﻌــﺮ/
رﺑـﺤـﻴــﺔ اﻟـﺴـﻬــﻢ اﻟ ــﻮاﺣ ــﺪ ) (P/Eﻧﺤﻮ
 14.4ﻣﺮة ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  14.6ﻣﺮة )أي
ﺗﺤﺴﻦ( ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ارﺗﻔﺎع رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ  16ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﻔﺎع أﻗﻞ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ
اﻟﺴﻮﻗﻲ وﺑﻨﺴﺒﺔ  14.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ
ﻣﺴﺘﻮاﻫﻤﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ .2017
وﺑ ـﻠ ــﻎ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ ﻣ ـﻀ ــﺎﻋ ــﻒ اﻟ ـﺴ ـﻌــﺮ/
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ) (P/Bﻧﺤﻮ  1.4ﻣﺮة،
ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﻨﺤﻮ  1.2ﻣــﺮة ﻟـﻌــﺎم .2017
وأﻋـ ـﻠ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﻧ ـﻴ ـﺘــﻪ ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ أرﺑـ ــﺎح
ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ً
اﻹﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  35ﻓﻠﺴﺎ
ً
ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ وﺗــﻮزﻳــﻊ  5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣﻨﺤﺔ ،و ﻫ ــﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺴﻬﻢ ﺣﻘﻖ
ً
ً
ﻋــﺎﺋــﺪا ﻧـﻘــﺪﻳــﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ  4.2ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺳـﻌــﺮ اﻹﻗ ـﻔــﺎل ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ً
 2018/12/31وا ﻟـ ـﺒ ــﺎ ﻟ ــﻎ  834ﻓـﻠـﺴــﺎ
ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ.

 27.4ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮدات
اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻨﻤﻮ %5.4
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ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ

ﻧﻤﻮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات ...واﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﻌﻤﺎﻧﻲ

ﻣﺆﺷﺮ دﺑﻲ ﻳﻘﻮد اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت وﻧﻤﻮ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻗﻮي ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ وﻣﺤﺪود ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ وﻗﻄﺮ
ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺑﻮرﺻﺔ
ﻣﺆﺷﺮات ً
ﺳﺠﻠﺖ ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ واﺿﺤﺎ وﺧﺴﺮ
ﻣﺆﺷﺮاﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎن ﺑﻨﺴﺐ
واﺿﺤﺔ إذ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ
اﻟﻌﺎم ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻷﺧﻴﺮ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٠.٧ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺳﺠﻞ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ﺧﺴﺎرة
أﻛﺒﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ١.١ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ رﺑﺢ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﺑﺄداء أﻓﻀﻞ ﻣﻦ
ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺛﻠﺚ ﻧﻘﻄﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ.

ﻣــﺎﻟــﺖ ﻣــﺆﺷــﺮات أﺳ ــﻮاق اﻟﻤﺎل
اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻠ ــﻮن اﻷﺧ ـﻀــﺮ
ﺧــﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳـﺒــﻮع اﻷﺧﻴﺮ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺮ اﻷول ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم،
وﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎءت ﻣـ ـﺤـ ـﺼـ ـﻠ ــﺔ اﻷﺳ ـ ـﺒ ـ ــﻮع
إﻳ ـ ـﺠـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﺨـ ـﻤـ ـﺴ ــﺔ ﻣ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮات
وﺗ ـ ــﺮاﺟ ـ ــﻊ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮﻳ ــﻦ ﻓـ ـﻘ ــﻂ ﻫـﻤــﺎ
ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـﻌ ــﺎم
وﻣ ــﺆﺷ ــﺮ ﺳ ـ ــﻮق ﺳ ـﻠ ـﻄ ـﻨــﺔ ﻋ ـﻤ ــﺎن،
وﻛــﺎن ﻣﺆﺷﺮ ﺳــﻮق دﺑــﻲ اﻷﻓﻀﻞ
ﺑـﻨـﻤــﻮ ﻛـﺒـﻴــﺮ ﺗ ـﺠــﺎوز  2ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺗ ــﻼه ﻣ ــﺆﺷ ــﺮا ﺳــﻮﻗــﻲ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ
ا ﻟــﺮ ﺋـﻴـﺴــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
وﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺎرﺗﻔﺎع
ﺟﻴﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
رﺑﺢ ﻣﺆﺷﺮا ﺳﻮﻗﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ وﻗﻄﺮ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣ ـﺤــﺪودة أﻗ ــﻞ ﻣــﻦ ﻧﺼﻒ
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟــﻸول ُ
وﻋﺸﺮ ﻧﻘﻄﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﻸﺧﻴﺮ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﺑـﻨـﺴــﺐ ﻣـﺘـﻔــﺎوﺗــﺔ اﻷﻛ ـﺒــﺮ ﻟﻤﺆﺷﺮ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.7
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺛﻠﺚ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق ﻋﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ.

ﻣﺆﺷﺮ MD30
ﺗــﻢ اﻹﻋــﻼن اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻋ ــﻦ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ وﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻳﻀﻢ
أﻓ ـ ـﻀـ ــﻞ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت اﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ
ﺑﻌﺪد  30ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟـﺴــﻮﻗـﻴــﺔ واﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ وﺑـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ
ﺑﻴﻦ »ﺗــﺪاول« وﻣﺆﺷﺮ ام اس ﺳﻲ
اي ﻟﻸﺳﻮاق ،وﺳﻴﻜﻮن اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أﻧﻪ ﻳﺠﺬب
ً
ﺳ ـﻴــﻮﻟــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻣ ـﻤ ــﺎﺛ ــﻼ ﻟـﻤــﺆﺷــﺮ

اﺳـﺘـﻄــﺎع ﺳــﻮﻗــﺎ ﻗـﻄــﺮ وأﺑــﻮﻇـﺒــﻲ
ﻣ ــﻦ اﻻﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎظ ﺑـﻤـﻜــﺎﺳــﺐ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ
ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﻪ اﻷﺧﻴﺮ وﺑﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻠــﻮن اﻷﺧـﻀــﺮ إذ رﺑــﺢ أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻧ ـﺼ ــﻒ ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ﻣ ـﺌ ــﻮﻳ ــﺔ واﺳ ـﺘ ـﻤــﺮ
ﻓ ـ ـ ــﻮق ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى  5آﻻف ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ
ً
وﺗﺤﺪﻳﺪا ﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى 5044.85
ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻨﻤﻮ ﺑﻤﻘﺪار  25.69ﻧﻘﻄﺔ
ً
ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﺳـﺠــﻞ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻗـﻄــﺮ ﻧـﻤــﻮا
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ ُﻋ ـﺸ ــﺮ ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ﻣ ـﺌــﻮﻳــﺔ أي
 7.92ﻧﻘﺎط ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 10720.31ﻧﻘﻄﺔ وﻫــﻲ ﻣــﻦ أﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎﺗــﻪ ﺧـ ــﻼل ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ أﻋـ ــﻮام
ﺳﺎﺑﻘﺔ وﺑﺪﻋﻢ إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻤﻮرد
ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ،واﻟﺬي ﻫﻮ
ﻫﺎﺟﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺧﻼل
ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ.
اﻟﺴﻮق اﻷول ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺤﺠﻢ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺴﺒﺐ وزن
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﻣﺜﻞ ﻫﺬا
ً
ً
اﻟﺨﺒﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ دﻋﻤﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻟﻤﺆﺷﺮ
ﺗـ ــﺎﺳـ ــﻲ ،اﻟ ـ ـ ــﺬي اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ
ً
وﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻨـﺘـﻈــﺮ أن ﻳ ـﺠــﺬب ﻣــﺰﻳــﺪا
ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻪ أﻓﻀﻠﻴﺔ
وﻳــﺪﻋــﻢ اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار ﻧ ـﻤــﻮه ﻛـﻤــﺎ ﻫﻮ
ﺣــﺎل ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟ ــﺬي ﺣﻘﻖ ﻣﻦ
ً
ً
ﺧﻼﻟﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ 1.5
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى  8559.95ﻧﻘﻄﺔ

ﺑــﺎرﺗ ـﻔــﺎع ﺑـ ـ  125.06ﻧـﻘـﻄــﺔ وذﻟــﻚ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ﺟـﻨــﻲ
اﻷرﺑ ــﺎح اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ،اﻟﺘﻲ أﻋﺎدﺗﻪ
دون ﻣﺴﺘﻮى  8600ﻧﻘﻄﺔ.

ارﺗﺪاد دﺑﻲ
ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ ﺳـ ــﻮق دﺑـ ــﻲ ﻣ ــﻦ أﻛ ـﺜــﺮ
ﻣ ـ ـ ــﺆﺷ ـ ـ ــﺮات اﻷﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺧ ـﺴــﺎرة ﺧ ــﻼل اﻟـﻌــﺎم
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ وﺑﻨﺴﺒﺔ  20ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
وﺧ ـﺴــﺮت ﻣـﻌـﻈــﻢ أﺳـﻬـﻤــﻪ ﺑﻨﺴﺐ
ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة وﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ـﻘ ــﺪﻣ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻗ ـﻄ ــﺎع
اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎر ﻓ ــﻲ اﻹﻣ ـ ـ ــﺎرة وﺑ ـﻌ ــﺪ ﻧﻤﻮ
ﻗ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻓـ ــﻮزﻫـ ــﺎ ﺑـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ

إﻛﺴﺒﻮ  2020وﻳﺒﺪو ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ
أن ﻳ ـﺘ ـﺤ ـﺴــﻦ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎري
وﺗـ ـﺘـ ـﺤـ ـﺴ ــﻦ ﻣـ ـ ــﺆﺷـ ـ ــﺮات اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ
اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ اﻟـﻤـﺘــﺄﺛــﺮة ﺑـﻄـﻔــﺮة ﻧﻤﻮ
ﻛـﺒـﻴــﺮ واﻛ ـﺒ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻌــﺾ اﻟـﺘـﻐـﻴــﺮات
اﻟ ـﺠ ـﻴ ــﻮﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ
وﺣ ـﻘــﻖ ﻣــﺆﺷــﺮ دﺑ ــﻲ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ 2.1
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻨﻘﻄﺔ  2567.59ﻧﻘﻄﺔ
ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻤﻘﺪار  53.23ﻧﻘﻄﺔ.
وﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﺳــﻮق اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ
ً
ً
ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﻴﺮا وﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ
ً
ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺼﺎرف ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﻬﻢ
أﻫ ـﻠــﻲ ﻣـﺘـﺤــﺪ إذ اﺳـﺘـﻔــﺎد اﻟﺴﻬﻢ

ً
ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮا ﻣ ــﻦ ﺗـﻘـﻴـﻴــﻢ اﻧ ــﺪﻣ ــﺎﺟ ــﻪ ﻣﻊ
ﺑﻴﺘﻚ اﻟﺬي أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع
اﻷﺳـ ـﺒ ــﻖ ﻟ ـﻴــﺪﻋــﻢ ﻧ ـﻤــﻮ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات
ﺳــﻮق اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ ﻣـﺤــﺪود اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻟﻴﺮﺑﺢ ﻧﺴﺒﺔ  1.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل
 17.26ﻧﻘﻄﺔ وﻳﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 1391.42ﻧﻘﻄﺔ.

ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺤﺪودة
وﺳـ ـ ــﻂ اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺮار ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮات
اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ً
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ــﺪور ﻓ ــﻲ ﻓ ـﻠــﻚ  61دوﻻرا
ً
ﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑﺮﻧﺖ وﺣﻮاﻟﻲ  53دوﻻرا
ﻟـ ـﺒ ــﺮﻣـ ـﻴ ــﻞ ﻧ ــﺎﻳـ ـﻤـ ـﻜ ــﺲ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ

ﺗﺮاﺟﻊ »اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ«
ﺳ ـﺠ ـﻠ ــﺖ ﻣ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮات ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ
ً
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ واﺿـﺤــﺎ وﺧﺴﺮ
ﻣ ــﺆﺷ ــﺮاﻫ ــﺎ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺎن ﺑـﻨـﺴــﺐ
واﺿﺤﺔ إذ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم
ﺧ ــﻼل اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع اﻷﺧ ـﻴ ــﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل  35.46ﻧﻘﻄﺔ
ﻟـﻴـﻘـﻔــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى 5205.99
ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻷول ﺧﺴﺎرة أﻛﺒﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.1ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل  63.2ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﺘﺮاﺟﻊ
إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى  5430.1ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ
رﺑـ ــﺢ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ
وﺑﺄداء أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ وﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺛﻠﺚ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺴﺎوي 15.43

ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ﻟ ـﻴ ـﻘ ـﻔ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى
 4798.5ﻧﻘﻄﺔ.
وﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ ﺗﻤﺖ
ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺳـ ـﻬ ــﻢ ﻗ ـﻴ ــﺎدﻳ ــﺔ ارﺗ ـﻔ ـﻌــﺖ
وﺗﻴﺮة ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 27
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﺒﻮع
اﻷﺳﺒﻖ ،وارﺗﻔﻊ اﻟﻨﺸﺎط وﺑﺪﻋﻢ
ﻣ ــﻦ ﻧ ـﺸ ــﺎط اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ
ً
ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ أﺳ ـﻬــﻢ ﻛـﺘـﻠــﺔ أﻋـﻴــﺎن
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  37ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،ﻛــﺬﻟــﻚ
ﺻـﻌــﺪ ﻋ ــﺪد اﻟـﺼـﻔـﻘــﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ
 34ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ وﻟـ ــﻶن ﻟ ــﻢ ﺗﻌﻠﻦ
ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﻮﻳـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ
ﻳﻨﺘﻈﺮﻫﺎ اﻟﺴﻮق ﺑﺸﻐﻒ وﻣﻦ
ً
اﻟـﻤـﻨـﺘـﻈــﺮ أن ﺗ ـﺤــﺮك ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮا ﻣﻦ
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﺑﻌﺪ إﻋﻼﻧﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻮق ﺑﻮﺗﻴﺮة
أﻛﺒﺮ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﺧـﺴــﺮ ﻣــﺆﺷــﺮ ﺳ ــﻮق ﻣﺴﻘﻂ
ﺛﻠﺚ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﻌﺎدل 13.67
ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ﻟ ـﻴ ـﻘ ـﻔ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى
 4166.47ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ،و ﻟ ــﻢ ﻳﺴﺘﻔﺪ
ﻣ ــﻦ ﺗـﻘـﻠـﺒــﺎت اﻷﺳ ـ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ أو ﺗ ـﻤــﺎﺳــﻚ أﺳ ـﻌــﺎر
اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ
ً
ﻋﻠﻤﺎ أن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة
ﻋــﻦ ﺳﻌﺮ ﺗـﻌــﺎدل ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ
ﻓ ــﻲ ﻣ ــﻮازﻧ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ـﻨــﺔ واﻟ ـﺘــﻲ
ﺷﻤﻠﺘﻬﺎ إﺻﻼﺣﺎت ﻫﻲ اﻷﻛﺒﺮ
ﺧ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺎ ﺧ ـ ــﻼل ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ أﻋ ـ ــﻮام
ﻣﺎﺿﻴﺔ ﺑـﻐــﺮض اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ
اﻻ ﻋـﺘـﻤــﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﺗﻔﻌﻴﻞ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ ﻧﻔﻄﻴﺔ.

ﻣـﻠـﺨـﺺ ﺗـﺪاوﻻت اﻟﺴـﻮق اﻟﻌﺎم ﺧـﻼل اﻷﺳـﺒـﻮع اﻟﻤﻨﺘـﻬـﻲ ﻓـﻲ 2019/01/31

ﻣﻘـﺎرﻧـﺔ ﻧﻤـﻮ ﻣـﺆﺷـﺮات أﺳـﻮاق اﻟﻤـﺎل اﻟﺨـﻠﻴﺠﻴـﺔ ﺧـﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ 2019/01/31
ﻣـﺆﺷـﺮ
اﻟﺴــﻮق

اﻟﻜـﻮﻳـﺖ

اﻟﺴـﻌﻮدﻳـﺔ

اﻟـﺪوﺣــﺔ

ﻣـﺴـﻘـﻂ

اﻟﻤـﻨـﺎﻣـﺔ

أﺑـﻮ ﻇـﺒـﻲ

دﺑ ــﻲ

2019/1/24

5,241.45

8,434.89

10,712.39

4,180.14

1,374.16

5,019.16

2,514.36

اﻷﺳـﺒـﻮع

اﻟﻜﻤﻴـﺔ
اﻟﻤﺘـﺪاوﻟـﺔ
)ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ(

اﻟﻘﻴﻤـﺔ
اﻟﻤﺘـﺪاوﻟـﺔ
)ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨـﺎر(

ﻋـﺪد
اﻟﺼـﻔـﻘـﺎت
)أﻟﻒ ﺻﻔﻘﺔ(

إﻗـﻔـﺎل
اﻟﻤـﺆﺷــﺮ
اﻟﻌــﺎم

إﻗـﻔـﺎل
اﻟﻤـﺆﺷــﺮ
اﻷول

إﻗـﻔـﺎل اﻟﻤـﺆﺷــﺮ ﻋـﺪد ﺟـﻠـﺴـﺎت
اﻟـﺘــﺪاول
اﻟـﺮﺋﻴـﺴـﻲ

2019/1/31

5,205.99

8,559.95

10,720.31

4,166.47

1,391.42

5,044.85

2,567.59

2019/1/24

625.39

114.01

21.31

5,241.45

5,493.20

4,782.62

5

2019/1/31

797.43

156.81

28.54

5,205.99

5,430.10

4,798.05

5

اﻟﻔـﺮق

-35.46

125.06

7.92

13.67 -

17.26

25.69

53.23

اﻟﻔـﺮق

172.03

42.80

7.24

-35.46

-63.10

15.43

-

اﻟﺘﻐﻴﺮ )(%

%0.7 -

%1.5

%0.1

%-0.3

%1.3

%0.5

%2.1

اﻟﺘﻐﻴﺮ )(%

%27.5

%37.5

%34.0

%-0.7

%-1.1

%0.3

-

دلبلا
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اﻗﺘﺼﺎد

»ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز« ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﺴﺮﻳﺢ  ٤٠٠٠ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﻴﻬﺎ

 ٪٨١ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪد ﻣﻜﺎﺗﺐ وﺳﻄﺎء اﻟﻌﻘﺎر

ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ  ٦ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر

ﻣﻦ  ٣٣٠٠ﻣﻜﺘﺐ إﻟﻰ  ٦٠٠ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ أو اﻟﻤﺰاوﻟﺔ

ﻗﺎﻟﺖ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ،إن ﺧﻄﻮة
ﺗﺴﺮﻳﺢ  ٤آﻻف ﻋﺎﻣﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻦ
ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ أﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ وﻛﻨﺪﻳﻴﻦ،
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺘﺔ
ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.

ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ »ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز«
ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺘﺴﺮﻳﺢ ﻧﺤﻮ  4آﻻف ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ
أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ أواﺧــﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻓﻖ ﻣﺎ
ذﻛﺮ ﻣﺼﺪر ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻒ أﻣﺲ اﻷول.
وﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺴــﺮﻳــﺢ ﺿ ـﻤــﻦ ﺧﻄﺔ
ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز
ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2018ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺨﻔﺾ ا ﻟـﻘــﻮة
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وإﻏﻼق ﺳﺒﻊ
ﻣﻨﺸﺂت ،ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻟﻜﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ،ﻗﺪرت أن ﻳﺼﻞ اﻟﻌﺪد
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻦ ﺳﻴﺨﺴﺮون ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺣﻮاﻟﻲ
ً
 14أﻟﻔﺎ ،ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن وﻓﻖ ﻋﻘﻮد ﻓﺮدﻳﺔ أو
اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ إﻟﻰ ﻧﻘﺎﺑﺎت.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﺟـ ـﻨ ــﺮال ﻣـ ــﻮﺗـ ــﻮرز ،إن اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮة
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌــﺮﺿــﺖ ﻻﻧ ـﺘ ـﻘــﺎدات ﻣــﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ
أﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ وﻛﻨﺪﻳﻴﻦ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺳﺘﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.
وﻟــﻢ ﺗـﻘــﺪر ﺟـﻨــﺮال ﻣــﻮﺗــﻮرز ﻋــﺪد اﻟﻌﻤﺎل
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺮﻳﺤﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻃﻮﻋﻲ،
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت.

ورﻓ ــﺾ ﻣﺘﺤﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ ﺟـﻨــﺮال ﻣــﻮﺗــﻮرز
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﺮف ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ أن ذﻛﺮت ﺷﺒﻜﺔ ﺳﻲ.إن.ﺑﻲ.ﺳﻲ
ً
ودﻳﺘﺮوﻳﺖ ﻧﻴﻮز إﻧﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺒﺪأ اﻋﺘﺒﺎرا
ﻣ ــﻦ اﻻﺛ ـﻨ ـﻴــﻦ ،ﻗ ـﺒــﻞ ﺻـ ــﺪور ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﻋــﺎﺋــﺪات
اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ .وﻗ ــﺎل »ﺳـﻨـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ
ً
أوﻻ«.
واﺧﺘﺎر ﻧﺤﻮ  2300ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻌﻘﻮد
ﻓ ــﺮدﻳ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺴــﺮﻳــﺢ اﻟ ـﻄ ــﻮﻋ ــﻲ ،ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺳﻴﺘﻢ
ً
ﺻﺮف  1500ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ،وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻤﺼﺪر ،اﻟﺬي ﻗﺎل إن اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻠﻌﻤﺎل
اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﻄﺔ و ﻫ ــﻮ  4آﻻف ﻋــﺎ ﻣــﻞ،
رﻗﻢ ﻣﻌﻘﻮل.
وﻗـ ــﺎل ﻣ ـﺴــﺆوﻟــﻮ ﺟ ـﻨ ــﺮال ﻣ ــﻮﺗ ــﻮرز إﻧـﻬــﻢ
ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن إﺿﺎﻓﺔ  2700وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣ ـﺼــﺎﻧــﻊ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة وﺑـ ــﺄن ﻋـﻤــﺎل
اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺎﺑ ــﺎت اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﺳ ـﻴ ـﻌ ــﺮض ﻋـﻠـﻴـﻬــﻢ
اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﻜﺎنّ آﺧﺮ.
ً
وﻳ ـﺴ ـﻌــﻰ ﻣ ـﺼــﻨــﻊ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎرات أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻣﻊ
ﺟــﺎﻣ ـﻌــﺎت ﻛـﻨــﺪﻳــﺔ وﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻗﺮاﺑﺔ  3آﻻف ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﺮوا ﺑﺈﻏﻼق

»اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« اﻷﻓﻀﻞ
ﻹدارة اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﺣﺴﺐ ﻣﺠﻠﺔ Global Business Outlook
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰة »أﻓﻀﻞ
ﺷﺮﻛﺔ ﻹدارة اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻌﺎم «2018
ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ  Global Business Outlookاﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻤﻨﺢ ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻟﻠﻨﺨﺒﺔ ﻣﻤﻦ ﺳﺎﻫﻤﻮا ﺑﺄﻋﻤﺎل
ﻣـﻤـﻴــﺰة ﻓــﻲ ﻗـﻄــﺎﻋــﺎﺗـﻬــﻢ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ رﻓ ــﻊ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت
واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.
وﺻــﺮح اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻓـﻬــﺪ اﻟـﻤـﺨـﻴــﺰﻳــﻢ» :ﺗــﺄﺗــﻲ ﻗ ــﺪرة ﺷــﺮﻛــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺪ ا ﻟـﺠــﻮا ﺋــﺰ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺮﺻﻨﺎ ا ﻟــﺪا ﺋــﻢ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣ ــﻮارد ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓــﻲ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟﺤﻠﻮل
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻔﺮﻳﺪة واﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ
اﻟﺠﻮدة واﺳﺘﻨﺒﺎط اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ
وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻟﻠﻨﻤﻮ وﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﺰﻳﺔ«.
واﺳﺘﻄﺮد اﻟﻤﺨﻴﺰﻳﻢ» :إن ﻧﻴﻠﻨﺎ ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ دﻟﻴﻞ
آﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﺮﻳﺎدي اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻷﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄرﻓﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻨﺰاﻫﺔ
واﻟﺤﺮﻓﻴﺔ واﻟﺠﻮدة«.

ﻓﻬﺪ اﻟﻤﺨﻴﺰﻳﻢ

ﻣﺼﻨﻊ ﻓﻲ أوﻧﺘﺎرﻳﻮ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺘﺤﺪث ﻓﻲ
ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز.
وﻗ ــﺎل ﺑــﺮاﻳــﻦ روﺛ ـﻨ ـﺒــﺮغ ،اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﺑﺎﺳﻢ
ﻧـﻘــﺎﺑــﺔ »ﻳــﻮﻧــﺎﻳ ـﺘــﺪ اوﺗـ ــﻮ وورﻛـ ـ ــﺰ« ،إن ﻟﻴﺲ
ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎل اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳـﺤــﻖ ﻟـﻬــﻢ اﻻﻧـﺘـﻘــﺎل
ﺳﻴﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣــﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟــﻰ ﻣﻜﺎن ﺟﺪﻳﺪ
ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل روﺛ ـ ـﻨ ـ ـﺒـ ــﺮغ »ﺟ ـﻤ ـﻴ ـﻌ ـﻬ ــﻢ ﺗـ ــﺄﺛـ ــﺮوا
ً
)ﺑ ـ ـ ـ ــﺎﻹﻏ ـ ـ ـ ــﻼق(« ﻣـ ـﻀـ ـﻴـ ـﻔ ــﺎ »ﻻ ﻧ ـ ـﻌـ ــﺮف ﻋ ــﺪد
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﻢ ﺻﺮﻓﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ أوﻟﺌﻚ
اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻨﺘﻘﻠﻮن إﻟﻰ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ«.
وداﻓﻌﺖ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﻋﻦ ﺧﻄﺔ اﻗﺘﻄﺎع
اﻟ ــﻮﻇ ــﺎﺋ ــﻒ ﺑــﻮﺻـﻔـﻬــﺎ ﺿ ــﺮورﻳ ــﺔ ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺪى اﻟ ـﺒ ـﻌ ـﻴــﺪ ،ﻛ ـﻤــﺎ أن ﺧﻔﺾ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋــﻦ إﻋ ــﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﺰز
ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻟﻌﺎم .2019
ﻟ ـﻜــﻦ اﻟ ـﺨ ـﻄــﻂ ﺗ ـﻌــﺮﺿــﺖ ﻻﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎدات ﻣﻦ
ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ورﺋ ـﺴ ــﻲ اﻟـ ـ ــﻮزراء اﻟـﻜـﻨــﺪي
ﺟﺎﺳﺘﻦ ﺗﺮودو.
)ﻧﻴﻮﻳﻮرك  -أ ف ب(

●

ﺳﻨﺪ اﻟﺸﻤﺮي

ﻋﻠﻤﺖ »اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة« ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ أن
ﻋﺪد ﻣﻜﺎﺗﺐ وﺳﻄﺎء اﻟﻌﻘﺎر اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺗ ـﺠــﺎوزت  81ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﻟﺘﺒﻠﻎ  600ﻣﻜﺘﺐ
وﺳﻴﻂ ﻋﻘﺎري ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺒﻠﻎ  3300ﻣﻜﺘﺐ.
وأرﺟ ـ ـﻌـ ــﺖ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎدر اﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض ﻣـﻜــﺎﺗــﺐ
وﺳ ـﻄ ــﺎء اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎر إﻟ ــﻰ ﻋ ــﺪة أﺳ ـﺒ ــﺎب ،أﺑــﺮزﻫــﺎ
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ أﻟ ــﺰﻣ ــﺖ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻮﺳﻄﺎء
ﺑــﺎﺗ ـﺨــﺎذﻫــﺎ ،وﺗ ــﻢ ﺑـﻤــﻮﺟـﺒـﻬــﺎ ﻓ ــﺮز اﻟــﻮﺳـﻄــﺎء
اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﺨﺎﻣﻠﻴﻦ.
ً
وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ أن ﻣ ــﻦ ﺑ ـﻴــﻦ اﻷﺳـ ـﺒ ــﺎب أﻳ ـﻀــﺎ
اﻟﺮﻛﻮد اﻟــﺬي أﺻــﺎب اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺧﺮوج ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ وﺳﻄﺎء اﻟﻌﻘﺎر.
وذﻛﺮت أن ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ
ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺴﻤﺴﺮة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺳ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺖ ﻓ ـ ــﻲ ﺧـ ـﻠ ــﻖ ﻓـ ــﻮﺿـ ــﻰ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺴ ــﻮق
اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري ،وارﺗ ـﻔ ــﺎع ﻋ ــﺪد اﻟـﻤـﻜــﺎﺗــﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨــﺔ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺗــﺄﺟ ـﻴــﺮ ﺗﻠﻚ

اﻟــﺮﺧـﺼــﺔ ﻟﻐﻴﺮ أﻫ ــﻞ اﻻﺧ ـﺘ ـﺼــﺎص ﻟـﻤــﺰاوﻟــﺔ
ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺴﻤﺴﺮة.
ً
ً
وأﺿــﺎﻓــﺖ أن ﻫﻨﺎك ﻋ ــﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻟــﻢ ﻳــﺰاول
ﻣﻬﻨﺔ اﻟــﻮﺳــﺎﻃــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ ،ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣﻦ
ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ رﺧﺺ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻻﻓﺘﺔ
إﻟﻰ أن ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة وﺿﻊ ﺷﺮوط أﻛﺜﺮ
ً
ﺗﺸﺪدا ﻻﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺧﺼﺔ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر ،إﻧ ــﻪ ﺑــﺬﻟــﻚ ﻳ ـﻜــﻮن ﻋــﺪد
اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى وزارة اﻟﺘﺠﺎرة 600
ﻣﻜﺘﺐ ﻋ ـﻘــﺎري ،إذ ﺗﺴﻌﻰ اﻟـ ــﻮزارة ﻣــﻦ وراء
ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت إﻟــﻰ اﻟـﺘـﺤــﻮل ﻣــﻦ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻮرﻗﻲ إﻟﻰ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

»ﺳﺎﻛﺴﻮ ﺑﻨﻚ« :ﻣﺸﻬﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺴﻮده اﻻﻧﺤﺴﺎر
ﻋﺎد اﻟﺪاﻓﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
 اﻟﻤﺸﺘﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎناﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻌﺠﻠﺔ
اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎط اﻻﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدي — إﻟ ــﻰ
ً
اﻟ ـﻬ ـﺒــﻮط ﻣ ـﺠ ــﺪدا ﻋـﻨــﺪ  %3.5ﻣﻦ
ً
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﺎﺳﺎ
ﺑ ـ  %5.9ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ .وﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ،ﻇﻬﺮ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﺪاﻓﻊ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ اﻟــﺪول اﻟﺘﻲ
ﺷﻤﻠﺘﻬﺎ ّ
ﻋﻴﻨﺔ ا ﻟ ــﺪرا ﺳ ــﺔ ،وﺗﻤﺜﻞ
 %69.4ﻣ ـ ــﻦ ا ﻟ ـ ـﻨـ ــﺎ ﺗـ ــﺞ ا ﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻲ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﻣ ـ ـ ــﻊ ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻨـ ــﺎءات
اﻟﻮاﺿﺤﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎن واﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻳﺒﺪو اﻟﺪاﻓﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
ً
أﻛﺜﺮ ﺑﻄﺌﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺸﻬﺪ اﻷ ﺳـ ــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
زﻳﺎدة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺎت
اﻟﺠﺪﻳﺪة .وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺪاﻓﻊ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ دول اﻷﺳﻮاق
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﺸﺎط
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺮﻳﺎح
اﻟﻤﻌﺎﻛﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة )اﻧﺨﻔﺎض

اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺑ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺪوﻻر ،وﻇـ ـ ـ ـ ــﺮوف اﻟ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ
اﻟﻤﺘﺪﻫﻮرة(.
وﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ،وﺣﺴﺐ
ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﻟ ــ«ﺳــﺎﻛ ـﺴــﻮ ﺑ ـﻨ ــﻚ« ،ﻳــﺮﺟــﻊ
ً
اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻷﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ
ﻓ ـ ــﻲ دول اﻷﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ
إﻟ ــﻰ ﺗـﻄـﺒـﻴــﻊ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ.
وﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـ ـﻴ ـ ــﻮرو ،ﻻ ﻳـ ــﺰال
ً
اﻟــﺪاﻓــﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ إﻟﻰ
ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت ﺗــﻼﻣــﺲ اﻟـﺼـﻔــﺮ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺸﻴﺮ إﻟــﻰ اﻧـﻄــﻼق دورة اﺋﺘﻤﺎن
ﺟــﺪ ﻳــﺪة ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت أﻋﻠﻰ
ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ .وﻳﻨﺬر وﺿﻊ اﻟﺪاﻓﻊ
اﻻﺋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﺋ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﻲ ﺑ ـﺘ ـﺒــﺎﻃــﺆ
ﺣﺘﻤﻲ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﻤﻮ واﻟﻄﻠﺐ
ً
اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﺪاﻓﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ،ﻣﺎ ﻟﻢ
ﺗـﺘـﻔــﻖ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدات اﻟ ـﻜ ـﺒــﺮى ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻣﻨﺴﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﺎم .2019

اﻟﺼﻴﻦ ّ
اﻟﻤﺤﺮك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن

ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻫ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺎل ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ

اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ
اﻹﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ــﻲ اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟــﺪاﻓــﻊ
اﻻﺋ ـﺘ ـﻤــﺎﻧــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ .وﺳ ـﻴــﺆدي
اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺼﻴﻦ إﻟﻰ اﻗﺘﺮاب اﻟﺪاﻓﻊ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﺗﻼﻣﺲ اﻟﺼﻔﺮ .وﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺤﻔﺰات
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ  %34ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ وﻣـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ
اﻟﻴﻮرو ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ،وﺣﻮاﻟﻲ %70
ﻣــﻦ ﻧـﻤــﻮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓــﻲ اﻷﺳ ــﻮاق
اﻟ ـﻨــﺎﺷ ـﺌــﺔ اﻵﺳ ـﻴ ــﻮﻳ ــﺔ .وﻗ ــﺪ ﺷﻬﺪ
اﻟ ـ ـ ــﺪاﻓ ـ ـ ــﻊ اﻻﺋ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻧـ ــﻲ اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨ ــﻲ
ً
اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻧﺤﻮ اﻻرﺗﻔﺎع ﻋﻨﺪ %7.4
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ــﺎﺗ ــﺞ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻲ اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ،وﻫـ ــﻮ أﻋـﻠــﻰ
ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎﺗــﻪ ﻣـﻨــﺬ ﻋ ــﺎم  ،2013ﻣﻊ
اﻧﺨﻔﺎض ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ
ﻋـﻨــﺪ  %6.6ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨــﺎﺗــﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
وﻧـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ أن ﻳ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻆ اﻟ ــﺪاﻓ ــﻊ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺗﻪ ﻓﻲ اﻷرﺑــﺎع
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﻮازي ﻣ ــﻊ ﺗــﺮﻛ ـﻴــﺰ
اﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ
دﻋ ــﻢ اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي أﻛ ـﺒــﺮ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ

ﻣ ــﻦ ﺗــﺄﺛ ـﻴــﺮات اﻟ ـﺤ ــﺮب اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ.
ورﺑ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻳـ ـﺘ ــﻢ اﺳـ ـﺘـ ـﺒـ ـﻌ ــﺎد ﻣ ـﺴــﺄﻟــﺔ
اﻟﻤﺤﻔﺰات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ
ﻃــﺎوﻟــﺔ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﺟــﺮاء ﻣﺨﺎوف
ﺻـ ـﻨ ــﺎع اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ ﺣـ ـﻴ ــﺎل ﻣ ــﺪى
اﺳﺘﻘﺮار اﻟـﻴــﻮان .وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ،ﻳﺒﺪو
اﺣـﺘـﻤــﺎل ﺳـﻴــﺎﺳــﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﻔﺘﺢ
اﻷﺳـ ــﻮاق ،ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﺗﺨﻔﻴﺾ
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻊ ،وﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
ً
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺒﻨﻮك ،ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم .2019

اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻛﻤﺎ أﺷــﺮﻧــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ،ارﺗــﺪ
اﻟـ ـ ــﺪاﻓـ ـ ــﻊ اﻻﺋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ
إﻟ ــﻰ  %0.7ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨــﺎﺗــﺞ اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ
ً
اﻹﺟ ـ ـﻤـ ــﺎﻟـ ــﻲ ﻗـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎ ﺑ ـ ـ ـ %1.1 -
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ــﺎﺗ ــﺞ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻲ اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ .وﻳ ـﻌ ــﻮد ذﻟــﻚ
ً
ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻟﻘﻮة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض
اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ واﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋ ـﻴــﺔ وﻋ ـﻘــﻮد
اﻹﻳـ ـﺠ ــﺎر ﻣ ـﻨــﺬ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ﻋـ ــﺎم 2018
وازدﻳـ ـ ـ ـ ــﺎد ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺔ ﻓــﻲ

اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد ،واﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳـﺘــﻢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
ﻋ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـﺒ ــﺮ ﻗ ـ ــﻮة اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرات
اﻟﺨﺎﺻﺔ وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت
ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.
وﻣـ ـ ـ ــﻊ ذﻟـ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﻟـ ـ ــﻦ ﺗـ ـ ـ ـ ــﺪوم ﻫـ ــﺬه
اﻟ ـﻌــﻮاﻣــﻞ ﻓ ـﺘــﺮة ﻃــﻮﻳ ـﻠــﺔ ،وﻧـﺘــﻮﻗــﻊ
ﱟ
اﻧﺨﻔﺎض ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪاﻓﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
وﻣ ـ ـﻌـ ــﺪل ﻧ ـﻤ ــﻮ اﻟـ ـﻨ ــﺎﺗ ــﺞ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻲ
اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ .وﻟ ــﻢ ﺗـﺼــﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻨﺎ
ﺣــﻮل اﻟـﻨــﺎﺗــﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤــﺎﻟــﻲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﺟﻤﺎع
ﻋ ـﻨــﺪ  %1.9ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻌ ــﺎم .وﻳـﺸـﻴــﺮ
ارﺗـﻔــﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ ﺳﻮق
اﻹﺳ ـ ـﻜ ـ ــﺎن ،وﻫ ـ ــﻮ ﻧ ــﺬﻳ ــﺮ ﻣ ــﻮﺛ ــﻮق
ﺑــﻪ ﻟــﻼﻗـﺘـﺼــﺎد اﻟ ـﻌــﺎم ،إﻟ ــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻻﻧـ ـﺤ ــﺪار اﻟ ــﻮاﺿ ــﺢ ﻓ ــﻲ ﻣﻨﺤﻨﻰ
اﻟﻌﺎﺋﺪات إﻟﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﻴﺲ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻘ ــﻮة اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻌـﺘـﻘــﺪﻫــﺎ اﻹدارة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
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كامارو  SSالجديدة كليا
تضيء شوارع
الكويت بتفاصيلها

تصوير جورج ريجي

ةديرجلا .تقودها
في أول تجربة لوسائل
اإلعالم المحلية

مجهزة بمحرك
سلندرات
8
شرس
ً
بقوة  455حصانا
وناقل  10سرعات

يوسف العبدالله

ً
اختارت «الجريدة» ،اليوم ،عبر صفحة السيارات األسبوعية المتخصصة ،سيارة كامارو  SSالجديدة كليا
لعام  ،2019بعد خروجها بحلة جديدة مليئة بالتفاصيل ،للحديث عن تجربتها بدعوة خاصة من شركة
يوسف أحمد الغانم وأوالده للسيارات ،الموزع الحصري لسيارات شفروليه في الكويت ،وعن مواصفاتها
الحديثة ،وأدائها على الطريق ،في أول تجربة لوسائل اإلعالم المحلية.
في مفاجأة من العيار الثقيل ،كشفت شفروليه
ً
عن الجيل السادس من كامارو  2019الجديد كليا
بـتـصـمـيــم مـخـتـلــف يـخـطــف األنـ ـظ ــار ،وبـتـفــاصـيــل
تعجز السطور عن وصفها ال سيما بعد وصولها
إلى البالد لدى شركة يوسف أحمد الغانم وأوالده
لـلـسـيــارات ،ال ـمــوزع الـحـصــري لـسـيــارات شفروليه
في الكويت.
وعلق المدير اإلقليمي لعالمة شفروليه الشرق
األوسط ،أحمد سدودي" :لقد احتلت سيارة كامارو
ً
مـكــانــة رفـيـعــة فــي المنطقة ،وسـيـســاهــم التصميم
ّ
المحسن لطراز عام  2019من هذه السيارة المتألقة
في إثــارة إعجاب كل من يراها وجــذب عشاق جدد
لها ،وذلك بفضل مظهرها األكثر جرأة ،وما تقدمه
مــن ت ــوازن فــائــق بين متعة الـقـيــادة ،والتحسينات
الجديدة ،والقيمة العالية .ونحن نقدم لعمالئنا من
خالل كامارو  2019خيارات تصميم أكثر من أي وقت
ّ
مضى ،فهي سيارة فائقة األداء قل نظيرها ،ونحن
فـخــورون بجلبها إلــى المنطقة كجزء مــن تشكيلة
سيارات شفروليه القوية".
وال يقتصر دور التصاميم المحدثة في كامارو

 2019عـلــى إض ـفــاء بـعــد جـمــالــي فـحـســب ،بــل تأتي
هذه اللمسات التصميمية الجديدة للمساهمة في
ً
تحسين أداء الـسـيــارة أيـضــا .فعلى سبيل المثال،
ج ــرى تصميم تـفــاصـيــل الـشـبـكــة األمــام ـيــة وغـطــاء
المحرك وفتحات التهوية الجانبية من أجل تحسين
تدفق الهواء ،من أجل تبريد المكونات أو للمساعدة
في تقليل قوة السحب والرفع.
ويــؤمــن مصممو كــامــارو بــأن جميع المكونات
ال يجب أن تكون جميلة فحسب ،بل ال بد أن تعمل
ً
أيضا على تعزيز األداء.

محرك شرس
وجـ ـ ــاءت ش ـفــرول ـيــه ك ـ ـمـ ــارو SSبـمـحــرك
شرس من ثمانية سلندرات  V8بسعة 6.2
ً
لترات يولد قوة  455حصانا
و  617ن ـ ـ ـيـ ـ ــو تـ ـ ــن .م ـت ــر
مـ ــن عـ ـ ــزم الـ ـ ـ ـ ــدوران،

ويتصل بصندوق تروس "جير" أوتوماتيكي من 10
سرعات ،بتباديل سريعة ذات شعور رياضي غير
مسبوق على الطريق.

أبرز السمات الجديدة
أم ــا أب ــرز سـمــات التصميم الـجــديــد ،فـقــد جــاء ت
ً
كــامــارو الجديدة كليا بلمسات تصميمية أمامية
جديدة مع اختالفات واضحة بين باقات التصميم
 ،LTو ،RSو ،SSبما في ذلك الواجهة األمامية ،والشبك
األمامي ،ومصابيح  LEDثنائية العناصر ،وغطاء
محرك معاد تشكيله (ويحتفظ طراز  ZL1بتصميم
واجهته لتحقيق أفضل تدفق للهواء).
كـ ـم ــا ج ـ ـ ـ ــاءت بـ ــواج ـ ـهـ ــة أمـ ــام ـ ـيـ ــة خـ ــاصـ ــة ب ـب ــاق ــة
تصميم  SSتتمتع بشعار شبكي مـفـتــوح ،وستائر
ه ــوائ ـي ــة م ـح ـس ـنــة ،وم ـص ــاب ـي ــح أم ــام ـي ــة خ ــاص ــة مــع

إض ــاء ة  LEDجــديــدة ،وغـطــاء مـحــرك بتصميم نافر.
وزود التصميم الجديد بباقة  RSالمتوفرة لطراز
 LTتضيف شبك أسود المع فريد مع لمسات سفلية
من الكروم المطلي بالزنك ،ومصابيح  LEDجديدة مع
قضيب إضاءة  LEDمميز ،وواجهة خلفية خاصة مع
موزع هواء ،وعجالت قياس  20بوصة.
أمــا الجهة الخلفية ،فقد جهزت بواجهات خلفية
جديدة لجميع الطرز ،مع موزعات هــواء خاصة في
باقتي التصميم  RSو SSعندما تكون مجهزة بعادم
ثنائي الوضعيات.
وتأتي كامارو  2019بمصابيح خلفية  LEDجديدة
ً
ً
أكثر نحتا وبروزا ،وخاصة بتصميم شفروليه المميز
ثنائي العناصر ،وعدسات حمراء اللون على باقة ،LT
بينما تأتي تصاميم  RSو SSو ZL1بعدسات معتمة
ذات كـثــافــة م ـحــايــدة ،إض ــاف ــة ال ــى تـصــامـيــم جــديــدة
للعجالت قياس  20بوصة في باقتي  RSو.SS
وتنضم كامارو  2019إلى سيارتي ماليبو وسبارك،
كجزء من محفظة سيارات شفروليه المحدثة
ذات ا لـ ـلـ ـمـ ـس ــات ا ل ـت ـص ـم ـي ـم ـيــة
الجديدة.

شاشة لمس ذكية
زودت كامارو الجديدة بشاشة
لمس جــديــدة وذكـيــة االستخدام
لـلـتـحـكــم ال ـكــامــل بــالـمــركـبــة عبر
نظام الفت ومطور من "األميركية
شفروليه" ،وتضم الشاشة نظام
ال ـم ــاح ــة وال ـت ـك ـي ـيــف وال ـص ــوت
وتفاصيل المركبة و غـيــر هــا من
ً
الـ ـخـ ـي ــارات األخـ ـ ـ ــرى ،فـ ـض ــا عــن
كونها سلسة االستخدام.

شفروليه
في سطور؟
ُ
أسست شركة شفروليه في ديترويت
ع ــام  ،1911وتـعـتـبــر ال ـي ــوم واحـ ــدة من
أضخم العالمات التجارية العالمية في
مجال صناعة السيارات ،إذ يقدر حجم
الـمـبـيـعــات الـسـنــويــة لـلـشــركــة بـنـحــو 4
ماليين سـيــارة فــي أكثر مــن  100دولــة.
وتـ ـق ــدم ش ـفــرول ـيــه لـعـمــائـهــا س ـي ــارات
موثوقة تتميز بالكفاء ة فــي استهالك
ال ــوق ــود واألمـ ـ ــان ،وت ــوف ــر ج ــودة عالية
ً
ً
ً
وأداء وقيمة مفعمة
وتصميما معبرا
بــالـحـيــويــة ،إضــافــة إل ــى أح ــدث الـمــزايــا
والتقنيات على مستوى القطاع ،تدعمها
معايير قيمة عالية.
وتـ ـض ــم ق ــائ ـم ــة ط ـ ــرز ش ـف ــرول ـي ــه فــي
م ـن ـط ـقــة الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط لـ ـع ــام 2018
س ـ ـيـ ــارات ح ــائ ــزة ج ــوائ ــز عــال ـم ـيــة مــن
ف ـئ ــة س ـ ـيـ ــارات الـ ــركـ ــاب سـ ـب ــارك وأف ـي ــو
وماليبو وإم ـبــاال وكــامــارو وكــورفـيــت،
إلى جانب عائلة سيارات الكروس أوفر
م ـث ــل ت ــراك ــس واك ــوي ـن ــوك ــس ال ـج ــدي ــدة
ً
كليا وتــرافـيــرس ،وسـيــارات
الدفع الرباعي والبيك آب،
التي تضم تريل بليزر
وتـ ــاهـ ــو وس ــوب ــرب ــان
وسـيـلـفــرادو .وتقدم
شفروليه لعمالئها
ً
أي ـضــا مـسـتــويــات
مـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــزة مـ ـ ــن
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات م ـ ــا
ب ـع ــد ال ـب ـي ــع مــن
خ ـ ــال ب ــرن ــام ــج
"رعاية شفروليه
الشاملة".

أسعارها تبدأ من  17800دينار
ً
علمت "الجريدة" وخالل سؤالها عن أسعار كامارو  SSالجديدة كليا بعد تجربة
قيادتها ،أن أسعارها تبدأ من  17800دينار.

تجربة
ةديرجلا.

القيادة الرياضية بطعمها الحقيقي
لم يكن أمام المارة أثناء قيادة كامارو اس اس
ً
 ،2019الجديدة كليا ،في شوارع البالد ،سوى
االعـجــاب بجمال تصميمها الـحــديــث ،ونغم
ً
المحرك الــذي يستبسل زئيرا على الطريق،
ال سيما أن "ال ـجــريــدة" قــامــت بـقـيــادتـهــا في
أول تجربة بعد وصولها إلى الكويت ،بدعوة
خاصة من شركة يوسف أحمد الغانم وأوالده
للسيارات ،الموزع الحصري لسيارات شفروليه.
ً
وشـهــدت تجربة كــامــارو الـجــديــدة انطالقا
ً
ً
أشـبــه ب ـصــاروخ نـفــاث شـكــا ومـضـمــونــا يقفز
إلــى سرعة  100بنحو  3ثــوان ،وكــان يرافقه نغم

المحرك المخيف ،مما يعكس قوة هذا المحرك األميركي
الشرس ،فضال عن ناقل الحركة الذي يتناغم مع قوة
المحرك بسرعة تباديله وأدائــه على الطريق ال سيما
بتزويده بخيار القيادة بالنظام التباديل اليدوية والتي
سرعان ما تأخذك إلى عالم آخر من القيادة الرياضية
بطعمها الحقيقي.
وف ــي ق ـي ــادة ك ــام ــارو  SSش ـع ــور غ ــري ــب ي ـم ــزج بين
السيارة الرياضية العنيفة والفخامة ،بعد تجهيزها
بتصميم فاخر ،وبزوايا حادة ،وإضاءات تلفت األنظار،
السيما اإلضاءات الداخلية للمركبة التي تنعكس على
قيادة صاحبها.

ثقافات
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أشادت الشيخة انتصار
العلي الصباح بجهود
وزارة التربية الداعمة
لبرنامج بريق األكاديمي.
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تعيش أمينة خليل حالة
من السعادة بعد ردود
الفعل اإليجابية على
دورها في فيلم {.}١٢٢
لقاء معها.

ماريا كاري تعتز بإحياء أول
حفل لها في السعودية

٢٤
مسك وعنبر

قدمت فرقة «مجموعة
األحمدي الموسيقية»
على مسرح الشيخ جابر
األحمد ،أمسية كالسيكية
للموسيقار موتسارت.

٢٤

تواصل الفنانة حياة الفهد
تصوير أحدث أعمالها
الدرامية التلفزيونية،
تحت عنوان «حدود الشر»،
لرمضان المقبل.

قدمت  18أغنية والجمهور شاركها الغناء

ْ
أحيت المغنية األميركية ماريا كاري أول حفل لها في
السعودية ،وذلــك في مدينة الملك عبدالله االقتصادية
بجدة (غرب المملكة) ضمن الفعاليات المرافقة للبطولة
الدولية لمحترفي رياضة الغولف ،في حضور جماهيري
كبير امتد حتى وقت مبكر من الصباح.
وتــداول نشطاء فيديوهات للحظة صعود كــاري على
المسرح ،والتي بدأت حفلها بالغناء مباشرة ،دون إجراء
حوار مع الجمهور ،وقوبلت بعاصفة من التصفيق ،فور
ظهورها على خشبة المسرح.
وك ــان الـمـتـحــدث بــاســم الـنـجـمــة ك ــاري ق ــال ،فــي بـيــان:
المملكة ،فإن ماريا
"باعتبارها أول فنانة عالمية تؤدي في
ً
تدرك األهمية الثقافية لهذا الحدث" ،مضيفا أنها "تتطلع
إلى إلهام الجمهور السعودي وتحفيزه".
وأحـيــت نجمة الـًبــوب الحفل رغــم الــدعــوات إلــى إلغاء
ال ـعــرض احـتـجــاجــا عـلــى انـ ًتـهــاكــات حـقـ ًـوق اإلن ـســان في
السعودية ،وارتــدت فستانا أســود المعا طويل األكمام،
وكشفت شعرها ،ونتيجة لذلك ،نالت كاري احترام العديد
من األشخاص عبر مواقع التواصل االجتماعي ،إذ فوجئوا
بفستانها غير الفاضح.
وكان من المخطط أن يقام الحفل في الساعة التاسعة
ً
مـســاء ،لكنه تأخر قليال ،إذ صعدت خشبة المسرح في
هذا التوقيت الفرقة الموسيقية فقط ،فقابلها الجمهور
بتحية كبيرة ،وبعد ربع ساعة ،أطلت ماريا على جمهورها
الغنائي ،وفاجأت
السعودي للمرة األولــى في تاريخها
ً
الحضور بدخولها من يمين المسرح مباشرة ،وهي تغني
أحــدث أعمالها ،وســط استقبال أسـطــوري ،حيث تعالت
صيحات الجمهور وهتافاتهم ،مرددين اسمها ،فقابلتهم
ماريا بابتسامة جميلة.
وخــال الحفل ،خاطبت ماريا الجمهور أكثر من مرة،
مــؤكــدة فـخــرهــا واع ـتــزازهــا بــإحـيــائـهــا حفلها األول في
بالحضور الجماهيري الكبير،
السعودية ،وسعادتها
ً
واالسـتـقـبــال الـحــافــل ،مبينة أن هــذه الليلة مــن الليالي
التاريخية في حياتها.

ماريا في حفلتها ،مما جعلها حديث مواقع
وتألقت
ً
التواصل ،نظرا لما تمتلكه من جماهيرية عريضة.
ورغم بــرودة الجو ،فإن ماريا استأذنت الجمهور
أكثر من مرة لشرب الماء من زجاجة أحضرتها معها،
مؤكدة أن "األجواء ملتهبة في الحفل ،لذا اسمحوا
بشرب قليل من الـمــاء" ،قبل أن يقابلها الجمهور
بتحية كبيرة ،في حين كانت الفرقة الموسيقية
تقدم مقطوعات أجنبية بطريقة "الميدلي" بين
وصالت كاري.
وقــدم ــت الـفـنــانــة الـعــالـمـيــة بــاقــة مــن أعـمــالـ ًهــا
القديمة التي اشتهرت بها وحققت لها نجاحا
ً
كبيرا خالل مسيرتها الفنية.
وعلى مدى أكثر من ساعة ،تألقت ماريا
فــي ظـهــورهــا األول بالسعودية ،وشجعت
ـدة عـلــى ال ـغ ـنــاء ًمعها
جـمـهــورهــا مـ ــرات ع ـ َّ
بطريقة "الكورال" ،فغنى الجميع عددا من
األغاني بطريقة "التريو".
وقــدمــت مــاريــا فــي حفلها  18أغنية،
َّ
ولوحت لجمهورها بالميكرفون أكثر
مــن مــرة لمشاركتها الـغـنــاء ،وهــو ما
حدث بالفعل ،مما َّ
حول المسرح إلى
تحفة فنية وغنائية.
وسـ ـج ــل ال ـح ـف ــل أعـ ـل ــى ح ـضــور
ج ـمــاه ـيــري ف ــي ت ــاري ــخ الـحـفــات
الـفـنـيــة الـمـقــامــة فــي ج ــدة ،حيث
اكتظت منطقة الترفيه بعشرات
اآلالف م ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــزوار ال ــذي ــن
حـ ـ ـ ـض ـ ـ ــروا قـ ـ ـب ـ ــل الـ ـحـ ـف ــل
ب ـســاعــات ،وق ــد لوحظ
نفاد التذاكر في وقت
قياسي.
ماريا كاري

نجيب عياد

لقطة من الفيلم

ً
نجيب عياد رئيسا لمهرجان قرطاج السينمائي نشر التريلر األول لفيلم «»Pets 2
نظرا لما حققه المنتج نجيب عياد من نجاحات وتطوير في مهرجان أيام قرطاج
السينمائية خالل دورتين متتاليتين ،تولى فيهما اإلدارة ،قرر وزير الثقافة التونسية
محمد زين العابدين تجديد الثقة بالمنتج نجيب عياد في إدارة المهرجان للدورة
المقبلة التي تنطلق  2نوفمبر المقبل.
وعياد هو أكبر منتجي األفالم والمسلسالت التلفزيونية التونسية ،كما سبق له
إدارة مهرجان سوسة لألفالم ،ومن أبرز األفالم التي أنتجها "مملكة النمل" ،إخراج
شوقي الماجري ،و"الـحــي ي ــروح" ،إخــراج أمين بوخريص ،و"صـبــاط العيد" إخــراج
أنيس لسود ،كما شارك في إنتاج عدة أفالم عربية وأجنبية ،وأنتج عدة مسلسالت
تلفزيونية ،بينها "ناعورة الهواء" و"فالش باك".

نشرت شركة "إليمونيشن للترفيه" التريلر األول لفيلم المغامرات والرسوم المتحركة
والـكــومـيــدي الـجــديــد " ،"The Secret Life of Pets 2للمخرج الشهير كــريــس ريـنــاود،
والسيناريست براين لينش.
وش ــارك فــي األداء الـصــوتــي للفيلم كــل مــن الـنـجــوم كيفن ه ــارت ،وتـيـفــانــي هــاديــش،
وهاريسون فورد ،وجيني ساليت ،وباتن اوزوالت ،وإيلي كمبر ،ونيك كرول ،وهانيبال
بوريس ،وليك بيل ،وأريك ستونستريت ،وبيت هولمز ،وجاريث جينجس ،وكايلي هارت،
ودانا كارفي ،وبوبي موينيهان ،وغيرهم ،ومن تأليف بريان لينش وإخراج كريس رينو،
وسيطرح في صاالت السينما  7يونيو المقبل.
ويكمل الفيلم أحــداث الجزء األول من قصة الكلب األليف "ماكس" وأصدقائه بعدما
يتخلى عنهم أصحابهم.

بيونسي

تذاكر مجانية لحفالت بيونسي وزوجها لكن بشرط
قــدمــت الـنـجـمــة األم ـيــرك ـيــة بـيــونـســي ،وزوج ـه ــا نـجــم عــالــم الـمــوسـيـقــى ج ــي زي،
لجمهورهما فرصة الفوز بتذاكر مجانية لحفالتهما مدى الحياة ،مقابل اتباع حمية
نباتية في األساس لمدة شهر.
وأعلنت بيونسي عن المسابقة لمتابعيها على "إنستغرام" ،وعددهم  123مليونا،
دعما لمشروع "غــريــن بــرنــت" ،الــذي يشجع الـنــاس على الحد مــن اإلض ــرار بالبيئة
بتناول وجبات نباتية .وتعهدت بتناول وجبات إفطار أساسها نباتي ،وبعدم تناول
أي وجبات بها لحوم في أيام االثنين ،فيما وعد زوجها بتناول وجبتين نباتيتين
باألساس يوميا.
ووفقا لقواعد المسابقة سيحصل الفائز على تذكرتين لحفل واحد سنويا ضمن
ً
جوالت بيونسي أو جي زي الغنائية ،أو جوالتهما معا ،على مدى  30عاما.

مبادرة من «جوائز غرامي» لزيادة عدد النساء في «الموسيقى»
أعـلـنــت المنظمة الـمـســؤولــة عــن تــوزيــع جــوائــز
"غـ ــرامـ ــي" ال ـمــوس ـي ـق ـيــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،أم ـ ــس األول،
مـبــادرتـهــا الـهــامــة األول ــى لــزيــادة عــدد الـنـســاء في
الوظائف التقنية المتصلة بقطاع الموسيقى.
وأطلقت "ريـكــورديـنــغ أكــاديـمــي" نــداء للفنانين
ليدرجوا امرأتين على األقل ضمن قائمة المرشحين
المحتملين للتوظيف ،مؤكدة أن قطاع الموسيقى
"بات عند مفترق والتقدم ال يحصل تلقائيا".
وقالت المسؤولة عن مجموعة العمل الجديدة،
بشأن التنوع والدمج ،تينا تشين" :ال عصا سحرية
تخرجنا من حال المراوحة المستمرة منذ قرون،

لكننا نرى في هذه المبادرة خطوة مهمة".
"ق ـ ــوة ال ـع ـم ــل" هـ ــذه ان ـط ـل ـقــت س ـنــة  ،2018بعد
االن ـت ـقــادات الـتــي واجـهـتـهــا جــوائــز "غ ــرام ــي" على
خلفية طغيان الطابع الذكوري والنقص في التنوع
اإلتني.
وال تشكل النساء سوى  2%من المنتجين و3%
من مهندسي الصوت في قطاع إنتاج الموسيقى،
بحسب دراسة نشرتها هيئة متخصصة مستقلة
في .2018
وأشارت "ريكوردينغ أكاديمي" إلى أن نداءها لقي
استجابة من أكثر من  200فنان ومنتج وشخصية

ناشطة في عالم الموسيقى ،بينهم كاردي بي و"تو
تشاينز" وجاستن بيبر وليدي غاغا ونيكي ميناج
وجون ليجند وكيث أوربان وفاريل وليامز.
وقــال مغني الــراب كومن ،العضو في مجموعة
العمل" ،النساء يستحققن فرصا موازية للرجال،
ونحن نعلن أن هذا القطاع لم يكن دوما عادال".
ويــأتــي هــذا اإلع ــان قبل أقــل مــن أسبوعين من
حفل تــوزيــع جــوائــز "غــرامــي" ،والـتــي يتنافس في
أبرز فئاتها هذا العام عدد أكبر من النساء مقارنة
بالسنة الماضية.
(أ ف ب)

جون ليجند

ثقافات 20
انتصار الصباح 36 :مدرسة تشارك في برنامج بريق األكاديمي
توابل ةديرجلا

•
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أشادت بروح التفاني في العمل بهدف االرتقاء بالوطن ونشر اإليجابية
بدأ برنامج بريق
األكاديمي جني ثماره،
مع ارتفاع عدد المدارس
المشاركة فيه إلى 36
مدرسة في الكويت.

يجب تعميم
دورات «بريق» على
المدارس للقضاء
على الظواهر
السلبية
صالح الماجدي

أش ــادت رئيسة شركة النوير
الكويتية غير الربحية ،رئيسة
ال ـم ـج ـلــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـبــرنــامــج
بريق األكاديمي ،الشيخة انتصار
الـعـلــي ال ـص ـبــاح ،بـجـهــود وزارة
ً
ً
التربية التي تعد داعما أساسيا
لبرنامج بريق األكاديمي ،مشيرة
إل ــى أن الـبــرنــامــج ب ــدأ بمشاركة
ثــاثــة أس ــات ــذة ف ــي أث ــر التفكير
اإليـ ـج ــاب ــي ع ـل ــى ال ـط ـل ـب ــة ،حـتــى
وص ــل ع ــدد ال ـم ــدارس المشاركة
إل ــى  36مــدرســة ،مـشـيــرة إل ــى أن
التغيير الذي طرأ على المدرسين
انعكس على طلبة المدارس.
وأوض ـح ــت أن ــه دون األمـ ــل ال
أ ح ــد يستطيع أن يحقق شيئا،
ومـ ــن يـ ــرى الـ ـن ــور ي ـس ـعــى إل ـي ــه،
مـ ــؤكـ ــدة أن ه ـ ــذا األم ـ ـ ــر ي ـســاعــد
ن ـحــو رف ـعــة ال ـكــويــت ونـجــاحـهــا
وتـ ـط ــوره ــا ،وق ــال ــت إن تـطــويــر
الهيئة التربوية جزء من التغير
إلــى األفضل والــى كويت جديدة
وط ـل ـب ـت ـه ــا وشـ ـب ــابـ ـه ــا الـ ــواعـ ــد
والمنتج والناجح.
وأض ــاف ــت إن ال ــواج ــب يحتم
ع ـل ــى ال ـج ـم ـي ــع ال ـم ـس ــاه ـم ــة فــي
التغيير مــن أجــل الكويت ،الفتة
إلى أنها بصدد إصدار كتاب عن
تاريخ الكويت لـ  400عام ،مشيرة
إلــى أن الكويت لــم تمر بمجاعة
خ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة ال ـطــوي ـلــة إال
مــرتـيــن ،رغ ــم أنـهــا لــم تـكــن تملك
م ــوارد كـبـيــرة مــن مـيــاه وزراع ــة،
الفتة إلى أن هذا األمر يرجع إلى
تطور المجتمع.
وق ــال ــت :ال ـكــويــت والدة ومــن
واج ـ ـب ـ ـنـ ــا االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ف ـ ــي ب ــذل
ال ـج ـه ــود ل ـل ـت ـطــويــر ،م ـعــربــة عن
شكرها للحضور على تفانيهم
فـ ــي الـ ـعـ ـم ــل مـ ــن أجـ ـ ــل االرت ـ ـقـ ــاء
بالوطن ونشر اإليجابية.

المنهج الدراسي
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،أك ـ ـ ــد ال ــوكـ ـي ــل
ال ـم ـس ــاع ــد ل ـل ـت ـم ـن ـيــة ال ـت ــرب ــوي ــة
واألن ـ ـش ـ ـطـ ــة بـ ـ ـ ـ ـ ــوزراة الـ ـت ــربـ ـي ــة،
ف ـي ـصــل م ـق ـص ـيــد ،ح ــرص ــه عـلــى
ال ـم ـشــاركــة وال ـح ـض ــور ف ــي مثل
هــذه الفعاليات ،ألنها استثمار
وج ـ ـ ــدان ـ ـ ــي ألب ـ ـنـ ــائ ـ ـنـ ــا الـ ـطـ ـلـ ـب ــة،
مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات
تأت من فراغ ،بل من
التدريبية لم ِ
خالل إصرار وتعاون مع الشيخة

انتصار وفريق بريق للنهوض
بــال ـجــانــب الـتـعـلـيـمــي ،وتـحـفـيــز
ال ـه ـي ـئــة الـتـعـلـيـمـيــة م ــن الـبـنـيــن
والبنات للمشاركة في مثل هذه
البرامج التي تعود بالنفع العام
على البلد وعلى أبنائنا الطلبة،
وه ــدف ـن ــا ف ــي ال ـم ــرح ـل ــة الـمـقـبــل
زيـ ـ ــادة عـ ــدد م ـش ــارك ــة ال ـم ــدارس
فــي مختلف المراحل الدراسية،
وأن يـكــون بــرنــامــج بــريــق ضمن
ال ـم ـن ـهــج الـ ــدراسـ ــي خـ ــال ال ـعــام
الدراسي المقبل ،ولذلك تم طرحه
على مجلس الــوكــاء بــأن يكون
المشروع نشاطا فعليا في العام
الـ ــدراسـ ــي ال ـم ـق ـبــل أله ـم ـيــة هــذا
الـمـشــروع والـجــوانــب اإليجابية
والنفسية التي يحظى بها الطلبة
واالبتعاد على الجانب الروتيني
المعتاد في مدارس التعليم العام
بوزارة التربية.
وش ــدد على ض ــرورة تسخير
كل اإلمكانيات لكل ما هو جديد،
وكل ما يطور المناهج التعلمية
وتـنـمـيــة قـ ــدرات أبـنــائـنــا الطلبة
ل ـمــا ه ــو أف ـض ــل ع ـلــى أسـ ــاس أن
تكون العملية التعلمية صحيحة
بالشكل المطلوب ،ونحن نهدف
إلــى االرتـقــاء بهذا الجانب ،وفي
المراحل المقبلة سيكون االهتمام
أكـ ـ ـب ـ ــر لـ ـمـ ـث ــل هـ ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـش ــاري ــع
التثقيفية واإلرشادية والتوعوية
ألبنائنا الطلبة.
وأعرب عن سعادته للمشاركة
ا لـمـمـيــزة للهيئة التعليمية في
ب ــرن ــام ــج ب ــري ــق ومـ ـ ــن مـخـتـلــف
الفئات ،مما أعطى انطباعا مميزا
ومؤشرا إيجابيا لمدارس وزارة
التربية ،معربا عن شكره للهيئة
التدريبية على ما قدموه.
وحـ ــول م ــا إذا م ــا كــانــت هــذه
ال ـ ـبـ ــرامـ ــج بـ ــديـ ــا ل ـل ـم ـخ ـت ـص ـيــن
االج ـت ـمــاع ـي ـيــن والـنـفـسـيـيــن في
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدارس ،قـ ـ ـ ــال إن ال ـع ـن ـص ــر
األس ـ ــاس ـ ــي فـ ــي م ـ ـ ـ ــدارس وزارة
الـتــربـيــة هــو الـمـعـلــم ال ــذي يقوم
بــالـكـثـيــر م ــن األدوار ال ـيــوم ـيــة،
ويـعـتـبــر الـمـعـلــم ه ــو ال ـقــائــد في
الصف والمربي في هذا الجانب،
ويجب توفير جميع هذه العوامل
ل ـل ـه ـي ـئــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ،أمـ ـ ــا دور
األخصائي االجتماعي فهو دور
مكمل وجانب مؤثر على أبنائنا
الطلبة ،لكن األساس هو المعلم،
لذلك نحن حريصون كل الحرص

حـقــق ك ـتــاب "مــوســوعــة تـ ــراث الشعر
الوطني والحماسي في الكويت" ،للباحث
حمد الحمد ،المركز األول لفئة المؤلفات
األدبية على مستوى دول مجلس التعاون،
في االستبيان السنوي لشبكة الشموخ
األدبية لعام  .2018بينما احتل المركز
الثاني "ديــوان الحنين" للشاعرة تهاني
المبيريك من السعودية ،والمركز الثالث
"دي ــوان شــاعــرات" مــن البحرين للباحث
فواز سليمان من البحرين.
وتجري شبكة الشموخ األدبية سنويا
م ـنــذ  2005اس ـت ـب ـيــانــا س ـنــويــا ألفـضــل
المؤلفات في األدب الشعبي من مؤلفات
أدب ـيــة ودواوي ـ ــن شـعــر وأف ـضــل الـشـعــراء
والقصائد وأفضل صحف تعنى باألدب
الشعبي ،وغير ذلك من فئات.
وشــارك في االستبيان لعام  2018ما
ُي ـق ــارب مــن  5800مــن ش ـعــراء وباحثين

غالف اإلصدار
ومهتمين بالشعر الشعبي من القراء على
مستوى مجلس التعاون ،ويشرف على
الشبكة ويتولى إدارتها الشاعر عبدالعزيز
الفدغوش ،بمساعدة عدد من المختصين
في األدب الشعبي.

المسرح
االستهالكي
د .خالد عبداللطيف رمضان

انتصار الصباح ومقصيد والماجدي
ع ـلــى زي ـ ــادة م ـثــل ه ــذه ال ـ ــدورات
التدريبية لتؤهل معلمينا ،ولذلك
سنشدد على المنظمين بزيادة
عدد الــدورات التدريبية ،وزيادة
عدد المدارس للمشاركة في مثل
هذه الدورات التنموية في األيام
القادمة.
وحــول إمكانية تـعــاون وزارة
الـ ـت ــربـ ـي ــة م ـ ــع الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة
وال ـخ ـل ـي ـج ـيــة األخ ـ ـ ــرى لـتـطـبـيــق
بــرنــامــج بــريــق ال ــذي يـعــد األول
م ــن ن ــوع ــه ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي،
قـ ـ ــال م ـق ـص ـي ــد :يـ ــدنـ ــا م ـف ـتــوحــة
ك ـم ــا أب ــوابـ ـن ــا ل ــأش ـق ــاء ال ـع ــرب،
ومستعدون لتقديم خبراتنا لهم،
وهذا يوطد العالقات ويساهم في
تنمية التعليم في العالم العربي،
ونحن ساحة مفتوحة لالقتباس
من خبراتنا والكويت سباقة في
ه ــذا ال ـجــانــب وم ـبــدعــة ف ــي مثل
هذه المجاالت ،متمنيا التوفيق
والـ ـنـ ـج ــاح ل ــأف ـض ــل ،فــال ـكــويــت
تستحق األفضل دائما.
وحـ ـ ـ ــول وقـ ـ ـ ــوف ال ـ ــدول ـ ــة ال ــى
جــانــب ال ـم ـبــادرات الـخــاقــة ،قــال
إن وزارة التربية لديها شراكات
مـجـتـمـعـيــة ع ــدي ــدة م ــع مختلف
قطاعات الدولة ،ولوال وجود مثل
هــذه الـشــراكــات المجتمعية لما
تحققت مثل هذه البرامج ،ونحن
حــريـصــون عـلــى تــرجـمــة الــرؤيــة
السامية لسمو األمير في الجانب

التعليمي ،والبد من ترجمة هذه
التطلعات الى واقع ملموس.

شخصية المتعلم
من جانبه ،قال وكيل الشؤون
التربوية والبحوث بوزارة التربية
صـ ــاح الـ ـم ــاج ــدي إن ال ـح ـضــور
حــافــل وكبير فــي برنامج بريق،
وه ــذا ي ــدل عـلــى أن الـبــرنــامــج له
نتائج إيجابية وملموسة على
أرض الواقع ،حيث نجح البرنامج
ف ــي ت ـغ ـي ـيــر س ـل ــوك ال ـط ـل ـبــة إل ــى
السلوك اإليجابي كما هو مخطط
ل ــه ،وه ــذا التغيير مفيد ويـثــري
العملية التعليمية بحد ذاتها.
وبالنسبة إلى تعميم البرنامج
في مدارس الدولة ،قال الماجدي
إنـ ــه ت ـمــت قـ ـ ــراءة هـ ــذا ال ـبــرنــامــج
واالط ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـلـ ـي ــه ،ووج ـ ــدن ـ ــا أن
المحتوى منظم ،ويمثل أحد أهم
االحتياجات التعليمية للطلبة،
وهـنــاك تــوجــه لجعل مواصفات
المتعلم الذي يتخرج من التعليم
ال ـع ــام ب ـمــواص ـفــات ذات طبيعة
مكتملة ،وبال شك فإن هذا الجانب
الذي يركز عليه "بريق" هو جانب
مهم جــدا في شخصية المتعلم،
ألنه يوصل المتعلم الى أن يكون
قـ ــادرا عـلــى تـطــويــر ذاتـ ــه ،وعـلــى
مــواج ـهــة الـمـشـكــات المختلفة،
وبالتالي يستطيع أن يصل الى

مرحلة االزدهار الشخصي ،وهذا
جانب مهم ،مشيدا بأهمية عقد
لـقــاء ات مــع برنامج بريق لرؤية
إمكانية اثراء المناهج الدراسية
ب ـ ـه ــذا الـ ـمـ ـحـ ـت ــوى .وأوض ـ ـ ـ ــح أن
مـ ـب ــادرة ب ــري ــق ت ـعــد إح ـ ــدى أهــم
أدوات مـعــالـجــة ظ ــاه ــرة الـعـنــف
أو ال ـت ـن ـمــر ف ــي ال ـ ـمـ ــدارس ،لــذلــك
نحن نـقــول إنـنــا نــدعــم المجتمع
والمشاركة المجتمعية في مثل
هــذه الـمـبــادرات تساهم وتصنع
نوعا مــن أن ــواع االرتـقــاء بسلوك
الـطــاب ،وبالتالي القضاء  -مع
الوقت  -على مثل هذه الظواهر.
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت م ــدي ــرة
برنامج بريق رقية حسين إن هذه
الدورة لها تأثير كبير في تغيير
الـ ـنـ ـف ــوس ،وأي ـ ـضـ ــا اس ـت ـع ــراض
االنطباعات والقصص من خالل
تـطـبـيــق بــرنــامــج ب ــري ــق ،مشيدة
بــالـحـضــور وال ـتــزام ـهــم بــالــدورة
ومتابعة التدريبات ،مشيرة إلى
أن بــرنــامــج ب ــري ــق وغ ـي ــر ربـحــي
يـهــدف إل ــى رف ــع مـسـتــوى شباب
ال ـك ــوي ــت ال ــذي ــن ي ـم ـث ـلــون رك ـيــزة
الوطن.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـ ــى أن اهـ ـتـ ـم ــام
الشيخة انتصار سالم العلي بهذا
ا لـبــر نــا مــج لشعورها بالمجتمع
الكويتي وبالشباب الكويتيين،
فكانت سخية في مشاريعها وفي
عطائها.

ً
كتاب «موسوعة تراث الشعر الوطني الشمري« :التاريخ ملونا» معرضي الرابع في الكويت

والحماسي» يحقق النجاح

tawabil@aljarida●com

اسـتـكـمــاال لـمـبــادرة "ال ـتــاريــخ مـلــونــا"،
التي بدأت في عام  ،2018أقامت د .إيمان
الشمري معرضها فــي جمعية الشامية
والشويخ التعاونية ،ليكون أول معرض
تشكيلي يقام في قلب جمعية تعاونية.
وذكرت د .الشمري أن "التاريخ ملونا"
هو سلسلة معارض تجوب بها العالم،
وتربطها بمناسبات معينة ،الفتة إلى أن
هذا هو المعرض الخامس في السلسلة
والرابع بالكويت.
"التاريخ ملونا" ،هي مبادرة إنسانية
للمحافظة على التراث وإحياء التاريخ،
بنفضه من غبار الكتب المهملة ،وإخراجه
كلوحات فنية تعرض في معارض دولية
وشعبية.
ود .الشمري هي صاحبة هذه المبادرة،
التي أدخلت الكويت موسوعة غينيس ،في
حملة ضد التنمر والعنصرية توظف الفن
والتكنولوجيا لتعميق الوطنية واالنتماء.

سؤال يتكرر في كل مناسبة ،ما هو وضع الحركة المسرحية
ف ــي ال ـكــويــت وك ـيــف ت ــرى مـسـتـقـبـلـهــا؟ ي ــرد ه ــذا الـ ـس ــؤال من
إعالميين ومثقفين ومن أفراد الجمهور العادي .إذن ،التساؤل
مشروع فالغالبية من الجمهور تــدرك أن ثمة مشكلة تعتري
المسرح في الكويت .ولإلجابة عن هذا التساؤل علينا أن نتعرف
ً
إلى الكيانات المسرحية القائمة حاليا.
ثمة الفرق المسرحية األهلية المشهرة وفق قانون جمعيات
النفع الـعــام ،وهــي أربــع فــرق مضى على تأسيسها أكـثــر من
نـصــف ق ــرن مــن ال ــزم ــان ،نشطت فــي بــدايــة تأسيسها مثلما
نـشـطــت مختلف الـقـطــاعــات فــي الـكــويــت بـعــد االس ـت ـقــال في
مرحلة النهوض لبناء الكويت الحديثة ،واستطاعت هذه الفرق
بعطاء اتها المميزة أن تفرض نفسها على خــارطــة المسرح
العربي .ولكنها ظلت على اللوائح المنظمة لعملها نفسها
وتعمل بالميزانيات عينها الـتــي تــرصــد لها مــن الــدولــة في
بداية الستينيات من القرن الماضي ،رغم مرور سنوات طويلة
تغيرت فيها الظروف وبلغ التضخم مبلغه ،فما عادت قادرة
على المنافسة بإمكاناتها المتواضعة وبنظام عملها المقيد
بـلــوائــح قــديـمــة ،وف ــي ظــل منافسة غـيــر متكافئة مــع اإلنـتــاج
الدرامي التلفزيوني على اجتذاب الممثلين .لذا اقتصر حضور
هذه الفرق على تقديم عــروض نوعية للمهرجانات المحلية
ً
أو الخارجية بتكاليف متواضعة بحيث تعرض غالبا لليلة
واحدة ويشاهدها جمهور المهرجان الذين ال يتجاوز عدده
خمسمائة متفرج في أفضل األحوال ومعظمهم من المشاركين
والمنظمين للمهرجان .ولم تعد الفرق المسرحية األهلية قادرة
على إنتاج المسرحيات الجماهيرية التي تحتاج إلى موارد
مالية غير متاحة وأسلوب إدارة وإنتاج حديثين ،وهذا ما ال
يتوافر لديها .يضاف إلى ذلك أن معظم العروض المسرحية
في المهرجانات يتسم بالغموض والكآبة ،وهذا عامل طارد
للجمهور المسرحي العام.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ظـهــر ف ــي مـنـتـصــف الـسـبـعـيـنـيــات م ــن الـقــرن
الماضي نمط جديد من المسرح .كانت البداية مع مسرحية
{هاللو دولـلــي} سنة  ،1974ثم توالت عــروض هــذا النوع من
المسرح الــذي يقوم على اإلنتاج الخاص وتتواله مؤسسات
اإلنـتــاج الفني المرخصة مــن وزارة التجارة ووزارة اإلعــام.
أدى ظهور المسرح التجاري في هذه الفترة إلى تفريغ الفرق
المسرحية األهلية من أهم العناصر الفنية فيها ،فقد تسابق
الفنانون الكبار إلــى تأسيس مكاتب لإلنتاج الفني بغرض
اإلنـتــاج المسرحي بعدما وج ــدوا أن اإلنـتــاج المسرحي يدر
ً
ً
أرباحا جيدة قياسا إلى المكافآت الضئيلة التي يتقاضونها
من فرقهم األهلية ،وقد أدى ذلك إلى هبوط أداء هذه الفرق في
ً
الكم والكيف ،وفقدت قسما من جماهيرها لصالح المسرح
ال ـت ـجــاري ال ـجــديــد الـ ــذي يـجـيــد لـعـبــة اإلن ـت ــاج وي ـع ــرف كيف
يستقطب أكـبــر عــدد مــن الـجـمـهــور ،مــن ثــم تحقيق أكـبــر ربح
ً
ً
ممكن .وشيئا فشيئا بدأ المسرح الجديد يسيطر على الجمهور
ً
ويكيفه وفقا لما يريد .وربما تكون المسرحيات التي قدمها
ً
المسرح التجاري في بداياته أفضل مما يقدم حاليا فيما عدا
استثناءات محدودة.
ومن المسرحيات التي قدمت في المرحلة األولــى {فرسان
المناخ ،وحرم سعادة الوزير ،وممثل الشعب ،وباي باي لندن،
ودقت الساعة ،وحامي الديار} ،وغيرها من مسرحيات تفوق
في مستواها الفني ما يقدمه المسرح األهلي.
وم ــع منتصف الثمانينيات ،ب ــدأ ه ــذا الـمـســرح يستقطب
ً
منتجين جددا لهم مفاهيم مختلفة للمسرح ،ويجيدون فن جني
األرباح ،فظهرت مجموعة من المسرحيات الترفيهية الخفيفة
ً
التي تندرج ضمن إطار المسرح االستهالكي ،وغالبا ال تخضع
هذه المسرحيات لالعتبارات الفنية والجمالية ،إنما تسعى
ً
إلــى استقطاب أكبر شريحة ممكنة من الجمهور ،خصوصا
الشباب واألطفال ،وأصبح المسرح وقتها أحد أكثر المجاالت
ً
االستثمارية ربحية ،خصوصا مع التسويق التلفزيوني وبيع
حقوق تسجيالتها لشركات تسويق أشــرطــة الفيديو ،وهــذا
ً
مــا دفــع منتجين ج ــددا ال عــاقــة لهم بالفن إلــى اقـتـحــام هذا
المجال .وخالل سنوات قليلة ،استطاع المسرح االستهالكي
أن يسود الساحة المسرحية ويفرض قيمه الخاصة في الفرجة
المسرحية ويشكل ذوق الجمهور المسرحي .وللحديث بقية.

من أجواء المعرض
فالمعرض هــو األول مــن نوعه تقنيا
وفكريا ،وهو ليس معرضا للوحات فنية
فقط ،وليس للتصوير فقط ،لكنه قصص
ملونة تحكي مسيرة وتاريخ سمو أمير
البالد بمناصبه وإنجازاته.
وتقنيا ،فإنه ُيعد المعرض األول في

العالم الذي يعرض صورا تمت معالجتها
بالذكاء الصناعي ،إضافة إلى التقنيات
الفنية المتعارف عليها.
وج ـ ــذب ال ـم ـع ــرض ال ـع ــدي ــد م ــن طلبة
المدارس ،حيث زارته مدارس من مرحلة
رياض األطفال إلى المرحلة الثانوية.

ّ
تكريم الشاعر غسان مطر ...المتمرد على التقاليد

إصدار

«الهرمانيوطيقا»
ً
األكثر مبيعا في معرض القاهرة
للكتاب

ّ
كرمت جمعية {أهل الفكر} و{دار نعمان للثقافة} الشاعر اللبناني غسان مطر
ونظمت أمسية شعرية في المناسبة في إطار الموسم الحادي عشر لصالون ناجي
نعمان األدبي الثقافي وضمن {لقاء األربعاء} الـ.63
بيروت -ةديرجلا●

استهل ناجي نعمان (رئيس مؤسسة الثقافة
بالمجان) أمسية تكريم الشاعر اللبناني غسان
مطر بكلمة أورد فيها خاطرتين تحية إلى كاتبين
ً
غابا أخيرا{ :أولى في مي منسى إحدى كبيرات فن
الرواية في لبنان ،ومن ناقداته المعدودات ،وقد
كانت لها وقفات ههنا في لقاء األربعاء؛ وثانية
فــي إدم ــون صعب أحــد آخــر األرق ــام الصعبة في
صحافتنا المتداعية}.
أضـ ـ ــاف{ :غ ـس ــان م ـطــر ق ـب ـطــان سـيـنـقـلـنــا إلــى
ً
محيطات عالمه ،نافخا الريح في شراع سفينته،
ً
ً
كاشفا لنا ما للموت من أسرار ،وربما ،أيضا ،ما
للحياة من أسرار}.

مراحل حياة
تمحورت كلمة سهيل مطر في المناسبة حول
غسان مطر {الطفل الذي ال يزال يلعب ،ويضحك،
ويبكي ،ويخربط األشياء ،ويتمرد على التقاليد،
ً
وال يـقـتـنــع ،وال ي ـخ ـجــل ،وال ي ـطــأطــئ رأس ـ ــا وال
ينحني}.
بعد ذل ــك ،مـ ّـر بـمــراحــل حياته ومــا أنبتته من
ً
دواوين ،متوقفا عندما {انكسرت األرض عام ،1989
فـكــان الشعر صــراخــه ودمــوعــه ،ولــم يكتب بغير

الجرح والغضب ،وراح يعزف على قبر الرا (ابنته
ً
قتلت في الحرب) قائال :فما دام قبرك صار بالدي
فـلــن أرح ــا! ثــم عـنــدمــا وقـعــت ح ــرب  ،2006حين
تضرج غسان بدماء الحلم ،حمل كأسه المحطم،
فــإذا به من جديد ينتفض ويـقــول :وقانا الطفلة
السمراء ،تغفو قــرب جدتها ،وتحلم بالفراشات
الجميلة وال ـل ـعــب ،لــم يـبــق غـيــر حــذائ ـهــا ،قبلته،
وغمسته بدمائها ،ورمته في وجه حكام العرب}.
وذكــر بأن األخير {لم يخضع ،بل عاد ليراهن
على العقل ،وليرسم صورة لبنان وال أجمل :لبنان
من قال :إني ما انتصرت له /وما زرعت على أجفان
العلما /إزميله نحت الجنات مفتتحا /وحين سواه
سوى الحسن واختتما}.
ش ـكــر غ ـس ــان م ـطــر م ـض ـي ـف ـيــه ،ن ــاج ــي نـعـمــان
وأنـطــوان رعــد ،ورفيق دربــه سهيل مطر ،وألقى
ً
شعرا ،منه« :جمر فمي ،هل رأيت الجمر صار فما؟/
وهل رأيت فما للجمر مبتسما؟ /شعري البواكير
مــن جــرح ابتسامته /إذا عصرت قوافيه /وجــدت
دم ــا /والشعر أول ــه جمر وآخ ــره /جـمــر ،وتشتعل
اآلهات بينهما}.
وأضــاف{ :وليس كالشعر فضاحا إذا جرؤت/
أيــد ملوثة أن تلمس القلما /يأبى كمن مسه ذل
ويأنف من /حروف من يستبيح الحرف والكلما/

القاهرة -أحمد الجمال

الشاعر غسان مطر يتوسط سهيل مطر وناجي نعمان وانطوان رعد
ودنسوا اللغة العذراء وانتقموا /وأقبح الناس من
من أمه انتقما}.
بعد ذلك كانت مداخالت للعالمة السيد صالح
الحكيم ،الشيخ القاضي يحيى الرافعي ،ورئيس

جـمـعـيــة {أهـ ــل ال ـف ـكــر} ال ـش ــاعــر ال ـن ـق ـيــب أن ـط ــوان
رعد ،الذي سلم مطر باقة ورد ،فيما سلم نعمان
المحتفى به شهادة التكريم واالستضافة.

شاعر القضية
منذ بداياته األولى في الكتابة لقب غسان مطر بأنه شاعر القضية ،ذلك أنه على مدى تاريخه األدبي
لم ّ
يغير مواقفه تجاه القضايا الكبرى التي تعصف بلبنان والمنطقة العربية ،المتسمة بالتمرد على
الواقع ورفض الخنوع واالستسالم واإليمان بقدرة الشعب على النهوض من الكبوات رغم تعاظم
ً
المآسي عليه ،متسلحا بحضارة .
ً
ً
أصدر غسان مطر نحو  14ديوانا شعريا ،حصرها بعد ديوانه الرابع «ألنك تحبين هذا الشعر»
ً
( )1973بقضية فلسطين والقضية اللبنانية والقضايا القومية ...مبتعدا بذلك عن الغزل.

تصدرت «موسوعة الهرمانيوطيقا» الصادرة عن «المركز القومي
للترجمة» في مصر بترجمة الدكتور محمد عناني قائمة الكتب األكثر
ً
مبيعا باليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام.
ً ً
وضمت القائمة أيضا كال من« :مثنوي ،ومباهج الفلسفة ،وعلم النفس
الحديث ،والعنف ،والثالثة الكبار في علم االقتصاد ،وتاريخ الفلسفة
فــي اإلس ــام ،والمنطق ،وهـكــذا تكلم زرادش ــت ،والـحــداثــة واإلبـهــام،
وقــاهــرة الـنـسـيــان ،وسـحــر مـصــر ،والـكـيـلــومـتــر الــذهـبــي ،والـتـحــول
الكبير ،وموسوعة البالغة ،وفهم التلمود ،والخليل إبراهيم ،والقلق،
والذات والغرائز».
وجــاء في تصريح مدير المركز القومي للترجمة الدكتور أنور
مـغـيــث« :سـعـيــد بــوعــي ال ـش ـبــاب ال ــذي تـمـثــل ف ــي ت ـصــدر مــوســوعــة
ً
الهرمنيوطيقا بأجزائها الثالثة قائمة األكثر مبيعا ،كذلك احتلت
ً
عناوين جديدة مراكز متقدمة في قائمة الكتب األكثر مبيعا مثل
«السامية ومعاداتها» ،و{رايــات اإلســام» و{عن المذهب اإلنساني».
وفي هذا السياق ،أتوجه بالشكر إلى الهيئة العامة لشؤون المطابع
األميرية لتيسير كل سبل الدعم إلصدارات المركز ،وهو األمر الذي
انعكس بشكل ملموس على كمية اإلصدارات وقلص المدة الالزمة
للفحص والتسعير ،وأدعــو القراء لزيارة جناح المركز الــذي يقدم
تخفيضات تصل إلى  % 70على إصداراته.
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ِّ
أمينة خليلِّ :يستهويني تجسيد شخصيات مختلفة عني
ّ
• تؤكد أنها ال تهتم بالبطولة المطلقة

٢١

مزاج

أخبار النجوم

حسين الجسمي يغني «ما نسيتك»

تعيش أمينة خليل حالة من السعادة بعد ردود الفعل اإليجابية على دورها في فيلم « »122الذي استقبلته دور السينما
ً
أخيرا .في دردشتها مع «الجريدة» تتحدث أمينة عن الفيلم وكواليس تصويره وتفاصيل عدة.
القاهرة – هيثم عسران

أسعى إلى أن
تبقى أدواري في
ذاكرة الجمهور
وهذا هو األهم
من وجهة نظري

حدثينا عن مشاركتك في فيلم «.»122
شعرت بانجذاب إلــى العمل منذ قرأته،
ألن القصة مختلفة عن أية تجربة قدمتها
ً
سابقا ،باإلضافة إلى أن أداء دور فتاة من
ً
ً
ال ـصــم وال ـب ـكــم لـيــس أمـ ــرا س ـهــا ب ــل مـلــيء
ً
بالتحدي فنيا .لذا تحمست للتجربة ،ومن
البداية وجــدت أنني مع فريق عمل متميز
ي ـس ـعــى إلـ ــى ت ـقــديــم أف ـض ــل م ــا ل ــدي ــه عـلــى
الشاشة ،وهو أمر مهم بالنسبة إلى أي فنان،
فالعمل في بيئة وأجواء إيجابية يدفع إلى
تقديم أفضل ما لدى المرء.
ك ــان ــت لـ ــدى ال ـم ـخ ــرج ي ــاس ــر ال ـي ــاس ــري
رغـبــة فــي تـقــديــم الـعـمــل ب ـصــورة مختلفة،
والسيناريست صــاح الجهيني سبق أن
تـعــاونــت مـعــه ،كــذلــك أحـمــد داود ،وعندما
قرأت السيناريو لم أتردد في الموافقة عليه.
ألم تقلقي من الشخصية؟
ً
إط ـ ـ ــاق ـ ـ ــا .ت ـس ـت ـه ــوي ـن ــي ال ـش ـخ ـص ـي ــات
المختلفة التي تعتمد على تقديم تجارب
وأدوار بعيدة عني ،وأرغب في تقديم المزيد
منها سواء في الدراما أو التلفزيون ،وهذا
ً
األم ــر يجعلني أفـكــر ج ـيــدا فــي أي ــة تجربة
ُ
تعرض علي ألنني أبحث عما يضيف إلى
رصيدي الفني.
ً
هــل تجدين فــي هــذه األدوار هــروبــا من
الحصر فــي أدوار الفتاة
الجميلة؟

الله ،وفي رأيــي أن جمال الــروح أهم بكثير
ً
من جمال الشكل .شخصيا ،أرغب في تقديم
أعمال متنوعة ما بين الحركة والكوميديا
والرومانسية وغيرها من «ثيمات» تضيف
ً
إلى رصيدي .مثال ،عندما شاركت في «ليالي
أوجيني» مع ظافر العابدين وجــدت ردود
فعل ايجابية من الجمهور ،وذلك يرجع إلى
الرغبة في مشاهدة هــذه الثيمة باإلضافة
إلى أن طبيعة المعالجة الدرامية المكتوبة
بشكل جيد.

حسين الجسمي
طــرح النجم اإلمــاراتــي حسين الجسمي أغنية جديدة
ب ـع ـنــوان {م ــا نـسـيـتــك} ع ـلــى ق ـنــاتــه الــرس ـم ـيــة ع ـبــر مــوقــع
{يوتيوب} ،وهي من كلمات إسماعيل الفروه جي وألحانه،
وتوزيع زيد عادل ،ومكساج وماستر جاسم محمد.
األغنية رومانسية ذات إيـقــاع ه ــادئ ،أداه ــا الجسمي
بصوته المليء باإلحساس ،وتتحدث عن الحبيب االول
الذي فارقه ولكنه لم ينسه في حياته.
ً
حسين الجسمي كان أطلق سابقا أغنية {سير باألبيض}
ً
تشجيعا لمنتخب وطنه اإلمارات في مباريات كأس آسيا
.2019

بطولة وإغراء
ثمة فنانات أقدمن على خطوة البطولة
المطلقة ،أال تفكرين فيها؟
أعتبر البطولة المطلقة أحد المسميات
ً
وال أركز على مسمى الدور سواء سينمائيا
ً
أو تلفزيونيا .أسعى إلــى أن تبقى أدواري
ف ــي ذاكـ ــرة ال ـج ـم ـهــور ،وه ــذا ه ــو األه ــم من
وجهة نظري.
هــل ترين أن تصريحك عــن رفــض أدوار
اإلغراء قد يؤثر في األعمال التي تقدم لك؟
لــم أهــاجــم أدوار اإلغ ـ ــراء ،بــل قـلــت إنني
ال أقدمها ألنها ال تشبهني ،وهــذا األمــر ال
ي ـســيء إل ــى م ــن تــؤدي ـهــا ،ب ــل يـبـقــى مسألة
شخصية مرتبطة بي.
ه ــل ش ــاه ــدت م ـشــاهــد تـمـثـيـلـيــة لـلـصــم
والبكم خالل تحضيرات «»122؟

كما ذكــرت لــك ،أبحث
ع ــن ال ـت ـن ــوع ،وال أرغ ــب
فـ ـ ـ ــي حـ ـ ـص ـ ــري ب ـ ــإط ـ ــار
ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات مـ ـ ـح ـ ــددة
ً
اع ـت ـمــادا عـلــى مالمحي
وأعـ ـتـ ـق ــد أن ـ ـنـ ــي أس ـي ــر
بخطوات جيدة في هذا
األمر ،فالممثل يجب أن
تكون لديه القدرة على
تقديم مختلف األدوار
ً
التي تضيف إليه فنيا
وت ـ ـج ـ ـعـ ــل الـ ـجـ ـمـ ـه ــور
يـتــوقــع مـنــه أن يــؤدي
أي لون درامي.

لـ ـم ــاذا س ــارع ــت ب ــال ــرد ع ـل ــى ان ـت ـق ــادات
استخدام دم الحيوانات في الفيلم؟

ه ـ ـ ـ ـ ـ ــل ت ـ ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ــن أن
االعتماد على الجمال
ال يـ ـن ــا س ــب ط ـب ـي ـعــة
العمل الفني؟
الـجـمــال نعمة من

ً
انــزعـجــت مــن ه ــذا األم ــر ،أوال ألنـنــي من
المدافعين عن حقوق
الحيوانات وال
يمكن أن أشارك
ف ــي ع ـمــل ي ـقــوم

ً
خــال فـتــرة التحضير ،شــاهــدت عرضا
بــرفـقــة فــريــق عـمــل الـفـيـلــم لـفــرقــة مــن الصم
والـبـكــم ،وأعـتـبــر ه ــذه الـتـجــربــة إح ــدى أهــم
التجارب في حياتي ،ليس ألنني استمتعت
ً
بها فنيا ووجدت أن صانعيها قادرون على
إيـصــال رسالتهم وتـقــديــم عمل فني جيد،
ولـكــن ألنـهــا لمستني عــن ق ــرب ،واستفدت
ً
منها كثيرا.

ردود فعل

أمينة خليل
ب ـهــذا األم ـ ــر ،واأله ـ ــم أن ه ــذا ال ـكــام
ً
غـيــر صـحـيــح إط ــاق ــا ،فـقــد استعنا
بمتخصصين استخدموا مواد تشبه
دماء الحيوانات ،وهو أمر متعارف
ً
ً
عليه في السينما محليا وعالميا .لذا
شعرت بضيق من هذا االتهام على
المستوى الشخصي وأردت توضيح
الحقيقة للجمهور.
كيف وجدت رد الفعل على الفيلم؟
سعيدة برد الفعل على التجربة،
ً
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن ـ ـهـ ــا م ـخ ـت ـل ـفــة بـشـكــل
كبير ،واإليرادات التي حققها الفيلم
مرضية للغاية بالنسبة إلي.

هل شعرت بضيق من تأجيل عرضه في
وقت سابق؟

نادين نسيب نجيم تخوض
تجربة البرامج الواقعية

تــوقـيــت ال ـعــرض فــي الـنـهــايــة ال يرتبط
بالممثل ولكن بظروف إنتاجية وتسويقية
ب ـح ـت ــة ،وكـ ـ ــان ال ـف ـي ـلــم ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى كـثـيــر
مــن الـتـفــاصـيــل الـفـنـيــة فــي مــرحـلــة مــا بعد
ً
التصوير وقــد استغرقت وقـتــا ،مــا تسبب
في التأجيل ،ال سيما أن التفاصيل الفنية
لـلـصــورة مـهـمــة وال تـقــل فــي أهـمـيـتـهــا عن
التحضير للعمل.

الجزء الثاني من «الكنز»

ً
حول الجزء الثاني من فيلم «الكنز» تقول أمينة خليل«ُ :يعرض قريبا
في الصاالت السينمائية ،وانتهيت من تصوير دوري فيه منذ فترة.
التجربة مميزة بالنسبة إلــي وقــد سعدت ب ــردود الفعل الجماهيرية
على الجزء األول ،وأتمنى أن يحقق الجزء الثاني ردود الفعل نفسها،
ً
خصوصا أنه مليء باألحداث الجديدة والشيقة التي تجعلني أترقب آراء
المشاهدين فيها».

نادين نسيب نجيم
وافقت الممثلة نادين نسيب نجيم على خوض تجربة
ُ ّ
برنامج جديد من نوع البرامج الواقعية التي ستبث على
المحركات والمنصات التابعة ل ـ ـ {أم بــي ســي} كـنــوع من
التجربة الجديدة ،وفق ما أفادت المعلومات.
ودفع مشروع نجيم الجديد إلى تأخير تصوير مسلسل
ً
{خمسة ونص} الذي تشارك البطولة فيه كال من الممثلين
السوريين قصي خولي ومعتصم النهار؛ ولو أن التجهيزات
انتهت في انتظار إعالن ساعة الصفر.
وتشير المعلومات الــى أن خولي والنهار وصــا إلى
بيروت ويستعدان لدخول البالتوه وبداية التصوير.

ديانا كرزون بإطاللة كالسيكية

ديانا كرزون
نـشــرتديــانــا ك ــرزون عـبــر صفحتها عـلــى أح ــد مــواقــع
ً
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،صـ ــورا جــديــدة لـهــا ،ظـهــرت فيها
ّ
بفستان كالسيكي أنـيــق .وعــلـقــت الفنانة األردن ـيــة على
اللقطات ،قائلة{ :اهتم بمن يرسم لك الفرحة حين يراك في
أسوأ حاالتك}.

هبة طوجي تحتفل
بالحب في مصر

هبة طوجي
بـمـنــاسـبــة ع ـيــد الـ ـح ــب ،تـسـتـعــد ه ـبــة ط ــوج ــي إلح ـيــاء
حفلة فنية ضخمة فــي التجمع الـخــامــس ضمن {كــا يــرو
فـسـتـيـفــال سـيـتــي} ب ـتــاريــخ  15ف ـبــرايــر الـ ـج ــاري ،بـقـيــادة
المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني ،وأوركسترا سفنكس
السيمفونية العالمية بقيادة الدكتور هاني حسن.
هذه الحفلة هي الثانية للنجمة اللبنانية في مصر في
أقــل من سنة ،وذلــك بعدما أحيت في أبريل الفائت أولى
حفالتها في القاهرة.
وكان كل من هبة وأسامة أهديا الشعب المصري أغنية
ّ
{سلم على مصر} ،أنتجها ّ
ولحنها ووزعها أسامة
بعنوان
الرحباني ،وكتبها الشاعر نادر عبدالله.
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ً
حذف حسابات مستخدمي «غوغل بلس» قريبا

tech@aljarida●com

معدات تغيير بطارية  iPhoneأرخص من تغييرها في الشركة
أعلنت شركة  ،iFixitالمتخصصة في توفير معدات
إصالح األجهزة الذكية ،أن المعدات الخاصة بتغيير
بطارية هواتف آيفون ستتوافر بقيمة  30دوالرا تقريبا
حتى نهاية .2019
وأشارت إلى أن تكلفة تغيير بطارية هواتف آيفون
في متاجر «أبل» تتراوح اآلن بين  49و 79دوالرا ،فيما
تقدم  iFixitالمعدات التي تحتاجها لتغيير البطارية
بشكل كامل ،والتي تشمل البطارية ،ومقبض الشفط،
إلــى جــانــب الملقط بسعر أق ــل .كما تــؤكــد أنـهــا توفر
الـمـعــدات لـهــواتــف  ،iPhone 4Sوص ــوال إل ــى هــواتــف
.iPhone 8 Plus

قررت شركة «غوغل» في أكتوبر الماضي إيقاف منصة «غوغل بلس» عن العمل نهائيا ،بعدما
تعرضت لعدد كبير من االختراقات ،وأعلنت حينها تحديد شهر أبريل من هذا العام لبدء إجراءاتها
في هذا الصدد ،لتحدد رسميا منذ أيام أن بدء مسح بيانات مستخدمي المنصة سيكون بداية من
 2ابريل .وأوضحت «غوغل» ببريد إلكتروني أرسل للمستخدمين أنه بداية من  4فبراير لن يتمكن
أي شخص من إنشاء حساب جديد أو االستفادة من أي من خدمات «غوغل بلس» ،كما سيتم حذف
أي تعليقات تمت مشاركتها في المدونات ،من خالل حسابات المستخدمين في غوغل بلس.
وبعدها بين فترة  7مارس و 2أبريل ستحذف جميع التعليقات من المواقع األخرى ،إضافة إلى
البيانات الشخصية والصور والفيديوهات ،وسيتم التخلص من أرشيف المستخدم على المنصة
بشكل كامل .كما أوضحت الشركة أن عملية الحذف لن تظهر نتائجها بشكل فــوري ،فقد تبقى
أجزاء من حساب المستخدم مرئية لمدة بعد حذفها ،كما أشارت إلى أن أيا من تطبيقات حزمة
 G Suiteلن تتأثر بعملية الحذف في حال قيام المستخدم بالوصول إليها عبر غوغل بلس ،لكن
ستطرأ عليها بعض التعديالت.

«فيسبوك» تتحدث عن الدمج أثناء الكشف عن إيراداتها
حذف حسابات من  Facebookو Instagramيساعد على التضليل في منطقة الشرق األوسط
أثناء إعالن نتائج «فيسبوك»
المالية للربع األخير من عام
 ،2018قال الرئيس التنفيذي
للشركة مارك زوكربيرغ إنهم
بحاجة إلى مزيد من الوقت للتفكير
في عملية الدمج التي يسعون إلى
تطبيقها على خدمات المحادثة
لكل من فيسبوك ماسنجر،
وواتساب ،وانستغرام.

أفـ ــادت تـقــاريــر ســابـقــة بــأن
عمالق التواصل االجتماعي
«ف ـي ـس ـبــوك» تـخـطــط لتوحيد
م ـن ـصــات ال ــدردش ــة الـخــاصــة
ب ـه ــا ،ح ـيــث سـيـتــم تحديثها
لمشاركة نفس البنية التحتية
األســاسـيــة ،وبالفعل خططت
ال ـشــركــة إلن ـجــاز ذل ــك بحلول
نهاية هذا العام.
وأثـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاء إعـ ـ ـ ـ ـ ــان نـ ـت ــائ ــج
«فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك» ال ـم ــال ـي ــة ل ـلــربــع
األخير من عام  ،2018منذ أيام
قليلة ،قال الرئيس التنفيذي
للشركة مارك زوكربيرغ إنهم
بحاجة إلــى مزيد مــن الوقت
لـلـتـفـكـيــر ف ــي ع ـم ـل ـيــة ال ــدم ــج
ال ـتــي يـسـعــون إل ــى تطبيقها

ع ـ ـلـ ــى خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـحـ ــادثـ ــة
لـكــل مــن فـيـسـبــوك ماسنجر،
واتساب ،انستغرام ،كما انهم
يحتاجون إلى االطالع بشكل
أكبر على مزيد من التفاصيل
حول العملية وتبعاتها ،دون
أن يـ ـب ــدي أي ت ـف ــا ص ـي ــل عــن
خطة العمل التي ستنتهجها
ال ـش ــرك ــة ف ــي س ـب ـيــل تـطـبـيــق
الفكرة.
وبحسب تقرير موقع The
 ،Vergeف ـ ــإن خ ـط ــط ا ل ــد م ــج
ال ت ــزال فــي الـمــراحــل األول ــى،
وهـ ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر م ــن األش ـي ــاء
الـ ـت ــي تـ ـحـ ـت ــاج الـ ـش ــرك ــة إل ــى
اس ـت ـك ـشــاف ـهــا ،ك ـمــا ان ــه ليس
هناك أي معلومات حول متى

س ـي ـح ــدث ه ـ ــذا ال ـ ــدم ـ ــج ،لـكــن
يبدو أنه من غير المحتمل أن
يحدث هذا العام.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،س ـلــط
زوك ـ ـ ــربـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرغ الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوء ع ـل ــى
بـعــض األس ـبــاب الـتــي تجعل
ال ـم ـن ـص ــة ال ـ ـمـ ــوحـ ــدة م ـف ـيــدة
ل ـل ـم ـس ـت ـخ ــدم ـي ــن ،م ـت ـس ــائ ــا:
«كيف يتعين على المستخدم
الـ ـتـ ـب ــدي ــل بـ ـي ــن ال ـت ـط ـب ـي ـقــات
إلجراء مهام مختلفة؟» وأعطى
مثاال كيف يحتاج المستخدم
وهــو يتسوق في Facebook
 Marketplaceلالنتقال إلى
 WhatsAppل ـل ــو ص ــول إ ل ــى
البائع.
وتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاءل اي ـ ـ ـضـ ـ ــا« :كـ ـي ــف

ي ـ ـم ـ ـكـ ــن أن ي ـ ـ ـ ـ ــؤدي ت ــو حـ ـي ــد
مـنـصــات ال ــدردش ــة الـخــاصــة
بها إلى تشكيل منصة واحدة
مـمــاثـلــة لـمـنـصــة iMessage
ل ـتــوف ـيــر الـ ـم ــزي ــد مـ ــن األم ـ ــان
والخصائص».
وكــانــت «نـيــويــورك تايمز»
أش ـ ـ ــارت األس ـ ـبـ ــوع ال ـمــاضــي
الـ ـ ــى خـ ـط ــة ف ـي ـس ـب ــوك ل ــدم ــج
ماسنجر ،واتساب ،إنستغرام،
لـ ـيـ ـتـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم م ــن
الـتــواصــل مــع أصــدقــائــه دون
ال ـ ـحـ ــاجـ ــة إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـنـ ـق ــل ب ـيــن
التطبيقات.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر أيـ ـض ــا
بـ ــأن «ف ـي ـس ـب ــوك» ت ـع ـمــل على
توحيد البنية التحتية لهذه
الـتـطـبـيـقــات ،ع ـبــر اس ـت ـخــدام
تقنية الرسائل اآلمنة بصيغة
ت ـش ـف ـيــر  end-to-endعـلــى
جـمـيــع تـطـبـيـقــاتـهــا ،تمهيدا
لدمجها.

إيرادات الشركة
ل ـي ــس م ــن الـ ـغ ــري ــب ،ورغ ــم
ك ـ ــل الـ ـفـ ـض ــائ ــح والـ ـنـ ـكـ ـس ــات
الـتــي عانتها «فـيـسـبــوك» في
ع ــام  ،2018أن تـحـقــق زي ــادة
فــي األرب ــاح بنسبة  %37عن
العام الماضي ،والسبب يعود
ال ــى ت ـنــوع نـشــاطــات الـشــركــة
والحجم الهائل للمستخدمين
فـ ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع بـ ـ ـق ـ ــاع ال ـ ـعـ ــالـ ــم،
ويـ ــذكـ ــر أن هـ ـن ــاك ن ـح ــو 2.7
مليار مستخدم نشط شهريا
ع ـل ــى ف ـي ـس ـبــوك وان ـس ـت ـغ ــرام
وواتـســاب ،بينما هناك نحو
ملياري شخص يستخدمون
خدمات الشركة يوميا.
وأعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت «ف ـ ـ ـي ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــوك»
نـ ـت ــائـ ـجـ ـه ــا ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ل ـل ــرب ــع
ال ـم ــال ــي ال ــراب ــع واألخـ ـي ــر من
ع ــام  2018بــارت ـفــاع فــي عــدد
م ـس ـت ـخــدم ـي ـهــا وإيـ ــرادات ـ ـهـ ــا
رغ ـ ــم ج ـم ـيــع ال ـم ـش ــاك ــل ال ـتــي
واجهتها ،كما أعلنت الشركة
ارتفاعا في عدد المستخدمين
ال ـس ـن ــوي وك ــذل ــك اإليـ ـ ـ ــرادات
بـفـضــل خــدمــات ـهــا اإلعــان ـيــة
بشكل أساسي.
واستطاعت الشركة تحقيق
إي ـ ــرادات بــواقــع  16.91مليار
دوالر ف ــي ال ــرب ــع الـ ــرابـ ــع من
 ،2018و بـ ـ ــز يـ ـ ــادة  %30عــن
الــربــع ال ــراب ــع مــن  ،2017كما
اسـ ـتـ ـط ــاع ــت ت ـح ـق ـي ــق أربـ ـ ــاح

«أبل» تغلق صفحة ثغرة «فيس تايم»
وتفتح صفحة «اختصارات سيري»
اعتذرت شركة أبل رسميا ،في بيان لها،
عــن الخلل ال ــذي أث ــار قلق المستخدمين
حول العالم في تطبيق  ،Face Timeوالذي
تـسـبــب ف ــي ث ـغــرة تـتـيــح لـلـمـتـصــل رؤي ــة
وسماع المتصل به قبل أن يقوم بالرد
على المكالمة ،وقد سلطت «سي إن إن»
ال ـضــوء عـلــى كيفية اكـتـشــاف الـمــراهــق
األميركي غرانت تومبسون ( 14عاما)
هذه الثغرة.
وقالت القناة إن الشاب كان يجري
اتصاال جماعيا بعدد من أصدقائه في
يوم عطلة من المدرسة ،إذ كان يضيف
عددا من األصدقاء للمحادثة ،ففوجئ
بـسـمــاعــه كــل مــا ي ــدور ح ــول هــواتــف
أصدقائهم ،قبل أن يقوموا بالرد على
المكالمات الهاتفية.
وأك ـ ـ ــدت الـ ـقـ ـن ــاة ،ف ــي خ ـط ــاب ـه ــا ،أن ـهــا
قامت بإصالح الثغرة الخطيرة خالل المدة التي
عطلت فيها ميزة المكالمات الجماعية عبر Face
 Timeب ــإج ــراء ك ــان كـخـطــوة مـبــدئـيــة للسيطرة
على الموضوع ،حيث أشــارت إلى أنها سترسل
تـحــديـثـهــا ال ـبــرم ـجــي ال ـج ــدي ــد لـلـتـطـبـيــق خــال
األسبوع المقبل شامال الحل للثغرة.
وأطـ ـلـ ـق ــت ش ــرك ــة أب ـ ــل س ــاب ـق ــا خ ــاص ـي ــة Siri
 Shorcutsا لـتــي تتيح للمستخدمين استخدام
أمــر صوتي واحــد لتنفيذ العديد من اإلجــراءات
المختلفة دفعة واحــدة ،فبدال من القيام بتنفيذ
كل مهمة على حدة باستخدام عدة أوامر صوتية
مختلفة ،تمكن هــذه الميزة مــن تجميع كــل تلك
المهام في أمر صوتي واحد.
وت ـبــدو أن ه ــذه الـخــاصـيــة ال تـخـلــو بــدورهــا
م ــن ال ـم ـش ــاك ــل ،ح ـي ــث ك ـش ــف أح ـ ــد مـسـتـخــدمــي
«تويتر» بتغريدة له عن كيفية سرقة المعلومات
ال ـش ـخ ـص ـيــة م ــن الـمـسـتـخــدمـيــن م ــن خـ ــال هــذا

التطبيق ،الفتا إلى الكيفية التي يمكن بها جعل
 Siri Shortcutيتنكر في صفة منظف للذاكرة ،من
أجل تجميع األسماء ،وضغط البيانات ،وإرسالها
إلى المهاجم عبر .iMessage
«أبـ ــل» ب ــدوره ــا ال ت ـشــرف عـلــى مـهـمــة مــراقـبــة
االخـ ـتـ ـص ــارات ال ـت ــي يـمـكــن ن ـشــرهــا ع ـلــى شبكة
اإل نـتــر نــت ،على عكس تطبيقات  ،iOSويضيف
المغرد انه تواصل منذ ذلك الحين مع شركة أبل،
وكشف لها عن النتائج التي توصل إليها ،لكن
ال يزال من غير الواضح كيف تخطط شركة أبل
للتعامل مع هذه القضية.
ولـ ـم ــن ي ـح ــب ال ـب ـح ــث عـ ــن اخ ـ ـت ـ ـصـ ــارات Siri
 Shortcutsعلى شبكة اإلنترنت وتثبيتها على
ج ـهــازه ،فمن األفـضــل أن يتوخى الـحــذر وإلـقــاء
نظرة على التعليقات ورؤية ما قاله اآلخرون عن
تلك االختصارات.

«نينتندو» تعمل على نسخة
أرخص من «سويتش» وعلى
لعبة  Dr. Marioللهواتف
أفــادت تقارير جديدة بــأن شركة نينتندو تعمل على
نسخة جديدة من جهاز سويتش ،لكن بحجم أصغر وسعر
أرخص ،الستهداف شريحة مختلفة من الزبائن ،وسيكون
الجهاز أخف وزنا ،وسينقصه بعض المزايا ،مثل قاعدة
التثبيت ومنفذ األشرطة.
وبـ ــدأت نينتندو الـعـمــل مــع ع ــدة م ــوردي ــن للمكونات
وشركات تطوير األلعاب على الجهاز الجديد ،الــذي من
المتوقع إطالقه خالل أشهر قليلة ،كما تطور الشركة خدمة
جديدة لمحبي ألعاب الشركة الكالسيكية ستطلقها في
وقت الحق من هذا العام.
وبعد ساعات من إعالن «نينتندو» تأجيل إطالق لعبة
 Mario Kartإلى الصيف المقبل ،لتحسين االداء وجودة
اللعب ،كشفت الشركة عــن لعبة جــديــدة تحمل اســم Dr.
 ،Marioاذ ذكرت «نينتندو» ،في بيان رسمي ،انها تعاونت
مــع شركة  Lineاليابانية للعمل على
لعبة االلغاز الجديدة Dr. Mario
التي ستتوفر في صيف 2019
بداية من اليابان والواليات
المتحدة ،ثم تصل لجميع
الدول.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ان
ال ـل ـع ـبــة س ـت ـك ــون مـجــانـيــة
لمستخدمي نظام أندرويد
و ،iOSلكن هناك عمليات
شراء اختيارية كما هو
ال ـح ــال ف ــي بـقـيــة الـعــاب
نينتندو.

س ـن ــوي ــة ب ـق ـي ـمــة  55.8مـلـيــار
دوالر خالل عام  2018مقارنة
بـ 40.6مليار دوالر خالل 2017
أي بزيادة بلغت .%37
ك ـم ــا ت ـم ـك ـنــت «ف ـي ـس ـب ــوك»
مـ ــن ت ـح ـق ـيــق ص ــاف ــي أرب ـ ــاح
بقيمة  6.88مـلـيــارات دوالر
فــي األشـهــر الـثــاثــة األخـيــرة
مــن ع ــام  2018بــزيــادة %61
ع ــن ن ـفــس ال ـف ـت ــرة م ــن ال ـعــام
الـ ـ ــذي س ـب ـق ــه ،ح ـي ــث حـقـقــت
الشركة وقتها  4.2مليارات
دوالر ،أمــا بالنسبة لصافي
الــدخــل السنوي فقد تمكنت
من تحقيق  22.1مليار دوالر
خالل  2018أكثر بنحو %39
من عام  2017الذي حققت فيه
 15.9مليار دوالر.
وقال الرئيس التنفيذي إن
إيــرادات الشركة من إعالنات
الـهــواتــف شكلت نحو %93
مــن قيمة اإلع ــا ن ــات الكلية،
ال ـ ـتـ ــي تـ ـشـ ـك ــل حـ ـج ــر ال ــرب ــح
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي لـ ـلـ ـش ــرك ــة ،وهـ ــذه
ال ـن ـس ـبــة ت ـع ـت ـبــر  %89أك ـثــر
من إي ــرادات الربع الرابع في
.2017
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا أع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت ع ـ ـمـ ــاقـ ــة
التواصل االجتماعي وجود
 15.2مليار مستخدم يومي
نشط خــال ديسمبر ،2018
وبزيادة  %9عن نفس الفترة
مــن الـعــام السابق لــه ،بينما
كـ ـ ـ ــان عـ ـ ـ ــدد ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ـي ــن
ال ـن ـشــط ش ـهــريــا ن ـحــو 2.32
م ـل ـي ــار م ــع ن ـه ــاي ــة ديـسـمـبــر

 ،2018وبزيادة  %9ايضا عن
العام الذي سبقه.

حذف الحسابات
أعلنت فيسبوك الخميس
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي قـ ـي ــامـ ـه ــا ب ـح ــذف
مـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــات مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــات،
ال ـص ـف ـح ــات وال ـم ـج ـم ــوع ــات
ض ـم ــن ت ـط ـب ـي ـقــات فـيـسـبــوك
وانستغرام النتهاكها سياسة
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة ،وق ـ ـيـ ــام ـ ـهـ ــا ب ـبــث
حمالت تأثير بمستوى عال
يستهدف مناطق مختلفة في
العالم تم توجيهها بأسلوب
ممنهج من إيران وخارجها.
بـ ـع ــض هـ ـ ــذه ال ـح ـس ــاب ــات
تعود لعام  ،2010واستطاعت
أن تـ ـحـ ـص ــل ع ـ ـلـ ــى حـ ــوا لـ ــي
مليوني متابع على فيسبوك
ورب ـ ـ ــع م ـل ـي ــون م ـت ــاب ــع عـلــى
انـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام .وكـ ـ ــان م ـج ـمــوع
الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات والـ ـصـ ـفـ ـح ــات
والمجموعات التي تم حذفها
 ،783تــوزعــت ب ـ ــ 262صفحة
و 356حسابا و 3مجموعات
على فيسبوك و 162حسابا
على انستغرام.
وف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي رفـضــت
ف ـ ـي ـ ـس ـ ـبـ ــوك الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح ع ــن
الــدافــع وراء هــذه الحسابات،
ق ـ ــال الـ ـب ــاحـ ـث ــون فـ ــي مـخـتـبــر
األبـ ـح ــاث الـجـنــائـيــة الــرقـمـيــة
الـ ـت ــاب ــع ل ـل ـم ـج ـلــس األط ـل ـســي
الــذي حلل الحسابات أن هذه
الحسابات مصممة لتضخيم

و جـهــات النظر بما يتماشى
مع المواقف الدولية للحكومة
اإليرانية.
كما تبين أن التأثير األكبر
كان في مناطق الشرق األوسط
وج ـن ــوب آس ـي ــا ،وال ـ ــذي شمل
عددا كبيرا من الدول العربية،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى دول آسـ ـي ــوي ــة
وأوروبية أخــرى ،حيث تعمل
هذه الصفحات تحت شبكات
مترابطة من الحسابات تساعد
في تضليل التعرف عليها.
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة إن ه ــذه
الحسابات قامت بشراء نحو
 30أل ــف دوالر مــن اإلعــانــات
ع ـل ــى ف ـي ـس ـبــوك وان ـس ـت ـغ ــرام،
كما قاموا بالترويج لـلعديد
م ـ ــن ال ـ ـن ـ ـشـ ــاطـ ــات مـ ـن ــذ م ــاي ــو
 .2014ووفقا لبيان المنصة،
ف ــإن مــا يـشـكــل  %30مــن هــذه
الصفحات والحسابات كانت
مستمرة في العمل على مدار
ال ـس ـن ــوات ال ـخ ـمــس األخ ـي ــرة،
ولعبت دورا في التأثير على
آراء مستخدمي المنصة في
ال ـم ـنــاطــق الـمـسـتـهــدفــة س ــواء
من خالل عملها بشكل مباشر
من ايران ومناطق مختلفة في
العالم.
كـمــا قــامــت فـيـسـبــوك الـعــام
الـ ـم ــاض ــي ب ـع ـم ـل ـيــة م ـشــاب ـهــة
ل ـحــذف ح ـســابــات وصـفـحــات
لنفس السبب ،بلغ عددها نحو
 100كــا نــت تستهدف التأثير
على مستخدمي المنصة في
الواليات المتحدة.

بلوتوث  5.1الجديد قد يساعد
في تطوير المنازل الذكية

بعدما تم الكشف عن بلوتوث  5.0للمرة
األولى عام  2016مع مجموعة من المميزات
التي تشمل ميزة اإلرس ــال في مسافة أكبر
تصل إلــى  300متر ،استهالك أقــل للطاقة،
إلى جانب سرعة في األداء تصل إلى ،2Mbps
إضافة إلى دعم االتصال بجهازين في الوقت
نفسه ،حيث استطاعت تقنية البلوتوث 5.0
أن تحقق االنتشار بشكل سريع.
كشفت مجموعة التطوير الخاصة بتقنية
البلوتوث  SIGعــن تحديث جديد للتقنية
يحمل رقم  ،5.1الــذي بــدوره يجعل التقنية
اكثر دقة من السابق ،وسيكون بمقدور هذه
الـنـسـخــة أن ت ـحــدد الـجـهــاز الـمـتـصــل بدقة
تصل إلى  1سم من مكانه بدال من تحديد
الموقع العام للجهاز ضمن دائرة محددة.
و بـ ـحـ ـس ــب مـ ــو قـ ــع  gizchinaف ـب ـع ــد أن
أصبحت تقنية بلوتوث موسعة االستخدام
لما تــوفــر مــن مــزايــا اتـصــال ونـقــل بيانات،

ب ـج ــان ــب ق ــدرتـ ـه ــا ع ـل ــى ت ـح ــدي ــد الـ ـم ــواق ــع،
سـتـصـبــح م ــع الـتـحــديــث ال ـجــديــد ذات دقــة
متناهية فــي تحديد الموقع وأ كـثــر كفاء ة
من ذي قبل ،حيث سيكون بمقدور التقنية
اآلن تحديد موقع األجـهــزة المتصلة التي
يفقدها أصحابها ،مثل السماعات الذكية
المتصلة بالهاتف.
ومن المنتظر أال يساعد هذا التطور في
عملية االتصال ونقل البيانات فحسب ،بل
سيساعد في تطوير المنازل الذكية وتقنية
إن ـتــرنــت األشـ ـي ــاء بـشـكــل كـبـيــر ف ــي الـفـتــرة
المقبلة ،بينما تأمل الوكالة أن يتم استبدال
تقنية  Wi-Fiفــي تـحــد يــد ا ل ـمــوا قــع بتقنية
البلوتوث الجديدة.

توابل ةديرجلا
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من  5أحرف وهي اسم عاصمة اليونان وأكبر مدنها.
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10
كلمات متقاطعة
أثينا

كلمة السر

 - 1عــدم الـقــدرة على  - 3واجبات (مبعثرة) بري (م) – ثلثا (فعل).
 - 6شــر بــة عظيمة –
االمـ ـتـ ـن ــاع – تـجــدهــا – ألقى التحية.
 - 4م ـ ـ ــن ا لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوارث ط ـي ــر ورد ذكـ ـ ــره فــي
في (فاء).
القرآن (م).
 - 2أداة توكيد – مدد الطبيعية – عنده.
 - 5للنفي – حـيــوان  - 7يـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا طـ ـ ـ ـح ـ ـ ــه –
تقع بين زمنين.

رنة.
متشابهان.
 - 8ثـقــوب (مـبـعـثــرة)  - 10ميناء للطائرات
– يرغب بشدة (م).
– حطم.
 - 9م ــن ي ـص ـلــح بين
م ـت ـخــا ص ـم ـيــن – ذو
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ً
عموديا:

6
9

2

الحلول
1

 - 1بلد إفريقي.
 - 2حيوان بحري له
ثماني أرجل.
 - 3أتقن (م) – مدينة
سياحية فــي صعيد
مصر(م).
 - 4خالف «مطالع» –
لين وناعم.
 - 5طـ ـ ـ ـي ـ ـ ــور ت ـ ـغـ ــرد
بصوت جميل.
 - 6أ نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ت –
متصوف.
 - 7مــن كــرمــت فعاله
– نعمة.
 - 8ســرور – هجمات
مفاجئة.
 - 9الشرف (م) – طرد.
 - 10تزوجا – يشاهد.
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كلمة السر:

23

تسالي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
وامش فالمراوغة
تمش في طريق لطالما مهنيا :قل كلمتك
مهنيا :ال
ِ
ِ
ليست في مصلحتك .
اعتبرتها ليست لك.
ً
ً
أعط فرصة جديدة للحبيب
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :انـ ـظ ــر مـ ــن ح ــول ــك فـمــا عاطفيا:
ِ
ّ
ً
ً
لعله ليس مذنبا.
تبتغيه ليس بعيدا عنك.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـمــالــك أع ـصــابــك في اجتماعيا :استعد لمواجهة قد تكون
صعبة لكنك ستتخطاها.
بعض األمور الحساسة.
رقم الحظ.15 :
رقم الحظ.4 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
م ـه ـن ـيــا :تـسـتـعـمــل شـجــاعـتــك في
م ـجــازفــة ال تــرت ـكــز ع ـلــى بــرنــامــج
واضح.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :تـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـ ــى ح ـض ــور
الشريك إلى جانبك ليطمئن بالك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :االن ـت ـســاب إل ــى فريق
رياضي ّ
يبدل حياتك.
رقم الحظ.18 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ال تمنح ثقتك ألحد إال بعد
مراقبة أدائه في العمل.
ً
عاطفيا :عالقتكما قد تستمر طويال
ألنها قائمة على الصدق.
ً
اجتماعيا :إجراء فحوص وتحليالت
ّ
ضرورة ال تستخف بها.
رقم الحظ.1 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :شـ ٌ
ـيء ما يعوقك عن القيام
بعملك لفترة زمنية قصيرة.
ً
عــاطـفـيــا :يـحـتــاج الـشــريــك إل ــى من
ّ
يدعم قراراته ويتوقع منك مساندته.
ً
ّ
تضيع وقتك في أمور
اجتماعيا :ال
تافهة بل استفد من كل لحظة.
رقم الحظ.9 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـمــر ب ـف ـتــرة صـعـبــة لـكـثــرة
المعوقات في محيط العمل.
ً
ً
عاطفيا :أخيرا تقرر اتخاذ الحبيب
ً
شريكا لك مدى الحباة.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :طــريـقـتــك ف ــي الـتـعــامــل
تثير إعجاب الغير وغيرتهم.
رقم الحظ.6:

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــا :ال ـج ـهــود ال ـتــي ت ـقــوم بها
َّ
فترو.
ليست في مكانها الصحيح
ً
عاطفيا :مساعدة الشريك ّ
أهم من
العمل وأي شيء آخر.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال تـسـتـبـعــد وقــوعــك
بمشاكل نتيجة تصرفاتك.
رقم الحظ.16 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :أنت فخور بانجازاتك لكنك
ال تلقى من ّ
يقدرها.
ً
عاطفيا :بناء حياة زوجية ناجحة
ً
ً
يقتضي حبا وتفاهما.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :مـ ـ ـ ـ ــارس الـ ــريـ ــاضـ ــة
للتخلص من اإلرهاق الذي يالزمك.
رقم الحظ.8 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ٌّ
ً
قرار
مهنيا :مستقبلك
متوقف على ٍ
ّ
بموضوعية.
منك ففكر
ً
حبك القديم قد ّ
عاطفياّ :
يدمر حياتك
وحياة أسرتك فاحذر.
ً
اجتماعيا :أحد المحيطين بك يثير
ّ
المشاكل ويوتر أعصابك.
رقم الحظ.11 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :من واجباتك االطالع على
ما يدور في محيط عملك.
ً
عاطفيا :الشريك أكثر من يستطيع
تخفيف الضغوط عن كاهلك.
ً
ً
اجتماعيا  :تقابل شخصا يحيي
فيك بعض الذكريات القديمة.
رقم الحظ.7 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـم ــارس عـمـلــك وال تهتم
بآراء اآلخرين مع أنها محقة.
ً
عاطفيا :ترغب في أن تكون المركز
والمحور في حياة الشريك.
ً
اجتماعيا  :غـ ّـيــر معاملتك لألهل
باعتماد التعاطف واالحترام.
رقم الحظ.13 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ّ
ً
مهنيا  :حــضــر برنامجك العملي
ً
مسبقا كي تكسب الوقت.
ً
عاطفيا :تعيش مع الشريك أجمل
األوقات وتتمنى أال تفارقه.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـفـكــر بــاالن ـت ـمــاء إلــى
ناد أدبي.
حزب سياسي أو ٍ
رقم الحظ.19 :

مسك وعنبر
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«األحمدي الموسيقية» أبهرت الجمهور بكالسيكيات موتسارت
المجموعة قدمت بمركز جابر «أوراتوريو» الذي يجمع بين الكورال واألوركسترا

جانب من أمسية مجموعة األحمدي الموسيقية

فضة المعيلي

تعد مجموعة األحمدي أقدم
وأكبر الفرق الموسيقية التي
قدمت حفالت في الكويت منذ
عام ُ ،1955
وسميت بذلك
ُ
االسم ألنها أسست في
منطقة األحمدي.

ع ـ ــاش جـ ـمـ ـه ــور مـ ــركـ ــز ج ــاب ــر
األحـمــد الثقافي أمسية فنية من
طراز مختلف بعنوان «موسيقى
كالسيكية للموسيقار موتسارت»،
قدمتها فرقة مجموعة األحمدي
الـمــوسـيـقـيــة ،عـلــى م ـســرح جــابــر
ال ـع ـلــي ،وق ــد اجـتـمـعــت فـيـهــا كل
معاني اإلبداع على وقع موسيقى
كالسيكيات مــوتـســارت ،وحضر
الحفل جمهور كبير.
وف ـ ــي ك ـل ـم ــة ل ـل ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي
ل ـ ـ ــ«األح ـ ـ ـمـ ـ ــدي الـ ـم ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة»،
ري ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــارد بـ ـ ــوش ـ ـ ـمـ ـ ــان ،ق ـ ـ ــال:
«يـسـعــدنــا ال ـع ــودة م ـج ــددا إلــى
مــركــز جــابــر األح ـم ــد الـثـقــافــي،
حيث كنا أول أوركـسـتــرا تقوم
بالعزف في هذا الصرح الثقافي
في عام  ،2016ومنذ ذلك توافد
ع ـل ــى الـ ـم ــرك ــز ع ـ ــدد مـ ــن ال ـف ــرق
الموسيقية المتميزة».
وتـ ــابـ ــع« :هـ ـ ــذا ال ـح ـف ــل ال ــذي
يطلق عليه (أورات ــوري ــو) يقدم
شـ ـكـ ــا يـ ـجـ ـم ــع بـ ـيـ ــن ال ـ ـ ـكـ ـ ــورال
واألورك ـس ـت ــرا ،وق ــد ك ــان األكـثــر
ش ـع ـب ـيــة ل ـح ـف ــات ال ـمــوس ـي ـقــى
ال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة ع ـل ــى م ـ ــدى ع ــدة
ق ـ ـ ـ ــرون .لـ ـك ــن مـ ـن ــذ  150ع ــام ــا،
وبسبب تكلفة وصعوبة إقامة

أحالم تزور نوال في الكويت
●

محمد جمعة

اثـ ـ ـ ــار الـ ـلـ ـق ــاء األول بـيــن
ال ـف ـن ــان ـت ـي ــن نـ ـ ـ ــوال وأحـ ـ ــام
فـ ـ ــي مـ ـ ـن ـ ــزل األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ع ـقــب
تـصــالـحـهـمــا ،ضـجــة كبيرة
ع ـ ـب ـ ــر مـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،حـ ـي ــث زارت
أحـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا،
وحــرصــت على تلبية دعــوة
ال ـف ـن ــان ــة نـ ـ ـ ــوال ،ل ـت ـشــارك ـهــا
وجـبــة عـشــاء وثقتها أحــام
عـ ـب ــر ص ـف ـح ـت ـهــا بـ ــ«سـ ـن ــاب
ش ـ ــات» ،وبـ ــدت ف ــي الـفـيــديــو
حنين نجلة نوال ،ودار بين
ثالثتهن حوار عفوي.
وتـ ـع ــد ت ـل ــك ال ـ ــزي ـ ــارة هــي
األول ــى مــن أح ــام لـنــوال في
مـ ـن ــزلـ ـه ــا ع ـ ـقـ ــب ص ـل ـح ـه ـمــا
أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا ،وب ـ ـعـ ــد ج ـ ـفـ ــاء دام
ألشهر.
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،أكـ ــدت
م ـصــادر أن تـلــك ال ــزي ــارة قد

ه ـ ـ ــذه ال ـ ـح ـ ـفـ ــات ال ـم ــوس ـي ـق ـي ــة
ب ـهــذا ال ـش ـكــل ،ف ـقــد صـ ــارت أقــل
ش ـي ــوع ــا ،رغـ ــم أن ال ـج ـمــع بين
مجموعة كـبـيــرة مــن األص ــوات
البشرية واآلالت يسمح للمؤلف
الموسيقي والعازفين بتقديم
تجربة موسيقية فريدة».

مقطوعات عالمية
قدمت «األحمدي الموسيقية»
عــددا من المقطوعات العالمية
ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوت ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــارت ،فـ ــاس ـ ـت ـ ـه ـ ـلـ ــت
ب ـ ـكـ ــون ـ ـش ـ ـيـ ــرتـ ــو الـ ـ ـك ـ ــاريـ ـ ـن ـ ــت
واألوركـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرا فـ ـ ــي س ـ ـلـ ــم «ال
كبير» ،المصنف  ،622وقد كتب
موتسارت هذا الكونشتيرتو في
العام األخير من حياته ،ويعتبر
آخـ ـ ـ ــر مـ ــؤلـ ـفـ ــات ــه ال ـم ــوس ـي ـق ـي ــة
الخالصة ،رغــم أنــه يستند إلى
م ـس ــودات قــديـمــة غـيــر منتهية
كتبها في سنوات سابقة .ولم
يكن الكالرينت قبل موتسارت
ُيعد أداة مهمة لألوركسترا.

«القداس الجنائزي»
وفي الجزء الثاني من الحفل،

تفتح الباب على مصراعيه
أمام تعاون بين النجمتين.
ُيـ ــذكـ ــر أن ن ـ ـ ــوال تـسـتـعــد
إلحـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاء ح ـ ـف ـ ـل ـ ـه ـ ــا ضـ ـم ــن
فـعــالـيــات مـهــرجــان «فـبــرايــر
الكويت» بمركز جابر األحمد
ال ـث ـق ــاف ــي فـ ــي  22ال ـ ـجـ ــاري،
بمشاركة الفنان السعودي
عبادي الجوهر.

مجموعة األحمدي
ُيذكر أن مجموعة األحمدي
أق ــدم وأكـبــر الـفــرق الموسيقية
التي قدمت حفالت في الكويت
م ـنــذ عـ ــام  ،1955ح ـيــث تــوجــد
تسجيالت حفالت موسيقية لها
التاريخ ،وسميت بذلك
في ذلك
ُ
االســم ألنها أسست في منطقة
األحـ ـم ــدي ،ح ـيــث ك ــان ــت تــابـعــة
لشركة نفط الكويت ،واستمرت
المجموعة في تقديم الموسيقى

نبيل شعيل يحيي حفل «المجاز»  15الجاري
●

أحالم

الفرقة تستعد
ألوبرا الجاز
وإحياء حفل
أغنيات «البيتلز»

ق ــدم ــت ال ـم ـج ـم ــوع ــة م ـق ـطــوعــة
«القداس الجنائزي» ،المصنفة
 626م ــن غـ ـن ــاء س ــوب ــران ــو آن ــا
كاراديميتروفا ،وألتو أندريانا
نـيـكــولــوفــا ،وتـيـنــور نـيـكــوالري
موتسوف ،وباص توم بينيت،
لـتــرســم فــي األمـسـيــة مجموعة
مــن الـلــوحــات الفنية الجميلة،
التي أطربت الحضور وسحرت
الوجدان.
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــروف أن م ـق ـط ــوع ــة
«ال ـ ـقـ ــداس ال ـج ـن ــائ ــزي» ل ــم تكن
ان ـت ـهــت ع ـنــد وفـ ــاة مــوت ـســارت،
وظ ـلــت قـصــة تــألـيـفـهــا غامضة
س ـن ــوات عـ ــدة ،لـكــن الـمــؤرخـيــن
ي ـت ـف ـق ــون ال ـ ـيـ ــوم ع ـل ــى أن ه ــذه
ال ـم ـق ـطــوعــة كـتـبـهــا مــوت ـســارت
بتكليف من الكونت فرانز فون
ـاو من
فــالـسـيــغُ ،وه ــو ملحن ه ـ ٍ
ويقال إنه على األغلب
النبالء.
ك ـ ــان يـ ـن ــوي االدعـ ـ ـ ــاء ب ــأن ــه هــو
مؤلفها ،كما فعل مــع مؤلفات
أخرى ،ليقوم بعزفها في الذكرى
السنوية األولى لرحيل زوجته.
لكن روج لقصة تقول إن القطعة
طلبها شخص غريب مجهول،
وان م ـ ــوتـ ـ ـس ـ ــارت ي ـع ـت ـق ــد أن ــه
يكتبها لنفسه عند موته.

وال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم ات ـ ـ ـضـ ـ ــح أن ه ـ ــذه
القصة الخاطئة َّ
روجتها أرملة
مــوتـســارت ،حـيــث كــانــت ترغب
ف ــي ال ــدع ــاي ــة ألول عـ ــزف لـهــذه
الـمـقـطــوعــة بـحـفــل خ ـيــري أقيم
بـغــرض مساعدتها وأســرتـهــا،
بعد أن تركهم موتسارت شبه
مفلسين.
وقد أنهى تلميذ موتسارت،
ســوس ـمــايــر مـقـطــوعــة ال ـق ــداس
الجنائزي معتمدا على بعض
األج ـ ــزاء ال ـتــي وجــدهــا مكتملة
تـ ـم ــام ــا وق ـ ـصـ ــاصـ ــات قـ ـ ــال إن ــه
وجــدهــا فــي مكتب مــوتـســارت،
لكن لم يتم التعرف عليها.

منذ ذاك الوقت حتى اليوم ،ما
عدا فترة الغزو.
قدمت المجموعة أول أوبــرا
كاملة (قــراصـنــة بينرانس) في
عام  ،2008فيما كان أول ظهور
لــأورك ـس ـتــرا الـسـيـمـفــونــي في
ع ــام  ،2010حينما ق ــدم العمل
األوركسترالي المعروف كارمينا
بورانا.
وتضم «األحمدي الموسيقية»
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم جـ ـ ــوقـ ـ ــة وأورك ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــرا
س ـ ـي ـ ـم ـ ـفـ ــون ـ ـيـ ــة ،إضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إل ـ ــى
مجموعة المسيلة لموسيقى
الحجرة ،وفرقة الكويت للجاز،
وأوركسترا مجموعة األحمدي
ل ـ ـل ـ ـش ـ ـبـ ــاب ،وف ـ ـ ــرق ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــورال
االسـتـعــراضـيــة ،وفــرقــة شاطئ
المسيلة لموسيقى البلوز.
وت ـس ـت ـع ــد ال ـم ـج ـم ــوع ــة ه ــذا
ال ـمــوســم لـتـقــديــم أوب ـ ــرا ال ـجــاز
«غ ـيــديــون» ،إضــافــة إل ــى إحـيــاء
ح ـف ــل أغ ـن ـي ــات ف ــري ــق الـبـيـتـلــز
الشهير.

فادي عبدالله

يـسـتـعــد ال ـف ـنــان نـبـيــل شـعـيــل إلح ـي ــاء ث ــال ــث حـفــاتــه
الغنائية على مسرح المجاز ،يوم الجمعة ( 15الجاري)،
في إمارة الشارقة ،ومعه الفنان اإلماراتي عيضة المنهالي.
وفي هذا الصدد ،قال شعيل« :في كل جولة خليجية
أشعر وكأنني أغني في الكويت ،وهذا شعور اعتدت عليه،
ولن يكون األمر مختلفا وأنا ألتقي جمهوري بالشارقة،
فـهــي اإلمـ ــارة الـمـعــروفــة باحتضانها للفن والفنانين،
واإلم ـ ـ ــارات ب ـلــدي ال ـثــانــي ،وك ـلــي ثـقــة أن ه ــذه األمـسـيــة
ستضيف ذ ك ــرى جــد يــدة لمسيرتي الفنية ،وسعيد أن
ألتقي جمهوري في  15فبراير المقبل على مسرح المجاز
المتميز الذي يحتضن سنويا أسماء فنية المعة».
وأضاف« :الغناء في الشارقة سيكون له طابع خاص،
فـهــي مــديـنــة تجمعني مــع جـمـهــور مــن مختلف الـبــاد
العربية ،كونها تمتاز بتنوع الجنسيات التي تقطنها،
ما يسهم في جعل اللقاء أكثر حفاوة وسعادة بالنسبة
للفنان ،ويشرفني أن أقدم خالل الحفل باقة من األغنيات
المحببة للجمهور من األعمال التي أطلقتها قديما».
من جانب آخر ،يجتمع شعيل مع الفنان اللبناني وائل
كفوري في حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان فبراير
الكويت  ،2019في ثالث ليالي المهرجان يوم الجمعة 8
الجاري.

طرح المطرب اللبناني
فضل شاكر أغنية «حبيتك»،
عبر قناته الرسمية على
«يوتيوب» ،وهي من كلمات
الشاعر محمد رفاعي ،وألحان
وتوزيع علي أباظة.
وتقول كلمات األغنية« :ممكن
تقابل في كل عمرك حكاية/
تبقى البداية لكل حلو في
حياتك /في وقت اللي تحس
فيه بالنهاية تعوضك
ياحبيبي كل اللي فات».
وتعد األغنية التعاون الثاني
بين فضل ومحمد رفاعي،
حيث تعاونا منذ فترة في
أغنية «يال مع السالمة» التي
حققت نجاحا كبيرا.
يذكر أن «يال مع السالمة» آخر
أعمال فضل شاكر باللهجة
المصرية ،والتي تم طرحها
في ديسمبر  ،2018ضمن
االحتفاالت بالعام الجديد،
وهي كلمات محمد الرفاعي
وألحان وليد سعد وتوزيع
علي أباظة ،وحققت نسبة
مشاهدة عالية تجاوزت 3.5
ماليين.

كاردي بي تحضر جلسة
محاكمتها بقضية الشجار

مثلت مغنية الراب األميركية
كاردي بي أمام قاض في
نيويورك ،وضعها تحت
المراقبة القضائية ،على
خلفية تسببها في شجار
بملهى ليلي في أغسطس.
واضطرت الفنانة ( 26عاما)،
التي رشحت لخمس جوائز
«غرامي» هذه السنة ،إلى
التوقيع على تعهد جديد،
تلتزم بموجبه بالبقاء بمنأى
عن ضحيتيها المفترضتين،
بما فيه االمتناع عن أي
تهديد على مواقع التواصل
االجتماعي ،حيث يحلو
للفنانة اإلعراب عن آرائها
ّ
بتعابير فظة.
ووصلت كاردي بي إلى مقر
المحكمة في كوينز وهي
في مزاج حسنّ ،
وحيت
الصحافيين ببسمة ،ودخلت
القاعة وهي ترتدي معطفا من
الفرو وتضع نظارات كبيرة.
وقالت المغنية للصحافيين،
وهي تغادر المحكمة« ،نحاول
ّ
حل المشاكل أعزائي».
(أ ف ب)

نبيل شعيل

المسلسل اجتماعي إنساني حول عائلة مسالمة

حياة الفهد وأحمد الجسمي

فضل شاكر يطرح
فيديو أغنية «حبيتك»

إلهام عبدالبديع تنضم إلى
أسرة مسلسل «فاالنتينو»

حياة الفهد« :حدود الشر» يتناول حقبة الستينيات
●

خبريات

فادي عبدالله

تــواصــل الـفـنــانــة ال ـقــديــرة حـيــاة الفهد
ت ـ ـصـ ــويـ ــر أحـ ـ ـ ـ ــدث أع ـ ـمـ ــال ـ ـهـ ــا ال ـ ــدرامـ ـ ـي ـ ــة
التلفزيونية ،تحت عنوان «حــدود الشر»،
الذي سيرى النور في رمضان المقبل.
فــي ه ــذا ال ـصــدد ،قــالــت الـفـهــد« :العمل
اجتماعي إنساني ،يتناول حقبة زمنية
وهــي ستينيات الـقــرن الـمــاضــي ،حينما
كـ ــان ال ـك ــوي ـت ـي ــون ل ـه ــم م ـص ــال ــح وأراض
وب ـســات ـيــن ف ــي أبــوال ـخ ـص ـيــب بــالـبـصــرة،
أقصى جنوب العراق ،حيث يسافرون إلى
هناك ويجلبون معهم كل الخير من تمور
وحصران وزبالن».
وأضــافــت أن «أحـ ــداث المسلسل تــدور
حــول عــائـلــة طيبة مـســالـمــة ،يطالها شر
مؤقت ،وأجسد خالله شخصية الزوجة،
وتدعى نعيمة ،والمسلسل يعالج العديد
من المشاكل المهمة ،وأثرها على األسرة

كلها» .ولفتت إلــى أنها ال تقدم إال عمال
واحدا في العام ،وهي اآلن في حالة قراءة
بـعــض ال ـن ـصــوص الخ ـت ـيــار األن ـس ــب كي
تقدمه للسنة المقبلة ،كما أنها ال تفكر في
العودة إلى خشبة المسرح.
ب ــدوره ،أشــاد الفنان اإلمــاراتــي القدير
أح ـم ــد ال ـج ـس ـمــي ب ـنــص ال ـم ــؤل ــف محمد
النشمي ،الذي كتب حكاية جميلة ،ويعتقد
أنــه كتبها رواي ــة ثــم حولها إلــى مسلسل
تلفزيوني ،مضيفا« :سعادتي كبيرة بأن
أشارك في هذه األعمال الدرامية الكويتية،
خاصة مــع الفنانة الـقــديــرة حياة الفهد،
وأفتخر كثيرا بــأن تـكــون أعمالي معها،
الكـ ـتـ ـس ــاب الـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ـخـ ـب ــرة ،وال ـف ــن
الخليجي كله موجود في هذه اإلنسانة،
وتحت قيادة المخرج أحمد دعيبس».
وأش ــار الجسمي إل ــى أن ــه يجسد دور
الــزوج (زوج نعيمة) ،وتحدث إشكاليات
حول تربية االبن ،الذي تعامله األم بدلع،

والمسلسل يحتوي على خـطــوط كثيرة
في حبكة درامية جميلة ،متمنيا أن يكون
هذا العمل منافسا لمسلسالت رمضان.
وعن أعماله األخرى في رمضان ،أكد
وجود مسلسل كوميدي إماراتي ،تدور
أح ــداث ــه بـيــن ثــاثـيـنـيــات وأربـعـيـنـيــات
القرن المنصرم ،أي فترة الغوص على
اللؤلؤ ،ويمثل دور ّ
«طواش» لديه العديد
من المشاكل مع الفريج واألبـنــاء ،وهو
من تأليف الكاتب المبدع جمال سالم،
وإن ـ ـتـ ــاجـ ــه ،وإخـ ـ ـ ـ ــراج الـ ـ ـس ـ ــوري عـ ــارف
الطويل.
ومسلسل «حــدود الشر» تأليف محمد
النشمي ،وإخراج أحمد دعيبس ،وبطولة:
ح ـيــاة ال ـف ـهــد ،أح ـمــد ال ـج ـس ـمــي ،انـتـصــار
الـ ـش ــراح ،ب ــاس ــم ع ـب ــداألم ـي ــر ،م ـيــس كـمــر،
شيماء علي ،هبة الدري ،هنادي الكندري،
محمد عاشور ،عبدالعزيز النصار ،فهد
باسم ،ومن إنتاج المجموعة الفنية.

انضمت الفنانة إلهام
عبدالبديع رسميا إلى فريق
عمل مسلسل «فاالنتينو»،
الذي يخوض به الزعيم عادل
إمام السباق الرمضاني
المقبل ،وهو من تأليف أيمن
بهجت قمر ،وإخراج رامي
إمام ،وتجسد أحد األدوار
المهمة في العمل ،الذي تراهن
عليه خالل مشوارها الفني،
خاصة أنها تشارك فنانا
كبيرا بحجم الزعيم.
ويظهر الزعيم في أحداث
العمل متزوجا وله  3أبناء،
ويمتلك هو وزوجته مجموعة
مدارس «إنترناشيونال» ،ومع
األحداث يتزوج مرة أخرى من
امرأة تصغره بسنوات عديدة،
وتنشب خالفات بينه وبين
زوجته وتتطور األحداث.
ويشارك في بطولة العمل
دالل عبدالعزيز ،سامح
حسين ،طارق اإلبياري ،رانيا
محمود ياسين ،وفاء صادق،
سليمان عيد ،بدرية طلبة.
يذكر أن آخر أعمال إلهام
عبدالبديع مسلسل «كأنه
إمبارح» ،بطولة الفنانة رانيا
يوسف وأحمد وفيق ومحمد
الشرنوبي.

ةديرجلا
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دوليات
لبنان :ال خالفات حول البيان الوزاري واالختبار في «التضامن»

ً
ّ
الحريري :تحذيرات واشنطن ال ّ
تسبب إحراجا ...و«حزب الله» لن يسخر «الصحة» لحسابه
بيروت  -ريان شربل

بعد  9أشهر من العراقيل
التي حالت دون تشكيلها،
عقدت الحكومة اللبنانية
الجديدة اجتماعها األول
أمس ،وسط توقعات بأن
يخرج بيانها الوزاري بسهولة،
بينما يكون االختبار الحقيقي
لها في مبدأ التضامن
الحكومي المطلوب في كل
القرارات بسبب التوازن الدقيق
بين مكونات مجلس الوزراء.

حققنا أول
مناصفة
منذ 1990
وسنمنح فترة
سماح 100
يوم ونرقص
«التانغو» مع
الجميع

باسيل

أرخ ـ ــى «االن ـ ـجـ ــاز ال ـح ـكــومــي»
بظالله االيجابية على الساحة
اللبنانية أمــس ،مــع انعقاد أول
جلسة لمجلس الــوزراء الجديد،
حيث تــم تشكيل لجنة صياغة
البيان ال ــوزاري على أن تجتمع
يوم غد.
وأك ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
مـيـشــال ع ــون خ ــال الـجـلـســة أن
«الـلـبـنــانـيـيــن يـنـتـظــرون الكثير
ً
من الحكومة الـجــديــدة» ،مشددا
ع ـل ــى «انـ ـن ــا الـ ـي ــوم ف ــي حـكــومــة
وحـ ــدة وط ـن ـيــة ،ي ـجــب ان تبقى
م ـت ـضــام ـنــة ل ـت ـح ـق ـيــق م ـشــاريــع
عدة لها االولوية واالهمية مثل
الكهرباء والموازنة».
ودعا عون الى «مباشرة العمل
ســريـعــا م ــن خ ــال اقـ ــرار الـبـيــان
الوزاري بسرعة ألن الوقت يفرض
علينا ان نعمل بسرعة لنعوض
ما فــات»ْ ،
مطمئنا بأن «المرحلة
المقبلة ستكون افضل بكثير من
ا لـســا بـقــة ،ال سيما فيما يخص
الوضع المالي».

في السابق سنعتمده وسنضع
في البيان ايضا كل االصالحات».

الحريري

وزارة الصحة

واع ـ ـت ـ ـبـ ــر رئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة
سـعــد ال ـحــريــري خ ــال الجلسة
ان «الــوقــت اآلن هو وقــت العمل،
وامــامـنــا تـحــديــات كثيرة علينا
م ــواج ـه ـت ـه ــا» ،مـ ـش ــددا ع ـل ــى أن
«التضامن الحكومي هو االساس.
ف ــال ـخ ــاف ــات ال ـس ـيــاس ـيــة تـكـلــف
الــدولــة ،والتضامن هو الطريقة
الوحيدة لمواجهة التحديات».
وختم« :هناك قرارات صعبة في
كل المجاالت يجب ان نتخذها».
وبعد الجلسة ،توجه الرئيس
الحريري إلى السراي الحكومي
حـيــث اق ـيــم لــه اسـتـقـبــال رسمي
في الباحة الخارجية ،قال خالله
ف ــي دردش ـ ـ ــة م ــع ال ـص ـحــاف ـي ـيــن:
«جهزت مسودة للبيان الوزاري
وأظن ان االثنين او الثالثاء يجب
ان نـنـتـهــي م ــن ه ــذا ال ـمــوضــوع
ب ـ ـسـ ــرعـ ــة» ،م ـض ـي ـف ــا« :ال ب ـن ــود
خالفية .هناك نص كان موجودا

وت ـط ــرق ال ـحــريــري إل ــى بـيــان
وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة
أمـ ــس األول ال ـ ــذي حـ ــذر «ح ــزب
الـ ـل ــه» م ــن إح ــال ــة أم ـ ـ ــوال وزارة
ال ـص ـح ــة (ي ـت ـس ـل ـم ـهــا م ـح ـســوب
على الـحــزب) إلــى الـحــزب ،قائال
إن «م ــوق ــف واش ـن ـطــن ال ُيـسـ ّـبــب
احراجا ،وهذا الكالم يندرج في
اطار الكالم الذي يقولونه دائما
عن حزب الله» .وأضاف« :لديهم
قــوانـيــن ص ــدرت فــي ه ــذا االط ــار
حزب الله او نحن او
وال اظن ان ّ
اي احد سيسخر وزارته لحساب
حزبه السياسي .هناك الكثير من
الــوزارات التي تسلمتها احزاب،
فـهــل ه ــذا يـعـنــي ان ـهــا ستصبح
ً
حكرا عليها؟ فالوزير هو وزير
ل ـك ــل ل ـب ـن ــان ولـ ـك ــل الـلـبـنــانـيـيــن
ووزيــر الصحة جميل جبق قال
هــذا الـكــام فــي اول كــام لــه بعد
تسلمه الوزارة».

إشكال بين «األجهزة» بالمطار
وقع إشكال ،أمس ،بين عناصر من جمارك المطار وأخرى
تابعة لجهاز أمن المطار ،على خلفية إصرار األخير على عدم
السماح لعناصر الجمارك بتمرير حقيبة المدير العام ه .ح،
عبر آلة السكانر ،والمسافر عبر صالون الشرف بمطار رفيق
الحريري الدولي في بيروت.
وب ـعــد إصـ ــرار ال ـج ـمــارك تــم تفتيش الـحـقـيـبــة ،ول ــم ُيعثر
بداخلها على أي ممنوعات ،وطلبت الجمارك إجراء تحقيق،
كون أحد عناصرها تعرض للضرب بعد إصرار الجهاز على
عملية التفتيش.

الصورة التذكارية للحكومة اللبنانية الجديدة في القصر الجمهوري أمس
وعن تخوفه على المساعدات
ال ــدول ـي ــة ل ـ ـ ــوزارة ال ـص ـح ــة ،قــال
ال ـح ــري ــري« :ال اظ ــن ،ف ــإذا كــانــت
االمور واضحة وشفافة وسارت
على الطرق التي نعمل بها في
وزارة الصحة وفي كل الوزارات
فلن يواجه احد اية مشكلة».

الصورة التذكارية
وك ـ ـ ـ ــان الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـح ــري ــري
ورئيس مجلس النواب نبيه بري
والوزراء وصلوا تباعا الى قصر
ب ـع ـبــدا ح ـيــث اج ـت ـمــع ال ــرؤس ــاء
الـ ـث ــاث ــة ثـ ــم ان ـت ـق ـل ــوا يــراف ـق ـهــم
الــوزراء الى حديقة الرؤساء في
القصر ،حيث تم التقاط الصورة
الــرسـمـيــة ال ـتــذكــاريــة للحكومة
الجديدة.

باسيل
إلى ذلك ،شدد رئيس «التيار
الوطني الحر» وزيــر الخارجية
وال ـم ـغ ـت ــرب ـي ــن ج ـ ـبـ ــران بــاس ـيــل
خ ـ ــال م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي ع ـقــده

ماذا يجري في «حرب الكبتاغون»؟
أفـ ــادت تـقــاريــر إعــامـيــة لـبـنــانـيــة ،أم ــس ،بــأن
«الجهات األمنية السورية ضبطت كمية كبيرة
منحبوب الكبتاغو ن المخدرة تقدر بمليون حبة،
كانت متجهة منلبنا ن الىالعراق ،وألقت القبض
على المهربين».
ج ـ ــاء ذل ـ ــك غ ـ ــداة ن ـش ــر ص ـح ـي ـفــة «االخ ـ ـبـ ــار»
اللبنانية المقربة من «حزب الله» تصريحات عن
«مـصــادر أمنية متعددة» تتحدث عــن «شحنات
ّ
محملة بآالف حباتالكبتاغون» تنطلق منمطار
فـ ــي مـ ـق ــر «ال ـ ـت ـ ـيـ ــار» فـ ــي م ـيــرنــا
الشالوحي ،أمس ،بحضور وزراء
«الـتـيــار» وال ــوزراء المحسوبين
عـلــى رئ ـيـ ُـس الـجـمـهــوريــة ،على
«ان ـنــا ســنـعـطــي لـنــا وللحكومة
فـتــرة سـمــاح مـئــة ي ــوم لتحقيق
اإلن ـتــاج ـيــة وإذا وج ــدن ــا عرقلة
فلن نسكت وسننزل الى الشارع».
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد« :نـ ـ ـح ـ ــن مـ ـسـ ـتـ ـع ــدون
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ـ ــع وزي ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـعـ ـم ــل
المحسوب على القوات اللبنانية

«التمكين» بدل «التأهيل» ينهي
سجال وزارة المرأة
أعلنت الوزيرة فيوليت خيرالله الصفدي (38
ً
عاما) أن رئيس الحكومة سعد الحريري وافق
على طلبها بإلغاء كلمة «تــأهـيــل» مــن الحقيبة
الوزارية التي أسندت إليها ،ليصبح اسم الوزارة:
وزارة الدولة لشؤون التمكين االقتصادي للنساء

(رويترز)

والشباب .وكان االسم األساسي هو :وزارة الدولة
لشؤون التأهيل االجتماعي واالقتصادي لشؤون
الـشـبــاب وال ـم ــرأة أث ــار اع ـتــراضــات عـلــى اعتبار
أن كلمة تأهيل توحي بــأن النساء بحاجة إلى
«التأهيل».

بيروت الدولي ،لتصل إلىمطار بغداد الدولي،
في ظل «تساهل رسمي من األجهزة االمنية في
البلدين».
ُ
وتتهم شخصيات مقربة مــن «حــزب الـلــه» أو
لـهــا ص ــات بقياديين فــي ال ـحــزب بــإنـتــاج مــادة
الكبتاغون وتحقيق أرباح كبيرة من بيعها ،ينال
ً
الحزب جزءا منها .وأثارت هذه التقارير تساؤالت
عن صراع داخلي بيت تجار الكبتاغون أم أن هناك
ً
قرارا داخل حزب الله بإنهاء هذا الملف؟

مــن اجــل وضــع خطة اصالحية
لـلـضـمــان االج ـت ـمــاعــي» ،جــازمــا
بـ ــأن «ل ــدي ـن ــا ك ــل ال ـن ـ ّـيــة لـلـعــودة
ّ
الــى روحـيــة االت ـفــاق مــع الـقــوات
ً
وتطبيقه اوال بالعمل الحكومي
وإيجاد الية التنسيق المشترك».
أم ـ ــا ع ــن ال ـع ــاق ــة م ــع «ح ــزب
ال ـلــه» ،فـقــال« :رغ ــم كــل مــا حصل
ّ
عززنا عالقتنا ،والوزير المشترك
بيننا الممثل للقاء التشاوري
سيسمح بتعزيز تفاهمنا اكثر»،

ً
متابعا« :نسجل للتاريخ تحقيق
المناصفة الكاملة في الحكومة
وهـ ــذا م ــا تـحـقــق ل ـل ـمــرة االول ــى
منذ عام  1990ولحين الوصول
ال ـ ــى الـ ــدولـ ــة ال ـم ــدن ـي ــة وق ــاع ــدة
المناصفة ال يجوز كسرها وأي
تبادل يحصل مرحب به» .وختم:
«سنرقص التانغو مع الجميع،
لكن إذا رقصنا مع احدهم فهذا
ال يـعـنــي ان ـنــا ن ـخــون او نطعن
اآلخرين».

توتر بين جنبالط والحريري
عاد الخالف المستعر بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس
الحزب «التقدمي االشتراكي» وليد جنبالط إلى الواجهة من جديد،
رغم تشكيل الحكومة الجديدة .وقالت مصادر إن الخالف سببه إعطاء
المدير العام لقوى األمن الداخلي ،اللواء عماد عثمان ،المحسوب
على الحريري ،اإلذن بمالحقة عدد من الضباط المشتبه في تورطهم
بملفات فساد ،وبينهم أحد الضباط المحسوبين على جنبالط.
وك ــان الـحــريــري وجـنـبــاط قــد اتـفــاقــا قبل أشـهــر على منع منح
القضاء اإلذن بمالحقة الضباط المشتبه فيهم ،إال أن قــرار عثمان
األخير أعاد التوتر بين الرجلين.

احتكاك بين األميركيين و«الحشد» في الموصل

مصر :تصفية خلية إرهابية على حدود ليبيا

عبدالمهدي والرزاز يدشنان «اتفاقية التعاون» في اجتماع على الحدود

البرلمان يبدأ ماراثون التعديالت الدستورية لتمديد رئاسة السيسي

ن ـشــرت مــواقــع عــراق ـيــة ،أمــس،
ً
ً
ش ــريـ ـط ــا م ـ ـصـ ــورا ي ـظ ـه ــر مـ ــرور
دوريــة أميركية راجلة على نقطة
تابعة للحشد الشعبي في مدينة
الـمــوصــل مــركــز محافظة نينوى
شمال الـعــراق .الشريط المصور
ً
يــدحــض بـيــانــا أصــدرتــه مديرية
«الحشد الشعبي» ،أمس األول ،عن
منعها ق ــوات أميركية مــن إجــراء
جولة ميدانية في إحدى مناطق
الموصل.
وق ـ ــال ن ــائ ــب ق ــائ ــد الـعـمـلـيــات
ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج رضـ ـ ـ ـ ـ ــوان ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي فــي
تـصــريــح ،أمــس األول ،إن «قـيــادة
ع ـم ـل ـي ــات ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي فــي
نينوى منعت الـقــوات األميركية
من اجراء جولة ميدانية راجلة في
إحــدى مناطق مدينة الموصل»،
ً
مـضـيـفــا« :هـ ــذا الـعـمــل اعـتـبــرنــاه
ً
استفزازا مقصودا ،مما استوجب
م ـنــا ال ـت ــدخ ــل واالعـ ـ ـت ـ ــراض على
دخولهم مــن خــال قطع الطريق
وت ـح ــذي ــره ــم بـ ـص ــورة م ـب ــاش ــرة،
ً
فـضــا عــن حــالــة الــذعــر والـخــوف
الشديد التي لوحظت عليهم ،مما
أدى الى طلب غطاء جوي للقوات
ً
تحسبا ألي عمل ضدهم».
وزعـ ــم أن «الـ ـق ــوات األمـيــركـيــة
تعمل عـلــى تغطية الـفـشــل الــذي
تعرضت له في سورية ،إثر اعالن
انسحابهم منها مــن خ ــال هــذه
االستعراضات االعالمية البائسة،
ومحاولتهم زعزعة أمن المناطق
المحررة».
ه ــذا الـ ـح ــادث ل ـيــس األول من
ن ــوع ــه ،فـقـبــل أي ـ ــام أع ـل ـنــت ق ــوات
الحشد أنها منعت قوات اميركية
من االنتشار في إحــدى المناطق
الـقــريـبــة مــن ال ـحــدود مــع ســوريــة

●

قوات أميركية تمر أمام مسلحي «الحشد» في الموصل
بمحافظة األنبار غرب العراق .ولم
تعلق القوات االميركية على اعالن
الـحـشــد ،لـكــن عـقــب ذل ــك انتشرت
اش ــرط ــة مـ ـص ــورة ت ـظ ـهــر ت ـجــول
قوات أميركية في مدينة الفلوجة
مــركــز مـحــافـظــة األن ـب ــار ،دون أن
يعترضها أحد.
يــأتــي ه ــذا وس ــط تــوتــر بشأن
الــوجــود االميركي العسكري في
العراق ،تصاعد بشكل كبير عقب
إعـ ــان الــرئ ـيــس دون ــال ــد تــرامــب،
خالل زيارة الى العراق ،أن القوات
ً
االميركية لن تغادر العراق أبــدا،
وق ـ ـ ــد ت ـس ـت ـخ ــدم ــه م ـن ـص ــة ل ـشــن
عمليات خاصة فــي ســوريــة بعد
انسحابها الكامل من هناك.

الحدود مع األردن
إل ــى ذلـ ــك ،ع ـقــدت الـحـكــومـتــان
ً
العراقية واألردنية ،أمس ،اجتماعا
ع ـن ــد حـ ـ ــدود ال ـب ـل ــدي ــن ،بــرئــاســة
رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء الـعــراقــي
ع ـ ـ ـ ــادل عـ ـب ــدالـ ـمـ ـه ــدي ،ون ـظ ـي ــره

األردن ــي عمر ال ــرزاز دشــن خالله
البلدان اتفاقية للتعاون وتبادل
ا لـمـصــا لــح بينهما ،كـمــا افتتحا
م ـ ـشـ ــروعـ ــا ل ـم ـن ـط ـق ــة ص ـن ــاع ـي ــة
حدودية.
وكـ ـ ــان الـ ـبـ ـل ــدان ق ــد ات ـف ـق ــا فــي
لقاءات وزي ــارات متبادلة سابقة
بين كبار المسؤولين فيهما على
إ قــا مــة منطقة صناعية وتفعيل
ال ـت ـع ــاون ال ـم ـش ـتــرك إض ــاف ــة إلــى
ت ـقــديــم اع ـ ـفـ ــاءات ضــري ـب ـيــة على
السلع المتبادلة.

اشتباك األنبار وزيارة تركية
وبينما أعلن مصدر في قيادة
قــوات حــرس الـحــدود في االنبار،
مقتل جـنــدي عــراقــي فــي اشتباك
مع عناصر «داعش» قرب الحدود
العراقية ـ ـ السورية ،أجــرى وزير
ال ــدف ــاع ال ـتــركــي خ ـلــوصــي أك ــار،
برفقة قائد القوات البرية أوميت
شرناق
دون ــدار ،جولة فــي واليــة
ّ
ج ـن ــوب ــي ش ــرق ــي ال ـ ـبـ ــاد ،ت ـفــقــدا

خــالـهــا ال ـقــوات الـمـتـمــركــزة على
الحدود مع العراق .وخالل الجولة،
قـ ــال أك ـ ــار إن «ت ــرك ـي ــا س ـتــواصــل
حربها ضد اإلرهابيين وداعميهم
م ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ـ ــل حـ ـ ـم ـ ــاي ـ ــة سـ ـي ــادتـ ـه ــا
واس ـت ـقــال ـهــا وم ـصــال ـح ـهــا» في
اش ـ ــارة الـ ــى ال ـع ـم ـل ـيــات الـتــركـيــة
على حــزب العمال الكردستاني،
ال ـم ــوج ــود ف ــي ب ـعــض الـمـنــاطــق
شمال العراق.

تمجيد صدام
في سياق منفصل ،نفى مجلس
ال ـق ـضــاء االع ـل ــى ال ـع ــراق ــي أم ــس،
ً
إص ـ ــداره ق ـ ــرارا يـتـعـلــق بـتـجــريــم
تمجيد ص ــدام حـسـيــن وتـحــديــد
عـ ـق ــوب ــه ل ـ ــذل ـ ــك .وق ـ ـ ـ ــال ال ـم ـك ـت ــب
اإلع ــام ــي للمجلس إن «تـشــريــع
اي قــانــون يتضمن تـجــريــم فعل
ما ،ومن ثم عقوبة ذلك الفعل ،هو
م ــن اخ ـت ـصــاص مـجـلــس ال ـن ــواب
ً
حصرا ،باعتباره الجهة المختصة
ً
بتشريع القوانين دستوريا».

القاهرة  -حسن حافظ

وســط نجاحات ميدانية للجيش والشرطة
في سيناء ،لتطهيرها من البؤر اإلرهابية ،أعلن
المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية ،تامر
الرفاعي ،أمس ،تمكن القوات المسلحة ،بالتعاون
مع قوات الشرطة ،من القضاء على خلية إرهابية
وقـتــل  8إرهــابـيـيــن بالظهير الـصـحــراوي غرب
البالد ،وهي الصحراء الممتدة حتى حدود مصر
مع ليبيا ،والتي تعاني انفالتا أمنيا وسيطرة
ميليشيات على مساحات فيها منذ .2011
وقــال الرفاعي ،في بيان رسمي ،إن «القوات
ال ـم ـس ـل ـحــة ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـش ــرط ــة ال ـمــدن ـيــة،
تمكنت من القضاء على خلية إرهابية بالظهير
الصحراوي غرب البالد».
وت ــابــع« :قــامــت ال ـق ــوات الـجــويــة بــاسـتـهــداف
البؤرة اإلرهابية مع قيام قوات مكافحة اإلرهاب
بتمشيط المنطقة ،وأسفرت العملية عن القضاء
عـلــى  8إرهــابـيـيــن شــديــدي ال ـخ ـطــورة ،وضبط
آخــريــن ،وتــدمـيــر  3عــربــات دف ــع ربــاعــي ،ووكــر
بداخله كميات مــن األسلحة والــذخــائــر ومــواد
اإلعاشة».
وأكد أن القوات المسلحة والشرطة المدنية
ت ــواص ــان ج ـهــوده ـمــا ف ــي مــاح ـقــة الـعـنــاصــر
اإلرهــاب ـيــة واإلج ــرام ـي ــة لـحـفــظ أم ــن واسـتـقــرار
ال ـ ـبـ ــاد .ي ــأت ــي ذلـ ــك ف ـي ـمــا ت ـت ــواص ــل ف ـعــال ـيــات
العملية الشاملة سيناء  ،2018التي أعلنتها
القاهرة في  9فبراير الماضي ،والتي نجحت
مــن خاللها الـقــوات المسلحة ،بمعاونة قــوات
ال ـشــرطــة ،فــي تــوجـيــه ضــربــات قــاصـمــة للبؤر
اإلرهابية المتمركزة في وسط سيناء ،مما أدى
إلى تراجع حاد في قدرة التكفيريين المسلحين
على تنفيذ هجمات.
على صعيد منفصل ،يتوجه الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي إ لــى العاصمة اإلثيوبية
أديــس أبابا 10 ،فبراير الجاري ،للمشاركة في
أعـمــال القمة الـعــاديــة لــاتـحــاد اإلفــريـقــي ،التي

يتسلم فـيـهــا رئــاســة االت ـح ــاد م ــدة س ـنــة ،وبــدا
اهتمام القاهرة واضحا بهذه الخطوة ،في ظل
إصــرار مصري على استعادة األدوار القيادية
على صعيد ال ـقــارة ،والـعـمــل على زي ــادة حجم
الصادرات المصرية إلى الدول اإلفريقية.

تعديل الدستور
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،قــالــت م ـص ــادر بــرلـمــانـيــة،
ل ـ «الـجــريــدة» ،إن أعضاء تحالف األغلبية «دعم
مـصــر» سيتولون عملية ا لـتــرو يــج للتعديالت
الدستورية تحت قبة البرلمان ،بداية من اليوم،
عـلــى أن يـتــم الـحـصــول عـلــى مــوافـقــة الـبــرلـمــان
سريعا على التعديالت التي تسمح بتمديد فترة
رئاسة السيسي إلــى ما بعد عــام  ،2022موعد
نهاية فترته الرئاسية الثانية األخيرة ،بموجب
الدستور الحالي والمنجز في .2014
ويعد سيناريو لتقديم  120نائبا ،دون إعالن
أسمائهم ،مقترحا لتعديل للدستور ،إذ تنص
ال ـم ــادة  226مــن دس ـتــور  2014عـلــى أن يتقدم
رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء المجلس
بطلب تعديل م ــادة أو أكـثــر ،ومــن المتوقع أن
تشهد جلسة اليوم بداية دوران عجلة التعديالت،
عـلــى أن يـتــم إج ــراء اسـتـفـتــاء عليها فــي حــدود
أبريل المقبل.
وتركز التعديالت ،حسبما سبق أن طرحها
الصحافي المقرب من دوائر صنع القرار ،ياسر
رزق ،في مقال يناير الماضي ،على تمديد الفترة
الرئاسية من  4إلى  6سنوات ،وإنشاء مجلس
أع ـل ــى ل ـح ـمــايــة ال ـ ـثـ ــورة ب ـص ــاح ـي ــات واس ـع ــة،
يترأسه الرئيس السيسي مستقبال ،فضال عن
تقليص صــاحـيــات مـجـلــس ال ـن ــواب الــواسـعــة
لصالح رئيس الدولة ورئيس مجلس الــوزراء،
فضال عن إعــادة مجلس الشورى تحت مسمى
مجلس الشيوخ ،وإلغاء المادة المتعلقة بالعدالة
االنتقالية ،باعتبارها تفتح الباب للتصالح مع
جماعة «اإلخوان» اإلرهابية.

٢٥
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مناورات إماراتية
عمانية برية

توجهت قوة من كتيبة
الصحراء ،التابعة للواء
مشاة  23بالجيش السلطاني
العماني ،وعناصر اإلسناد
الملحقة بها ،إلى اإلمارات،
للمشاركة في التمرين
العسكري العماني  -اإلماراتي
"تعاون  ،"2الذي يقام اليوم
ويستمر حتى  14فبراير
المقبل.
وذكرت وكالة األنباء العمانية
أن التمرين "يأتي في إطار
البرامج التدريبية السنوية
التي ينفذها الجيش مع الدول
الصديقة".
وأطلقت سلطنة عمان ،في
األول من أكتوبر الماضي،
فعاليات التمرين الوطني
"الشموخ  ،"2الذي نفذته
قواتها المسلحة والجهات
العسكرية واألمنية األخرى.

بوتفليقة سيترشح لوالية
جديدة بنسبة %99

توقع رئيس الحكومة
الجزائرية أحمد أويحيي،
األمين العام للتجمع
الديمقراطي الوطني ،أمس،
ترشح الرئيس عبدالعزيز
بوتفليقة لوالية رئاسية
خامسة بنسبة  99في المئة.
وقال أويحيى ،خالل ندوة
بمقر الحزب الحاكم في
العاصمة الجزائر ،إن السلطة
لديها مرشح بديل في حال
امتناع بوتفليقة عن دخول
انتخابات الرئاسة المقررة
أبريل المقبل .وأوضح أن
صحة بوتفليقة لن تسمح
له بقيادة حملته االنتخابية
في حال قرر الترشح ،مشيرا
إلى أنه ال يوجد حرج في عدم
قدرته على الخروج خالل
مرحلة الدعاية االنتخابية.

ً
األردن يستضيف اجتماعا
ً
ثانيا لـ «أسرى اليمن»

وافق األردن أمس على
استضافة اجتماع ثان بشأن
أسرى اليمن بين ممثلي
الحكومة اليمنية وجماعة
أنصار الله الحوثية ،بعد
تلقيه طلبا من المبعوث
الخاص لألمين العام لألمم
المتحدة إلى اليمن مارتن
غريفيث.
إلى ذلك ،أفادت وكالة األنباء
السعودية بوفاة أحد الجنود
السعوديين ،ويدعى أحمد
بركات الحاتمي «أثناء تأدية
واجبه في الدفاع عن دينه
ووطنه بالحد الجنوبي»
المتاخم للحدود اليمنية.

تأخر بناء سد إثيوبيا
زاد كلفته %60

كشف رئيس الوزراء اإلثيوبي
أبي أحمد أن التأخير في
تشييد سد النهضة على نهر
النيل أفرز زيادة في كلفة
بنائه بنسبة  60في المئة.
وأضاف أحمد ،في إحاطة
ألعضاء مجلس النواب ،أن
«القادة يجب أن يكونوا دائما
حذرين من قراراتهم ،ألنه
ال يمكن ألحد أن يكون فوق
القانون» .وبدأت إثيوبيا
عمليات بناء السد عام ،2011
وقدرت كلفته اإلجمالية
بنحو  5مليارات دوالر ،أي ما
يقارب  10في المئة من الناتج
المحلي اإلجمالي للبالد.
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ّ
شبح سباق تسلح بعد تخلي موسكو وواشنطن عن «»ANF
ترامب يرغب في اتفاق جديد حول «النووية المتوسطة» وبوتين يأمر بصواريخ أسرع من الصوت

عاد شبح سباق التسلح
النووي ،السيما إلى أوروبا ،بعد
انسحاب الواليات المتحدة من
معاهدة الصواريخ المتوسطة
والقصيرة المدى ANF
وإعالن روسيا تعليق العمل
بالمعاهدة التي ّتم التوقيع
ّعليها عام  ،1987والتي
مثلت وقتها ذوبان الجليد
بين واشنطن وموسكو وبداية
النهاية للحرب الباردة.

معلومات عن معاهدة ANF
• وقـعــت فــي  1987بـيــن الــرئـيــس األمـيــركــي رونــالــد ري ـغــان ونظيره
السوفياتي ميخائيل غورباتشيف.
• احـتــاج األمــر إلــى ثــاث قمم بين غورباتشيف وريـغــان بين 1985
و 1987للتوصل إلى توقيعها.
• نصت على تدمير الصواريخ التي يتراوح مداها بين  500و5500
كيلومتر في السنوات الثالث التالية لدخولها حيز التنفيذ.
• دم ــر بـمــوجـبـهــا ف ــي اإلج ـم ــال  2692ص ــاروخ ــا قـبــل  ،1991أي كل
ً
الصواريخ المتوسطة المدى تقريبا.
• وضعت المعاهدة إجراءات للتحقق من عمليات التدمير في كل دولة،
من قبل مفتشين من الدولة األخرى.
• جاءت المعاهدة لتنهي أزمة الصواريخ األوروبية التي تلت نصب
االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي صــواريــخ نــوويــة " ،"SS20مــوجـهــة إل ــى الـعــواصــم
األوروبية ،رد عليها حلف الناتو بنشر صواريخ " "Pershingاألميركية
باتجاه المدن السوفياتية.

المعارضة السودانية تدعو
إلى أسبوع من االحتجاجات

ُ
"تجمع المهنيين
دعا
السودانيين" والقوى
السياسية المتحالفة معه
ّ
والموقعة على ما يسمى
بـ "إعالن الحرية والتغيير"،
إلى تظاهرات طوال األسبوع،
مشيرا إلى الخروج في
تظاهرات ليلية أمس األول،
ومسيرات ،أمس ،واليوم في
الخرطوم وواليات أخرى.
وأوضح "التجمع" ،أن أهدافهم
تتمثل في إسقاط النظام
وتصفية مؤسساته وتكوين
حكومة انتقالية لمدة 4
سنوات ،وبناء دولة المواطنة
والقانون ،وفق البيان.
الى ذلك ،قالت أسرة مدرس
معتقل عمره  36عاما،
أمس ،إنه توفي في الحجز
بعد القبض عليه لصلته
باالحتجاجات في خشم
القربة شرق السودان.
(الخرطوم  -رويترز)

بحارة روس خالل عرض عسكري أمام كاتدرائية القديس فالديمير في شبه جزيرة القرم أمس (رويترز)
أعلنت واشنطن تعليق التزاماتها
ب ـ ـم ـ ـعـ ــاهـ ــدة ال ـ ـ ـ ّـص ـ ـ ــواري ـ ـ ــخ الـ ـ ـن ـ ـ ّ
ـووي ـ ــة
ّ
المتوسطة المدى ( )ANFالمبرمة مع
موسكو في أثناء الحرب الباردة ،وبدء
ّ
بحجة انتهاكها من
انسحابها منها
ّ
جــانــب روس ـي ــا ال ـتــي ه ـ ــددت بــدورهــا
ّ
بسباق تسلح جديد في أوروبا.
وأشـ ــار الــرئـيــس األم ـيــركــي دونــالــد
ت ــرام ــب ،فــي ب ـيــان ،إل ــى أن ــه اب ـت ــداء من
ُ ّ
أم ـ ــس" ،س ــت ـع ــلــق الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
ك ــل ال ـت ــزام ــات ـه ــا ب ـم ـع ــاه ــدة ال ـح ــد مــن
الصواريخ النووية المتوسطة والبدء
فــي عملية االن ـس ـحــاب مــن الـمـعــاهــدة
والتي ستكتمل خالل ستة أشهر ،إال إذا
عــادت روسيا إلى االلتزام بالمعاهدة
ّ
والمنصات
وتدمير جميع الصواريخ
ّ
والمعدات التي تنتهكها".
وأض ـ ـ ــاف أن "الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
بالمعاهدة بالكامل لمدة تزيد
التزمت
ّ
ً
لكننا لن نبقى ّ
مقيدين
على  30عاما،
ببنودها في حين ال تفعل روسيا ذلك".
ّ
ووقــع المعاهدة الرئيس األميركي
ال ـســابــق رون ــال ــد ري ـغ ــان وآخـ ــر زعـيــم
لـ ــات ـ ـحـ ــاد ال ـ ـسـ ــوف ـ ـيـ ــاتـ ــي م ـي ـخ ــائ ـي ــل
غورباتشيف لحظر الـصــواريــخ التي
ُتطلق من ّ
البر بمدى يتراوح بين 500
و 5500كلم .وأنـهــت المعاهدة تعبئة
خ ـط ـي ــرة لـ ـ ـل ـ ــرؤوس ال ـح ــرب ـي ــة أث ـ ــارت
المخاوف في أوروبا.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ــال وزيـ ـ ــر الـ ـخ ــارج ـ ّـي ــة
األم ـيــركــي مــايــك بــومـبـيــو إن واشـنـطــن،
ً
الـتــي أب ــدت رسـمـيــا قلقها قبل شهرين،
ناقشت انتهاكات المعاهدة مع روسيا
أكثر من  30مرة.
وصرح بومبيو أثناء إعالنه عن القرار
فــي مــؤتـمــر صـحــافــي ،ب ــأن "االنـتـهــاكــات
ّ
الروسية تضع حياة ماليين األوروبيين
ّ
واألميركيين في خطر أكبر ،وتهدف إلى
ّ
ًّ
ّ
عسكريا على الواليات المتحدة
التفوق
ّ
ّ
وتقوض فرص تحريك العالقات الثنائية
في اتجاه أفضل".
وق ــال تــرامــب الحـقــا لصحافيين إنــه
يرغب في "جلب الجميع إلى حجرة كبيرة
وجميلة والتوصل إلى معاهدة جديدة،
ل ـكــن ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن فـ ــإن ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة ال يـمـكــن وض ـع ـهــا ف ــي وض ـ ٍـع
موات".
غير
ٍ
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إال أن ترامب ،واجه انتقادات في بالده،
حـيــث ق ــال رئ ـيــس لـجـنــة االس ـت ـخ ـبــارات
في مجلس النواب النائب آدم شيف ،إن
االنسحاب مــن المعاهدة "يـهــدد بحشد
األسلحة النووية".
واع ـ ـت ـ ـبـ ــرت رئ ـي ـس ــة م ـج ـل ــس الـ ـن ــواب
الديمقراطية نانسي بيلوسي أن "إدارة
ترامب تخاطر بسباق تسلح ّ
وتقوض األمن
واالستقرار الدوليين" ،كما دانت أيضا "عدم
التزام روسيا السافر".

«السترات الصفراء» ّينددون
بعنف الشرطة الفرنسية

موسكو

ّ
الرد الروسي لم يتأخر ،إذ أعلن الرئيس
فالديمير بوتين ،أمس ،خالل لقاء جمعه
بـ ــوزيـ ــري ال ـخ ــارج ـي ــة والـ ــدفـ ــاع سـيــرغــي
الفــروف وسيرغي شويغو ،إن "شركاءنا
األميركيين أعلنوا تعليق مشاركتهم في
االتفاق ،وسنعلق نحن كذلك مشاركتنا".
وأضاف أن ّردنا سيبدأ بتحضير صواريخ
"كاليبر" المجنحة لنشرها على اليابسة،
وبناء صواريخ جديدة بما في ذلك صاروخ
"كينجال" (خـنـجــر) األس ــرع مــن الـصــوت،
ومنظومة "بيريسفيت" الليزرية إلسقاط
الصواريخ واألقمار االصطناعية المعادية،
وال ـتــي ب ــدأ تــزويــد الـجـيــش ال ــروس ــي بها
أخـيــرا .كما تطرق الرئيس إلــى منظومة
"أفانغارد" الصاروخية االستراتيجية.
وبين األسلحة التي تحدث عنها بوتين،
صاروخ "سارمات" الخارق العابر للقارات،
والغواصة البحرية المسيرة "بوسيدون"،
الـتــي استكملت الـمــرحـلــة األســاس ـيــة من
اختباراتها.
كما طلب بوتين من الفروف وشويغو
عدم البدء في محادثات لنزع السالح مع
واشنطن ،لكنه أكد أن روسيا "لن تنخرط
في سباق تسلح جديد مكلف".
وكـ ـ ــان ش ــوي ـغ ــو اقـ ـت ــرح ع ـل ــى بــوت ـيــن،
استخدام منصات برية إلطالق صواريخ
"كــال ـي ـبــر" بـعــد االن ـس ـحــاب األم ـيــركــي من
معاهدة الصواريخ.
كما أعلن الف ــروف ،أن روسيا قلقة من
عقيدة الجيش األمـيــركــي الـتــي تتضمن
صنع قذائف نووية صغيرة واستخدامها
في صواريخ متوسطة المدى.
وأوضـ ــح أن واشـنـطــن ب ــدأت بانتهاك
مـ ـع ــاه ــدة ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ م ـن ــذ عـ ـ ــام 1999
بالدرونات الحاملة لمواصفات الصواريخ
ال ـم ـح ـظــورة ،مبينا أن مــوسـكــو عرضت
على النظراء األميركيين إجــراءات شفافة
"غير مسبوقة" أكبر من التزاماتها حسب
المعاهدة.

األوروبـ ـ ـ ــي فـيــديــريـكــا مــوغـيــريـنــي أث ـنــاء
اجـ ـتـ ـم ــاع وزراء خ ــارجـ ـي ــة االت ـ ـحـ ــاد فــي
بوخارست "مــا ال نريد أن نــراه بالتأكيد
هو أن تعود ّ
قارتنا لتصبح أرض معركة أو
مكانا تواجه فيها القوى الكبرى بعضها".
ودعمت ليتوانيا والتفيا اللتان تخشيان
م ــن تـهــديــد جــارتـهـمــا الـعـمــاقــة روس ـيــا،
االنسحاب األميركي.
وشــددت وزيــرة الخارجية النمساوية
كارين كنايسل ،على أن انسحاب الواليات
المتحدة يثير المخاوف بعودة السباق
نحو التسلح النووي والتوقف عن تفكيك
األسلحة التدميرية واستبعاد التوقيع
على معاهدات أخــرى مشابهة "قد تحقق
لنا األمن واألمان".
في المقابل ،أعلنت الصين معارضتها
انسحاب الواليات المتحدة ،ودعت موسكو
وواش ـن ـط ــن لـتـســويــة ال ـخ ــاف ــات ف ــي هــذا
المجال عبر الحوار.

ناتو

تحديث نووي

وسارع حلف شمال األطلسي (ناتو) إلى
ّ
إصدار بيان يؤكد "الدعم الكامل" لالنسحاب
ّ
األمـيــركــي مــن الـمـعــاهــدة ،قــائــا إن نظام
صواريخ "كروز" التي ُتطلق من ّ
البر " 9إم
ُ "729
ويثير مداها القلق األميركي ،تنتهك
المعاهدة.

ورغــم أن االنسحاب مــن المعاهدة،
يهدد بإعادة إطالق سباق التسلح بين
القوتين ،لكنه في الوقت نفسه يشكل
ً
فرصة للواليات المتحدة ،وهو هدف
أعلنته واشنطن قبل عام.
وف ــي مــراجـعـتـهــا ال ـجــديــدة للوضع
الـ ـن ــووي ف ــي ف ـب ــراي ــر  ،2018أخ ـطــرت
الواليات المتحدة بأن لديها النية في
حيازة سالحين جديدين :جيل جديد
من الصواريخ النووية ضعيفة القدرة
يـمـكــن إط ــاق ـه ــا م ــن غ ــواص ــة (ف ـئ ــة لم
تلحظها معاهدة الصواريخ النووية)،
ونوع جديد من صواريخ "كروز" يشكل
انتهاكا للمعاهدة.

أوروبا
وفـ ــي ردود ال ـف ـعــل األوروب ـ ـي ـ ــة ،قــالــت
ال ـم ـس ـت ـشــارة األل ـم ــان ـي ــة أن ـج ـيــا مـيــركــل
"بالنسبة إلـيـنــا ،مــن الــواضــح أن روسيا
انتهكت هذه المعاهدة .لذا ،علينا التحدث
مع روسيا".
وص ــرح ــت وزي ـ ـ ــرة خ ــارج ـي ــة االت ـح ــاد

مقاتالت روسية على تخوم «الناتو»
عــززت روسيا قواتها العسكرية
في مقاطعة كالينينغراد المتاخمة
ألل ـم ــان ـي ــا غ ـ ــرب ال ـ ـبـ ــاد بـ ـف ــوج مــن
ً
المقاتالت ،ردا على زيــادة "الناتو"
حشوده في منطقة البلطيق.
ونـقـلــت "إن ـتــرفــاكــس" عــن مصدر
مطلع أ نــه " ضـمــن مجموعة طيران
البحرية التابع أل سـطــول البلطيق
ال ـ ــروس ـ ــي ،ت ــم ت ـش ـك ـيــل ف ـ ــوج كــامــل
ً
مــن مـقــاتــات "س ـ ــو ،"-27مضيفا أن
التشكيل الجوي الجديد ،سينضم
إلى فوج قاذفات كان قد تم تشكيله
وتؤكد "البنتاغون" أن النوع الجديد
ً
م ــن صـ ــواريـ ــخ "كـ ـ ـ ــروز" ال ي ـع ــد خ ــرق ــا
ً
للمعاهدة إال إذا جــرى نشره ،مشددا
ع ـلــى أن ال ـم ـعــاهــدة م ــع مــوس ـكــو عــام
 1987لــم تمنع إط ــاق بــرامــج البحث
والتطوير.
ويـ ــرى ج ـي ـفــري ب ــراي ــس م ــن "جــامـعــة
جــون هوبكينز" أن معاهدة الصواريخ
ال ـنــوويــة الـمـتــوسـطــة ال ـمــدى ت ـصـ ّـب في
مـصـلـحــة ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،ف ـهــي إذ
تمنع كل صواريخ أرض  -جو ذات المدى
ال ـم ـتــراوح بـيــن  500و 5500كـلــم ،ســواء
كــا نــت باليستية تقليدية أو متوسطة
المدى ،لكنها ال تشير إلى تلك التي تطلق
من طائرات حربية أو غواصات.
وحسب أرقام نشرها "اتحاد العلماء
المهتمين" األميركي المناهض للسالح

في خضم جدل حول
استخدام الكرات الوامضة،
تظاهر ،أمس ،للسبت
الثاني عشر على التوالي،
محتجو "السترات الصفراء"
في باريس ،ومعظم المدن
الفرنسية ،هذه المرة ضد
عنف الشرطة.
وغداة قرار مجلس الدولة،
أعلى هيئة للقضاء اإلداري
في فرنسا ،السماح بمواصلة
استخدام الكرات الوامضة في
التظاهرات ،قرر المحتجون
الذين بدأوا تحركاتهم أساسا
ضد السياسة االجتماعية
والضريبية للحكومة تنظيم
"مسيرة كبرى للجرحى" في
العاصمة الفرنسية لحظر
الكرات الوامضة والقنابل
المسيلة للدموع.
(باريس  -أ ف ب)

ونشره غربي البالد في وقت سابق.
يذكر أن المكون البري لمجموعة
القوات في كالينيغراد ،والذي يضم
الفيلق  11لقوات السواحل والقوات
الـبــريــة التابعة ألسـطــول البلطيق،
تم تعزيزه بفوج من الدبابات ،أما
ل ــواء ال ـصــواريــخ المنتشر فــي هــذا
الجيب الــروســي على ضـفــاف بحر
ال ـب ـل ـط ـيــق ،ف ـق ــد ت ــم تـ ــزويـ ــده ال ـع ــام
الماضي بمنظومات "إسكندر -إم"
الصاروخية البالستية المتطورة.

مقدونيا الشمالية تنضم
رسميا إلى «الناتو»

النووي ،فإن حجم الترسانة النووية
األم ـي ــرك ـي ــة ارتـ ـف ــع إل ـ ــى  4600س ــاح
نــووي ،منها  1740منشورة وجاهزة
ل ــاس ـت ـخ ــدام ف ــي أي ل ـح ـظ ــة ،و2922
ّ
مخزنة.
وتـ ـق ــوم  10غ ــواص ــات تــاب ـعــة لـســاح
البحرية األميركية مجهزة بأسلحة نووية
بدوريات دائمة في البحار ،وفق المجموعة.
ً
ً
وت ـم ـل ــك روس ـ ـيـ ــا عـ ـ ـ ــددا مـ ـس ــاوي ــا مــن
الـ ـ ــرؤوس ال ـن ــووي ــة ،غـيــر أن غــواصــاتـهــا
ال ـنــوويــة فــي حــالــة سـيـئــة ،كـمــا ظـهــر من
خالل حوادث عدة أصابتها في السنوات
الماضية.
ويـ ـ ــرى م ــاي ـك ــل ك ــري ـب ــون م ــن مــركــز
"ستيمسون" أننا "متجهون نحو سباق
تسلح نووي جديد".
(عواصم  -وكاالت)

ذكر حلف شمال األطلسي
(ناتو) ،أمس ،أن الممثلين
الدائمين للحلف يعتزمون
توقيع برتوكول بشأن
انضمام جمهورية مقدونيا
الشمالية ،الى الحلف األربعاء
المقبل .وأشار الحلف ،في
بيان ،الى أن انضمام مقدونيا
إلى الحلف الذي يضم حاليا
 29دولة يأتي بعد نحو
أسبوع من تصديق برلمان
اليونان على اتفاقية إلنهاء
نزاع دام ثالثة عقود حول اسم
جارتها الشمالية.
(بروكسل  -كونا)

فنزويال :جنرال رفيع يعترف برئاسة غوايدو

«الجنائية» الدولية تطلق
غباغبو ...بشروط

توتر في الشارع ...وبنس يعد بإنهاء دكتاتورية مادورو
ف ــي أول ان ـش ـقــاق ل ـج ـنــرال رف ـي ــع ،أع ـلــن مــديــر
التخطيط االستراتيجي في سالح الجو الفنزويلي،
الجنرال فرانسيسكو استيبان يانيز رودريغيز،
أمس ،أنه لم يعد يعترف بالسلطة "الدكتاتورية"
للرئيس االش ـتــراكــي نـيـكــوالس م ـ ــادورو ويــؤيــد
زعيم المعارضة خوان غوايدو ،الذي أعلن نفسه
رئيسا بالوكالة.
وفي شريط فيديو بث على وسائل التواصل
االجتماعي ،قال الجنرال رودريغيز" :أبلغكم بأنني
ال أعترف بسلطة نيكوالس مــادورو الدكتاتورية
وأعترف بالنائب خوان غوايدو رئيسا لفنزويال"،
ودعا بقية أفراد الجيش لالنشقاق.
اال أن القيادة العليا اتهمته بالخيانة ،وذلك في
تغريدة على حسابها على "تويتر".
وفي  26يناير الماضي ،انشق الملحق الدفاعي
الكولونيل خوسيه لويس سيلفا ،أكبر مبعوث
عـسـكــري فـنــزويـلــي إل ــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عن
حكومة مادورو.
وف ـ ــي أجـ ـ ـ ـ ــواء مـ ــن ال ـ ـتـ ــوتـ ــر ،تـ ـظ ــاه ــر أنـ ـص ــار
المعسكرين في مكانين منفصلين في كراكاس.
ّ
وتحدت ،أمس ،المعارضة الفنزويلية مادورو
ّ ً
بــال ـنــزول إل ــى ال ـش ــارع مـ ـج ــددا ،أم ــس ،لمطالبته

بالتخلي عن السلطة في الذكرى العشرين للثورة
البوليفارية الـتــي قــادهــا الــزعـيــم الــراحــل هوغو
شافيز ،في مناسبة ذات طابع رمزي كبير.
اال أن الزعيم االشـتــراكــي قــال ألنـصــاره الذين
تجمعوا في ساحة بوليفار في قلب كراكاس ،على
بعد عشرة كيلومترات عن التظاهرة المضادة:
"الشارع ال غيره للدفاع عن الوطن والثورة".
كـمــا خــرجــت ت ـظــاهــرات مماثلة فــي الــواليــات
المتحدة وإسبانيا وبيرو والمكسيك واألرجنتين،
ً
حيث يعيش الكثير من الفنزويليين .وتـ ّـم أيضا
تنظيم مظاهرات في أكثر من  12مدينة إسبانية،
حيث يعيش نحو  400ألف فنزويلي.
والتظاهر أمــس ،ليس خيارا اعتباطيا إذ إنه
يصادف ذكــرى مــرور عشرين عاما على "الثورة
الـبــولـيـفــاريــة" ،الـتــي تحمل اســم بطل االستقالل
سيمون بوليفار .وتصادف في هذا اليوم أيضا
ذكرى تنصيب الرئيس االشتراكي هوغو شافيز
رئيسا من  1999حتى وفاته في  .2013وينتمي
مادورو إلى التيار الذي أسسه.
ّ
األوروبـ ـ ــي اع ـت ــرف ،الخميس
وك ــان الـبــرلـمــان
ّ
ً ّ
الماضيُ ،
بسلطة غوايدو ،داعيا كل دول االتحاد
ّ ّ
األوروبي إلى القيام بالمثل .وقرر االتحاد األوروبي

ّ ُ
ّ
دولية "تعطي نفسها 90
تشكيل مجموعة اتصال
ً
ّ
ّ
إيجابية" ،تدفع نحو
للتوصل إلــى نتيجة
يوما
ّ
إجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويال.
في غضون ذلــك ،مد غــوايــدو يــده إلــى الصين،
متعهدا بااللتزام باالتفاقيات الثنائية المبرمة
معها .وأبــدى في تصريحات أدلى بها لصحيفة
"ساوث تشاينا بوست" الصينية ،استعداده لبدء
حوار مع بكين "في أقرب وقت ممكن".
وقــال غــوايــدو ،أمــس األول ،إنــه ليس مستعدا
إلج ــراء أي مـفــاوضــات مــا لــم يكن رحيل م ــادورو
مطروحا.
ووج ــه زعـيــم الـمـعــارضــة رســالــة إل ــى رئيسي
المكسيك واألوروغواي اليساريين اندريس مانويل
لوبيز أوبرادور وتاباريه فازكيز أكد فيها" :سنكون
مهتمين بمفاوضات بهدف وحيد هو تحديد بنود
انهاء اغتصاب السلطة ،ما سيسمح بنقل السلطة،
وبدء عملية انتقالية تفضي إلى انتخابات حرة".
وخالل رحلة إلى ميامي ،أمس األول ،واصل
نائب الرئيس األميركي مايك بنس الضغط على
حكومة مادورو .وقال" :حان الوقت لوضع حد
نهائي لدكتاتورية مادورو" .وأضاف أن "الواليات
المتحدة ستواصل ممارسة ضغط دبلوماسي

ً
مشاركا في تدريبات عسكرية أمس األول في كراكاس (أ ف ب)
مادورو
واق ـت ـصــادي للتوصل إل ــى انـتـقــال سلمي إلى
الديموقراطية".
وحذر بنس من أن "كل الخيارات مطروحة على
الطاولة ،فاستبداد مادورو يجب أن يتوقف اآلن"،
مدينا "تأثير كوبا السلبي الذي حان وقت تخليص
فنزويال منه".
م ــن نــاح ـي ـتــه ،ات ـه ــم مـسـتـشــار االم ـ ــن الـقــومــي
األميركي جون بولتون ،مــادورو بتهريب أصول
ً
فنزويال المالية للخارج جوا ،متسائال عما إذا كان
"يسرق" أمــوال شعبه لدفع ثمن التدخل الروسي
في بالده.
وف ــي تـغــريــدة على "تــويـتــر" ،كتب بــولـتــون أن

"غوايدو يريد استخدام هذا الذهب من أجل توفير
الغذاء للشعب الفنزويلي".
وف ــي ط ـه ــران ،ات ـهــم الــرئ ـيــس حـســن روحــانــي
الواليات المتحدة ،امس ،بالسعي لفرض "هيمنة
ّ ً
منددا بمحاولة واشنطن اإلطاحة بحليف
عالمية"،
طهران مادورو.
وق ــال روح ــان ــي ،خ ــال اجـتـمــاعــه مــع مبعوث
فنزويال الجديد في طهران" :األميركيون باألساس
ضد الثورات الشعبية والدول المستقلة ،ويسعون
لفرض الهيمنة العالمية بقمعها".
(عواصم  -وكاالت)

أفرجت المحكمة الجنائية
الدولية بشروط ،عن رئيس
ساحل العاج السابق لوران
غباغبو ،بعد تبرئته المدوية
قبل أسبوعين من تهمة
ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية
خالل أعمال العنف التي تلت
االنتخابات في  2010و.2011
وأعلنت المحكمة ،مساء
أمس األول ،أن غباغبو
وشارل بلي غوديه الزعيم
السابق لـ "حركة الشباب
الوطنيين" الذي قررت
المحكمة إطالقه أيضا ،غادرا
السجن التابع للمحكمة
الجنائية الدولية في الهاي
إلى مكان "انتقالي" بانتظار
تحديد وجهتهما النهائية.
(الهاي  -أ ف ب)

ةديرجلا
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دوليات

ترامب :بيلوسي سيئة وعنيدة

● أنصار نجاد يتصدون لزيارة الريجاني لكرج ● السيول تجتاح األهواز
●

طهران  -فرزاد قاسمي

أعلنت إيران إجراء تجربة ناجحة
ع ـلــى ص ـ ــاروخ كـ ــروز مـجـنــح بعيد
المدى ،بعدما كشفت عن الصاروخ
الجديد الــذي يحمل اســم «هويزه»
وي ـصــل مـ ــداه إل ــى  1300كيلومتر
في استعراض عسكري في طهران
بمناسبة االحتفال بالذكرى الــ40
للثورة اإلسالمية.
وق ـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع اإليـ ــرانـ ــي
أم ـيــر حــاتـمــي أث ـنــاء مــراســم إعــان
الصاروخ« :ال يحتاج الصاروخ إال
إل ــى وق ــت قصير ج ــدا لــاسـتـعــداد،
وي ـم ـك ـن ــه ال ـ ـط ـ ـيـ ــران عـ ـل ــى ارت ـ ـفـ ــاع
منخفض».
وق ـ ـ ـ ـ ــال ح ـ ــاتـ ـ ـم ـ ــي ،إن "تـ ـج ــرب ــة
ال ـ ـصـ ــاروخ ه ــوي ــزه ن ـف ــذت بـنـجــاح
على بعد  1200كلم وأصاب الهدف
ال ـم ـح ــدد ل ــه ب ــدق ــة" ،ك ـمــا ن ـقــل عنه
ّ
التلفزيون الرسمي الذي بث مشاهد
من عملية اإلطالق.
ووصف حاتمي الصاروخ هويزه
بــأنــه "الـ ـ ــذراع ال ـطــولــى لجمهورية
إيران اإلسالمية".
وج ـ ــاء اإلعـ ـ ـ ــان وس ـ ــط ت ـصــاعــد
ل ـل ـتــوتــر ب ـي ــن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
وأوروبا من جهة وطهران من جهة
أخــرى على خلفية تطوير األخيرة
لصواريخ بالستية.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،قـ ــام أنـ ـص ــار الــرئ ـيــس
السابق محمود أحمدي نجاد في
مدينة كرج ،التي تبعد نحو ثالثين
ك ـي ـل ــوم ـت ــرا غ ــرب ــي م ــدي ـن ــة ط ـه ــران

حاتمي يزيح الستار عن صاروخ «هويزه» أمس (إرنا)
أمس ،بمنع رئيس مجلس الشورى
«البرلمان» علي الريجاني من إلقاء
كـلـمــة بـمـنــاسـبــة اح ـت ـف ــاالت ذك ــرى
انتصار الثورة في إيران.
وبــدأ أنصار نجاد التجمع منذ
الصباح في ساحات كرج ،مهددين
بــاس ـت ـق ـبــال الري ـج ــان ــي ب ــاألح ــذي ــة،
والحقا أعلن مكتب رئيس البرلمان
أن ج ـ ــدول أع ـم ــال ــه واج ـ ــه ت ــداخ ــا،
وعليه فإنه مضطر إللغاء برنامجه
بكرج.

وأدى تعيين المرشد األعلى علي
خــامـنـئــي ،شـقـيــق عـلــي الريـجــانــي،
رئـيــس السلطة القضائية ،صــادق
الريجاني ،في منصب رئيس مجمع
ً
تشخيص مصلحة النظام أ خـيــرا ،
إلـ ــى ردود ف ـع ــل س ـيــاس ـيــة كـبـيــرة
أسـ ـف ــرت ع ــن اج ـت ـم ــاع ت ـي ــار ن ـجــاد
وت ـيــار اإلصــاحـيـيــن والوسطيين
الموالين للرئيس حسن رو حــا نــي
ً
ع ـلــى م ـع ــارض ــة ال ـخ ـط ــوة ،ت ـخــوفــا
مــن أن يـفـتــح الـمـجــال أم ــام صــادق

الريـ ـ ـج ـ ــان ـ ــي كـ ـ ــي يـ ـصـ ـب ــح خ ـل ـي ـفــة
المرشد.
وعــائ ـلــة الري ـجــانــي الـمـكــونــة من
أربعة أشقاء من اإليرانيين العراقيين
الذين عادوا إلى طهران بعد طردهم
من جانب الدكتاتور صــدام حسين
قبل ثورة  ،1979وكان والدهم رجل
دي ــن م ــن م ـعــارضــي أف ـك ــار الـمــرشــد
الراحل روح الله الخميني في الحوزة
العلمية ،ويــرفــض تدخل الــديــن في
السياسة.

وكان الخميني يعتبر الريجاني
ً
رجـ ــل ديـ ــن م ــوال ـي ــا لــان ـك ـل ـيــز ،لكن
أبـ ـ ـن ـ ــاءه األربـ ـ ـع ـ ــة ي ـش ـغ ـل ــون ال ـي ــوم
مناصب عالية فــي البلد وأضـحــوا
يمثلون تيارا سياسيا قويا ال يمكن
التغاضي عنه.
من جهة أخرى ،أدت أمطار غزيرة
سقطت عـلــى الـمـحــافـظــات الغربية
إليـ ــران إل ــى س ـيــول واس ـعــة الـنـطــاق
ف ــي مـحــافـظــة خ ــوزس ـت ــان وخــاصــة
األه ــواز والـمــدن المجاورة للحدود
اإلي ــران ـي ــة ـ ـ ـ ال ـعــراق ـيــة بـسـبــب قطع
األجهزة الحكومية للغطاء الطبيعي
مــن األش ـج ــار وال ـن ـبــاتــات ،وخــاصــة
ال ـخ ـيــزران وقـصــب الـسـكــر وأشـجــار
التمر بالمنطقة.
وساهم في زيادة حدة الفيضانات
فتح وزارة الطاقة بــوابــات السدود
لـتـمــريــر الـمـيــاه ال ــزائ ــدة دون األخــذ
في االعتبار االضــرار التي ستلحق
بالمناطق التي ستغمرها المياه.
واكـ ـتـ ـف ــت األج ـ ـه ـ ــزة ال ـح ـك ــوم ـي ــة
بـمــراقـبــة م ــا ي ـحــدث م ــن فـيـضــانــات
وإصدار تعليمات بتعطيل المدارس
الحكومية فقط.
والدوائر
ُ
في سياق آخر ،قتل أحد عناصر
«الحرس الثوري» وأصيب  5آخرون
بـ ـج ــروح ف ــي ه ـج ــوم م ـس ـلــح شنته
جـمــاعــة «ج ـيــش ال ـع ــدل» الـمـتـشــددة
بمحافظة سيستان وبلوشستان.
وتبنى «جيش العدل» تفجيرين
وقعا األربعاء الماضي وأسفرا عن
إصابة عدة عناصر شرطة في مدينة
زهدان ،عاصمة المحافظة.

عناصر من «المارينز» يستقبلون ترامب وسط عاصفة ثلجية في قاعدة
أندروز الجوية في ماريالند أمس األول (أ ف ب)
ص ـ ّـع ــد ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دون ــال ــد
ت ــرام ــب هـجـمــاتــه عـلــى رئـيـســة مجلس
النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي،
ً
واصفا إياها بأنها «سيئة جدا بالنسبة
لبالدنا وعـنـيــدة ،وال تـعــارض االتجار
بالبشر».
وبـعــد أسـبــوع مــن اتـفــاق بـيــن البيت
االب ـي ــض والــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن ع ـلــى إن ـهــاء
إغ ــاق جــزئــي لـلـحـكــومــة ،بسبب رفــض
الديمقراطيين تمويل جدار ينوي ترامب
اقامته على الحدود مع المكسيك بكلفة
 5.7مليارات دوالر ،قال ترامب إن لديه
«ف ــرص ــة جـ ـي ــدة» ل ـت ـج ــاوز ال ـكــون ـغــرس
وإع ــان ح ــال ال ـط ــوارئ عـلــى المستوى
الوطني لتمويل الجدار ،بعد انتهاء مدة
االتفاق منتصف الشهر الجاري .الى ذلك،
أكد مسؤول رفيع في اإلدارة األميركية أن
ترامب سيدعو في خطاب حال االتحاد،
بعد غد الثالثاء ،إلى التفاؤل والوحدة،
ً
مبتعدا عن أجواء الخالفات الحالية التي
تعصف بواشنطن.
وبينما أعلن عدد من النواب مقاطعة

الخطاب الذي قامت بيلوسي بتأجيله
بسبب االغالق الحكومي ،قال المسؤول
إن الــرئ ـيــس «س ـي ـقـ ّـدم رؤي ــة مـلـهـمــة عن
عظمة أميركا».
من جانب آخر ،أعلن السناتور كوري
ً
بــوكــر ( 49ع ــام ــا) ،تــرشـحــه النـتـخــابــات
الـ ــرئـ ــاسـ ــة ،ل ـي ـن ـضــم إل ـ ــى ع ـ ــدد م ـتــزايــد
مــن الديمقراطيين الــذيــن يـسـعــون إلــى
الحصول على ترشيح حزبهم لمواجهة
ترامب في .2020
وبــوكــر مــن نيوجيرسي ،وهــو ثاني
أميركي من أصــل افريقي يرشح نفسه
لالنتخابات بعد كماال هاريس.
على صعيد آخر ،اعتذر رالف نورثام،
حــاكــم واليـ ــة فــرجـيـنـيــا ع ــن صـ ــورة في
كتاب مدرسي سنوي عــام  1984يظهر
فيها مع شخص آخر خالل حفل ،بينما
يرتدي أحدهما زي حركة عنصرية «كلو
كالكس كــان» .إال أنه قال إنه سيقضي
مدته كحاكم للوالية ،رغم تزايد ضغوط
زمالئه الديمقراطيين عليه كي يستقيل.
(واشنطن -وكاالت)
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رﻳﺎﺿﺔ

ً
ّ
اﻷﺑﻴﺾ ﻳﺘﺪرب ﻓﻲ ﻋﻤﺎن اﻟﻴﻮم اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﻮﺣﺪات

ﻋﻘﻠﺔ :اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻤﻤﺘﺎز ﺳﺎﺑﻖ ﻷواﻧﻪ
أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ

ﻳﺨﻮض اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ﺑﻨﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ أول
ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻋﻤﺎن،
اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻮﺣﺪات
ﺑﻌﺪ ﻏﺪ ،ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻖ دوري
أﺑﻄﺎل آﺳﻴﺎ ،اﻟﺬي ﻳﻘﺎم ﺑﻨﻈﺎم
ﺧﺮوج اﻟﻤﻐﻠﻮب.

ﻳـﺴـﺘـﻬــﻞ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻷول ﻟـﻜــﺮة
اﻟﻘﺪم ﺑﻨﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻤــﺔ اﻷردﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋـﻤــﺎن
اﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻮم ،اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪادا ﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ
اﻟ ــﻮﺣ ــﺪات ﺑـﻌــﺪ ﻏ ــﺪ ،ﻓ ــﻲ ﻣﻠﺤﻖ
دوري أﺑـﻄــﺎل آﺳـﻴــﺎ ،اﻟ ــﺬي ﻳﻘﺎم
ﺑﻨﻈﺎم ﺧ ــﺮوج اﻟﻤﻐﻠﻮب ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺘﺄﻫﻞ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ذوب آﻫﻦ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺈﻳﺮان  15اﻟﺠﺎري ،ﻋﻠﻰ
أن ﺗ ـﻜــﻮن اﻟ ـﺠــﻮﻟــﺔ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﻣﻦ
اﻟﻤﻠﺤﻖ أﻣ ــﺎم اﻟـﻐــﺮاﻓــﺔ اﻟﻘﻄﺮي
ﺑﺎﻟﺪوﺣﺔ  19اﻟﺠﺎري.
وﻛﺎن وﻓﺪ اﻷﺑﻴﺾ ﻏﺎدر أﻣﺲ
إﻟﻰ ﻋﻤﺎن ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وﻟﻴﺪ اﻟﺮاﺷﺪ،
وﺿﻢ اﻟﻮﻓﺪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺟﻬﺰة
اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴ ــﺔ واﻹدارﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ  24ﻻﻋ ـﺒ ــﺎ،
ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟـﺘــﻮﻧـﺴــﻲ ﺣـﻤــﺰة ﻟﺤﻤﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ.
و ﻣــﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻮﻓﺪ
اﻷﺑﻴﺾ ﻏﺪا رﺋﻴﺲ اﻟﻨﺎدي ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﻐﺎﻧﻢ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺎﺋﺒﻪ وﻟﻴﺪ
اﻟـﻌـﺼـﻴـﻤــﻲ ،وأﻣ ـﻴ ــﻦ اﻟـﺼـﻨــﺪوق
ﻓﻬﺪ اﻟﻐﺎﻧﻢ.
وﻳﺘﻄﻠﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﺗﺠﺎوز
اﻟ ــﻮﺣ ــﺪات ﻓ ــﻲ ﻣـﺴـﺘـﻬــﻞ ﻣـﺸــﻮار
اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﺤ ــﻖ اﻵﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﻮي ،ﻣـﻨـﺘـﺸـﻴــﺎ
ﺑـﻔــﺮﺣــﺔ ﻟـﻘــﺐ ﻛ ــﺄس وﻟ ــﻲ اﻟﻌﻬﺪ،
اﻟـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺣـ ـ ـﺼ ـ ــﺪه ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺣـ ـﺴ ــﺎب
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم.
وﻗ ـ ـ ــﺎل ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﺟ ـﻬ ــﺎز
اﻟ ـﻜ ــﺮة ﻋـ ــﺎدل ﻋـﻘـﻠــﺔ إن اﻷﺑ ـﻴــﺾ
ﺟﺎﻫﺰ ﺑﺼﻔﻮف ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻮﺣﺪات ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻄﺒﻲ وﻣﺪرﺑﻲ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ أﺷﺮﻓﻮا
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺑ ـ ــﺮﻧ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺞ اﺳـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﻲ
ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.

ﺗﺪرﻳﺐ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻋ ـ ـﺘ ـ ــﺮف ﺑـ ـ ــﺄن اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻤ ــﺔ ﻟــﻦ
ﺗﻜﻮن ﺳﻬﻠﺔ ﻓﻲ اﻷردن ،وﻛﺬﻟﻚ
ﻓــﻲ إﻳ ــﺮان ﺣ ــﺎل اﻟ ـﻔــﻮز ،وﻫ ــﻮ ﻣﺎ
ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت
أﻣ ــﺎم اﻟ ـﻐــﺮاﻓــﺔ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن اﻟﺜﻘﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻼﻋﺒﻲ اﻷﺑﻴﺾ.
وﺑﻴﻦ ﻋﻘﻠﺔ أن اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ
ﺣ ــﺮص ﻋـﻠــﻰ اﺻـﻄـﺤــﺎب ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻛــﻮن اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺎت

ﻗﻮﻳﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
ﻃـﻠــﺐ ﺗــﺄﺟـﻴــﻞ ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪوري اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘ ــﺎز ﺳــﺎﺑــﻖ
ﻷواﻧﻪ ،وﺳﻴﺘﺤﺪد ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻮﺣﺪات.
وﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺘﻲ
ﻛــﺎﻇ ـﻤــﺔ واﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ــﺪوري
اﻟـﻤـﻤـﺘــﺎز  9و 16اﻟ ـﺠ ــﺎري ،وﻫــﻮ
ﻣــﺎ ﻳﻀﻊ اﻷﺑـﻴــﺾ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ
ﻛﺒﻴﺮ ﻓــﻲ ﺣــﺎل واﺻ ــﻞ اﻟﺘﻮاﺟﺪ

●

أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ

ﺣﻘﻖ ﻓﺮﻳﻖ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻮزا ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺎﻧﻐﺴﻮ اﻟﺼﻴﻨﻲ
 ،1-4ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أﻣﺲ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ
اﻟﺪاﺋﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺪوﺣﺔ.
وﺳﺠﻞ أﻫﺪاف اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻧﺪرﻟﻲ " ،"56 ،16واﻟﻴﻜﺲ ﻟﻴﻤﺎ
" ،"42وﺷﺒﻴﺐ اﻟﺨﺎﻟﺪي "."75
وﻗﺎل اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺎﻇﻢ إن اﻟﻤﺒﺎراة
ﺟﺎءت ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺸﻮﻃﻴﻦ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﺠﻬﺎز
اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ.
وأﺿﺎف ﻛﺎﻇﻢ أن ﻣﺪرب اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ أوﻟﻴﻔﻴﺮا أﺑﺪى ارﺗﻴﺎﺣﻪ
ﻋــﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة ،وﻗــﺪرﺗـﻬــﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ
اﻟـﻔــﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻷﻫ ــﺪاف ،ﻛﺎﺷﻔﺎ أن اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻳﻌﻤﻞ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺒﺎراة ودﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،وﻗﺒﻞ اﻟﻌﻮدة اﻟﻤﻘﺮرة
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ  5اﻟﺠﺎري.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻗﻮﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
 9اﻟﺠﺎري ،ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز.

أﺷـ ـﻬ ــﺮ ﻧـ ـ ــﺎدي اﻟ ـﻘــﺎدﺳ ـﻴــﺔ
ً
ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ رﺳﻤﻴﺎ ﻓﻲ
اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ "اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
اﻟ ـﻴ ــﻮم" ﻣ ـﺤ ــﺪدا  23اﻟ ـﺠــﺎري
ً
ﻣﻮﻋﺪا ﻹﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
وﻛـ ـ ــﺎن اﻟـ ـﻘ ــﺎدﺳـ ـﻴ ــﺔ ،اﻟ ــﺬي
ﻟﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻣ ـﻀ ــﻰ وﺗ ـﺨ ـﻠ ــﻒ ﻋــﻦ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ
 12ﻳ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﻗ ــﺪم
ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟ ـﻠــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ إﺷ ـﻬــﺎر
اﻟـﻨـﻈــﺎم اﻷﺳــﺎﺳــﻲ وﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
واﺷﺘﺮط اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎدﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣــﻦ
ﻳﺘﺮﺷﺢ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻛﻴﺔ
 200ﻣ ــﻦ أ ﻋ ـﻀ ــﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺪدي
اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎء
ﻓ ـﻴــﻪ ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪ رﺳـ ــﻢ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺪ ﺑـ
 300دﻳﻨﺎر ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ دﻳﻨﺎر
واﺣﺪ رﺳﻢ اﺷﺘﺮاك ﻋﻀﻮﻳﺔ
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ.

وﻳ ـﻌــﺎﻧــﻲ اﻟ ــﻮﺣ ــﺪات اﻷردﻧـ ــﻲ

اﻟﻴﻮﺳﻒ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻌﻨﺎﺑﻲ
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻷزرق

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻮزان

ﻳﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم وﻓﺪ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﺎﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ
اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ ،ﺑـﻌــﺪ أن اﺧـﺘـﺘــﻢ أﻣ ــﺲ ﻣـﻌـﺴـﻜــﺮه اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒــﻲ،
اﻟ ــﺬي ﺑــﺪأ ﻓــﻲ  ٢٤ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،اﺳـﺘـﻌــﺪادا ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت
ﻣﺒﺎرﻳﺎت "دوري ﻓﻴﻔﺎ" ،ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺘﻘﻲ "اﻷﺧﻀﺮ" ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ  ٨اﻟﺠﺎري.
وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺒﺪأ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺗﺤﻀﻴﺮاﺗﻪ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺒﺎراة
ﻏﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ.
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ٍ
وﺧــﺎض اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧــﻼل ﻣﻌﺴﻜﺮه  ٣ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ،
ﻓﺎز ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ  - ٢ﺻﻔﺮ ،وﺗﻔﻮق
ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ  ،١-٥واﺧﺘﺘﻢ اﻟﻮدﻳﺎت
ﺑﻠﻘﺎء اﻟﻤﺤﺮق.
وﻋﻤﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻟـ"اﻷﺧﻀﺮ" ،ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺪرب اﻟﺴﻮري
ﺣﺴﺎم اﻟﺴﻴﺪ ،ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ
اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ،وﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﻮدة ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت
واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﻠﻌﺐ،
ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺤﺖ إدارة ﺟﻬﺎز اﻟﻜﺮة اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣــﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﺑﺎﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟــﻮدﻳــﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ.

ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﻣـ ــﻦ ﻣ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ
ﻛﺎﻇﻤﺔ وﺟﻴﺎﻧﻐﺴﻮ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
 ٢٣اﻟﺠﺎري

اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﺪون ﺟﻤﻬﻮر

اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﺨﺘﺘﻢ ﻣﻌﺴﻜﺮ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻳﻌﻮد اﻟﻴﻮم

رﺑﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜﺎﻇﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺎﻧﻐﺴﻮ

●

ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﺤــﻖ اﻟ ـﻤ ــﺆﻫ ــﻞ ﻟـ ــﺪوري
أﺑﻄﺎل آﺳﻴﺎ.
وأﺷ ــﺎد ﻋﻘﻠﺔ ﺑــﺎﻟــﺪﻋــﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻣﻦ إدارة اﻟﻨﺎدي ،وﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻣﻊ اﻷﺑﻴﺾ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺘﻪ
ﺑﺎﻷردن.

ﻋـﻘــﻮﺑــﺔ ﻣــﻦ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻵﺳ ـﻴــﻮي،
ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮه،
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺧـ ـﻠـ ـﻔـ ـﻴ ــﺔ أﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺪاث ﺷ ـﻐــﺐ
أﻣــﺎم اﻟــﻮﺣــﺪات اﻟـﺴــﻮري ﺑﻜﺄس
اﻻﺗﺤﺎد اﻵﺳﻴﻮي ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن
اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻟـﻤـﻘــﺮرة أﻣ ــﺎم اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻟﻘﻮﻳﺴﻤﺔ ﺳﺘﻘﺎم دون ﺣﻀﻮر
ﺟﻤﺎﻫﻴﺮي.
ﺟ ــﺪﻳ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ــﺬﻛ ــﺮ أن اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ

ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﺗﻌﺜﺮه ﺑﻤﻠﺤﻖ دوري
اﻷﺑ ـﻄ ــﺎل ﺳـﻴـﻌــﻮد ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة إﻟــﻰ
ﻛ ــﺄس اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻵﺳ ـﻴ ــﻮي ،ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب ﻛﺎﻇﻤﺔ ،ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻀ ــﻢ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد
اﻟـ ـﺴ ــﻮري ،واﻟ ـﺠ ــﺰﻳ ــﺮة اﻷردﻧـ ــﻲ،
واﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ.

اﻟﻴﻮﺳﻒ ورﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻘﻄﺮي اﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﻗ ــﺪم رﺋ ـﻴــﺲ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻟ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم اﻟـﺸـﻴــﺦ أﺣـﻤــﺪ
اﻟﻴﻮﺳﻒ اﻟــﺪﻋــﻮة ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻗﻄﺮ ﺑﻄﻞ ﻛــﺄس أﻣــﻢ آﺳﻴﺎ ﻟﻴﻜﻮن
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺷﻘﻴﻘﻪ
ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ودﻳﺔ.
وﻛ ــﺎن اﻟـﻴــﻮﺳــﻒ واﻷﻣ ـﻴــﻦ اﻟـﻌــﺎم ﻟــﻼﺗـﺤــﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻗﺪ
ﺣﻀﺮا اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺮ واﻟـﻴــﺎﺑــﺎن ،وﻗــﺪﻣــﺎ ﺗﻬﻨﺌﺔ
ﻟﻠﻌﻨﺎﺑﻲ ،وﺗﺰﻳﻨﺖ أﺑﺮاج اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺄﻟﻮان اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻌﻨﺎﺑﻲ.
وﻗﺎل ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة" ان دﻋﻮة
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻘﻄﺮي اﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺟﺎءت ﻛﺎﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ
أرض اﻟﺼﺪاﻗﺔ واﻟﺴﻼم ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ أن اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن ﺳﻴﺘﻢ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وأﺿﺎف أن اﻟﻔﺮﺣﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻘﻄﺮي ﺑﻌﺪ أن ﺣﻘﻖ
ﻟﻘﺐ أﻣﻢ آﺳﻴﺎ ﻋﻦ ﺟﺪارة واﺳﺘﺤﻘﺎق.

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺼﻄﺪم ﺑﻜﺎﻇﻤﺔ ...واﻟﻴﺮﻣﻮك ﻻﻗﺘﻨﺎص اﻟﻨﺼﺮ
 ٤ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﺪوري درع »اﻟﺴﻠﺔ«
●

ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ

ﺗ ـﻨ ـﻄ ـﻠ ــﻖ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺨ ــﺎﻣـ ـﺴ ــﺔ ﻣــﻦ
ﻣ ـﺴــﺎء اﻟ ـﻴ ــﻮم ﻣـﻨــﺎﻓـﺴــﺎت اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ دوري اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ درع اﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻟ ـﺴ ـﻠ ــﺔ ،إذ
ﻳ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ﻣـ ــﻊ اﻟ ـﺘ ـﻀــﺎﻣــﻦ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴ ــﺪ ﻗ ـﺸ ـﻴ ـﻌــﺎن
اﻟـﻤـﻄـﻴــﺮي ﺑـﻨــﺎدي اﻟـﻨـﺼــﺮ ،ﺿﻤﻦ
ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ اﻷوﻟ ـ ــﻰ،
ً
وﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺒﺎراة اﻟﻨﺼﺮ ﻣﻊ
اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﻟﺔ ذاﺗﻬﺎ ﺿﻤﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ
ﺑ ـ ـﻨـ ــﺎدي ﻛ ــﺎﻇـ ـﻤ ــﺔ ،ﻳ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﻲ ﺿـﻤــﻦ
ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ
اﻟﻘﺮﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ﻓﻲ ﺗﻤﺎم
ً
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،وﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺒﺎراة
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣ ــﻊ ﻛــﺎﻇ ـﻤــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻧﻔﺲ
اﻟﺼﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ذاﺗﻬﺎ.
وﻳﺘﺼﺪر اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻷوﻟﻰ ﺑﺮﺻﻴﺪ  6ﻧﻘﺎط ،ﻳﻠﻴﻪ ﻓﺮق
اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺴﺎﺣﻞ واﻟﻨﺼﺮ ﺑﺮﺻﻴﺪ

 4ﻧﻘﺎط ،ﺛﻢ اﻟﻴﺮﻣﻮك واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﺑﺮﺻﻴﺪ  3ﻧﻘﺎط.
ﻓـ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ ﻳ ـﺘ ـﺼ ــﺪر اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺮاء
واﻟـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ
ﺑﺮﺻﻴﺪ  5ﻧﻘﺎط ،ﻳﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺸﺒﺎب
وﻛ ــﺎﻇـ ـﻤ ــﺔ ﺑ ــﺮﺻ ـﻴ ــﺪ  4ﻧـ ـﻘ ــﺎط ،ﺛــﻢ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺸﺒﺎب ﺑﺮﺻﻴﺪ  3ﻧﻘﺎط.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻞ ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺪور ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺬي
ﺳﻴﻘﺎم ﺑﻨﻈﺎم "اﻟﻤﻘﺺ".
وﺗﺒﺮز ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺠﻮﻟﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻣــﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،إذ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ إﻟﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓــﻮز ﺛﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻳ ـﻀ ـﻤــﻦ ﻟ ــﻪ اﻟ ـﺘ ــﺄﻫ ــﻞ ﻟـ ـﻠ ــﺪور ﻗـﺒــﻞ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺤﺎول
اﻷﺑ ـﻴ ــﺾ ﺗـﻌــﻮﻳــﺾ ﺧ ـﺴــﺎرﺗــﻪ ﻣﻦ
اﻟ ـﻘــﺮﻳــﻦ ﻋـﺒــﺮ اﻟ ـﻔ ــﻮز ﻋـﻠــﻰ ﻛﺎﻇﻤﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺪور ﻗﺒﻞ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
وﻳ ـﻤ ـﺘ ـﻠــﻚ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ـﻘ ــﺎن ﻣ ـﻘــﻮﻣــﺎت
اﻟﻔﻮز ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدة ﺣﺴﻴﻦ
اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻮي إﻟ ــﻰ ﺻ ـﻔــﻮف ﻛــﺎﻇـﻤــﺔ

اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﺳ ـﻴ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻗ ـ ـ ــﻮة إﺿ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺒ ــﺮﺗ ـﻘ ــﺎﻟ ــﻲ ،إﻟ ـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ أﺣ ـﻤــﺪ
اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﻮﺷ ــﻲ وﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﺪ أﺷ ـﻜ ـﻨ ــﺎﻧ ــﻲ
وﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ ﺗــﻮﻓ ـﻴــﻖ وﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ
رﻳﺤﺎن ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻗﻮة ﺿﺎرﺑﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
رﻣ ـ ـﻀ ـ ــﺎن وﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ اﻟـ ـﺸـ ـﻤ ــﺮي
وﺣﺴﻴﻦ اﻟﺨﺒﺎز وﻓﻬﺪ اﻟﻈﻔﻴﺮي
وراﺷﺪ اﻟﺮﺑﺎح.
ً
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـ ـﺒـ ــﺮز أﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺎ ﻣ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ
اﻟﻨﺼﺮ ﻣﻊ اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻷوﻟﻰ ،ﻷن اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎراة
ﺳـﻴـﻀـﻤــﻦ ،ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻛـﺒـﻴــﺮ ،ﻣــﺮاﻓـﻘــﺔ
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺪور ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﻔﺮق
اﻷﺧـ ــﺮى ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﺧﺴﺮت
ﺧﻼل اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ
اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ.
وﻳـﻌـﺘـﻤــﺪ ﻃ ــﻼل ﺑ ــﻼل اﻟ ـﻤــﺪرب
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﻠﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد
ﻧــﺎﺻــﺮ اﻟـﻤـﻄـﻴــﺮي وﺣ ـﻤــﺪ اﻟــﺰاﻣــﻞ
وﺻﻘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻌﻮل
اﻟـ ـﻤ ــﺪرب اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ﻟـﺴـﻠــﺔ اﻟـﻨـﺼــﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺨﺒﺎز ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد

ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر
اﻟﺠﻮاد ﺣﺎﻣﺪ ﻟﻠﻌﻮﻳﺾ ﻓﺎز
ﺑﻜﺄس وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ

ﻧﺠﺢ اﻟﺠﻮاد ﺣﺎﻣﺪ ﻻﺳﻄﺒﻞ
اﻟﻌﻮﻳﺾ ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﻨﺼﻮر
ﻓﻲ اﻟﻔﻮز ﺑﻜﺄس ﺳﻤﻮ وﻟﻲ
اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺠﺮوب
 2ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ 1600م ﺑﺰﻣﻦ
77/38/1ق ،وﺟﺎء اﻟﺠﻮاد
ﻋﺎﺻﻢ ﻻﺳﻄﺒﻞ اﻟﺪاﺑﺎن
ﺑﻘﻴﺎدة رأﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،واﻟﺠﻮاد اﺧﻮ ﻧﺠﻠﻪ
ﻻﺳﻄﺒﻞ اﻟﺴﻴﺤﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ،واﺣﺘﻔﻆ اﻟﺠﻮاد ﺣﺎﻣﺪ
ﺑﺼﺪارة دوري اﻟﻨﻘﺎط.
وﻗﺎم ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺤﻤﻮد ﺑﺤﻀﻮر ﻧﺎﺋﺐ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﻘﺮ اﻟﻤﻼ،
وﻣﺪﻳﺮة ادارة اﻻﻧﺪﻳﺔ ﺳﻌﺎد
ﺣﺎﻛﻢ ،ورﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ اﻻﻧﺪﻳﺔ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺣﻨﺎن اﻟﻌﻮﺿﻲ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﺄس ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟﻰ ﻋﻤﻴﺪ اﺳﻄﺒﻞ اﻟﻌﻮﻳﺾ
وﺗﻬﻨﺌﺘﻪ ﺑﺎﻟﻔﻮز.
واﻋﺮﺑﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ
ﺑﻨﺠﺎح اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ وإﻧﺎﺑﺔ
ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﻤﻮه
ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻜﺄس ،وﻫﻨﺄت
اﺳﻄﺒﻞ اﻟﻌﻮﻳﺾ واﺳﺮة
ﻓﺮوﺳﻴﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎح
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن.

ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻬﺠﻦ ﺗﻨﻄﻠﻖ  ٩اﻟﺠﺎري
أﻋﻠﻦ ﻧﺎدي ﺳﺒﺎﻗﺎت
اﻟﻬﺠﻦ ،أن ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟـ 19ﻟﺴﺒﺎﻗﺎت
اﻟﻬﺠﻦ ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ 9
اﻟﺠﺎري ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ُ
ﻟﻤﻼك اﻟﻬﺠﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ودول ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ،
ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ  61ﺷﻮﻃﺎ ،وﺗﺴﺘﻤﺮ
ﺳﺘﺔ أﻳﺎم.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ أﻣﻴﻦ ﺳﺮ
اﻟﻨﺎدي رﺑﻴﺢ اﻟﻌﺠﻤﻲ ،أﻣﺲ،
إن ُﻣﻼك اﻟﻬﺠﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد
ﺑﺪأوا ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﺪ ،ﺑﻌﺪ أن
ﺳﺠﻠﻮا ﻫﺠﻨﻬﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ،اﺳﺘﻌﺪادا ﻻﻧﻄﻼق
اﻟﺴﺒﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺎم ﻋﻠﻰ
ﻓﺘﺮﺗﻴﻦ ﺻﺒﺎﺣﻴﺔ وﻣﺴﺎﺋﻴﺔ.
ُﻳﺬﻛﺮ أن ﺳﺒﺎﻗﺎت اﻟﻬﺠﻦ
ﺗﺼﻨﻒ وﻓﻖ أﻋﻤﺎرﻫﺎ،
وﺗﺘﻀﻤﻦ أﺷﻮاﻃﺎ ﻟـ"ﺣﻘﺎﺋﻖ
اﻟﻘﻌﺪان" و"اﻻﺑﻜﺎر" و"ﻟﻘﺎﻳﺎ
اﺑﻜﺎر" و"ﻟﻘﻴﺎن ﻗﻌﺪان"
و"ﺟﺬاع اﺑﻜﺎر" و"ﻗﻌﺪان"
و"ﺛﻨﺎﻳﺎ اﺑﻜﺎر" و"ﻗﻌﺪان"
و"اﻟﻔﺤﻮل" و"اﻟﺴﻮداﻧﻴﺎت"،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﺠﻦ "اﻟﺰﻣﻮل"
و"اﻟﺤﻴﻞ" ،وﻫﻲ اﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ.
)ﻛﻮﻧﺎ(

ﻣﺒﺎراﺗﺎن ﺑﺪوري
اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗﻌﻮد ﻋﺠﻠﺔ دوري اﻟﺪرﺟﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺪوران اﻟﻴﻮم ﻓﻲ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﺴﺎء ،ﺑﻤﻮاﺟﻬﺘﻴﻦ
ﺗﺠﻤﻊ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت
ﻣﻊ اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد
ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﻴﺎر ،وﺑﺮﻗﺎن ﻣﻊ
ﺧﻴﻄﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﻧﺎﺻﺮ
اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ.
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻷوﻟﻰ ،ﻳﺘﻄﻠﻊ
اﻟﻴﺮﻣﻮك إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﺪارة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺑﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺮﺻﻴﺪ  20ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت اﻟﻤﺒﺎراة
ﺑﺮﺻﻴﺪ  12ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻔﺎرق 4
ﻧﻘﺎط ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻴﻒ اﻟﺴﺎﺣﻞ،
اﻟﺬي ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻳﺘﻄﻠﻊ
ﺑﺮﻗﺎن اﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ،
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑﺮﺻﻴﺪ
 13ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ
ﺧﻴﻄﺎن اﻟﻤﺒﺎراة ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﺣﺎﺻﻞ ،ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺮﺻﻴﺪ
ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ.

 ٦ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ دوري
ﻧﺎﺷﺌﻲ اﻟﻴﺪ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻟﻘﺎء ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻇﻤﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻻﻋ ـﺒ ـﻴــﻪ ﺳ ـﻌــﺪ اﻟ ـﺸ ـﻤــﺮي وﻣـﺤـﻤــﺪ
ﻣﺎﺟﺪ وﻣﻨﺼﻮر ﺟﻠﻮي.
وﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة اﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻘﺮﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت،
ﺳ ـﻴ ـﻜ ــﻮن اﻷول ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﻮﻋ ــﺪ ﻣــﻊ

ﻧ ـﻘ ـﻄ ـﺘ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﻮز ﻓ ـ ــﻲ ﻇ ـ ــﻞ ﻓ ـ ــﺎرق
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ.
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﺠ ـﻤ ــﻊ اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ﻣـ ــﻊ اﻟ ـﺘ ـﻀــﺎﻣــﻦ

ﻓ ـﺴ ـﻴ ـﺤــﺎول ﻛ ــﻞ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ أن ﻳﺤﻘﻖ
ﻓﻮزا ﺷﺮﻓﻴﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،إذ
ﻳﺒﺘﻌﺪ اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺪور ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.

ﺗﻘﺎم اﻟﻴﻮم  6ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ
دوري اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ ﺗﺤﺖ
 17ﺳﻨﺔ ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ
ﻣﺴﺎء اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺮﻳﻦ،
واﻟﻴﺮﻣﻮك ﻣﻊ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ،
وﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  5:45ﻣﺴﺎء
ﻳﻠﻌﺐ ﺑﺮﻗﺎن ﻣﻊ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ،
واﻟﺠﻬﺮاء ﻣﻊ ﺧﻴﻄﺎن.
وﺗﺨﺘﺘﻢ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء ﺑﻤﺒﺎراﺗﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻛﺎﻇﻤﺔ
ﻣﻊ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ،وﺗﺠﺮي
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﻋﻠﻰ
ﻣﻼﻋﺐ اﻻﺗﺤﺎد ﺑﺎﻟﺪﻋﻴﺔ.
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رﻳﺎﺿﺔ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﺘﻮﻳﺞ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻘﻄﺮي

اﻷﻣﻴﺮ ﻳﻬﻨﺊ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺑﻔﻮز ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻼده ﺑﻜﺄس آﺳﻴﺎ
ﺑ ـﻌــﺚ ﺳ ـﻤــﻮ أﻣ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺒ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻـﺒــﺎح
اﻷﺣﻤﺪ ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ إﻟﻰ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻤﻴﻢ
ﺑ ــﻦ ﺣ ـﻤــﺪ أﻣ ـﻴ ــﺮ دوﻟ ـ ــﺔ ﻗ ـﻄــﺮ ﺿـﻤـﻨـﻬــﺎ ﺳـﻤــﻮه
ﺧ ــﺎﻟ ــﺺ ﺗ ـﻬــﺎﻧ ـﻴــﻪ ﺑـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ﻓ ــﻮز اﻟـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ
اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺮي ﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟـ ـﻘ ــﺪم ﺑ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ ﻛـ ــﺄس آﺳـﻴــﺎ
)اﻹﻣ ـ ـ ــﺎرات  (٢٠١٩اﻟ ـﺘــﻲ اﺳـﺘـﻀــﺎﻓـﺘـﻬــﺎ دوﻟ ــﺔ
اﻹﻣـ ـ ـ ـ ــﺎرات ،ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺪا ﺳـ ـﻤ ــﻮه ﺑـ ـ ـ ــﺎﻷداء اﻟــﺮﻓ ـﻴــﻊ
واﻟﻤﻤﻴﺰ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻘﻄﺮي ﻃﻮال
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،واﻟﺬي أﻫﻠﻪ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻜﺄس
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ وﺑــﺎﻟــﺮوح اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻠﺖ ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﺪول اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ،
ﻣﺆﻛﺪا ﺳﻤﻮه أن اﻟﻔﻮز ﺑﻬﺬه اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻳﻤﺜﻞ
ﻓﻮزا ﻟﻠﻜﺮة اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺠﺴﻴﺪا ﻟﻤﺎ
ﺑﻠﻐﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى رﻳﺎﺿﻲ رﻓﻴﻊ.
ﻛـﻤــﺎ ﺛـﻤــﻦ ﺳ ـﻤــﻮه اﻟ ـﺠ ـﻬــﻮد اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة اﻟـﺘــﻲ
ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ واﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺘﻲ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ وﻓﺮﺗﻬﺎ ﻹﻧﺠﺎح
ﻫــﺬه اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ
اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ واﻟﻤﻨﺸﻮدة.
وﺑ ـﻌ ــﺚ ﺳ ـﻤــﻮ وﻟـ ــﻲ اﻟـﻌـﻬــﺪ
اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺦ ﻧ ـ ـ ـ ـ ــﻮاف اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ
ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ إﻟﻰ ﺳﻤﻮ
اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺗ ـﻤ ـﻴــﻢ ﺑ ــﻦ ﺣـﻤــﺪ

ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺳﻤﻮه ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻮز
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻘﻄﺮي ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.

أﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ ﻳﻬﻨﺊ ﺷﻌﺒﻪ
ّ
ﻫﻨﺄ أﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺑﻼده اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﻜﺄس آﺳﻴﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻷول ﻣﺮة
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ،ﺑﻌﺪ ﻓﻮزه ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ١-٣
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﻣﺪﻳﻨﺔ زاﻳﺪ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ.
وﺟ ـ ــﺎءت ﺗ ـﻬ ـﻨ ـﺌــﺔ أﻣ ـﻴ ــﺮ ﻗ ـﻄ ــﺮ ﻋ ـﺒ ــﺮ ﺣـﺴــﺎﺑــﻪ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" ،ﺣﻴﺚ ﻗــﺎل" :أﻟــﻒ ﻣﺒﺮوك
ﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻨﺎ وﻟﻘﻄﺮ وﺷﻌﺒﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻔﻮز اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
ﺑ ـﻜ ــﺄس آﺳ ـﻴ ــﺎ  ...٢٠١٩أﻟـ ــﻒ ﺗ ـﺤ ـﻴــﺔ ﻷﺑـﻄــﺎﻟـﻨــﺎ
وﻟﻠﺠﻬﺎزﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ واﻹداري اﻟﺬﻳﻦ ﺟﻌﻠﻮا ﻫﺬه
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ إﻧﺠﺎزا ﻋﺮﺑﻴﺎ ،وﻗﺪﻣﻮا ﻣﻠﺤﻤﺔ ﻛﺮوﻳﺔ
أﺣﻼم اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺸﺠﻌﻲ
ﻣﺜﻴﺮة ،وﺣﻘﻘﻮا أﺣ
اﻟﻜﺮة اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ".
ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒ ــﻪ ،ﻏ ـ ــﺮد رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ــﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ:
"ﻛﻔﻴﺘﻮا ووﻓﻴﺘﻮا ﻳﺎ أﺳﻮد ﺗﻤﻴﻢ ،ﻓﻘﺪ ﻣﺜﻠﺘﻢ ﻛﻞ

اﻟﻌﺮب ﺧﻴﺮ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺑﺄداﺋﻜﻢ اﻟﺮاﺋﻊ وأﺧﻼﻗﻜﻢ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﻬﺎﻧﻴﻨﺎ ﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ وﻟﻜﻞ
ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ أرض ﻗﻄﺮ ﻫﺬا اﻹﻧﺠﺎز" ،ﻣﻌﺮﺑﺎ
ﻋﻦ ﻓﺨﺮه "ﺑﻜﻢ ﻳﺎ أﺑﻄﺎل آﺳﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺄس
آﺳﻴﺎ  ٢٠١٩ﺑﻜﻞ ﺟﺪارة".
ﻛﻤﺎ ﻏﺮد اﻟﺸﻴﺦ ﺟﻮﻋﺎن ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ،
رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻻوﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺮﻳــﺔ" :ﻫﻨﻴﺌﺎ
ﻟـﻠـﻘـﻴــﺎدة واﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ ﻓ ــﻲ ﻗـﻄــﺮ وﻟ ــﻸﻣــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓــﻮز اﻟﻌﻨﺎﺑﻲ ﺑﻜﺄس آﺳﻴﺎ  ٢٠١٩ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب اﻟﺴﺎﻣﻮراي اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .ﻗﻄﺮ اﻟﺘﻲ ﺷﺮﻓﺖ
اﻟ ـﻌــﺮب ﺑـﻬــﺬا اﻹﻧ ـﺠــﺎز ﺗـ ِـﻌــﺪ اﻟـﺸـﻌــﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ً
وﺷـﻌــﻮب اﻟـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ أن ّ
ﺗﺸﺮﻓﻬﻢ أﻳﻀﺎ
وﻫــﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ أول ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻛــﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ".
وﻋﺎش اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻘﻄﺮي ﻓﺮﺣﺔ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﻟﺤﻈﺎت ﻣﻦ إﻃﻼق اﻟﺤﻜﻢ اﻷوزﺑﻜﻲ راﻓﺸﺎن
اﻳﺮﻣﺎﺗﻮف ﺻﺎﻓﺮة اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻔﻮز اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻘﻄﺮي  ،١-٣واﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﺴﻴﺮات
اﻷﻓـ ـ ــﺮاح ﺑ ــﺎﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎرات ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻤــﺔ اﻟ ــﺪوﺣ ــﺔ
وﺷﺎرﻋﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻜﻮرﻧﻴﺶ وﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺪن،
اﺣـﺘـﻔــﺎﻻ ﺑـﺤـﺼــﻮل اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟـﻘـﻄــﺮي ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ ﺑﻄﻞ اﻟﻘﺎرة.
وﻋ ــﺎﺷ ــﺖ ﻗ ـﻄ ــﺮ وﺷ ـﻌ ـﺒ ـﻬــﺎ ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ﺗــﺎرﻳ ـﺨ ـﻴــﺎ

ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ :ﻻ أﻓﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل ٢٠٢٢

ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ

أﻛﺪ اﻟﻤﺪرب اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻓﻠﻴﻜﺲ
ﺳــﺎﻧـﺸـﻴــﺰ ،اﻟـ ــﺬي ﻗ ــﺎد ﻗـﻄــﺮ إﻟــﻰ
ﻟ ـﻘ ـﺒ ـﻬــﺎ اﻷول ﻓ ــﻲ ﻛ ـ ــﺄس آﺳ ـﻴــﺎ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،أﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻜﺮ اﻵن ﻓﻲ
ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع اﻹﺷـ ـ ــﺮاف ﻋـﻠــﻰ ﻗﻄﺮ
ﺑـﻤــﻮﻧــﺪﻳــﺎل  2022اﻟـﻤـﻘــﺮر ﻋﻠﻰ
أرﺿﻬﺎ.
وﻗﺎل ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺒﺎراة:
"ﻻ أﻓﻜﺮ ﺳــﻮى ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎل ،وﻻ أﺣﺪ
ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎذا ﺳﻴﺤﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺛﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻓﻲ
ﻋﺎﻟﻢ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم .اﻟﻴﻮم ﺻﻨﻌﻨﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ .ﻓﻮزﻧﺎ
ﻣـﺴـﺘـﺤــﻖ ،وﻟـﻌـﺒـﻨــﺎ أﻣـ ــﺎم ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ آﺳـﻴــﺎ
واﻟـﻌــﺎﻟــﻢ .ﺑـ ّـﺪل ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﺑﺎﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وأﺻﺒﺢ
ﻫﺠﻮﻣﻴﺎ ﻛﺜﻴﺮا".
ﺑﺪوره ،ﻗﺎل اﻟﻤﻌﺰ ﻋﻠﻲ ،أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ،
وﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺑﺘﺴﻌﺔ أﻫﺪاف" :ﻛﻨﺖ أﺗﻮﻗﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺛﺛﻼﺛﺔ

أو أرﺑﻌﺔ أﻫﺪاف ،ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺗﺴﻌﺔ .ﺳﻨﺬﻫﺐ اﻵن إﻟﻰ
)ﻛﻮﺑﺎ أﻣﻴﺮﻛﺎ( ﻟﻨﺘﻌﻠﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ .ﻫﻨﺎك اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ .ﻛﺎن
ﻫﺪﻓﻨﺎ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ دور اﻷرﺑﻌﺔ .ﻛﻨﺎ ﻣﺤﻈﻮﻇﻴﻦ
ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻔﺮق اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺗﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ".
وﻋــﻦ ﻫــﺪﻓــﻪ اﻷﻛــﺮوﺑــﺎﺗــﻲ ،ﻗ ــﺎل" :اﺗ ـﺨــﺬت اﻟـﻘــﺮار،
وﻛﺎن وراﺋﻲ ﻣﺪاﻓﻊ ،وأي زاوﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻣﻰ".
ﱠ
وﺷﺒﻪ اﻟﻤﻌﺰ ﻣﺪرﺑﻪ ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ ﺑﻤﻮاﻃﻨﻪ ﺟﻮﺳﻴﺐ
ﻏ ــﻮاردﻳ ــﻮﻻ ﻣ ــﺪرب ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ اﻹﺳ ـﺒــﺎﻧــﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
وﻣــﺎﻧـﺸـﺴـﺘــﺮ ﺳـﻴـﺘــﻲ اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰي اﻟ ـﺤــﺎﻟــﻲ" :أﻗ ــﺎرن
اﻟ ـﻤ ــﺪرب ﺑ ـﻐ ــﻮاردﻳ ــﻮﻻ وأﺳ ـﻤ ـﻴــﻪ اﻟــﺪاﻫ ـﻴــﺔ .أﺷــﺎﻫــﺪ
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ وأرى أﺳﻠﻮب ﻏﻮاردﻳﻮﻻ ﻻﺣﻘﺎ
ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ".

ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق وﻻ ﻳﻘﺎرن إﻻ ﺑﻔﺮﺣﺔ ﻓﻮزﻫﺎ ﻓﻲ
دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٠ﺑﺸﺮف ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ .٢٠٢٢
وﺗ ـﺤـ ّـﻮﻟــﺖ اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ اﻟـﻘـﻄــﺮﻳــﺔ إﻟ ــﻰ ﻣﻠﻌﺐ
ﺻﻐﻴﺮ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺒﺖ اﻟﺸﺎﺷﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻜﺒﺮى وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻬﻤﺔ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺳﻮق واﻗﻒ وﻛﺘﺎرا واﺳﺒﺎﻳﺮ وﺣﺪﻳﻘﺔ
اﻟﻜﻮرﻧﻴﺶ.
وأﻋ ـﻠــﻦ اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻟـﻘـﻄــﺮي ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل
رﺳﻤﻲ وﺷﻌﺒﻲ ورﻳﺎﺿﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺬي ﻳﻌﻮد
ﻋﺼﺮ اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻰ اﻟﺪوﺣﺔ ،ﻛﻤﺎ ُﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺨﺮج
اﻵﻻف ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮز
ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ اﻟﻘﺎري.

إﻧﺠﺎز ﺗﺎرﻳﺨﻲ
وﻟـ ــﻢ ﻳ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ ﻛ ـﺜ ـﻴ ــﺮون أن ﻳ ـﻜ ــﻮن اﻟـﻤـﺸـﻬــﺪ
اﻟـﺨـﺘــﺎﻣــﻲ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﺄس آﺳ ـﻴــﺎ  ٢٠١٩ﻟ ـﻜــﺮة اﻟـﻘــﺪم
ﻫﻮ اﺣﺘﻔﺎل اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ اﻷول
ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳـﺨـﻬــﻢ ،وﺧـﻴـﺒــﺔ اﻟـﻴــﺎﺑــﺎﻧـﻴـﻴــﻦ ،وﺗﻬﻠﻴﻞ
اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ُ
اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ زاﻳﺪ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﺑﺄﺑﻮﻇﺒﻲ.
وﻧـ ــﺰل اﻟ ـﻘ ـﻄــﺮﻳــﻮن ﺑ ـﻤ ـﺴ ـﻴــﺮات ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪوﺣ ــﺔ
وﺷﻮارﻋﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،واﻧﺴﺤﺒﺖ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت

إﻟﻰ ﻣﺪن ﻋﺮﺑﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻓﻈﻬﺮت أﻟﻮان ﻋﻠﻢ ﻗﻄﺮ
ﻋـﻠــﻰ أﺑـ ــﺮاج اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ورﻗ ــﺺ اﻷردﻧـ ـﻴ ــﻮن ﻓﻲ
ﻋﻤﺎن واﻟﻌﻘﺒﺔ.
وﻓــﻲ ﻏــﺰة ﺗﺠﻤﻊ ﻣـﺌــﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﻏﺮب اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﺷﺎﻫﺪوا اﻟﻤﺒﺎراة ﻋﺒﺮ ﺷﺎﺷﺎت
ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ،ﻣ ــﺮددﻳ ــﻦ ﻫ ـﺘــﺎﻓــﺎت ﺗـﺸـﺠـﻴـﻌــﺎ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻘﻄﺮي ،وراﻓﻌﻴﻦ ﺻﻮرا ﻷﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ.
وﻗــﺎل ﺳﻔﻴﺮ ﻗﻄﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﺎدي ﻟﻔﺮاﻧﺲ
ﺑــﺮس" :ﻫــﺬا ﻓﻮز ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﻗﻄﺮ ﺗﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﺠﺎل وﻧـﻬــﺪي ﻫــﺬا اﻟـﻔــﻮز ﻟﻜﻞ اﻟ ـﻌــﺮب ..ﻧﺸﻜﺮ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺮار ﻋﻠﻰ ﻣﺆازرة اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻘﻄﺮي".
وﺣﻘﻖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﻄﺮ أﻓﻀﻺاﻧﺠﺎز ﻛﺮوي ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺨﻪ؛ ﺳﺒﻌﺔ اﻧﺘﺼﺎرات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن
وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻌﺮاق وﻛﻮرﻳﺎ
اﻟـﺠـﻨــﻮﺑـﻴــﺔ واﻹﻣـ ـ ــﺎرات واﻟ ـﻴــﺎﺑ ــﺎن ،ﻣـﺴـﺠــﻼ ١٩
ﻫﺪﻓﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺮة ﻳﺘﻴﻤﺔ ﻫﺰت ﺷﺒﺎﻛﻪ ﺑﻌﺪ ٦٠٨
دﻗﺎﺋﻖ .وﺗﺨﻄﻰ ﻋﺪد اﻧﺘﺼﺎرات اﻹﻣﺎرات اﻟﺴﺖ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ  ٣٢ﻣﺒﺎراة!
وﺣﻤﻠﺖ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻦ أﻫــﺪاف اﻟﻌﻨﺎﺑﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ
اﻟﻤﻌﺰ ﻋﻠﻲ اﻟﺬي ﺣﻄﻢ رﻗﻢ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻲ داﺋﻲ
ﺻــﺎﺣــﺐ  ٨اﻫ ــﺪاف ﻓــﻲ  ٦ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت ﻓــﻲ ﻧﺴﺨﺔ
.١٩٩٦

ﻓﻠﻴﻄﺢ :اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻘﻄﺮي
اﺳﺘﺤﻖ اﻟﻠﻘﺐ اﻵﺳﻴﻮي
ﻗـ ﱠـﺪم اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ،د .ﺣﻤﻮد ﻓﻠﻴﻄﺢ ،اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎدة اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ
واﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻟﻘﻄﺮي ﻟـﻜــﺮة اﻟـﻘــﺪم واﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟﻔﻨﻲ واﻹداري واﻟﻼﻋﺒﻴﻦ واﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ
واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻘﺐ ﻛــﺄس آﺳﻴﺎ  ،2019اﻟﺘﻲ
اﺧﺘﺘﻤﺖ أﻣﺲ اﻷول ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ )أﺑﻮﻇﺒﻲ( ،ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻫﺪاف ﻟﻬﺪف.
وأﺷﺎد ﻓﻠﻴﻄﺢ ﺑﺄداء اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﻮا ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﺒﻜﺮا ﻛﻤﻨﺘﺨﺐ
ﻋﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺠﻲ ﻣﻨﺎﻓﺲ ،ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻷدوار اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎدم ﻣﻦ
اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت.
وأﺛﻨﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ واﻻﺗﺤﺎد اﻹﻣﺎراﺗﻲ
ﻓﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ،اﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ؛ إدارﻳﺎ وﻓﻨﻴﺎ ،وﻗﺎل:
"ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﻐﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎدة اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ داﺋﻤﺎ ﺗﺨﺮج ﻟﻨﺎ ﺑﻄﻮﻻت ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻹﺷﺎدة
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ".

»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« ﺑﻄﻞ دوري ﻗﺪم اﻟﺼﺎﻻت
»ﻳﺪ« ﺑﺮﻗﺎن ًﻳﺨﺘﺘﻢ ﻣﻌﺴﻜﺮه  ٧ﻛﺆوس ﻟﻠﺪراﺟﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات
ً
ﻏﺪا اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﺪوري
اﻟﻬﺪﺑﺔ وﺑﻮﺷﻬﺮي ﻳﺘﻮﺳﻄﺎن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻔﺎﺋﺰ

ﺣﻘﻖ ﻓﺮﻳﻖ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ﻟﻘﺐ ﺑﻄﻮﻟﺔ
دوري اﻟــﻮزارات ﻟﻜﺮة ﻗﺪم اﻟﺼﺎﻻت ،اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺘﻤﺖ
أﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻓﻬﺪ اﻷﺣﻤﺪ ،ﺑﺤﻀﻮر ﻧﺎﺋﺐ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻣﺸﻌﻞ اﻟﻬﺪﺑﺔ،
وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮي وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،وﺣﺎﻣﺪ
اﻟـﻬــﺰﻳــﻢ ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻴــﻊ ،وﻣﻤﺜﻠﻲ
اﻟﻮزارات اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،واﺣﺘﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﱠ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وﺣﻞ ﻓﺮﻳﻖ وزارة اﻷوﻗﺎف ﺛﺎﻟﺜﺎ.
وﻓ ــﺎز ﻻﻋــﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺑﻜﺄس
أﻓـﻀــﻞ ﻻﻋ ــﺐ ،وﻋـﻠــﻲ ﻣـﻨــﺪﻧــﻲ ﻣــﻦ اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء أﻓﻀﻞ
ﺣﺎرس ،وأﺳﺎﻣﺔ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء أﻓﻀﻞ ﻣﺪرب،
وﻓﻮزى ﻋﺒﺪاﻟﺒﺪﻳﻊ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎف أﻓﻀﻞ إداري ،وﻓﺎز
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻜﺄس اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ.
وﻋﻘﺐ اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ،ﻫﻨﺄ اﻟﻬﺪﺑﺔ ﻓﺮﻳﻖ "اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء"،
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻘﺐ اﻟ ــﺪوري ﺑـﺠــﺪارة ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ

اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻨﺄ ﻓﺮﻳﻘﻲ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷوﻗﺎف
ﺑﻔﻮزﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ.
وأﺷﺎد ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﻬﺎري اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ" ،ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻘﻔﺰة اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻟﻨﺸﺎط ﻛﺮة ﻗﺪم
اﻟﺼﺎﻻت ﻟﻠﻮزارات واﻟﺪوري اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺑﺘﻨﻮع أﻟﻌﺎﺑﻪ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮى أداء ﻳﻨﺎﻓﺲ اﻟـﻨـﺸــﺎط اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ واﻻﺗﺤﺎدات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ".
وﺛـ ﱠـﻤــﻦ اﻟـﻬــﺪﺑــﺔ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟ ــﺬي ﻳـﺤـﻈــﻰ ﺑــﻪ اﻟـﻨـﺸــﺎط
اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻠﻮزارات ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ د .ﺣﻤﻮد ﻓﻠﻴﻄﺢ ،وأﻛﺪ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻮﻟﻲ ﻛﻞ
اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺪﻋﻢ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ،
وﺗﻬﻴﺌﺔ ﺳﺒﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮاﺋﺢ،
ﺳــﻮاء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑــﺎﻟــﺪوﻟــﺔ ،أو ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

●

ﻣﺘﺴﺎﺑﻘﻮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻳﺤﺘﻔﻠﻮن ﻋﻘﺐ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺠﻮﻟﺔ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻳـﺨـﺘـﺘــﻢ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻷول ﻟـﻜــﺮة
ً
اﻟﻴﺪ ﺑﻨﺎدي ﺑﺮﻗﺎن ،ﻏﺪا ،ﻣﻌﺴﻜﺮه
اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒــﻲ اﻟــﺪاﺧ ـﻠــﻲ ،اﻟ ــﺬي أﻗﻴﻢ
أﺧﻴﺮا ﻓﻲ أرﻳﻨﺎ ﻣﻮل ﺑﺎﻟﺨﻴﺮان،
اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﺨﻮض ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ
ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺪوري اﻟﻌﺎم واﻟﻤﻤﺘﺎز
اﻟﺬي ﺳﻴﺒﺪأ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻣـ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧ ـ ـﺒـ ــﻪ ،أﻛـ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪرب
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟـﺒــﺮﻗــﺎن ،ﺧــﺎﻟــﺪ ﻣﻠﺤﻢ،
أن اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻧ ـﻔ ــﺬ اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ  20ﺣﺼﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﺧ ــﻼل ﻓـﺘــﺮة اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ،وﺑﺸﻜﻞ
دﻗ ـﻴــﻖ ،ﺣﻴﺚ ﻛ ــﺎن اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
رﻓـ ــﻊ ﻣ ـﻌ ــﺪﻻت اﻟ ـﻠ ـﻴــﺎﻗــﺔ اﻟـﺒــﺪﻧـﻴــﺔ
واﻟﺘﻘﻮﻳﺔ داﺧ ــﻞ ﺻﺎﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ،
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﺣﻲ
اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ وﻃﺮق اﻟﻠﻌﺐ
اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وأﺑﺪى ﻣﻠﺤﻢ رﺿﺎه ﻋﻦ اﻧﺘﻈﺎم
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ وأداﺋ ـﻬــﻢ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ
اﺳﺘﻔﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ

ﺑ ـﻌ ــﺪ اﻻرﺗ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎع اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﺤ ــﻮظ ﻓــﻲ
درﺟﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﻴﻦ
اﻟ ــﻼﻋ ـﺒ ـﻴ ــﻦ ،واﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ اﻟـﺠـﻴــﺪ
ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺨﻄﻄﻴﺔ ،ﻣﺎ ﺳﻴﻌﻮد
ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎت
اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ــﺪوري اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘــﺎز،
اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗ ـﻜ ــﻮن اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ
ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﺷــﺪﻫــﺎ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻄﻤﻮح
واﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪادات ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ اﻟـ ـﻔ ــﺮق
اﻟﻤﺘﺄﻫﻠﺔ.
وأﺛـﻨــﻰ ﻣﻠﺤﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻀ ـﻤ ـﻴــﻦ ﺣ ــﺪﻳ ـﺜ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻔــﺮﻳــﻖ،
وﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ :ﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﺪاﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺰ ﻧ ـﺠ ـﻴ ــﺐ
وﻣ ـﺸ ــﺎري اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،واﻟ ـﺤــﺎرس
اﻟﻤﻤﻴﺰ ﺳﻠﻤﺎن ﻣــﺰﻋــﻞ ،وﻗ ــﺎل إن
"اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ
ﺗﺄﺛﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﺑﻌﺪ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻤﻴﺰ اﻟــﺬي ﻇﻬﺮ ﺑﻪ
اﻟﻼﻋﺒﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت".
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف" :ﺑ ـ ــﺮﻗ ـ ــﺎن ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن
ﺟﺎﻫﺰا ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻈﻮﻇﻪ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻷوﻟﻰ
ﺑﺎﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ".

ﺗـﺼــﺪر اﻟﺒﻄﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻮرﺑـﻴــﻊ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
اﻟﻌﺎم ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻹﻣ ــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺪراﺟﺎت
اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ )اﻟﺠﺎﻟﺲ  (GP 1ﻟﻜﺒﺎر
اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،ﻋﻘﺐ ﻓــﻮزه ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻧﺎدي أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﺔ ،ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟ ــﺬي اﺳـﺘـﻄــﺎع ﺑـﻄــﻞ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎز ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻔﺌﺔ ،ﻟﻴﻌﻮد ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ إﻟﻰ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ اﻟﺘﻲ ﻏﺎب
ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺠﻮﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﺘﻴﻦ .وﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺘﺴﺎﺑﻘﻲ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،واﻟﺬي ﺣﺼﺪ
 7ﻛــﺆوس ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ ،ﻓﺎز أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻀﺎري ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻷول ﻓﻲ ﻓﺌﺔ )اﻟﺠﺎﻟﺲ  ،(GP 4وﺣﺼﻞ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺨﻠﻔﺎن
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﻘﻖ ﺳﺎﻟﻢ
اﻟﻤﻄﻮع اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ).(GP Ski 2
وواﺻﻞ اﻟﺸﻘﻴﻘﺎن اﻟﻮاﻋﺪان ﻓﺮاس وﺷﺎﻫﻴﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،

ﺗﺄﻟﻘﻬﻤﺎ وﺣـﻀــﻮرﻫــﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ،ﺣﻴﺚ
ﺣﻘﻖ ﻓﺎرس اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻻول ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ) (GP 3.2ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﻞ
ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻔﺌﺔ ).(GP 3.1
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﺷﺎد ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻨﺎدي اﻟﺒﺤﺮي،
رﺋﻴﺲ وﻓﺪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺣﺴﻴﻦ دﺷﺘﻲ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ،ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
واﻟﻤﺜﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺠﻮﻟﺔ.
وأﻋﺮب ﻋﻦ ﺷﻜﺮه وﺗﻘﺪﻳﺮه ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
وﻻﻋـ ـﺒـ ـﻴ ــﻪ ،وﻟ ــﻸﺷـ ـﻘ ــﺎء ﻓ ــﻲ ﻧـ ـ ــﺎدي أﺑ ــﻮﻇ ـﺒ ــﻲ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ
ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺪﻣﻮه ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت وﺣﺴﻦ
ﺿﻴﺎﻓﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺷﻜﺮه ﻟﻤﺎ ﺣﻈﻲ ﺑﻪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم ودﻋﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ،
وﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻨﺎدي اﻟﺒﺤﺮي واﻷب اﻟﺮوﺣﻲ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻠﻮاء ﻓﻬﺪ اﻟﻔﻬﺪ وﻧﺎﺋﺒﻪ م .أﺣﻤﺪ
اﻟﻐﺎﻧﻢ وأﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ اﻟﻌﺎم ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﻮدري.
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اﻷﻧﻈﺎر ﻧﺤﻮ ﻗﻤﺔ ﺳﻴﺘﻲ وأرﺳﻨﺎل ...وﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻳﻨﺠﻮ ﻣﻦ ﻓﺦ ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ
ﻳﺴﻌﻰ
ً
ﻟﻠﻌﻮدة ﺳﺮﻳﻌﺎ إﻟﻰ
ﻧﻐﻤﺔ اﻻﻧﺘﺼﺎرات ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ أرﺳﻨﺎل ،اﻟﻴﻮم،
ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ.

ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ،اﻟﺜﺎﻧﻲ وﺣﺎﻣﻞ
اﻟﻠﻘﺐ ،ﻓﺮﺻﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ،اﻟﻤﺘﺼﺪر ،ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم،
ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ زﺧﻢ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺜﺮه ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري.
وﻛﺎن ﺳﻴﺘﻲ ) 56ﻧﻘﻄﺔ( ،اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ
اﻟـﻴــﻮم أرﺳـﻨــﺎل ،ﺳﻘﻂ ﻋﻠﻰ أرض ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ
ﻼ ﺛ ـ ــﺎء  ،2-1ﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا ﻛ ـﺘ ـﻔ ــﻰ
ا ﻟـ ـ ـﺜـ ـ ــﻼ
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ) 61ﻧﻘﻄﺔ( ،اﻟﺬي
ً
ﻳ ـﺨ ـﺘ ـﺘــﻢ اﻟ ـﻤ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ ﻏـ ــﺪا
ﻓــﻲ ﺿﻴﺎﻓﺔ وﺳــﺖ ﻫــﺎم،
ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎدل ﻋـﻠــﻰ ﻣﻠﻌﺒﻪ
أﻧﻔﻴﻠﺪ رود ﻣﻊ ﻟﻴﺴﺘﺮ
ﺳﻴﺘﻲ  1-1اﻷرﺑﻌﺎء.
ﺑ ـ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻫ ـ ـ ــﺰﻳـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺔ
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ،ﺑﺪا
ﻟ ـﻴ ـﻔــﺮﺑــﻮل ﻓ ــﻲ ﻃــﺮﻳـﻘــﻪ
إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﺗـ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴ ــﻖ اﻟ ـ ـﻔـ ــﻮز
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻟـﻴـﺴـﺘــﺮ

واﻻﺑـﺘـﻌــﺎد ﺳﺒﻊ ﻧـﻘــﺎط ﻓــﻲ اﻟ ـﺼــﺪارة وﻗﻄﻊ
ﺧ ـﻄــﻮة إﺿــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻃــﺮﻳــﻖ إﺣـ ــﺮاز اﻟﻠﻘﺐ
اﻷول ﻣـﻨــﺬ  29ﻋــﺎﻣــﺎ )آﺧ ــﺮ ﻟـﻘــﺐ ﻓــﻲ ،(1990
وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﻨﺤﻪ اﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻲ ﺳﺎدﻳﻮ ﻣﺎﻧﻴﻪ
اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ )) ،(،(3ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎدل ﻓﻲ
) (47ﺧﻠﻂ اﻷوراق ﱠ
وﺑﺪل
ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ) (
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.

دي ﺑﺮوﻳﻦ

ﻓﻮز ﺻﻌﺐ ﻟﺘﻮﺗﻨﻬﺎم
وﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎح
ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت
اﻟﺠﻮﻟﺔ ،ﻗﻔﺰ ﻓﺮﻳﻖ
ﺗـ ــﻮﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎم إﻟـ ــﻰ
اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ،
ﻋ ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ــﺐ ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزه

اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ  / 1ﺻﻔﺮ ﺧﻼل
اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪوري.
وﻳــﺪﻳــﻦ ﺗــﻮﺗـﻨـﻬــﺎم ﺑــﺎﻟـﻔـﻀــﻞ ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﻔــﻮز
ﻟﻼﻋﺒﻪ ﺳــﻮن ﻫﻴﻮﻧﺞ ﻣﻴﻦ ،اﻟــﺬي ﺳﺠﻞ ﻫﺪف
اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .83
ورﻓ ــﻊ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم رﺻـﻴــﺪه إﻟــﻰ  57ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ،ﺑـﻔــﺎرق ﻧﻘﻄﺔ أﻣــﺎم ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﺳﻴﺘﻲ ،وﺑﻔﺎرق  4ﻧﻘﺎط.
ﺳﻴﻄﺮ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ
ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﻤﺒﺎراة ﻣﻊ ﻣﻀﻴﻔﻪ
ﻧ ـﻴــﻮﻛــﺎﺳــﻞ ،ﻟـﻜـﻨــﻪ أﻧ ـﻬــﺎﻫــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺨ ـﺴــﺎرة،
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﺮﺟﺎل اﻟﻤﺪرب اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﺟﻮﺳﻴﺐ ﻏﻮاردﻳﻮﻻ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ.

ﻏﺎﺑﺮﻳﻴﻞ ﺟﻴﺴﻮس

ﻳ ـﺤــﻞ دﻳ ـﺒــﻮرﺗ ـﻴ ـﻔــﻮ أﻻﻓ ـﻴــﺲ
ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ،اﻟﻴﻮم،
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ـ ــﺪوري اﻹﺳـ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ ﻟـﻜــﺮة
اﻟﻘﺪم.
وﻳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺪو أن رﻳ ـ ـ ـ ــﺎل ﻣـ ــﺪرﻳـ ــﺪ
ﱠ
ﺣﻮل أﻧﻈﺎره ﻋﻦ ﻟﻘﺐ اﻟﺪوري،
ﻣــﺪرﻛــﺎ اﻟـﻔــﺎرق اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﻔﺎﺻﻞ
ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﻏﺮﻳﻤﻪ اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ
) 10ﻧ ـ ـﻘـ ــﺎط( ،وﻟ ـﻨ ـﺘــﺎﺋ ـﺠــﻪ ﻏـﻴــﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة وأﺣﻴﺎﻧﺎ اﻟﻬﺰﻳﻠﺔ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﺑﻌﺪ رﺣﻴﻞ
اﻟ ـﻤ ــﺪرب اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ زﻳ ــﻦ اﻟــﺪﻳــﻦ
زﻳﺪان ،وإﻗﺎﻟﺔ ﻣﺪرب اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﺟ ــﻮﻟ ــﻦ ﻟــﻮﺑ ـﻴ ـﺘ ـﻴ ـﻐــﻲ،
ﻛﻤﺎ أن اﻷﻣ ــﻮر ﻟــﻢ ﺗﺴﺘﻘﻢ ﺑﻌﺪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺑﻦ اﻟﻨﺎدي ،اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺳﻮﻻري.
وﻧ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻰ ﺻـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻊ اﻷﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎب
اﻷﻟـﻤــﺎﻧــﻲ ﻟــﺮﻳــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ ﻃﻮﻧﻲ
ﻛﺮوس )ﻟﻘﺐ( "اﻟﺪوري" ،ﻣﺤﺪدا
ﺗـ ــﻮﺟ ـ ـﻬـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻳـ ــﻖ اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ــﻲ
ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟـ ـ ــﺮاﻫـ ـ ــﻦ ،وﺗ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺰه

ﺳﻴﻠﻴﺴﻦ ﻳﻐﻴﺐ  ٦أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ
أﻋﻠﻦ ﻧــﺎدي ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،ﺑﻄﻞ وﻣﺘﺼﺪر اﻟ ــﺪوري اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ،أن ﺣﺎرس ﻣﺮﻣﺎه اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻳﺎﺳﺒﺮ ﺳﻴﻠﻴﺴﻦ أﺻﻴﺐ ﺑﻘﻄﻊ
ﻋﻀﻠﻲ ﻓﻲ رﺑﻠﺔ ﺳﺎﻗﻪ اﻟﻴﻤﻨﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺳﻴﻐﻴﺐ
ﻧﺤﻮ ﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻋﻦ اﻟﻤﻼﻋﺐ.
وﺟــﺎء ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﻨﺎدي اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ أﻧــﻪ "ﺧــﻼل ﺣﺼﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺠﻤﻌﺔ ،وﻗﻊ ﺳﻴﻠﻴﺴﻦ ﺿﺤﻴﺔ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻠﻲ ﻓﻲ رﺑﻠﺔ اﻟﺴﺎق
اﻟ ـﻴ ـﻤ ـﻨــﻰ" ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ أن اﻟـ ـﺤ ــﺎرس "ﺳ ـﻴ ـﻐ ـﻴــﺐ ﻧ ـﺤــﻮ ﺳﺘﺔ
أﺳﺎﺑﻴﻊ".
وﺗﺸﻤﻞ ﻓﺘﺮة اﻟﻐﻴﺎب ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﺒﺎراﺗﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﺄس ﺿﺪ ﻏﺮﻳﻤﻪ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻓﻲ  6ﻓﺒﺮاﻳﺮ
ً
ذﻫﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﻛﺎﻣﺐ ﻧﻮ ﻓﻲ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،و 27ﻣﻨﻪ
إﻳﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺑﺮﻧﺎﺑﻴﻮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﺪرﻳﺪ.
وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟـﻤــﺪرب إرﻧﺴﺘﻮ ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي ﻋــﺎدة ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ا ﻟـﻜــﺄس ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻠﻴﺴﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺨﻮض
اﻷﻟـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ أﻧـ ــﺪرﻳـ ــﻪ -ﻣـ ـ ــﺎرك ﺗ ـﻴ ــﺮ ﺷ ـﺘ ـﻴ ـﻐــﻦ ﻣـﻌـﻈــﻢ
ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺪوري.

ﺳﻴﻠﻴﺴﻦ

)اﻟــﻮﻗ ـﺘــﺎن اﻷﺻ ـﻠــﻲ واﻹﺿــﺎﻓــﻲ
.(1-1
وﻗﺪ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻗﺎﺋﺪه
وأﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮه ،اﻷوروﻏﻮﻳﺎﻧﻲ

دﻳـﻴـﻐــﻮ ﻏــﻮدﻳــﻦ ،ﺑـﻌــﺪ إﺻﺎﺑﺘﻪ
اﻟﺴﺒﺖ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة
ﺿـ ــﺪ ﺧـ ـﻴـ ـﺘ ــﺎﻓ ــﻲ ،ﺑ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ــﺺ ﻓــﻲ
اﻟﻌﻀﻠﺔ اﻟﻀﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺪم اﻟﻴﻤﻨﻰ.

ﻛﺸﻔﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ آس اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
ﻋ ــﻦ أﺳـ ـ ــﺮار ﺗ ــﺄﻟ ــﻖ ﻣ ـﻬــﺎﺟــﻢ رﻳ ــﺎل
ﻣﺪرﻳﺪ ،اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ،
ﺧ ــﻼل اﻵوﻧ ـ ــﺔ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ،ﻣـﺸـﻴــﺮة
إﻟ ــﻰ أن اﻟــﻼﻋــﺐ اﻟ ــﺬي أﺗ ــﻢ ﻋﺎﻣﻪ
اﻟ ــ 31ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻗﺎم
ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻃــﺮﻳـﻘـﺘــﻪ ﻓــﻲ اﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ،
ﺑــﺎﻟــﻮﻗــﺖ اﻟ ــﺬي وﺟ ــﺪ اﻻﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار
اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ
دوره ّ
ﻛﺮب أﺳﺮة.
وأوﺿـ ـ ـﺤ ـ ــﺖ اﻟـ ـﺼـ ـﺤـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ ،أن
ﻛ ــﺮﻳ ــﻢ ﻋ ـﻘ ــﺐ دﺧـ ــﻮﻟـ ــﻪ ﻓـ ــﻲ ﺣـﻘـﺒــﺔ
اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ،ﺑﺪأ ﻳﻨﻈﺮ
ﻟﺤﻴﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،وأدرك أن ﻻﻋﺒﺎ
ﻣﻦ اﻟﻨﺨﺒﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﺘﻨﻲ ﺑﻨﻔﺴﻪ
ﻋ ـﻠــﻰ أﻛ ـﻤــﻞ وﺟـ ــﻪ ،ﻟـﻠـﺤـﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺒﺪﻧﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب.
وأ ﺿ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﺖ "آس" أن ا ﻟ ــﻼ ﻋ ــﺐ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺪأ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺪرﻳﺒﺎت
ﺧــﺎﺻــﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻋـﻀــﻼت ﺟﺴﺪه،
وﺑﺪأ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﺘﺮات
إﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺗـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزع ﻧـ ـﺒـ ـﻀ ــﺎت
ﻛ ـﻬــﺮﺑــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺠ ـﺴــﻢ ﺑـﺸـﻜــﻞ

ﺑﻴﺎﺗﻴﻚ ﻧﺠﻢ ﻣﻴﻼن

أوﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻎ

ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ
ﻳـﺴــﺎﻋــﺪ ﻓ ــﻲ اﻧ ـﻘ ـﺒــﺎض اﻟـﻌـﻀــﻼت
ﻟﺰﻳﺎدة ﻗﻮة اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ.
وﺳ ــﺎﻋ ــﺪ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻋﻠﻰ
ﺗـ ـﻘ ــﻮﻳ ــﺔ ﻋ ـ ـﻀـ ــﻼت اﻟ ـ ــﻼﻋ ـ ــﺐ دون
ﺗﻀﺨﻴﻤﻬﺎ ،ﻣﺎ ﺳﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن
أﺳﺮع وأﻗﻮى ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻌﺐ.
وﺷ ـ ـﻌ ـ ــﺮ ﺑ ـ ـﻨـ ــﺰﻳ ـ ـﻤـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺮاﺣـ ــﺔ
اﻟ ـ ـﺸـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﻣـ ــﻊ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻨـ ـﻬ ــﺞ ﻓــﻲ

اﻟﺘﺪرﻳﺐ ،وﻗﺮر ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ واﻻﻟﺘﺰام
ﺑــﻪ ﺑــﺪﻗــﺔ ،وﺑ ــﺪأ ﻫــﺬا ﻳــﺆﺗــﻲ ﺛﻤﺎره
ﺑــﺎﻟـﻔـﻌــﻞ ،ﺣـﻴــﺚ أﺻ ـﺒــﺢ اﻟـﻤـﻬــﺎﺟــﻢ
أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻓ ــﺎﻋ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﻊ اﻟ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎل ﻫ ــﺬا
اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ ،ﻟـﻴـﺼـﺒــﺢ ﻗ ــﺎﺋ ــﺪ ﻫـﺠــﻮم
"اﻟﻤﻠﻜﻲ" ﻋﻘﺐ رﺣﻴﻞ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ
ﻛــﺮﻳـﺴـﺘـﻴــﺎﻧــﻮ روﻧ ــﺎﻟ ــﺪو اﻟـﺼـﻴــﻒ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس.

ﻧﺎﻏﺘﺲ ﻳﻌﺎدل وورﻳﺮز
ً
ﺣ ـﻘــﻖ دﻧ ـﻔ ــﺮ ﻧــﺎﻏ ـﺘــﺲ ﻓ ــﻮزا
ً
ﻣـﻬـﻤــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺿـﻴـﻔــﻪ ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ
روﻛﺘﺲ  ،122-١٣٦أﻣﺲ اﻷول،
ﻓﻲ دوري ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،ﻋﺎدل ﺑﻪ ﻣﺘﺼﺪر
اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـ ـﻐـ ــﺮﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ وﺑـ ـﻄ ــﻞ
اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻏﻮﻟﺪن
ﺳ ـﺘ ــﺎﻳ ــﺖ وورﻳ ـ ـ ـ ــﺮز ،ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ
ﺣﻈﻲ ﻧﺠﻢ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﺳﻠﺘﻴﻜﺲ
ﻛﺎﻳﺮي إﻳﺮﻓﻴﻨﻎ ﺑﺘﺼﻔﻴﻖ ﺣﺎد
ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺔ ﻣﺎدﻳﺴﻮن ﻛﻮﻳﺮ.
واﻟﻔﻮز ﻫﻮ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺗﻮاﻟﻴﺎ
ﻟﻨﺎﻏﺘﺲ واﻟﺜﺎﻣﻦ ﻓﻲ آﺧﺮ 10
ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت ،واﻟ ـ ـ  36ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ  15ﺧ ـﺴــﺎرة،
وﻫ ــﻮ ﻧ ـﻔــﺲ رﺻ ـﻴ ــﺪ وورﻳ ـ ــﺮز،
اﻟـ ـ ــﺬي ﺳ ـﻘ ــﻂ اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﻴ ــﺲ ﻋـﻠــﻰ

أرﺿﻪ أﻣﺎم ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ ﺳﻔﻨﺘﻲ
ﺳﻴﻜﺴﺮز  ،113-104واﻧﻘﻄﻌﺖ
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻧﺘﺼﺎراﺗﻪ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻨﺪ  11ﻓﻮزا.
وواﺻ ــﻞ ﻧـﻴــﻮﻳــﻮرك ﻧﻴﻜﺲ،
ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ ﻓــﻲ
اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـﺸــﺮﻗـﻴــﺔ واﻟـ ــﺪوري
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ ) 10اﻧﺘﺼﺎرات ﻣﻘﺎﺑﻞ
 41ﺧﺴﺎرة( ،ﺧﻄﻪ اﻻﻧﺤﺪاري
ﺑ ـﺘ ـﻠ ـﻘ ـﻴــﻪ اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﺴـ ــﺎرة اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ
ﻋﺸﺮة ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻳــﺪ ﺿﻴﻔﻪ
ﺑﻮﺳﻄﻦ ﺳﻠﺘﻴﻜﺲ .113-99
و ﺣـﻈــﻲ إﻳﺮﻓﻴﻨﻎ ﺑﻬﺘﺎﻓﺎت
و ﺗـ ـ ـﺼـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﻖ ﻧ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻮ 17900
ﻣـﺘـﻔــﺮج ﻓــﻲ ﺻــﺎﻟــﺔ ﻣــﺎدﻳـﺴــﻮن
ﻛﻮﻳﺮ ﻃﺎﻟﺒﻮه ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ
ً
ﻓﺮﻳﻘﻬﻢ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺼﺒﺢ ﺣﺮا.

وﺣ ـ ـﻘـ ــﻖ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻧـ ـﺴ ــﻲ اﻵﺧ ـ ــﺮ
رودي ﻏﻮﺑﻴﺮ اﻟﻤﻐﺘﺎظ ﻟﻌﺪم
اﺧﺘﻴﺎره ﻟﻤﺒﺎراة ﻛﻞ اﻟﻨﺠﻮم،
اﻟ ـ ـ "داﺑ ـ ــﻞ داﺑ ـ ــﻞ" رﻗ ــﻢ  42ﻫــﺬا
اﻟـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ ﺑ ـﻌ ــﺪ أن ﺳ ـﺠ ــﻞ 25
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻊ  13ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ،وﺳﺎﻫﻢ
ﻓﻲ ﻓﻮز ﻳﻮﺗﺎ ﺟﺎز ﻋﻠﻰ أﺗﻼﻧﺘﺎ
ﻫﻮﻛﺲ .112-128
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل ﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮرج
اوﻛﻼﻫﻮﻣﺎ ﺳﻴﺘﻲ ﺛﺎﻧﺪر إﻟﻰ
اﻟـ ـﻔ ــﻮز ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻀـﻴـﻔــﻪ ﻣـﺒــﺎﻣــﻲ
ﻫـ ـﻴ ــﺖ  102-118ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ـﻠ ــﻪ  43ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ )ﻣـ ـ ــﻊ 7
ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺎت( 30 ،ﻣـﻨـﻬــﺎ ﻣــﻦ 10
رﻣﻴﺎت ﺛﻼﺛﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺷﻜﻞ رﻗﻤﺎ
ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮﻳﻘﻪ.
وﺣ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﻖ زﻣـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻪ راﺳ ـ ـ ـ ــﻞ

روﻣﺎ وﻣﻴﻼن ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻳﻀﻊ روﻣﺎ ﻧﺼﺐ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻫﺪف إزاﺣﺔ
ﻣ ـﻴــﻼن ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ اﻷﺧ ـﻴــﺮ،
اﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟــﺪوري اﻷﺑﻄﺎل ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﻴﻮم ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻌﺐ
اﻷوﻟـﻤـﺒــﻲ ،ﻓــﻲ ﻗﻤﺔ ﻣﺒﺎرﻳﺎت
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ـ ــﺪوري اﻹﻳ ـﻄــﺎﻟــﻲ
ﻟ ـ ـﻜـ ــﺮة اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم ،اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎدي
اﻟ ـ ـﻠـ ــﻮﻣ ـ ـﺒـ ــﺎردي اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻢ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ــﻮدة ﺑ ـﺜ ــﻼث ﻧ ـﻘــﺎط،
ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ
ﻣﻄﺎرده اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.
وﻳ ـ ـﺠ ـ ــﺐ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ روﻣ ـ ـ ــﺎ
اﻟـﺨــﺎﻣــﺲ ) 34ﻧﻘﻄﺔ(،
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﺄﺧـ ــﺮ ﺑ ـ ـﻔـ ــﺎرق
ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ﻋ ــﻦ ﻣ ـﻴ ــﻼن،
أن ﻳﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﺪدا
ﻣﻊ ﻣﺸﺠﻌﻴﻪ ﺑﻌﺪ
اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ
ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﻣـ ـﻠـ ـﻌ ــﺐ
"أرﺗ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ـ ــﻮ
ﻓﺮاﻧﻜﻲ" ﻓﻲ
ﻓـ ـﻠ ــﻮرﻧـ ـﺴ ــﺎ
أﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم

ﻳـﺤــﻞ ﻣــﺎﻧـﺸـﺴـﺘــﺮ ﻳــﻮﻧــﺎﻳـﺘــﺪ اﻟ ـﻴــﻮم ﺿﻴﻔﺎ
ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ،ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ اﻧﺘﺼﺎرات
ﻣـﺘـﺘــﺎﻟـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﺪوري ،ﺑ ـﻘ ـﻴــﺎدة ﻣــﺪرﺑــﻪ
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ وﻻﻋ ـﺒــﻪ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ اﻟـﻨــﺮوﻳـﺠــﻲ
أوﻟــﻲ ﻏﻮﻧﺎر ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ ،اﻟــﺬي ﺧﻠﻒ
ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ
ﺟﻮزﻳﻪ ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ ،ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎدل اﻷﺧﻴﺮ
ﻣﻊ ﺑﻴﺮﻧﻠﻲ .2-2
وﻛ ــﺎن اﻟ ـﺘ ـﻘــﺪم اﻟ ــﺬي ﺣـﻘـﻘــﻪ ﻳــﻮﻧــﺎﻳـﺘــﺪ
ﺑﻘﻴﺎدة ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ ﻣﻀﻨﻴﺎ ،ﻟﻜﻦ أﻧﺼﺎر
ﻓﺮﻳﻖ "اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ اﻟﺤﻤﺮ" ﻳﺮﻳﺪون
ﺑــﺮاﻫ ـﻴــﻦ واﺿ ـﺤــﺔ ﻋـﻠــﻰ أن
اﻷﻣﻮر ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﺮق
اﻟﺼﺤﻴﺢ.

اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮ ﺗﺄﻟﻖ ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ

ﻻﻋﺒﻮ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺄس أﻣﺎم ﺟﻴﺮوﻧﺎ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ رﻳـ ـ ـ ــﺎل ﺑ ـﻴ ـﺘ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺜ ــﺎﻣ ــﻦ
اﻟﻤﻨﺘﺸﻲ ﺑـﺘــﺄ ﻫـﻠــﻪ إ ﻟ ــﻰ ﻧﺼﻒ
ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻜﺄس ،ﺑﻔﻮز ﺻﻌﺐ ﻋﻠﻰ
إﺳـﺒــﺎﻧـﻴــﻮل  ١-٣ﺑـﻌــﺪ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ

ﻣﺎن ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻳﻮاﺟﻪ ﻟﻴﺴﺘﺮ

ﻻﻛﺎزﻳﺖ

اﻟﺮﻳﺎل ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ أﻻﻓﻴﺲ
اﻟـﻤــﺰدوج ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ
اﻟـﺜــﻼﺛــﺎء ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺑﺮﻟﻴﻦ "داي
ﻓﻴﻠﺖ".
وﺗ ــﺄﻫ ــﻞ رﻳـ ــﺎل ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ ،اﻟ ــﺬي
ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ا ﻟـﻴــﻮم دﻳﺒﻮرﺗﻴﻔﻮ
أﻻﻓـ ـﻴ ــﺲ ،اﻟ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ ،إﻟ ــﻰ ﺛﻤﻦ
ﻧ ـﻬــﺎﺋــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ اﻷوروﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ،
وﺳ ـﻴــﻮاﺟــﻪ أﻳــﺎﻛــﺲ أﻣـﺴـﺘــﺮدام
اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ،
وﺻﻴﻒ اﻟﺒﻄﻞ ،إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮز
راﺑ ــﻊ ﺗــﻮاﻟـﻴــﺎ ،وﺳــﺎﺑــﻊ ﻓــﻲ آﺧــﺮ
ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ،واﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﺼﺪر،
ﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ أن ﻃـ ــﺮﻳـ ــﻖ اﻟـ ـ ـ ــﺪوري
ﻻ ﻳ ـ ـ ــﺰال ﻃ ــﻮ ﻳ ــﻼ ) 17ﻣــﺮ ﺣ ـﻠــﺔ
ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ(.
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻣﻦ
أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ
وﺧﺮج
ُ
اﻟﻜﺄس اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺑﻠﻎ ﺛﻤﻦ
ﻧـﻬــﺎﺋــﻲ اﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ اﻷوروﺑ ـﻴ ــﺔ،
وﻫﻮ ﻣﺪﻋﻮ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﺑﻄﻞ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.
وﻳﺤﻞ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ،اﻟﻴﻮم ،ﺿﻴﻔﺎ

وﺑ ــﺪا أن ﻣــﺎﻧـﺸـﺴـﺘــﺮ ﺳـﻴـﺘــﻲ وﺿ ــﻊ ﺧﻠﻒ
ﻇـﻬــﺮه ﻋـﺜــﺮاﺗــﻪ ﻓــﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ وﺳـﻘــﻮﻃــﻪ أﻣــﺎم
ﺗﺸﻠﺴﻲ )ﺻـﻔــﺮ (2-وﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﺑــﺎﻻس )(٣-٢
 ،(٢ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﺠﻴﻞ 29
)،(٢-١
وﻟﻴﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ )١
ﻫــﺪﻓــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺒﻞ ﻣـﺒــﺎراة
اﻟﺜﻼﺛﺎء.
ـﻼث
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻫ ــﺰاﺋ ـﻤ ــﻪ اﻟ ـﺜ ــﻼ
ﻼ

اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﺒﺎرﻳﺎت ﺳﻴﻄﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﻮف ﻋﻠﻰ
ﻻﻋﺒﻴﻪ ،وﺣــﺎول ﻏﻮاردﻳﻮﻻ ﻋﺒﺜﺎ وﺿﻊ ﺣﺪ
ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ ،ﻓﻬﻞ ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻼﺣﻘﺔ؟

ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ ) (1-7ﻓﻲ اﻟﺪور رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻟـﻜــﺄس إﻳـﻄــﺎﻟـﻴــﺎ ،ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﻳ ــﺪرك ﻣــﺪرﺑــﻪ
أوزﻳ ـﺒ ـﻴ ــﻮ دي ﻓــﺮاﻧـﺸـﻴـﺴـﻜــﻮ أن ﻣـﻘـﻌــﺪه
ﻋـﻠــﻰ دﻛ ــﺔ اﻟ ـﺒــﺪﻻء ﺑ ــﺎت ﻣ ـﻬــﺪدا ﻓــﻲ ﺣــﺎل
ﻋﺪم اﻟﻔﻮز.
وﺷـ ـﻬ ــﺪت اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة ﻃ ـ ــﺮد اﻟ ـﻤ ـﻬــﺎﺟــﻢ
اﻟﺒﻮﺳﻨﻲ إدﻳﻦ دزﻳﻜﻮ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
أن اﻹﻳ ـﻘــﺎف ﻻ ﻳـﺴــﺮي ﻋﻠﻰ ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت اﻟـ
"ﺳﻴﺮي أ" ،ﻓﺈن ﻣﺼﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ ﺑﻴﻦ
ﻳﺪي اﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ.
وﺳــﻮاء ﻟﻌﺐ دزﻳﻜﻮ أم ﻏــﺎب ،ﻻ ﻳﻤﻠﻚ
دي ﻓــﺮاﻧ ـﺸ ـﻴ ـﺴ ـﻜــﻮ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ ﻫــﺎﻣــﺶ
اﻟﺘﻔﺎؤل ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺠﻮم ﻣﻴﻼن ،ﻓﺪﻓﺎع
ﻧ ــﺎدي اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ اﻧ ـﻬــﺎر ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎرﻳــﺎت
اﻟﺜﻼث اﻻﺧﻴﺮة ،وﺗﻠﻘﺖ ﺷﺒﺎﻛﻪ  12ﻫﺪﻓﺎ
ﺑﻤﻌﺪل  4أﻫﺪاف ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻮاﺣﺪة.
وﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺪم دي ﻓﺮاﻧﺸﻴﺴﻜﻮ اﻋﺘﺬاره
ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤ ــﺎﻫ ـﻴ ــﺮ اﺛـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﺴـ ــﺎرة ،أﻛـ ـ ــﺪ "ﻟ ــﻦ
اﺳـﺘـﻘـﻴــﻞ" ،وﺗــﺎﺑــﻊ" :ﺗـﺴــﺎء ﻟــﺖ وﺻــﺎرﻋــﺖ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﺟﻮﺑﺔ ﺷﺎﻓﻴﺔ وواﺿﺤﺔ".
وﻛــﺎن روﻣــﺎ ﺳﻘﻂ اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻓ ــﻲ ﻓ ــﺦ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎدل اﻣـ ــﺎم أﺗ ــﺎﻻﻧ ـﺘ ــﺎ )،(3-3
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗـﻘــﺪم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺸﻮط
اﻻول ،وﺑﺪا ﻣﺘﺠﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮزه اﻟﺮاﺑﻊ

ﺗﻮاﻟﻴﺎ ،واﻟﻌﺎﺷﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻋﺠﺰ
ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺘﻘﺪﻣﻪ.
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻞ ،ﻧـﺠــﺢ ﻣـﻴــﻼن ﻓــﻲ اﻟـﻔــﻮز
ﻋﻠﻰ روﻣﺎ ﻓﻲ آﺧﺮ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻴﻦ ،آﺧﺮﻫﻤﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ذﻫــﺎب اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ اﻟـ ــﺪوري ﻋـﻠــﻰ ﻣﻠﻌﺒﻪ ﺳــﺎن
ﺳ ـﻴ ــﺮو )ﺟ ــﻮزﻳـ ـﺒ ــﻲ ﻣـ ـﻴ ــﺎﺗ ــﺰا( ) (2-1ﻓــﻲ
أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ
ﻟــﻪ أن ﺣﻘﻖ  3اﻧـﺘـﺼــﺎرات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧ ــﺎدي اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ ﻣـﻨــﺬ أن ﻓـﻌــﻞ ذﻟ ــﻚ ﺑﻴﻦ
ﻣﺎﻳﻮ  1995وﻓﺒﺮاﻳﺮ .1996
ورﻏ ــﻢ رﺣـﻴــﻞ اﻟـﻤـﻬــﺎﺟــﻢ اﻻرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﻏﻮﻧﺰاﻟﻮ ﻫﻴﻐﻮاﻳﻦ ﻋﻦ ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟـ ـﻠ ــﻮﻣـ ـﺒ ــﺎردي ،ﻓ ـ ــﺈن ﺑ ــﺪﻳ ـﻠ ــﻪ اﻟ ـﺒ ــﻮﻟ ـﻨ ــﺪي
ﻛ ــﺮﻳ ـﺴ ـﺘ ــﻮف ﺑ ـﻴ ــﺎﺗ ـﻴ ــﻚ اﺛـ ـﺒ ــﺖ ﺻ ــﻮاﺑ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت ﻣﻦ
ﺟ ـﻨــﻮى ،إذ ﻗ ــﺎد ﻣـﻴــﻼن ﻟـﻠـﺘــﺄﻫــﻞ ﻟﻨﺼﻒ
ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ
ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ -2ﺻﻔﺮ اﻟﺜﻼﺛﺎء ،ﺑﻌﺪ أن ﺧﺎض
ﻣﺒﺎراﺗﻪ اﻷوﻟــﻰ ﺑﻘﻤﻴﺺ "روﺳﻮﻧﻴﺮي"
اﻟﺴﺒﺖ ﺿﺪ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ﺑﺎﻟﺬات ،ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة
اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوري ﻋﻠﻰ
"ﺳﺎن ﺳﻴﺮو".
واﻷﻫ ـ ـ ـ ـ ــﻢ أن ﺑـ ـﻴ ــﺎﺗـ ـﻴ ــﻚ ﻣ ـ ـﻨـ ــﺢ ﻣ ـﻴ ــﻼن

اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻔﻮز ﺑﻠﻘﺐ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻟـﻠـﻤــﺮة اﻷوﻟـ ــﻰ ﻣـﻨــﺬ  2003ﻋـﻠــﻰ ﺣﺴﺎب
ﺛــﺎﻧــﻲ ووﺻ ـﻴ ــﻒ ﺑـﻄــﻞ اﻟ ـ ــﺪوري وﻣ ــﺪرب
"روﺳﻮﻧﻴﺮي" اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎرﻟﻮ أﻧﺸﻴﻠﻮﺗﻲ.
ورﻓﻊ اﺑﻦ اﻟـ 23ﻋﺎﻣﺎ اﻟﻘﺎدم اﻟﻰ ﻣﻴﻼن
ﻣﻦ أﺟــﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ رﺣﻴﻞ ﻫﻴﻐﻮاﻳﻦ اﻟﻰ
ﺗـﺸـﻠـﺴــﻲ اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺰي ،رﺻ ـﻴ ــﺪه اﻟ ــﻰ 21
ﻫﺪﻓﺎ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت،
ﺑـﻴـﻨـﻬــﺎ  8ﻓ ــﻲ  3ﻣ ـﺒــﺎرﻳــﺎت ﺧــﺎﺿـﻬــﺎ ﻓﻲ
اﻟﻜﺄس.

ً
إﻧﺘﺮ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﻣﺠﺪدا

وﺗـ ـﺒ ــﺪو اﻟ ـﻔ ــﺮﺻ ــﺔ ﻣ ـﻬ ـﻴ ــﺄة أﻣ ـ ــﺎم إﻧـﺘــﺮ
ﻣ ـ ـﻴ ـ ــﻼن اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺚ ) 48ﻧ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺔ( ﺧـ ــﻼل
اﺳـﺘـﻀــﺎﻓـﺘــﻪ ﺑــﻮﻧــﻮﻟـﻴــﺎ أﺣ ــﺪ ﻓ ــﺮق اﻟـﻘــﺎع،
ﻟﻠﻨﻬﻮض ﻣـﺠــﺪدا ﺑﻌﺪ ﻋـﺜــﺮاﺗــﻪ اﻟـﺜــﻼث:
أﻣﺎم ﺳﺎﺳﻮوﻟﻮ )ﺻﻔﺮ-ﺻﻔﺮ( ،وﺗﻮرﻳﻨﻮ
)ﺻﻔﺮ (1-ﻓﻲ اﻟﺪوري ،وﻻﺗﺴﻴﻮ ﺑﺨﺮوﺟﻪ
ﻣﻦ رﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻜﺄس ﺑﺮﻛﻼت اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
 3-4ﺑ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎدل  1-1ﻓ ــﻲ اﻟــﻮﻗ ـﺘ ـﻴــﻦ
اﻷﺻﻠﻲ واﻹﺿﺎﻓﻲ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة ﻧﺎﻏﺘﺲ وروﻛﺘﺲ
وﺳـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮوك اﻟ ــ"ﺗ ــﺮﻳ ـﺒ ــﻞ داﺑـ ــﻞ"
) 10أو أ ﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﺛـ ـ ــﻼث ﻣــﻦ
اﻟـﻔـﺌــﺎت اﻹﺣـﺼــﺎﺋـﻴــﺔ اﻟﺨﻤﺲ

اﻷ ﺳ ـ ـ ــﺎ ﺳـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ( ر ﻗـ ـ ـ ــﻢ  18ﻫـ ــﺬا
اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ ﻣ ــﻊ  14ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ و12
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و 14ﺗﻤﺮﻳﺮة ﺣﺎﺳﻤﺔ.

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ

اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز

5:05

ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ – ﻣﺎن ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ

beINSPORTS HD2

7:30

ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ  -أرﺳﻨﺎل

beINSPORTS HD2

اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
2:00

ﻓﻴﺎرﻳﺎل  -اﺳﺒﺎﻧﻴﻮل

beINSPORTS HD3

6:15

رﻳﺎل ﺑﻴﺘﻴﺲ – اﺗﻠﺘﻴﻜﻮ
ﻣﺪرﻳﺪ

beINSPORTS HD3

10:45

رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ  -أﻻﻓﻴﺲ

beINSPORTS HD3

اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
2:30

ﺳﺒﺎل  -ﺗﻮرﻳﻨﻮ

beINSPORTS HD4

5:00

أودﻳﻨﻴﺰي  -ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ

beINSPORTS HD13

5:00

ﺟﻨﻮى  -ﺳﺎﺳﻮوﻟﻮ

beINSPORTS HD4

8:00

اﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن  -ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ

beINSPORTS HD4

10:30

روﻣﺎ  -ﻣﻴﻼن

beINSPORTS HD4

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

وحش بشري يغتصب جثة
تابعوا عواقب
«التقاعد المبكر»!

حكم على رجــل بالسجن
ســت سـنــوات إلقــامـتــه عالقة
ج ـن ـس ـي ــة مـ ــع جـ ـث ــة فـ ــي دار
جنائزية كــان يريد سرقتها
ت ـ ـحـ ــت تـ ــأث ـ ـيـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــدرات
والكحول ،بحسب ما أعلنت
محكمة برمنغهام في وسط
إنكلترا.
وقـ ـ ــال الـ ـق ــاض ــي م ـل ـبــورن
إنمان خالل تالوة الحكم في
ّ
ح ــق قــاســم خ ــرم ( 23عــامــا)
أم ــس األول إن "االنـتـهــاكــات
ّ
التي اقترفها تتخطى العقل
البشري".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف" :ل ـ ـ ــم أع ـ ـلـ ــم فــي
حـيــاتــي بـحــالــة مـمــاثـلــة ولــم
أجد مثلها في التاريخ .ومن
ّ
تصور انتهاك حرمة
الصعب
المتوفين بهذه الطريقة".
وقـ ـ ــد أدي ـ ـ ــن خـ ـ ــرم بـتـهـمــة

عبدالمحسن جمعة

أقــر مجلس األمــة بشقيه النيابي والحكومي األربـعــاء
ال ـم ــاض ــي ق ــان ــون ال ـت ـقــاعــد ال ـم ـب ـك ــر ،رغـ ــم ك ــل ال ـس ـج ــاالت
والمحاذير الفنية واالقتصادية التي رافقت نقاشاته وإعداد
مواده ،وحالة المزايدة بين األطراف التي صاغت القانون،
ً
ومــا رافقه أيضا من صفقات سياسية ،ولكن في النهاية
تمت الموافقة عليه ضمن العملية الديمقراطية التي تجيز
ً
لألغلبية إقــرار التشريعات وفقا لآللية الدستورية التي
توافق عليها أهل الكويت.
ولكن المصلحة الوطنية في إقرار القوانين محل الجدل
واالختالف ال تقف عند حد التصويت عليها وإقرارها ،بل
يجب أن تستمر وتتابع انعكاسات مثل تلك القوانين على
ً
مصالح الــوطــن والمواطنين ،حتى ال يــدفــع البلد أثمانا
باهظة لتشريعات لم ُتـ َ
ـراع فيها الجوانب الفنية البحتة،
وبالنسبة إلى قانون التقاعد المبكر فإن مقدميه ومناصريه
بـشــروا بأنه سيحل مشكلة البطالة ،والتكدس الوظيفي
في الدوائر والمؤسسات الحكومية ،بينما رأى معارضوه
أنه سيؤدي إلى فقدان أعداد كبيرة من أصحاب الخبرات
الوطنية ،وزيادة االعتماد على العمالة الوافدة من أصحاب
المهن الفنية وذوي الخبرات الوظيفية.
ْ
بين ذلك الــرأي ونقيضه ضاع َمــن يبحثون بصدق عن
المصلحة الوطنية وتعديل التركيبة السكانية ،ولذلك فإن
الجهات المعنية بالتخطيط للبلد وكذلك البحثية عليها
أن تتابع بدقة عند تنفيذ "التقاعد المبكر" ،على مــدى 3
سنوات مقبلة -على سبيل المثال -األعــداد التي ستخرج
ً
ً
بناء على ذلــك القانون ،وخصوصا من أصحاب
للتقاعد
المهن المطلوبة في البلد من الوظائف الطبية والتعليمية
والـهـنــدسـيــة والـتـخـصـصــات ال ـن ــادرة ال ـتــي تـحـتــاج إليها
الكويت ،كما يجب رصد أثر ذلك القانون على طابور طالبي
الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص.
وذلـ ــك ال ــرص ــد والـمـتــابـعــة آلثـ ــار ال ـقــانــون سيجعالننا
فــي المستقبل نـتـنــاول قضية الـتـقــاعــد ومــوقــف مؤسسة
الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة وحــالــة ال ـقــوى الـعــامـلــة الوطنية
مــن واق ــع إحـصــائـيــات ودراس ـ ــات مــوثـقــة ومــوثــوقــة ،ألننا
 ،1996وتم
فــي الكويت فتحنا مــوضــوع التقاعد فــي عــام ً ُ
تعديل نظامه بشكل جذري وشامل ،وبعد  20عاما ف ِتحت
القضية مــرة أخــرى ،وأجــريــت تعديالت مؤثرة على نظام
التقاعد دون أن تكون هناك دراسات أو إحصائيات عن أثر
تعديالت .1996
ً
حاليا وفي ظل الظروف االقتصادية المستجدة ،وتقلبات
سوق النفط ،واالختالالت الكبيرة في الموازنة العامة للدولة
ال يمكن ترك األمــور "سماري"  20سنة مقبلة ُ،بل يجب أن
تتابع وتدرس عواقب "التقاعد المبكر" الذي أقر األسبوع
الماضي فإن كانت إيجابية ،كما بشر مؤيدوه ،فال مانع
ً
حتى من خفض سن التقاعد مرة أخرى إلى  50عاما وبدون
تكلفة على المتقاعد ،أما إذا كانت خالف ذلك فعلى مجلس
األمة المقبل (الفصل التشريعي التالي) أن يعيد نقاش هذا
القانون ويعدل اختالالته وآثاره السلبية على الكويت.

نيويورك تزيد أسعار سيارات األجرة
تتجه أسعار الرحالت بسيارات األجرة
فــي نيويورك والـخــدمــات المتصلة بهذا
القطاع ،مثل" :أوبر" و"ليفت" ،إلى االرتفاع،
ُإثر قرارين قضائيين في هذا الخصوص
نشرا الخميس والجمعة.
ً
واع ـ ـت ـ ـبـ ــارا م ــن م ـن ـت ـصــف ل ـي ـلــة أم ــس،
سترتفع أ سـعــار كــل التنقالت بسيارات
األج ـ ــرة إل ــى مــان ـهــاتــن ب ــواق ــع  2.5دوالر
للمركبات الصفراء التقليدية ،و 2.75دوالر
للسيارات التابعة لخدمات األجــرة (مثل
أوب ــر) ،فــي مسعى لدعم تمويل مشاريع
تطوير قطارات األنفاق ،ومحاولة تخفيف
االزدحام في شوارع أكبر المدن األميركية.
وك ــان السائقون وأصـحــاب السيارات
ال ـص ـفــراء نـجـحــوا فــي إعــاقــة دخ ــول هــذه
الزيادة ،التي سموها "ضريبة االنتحار"،
ً
حيز التنفيذ ،بعدما كان ذلك مقررا في 1
يناير الماضي .ويخشى هؤالء أن تؤدي
هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة إلـ ــى خ ـنــق ال ـق ـط ــاع ال ــذي
يـتــرنــح ،فــي ظــل الـمـنــافـســة بـيــن خــدمــات
األجرة التقليدية والشركات المتخصصة
ً
ال ــواف ــدة ح ــدي ـث ــا ،م ـث ــل" :أوبـ ـ ــر" و"ل ـي ـفــت"
و"جونو".

السنة الصينية ...هجرة بالماليين
بـ ـ ـ ــدأت أك ـ ـبـ ــر ه ـ ـجـ ــرة ب ـشــريــة
سنوية في الصين ،حيث يسافر
مـ ـئ ــات ال ـم ــاي ـي ــن ل ـي ـك ــون ــوا مــع
أسرهم لالحتفال بالعام الصيني
الجديد ،الذي يصادف  5فبراير.
وت ـتــوقــع ال ـس ـل ـطــات إجـمــالــي
 2.99م ـل ـيــار رح ـل ــة بــال ـس ـيــارات
والـ ـقـ ـط ــارات والـ ـط ــائ ــرات خ ــال
الـعـطـلــة الـتــي تستمر  40يــومــا،
وتشير تـقــد يــرات لجنة التنمية

الــوطـنـيــة واإلص ـ ــاح إل ــى زي ــادة
ب ـن ـس ـبــة  %8.3ف ــي ال ـس ـف ــر عـبــر
ال ـس ـكــك ال ـح ــدي ــدي ــة ،و %12في
السفر الجوي.
وفي الوقت نفسه ،من المتوقع
أن ي ـ ـت ـ ــراج ـ ــع ع ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ــرحـ ـ ــات
بالسيارات بنسبة .%0.8
وتتوقع السلطات  1.77مليون
رحلة دولية في المتوسط يوميا
خ ــال األسـ ـب ــوع ال ـح ــال ــي ،طبقا

إلدارة الهجرة الوطنية ،بزيادة
 %8.9مقارنة بالعام الماضي.
ويتم االحتفال بالعام الصيني
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ف ـ ــي ت ـ ــاري ـ ــخ م ـخ ـت ـلــف
سنويا ،طبقا للتقويم القمري،
وهي أهم عطلة صينية وفرصة
للم شمل األســر .وطبقا لألبراج
الفلكية الصينية ،فإن عام 2019
سيكون عام الخنزير.
(د ب أ)

غير أن قاضية في نيويورك أنهت هذه
العرقلة للضريبة .وأعلنت والية نيويورك
أمــس األول ،أن كــل سـيــارات األج ــرة التي
تـجــوب أرج ــاء مــانـهــاتــن عليها استيفاء
هذه الضريبة.
وسيضاف ذلك إلى الزيادة التي دخلت

حيز التنفيذ أمس األول ،جراء تحديد حد
أدنى لألجور التي يتقاضاها السائقون
المتعاقدون مع خدمات األجرة.
(أ ف ب)

إقـ ــامـ ــة عـ ــاقـ ــة ج ـن ـس ـي ــة مــع
جثة في دار جنائزية في 11
نوفمبر الماضي.
وعثر على حمض نــووي
ت ــاب ــع ل ــه ع ـل ــى ال ـج ـث ــة ال ـتــي
لــم تـكـشــف هــويــة صاحبها.
ووج ــدت الجثة مرمية على
األرض خارج التابوت.
وق ـ ـ ــد خـ ـ ـ ـ ّـرب قـ ــاسـ ــم خ ــرم
أي ـ ـضـ ــا الـ ـت ــوابـ ـي ــت األخـ ـ ــرى
ال ـم ــوج ــودة ف ــي الـ ـ ــدار ،وأق ـ ّـر
بأنه دخل الموقع لسرقته.
وت ـب ـ ّـي ــن خـ ــال مـحــاكـمـتــه
أنه كان تحت تأثير الكحول
والمخدرات،
وأوقـ ــف عـنــد خــروجــه من
ال ـ ـ ــدار إث ـ ــر انـ ـط ــاق ص ـف ــارة
اإلنذار.
(أ ف ب)

الثقافة هذا المساء
الفعالية:

أ م ـس ـي ــة مــو س ـي ـق ـيــة

"مشاهد".
الوقت :السابعة مساء.
المكان :مركز اليرموك الثقافي.

وفيات
الجمعة 2019/٢/١
عائشة عبدالله عبدالعزيز البراك زوجة عبدالله علي العمر
 71عاما ،شيعت ،الرجال :ضاحية عبدالله السالم ،ق ،1شارع
الرياض ،م ،11مقابل الشامية ،النساء :قرطبة ،ق ،1ش ،1ج،5
م ،10ت66666132 ،99670770 :

عبدالله عبداللطيف سليمان النجدي

العنف مع حامل ُيغضب السويديين
أث ــار فـيــديــو يـظـهــر حـ َ
ـارســي
أمـ ــن ي ـت ـع ــام ــان ب ـخ ـشــونــة مــع
سـيــدة حــامــل "سـ ــوداء الـبـشــرة"
في إحدى محطات مترو األنفاق
بمدينة استوكهولم ،حالة من
الغضب في السويد.
وقال مسؤولون ،إن السيدة،
ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ب ــرفـ ـق ــة ط ـف ـل ـت ـهــا
الـ ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة ،ضـ ـبـ ـط ــت داخ ـ ـ ــل
المحطة دون تذكرة.

وقالت الـ "بي بي سي" على
موقعها اإللكتروني أمــس ،إن
ال ـس ـيــدة أج ـب ــرت ع ـلــى م ـغــادرة
القطار ،وجرها أفراد األمن إلى
مقعد على رصيف المحطة.
ُ
وأخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذت الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدة إلـ ـ ــى
المستشفى لتلقي العالج ،بينما
أوقف الحارسان اللذان تعامال
مـعـهــا عــن الـعـمــل حـتــى انـتـهــاء
التحقيق في الواقعة.

أستراليا تحذر مواطنيها من الفيضانات :ارتفعوا

 79عاما ،شيع ،الرجال :الزهراء ،ق ،3ش ،314م ،7النساء :الزهراء،
ق ،3ش ،312م ،4ت99666860 ،94447117 :
عويضه محي سعود أرملة مجاهد علوش المطيري
 87عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :ال ـعــزاء بالمقبرة ،الـنـســاء :صباح
الناصر ،ق ،7ش ،109م ،1ت99673744 ،65577600 :
نورة محمود إسماعيل مندني زوجة مبارك سيف مبارك السيف
 65عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :مـشــرف ،ق ،5ش ،15م ،10النساء:
الروضة ،ق ،3ش ،32م ،25ت66003364 ،97941696 :

عمر بدر سعود الصميط

 26عاما ،شيع ،الرجال :ديوان الصميط ،الشويخ ،ق ،4شارع
أح ـمــد الـ ـف ــوزان ،م ،19ال ـن ـســاء :ال ــروض ــة ،ق ،3ش ،31م ،4ت:
22514080 ،66283838

بدر محمد صقر عبداللطيف الفيلكاوي

 58عاما ،شيع ،الرجال :مبارك الكبير ،ق ،5ش ،3م ،2النساء:
سلوى ،ق ،11ش ،2م ،539ت94949421 :

الجمعة 2019/٢/2
عبدالعزيز محمود محمد يوسف مال الله

 61عاما ،شيع ،الرجال :الشهداء ،ق ،1ش ،107م ،9النساء :العدان،
ق ،6ش ،20م ،7ت99978606 ،67722666 ،94499877 :

أـحمد مانع محمد الموينع

 89عاما ،شيع ،الرجال :العديلية ،ديوانية المدلج ،ق ،3م،27
النساء :الدسمة ،ق ،5شارع حمود الرقبة ،م ،30ت،99767665 :
97806665
شمسة سعد عبدالله العبيد أرملة خالد عبداللطيف الغريب
 79عاما ،شيعت ،الرجال :السرة ،ق ،2ش ،7م ،6النساء :السرة،
ق ،2ش ،5م ،27ت99205041 ،96973153 :

خلف أحمد علي الخلف

 82عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :الشامية،
ق ،7ش ،72م ،10النساء :اليرموك ،ق ،4ش ،1م ،8مقابل شارع
المطار ،ت99023564 ،99660435 :

سعود شعيفان سلطان بوشقرة العجمي

 92ع ــام ــا ،ش ـي ــع ،ص ـب ــاح ال ـس ــال ــم ،ق ،10ش ،2ج ،4م ،26ت:
66595551

معصومة عباس حسين قلي

 74عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :مسجد الوزان،
غرب مشرف ،ضاحية مبارك العبدالله ،النساء :الرميثية ،ق،3
شارع طاهر أحمد البغلي ،ج ،33م ،1العزاء اعتبارا من يوم غد،
ت99818379 ،66761130 :
نورة تركي نايف العتيبي زوجة خلف خدام العتيبي
 53عــامــا ،تشيع الـيــوم بعد صــاة العصر ،بمقبرة صبحان،
الرجال :صباح السالم ،ق ،12ش ،1ج ،1م ،66النساء :الفحيحيل،
ق ،9شارع أبو فراس الحمداني ،م ،40ت99474551 ،97403351 :

خالد خلف هضيبان العتيبي

 57عــامــا ،يشيع الـيــوم بعد صــاة العصر ،بمقبرة صبحان،
الرجال :خيطان ،ق ،10ش ،1م ،22النساء :الشهداء ،ق ،3ش،314
م ،29ت50901511 :

مواعيد الصالة
بينما حذر مكتب األرصــاد الجوية في والية
كوينزالند في شرق أستراليا من هطول المزيد
من األمـطــار الغزيرة في المنطقة ،ازدادت حدة
الفيضانات التي تضرب المنطقة.
وقــال متحدث بــاســم مكتب األرص ــاد الجوية
أمس إن بعض السكان تم إجالؤهم بالفعل بعد
أيام من األمطار الموسمية ،التي ضربت المنطقة
المحيطة بمدينة تاونزفيل الساحلية في شمال
الوالية.

ولــم يـحــدد آدم ب ــازاك أحــد خـبــراء التوقعات
ال ـج ــوي ــة بــال ـم ـك ـتــب عـ ــدد األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن تم
إجالؤهم ،لكنه أضاف أن بعض المناطق وصلت
إلى مستويات فيضان كبيرة.
وتابع "عادة ما يستمر هذا االندفاع الموسمي
أياما قالئل ،لكن هذا الفيضان مستمر منذ أكثر
من أسبوع ،ومن المتوقع أن يستمر بضعة أيام
أخرى أيضا".
ومن المتوقع أن يتراوح منسوب األمطار بين

 150و 200مليمترا عبر تاونزفيل في وقت الحق،
وهو ما يعادل متوسط هطول األمطار في الشهر.
وأص ـ ـ ـ ـ ــدرت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـم ـح ـل ـي ــة عـ ـ ـ ــددا مــن
التحذيرات من الفيضانات صباح أمس ،وطلبت
من السكان تجنب استخدام الطرق والتفكير في
االنتقال إلــى مناطق أكثر ارتفاعا إذا تدهورت
األوضاع.
وعلى النقيض من ذلك ،قال مسؤولو اإلطفاء
إن حرائق الغابات في والية تسمانيا في جنوب

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 :

الـ ـب ــاد أتـ ــت ع ـلــى أك ـث ــر م ــن  462087ف ــدان ــا من
األراضي.
وقــالــت إدارة االط ـفــاء فــي تسمانيا فــي بيان
الليلة قبل الماضية إن نحو  600فــرد يعملون
الحـ ـت ــواء ال ـح ــرائ ــق ال ـت ــي يـسـتـعــر بـعـضـهــا منذ
أسابيع ،ودمر بعض المنازل.
(رويترز)

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

05:15

العظمى 18

الشروق

06:36

الظهر

12:02

العصر

03:06

المغرب

05:28

العشاء

06:46

الصغرى 07
ً
أعلى مد  12:31ظـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
 10:48م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  06:05صب ــاحـ ـ ــا
 05:25م 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 :

