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 20جهة حكومية لم تقدم
بيانات «التنمية المستدامة»

«األعلى للتخطيط» :الملتزمة  9فقط ...والتقرير يعرض في األمم المتحدة يوليو المقبل
محمد جاسم

كـشــف األم ـيــن ال ـعــام للمجلس األع ـلــى للتخطيط والتنمية
د .خالد مهدي أن أكثر من  20جهة حكومية متأخرة في تقديم
ً
بياناتها الخاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،مبينا أن
 9جهات فقط التزمت بتقديم البيانات المطلوبة.
وقال مهدي ،في بيان أصدرته األمانة العامة للمجلس أمس،
عقب اجتماع لجنة التنمية المستدامة ،بحضور أعضاء من
مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص،
وممثلي بعض الجهات الرقابية في البالد ،إن الجهات الملتزمة
تتمثل في وزارات الدفاع والعدل والكهرباء ،إلى جانب الحرس

اقتصاديات

 95.2مليون دينار
أرباح «الوطني –
البحرين» في 2018
بنمو %26
١٧

الوطني ،وبنك الكويت المركزي ،وجامعة الكويت ،والهيئة العامة
للقوى العاملة ،وبنك االئتمان الكويتي ،واإلدارة العامة لإلطفاء،
ً
مشيدا بدقة البيانات التي قدمتها تلك الجهات.
ً
وبينما أكد أهمية تقديم هذه البيانات تمهيدا إلعداد التقرير
ال ـطــوعــي األول ل ــدول ــة ال ـكــويــت وع ــرض ــه عـلــى األم ــم الـمـتـحــدة
في يوليو المقبل ،شــدد على ضــرورة التزام الجهات المعنية
ً
بتقديمها بصورة دقيقة ،لما لها من أهمية كبيرة ،الفتا إلى
أن الكويت التزمت في سبتمبر  2015بتنفيذ أهــداف التنمية
المستدامة.

استثمارية الناهض%92 :
 3صناديق
ً
تحقق ً
من إجمالي
أداء متفوقا
أرباح «بيتك»...
على مؤشر السوق
العام في يناير  ١٤مستدامة
١٨

«األشغال» :آلية لتسريع تفاعل
المقاولين مع شكاوى الطرق

مسيرة فهد العثمان ...انتصار
العزيمة على المعاناة
٠٨

●

علمت «الجريدة» من مصادرها أن وزارة
ً
األشـغــال تــدرس حاليا وضــع آلية لتسريع
تـفــاعــل الـمـقــاولـيــن مــع ش ـكــاوى المواطنين
التي تتلقاها ال ــوزارة مــن جــراء الـطــرق ،مع
تشكيل فريق عمل لمتابعة اإلصالحات التي
يتم تنفيذها.
وقالت المصادر إن تأخر إصــاح الطرق
ً
أدى إلــى تلقي ال ــوزارة مــزيــدا مــن الشكاوى
المكررة بنسبة  %80عن المشكلة الواحدة
فــي نـفــس الـمـكــان ،مبينة أن تـلــك الـشـكــاوى

 %8.1نمو استخدام البطاقات
المصرفية العام الماضي
●

ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة وع ـبــر
الـ « »Call Centerفي الوزارة ،فضحت تخاذل
المقاولين وتباطؤهم عن عالج تلك المشاكل.
يــأتــي ذل ــك ف ــي وق ــت يـعــانــي الـمــواطـنــون
والمقيمون مشكلة تطاير الحصى ،وانتشار
الحفر التي تظهر فجأة أمام قائدي السيارات،
ً
والسيما على الطرق السريعة ،وتعرض كثيرا
ً
منهم لخطر االنـقــاب ،وأحيانا يصل األمر
ً
إلى الوفاة ،كما حدث أخيرا على طريق «كبد»،
حينما انقلبت سيارة بسبب حفرة ،ثم ردمها
المقاول وسفلتها ،بعدما انتشر خبر الحادث
على مواقع التواصل.
02

●

لبنانيون يطالبون
باالقتداء بدميثير
●

بيروت  -ريان شربل

أث ـ ــار إع ـ ــان ع ـض ــو مـجـلــس
األم ـ ــة ال ـكــوي ـتــي ال ـن ــائ ــب خلف
دميثير ،أمس ،تبرعه بـ  10آالف
دوالر وراتـ ـ ـ ــب شـ ـه ــري ألسـ ــرة
الـلـبـنــانــي جـ ــورج زري ـ ــق ،ال ــذي
أحـ ــرق نـفـســه أم ــس األول أم ــام
ً
م ــدرس ــة اح ـت ـج ــاج ــا ع ـلــى عــدم
إعـطــائــه إف ــادة مــدرسـيــة البنته
لـ ـع ــدم تـ ـس ــدي ـ ًـده ال ـم ـس ـت ـح ـقــات
المالية ،موجة من ردود الفعل.
وف ـ ــي ح ـي ــن ش ـك ــر ع ـ ــدد مــن
اإلعالميين اللبنانيين النائب
الكويتي على مبادرتهّ ،
حملوا
الـ ــدولـ ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ـســؤول ـيــة
الحادث ،وعدم قيامها 02

محمد اإلتربي

بـفـعــل الـتـسـهـيــات الـكـبـيــرة ال ـتــي تـتـيـحـهــا الـبـنــوك
ل ـل ـع ـمــاء وال ـت ـح ــدي ـث ــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ال ــاف ـت ــة على
استخدامات البطاقات المصرفية ،نمت التعامالت بتلك
البطاقات خــال الـعــام الماضي بنسبة  ،%8.1إذ بلغ
إجمالي استخداماتها المتنوعة ،بين سحب عبر أجهزة
المصارف ومن خالل نقاط البيع في الداخل والخارج،
ً
 23.856مليار دينار ،مقارنة بـ 22.067مليارا لعام .2017
وبلغت قيمة عمليات السحب النقدي في  2018نحو
ً
 12.377مليار دينار ،مقارنة بـ  12.027مليارا في 2017
بنمو  ،%2.9بينما وصلت قيمة استخدامات 02

«ميليشيات إيران» العراقية ال تريد خروج أميركا

جناح لكتب إيرانية في معرض بغداد الدولي للكتاب المتواصل منذ أيام (أ ف ب)

«الشال» :تقدم
الكويت في مؤشر
مدركات الفساد
كاف
غير ٍ
١٩

ً
اإلجمالي  23.8مليار دينار والسحب النقدي  12.3مليارا

 %80من المطالبات تتكرر بسبب التباطؤ في المعالجة
سيد القصاص

ولفت مهدي إلى أنه استمع ،خالل االجتماع ،إلى المالحظات
على بعض الجهات الحكومية بشأن توفير البيانات المطلوبة،
ً
مشيرا إلى أن لجنة التنمية المستدامة تعتمد البيانات الواردة
إليها من اإلدارة المركزية لإلحصاء.
وأضاف أن االجتماع شهد كذلك تقديم عرض مرئي لمسودة
الـتـقــريــر ال ـطــوعــي ،بـحـضــور ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة ،بـغـيــة أخــذ
مالحظات ممثليها عليه وتدوينها ،على أن يتم تعديلها في
مسودة التقرير ليخرج في أكمل صورة.

بغداد  -محمد البصري

خــال ح ــوار مفتوح فــي بـغــداد مــع قيس الخزعلي،
ق ــائ ــد أبـ ــرز مـيـلـيـشـيــا عــراق ـيــة م ـقــربــة م ــن طـ ـه ــران ،ظل
ع ـشــرات الـغــربـيـيــن ،بينهم الـضـبــاط والــدبـلــومــاسـيــون
واألكاديميون ،الذين حضروا اللقاء األسبوع الماضي،
يدققون الترجمة اإلنكليزية للتصريحات ،مستغربين
ما قاله رئيس حركة «عصائب أهل الحق» ،إنه ال يريد
خروج القوات األميركية من العراق!
ً
ً
ً
ً
وشــاهــد الحضور جـنــراال أميركيا ســابـقــا ،وباحثا
ً
مـقــربــا مــن وزارة الـخــارجـيــة الـبــريـطــانـيــة ،يــدقـقــان مع
معارفهما العراقيين ترجمة الكالم ،ويسجالن مالحظات
عديدة ،إذ يصعب تصديق أن الميليشيات التي ظلت
ط ــوال الـشـهــور األخ ـيــرة ت ـنــادي ب ـضــرورة ط ــرد الـقــوات
األميركية ،تستخدم تعبيرات أخرى مثل «تنظيم قانوني
لوجود القوات» ،وإطالق مباحثات تقنية بين الجانبين
لـتـحــديــد اح ـت ـيــاجــات ال ـع ــراق م ــن ال ــدع ــم واالس ـت ـشــارة
والتسليح ،لكي يكون التعاون العسكري مع واشنطن
ً
ً
واضحا وقانونيا.
ً
وتـعـيــش ب ـغ ــداد مـنــذ بـضـعــة أســاب ـيــع ت ـصــاعــدا في
الدعوات إلى إصدار تشريع نيابي يقضي بخروج نحو
 5000جـنــدي أمـيــركــي مــوجــوديــن فــي ال ـعــراق ،وقــدمــوا
مساندة كبيرة خالل الحرب على «داعش» ،لكن 02

ً
ً
المعارضة الفنزويلية تؤيد تدخال عسكريا

مادورو :لن نكون مثل العراق وليبيا وسورية وأفغانستان
بينما ّ
رج ــح خ ـبــراء أن تــرتـفــع أس ـعــار النفط
الستمرار األزمة في فنزويال ،التي تعد واحدة من
أكبر احتياطيات النفط بالعالم ،لم ّ
يتردد رئيس
البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو ،الذي
ً
ً
اعترفت به نحو أربعين دولة رئيسا مؤقتا ،في
السماح بتدخل عسكري أميركي في بالده لطرد
نيكوالس مادورو من السلطة.
وفـ ــي م ـقــاب ـلــة م ــع وك ــال ــة ف ــران ــس ب ـ ــرس ،ق ــال
ً
غ ــواي ــدو ردا عـلــى س ــؤال عـمــا إذا ك ــان سيسمح
بتدخل عسكري أميركي« :سنفعل كل ما تقتضيه
ال ـضــرورة ،إلنـقــاذ أرواح بـشــريــة ،ولـنــوقــف موت
أطفالنا ،وسنبذل قصارى جهدنا بطريقة مستقلة
وسيادية إلنهاء حالة اغتصاب السلطة ،وإقامة
حكومة انتقالية ،وإجراء انتخابات ّ
حرة».

ّ
وحذر غوايدو ضباط الجيش من عرقلة وصول
ّ
المتكدسة منذ
المساعدات اإلنسانية األميركية
أي ــام بمستودعات على الـحــدود فــي كولومبيا،
ً
قـ ـ ــائـ ـ ــا« :أري ـ ـ ـ ــد أن أرى عـ ـ ــدد ض ـ ـبـ ــاط ال ـج ـيــش
المستعدين الرتكاب جرائم ضد اإلنسانية بعدم
ً
السماح بإنقاذ أرواح الناس األكثر ضعفا .نحو
 300ألــف شخص يواجهون خطر الـمــوت إذا لم
ً
ً
يلقوا اهتماما فوريا».
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،اع ـت ـبــر مـ ـ ـ ــادورو ،أن س ـيــاســات
واش ـن ـطــن ت ـج ــاه بـ ــاده «ت ـش ـبــه س ـيــاســات ـهــا في
دول مثل ليبيا والعراق وسورية وأفغانستان»،
ً
مؤكدا أنه لن يسمح «بحدوث فوضى عبر تشكيل
معارضة مسلحة في البالد ،على غرار ما يجري
في ليبيا».
02

محليات

٠٣
«المحاسبة» :تفعيل
إجراءات تحصيل الديون
المستحقة للحكومة

اقتصاد

١٥
«الخليج» يعلن الفائز
في السحب السنوي
لحساب الراتب

اقتصاد

16
«كفيك» أفضل شريك
لالستثمار المستدام في
الخليج من «بيزنس فيجن»

سيارات

٢٠
هوندا  CR-Vالجديدة
الرحابة والفخامة معًا

ةديرجلا
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ً
المبارك يبدأ زيارة رسمية لألردن غدا ويرعى توقيع اتفاقيات

ّ
رئيس الوزراء يشارك في افتتاح المبنى الجديد للسفارة الكويتية بعمان
اللجنة المشتركة
توقع اتفاقيات
تعاون لتعزيز
العالقات
االقتصادية
واالستثمارية

حجم التبادل
التجاري بين
البلدين يبلغ نحو
 270مليون دوالر

يبدأ رئيس مجلس الوزراء
سـمــو الـشـيــخ جــابــر الـمـبــارك
زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة رس ـ ـم ـ ـي ـ ــة ل ـل ـم ـم ـل ـك ــة
األردن ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـه ــاشـ ـمـ ـي ــة غ ـ ــدا،
تلبية لــد عــوة رئيس ا لــوزراء
األردني د .عمر الرزاز ،حيث
تجسد الزيارة عمق العالقات
وت ـ ـم ـ ـيـ ــزهـ ــا ب ـ ـيـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن،
و بـلــو غـهــا مـسـتــو يــات رفيعة
من التعاون القائم.
وتـ ـت ــزام ــن زيـ ـ ــارة ال ـم ـب ــارك
لـ ـ ـ ــأردن مـ ــع انـ ـعـ ـق ــاد أعـ ـم ــال
ا لــدورة الرابعة للجنة العليا
ال ـم ـش ـتــركــة ب ــرئ ــاس ــة وزيـ ــري
خارجية البلدين ،حيث ُيتوقع
ان ي ــر ع ــى ا لـ ـمـ ـب ــارك وا ل ـ ـ ــرزاز
ت ــوقـ ـي ــع عـ ـ ــدد مـ ــن ات ـف ــاق ـي ــات
الـ ـتـ ـع ــاون ل ـت ـعــزيــز ال ـع ــاق ــات
بمختلف المجاالت ،ال سيما
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة وال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة
واالستثمارية ،كما سيشارك
سـ ـم ــوه فـ ــي افـ ـتـ ـت ــاح ال ـم ـب ـنــى
ال ـج ــدي ــد ل ـل ـس ـفــارة الـكــويـتـيــة
وسط العاصمة ّ
عمان.

وت ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـظـ ـ ــل الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات
(الكويتية -األردنية) الوطيدة
التي أر ســت قواعدها روابط
األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة ووحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة الـ ـ ــديـ ـ ــن
وا لـلـغــة وا ل ـتــار يــخ والمصير
المشترك بالقيادة الحكيمة
ل ـ ـ ــدى ا ل ـ ـب ـ ـلـ ــد يـ ــن ،إذ ت ـح ـظــى
ب ــرع ــاي ــة واه ـ ـت ـ ـمـ ــام بــال ـغ ـيــن
م ـ ــن صـ ــاحـ ــب ال ـ ـس ـ ـمـ ــو أمـ ـي ــر
البالد الشيخ صباح األحمد،
وأخيه العاهل األردني الملك
عـبــدا لـلــه ا لـثــا نــي ،لتطويرها
ن ـح ــو مـ ــا ي ـح ـق ــق ال ـم ـص ـل ـحــة
العليا المشتركة.
وأضـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت ه ـ ـ ـ ــذه الـ ــرعـ ــايـ ــة
ال ـ ـسـ ــام ـ ـيـ ــة خـ ـ ـ ــال الـ ـعـ ـق ــدي ــن
األخ ـيــريــن الـكـثـيــر مــن التميز
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات الـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة
الرسمية التي تعود بدايتها
إ ل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــام  ،1961ي ــؤ ص ـل ـه ــا
ال ـت ـن ـس ـيــق الـ ــدائـ ــم الـمـسـتـمــر
والتطابق في المواقف حيال
مختلف القضايا ،وتؤطرها
اتـفــاقـيــات الـشــراكــة والـتـعــاون

الكويت تدعو إلى محاسبة مرتكبي
العنف الجنسي كأداة حرب
المنيخ :آثاره تمتد ألجيال وتقوض تحقيق المصالحة والسالم
أك ــدت الـكــويــت ان اسـتـخــدام
العنف الجنسي الممنهج كأداة
حرب يعتبر من أبشع الجرائم
ض ــد اإلن ـس ــان ـي ــة م ــوض ـح ــة أن
االثـ ــار الـمـتــراكـمــة ل ـهــذا العنف
ت ــزع ــزع اس ـت ـقــرار المجتمعات
على المديين القريب والبعيد،
داعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع الـ ـ ــدولـ ـ ــي
ومجلس األمن إلى أن يضطلعا
بـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــاتـ ـهـ ـم ــا وع ـ ـمـ ــل مــا
بوسعهما لمنع هــذه الجرائم
وضمان المساءلة لمرتكبي تلك
االنتهاكات.
ج ــاء ذل ــك ف ــي كـلـمــة الـكــويــت
خالل جلسة مجلس األمن مساء
أمس االول ،بصيغة (آريا) التي
أل ـقــاهــا نــائــب ال ـم ـنــدوب الــدائــم
ل ــوف ــده ــا لـ ــدى األم ـ ــم الـمـتـحــدة
المستشار بدر المنيخ.
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـنـ ـي ــخ ان االثـ ـ ـ ــار
ال ـم ـتــراك ـمــة ل ـه ــذا ال ـع ـنــف على
ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات ت ـم ـت ــد ألجـ ـي ــال
وت ـ ـقـ ــوض ت ـب ـع ــات ــه اح ـت ـمــال ـيــة
تـحـقـيــق ال ـم ـصــال ـحــة وال ـس ــام
وتــزعــزع استقرار المجتمعات
على المديين القريب والبعيد.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ان ال ـ ـعـ ــالـ ــم ش ـهــد
ح ـ ــاالت م ــروع ــة م ــن اس ـت ـخ ــدام
العنف الجنسي كأداة لترهيب
الشعوب وتمويل اإلره ــاب من

بدر المنيخ

قـبــل جـمــاعــات مـتـطــرفــة عنيفة
مـثــل مــا يـسـمــى تنظيم الــدولــة
اإلس ــام ـي ــة (داع ـ ـ ــش) وج ـمــاعــة
(بـ ــوكـ ــو حـ ـ ـ ــرام) وغ ـي ــره ـم ــا مــن
المنظمات اإلرهابية.

استهداف االقليات
وأض ـ ــاف "م ــع األسـ ــف رأي ـنــا
كذلك استخدام العنف الجنسي
السـ ـتـ ـه ــداف األقـ ـلـ ـي ــات بـسـبــب
انتماء اتهم العرقية أو الدينية
وتـهـجـيــرهــم قـســريــا فـيـمــا بين
المجتمعات في أوقات النزاعات
كما هو الحال في ميانمار على
سبيل المثال وليس الحصر".

وذكر ان مجلس االمن استمع
ف ــي ش ـهــر أب ــري ــل ال ـمــاضــي إلــى
إح ـ ــاط ـ ــة م ـ ــن قـ ـب ــل م ـم ـث ـل ــة عــن
ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ــدن ــي بـمـيــانـمــار
استعرضت خاللها معاناة أقلية
الروهينغيا المسلمة من العنف
الجنسي الممنهج الذي قد يرقى
إلى التطهير العرقي.
وأشــار الى "ان مجلس األمن
نـجــح فــي وض ــع إط ــار معياري
متين للتصدي للعنف الجنسي
ال ـم ـت ـع ـل ــق بـ ــال ـ ـنـ ــزاعـ ــات ول ـك ــن
القصور يتمثل في عدم تفعيل
القرارات واألدوات بشكل كاف".

ال ـبــال ـغــة  57ات ـفــاق ـيــة ف ــي كل
المجاالت.

العالقات السياسية
ف ـع ـل ــى ص ـع ـي ــد الـ ـع ــاق ــات
الـسـيــاسـيــة بـيــن الـبـلــديــن فــإن
الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاءات والـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارات ب ـيــن
األشقاء ال حصر لها ،وتهدف
في مجملها إلى تنمية أواصر
األخوة وتطوير العمل الثنائي
في شتى المجاالت والميادين،
ال سيما تلك المتعلقة بالعمل
العربي المشترك ،حيث يبلغ
الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ب ـيــن
الجانبين أعلى درجاته.
وتـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
الفلسطينية أفضل مثال على
التنسيق المشترك ،إذ تتوحد
الرؤى الكويتية واألردنية في
المحافل اإلقليمية والدولية
مـ ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ـ ــل نـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرة الـ ـشـ ـع ــب
الفلسطيني ،وإنهاء االحتالل
اإلسرائيلي ،وتحقيق السالم

ال ـ ـعـ ــادل ،اسـ ـتـ ـن ــادا الـ ــى رؤي ــة
ح ــل الــدول ـت ـيــن ،وإق ــام ــة دول ــة
فلسطينية على حدود الرابع
من يونيو  1967وعاصمتها
القدس الشرقية.
ومـ ـ ــن ال ـم ـن ـت ـظ ــر أن يـ ـ ــزداد
ت ــراب ــط ال ـمــوق ـف ـيــن ال ـكــوي ـتــي
واألردن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـج ـ ــاه ال ـق ـض ـي ــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة خـ ـ ـ ــال فـ ـت ــرة
عضوية الكويت في جلسات
مـجـلــس األم ــن ال ــدول ــي ،وذلــك
بعد فــوزهــا بمقعد غير دائــم
ف ــي ال ـم ـج ـلــس ل ـع ــام ــي 2018
و 2019ممثلة عن المجموعة
العربية.

التبادل التجاري
أم ــا عـلــى صعيد الـعــاقــات
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاريـ ـ ــة بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـكـ ــويـ ــت
واألردن ،فقد بلغ حجم التبادل
التجاري (مجموع الصادرات
والـمـسـتــوردات) بين البلدين
نحو  270مليون دوالر حتى

«ناتو» :للكويت دور إيجابي
في شراكة «إسطنبول للتعاون»
أعرب حلف شمال األطلسي (ناتو) عن تقديره لدور الكويت النشيط
في اطار مبادرة اسطنبول للتعاون وتعزيز العالقات بين الحلف الذي
يضم  29عضوا ودول الخليج العربي.
وأك ــد مساعد األمـيــن الـعــام لحلف األطـلـســي لـلـشــؤون السياسية
والسياسة األمنية اليخاندرو الفارغونزاليس لـ "كونا" أمس أن الكويت
تقوم بدور إيجابي وفاعل في اطار شراكة مبادرة اسطنبول للتعاون
السيما بوصفها بلدا مضيفا سخيا للمركز اإلقليمي لحلف شمال
األطلسي ومبادرة إسطنبول للتعاون.
ووصف المركز اإلقليمي في الكويت بأن له دورا فعاال منذ تأسيسه
في تعزيز تعاوننا العملي والسياسي مع جميع شركاء حلف األطلسي
في الخليج العربي.
وأل ـقــى الـفــارغــونــزالـيــس كلمة خ ــال مــأدبــة غ ــداء لـلـسـفــراء الـعــرب
العاملين في بروكسل استضافها االربعاء الماضي سفير الكويت لدى
بلجيكا ولوكسمبورغ ورئيس بعثتيها لدى االتحاد االوروبي و(ناتو)
جاسم البديوي بمقر إقامته.
وأضاف "بينما نحتفل بالذكرى السنوية الـ  15لمبادرة إسطنبول
للتعاون والـ ـ  25لـلـحــوار المتوسطي اشـيــر إلــى ان شــراكــات الناتو
مكنتنا من تعزيز حوارنا السياسي وتعاوننا العملي بشكل تدريجي
والمساهمة في تحسين األمن اإلقليمي لصالح جميع الدول المعنية".

عالقة فريدة
ومن جهته ،قال السفير البديوي إن لقاء مأدبة الغداء يأتي منسجما
مع العديد من األنشطة التي تنظمها سفارة الكويت في بروكسل من
أجل تقريب العالم العربي من المنظمات الدولية والمؤسسات األوروبية
في العاصمة البلجيكية.
واكد ان "الكويت لديها عالقة فريدة وتاريخية مع الناتو" ،مشيرا إلى
أنها أول دولة خليجية تنضم إلى مبادرة إسطنبول للتعاون ،مردفا:
"أننا نتطلع إلــى تعزيز وتوطيد عالقاتنا في كل الجوانب" ،مشيرا
إلى أن الكويت تخطط هذا العام إلقامة حدث هام لالحتفال بالذكرى
السنوية الـ  15لتأسيس مبادرة إسطنبول للتعاون.
وقال "نحن البلد الوحيد خارج المنطقة األوروبية األطلسية الذي
يستضيف مركز الناتو اإلقليمي ،مستطردا "أننا نتعامل مع الناتو في
العديد من األنشطة مثل ورش العمل والدورات التدريبية التي ال تفيد
الكويت فحسب بل الدول األعضاء بمبادرة اسطنبول للتعاون ايضا".

ً
ن ـهــايــة نــوفـمـبــر  ،2018وف ـقــا
لـ ـبـ ـي ــا ن ــات وزارة ا ل ـص ـن ــا ع ــة
والتجارة والتموين األردنية.
وتـ ــربـ ــط الـ ـك ــوي ــت بـ ـ ــاألردن
اتفاقيات تجارية واقتصادية
واسـتـثـمــاريــة ثـنــائـيــة ،عــاوة
ع ـلــى االت ـف ــاق ـي ــات الـجـمــاعـيــة
منها "اتفاقية التبادل التجاري
ال ـ ـ ـحـ ـ ــر" و"اتـ ـ ـف ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــة ت ـي ـس ـيــر
وتنمية التبادل التجاري الحر
بين الدول العربية" ،واتفاقيات
أخ ـ ـ ــرى ت ـح ــت م ـظ ـل ــة جــام ـعــة
الدول العربية.
ويـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــغ عـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــاء
الـكــويـتـيـيــن الـمـسـجـلـيــن لــدى
"غرفة تجارة عمان"  82شريكا
كــوي ـت ـيــا ب ـح ـصــص إج ـمــال ـيــة
تـ ـق ــارب قـيـمـتـهــا  330مـلـيــون
دوالر.

حجم االستثمارات
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق بــإج ـمــالــي
حجم االستثمارات الكويتية

واصلت المؤسسات والهيئات الكويتية نشاطها
المتجدد في تقديم المساعدات اإلغاثية واإلنسانية
لالجئين والنازحين والمحتاجين في مختلف بقاع
العالم ،وتزامن هذا النشاط مع ذكرى عزيزة على قلوبنا
جميعا ،وهي احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية ،التي
تعد نقطة تحول محورية تتجدد سنويا ،السيما أن
الكويت أضحت العبا أساسيا في المجال اإلنساني.
وأعلنت جمعية الهالل األحمر توزيع  100طن
مساعدات إنسانية في محافظات مأرب والجوف
وعدن وحضرموت اليمنية ،شملت نحو  41ألف
مستفيد ،بالتعاون مع شبكة االستجابة لألعمال
اإلنسانية.
وفـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــأن ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،أكـ ـ ــد م ـس ــاع ــد وزيـ ــر
الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية
نــاصــر الـهـيــن ،أن الـكــويــت عملت عـلــى استيفاء
كامل تعهداتها إلغاثة الشعب السوري ،والبالغة

«األشغال» :آلية لتسريع تفاعل...
وبـعــدمــا أعـلـنــت الـمـتـحــدثــة الــرسـمـيــة فــي ال ـ ــوزارة ،مــديــرة إدارة
التخطيط ،م .إيمان العمر ،أن «األشغال» تقدم خدمة جديدة لتلقي
شكاوى المواطنين عبر «واتساب» على رقم هاتف  ،93333150مع
تفعيل فريق استقبال الشكاوى عبر الـ « »Call Centerعلى الرقم 150
ً
لمزيد من الشفافية في التعامل مع المشاكل ،وحرصا على التفاعل
المباشر مــع الـجـمـهــور ،تفاعل عــدد كبير مــن المواطنين مــع هذا
اإلعالن ،وصبت أغلبية شكاواهم في إطار المطالبة بإصالح الطرق.

 %8.1نمو استخدام البطاقات...

ً
البطاقات البالستيكية عبر أجهزة نقاط البيع إلى  11.477مليارا،
بين الداخل والخارج ،مقارنة بـ  10.040مليارات لعام  ،2017بنمو
.%14.3
وفي نهاية العام الماضي ،بلغ عدد أجهزة السحب اآللي داخل
ً
الكويت  2378جهازا ،في حين بلغ عدد أجهزة نقاط البيع ،59547
ً
علما بأن عدد البطاقات السارية للمواطنين والمقيمين في 2018
بلغ  4.898مــايـيــن ،نـفــذت مــن خاللها  60.8مليون عملية داخــل
الكويت ،و 5.697ماليين خارجها في أسواق ودول مختلفة.

«ميليشيات إيران» العراقية ال تريد...
األمر لم يخرج عن أنه تصريحات كالمية ،وبضعة مقترحات مكتوبة،
نشرها نائب مقرب من زعيم التيار الصدري ،ولم تحظ بمتابعة جادة.

وفي تصريح لوسائل اإلعالم المحلية ،قالت السفارة األميركية
إن ـهــا منفتحة عـلــى تـصــريـحــات قـيــس الـخــزعـلــي وب ــاق ــي ال ـقــادة
ً
المقربين من الميليشيات الذين أخذوا أخيرا الحديث عن ضرورة
الـحـيــاد الـعــراقــي فــي أزم ــات الـشــرق األوس ــط ،وأن على واشنطن
وطهران أن تمتنعا عن استخدام العراق كميدان لتصفية الحسابات
بينهما.
ً
وال يبدو هــذا التحول مفاجئا لألميركيين فقط ،بل إن وزير
النفط اإليراني بيجن زنكنة ،وخالل حديث عاصف مع الصحافة
ً
في طهران ،وصف بأنه «اعتراف مزلزل» ،بدا منزعجا من بغداد،
وقال إن العراقيين يستطيعون مساعدة إيران بألف طريقة سهلة،
لكن حكومة عبدالمهدي ال تتعاون مع طهران.
وفي فيديو تداوله شباب إيرانيون وعراقيون في آن واحد ،نهاية
األسبوع ،قال الوزير اإليراني إن بغداد ال تسدد مليارات الدوالرات
لقاء الغاز اإليراني المستورد ،وتلتزم بعقوبات واشنطن بشكل
دقيق حتى في إطار التبادالت النفطية البسيطة.
ومجمل هذه التطورات دفعت الوفود األكاديمية والصحافية،
التي تتقاطر بشكل غير مسبوق على بغداد ،لحضور مناسبات
ثقافية عديدة هــذه األيــام ،إلــى االنـخــراط في سجال عراقي قديم
جديد ،حول مدى قــدرة إيــران على استخدام حلفائها العراقيين
في المواجهة المتصاعدة مع واشنطن ،ولعل أكثر ما لفت نظر
الباحثين والصحافيين العرب ،الذين يجلسون مع نواب وساسة
عراقيين خالل زياراتهم النادرة للعراق هذه الفترة ،هو الرسائل
ً
المتكررة المصوغة بعناية أحيانا ،والتي يطلقها قادة ميليشيات
وساسة متشددون شيعة ،بمضامين إيجابية ومنفتحة ،موجهة
إلى المحيط العربي واإلدارة األميركية ،وخالصتها أن العراقيين

جابر المبارك

األردنـ ـ ـي ـ ــة خ ـ ــال ع ـ ــام ،2017
ليحتلوا المرتبة الرابعة في
الممتلكات لغير األرد ن ـي ـيــن،
كما أظهره التقرير اإلحصائي
الـ ـص ــادر ع ــن دائ ـ ــرة األراضـ ــي
والمساحة األردنية.

بن سعد« :الفهد ...روح القيادة»
تظاهرة سعودية كويتية تاريخية
أكد حرص خادم الحرمين وبن سلمان على تعزيز التعاون مع الكويت
أك ــد سـفـيــر خـ ــادم الـحــرمـيــن
الـشــريـفـيــن ل ــدى ال ـب ــاد /األمـيــر
سلطان بن سعد ،أن استضافة
الـكــويــت مـعــرض "الـفـهــد ...روح
القيادة" كأول محطة خارجية له
تجسد عمق العالقات التاريخية
الوثيقة والوطيدة بين البلدين
الشقيقين.
وق ـ ـ ــال األم ـ ـيـ ــر سـ ـلـ ـط ــان ،فــي
تـ ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي أم ـ ـ ــس :إن
استضافة الكويت هذا المعرض
ال ــذي يحظى بــاهـتـمــام كويتي
ع ـلــى أع ـل ــى ال ـم ـس ـتــويــات ،تــدل
عـ ـل ــى مـ ـت ــان ــة روابـ ـ ـ ـ ــط األخ ـ ـ ــوة
بين الشعبين فــي ظــل قيادتي
البلدين الحكيمتين.
وأضـ ــاف أن ال ـم ـعــرض ال ــذي
يـنـطـلــق غ ــدا ف ــي م ــرك ــز الـشـيــخ
جابر األحمد الثقافي من شأنه
أن يـ ـك ــون تـ ـظ ــاه ــرة س ـع ــودي ــة
ك ــوي ـت ـي ــة ت ــاريـ ـخـ ـي ــة وث ـق ــاف ـي ــة
ومعرفية تؤصل وتــوثــق عمق
العالقات بين قيادتي البلدين
وشـ ـعـ ـبـ ـيـ ـهـ ـم ــا ،وتـ ـسـ ـت ــذك ــره ــا
األجيال الحالية وفي الحاضر
والمستقبل.
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى أن ت ـخ ـص ـيــص
ج ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاح خ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص لـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة  -الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة فــي
ال ـم ـعــرض الـ ــذي يـسـتـمــر حتى

أيادي الكويت تواصل إغاثة المحتاجين في العالم
قيمتها  1.6مليار دوالر ،منها  300مليون ،بواقع
 100مليون لكل عام ما بين عامي  2016و.2018
من جانبها ،وقعت جمعية النجاة الخيرية الكويتية
ومدينة شانلي أورفا جنوب تركيا بروتوكول تعاون
لتنفيذ مشاريع تعليمية وتنموية لالجئين السوريين
في تركيا.
وفي روما ،قدمت الكويت تبرعا ماليا قيمته مليون
يورو ( 1.2مليون دوالر) ،بهدف المساهمة في إعادة
تجهيز مستشفى بمدينة نورتشا اإليطالية ،التي
تعرضت لــزلــزال مــدمــر ،فــي مسعى لتزويد المنشأة
الطبية بالتكنولوجيات الخاصة بالتشخيص والعالج.
بدوره ،أعرب وزير خارجية نيكاراغوا ،دانيس
مــون ـكــادا ،عــن شـكــره وتـقــديــره لـمــواقــف الكويت
اإلنسانية تجاه شعب نيكاراغوا ،وقيام الصندوق
الكويتي للتنمية بتمويل مشروع مستشفى في
بالده بمبلغ  30مليون دوالر.

فـ ـ ــي األردن ،فـ ـ ـ ــإن ا لـ ـك ــو ي ــت
ت ـح ـت ــل الـ ـم ــرتـ ـب ــة األولـ ـ ـ ــى فــي
حـجــم االس ـت ـث ـمــارات العربية
واألج ـن ـب ـيــة بــالـمـمـلـكــة بقيمة
تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارب  18مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــار دوالر
مـ ــوزعـ ــة ع ـل ــى ع ـ ــدة ق ـط ــاع ــات
أهـمـهــا الـسـيــاحــة والـصـنــاعــة
االسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــراجـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوك
واالتصاالت والعقارات والنقل.
وفيما يتعلق باالستثمارات
الـكــويـتـيــة ف ــي س ــوق األوراق
الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة األردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي (س ـ ـ ــوق
عـمــان الـمــالــي) ،حلت الكويت
ف ــي ال ـمــرت ـبــة ال ـثــال ـثــة بحجم
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات األج ـن ـب ـيــة في
الـ ـب ــورص ــة األردن ـ ـيـ ــة بملكية
أوراق مــال ـيــة قـيـمـتـهــا 1.418
مـلـيــار دوالر ،كـمــا ف ــي نهاية
ديسمبر  2018وفقا لبيانات
مــركــز إيـ ــداع األوراق الـمــالـيــة
األردني.
وف ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــارات
األردنية تملك الكويتيون 126
عقارا في مختلف المحافظات

جانب من حملة توزيع المساعدات في اليمن

يريدون إنهاء القطيعة مع العرب ،وتنظيم العالقة مع أميركا ،ومنع
إيران من زج بغداد في حروبها التي ال تنتهي.
ورغم أن العرب واألجانب يتعاملون مع هذه الرسائل الجديدة
بجدية ،فإن شريحة واسعة من الجمهور العراقي ،في تعليقات
شهدتها مواقع التواصل ،راحــت تسخر وال تصدق أن في وسع
مجموعات سياسية بقيت تــدافــع عــن طـهــران س ـنــوات ،أن تقرر
فجأة بدء «تصحيح» العالقة مع اإليرانيين ،والتعاطي بإيجابية
مــع الــوجــود األمـيــركــي فــي ال ـعــراق ،رغــم أن الـمـصــادر السياسية
تشير بوضوح إلــى وجــود قلق كبير بين الساسة الشيعة حتى
المتشددون ،من تداعيات التصادم األميركي اإليراني ،السيما أن
ً
ً
العراق يشهد غضبا شعبيا على الحكومة بسبب تردي االقتصاد
والبنى التحتية ،وتفشي البطالة بين الشباب ،حيث يترقب الجميع
احتجاجات قد تكون عنيفة مطلع الصيف.

المعارضة الفنزويلية تؤيد...
وذكر مادورو أن «الشعب العراقي كان سيعيش في ظروف أفضل
اليوم لو أن الواليات المتحدة لم تشن الحرب على العراق ،أو أرسلت
المساعدات اإلنسانية إليه».
ورف ــض فــي مــؤتـمــر صـحــافــي أم ــس األول إدخ ــال «الـمـســاعــدات
ً
ّ
متسولين» ،مضيفا «إنهم يقدمون
اإلنسانية المزعومة ،ألننا لسنا
لنا ورق المراحيض مثل الذي يلقيه الرئيس األميركي دونالد ترامب
لشعب بورتوريكو».
فــي غـضــون ذل ــك ،رأى الخبير االقـتـصــادي حـجــاج بوخضور،
والخبير النفطي عبدالسميع بهبهاني ،أن األوضــاع المضطربة

 23ال ـ ـجـ ــاري س ـي ـت ـيــح ال ـم ـجــال
أمام الزوار لالطالع على صور
تعرض للمرة األولــى عن ملوك
السعودية وأمراء الكويت.

التنشئة القيادية
وذكـ ـ ــر أن ال ـم ـع ــرض م ـ ّ
ـوج ــه
ل ـل ـج ـيــل الـ ـح ــال ــي مـ ــن ال ـش ـب ــاب
الخليجيين وا ل ـع ــرب للتعرف
ع ـل ــى سـ ـي ــرة الـ ـمـ ـل ــوك وال ـ ـقـ ــادة
والـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــروف ال ـ ـت ـ ــي ع ــاش ــوه ــا
واإلنجازات التي قدموها ،كما
أن ــه مــوجــه لــأط ـفــال م ــن خــال
تخصيص جناح بعنوان "الطفل
والتنشئة القيادية".
وأع ــرب عــن الشكر والتقدير
ل ـ ـخـ ــادم ال ـح ــرم ـي ــن ال ـشــري ـف ـيــن
ال ـم ـلــك س ـل ـمــان ب ــن عـبــدالـعــزيــز
وول ــي عـهــده األم ـيــر محمد بن
سلمان لحرصهما على تعزيز
روح ا ل ـت ـع ــاون بـشـكــل مستمر
م ــع األشـ ـق ــاء بــال ـكــويــت ف ــي كل
ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى دع ــم
أع ـ ـمـ ــال م ــؤسـ ـس ــة الـ ـمـ ـل ــك فـهــد
الـخـيــريــة ،وم ــن بينها معرض
وفعاليات تاريخ الملك فهد بن
عبدالعزيز.
كما أعرب عن الشكر والتقدير
ل ـن ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـلــس أم ـن ــاء

األمير سلطان بن سعد

المؤسسة رئيس اللجنة العليا
لمعرض وفعاليات تاريخ الملك
فهد بن عبدالعزيز األمير محمد
بــن ف ـهــد ،ووزيـ ــر ال ــدول ــة عضو
مجلس ال ــوزراء رئـيــس اللجنة
التنفيذية للمعرض األمير تركي
بن محمد بن فهد على تنظيم
المعرض في الكويت.

مكتب الشهيد نظم ماراثونه

ً
أكثر من  600متسابق ضمن مهرجان «شكرا»

نظم مكتب الشهيد ،التابع للديوان األميري ،أمــس ،الماراثون
السنوي الثالث ،ضمن مهرجان "شكرا" ،برعاية سامية من سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد.
وقالت مديرة المكتب فاطمة األمير ،في تصريح صحافي عقب
الماراثون ،إن السباق هــذا العام جــاء على مسافة  4كيلومترات،
وشارك فيه أكثر من  600متسابق ،يمثلون جميع الفئات العمرية
مــن المواطنين والمقيمين ،ضمن مـهــرجــان شـكــرا ال ــذي ينظمه
المكتب سنويا بمناسبة االحتفال باألعياد الوطنية.
وأضافت األمير أن برنامج "شكرا  "3هذا العام موجه للمواطنين
والمقيمين ،بينما كان "شكرا  "2موجها للذين عملوا في الكويت
ابــان فترة الغزو الغاشم ،و"شـكــرا  "1موجه لــدول التحالف التي
شاركت في تحرير الكويت.
وأشــارت إلى أنه شــارك في الماراثون هذا العام عدد كبير من
ذوي االحتياجات الخاصة وأسر الشهداء ،مضيفة أنه تم تخصيص
مكافأة مادية قيمة للفائزين العشرة األوائل.

التي تشهدها فنزويال من شأنها قيادة أسعار النفط إلى االرتفاع
ً
على المدى الطويل ،لتأثر معروض النفط العالمي سلبا هذا العام
بفعل تراجعات كبيرة بصادرات الخام من كاراكاس.
وأوضح بهبهاني أن المؤشرات األولية تظهر انخفاض اإلنتاج
ً
بواقع  300ألف برميل منذ اندالع األزمة األخيرة ،متوقعا أن تبلغ
ً
أسعار مزيج برنت معدل  70دوالرا للبرميل نهاية العام الحالي.
(عواصم  -وكاالت) ٢٧

لبنانيون يطالبون باالقتداء...
بمبادرة توازي تلك التي قام بها دميثير.
وقــال اإلعــامــي جو معلوف إن «النائب الكويتي شعر بعائلة
الضحية جورج زريق وتبرع بـ ّ  10آالف دوالر ،والـ ( 128عدد النواب
في البرلمان اللبناني) اللي عنا ّ
غردوا ع تويتر».
وبينما اعتبرت مديرة األخبار بقناة «الجديد» مريم البسام أن
ً
ً
ً
«نائبا كويتيابيتفوق على األمة اللبنانية بكل تبجحاتها نيابيا
ً
ووزاريا» ،قالت اإلعالمية في قناة «ال.بي.سي» ندى اندراوس عزيز،
إن «النائب الكويتي تبرع بـ  10آالف دوالر واللي عنا شو عملوا؟
ً
ً
بــاعــوا كــامــا معسوال على وســائــل التواصل االجتماعي بــدل ما
يعلنوا حالة طوارئ تربوية واجتماعية ومعيشية تما يصير في
جورج زريق تاني».
ً
وذكرت اإلعالمية ليال سعد ،أن «نائبا في مجلس األمة الكويتي
تـبــرع ب ـ  10000$ألوالد زري ــق مــع رات ــب شـهــري للعائلة! مـبــادرة
وال نص نائب لبناني أقــدم عليها! وبعدين بيسألوك ليش بدك
تهاجر؟!».
٢٦

ةديرجلا
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محليات
«المحاسبة» :تفعيل إجراءات تحصيل
الديون المستحقة للحكومة

بحث تقريره للموضوعات العالية المخاطر في اجتماع «االقتصادية الوزارية»
قال ديوان المحاسبة إن فريقا
من الديوان برئاسة وكيل الديوان
إسماعيل الـغــانــم نــاقــش تقريره
للموضوعات العالية المخاطر
ض ـم ــن اج ـت ـم ــاع ل ـج ـنــة ال ـش ــؤون
االقتصادية بمجلس الوزراء.
وأوض ـ ـ ـ ــح ال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـســاعــد
ل ـق ـط ــاع ال ــرق ــاب ــة ع ـل ــى الـ ـ ـ ــوزارات
واإلدارات الـحـكــومـيــة بــالــديــوان
سليمان البصيري ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أن االجتماع عقد
االثـنـيــن الـمــاضــي بــرئــاســة نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة
ل ـش ــؤون مـجـلــس ال ـ ــوزراء رئـيــس
ال ـل ـج ـنــة ال ـ ــوزاري ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة
بـمـجـلــس الـ ـ ــوزراء أن ــس الـصــالــح
وبحضور وزيــر المالية د .نايف
الحجرف.
وذك ــر أن ــه تــم خ ــال االجـتـمــاع
مناقشة تقرير الديوان عن نتائج
ف ـح ـص ــه لـ ـحـ ـس ــاب ــات وسـ ـج ــات
الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـش ـم ــول ــة ب ــرق ــاب ـت ــه
والتوصيات الالزمة لمعالجتها

ل ــرف ــع األداء ال ـم ــال ــي بــال ـج ـهــات
الحكومية المختلفة للسنة المالية
.2018/2017
ولفت الى أن الفريق شدد على
ضرورة اتخاذ إجراءات التنسيق
بين الجهات الحكومية المختلفة
والـجـهــاز الـمــركــزي للمناقصات
بـ ـش ــأن ال ـت ـق ـي ــد ب ــأحـ ـك ــام ق ــان ــون
المناقصات العامة.

التدقيق الداخلي
وأوض ـ ـ ـ ــح أن أهـ ـ ــم ت ــوص ـي ــات
تـقــريــر دي ــوان المحاسبة للسنة
المالية  2018-2017تمثلت بدعم
أجهزة الرقابة الداخلية بالجهات
الحكومية لتعزيز قدرات التدقيق
الداخلي بتلك الجهات.
وأضاف أن من أهم التوصيات
كذلك دعم وتفعيل مبدأ المحاسبة
والـمـســاء لــة لـمــن يثبت تقصيره
في إلحاق الضرر باألموال العامة
واع ـ ـ ـ ــداد جـ ـ ــدول زمـ ـن ــي مـتـكــامــل

سليمان البصيري

إلنجاز كافة المشاريع المدرجة
ض ـم ــن ب ــرن ــام ــج ع ـم ــل ال ـح ـكــومــة
والخطة اإلنمائية للدولة.
وب ـ ـيـ ــن الـ ـبـ ـصـ ـي ــري أن ف ــري ــق
الديوان أوصى أيضا بوضع آلية
واضحة وثابتة لكيفية استغالل
أم ـ ــاك الـ ــدولـ ــة ال ـع ـق ــاري ــة تـمـنــع
استمرار الهدر المرتبط باختيار

َ
رفع أطول علم في العالم اليوم

●

فهد الرمضان

بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي،
د .حامد العازميُ ،
سيرفع صباح اليوم أطول
ع ـل ــم ف ــي ال ـع ــال ــم بـمـنـطـقــة ص ـب ـح ــان ،والـ ــذي
سيتم تسجيله في موسوعة غينيس لألرقام
القياسية بــاســم الـكــويــت ،حيث تقيم اإلدارة
العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية حفال
بمناسبة األعياد الوطنية للكويت.
وأك ـ ــدت م ـص ــادر مـطـلـعــة لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،أن
الوزير العازمي سيكون في مقدمة الحضور،
للمشاركة في الفعالية ،حيث سيعطي الضوء

األخضر لنحو  4000طالب ومعلم وعسكري
لـبــدء عملية رف ــع الـعـلــم ،بـطــول كيلومترين،
منوهة بــأن جـهــودا كبيرة بذلتها "التربية"
ومنطقة مبارك الكبير التعليمية والعاملون
فيها إلنجاز هذا العمل الكبير ،الذي سيساهم
في رفع اسم الكويت ودخولها "غينيس".

طائرات ومظليون
وسـيـشــارك فــي المناسبة عــدد مــن ضباط
وزارتي الداخلية والدفاع ورجال اإلطفاء ،كما
ستشارك طائرات حربية ومظليون.

الـمـسـتـثـمــريــن وتـحـصـيــل مقابل
االنـتـفــاع واعـتـبــار نتائج دراســة
الديوان عن تداخل االختصاصات
بـيــن الـهـيــاكــل التنظيمية وع ــدم
تفعيل بـعــض الـجـهــات المنشأة
حديثا أساس لالجراءات الواجب
اتباعها في هذا الشأن.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال إن ال ـ ـف ـ ــري ـ ــق أوص ـ ـ ــى
أيضا بـضــرورة تفعيل إج ــراءات
ت ـح ـص ـيــل وت ـس ــوي ــة مـسـتـحـقــات
الـ ــديـ ــون ال ـم ـس ـت ـح ـقــة لـلـحـكــومــة
وت ــوجـ ـي ــه الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
بـشــأن تعاملها مــع رقــابــة ديــوان
الـمـحــاسـبــة الـمـسـبـقــة وضـ ــرورة
ال ـت ـق ـيــد ب ــأح ـك ــام ت ـع ـم ـيــم ديـ ــوان
الـمـحــاسـبــة رق ــم ( 6لسنة )2018
عـنــد ع ــرض مــوضــوعــاتـهــا ألخــذ
الموافقة المسبقة بشأنها.
وب ـي ــن أن ف ــري ــق الـ ــديـ ــوان أكــد
أهمية اتخاذ التدابير الوقائية إذ
ترتبط المخاطر المؤسسية بقيام
الجهات العامة بتنفيذ أهدافها
االستراتيجية.

الخالد يقدم أوراق
ً
اعتماده سفيرا بالسعودية
قدم سفير الكويت لدى السعودية
الـشـيــخ عـلــي الـخــالــد الـجــابــر نسخة
من اوراق اعتماده لوزير الخارجية
السعودي د .إبراهيم العساف.
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت سـ ـ ـف ـ ــارة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ــدى
الـمـمـلـكــة ،ف ــي ب ـيــان صـحــافــي أم ــس،
أن ال ـخــالــد ال ـت ـقــى ال ــوزي ــر الـعـســاف
الـخـمـيــس ال ـمــاضــي لـتـقــديــم نسخة
مــن اوراق اع ـت ـمــاده سـفـيــرا للكويت
بالرياض.
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«السكنية» تنتهي من  520شقة بـ «جابر األحمد» في يونيو
 3260قسيمة في «جنوب المبارك» و 509بيوت في شرق تيماء العام المقبل
يوسف العبدالله

تسابق المؤسسة العامة
الزمن لتنفيذ
السكنية ً
للرعاية ً
 36مشروعا حكوميا في شمال
الكويت وجنوبها بأكثر من
مليار دينار على شكل شقق
وقسائم سكنية.

س ـج ـلــت ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـعــامــة
للرعاية السكنية نسب انجاز
ح ــدي ـث ــة ل ـم ـشــاري ـع ـهــا ال ـقــائ ـمــة
ع ـبــر ق ـط ــاع الـتـنـفـيــذ ع ــن شهر
ي ـنــايــر ال ـمــاضــي بــإج ـمــالــي 36
ً
مشروعا قيمتها نحو  1.3مليار
ً
دينار ،منها  15مشروعا تخطت
نسب إنجازها الفعلي النسب
المتعاقد عليها.
وكـ ـش ــف ال ـت ـق ــري ــر ال ـش ـه ــري
ل ـ ـل ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي ح ـص ـل ــت
"الجريدة" على نسخة منه ،أن
مشروع مدينة المطالع السكنية
في عقدها األول المعني بأعمال
ال ـ ـطـ ــرق ال ــرئ ـي ـس ـي ــة وش ـب ـك ــات
خ ــدم ــات ال ـب ـن ـيــة ت ـح ــت تـنـفـيــذ
ال ـت ـح ــال ــف اإليـ ـط ــال ــي ال ـت ــرك ــي،
ً
شهد ارتفاعا في نسب االنجاز
الفعلية الى  %51.98عن النسبة
ال ـت ـع ــاق ــدي ــة ال ـب ــال ـغ ــة %43.59
حتى يناير الماضي ،في حين
ان نـســب ا ن ـجــاز متعهد العقد
ال ـثــانــي م ــن ال ـم ـق ــاول الصيني
لـتـنـفـيــذ الـبـنــى الـتـحـتـيــة لـعــدد
 18519قـسـيـمــة ف ــي  8ض ــواح،
م ــازال ــت م ـتــأخــرة بـعــد بلوغها
 %26.92كنسبة فعلية مقابل

«أمانة األوقاف» :تصفيات مسابقة
الكويت للقرآن تنطلق اليوم
•

محمد راشد

بــرعــايــة س ـمــو أم ـي ــر ال ـب ــاد،
تنطلق اليوم في المسجد الكبير
التصفيات النهائية لمسابقة
الـكــويــت الـكـبــرى لحفظ الـقــرآن
ال ـك ــري ــم وت ـج ــوي ــده ال ـ ـ ــ 22لـعــام
 ،2019تـ ـح ــت شـ ـع ــار "أ حـ ـس ــن
الحديث".
ف ــي ه ــذا الـ ـص ــدد ،ق ــال نــائــب
األمين العام للمصارف الوقفية
باألمانة العامة لألوقاف رئيس
اللجنة التحضيرية للمسابقة
منصور الصقعبي إن فعاليات
مــرح ـلــة ال ـت ـص ـف ـيــات الـنـهــائـيــة
ستبدأ مـســاء الـيــوم بالمسجد
الكبير ،بــرعــايــة وزي ــر األوق ــاف
وال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة وزي ـ ــر
ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون ال ـب ـل ــديــة فـهــد
الشعلة ،وبمشاركة العديد من
ال ـم ـت ـســاب ـق ـيــن وال ـم ـت ـســاب ـقــات
المؤهلين للتصفيات النهائية.
وأوضح الصقعبي أن "1835
م ـشــاركــا يـتـنــافـســون فــي حفظ
كـتــاب ا لـلــه العظيم بالمسابقة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة وم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ال ـ ـنـ ــشء
والـشـبــاب ،وذوي االحتياجات
ال ـخــاصــة وك ـب ــار الـ ـس ــن" ،الفـتــا
الى أن المسابقة ستقام يوميا
في الفترة المسائية من األحد
إلى األربعاء ،وسيكون األسبوع
األول مـ ـخـ ـصـ ـص ــا ل ـ ـلـ ــر جـ ــال،

 %58.99تعاقدية ،بتأخير يصل
إلى .%32
ولـفــت الـتـقــريــر ال ــى ان نسب
االنجاز مرتفعة في الضاحيتين
 N1و N4ف ــي مــدي ـنــة الـمـطــاع
لـتـنـفـيــذ الـبـنــى الـتـحـتـيــة لـعــدد
 4999ق ـس ـي ـم ــة ،ل ـت ـم ـثــل نـســب
االنجاز الفعلية  %21.27أسرع
م ــن ال ـت ـعــاقــديــة ال ـم ـف ـتــرضــة ان
تـكــون  ،%16.97بينما شهدت
نسب االنجاز في الضاحيتين
 N2و N3لتنفيذ البنى التحتية
ل ـع ــدد  4770قـسـيـمــة ،بـتــأخـيــر
طفيف للنسبة الفعلية البالغة
 %15.27مقابل  %18.25نسبة
تعاقدية ،كما انــه مــن المتوقع
ان يتم انجاز الضواحي األربع
ً
ت ـعــاقــديــا ف ــي م ــارس م ــن الـعــام
المقبل ،بعد البدء بتنفيذها في
مارس .2018
وأفاد بأن نسب انجاز تنفيذ
مدينة جنوب عبدالله المبارك
لعدد  3260قسيمة ،في ارتفاع
واضــح لنسب االنـجــاز الفعلية
ال ـتــي بـلـغــت  %21.68الـمـنـفــذة
من قبل شركة "ليماك" التركية"،
لتبدو أســرع من نسب االنجاز

والثاني للنساء ،كما جرت عليه
العادة في المسابقة سنويا.
وأضاف أن "شرائح التنافس
فــي الـمـســابـقــة الـعــامــة هــي فئة
 30ج ــزء ا و 20و 10و 5أج ــزاء،
وفــي مسابقة النشء والشباب
فئة  4أج ــزاء و 3و 2وفـئــة جزء
واحد على اختالف مراحلهم ،مع
وجود شرائح أخرى لفئة ذوي
االحتياجات الخاصة".
وثمن جهود إدارة المسجد
الكبير وتعاونهم المثمر في هذا
المجال ،وجهود جميع الجهات
المشاركة في المسابقة الثانية
وال ـع ـش ــري ــن ،ال ـت ــي ب ـل ـغــت ه ــذا
العام  40جهة خيرية ورسمية،
بـ ـمـ ـخـ ـتـ ـل ــف ش ـ ـ ــرائ ـ ـ ــح وفـ ـ ـئ ـ ــات
المسابقة ذكورا وإناثا.

التعاقدية البالغة  ،%15.97ومن
المتوقع االنتهاء من المشروع
ً
ت ـعــاقــديــا ف ــي اب ــري ــل م ــن ال ـعــام
ال ـم ـق ـبــل ،ك ـمــا ان ن ـســب ان ـجــاز
ت ـن ـف ـيــذ  509بـ ـي ــوت فـ ــي ش ــرق
تيماء المخصصة لفئة "من باع
ً
ً
بيته" شهدت ارتفاعا ملحوظا
ب ـن ـس ـب ــة ف ـع ـل ـي ــة  %12م ـقــا بــل
 %3.44تـعــاقــديــة ،عـلــى ان يتم

ً
االنتهاء من المشروع تعاقديا
في ديسمبر .2020
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر إلـ ـ ـ ـ ــى أن
المؤسسة ماضية فــي استكمال
إنشاء وإنجاز وصيانة  520شقة
للسكن العمودي في مدينة جابر
األحمد السكنية ،بعد بلوغ نسبة
اإلن ـ ـجـ ــاز ال ـف ـع ـل ـيــة ح ـت ــى الـشـهــر
الماضي  %75.10مقابل 72.47

تعاقدية ،ومــن المتوقع االنتهاء
من تنفيذها في  20يونيو المقبل.
وأضـ ـ ــاف ان ق ـط ــاع الـتـنـفـيــذ
ي ـع ـمــل ع ـل ــى اعـ ـ ـ ــداد ال ـب ــرن ــام ــج
الــزمـنــي لتنفيذ  60ع ـمــارة من
الـسـكــن ال ـع ـمــودي تـضــم 1110
شقق بالضاحية االستثمارية
ب ـمــدي ـنــة صـ ـب ــاح االحـ ـم ــد عـبــر
عـقــديــن ،يضم االول  20عمارة

بواقع  390شقة تنفذ عبر شركة
نسيبة للمقاوالت ،ومن المتوقع
االن ـت ـهــاء منها فــي أكـتــوبــر من
العام المقبل ،في حين ان العقد
اآلخــر معني بتنفيذ  40عمارة
بإجمالي  720شقة عبر شركة
الـمـبــانــي الـمـتـحــدة ،وال ـتــي من
ال ـم ـت ــوق ــع االنـ ـتـ ـه ــاء م ـن ـه ــا فــي
يونيو .2021

الشمري لـ ةديرجلا• :مقترح لمنح الصيادلة
حملة الماجستير والدكتوراه بدل تخصص

«اإلعاقة» :ملتزمون بالمعايير
الدولية لتقييم الحاالت

بواقع  250و 500دينار للحد من تسرب القوى الصيدالنية

أكد رئيس اللجان الحركية في الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة
د .سالم الكندري "التزام الهيئة بالمعايير الدولية عند تقييم اإلعاقة
عبر أطباء متخصصين ،فضال عن االطــاع على التقرير الطبي،
وذلك لما يشمله من تشخيص للحالة وتاريخ المرض والفحص
االكلينيكي والفحوصات".
وأوضح الكندري ،في رده على بعض األسئلة المتعلقة بذوي
اإلعاقة ،أن "بعض أنواع معاناة اإلنسان من آالم الديسك تكون قابلة
للعالج والشفاء ،باستثناء بعض الحاالت التي يتم تقييمها وفقا
لمدى تأثير الديسك على الحبل الشوكي واألعصاب ،إذ إن بعضها
ً
ً
ً
قــد يسبب ضعفا أو شـلــا دائ ـمــا مــع تأثير على األداء الوظيفي
اليومي للمريض".
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن َ"مـ ـ ــن يـ ـق ــوم ب ـت ـق ـي ـيــم اإلعـ ــاقـ ــة وش ــدت ـه ــا أط ـب ــاء
متخصصون في أمــراض الجهاز الحركي والعضلي ،وغالبا ما
يكونون من تخصص الطب الطبيعي والتأهيل أو من تخصص
جراحة العظام ،ويتم التقييم الوظيفي للمتقدم بطلب اإلعاقة وفقا
للمعايير العالمية ولمنظمة الصحة العالمية ."WHO

•

منصور الصقعبي

صورة حديثة ألحد األنفاق المنفذة في مدينة المطالع السكنية (تصوير ميالد غالي)

عادل سامي

ك ـشــف مــديــر إدارة ال ـخــدمــات
الـصـيــدالنـيــة ف ــي وزارة الصحة
د .عــايــد الـشـمــري عــن مــراســات
لــرفــع كـتــاب إلــى مجلس الخدمة
ال ـم ــدن ـي ــة ب ـ ــزي ـ ــادة م ـخ ـص ـصــات
ب ــدل تـخـصــص نـ ــادر لـلـصـيــادلــة
ال ـ ـح ـ ــاص ـ ـل ـ ـي ـ ــن ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ش ـ ـ ـهـ ـ ــادة
ال ـم ــاج ـس ـت ـي ــر وال ـ ــدك ـ ـت ـ ــوراه فــي
تخصص الصيدلة اإلكلينيكية،
أسوة ببقية التخصصات الطبية
في وزارة الصحة.
وقـ ــال ال ـش ـم ــري ،ف ــي تـصــريــح
ل ـ ـ "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،إن ـ ــه اقـ ـت ــرح 250
ديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــارا بـ ـ ـ ــدل تـ ـخـ ـص ــص نـ ـ ــادر
لحاملي الماجستير و 500دينار
للحاصلين عـلــى الــدك ـتــوراه في
الـصـيــدلــة اإلكـلـيـنـيـكـيــة ،متمنيا
أن يتم رفــع المتقرح إلــى اللجنة
ال ـم ـخ ـت ـصــة ف ــي وزارة ال ـص ـحــة
لرفعه إلى وزير الصحة د .باسل
ال ـص ـب ــاح لـتـقــديـمــه إل ــى مجلس
الخدمة المدنية.
وأشـ ــار ال ـش ـمــري إل ــى أن مثل
هــذا المقترح سيحد مــن تسرب
ال ـقــوى الـصـيــدالنـيــة الـعــامـلــة في
وزارة الصحة ،حيث إن ال ــوزارة
ابتعثتهم الستكمال ا لــدرا ســات

العليا ،وعقب عودتهم لم يجدوا
المقابل المناسب ،حيث اضطروا
إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـقـ ــديـ ــم اس ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ـ ـهـ ــم أو
الحصول على فرص عمل أخرى
تناسب مؤهالتهم.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا ل ـ ـص ـ ـي ـ ــد ل ـ ــة
اإلكلينيكية يقصد بها أن يكون
ض ـمــن ال ـف ــري ــق ال ـط ـبــي صـيــدلــي
مـ ـتـ ـخـ ـص ــص ي ـ ـ ـقـ ـ ــوم ب ــالـ ـج ــول ــة
الـصـبــاحـيــة م ــع األطـ ـب ــاء ،ويـقــدم
لـ ـه ــم ال ـ ـم ـ ـشـ ــورة الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ف ـي ـمــا
يـ ـخ ــص األدويـ ـ ـ ـ ـ ــة والـ ـتـ ـف ــاع ــات
الدوائية وطريقة استخدام الدواء
وفاعليته ،وهذه المشورة تساهم
في رفع جودة الخدمات الصحية
ال ـم ـق ــدم ــة ،وت ـس ــاع ــد ف ــي عـمـلـيــة
ت ـقــديــم خ ــدم ــة أف ـض ــل لـلـمــريــض
داخ ـ ــل األجـ ـنـ ـح ــة أو عـ ــن طــريــق
العيادات الخارجية.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ـ ـ ـ ــه تـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـب ـ ــدء
وتطبيق هذا النظام في األقسام
ال ـ ـص ـ ـي ـ ــدالن ـ ـي ـ ــة فـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ــدد م ــن
مستشفيات وزارة الصحة ،ممن
ت ـتــوافــر ب ــه األيـ ــدي الـصـيــدالنـيــة
ال ـم ــؤه ـل ــة م ــن ال ـحــاص ـل ـيــن عـلــى
الشهادات العلمية من ماجستير
ودكتوراه في الصيدلة السريرية.
وأكــد وجــود تعاون بين إدارة
الـ ـخ ــدم ــات ال ـص ـي ــدالن ـي ــة وكـلـيــة

عايد الشمري

الفحص اإلكلينيكي

الـ ـصـ ـي ــدل ــة بـ ـج ــامـ ـع ــة الـ ـك ــوي ــت،
مشيرا إلى أن من بين أشكال هذا
التعاون ،انتداب عدد من صيادلة
وزارة ال ـص ـحــة ان ـت ــداب ــا جــزئـيــا
ل ـت ــدري ــب ط ـل ـبــة ك ـل ـيــة ال ـص ـيــدلــة
ف ــي مـبـنــى ال ـك ـل ـيــة ،وذلـ ــك لطلبة
الدفعة الثالثة بعد ترشيحهم من
مسؤوليهم ،وكذلك يتم ترشيح
صيادلة من ذوي الكفاءة والخبرة
العلمية والعملية لتدريب طلبة
الدفعات الرابعة والخامسة في
مــراكــز الــرعــايــة الصحية األولـيــة
والمستشفيات العامة.

وقال" :في أي تقييم وظيفي ألي شخص يتم الرجوع واالطالع
على التقرير الطبي ،وذلك لما يشمله من تشخيص للحالة وتاريخ
الـمــرض والفحص االكلينيكي والفحوصات ،غير أنــه فــي بعض
األح ـيــان ال يـتــم ذك ــر التفاصيل الــدقـيـقــة ال ـضــروريــة الــازمــة قبل
تحديد رأي اللجنة" ،مضيفا أن "رأي الطبيب المعالج والــذي قد
يكون مذكورا في التقرير الطبي هو رأي من طبيب ملم باألمراض
وعالجها بشكل خــاص ،وهــو فــي بعض األحـيــان يكون غير ملم
بطرق تقييم اإلعاقة وتأثيرها على الشخص ،لذلك فإن رأي الطبيب
المعالج غير ملزم في حالة تقييم اإلعاقة".
وذكــر أن "تقييم اإلعــاقــة يعتمد على مــدى تأثير الديسك على
ً
الحبل الـشــوكــي واألع ـص ــاب ،إذ إن بعضها قــد يسبب ضعفا أو
ً
ً
شلال دائما مع تأثير على األداء الوظيفي اليومي للمريض ،مثل
القدرة على المشى أو استخدام كرسي متحرك أو عدم التحكم في
البول أو البراز".

مال الله 10.5 :ماليين دينار مبيعات جمعية
اليرموك في  ...2018وتوزيع  %10من األرباح
«زيادة الودائع لدى البنوك  500ألف دينار لتبلغ  3.5ماليين»
•

جورج عاطف

قــال رئيس جمعية اليرموك
التعاونية عبدالعزيز مــال الله
إن م ـب ـي ـعــات ا لـجـمـعـيــة للسنة
المالية المنتهية في 2018/8/31
بـلـغــت  10.596مــايـيــن دي ـنــار،
وألول مرة في تاريخ الجمعية
يصل مجمل ربح المتاجرة إلى
 1.083.795مليون ،حيث بلغت
ن ـس ـبــة م ـج ـمــل ربـ ــح ال ـم ـتــاجــرة
للمبيعات  10.228فــي ا لـمـئــة،
بزيادة مقدارها  24.774ألفا عن
العام الماضي.
وأضاف مال الله ،في تصريح
صحافي ،أن صافي الربح وصل
إلى  1.096.921مليون ،ونسبة
صافي الربح للمبيعات بلغت
 10.702في المئة ،موضحا أن
الجمعية حققت نقلة نوعية في
زي ــادة حجم اإليـ ــرادات العامة،
حيث بلغت  1.648.315مليون،

بــزيــادة  58.795ألـفــا عــن الـعــام
السابق.
وبـ ـ ـي ـ ــن أنـ ـ ـ ــه سـ ـيـ ـت ــم تـ ــوزيـ ــع
الـ ـح ــد األق ـ ـصـ ــى  10فـ ــي ال ـم ـئــة
ك ـعــائــد أرب ـ ــاح ع ـلــى مـشـتــريــات
المساهمين ،طبقا لقرارات وزارة
ال ـشــؤون ،وتــوافــر فــائــض مالي
بعد توزيع أرباح المساهمين،
حـ ـي ــث بـ ـل ــغ هـ ـ ــذا الـ ـف ــائ ــض 37
أل ــف دي ـنــار تــم عـمــل مخصص
مهرجانات تسويقية بقيمته،
وسيتم وضع الضوابط الالزمة
الق ـت ـص ــار االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن هــذا
المبلغ للمساهمين فقط.
وأشار إلى أن مجلس اإلدارة
اسـ ـتـ ـط ــاع ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام تـحـقـيــق
إنـجــازات وطفرات بالمؤشرات
الـمــالـيــة للجمعية وال ـخــدمــات
المقدمة للمساهمين ،وترجمت
ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات إل ـ ـ ــى أرق ـ ـ ــام
وخ ـ ــدم ـ ــات واقـ ـعـ ـي ــة مـ ــن خ ــال
ال ـن ـت ــائ ــج ال ـم ــال ـي ــة فـ ــي ن ـهــايــة

السنة المالية للجمعية بتاريخ
 ،2017/08/31والسنة الحالية.
وأفاد بأنه تمت زيادة ودائع
الـجـمـعـيــة ل ــدى ال ـب ـنــوك بقيمة
 500ألف دينار ،حيث بلغت 3.5
ماليين فــي  2018/8/31بنسبة
زيـ ـ ــادة  16.667ف ــي ال ـم ـئــة عن
العام السابق ،وهــذا الرقم يدل
على المركز المالي القوي الذي
تتمتع به جمعية اليرموك.
وتطرق مال الله إلى إنجازات
مجلس اإلدارة عن العام المالي
المنتهي فــي  ،2018/8/31ففي
الـمـجــال التسويقي والـتـجــاري
و ض ــع مـجـلــس اإلدارة ،ممثال
بـلـجـنــة ال ـم ـش ـتــريــات ،ضــوابــط
األمن والسالمة إلدخال أصناف
الشركات الجديدة" ،مع حرصنا
ع ـلــى ان ـت ـق ــاء الـ ـج ــودة الـعــالـيــة
لألصناف".
وت ـ ــاب ـ ــع" :كـ ـم ــا جـ ـ ــرى وض ــع
بعض الضوابط التنظيمية مع

عبدالعزيز مال الله

الـمــورديــن ،بخصوص توحيد
أسـ ـع ــار ال ـم ـس ــاح ــات ال ـم ـتــاحــة
للتأجير على الشركات ،وعمل
عـقــد مــوحــد لجميع الـشــركــات،
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ـ ــن تـ ــوف ـ ـيـ ــر الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
األصناف بأسعار تنافسية مع
مراعاة الجودة والسعر".

سلة أخبار
«اإلنجاز» ينظم «رخصة
المسؤولية المجتمعية»
نظم معهد اإلنجاز املتفوق
للتدريب األهلي واالستشارات
اإلدارية واالقتصادية،
بالتعاون مع الشبكة اإلقليمية
للمسؤولية االجتماعية،
برنامج الرخصة الدولية
للمسؤولية املجتمعية ،من
 3إلى  7الجاري .وقال املدير
العام ملعهد اإلنجاز املتفوق
للتدريب واالستشارات
االدارية واالقتصادية شهاب
العثمان" :تم تنظيم برنامج
الرخصة الدولية للمسؤولية
املجتمعية ،بالتعاون
مع الشبكة اإلقليمية
للمسؤولية االجتماعية،
باعتماد مهني من برنامج
األمم املتحدة لالتفاق
العاملي واألكاديمية الدولية
للمسؤولية املجتمعية،
ملسؤولي بيت الزكاة" .وأشار
إلى أن "البرنامج نفذه
نخبة من املدربني املتميزين
من الكفاءات الوطنية في
مجال التنمية املستدامة ،إذ
تم عرض بعض املبادرات
الناجحة واملتميزة ،مثل فريق
األيادي الخضراء البيئي".

«المكاتب الهندسية» بحثت
مع الغانم االرتقاء بالمهنة
ّ
ثمن اتحاد املكاتب الهندسية
والدور االستشارية عاليًا
جهود رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم واستجابته
للقاء رئيس االتحاد وعدد
من أعضائه ،لبحث عدد من
التشريعات واملواضيع التي
تهدف إلى االرتقاء بمزاولة
املهنة ،والحد من الفساد
اإلداري واملهني الهندسي في
البالد.
وقال رئيس االتحاد بدر
السلمان ،في تصريح أمس،
إن االتحاد ّقدم إلى الغانم
عدة مطالب ،منها دعم
تخصيص مقر له أسوة بباقي
االتحادات املهنية ،موضحًا
أن االتحاد سيبدأ قريبًا ضم
وتسجيل املكاتب الهندسية
التخصصية ،مما يترتب عليه
ضرورة التوسع في بنيته
التحتية .وذكر السلمان أن
االتحاد طالب الغانم بدعم
الضبطية القضائية للكشف
على املكاتب الهندسية والدور
االستشارية للحد من ظاهرة
تأجير الرخص املهنية لها.
وأشار إلى أن االتحاد
أوضح لرئيس املجلس
أيضًا مخاطر وأضرار
قيام الجهات الحكومية
بالتصميم واإلشراف على
مشاريع الدولة ،مشددًا على
ضرورة دعم اإلسراع بوضع
الئحة الشركات املهنية التي
يتضمنها القانون املقر لوزارة
التجارة والصناعة عام .2016

«البلدية» :تركيب 157
إعالنًا لـ «احتفل برقي»
كشفت إدارة العالقات العامة
في بلدية الكويت عن تركيب
إعالنات "املوبي" لحملتها
اإلعالمية الخاصة باحتفاالت
الكويت بأعيادها الوطنية،
عيد االستقالل الـ ،58والذكرى
الــ 28لعيد التحرير ،تحت
شعار "#احتفل_برقي" ،والتي
تهدف إلى توعية املواطنني
واملقيمني باملساهمة في
الحفاظ على النظافة خالل
االحتفاالت.
وقال مدير إدارة العالقات
العامة عبداملحسن أبا الخيل،
في تصريح صحافي ،إن
البلدية ساهمت في حمالت
التوعية التي تهدف إلى
توعية الجمهور بأهمية
النظافة ،واملحافظة على
املمتلكات العامة ،لنقل صورة
عن رقي احتفاالت الكويت
بأعيادها الوطنية ،كاشفا عن
تركيب  157إعالنا في جميع
املحافظات ،فضال عن تزيني
الشوارع وامليادين والجسور
بتركيب  7آالف علم لتلك
الحملة.

«تعاونية الفنطاس» :تنظيف
الشواطئ يجسد حماية البيئة
أكد رئيس جمعية الفنطاس التعاونية ،عويس السبيعي ،أنه بالتعاون
مع فريق بريق التطوعي برئاسة الشيخة انتصار سالم العلي ،وبمشاركة
جمعية الفنطاس الـتـعــاونـيــة ،تــم تنظيف شــاطــئ الفنطاس تحت شعار
"اليوم علينا".
وذكر السبيعي ،في تصريح صحافي ،أمس ،أن تنظيف شواطئ البالد
يهدف إلــى بــث مزيد مــن مـحــاور وأبـعــاد العمل البيئي بشقيه؛ الميداني
والتوعوي ،ويجسد المحافظة على البيئة.
وأضاف أن حملة تنظيف الشاطئ تشجع أفراد المجتمع ،السيما الطلبة،
على التطوع والتنمية ،مبينا أن "مشاركة تعاونية الفنطاس تأتي لتعزيز
مفهوم الشراكة في المحافظة على البيئة ،وترسيخ مبدأ التعاون اإليجابي
بين شرائح المجتمع ،إلبقاء بيئتنا نظيفة وخالية من المخلفات والملوثات".

جانب من حملة جمعية الفنطاس
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«اإليداعات» والجرائم اإللكترونية يستحوذان على اهتمامات المرشحين
فهد التركي

على الرغم من الهدوء النسبي
الذي يخيم على عملية تسجيل
المرشحين لالنتخابات
التكميلية للدائرتين الثانية
والثالثة ،فإن تصريحاتهم
وبرامجهم االنتخابية شهدت
ً
عددا من القضايا الحساسة
في البالد.

ف ــرض ــت ق ـض ـيــة االي ــداع ــات
المليونية الجديدة وتضخم
ح ـســا بــات ن ــواب نفسها على
تصريحات عدد من مرشحي
الـ ـي ــومـ ـي ــن الـ ـث ــان ــي والـ ـث ــال ــث
لالنتخابات ،اذ استنكروها،
وأك ــدوا انـهــا تعكس مستوى
ال ـف ـس ــاد الـ ـ ــذي اس ـت ـش ــرى فــي
البالد ،فيما ذهب آخرون الى
مشكلة تطاير الحصى وسوء
ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة .ووصـ ـل ــت
حصيلة المرشحين حتى امس
الى  16مرشحا بينهم امرأة.
بــدايــة ،ق ــال مــرشــح الــدائــرة
الثانية عبدالرحمن العنجري
إن «أمامنا قضايا مهمة البد
م ــن ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ـي ـهــا ،أهـمـهــا
اإلصالح االقتصادي» ،مشيرا
إل ــى أن ال ـب ـلــد ي ــواج ــه مشكلة
االع ـت ـمــاد عـلــى م ـصــدر واح ــد
ل ـلــدخــل وه ــو ال ـن ـف ــط ،إضــافــة
ال ـ ــى االخـ ـ ـت ـ ــاالت فـ ــي هـيـكـلــة
الميزانية العامة للدولة.

خالد العنزي

صالح الفضلي

محمد السعيد

عبدالرحمن العنجري

خالد العتيبي

هشام الصالح

وب ـي ـن ـمــا ط ــال ــب ال ـع ـن ـجــري
بمراقبة المؤسسات المالية،
شـ ــدد ع ـلــى تـطـلـعــه أن تـكــون
اال نـتـخــا بــات التكميلية حــرة
ونــزيـهــة وشــريـفــة ،وأن ُيـتــرك
الخيار للشعب الكويتي.
وقال مرشح الدائرة الثانية
الــدك ـتــور ص ــاح الـفـضـلــي ان

ظ ـ ـهـ ــور مـ ـش ــاك ــل كـ ـثـ ـي ــرة فــي
ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ـك ــويـ ـت ــي دف ـع ــه
ل ـل ـش ـعــور ب ــاالحـ ـب ــاط خــاصــة
االوضاع التعليمية والصحية
وال ـخ ــدم ــات ،مـبـيـنــا ان وضــع
ال ـط ــرق بــال ـكــويــت ب ــات يمثل
حــالــة (جـ ــرب) مــن ج ــراء ســوء
الطرق وتطاير الحصى فيها.

و ل ـ ـ ـفـ ـ ــت ا لـ ـ ـ ـ ــى ان م ـش ـك ـل ــة
البدون تحتاج الى حل حاسم
وان ـ ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ــي س ـ ــري ـ ــع فـ ـ ــي ظــل
االوضـ ـ ــاع ال ـت ــي يـعـيـشــونـهــا،
مشيرا الى «اننا في مواجهة
فـ ـضـ ـيـ ـح ــة ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ت ـت ـع ـل ــق
ب ــاي ــداع ــات ج ــدي ــدة م ــن الـمــال
السياسي لشراء الذمم وافساد

العملية السياسية بأكملها».
وأوضح الفضلي ان «البلد
ت ــراج ــع ك ـث ـيــرا ف ــي ال ـس ـنــوات
االرب ـ ـ ــع ال ـم ــاض ـي ــة ف ــي م ـجــال
ال ـح ــري ــات ،م ـمــا اوجـ ــد لــديـنــا
ك ـ ـمـ ــا ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا مـ ـ ــن ال ــاج ـئ ـي ــن
السياسيين و قـضــا يــا كثيرة
على المغردين».

وص ــول ــه الـ ــى ال ـب ــرل ـم ــان على
العمل على تنفيذها.
وشدد على ضرورة تحسين
الخدمات وتطوريها بالشكل
الـمـنــاســب ،الفـتــا الــى ضــرورة
طـ ـ ــي صـ ـفـ ـح ــة ال ـم ـح ـك ــوم ـي ــن
وال ـم ـغــرديــن وذل ــك عــن طريق
صاحب السمو أمير االنسانية.

وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي ان ه ـن ــاك
قـ ـض ــاي ــا شـ ـعـ ـب ــوي ــة س ـي ـك ــون
مــن اول المدافعين عنها في
ح ــال وص ــول ــه ال ــى الـبــرلـمــان،
داع ـي ــا ال ــى اي ـج ــاد ح ــل ع ــادل
ومناسب لقضية المقترضين،
وقضيتهم تعتبر من القضايا
المهمة.

أنور الطبطبائي :إسقاط عضوية فارسين ال ينقص من شأنهما
أكد مرشح الدائرة الثالثة انور الطبطبائي
شقيق النائب السابق وليد الطبطبائي الذي
اسقطت عضويته ان هــذه االنـتـخــابــات اتت
بعد ظروف استثنائية وسابقة برلمانية تم
خاللها اسقاط عضوية نائبين ،مشيرا الى
انه بغض النظر عن المالبسات والظروف التي
اوصلت االمور الى هذا الحد فإنها اصبحت
واقعا علينا التعامل معه رغم تحفظنا على
االجراءات التي تمت مؤخرا وادت لهذا القرار.
وقال الطبطبائي عقب تسجيل قيده ضمن
قــافـلــة مــرشـحــي االن ـت ـخــابــات الـتـكـمـيـلـيــة ان
المحزن في االمر ان االسقاط تم لفارسين من
فــرســان مجالس االمــة مــن الصعب تعويض
امثالهما من حيث الكفاءة والنشاط وحسن
االداء والتاريخ المشرف الفتا الى ان اسقاط

عضويتهما ال ينقص من شأنهما .موضحا
ان الكويت فقدت عددا من فرسان هذه القافلة
قد ال يمكن تعويضهم بسهولة وهم خارجها
حاليا لكن بعون الله ثم بحكمة سمو االمير
سيعود الجميع الــى اهلهم وتـفــرح الكويت
جميعا وستكون لنا متابعة لهذا الملف.
وافــاد بقوله :لالسف طفحت على السطح
مرة اخرى قبل ايام قليلة قضية ارقت الشارع
الكويتي يوما ما والتي اثارها النائب رياض
العدساني في موضوع االيــداعــات وتضخم
الحسابات البنكية لعدد من نــواب المجلس
ال ـحــالــي لـتـتـكــرر ل ـنــا م ـش ـكــات كــانــت سببا
رئيسيا في احداث قضية دخول المجلس وهذا
مؤشر خطير جدا على استمرار العبث وشراء
الــذمــم وال ـمــال السياسي والــرشــا باشكالها

والـ ـ ــذي تـسـبــب بـتـشــويــه ال ـع ـمــل الـبــرلـمــانــي
الحقيقي والمفترض منه على وجــه خاص
وعلى سمعة الكويت بشكل عام.
واسـتـهـجــن بـقــولــه ان الـمـضـحــك المبكي
ان تـتـكــرر ه ــذه ال ـم ـمــارســات ويـسـتـمــر فيها
اطرافها دون محاسبة بينما اخوة لنا شرفاء
حاربوا هذه االفة وضحوا بحريتهم في سبيل
الـتـصــدي لـهــذا الـفـســاد ونـجــدهــم االن خــارج
البالد محكومين بالسجن ومهجرين وبعيدين
عن اهاليهم واحبائهم.
وق ــال ان مــؤشــرات الـفـســاد وس ــوء االدارة
وصلت لحدود ال يمكن السكوت عنها حتى
باتت ال تخفى على احد ويتحدث عنها جميع
االطياف ولعل من امثلتها الشهادات المزورة
والقيادات الفاسدة.

وفدا صداقة يزوران التشيك وإيطاليا
وكوريا الجنوبية وسريالنكا
يــزور وفــد مجموعة الصداقة
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ب ــرئ ــاس ــة
النائب شعيب المويزري كال من
جـمـهــوريــة الـتـشـيــك وجـمـهــوريــة
إيطاليا ،خالل الفترة من  10إلى
 16الجاري.
وي ـ ـضـ ــم ال ـ ــوف ـ ــد الـ ـ ـ ــذي ت ــوج ــه
فـجــر أم ــس إل ــى الـتـشـيــك إضــافــة
للمويزري النواب أسامة الشاهين
وسـعــود الشويعر وعبدالوهاب
البابطين وماجد المطيري.
ويزور وفد مجموعة الصداقة
ال ـبــرل ـمــان ـيــة ال ـخــام ـســة بــرئــاســة
الـنــائــب الــدك ـتــور ع ــادل الــدمـخــي
كـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن ج ـ ـم ـ ـه ـ ــوري ـ ــة ك ـ ــوري ـ ــا
الجنوبية وجمهورية سريالنكا
الديمقراطية االشـتــراكـيــة ،وذلــك

الدمخي وفهاد والمرداس خالل المغادرة
خالل الفترة من  10إلى  16فبراير
الجاري.
ويضم الوفد الذي توجه أمس
الى كوريا الجنوبية إضافة إلى
الدمخي النائبين عبدالله فهاد
ونــايــف ال ـم ــرداس ،وتــأتــي زي ــارة

الوفد البرلماني الكويتي ضمن
ال ـج ـه ــود ال ـت ــي ي ـبــذل ـهــا مـجـلــس
األمة من أجل تعزيز الدبلوماسية
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة وتـ ـط ــوي ــر ع ــاق ــات
ال ـت ـع ــاون م ــع ب ــرل ـم ــان ــات الـ ــدول
الصديقة.

أعضاء البرلمان العربي
يشاركون في جلسة
بالقاهرة
يشارك ممثلو مجلس
األمـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان
العربي بالجلسة الثالثة
ل ـ ــدور االن ـع ـق ــاد ال ـثــالــث
م ــن ال ـف ـصــل الـتـشــريـعــي
ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي لـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــرلـ ـ ـم ـ ــان
ال ـعــربــي ال ـم ـقــرر عـقــدهــا
فــي العاصمة المصرية
الـ ـق ــاه ــرة خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
م ــن  10إ لـ ــى  12ف ـبــرا يــر
الجاري.
ويـ ـض ــم الـ ــوفـ ــد الـ ــذي
توجه إلى القاهرة أمس
أعضاء البرلمان العربي
ا ل ـن ــواب خــا لــد العتيبي
وعـسـكــر ال ـع ـنــزي وعـلــي
الدقباسي.

أنور الطبطبائي

هموم
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال م ــرش ــح
ال ــدائ ــرة الـثــالـثــة محمد طــال
الـسـعـيــد ان مــن اك ـبــر الـهـمــوم
التي تواجه الشباب في الوقت
الحالي هي الحريات في ظل
قــوانـيــن االع ــام الحالية مثل
المرئي والمسموع او االعالم
االلكتروني والتي قد تحاكم
م ـ ــن خ ــالـ ـه ــا وي ـ ـ ـ ــزج ب ـ ــك فــي
السجن بسبب تغريدة واحدة
ت ـجــاه ان ـت ـقــاد او وج ـهــة نظر
شخصية ســواء لبلد مجاور
او شقيق او حـتــى شخصية
عامة.
بدوره ،كشف مرشح الدائرة
ال ـثــان ـيــة د .خــالــد ال ـع ـنــزي ان
برنامجه االنتخابي يتضمن
الكثير من القضايا والملفات
التي سيعمل جاهدا في حال

مرشحو الجمعة والسبت
الجمعة 2 /8
• الدائرة الثانية
عبدالرحمن فهد مشاري العنجري.
• الدائرة الثالثة
خالد عبيد عبدالعزيز راشــد العتيبي ،وهشام عبدالصمد
محمد حسين الصالح.

السبت 2 /9
• الدائرة الثانية
خالد عايد جاسم مقضي العنزي ،وصالح محارب سلطان
محمد الفضلي.
• الدائرة الثالثة
أنور مساعد السيد ابراهيم العبدالرزاق الطبطبائي ،ومحمد
طالل عثمان مزعل السعيد.

العدساني :سأفعل أدواتي الدستورية
إذا لم تحل مشكلة سوء الطرق
أك ــد الـنــائــب ري ــاض الـعــدســانــي ان ــه فــي لجنة
الـمـيــزانـيــات تـمــت مـنــاقـشــة قضية س ــوء الـطــرق
والبنية التحتية مع وزيرة األشغال والمسؤولين
بالوزارة وما يعانيه المواطنون والمقيمون على
هذه األرض الطيبة.
ودعا العدساني وزيرة األشغال وكل الجهات
ذات الصلة ا لــى التعاون فيما بينهم لمعالجة
قضية ســوء الطرق وعــدم اهمال األوض ــاع كون
األمور تشير إلى اإلطالة والمماطلة في معالجة
هذه القضية والتي أتلفت ممتلكات الناس ،مشيرا
إلى أنه غير الضرر بالمركبات فإن بعض الشوارع
أصبحت خطيرة بسبب الحفر وهذه القضية هي
األهم للمحافظة على أرواح الناس.
وأضـ ـ ــاف أنـ ــه خـ ــال االج ـت ـم ــاع ت ـطــرق ـنــا إلــى
ت ــوص ـيــات وم ــاح ـظ ــات ديـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة في
هذا الشأن والذي أكد عدم كفاء ة الوزارة إلجراء

صيانة الطرق وعدم استغاللها األمثل لألموال
المعتمدة وضعف الجانب االشرافي على عقود
صيانة الطرق وعدم االلتزام بالمواصفات الفنية
لتنفيذ بعض االعمال وتقادم مواصفات الوزارة
لـلـطــرق ووجـ ــود عـيــوب فــي الـخـلـطــة االسفلتية
المتبعة وال توجد مشكلة تمويلية ضمن ما هو
مقدر رسميا لوزارة االشغال.
وأكد متابعته لهذا الملف واستخدام األدوات
الدستورية فــي حــال عــدم حله أو المماطلة في
مـعــالـجــة ال ـمــوضــوع خــاصــة أن هـنــاك ع ــددا من
ال ـط ــرق الــرئـيـسـيــة والـ ـش ــوارع الــداخ ـل ـيــة حــالـيــا
تسير السيارات على الطبقة األولــى «االسفلت»
باإلضافة إلى الحفر التي قد تؤدي إلى الحوادث،
لذا على المسؤولين عن هذه القضية السرعة في
معالجة الموضوع وحسمه ومعاقبة كل متسبب
أو متراخ.

رياض العدساني

ةديرجلا
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«الشؤون» :صدور أحكام قضائية لمصلحتنا ضد «تعاونيات»
العدواني :نطمح إلنشاء مجمع متكامل لدور الرعاية يضم المسنين والحضانة العائلية
جورج عاطف

أكد السبيعي أن صدور أحكام
قضائية لمصلحة «الشؤون»
ضد عدة جمعيات تعاونية،
يؤكد التزام الوزارة بتطبيق
أحكام القانون ومراعاة
الحقوق المقررة لذوي الشأن.

كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون
القانونية في وزارة الشؤون االجتماعية
مسلم السبيعي ،عن صدور ُجملة أحكام
قـضــائـيــة لمصلحة الـ ـ ــوزارة ،مـنــذ مطلع
العام الجاري ،في دعاوى مرفوعة ضدها
ً
طعنا على قرارات إدارية ،موضحا أنه من
ضمن هذه األحكام ما صدر عن المحكمة
الكلية الــدائــرة اإلداري ــة برفض الــدعــاوى
ً
الـمـقــامــة طـعـنــا عـلــى قـ ــرارات حــل مجلس
إدارة جمعية العدان والقصور ،وعزل أحد
أعـضــاء مجلس إدارة جمعية الصليبية
التعاونية ،وسحب إحدى صاالت األفراح
في منطقة األندلس.
وبين السبيعي ،في تصريح صحافي
أمس ،أن هناك أحكاما صدرت أيضا من

محكمة التمييز تؤيد قرارات الوزارة ،منها
الحكم الـصــادر بــرفــض الــدعــوى المقامة
ً
ضد الــوزارة طعنا على قــرار حل مجلس
إدارة جـمـعـيــة ال ــوف ــرة ال ــزراعـ ـي ــة ،وق ــرار
محكمة التمييز الصادر في غرفة المشورة
بعدم قبول الطعن المقام من ذوي الشأن
ً
طعنا على قرار حل مجلس إدارة جمعية
كيفان التعاونية.
ً
ولفت إلى أن ثمة أحكاما أخرى صدرت
لصالح ال ــوزارة ،منها األحـكــام الـصــادرة
بــرفــض ال ــدع ــاوى الـمـقــامــة ض ــد ال ـ ــوزارة
بطلب الـتـعــويــض عــن األضـ ــرار الناشئة
عــن ص ــدور ق ـ ــرارات الـ ـ ــوزارة بـعــد أن أكــد
القضاء صحة تلك الـقــرارات ،إضافة إلى
ص ــدور الـعــديــد مــن األح ـك ــام مــن درج ــات

ال ـت ـقــاضــي الـمـخـتـلـفــة ب ــرف ــض ال ــدع ــاوى
ً
المقامة طعنا على قرارات الندب والترقية
والمطالبة بـبــدالت وع ــاوات ،حيث أكد
القضاء صحة تلك الـقــرارات ،مضيفا أن
هذه األحكام تؤكد التزام الوزارة بتطبيق
أحكام القانون ومراعاة الحقوق المقررة
لذوي الشأن.

مجمع متكامل
إلى ذلك ،قالت الوكيلة المساعدة لقطاع
الــرعــايــة االجتماعية فــي وزارة الـشــؤون
شيخة العدواني ،في تصريح صحافي ،إن
الوزارة تطمح إلنشاء مجمع متكامل لدور
الرعاية يضم إدارات المسنين والحضانة

ً
«األمن الجنائي» يضبط  14آسيويا يلعبون القمار
في إحدى الساحات الترابية بمنطقة المهبولة
ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم
األمـ ـ ـن ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،ف ـ ــي ب ـي ــان
توضيحي لمقطع فيديو تم تــداولــه على
بعض مواقع التواصل ،ويتضمن قيام عدد
من األشخاص من جاليات آسيوية بلعبون
الـقـمــار ويـتـعــاطــون الـمـسـكــرات فــي إحــدى
الساحات الترابية بمنطقة المهبولة ،أن
مباحث األحمدي كثفت البحث ،بالتعاون
مــع مخفر شــرطــة الـفـنـطــاس ،عبر تسيير
دوريات أمنية لرصد هؤالء األشخاص.
وأضافت اإلدارة أن القوة األمنية تمكنت
من ضبط  ٣أشخاص يلعبون القمار في
ساحات ترابية بمنطقة المهبولة ،محاطة
بعدد كبير من األشجار ،التي تشكل ساترا
كثيفا يحجب رؤيتهم ،ويمنع المركبات
م ــن الـ ــدخـ ــول ل ـه ــا ل ــوج ــود س ــات ــر ت ــراب ــي
محيط بها.
وأشارت إلى أن مكتب مباحث الفنطاس
شن مساء أمس األول ،حملة أمنية أسفرت
ع ـ ــن ضـ ـب ــط  ١٤ش ـخ ـص ــا م ـ ــن ج ـن ـس ـيــات
آس ـيــويــة ،منهم بـعــض األش ـخ ــاص الــذيــن
ظـهــروا فــي مقطع الفيديو الـمـتــداول على
مواقع التواصل.
وبـيـنــت أن الـحـمـلــة أس ـف ــرت ع ــن ضبط
م ــدي ــر ل ـع ـبــة ال ـق ـم ــار وب ــائ ــع ال ـم ـشــروبــات
الـكـحــولـيــة و ١٢آس ـيــويــا ي ـمــارســون لعب
القمار حول طاولة ،وبعد عملية الضبط
تمت إزالة الطاوالت والمخلفات من المكان

حريق منزل باألندلس
وانفجار شقة بالسالمية
قـ ــال م ــد ي ــر إدارة ا ل ـع ــا ق ــات ا ل ـعــا مــة
واإلعـ ـ ـ ــام ب ـ ـ ـ ــاإلدارة الـ ـع ــام ــة ل ــإط ـف ــاء،
العميد خليل األ مـيــر ،إن فــرق اإل طـفــاء
تـعــامـلــت خ ــال عـطـلــة نـهــايــة األس ـبــوع
م ــع ح ــري ــق ان ــدل ــع ف ــي م ـن ــزل بـمـنـطـقــة
األن ـ ــدل ـ ــس ،وانـ ـفـ ـج ــار ب ـش ـق ــة بـمـنـطـقــة
ال ـســال ـم ـيــة ،ول ــم ي ـس ـفــر ال ـح ــادث ــان عــن
وقوع إصابات ،واقتصرا على الخسائر
المادية.
و فـ ــي ت ـفــا ص ـيــل ا لـ ـح ــادث األول ق ــال
العميد األمير إن بالغا ورد الى غرفة
ا ل ـع ـم ـل ـي ــات مـ ـس ــاء أ مـ ـ ــس األول ي ـف ـيــد
ب ـ ــان ـ ــدالع حـ ــريـ ــق فـ ــي م ـ ـنـ ــزل ب ـم ـن ـط ـقــة
األن ــدل ــس ،وع ـنــد وص ــول ف ــرق اإلط ـفــاء
للموقع ّ
تبين لهم أن الحريق نشب في
ا ل ــدور ا ل ـثــا نــي ،فـعـمــدوا ا ل ــى مكافحته
وإخ ـمــاده مــن دون وق ــوع أي إصــابــات
بشرية .و فــي تفاصيل الحريق اآل خــر،
ق ــال الـعـمـيــد األم ـيــر إن بــاغــا ورد الــى
غــر فــة ا لـعـمـلـيــات يفيد بــو جــود انهيار
سقف مطبخ شقة في منطقة السالمية،
وتبين أن سقف المطبخ انهار وسقط
إث ـ ــر انـ ـفـ ـج ــار ن ــاج ــم ع ــن ت ـس ــري ــب غ ــاز
ا ل ـ ـط ـ ـبـ ــخ دون نـ ـ ـش ـ ــوب ح ـ ــر ي ـ ــق ودون
إصابات.

اآلسيويون المضبوطون خالل الحملة
بواسطة بلدية األحمدي ،وإحالة المتهمين
والمضبوطات إلى جهات التحقيق ،تمهيدا
إلبعادهم عن البالد
وشــددت على أن قطاع األمــن الجنائي

مستمر في حمالته على كل مناطق البالد،
لبسط مظلة األمــن واألم ــان ،الفتة إلــى أنه
سيتم فرز دوريــات لمراقبة المكان ،ومنع
مثل هذه التجاوزات على القانون.

وفاة طفلتين بحادثين منفصلين
في الجهراء وحولي
●

محمد الشرهان

لـقـيــت طـفـلـتــان مـصــرعـهـمــا مـســاء
أمــس األول فــي حــادثـيــن منفصلين؛
األول فــي منطقة النسيم بالجهراء،
واآلخ ــر فــي محافظة حــولــي بـشــارع
تونس.
وفـ ـ ــي ت ـف ــاص ـي ــل الـ ـ ـح ـ ــادث األول،
ق ــال م ـص ــدر أم ـن ــي ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" ،إن
األجهزة األمنية في محافظة الجهراء
اس ـت ـن ـف ــرت صـ ـب ــاح أم ـ ــس األول إث ــر
ت ـل ـق ـي ـهــا ب ــاغ ــا مـ ــن مـ ـس ــؤول ــي قـســم
الحوادث في مستشفى الجهراء يفيد
بوصول طفلة تبلغ من العمر  5أشهر
متوفاة إلى قسم الحوادث ،مشيرا الى
انه فور تلقي البالغ توجه رجال أمن
المحافظة ،وشاهدوا جثة الطفلة التي
كانت مصابة بكسور متفرقة.
وأض ــاف الـمـصــدر أن رج ــال األمــن
أبلغوا وكيل النائب العام بالحادث،
والــذي انتقل الى موقع البالغ برفقة
الطبيب الـشــرعــي واألدلـ ــة الجنائية
ا لــى المستشفى وتمت معاينة جثة
الـطـفـلــة ،الف ـتــا ال ــى أن وك ـيــل الـنــائــب
العام أمر برفع جثة الطفلة وإحالتها
الـ ــى ادارة ال ـط ــب ال ـش ــرع ــي ،ب ـعــد ان

اتضح أن سبب الوفاة هو السقوط من
علو (الدور الثاني) ،وان هناك شبهة
جنائية حول الحادث ،ولذا أمر وكيل
الـنــائــب ال ـعــام بالتحفظ عـلــى وال ــدة
الطفلة إلى حين االنتهاء من التحقيق
في أسباب السقوط.

دهس طفلة بحولي
وفــي تفاصيل الحادث اآلخــر ،قال
مـصــدر أمـنــي ل ـ "ال ـجــريــدة" ،إن غرفة
عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا
مساء أمس األول يفيد بوقوع حادث
دهـ ـ ــس فـ ــي م ـن ـط ـقــة ح ــول ــي بـ ـش ــارع
تــونــس ،وان الـحــادث أسفر عــن وفــاة
طفلة عربية تحت عجالت مركبة وافد
عربي يعمل إعالميا.
وأض ــاف الـمـصــدر أن رج ــال األمــن
ورج ـ ــال الـ ـم ــرور ان ـت ـق ـلــوا إل ــى مــوقــع
الـبــاغ ،وشــاهــدوا جثة الطفلة التي
تم نقلها الى ادارة الطب الشرعي من
قبل رجال االدلة الجنائية ،مشيرا إلى
أن رج ــال األم ــن أحــالــوا الــداهــس إلى
مخفر شرطة النقرة ،وسجلت بحقه
قضية دهس ووفاة ،وتم حجزه على
ذمة القضية.

العائلية ،مشيرة إلى أن المباني المتوفرة
ً
حاليا وما تحتويه من خدمات تحتاج الى
مزيد من التطوير لتكون مالئمة للنزالء،
من كبار السن واألطفال.
وعــن نقل تبعية إدارة رعاية األحــداث
إلــى وزارة الداخلية ،بينت العدواني ،أن
ً
األم ــر غير مـطــروح حــالـيــا ،خـصــوصــا أن
وزارة الداخلية ونيابة األحداث موجودتان
ف ــي دور ال ــرع ــاي ــة الـ ـخ ــاص ــة ب ــاألح ــداث
الجديدة وعلى متابعة دائـمــة مــع وزارة
ال ـ ـشـ ــؤون ،الف ـت ــة إلـ ــى أن ه ـن ــاك تنسيقا
وم ـتــاب ـعــة م ـس ـت ـمــرة م ــع ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
لشؤون ذوي اإلعاقة بشأن خدمات المركز
ً
الطبي الذي يواجه نقصا في الكادر ،وجار
ً
متابعة ومعالجة وضعه حاليا.
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محليات

إحالة نائب المدير العام
لـ «التحقيقات» إلى التقاعد
●

محمد الشرهان

علمت "الجريدة" ،من مصدر
أم ـن ــي م ـط ـلــع ،أن ن ــائ ــب رئـيــس
مجلس ال ــوزراء وزيــر الداخلية
ً
أصدر قرارا بإحالة نائب المدير
العام لإلدارة العامة للتحقيقات
اللواء أسعد الرويح إلى التقاعد
بعد بلوغه السن القانونية نهاية
األسبوع الماضي .وقال المصدر
إن ال ـلــواء الــرويــح مــن الـقـيــادات
القانونية في الــوزارة المشهود
لها بالكفاءة ،وتولى خالل فترة
ً
عمله ،التي امتدت طوال  40عاما
ً
تقريبا ،العديد من المناصب ذات
الطابع القانوني.

أسعد الرويح

«الحرس» :تخريج المستجدين األغرار

حجز  18مركبة
مخالفة في حملة
بـ «صناعية أمغرة» مطيران :متابعة التدريب للحفاظ على الجاهزية والكفاءة
نفذت إدارة مرور األحمدي
والجهراء حملة مفاجئة على
منطقة أمغرة ،بعد رصد أرض
ص ـن ــاع ـي ــة تـ ــم تـخـصـيـصـهــا
إلصالح المركبات الرياضية
الـ ـ ـت ـ ــي ي ـس ـت ـخ ــدم ـه ــا ب ـعــض
ال ـ ـم ـ ـخـ ــال ـ ـف ـ ـيـ ــن فـ ـ ـ ــي أع ـ ـم ـ ــال
االستهتار والرعونة ومخالفة
قانون المرور يوميا.
وذكرت اإلدارة أنه تم ضبط
بعض مخالفي اإلقامة ،الذين
يـقــومــون بــإصــاح الـسـيــارات
بـشـكــل غـيــر قــانــونــي ،مبينة
أن ه ـ ــذا ال ـ ـكـ ــراج ي ـع ـت ـبــر مــن
أكبر الكراجات المتخصصة
ف ــي إصـ ـ ــاح هـ ــذا الـ ـن ــوع مــن
المركبات "الـسـبــورت" بطرق
غير قانونية وغير مرخصة.
وأضافت أن مداهمة األرض
ال ـص ـن ــاع ـي ــة ت ـم ــت ب ـع ــد أخ ــذ
الموافقات القانونية ،والعثور
ع ـل ــى مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب  18مــرك ـبــة
م ـخ ــال ـف ــة ل ـق ــوان ـي ــن الـ ـم ــرور،
ي ـ ـح ـ ـمـ ــل بـ ـعـ ـضـ ـه ــا ل ـ ــوح ـ ــات
خ ـل ـي ـج ـي ــة وبـ ـ ـ ـ ــدون ل ــوح ــات
ولوحات مزورة.

جانب من تكريم خريجي الدورة
اح ـت ـف ــل م ـع ـهــد ت ــدري ــب ق ــوات
الـحــرس الــوطـنــي بتخريج دورة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدي ــن األغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ،ال ـت ــي
تـضـمـنــت م ـ ــواد أم ـن ـيــة وإداري ـ ــة
وتــدري ـبــات عملية عـلــى الــرمــايــة
وف ـن ــون ال ـق ـت ــال ،وت ـم ــاري ــن لــرفــع
اللياقة البدنية.
وأل ـقــى مــديــر الـمـعـهــد العقيد
صـ ــالـ ــح م ـ ـط ـ ـيـ ــران كـ ـلـ ـم ــة ،خ ــال
الحفل ،أشاد فيها باألداء المشرف
للخريجين خالل مراحل التدريب،
واسـتـيـعــابـهــم لجميع الـنــواحــي
النظرية والعملية بما يؤهلهم
لالنضمام إلــى العمل العسكري

وأداء واجبهم تجاه وطنهم بكل
كفاءة واقتدار.
وق ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـط ـ ـي ـ ــران إن نـ ـج ــاح
الـ ـخ ــريـ ـجـ ـي ــن ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ج ــاء
ح ـ ـص ـ ـي ـ ـلـ ــة ع ـ ـم ـ ــل دؤوب ع ـ ــدة
أشـ ـ ـه ـ ــر ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ـ ــن ال ـ ـحـ ــرص
ال ـ ــدائ ـ ــم ل ـل ـح ــرس ال ــوطـ ـن ــي عـبــر
وثـيـقــة األه ـ ــداف االسـتــراتـيـجـيــة
" 2020األمـ ــن أوال" عـلــى تــدريــب
ال ـم ـن ـت ـس ـب ـيــن ب ــال ـش ـك ــل األف ـض ــل
وتـ ــزويـ ــدهـ ــم بـ ــأرقـ ــى مـ ــا تــوصــل
إليه العلم العسكري في مجاالت
التدريب.
وأوصــى الخريجين بمتابعة

التدريب للحفاظ على الجاهزية
التامة والكفاءة العالية ليكونوا
مــع زمــائـهــم فــي ال ـحــرس العين
الساهرة على أمن وسالمة الوطن
وأم ــان الـمــواطــن فــي ظــل القيادة
الـ ــرش ـ ـيـ ــدة ل ـس ـم ــو أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد
القائد األ عـلــى للقوات المسلحة
وسمو ولــي عهده األمـيــن .وأدى
الخريجون القسم ،متعهدين ببذل
الغالي والنفيس للذود عن تراب
ال ــوط ــن .وف ــي خ ـتــام ال ـح ـفــل ،قــام
العقيد مطيران بتوزيع شهادات
ودروع التفوق على اوائل الدفعة
والمتميزين.
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مسيرة فهد العثمان ...انتصار العزيمة على المعاناة
ً
ّ
• تجربة عصامية حولت الحرمانً إلى نجاح وقدمت نموذجا يحتذى في كويت الخير
• «دمعة والدتي لم تذهب هدرا بعد قصة كفاح ...ونجاح»

العثمان ونظرة حنين وشوق لوالدته

أحمد الشمري

ضرورة تقديم
الوالء للكويت
والدستور
والحكام الذين
يعتبرون فوق
كل انتماء

المدرسة
أصبحت
بيتي ومالذي
والمدرسون
أهلي وعزوتي
الذين أقضي
أغلب وقتي
معهم

ب ـ ـس ـ ـيـ ــرة حـ ــاف ـ ـلـ ــة ب ــال ـج ـه ــد
والمعاناة ومحاربة الحرمان،
خ ــاط ــب رئ ـي ــس م ـج ـلــس أم ـنــاء
جـ ـ ــام ـ ـ ـعـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط
األميركية ( )AUMفهد العثمان
خـ ــري ـ ـجـ ــي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام الـ ـج ــامـ ـع ــي
الماضي ،مؤكدا أنه ال مستحيل
مع اإلصرار على النجاح في بلد
الخير الذي ّ
يؤمن لمواطنيه كل
مقومات الحياة الكريمة.
ومن وحي سيرته ومسيرته،
دعا العثمان الطلبة الى ضرورة
االب ـت ـعــاد ع ــن الـسـلـبـيــات الـتــي
تعكر مستقبلهم ،خالل دخولهم
ً
للحياة العملية ،مطالبا إياهم
بـعــدم الـسـمــاع لـلـعـبــارات التي
قد يطلقها البعض ،واالبتعاد
عنها ،تلك العبارات التي تتمثل
في "ان الحصول على الوظيفية
يتم عبر الواسطة ،التي بدونها
ل ــن ت ـس ـيــر األم ـ ـ ــور ك ـم ــا يــرغــب
ال ـخ ــري ـج ــون م ــن مـب ـتـغــاهــم أو
التوظيف وفق نطاق فئوي ،أو
أن مجال التجارة محتكر لفئة
معينة لن يستطيعوا العمل به"،
فربما قد يكون فيه بعض من
الـصــح ،ولكن هــذا االمــر يعتبر
جانبا مظلما ،فالبد من البحث
ع ــن الـحـقـيـقــة ال ـتــي تـتـمـثــل في
تحقيق تطلعاتهم في الجانب
المضيء.
جاء ذلك خالل احتفال جامعة
الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط األمـ ـي ــركـ ـي ــة
" "AUMب ـت ـخــريــج ك ــوك ـب ــة مــن
ال ـخ ــري ـج ـي ــن ال ـم ـت ـم ـي ــزي ــن مــن
مـخـتـلــف ال ـت ـخ ـص ـصــات لـلـعــام
ال ــدراس ــي  ،2018بــرعــايــة وزيــر
الـتــربـيــة وزي ــر التعليم العالي
د .حــامــد ال ـعــازمــي ،ال ــذي أنــاب
ع ـنــه بــال ـح ـضــور األم ـي ــن ال ـعــام
لـمـجـلــس ال ـجــام ـعــات الـخــاصــة
د .حـبـيــب أبـ ــل ،وس ــط حـضــور
العديد من القيادات الحكومية
وال ـش ـخ ـص ـيــات وأول ـ ـيـ ــاء ام ــور
الخريجين.
وكشف العثمان عن مسيرة
حـ ـي ــات ــه ال ـ ـتـ ــي م ـ ــر بـ ـه ــا ط ـ ــوال
السنوات الماضية ،والمعاناة
التي عاشها خالل فترة انفصال
والداه عن بعضهما ،والحرمان
وال ـ ـشـ ــوق ل ــوال ــدت ــه ال ـت ــي بـكــت
حرقة بعد سن السابعة ،عندما
انتقل للعيش فــي مـنــزل والــده
ب ـم ـن ـط ـقــة األحـ ـ ـم ـ ــدي ،مـتـطــرقــا
في نفس الوقت لقصة الكفاح
التي ســار بها طــوال السنوات
الماضية ،فــي ظــل التعامل مع
الـ ـ ـظ ـ ــروف الـ ـق ــاسـ ـي ــة وم ــراح ــل
ً
الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة الـ ـ ــدراس ـ ـ ـيـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــرورا
بــال ـمــدرســة ح ـتــى ت ـخــرجــه من
البعثة الدراسية في أميركا.

عندما
التحقت
بالسكن
الداخلي
في ثانوية
الشويخ
وجدت نفسي التجربة الشخصية
في عالم غريب
وتطرق العثمان إلى تجربته
مكون من
الشخصية ومسيرته الحياتية
ً
مختلف الدول ليستفيد مـنــه الـطـلـبــة ،مـفـيــدا

ً
الحضور والخريجون ويبدو العثمان متحدثا

ً
 ...ومتوجها إليها

ّ
ويقبل رأسها
...

ً
العثمان متحدثا عن مسيرته ويبدو الطلبة الخريجون
ب ـ ــأن ـ ــه ب ـ ـعـ ــد والدت ـ ـ ـ ـ ــه ب ـش ـه ــور
"ان ـف ـصــل وال ـ ـ ــداي ،وع ـش ــت في
كـنــف وال ــدت ــي صــاحـبــة العمر
ال ـ ـ ـ ــ 13ع ــام ــا فـ ــي ذاك ال ــوق ــت،
برعاية من جدتي التي ترعاني
وت ـ ـ ــرع ـ ـ ــى والـ ـ ـ ــدتـ ـ ـ ــي وت ـ ـشـ ــرف
عـلــى تربيتنا ،و عـنــد مــا بلغت
ال ـس ــاب ـع ــة مـ ــن ال ـع ـم ــر أخ ــذن ــي
والـ ـ ـ ـ ـ ــدي ألعـ ـ ـي ـ ــش فـ ـ ــي م ـن ــزل ــه
الكائن بمنطقة االحمدي ،بعد
م ـفــاوضــة م ــن أب ــي م ــع زوجـتــه
الثانية التي وافقت على العيش
م ـعـهــا وفـ ــق شـ ـ ــروط ،م ـنـهــا أن
أقـ ـ ــوم ب ــاعـ ـم ــال الـ ـبـ ـي ــت ،سـ ــواء
كانت غسيل حــوش المنزل او
االواني المنزلية وغيرها ،لتبدأ
بعدها رحلة الجحيم واالهانة
والعذاب والتجريح اليومية".
وتـ ـ ــابـ ـ ــع" :رأيـ ـ ـ ـ ــت بـ ـع ــد ه ــذه
ال ـظ ــروف أن ــه يـجــب ان اتـمــالــك
ن ـ ـف ـ ـسـ ــي وك ـ ـ ـيـ ـ ــف أدي ـ ـ ـ ـ ــر ام ـ ـ ــور
حياتي ،في ظل تلك القساوة،
فأصبحت المدرسة هي بيتي
وم ـ ـ ــاذي ،والـ ـم ــدرس ــون أهـلــي
وع ــزوت ــي ال ــذي ــن أق ـضــي اغـلــب
وقتي معهم".
وذكر أن جدته كانت توصيه

عبر مراسيل بضرورة االلتحاق
باألندية الصيفية ،خالل فترة
الصيف" ،فالتحقت بأحد هذه
االنــديــة فــي منطقة االح ـمــدي،
وف ــي م ــرة ق ــام ال ـن ــادي بــزيــارة
الـ ــى احـ ــد مــؤس ـســي ال ـم ـســرح،
وهــو االستاذ محمد النشمي،
رحمة الله عليه ،وعقب الزيارة
ت ــوجـ ـه ــت ال ـ ـيـ ــه وطـ ـلـ ـب ــت م ـنــه
االلتحاق بالعمل في المسرح،
ولكن النشمي وجه لي نصيحة
بـ ـ ـ ــأن يـ ـ ـك ـ ــون االلـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــاق ب ـعــد
االنتهاء من دراسة الثانوية".

السكن الداخلي
ول ـف ــت الـ ــى انـ ــه "ب ـع ــد م ــرور
سنوات كنت اتمنى ان اتخلص
مــن الـظــروف التي امــر بها في
بـيــت والـ ــدي ،فكنت اسـمــع عن
سكن طالبي داخلي في ثانوية
ال ـشــويــخ ،وف ــي ي ــوم مــن االي ــام
توجهت الى االدارة المختصة
ب ـهــا وط ـل ـبــت االل ـت ـح ــاق بتلك
الـثــانــويــة ،وشــرحــت معاناتي
وظـ ـ ــروفـ ـ ــي فـ ـتـ ـع ــاطـ ـف ــوا م ـعــي
وواف ـ ـ ـقـ ـ ــوا عـ ـل ــى ن ـق ـل ــي ال ـي ـه ــا،

وهي تعتبر حاليا مقر جامعة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت" ،م ـت ــاب ـع ــا فـ ــي نـفــس
ال ــوق ــت أنـ ــه "ع ـن ــدم ــا ع ـل ــم أب ــي
ب ـم ــوض ــوع ان ـت ـق ــال ــي الـ ــى ذل ــك
ال ـس ـك ــن ال ــداخـ ـل ــي وال ـ ــدراس ـ ــة
بثانوية ا لـشــو يــخ غضب مني
ك ـث ـي ــرا وقـ ـ ــام بـ ـض ــرب ــي ،ول ـكــن
استسلموا في األخير لمطلبي
وقبلوا باألمر الواقع".
وأضاف انه "عندما التحقت
بالسكن الداخلي وجدت نفسي
ف ـ ــي عـ ــالـ ــم غـ ــريـ ــب م ـ ـكـ ــون مــن
مختلف الدول ،وبعد مرور فترة
وجدت ان الحياة هناك ممتعة
وثرية ،اكتسبت منهم مواضيع
من مختلف المجاالت ،نتيجة
تعدد الثقافات هناك ،فوجدت
نفسي محظوظا على الرغم من
صغر سني".
وتــابــع" :أكـثــر مــوقــف آلمني
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا ،عـ ـن ــدم ــا زارنـ ـ ـ ـ ــي اح ــد
اصــدقــائــي لـيــأخــذنــي م ــن مقر
سكني فــي المدرسة لمرافقته
في حضور مباراة لكرة القدم،
وع ـن ــدم ــا ش ــاه ــد ال ــواق ــع ال ــذي
اسـ ـك ــن ب ـ ــه ،ق ـ ــام بـ ـت ــرك ــي ،الن ــه
يعتقد ا نـنــي مـعــاق اجتماعيا

ليس لــدي احــد ،واستعر مني
ايضا!".

وزارة الشؤون
وق ــال الـعـثـمــان" :ف ــي الصف
الثالث الـثــانــوي توفى والــدي،
فـ ــوقـ ــف ال ـ ـم ـ ـصـ ــروف ال ـب ـس ـيــط
الــذي كان يرسله لي ،فتورطت
ك ـيــف أديـ ــر ام ـ ـ ــوري؟! وتـقــدمــت
بطلب الى وزارة الشؤون للنظر
ف ــي حــال ـتــي ،ف ــوج ــدت االس ـتــاذ
محمد النشمي وكيال للوزارة،
وساهم لي بتسهيل االجراءات
وصــرف مساعدة شهرية تقدر
بـ ٤٠دينارا".
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح" :ب ـ ـعـ ــد االنـ ـتـ ـه ــاء
مــن مرحلة الـثــانــويــة ،التحقت
بالبعثة الدراسية الى أميركا،
وحصلت على الشهادة منها،
لينطلق بعدها مشوار العمل،
وت ـبــدأ اعـمــالــي الـخــاصــة ،ولله
ال ـح ـم ــد وفـ ـق ــت بـ ـه ــا ،وأه ـم ـه ــا
جـ ـ ــام ـ ـ ـعـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرق االوس ـ ـ ـ ـ ــط
االميركية".
ووجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـع ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــان ك ـل ـم ــة
ل ــوال ــدت ــه ،ال ـتــي كــانــت حــاضــرة

ً
العثمان أمام خريجي الجامعة متحدثا للحضور

ف ــي ال ـف ـعــال ـيــة ،فـ ـق ــال" :دمـعـتــج
ال ـلــي عـلــى دشــداش ـتــي قـبــل ٥٠
ً
ع ــام ــا لـ ــم ت ــذه ــب هـ ـ ـ ـ ــدرا ،فــأنــا
احببت ان اسمعكم عن تجربتي
الشخصية ،لتروا الكويت بعين
ثــانـيــة ،عـلــى الــرغــم مــن م ــروري
باصعب الـظــروف" ،مشيرا الى
ان الكويت بلد المؤسسات التي
توفر كل شيء البنائها.

النظام المؤسسي
وأك ــد ان الـنـظــام المؤسسي
فــي الكويت ليس مــوجــودا في
اغلب دول العالم ،وأن الكويت
ب ـل ــد الـ ـخـ ـي ــر ،ف ــال ـخ ــري ــج الـ ــذي
يرغب في عمل مشروع خاص
ً
يجد ذلك ميسرا ،فالدولة تضع
ميزانية خاصة للمشاريع ،وفي
نفس الوقت تاخذ راتبا من بدل
الـعـمــالــة ،حتى يقف المشروع
ع ـلــى س ــاق ـي ــه ،ك ـمــا ان ال ـق ـطــاع
الخاص مفتوح ويصرف معه
دعـ ـ ــم م ـ ـ ــادي ل ـل ـع ـم ــال ــة ،فـضــا
ع ــن تــوف ـيــر ال ــرع ــاي ــة الـسـكـنـيــة
ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن ،وحـ ـت ــى ان ك ــان
هناك تأخير فالسكن بالنهاية

مـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــون ،ومـ ـ ـ ــن ي ـ ــرغ ـ ــب فــي
اس ـت ـك ـمــال دراسـ ـت ــه فــالـبـعـثــات
الخارجية والداخلية مفتوحة،
فـ ـ ـض ـ ــا ع ـ ـ ــن ت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــاج
المجاني وغيره.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :نـ ـ ـح ـ ــن فـ ـ ــي ب ـلــد
حـكــامـهــا يـحـبــون الـكــويـتـيـيــن،
وال ـك ــوي ــت ف ــي ق ـلــوب ـهــم ،وه ــذه
حقيقة ولم يكن ذلك لما وجدت
هـ ــذه ال ـم ــؤس ـس ــات والـ ـعـ ـط ــاء"،
مـ ـش ــددا ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة تـقــديــم
الـ ـ ـ ـ ــوالء لـ ـلـ ـك ــوي ــت والـ ــدس ـ ـتـ ــور
وال ـح ـك ــام ،فــاالن ـت ـمــاء للكويت
فوق كل انتماء.
ودعــا الله ان يحفظ الكويت
وأه ـل ـه ــا وح ـكــام ـهــا وام ـي ــره ــا،
وبارك في نفس الوقت للجموع
الطالبية ،متمنيا لهم التوفيق
بحياتهم المستقبلية.
وتقدم العثمان بجزيل الشكر
لممثل راعي الحفل األمين العام
لمجلس الجامعات الخاصة د.
ً
حبيب ابل ،مهنئا أولياء االمور
ب ـت ـخ ــرج اب ـن ــائ ـه ــم ال ـط ـل ـبــة مــن
الحرم الدراسي.

أكاديميا
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قسم اللغة الفرنسية بـ «آداب» الجامعة...
ضعف في مستوى الطلبة ونقص باألساتذة

«اتحاد أميركا» :رفع الحظر العددي
عن جامعة سان ديغو

الخميري لـ ةديرجلا• 65 :عدد الدارسين بالشعبة الواحدة للمقرر العالجي
فيصل متعب

كشف منصف الخميري عن
معاناة طلبة قسم اللغة
الفرنسية في قواعد اللغة،
وعدم معرفة أساسياتها ،ومن
ثم يحتاجون إلى أخذ فصول
دراسية مكثفة فيها.

أكـ ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس قـ ـ ـس ـ ــم الـ ـلـ ـغ ــة
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ف ـ ــي ك ـل ـي ــة اآلداب
ب ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت م ـن ـص ــف
الـ ـخـ ـمـ ـي ــري أن طـ ـلـ ـب ــة ال ـق ـس ــم
ي ـ ـعـ ــانـ ــون ضـ ـعـ ـف ــا ف ـ ــي ق ــواع ــد
اللغة ،والكثير منهم ال يعرف
أساسياتها ،وما درسه الطلبة
ف ــي مــرح ـلــة ال ـث ــان ــوي مـقــدمــات
عـنـهــا ،لــذلــك يـفــاجــأ الطلبة من
خـ ــال الـ ــدراسـ ــة بــال ـك ـل ـيــة بــأنــه
يجب أن يأخذ فصوال دراسية
مكثفة فــي اللغة حتى يستمر
في التخصص.
وكشف الخميري ،لـ"الجريدة"،
عن نقص في تعيين األساتذة
لتغطية احـتـيــاجــات الـمـقــررات
ال ـ ـعـ ــاج ـ ـيـ ــة ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إلـ ـ ـ ــى أن
الفرضيات التي تضعها الكلية
في استقطات األساتذة تعتمد

منصف الخميري

عـلــى اخـتـيــار أع ـضــاء أصـحــاب
شـهــادة جامعية ،ولـهــم بحوث
م ـن ـشــورة ف ــي م ـجــات عــالـمـيــة،
م ـب ـي ـنــا أن أعـ ـ ـ ــداد ال ـط ـل ـب ــة فــي

ال ـش ـع ـب ــة الـ ــدراس ـ ـيـ ــة الـ ــواحـ ــدة
ل ـل ـم ـق ــرر الـ ـع ــاج ــي ب ـل ـغ ــت 65
طالبا.
وأضـ ـ ــاف أن "أع ـ ـ ــداد الـطـلـبــة
ال ـم ـق ـي ــدي ــن فـ ــي الـ ـقـ ـس ــم بـلـغــت
 ،318ب ـح ـيــث ي ـت ـخ ــرج فـ ــي كــل
فصل قرابة الـ 20منهم ،وأعداد
ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ي ـخ ـض ـع ــون
الختبار ال ـقــدرات فــي كــل فصل
ت ـتــراوح بين  100و 120طالبا
وطالبة ،ويجيد بعضهم اللغة
الفرنسية ،ومعظمهم بعد قبوله
بالجامعة يتم تدريسه مقررات
عالجية حتى يتطور مستوى
اللغة لديه".
وقال إن "هناك ورش تدريب
وع ـم ــل خ ـ ــارج إط ـ ــار ال ـم ـق ــررات
الفرنسية نقدمها لطلبة القسم،
إذ إن ـنــا نـتـعــامــل م ــع الـمـعــاهــد

الـفــرنـسـيــة فــي ال ـكــويــت ،ونجد
الـ ـع ــدي ــد م ـن ـهــا ت ـع ـطــي دورات
مكثفة بالقواعد واالساسيات
باللغة الفرنسية ،كما الحظنا
أن العديد من الطلبة أصبحوا
يهتمون باللغة عبر التحويل
ال ــى الـتـخـصــص أو اخـتـيــارهــا
كــرغـبــة اســاسـيــة حـيــن الــدخــول
الى الجامعة".
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن الـ ـمـ ـق ــررات
ال ـ ــدراسـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـط ـل ـب ــة ت ـل ــزم ـه ــم
ب ـم ـســار عـلـمــي واض ـ ــح ،بحيث
يجب على الطلبة أن يأخذوا 4
مقررات دراسية بالفصل الواحد
على األق ــل ،مبينا أن المقررات
تلزم الطلبة بالبحوث العلمية
ومشاريع التخرج حتى يتمكنوا
من خوض التخصص بالشكل
السليم دون أي معوقات أمامهم.

ً
متوسطا وفد اتحاد أميركا
الرشيدي

•

أحمد الشمري

أعـ ـل ــن االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي ل ـط ـل ـب ــة ال ـك ــوي ــت
بــالــواليــات الـمـتـحــدة رف ــع الـحـظــر ال ـعــددي عن
جــام ـعــة س ــان دي ـغ ــو UNIVERSITY OF SAN
ً
 ،DIEGOالف ـتــا إل ــى أن وف ــد االت ـحــاد بـحــث مع
رئيس المكتب الثقافي في لوس أنجلس العديد
م ــن الـقـضــايــا ال ـطــاب ـيــة ،وم ــن أب ــرزه ــا الحظر
العددي عن الجامعة.
وذكر االتحاد ،في تصريح أمس ،أن الوفد قدم

ً
الكثير من المطالب وعرض عددا من القضايا
الطالبية على المكتب ،الفتا إلى أن االتحاد لديه
برنامج متكامل لتحقيق المكتسبات وترجمتها
عـلــى أرض ال ــواق ــع ،لـخــدمــة الـجـمــوع الطالبية
خالل مسيرتهم الدراسية.
وأع ـلــن إقــامــة ملتقى دس ـمــان تـحــت عـنــوان
"كــويــت بـيــن عــزيـمــة ال ـمــاضــي وس ــواع ــد الـغــد"
احتفاال باالعياد الوطنية في دنفر خالل الفترة
من  22إلى  24الجاري.

ً
 25عالما شاركوا في مؤتمر الفلسفة بـ «»GUST

تدريب  4طلبة من «األسترالية»
ً ً
في «ثينك تانك لالستشارات اإلدارية» بورنشتاين :نواصل تعزيز رؤية الجامعة لتصبح مركزا فعليا لنشر المعرفة

تمكنوا من اكتساب معلومات قيمة في تنظيم الفعاليات
أعلنت الكلية األسترالية في
الكويت ،استضافة شركة ثينك
ت ــان ــك ل ــاس ـت ـش ــارات اإلداري ـ ـ ــة،
ود .منال الحساوي ،أربعة من
طالب الكلية للتدريب الميداني
لديها ،الفتة إلى أنه "خالل فترة
الـ ـت ــدري ــب ،ت ــم تـكـلـيــف ال ـطــاب
ت ـخ ـط ـي ــط وت ـن ـس ـي ــق م ـخ ـت ـلــف
الفعاليات في الشركة ،واكتسبوا
معلومات قيمة في مجال تنظيم
وإدارة الفعاليات".
وذكرت الكلية أن المتدربين
استطاعوا تعزيز خبراتهم ،من
خ ــال بـيـئــة ال ـع ـمــل اإلي ـجــاب ـيــة
التي وفرتها "ثينك تانك" لهم،
حيث الـمــرونــة الــازمــة إلطــاق
مهارات التفكير اإلبداعي لديهم،
وقــد "ساعدهم ذلــك في تطوير
مهاراتهم ،واكتساب المزيد من
الـمـعــرفــة ب ـصــورة أكـثــر فاعلية
أثناء فترة التدريب".
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت "األس ـ ـ ـتـ ـ ــرال ـ ـ ـيـ ـ ــة" أن
ال ـعــاقــة ال ـج ـيــدة ب ـيــن مــوظـفــي
الشركة تركت انطباعا إيجابيا
لدى المتدربين ،الذين أعجبتهم

جانب من التكريم
العالقة المميزة بين الموظفين
ومديريهم.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال الـ ـط ــال ــب
عـبــدالـلــه ال ـش ـمــري" :استمتعت
بالعمل في الشركة .بيئة العمل
وفـ ـ ــرت أجـ ـ ـ ـ ً
ـواء م ـب ـه ـجــة تـمــامــا
وكأننا أسرة واحدة".
جدير بالذكر ،أن "األسترالية"
تـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــى بـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل مـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
إل ـ ــى زيـ ـ ـ ــادة ال ـ ـفـ ــرص ل ـل ـطــاب،

للمشاركة في التدريب العملي،
من أجل تطوير مهاراتهم بشكل
أ فـضــل ،للحصول على تدريب
ع ـم ـلــي ف ــي م ـج ــال تخصصهم
قبل التخرج.

•

حمد العبدلي

ّ
نـ ـ ــظـ ـ ــم قـ ـ ـس ـ ــم ال ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــوم اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة
واالجتماعية في جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا ) )GUSTمؤتمر الفلسفة،
تحت عنوان "مفهوم الوحدة بين الشرق
وال ـ ـغـ ــرب" ،وذل ـ ــك ف ــي ال ـح ــرم الـجــامـعــي
ً
بمنطقة مبارك العبدالله أخيرا ،بمشاركة
ً
أكثر من  25عالما من علماء الفلسفة من
جميع أنحاء العالم تحت سقف واحــد،
بهدف مناقشة محاور متنوعة.
وقـ ـ ـ ــال األس ـ ـت ـ ــاذ ال ـ ـم ـ ـشـ ــارك فـ ــي قـســم
الـعـلــوم اإلنـســانـيــة واالجـتـمــاعـيــة ومــديــر
الفعاليات في الجامعة د .ثورستن بوتز-
بــورنـشـتــايــن" :عـلـيـنــا أن ن ــدرك أن بعض
األفكار والمفاهيم تتسم بالبساطة ،وما
علينا إال إعادة النظر فيها من فترة ألخرى
بهدف التعمق أكثر بهذه المفاهيم".
وأضاف" :من خالل استضافة المؤتمر
وش ـخ ـص ـيــاتــه ال ـ ـبـ ــارزة الـمـتـخـصـصــة،
نواصل تعزيز رؤيــة  GUSTبــأن تصبح
ً
ً
مركزا فعليا لنشر المعرفة".
وقـ ـ ــام ب ــورن ـش ـت ــاي ــن ب ـت ـقــديــم ن ـتــائــج
األبحاث ،بالنيابة عن الجامعة ،من خالل
حلقة دراس ـي ــة بـعـنــوان "عـ ــودة الــوحــدة
ال ـع ـض ــوي ــة ف ــي ال ـف ـل ـس ـفــة ال ـم ـع ــاص ــرة"،
ك ـمــا ق ــدم د .مـحـمــد حـبـيــب مـحــاضــرتــه

جانب من المؤتمر
"هيجل والــوحــدة اإللهية فــي اإلس ــام"،
ود .غايفن ويلسون محاضرته "الفورية
والتوحد أو االنفصال بعد الحياة اآلخرة
ل ـ (ع ـبــده) :تحويل التركيز" ،كما قدمت
د .مارتا تريزنا محاضرة "اللغة كــأداة
للتحكم الشمولي :منظور علم اللغويات
االجتماعية".
وقالت " "GUSTإن هذا المؤتمر ،الذي
تستضيفه للمرة األولى ،يعكس االرتباط
الطبيعي بين فكرة "الوحدة" أو "الكلية

" Totalityواألفكار األصغر ذات الصلة،
ً
كـمــا يـلـقــي ال ـضــوء أي ـضــا عـلــى الكيفية
التي بــدأت بها هذه الروابط األساسية
في القرن العشرين ،وكيف تم تجاهلها
ً
كليا ،حتى في مجاالت مثل علم األحياء
ال ـ ــذي ف ـصــل ب ـيــن ال ـب ـيــولــوج ـيــا الـكـلـيــة
ً
والـبـيــولــوجـيــا الــدقـيـقــة ،وبـ ــدءا مــن هــذا
القرن ،عمد العلماء إلى إعادة النظر في
ه ــذه ال ــرواب ــط ورس ــم أف ــق جــديــد ،وهــذا
ما يهدف المؤتمر إلى إبــرازه من خالل

سلسلة من الحلقات الدراسية والنقاشية.
يذكر أن مؤتمر الفلسفة في ""GUST
هــو الـثــانــي مــن نــوعــه فــي الـجــامـعــة ،إذ
ُعقد مؤتمر مماثل في عام  .2011ويحذو
هــذا المؤتمر حــذو الـمــؤتـمــرات الــرائــدة
األخـ ـ ــرى ال ـت ــي اس ـت ـضــاف ـت ـهــا الـجــامـعــة
ً
أخيرا ،كمؤتمر االتحاد الدولي لمعالجة
الـمـعـلــومــات ،ال ــذي اسـتـضــاف نـحــو 75
ً
عــالـمــا مــن جميع أنـحــاء الـعــالــم لتقديم
نتائج أبحاثهم.

زواﻳﺎ ورؤى

١٢

ﻓﺎت اﻟﻤﻴﻌﺎد!
ﻣﻈﻔﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

mudaffar.rashid@gmail.com
أول اﻟﻌﻤﻮد:
اﻟﻨﻜﺘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺪأت ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
وﻫﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺨﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وآﺧﺮﻫﺎ ﻛﺎن ﻋﻦ أن ﺣﺼﻰ اﻟﺸﻮارع
اﻟﻤﺘﻄﺎﻳﺮ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺒﺬور اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺳﻔﻠﺘﺔ اﻟﺸﻮارع
ﺑﺪون ﺗﺪﺧﻞ ﺑﺸﺮي!
***
"ﻓﻲ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻴﻦ" ﻓﻴﻠﻢ وﺛﺎﺋﻘﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺜﺘﻪ ﻗﻨﺎة اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻓﻲ ٢٧
ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟـﻤـﻨـﺼــﺮم ،ﻳﻜﺸﻒ ﻋﺒﺮ ﺣ ــﻮارات ﻣــﻊ ﺷـﺒــﺎب ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻌﺪ
ﺛﻮرة ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،٢٠١٣وﺣﺎدﺛﺔ ﻓﺾ اﻋﺘﺼﺎم ﻣﻴﺪان راﺑﻌﺔ.
أﻧﺼﺢ ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻷن ﻣﺎدﺗﻪ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ
إﻻ أﻧــﻪ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻜﻞ ﻣــﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻣــﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت
ﻳــﻮﻣـﻴــﺔ وﺗ ـﺤــﺪﻳــﺎت ﺗـﻨـﻤــﻮﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻏـﻴــﺎب ﺷـﺒــﻪ ﻛــﺎﻣــﻞ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم
ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب.
"أﻧــﺎ ﻛﺎﻓﺮة"" ،أﻧــﺎ ﻻ أؤﻣــﻦ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻠﻪ"" ،ﻟﺒﺴﺖ اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻠﺸﺎن
أﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﺤﺮش"" ،ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺧﺮج ﻣﻦ ﻃﻮع ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻤﺴﻠﺢ"،
ﻫﺬه ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﻴﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﻢ.
ُ
اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻃ ِﻌﻢ ﺑﺪراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان "ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺼﺮي  ،"٢٠١٧ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮة ،وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
إﻟﻰ أن اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ )ﺳﻦ  (٣٥-١٨ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﺴﺒﺔ %٦.٥
ﻻ ﻳ ــﺪرون إن ﻛ ــﺎن ﻫـﻨــﺎك إﻟ ــﻪ أم ﻻ ،و %٤ﻻ ﻳــﺆﻣـﻨــﻮن ﺑــﻮﺟــﻮد إﻟــﻪ
)ﻣ ـﻠ ـﺤــﺪون( ،و %٢٤ﻻ ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮون اﻟـﺤـﺠــﺎب ﻓــﺮﺿــﺎ دﻳـﻨـﻴــﺎ ،و%١١
ﻳﺆﻳﺪون اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﻠﺢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺣﻼ وﺣﻴﺪا ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﻻ ُﻳﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب أو
ﻟﺒﻨﺎن أو اﻟﻜﻮﻳﺖ أو أي ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺴﻠﻢ ،وﻻ ُﻳﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﺗﻜﻮن
أﺳﻮأ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ.
اﻟﺸﺎﻫﺪ أن ﻛﻞ ﺟﻬﻮد اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﺪر اﻟﻤﺸﻬﺪ
ً
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺼﺎﺋﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷن ﺟﺰءا
ً
ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺠﺰ ﺳﻴﺎﺳﺎت إﺷﺮاﻛﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻓﺄﺳﻮأ ﺷﻌﻮر ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪه ﻫﻮ اﻹﻗﺼﺎء وﻋﺪم
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑــﺮأﻳــﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺰﻳﻴﻒ إرادﺗ ــﻪ ﻋﺒﺮ ﺻﻨﺎدﻳﻖ
اﻻﻗﺘﺮاع .ﻣﻦ زاوﻳﺔ أﺧﺮى ﺗﺆدي اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ واﻟﺘﻌﺴﻒ اﻷﺳﺮي
ً
دورا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻗﻨﺎﻋﺎت اﻹﻧﺎث ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪورﻫﻦ
ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة وﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺒﺲ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻤﻨﻘﺒﺔ ﺧﺮﺟﺖ ﻓﻲ
اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻟﺘﻘﻮل إﻧﻬﺎ ﻟﺒﺴﺘﻪ ﻟﺘﺘﻘﻲ اﻟﻤﺘﺤﺮﺷﻴﻦ ،ورﻏﻢ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻪ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﺤﺮش! ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ أم ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ؟
ﻟﻴﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﻳﻨﻄﻘﻮن ﺑﺎﻟﺤﻖ ُ
وﻳ َﺼ ِﻮﺑﻮن ﻧﺤﻮ
اﻟﻬﺪف وﻫﻮ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻄﺒﻘﻲ واﺣﺘﻜﺎر اﻟﺜﺮوة واﻧﺘﺸﺎر
اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ "اﻟﻤﻠﺤﺪﻳﻦ" اﻟﺬﻳﻦ أﻋﺘﺒﺮﻫﻢ ﺿﺤﺎﻳﺎ أوﺿﺎع
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺰرﻳﺔ.
ﻟﻨﻖ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﺎﺋﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻴﻬﺎ ،ﻷن ﻫﺬه
ِ
ً
اﻟﻈﺮوف ﻫﻲ وﻗﻮد اﻟﺜﻮرات ُ
اﻟﻤﺪﻣﺮة ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان.
ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺑﻤﻘﺪﻣﺔ أﻏﻨﻴﺔ أم ﻛﻠﺜﻮم " ﻓ ــﺎت ا ﻟـﻤـﻴـﻌــﺎد" وﻫﻲ
إﺳـﻘــﺎﻃــﺔ ﻣﺨﻴﻔﺔ وﻓ ــﺄل ﺷ ــﺆم ،ﻓﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺶ آﻓ ــﺔ ،وﻣ ــﺮض ﺳﻴﺎﺳﻲ
ً
واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺳﺒﺐ ﻓﻲ ﻇﻬﻮر ﻣﻦ ﻳﻘﻮل "أﻧﺎ ﻛﺎﻓﺮ" ﻋﻠﻨﺎ.
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ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ إﻓﺸﺎل ﻣﺆاﻣﺮة
ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺷﻔﻴﻖ إﻣﺎم

اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﻴﻦ وﺛﻴﻘﺔ اﻷﺧﻮة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮر
وﺛـﻴـﻘــﺔ اﻷﺧ ــﻮة اﻹﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ وﻗﻌﻬﺎ
"اﻷزﻫـ ــﺮ اﻟـﺸــﺮﻳــﻒ" وﻣ ــﻦ ﺣــﻮﻟــﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن
ﻓﻲ ﻣﺸﺎرق اﻷرض وﻣﻐﺎرﺑﻬﺎ ،و"اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ" و ﻣــﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك
ﺳﺒﻴﻼ ،واﻟﺘﻌﺎرف اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﻧﻬﺠﺎ وﻃﺮﻳﻘﺎ
ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ "اﻹﺧ ـ ـ ــﻮة اﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ" اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﺠﻤﻊ
اﻟﺒﺸﺮ ﺟﻤﻴﻌﺎ ،وﺗﻮﺣﺪﻫﻢ وﺗﺴﻮي ﺑﻴﻨﻬﻢ،
ﺑﺎﺳﻢ ﺗﻠﻚ اﻹﺧﻮة اﻟﺘﻲ أرﻫﻘﺘﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺘﻌﺼﺐ واﻟـﺘـﻔــﺮﻗــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﺒﺚ ﺑﻤﺼﺎﻳﺮ
اﻟﺸﻌﻮب وﻣﻘﺪراﺗﻬﻢ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺮﺑﺢ اﻷﻋﻤﻰ
واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺒﻐﻴﻀﺔ.
ﺗـﻌـﻠــﻦ ﻫ ــﺬه اﻟــﻮﺛـﻴـﻘــﺔ ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟ ـﻤــﻮﻟــﻰ ﻋﺰ
وﺟﻞ ،وﺑﺎﺳﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻄﺎﻫﺮة اﻟﺘﻲ
ﺣــﺮم اﻟﻠﻪ إزﻫﺎﻗﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ ،وﺑﺎﻷﺳﻤﺎء
اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ:
ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟ ـﻨــﺎزﺣ ـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ دﻳ ــﺎرﻫ ــﻢ وأوﻃــﺎﻧ ـﻬــﻢ
"ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ" .وﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ رﺳﺨﺘﻬﺎ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
"ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ" ،ﺣﻴﺚ
أﻛـ ـ ــﺪت أن ﻣ ـﻔ ـﻬ ــﻮم اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ـﻨ ــﺔ ﻳـ ـﻘ ــﻮم ﻋـﻠــﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎواة ﻓــﻲ اﻟــﻮاﺟ ـﺒــﺎت واﻟ ـﺤ ـﻘــﻮق اﻟﺘﻲ
ﻳﻨﻌﻢ ﻓﻲ ﻇﻼﻟﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﻌﺪل ،ﻟﺬا ﻳﺠﺐ
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ،واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻹﻗﺼﺎﺋﻲ ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ "اﻷﻗﻠﻴﺎت" اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ
ﻓــﻲ ﻃﻴﺎﺗﻪ اﻹﺣ ـﺴــﺎس ﺑﺎﻟﻌﺰﻟﺔ واﻟــﺪوﻧـﻴــﺔ،
وﻳـﻤـﻬــﺪ ﻟ ـﺒــﺬور اﻟـﻔـﺘــﻦ واﻟ ـﺸ ـﻘــﺎق ،وﻳـﺼــﺎدر
اﺳـﺘـﺤـﻘــﺎﻗــﺎت وﺣ ـﻘــﻮق ﺑـﻌــﺾ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﻟــﺪﻳـﻨـﻴــﺔ واﻟـﻤــﺪﻧـﻴــﺔ وﻳـ ــﺆدي إﻟ ــﻰ ﻣـﻤــﺎرﺳــﺔ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪﻫﻢ.
وﻟـﺘـﻌــﺰز ذﻟــﻚ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟـﺤــﻮار
واﻟـﺘـﻔــﺎﻫــﻢ وﻧـﺸــﺮ ﺛـﻘــﺎﻓــﺔ اﻟـﺘـﺴــﺎﻣــﺢ وﻗـﺒــﻮل
اﻵﺧ ــﺮ واﻟـﺘـﻌــﺎﻳــﺶ ﺑﻴﻦ اﻟـﻨــﺎس ﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
أن ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﺣـﺘــﻮاء ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ واﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ
واﻟـﺒـﻴـﺌـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺤــﺎﺻــﺮ ﺟ ــﺰءا ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻣﻦ
اﻟﺒﺸﺮ.

دﺳﺘﻮر اﻹﺧﺎء اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
وﻣ ــﻊ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮي اﻟ ـﻜــﺎﻣــﻞ ﻟ ــﻺﻣ ــﺎرات ،اﻟـﺘــﻲ

اﺳـﺘـﻀــﺎﻓــﺖ اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎءات اﻟ ـﺘــﻲ ﺟـﻤـﻌــﺖ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ اﻷﺧﻮة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺟﻮ ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻷﺧﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻣﺘﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
واﻟـﻤـﺴـﻴـﺤـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻋــﺎﻟــﻢ ﻣـﺜـﻘــﻞ ﺑــﺎﻟ ـﺤــﺮوب
وﺳﺒﺎق اﻟﺘﺴﻠﺢ واﻟﻈﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻋﺪم
اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﻔﺴﺎد واﻹرﻫﺎب واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ
واﻟﺘﻄﺮف ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ
اﻟـﺼــﺎدﻗــﺔ ﺑـﻴــﻦ اﻟﻘﺎﻣﺘﻴﻦ ﻓــﻲ ﻟـﻘــﺎء ﻳﻤﻠﺆه
اﻷﻣ ــﻞ ﻓــﻲ ﻏــﺪ ﻣ ـﺸــﺮق ﻟـﻜــﻞ ﺑـﻨــﻲ اﻹﻧ ـﺴــﺎن،
ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ،ﻓﻜﻢ ﻛﻨﺖ
أﺗﻤﻨﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻠﻘﺎءات واﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت
واﻧ ـﻄــﻼق ﻫــﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟﺘﻲ
ﻳﻈﻠﻬﺎ دﺳ ـﺘــﻮر ﺳـﺒــﻖ ﻋ ـﺼــﺮه ﻓــﻲ اﻹﺧ ــﺎء
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.
وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
أن اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ إﻣـ ــﺎرة اﻹﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ ﻗــﺪ ﺗــﺮاﺧــﻰ
ﻛﺜﻴﺮا ﻷﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻧﺼﻒ ﻗ ــﺮن ،ﻷﻧـﻬــﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺐ ﻣﻨﺬ ﺻﺪور دﺳﺘﻮرﻫﺎ،
ﺣﺎﻓﻼ ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ
ﺣﻮاﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺎون وﺗﺮاﺣﻢ وﻣﺴﺎواة وﻋﺪاﻟﺔ
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ وﺻ ــﻮن ﻟـﻠـﺤــﺮﻳــﺎت واﻟـﺤـﻘــﻮق
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ورﻗﺎﺑﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
ﺗﺤﻤﻲ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﺤﻘﻮق.

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر
واﻟ ـ ــﻮاﻗ ـ ــﻊ أن اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ﻗــﺪ
أﺧ ــﺬ ﺑـﻤـﻔـﻬــﻮم اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨــﺔ اﻟـﻜــﺎﻣـﻠــﺔ اﻟ ــﻮارد
ﻓـ ــﻲ اﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴ ــﺔ اﻷﺧـ ـ ـ ــﻮة اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ،وﻫ ــﻮ
ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ
واﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ وﻷي
ﺳـ ـﺒ ــﺐ آﺧ ـ ـ ــﺮ ،واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﻤ ـﻨ ــﺢ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﻴ ــﻢ ﻓــﻲ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻃـﺒـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮر ﺣﻘﻮﻗﺎ
دﺳ ـﺘــﻮرﻳــﺔ ﻛــﺎﻣـﻠــﺔ ﻋ ــﺪا ﺗـﻠــﻚ اﻟـﺘــﻲ ﻳﺨﺘﺺ
ﺑ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ــﻦ اﻟ ـﺤــﺎﺻــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﺑـﺼـﻔــﺔ أﺻـﻠـﻴــﺔ أو ﺑﺎﻟﺘﺠﻨﺲ،
وﻫ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﻘــﻮق اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ ذات اﻟـﺼـﻠــﺔ
ﺑﺴﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺤﻖ اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻌﺎم وﺣﻖ
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺤﻖ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ واﺧ ـﺘ ـﻴ ــﺎر ﻧ ــﻮﻋ ــﻪ ،واﻟ ـﺤ ــﻖ ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ ،واﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ ،واﻟـﺘــﻲ

اﺧـﺘــﺺ ﺑﻬﺎ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر ﻣــﻦ ﻳـﻨــﺪرﺟــﻮن ﻓﻲ
اﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻴﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ.
وﻗﺪ ﻋﺒﺮت اﻟﻤﺎدة ) (29ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻦ
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،ﻣﺎ ﻧﺼﺖ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ أن "اﻟﻨﺎس ﺳﻮاﺳﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻫﻢ ﻣﺘﺴﺎوون ﻟﺪى
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻻ
ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ أو
اﻷﺻﻞ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ".
وﻳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺮع ﻋـ ــﻦ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﻬ ــﻮم اﻟ ــﻮاﺳ ــﻊ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺣﻘﻮق دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻤــﻮاﻃــﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﺑــﻞ ﻳـﺸــﺎرﻛــﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ
ﻣﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷرض اﻟﻄﻴﺒﺔ.
ﻓــﺎﻟــﺪوﻟــﺔ ﺗﺤﻤﻲ ﺣــﺮﻳــﺔ اﻻﻋـﺘـﻘــﺎد ،وﻫﻲ
ﺣ ــﺮﻳ ــﺔ ﻣـﻄـﻠـﻘــﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻴــﻊ ،وﺗ ـﺤ ـﻤــﻲ ﻣﻌﻬﺎ
ﺣ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑ ـﺸ ـﻌ ــﺎﺋ ــﺮ اﻷدﻳـ ـ ـ ـ ــﺎن ،ﻃـﺒـﻘــﺎ
ﻟﻠﻌﺎدات اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ )ﻣــﺎدة  (35وﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن
ﺣ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ــﺮأي وﺣـ ـ ــﻖ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻋـ ــﻦ رأﻳـ ــﻪ
وﻧـﺸــﺮه )ﻣ ــﺎدة  (36وﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟـﺤــﻖ ﻓﻲ
ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ،ﺣﻴﺚ رﻓﺾ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﻘﺼﺮ ﻫﺬا
اﻟـﺤــﻖ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺎدة )(43
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ.
وﻟ ــﻸﻓ ــﺮاد ﺣ ــﻖ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع دون إذن أو
إﺧ ـﻄ ــﺎر ﻣـﺴـﺒــﻖ )ﻣ ـ ــﺎدة  (44وﻟ ـﻜــﻞ ﻓ ــﺮد أن
ﻳﺨﺎﻃﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ وﺑﺘﻮﻗﻴﻌﻪ
)ﻣﺎدة  (45وﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻜﻔﻮل ﻟﻠﻨﺎس
)ﻣﺎدة .(166
وﻳ ـﻔ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ــﻮن أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﻣ ــﻦ رﻋ ــﺎﻳ ــﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻌﻠﻮم واﻵداب واﻟﻔﻨﻮن
وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟـﺒـﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ )اﻟ ـﻤــﺎدﺗــﺎن 13
و (14وﻋ ـﻨــﺎﻳــﺔ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﺑــﺎﻟـﺼـﺤــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ووﺳــﺎﺋــﻞ اﻟــﻮﻗــﺎﻳــﺔ واﻟ ـﻌــﻼج ﻣــﻦ اﻷﻣ ــﺮاض
واﻷوﺑﺌﺔ )ﻣﺎدة .(15
وﺗ ـﻀ ـﻴــﻒ دﺳــﺎﺗ ـﻴــﺮ أو ﻗــﻮاﻧ ـﻴــﻦ ﺑﻌﺾ
اﻟﺪول ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد إﻗﺎﻣﺔ
ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة.
وﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺑﻘﻴﺔ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﻟﻘﺎدم ﺣﻮل
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺧﺎء اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ رﻗﻢ  19ﻟﺴﻨﺔ 2012
ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻤﻮري*

ﻫﻞ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮد
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺒﻠﺪ؟
ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻓﺘﺢ ﻫﺎدي اﻟﻌﺎﻣﺮي
وﻗﺎدة ﻣﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺳﺎﺋﺮون ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر ،ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ
اﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻗﺮار ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ُﻳﺨﺮج اﻟﺠﻨﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ .ﺟﺎء ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻘﺐ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻦ اﻟﺪور اﻟﻤﻬﻢ اﻟﺬي
ﻳﺆدﻳﻪ اﻟﺠﻨﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ إﻳﺮان .ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ
ﺷﺒﻜﺔ  ،CBSذﻛﺮ ﺗﺮاﻣﺐ أن ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﻟﻮاﺷﻨﻄﻦ أن ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ وﺟﻮدﻫﺎ
اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻴﻦ اﻷﺳﺪ اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻷﻧﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
ﻛﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ إﻳﺮان ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻷن "إﻳﺮان ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ".
أدى ﻫــﺬا إﻟــﻰ رد ﻓﻌﻞ ﻋﻨﻴﻒ ﺿﺪ اﻟﺠﻨﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
ً
ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮون ﻫﺬا ﺗﺨﻄﻴﻄﺎ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ
ً
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﺳﺘﻐﻼﻻ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺿﺪ دوﻟﺔ ﻣﺠﺎورة،
وﻛﻞ ﻫﺬا ﻣﺮﻓﻮض ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ.
اﻧﺘﻘﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺪوره ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺸﺪة،
ً
ً
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﺣﻮل ﻋﺪد اﻟﺠﻨﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﻣﻬﺎﻣﻬﻢ،
وأﻋﻠﻦ ﺻﺎﻟﺢ" :ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﺮاﻣﺐ إذن اﻟﻌﺮاق ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ إﻳﺮان".
ﻛــﺬﻟــﻚ ذﻛ ــﺮ ﺻــﺎﻟــﺢ ﺧ ــﻼل ﻣـﻨـﺘــﺪى ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻐ ــﺪاد" :ﻻ ﺗـﺜـﻘـﻠــﻮا اﻟ ـﻌــﺮاق
ﺑﻤﺸﺎﻛﻠﻜﻢ" ،وأﺿﺎف" :اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﻮة ﻛﺒﺮى ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺴﻌﻮا إﻟﻰ
ﺗﻄﺒﻴﻖ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻜﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ .ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻴﺶ ﻫﻨﺎ".
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﺎﺛﻞ ،رﻓﺾ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي
ّ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي دوﻟﺔ ﺿﺪ أي دوﻟﺔ .وأﻛﺪ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮه
ً
اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ" :ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺮاق ﺟﺰءا ﻣﻦ أي ﺻﺮاع ﺑﻴﻦ
دول أﺧﺮى ،وﻻ ﻧﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،ﺑﻞ ﻧﺮﻓﻀﻬﺎ
ﻷن ﻫﺬه اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪة وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺳﺤﺒﻬﺎ".
ً
ّ
ﺳﺒﻖ أن أﻋﻠﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي أن اﻟﻌﺮاق ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺿﺪ إﻳﺮان .ﻳﺸﻴﺮ ﻫﺬا ﺑﻜﻞ وﺿﻮح إﻟﻰ أن اﻟﻌﺮاق ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن
ﻳﻨﺠﺮ إﻟﻰ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺳﻮاء ﺑﻴﻦّ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وإﻳــﺮان أو اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وإﻳــﺮان ،وﺗﺸﻜﻞ زﻳــﺎرة رﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﺎﻟﺢ اﻟﻔﻴﺎض ،اﻟﺬي دﻋﻤﺘﻪ إﻳﺮان ﻟﻤﻨﺼﺐ وزﻳﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،إﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﺷــﺎرة أﺧﺮى إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ً
ﻋﺪم اﻻﻧﺤﻴﺎز .ﺗﻠﻘﻰ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻋﻢ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ
ُ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ﺑﻌﻼﻗﺘﻬﺎ اﻟﺠﻴﺪة ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻘﺎء ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ إﻳﺮان .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،دﻋﺎ إﻳﺎد ﻋﻼوي ،رﺋﻴﺲ اﺋﺘﻼف
"اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ" اﻟﻌﺮاﻗﻲ ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺑﻴﻦ َ
ﻋﺎﻣﻲ 2004
و ،2005اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ إﻟــﻰ "ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺟــﻮد اﻟﺠﻨﻮد
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ اﺗﻔﺎق واﺿﺢ ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺮاق
ﻻ ﻷي دوﻟﺔ أﺧﺮى" ،وأﺿﺎف أن رﻓﺾ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻌﺮاق
ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺠﻨﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ّ
ﻳﺒﺪل وﺿﻊ ﻫﺬه اﻟﻘﻮات وﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﻮات
ﺗﺪﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﻐﺎدر اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل.
ﻛﺬﻟﻚ ّ
ﻏﺮد رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي ﻓﻲ ﻫﺬا
ُ
اﻟﺼﺪد" :ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻌﺮاق ﻛﻨﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق ﻟﻤﻬﺎﺟﻤﺔ ﺟﻴﺮاﻧﻪ .ﻻ
ً
ّ
ﻧﺸﻜﻞ أﺗﺒﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺻﺮاﻋﺎت ﻻ دﺧﻞ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أﻣﺘﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ" .وﺗﺎﺑﻊ" :ﻳﺠﺐ
اﺣﺘﺮام ﺳﻴﺎدة اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻋﺪم ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ".
ً
ﻇﻬﺮ أﺧـﻴــﺮا ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻋﺴﻜﺮﻳﻮن أﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد،
واﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻧﺒﺎر ،وﻣﺪن ﻋﺮاﻗﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر
ﺷﺎﺋﻌﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ رﺑﻄﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﺑﺨﻄﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻺﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة .ﻟﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺸﺄن ﻣﺮاﻗﺒﺔ إﻳﺮان
ّ
ً
ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وﻟﺪت اﻟﺤﻴﺮة أﻳﻀﺎ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺑﺪا ﻣﺴﺆوﻟﻮﻫﺎ ﻏﻴﺮ واﺛﻘﻴﻦ ﻣﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻗﺪ ّ
ﺗﺒﺪل أم ﻻ .ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮان ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮى اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ أﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ رد ﻓﻌﻞ ﻗﻮي ﺗﺠﺎه
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺼﺎﺋﺐ أﻫﻞ اﻟﺤﻖ ﻗﻴﺲ اﻟﺨﺰﻋﻠﻲ
ﻓﻲ  4ﻓﺒﺮاﻳﺮ أن ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع
ً
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
أن ﻳﻄﺮد اﻟﺠﻨﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﻟﻴﻠﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ .ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ﻣﻤﺎﺛﻞ ،ﻫﺪدت اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺠﻨﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،وﻓﻲ  2ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﺳﺘﺤﻮذت ﻗﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ
ّ
ُ
اﻟﺼﻮارﻳﺦ ﻓﻲ اﻷﻧﺒﺎر ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻴﻦ اﻷﺳﺪ اﻟﺠﻮﻳﺔ .وﻟﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﻈﺎﻫﺮي ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺠﻨﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ رﻓﻀﻮا اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻠﺪﻫﻢ ﻛﺴﺎﺣﺔ ﻗﺘﺎل
ﻟﺤﺮب ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﺘﺤﺪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن ،ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ َﻣﻦ ﻳﺪﻋﻤﻮن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
* »اﻟﻤﻮﻧﻴﺘﻮر«
ﻟﻴﻄﺎﻟﺒﻮا اﻟﺠﻨﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﺑﻤﻐﺎدرة اﻟﺒﻠﺪ.

د .ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ*
ﻣﻊ ﻣﺮور ﻛﻞ ﻳﻮم ﺗﺘﻀﺢ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻬﺠﻮم اﻟﺬي
ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺣﻜﺎم إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺪﻋﻢ
ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺑﺼﻮرة واﺿـﺤــﺔ ،أن ﻫﺬا
اﻟﻬﺠﻮم ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻫﻴﻦ.
أوﻻ ،ﺳـﻠــﺐ ا ﻟـﺸـﻌــﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣـﻘــﻪ ﻓــﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻧﻔﺴﻪ
وﻗـﻀـﻴـﺘــﻪ ،وﺛــﺎﻧ ـﻴــﺎ ﺗـﻬـﻤـﻴــﺶ اﻟـﻘـﻀـﻴــﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑـﻬــﺪف
ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ،و ﺳـﻠــﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ا ﻟـﺘــﺎر ﻳـﺨـﻴــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﺪس ،إﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة ،إﻟﻰ ﺣﻘﻬﻢ ﻗﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ
اﻟﻤﺼﻴﺮ وإﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ذات ﺳﻴﺎدة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ.
ﻟﻢ ﻳﺼﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ إﻟــﻰ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻧﻔﺴﻪ
ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ،إذ اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ
إﻃﻼق اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ،ﺣﺘﻰ ﺗﻢ
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻤﺜﻼ ﺷﺮﻋﻴﺎ وﺣﻴﺪا
ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،وﺗﻄﻠﺐ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ
وا ﺳـﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﻟﺼﻮن اﻟﺤﻘﻮق
ُ
ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ وﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،ﺑﻌﺪ أن أﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ
ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ.
وﺳ ـﺒــﻖ ذﻟ ــﻚ ﻋ ـﺸــﺮات اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرك اﻟـﺒـﻄــﻮﻟـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ
أﺑﻨﺎء وﺑﻨﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ و ﻟـﺠــﺎن اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﻟﻮأد ﻣﺆاﻣﺮة رواﺑﻂ اﻟﻘﺮى ،وﻣﺤﺎوﻻت ﺗﺰوﻳﺮ إرادة اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﻋﺒﺮ ﺧﻠﻖ ﻗﻴﺎدات ﻋﻤﻴﻠﺔ ﻣﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻼل،
اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻫﺪﻓﻪ داﺋﻤﺎ ﺷﻖ ﺻﻔﻮف اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ وﺿﺮب
ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﻢ ﻟﻼﺣﺘﻼل ،واﺻﻄﻨﺎع ﻗﻴﺎدات ﻣﺘﻮاﻃﺌﺔ وﻣﺘﻌﺎوﻧﺔ
ﺿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﻌﺒﻬﺎ.
وﺑ ـﻌ ــﺪ أن ﻓـﺸـﻠــﺖ إدارة ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ،وإﺳ ــﺮاﺋـ ـﻴ ــﻞ ،ﻓ ــﻲ إﻳ ـﺠــﺎد
ﻃ ــﺮف ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣــﻊ أ ﻓ ـﻜــﺎر ﺻﻔﻘﺔ ا ﻟـﻘــﺮن
اﻟﺘﺼﻔﻮﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻘﺴﺎم
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﻔﺔ ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﺗﻤﺜﻴﻞ أﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﻣﺪﻋﻴﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺤﺪث
ﺑﺎﺳﻤﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ.
وﻳﻤﺜﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮ وارﺳ ــﻮ ﻣﺤﻄﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟـﺨـﻄــﻮرة ﻓــﻲ ﻫﺬا
اﻻﺗﺠﺎه ،وﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺗﻬﻤﻴﺶ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ،
ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻷﻧﻈﺎر ﺿﺪ إﻳﺮان ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
ﻣ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ وارﺳ ـ ـ ــﻮ ﻳ ـﺴ ـﻌــﻰ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻹﻋ ـ ـ ــﺎدة رﺳ ـ ــﻢ ﺧــﺮﻳ ـﻄــﺔ
اﻟﺼﺮاﻋﺎت واﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،وﻻ ﻳﺨﻔﻲ
أﻗﻄﺎﺑﻪ ﺳﻌﻴﻬﻢ إ ﻟــﻰ ﺟﻌﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ دو ﻟــﺔ ﺷﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻂ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻗﻀﻴﺘﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ،
وﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻻﺣﺘﻼل وﻧﻈﺎم اﻷﺑﺮﺗﻬﺎﻳﺪ اﻟﻌﻨﺼﺮي
ﺿﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ.
وﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺿﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ وﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻀﺎل
وﺿﺪ ﺳﻮرﻳﺔ وإﻳﺮان ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻗﻮى ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮى
ﻛﺎﻟﺼﻴﻦ وروﺳﻴﺎ وﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎﺻﺮت إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎت
أﺛﻨﺎء اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ وﺣــﺪة اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ واﻟﻘﻮى
اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض واﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻮن ﻣﻊ ﺷﻌﺒﻨﺎ ،ﻫﻲ اﻟﺮد
اﻟـﺤــﺎﺳــﻢ واﻷﻣ ـﺜــﻞ ،وﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﺣــﺎﺻــﺮت إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ وﺣﻠﻔﺎؤﻫﺎ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﻣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻋﺎم  ،2006ﻛﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎم  2007ﻫﻮ اﻟﺮد اﻷﻣﺜﻞ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻮ ﻃﺎل ﺑﻘﺎؤﻫﺎ ﻟﻜﺴﺮت
اﻟﺤﺼﺎر ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻸﺳﻒ اﻧﻬﺎرت ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ،
ﻟﻴﺨﻠﻒ ذﻟﻚ أﻃﻮل وأﺻﻌﺐ وأﺳﻮأ اﻧﻘﺴﺎم ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
واﻟﻴﻮم ﻻ ﺗﻮﺟﺪ وﺳﻴﻠﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ إﻧﻬﺎء اﻻﻧﻘﺴﺎم وﺗﻮﺣﻴﺪ
اﻟﺼﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻟﺼﺪ ﻣﺆاﻣﺮة ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
وﻣﺤﺎوﻻت ﺳﻠﺐ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﻖ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻧﻔﺴﻪ.
وإذا رأى ﺧﺼﻮﻣﻨﺎ وأﻋﺪاؤﻧﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻳﻨﺸﺌﻮن ﻗﻴﺎدة
وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻤﺜﻠﻬﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
وﻳﺸﻜﻠﻮن ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺣــﺪة وﻃﻨﻴﺔ ،وﻳــﺮﺳـﺨــﻮن ﺛﻘﺔ اﻟﺸﻌﺐ
ﺑﻘﻴﺎدﺗﻪ ﻋﺒﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﺳﻴﺪرﻛﻮن ﻋﺒﺜﻴﺔ
ﻣﺤﺎوﻻﺗﻬﻢ ،وﺳﺘﻬﺰم ﻣﺆاﻣﺮﺗﻬﻢ ﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻹرادة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
وﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ.
و ﻣــﻦ ﻳﻔﻬﻢ ﺟـﻴــﺪا ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ وار ﺳ ــﻮ واﺻﻄﻔﺎﻓﺎﺗﻪ،
ﻓ ـﺴ ـﻴــﺪرك أي ﺗ ـﺤــﺎﻟ ـﻔــﺎت ﻳ ـﺠــﺐ أن ﻳـﺒـﻨـﻴـﻬــﺎ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴــﻮن
اﻟﻤﻮﺣﺪون ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ.
* اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

إﻳﺎن ﺑﻮروﻣﺎ*

اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻻﻧﺘﺤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ ﻳﺪرﻛﻮن ﺗﻤﺎﻣﺎ
أن اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﺑﺪون اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ
ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ﺑﻀﺮر ﺿﺨﻢ ﻟﻠﺒﻼد،
ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﻴﺮون وﻫﻢ
ﻧﺎﺋﻤﻮن اﻟﻰ اﻟﻬﺎوﻳﺔ إﻧﻤﺎ
ﻋﻴﻮﻧﻬﻢ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ.

ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ
ﺳﻴﺘﺮاﺟﻊ
ﻧﻔﻮذ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
وﺳﻴﻨﻜﻤﺶ
اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ
وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﻨﺎس أﺳﻮأ
ً
ﺣﺎﻻ

إن ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻣﻌﻘﺪ
ﻳﺴﻴﺮ وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻛﺎرﺛﺔ وﻃﻨﻴﺔ
ﻣ ـﺘــﻮﻗ ـﻌــﺔ وﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ﺗـﺠـﻨـﺒـﻬــﺎ ﻫ ــﻲ ﻋ ـﺒــﺎرة
ﻋ ــﻦ ﺗ ـﺠ ــﺮﺑــﺔ ﻧ ـ ـ ــﺎدرة وﻣ ــﺰﻋـ ـﺠ ــﺔ ،ﻓـﻤـﻌـﻈــﻢ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ ﻳﺪرﻛﻮن ﺗﻤﺎﻣﺎ
أن اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺑﺪون
اﺗ ـﻔ ــﺎق ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺔ ﻣ ــﺎ ﺑ ـﻌــﺪ ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ
ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ﺑﻀﺮر ﺿﺨﻢ ﻟﻠﺒﻼد ،ﻓﻬﻢ ﻻ
ﻳﺴﻴﺮون وﻫﻢ ﻧﺎﺋﻤﻮن اﻟﻰ اﻟﻬﺎوﻳﺔ إﻧﻤﺎ
ﻋﻴﻮﻧﻬﻢ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ.
وﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك ﻗـ ـﻠ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻷﻳ ــﺪﻳ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ـﻴ ــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺪوﻋ ـﻴ ــﻦ ﻻ ﻳ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻌ ــﻮن اﺣ ـﺘ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
ﺧــﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ
ﺑــﺪون ﺻﻔﻘﺔ ،وﻫﻨﺎك ﻗﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﻤﻴﻦ
اﻟﺸﻮﻓﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺼﺒﻴﻦ ﻣــﻦ اﻟﻴﻤﻴﻦ
ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﻒ ﻳﻌﺘﻘﺪون
أن روح دﻧـ ـﻜـ ـﻴ ــﺮك اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻤ ـﺜ ــﻞ اﻟـ ـﻘ ــﻮة
واﻟ ـﺸ ـﺠــﺎﻋــﺔ ﺳـﺘـﻨـﺘـﺼــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻨـﻜـﺴــﺎت
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ـﻜـ ــﺮة ،وأن ﺑ ــﺮﻳـ ـﻄ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺎ اﻟ ـﻌ ـﻈ ـﻤــﻰ
ً
ﺳـﺘـﻴـﺴـﻄــﺮ ﻣـ ـﺠ ــﺪدا ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺎر ﻛـﻘــﻮة
ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻘﻮى اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ ،وإن
اﻟﺘﺮوﺗﺴﻜﻴﻴﻦ اﻟﺠﺪد ﻣﻦ اﻟﻴﺴﺎر ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟــﻚ ﺟﻴﺮﻣﻲ ﻛــﻮرﺑـﻴــﻦ زﻋـﻴــﻢ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺰب اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎل ،ﻳـﻌـﺘـﻘــﺪ أن
اﻟﻜﺎرﺛﻪ ﺳﺘﺤﻔﺰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أﺧﻴﺮا.
إن ﻣـﻌـﻈــﻢ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴـﻴــﻦ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻴـﺴــﺎر
واﻟـﻴـﻤـﻴــﻦ– ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ رﺋﻴﺴﺔ اﻟ ــﻮزراء
ﺗ ـﻴــﺮﻳــﺰا ﻣ ــﺎي اﻟ ـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻗـﺒــﻞ اﺳﺘﻔﺘﺎء
ﺑــﺮﻳ ـﻜ ـﺴــﺖ ﻣ ــﺆﻳ ــﺪة ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻘــﺎء ﻓ ــﻲ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد
اﻷوروﺑ ـ ــﻲ -ﻳـﻌــﺮﻓــﻮن اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ،
وﻟ ـﻜ ــﻦ ﺟـﻤـﻴـﻌـﻬــﻢ ﺗ ـﻘــﺮﻳ ـﺒــﺎ ﻳ ــﺮﻓ ـﻀ ــﻮن أن
ﻳﻔﻌﻠﻮا أي ﺷــﻲء ﻟــﻮﻗــﻒ اﻧــﺰﻻﻗـﻬــﻢ ﺗﺠﺎه
ﺧـ ـ ــﺮوج ﻛ ــﺎرﺛ ــﻲ ﺑـ ـ ــﺪون ﺻ ـﻔ ـﻘ ــﺔ .ﻟ ـﻘ ــﺪ ﺗــﻢ
اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑـ ــﺮﻓـ ــﺾ اﻻﻗـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاﺣ ـ ــﺎت ﻓــﻲ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ إﻟــﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺨﺮوج
أو اﻟﻨﻈﺮ ﻓــﻲ ﺑــﺪاﺋــﻞ ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺎي
ﻟﻠﺨﺮوج واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ.
إن اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت اﻟ ـﺤــﺰﺑ ـﻴــﺔ ووﺳ ــﺎﺋ ــﻞ
اﻹﻋ ـ ــﻼم اﻟ ـﻘــﻮﻣ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻌـﺼـﺒــﺔ واﻟـﺠـﻬــﻞ
اﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺐ ﺑـ ـ ـ ــﺄي ﺷـ ـ ـ ــﻲء ﺧـ ـ ـ ـ ــﺎرج اﻟ ـ ـﺠـ ــﺰر
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻗﺪ أدى إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ
اﻟﺸﻠﻞ ﻓﻲ اﻹرادة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ ،وﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺠﻨﺐ

اﻷﺳﻮأ ﻓﻬﻢ ﻳﺨﺪﻋﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺄن اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺤــﺎدﺛــﺎت واﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻨﺎزﻻت
ﻣﻦ ﺑﺮوﻛﺴﻴﻞ ﺳﺘﻨﻘﺬ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ آﺧﺮ ﻟﺤﻈﺔ.
إن ﻫﺬا اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺤﺎر
اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ وإن ﻛ ــﺎن ﻏ ـﻴــﺮ ﻣ ـﻌ ـﺘــﺎد ﻓ ــﺈن ﻟﻪ
ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﻓﺎﻧﺤﺮاف اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺗﺠﺎه
اﻟﺤﺮب اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ ﻣﻊ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﺳـﻨــﺔ  1941ﻫ ــﻮ ﻣ ــﻦ اﻷﻣـﺜـﻠــﺔ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق واﺿﺤﺔ،
ﻓﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻻ ﺗﻬﺪد ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺣﺮوب
ﻣ ــﻊ أي ﻃـ ــﺮف ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ ﻛ ــﻞ ﺗﻠﻚ
اﻟﺨﺰﻋﺒﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺎﺋﺮات ﺳﺒﻴﺘﻔﺎﻳﺮ
ودﻧﻜﻴﺮك اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺤﻨﻴﻦ ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ،
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺧﻨﻖ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟـﻔـﺼــﺎﺋــﻞ اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ وﺳ ـﻴ ـﻄــﺮة اﻟــﺪوﻟــﺔ
اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ أو ﺟ ــﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺟﺪﻳﺮة
ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ.
ﻟ ـﻘــﺪ ﻛ ــﺎن ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻋ ــﺪد ﺻـﻐـﻴــﺮ ﻧﺴﺒﻴﺎ
ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻌﺼﺒﻴﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
اﻷﻳﺪوﻟﻮﺟﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺸﺒﻬﻮن ﺑﺎﻟﻔﺎﺷﻴﺔ
واﻟﻀﺒﺎط واﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﺮﺗﺐ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻳﺮﻳﺪون ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﺤﺮب
ﻣﻊ اﻟﻐﺮب ،وإن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺑﻤﻦ
ﻓﻲ ذﻟــﻚ اﻟﺠﻨﺮاﻻت واﻻدﻣ ـﻴــﺮاﻻت ﻛﺎﻧﻮا
ﻳﻌﻠﻤﻮن أن ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮن اﺳﺘﻔﺰاز اﺷﺘﺒﺎك
ﻣﻊ ﻗﻮة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أﻗﻮى ﺑﻜﺜﻴﺮ
ﻟـﻜـﻨـﻬــﻢ ﺑـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ أو ﺑ ــﺄﺧ ــﺮى ﻛ ــﺎﻧ ــﻮا ﻏﻴﺮ
ﻗﺎدرﻳﻦ أو ﻏﻴﺮ راﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ إﻳﻘﺎﻓﻪ ،ﺣﺘﻰ
أن اﻟﺒﻌﺾ ﻛــﺎن ﻳـﻜــﺮر ﻛﺎﻟﺒﺒﻐﺎء اﻟﻄﺮح
اﻟﻤﺘﻄﺮف ﻟﻠﻤﺘﻌﺼﺒﻴﻦ ﺑﺪون ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ،
وﻫ ــﺬا ﻳﺸﺒﻪ إﻟــﻰ ﺣــﺪ ﻣــﺎ ﻣـﺤــﺎوﻻت ﻣﺎي
إرﺿﺎء أﻧﺼﺎر اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ اﻟﻘﺎﺳﻲ.
إن ﻛﺒﻴﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ ﻟﻬﺠﻮم ﺑﻴﺮل
ﻫــﺎرﺑــﺮ اﻻدﻣ ـﻴــﺮال ﻳﺎﻣﺎﻣﻮﺗﻮ اﺳــﻮروﻛــﻮ،
وﻫﻮ رﺟﻞ ذﻛﻲ ﺟﺪا ،درس ﻓﻲ ﻫﺎرﻓﺎرد
وﻳ ـﻌــﺮف اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ
ﺟﻴﺪا ،ﻛﺎن ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﺷﺮﺳﺎ ﻟﻠﺤﺮب ،وﻣﻊ
أﻧ ــﻪ ﻛ ــﺎن ﻳــﺄﻣــﻞ أن ﺗـﺤـﺼــﻞ ﻣـﻌـﺠــﺰة وأن
ﺗــﺆدي اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻟﻤﻨﻊ ﺣﺼﻮل ﺣﺮب
ﺷﺎﻣﻠﺔ ،إﻻ أﻧﻪ أدى واﺟﺒﻪ وﺻﻤﻢ اﻟﺨﻄﺔ.
إن اﻷﻣ ـﻴ ــﺮ ﻛ ــﻮﻧ ــﻮ ﻓــﻮﻣ ـﻴ ـﻤــﺎرو رﺋـﻴــﺲ
اﻟﻮزراء اﻟﺬي ﻛﺎن اﺑﻨﻪ ﻳﺪرس ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑ ــﺮﻳ ـﻨ ـﺴ ـﺘ ــﻮن أراد ﺗ ـﺠ ـﻨ ــﺐ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮب ﻣــﻊ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،وﻛﺎن ﻳﻄﻠﺐ
ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﻣﻊ إرﺳﺎل إﺷﺎرات ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ ،واﻷﻣﻞ ﺑﺄن
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻨﺎزﻻت اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ
ﻛ ــﺎن ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟـﻤـﺘـﺸــﺪدون اﻟـﻴــﺎﺑــﺎﻧـﻴــﻮن
واﻟــﺬﻳــﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﻢ أو ﺗﺮدد
ﻓﻲ ذﻟﻚ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺣﺪﻳﺚ ﻛﺜﻴﺮ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﺎﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ أو ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ ،وﻛﻤﺎ
ﻫ ــﻲ اﻟـ ـﺤ ــﺎل ﻣ ــﻊ ﻣـ ـﻔ ــﺎوﺿ ــﺎت ﺑــﺮﻳـﻜـﺴــﺖ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻣﺎ
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪه اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻮن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،وﻓﻲ
واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا واﺿﺤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟﻰ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻴﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻷﻣﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ
ﻋﺮﻓﻮا أن اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﺗﻠﻮح ﻓﻲ اﻷﻓﻖ ﻟﻜﻨﻬﻢ
رﻓ ـﻀــﻮا اﻟ ـﺘ ـﺼــﺮف وﻫ ــﻮ أن اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟـﻤـﺤــﺎدﺛــﺎت ﻣــﻊ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﻦ ﺳﻴﻨﻘﺬﻫﻢ،
وﻓ ــﻲ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـﻤـﻄــﺎف ﻛ ــﺎن اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﻮن
ﻗﺪ ﺗﻌﺒﻮا ﻣﻦ اﻟﻜﻼم وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ
ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﺗﺪﻣﺮت اﻟﻴﺎﺑﺎن
ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
إن ردة ا ﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻌـ ــﻞ ا ﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺎ ﺷ ـ ــﺮة ﺑ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ أن ﻋﺮﻓﻮا ﺑﻬﺠﻮم ﺑﻴﺮل
ﻫــﺎرﺑــﺮ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫــﻲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﻮر ﺑــﺎﻻرﺗ ـﻴــﺎح،
ﻓ ــﺄﺧـ ـﻴ ــﺮا ﻛ ـ ــﺎن ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟ ــﻮﺿ ــﻮح
وأي ﺷ ــﻲء ﻫــﻮ أﻓـﻀــﻞ ﻣــﻦ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺘــﺮدد،
وأﻣـ ــﺎ وﻗ ــﺪ أﺻ ـﺒ ـﺤــﺖ اﻟ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎن ﻟــﻮﺣــﺪﻫــﺎ
ﺑـﺤــﻖ ﻓ ــﺈن اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟـﻴــﺎﺑــﺎﻧـﻴــﺔ ﻣــﻦ روح
ا ﻟـﻘــﻮة اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻗــﺪ ﺗﻨﻘﺬﻫﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
أو ﺑ ــﺄﺧ ــﺮى ،وﻣ ـﺜ ــﻞ اﻟ ـﺒــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻓــﺈن
اﻟـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎﻧـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ﻟ ــﺪﻳـ ـﻬ ــﻢ ﺷ ـ ـ ــﻮق ﻣ ـﻨ ـﺤ ــﺮف
ﻻﻧـﻌــﺰاﻟـﻴــﺔ راﺋ ـﻌــﺔ ،وﻗـﺘــﺎل اﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﻴﻦ
اﻟ ـﻐــﺮﺑ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻫ ــﻮ ﻋ ـﻠ ــﻰ أﻗـ ــﻞ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ أﻛ ـﺜــﺮ
ﺷﺮﻓﺎ ﻣﻦ إﺧﻀﺎع اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻤﺠﺎزر.
إن ﻣــﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ ﺑــﺪون
اﺗ ـﻔ ــﺎق ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن ﻟ ــﻪ ﺗــﺄﺛ ـﻴــﺮ ﻣ ـﻤــﺎﺛــﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ ،واﻟﻤﺮء ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻠﻮم
اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻨﺰﻋﺠﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﺣﻨﺎت
ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن واﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ
ﻣــﻊ اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ـ ــﻲ ،واﻟ ـﺘــﻲ ﻻ ﻳﺒﺪو
أﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ أي ﺷﻲء ،ﻓﻘﺪرة اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ

اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻐﻤﻮض ﻣﺤﺪودة وﻣﻦ
اﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﻌﺮﻓﻮا اﻷﺳﻮأ.
إن ﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺰء ا ﻛ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺮا ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﺔ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻘﻴﺪة ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﺧﻨﻘﺖ اﻟـ ــﺮأي اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻲ ﻓﻲ
اﻟـﺜــﻼﺛـﻴـﻨـﻴــﺎت واﻷرﺑـﻌـﻴـﻨـﻴــﺎت ﻣــﻦ اﻟـﻘــﺮن
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻄ ــﺮﻓ ــﺔ ،وﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻳ ـﺸ ـﺒــﻪ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﺔ
اﻟـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ أﺛـ ـ ـﻨ ـ ــﺎء اﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮب ،ﻓ ـﻌ ـﺸ ــﺮات
اﻟﺴﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑ ـ ــﻲ ﻗــﺪ ﺗ ـﻜــﻮن ﻗــﺪ أﻗـﻨـﻌــﺖ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ
ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ أن ﻳﺘﺤﻤﻠﻮا اﻟﺤﺮﻣﺎن
واﻟﻌﻮز واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺒﻊ ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ ﻗﺎﺳﻴﺎ،
وﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﺆﻛ ــﺪ أن اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻨ ــﺎس
ﺳ ـﻴ ـﻠ ـﻘ ــﻮن ﺑ ــﺎﻟـ ـﻠ ــﻮم ﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ ﺑـﻘـﻠــﺔ
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ واﻟﺼﻔﻮف
اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﻣــﻮاﻧــﺊ اﻟــﺪﺧــﻮل وﺧﺴﺎرة
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻼﻋﻴﻦ.
وﻟ ـﻜ ــﻦ ﺑ ـﻌــﺪ أن ﻳـﺘـﺤـﻘــﻖ ﻛ ــﻞ ذﻟ ــﻚ ﻓــﺈن
اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﻮر ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﻫ ــﻢ واﻟ ـ ـﺨـ ــﺪاع ﺳﻴﻨﺘﺸﺮ
ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺑﻌﺪ
أن ذﻫـﺒــﺖ ﻧـﺸــﻮة ﺑـﻴــﺮل ﻫــﺎﺑــﺮ ،وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ
ُ
ﻟــﻦ ﺗـﻘـﺼــﻒ اﻟ ـﻤــﺪن اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺔ ﻛـﻤــﺎ ﻟﻦ
ُ
ُ
ﺗـﻐــﺰى ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﺗـﺤـﺘــﻞ ،وﻳــﺄﻣــﻞ اﻟﻤﺮء
أﻻ ﻳ ـﺘ ـﻌــﺮض أي ﺷ ـﺨــﺺ ﻟـﻠـﻘـﺘــﻞ ،وﻟـﻜــﻦ
ﻧﻔﻮذ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺳﻴﺘﺮاﺟﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ،
وﺳﻴﻨﻜﻤﺶ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ،وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻌﻈﻢ
اﻟ ـﻨ ــﺎس أﺳـ ــﻮأ ﺣـ ــﺎﻻ ،وﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺤـﺘـﻤــﻞ أن
اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺎت اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﺔ وراء ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ
اﻟـﻘــﺎﺳــﻲ– ﻣــﻦ أﻣـﺜــﺎل ﺑــﻮرﻳــﺲ ﺟﻮﻧﺴﻮن
وﻧ ــﺎﻳ ـﺠ ــﻞ ﻓ ـ ـ ــﺎراج وﺟـ ــﺎﻛـ ــﻮب رﻳ ـﺴ ـﻤ ــﻮغ-
ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮﻧــﻮن ﻣ ــﺮﺗ ــﺎﺣ ـﻴ ــﻦ ،وﻟ ـﻜ ــﻦ ﻣ ــﻦ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻔﻴﺪ أن ﻧﻠﻮم ﻫﺆﻻء ﻓﻘﻂ ،ﻓﺎﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ
أن ﻳ ـﺸ ـﻌــﺮوا ﺑــﺎﻟـﺨـﺠــﻞ ﻓ ـﻌــﻼ ﻫ ــﻢ أوﻟ ـﺌــﻚ
اﻟ ـﻨ ــﺎس اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻛ ــﺎﻧ ــﻮا ﻳ ـﻌــﺮﻓــﻮن ﻣ ــﺎ اﻟ ــﺬي
ﺳـﻴـﺤـﺼــﻞ ﻟـﻜـﻨـﻬــﻢ ﻟ ــﻢ ﻳـﻔـﻌـﻠــﻮا ﻣ ــﺎ ﻳﻜﻔﻲ
ﻟﻤﻨﻊ ذﻟﻚ.
* ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎب "ﻗﺼﺔ ﻃﻮﻛﻴﻮ
اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ :ﻣﺬﻛﺮات"
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ»2019 ،
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«
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اﻗﺘﺼﺎد

ً
 ٣ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﺤﻘﻖ أداء ﻣﺘﻔﻮﻗﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﺣﻘﻖ ﻧﺤﻮ  3ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﺤﻠﻴﺔ
أداء أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺴﻮق
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸورق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟــﺬي ﺑﻠﻎ  2.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺗ ــﺮاوح أداء اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
اﻷﻋـﻠــﻰ أداء ﺑﻴﻦ  3.46و 2.71ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وﺑ ــﺪا ﻻﻓـﺘــﺎ أن اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ ﺗ ــﺮﻛ ــﺰات ﻓ ــﻲ اﻟـﺴــﻮق
اﻷول اﺳـﺘـﻔــﺎدت ﻛـﺜـﻴــﺮا ﻣــﻦ ﻃﻔﺮة
اﻷداء ،واﺳﺘﻘﻄﺎب أﺳﻬﻤﻪ ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ اﻷﺟـﻨـﺒـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺪﻓﻘﺖ
ﻋﻠﻴﻪ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﺎء أﺣﺪ أﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻮك
اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ اﻟ ــﺬي ﺷﻬﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺎت
ﻛﺒﻴﺮة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وأﺛﺮ
ﻋﻠﻰ أداء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻲ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺮﻛﺰات ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻴﻪ.
وﺟﺎء أﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ أداء ﻋﻦ
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺻﻨﺪوق ﺛﺮوة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري،
ﻳﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻜﻮ وﺛﺮوة اﻹﺳﻼﻣﻲ.
وﺣ ـﻘــﻖ اﻟ ـﻤــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟﺴﻮق
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ  2.5ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﻘﻖ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
ّ
اﻷول  3.09ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮﻛﺰ
اﻟـﺸــﺮاء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ واﻟـﺼـﻨــﺎدﻳــﻖ ،ﻣﻤﺎ
أدى اﻟــﻰ ارﺗـﻔــﺎع أﺳـﻌــﺎرﻫــﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣ ـﻠ ـﺤــﻮظ ،وﺧ ــﺎﺻ ــﺔ أﺳ ـﻬ ــﻢ ﻗـﻄــﺎع
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺬي ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮه ﺑﻨﺴﺒﺔ
 4ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ.

اﻷداء ﻋﻦ ﺷﻬﺮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ

اﺳﻢ اﻟﺼﻨﺪوق
ﺻﻨﺪوق ﺛﺮوة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
ﺻﻨﺪوق ﻛﺎﻣﻜﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
ﺻﻨﺪوق اﻟﻮﺳﻢ
ﺻﻨﺪوق ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺻﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
ﺻﻨﺪوق اﻟﺴﺎﺣﻞ
ﺻﻨﺪوق اﻟﺮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
ﺻﻨﺪوق ﻛﺎب ﻛﻮرب اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﻠﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻤﺘﺎزة
ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺻﻨﺪوق اﻟﺪارج اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
ﺻﻨﺪوق اﻟﺮؤﻳﺔ
ﺻﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
ﺻﻨﺎدﻳﻖ إﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺻﻨﺪوق ﺛﺮوة اﻹﺳﻼﻣﻲ
وﺣﻘﻖ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
أداء ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ أﻳﻀﺎ ﺑﻠﻎ
 1.26ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻳـ ـﺸـ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـ ـﺴ ـ ــﻮق ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ
ﺣﺎﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻣﻨﺬ اﻷزﻣــﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ اﻟـﻌــﻮدة إﻟﻰ

%3.46
%3.07
%2.26
%1.63
%1.60
%1.56
%1.04
%1.04
%0.71
%0.38
%0.16
%0.3
)(%0.56
%2.71

ﻗـﻴــﺎدة اﻷداء ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮق وﺟــﺬب
أﻛ ـﺒــﺮ ﻧـﺴـﺒــﺔ ﻣ ــﻦ أﻣ ـ ــﻮال اﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟﺨﺎص أو ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﻷﻓ ــﺮاد واﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻹدارﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺆﺳﺴﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ ،أو ﻋـﺒــﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ

ﻣـﺴـﺘـﻘـﻠــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ ﺗــﻮﺟــﺪ ﺳﻴﻮﻟﺔ
ﻛﺒﻴﺮة وﻻﻓﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷــﺢ ﻟﻠﻔﺮص اﻟـﻤــﺪرة
ﻟﻠﻌﻮاﺋﺪ.
ووﻓـ ــﻖ ﻣ ـﺼ ــﺎدر اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ،
ﻳ ــﻮﺟ ــﺪ إﻗـ ـﺒ ــﺎل ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻌﻮدة ﻹﺳﻨﺎد أﻣﻮال ﻟﻠﺼﻨﺎدﻳﻖ

٥.١٩٩
٢.٥٤٤ ٢.٩٠٩ ٣.٢٩٣

●
اﻷداء ﻋﻦ ﺷﻬﺮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﺻﻨﺪوق اﻟﻬﺪى اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻋﻘﺎرﻳﺔ
ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻘﺎري اﻷول
ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﻘﺎري
ﺻﻨﺪوق ﻛﺎﻣﻜﻮ اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻠﻌﻮاﺋﺪ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺧﺪﻣﺎت وﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺻﻨﺪوق ﻣﻮارد ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻨﻔﻂ
ﺻﻨﺪوق اﻷﺛﻴﺮ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
ﺻﻨﺪوق زاﺟﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻧﻘﺪ وﻗﺎﺑﻀﺔ
ﺻﻨﺪوق ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺻﻮل اﻟﻘﺎﺑﺾ
ﺻﻨﺪوق ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪي ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر
ﺻﻨﺪوق ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر
ﺻﻨﺪوق اﻟﻬﻼل اﻹﺳﻼﻣﻲ

٥.٤٣٩

٤.٧٦٢

ً
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﻜﻮن ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻣﺪة  ٦أﺷﻬﺮ

إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ¿• ﻋﻦ أداء اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻟﺸﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٩
اﺳﻢ اﻟﺼﻨﺪوق

اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

»ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق« ﺗﺪﺷﻦ ﻧﻈﺎم
اﻹﻓﺼﺎح اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ XBRL

ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﺎﻣﻴﺔ ﻟﺠﺬب ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻹدارﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ  ١ KDاﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ

)(%2.13
)(%0.18
%0.347
%0.324
%0.06
%6.03
%3.94
%0.94
%3.85
%0.199
%0.195
%0.05

او ﻋـ ـﺒ ــﺮ ﻣ ـ ـﺤـ ــﺎﻓـ ــﻆ ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﻳـﺘــﻢ
اﻻﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺎء واﻟ ـﻤ ـﻔ ــﺎﺿ ـﻠ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ 3
ﺷــﺮﻛــﺎت ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ ﻛ ـﺒــﺮى ﻣــﻦ ﻛﺒﺎر
اﻟ ــﻼﻋـ ـﺒـ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ
ﻳﺴـﺘﺄﺛﺮون ﺑﻨﺤﻮ  80ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣـ ــﻦ ﺣ ـﺠ ــﻢ اﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﻮال واﻷﺻ ـ ـ ــﻮل
اﻟﻤﺪارة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.

ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

ﺗــﺪﺷــﻦ ﻫـﻴـﺌــﺔ أﺳ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺑـﻨـﻈــﺎم
اﻹﻓﺼﺎح اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ » «XBRLاﻟﺨﺎص ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ً
ﺗ ـﻘــﺎرﻳــﺮ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟ ـﻤــﺪرﺟــﺔ ﺗــﺪرﻳ ـﺠ ـﻴــﺎ ،ﺣﺘﻰ
ﻳـﺘـﺴـﻨــﻰ ﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ اﻷﻃ ـ ــﺮاف اﻻﻟـ ـﺘ ــﺰام واﻟ ــﺪﺧ ــﻮل
ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻓﺼﺎح ،إذ إﻧﻪ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ﻣﻬﻠﺔ  6أﺷﻬﺮ أﻣﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻼﻧﺘﻈﺎم ﻓﻲ إرﺳﺎل
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣـﺼــﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟ ـ »اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة » :ﻋﻨﺪ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ،
ﺑــﺎﻟـﺘــﻮازي ﻣــﻊ ﻧﻈﺎم اﻹﻓـﺼــﺎح اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ
اﻟ ـ  ،XBRLإﻟــﻰ ﺣﻴﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ اﻟﺘﺎم ﻣﻦ اﻟـﺘــﺰام ﻛﻞ
اﻟـﺠـﻬــﺎت ﺑــﺎﻷﻃــﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﻨﻈﺎم
ً
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻬﻠﺔ
ً
ً
ﻗــﺪ ﺗﻤﺘﺪ ﻋــﺎﻣــﺎ ﻛــﺎﻣــﻼ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ.
وذﻛﺮت اﻟﻤﺼﺎدر أن  XBRLﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ
ً
رﻗ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻣ ــﺮﻧ ــﺔ ﺗ ــﻢ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮﻫــﺎ ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻟــﺪﻋــﻢ
اﻹﻓ ـ ـﺼـ ــﺎح وﺗ ـ ـﺒـ ــﺎدل اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ﺑ ـﻴ ــﻦ ﺟ ـﻬــﺎت
وأﻃ ـ ـ ـ ـ ــﺮاف اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎط اﻻﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدي وﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ا ﻟـﺒـﻴــﺎ ﻧــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و ﻏـﻴــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻣﺎدة ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ وﻣﻘﺮوءة ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺷﻜﻞ وﻣﻔﻬﻮم ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻓﺼﺎح.
وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ أن ﻣ ــﺪﻗ ــﻖ اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎﺑــﺎت ﺳـﻴـﻜــﻮن
ﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﻣ ــﺮورﻫ ــﺎ إﻟ ــﻰ ﺑ ــﻮاﺑ ــﺔ اﻹﻓ ـﺼ ــﺎح اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ،
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮي ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ وﻓﻖ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻛﻠﻴﺎ ﻟﻺﻓﺼﺎﺣﺎت،
ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺻﺤﺔ ودﻗﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻗﺒﻞ إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
وﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

وأﻛﺪت أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ
اﻟـﺠـﻬـﺘـﻴــﻦ ،إﻻ ﺑـﻌــﺪ اﻟـﺘــﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ ،وﻓــﻲ
ﺣﺎل وﺟﻮد أﺧﻄﺎء ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ إرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻄﺮف
اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ،ﻟﻴﺘﻮﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ،وﻣﻦ ﺛﻢ
إرﺳــﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺮة أﺧــﺮى ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ ،ﺑﻌﺪ
ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ إرﻓــﺎق ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻄـﻠـﺒـﻬــﺎ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑ ـﻴــﺔ ،ﺳـ ــﻮاء ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي أو اﻟﺒﻮرﺻﺔ أو وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ
اﻧﻀﻤﺎم ﻫــﺬه اﻟﺠﻬﺎت إﻟﻴﻬﺎ ،إذ ﺳﺘﺘﻢ إﺗﺎﺣﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺗﺨﺺ ﻛــﻞ ﺟﻬﺔ
رﻗﺎﺑﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ،ﺑﻌﺪ اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
 ،XBRLﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﺗـﻠــﻚ ا ﻟـﺨـﻄــﻮة ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟ ــﺪورة اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ،ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ إﺿﺎﻋﺔ
اﻟﻮﻗﺖ وإرﺳــﺎل ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن ﻧـﻈــﺎم إﻓـﺼــﺎح  XBRLﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﻈﺎم آﻟﻲ ﻟﻺﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ وﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،ﺳـ ــﻮاء ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻟﻤﺪرﺟﺔ أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ،وﺗﻮﺣﻴﺪ
أﺷﻜﺎل وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻓﺼﺎح ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻞ
اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﺑـﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃـ ــﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ،
وﺿ ـﻤ ــﺎن دﻗ ــﺔ ﻣـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت وﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎت اﻹﻓ ـﺼ ــﺎح،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺧﻔﺾ أﻋـﺒــﺎء اﻻﻟ ـﺘــﺰام واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷ ﻃ ــﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم ،ﻣﻤﺎ
ﻳـﻘـﻠــﻞ اﻟـﺘـﻜــﺎﻟـﻴــﻒ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺠ ـﻬ ــﻮد اﻟـﺒـﺸــﺮﻳــﺔ
ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ اﻟﺪورة اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ.

»اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ« ﺗﺴﺤﺐ  ٧ﻗﺴﺎﺋﻢ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ »ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ« ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻄﺮح وﺣﺪات إﻧﺘﺎج ﻣﺒﻜﺮ
ﻓﻲ اﻟﺸﻮﻳﺦ واﻟﺮي ...واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺆول ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
●

ﺟﺮاح اﻟﻨﺎﺻﺮ

ﺳ ـﺤ ـﺒــﺖ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ  7ﻗـﺴــﺎﺋــﻢ
ﺻـﻨــﺎﻋـﻴــﺔ ﻣ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺔ ،ﻣ ـﻨ ــﺬرة أﺻ ـﺤــﺎﺑ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻀ ــﺮورة
ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺧﻼل  10أﻳﺎم ﻣﻘﺒﻠﺔ.
وﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺮرت
ﺳﺤﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ واﻟﺤﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،
وﻟ ــﻦ ﺗﻌﺘﺪ ﺑ ــﺄي ﺗـﻐـﻴــﺮات ﺗـﻄــﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋـﻠــﻰ أرض
اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﺳﻠﻔﺎ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻬﺎ
اﺗﺒﻌﺖ آﻟﻴﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ ﺑﻌﺪ إﻧﺬارﻫﺎ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وﻣﺆﻛﺪة أن اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﺗﻤﻨﻊ
اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﻏــﺮاض اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻬﺎ.

وﺷــﺪدت اﻟﻤﺼﺎدر ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة ﻗﻴﺎم أﺻﺤﺎب
اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ،ﻋﻠﻰ أن
ﺗﺆول اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺤﺐ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ
ﻣﺤﻞ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺸﻮﻳﺦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺮي ،ﺑﻤﺴﺎﺣﺎت
ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  1000و 24أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.
ﺟ ــﺪﻳ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ــﺬﻛ ــﺮ ،أن »اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ« ﺗ ـﻘ ــﻮم ﺑ ــﺈﻋ ــﺎدة
ﺗ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺺ ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻘـ ـﺴ ــﺎﺋ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺤ ــﻮﺑ ــﺔ وﻓ ـﻘ ــﺎ
ﻟﻼﺷﺘﺮاﻃﺎت واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ،ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ
ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻓﻮر اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﺳﺤﺒﻬﺎ واﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ ،وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،إن وﺟﺪت.

ً
وﻗﻌﺖ ﻋﻘﺪا ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻚ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
●

أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

ذﻛ ـ ــﺮ ﻣـ ـﺼ ــﺪر ﻧ ـﻔ ـﻄ ــﻲ ،أن ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻧـﻔــﻂ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺼﺪد إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع ﻣﻨﺸﺄﺗﻴﻦ
ﻟــﻺﻧـﺘــﺎج اﻟﻤﺒﻜﺮ؛ إﺣــﺪاﻫـﻤــﺎ ﻹﻧـﺘــﺎج اﻟﻐﺎز
ﺑ ـﻘــﺪرة  60ﻣـﻠـﻴــﻮن ﻗ ــﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ،واﻷﺧ ــﺮى
ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﻴﻒ ﺑﻘﺪرة ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻧﺤﻮ
 50أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
وﻗــﺎل اﻟﻤﺼﺪر ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،إن اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺗﻄﻤﺢ إﻟﻰ ﻃﺮح ﻣﺸﺮوع وﺣــﺪات اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺧﻄﻄﺎ ﻃﻤﻮﺣﺔ أﻳﻀﺎ
ﻹﻧﺸﺎء وﺣﺪﺗﻴﻦ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﺠﻮراﺳﻲ ﺧﻼل

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻟﻀﻤﺎن إﻧﺘﺎج  160ﻣﻠﻴﻮن
ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺸﺄة ،ﻣﻌﺘﺒﺮا ذﻟﻚ ﺑﺪاﻳﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﺠﻢ إﻧﺘﺎج ﻳﻌﺎدل ﻣﻠﻴﺎر ﻗﺪم
ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺒﺘﺮول .2040
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑــﺎﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻋــﺎﻧــﺖ اﻟـﺘــﺄﺧـﻴــﺮ ﺑـﻌــﺾ اﻟـﺸــﻲء،
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،أو
ﻹﻟﻐﺎء ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬ ــﺔ أﺧ ـ ـ ــﺮى ،أﻓـ ـ ــﺎد اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺪر ﺑ ــﺄن
»ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ« وﻗﻌﺖ ﻣــﻊ أﺣــﺪ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﻋﻘﺪا ﻟﺨﻤﺴﺔ أﻋــﻮام ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن
اﻟﻌﻘﺪ ﻳﺸﻤﻞ أ ﻋـﻤــﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺧــﻼل ﺗﻠﻚ

اﻟﻤﺪة ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﺤﻘﻮل اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻤﺎل اﻟﺒﻼد ،ﻓﻲ
إﻃــﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻧـﺘــﺎج  45أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻧﻔﻂ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .2020
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن أﻋﻤﺎل اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺳ ـﺘ ـﻨ ـﺼــﺐ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻜ ـﻤــﻦ ﻓـ ـ ــﺎرس اﻟـﺴـﻔـﻠــﻲ
اﻟﻀﺤﻞ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻔﺮ  12ﺑﺌﺮا ﺳﻨﻮﻳﺎ،
ﻣ ــﻮﺿ ـﺤ ــﺎ أن ذﻟ ـ ــﻚ ﻳ ـﺤ ـﺘ ــﺎج ﻣ ــﻦ  5إﻟ ـ ــﻰ 6
ﻣﻨﺼﺎت ﻟﻠﺤﻔﺮ اﻟﻀﺤﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﺮاوح ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ  1000و 1500ﻣﺘﺮ.

ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ

»اﻟﺴﻌﻮدي« ﻳﺴﺠﻞ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ارﺗﻔﺎع  ٣ﻣﺆﺷﺮات ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ وﺗﺮاﺟﻊ  ٤أﺧﺮى أﻛﺒﺮﻫﺎ ﺧﺴﺎرة »اﻟﻘﻄﺮي« ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٢ﺛﻢ دﺑﻲ
اﺳﺘﻄﺎع ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق
أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ أن ﻳﺴﺠﻞ
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺟﺪﻳﺪة ،وذﻟﻚ
ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ،
وﻫﺬه اﻟﻤﺮة ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺬي ﺣﻘﻖ  2.6ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.

●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺗﺒﺎﻳﻦ أداء ﻣﺆﺷﺮات أﺳﻮاق دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺧﻼل
اﻷﺳـﺒــﻮع اﻷول ﻣــﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ،
واﻧﻘﺴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻠﺘﻬﺎ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
اﻟ ــﻰ ارﺗ ـﻔــﺎع  3ﻣــﺆﺷــﺮات وﺗــﺮاﺟــﻊ
 4وﺑـﻨـﺴــﺐ ﻣ ـﺘ ـﻔــﺎوﺗــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ رﺑــﺢ
ﻣﺆﺷﺮ ﺳــﻮق اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺔ 1.9
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻛﺎن اﻷﻓﻀﻞ ﻧﻤﻮا ،ﺗﻼه
ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.3
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،واﻛﺘﻔﻰ ﻣﺆﺷﺮ »ﺗﺎﺳﻲ«
اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدي ﺑـﻨـﻤــﻮ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف
اﻟﺨﺎﺳﺮ ﻛﺎن ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق ﻗﻄﺮ ﻫﻮ
اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﺗــﻼه ﻣﺆﺷﺮ ﺳــﻮق دﺑــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 1
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺧﺴﺮ ﺳﻮﻗﺎ أﺑﻮﻇﺒﻲ
واﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺛﻠﺚ ُ
وﻋﺸﺮ ﻧﻘﻄﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،وﻛﺎﻧﺎ اﻷدﻧﻰ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻐﻴﺮ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻛﺬﻟﻚ.

ﺳﻮق اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻣﺆﺷﺮات
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت
أول أﺳﺒﻮع
ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ،إﻻ أن ﻣﺆﺷﺮ
ﺳ ــﻮق اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﻦ ﺗ ـﻘ ــﺪم ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ،واﺳـﺘـﻄــﺎع أن
ﻳﺴﺠﻞ ﻧﻤﻮا ﻛﺒﻴﺮا ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
ﺗﺠﺎوز  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻛﺄﻓﻀﻞ ﺛﺎﻧﻲ
ﻧﻤﻮ ﺧﻠﻴﺠﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮ »ﺗﺎﺳﻲ«
اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدي اﻟـ ــﺬي ﺗ ـﺠ ــﺎوز  10ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ارﺗ ـﻔــﺎﻋــﺎ ﺧ ــﻼل ﻋ ــﺎم ،2019
وﻛــﺎن ﻣﻦ أﻫــﻢ ﻋﻮاﻣﻞ دﻋــﻢ ﻣﺆﺷﺮ
ﺳـ ــﻮق اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﻦ ﻣ ـﻜــﺎﺳــﺐ أﺳـﻬــﻢ
أﻫﻠﻰ ﻣﺘﺤﺪ ،واﻟــﺬي ﺳﻴﻨﺪﻣﺞ ﻣﻦ
»ﺑﻴﺘﻚ« اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺳﻬﻢ ﺟﻲ إف

إﺗﺶ ،وﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﺪرج ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻗﻴﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻤﻮ
ﺳﻬﻢ زﻳﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮ وﺑﻨﺴﺒﺔ
اﻗ ـﺘــﺮﺑــﺖ ﻣ ــﻦ  10ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺧــﻼل
اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻟﻴﻘﻔﺰ ﻣﺆﺷﺮ
ﺳ ــﻮق اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ ﻣ ـﺠ ــﺪدا وﻳﺤﻘﻖ
ارﺗﻔﺎﻋﺎ أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.9ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل  26.68ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺨﺘﺮﻗﺎ
ﺣﺎﺟﺰ  1400ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ
ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ،وﻳﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  1418.1ﻧﻘﻄﺔ.

أﺑﻮﻇﺒﻲ وﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮة
اﺳﺘﻄﺎع ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ
اﻟﻤﺎﻟﻲ أن ﻳﺴﺠﻞ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺟﺪﻳﺪة،
وذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻰ،
وﻫﺬه اﻟﻤﺮة ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك

اﻟﺬي ﺣﻘﻖ  2.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻌﻮﺿﺎ
ﺗ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺎت ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻣـﻤــﺎﺛـﻠــﺔ ﺗـﻘــﺮﻳـﺒــﺎ ،وﻛ ــﺎن ﺳـﻬــﻢ ﺑﻨﻚ
أﺑــﻮﻇـﺒــﻲ اﻷول ﻫــﻮ اﻷﻓـﻀــﻞ ﺑﻨﻤﻮ
ﺗـ ـﺠ ــﺎوز  3.3ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻮى  5آﻻف
ﻧﻘﻄﺔ ،ﻣﺒﺘﻌﺪا ﻋﻨﻪ ﻗﻠﻴﻼ وﻣﻘﻔﻼ
ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪا ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى 5112.15
ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ﺑ ـﻨ ـﻤ ــﻮ ﺑـ ـﻠ ــﻎ  67.3ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ،
وﺑــﺎﻧـﺘـﻈــﺎر ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ ﺑﻘﻴﺔ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻟـﻘـﻴــﺎدﻳــﺔ ،واﻟ ـﺘــﻲ ﻇـﻬــﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ
 5ﺑ ـﻨــﻮك وﺷــﺮﻛ ـﺘــﺎ ﺗــﺄﻣـﻴــﻦ وﻛــﺎﻧــﺖ
ﺑﻨﻤﻮ ﺟﻴﺪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ أرﺑﺎح 3
ﺷﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت.

»ﺗﺎﺳﻲ« اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺣﺎﻻﺗﻪ
اﺳﺘﻤﺮ أداء اﻟـﺴــﻮق اﻟﺴﻌﻮدي

اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ وﺣﻘﻖ ﻧﻤﻮا ﺗﺠﺎوز 10
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫــﺬا اﻟـﻌــﺎم ،ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ
وﺑ ـ ـﻌ ـ ــﺪ أﺳ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻮع ﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺎده ﺑ ـﻌــﺾ
اﻟ ـﺘــﺬﺑــﺬب وﺟ ـﻨــﻲ اﻷرﺑ ـ ــﺎح واﻟـﺘــﻰ
ﺧ ـﻔــﻒ ﻣ ــﻦ وﻗ ـﻌ ـﻬــﺎ ﻧ ـﺘــﺎﺋــﺞ ﺑﻌﺾ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدﻳــﺔ اﻟ ـﺘــﻰ دﻋﻤﺖ
ﺣﺮﻛﺔ أﺳﻬﻤﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻹﻋــﻼن
ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ  33ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻤﺖ ﻣﻨﻬﺎ 23
ﺷﺮﻛﺔ ،وﺗﺮاﺟﻌﺖ أرﺑﺎح  12ﺷﺮﻛﺔ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ  5ﺷﺮﻛﺎت ﺧﺴﺎﺋﺮ،
وﻛﺎن ﺳﻬﻢ زﻳﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻷﻓﻀﻞ
ﻧ ـﻤ ــﻮا وﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ،ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ
ﻣــﻊ ﺧﺴﺎﺋﺮه اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،واﺳﺘﻄﺎع
ﻣﺆﺷﺮ »ﺗﺎﺳﻲ« اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أداء
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻛﺖ اﻳﺠﺎﺑﺎ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع ،ﺛﻢ اﺳﺘﻘﺮت ﺣﻮل
أﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﻟ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺎم،
ﻟﻴﺒﻘﻰ »ﺗ ــﺎﺳ ــﻲ« ﻋـﻠــﻰ إﻳﺠﺎﺑﻴﺘﻪ،

وﻻ ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺟﻨﻲ أرﺑﺎح
ﻣﻘﻔﻼ ﻋﻨﺪ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺧﻼل
ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،وﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻷﻓﻀﻞ
ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻗﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات ﻓﻮﺗﺴﻲ
راﺳــﻞ وﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ
إﻃ ــﻼق ﻣــﺆﺷــﺮ إم ﺗــﻲ  30ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﺑﻴﻦ ﺗ ــﺪاول اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ وﻓﻮﺗﺴﻲ
راﺳﻞ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.

ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﺧ ـ ــﻼل ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﺑ ـﻬــﺬه
اﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ،وﻫـ ـ ــﻮ ﻣـ ــﻦ ﺣـ ـﻘ ــﻖ أﻋ ـﻠ ــﻰ
ﻣ ـﻜ ــﺎﺳ ــﺐ ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ ﺗـ ـﺠ ــﺎوزت  20ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ،
وأﺑ ـﻘــﻰ ﻋـﻠــﻰ ﻧـﺴـﺒــﺔ  3.7ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ،ﺑﻌﺪ أن ﻓﻘﺪ  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،

وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﺧﺴﺎرة ﺑﻴﻦ أﺳﻮاق دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺗﻌﺎدل
 215.12ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 10505.19ﻧﻘﻄﺔ.
وﻛ ــﺎن اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻗــﺪ أﻧﻬﻰ
إﻋـ ـ ــﻼن ﻧ ـﺘــﺎﺋ ـﺠــﻪ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺔ ﺑـﻨـﻤــﻮ
ﻣـﺘـﻔــﺎوت ﻟﻤﻌﻈﻢ ﻣـﻜــﻮﻧــﺎﺗــﻪ ،وﻛــﺎن
اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆﺳﺴﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ
ﻫﻤﺎ ﺑﻨﻚ اﻟﺪوﺣﺔ واﻹﺟﺎرة اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ،
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ أﺳﻌﺎر
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،وﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺗﺠﺎوزت  6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ
أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟ ـﺘــﻲ ﺣـﻘـﻘــﺖ ﻧـﻤــﻮا
ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮا ،ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻧ ـﻔ ــﻂ »أوﺑ ـ ــﻚ«
ﺑﻨﺴﺒﺔ  20ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ رﺑﺢ ﺑﺮﻧﺖ
 16ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋــﺎم  ،2019وﻳﻨﺘﻈﺮ
اﻟﺴﻮق إﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻮق.
وﺗﻀﺎءﻟﺖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق
دﺑﻲ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ،واﻧﺨﻔﻀﺖ
اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻌﺪ
أن ﻓﻘﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮ  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
اﻷﺳﺒﻮع اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ واﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺎدل ﺣﻮاﻟﻰ  25ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى  2542.67ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ،وﻋـﻠــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻘﺪ
اﻛﺘﻤﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻘﻂ ،واﻟﺘﻲ
دﻋ ـﻤــﺖ أداء اﻟ ـﺴــﻮق ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة
اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟــﻢ ﺗـﻌـﻠــﻦ ﺳــﻮى
ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ واﺣﺪة وﺑﻘﻲ اﻟﺴﻮق
ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر إﻋــﻼﻧــﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎر اﻟ ـﻜ ـﺒــﺮى ﻛــﺈﻋ ـﻤــﺎر واﻟ ــﺪﻳ ــﺎر
وﻏﻴﺮﻫﺎ ،واﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻞ أن ﺗﻘﻮد
اﻟﺘﺪاوﻻت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺤﺪودة
ﺗـﺒــﺎﻳـﻨــﺖ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات ﺑــﻮرﺻــﺔ

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧــﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت أول
أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،ﺣﻴﺚ
ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟـﺴــﻮق اﻟﻌﺎم
وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺤﺪودة ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز
ُﻋﺸﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻫﻲ 6.35
ﻧ ـﻘــﺎط ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 5199.64ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ رﺑﺢ
ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﺴــﻮق اﻷول واﻟ ــﺬي
ﺳـ ـﻴـ ـﺤ ــﻮي  19ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﺑـ ــﺪء ا
ﻣــﻦ اﻟ ـﻴ ــﻮم ،وﺳ ـﺠــﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮ
ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺸﺮى ﻧﻘﻄﺔ
ﻣ ـﺌــﻮﻳــﺔ ﺗ ـﻌ ــﺎدل  9.42ﻧ ـﻘــﺎط،
ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 5439.52
ﻧـ ـﻘـ ـﻄ ــﺔ ،وﻛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺖ اﻟـ ـﺨـ ـﺴ ــﺎرة
اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ــﻲ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  0.7ﻓــﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﺴﺎوى  35.34ﻧﻘﻄﺔ،
ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 4762.71
ﻧﻘﻄﺔ.
وﻣﺎﻟﺖ ﺗﻐﻴﺮات اﻟﺴﻮق اﻟﻰ
اﻹﺷ ـ ــﺎرة إﻟ ــﻰ ﻧـﻤــﻮ ﺗﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺴﻮق اﻷول ،ﺑﻌﺪ أن ارﺗﻔﻌﺖ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ 64
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﺒﻮع
اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻨﺸﺎط وﻛﻤﻴﺔ اﻷﺳﻬﻢ
اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﺪاوﻟ ــﺔ ﺑ ـﻨ ـﻤ ــﻮ ﻣ ـﺤ ــﺪود
ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺘ ـﺠ ــﺎوز  1.3ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ،
وﺗ ـ ـ ــﺮاﺟ ـ ـ ــﻊ ﻋ ـ ـ ــﺪد اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘ ــﺎت
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  4ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،وﻛ ــﺎن
ﻹﻋــﻼﻧــﺎت ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻤـﺼــﺎرف
أﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ
اﻟ ـﻨ ـﺸ ــﺎط واﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺎﺳ ــﺐ اﻟ ـﺘــﻲ
دﻋـﻤــﺖ ﺳﻮﻗﻬﺎ اﻷول ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎص وﻣﺠﻤﻞ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺴﻮق
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أﺳﻬﻢ
ﺑـﻨــﻚ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ وأﻫ ـﻠــﻰ ﻣﺘﺤﺪ
وﺑﻴﺘﻚ.
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اﻗﺘﺼﺎد

ﻳﻄﻠﻖ ﻋﺮض ﺣﺴﺎب اﻟﺮاﺗﺐ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٩ﻣﻊ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻄﺎن وأﺣﻤﺪ اﻷﻣﻴﺮ وﻟﻨﺎ اﻟﺪارﻣﻲ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻞ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻛﺸﻒ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰة ﻓﻲ
اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﺟﺎﺋﺰة
ﻟـﺤـﺴــﺎب اﻟــﺮاﺗــﺐ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،وﻗــﺪ
ﺣﺎﻟﻒ اﻟﺤﻆ ﻓــﻮز ﻳــﺔ ﻣﻨﺼﻮر أﻣﻴﺮ
ﻋـﻠــﻲ اﻟ ـﻔ ــﻮز ﺑ ـﺠــﺎﺋــﺰة ﻧـﻘــﺪﻳــﺔ ﺑﻠﻐﺖ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  250أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
ﺗﻢ اﺟــﺮاء اﻟﺴﺤﺐ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟـﻤــﻮاﻓــﻖ  7اﻟ ـﺠــﺎري ،ﺧــﻼل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﺮوج،
ﺑ ـﺤ ـﻀ ــﻮر وإﺷـ ـ ـ ــﺮاف ﻣ ـﻤ ـﺜــﻞ وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ »اﻟﺨﻠﻴﺞ«

ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ

ﺗﺨﻠﻠﺖ ا ﻟـﻔـﻌــﺎ ﻟـﻴــﺔ ا ﻟـﺘــﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ
ﻓــﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎء،
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮات واﻷﻧـﺸـﻄــﺔ
اﻟـﺘــﺮﻓـﻴـﻬـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻨــﻮﻋــﺔ ،إﻟ ــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ اﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴــﺮة
»ﺻ ـﻴــﺪ اﻟـ ـﻜ ــﺎش« ،واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ
اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ .ﺷﻬﺪت اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻋ ــﺮﺿ ــﺎ ﻏ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺎ ﺧ ــﺎﺻ ــﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة Sons of
 .Yousefوﻗﺪ ﺗﻢ إﺟﺮاء اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻬــﻮاء ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة ﻋـﺒــﺮ إذاﻋ ــﺔ رادﻳ ــﻮ

ﻧﺒﺾ اﻟﻜﻮﻳﺖ  88.8إف إم.
وﺻ ـ ــﺮح ﻣ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم
ﻟ ــﻼﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺑـﻨــﻚ
اﻟـ ـﺨـ ـﻠـ ـﻴ ــﺞ ،أﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ اﻷﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ ،ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ:
»ﺑــﺎﻟـﻨـﻴــﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ أﺳ ــﺮة ﺑـﻨــﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻳـ ـﺴ ــﺮﻧ ــﻲ ﺗ ـﻬ ـﻨ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺪة ﻓ ــﻮزﻳ ــﺔ
اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺰة ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﺤ ــﺐ اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮي
ﻟ ـﺤ ـﺴــﺎب اﻟ ــﺮاﺗ ــﺐ ﻟ ـﻬــﺬا اﻟـ ـﻌ ــﺎم .ﻛﻤﺎ
ﻳـﻔـﺨــﺮ ﺑ ـﻨــﻚ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ﺑ ــﺎﻹﻋ ــﻼن ﻋﻦ
ﻋــﺮض ﺣـﺴــﺎب ا ﻟــﺮا ﺗــﺐ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﻟـﻌــﺎم  ،2019واﻟ ــﺬي ﻳﻌﻜﺲ اﻟـﺘــﺰام

ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ »ﺻﻴﺪ اﻟﻜﺎش«

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﺗﺠﺎه ﻋﻤﻼﺋﻪ .ﻟﻘﺪ
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ وﻣﻤﻴﺰة ،ﺷﻜﺮا
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺷﺎرﻛﻨﺎ اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ.
ﻳ ـﻤ ـﻨــﺢ ﺣ ـﺴ ــﺎب اﻟ ــﺮاﺗ ــﺐ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪد ﻣـ ـﻤ ــﻦ ﻳـ ـﻘ ــﻮﻣ ــﻮن ﺑ ـﺘ ـﺤــﻮﻳــﻞ
رواﺗ ـﺒ ـﻬــﻢ إﻟ ــﻰ ﺑـﻨــﻚ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ﻓﺮﺻﺔ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻮرﻳﺔ
ﻗﺪرﻫﺎ  100دﻳﻨﺎر أو ﻗﺮض ﻣﻦ دون
َ
ﻓﻮاﺋﺪ ﺣﺘﻰ  10آﻻف دﻳﻨﺎر ،ﺷﺮط أﻻ
ﻳﻘﻞ اﻟﺮاﺗﺐ ا ﻟــﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ
ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻦ  500دﻳﻨﺎر.

وﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺠﺪد اﻟﺤﺼﻮل
ﻋ ـﻠــﻰ ﺑ ـﻄــﺎﻗــﺎت ﻓ ـﻴــﺰا وﻣــﺎﺳ ـﺘــﺮﻛــﺎرد
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ دون ر ﺳــﻮم ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻷول ،ﻣﻊ إﻣﻜﺎن اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ إﻟﻰ  70أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر وﺗﺴﺪﻳﺪه ﺧﻼل ﻣﺪة  15ﺳﻨﺔ،
أو ﻗ ــﺮض اﺳـﺘـﻬــﻼﻛــﻲ ﺗـﺼــﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ
إﻟﻰ  25أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻋــﺮض ﺣﺴﺎب اﻟﺮاﺗﺐ
ﻟـ ـﻌ ــﺎم  2019إﻟ ـ ــﻰ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ واﻟﺠﺪد ﻣﻤﻦ

ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ رواﺗﺒﻬﻢ إﻟﻰ ﺑﻨﻚ
اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ،ﻓــﺮﺻــﺔ اﻟ ــﺪﺧ ــﻮل ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﺤــﻮﺑــﺎت اﻟـﺸـﻬــﺮﻳــﺔ واﻟ ـﻔــﻮز
ﺑ ـﺠ ــﻮاﺋ ــﺰ ﻧ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺔ ﻗ ـ َـﻴ ـﻤ ــﺔ ﺗ ـﺼ ــﻞ إﻟ ــﻰ
 12ﺿ ـﻌــﻒ اﻟ ــﺮاﺗ ــﺐ ،وﻓ ــﻲ اﻟـﺴـﺤــﺐ
اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﺟﺎﺋﺰة ﻟﺤﺴﺎب
اﻟــﺮاﺗــﺐ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ 100
ﺿﻌﻒ اﻟﺮاﺗﺐ.

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ »اﻟﺨﻠﻴﺞ«
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»اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة« و»ﻣﺎرﻳﻮت اﻟﺪوﻟﻴﺔ« ﺗﻮﻗﻌﺎن
ﻣﺮاﻛﺶ
رﻳﺠﻴﺲ
ﺳﺎﻧﺖ
ﻣﻨﺘﺠﻊ
إﻃﻼق
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ً
اﻟﺒﺤﺮ :ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﺠﻬﻮد اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

»ﻛﻔﻴﻚ« أﻓﻀﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻦ »ﺑﻴﺰﻧﺲ ﻓﻴﺠﻦ«

ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻨﺘﺠﻊ
ﺳﺎﻧﺖ رﻳﺠﻴﺲ ﻣﺮاﻛﺶ أﺑﻮاﺑﻪ
ﻋﺎم  ٢٠٢٤ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻐﺮﺑﻲ
ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺶ ،وﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع أﺳﻮﻓﻴﺪ
اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت.

أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺘﺎ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﺎرﻳﻮت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻻﻓﺘﺘﺎح ﻣﻨﺘﺠﻊ
ﻳﺤﻤﻞ ﻋــﻼﻣــﺔ ﺳــﺎﻧــﺖ رﻳـﺠـﻴــﺲ اﻟـﻤــﺮﻣــﻮﻗــﺔ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮاﻛﺶ ،ﻓﻲ إﻃــﺎر ﺣﺮﺻﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ إﺛﺮاء
ﻣﺤﻔﻈﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻔﺎﺧﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب.
وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻨﺘﺠﻊ ﺳﺎﻧﺖ رﻳﺠﻴﺲ
ﻣﺮاﻛﺶ أﺑﻮاﺑﻪ ﻋﺎم  2024ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ
ﻣــﺮاﻛــﺶ ،وﺳــﻂ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع
أﺳــﻮﻓ ـﻴــﺪ ﻣ ـﺘ ـﻌــﺪد اﻻﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪاﻣ ــﺎت ،واﻟ ـﻤ ـﺤــﺎط
ﺑﻤﻨﺎﻇﺮ ﺳــﺎﺣــﺮة ﻣــﻦ ﺟـﺒــﺎل اﻷﻃ ـﻠــﺲ ،وﺗـﻌــﻮد
ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﻊ إﻟــﻰ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻮﻓﻴﺪ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻌﻘﺎري ،وﻳﺠﺮي ﺗﻄﻮﻳﺮه ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻀﻮي ﺗﺤﺖ راﻳﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ.
ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺼ ــﺪد ،ﻗ ــﺎل رﺋـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ ﻓﻲ
"ﻣ ــﺎرﻳ ــﻮت اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ" ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟ ـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ
واﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﺎ ﺟ ـﻴــﺮوم ﺑــﺮﻳــﺖ" :ﻳــﺆﻛــﺪ ﺗــﻮﻗـﻴــﻊ ﻫــﺬه
اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ زﺧـ ــﻢ اﻟ ـﻄ ـﻠــﺐ واﻟـ ـﻔ ــﺮص ﻓ ــﻲ ﻗـﻄــﺎع
اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻔﺎﺧﺮة ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ".
وأﺿﺎف ﺑﺮﻳﺖ" :ﺗﻮاﺻﻞ ﻓﻨﺎدق وﻣﻨﺘﺠﻌﺎت
ﺳﺎﻧﺖ رﻳﺠﻴﺲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺤﻔﻈﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺑﺠﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻟﻤﻐﺮب ﺗﺤﺪﻳﺪا ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
وﺟﻬﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻐﻨﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﺘﺮاﺛﻬﺎ
اﻟﺤﻀﺎري وإرﺛﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ" .وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﺘﺠﻊ
ﺳﺎﻧﺖ رﻳﺠﻴﺲ ﻣﺮاﻛﺶ ،اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟـﻤﻨﺘﺠﻊ أﺳﻮﻓﻴﺪ
ﻟﻠﺠﻮﻟﻒ ،ﻣﻦ  80ﻏﺮﻓﺔ وﻓﻴﻼ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﺧﺮ
ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺧﻼﺑﺔ ﻟﺠﺒﺎل أﻃﻠﺲ ،ﺣﻴﺚ

ﺳﻴﺠﺴﺪ أﺑﺮز اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺮد ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎدم اﻟﺸﺨﺼﻲ.
ﻣـ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘ ــﻪ ،ﻗ ـ ــﺎل رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ أﺳــﻮﻓ ـﻴــﺪ
ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﻃﺎرق ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم" :ﻳﺴﺮﻧﺎ ﺑﺪء
ﺷﺮاﻛﺘﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﺎرﻳﻮت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون
ﻹﻃﻼق ﻣﻨﺘﺠﻊ ﺳﺎﻧﺖ رﻳﺠﻴﺲ ﻣﺮاﻛﺶ ،واﻟﺬي
ﺳﻴﻨﺴﺠﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻟﻐﻨﻴﺔ ﻟﻤﺮاﻛﺶ واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﺎﺣﺮة اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﺪم ﻟﻠﻀﻴﻮف اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺗﻔﺮدت ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ".
وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻤﻨﺘﺠﻊ ﻣﻼذا ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺻﺨﺐ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻟﻘﺮﻳﺐ
ﻣﻦ ﻧﺎدي أﺳﻮﻓﻴﺪ ﻟﻠﺠﻮﻟﻒ ﻣﻦ  18ﺣﻔﺮة ،وﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻣــﻦ ﺑﻴﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻼﻋﺐ ﻓــﻲ اﻟـﻘــﺎرة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺑﺴﺠﻠﻪ اﻟﺤﺎﻓﻞ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ.
وﻳﺒﻌﺪ اﻟﻤﻨﺘﺠﻊ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة

ﻣ ــﻦ ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ ﻣ ــﺮاﻛ ــﺶ وﺳ ـ ــﻮق اﻟ ـﺒ ــﺮﺑ ــﺮ وﺟــﺎﻣــﻊ
اﻟﻔﻨﺎ ،وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﺎر
ﻣــﺮاﻛــﺶ اﻟـﻤـﻨــﺎرة اﻟــﺪوﻟــﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﺤﻄﺔ
ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻀﻴﻮف اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎرب
اﻟﻨﺎﺑﻀﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة.
وﺳﻴﻀﻢ ﺳﺎﻧﺖ رﻳﺠﻴﺲ ﻣﺮاﻛﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺮاﻓــﻖ اﻟـﺘــﺮﻓـﻴـﻬـﻴــﺔ ،ﻣـﺜــﻞ ﺳـﺒــﺎ وﻣﺴﺒﺢ
وﻣﺮﻛﺰ ﻣﺘﻄﻮر ﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ و 6ﻣﻄﺎﻋﻢ ،ﺑﻤﺎ
ﻓــﻲ ذﻟ ــﻚ ﻣـﻄـﻌـﻤــﺎن ﻓ ــﺎﺧ ــﺮان ورﻛ ــﻦ ﻣـﺸــﺮوﺑــﺎت
ﺳﺎﻧﺖ رﻳﺠﻴﺲ اﻟﺸﻬﻴﺮ واﻟﻤﺴﺘﻮﺣﻰ ﻣﻦ رﻛﻦ
"ﻛـﻴـﻨــﺞ ﻛ ــﻮل ﺑـ ــﺎر" ،اﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ ﻓــﻲ وﺟـﻬــﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ
اﻟﺮاﺋﺪة ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﻴﺎرات واﺳﻌﺔ
ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت أو
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ أو ﺣﻔﻼت اﻟﺰﻓﺎف ،ﻣﻊ ﻗﺎﻋﺔ
اﺣﺘﻔﺎﻻت ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  400ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
)ﻛـﻔـﻴــﻚ( ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺟــﺎﺋــﺰة أﻓـﻀــﻞ ﺷﺮﻳﻚ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﻌﺎم  ،2018واﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ "ﺑﻴﺰﻧﺲ ﻓﻴﺠﻦ ﻟﻨﺪن"،
واﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﺤــﻮﻳــﻞ اﻷﻓ ـﻜ ــﺎر واﻟ ــﺮؤى
اﻟﻤﻔﻴﺪة إﻟﻰ أﻓﻜﺎر ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ.
ﺑـﻬــﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻗــﺎل ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓــﻲ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻃــﺎرق
اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮ إن ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة أﻓ ـﻀ ــﻞ ﺷ ــﺮﻳ ــﻚ ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘ ــﺪام ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺠ ــﻮاﺋ ــﺰ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﺮﺗ ـﻜ ــﺰ ﻋـﻠــﻰ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﺪام واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻓــﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ،واﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺤــﺮص ﻋـﻠــﻰ أن
ﻳﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ رؤﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻧﺠﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ.
وأﺿﺎف اﻟﺒﺤﺮ ان اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﺪاﻣــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ واﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،وأﻳﻀﺎ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ،وﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن اﻹﺳﻬﺎم
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻲ إﻟـ ــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﺗـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣـﺴـﺘــﺪا ﻣــﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻣﻔﺘﺎح ﻫﺬا
اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ
ﻳـﻄـﻤـﺤــﻮن إﻟ ــﻰ اﻹﺳـ ـﻬ ــﺎم إﻳ ـﺠــﺎﺑ ـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ ﺧــﺪﻣــﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وذﻛ ـ ــﺮ أن أﺣـ ــﺪ أﻫـ ـ ــﺪاف "ﻛ ـﻔ ـﻴ ــﻚ" ﻳـﺘـﻤـﺜــﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

ﻃﺎرق اﻟﺒﺤﺮ

اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺗـ ـﻘ ــﻮم اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑـﺘـﺸـﺠـﻴــﻊ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻜﺘﺴﺐ
ﺷـﻌـﺒـﻴــﺔ ﻣ ـﺘ ــﺰاﻳ ــﺪة ﻓ ــﻲ دول ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.
وأﻛﺪ ﺣﺮص "ﻛﻔﻴﻚ" ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ،وﻫﻮ اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﻳﻮاﺋﻢ
ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻣــﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ،وأﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ
داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

»اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻘﺪي اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﺼﺤﻲ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ »ﺑﻮﺑﻴﺎن ﺗﻜﺎﻓﻞ«
وﻗ ـ ـﻌـ ــﺖ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﻮط اﻟ ـﺠ ــﻮﻳ ــﺔ
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻘ ــﺪي اﻟ ـﺘ ــﺄﻣ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻤــﺎﻋــﻲ
واﻟـﺼـﺤــﻲ ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺑــﻮﺑـﻴــﺎن ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ،ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ
 2019ﺣﺘﻰ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ .2019
ﺣﻀﺮ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﻮط اﻟ ـﺠ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻳــﻮﺳــﻒ
اﻟﺠﺎﺳﻢ ،واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﻤﻬﻨﺪس
ﻛــﺎﻣــﻞ اﻟ ـﻌــﻮﺿــﻲ ،وﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ "ﺑــﻮﺑـﻴــﺎن
ﺗـ ـﻜ ــﺎﻓ ــﻞ" اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون اﻹدارﻳـ ـ ـ ــﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ وﻟ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﻴ ــﺎﻗ ــﻮت ،واﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﺧﻠﻴﻞ

اﻟﺸﺎﻣﻲ ،وﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺎﺋﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي.
وﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﻮط اﻟ ـﺠ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ،وﻳــﺄﺗــﻲ
اﻟـﻌـﻘــﺪ ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺑــﻮﺑـﻴــﺎن ﺗـﻜــﺎﻓــﻞ ﻟﻠﻌﺎم
اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ ،ﻟ ـﻤــﺎ ﺗ ـﻘــﺪﻣــﻪ ﻣﻦ
ﻣﺰاﻳﺎ وﺧــﺪﻣــﺎت ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
"اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ".
وﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ ﺗ ــﻮﻗ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺪ ،ﻗ ــﺎل
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺠﺎﺳﻢ" :ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮط
اﻟ ـﺠــﻮﻳــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ أﻓـﻀــﻞ
اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت ﻟـﻤـﻨـﺘـﺴـﺒـﻴـﻬــﺎ اﻟـ ـﻜ ــﺮام ،ﻓــﺈﻧـﻬــﺎ

رأت أن ﺗـﻘــﻮم ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋـﻘــﺪي اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟ ـﺠ ـﻤــﺎﻋــﻲ واﻟ ـﺼ ـﺤــﻲ ﻟـﻤــﻮﻇـﻔـﻴـﻬــﺎ ،ﻟﻤﺎ
ﻟﻠﻌﻘﺪﻳﻦ ﻣــﻦ ﻣــﺰاﻳــﺎ ﺟـﻴــﺪة وﻣـﻔـﻴــﺪة ﻓﻲ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﺧﻴﺎرات
وﺷﺮاﺋﺢ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
وأﺳـ ــﺮﻫـ ــﻢ ،ﺑ ــﺄﺳ ـﻌ ــﺎر رﻣ ــﺰﻳ ــﺔ وﻣـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ
وﻣ ـﻘ ـﺒ ــﻮﻟ ــﺔ ،ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ ﺑ ـﻄــﺎﻗــﺎت
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ".
وأﺿـ ــﺎف أن ﻫ ــﺬه اﻟـﺒـﻄــﺎﻗــﺎت "ﺗﻐﻄﻲ
أﻏـ ـ ـﻠ ـ ــﺐ اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت واﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ـ ــﺎدات
اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ،إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺗـﻐـﻄـﻴــﺔ اﻟـﻤــﺆﻣــﻦ
ﻋﻠﻴﻪ داﺧ ــﻞ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وﺧــﺎرﺟ ـﻬــﺎ ،ﺣﻴﺚ
إن ﻋﻘﺪي اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﺼﺤﻲ

ﻳﻌﺪان ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻣﻮر
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ".
وﺗﺎﺑﻊ" :ﺿﻤﻦ ﺳﻌﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط
اﻟ ـ ـﺠـ ــﻮﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ ﻧـ ـﺤ ــﻮ اﻻﻫـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎم
ﺑـﻤــﻮﻇـﻔـﻴـﻬــﺎ ،وﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ ﻛــﻞ ﺳـﺒــﻞ اﻟــﺮاﺣــﺔ
ﻟ ـﻬ ــﻢ ،ﻗ ــﺪﻣ ــﺖ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﺑ ـﺠــﺎﻧــﺐ ﻋـﻘــﺪي
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟـﺼـﺤــﻲ ،ﻣﻤﻴﺰات
أﺧـ ــﺮى إﺿــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﻣـﻤـﻨــﻮﺣــﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ،
وذﻟــﻚ ﺧــﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟــﻮﺛــﺎﺋــﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﻨﻬﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴﻔﺮ،
ﺗــﺄﻣـﻴــﻦ اﻟـﻤـﻤـﺘـﻠـﻜــﺎت اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ،اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﺒﺤﺮي ،ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺸﺎﻣﻞ".

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺠﺎﺳﻢ وﺧﻠﻴﻞ اﻟﺸﺎﻣﻲ وﻧﺪى ﺑﻮرﺣﻤﺔ وﻫﺒﺔ اﻟﺠﺰار ﻋﻘﺐ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ

١٧
 ٩٥.٢ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح »اﻟﻮﻃﻨﻲ – اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ« ﺑﻨﻤﻮ ٪٢٦
دلبلا

•
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اﻗﺘﺼﺎد

• اﻟﺼﻘﺮ :اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻮي ﻷرﺑﺎح اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺆﻛﺪ ﻧﺠﺎح اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
• ﻓﺮدان :اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺨﻄﻮ ﺑﺜﺒﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﺸﺎﻃﻪ داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﻗﺎل ﻋﺼﺎم اﻟﺼﻘﺮ إن ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ -اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻳﻜﺮس ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ ً
أﺳﻮاق اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻧﻈﺮا
ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮص واﻋﺪة
وآﻓﺎق إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.

ﺣـ ـﻘ ــﻖ ﺑـ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ-
ً
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أرﺑﺎﺣﺎ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ 118
ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ )ﻣــﺎ ﻳﻌﺎدل
ﻧﺤﻮ  95.2ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ( ﻓﻲ
ﻋﺎم  ،2018ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  93.5ﻣﻠﻴﻮن
دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﺑ ـﺤــﺮﻳ ـﻨــﻲ )ﻣـ ــﺎ ﻳـ ـﻌ ــﺎدل ﻧﺤﻮ
75.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ( ﻋﺎم ،2017
ﺑﺰﻳﺎدة .%26
وارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ -اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ
ﺑﻮاﻗﻊ  %9ﻟﺘﺒﻠﻎ  6.3ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر
ﺑ ـﺤــﺮﻳ ـﻨــﻲ ﺑ ـﻨ ـﻬــﺎﻳــﺔ دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ 2018
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  5.8ﻣﻠﻴﺎرات ﻓﻲ ،2017
ﻛ ـﻤــﺎ ارﺗ ـﻔ ـﻌــﺖ ﺣ ـﻘ ــﻮق اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ
ﺑ ــﻮا ﻗ ــﻊ  %14ﻟـﺘـﺒـﻠــﻎ  683.3ﻣﻠﻴﻮن
دﻳ ـﻨ ــﺎر ﺑـﺤــﺮﻳـﻨــﻲ ،وارﺗ ـﻔ ـﻌــﺖ وداﺋ ــﻊ
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء ﺑ ـ ــﻮاﻗ ـ ــﻊ  %7ﻟ ـﺘ ـﺒ ـﻠ ــﻎ 3.2
ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ.
وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻋـﺼــﺎم اﻟـﺼـﻘــﺮ" :إن اﻟﻨﻤﻮ
اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻮي اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﺤ ـﻘ ـﻘ ــﻪ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ﻓــﻲ
ً
اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ ﻋــﺎﻣــﺎ ﺗـﻠــﻮ اﻵﺧ ــﺮ ﻳﺒﺮﻫﻦ

ﻋـﻠــﻰ ﻧـﺠــﺎح اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ
ً
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
أن ﻗــﻮة أرﺑ ــﺎح اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ – اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ً
ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ أرﺑــﺎﺣــﺎ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ،
"وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰه ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ".
وأﺿ ــﺎف اﻟﺼﻘﺮ أن ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ -اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ ﻳـﻜــﺮس ﻣﻮﻗﻌﻪ
ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮق اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ واﻟ ــﺬي ﻳﻌﺪ
ﻣﻦ أﻫﻢ أﺳﻮاق اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ،ﻧـﻈــﺮا ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻪ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﻓﺮص ﻧﻤﻮ واﻋﺪة
وآﻓﺎق إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.
وأ ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ا ﻟ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮ أن ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎ ﻋـ ــﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨ ـ ــﻮع ﻻ ﺗـ ـﻘـ ـﺘـ ـﺼ ــﺮ ﻓ ـ ـﻘـ ــﻂ ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟـﺨــﺪﻣــﺎت" ،ﺑــﻞ ﺷﻤﻠﺖ
ً
أﻳﻀﺎ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻧﻄﺎق أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ داﺧﻞ
اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ اﻟـ ـﺠـ ـﻐ ــﺮاﻓـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ،
واﻗﺘﻨﺎص ﻓﺮص اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة،
واﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﻧﺤﻮ رﻳﺎدﺗﻨﺎ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟـﺘـﺤــﻮل اﻟــﺮﻗـﻤــﻲ ﺑـﻤــﺎ ﻳــﺆﻫــﻞ اﻟﺒﻨﻚ
ﻟ ـﻤ ــﻮاﺻ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮ واﻻزدﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺎر ﻓــﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ".

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺒﻨﻚ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ -اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﻦ ﻋﻠﻲ
ﻓﺮدان" :إن اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻧﺸﺎﻃﻪ داﺧﻞ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﻣــﻦ اﻷﻓـ ــﺮاد واﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء".
وأﺷ ـ ــﺎد ﻓ ـ ــﺮدان ﺑـﺠـﻬــﻮد ﻣـﺼــﺮف
اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ﺑـﺸـﻜــﻞ ﺧــﺎص
واﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻋــﺎم
اﻟ ـﺘــﻲ دﻋ ـﻤــﺖ أداء اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ واﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،أن
دﻋﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮوﻋﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻷوﺳـ ـ ــﻊ اﻧـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎرا ،ﻗﺪ
ﺳ ــﺎﻫ ــﻢ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ واﺿـ ـ ــﺢ ﻓ ــﻲ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ
ﻧﺸﺎط اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ
ً
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺗﻪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ وﺷﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﻮاﺳﻌﺔ
وﺳﻤﻌﺘﻪ اﻟﺮاﺋﺪة ﻛﺄﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأﺣﺪ أﻛﺜﺮ
ً
اﻟﺒﻨﻮك أﻣﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻳ ـ ـﻌـ ــﺪ ﺑـ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ
أﻛ ـﺒــﺮ ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،

ﻋﺼﺎم اﻟﺼﻘﺮ

وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع
اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻮك اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرﻳـ ــﺔ ،وﻗـ ـ ــﺪ ﺣ ــﺎﻓ ــﻆ
اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ﻋـ ـﻠ ــﻰ أﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻨ ـﻴ ـﻔــﺎت
اﻻﺋ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى ﻛــﺎﻓــﺔ
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻮك ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺈﺟـ ـﻤ ــﺎع
وﻛـ ـ ـ ـ ــﺎﻻت اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻨ ـﻴ ــﻒ اﻻﺋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ

ً
ّ
اﻟﻤﺮزوق» :ﺳﻮق اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ« ﺗﻮزع  ٪١٠ﻧﻘﺪا
واﻓ ـﻘــﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟ ـﻌــﺎدﻳــﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺳــﻮق اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،2018
واﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻨﻮد
أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل ،وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ،2018
وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
وﺣﺴﺎب اﻷرﺑــﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﻃﺮاف
ذات ﺻﻠﺔ ،وإﺧ ــﻼء ﻃــﺮف أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
وإﺑﺮاء ذﻣﺘﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﻋﻘﺐ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮق اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻣﺮزوق اﻟﻤﺮزوق ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أرﺑﺎﺣﺎ ﺑﻮاﻗﻊ 63
ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻋﻦ  ،2018ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺴﻬﻢ ارﺗﻔﻌﺖ ﺧﻼل  2018إﻟﻰ  422ﻓﻠﺴﺎ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ

ﺑـ 365ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻌﺎم  .2017وﻗﺎل اﻟﻤﺮزوق إن اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺗﻨﻔﺬ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺠﻤﻌﺎ ﺳﻜﻨﻴﺎ ﻓﺎﺧﺮا ذا إﻃﻼﻟﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ ،وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ  36ﻃﺎﺑﻘﺎ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  23ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء
واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺴﻜﻨﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم
وﺳﺎق ،وﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺠﺎز ﺣﺎﻟﻴﺎ  80ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وﻳﺘﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ .2019
وأوﺿ ــﺢ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ داﺋــﺮة
اﻟـﻌـﻤــﻞ واﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑـﻬــﺎ ،ودﺧ ـﻠــﺖ ﻓﻲ
ﻣـﺸــﺮوع ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ،
وﺑ ـﻨــﺎء ﻣﺠﻤﻊ ﺟــﺪﻳــﺪ ﺑــﺎﺳــﻢ  ،The Greyوﻗــﺎﻣــﺖ
ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ وﺗــﺄﺟـﻴــﺮ ﻣﺤﻼﺗﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ،
وﺗ ـﻘ ــﻮم ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ ﺑ ـ ـ ــﺈدارة اﻟـﻤـﺠـﻤــﻊ وﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﺳﻴﺮ
اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻴﻪ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ذﻛــﺮ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮق
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺤﺎن أن اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺗﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ أﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺳﻮاء
ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ
اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟـﺨــﺎص ﺑﻨﻈﺎم اﻟ ـ  B.O.Tأو
ﻏـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻟ ـﻔــﺮص اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ ،ﺑ ـﻐــﺮض ﻓﺘﺢ
ﻣﺠﺎﻻت اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﺪﻳﺪة أﻣﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻮف
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع ﺳﻮق اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﻀﺨﻢ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﺟﻴﺪا ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ ان ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺷﻐﺎل
ﻟﻠﺴﻮق ﺑﻠﻐﺖ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ  98.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺑﻴﻦ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻟﻤﺒﺎدرات.
وﺣـ ــﻮل ﻣ ـﺸ ــﺮوع ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻ ـﺒــﺎح اﻟ ـﺴــﺎﻟــﻢ ،ﻗ ــﺎل إن
اﻟﻤﺸﺮوع ذو ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة وﺑﻮاﺟﻬﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ
ﻟﻜﻞ اﻟﺸﻘﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺤﺪث ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ .2019

ﻋﻠﻲ ﻓﺮدان

ﻣﺮزوق اﻟﻤﺮزوق

اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮوﻓ ــﺔ :ﻣ ــﻮدﻳ ــﺰ ،ﺳ ـﺘ ــﺎﻧ ــﺪر آﻧــﺪ
ﺑﻮرز ،ﻓﻴﺘﺶ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﺷﺒﻜﺘﻪ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ً
واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺘﺸﻤﻞ أﻓﺮﻋﺎ وﺷﺮﻛﺎت
ﺗــﺎﺑـﻌــﺔ وﻣـﻜــﺎﺗــﺐ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣﻦ
اﻟﺼﻴﻦ ،وﺟﻨﻴﻒ ،وﻟﻨﺪن ،وﺑﺎرﻳﺲ،

وﻧﻴﻮﻳﻮرك ،وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟــﻰ ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن،
واﻷردن ،و ﻣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺮ ،وا ﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺤـ ــﺮ ﻳـ ــﻦ،
واﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ ،واﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺮاق ،وﺗــﺮﻛ ـﻴــﺎ،
واﻹﻣﺎرات.

»اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ« ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ٪١٦.٧
ﻣﻦ »ﻃﻔﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ«
أﻋﻠﻦ ﺑﻴﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ )اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ(،
أﻧﻪ وﻓﻖ ﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ  13دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018ﺗﻤﻜﻦ ﺑﻨﺠﺎح
ﻣــﻦ اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣــﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟ ـ ــﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻹﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ
رأﺳﻤﺎﻟﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻤﻠﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻪ .وﻋﻠﻴﻪ
ﺗــﻢ أﺧ ـﻴــﺮا إﻋـ ــﺎدة ﺳـﻬــﻢ "اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ" ﻟـﻠـﺘــﺪاول
ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ 6
ﻓﺒﺮاﻳﺮ .2019
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻋﺮب ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻨﺪ ،رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة "اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ" ،ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه
اﻟﺨﻄﻮة ،وأﺛﺮﻫﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻷﻋﺒﺎء
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ.
وأﺿﺎف أن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺛﺎﻧﻲ ﺧﻄﻮاﺗﻪ ﻓﻲ

ﺳﻠﻢ اﻷوﻟــﻮﻳــﺎت ،وﻫﻲ إﻋــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻷﺻــﻮل،
ﺑ ــﺈﻋ ــﺎدة ﺗـﻘـﻴـﻴــﻢ أداء اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ
ﻟـﻠـﺘـﺨــﺎرج ﻣ ــﻦ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات ﻏـﻴــﺮ اﻟـﻤــﺮﺑـﺤــﺔ،
واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﻔﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺪرة،
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وذﻛ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺪ أﻧ ـ ـ ــﻪ ﺿـ ـﻤ ــﻦ إﻃ ـ ـ ـ ــﺎر ﺳـﻌــﻲ
"اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ" ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﺻــﻮل واﺳﺘﻬﺪاف
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺜﻤﺮة ،ﻓﺈﻧﻪ
ﻗــﺎم ﺑـﺸــﺮاء ﺣﺼﺔ ﻓــﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻔﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ )ﻓﻴﻮﺗﺸﺮ ﻛﻴﺪ( ﺑﻨﺴﺒﺔ 16.7
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺑﻌﺪد 19.424.726
ﺳﻬﻤﺎ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ  1.748.225دﻳـﻨــﺎرا ،ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ.

١٨
اﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻨﺎﻫﺾ ٪٩٢ :ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ أرﺑﺎح »ﺑﻴﺘﻚ« ...ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
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 ٪٣٩.٢إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

 %520ﺗﻐﻄﻴﺔ
اﻟﺪﻳﻮن ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
ﻟـ »ﺑﻴﺘﻚ –
اﻟﻜﻮﻳﺖ«

ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻴﺖ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ )ﺑﻴﺘﻚ( ﻣﺎزن اﻟﻨﺎﻫﺾ
إن ﻧﺴﺒﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ
"ﺑﻴﺘﻚ" وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  92ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ أرﺑﺎح ﻋﺎم  ،2018ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻧﺠﺎح
اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ "ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ" ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺰ ﻋﻠﻰ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﻳﻌﻜﺲ
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻻرﺑﺎح.
وأﺿﺎف اﻟﻨﺎﻫﺾ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ
ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم ،2018
أن ﻣﺼﺎدر اﻷرﺑﺎح ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻚ ،ﺣﻴﺚ زاد ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺧﻼل ﻋﺎم  2018ﺑﻤﺒﻠﻎ  82.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻰ  527.3ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ 18.5
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
زاد إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻴﺼﻞ اﻟﻰ
 746.0ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺧــﻼل ﻋــﺎم  ،2018ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻧﻤﻮ  4.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺗـ ـ ـ ــﺎﺑـ ـ ـ ــﻊ" :ﻛ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎ اﻧـ ـ ـﺨـ ـ ـﻔ ـ ــﺾ إﺟ ـ ـﻤـ ــﺎﻟـ ــﻲ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻤﺒﻠﻎ  12.6ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،وﺑﻨﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض  4.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ زاد ﺻ ــﺎﻓ ــﻲ إﻳ ـ ـ ـ ــﺮادات اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴــﻞ
ﻟﻴﺼﻞ اﻟﻰ  453.5ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ،2018

ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ  11.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم
اﻟﺴﺎﺑﻖ".

ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
وأوﺿ ــﺢ اﻟـﻨــﺎﻫــﺾ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ
ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻠﻐﺖ  1.8ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،رﻏﻢ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ،وﺧﺎﺻﺔ
ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ،واﻟﺬي
ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
وذﻛــﺮ اﻧــﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد ذﻟــﻚ اﻷﺛــﺮ ﻓﻘﺪ
زادت ﻣـﺤـﻔـﻈــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  7.4ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻧﻤﺖ ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ
ﺗ ـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ﺑﻠﻎ
اﻟﻨﻤﻮ ﻟـ"ﺑﻴﺘﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ" ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻗﻄﺎع
اﻷﻓﺮاد  3.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻫﻮ اﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﺴﻮق واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  2.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﻓﻘﺎ
ﻵﺧﺮ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺻﺎدرة ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻤﺮﻛﺰي.
وأﻛﺪ ﺗﺤﺴﻦ ﺟﻮدة أﺻﻮل "ﺑﻴﺘﻚ" ﺑﺸﻜﻞ
ﻻﻓﺖ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻰ  1.99ﻓﻲ

اﻟﻤﺌﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺳﺲ
اﻻﺣ ـﺘ ـﺴــﺎب ﻟ ــﺪى ﺑـﻨــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 2.65ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺑ ـﻴ ــﻦ أن ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ ﺗـﻐـﻄـﻴــﺔ اﻟ ــﺪﻳ ــﻮن ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
ﺑﻠﻐﺖ  520.14ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟـ"ﺑﻴﺘﻚ  -اﻟﻜﻮﻳﺖ"،
و 247.07ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ،وﺑـﻠــﻎ
إﺟﻤﺎﻟﻲ رﺻﻴﺪ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
 619.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .2018

إﺳﻬﺎﻣﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ
وأﺷﺎر اﻟﻨﺎﻫﺾ إﻟﻰ أن اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت ﻣﻦ
اﻟـﻜـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺻﺎﻓﻲ
إﻳـ ـ ــﺮادات اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴــﻞ ﺑـﻠـﻐــﺖ ﻧـﺤــﻮ  39.2ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،واﻟﺤﺼﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟـ "ﺑﻴﺘﻚ -
ﺗﺮﻛﻴﺎ" ﺑﻨﺴﺒﺔ  34ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
واﺿ ــﺎف اﻧــﻪ رﻏــﻢ اﻻﻧـﺨـﻔــﺎض ﻓــﻲ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟ ـﻠ ـﻴ ــﺮة اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﻳ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟـﺼـﻌــﺪ ﻣ ــﻦ ﻣـﺤـﻔـﻈــﺔ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ واﻟ ــﻮداﺋ ــﻊ
وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻــﻮل وﻛﺬﻟﻚ اﻷرﺑــﺎح ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﻓﻲ "ﺑﻴﺘﻚ
 -ﺗﺮﻛﻴﺎ" ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  1.82ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻫﻲ

ﺛ ــﺎﻧ ــﻲ أﻗـ ــﻞ ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
واﺳـ ـﺘ ــﺪرك ان ﻛ ــﻞ اﻟ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
ﻟ ـ "ﺑـﻴـﺘــﻚ  -ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ" أﻋـﻠــﻰ ﻣــﻦ اﻟـﺤــﺪ اﻷدﻧ ــﻰ
ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﻴﺪة،
ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﺧﻴﺮة واﻟﺘﺤﺴﻦ
ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪان ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮار
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
وﻋﻦ اﻟﺘﺨﺎرﺟﺎت ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﻴﺮ
اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻳﺨﻄﻂ ﻟـﻬــﺎ "ﺑﻴﺘﻚ"
ﺧـ ــﻼل  ،2019ﺗ ــﻮﻗ ــﻊ اﻟ ـﻨ ــﺎﻫ ــﺾ أن ﺗ ـﻜــﻮن
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ  150ﻣﻠﻴﻮن د ﻳ ـﻨــﺎر ،ﻣﺸﻴﺮا
اﻟــﻰ أن ﺣﺠﻢ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـﺘـﺨــﺎرﺟــﺎت ﺣﺘﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ  2018ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  90ﻣﻠﻴﻮن د ﻳـﻨــﺎر،
وﻧ ـﺘ ـﺠــﺖ ﻋـﻨـﻬــﺎ أرﺑ ـ ــﺎح ﻓ ـﻘــﻂ ﺑـﻤـﺒـﻠــﻎ 21.9
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ أرﺑــﺎح ﺑﻤﺒﻠﻎ  57.6ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺣﻘﻖ "ﺑﻴﺘﻚ" ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻟـﻌــﺎم  2018ﻗــﺪرﻫــﺎ  227.4ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳـﻨــﺎر،
ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑ ـ ـ ــ 184.2ﻣـﻠـﻴــﻮﻧــﺎ ﻟـﻠـﻌــﺎم اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ،
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻗﺪرﻫﺎ  23.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺑﻠﻐﺖ
رﺑـﺤـﻴــﺔ اﻟـﺴـﻬــﻢ ﻋ ــﻦ ﻋ ــﺎم  2018ﻣ ــﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ
 36.36ﻓﻠﺴﺎ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 29.46ﻓﻠﺴﺎ ﻋﻦ ﻋﺎم
 2017وﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة  23.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﻣﺎزن اﻟﻨﺎﻫﺾ

»زﻳﻦ« ﺗﺮﻋﻰ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟـ »ﻣﻊ ﺣﻤﺪ ﺷﻮ« »ﺑﺮﻗﺎن« ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑـ »اﻟﺜﺮﻳﺎ ﻟﻠﺮاﺗﺐ«
أﻋ ـﻠــﻦ ﺑ ـﻨــﻚ ﺑ ــﺮﻗ ــﺎن ﻓ ــﻮز أﺣ ـﻤــﺪ ﺣﺴﻴﻦ
ﺣ ـﺴــﻦ ﻋ ـﻠــﻲ ﺑ ـﺴ ـﻴ ــﺎرة "ﻧ ـﻴ ـﺴ ــﺎن ﺑ ــﺎﺗ ــﺮول"
ذات اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺧﻼل ﺳﺤﺐ ﺣﺴﺎب
"اﻟﺜﺮﻳﺎ ﻟﻠﺮاﺗﺐ" اﻟﺸﻬﺮي ،وأﻋــﺮب اﻟﻔﺎﺋﺰ
ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺎﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة.
وﻣﻊ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺸﻬﺮي ،ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺮﺑﺢ ﺳﻴﺎرة ﻧﻴﺴﺎن ﺑﺎﺗﺮول
ذات اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ اﻟــﺮﺑــﺎﻋــﻲ ﻛ ــﻞ ﺷ ـﻬــﺮ ،وﻣـﻘــﺎﺑــﻞ
ﻛﻞ  10د.ك ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﻳﺤﺼﻞ
اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ واﺣﺪة.
وأوﺿــﺢ اﻟﺒﻨﻚ أﻧــﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب
"اﻟـﺜــﺮﻳــﺎ" ﻟـﻠــﺮاﺗــﺐ ،ﺑــﺎﻟــﺪﻳـﻨــﺎر ،أو ﻏـﻴــﺮه ﻣﻦ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼت ،وﻳ ـﻤ ـﻨــﺢ ﺻــﺎﺣ ـﺒــﻪ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻤﻴﺰات ،وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض
أو ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ،
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدة ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺮوض
واﻟﺨﺼﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم.

ﺣﻤﺪ اﻟﻌﻠﻲ ﻣﻊ وﻟﻴﺪ اﻟﺨﺸﺘﻲ وﻓﺮﻳﻘﻲ »زﻳﻦ« و»ﺣﻤﺪ ﺷﻮ«
أﻋـﻠـﻨــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ زﻳ ــﻦ رﻋــﺎﻳـﺘـﻬــﺎ اﻟﺒﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻣــﻦ اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ "ﻣــﻊ ﺣﻤﺪ ﺷــﻮ" ،اﻟﺬي
ﻳـﺴـﺘـﻀـﻴـﻔــﻪ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﻲ،
ُ
وﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﺮاي ﻛﻞ ﻳﻮم
ً
ﺳﺒﺖ ،ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﺴﺎء ،ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﺎب
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﺣـﻤــﺪ اﻟـﻌـﻠــﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻓــﻲ وﺳــﺎﺋــﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وذﻛـ ــﺮت اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ،ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،أن
رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ أﺗــﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ
وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺠﻬﻮد واﻷﻓـﻜــﺎر اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت،
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻧﺠﺎﺣﺎ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮا.
وأوﺿ ـﺤــﺖ "زﻳ ــﻦ" أن اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻣﻦ

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﺧﺘﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻛـ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻊ ﻟ ـﺘ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺮ ﺣـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎﺗ ــﻪ ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﻳـﻀــﻢ
ﻃــﺎﻗــﻢ اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ واﻋـ ــﺪة ﻣــﻦ اﻟـﺸـﺒــﺎب
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟــﺬي ﻳﻘﻮد ﻓﺮﻳﻖ إﻋ ــﺪاد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻓﻘﺮاﺗﻪ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول أﻫﻢ اﻷﺣﺪاث
اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎﺑﻼت
ﻣﻊ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎﻻت ،وﺷـﺨـﺼـﻴــﺎت ﻣ ــﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ
وﻣ ـﺼــﺮ وﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن واﻟ ـﻬ ـﻨــﺪ وﻏ ـﻴــﺮﻫــﺎ ،وﻳـﻘــﺪﻣــﻪ
اﻟ ـﺸ ــﺎب ﺣـﻤــﺪ اﻟـﻌـﻠــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮوف ﻓ ــﻲ وﺳــﺎﺋــﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﺳﻢ "ﺣﻤﺪ ﻗﻠﻢ".
وأﻛﺪت اﻟﺸﺮﻛﺔ أن دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻓﻜﺎر
اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺟﺎء ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاز
اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﻮق ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺮد
ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد واﻹﻧﺠﺎز،
وﺧــﺎﺻــﺔ أن اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻳ ـﻬــﺪف إﻟ ــﻰ ﺗﺴﻠﻴﻂ
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت وﺑﺸﻜﻞ أﺳﺒﻮﻋﻲ.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﺟــﺪﻳــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ــﺬﻛ ــﺮ ،أﻧ ــﻪ ﻣ ــﻊ اﻧ ـﺘ ـﺸــﺎر وﺳــﺎﺋــﻞ
اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ وازدﻳـ ـ ــﺎد ﺷﻌﺒﻴﺘﻬﺎ
ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻠـ ـﻴ ــﺪﻳ ــﺔ ﺑـ ــﺎﺗـ ــﺖ ﺗ ـﻔ ـﺘ ـﻘ ــﺮ إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ
ُ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮب اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮر
وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ واﻹﻋـ ـ ــﻼم
اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺪي ،ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻔــﻮت اﻟ ـﻔــﺮﺻــﺔ ﻟ ـﺠــﺬب ﻫــﺬه
اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺸﻜﻞ
رﺋﻴﺴﻲ ،وﻫــﻮ اﻟﻬﺪف اﻟــﺬي ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺴﻞ وﻣﺒﻬﺮ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﺘﻮى
ٍ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت "زﻳ ـ ـ ـ ــﻦ" إﻟـ ـ ــﻰ أﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺳ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑــﺎﻷﻋـﻤــﺎل اﻟـﺘــﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻷﻳ ــﺎدي
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﺌــﺎت اﻟـﻌـﻤــﺮﻳــﺔ
اﻟـﺸــﺎﺑــﺔ ،رﻏـﺒــﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓــﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ،
وﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﻞ ﺻـ ـ ـ ــﻮرة ﺣـ ـﻀ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻋـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻓﻬﺪﻓﻬﺎ ﻛﺎن وﻻﻳﺰال ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء
وإﺑﺮاز اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت.

اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﺟﺎﺋﺰﺗﻪ

»ورﺑﺔ« ﻳﻌﻠﻦ اﻟﺮاﺑﺤﻴﻦ اﻟـ  ٥ﺑﺴﺤﻮﺑﺎت »اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ«
أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ ﺑـ ـﻨ ــﻚ ورﺑ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰﻳ ــﻦ
اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﺴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺳ ـﺤ ــﺐ اﻟـﺴـﻨـﺒـﻠــﺔ
اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ اﻟﺴﺎدس ﻓﻲ اﻟﺤﺎدﻳﺔ
ﻋـﺸــﺮة ﻇﻬﺮ اﻟﺨﻤﻴﺲ؛ ﺑﺤﻀﻮر
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ.
وﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ــﻼء اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ
ﺣ ــﺎﻟـ ـﻔـ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـ ـﺤـ ــﻆ ﺧـ ـ ـ ــﻼل ﺳ ـﺤــﺐ
اﻟـﺴـﻨـﺒـﻠــﺔ اﻟـ ـﺴ ــﺎدس ،ﻓ ـﻘــﺪ ﺗ ــﻮج 5
راﺑ ـﺤ ـﻴ ــﻦ ﻣ ــﻦ ﻋ ـﻤ ــﻼء ﺑ ـﻨــﻚ ورﺑـ ــﺔ،
وﺣﺼﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ  1000دﻳﻨﺎر،
وﻫﻢ :ﺣﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻼح،
ﺻﺎﻳﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻟﺢ اﻟﺮﺷﻴﺪي ،ﻫﻠﻴﻞ

ﺳﻨﺪ ﻫﻠﻴﻞ اﻟﺤﺮﺑﻲ ،ﻋﻤﺮو ﻋﺎﻃﻒ
ﺻﻴﺎح ﻣﺴﻌﻮد ،ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﻤﻄﻴﺮي .وﻳﻤﺜﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ
اﻟﺨﻴﺎر اﻷﻣـﺜــﻞ ﻟﻜﻞ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ
ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ اﻷﻣ ـ ــﻮال وﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻋــﻮاﺋــﺪ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ أرﺻــﺪﺗـﻬــﻢ ﻓﻲ
اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ﻓﺮص
ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻃﻮال اﻟﻌﺎم.
وﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
وﺗ ـ ـﺤـ ــﺪﻳـ ــﺚ ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎﺗـ ــﻪ وﺣـ ـﻠ ــﻮﻟ ــﻪ
اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮﻓـ ـﻴ ــﺔ ،ﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﺘ ــﻮاﻓ ــﻖ ﻣــﻊ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻛﺒﺮ
ﻟـﻌـﻤــﻼﺋــﻪ ،وﻧ ـﻈــﺮا ﻟﺘﻨﺎﻣﻲ ﻗــﺎﻋــﺪة

ﻋﻤﻼﺋﻪ واﻟـﺘـﺠــﺎوب اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟــﺬي
ﻟ ـﻘــﺎه اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎب ،ﻳـﻌـﻴــﺪ ﺑـﻨــﻚ ورﺑ ــﺔ
إﻃـ ــﻼق ﺣ ـﺴــﺎب "اﻟـﺴـﻨـﺒـﻠــﺔ" ﺑﺤﻠﺔ
ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺘﻄﻮرة ﻓﻲ  2019ﺗﻄﻮي
ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ ﺟﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ وﻋﻴﻨﻴﺔ
أﻛ ـﺒ ــﺮ ،ﺣـﻴــﺚ ﻗ ــﺎم ﺑـﺘـﻌــﺪﻳــﻞ وﺗـﻴــﺮة
اﻟـﺴـﺤــﻮﺑــﺎت واﻟـﻘـﻴـﻤــﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻰ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر!
وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت
اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ  5راﺑﺤﻴﻦ ،و1000
دﻳﻨﺎر ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ،وﺗﺘﻤﻴﺰ "اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ"

ﻓ ــﻲ  2019ﺑــﺎﻟ ـﺴ ـﺤــﻮﺑــﺎت اﻟـﻜـﺒــﺮى
) (Mega Drawsاﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻛﻞ رﺑﻊ
ﺳﻨﺔ ﻟﺘﻜﺸﻒ ﻋﻦ  5راﺑﺤﻴﻦ،

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« :ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎر ﺗﺨﻄﺖ اﻟﻤﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر
ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ٢٠١٨

ارﺗﻔﻌﺖ ﻷﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ  ٤ﺳﻨﻮات ...واﻟﻨﻤﻮ ﺷﻤﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺜﻼﺛﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻟﻌﻘﺎري ،أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ أن اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ ارﺗﻔﻌﺖ
ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻣﻦ ﻋــﺎم  2018إﻟــﻰ أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ أﻋﻮام ،ﺣﻴﺚ ﺗﺨﻄﺖ
اﻟـﻤـﺒـﻴـﻌــﺎت أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻣـﻠـﻴــﺎر دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﺑﻨﻤﻮ
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ  23ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻋـﻠــﻰ أﺳــﺎس
رﺑــﻊ ﺳـﻨــﻮي ،وﺑﻨﺴﺒﺔ  91ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳ ــﺎس ﺳ ـﻨــﻮي ،ﻟﺘﺴﺠﻞ ﺑــﺬﻟــﻚ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ
اﻟـﺨــﺎﻣــﺲ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ ﻋﻠﻰ أﺳ ــﺎس رﺑﻊ
ﺳﻨﻮي ،وﺗﺮﺳﺦ اﻻﺗـﺠــﺎه اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ اﻟﺬي
ﺑﺪأ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .2017
وﻳـﻌــﺰى ﻫ ــﺬا اﻷداء اﻟـﻘــﻮي ﻓــﻲ اﻷﺳ ــﺎس
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎري )أي اﻟـﺸـﻘــﻖ( ،ﺑﺪﻋﻢ
ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳـﻌــﺎر .ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺳﻌﺎر
أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻨﻲ .وﻣﻦ
ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى ،اﺳﺘﻔﺎد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ
اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟﻤﻮاﺗﻴﺔ ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﻋـﻤــﺎل اﻟﺘﻲ
اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ وزارة اﻟـﺘـﺠــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻣﻤﺎ
ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ّ
ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺜﻘﺔ ،وﺗﺠﺪد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻴﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع.
أﻣ ــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻌــﺎم  2018ﺑــﺄﻛـﻤـﻠــﻪ ،ﻓﻘﺪ
ﺷﻬﺪت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺒـﻴـﻌــﺎت ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑ ـﻌــﺎم  ،2017ﻛﻤﺎ
ﺳـﺠـﻠــﺖ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات ﺑـﻨــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ
اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ )اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻐ ـﻄــﻲ أداء اﻷراﺿ ـ ـ ــﻲ،
واﻟ ـﻤ ـﻨــﺎزل اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ ،واﻟ ـﺸ ـﻘــﻖ ،واﻟـﻤـﺒــﺎﻧــﻲ
ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻮﺣﺪات( ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.
وﺟ ــﺎء ﻫ ــﺬا اﻟـﻨـﻤــﻮ ﻋـﻠــﻰ اﻷﻏ ـﻠــﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ّ
ﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم
 ،2017وارﺗـ ـﻔ ــﺎع ﻣـﺘــﻮﺳــﻂ أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ،
ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ّ
ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺜﻘﺔ وﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﻧﻤﻮ ﻣﻌﺘﺪل ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ
إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ،ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺠﺎرات.
وﻳﺒﺪو اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري ،ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ،
ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة ،ﺣﻴﺚ ﻋﺎدت ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺪاول
واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪﻫﺎ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ اﻟﺮﻛﻮد ) ،(2014واﺳﺘﻘﺮت اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻨﺬ
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋــﺎم  ،2018وﺗﺸﻬﺪ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة

اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﺗﺠﺎﻫﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻇﻠﺖ إﻳﺠﺎرات اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻨﺬ
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم .2018
وﻗﺪ اﺳﺘﻘﺮت ﺗﻠﻚ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﻓـﺘــﺮة ،ﺣﻴﺚ ﺑــﺪأ اﻟـﺴــﻮق ﻓــﻲ اﻟﺘﺤﺴﻦ
ً
ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻌﺎم .2017

اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻳﺸﻬﺪ ﻗﻮة اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر
ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري 470
ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺎم
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺑﻨﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ  19ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3أﺿﻌﺎف
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎم .2017
وﻳﻌﺰى ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت إﻟﻰ ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪد
اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻘﺮوﻧﺎ ﺑﺘﺰاﻳﺪ اﻷﺳ ـﻌــﺎر ،ﺣﻴﺚ
ارﺗ ـﻔــﻊ ﻋــﺪدﻫــﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  18ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي وﺑﻨﺴﺒﺔ  127ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ارﺗـ ـﻔ ــﺎع ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ
ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻧﺤﻮ  1.5ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي و 3.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳﻨﻮي ،ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬي
ﺳﺠﻠﺘﻪ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻮﺣﺪات.
وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻘﻄﺎع
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺳﺘﻘﺮار اﻹﻳـﺠــﺎرات
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم  2017وﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم  2018ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻳﺠﺎرات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻘﻄﺎع رﻳﺎﺣﺎ
ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟ ـﻠــﺰﻳــﺎدة اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﻓــﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﻌﺮض ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺰﻳﺎدة أﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻋﺎم .2019
ً
ﻏﻴﺮ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ داﻋﻤﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع أﻳﻀﺎ،
ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ارﺗﻔﺎع اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ
ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ،وﺗــﺰاﻳــﺪ ﺗــﻮﻗـﻌــﺎت وﺗﻴﺮة
إرﺳـ ــﺎء اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم  ،2019ﺑـﻤــﺎ ﻗﺪ
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ
وزﻳ ــﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ،اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻗﺪ

ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن أﻳـﻀــﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﺮاﻛﻢ
اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻹﺳﻜﺎن
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.

ﻳــﺆدي ﺑــﺪوره إﻟﻰ زﻳــﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق
اﻹﻳﺠﺎرات.

أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻓﻰ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺮاﺑﻊ
ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻨﻲ 368
ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ،ﺑﻨﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ  16ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ،وﺑﻨﺴﺒﺔ 33
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي .وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت
وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ،ﺣﻴﺚ ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪدﻫﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 26ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ أﺳ ـ ــﺎس رﺑـ ــﻊ ﺳ ـﻨــﻮي،
وﺑﻨﺴﺒﺔ  46ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.
ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ،ﺑﻌﺪ أن
اﺗﺨﺬت اﺗﺠﺎﻫﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة
ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول إﻟﻰ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم.
وﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻷﺳﻌﺎر
ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أداء إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي
ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ
ﻋﺎم  .2016وﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع
اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻷﺳﻌﺎر ﻛﺎن ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ّ
ﺗﺤﺴﻦ
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻄﻠﺐ ،واﻟــﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺪاول )ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت(.
أﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزل اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻌﺎم  ،2019إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻣﻜﺎن ارﺗﻔﺎع
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ ،ﻳﻌﻜﻒ
ً
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﻋﻠﻰ دراﺳ ــﺔ ﻣﺴﻮدة
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ،واﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ  -إذا
ﺗﻢ إﻗﺮاره  -أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻣﻊ اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ
ّ
ﺗﺤﺴﻦ ﻓﺮص ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻌﻤﻞ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت
اﻟﻤﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل
ﺷﻬﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري ّ
ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ
اﻟﻨﺸﺎط واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻓــﻲ ﻋــﺎم  .2018ﻓﺒﻌﺪ
ﻇﻬﻮر ﺑــﻮادر ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻓﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم ،اﻛﺘﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع زﺧﻤﺎ ﺟﻴﺪا ،ﻣﺴﺠﻼ
أﻓـﻀــﻞ أداء ﻟــﻪ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺎم،
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 185
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺪ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻴﻦ ،ﺑﻨﻤﻮ ﺗﺨﻄﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ورﺑﻊ ﺳﻨﻮي .ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ  139ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎم ،2018
إﻻ أﻧــﻪ ﻟــﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﺗﻐﻴﺮ ﻋــﻦ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻳﻌﺰى ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ
ﻋﺎم  2018ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت،
ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎرات اﻷﻛﺒﺮ
ﺣﺠﻤﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ
ﻣﻤﻴﺰة أو ذات اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ،ﺗﻢ ﺑﻴﻊ ﻣﺒﻨﻰ ﺗﺠﺎري ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ 5800
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮق ﺑﻘﻴﻤﺔ  45ﻣﻠﻴﻮن
دﻳ ـﻨ ــﺎر ،وﻫ ــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت أﻋـﻠــﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻘﻄﺎع .ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎد
اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﻮاﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎن أﺣﺪﺛﻬﺎ
إﻃﻼق ﻧﻈﺎم إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻹﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻧﻤﺖ  %91ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺳﻨﻮي ورﺳﺨﺖ اﻻﺗﺠﺎه
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ 2017
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اﻗﺘﺼﺎد

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ

ﻛﺎف
ﺗﻘﺪم اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﻏﻴﺮ ٍ

ﺿﺮورة ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ وﻋﺪم دﻋﻮﺗﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ذﻛﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﻟﺸﺎل« أﻧﻪ ﺑﻌﺪ
ﻋﺎم  ،٢٠١٥ﺗﺴﺒﺐ ارﺗﺨﺎء
اﻟﻨﻈﻢ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘﻴﻢ ً،ﻓﻲ
ﺗﺨﻠﻒ اﻟﻜﻮﻳﺖ  ٢٠ﻣﺮﻛﺰا
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﺣﻴﻦ اﺣﺘﻠﺖ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟـ  ٧٥ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٦
وﺣﻘﻘﺖ  ٤١ﻧﻘﻄﺔ ،ﺛﻢ
اﺳﺘﻤﺮ اﻻﻧﺤﺪار إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟـ  ٨٥ﻋﺎم .٢٠١٧

ﺗ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎول ﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺎل
اﻻﻗـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎدي اﻷﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻮﻋ ـ ــﻲ
ﻣ ـ ــﻮﺿ ـ ــﻮع ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮ ﻣـ ــﺪرﻛـ ــﺎت
اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻌﺎم  ،2018وﻗــﺎل إن
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
اﻟ ـ ـ ـ  78ﻣ ــﻦ أﺻ ـ ــﻞ  180دوﻟ ــﺔ
ﺷﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮ ،ﺑﺤﺼﻮﻟﻬﺎ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ  41ﻧـ ـﻘـ ـﻄ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ أﺻـ ــﻞ
 ،100وﺗـ ـﻠ ــﻚ وﺳ ـﻴ ـﻠ ــﺔ ﻗ ـﻴــﺎس
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺮاﻛﺰ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ـ ــ 85ﻋ ــﺎم 2017
ﺑﺤﺼﻴﻠﺔ  39ﻧـﻘـﻄــﺔ ،وﻛــﺎﻧــﺖ
ً
اﻷدﻧ ــﻰ ﻟﻬﺎ ﻓــﻲ  15ﻋــﺎﻣــﺎ ﻫﻲ
أﻋﻮام ﺷﻤﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ.
واﻋﺘﺒﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻟﺘﻘﺪم
 7ﻣ ــﺮاﻛ ــﺰ وارﺗ ـ ـﻔـ ــﺎع ﺣﺼﻴﻠﺔ
ا ﻟـﻨـﻘــﺎط ﺑﻨﻘﻄﺘﻴﻦ ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ
»ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻘﺪر وﻣﺸﻜﻮر ﻟﻜﻞ
ً
ﻣ ــﻦ ﺳ ــﺎﻫ ــﻢ ﺑـ ـ ــﻪ« ،داﻋ ـ ـﻴـ ــﺎ إﻟ ــﻰ
دﻋﻤﻪ وﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺘﺤﻮل
إﻟﻰ ﺗﻘﺪم ﻣﺴﺘﺪام وﺑﻤﺴﺘﻮى
أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻈﻞ
رﻏﻢ إﻳﺠﺎﺑﻴﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﻛﺎف ،ﻓﻬﻮ
ﻟﻴﺲ اﻟﺘﻘﺪم اﻷول وﻻ اﻷﻛﺒﺮ
ﻓــﻲ ﺳـﻨــﺔ واﺣ ـ ــﺪة ،ﻓـﻘــﺪ ﺳﺒﻖ
ً
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ أن ﺗﻘﺪﻣﺖ  14ﻣﺮﻛﺰا
ﻓــﻲ ﺳـﻨــﺔ واﺣـ ــﺪة ﻣــﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ
 69ﻓﻲ ﻋﺎم  2014إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ
 55ﻓ ــﻲ ﻋ ـ ــﺎم  ،2015و ﻫ ـ ــﺬان
اﻟﻤﺮﻛﺰان أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ
اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أﻧـ ـ ـ ــﻪ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ ﻋـ ــﺎم
 ،2015ﺗﺴﺒﺐ ارﺗـﺨــﺎء اﻟﻨﻈﻢ
واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘﻴﻢ ،ﻓﻲ ﺗﺨﻠﻒ
ً
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ  20ﻣ ــﺮﻛ ــﺰا ﻓــﻲ ﺳﻨﺔ
وا ﺣ ــﺪة ﺣﻴﻦ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰ
 75ﻓﻲ ﻋﺎم  2016ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
 41ﻧﻘﻄﺔ ،ﺛﻢ اﺳﺘﻤﺮ اﻻﻧﺤﺪار

إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ  85ﻓﻲ ﻋﺎم ،2017
ً
ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨــﺎ أن اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻻ ﺗ ــﺰال
ً
ﻣـﺘـﺨـﻠـﻔــﺔ ﺟ ـ ــﺪا ﻓ ــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮي
ﻗـ ـﻴ ــﺎس آﺧ ـ ــﺮ ﻳ ـ ــﻦ ،اﻷول ،ﻫــﻮ
اﺣـﺘــﻼﻟـﻬــﺎ ﻟـﻠـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـﺨــﺎﻣــﺲ
ً
ً
ﺧ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺎ واﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻣـ ــﻦ ﻋ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺎ
وﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻖ،
وﻣ ـﺘ ـﺨ ـﻠــﻒ ﺑ ـﺤ ــﺪه إذا ﻗ ــﻮرن
ﺑﻌﺪد وﺣﺠﻢ أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ا ﻟـﻔـﺴــﺎد ﻓﻲ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﺑــﺎﻵﺧــﺮﻳــﻦ
أﻣ ـ ــﺎ اﻟـ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﻓـﻬــﻮ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ  41ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ
 ،100و ﻫ ـ ـ ــﻮ دون ا ﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺪل
اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻂ -اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺣـﻘـﻘـﺘــﻪ 180دوﻟــﺔ واﻟﺒﺎﻟﻎ  43ﻧﻘﻄﺔ،
رﻏﻢ أن ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ
اﻷول ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺪد اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ
ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪول.
واﻓـﺘــﺮض اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻧــﻪ »ﻟﻮ
أﺧﺬﻧﺎ ﻋﺎم  2018ﻗﻴﺎﺳﺎ ،ﻓﻼ
ﻳ ـﺒ ــﺪو أﻧ ــﻪ ﻳـﺴـﺘـﺤــﻖ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺪم،
ﻓـ ـﻔ ــﻲ ذﻟـ ـ ــﻚ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎم ،اﻧ ـﻔ ـﺠ ــﺮت
ﻓـ ـﻀـ ـﻴـ ـﺤـ ـﺘ ــﺎن ﻫـ ـﻤ ــﺎ اﻷﺧـ ـﻄ ــﺮ
ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻓ ـﻀ ـﻴ ـﺤ ـ ـ ـ ـ ــﺔ إﻳ ــﺪاﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺎت
اﻟ ـﻨـ ـ ـ ــﻮاب ،اﻷوﻟ ـ ـ ــﻰ ﻓ ـ ــﻲ وزارة
اﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﺔ ﻋــﻦ
أﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﻧﻴﻦ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك
ﺳ ــﺮﻗ ــﺎت ﻓــﺎﺿ ـﺤــﺔ واﻓ ـﺘ ـﻘــﺪت
أدﻧﻰ درﺟﺎت اﻟﺬﻛﺎء واﻟﺘﺤﻮط
ﺑـﻤــﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ذ ﻟ ــﻚ ﻣــﻦ ﺗﻀﺨﻢ
ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﻬﺘﺎر ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
واﻟﻘﻴﻢ ،وﺧﻼﺻﺘﻬﺎ اﻋﺘﺮاف
ﻣـﺘـﻬـﻤـﻴــﻦ وإﻋ ــﺎدﺗـ ـﻬ ــﻢ ﺑﻌﺾ
ﻣﺴﺮوﻗﺎﺗﻬﻢ ،وﻟـﻜــﻦ ذﻟــﻚ ﻟﻢ
ﻳﻤﻨﻊ ﺗﺼﺪرﻫﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﺑﺪﻋﻮات رﺳﻤﻴﺔ،

وﺗـﻠــﻚ ﻓﻀﻴﺤﺔ إﺿــﺎﻓـﻴــﺔ إﻟﻰ
ﻣ ـﻨ ـﻈــﻮﻣــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﻢ ،واﻷﺧـ ـ ــﺮى
ﺳ ـ ـ ــﺮﻗ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎت ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﻣ ـﻘ ــﺮ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،واﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻣــﺎن
اﻷﺧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮة ﻓ ـ ــﻲ أي ﻣ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ،
وﺗ ـﺤ ـﺼ ـﻴ ـﻨ ـﻬ ــﺎ واﺣـ ـﺘ ــﺮاﻣـ ـﻬ ــﺎ
واﺟﺐ اﻟﺠﻤﻴﻊ.

وﺧﻠﺾ »اﻟﺸﺎل« اﻟﻰ أن أي
ﺗﻘﺪم ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪر وﻣﺸﻜﻮر،
وﻟﻜﻨﻪ ﺗﻘﺪم ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن
ﻇﺮﻓﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﺣــﺪث ﻓــﻲ ،2015
وإﻧﻤﺎ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﺪاﻣﺎ،

وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ
ﺷ ـ ــﺮﻃ ـ ــﺎن ،أوﻟـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ أن ﻳ ـﺒــﺪأ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄوﻟﻮﻳﺔ ﻋﻘﺎب
اﻟـﻔــﺎﺳــﺪ ﻣــﻦ اﻷﻋـﻠــﻰ،
ﻣ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـ ــﺆدي إﻟ ــﻰ

اﻷﻓﺮاد ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
وﻧﺼﻴﺒﻬﻢ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض
ذﻛــﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ "اﻟ ـﺸــﺎل" أن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟـﻠـﻤـﻘــﺎﺻــﺔ أﺻـ ـ ــﺪرت ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮﻫــﺎ ﺣـ ــﻮل "ﺣـﺠــﻢ
اﻟـﺘــﺪاول ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮق اﻟﺮﺳﻤﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
اﻟـﻤـﺘــﺪاوﻟـﻴــﻦ" ﻟﺸﻬﺮ ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ ،واﻟـﻤـﻨـﺸــﻮر ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﻓــﺎد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑــﺄن اﻷﻓــﺮاد ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن أﻛﺒﺮ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ،وﻧﺼﻴﺒﻬﻢ إ ﻟ ــﻰ ا ﻧـﺨـﻔــﺎض ،إذ
اﺳﺘﺤﻮذوا ﻋﻠﻰ  50.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ) 47.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺸﻬﺮ
ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ  (2018و 39.5ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ ُ
اﻟﻤﺸﺘﺮاة ) 47.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺸﻬﺮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ .(2018
وﺑــﺎع اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون اﻷﻓــﺮاد أﺳﻬﻤﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ
ً
 319.229ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻛﻤﺎ اﺷﺘﺮوا أﺳﻬﻤﺎ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  248.462ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺻﺎﻓﻲ
ً
ﺗﺪاوﻻﺗﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﺑﻴﻌﺎ وﺑﻨﺤﻮ  70.767ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ.
وﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺴﻮق
ﻫــﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟـﺸــﺮﻛــﺎت وﻧﺼﻴﺒﻪ
إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ  29.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ ُ
اﻟﻤﺸﺘﺮاة ) 23.5ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ  (2018و 17.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ
) 21.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ  ،(2018أي
ﺑــﺎت أﻗــﺮب اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻓ ــﺮاد ،وﻗﺪ
اﺷﺘﺮى ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع أﺳﻬﻤﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 184.129
ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺑ ــﺎع أﺳـﻬـﻤــﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 111.189ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺻﺎﻓﻲ ﺗــﺪاوﻻﺗــﻪ
ً
ﺷﺮاء وﺑﻨﺤﻮ  72.940ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ.
اﻟﻮﺣﻴﺪ
ﺛــﺎﻟــﺚ اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ ﻫ ــﻮ ﻗ ـﻄــﺎع ﺣـﺴــﺎﺑــﺎت

اﻟﻌﻤﻼء )اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ( ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ 24.6
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ
) 21.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ  (2018و24.4
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ ُ
اﻟﻤﺸﺘﺮاة
) 19.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ  ،(2018وﻗـﺪ ﺑـﺎع
ﻫـﺬا اﻟﻘﻄـﺎع أﺳﻬﻤﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  155.056ﻣﻠﻴﻮن
ً
دﻳـﻨــﺎر ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ اﺷـﺘــﺮى أﺳﻬﻤﺎ ﺑ ـ 153.627
ً
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﺪاوﻻﺗﻪ ﺑﻴﻌﺎ وﺑﻨﺤﻮ
 1.429ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وآﺧﺮ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻫﻮ ﻗﻄﺎع
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ 6.9
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ
) 9.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ  (2018و 6.8ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ ُ
اﻟﻤﺸﺘﺮاة )9.6
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ  ،(2018وﻗﺪ ﺑﺎع ﻫﺬا
ً
اﻟﻘﻄﺎع أﺳﻬﻤﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  43.596ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ اﺷـﺘــﺮى أﺳﻬﻤﺎ ﺑ ـ  42.851ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ،
ً
ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺻﺎﻓﻲ ﺗــﺪاوﻻﺗــﻪ ﺑﻴﻌﺎ وﺑﻨﺤﻮ 745
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
وﻣـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺺ ﺑـ ـ ـ ــﻮرﺻـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ
اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮارﻫ ــﺎ ﻛـ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ،ﻓ ـﻘ ــﺪ ﻛ ــﺎن
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ،إذ ﺑ ــﺎﻋ ــﻮا أﺳ ـﻬ ـﻤــﺎ ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ 559.808
ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﻣـﺴـﺘـﺤــﻮذﻳــﻦ ﺑــﺬﻟــﻚ ﻋـﻠــﻰ 89
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ
) 85.5ﻓــﻲ ا ﻟـﻤـﺌــﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ  ،(2018ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ اﺷﺘﺮوا أﺳﻬﻤﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  507.126ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر ،ﻣﺴﺘﺤﻮذﻳﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ  80.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ ُ
اﻟﻤﺸﺘﺮاة ) 84.9ﻓﻲ

اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ  ،(2018ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ
ﺗ ـ ـ ــﺪاوﻻت اﻟــﻮﺣ ـﻴــﺪﻳــﻦ ﺑـﻴـﻌــﺎ ﺑـﻨـﺤــﻮ 52.683
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻴﻞ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺤﻠﻲ إﻟﻰ ﺧﻔﺾ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ ﻓﻲ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ ُ
اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﻧﺤﻮ 13.9
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ) 9.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ،(2018
واﺷ ـﺘ ــﺮوا ﻣــﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  87.131ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳـﻨــﺎر،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ أﺳﻬﻤﻬﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻧﺤﻮ
 38.687ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  6.1ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ )8.3
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ  ،(2018ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ
ﺗﺪاوﻻﺗﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﺮاء ﺑﻨﺤﻮ  48.444ﻣﻠﻴﻮن
دﻳـﻨــﺎر ،أي أن ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟــﻲ إﻟﻰ
ازدﻳــﺎد ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وذﻟــﻚ ﻣﺆﺷﺮ
ﻋـﻠــﻰ زﻳ ــﺎدة ﺷﻬﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣــﻦ ﺧــﺎرج
إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﻮرات ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺗﻘﺴﻴﻢ أ ﺳــﻮا ﻗـﻬــﺎ وإدراج ﺑﻌﺾ
ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات أﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻦ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ
ُ
اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﻧﺤﻮ  5.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ) 5.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ  ،(2018أي ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 34.812
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ أﺳﻬﻤﻬﻢ
اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻧﺤﻮ  4.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
) 6.1ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻟـﻠـﻔـﺘــﺮة ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ ،(2018
أي ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  30.573ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ
ﺗﺪاوﻻﺗﻬﻢ ﺷﺮاء وﺑﻨﺤﻮ  4.239ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.

ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺪﻋﻢ
ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳـ ـ ــﺮى اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ــﻊ أن
اﻟﻘﺴﻮة ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ واﻟﻌﻘﺎب
ﺗـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎﺳ ــﺐ
ً
ﻃـ ــﺮدﻳـ ــﺎ

ﻣـ ـ ـ ــﻊ ﻣـ ـ ـﺴ ـ ــﺆوﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ وﺻ ـ ـﻔـ ــﺔ
اﻟـﻔــﺎﺳــﺪ ،واﻟ ـﺸــﺮط اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ،
ﻫﻮ ﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ،
ﻓﻼ ﻳﺘﺼﺪر ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
وﺣـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎم
ﻓــﺎﺳــﺪون ،وﻻ ﻳﻌﻴﻦ ﻓﺎﺳﺪ
ﻣﺴﺘﺸﺎرا وﻻ ﻳﺪﻋﻰ ﻓﺎﺳﺪ
إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺎﻏﻄﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي أﻛﺒﺮ اﻟﺮاﺑﺤﻴﻦ ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ وﻣﺴﻘﻂ أﻛﺒﺮ اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ

وﺗﻐﻴﺮ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت
ﻋــﻦ ﺳــﺎﺑـﻘــﻪ ،إذ أﺻـﺒــﺢ ﻧـﺤــﻮ  84.8ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ 10 ،ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺘــﺪاوﻟـﻴــﻦ ﻣﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻷﺧﺮى و 5.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻤﺘﺪاوﻟﻴﻦ
ﻣ ــﻦ دول ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ،ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﻨﺤﻮ
 85.2ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻟـﻠـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ 8.9 ،ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻟﻠﻤﺘﺪاوﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻷﺧﺮى و 5.9ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻤﺘﺪاوﻟﻴﻦ ﻣﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2018أي أن ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻇ ـﻠــﺖ ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ ﻣـﺤـﻠـﻴــﺔ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻛــﺎن
اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻧﺼﻴﺒﻪ
إﻟ ـ ــﻰ اﻧـ ـﺨـ ـﻔ ــﺎض ،ﺑ ــﺈﻗـ ـﺒ ــﺎل أﻛـ ـﺒ ــﺮ ﻣـ ــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧــﺎرج دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
ﻳﻔﻮق إﻗﺒﺎل ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ ﻣﻦ داﺧﻞ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ،
وﺻﺎﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺷــﺮاء ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ،وﻻزاﻟــﺖ ﻏﻠﺒﺔ
اﻟﺘﺪاول ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻸﻓﺮاد.
واﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪد ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺪاول اﻟﻨﺸﻄﺔ
ﻣ ــﺎ ﻧـﺴـﺒـﺘــﻪ  -3.6ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﺎ ﺑ ـﻴــﻦ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ
دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018وﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2019ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض أﻛﺒﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  -5.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ  2017وﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ ،2018
وﺑ ـﻠــﻎ ﻋ ــﺪد ﺣ ـﺴــﺎﺑــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﺪاول اﻟـﻨـﺸـﻄــﺔ ﻓﻲ
ً
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ  2019ﻧﺤﻮ  14.028ﺣﺴﺎﺑﺎ ،أي
ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ  3.62ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ً
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  14.558ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ 3.76
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ.

ﻗ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺸ ــﺎل ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮه إن أداء
اﻷﺳـ ـ ــﻮاق ﻣ ــﻊ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ،
ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻣــﻮﺟـﺒــﺔ ﺣـﻘــﻖ ﻓﻴﻬﺎ 13
ً
ﺳﻮﻗﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ أﺳﻮاق اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ
ً
ﻋﺪدﻫﺎ  14ﺳﻮﻗﺎ ﻣﻜﺎﺳﺐ ،وﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺸﻬﺮ واﺣﺪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻘﻖ ﺳﻮق
ً
وﺣـﻴــﺪ ﺧـﺴــﺎﺋــﺮ .وﺻـﺤـﻴــﺢ أن ﺷـﻬــﺮا
ً
ً
واﺣــﺪا ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ اﺗﺠﺎه
ﻋﺎم ،وﻟﻜﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻷداء اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻓﻲ
اﻷﺳﻮاق اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم 2018
ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻘﻄﺮي وﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ،
وﻋﻜﺲ اﻟﺴﻮق اﻷﻋﻠﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺧﻼل
ﻋ ــﺎم  2018اﺗ ـﺠــﺎﻫــﻪ أي ﺳ ــﻮق دﺑ ــﻲ،
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣـﻜــﺎﺳــﺐ ﻓــﻲ ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ ،ﻳﺒﺪو
ﻣﺆﺷﺮا إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ.
وأﻛ ـﺒ ــﺮ اﻟــﺮاﺑ ـﺤ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﻛــﺎن
اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺬي ﺣﻘﻖ ﻣﺆﺷﺮه
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺑﻨﺤﻮ 9.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻌﺪ أن
أﻧﻬﻰ ﻋﺎم  2018راﺑﻊ أﻛﺒﺮ اﻟﺮاﺑﺤﻴﻦ
ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ ﺑﻨﺤﻮ  8.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وذﻟﻚ
ﻳـﺠـﻌـﻠــﻪ ﻳ ـﻌ ــﺰز ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻜــﺎﺳ ـﺒــﻪ ﻓ ــﻲ 14
ً
ﺷﻬﺮا )دﻳﺴﻤﺒﺮ  – 2017ﻳﻨﺎﻳﺮ (2019
إﻟـ ــﻰ ﻧ ـﺤــﻮ  18.5ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ .وﺛــﺎﻧــﻲ
أﻛﺒﺮ اﻟﺮاﺑﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻛﺎن اﻟﺴﻮق
اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ،اﻟ ــﺬي أﺿ ــﺎف ﻣــﺆﺷــﺮه ﻓﻲ
ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ﻧﺤﻮ  7.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻴﺒﺪأ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻌﺪ أداء ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻲ
ﻋﺎم  2018ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺤﺪود
 -5.6ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ .ﺗــﻼﻫـﻤــﺎ ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أﻛـ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺎﺳ ــﺐ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺴــﻮﻗ ـﻴــﻦ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ  5.8ﻓﻲ

اﻟﻤﺌﺔ و 5.5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ،
وﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ ،ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺎﺳ ــﺐ ﻟـﻠـﺴــﻮﻗ ـﻴــﻦ
اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘ ـﻴــﻦ ﻟ ــﻢ ﺗـﺴـﺘـﻄــﻊ أن ﺗـﻌــﻮض
ً
اﻟـﺨـﺴــﺎﺋــﺮ ﻓــﻲ آﺧ ــﺮ  14ﺷ ـﻬ ــﺮا ،ﺣﻴﺚ
ً
ﻇﻞ اﻟﺴﻮق اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﺎﻗﺪا ﻧﺤﻮ -13.5
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻤﺆﺷﺮه ،واﻟﺴﻮق اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ً
ﻓﺎﻗﺪا ﻧﺤﻮ  -6.0ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
اﻟ ـﺨــﺎﺳــﺮ اﻟــﻮﺣ ـﻴــﺪ ﻓ ــﻲ ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ ﻛــﺎن
ﺳﻮق ﻣﺴﻘﻂ اﻟﺬي ﻓﻘﺪ ﻣﺆﺷﺮه ﻧﺤﻮ
ً
 -2.5ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﻣ ــﻮاﺻ ــﻼ ﺧـﺴــﺎﺋــﺮه
ﺧﻼل ﻋﺎم  2018وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﺤﻮ -15.2
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﺧﺴﺎرة ﻣﺆﺷﺮه ﻓﻲ
ً
 14ﺷﻬﺮا إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ  -17.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺑــﺬﻟــﻚ ،ﻳﺤﻘﻖ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣـﻔــﺎرﻗــﺔ ،ﺣﻴﻦ
ﻳـﺘـﺼــﺪر اﻟـﻤـﻜــﺎﺳــﺐ ﺳ ــﻮق ﻣــﻦ إﻗﻠﻴﻢ
اﻟﺨﻠﻴﺞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﺬﻳﻞ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺳﻮق
ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻹﻗﻠﻴﻢ.
وﻣـ ـ ــﺎزﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎ ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ وﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺔ ﻧ ـﻈ ــﺮﻧ ــﺎ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻫﻲ أن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ
ﻓــﻲ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدات اﻟـﻜـﻠـﻴــﺔ وﻣـﺸـﻜــﻼت
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـﻤــﺮﺗ ـﻔــﻊ
ﻟﻠﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟ ــﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﻫﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺎﻏﻄﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺒﻮرﺻﺎت.
ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺘﻮﻗﻊ ارﺗﺪادا ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻳﻨﺘﻬﻲ
ﺑﻐﻠﺒﺔ ﻟـ ــﻸداء اﻟـﺴــﺎﻟــﺐ ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ
إﻟ ـ ــﻰ اﻷﻓـ ـﻀ ــﻞ ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮات اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد
واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ.

 ٪٩.٥ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ
 ٪١٤.٥ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﺘﺒﻠﻎ  ١.٨٩ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر
ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ
ارﺗﻔﺎع إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ  ٣.١ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر أو ﺑﻨﺴﺒﺔ ،٪٩.٥
ً
وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ٣٥.٩
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ًﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ
 ٣٢.٨ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع
ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻨﻮد ﻫﺬه اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت.

ﻗ ــﺎل »اﻟ ـﺸ ــﺎل« إن ﺑـﻨــﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﺪوﻟــﻲ
أﻋﻠﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018واﻟـﺘــﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ أن
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺒﻨﻚ )ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ(
ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  21ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻠﻎ
ً
ﻗــﺪره  3.2ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،وﻣﺴﺠﻼ ﻧﺴﺒﺔ
ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻐﺖ  18.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ
 17.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻌﺎم .2017
وﻳــﺄﺗــﻲ دﻋــﻢ ﻫــﺬا اﻻرﺗ ـﻔــﺎع ﻓــﻲ اﻷرﺑ ــﺎح
اﻟ ـﺼــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض اﻟـﻤـﺨـﺼـﺼــﺎت
ً
ﺑـﻨـﺤــﻮ  4.11ﻣــﻼﻳ ـﻴــﻦ دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،ﻣـﺼــﺎﺣـﺒــﺎ
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﻨﺤﻮ
 727أﻟﻒ دﻳﻨﺎر .وﻳﻌﺮض اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ
اﻟـ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮر ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻷرﺑـ ـ ــﺎح
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة
).(2018-2008
وﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎﺻـ ـﻴ ــﻞ ،ارﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﻊ إﺟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ
اﻹﻳ ــﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﻨﺤﻮ 2.38
ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر أي ﻧ ـﺤــﻮ  3.7ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ،
ً
وﺻ ــﻮﻻ إﻟ ــﻰ ﻧـﺤــﻮ  66.63ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳـﻨــﺎر،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  64.25ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻟﻌﺎم  .2017ﺣﺪث
ذﻟــﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗـﻔــﺎع ﺑﻨﺪ ﺻــﺎﻓــﻲ إﻳ ــﺮادات
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻨﺤﻮ  4.61ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر أي ﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺘﻪ  9.4ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺻــﻮﻻ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ

 53.66ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ 49.05
ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮﻧــﺎ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ اﻧ ـﺨ ـﻔــﺾ ﺑ ـﻨــﺪ إﻳـ ـ ــﺮادات
اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات ﺑ ـﻨ ـﺤــﻮ  2.9ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر
ً
وﺻـ ــﻮﻻ إﻟ ــﻰ  1.6ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻨﺤﻮ  4.5ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳـﻨــﺎر ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم
.2017
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى ،ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻹﻳــﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،ﺑﻨﺤﻮ  3.1ﻣﻼﻳﻴﻦ
ً
دﻳﻨﺎر أو ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺻﻮﻻ إﻟﻰ
ﻧﺤﻮ  35.9ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺤﻮ
 32.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع ﺟﻤﻴﻊ
ﺑﻨﻮد اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.
وﺑـﻠـﻐــﺖ ﻧـﺴـﺒــﺔ إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـﻤـﺼــﺮوﻓــﺎت
اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ إﺟ ـ ـﻤـ ــﺎﻟـ ــﻲ اﻹﻳـ ـ ـ ـ ــﺮادات
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻧﺤﻮ  53.9ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑ ـﻨ ـﺤ ــﻮ  51ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻋـ ـ ــﺎم .2017
واﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺪ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﺑﻨﺤﻮ 4.11
ﻣــﻼﻳ ـﻴــﻦ دﻳـ ـﻨ ــﺎر أو ﻣ ــﺎ ﻧـﺴـﺒـﺘــﻪ  33.3ﻓﻲ
ً
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،وﺻ ـ ــﻮﻻ إﻟ ــﻰ ﻧـﺤــﻮ  8.24ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  12.35ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻋﻠﻴﻪ ،ارﺗـﻔــﻊ ﻫﺎﻣﺶ ﺻﺎﻓﻲ اﻟــﺮﺑــﺢ إﻟﻰ
 31.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻧﺤﻮ  27.7ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻌﺎم .2017

وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ
ً
اﻟـ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدات ﺳ ـﺠــﻞ ارﺗ ـﻔ ــﺎﻋ ــﺎ ﺑ ـﻠــﻎ ﻗ ــﺪره
 252.6ﻣﻠﻴﻮن د ﻳ ـﻨــﺎر ،وﻧﺴﺒﺘﻪ  13.2ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  2.169ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر
ﻣﻘﺎﺑﻞ  1.916ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم
 .2017ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺪ »ﻣﺪﻳﻨﻮ ﺗﻤﻮﻳﻞ«
ﺑﻨﺤﻮ  301.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أي ﻧﺤﻮ 23.1
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺻﻮﻻ إﻟﻰ  1.606ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر
) 83.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات(
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  1.304ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ) 68.1ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟـﻤــﻮﺟــﻮدات( .وﺑﻠﻐﺖ
ﻧﺴﺒﺔ »ﻣﺪﻳﻨﻮ ﺗﻤﻮﻳﻞ« إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋﻊ
ﻧﺤﻮ  87.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ 81.6
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وارﺗ ـﻔ ــﻊ أﻳ ـﻀ ــﺎ ،ﺑـﻨــﺪ اﻟـﻨـﻘــﺪ واﻷرﺻـ ــﺪة
ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻨﺤﻮ  22.1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أي
ً
ﺑﻨﺤﻮ  113.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺻﻮﻻ إﻟﻰ 41.6
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ  2.2ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  19.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
) 1ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟ ـﻤــﻮﺟــﻮدات(
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  .2017ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺪ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻨﺤﻮ  87.2ﻣﻠﻴﻮن
ً
دﻳﻨﺎر أو ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  21.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺻﻮﻻ
إﻟﻰ  315.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 16.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ

ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟـﻤــﻮﺟــﻮدات( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ
 402.9ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ) 21ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات(.
وﺗﺸﻴﺮ اﻷرﻗﺎم إﻟﻰ أن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺒﻨﻚ
)ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ( ﺳﺠﻠﺖ
ً
ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ  239.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  14.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ
ﻧﺤﻮ  1.892ﻣﻠﻴﺎر د ﻳـﻨــﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ
 1.652ﻣـﻠـﻴــﺎر دﻳ ـﻨــﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋ ــﺎم .2017
وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ إ ﺟـﻤــﺎ ﻟــﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻟﻰ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻧﺤﻮ  87.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﻨـﺤــﻮ  86.2ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻓ ــﻲ ﻋــﺎم
.2017
وﺗﺸﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
إﻟ ــﻰ أن ﺟـﻤـﻴــﻊ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات رﺑ ـﺤ ـﻴــﺔ اﻟـﺒـﻨــﻚ
ً
ﺳﺠﻠﺖ ارﺗ ـﻔــﺎﻋــﺎ ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ ﻋــﺎم
 ،2017إذ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ا ﻟـﺨــﺎص ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﻲ
اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ )  (ROEإﻟـ ــﻰ ﻧ ـﺤــﻮ  7.8ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﺑ ـﻨ ـﺤــﻮ  6.9ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،وارﺗ ـﻔ ــﻊ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺒﻨﻚ
) (ROAإﻟــﻰ ﻧﺤﻮ  1.03ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ً
ﻣﻊ  0.95ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ .وارﺗﻔﻊ أﻳﻀﺎ ،اﻟﻌﺎﺋﺪ
ﻋﻠﻰ رأﺳﻤﺎل اﻟﺒﻨﻚ ) (ROCإﻟﻰ ﻧﺤﻮ 20.3

ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  17.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وارﺗﻔﻌﺖ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ )  (EPSإﻟــﻰ ﻧﺤﻮ
ً
ً
 22.38ﻓﻠﺴﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ  18.96ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻌﺎم .2017
وﺗ ـ ــﺮاﺟ ـ ــﻊ ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮ ﻣـ ـﻀ ــﺎﻋ ــﻒ اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﺮ/
اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ) (P/Eإﻟﻰ ﻧﺤﻮ  11.8ﻣﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ  12.0ﻣﺮة )أي ﺗﺤﺴﻦ( ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع
رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻨﺤﻮ  18ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﻔﺎع أﻗﻞ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮﻗﻲ ﻟﻠﺴﻬﻢ
وﺑ ـﺤ ــﺪود  15.8ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ .وﺑ ـﻠــﻎ ﻣــﺆﺷــﺮ
ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻟﺴﻌﺮ /اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ )(P/B
ﻧﺤﻮ  1.0ﻣﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  0.9ﻣﺮة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻋﺎم .2017
وأﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻧﻴﺘﻪ ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  11ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ
ً
ﻟﻠﺴﻬﻢ أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  11ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ
وﺗــﻮزﻳــﻊ  4ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﻨﺤﺔ ،وﻫــﺬا
ً
ً
ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺴﻬﻢ ﺣﻘﻖ ﻋﺎﺋﺪا ﻧﻘﺪﻳﺎ ﺑﻠﻐﺖ
ﻧﺴﺒﺘﻪ  4.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻹﻗﻔﺎل ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺤﻮ 264
ً
ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ .وﺑﻠﻐﺖ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  10ﻓﻠﻮس ﻋﻦ ﻋــﺎم  ،2017أي أن
اﻟﺒﻨﻚ زاد ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻮزﻳﻌﺎﺗﻪ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت أﺳﻬﻢ ﻣﻨﺤﺔ.

سيارات 20
هوندا  CR-Vالجديدة...
ةديرجلا
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ً
الرحابة والفخامة معا

متوافرة بـ  4فئات رياضية
بدفع ثنائي ورباعي
يوسف العبدالله

بالرحابة والفخامة ،خرجت اليابانية هوندا  CR-Vالجديدة
بأربع فئات مختلفة رياضية ،وهي  DXو LXذات الدفع
الثنائي ،و EXو Touringذات الدفع الرباعي ،وبمحرك
اقتصادي بسعة  2.4لتر  DOHCيعمل ًبنظام الحقن المباشر
للوقود وتقنية  ،i-VTECبقوة  184حصانا ،و«الجريدة»
اختارتها للحديث عنها من خالل صفحة السيارات األسبوعية
لتسليط الضوء على مواصفاتها الحديثة ،بعد تجربة قيادتها
بدعوة خاصة من «الغانم موتورز» الموزع الحصري لسيارات
هوندا في الكويت.
جاء ت اليابانية هوندا  CR-Vالجديدة
في حلة مختلفة تم تحسينها بطابع الفت،
ً
وتصميم داخلي أكثر تميزا ،ومجموعة
من المواصفات والتقنيات الجديدة التي
تهدف إلى تعزيز مكانتها كنموذج رائد
فــي فـئــة ال ـس ـيــارات الــريــاضـيــة الـمـتـعــددة
األغراض المدمجة واألكثر شعبية.
وتتميز هــونــدا  CR-Vالجديدة بأعلى
م ـس ـت ــوي ــات جـ ـ ــودة الـ ـقـ ـي ــادة وال ـت ـق ـن ـيــات
ً
المتطورة التي تجعلها رائدة في فئتها،
وتشمل التحسينات الجديدة نظام المقود
الجديد ،الذي يوفر تجربة قيادة مريحة
وممتعة ،ويعزز ثبات السيارة ومستوى
داخل المقصورة.
الهدوء ّ
وتـتــوفــر  CR-Vالـجــديــدة بــأربــع فـئــات،
وهــي  DXو LXذات الــدفــع الـثـنــائــي ،وEX
و Touringذات الــدفــع الــربــاعــي ،لكن فئة
 Touringفقط وحدها تتميز بميزة جديدة
وهي باب األمتعة الخلفي الكهربائي الذي
يعمل دون الحاجة إلى استخدام األيدي،
حيث تسمح هذه الميزة بفتح باب األمتعة
الخلفي للسيارة بركلة خفيفة بقدمك أسفل
المصد الخلفي ،وهي من المزايا المفيدة
ًّ
جدا في تحميل وتفريغ الحموالت.

تقنيات جديدة
وتحتوي  CR-Vعلى محرك بسعة 2.4
لتر  DOHCيعمل بنظام الحقن المباشر
للوقود وتقنية ( ،)i-VTECوالذي يتناسق
م ــع نــاقــل ال ـحــركــة الــريــاضــي ذي النسب
ً
ُ ِّ
ويولد المحرك قوة قصوى
المتغيرة .CVT
ً
ق ــدره ــا  184ح ـصــانــا ع ـنــد  6400دورة/
الــدقـيـقــة ،وع ــزم دوران أقـصــى يـصــل إلــى
 244نيوتن متر عند  3900دورة /الدقيقة.
وأظهرت اإلحـصــاء ات أن َّ
معدل استهالك
الوقود لسيارة ( )CR-Vيبلغ  15.5كم /لتر
في فئتي  DXو ،LXبينما يبلغ  14.7كم/
لتر في فئتي  EXو.Touring
ًّ
كليا
ويتميز تصميم الهيكل الجديد
في السيارة بمزيد من المرونة والثقة في
ّ
ال ـق ـيــادة ،وتـحــكــم أفـضــل وت ـفـ ُّـوق فــي عــدة
ـواح ،فنظام التعليق األمــامــي يستخدم
نـ ٍ
ن ـظــام مــاكـفـيــرســون ،وف ــي الـخـلــف يوجد
نظام متعدد الوصالت يتميز باستخدام
خ ــام ــات مـنـخـفـضــة االح ـت ـك ــاك ،وذلـ ــك في
فـ ـئ ــات الـ ـسـ ـي ــارة سـ ـ ـ ـ ً
ـواء الـ ــدفـ ــع ُاألم ــام ــي
أو ال ــدف ــع ال ــرب ــاع ــي ،ك ــذل ــك فـ ــإن ق ـض ـبــان
التثبيت األمامية والخلفية تمتاز بالقوة
ُ ِّ
والصالبة وتعزز األداء عند المنعطفات
ُ
على ا لـطــرق السريعة ،كما يساهم نظام

تصوير جورج ريجي

الـمـقــود الـكـهــربــائــي ذو ال ـتــرس ال ـمــزدوج
( )EPSبــإضـفــاء شـعــور بــالـثـبــات والــرضــا
في أداء المقود.

التصميم الخارجي
اتـجـهــت  CR-Vال ـجــديــدة إل ــى عـنــاصــر
ً
ت ـص ـم ـي ــم أك ـ ـثـ ــر وضـ ـ ــوحـ ـ ــا وحـ ـ ـ ـ ـ َّـدة م ـثــل
المصابيح األمامية الجديدة المصممة
بشكل عصري ُيحيط بها مجموعة إضاءة
 LEDعلى شكل جناح (في جميع الفئات).
ويشتمل التصميم األمامي الجديد لسيارة
ً
( )CR-Vأيضا على مجموعة إضاء ة LED
أمامية في فئة  Touringفقط.
ّ
المصدات بعرضها المتناسق
وتتميز
وأق ــواس رياضية فــوق العجالت ،كما أن
قاعدة العجالت األطول تمنح سيارة (CR-
ً
ًّ
ً
رياضيا أكثر تطورا .حيث تم
 )Vحضورا
المزج بين التصميم الجريء والمواصفات
المتطورة والمبتكرة لتجعل منها السيارة
الرياضية المتعددة األغراض المثالية ألي
نمط من أنماط الحياة.
وتم تجهيز  CR-Vالجديدة بمصابيح
 LEDخلفية وإط ـ ــارات مـمـيــزة ق ـيــاس 17
بوصة لفئتي  DXو ،LXبينما تأتي فئتا
 EXو Touringبإطارات قياس  18بوصة
تساهم في إظهار قوتها سواء كانت ثابتة
أو منطلقة على الطريق.
ويـحـتــوي ب ــاب األمـتـعــة الـخـلـفــي الــذي
ُيـفـتــح ُ
ويـغـلــق بــواسـطــة التحكم عــن ُبعد
على ميزة إضافية وهــي إمكانية تعديل
ًّ
(حصريا في فئة
ارتفاع فتح وإغالق الباب
 ،)Touringحيث ُيمكن تخصيص االرتفاع
للسائقين وذلك حسب طولهم.
وت ـش ـم ــل ال ـم ــواص ـف ــات ال ـق ـيــاس ـيــة فــي
س ـيــارة ( )CR-Vال ـجــديــدة مــرايــا جانبية
ك ـ ـهـ ــربـ ــائ ـ ـيـ ــة مـ ـ ـج ـ ـ ّـه ـ ــزة بـ ـ ـ ــأضـ ـ ـ ــواء ،LED
ومصابيح ضباب خلفية ،وخاصية إطفاء
أوتوماتيكي لإلضاءة األمامية ،ولمسات
من الكروم ،إضافة إلى ماسحات للزجاج
م ــزودة بحساسات أوتوماتيكية للمطر
كصفة قياسية في فئة ( )Touringفقط.

تكنولوجيا متقدمة
وت ــرتـ ـق ــي  CR-Vال ـ ـجـ ــديـ ــدة ب ـخ ـطــوط
التصميم الداخلي للمقصورة التي أعيد
تصميمها بالكامل بــإضــافــة الـعــديــد من
المواصفات المبتكرة ،حيث تعد مساحتها
الداخلية األوسع في فئتها وتتميز بأفضل
مساحة للركاب في المقاعد الخلفية ،وتم

ّ
متطورة في جميع األجزاء
استخدام مواد
الــداخ ـل ـيــة ،بـمــا ف ــي ذل ــك لــوحــة ال ـع ــدادات
الجديدة بلمساتها الناعمة والتطريزات
الظاهرة في المقاعد .وواجهة معلومات
السائق ( )DIIالملونة التي تضفي روحا
جمالية على التصميم الرياضي الجديد.
ويتميز التصـميم الــداخـلــي فــي CR-V
بـتـنـ ّـوع ُمــذهــل لـلـمـســاحــات الــداخـلـيــة مع
أم ــاك ــن رح ـب ــة ت ـت ـســع لـخـمـســة أش ـخــاص
وتحميل كمية كبيرة من األمتعة المختلفة
األحـ ـ ـج ـ ــام ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى مـ ـ ـق ــاع ــد خـلـفـيــة
بتصميم جــد يــد ُم َّ
قسـمة بنسبة 40 /60
والتي ُيمكن ّ
طيها بسـهولة.
وت ــوف ــر سـ ـي ــارة  CR-Vأح ـ ــدث وســائــل
االتصال واألداء الصوتي مع جيل جديد
من التقنيات ُ
المتقدمة ،حيث تحتوي فئتا
 DXو LXعـلــى شــاشــة ق ـيــاس  5بــوصــات
ملونة .أمــا فئتا  EXو Touringفتحتوي
ع ـل ــى ش ــاش ــة قـ ـي ــاس  7بـ ــوصـ ــات تـعـمــل
بــال ـل ـمــس ،وم ـت ــواف ـق ــة م ــع ن ـظ ــام تشغيل
األندرويد.
ويحتوي النظام على زر بارز للتحكم
بالصوت ونظام للمالحة ،كما أن شاشة
النظام الصوتي مقاس  7بوصات متوافقة
ك ــذل ــك م ــع أن ـظ ـمــة أب ــل ك ــارب ــاي (Apple
 )CarPlayTMو( ،) AndroidAutoTMمما
يتيح للعمالء التواصل السلس من خالل
مزايا ووظائف الهاتف الذكي الرئيسية،
بما فــي ذلــك الهواتف التي تحتوي على
خ ــرائ ــط مــاح ـيــة أو وس ــائ ــل ال ـب ـحــث عن
طريق األوامر الصوتية.
وتـ ـ ــم وضـ ـ ــع ل ــوح ــة ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ب ـص ــورة
واض ـحــة لـكــي تـقــدم تكنولوجيا الـقـيــادة
ال ـم ـت ـق ــدم ــة ،ح ـي ــث تـ ـع ــرض ال ـم ـع ـلــومــات
األساسية مباشرة في خط أفقي ،وتؤمن
شــاشــة الـ ـع ــدادات ( )DIIمـجـمــوعــة كبيرة

مــن الـمـعـلــومــات مـثــل مـتــوســط اسـتـهــاك
ال ــوق ــود ،وع ــرض ع ــزم الـ ــدوران للعجالت
األرب ــع ،وطــريــق المالحة خطوة بخطوة،
ونظام تنبيه السائق .وتم تصميم نظام
مراقبة انتباه السائق للكشف عــن تعب
َّ
السائق وتحذيره إذا قل مستوى انتباهه
على الطريق ،وذلــك بواسطة سلسلة من
التنبيهات المرئية والصوتية.
أما نظام هوندا لمراقبة الممر (Honda
 )LANEWATCHTMوالمتوفر في فئتي EX
و ،Touringفيستخدم كاميرا مثبتة في
مرآة الباب األيمن تعرض صورة واضحة
لـلـطــريــق تـظـهــر ال ـمــرك ـبــات الـقــريـبــة على
شاشة النظام الصوتي مقاس  7بوصات،
أما كاميرا الرؤية الخلفية فهي مجهزة كي
تعمل بزوايا متعددة مع إمكانية عرض
خطوط توجيهية لتظهر اتجاه المقود،

لضمان ركن السيارة بكل أمان وسرعة.
وتشمل بعض مزايا الراحة الرئيسية
والـمـتــوفــرة فــي س ـيــارة ( )CR-Vالـجــديــدة
نظام الدخول الذكي وتشغيل المحرك عن
ُبعد ،وذلك في فئات ،LX :و ،EXوTouring
فقط ،وتحتوي أيضا على نظام تكييف
ه ــواء مــركــزي فــي فـئــة  ،DXأم ــا فــي باقي
الـفـئــات فيمكن الـتـحـكــم بــدرجــة ال ـحــرارة
لمنطقتين ،كـمــا يــو جــد فـتـحــات تكييف
خلفية فــي جميع الـفـئــات ،وم ــرآة للرؤية
الـخـلـفـيــة ي ـم ـكــن تـعـتـيـمـهــا ل ــرؤي ــة ليلية
أفضل في فئتي  EXو ،Touringومكابح
ي ــد إلـكـتــرونـيــة ( )EPBم ــع ن ـظــام الـتــوقــف
المؤقت ،وأماكن  USBللشحن في الجهة
األمامية ،وكذلك  USBفي الخلف بقوة 2.5
أمبير ،إضافة إلى أن كرسي الراكب األمامي
ّ
كهربائيا بأربعة اتجاهات،
يمكن تعديله
أم ــا كــرســي ال ـســائــق فـهــو قــابــل للتعديل
ًّ
كهربائيا بثمانية اتجاهات و 4اتجاهات
إضافية لدعم أسفل الظهر.

تقنيات السالمة
وتعتمد سيارة  CR-Vالجديدة ّ
كليا في
بـنــاء هيكل الجيل األح ــدث على هندسة
ال ـتــوافــق الـمـتـقــدمــة ( )™ACEمــن هــونــدا،
وتستهدف سيارة ( )CR-Vأعلى مستويات
السالمة في حاالت التصادم ،حيث حصلت
على تصنيف من فئة  5نجوم من منظمة
 ،NCAPوأعلى تقييم من اإلدارة الوطنية
للسالمة على الطرق السريعة ،))NHTSA
وأ ع ـلــى تصنيف للسالمة ( )+مــن معهد

الـتــأمـيــن لـلـســامــة عـلــى ال ـطــرق السريعة
(.)IIHS
وت ـ ــم ت ـج ـه ـيــز سـ ـي ــارة ( )CR-Vب ــداع ــم
َّ
للمكابح اإللكترونية ( ،)EBBوال ــذي حل
ّ
مكان نظام معزز المكابح التقليدي.
وي ـتــم الـتـحـكــم بـمـحــرك  EBBبــواسـطــة
ُمعالج دقيق الحجم ،حيث يقوم بمراقبة
سرعة السيارة ،وكذلك قوة ضغط السائق
على دواسة المكابح ،فيعمل على توفـير
ضـ ـغــط هـيــدرولـيـكــي فــائــق بـســرعــة أكـبــر
وجهد أقل على الدواسة في جميع أحوال
المكابح.
أما مواصفات السالمة النشيطة األخرى
من هوندا ،مثل نظام المساعدة على ثبات
ِّ
بالجر
المركبة ( ،)VSAمع أنظمة التحكم
( ،)TCSونظام المكابح المانعة لالنغالق
ِّ
( ،)ABSوالموزع اإللكتروني لقوة المكابح
( ،)EBDون ـظــام ال ـم ـســاعــدة عـلــى الـقـيــادة
ال ـم ــرن ــة ( ،)AHAونـ ـظ ــام ُم ــراق ـب ــة ضغط
اإلطارات ( ،)TPMSونظام أولوية المكابح
على التسارع ونظام المساعدة في القيادة
ع ـلــى ال ـمــرت ـف ـعــات ( ،)HSAوال ـح ـســاســات
ّ
قياسيا فــي الفئات
الخلفية وا لـمـتــو فــرة
التالية ،LX :و ،EXو.Touring

تجربة ةديرجلا.
ثابتة ...وناعمة
على الطرق الوعرة
لم يكن الخروج لتجربة قيادة هوندا
 CR-Vالجديدة مجرد قيادة فقط ،بل
أسلوب حياة يومي تقدمه هذه
المركبة اآلمـنــة والسريعة في
الــوقــت ذات ــه ،وال ـتــي ســرعــان
مـ ــا ت ـخ ـط ــف قـ ـل ــب ق ــائ ــده ــا
ل ـم ــرون ـت ـه ــا ع ـل ــى ال ـطــريــق
وثباتها في نفس الوقت.
"الجريدة" قامت بتجربة
قيادتها ثالثة أيام متتالية
بدعوة كريمة من "الغانم
موتورز" الموزع الحصري
فـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـ ـس ـ ـيـ ــارات
هوندا ،فوجدت أنها جميلة
األداء والتفاصيل ،وأثبتت
ب ـكــل جـ ـ ــدارة أن ـه ــا شـبــابـيــة
بتقنياتها ،وعائلية برحابة
مساحاتها ،واقتصادية لعدم
استهالكها للوقود.

وخالل قيادة هوندا  CR-Vالرياضية
لــوحــظ أنـهــا ،رغــم تــزويــدهــا بمحرك 4
س ـل ـن ــدرات ،ف ــإن األداء ال يــوحــي بــذلــك
ً
أبــدا ،بل تشعر أنها  6سلندرات وأكثر
من ذلك ،لتزويدها بمحرك نشيط يمكن
القفز إلى السرعات في لحظات بتناغم
الفــت مــن نــاقــل الـحــركــة األوتوماتيكي
الذي زودت به.
وتـخـلــق قـيــادتـهــا عـلــى الـطــريــق ثقة
ك ـب ـيــرة ل ـقــائــد مــرك ـبــات ـهــا ،ال سـيـمــا أن
شـ ــوارع ال ـب ــاد ،خ ــال اآلونـ ــة األخ ـيــرة
تحت الصيانة ،مما دعا "الجريدة" إلى
مواجهة العديد من الطرق الوعرة خالل
تجربتها ،فكان ذلــك فرصة ال تعوض
لتجربة نعومتها على الطريق ،والتي
ً
كانت بالفعل أهال لها.

ثقافات
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ّ
نظمت ّ
مؤسسة «ورلد
ليرنينغ» مؤتمر «يوم
القرائية باللغة العربية»
في لبنان ...نظرة إلى أبرز
التوصيات.

٢٣

واكبت كبار الفنانين
وجمعت بحضورها الفني
بين جيلين ...الممثلة
اللبنانية جناح فاخوري
تتحدث عن مسيرتها.
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يحيي المطربون فيصل السعد
قدمت أوركسترا الغرفة
الفرنسية أمسية كالسيكية ومحمد البلوشي وفهد الحداد
حفل «وطنيات» في السابعة
جميلة ،أمتعت الجمهور
الذي مأل مسرح عبدالحسين والنصف من مساء الغد.
عبدالرضا بالسالمية.

آلن وغوميز في أحد األعمال

ليزا فيكاري

صامويل جاكسون

ألبرت فيني

نشر تريلر فيلم «« »Shaftنتفليكس» األميركي ينتج رحيل الممثل البريطاني
لصامويل جاكسون
ألبرت فيني
 3أفالم ألمانية
ُ
نشر تريلر الفيلم الجديد « ،»Shaftالذي أعلن الموقع األميركي لبث األفالم مقابل
أجر (نتفليكس) ،أول ثالثة مشاريع ألفالم
أخرجه وكتب السيناريو الخاص به
ألمانية .ومن المقرر أن يبدأ الموقع إنتاج
تيم ستوري .وتدور قصة العمل حول
األفالم في الربيع المقبل ،مع عرضها
«جيه جيه» ،الخبير في مجال األمان
اعتبارا من  .2020ولم يتضح ما إذا كان
عبر اإلنترنت ،والحاصل على درجة من
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،لكن بث األفالم الثالثة سيكون متاحا خارج
لكشف حقيقة وفاة صديقه المفضل ،فهو المناطق الناطقة باللغة األلمانية .واألفالم
بحاجة إلى تعلم ما ال يمكن أن يقدمه له هي« :بيتونغولد» ،بمشاركة ديفيد كروس
وفريدريك الو وجانينا أوز ،و«إيسي
إال والده.
وأوزي» ،كوميدي رومانسي ،بطولة ليزا
ويشارك في بطولة الفيلم النجوم:
فيكاري ودينس موين ،والثالث «فريكس»
صامويل جاكسون وألكساندرا شيب
يتناول الدراما االجتماعية ،بطولة تيم
وآفان جوجيا وريجينا هال ،وسيطرح
أوليفر شولتس.
بصاالت السينما في  14يونيو المقبل.

توفي الممثل البريطاني ألبرت فيني،
المرشح خمس مرات لجائزة أوسكار،
عن عمر يناهز  82عاما .وكان فيني نال
شهرته من خالل قيامه بأدوار الشباب
الغاضبين في الستينيات .وذكرت هيئة
اإلذاعة البريطانية (بي
بي سي) ،أن الممثل
الذي برع في أدوار
مسرحيات وليام
شكسبير توفي
بعد وقت قصير
من إصابته
بالمرض.

حياة
يتناول
»The
White
«Crow
ً
نورييف أشهر راقصي الباليه عالميا

وودي آلن يقاضي «أمازون»
بتهمة فسخ عقد
باشر السينمائي األميركي وودي آلن مالحقات قضائية في حق مجموعة
"أمازون" ،بتهمة فسخ عقد بطريقة تعسفية ،آخذا على الشركة العمالقة إنهاء
تعاونهما على أساس اتهامات قديمة تستهدف المخرج ،على ما أفاد محاموه.
وكانت وسائل إعالم أميركية ذكرت استنادا إلى الشكوى المقدمة أمام محكمة
مانهاتن المدنية الفدرالية ،أن المخرج يقول إن "أمازون" سعت إلى فسخ العقد
المبرم بينهما في يونيو ،ورفضت أن تسدد له تسعة ماليين دوالر ،في إطار
تمويل فيلمه الجديد (إيه ريني داي إن نيويورك).
وفي الشكوى يأخذ آلن على الشركة عدم توليها توزيع الفيلم ،رغم العقد
القائم بينهما.
وأشار إلى أن "أمازون" أوضحت له أن القرار اتخذ بسبب "االتهامات المتكررة"
و"تصريحاته المثيرة للجدل" و"الرفض المتزايد للممثلين والممثالت الكبار
للعمل معه".
واتهم وودي عام  1992بارتكاب انتهاكات جنسية في ابنته بالتبني ديالن
فارو ،التي كانت في سن السابعة .وأسقطت المالحقات في حقه ،بعد تحقيقين
منفصلين استمرا عدة شهور في تلك الفترة.

حكايات القوة والظلم تفتتح
مهرجان برلين السينمائي

الفيلم يبدأ عرضه في بريطانيا  22مارس
ال تزال حياة الروسي رودولف نورييف ،أشهر
الراقصين في التاريخ الحديث ،وأحد أبرز
المنشقين في الحرب الباردة ،مصدر إلهام للكثير

من الكتاب والسينمائيين ،ومن بين هذه األعمال
أول فيلم سينمائي يتناول سيرته ومسيرته،
تحت عنوان «.»The White Crow

جولييت بينوش
خيمت قدرة الضعفاء على استجماع قواهم في مواجهة األقوياء على
اليوم األول من مهرجان برلين السينمائي ،حيث استكشف فيلم "طيبة
الغرباء" (ذا كايندنس أوف سترينغرز) ،الذي يبدو ظاهريا بعيدا عن
السياسة ،حكايات الظلم وغياب المساواة وسط مظاهر الثروة الطائلة.
ويتناول فيلم المخرجة الدنماركية لون شيرفيغ قصة أم معدمة
(زوي كازان) تفر ومعها أطفالها إلى نيويورك ،هربا من براثن زوجها،
وهو رجل شرطة يستخدم نفوذه لمالحقتها خالل سفرها جوا.
لكن " ك ــارا سكافينجيس" استطاعت ببراعة توفير سبل الحياة
ألطفالها ،وسط الوفرة المادية في المدينة األميركية الكبرى ،وأقامت
صالت مع الغرباء :ممرضة وطاهية ومحامية ،استطاعت من خاللها
قلب الطاولة على زوج في يده كل األوراق.
ويتنافس  17فيلما ،من بينها فيلم االفتتاح ،على جائزة الدب الذهبي،
التي تمنحها لجنة تحكيم ترأستها الممثلة جولييت بينوش ،التي
أكدت دور السينما في عالم منقسم يعاني األزمات ،وقالت للصحافيين:
"العالم أناني جدا في الوقت الحالي .البلدان الغنية تغلق حدودها،
وتتصرف بنفس الطريقة مع قضية تغير المناخ".

لقطة من «»The White Crow
بعد  26عــامــا مــن وف ــاة الــروســي رودول ــف
نورييف ،أشهر الراقصين في التاريخ الحديث،
والنجم الذي تجاوزت شهرته حدود الباليه،
وأح ــد أب ــرز المنشقين فــي ال ـحــرب الـبـ ـ ـ ــاردة،
ال تــزال هــذه الشخصية مصدر إلـهــام لكتاب
وسينمائيين.
ومــن هــذه األعـمــال أول فيلم يتناول حياة
نـجــم الـبــالـيــه الـشـهـيــر بـعـنــوان "The White
 ،"Crowبطولة أوليغ إيفنكو ،رالــف فينيس،
لويس هوفمان ،أديــل إكزاركوبولوس ،وقدم
الفيلم نهاية يناير في باريس ضمن مهرجان
"صـنــاعــة األح ـ ــام" ،عـلــى أن ي ـبــدأ عــرضــه في
بريطانيا  22م ــارس المقبل ،وفــي الــواليــات
المتحدة  26أبــريــل ،ومدته ساعتان ،ودرجــة
تصنيفه "."R
"أريــد أن أبقى في بلدكم" بعد هذه الجملة
البسيطة في مطار لو بورجيه قــرب باريس
فــي  16يونيو  ،1961أفلت الــراقــص الروسي
البالغ  23عاما من حراسه في جهاز "كي جي
بي" ودخل التاريخ.
ويخلد الفيلم هــذا المشهد االستثنائي،
ح ـي ــث ي ـت ــدخ ــل ض ــاب ــط ف ــرن ـس ــي ب ـمــواج ـهــة
عناصر من "كي جي بي" مذعورين يحاولون
صــد نــوريـيــف ،قــائــا" :نـحــن فــي فرنسا هنا!"
ملخصا البعد السياسي لعملية االنشقاق
إلى الغرب هذه.
وق ــد عـنــونــت الـصـحــف الــدول ـيــة فــي الـيــوم
التالي "الوثبة الكبيرة نحو الحرية" وقد رأت
فيها انتصارا "للعالم الحر" في السنة التي
ّ
شيد فيها جدار برلين وسافر فيها غاغارين
إلى الفضاء.

وتقول أريان دولفوس ،صاحبة كتاب سيرة
عن نورييف بعنوان "نورييف المتمرد"" ،كان
خــائـنــا لــاتـحــاد الـســوفـيــاتــي وأف ـضــل سفير
للرقص والباليه في العالم".
وخالل جولة لمسرح كيروف في لينينغراد
(مارينسكي فــي ســان بطرسبرغ حاليا) في
بــاريــس ،أثــار نورييف (ي ــؤدي دوره الراقص
األوك ــران ــي أولـيــغ إيفنكو) غضب جـهــاز "كي
جي بــي" بخروجه مع أصدقائه الباريسيين
ال ـجــدد الــراقــص بـيــار الك ــوت الـمـعــروف أكثر
كمصمم رقص ،فضال عن كالرا سانت الخطيبة
السابقة ألحــد أبـنــاء انــدريــه مــالــرو الــذي كان
وزيرا للثقافة.
ويستند الفيلم إلى سيرة وضعتها جولي
كــافــانــا ،وتـتـخـلـلــه مـشــاهــد ت ـعــود إل ــى والدة
نــوريـيــف فــي عــائـلــة تـتــريــة مسلمة والـبــؤس
والـجــوع فــي أوف ــا فــي الـغــرب الــروســي مــع أب
صارم يعارض امتهان ابنه الرقص.
وفــي طفولته لم يكن نورييف يملك حذاء
لـلــذهــاب إل ــى ال ـمــدرســة .ولـلـمـفــارقــة بـيــع بعد
وفاته خفا رقص عائدان له بـ 9200دوالر.
ويـعــرج الفيلم على بــدايــاتــه فــي أكاديمية
فاغانوفا للرقص ،حيث يلتقي مرشده أستاذ
الباليه الكسندر بوشيكن الذي يؤديه ببراعة
رالف فينيس.
ويظهر الفيلم أيضا بعض نوبات الغضب
التي كانت تصيبه ،وتقول أريان دولفوس" :في
إحدى المرات رمى بزجاجة على رأس راقصة
باليه" .وتحدثت راقصة إنكليزية سابقة تدعى
بيريل غراي أنه كان يدخل في نوبات غضب
مباغتة وقد هددها يوما بسكين.

وال ي ـت ـنــاول الـفـيـلــم بـقـيــة مسيرته
الفنية الدولية والثنائي المميز الذي
شكله مع الراقصة البريطانية الشهيرة
مارغو فونتين.
وت ـق ــول بــريـجـيــت لــوفـيـفــر مــديــرة
الــرقــص الـســابـقــة فــي أوب ــرا بــاريــس
(" :)2014-1995لـقــد شـعــرت بتأثر
بــالــغ فــي ال ـمــرة األولـ ــى الـتــي رأيـتــه
فيها يرقص".
نورييف ،الــذي عــزز دور الراقص
فــي ع ــروض باليه تعطي البطولة
المطلقة للراقصات ،استعاد على
طريقته بعض كالسيكيات هذا
الـفــن فــي مـســارح مختلفة من
العالم ،بينها أوبرا باريس.
وتؤكد لوفيفر" :لقد جمع
بـ ـي ــن ال ـ ــرق ـ ــص الـ ــروسـ ــي
ونمط الفرقة الفرنسية"
هـ ـ ـ ـ ــذه ،م ـ ـش ـ ــددة ع ـلــى
"ال ـت ـق ـن ـيــة الـمـتـطـلـبــة
جدا" في تصاميمه.
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــح
لـ ـ ــه بـ ــالـ ــرجـ ــوع
إل ـ ـ ــى روسـ ـي ــا
إال ف ـ ـ ــي عـ ــام
 ،1987ليعود
والـ ــدتـ ــه عـلــى
فراش الموت،
ولـ ـ ـ ــم ي ـس ـت ـعــد
جـ ـنـ ـسـ ـيـ ـت ــه إال ب ـعــد
وفاته.

ميشيل رودريغز تدافع
عن ليام نيسون برسالة للجماهير
دافعت النجمة ميشيل
رودري ـغ ــز عــن الـنـجــم ليام
ن ـ ـي ـ ـسـ ــون ،حـ ـي ــث وج ـه ــت
رس ــال ــة ل ـل ـج ـمــاه ـيــر ال ـتــي
ت ـ ـهـ ــاج ـ ـمـ ــه ،ب ـ ــأن ـ ــه "لـ ـي ــس
ع ـن ـصــريــا .أل ــم تـ ــروا كيف
قبل فيوال دافيس في فيلم
Widows؟".
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان لـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــام ص ـ ـ ــدم
جـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــوره ومـ ـ ـحـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــه
بـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــريـ ـ ـح ـ ــه األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر،
ال ـ ــذي أدل ـ ــى ب ــه لصحيفة
" "the I nde pe nde nt
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،ح ـيــث روى
ق ـص ــة ع ــن ام ـ ـ ــرأة أخ ـبــرتــه
ب ـت ـع ــرض ـه ــا ل ــاغ ـت ـص ــاب
على يد أحــد الرجال ذوي
ميشيل رودريغز
البشرة السوداء ،وقال في
التسجيل إنه أراد االنتقام
لها من أي شخص أسود
ي ـق ــوم ب ـف ـعــل ح ـ ــادث أو
مشاجرة معه ليقتله وينتقم للمرأة.
وأكد نيسون ( 66عاما) ،أنه يشعر بالخزي والعار من اعترافه لها .وقال
إن رغبته في قتل رجــل أســود ظلت تطارده لما يقرب من أسبوع ،لشدة
غضبه من واقعة اغتصاب صديقته.
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مؤتمر «يوم القرائية باللغة العربية» ...القراءة رأسمال تواصلي وثقافي
ّ
• نظمته «ورلد ليرنينغ» ضمن مشروع «كتابي» بمشاركة  700متخصص

ُ
خلص مؤتمر {يوم القرائية باللغة العربية} إلى أن َمن ينجح في القراءة باللغة األم (العربية) سينجح في الرياضيات
والعلوم وفي اكتساب لغات أخرى .المؤتمر انعقد في لبنان بتنظيم ّ
مؤسسة {ورلد ليرنينغ} World Learning
الممول من الوكالة األميركية للتنمية ّ
ضمن إطار مشروع {كتابي} َّ
الدولية ،وبرعاية وزير التربية والتعليم العالي في
ّ
المديرية العامة للتربية والمركز التربوي للبحوث واإلنماء.
الحكومة اللبنانية أكرم شهيب ،وبالتعاون مع
وأشار المتحدثون إلى ارتباط وثيق بين إلمام التالمذة بالقراءة وقدرتهم على التحصيل في المواد األخرى ،ثم
بقائهم في المدرسةّ ،
مشددين ً على أهمية المطالعة باللغة العربية لألساتذة قبل التالمذة ،على اعتبار أن القراءة
ً
ّ
تؤمن رأس مال تواصليا وثقافيا لدى القارئ ،وهو ما يصب في صلب عمل {كتابي}.
بيروت -ةديرجلا

•

ّ
الخبراء أكدوا
ّ
أهمية تقنيات
ّ
العربية
تعليم
الحديثة ومن
بينها القراءة
الجهرية والقراءة
ّ
الموجهة وأدوات
ّ
المستمر
التقويم

شـ ـ ـ ــارك فـ ــي م ــؤتـ ـم ــر «يـ ـ ـ ــوم ال ـق ــرائ ـي ــة
ّ
بــالـلـغــة ال ـعــرب ـيــة» الـ ــذي ن ــظ ــم ف ــي فـنــدق
ه ـي ـل ـت ــون ب ـ ـيـ ــروت م ـت ــروب ــول ـي ـت ــان قـبــل
أي ــام ،نحو  700شخص مــن أكاديميين
وم ـت ـخـ ّـص ـص ـيــن تــربــوي ـيــن وخـ ـب ــراء في
مجال القرائية ومسؤولين  ،لطرح آخر
الـمـسـتـجــدات فــي تعليم الـقــرائـيــة وأفــق
تحسين مخرجات القراء ة لدى التالمذة
في قطاع التعليم الرسمي.

بوليت عساف
في جلسة االفتتاح ،رأت مديرة مشروع
«ك ـتــابــي» بــولـيــت ع ـســاف أن «الـ ـق ــراءة ال
تـحـتــاج إل ــى مـنــاصـ ٍـر لـيــؤكــد محوريتها
فــي عملية الـتـعـلــم واك ـت ـســاب الـمـهــارات
ً
والـمـعــارف ،فهي تتعدى كونها مدخال
لالطالع على المتاح من علم ومعلومات،
ً
ً
ِّ
لتشكل ركنا أساسيا في بناء الشخصية
الـتـعـلـمـيــة ،ومــرح ـلــة ال ـت ـمــاس األول مع
ع ـم ـل ـيــات ذه ـن ـيــة أس ــاس ـي ــة كــالـمـعــالـجــة
ال ـصــوت ـيــة وال ــوع ــي ال ـن ـح ــوي وال ــذاك ــرة
العاملة ،والتي لها أثر عميق في اكتساب
المهارات الذهنية الضرورية لتعلم المواد
األخرى».
ً َّ ً
وأشــارت الى أن «ثمة تصاعدا مط ِردا
في كمية الجهد البحثي في مجال القراءة
واالستثمار في تطوير أدوات تعليمها،
لما لها من أهمية في اكتساب المعارف
في غير مجال تعلم اللغة».

وقــالــت« :منذ اليوم األول في مشروع
«ك ـت ــاب ــي» ،ال ــذي ت ــدي ــره مــؤسـســة وورل ــد
ليرنينغ ،وتتشارك في تنفيذه مع كل من
جمعية «أنا أقــرأ» ،وشركة  MSIومنظمة
{أمــدي ـســت} ،وال ــذي يـهــدف إل ــى تحسين
مخرجات الـقــراء ة لــدى تالمذة المدرسة
الرسمية ،وتعزيز قدرتهم على الوصول
ً
إلى التعليم ،وضعنا نصب أعيننا تحديا،
كان بمنزلة المهمة ،ولم ننكفئ عن العمل
من أجل اتمامه ،وهو بناء البيئة الممكنة
التي ستسهم في تكريس نتائج المشروع
واس ـت ــدام ــة أث ــره اإلي ـج ــاب ــي ،ال ــذي ب ــدأت
ث ـم ــاره ت ـبــرز بـشـكــل واضـ ــح ،وبــاع ـتــراف
المعنيين كلهم}.
وفي سبيل ذلك  ،تتابع عساف« ،عمل
فــريــق عـمــل م ـشــروع «ك ـتــابــي» عـلــى بناء
األرضية والبنى التحتية الضرورية من
أج ــل اس ـت ـمــرار وازدهـ ـ ــار وت ـط ــور العمل
بالمفاهيم والـمـقــاربــات واألدوات ،التي
ط ـ ِّـورت ضمن الـمـشــروع بشكل تشاركي
بــالـكــامــل مــع الـمــديــريــة ال ـعــامــة للتربية
والمركز التربوي للبحوث واإلنماء.

ندى عويجان
وأقـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرت رئـ ـيـ ـس ــة ال ـ ـمـ ــركـ ــز الـ ـت ــرب ــوي
للبحوث واإلنماء الدكتورة ندى عويجان
أن «ضعف التحصيل التعلمي في اللغات
ً
ً
خصوصا ّ
هم نعيشه
عموما وفي العربية
ونواجهه في المؤسسات التربوية وفي

هيلدا خوري متحدثة خالل المؤتمر
الجامعات وفي سوق العمل» .وأضافت:
«من خالل رؤية المركز التربوي للتعليم
 ،2030نحن بصدد العمل الجدي والدقيق
لنقدم رزمــة متجانسة فــي إطــار مناهج
ّ
متجددة ومقاربة تعليم وتعلم تفاعلية
وم ــوارد تربوية حديثة وتــدريــب نوعيّ
للمعلمين إلجــراء التغيير وقطف ثماره
في التعليم ّ
الجيد والمتكافئ للجميع».
كـ ــذلـ ــك عـ ــرضـ ــت ع ــويـ ـج ــان ل ـل ـت ـع ــاون
ً
ب ـيــن ال ـمــركــز و{ك ـت ــاب ــي» ،خ ـصــوصــا في
ّ
المدربين والمعلمين والعاملين
تدريب
فــي المركز الـتــربــوي وتطوير كفاياتهم
ً
المهنية ،إضافة إلى تزويد المشروع عددا
ً
كبيرا من المدارس وبعض مراكز التدريب
بقصص رقـمـيــة وورق ـيــة بالتنسيق مع
قسم اللغة العربية وآدابها».

ّ USAID
تجدد الدعم لـ {كتابي}

وفـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ــئ ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــور بـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــة

ب ـع ـث ــة الـ ــوكـ ــالـ ــة األم ـ ـيـ ــركـ ـ ّـيـ ــة لـلـتـنـمـيــة
الدولية  USAIDالدكتورة آن باترسون،
ُ
تعلن أن مشروع {كتابي} الذي سيصل
الى ختامه خالل العام الجاري بعد أربع
ّ
سيتجدد
س ـنــوات مــن الـعـمــل ال ـ ــدؤوب،
ً
ل ـل ــدف ــع ق ــدم ــا ب ــالـ ـق ــراءة ف ــي ال ـص ـفــوف
ّ
االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة .وص ـ ــرح ـ ــت بـ ـ ــأن ال ــوك ــال ــة
األميركية ولبنان يؤمنان بــأن التربية
والتعليم هما الركيزة األساسية للنجاح
االق ـت ـص ــادي ونــوع ـيــة ال ـح ـيــاة الـجـيــدة
وعملنا في القطاع التربوي يمتد ألكثر
من عقد من الزمن ،ونحن فخورون بما
ً
حققناه معا من أجل بدء مشروع كتابي
ّ
تحسن مستوى القراء ة ( 8في المئة
إذ
عن العام الماضي) لدى  79في المئة من
الـتــامــذة فــي الـصـفــوف األول ــى فــي 260
مــدرســة رسمية مشاركة فــي المشروع.
وأش ــارت إلــى أنــه استفاد  37000طالب
مــن م ــواد وتـكـنــولــوجـيــا الـلـغــة العربية
ّ
للمساعدة في تعلمهم .وأكدت أنه {منذ
ال ـع ــام  2006اسـتـثـمــرنــا أك ـث ــر م ــن 288
مليون دوالر في تطوير االستراتيجية
الوطنية اللبنانية و تــدر يــب المعلمين
وتحسين بيئات التعلم والوصول إلى
الـ ـم ــدارس ودعـ ــم االس ـت ـب ـقــاء والـبـحــوث
التعليمية والمنح الدراسية الجامعية
لتالمذة المدراس الرسمية}.

كلمة وزارة التربية

جانب من المؤتمر

جلسات النقاش وورش العمل
ً
تضمن المؤتمر نقاشا حول ما خلصت إليه آخر البحوث في مجال القرائية،
ً
وعــرضــا للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية من أجل
ً
تحسين وتعزيز العملية التعلمية ،خصوصا فــي الصفوف األو ل ــى مــن التعليم
األساسي.
ّ
ّ
ّ
المدربون في ورشــة العمل األولــى تجربتهم في تدريب معلمي اللغة
وتناول
ّ
ً
ّ
ّ
فضال عن تقديمهم مدى ّ
أهمية طرائق تعليم اللغة
رسمية،
العربية في  260مدرسة
ّ
ّ
العربية وتقنياتها الحديثة ،ومن بينها القراءة الجهرية ،والقراءة الموجهة ،وأدوات
ّ
ّ
ّ
التقويم المستمر ،والموارد الداعمة لعمليتي التعلم والتعليم في إطار البرنامج
ّ
المتوازن .ثم توزعت الورش حول تقنيات اإلرشــاد والتوجيه ،وتجربة المعلمين
في  260مدرسة رسمية ،وتجربة المديرين في تطبيق البرنامج المتوازن للقراءة.
وفي الختام ،نتجت عن الورش توصيات ّ
جمة أهمها تطبيق مشروع «كتابي»

في الصفوف كافة بما فيها الروضات ،وعدم التضارب بين مشروع «كتابي» وبين
الكتاب المدرسي ،وتطبيق المشروع على المواد والمراحل كافة ،وتخفيض عدد
التالمذة في الصف ،والطلب إلى المديرين السماح للتالمذة والمعلمين باستعمال
األدوات والمكتبات الصفية وعدم حجبها عنهم ،وضرورة أن يكون أساتذة اللغة
العربية من ذوي االختصاص ،وتخصيص ساعات دعم لإلنذار المبكر ،وتعزيز دور
المكتبة وتفعيلها ،وتحفيز المتقاعدين من طريق تثبيت ساعاتهم.
يذكر أن مشروع «كتابي» يهدف الى تحسين مخرجات التعلم ،وتعزيز الوصول
إلى التعليم ،ودعم اإلدارة التربوية.
أما «ورلد ليرنينغ –  }World Learningفهي منظمة دولية غير حكومية ال تبغى
الربح ،تأسست في  ،1932وهي موجودة في لبنان بشكل متواصل منذ  .2012تهدف
إلى تعزيز التعاون والمشاركة وتبادل الخبرات من أجل تسهيل الوصول إلى التعليم.

أم ــا الــدك ـتــورة هـيـلــدا خـ ــوري ،مــديــرة
اإلرشـ ــاد والـتــوجـيــه فــي وزارة التربية
ومـمـثـلــة ال ــوزي ــر شـهـيــب ،فــأطـلـقــت نــداء
إلى الحكومة اللبنانية الجديدة إلعطاء
األولوية للقطاع التربوي في لبنان الذي
هــو األم ــل المتبقي للنهوض بــالــوطــن.
وأكدت «نجاح مشروع «كتابي» في تعزيز
القراءة باللغة العربية التي هي هويتنا
وعلينا الحفاظ عليها ،معتبرة أنه نجاح
للمعلمين والمرشدين والمدربين كونهم
آمـنــوا بالمشروع وأعـطــوه مــن جهدهم
لتأخذ العربية مكانها في لبنان».
وأم ـل ــت ب ــأن يـصــدر م ـشــروع مــرســوم
ِ
لليوم الوطني للقرائية لما لذلك أهمية
في مسيرة التحصيل العلمي والقراء ة
والثقافة ،الفتة إلى أن ما ّ
يميز «كتابي»
ّ
عــدم إمـكــان توقفه حتى لــو انتهت مدة
تنفيذ المشروع ألنــه سيكمل من خالل
وزارة التربية ومركز البحوث والمدربين
والمعلمين.

فاروق حسني يشتبك مع الواقع بألوان واضحة في أحدث معارضه
•  43لوحة تجريدية تتماهى مع البحر واإلسكندرية
وسط حضور فني وإعالمي الفت ،افتتح الفنان فاروق حسني ،وزير الثقافة المصري السابق ،أحدث معارضه التشكيلية
بغاليري يبكاسو بالقاهرة ،ويستمر حتى  28فبراير الجاري.
القاهرة -محمد الصادق
يـضـ ّـم مـعــرض ف ــاروق حسني
 43لوحة تجريدية رسمها الفنان
فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،وت ـت ـم ـيــز
بــاأللــوان ال ـب ــارزة ،وغـلــب عليها
ً
األزرق ت ــأث ــرا ب ـل ــون ال ـب ـحــر في
مــديـنــة اإلس ـك ـنــدريــة الساحلية
حيث نشأ الوزير السابق.
حضر افتتاح المعرض الذي
ً
لـ ــم ي ـخ ـتــر لـ ــه ح ـس ـنــي عـ ـن ــوان ــا،
فنانون وكتاب ونقاد من بينهم
ن ـق ـيــب ال ـف ـنــان ـيــن الـتـشـكـيـلـيـيــن
ح ـمــدي أب ــو الـمـعــاطــي ،وج ــورج
البهجوري ،ود .مصطفى الفقي،
والـسـفـيــر الـسـعــودي ل ــدى الـقــاهــرة
أسامة النقلي ،والفنان أحمد فريد،

بريشة حسني

وحسني أبو بكر ،والفنانة سميحة
أي ـ ــوب ،وم ـف ـيــد ف ـ ــوزي ،وح ـشــد من
اإلعالميين.
شكلت لــوحــات الـمـعــرض بــدايــة
جــديــدة لــدمــج ال ـكــوالج مــع الــرســم،
ب ـح ـســب ت ــوص ـي ــف ال ـف ـن ــان ج ــورج
ال ـب ـه ـجــوري ،وع ـب ــرت ع ــن تجربته
التجريدية الخاصة به.
وص ــاحـ ـب ــت الـ ـمـ ـع ــرض مــوس ـي ـقــى
هــادئــة ليشعر الــزائــر بــأنــه يهيم عبر
ف ـض ــاءات المـتـنــاهـيــة ،ف ـيــرى األف ـكــار
واألحاسيس بشكل مطلق حيث يخرج
الـفـنــان بـلــوحــاتــه مــن اإلط ــار الضيق
ويترك العنان لإللهام بأكثر حرية.

الواقع
تشتبك لوحات المعرض مع الواقع،
وهـ ــي رغـ ــم اف ـت ـق ــاده ــا إلـ ــى مــواض ـيــع
محددة ،فإنها قابلة للفهم والتفسير،
وت ـت ـم ــاه ــى م ـ ــع الـ ـم ــذه ــب ال ـج ـمــالــي
والـفـلـسـفــي الـتـحـلـيـلــي الـ ــذي يـهـتــدي
ب ــه ال ـف ـنــان ف ــي ح ـيــاتــه .وقـ ــال حسني
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» إن ال ـم ـع ــرض ال ـجــديــد
يشتبك مع الواقع أكثر بجرأة األلوان
ً
ً
ووضوحها ،موضحا أن الفن عموما
ً
والرسم خصوصا يمكن استخدامهما
بوصفهما رؤي ــة أداة إلع ــادة تشكيل
الـمـجـتـمــع وإث ــرائ ــه .ت ــاب ــع« :ب ــذل ــت ما
في وسعي إليصال مشاعري الذاتية،

من المعرض
ً
الناتجة عن تجاربي الذاتية مستعينا
بـ ـ ــاأللـ ـ ــوان ال ـم ـت ـن ــاغ ـم ــة والـ ـتـ ـق ــاب ــات
المفعمة بالحيوية».

اللوحات رغم
افتقادها إلى
مواضيع محددة
فإنها قابلة
للفهم والتفسير

فاروق حسني

الوزير الفنان
يـعــد ف ــاروق حسني أح ــد أهــم
كـ ـب ــار ال ـف ـن ــان ـي ــن ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ـيــن
المعاصرين فــي العالم العربي.
ُعرضت أعماله في أهم المتاحف
ً
ال ــدول ـي ــة وال ـع ــرب ـي ــة ،ف ـض ــا عن
الغاليريات والـقــاعــات الخاصة
حول العالم.
ويلقب فاروق حسني بالوزير
ال ـف ـنــان ،إذ تــولــى وزارة الثقافة
ال ـم ـص ــري ــة إبـ ـ ــان ف ـت ــرة الــرئ ـيــس
األسـ ـب ــق ح ـس ـنــي مـ ـب ــارك ،وقـ ـ َّـدم

اسـتـقــالـتــه م ــن ال ـ ـ ــوزارة ف ــي عــام
 2005ع ـل ــى إث ـ ــر حـ ـ ــادث حــريــق
مسرح «قصر ثقافة بني سويف»،
إذ أعـلــن مسؤوليته األدب ـيــة عن
الحادث ،ولكن رفضت االستقالة.
ل ــه إنـ ـج ــازات ثـقــافـيــة ع ــدة في
ال ـم ـج ــاالت الـمـخـتـلـفــة ،ال سيما
في المجال التربوي والمتاحف
والمشروعات الثقافية واألثرية.

المسرح
االستهالكي
يسود

د .خالد عبداللطيف رمضان

بعدما تنازل المسرح األهلي للمسرح االستهالكي
لسيادة الساحة ،أصبح المتنفس الوحيد لعشاق فن
المسرح ومـتــذوقــي ال ـعــروض المهرجانية ومــا يقدمه
طالب المعهد العالي للفنون المسرحية.
فقد استأثر المسرح االستهالكي بالساحة المسرحية
وفـ ــرض قـيـمــه وش ـكــل ع ـ ــادات ال ـفــرجــة ل ــدى الـجـمـهــور،
وأصبحت العروض المسرحية تمتد إلى ساعات الفجر
مع تركزها في نهاية األسبوع وليالي العطل واإلجازات،
ً
وبعض الفرق تقدم أكثر من عرض في الليلة تبعا لإلقبال
الجماهيري .وأصبحت األوقات التي تقدم فيها العروض
خاضعة العتبارات اقتصادية يجيدها منتجو مثل هذه
العروض ،ومن القيم التي كرسها المسرح االستهالكي:
التوقف عن العروض طــوال األسبوع وتكثيفها في
نهايته.
السماح ببيع بعض التذكارات والتسجيالت الخاصة
بالمسرحية.
التعاقد مــع مصورين لتصوير الممثلين مــع أ فــراد
الجمهور بمقابل مــادي وللمنتج النصيب األ كـبــر من
العائد.
الهدر في استغالل صاالت العروض المسرحية ،حيث
تـظــل ه ــذه ال ـص ــاالت شــاغــرة مـعـظــم ف ـتــرات الـسـنــة ،وال
تستغل إال في فترات األعياد والعطل ،كما أنها تتركز
في نهاية األسبوع.
َّ
ولما كانت العروض تتركز في مواسم معينة يزداد
الضغط على حجوزات صاالت العرض فيها ،فإن بعض
المنتجين يلجأ إلى تقديم عروضه في أي صاالت حتى
ً
لو كانت غير صالحة فنيا أو غير آمنة للجمهور.
ومن اآلثــار التي تركها هذا النمط من المسرح ،رفع
كلفة اإلنتاج المسرحي من خالل رفع أجور الممثلين،
ما تسبب في عــدم قــدرة الفرق األهلية على استقطاب
الممثلين ،كذلك أسهم هذا المسرح في إفساد الكوادر
المسرحية المؤهلة أ كــاد يـمـيــا ،مــن خــال استقطابها
بمغرياته وشكلها وفق معطيات المسرح االستهالكي
وقــوانـيـنــه ،وأص ـبــح مـعـيــار الـنـجــومـيــة ل ــدى الممثلين
الـشـبــاب فــي مــدى قــدرتـهــم على إضـحــاك الجمهور من
خالل التقليد والتعليقات والنكات واإليحاءات الجنسية.
ً
ومن المفارقات المضحكة أن كثيرا من وسائل اإلعالم
المرئية والمسموعة والمقروءة تركز في تغطياتها على
العروض االستهالكية على حساب العروض النوعية،
وتحتفي بنجوم هــذه الـعــروض وتـفــرد لهم مساحات
في تغطياتها ،كما أن بعض المسؤولين عن القطاعات
الثقافية والمثقفين الــذيــن يـنــادون بتشجيع المسرح
الجاد ومحاربة المسرح االستهالكي يعزفون عن حضور
ع ــروض الـمـســرحـيــات الـنــوعـيــة ويـفـضـلــون الـسـهــر مع
عروض المسرح االستهالكي بصحبة عائالتهم.
وت ـظــل ال ـكــويــت حــاض ـنــة ل ـطــاقــات مـســرحـيــة واع ــدة
ومخلصة للفن المسرحي في مختلف جوانب العملية
المسرحية ،ويبقى األمل في نفر منهم ما زالوا صامدين
ضد موجة السطحية ،ولعل المقبل من األيام يحمل إلينا
بشائر صحة وعافية لمسرحنا.

إصدار

{إشكاليات في اإلعالم العربي...
مسار بحث وممارسة}
صــدر عــن دار الـفــارابــي في
بـيــروت كـتــاب {إشـكــالـيــات في
اإلع ـ ــام ال ـعــربــي م ـســار بحث
وم ـ ـمـ ــارسـ ــة} ل ـل ــدك ـت ــور نـبـيــل
دجـ ــانـ ــي (أس ـ ـتـ ــاذ الـ ــدراسـ ــات
اإلع ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة
األميركية في بـيــروت) .في ما
يلي نبذه عنه:
يقدم هذا الكتاب مجموعة
مختارة من مداخالت قدمها
الــدك ـتــور دج ــان ــي ف ــي ل ـقــاءات
علمية ومقاالت نشرهاّ ،
تعبر
عــن قناعات تـ ّ
ـوصــل إليها في
مـسـيــرتــه الـمـهـنـيــة والـعـلـمـيــة
خالل ما يزيد على نصف قرن
من الممارسة المهنية والبحث
العلمي.
عمد إلى االختصار والتصرف في العديد مما اختار ،واعتمد في
عرض المواد المختارة تنسيقها في محاور نقاش .يشمل المحور
ً
األول آراء في عملية التواصل العربي تتضمن أفـكــارا في العولمة
وأثرها في اإلعالم العربي.
ً
ً
ً
يتناول المحور الثاني مواضيع تشكل نقاشا فكريا حادا ومنها:
النظام العالمي الجديد لإلعالم وأثــره في منطقتنا ،ودور اإلعــام
العربي األخالقي والمهني ،والفضائيات العربية ومدى تأثيرها في
المشاهد العربي.
يشمل المحور الثالث مـقــاالت فــي مــوضــوع اإلع ــام االجتماعي
والثقافة الشعبية (الفولكلور) ،وخطر وسائل اإلعــام االجتماعي
على الجيل الجديد ،ودور التقنيات اإلعالمية الحديثة في التواصل
الشعبي.
يتناول المحور الرابع مداخالت سريعة ناقدة للدور التأهيلي الذي
تقوم به معاهد تدريس اإلعالم في لبنان ،وللدور المفقود لإلعالم
العربي في صناعة الرأي العام .ويتعرض هذا المحور لدور اإلعالم
في ثقافة الحوار الداخلي.
يـتـصــدى ال ـم ـحــور األخ ـيــر لـلـعـمــل الـصـحــافــي الـمـهـنــي فيعرض
مداخالت سريعة حول الممارسة المهنية الصحافية

توابل ةديرجلا
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جناح فاخوري :دور كاملة في «ثورة الفالحين» نقلة نوعية في مسيرتي
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• {خطأ بعض الممثلين الشباب أنهم ال يتقبلون المالحظات والنصح}
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شذى حسون في «واعر»

أطلت بدور كاملة في مسلسل {ثورة الفالحين} فأدهشت الجمهور بتجسيدها الشخصية التي
تعتبرها نقلة نوعية في مسيرتها الفنية ،تضاف إلى سلسلة أدوارها في التلفزيون والمسرح
والسينما.
جناح فاخوري ،ممثلة لبنانية ارتبط اسمها بالدراما في عصرها الذهبي وبرزت في أدوار مع كبار
الفنانين اللبنانيين ،وأسهمت في صنع مجد تلفزيون لبنان أيام عزه في ستينيات القرن الماضي
وسبعينياته.
بيروت -ةديرجلا

•

بين الكوميديا
و التراجيديا
وضعت فاخوري
النص وجودته
في ّ
مقدمة
االختيارات

أب ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـمـ ـمـ ـثـ ـل ــة جـ ـن ــاح
فاخوري إعجابها بمسلسل
{ثـ ــورة الـفــاحـيــن} ورضــاهــا
عن دورهــا فيه ،الــذي فوجئ
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاهـ ـ ــدون ب ـت ــرك ـي ـب ـت ــه
ّ
النفسية ،وأكد حرفيتها في
ّ
ال ـت ـع ــاط ــي ح ــت ــى م ــع أص ـغــر
تفاصيل األداء وأدقها.
جـ ــاء ذلـ ــك ض ـمــن ل ـق ــاء في
بــرنــامــج {س ـه ــرة ع ـمــر} على
شــاشــة ت ـل ـفــزيــون ل ـب ـنــان من
تقديم شادي ريشا ،تحدثت
خـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ـ ــاخ ـ ـ ـ ـ ــوري حـ ـ ــول
م ـس ـي ــرت ـه ــا ال ـ ـتـ ــي واك ـب ـت ـه ــا
بــاج ـت ـهــاد وم ـث ــاب ــرة لتقديم
األفضل ،وتطرقت إلى شغفها
ف ــي ال ـع ـمــل ال ـم ـســرحــي ال ــذي
تـ ــراج ـ ــع حـ ـس ـ ًـب رأيـ ـ ـه ـ ــا بـعــد
الحرب ،مطلقة صرخة ّ
حيال
تقصير الــدولــة فــي دعــم هذا
القطاع.
حـ ـ ـ ـ ــول أبـ ـ ـ ـ ـ ــرع الـ ـ ـم ـ ــواه ـ ــب
ال ـش ــاب ــة ،اخـ ـت ــارت ف ــاخ ــوري
يمنى بو حنا كأفضل ممثلة
ش ــاب ــة ،وجـ ــو ط ـ ــراد كــأفـضــل
مـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــل شـ ـ ـ ــاب ،واعـ ـتـ ـب ــرت
أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
وس ــام حنا
أف ـ ـ ـضـ ـ ــل

الممثلين الشباب في لبنان.
فـ ــي ات ـ ـصـ ــال م ـع ـه ــا خ ــال
الحلقة ،أثنت كاتبة المسلسل
ك ـل ــودي ــا م ــارش ـي ـل ـي ــان ،عـلــى
مـسـيــرة جـنــاح فــاخــوري من
ناحية ًالتنويع في خياراتها،
طـ ــال ـ ـبـ ــة إلـ ـيـ ـه ــا االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
فـ ــي وت ـ ـيـ ــرة الـ ـعـ ـط ــاء ال ـف ـنــي
نفسها ،رغم األزمات المادية
واإلن ـتــاج ـيــة ال ـتــي تعانيها
الشاشات اللبنانية.
بـيــن الـكــومـيــديــا والــدرامــا
ّ
التراجيدية ،وضعت فاخوري
ّ
ال ـنــص وج ــودت ــه ف ــي مـقــدمــة
االخـتـيــارات ،مــؤكــدة شغفها
في ترجمة الشخصيات التي
يرسمها الكاتب على الشاشة.

تجربة ناجحة
جـ ـس ــدت ال ـم ـم ـث ـل ــة ج ـنــاح
فــاخــوري في مسلسل {ثــورة
الـفــاحـيــن} شخصية زوجــة
ال ـ ـب ـ ـيـ ــك اإلقـ ـ ـط ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة ،وهـ ــي
مـ ـس ــؤول ــة عـ ــن كـ ــل مـ ـ ّـا يـ ــدور
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـنـ ــزل ،وت ـ ـتـ ــدخـ ــل فــي
التفاصيل بسبب الفضول...
ق ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة وح ـ ـ ـنـ ـ ــونـ ـ ــة ح ـس ــب
ال ـمــواقــف .ل ــذا تـنــوعــت ردود
الـ ـفـ ـع ــل ح ـ ـ ــول ت ـص ــرف ــات ـه ــا،
وثـ ـم ــة مـ ــن ك ــره ـه ــا،
وقـ ـ ــد ف ـ ـسـ ــرت ذل ــك
بــأنـهــا نـجـحــت في
إيـصــال الشخصية
إلى المشاهد.
حـ ـ ـ ـ ــول تـ ـج ــربـ ـتـ ـه ــا
ف ــي {ثـ ـ ــورة ال ـفــاح ـيــن}
أوض ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـقـ ـ ــاء

شذى حسون

جناح فاخوري
صحافي{ :خرجت من صورة
الممثلة جناح فاخوري التي
ّ
تجسد أدوار األم الطيبة}.
أضافت{ :يعشق الجمهور
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــات الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة،
ّ
ف ـقــد م ــل ال ـم ـشــاهــدون أدوار
الـ ـح ــب والـ ـ ـغ ـ ــرام ال ـع ـص ــري ــة،
ّأم ـ ــا ال ـم ـش ـهــديــة ال ـم ــوج ــودة
فـ ــي {ثـ ـ ـ ــورة الـ ـف ــاحـ ـي ــن} فـلــم
ن ـشــا هــد هــا ف ــي أي مسلسل
آخر}.

حضور مميز
واك ـ ـبـ ــت جـ ـن ــاح ف ــاخ ــوري
كـبــار الفنانين وجـمـعــت في
حضورها بين جيلين ،وقد
حافظت على إرث والدها في
الفن الراقي ،والمنزه ،معتبرة
أن الـ ـف ــن رس ــال ــة س ــامـ ـي ــة .ال
ت ـه ـم ـه ــا األ ل ـ ـ ـقـ ـ ــاب واألدوار
تقدمه
الرئيسة ،وتكتفي بما ٌ
ألنـ ــه يـشـبـهـهــا وص ـ ـ ــادق من
القلب إلى القلب.
ترعرعت جناح فاخوري
في أجواء عائلية موسيقية،
فوالدها الموسيقار جوزيف
ف ـ ـ ــاخ ـ ـ ــوري ،وك ـ ــات ـ ــب ب ــرام ــج
إذاعـيــة ومسرحية لألطفال،
وابـ ــن عـمـهــا ال ـكــاتــب شـكــري
أنيس فاخوري.
ف ــي ال ـســاب ـعــة م ــن عـمــرهــا،
ً
دخلت إلى اإلذاعة وأدت أدوارا
ل ــأطـ ـف ــال مـ ــع والـ ــدهـ ــا الـ ــذي

ً
كــان أول مــن ترجم نصوصا
لـمـســرح الــدمــى إل ــى العربية
وكانت بالفارسية والتركية،
وبدأ تقديمها على المسرح.
تـ ـن ـ ّـو ع ــت أدوار ا ل ـم ـم ـث ـلــة
ج ـ ـنـ ــاح فـ ـ ــاخـ ـ ــوري بـ ـي ــن األم
الحنون والحماة الشرسة...
وفي أدوارها كافة استقطبت
انتباه المشاهدين ،ال سيما
أن ـهــا ت ـحــرص عـلــى أن يكون
ً
ال ــدور ال ــذي تـخـتــاره محركا
لـ ـ ـ ــأحـ ـ ـ ــداث ويـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــر أسـ ـئـ ـل ــة
وعـ ــامـ ــات اس ـت ـف ـه ــام ،ل ـ ــذا ال
ت ـه ـم ـهــا م ـس ــاح ـت ــه بـ ـق ــدر مــا
ً
تـهـمـهــا فــاعـلـيـتــه ،ف ـضــا عن
تركيزها على التغيير.

مسرح وسينما
رغـ ــم شـغـفـهــا ب ــه اب ـت ـعــدت
جناح فــاخــوري عــن المسرح
ً
ألن أشـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــا حـ ــاربـ ــوهـ ــا
وال يــريــدون لـهــا الـنـجــاح ،إذ
كانت تسرق منهم اللحظات
المضحكة وهم ال يريدون أن
يضحك أحد الناس أكثر منهم
في المسرحية.
تعتبر أن الممثل المسرحي
يـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ــي أكـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن مـ ـمـ ـث ــل
الـتـلـفــزيــون ألن ــه يـتـفــاعــل مع
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ب ـش ـك ــل م ـب ــاش ــر،
ال فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــة إ لـ ـ ـ ـ ــى أن فـ ـ ـ ــي عـ ــا لـ ــم
ال ـت ـل ـفــزيــون ال ب ــد م ــن وج ــود
دور أســاســي للمخرج بشأن

إدارة الممثل ،وتؤكد أنها رغم
خبرتها الطويلة تحتاج إلى
تــوج ـي ـهــات ال ـم ـخــرج لضبط
ً
إي ـق ــاع ـه ــا خ ــاف ــا لـلـمـمـثـلـيــن
ال ـش ـب ــاب ال ــذي ــن ال يـتـقـبـلــون
المالحظات وال النصح.
حـ ـ ـ ــول دورهـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ــي ف ـي ـلــم
{الـ ـسـ ـي ــدة ال ـث ــان ـي ــة} لـلـكــاتـبــة
ك ـل ــودي ــا مــرش ـل ـيــان وإخ ـ ــراج
فيليب أسمر وإنـتــاج Eagle
 ،Filmsأوضـحــت أنها خافت
ب ــداي ــة م ـنــه ول ـك ـن ـهــا أح ـب ـتــه،
وتـ ـس ــاء ل ــت م ــا اذا سـيـتـقـبــل
المشاهد ظهورها بشخصية
سائقة سيارة أجرة وجدعة،
ف ـك ــان ــت ال ـن ـت ـي ـجــة إي ـجــاب ـيــة
ً
والقى دورها استحسانا.

تعتبر أن
الممثل
المسرحي
يعطي أكثر
من ممثل
التلفزيون
ألنه يتفاعل
مع الجمهور
بشكل مباشر

مسلسالت

أبطال مسلسل {ثورة الفالحين}

مسيرة جناح فاخوري حافلة بالمسلسالت
واألفالم السينمائية من بينها{ :طريق (،)2018
ثورة الفالحين ( ،)2018زفافيان (فيلم،)2017-
وين كنتي ( ،)2016السيدة الثانية (فيلم2015-
) ،تشيللو ( ،)2015أبرياء ولكن ( ،)2015فرصة

ثــا ن ـيــة ( ،)2014ج ـ ــذور ( ،)2013ب ـقــا يــا حب
( ،)2012الشحرورة ( ،)2011نساء في العاصفة
( ،)1997رحلة العمر ( ،)1985ليالي شهرزاد
( ،)1980ناطور الحارة ( ،)1975الضيعة بألف
خير} (...)1970


ألحان
طرحتشذى حسو ن أغنيتها الجديدة «واعر» ،من
الموسيقار الدكتور طالل ،وكلمات الشاعرخالد المريخي،
وتوزيع المايستروحسام كامل.
َّ
ي فيبيروت،
صور الفيديو كليب المخرجعالء األنصار 
ً
مستخدما أفضل التقنيات الفنية المتاحة ،بإشرافخالد
أبــو مـنــذ ّر ،المشرف الـعــام على جميع أعـمــال الموسيقار
طالل الفنية.
ّ
ليست ّ
المرة األولــى التي تغني فيها الفنانة العراقية
من ألحان طالل ،المعروف بأنه يمنح ألحانه للفنانين من
أصحاب األص ــوات المميزة .األغنية باللهجة المغربية،
وتفيض بحيوية موسيقية وتعتبرها حـســون ،بحسب
قولها ،إضافة إلى أرشيفها المميز من األغاني الجميلة،
بنغمتها وكلماتها.
وع ـ ّـب ــرت ح ـســون ع ــن سـعــادتـهــا بــالـلـحــن ،م ــؤك ــدة أنـ ّهــا
ً
ستقدمه في أولى حفالتها قريبا ،وهي فخورة بأنها تغني
ً
ً
ّ
ألحان طالل ،الذي يميزها دائما بأعمال تناسب
مجددا من
ّ
شخصيتها الفنية ،من دون تكرار ،كما قالت.

عياش يطرح أولى أغاني ألبومه
في عيد الحب

رامي عياش
يطرحرامي عياش أولى أغاني ألبومه الجديد  14فبراير
الـجــاري ،وهــي طربية شعبية ،مــن كلماتمحمد رفاعي،
وألـحــانجــان مــاري ريــاشـي وتــوزيـعــه ،يرافقها كليب من
توقيع المخرجفادي حداد.
خطة إصدار األلبوم تشمل طرح أغنية جديدة كل تسعة
أيام ،إلى حين اكتمال األغاني منتصف مارس المقبل.
أغان ،تعاون فيها عياش مع مجموعة
األلبوم يضم 10
ٍ
من الشعراء والملحنين من لبنان ومصر ،ومن بينهمنزار
فرنسيس ،ونور المالح ،وجان ماري رياشي ،وسليم عساف،
وكاترين معوض ،ومحمد رفاعي،ومحمود خيامي ،وأحمد
شتا ،وسما ،ومعتصم حمزة ،وبهاء حمزة ،وعمرو الشاذلي،
وخالد فيرناس ،إضافة إلى أعمالة من ألحان رامي عياش.
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9
تنزانيا

كلمة السر

10

ً
مهنيا :نظم أعمالك المالية ألن أوضاعك تميل إلى
التراجع.
ً
عاطفيا :تجاوز التصرفات السلبية واغمر الشريك
بمحبتك.
ً
ّ
ليخيم التفاهم على أجــواء
بمساع
ـم
ـ
ق
:
اجتماعيا
ٍ
العائلة.
رقم الحظ.15 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
م ـه ـن ـيــا :تـتـحـ ّـســن ال ـم ـع ـنــويــات وت ـح ــاول االن ـط ــاق في
مشروع مثمر.
ً
عاطفيا :شــارك الحبيب بكل مــا تكسبه مــن معلومات
أدبية أو فنية.
ً
اكتف بعملك الروتيني وعد إلى العائلة التي تنتظرك.
اجتماعياِ :
رقم الحظ.6 :

القوس
ى
و
هـ
ل
ا

8
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 -1الزم للطعام – شهر هجري (م).
 -2ح ـ ــرف ع ـط ــف (م) – ا ل ـح ـكــو م ـيــة
الموثقة.
 -3يذيق الهوان – جير (م).
 -4يرتعب – فكاهة .
 -5إحدى قراءات القرآن (م) – سكن.
 -6حراير (مبعثرة) – نصف (شهريار).
 -7نثر – مقام اإلمام من المسجد (م).
 -8الجمع من «مسافة « (م) – خوف (م).
 -9توضع على الشبابيك – سانده.
 -١٠نغمة موسيقية – الغرام (م).

3

ٌ
ً
مهنيا :مسيرة طويلة لتصل إلــى ما تطمح إليه
فثابر واجتهد.
ّ
ّ
ً
عاطفيا :كالمك يــدل على قلة خبرة في التعاطي
مع الشريك.
َّ
ً
اجتماعيا :حقوقك ّ
مقدسة فال تهملها وال تتخل
عنها.
رقم الحظ.2 :
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 21مايو  21 -يونيو
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٩

 -1درع الــدولــة فــي السلم والـحــرب –
يحجب (م).
 -2جــوهــر – ح ـشــرات تـتـهــافــت نحو
الضوء.
 -3يزيف – حيوان من القوارض.
 -4الدغ – ينافس.
 -5ل ــذي ــذ ال ـط ـع ــم – مـ ـه ــارة ف ــي فـهــم
اآلخرين.
 -6أصلح – ترتدي لبس اإلحرام.
 -7لمس – ثلثا (طرب) – حب (م).
 -8عبر (م) – يحرمه من شيء.
 -9الـطـلــق الـلـســان (م) – تـجــدهــا في
(ملبن).
 -١٠روح – نشرها وأذاعها.

١

الجوزاء

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

٢

٦
٧

٨

ً
مهنيا :اكتسابك خبرة يفتح لك المجال في ّ
ّ
والتطور.
التقدم
ّ
ً
ّ
عاطفيا :الحب ليس كل شيء في العالقة بل ثمة أمور أخرى.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :خ ـفــف م ـشــاري ـعــك وخ ـ ّـص ــص وق ـت ــا لـمـنــزلــك
وعائلتك.
رقم الحظ.4 :
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ت ـ ـح ـ ـت ـ ــوي ه ـ ــذه
ال ـش ـب ـكــة ع ـل ــى 9
مــرب ـعــات كـبـيــرة
( ، )3×3كل مربع
م ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـقـ ـس ــم
ال ـ ــى  9مــرب ـعــات
صـ ـغـ ـي ــرة .ه ــدف
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـل ـ ـع ـ ـبـ ــة
مـ ــلء ال ـمــرب ـعــات
ال ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة
بــاألرقــام الالزمة
مـ ـ ـ ــن  1ا ل ـ ـ ـ ـ ــى ،9
شرط عدم تكرار
الـ ــرقـ ــم أكـ ـث ــر مــن
مـ ــرة واحـ ـ ــدة في
ك ــل م ــرب ــع كـبـيــر
وف ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل خ ــط
أفقي وعمودي.

الحمل

 21مارس  19 -أبريل
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 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :من المفيد التضحية إذا كانت المكافأة هي
الخاتمة.
ً
عاطفيا :الشريك االستبدادي يقضي على مشاعر اآلخر.
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال تـ ـب ــذل جـ ـه ــدا م ــن أجـ ــل أشـ ـخ ــاص ال
يستحقون العناء.
رقم الحظ.17 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنياّ :
عبر عن نفسك بابتداع أساليب جديدة تسهم
في تقدمك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ــروت ـي ــن ف ــي ال ـع ــاق ــة وفـ ـق ــدان الـمـخـيـلــة
يشجعان على الملل.
ً
اجتماعيا :الحياة تزداد صعوبة وعليك التأقلم مع
متطلباتها.
رقم الحظ.10 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :أنت في حالة فوضى فنظم أمورك أكثر لترى الفرق.
ً
عــاطـفـيــا :ال تـطـلـبــا ال ـم ـســاعــدة فــي مـشــاكـلـكـمــا بــل جــدا
الحلول بنفسيكما.
ً
اجتماعيا :تعتاد أسلوب حياة قد ّ
يضر بك في المستقبل.
رقم الحظ.14 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :باستطاعتك مناقشة األمــور واعطاء إرشــادات
بثقة كاملة.
ً
عاطفيا :الخالفات ّ
تقوي االرتباط إن تفاهم الحبيبان
ّ
على حلها.
ً
ّ
تهتم بممارسة هواية فنية أهملتها منذ
اجتماعيا :
فترة طويلة.
رقم الحظ.5 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :ادرس خطواتك جيدا قبل تنفيذها وثق بما
تقدم عليه.
ً
عــاط ـف ـيــا :ب ــال ّال ـح ـب ـيــب م ـش ـغ ــول وم ـض ـط ــرب ألن
اهتمامك به خف.
ً
اجتماعيا :تنتصر على االعـتـبــارات كافة وتعيش
بحرية تامة.
رقم الحظ.19 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
ً
مهنيا :تواجه واقعا صعبا يمكن تذليله بإرادتك واندفاعك.
ً
ً
عاطفيا :ال تكن صعبا مع الشريك فهو يستأهل معاملة
طيبة.
ً
ً
اجتماعياّ :
تحب العودة إلى العائلة باكرا حيث االطمئنان
والراحة.
رقم الحظ.13 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :اكتشف طموحاتك وابدأ تحقيقها من دون تأخير.
ً
عاطفيا :تــولــد الـسـعــادة مــن الـحــب والتفاهم والجهود
لتحقيقها.
ً
اجتماعيا :إيقاع الحياة السريع يفقدك مفهوم الوقت
الذي تخسره.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مـهـنـيــا :عـنــدمــا تـتـحــد إرادت ـ ــك ومـخـيـلـتــك تـبــدأ
اإلبداع في عملك.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :خـ ّـصــص قـسـمــا م ــن وق ـتــك لــاهـتـمــام
بالشريك فهو يستحق.
ً
اجتماعيا :ابتعد عن كل ما يوتر أعصابك وانشد
الراحة والسالم.
رقم الحظ.9 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

أوركسترا الغرفة الفرنسية أمتعت عشاق الكالسيكيات
أحيت أمسيتها بحضور مأل مسرح عبدالحسين عبدالرضا
فادي عبدالله

قدمت أوركسترا الغرفة
الفرنسية أمسية كالسيكية
جميلة ،أمتعت الجمهور
الذي مأل مسرح عبدالحسين
عبدالرضا بالسالمية.

أق ـ ـ ـ ــام الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي
لـ ـلـ ـثـ ـق ــا ف ــة وا لـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون واآلداب
بالتعاون مع السفارة الفرنسية
ل ــدى ال ـكــويــت ح ـفــا موسيقيا
ألورك ـس ـت ــرا ال ـغــرفــة الـفــرنـسـيــة
الخميس الماضي ،على مسرح
عـ ـب ــدالـ ـحـ ـسـ ـي ــن ع ـ ـبـ ــدالـ ــرضـ ــا،
ب ـ ـح ـ ـض ـ ــور ج ـ ـم ـ ـه ـ ــور عـ ــاشـ ــق
ومتذوق لألمسيات الموسيقية
الـ ـك ــاسـ ـيـ ـكـ ـي ــة م ـ ــأ الـ ـمـ ـس ــرح،
وتقدمه األمين العام للمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
م .علي اليوحة وأعضاء السفارة
الفرنسية.
ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،وجـ ــه مـتـحــدث
بـ ـ ــاسـ ـ ــم أورك ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرا ال ـ ـغـ ــرفـ ــة
الفرنسية الشكر إلى الجمهور
الـ ــذي ح ـضــر األم ـس ـي ــة ،وكــذلــك
السفارة الفرنسية لدى الكويت،
وال ـم ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي لـلـثـقــافــة
والفنون واآلداب وأمينه العام
على تذليله كل الصعاب من أجل
إقامة هذا الحفل ،وتنظيمه في
فترة زمنية قياسية ال تتعدى
األسبوع.

برنامج الحفل

الفرقة تتكون
ً
من  18عازفا
وقدمت حفالتها
في  60مدينة

اس ـ ـت ـ ـه ـ ـل ـ ــت األورك ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرا
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة بـ ــرنـ ــامـ ــج ح ـف ـل ـهــا
بموسيقى "دعيني أبكي" ،وهي
أغنية سوبرانو باللغة اإليطالية
م ــن تــألـيــف الـمــوسـيـقــي ج ــورج
فريدريك هاندل ،والتي أصبحت
قطعة موسيقية مشهورة.
ث ــم ق ــدم ــت "ج ـن ــاح هــول ـبــرغ"
( ،)op.40هـ ــي م ـج ـم ــو ع ــة مــن
خ ـم ــس ح ــرك ــات م ـس ـت ـنــدة إل ــى
أشكال رقص القرن الثامن عشر،
كـتـبـهــا الـمــوسـيـقــي الـنــرويـجــي
إدوارد غ ــر ي ــغ ف ــي ع ـ ــام 1884
لالحتفال بالذكرى السنوية الـ

لقطة من أمسية أوركسترا الغرفة الفرنسية
 200لميالد الكاتب المسرحي
النرويجي -اإلنكليزي لودفيغ
ه ــول ـب ــرغ ،وق ــد ب ــرع غ ــري ــغ في
الـ ـ ـم ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــى ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــريـ ــة
المسرحية والسينمائية ،وله
العديد من حفالت األوركسترا
ومقطوعات البيانو.

أوبرا كارمن
ومـ ــن أوب ـ ــرا "ك ـ ــارم ـ ــن" ،غـنــت
الـ ـس ــوب ــران ــو فـ ــي الـ ـف ــرق ــةLa" ،
 "Habaneraواحـ ــدا م ــن أشـهــر
ال ـ ـم ـ ـقـ ــاطـ ــع الـ ـم ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة ف ــي
األوبرا ،وهي على شكل الرقص
الكوبي مع إيقاع مميز وجذاب،
ويبدأ اللحن بمقياس تنازلي،
ي ـك ــون عـ ـب ــارة ع ــن سـلـسـلــة مــن
المالحظات التي تستخدم كل

نغمة ممكنة في األوكتاف كما
ه ــو م ـح ــدد ف ــي ن ـظ ــام الـضـبــط
الغربي .كما تكون جميع المواد
المتداخلة في الترتيب متتالية
ّ
ومنظمة من األدنى إلى األعلى
أو األعلى إلى األقل.
ثم أتبعتها بمقطع من أغنية
" ."La Séguedilleوأوبرا كارمن
للمؤلف الموسيقي جورج بيزيه
مقتبسة م ــن روايـ ــة ع ــام 1845
ل ـل ـكــاتــب ال ـم ـســرحــي الـفــرنـســي
بروسبر مريميه .والشخصية
الرئيسية فــي هــذه الــروايــة هي
غجرية إسبانية عديمة الضمير
في مسائل القانون والقلب.

كونشيرتو البيانو
ثــم انتقلت الفرقة الفرنسية

إل ــى ع ــزف كــونـشـيــرتــو البيانو
( )n°13 K.415تأليف الموسيقي
العبقري وولفغانغ أمــاديــوس
م ـ ــوزارت ف ــي فـيـيـنــا ف ــي 1782-
 ،1783وه ـ ــذه ال ـم ـق ـطــوعــة هــي
ال ـثــال ـثــة م ــن أول ث ــاث حـفــات
م ــوس ـي ـق ـي ــة ك ــام ـل ــة لـ ـ ـم ـ ــوزارت،
ومتوسط مدة األداء  23دقيقة.
"الدوقة الكبرى لغرولشتاين:
آه ،أن ــا أح ــب ال ـع ـس ـكــريــة!" ،هي
أوب ـ ــرا م ــن ثــاثــة ف ـصــول لـجــاك
أوف ـن ـب ــاخ ،وال ـق ـصــة ع ـب ــارة عن
تعبير الدوقة عن حبها للجنود.
ً
وأخـيــرا قدمت "طــرق الحب"،
لـلـمــؤلــف الـمــوسـيـقــي بــولـيـنــك،
ه ــي أغ ـن ـيــة ل ـل ـصــوت والـبـيــانــو
لفرانسيس بولنك على كلمات
جـ ــان أن ــويـ ـل ــه ،ت ــأل ـق ــت األغ ـن ـيــة
فــي أكـتــوبــر  ،1940وهــي أغنية

ً
«وطنيات» المجلس الوطني للثقافة يقام غدا
الحفل بمشاركة المطربين البلوشي والسعد والحداد

فيصل السعد

محمد البلوشي

●

«المجلس» أعلن
فتح باب الترشيح
لجوائز الدولة
التشجيعية
لعام 2019

فادي عبدالله

بـمـنــاسـبــة االح ـت ـفــال بــأع ـيــاد الـكــويــت
ً
الوطنية ،يقيم المجلس ا لــو طـنــي حفال
ً
غـنــائـيــا بـعـنــوان "وط ـن ـيــات" فــي الساعة
السابعة والنصف من مساء الغد ،على
مسرح عبدالحسين عبدالرضا بالسالمية.
تقدم الحفل الفنانة المتألقة باسمة
ح ـ ـمـ ــادة ،ب ـم ـش ــارك ــة ال ـم ـط ــرب ـي ــن مـحـمــد
البلوشي وفيصل السعد وفهد الحداد
م ــن ال ـك ــوي ــت ،وال ـف ـن ــان مــاجــد المخيني
مــن ُع ـم ــان ،والـفـنــانــة س ـمــاح صــديــق من
مصر ،والـفــرقــة الموسيقية تحت قيادة
ال ـمــاي ـس ـتــرو جـ ــراح ال ـص ــاي ــغ .وس ـيــؤدي
الفنانون مجموعة من األعمال الوطنية
التي تغنت في حب الكويت.
ومن بين الفعاليات األخرى للمجلس

ال ــوط ـن ــي ،ت ــم اإلعـ ـ ــان ع ــن اك ـت ـم ــال عــدد
الراغبين فــي حـضــور حفل فــرقــة الفنان
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي نـ ـ ـ ـ ــواف ال ـ ـغـ ــري ـ ـبـ ــة وال ـ ـفـ ــرقـ ــة
البريطانية "ناين باخ" ،عن طريق حجز
المقاعد االلكتروني ،وسيقام الحفل على
خشبة مـســرح عبدالحسين عبدالرضا،
يوم  14الجاري الساعة السابعة والنصف
ً
مساء.
من جانب آخر ،أعلن المجلس الوطني
فـ ـت ــح بـ ـ ــاب الـ ـت ــرشـ ـي ــح لـ ـج ــوائ ــز ال ــدول ــة
ال ـت ـش ـج ـي ـع ـيــة لـ ـع ــام  ،2019ف ــي ال ـف ـنــون
واآلداب والعلوم االجتماعية واإلنسانية
في المجاالت التالية:

أوال :مجال الفنون

التمثيل المسرحي ،اإلخراج السينمائي،
اإلخ ــراج التلفزيوني ،اإلخ ــراج اإلذاع ــي،
الدراسات النقدية في الفنون التشكيلية.

ثانيا :مجال األدب
القصة القصيرة ،أدب الطفل ،الترجمة
إلى اللغة العربية.

ثالثا :العلوم االجتماعية واإلنسانية
الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة واآلثـ ـ ــاريـ ـ ــة
والـمــأثــورات الشعبية لــدى الكويت ،علم
االجتماع ،االقتصاد ،العلوم السياسية.

الـ ـفـ ـن ــون ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة وال ـت ـط ـب ـي ـق ـيــة،

مخصصة للمغنية الكوميدية
إيفون برينتيمبس ،التي غنتها
في العرض األول من مسرحية
 Léocadiaفي  1ديسمبر .1940

الفرقة الفرنسية
تــأس ـســت ال ـف ــرق ــة الـفــرنـسـيــة
عــام  ،2018وهــي مؤلفة مــن 18
موسيقيا دائما ،وهي أوركسترا
ل ـل ـغ ــرف الـ ـ ــرائـ ـ ــدة فـ ــي ف ــرن ـس ــا،
ً
ودائ ـ ـمـ ــا م ــا ت ـب ـحــث ع ــن أمــاكــن
ج ــدي ــدة وتـ ـح ــدي ــات وج ـم ـهــور
جـ ـ ــديـ ـ ــد ،ت ـ ـت ـ ـكـ ــون مـ ـ ــن عـ ــازفـ ــي
ال ـك ـم ــان :مــات ـي ـلــد بــورسـيـلـيـلــو
(الـ ـم ــدي ــر ال ـم ــوس ـي ـق ــي) ،أرنـ ــود
فــال ـيــن ،دوري ـ ــان غـيـبــل ،مــانــون
فيليب ،بابلو شاتزمان ،أليكس
زانـ ـتـ ـش ــي ،ب ـن ـيــام ـيــن دوكـ ـ ــاس،

ومــن عازفي الكمان المتوسط:
سيسيل غ ــراس ــي ،م ــاري ليبر،
كـمـيــل بــورسـيـلـلــو ،إضــافــة إلــى
ع ـ ــازف ـ ــي ال ـت ـش ـي ـل ـل ــو :غ ـي ـل ـيــوم
مارتينيه ،بولين بويت ،جوليان
ديـكــوا ،بلوين لومتر ،كارولين
سبايوينسكي ،كارولين بويتا،
وعلى آلــة كونتر بــاص :أدريــان
تيبرغين ،سيمون غوديكلي.
وجالت الفرقة في  60مدينة
ب ـعــدة دول ،م ــن بـيـنـهــا الصين
والهند والـبــرازيــل واألرجنتين
واإلم ــارات والسعودية والهند
والكويت.

«بيت السرد» تناقش روايات
«البوكر» العربية

عزيز محمد

هدى بركات

لـ ـلـ ـم ــوس ــم ال ـ ـثـ ــالـ ــث ع ـلــى
ال ـت ــوال ــي ،ت ـب ــدأ ورشـ ــة بيت
ال ـســرد الـعــربـيــة فــي جمعية
ال ـث ـقــافــة وال ـف ـن ــون بــالــدمــام
ب ـمــاراثــون قـ ــراء ة ومناقشة
روايـ ـ ــات ال ـقــائ ـمــة الـقـصـيــرة
لـلـجــائــزة الـعــالـمـيــة لـلــروايــة
العربية "بوكر العربية".
وذكرت منسقة ورشة بيت
ال ـس ــرد ال ـق ــاص ــة وال ــروائ ـي ــة
م ــري ــم ال ـح ـســن أن م ــاراث ــون
ال ــورش ــة سـيـنـطـلــق ب ـق ــراءة
ومناقشة رواية "بريد الليل"
للروائية هــدى بــركــات ،يوم
ال ـث ــاث ــاء  12ف ـبــرايــر .2019
وتـسـتـمــر جـلـســات مناقشة
روايات "بوكر العربية" ستة
أس ــاب ـي ــع ،تـنـتـهــي بــاخـتـيــار
الرواية التي يرى استحقاقها
للجائزة العالمية مجموعة
الكتاب والـنـقــاد والمثقفين
ال ـم ـن ـت ـظ ـم ـي ــن ف ـ ــي ق ـ ـ ـ ــراءات
الورشة.

وأضافت الحسن أن ورشة
بيت السرد العربية كلجنة
ت ـح ـك ـي ــم مـ ـ ــوازيـ ـ ــة ت ـح ــرص
على تحكيم وإعالن الرواية
المرشحة للجائزة قبل إعالن
ال ــرواي ــة ال ـف ــائ ــزة بــالـجــائــزة
العالمية للرواية العربية.
وكانت ورشة بيت السرد
في جمعية الثقافة والفنون
رشـ ـ ـح ـ ــت فـ ـ ــي الـ ـم ــوسـ ـمـ ـي ــن
ال ـم ــاض ـي ـي ــن ع ـل ــى ال ـت ــوال ــي
رواية "في غرفة العنكبوت"
لـ ـل ــروائ ــي ال ـم ـص ــري مـحـمــد
عـبــدالـنـبــي ،وروايـ ــة "الـحــالــة
الحرجة للمدعو ك" للروائي
السعودي عزيز محمد.
ون ــاقـ ـش ــت ال ـ ــورش ـ ــة مـنــذ
ت ــدش ـي ـن ـه ــا فـ ــي  10يــون ـيــو
ً
 ،2015خمسة وثالثين كتابا،
وك ـ ــان ان ـطــاق ـهــا بـمـنــاقـشــة
رواي ـ ـ ـ ــة "ف ــرانـ ـكـ ـشـ ـت ــاي ــن فــي
ب ـ ـغـ ــداد" لـ ـل ــروائ ــي ال ـع ــراق ــي
أحمد سعداوي.

«الترفيه» السعودية تتعاقد على عرض مسرحيات وحفالت مصرية
منها «الملك لير» للفخراني و« 3أيام في الساحل» لهنيدي

هاني شاكر

وقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل
الشيخ ،أمس األول ،عددا من مذكرات التفاهم لتدعيم القطاع الترفيهي
في المملكة ،تشتمل على عرض مسرحيات وأفالم سينمائية وحفالت
غنائية ،خالل زيارته للقاهرة التي بدأها الخميس.
ووقع آل الشيخ عقودا لتقديم  6عروض لمسرحية "الملك لير"،
بطولة الفنانين يحيى الفخراني وفــاروق الفيشاوي ،و 6عروض
لمسرحية مخصصة للعائالت للفنانة شــريـهــان ،ونـجــوم آخرين
ضمن مهرجان الــريــاض خــال أكتوبر ونوفمبر  ،2019وفــي جدة
خالل يونيو ويوليو .2020
وأضافت وكالة "واس" السعودية أنه تعاقد كذلك مع الفنان محمد
هنيدي لتقديم  6عروض لمسرحية " 3أيام في الساحل" ،في مناطق
مختلفة من المملكة تبدأ شهر مارس المقبل.
كما تعاقد مع الفنان أشرف عبدالباقي لتقديم  4عروض مسرحية
لمسرحيات مسرح مصر لعروض العام الماضي ،وتقديم  4عروض
لمسرحية "جريمة في المعادي" في عدة مناطق من المملكة.
كما تــم توقيع عـقــود مــع الـفـنــان محمد سعد (الـلـمـبــي) ،لتقديم
ع ــروض مـســرحـيــة ف ــي مـنــاطــق مـخـتـلـفــة داخ ــل الـمـمـلـكــة ،وشملت
االتفاقات كذلك ظهورا خاصا للفنان عادل إمام كضيف شرف بأحد
األعمال الفنية.

كما تــم توقيع إنـتــاج العديد مــن األف ــام بمشاركة
فنانين مصريين وعرب وسعوديين ،وكذلك تقديم
ع ــدد مــن الـمـســرحـيــات الـغـنــائـيــة الــدرام ـيــة إلحـيــاء
التراث المسرحي.
وعلى صعيد الحفالت الغنائية ،وقع آل الشيخ
مذكرات تفاهم مع الفنانين هاني شاكر وعمرو
دياب ومحمد حماقي ،إلقامة حفالت غنائية في
أماكن مختلفة داخل المملكة.
وفي خطوة تهدف إلى تقديم الفن المصري
األصـيــل ،اتفقت الهيئة على إنـتــاج مسرحيات
فنية عن عمالقة الغناء المصري ،أم كلثوم ومحمد
عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ.
كما تم االتفاق مع وليد منصور لتقديم حفالت
غنائية ضمن فعالية "مهرجان الشعبيات  -ليالي
المحروسة" ،يشارك فيها الفنانون حكيم وأوكا
وأورتيجا وحمادة هالل وأحمد شيبة وعدوية
وسعد الصغير ومصطفى حجاج ومحمود
الليثي ودياب وعبدالباسط حمودة.
(د ب أ)

شريهان

سلة أخبار
ش انتهت من
ليليا األطر 
تصوير «حركات بنات»

عادت املمثلةليليا األطرش
إلى مقر إقامتها في بيروت
بعد انتهائها من تصوير
جميع مشاهدها في
مسلسل "حركات بنات"
بدمشق ،وهو من تأليف
سعيد حناوي ،وإخراج
محمد معروف.
وفي حديث صحافي،
قالت األطرش" :أنا مغيبة
ُ
ولست غائبة ،وأي شركة
إنتاج تحتاجني تستطيع
أن تتصل بي إن ُ
كنت في
لبنان أو في أي بلد آخر،
وإقامتي في بيروت ليست
حجة لتغييبي" .وأضافت:
"أنا موجودة ،وعندما أتلقى
عرضًا ما وأجده مناسبًا
لي فإنني جاهزة لتقديمه
في كل زمان ومكان" .يشار
إلى أن ليليا األطرش أدت
في العمل املذكور شخصية
"سارة" ،وهي الرأس املدبر
لكل القصص التي تجري
بني أفراد العائلة ،وهي التي
تخطط وتعطي أوامرها
للبنات كي ينفذنها.

«سبايدرمان» يفوز
بأفضل جوائز «»Annie

استطاع فيلم الرسوم
املتحركة الشهير "Spider-
Man: Into the Spider "Verseالفوز بأفضل جوائز
مسابقة ""Annie Awards
في دورتها الـ  ،46والتي
جرت في الواليات املتحدة.
وحاز الفيلم جوائز "أفضل
فيلم أنيمي" ،و"أفضل
سيناريو" من بني أفالم
الرسوم املتحركة ،و"أفضل
مخرج" و"أفضل تصميم"
و"أفضل مونتاج" و"أفضل
نص" .وتتناول قصة الفيلم
حياة املراهق مايلز مورالز
مدينة بروكلني،
داخل ً
مستعرضا اإلمكانات
والقدرات غير املحدودة
في عالم الرجل العنكبوت،
إذ يمكن ألكثر من شخص
أن يرتدي ً
قناعا ويفعل ما
يحلو له ،سواء على جانب
الخير أو جانب الشر.
ويشارك في بطولة الفيلم
النجوم جاك جونسون
ولونا لورين فيليز وهالي
ستينفيلد وكيميكو جلني
ونيكوالس كيج.

ّ
«بافتا» تعلق ترشيح سينغر
لجائزة اإلخراج

ّ
علقت األكاديمية البريطانية
لفنون السينما والتلفزيون
(بافتا) ترشيح مخرج فيلم
"بوهيميان رابسودي"
برايان سينغر لنيل جائزة
في الحفل الذي يقام اليوم،
بعد اتهامه بالتحرش.
وكان سينغر ( 53عامًا)
مرشحًا في فئة أفضل فيلم
بريطاني مع املنتج غراهام
كينغ ،وكاتب السيناريو
أنتوني مكارتن عن الفيلم،
الذي يتناول السيرة الذاتية
لفرقة الروك البريطانية
لكن األكاديمية قالت،
كوينُ .
في بيان نشر على موقعها
اإللكتروني ،إنها أخطرت
سينغر بتعليق ترشيحه
"في ضوء اتهامات حديثة
شديدة الخطورة" .وأضافت:
"تعلم بافتا بنفي سينغر
لهذه املزاعم .لذلك سيظل
التعليق ساريًا حتى تتضح
نتيجة االتهامات" ،موضحة
أن الفيلم سيظل مرشحا في
فئة أفضل فيلم بريطاني،
وأن "بقية األفراد املرشحني
عنه سيظلون كذلك".

ةديرجلا
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دوليات

ً
لبنان :دعوة أممية لـ «حصر السالح» ...وظريف يثير جدال

• أبوالغيط يبحث في بيروت إعادة سورية إلى «الجامعة» • فتح تحقيق بحادثة إحراق مواطن نفسه
بيروت -ريان شربل

في إشارة إلى حزب الله،
الحزب الوحيد الذي يحمل
السالح في لبنان ،دعا مجلس
األمن الحكومة الجديدة إلى
حصر السالح بيد الدولة ،بينما
أثارت زيارة وزير الخارجية
اإليراني محمد جواد ظريف
إلى بيروت قبل أن تنال
ً
الحكومة الثقة جدال.

بأركانها الثالثة ،وحكومتها
الـحــديـثــة ال ـ ــوالدة ،أط ـلــت الــدولــة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة عـ ـل ــى م ــواطـ ـنـ ـيـ ـه ــا،
أمــس ،من كنيسة مــار مــارون في
الجميزة بمناسبة عيده .وأعــاد
ً
المشهد الداخلي رونقا افتقدته
ال ــدول ــة ،خ ــال تـسـعــة أش ـهــر من
ال ـم ـم ــاح ـك ــات ال ـس ـيــاس ـيــة ك ــادت
تدفعها الى االنهيار.
وت ـ ــرأس الـ ـق ــداس االح ـت ـفــالــي
راعــي أبرشية بيروت المارونية
الـمـطــران بــولــس مـطــر ،ال ــذي أكــد
فــي عظته أن «الـحـكــومــة مــدعـ ّـوة
ً
ً
للعمل ص ـفــا واحـ ــدا عـلــى إع ــادة
ثقة اللبنانيين بوطنهم ،واللجوء
ال ــى حـكــومــات الــوحــدة الوطنية
يكون عندما تكون البالد بخطر»،
ً
مضيفا« :ما إن أعلنت التشكيلة
ال ــوزاري ــة حـتــى أدخ ـلــت ال ــى قلب
ّ ً
ً
متجددا بانطالقة
المواطنين أمال
لبنان على طريق استعادة ذاته».

ً
عون متوسطا بري والحريري في قداس عيد مار مارون في الجميزة ببيروت أمس (داالتي ونهرا)

مجلس األمن
فــي م ـ ــوازاة ذل ــك ،هـنــأ أعـضــاء
مـجـلــس األمـ ــن ال ــدول ــي الــرئـيــس
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ومـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء،
مـجــدديــن تــأكـيــد دعـمـهــم «الـقــوي
الستقرار لبنان وأمنه وسالمته
اإلقليمية و سـيــاد تــه واستقالله
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي»ّ .
ورح ـ ـ ـ ـ ــب أعـ ـض ــاء
المجلس ،في بيان صحافي أمس،
بإعالن «تشكيل حكومة الوحدة
الوطنية في لبنان ،وترشيح أربع
نساء لتولي مناصب في الحكومة
ال ـج ــدي ــدة ،وش ـج ـع ــوا الـسـلـطــات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ع ـل ــى بـ ــذل م ــزي ــد مــن
الجهود لضمان المشاركة الكاملة

والفعالة للنساء في السياسة».
ودع ـ ــا أع ـض ــاء ال ـم ـج ـلــس «كــل
األطــراف اللبنانية إلــى التطبيق
الملموس لسياسة النأي بالنفس
عـ ـ ــن أي ص ـ ـ ــراع ـ ـ ــات خـ ــارج ـ ـيـ ــة،
باعتبار ذلــك أولــويــة مهمة وفق
المنصوص عليه فــي اإلعــانــات
ً
السابقة ،وخصوصا إعالن بعبدا
عام .»2012
وأشـ ــار األع ـض ــاء إل ــى «أهـمـيــة
ت ـط ـب ـيــق ق ـ ـ ــرارات م ـج ـلــس األم ــن
ذات الصلة وااللتزامات السابقة،
ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـط ـل ــب ن ـ ـ ــزع س ـ ـ ــاح كــل
الجماعات المسلحة فــي لبنان،

ك ــي ال تــوجــد أس ـل ـحــة س ــوى في
يــد ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة» ،مــؤكــديــن
ّ
أن «الـجـيــش اللبناني هــو القوة
ال ـم ـس ـل ـحــة ال ـش ــرع ـي ــة ال ــوح ـي ــدة
للبنان ،وفــق الدستور اللبناني
واتفاق الطائف».
وش ــدد أع ـضــاء مـجـلــس األمــن
الـ ــدولـ ــي ع ـل ــى «أه ـم ـي ــة انـ ـخ ــراط
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة بـ ـش ــأن
التعهدات المعلنة أثناء المؤتمر
ال ــدول ــي لــدعــم لـبـنــان ،والـمــؤتـمــر
الدولي لدعم التنمية واإلصــاح
في لبنان ومؤتمر روما .»2
وشجع مجلس األمن الدولي

زاسيبكين :األسد وعون يحميان مسيحيي الشرق
أعلن سفير روسـيــا فــي لبنان ،ألكسندر
زاسـ ـيـ ـبـ ـكـ ـي ــن ،أن ب ـ ـ ـ ــاده تـ ــؤيـ ــد «ال ـم ـه ـم ــة
االستراتيجية لرئيسي سورية بشار األسد
ول ـب ـن ــان م ـي ـش ــال عـ ـ ــون ،ف ــي ال ـح ـف ــاظ عـلــى
الوجود المسيحي في الشرق األوسط  -مهد
ً
المسيحية » ،مضيفا فــي مقابلة مــع وكالة

سبوتنيك« :إننا نشاطر هذا النهج ونسهم
في تنفيذه».
وفي معرض انتقاده رئيس أوكرانيا بترو
بوروشينكو ،بسبب لعبه دور «األب الروحي
النشقاق الكنيسة األرثوذكسية في أوكرانيا»،
ق ــال زاسـيـبـكـيــن إن «األسـ ــد وع ــون يعمالن

لمصلحة حسن الجوار والمساواة بين جميع
شرائح المجتمع الطائفي -العرقي ،ولمنع
ال ـص ــراع داخ ــل ال ـم ــذاه ــب» .وأعـ ــرب السفير
الروسي عن ثقته بأن األرثوذكس في لبنان
لن يبادروا ،كما في أوكرانيا ،لالنشقاق عن
النفوذ الروسي في هذه الكنيسة.

أ يـضــا «الحكومة اللبنانية على
االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ـت ـع ـهــدات ـهــا ال ـخــاصــة
بمحاربة الفساد ،وتعزيز إدارة
ال ـح ـكــم وال ـم ـس ــاء ل ــة ،ب ـمــا يشمل
إدارة األموال العامة».

الحريري في دبي
وتتجه األنظار خالل الساعات
المقبلة إلى زيارة رئيس الحكومة
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري إل ـ ــى اإلمـ ـ ـ ــارات
ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـت ـحــدة ،إض ــاف ــة إلــى
زيارتي وزير الخارجية اإليراني
مـ ـحـ ـم ــد ج ـ ـ ـ ــواد ظـ ــريـ ــف ال ـ ـيـ ــوم،
واألمـ ـي ــن الـ ـع ــام ل ـجــام ـعــة الـ ــدول
ً
الـعــربـيــة أح ـمــد أبــوال ـغ ـيــط ،غ ــدا،
إل ــى ب ـيــروت .وي ـشــارك الـحــريــري
فـ ــي م ــؤتـ ـم ــر «الـ ـقـ ـم ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة
للحكومات» بــدبــي ،ويلقي كلمة
للمناسبة ،على ان يلتقي بحسب
ال ـم ـع ـلــومــات ولـ ــي ال ـع ـهــد حــاكــم
أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
وأثـ ـ ــارت زي ـ ــارة ظ ــري ــف جــدال
ألنـهــا ج ــاء ت قبل ص ــدور البيان
الـ ـ ــوزراي وم ـنــح ال ـبــرل ـمــان الثقة
ل ـل ـح ـك ــوم ــة ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي يـظـهــر
أن إي ـ ـ ــران ه ــي الـ ـت ــي ت ـق ــف وراء

االنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـح ـ ـقـ ــق .ومـ ــن
الـمـتــوقــع أن يلتقي ظــريــف كبار
المسؤولين اللبنانيين .وأعلن
ال ـس ـف ـيــر اإليـ ــرانـ ــي م ـح ـمــد جــال
ف ـي ــروزن ـي ــا ،خ ــال نـ ــدوة ثـقــافـيــة
أم ــس األول« :ان ـن ــا س ـن ـتــابــع كل
ال ـمــوضــوعــات ال ـتــي أش ــار إليها
االم ـيــن ال ـعــام لـحــزب الـلــه السيد
حـ ـس ــن نـ ـص ــرالـ ـل ــه ،وخ ـص ــوص ــا
فيما يتعلق بالعالقات اللبنانية
 اإليرانية ،ونحن على استعدادللعمل على تنمية هذه العالقات
في كل المجاالت ،وعلى استعداد
لدعم الجيش اللبناني كما ندعم
ال ـم ـق ــاوم ــة ،وأن نـ ـق ــارب مـلـفــات
ال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـحــة
والصناعة مع الحكومة الجديدة
ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،ون ـ ــأم ـ ــل أن ن ـصــل
إلـ ــى ن ـتــائــج لـمـصـلـحــة الـبـلــديــن
والشعبين الشقيقين».
وي ــزور األمـيــن الـعــام لجامعة
ً
الـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ب ـ ـيـ ــروت ،غ ـ ــدا،
لتقديم التهاني بوالدة الحكومة،
ويلتقي الرؤساء الثالثة .وبحسب
م ـصــادر مـتــابـعــة ف ــإن أبــوالـغـيــط
ّ
س ـ ُـيـ ـس ــل ــم رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
ً
ميشال عون دعوة لحضور القمة

األورومتوسطية المقررة في 24
و 25الـ ـج ــاري ف ــي م ـصــر ،وال ـتــي
يـغـيــب عـنـهــا الــرئ ـيــس الـفــرنـســي
اي ـم ــان ــوي ــل مـ ــاكـ ــرون ،الرت ـب ــاط ــه
ّ
سيتطرق
بمسائل داخـلـيــة ،كما
اللقاء الى القمة العربية الدورية
المقررة في تونس نهاية مارس
المقبل واالتـصــاالت الجارية من
اجل اعادة سورية.

وسط ترقب النطالق معركة إدلب في أي وقت ،كشف
تقرير للمرصد السوري لحقوق اإلنسان ،عن سباق بين
روسيا وإيران على َمن تبقى من المنشقين عن الرئيس
السوري بشار وخصومه المقاتلين السابقين في صفوف
المعارضة ،الراغبين في تسوية أوضاعهم ،في محاولة
الستمالتهم وضـمـهــم؛ لتعزيز نـفــوذهـمــا عـلــى أراض ــي
سورية.
وأش ــار تقرير المرصد إلــى كــم هائل مــن المساعدات
تشمل مواد غذائية وألبسة وأغطية ومستلزمات للمعيشة
وال ــدراس ــة ،تـقــدمـهــا روس ـي ــا وإي ـ ــران إل ــى آالف الـعــوائــل
والشباب ممن شــردوا وهجروا بفعل الدمار والقصف،
ً
مــوضـحــا أنــه خــال اليومين الماضيين وزع ــت الـقــوات
الروسية مساعدات على مناطق في القطاعين الغربي

والشمالي الغربي مــن الــريــف الحموي ضمن المناطق
الـقــريـبــة م ــن خ ـطــوط ال ـت ـمــاس م ــع فـصــائــل إدلـ ــب ضمن
المنطقة المنزوعة السالح.
ووفق المرصد ،فإن ميليشيات إيران تمارس السلوك
ذاته على سكان غرب الفرات والجنوب السوري والمنطقة
الممتدة بينهما كدرعا والقنيطرة ،غير أنها أضافت مبلغ
ً
 150دوالرا كمكافأة للمتطوعين.
ورصــد المرصد ارتفاع عدد المتطوعين في صفوف
ً
القوات اإليرانية والميليشيات التابعة لها أخيرا ،إلى نحو
ً
 1270شخصا من الشبان والرجال السوريين من أعمار
مختلفة ،وذلك ضمن منطقة غرب نهر الفرات في ريف دير
ً
الزور ،مبينا أن حمالت النظام القاضية باعتقاالت الشبان
المطلوبين ألداء خدمة االحتياط في صفوفه ،ساعدت في

ً
وتعليقا عـلــى وف ــاة الـمــواطــن
جــورج زريــق ،أصــدر وزيــر العدل
ً
أل ـب ـيــر س ــرح ــان ب ـيــانــا ج ــاء فـيــه:
«مــع تعاطفي الصادق مع عائلة
المرحوم جورج زريق ،رحمه الله،
واستنكاري الشديد لهذا الحادث
المؤلم ،أؤكد استكمال التحقيقات
ال ـق ـضــائ ـيــة ل ـج ــاء ال ـمــاب ـســات،
توصال الى ترتيب المسؤوليات».
وك ـ ـ ـ ــان زري ـ ـ ـ ــق اح ـ ـ ـ ــرق ن ـف ـســه
اح ـت ـجــاجــا ع ـلــى رفـ ــض مــدرســة
م ـن ـحــه إفـ ـ ــادة ل ـن ـقــل اب ـن ـتــه منها
بسبب عـجــزه عــن دفــع االقـســاط.
وأث ــار إح ــراق زري ــق نفسه ردود
فعل قوية في الشارع اللبناني.

ً
أي استثناء» ،معربا عن االستعداد إلجراء مباحثات مع
واشنطن حول سحب قواتها وتفعيل قنوات االتصال حول
القضايا المتعلقة بالتسوية في سورية .وأكد فيرشينين،
الذي طالب إسرائيل بوقف ضرباتها ،استعداد روسيا
ً
«إلطــاق عمل» اللجنة الدستورية في أســرع وقــت ،الفتا
إلى أنها مع إيران وتركيا مستعدة إلجراء تعديالت في
قوائم األعضاء بشرط موافقة جميع األطراف المعنية.
إلى ذلك ،تستعد قوات سورية الديمقراطية (قسد) إلى
إطالق هجومها األخير ضد «داعش» فور إجالء المدنيين
الموجودين حول باغوز على الضفة الشرقية لنهر الفرات،
وهي منطقة أقل من واحد في المئة من مساحة «الخالفة»،
التي أعلنها في  2014في سورية والعراق المجاور.
(عواصم -وكاالت)

العراق :توقيف الخفاجي «رسالة»
للمتمردين على «خط طهران»

تحدث مراقبون عن تصاعد
رس ــائ ــل ال ـت ــأدي ــب لـسـيــاسـيـيــن
عراقيين ب ــدأوا يميلون أخيرا
الى «الخط السيادي» ،رافضين
ال ـتــدخــل االي ــران ــي الـمـتـصــاعــد
ف ــي ال ـ ـشـ ــؤون ال ـع ــراق ـي ــة .وأك ــد
هؤوالء ان توقيف األمين العام
ل ـ «كتائب ابــا الفضل العباس»
أوس الخفاجي من مقر عمله في
منطقة الكرادة وسط العاصمة،
مــن جانب قــوات األمــن التابعة
لـ«الحشد» يأتي في هذا السياق،
خصوصا بعد تمرد األخير على
س ـل ـطــة أب ــومـ ـه ــدي ال ـم ـه ـنــدس،
قبل سـنــة ،وتـصــاعــد انتقاداته
إليران ،ليصل به االمر أخيرا الى
اتهامها بالوقوف وراء اغتيال
الكاتب عالء مشذوب في النجف.
و ي ـن ـت ـم ــي أوس ا ل ـخ ـف ــا ج ــي
ومشذوب الى قبيلة الخفافجة
ال ـتــي يـنـتـمــي ال ـي ـهــا ن ـحــو 800
الف عراقي.

و سـ ـ ـج ـ ــل أوس ا لـ ـخـ ـف ــا ج ــي
مـ ــواقـ ــف عـ ــديـ ــدة ضـ ــد قـ ـي ــادات
مـيـلـيـشـيــات ال ـح ـشــد اآلخ ــري ــن،
ً
متهما إياهم بالفساد واستغالل
نفوذهم للدخول في السياسة.
كما ّ
عبر عن خشيته من وقوف
ال ـش ـع ــب الـ ـع ــراق ــي م ــع الـ ـق ــوات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،فـ ــي حـ ـ ــال تـغـيـيــر
النظام من جانبها ،بعد أن ّ
عم
ال ـف ـســاد ف ــي أرج ـ ــاء مــؤسـســات
الحكومة بعبث من األحزاب.
وكـ ـ ــان ال ـخ ـف ــاج ــي أعـ ـل ــن أن ــه
يتبع مرجعية محمد ا لـصــدر،
والد زعيم تيار الصدري مقتدى
ً
الصدر ،مشيرا إلــى أنــه يرفض
ال ـتــواجــد اإلي ــران ــي وتــدخــاتــه،
مـ ـثـ ـلـ ـم ــا يـ ـ ــرفـ ـ ــض ذل ـ ـ ـ ــك حـ ـي ــال
الواليات المتحدة ،وأنه مستعد
لحمل الـســاح ضــد إي ــران حال
إعالن ذلك بشكل علني ورسمي
في العراق.
وكــانــت مــديــريــة امــن الحشد

ال ـش ـع ـب ــي أعـ ـلـ ـن ــت ،ال ـخ ـم ـي ــس،
اغ ـ ـ ــاق ارب ـ ـعـ ــة م ـ ـقـ ـ ّ
ـار «وه ـم ـي ــة
ت ـن ـت ـح ــل صـ ـفـ ـت ــه» ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
الكرادة ببغداد ،مبينة أن أحدها
«تـ ــابـ ــع لـ ـم ــا ي ـس ـم ــى لـ ـ ـ ــواء اب ــو
الـفـضــل الـعـبــاس ويــديــره اوس
الخفاجي».
و م ـ ـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرر أن ي ـم ـث ــل
الخفاجي ،الـيــوم ،أمــام القضاء
ويـتــوقــع اط ــاق ســراحــه .وكــان
أحـ ــد ش ـي ــوخ قـبـيـلــة الـخـفــاجــي
هدد بإعالن «الثورة» في عموم
ال ـع ــراق ،ح ــال ع ــدم اإلف ـ ــراج عن
اوس الخفاجي.
وأك ـ ــد ال ـن ــائ ــب ف ــائ ــق الـشـيــخ
ع ـل ــي ،أمـ ــس األول ،أن الـلـجـنــة
القانونية ستعمل على اصدار
اوامر قبض لمن يستخدم اسم
العشائر لتهديد الدولة.
في سياق متصل ،أكد قاضي
محكمة تحقيق الموصل سمير
ب ــرواري ،أمــس ،أنــه قــدم شكوى

تجاهل الرئيس األميركي،
دونالد ترامب ،املوعد املحدد،
أمس األول ،للرد على مطالب
الكونغرس بتقديم تقرير يحدد
املسؤولني عن مقتل الصحافي
السعودي ،جمال خاشقجي.
وقال أحد كبار املسؤولني في
اإلدارة األميركية" :تماشيًا مع
موقف اإلدارة السابقة والفصل
الدستوري بني السلطات،
يحتفظ الرئيس بحقه في
تقدير رفض اتخاذ اإلجراءات
التي تتضمنها طلبات
اللجان البرملانية إذا اقتضت
الضرورة".
وفي غضون ذلك ،قال متحدث
باسم الخارجية األميركية
إن الوزير مايك بومبيو ،قدم
للكونغرس أحدث املعلومات
بشأن مقتل خاشقجي ،من دون
أن يكشف أي تفاصيل بشأن ما
قاله الوزير للنواب.

ّ
المؤبد لـ 7باعتداءي
باردو وسوسة

أصدر القضاء التونسي مساء
أمس األول ،حكمًا بالسجن
ّ
ّ
املؤبد على سبعة متهمني
باعتداءي باردو وسوسة
اللذين قتل فيهما عشرات
السياح األجانب في 2015
وتبناهما تنظيم "داعش".
ّ
املتحدث باسم النيابة
وقال
ّ
ّ
العامة سفيان السليطي ،إن
ّ
آخرين في الهجومني
همني
مت
ّ
صدرت بحقهم أحكام بالسجن
ّ
تراوحت ّ
مدتها بني ستة أشهر
و 16عامًا ،في حني أخلت
ّ
املحكمة سبيل  27متهمًا آخر.

الصين تدين زيارة
مودي لمنطقة حدودية

دانت وزارة الخارجية الصينية
أمس زيارة قام بها رئيس
الوزراء الهندي ناريندرا مودي
لوالية اروناتشال براديش في
شمال شرق البالد على الحدود
بني البلدين والتي تطالب
الصني بالسيادة عليها وقالت
إنها تعارض أي أنشطة لقادة
هنود في املنطقة.
وقام مودي بالزيارة في
إطار سلسلة من اللقاءات
العامة في املنطقة بهدف
حشد التأييد لحزب بهاراتيا
جاناتا الهندوسي القومي قبل
انتخابات على مستوى البالد
تجرى في مايو املقبل.
ورغم بذل جهود في الدولتني
لتحسني العالقات الثنائية فإن
النزاعات بشأن منطقة الحدود
الجبلية ،التي تسببت في حرب
بينهما عام  ،1962بقيت قضية
حساسة.

"التحالف يستهدف
مواقع صنعاء

ائتالف عالوي :تنبيه الحلبوسي استهداف سياسي

الــى محكمة استئناف نينوى،
بـعــد االع ـت ــداء عـلـيــه مــن جانب
سيطرة تابعة للحشد الشعبي.
إلى ذلك ،وبينما وصل زعيم
ائتالف الوطنية رئيس الحكومة
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،أي ـ ـ ـ ــاد عـ ـ ـ ـ ــاوي ،ال ــى
القاهرة بدعوة رسمية ،أصدر
ً
ائ ـت ــاف ــه ب ـي ــان ــا اع ـت ـب ــر ف ـي ــه أن
التنبيه الذي وجهه اليه رئيس
ال ـب ــرل ـم ــان م ـح ـمــد الـحـلـبــوســي
ب ـشــأن غـيــابــاتــه ع ــن الـجـلـســات
مـهــددا بإقالته هــو «اسـتـهــداف
سياسي واضح».
وق ــال االئ ـتــاف ،فــي اجتماع
موسع عقده في مقره ببغداد:
«هـ ــذا ال ـك ـتــاب دل ـيــل اس ـت ـهــداف
سياسي واض ــح ورد فعل غير
م ـح ـس ــوب ع ـل ــى ال ـت ـصــري ـحــات
االخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة لـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاوي ،والـ ـ ـت ـ ــي
ان ـت ـقــد ف ـي ـهــا ،وان ـت ـق ــاده ل ــاداء
السلبي لرئيس مجلس النواب
وسياسته في الكيل بمكيالين».

ترامب يحتفظ بحقه
برفض مهلة عن خاشقجي

زريق

سباق روسي ــ إيراني على تجنيد خصوم األسد
تسهيل رغبة روسيا وإيران في كسب تعاطف المعارضين
لالحتماء بتلك الصفوف بــدال من مواجهة الـعــودة إلى
ً
جيش األسد حاليا.
وغداة إعالن توعد وزير الخارجية الروسية سيرغي
ً
فيرشينين بالقضاء على أوكار جبهة النصرة سابقا في
ً
ً
إدلب عاجال أم آجال في إطار عملية منظمة بشكل فعال،
أرسل الجيش السوري تعزيزات جديدة إلى محيط منطقة
خفض التصعيد في قسد ،قبل أن يوجه أمــس ضربات
مـكـثـفــة ف ــي ري ــف ح ـمــاة ال ـش ـمــالــي ف ــي وق ـل ـعــة المضيق
المشمولة باالتفاق الروسي -التركي.
وفي وقت سابق ،شدد فيرشينين على ضرورة تنفيذ
تركيا لــوعــودهــا فــي إقــامــة منطقة مـنــزوعــة الـســاح في
إدلــب واحـتــرام سيادة سورية وسالمة أراضيها «بــدون

سلة أخبار

ً
الرئيس العراقي برهم صالح مستقبال وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي في بغداد أمس األول(أ ف ب)

أرتال أميركية في األنبار
كـشــف مـصــدر أمـنــي عــراقــي عــن دخ ــول أرت ــال
عسكرية أميركية كبيرة إ لــى محافظة األ نـبــار،
غربي العراق ،باتجاه قاعدة «عين االسد» ،تحمل
ً
س ـيــارات نــوع همر ومــدافــع ومــدرعــات ،مرجحا
قدومها من سورية ،في حين قتل ثالثة جنود في
الجيش العراقي ،أمس ،في صحراء األنبار ،بعد
تعرض مركبتهم للتفجير.
جاء ذلك ،بينما رفضت زعامات قبلية بارزة
دعوات تطالب بالترويج لفكرة «مقاومة» القوات

األميركية ،في حــال قــررت البقاء فترة أطــول في
قاعدة عين األسد .وفي الوقت نفسهّ ،
وجه النائب
عن محافظة نينوى أحمد مدلول الجربا ،أمس،
رسالة الى اعضاء مجلس النواب بشأن الوجود
ً
األم ـي ــرك ــي ف ــي الـ ـع ــراق ،م ـع ـت ـبــرا أن ال ــوق ــت غير
مناسب لفتح المناقشات حــول هــذا األمــر« ،ألن
ً
ً
ظــروف البلد األمنية لم تستقر استقرارا كامال
إلى حد هذه اللحظة».

ذكرت قناة االخبارية السعودية
في ساعة متأخرة مساء أمس
األول ان "التحالف" الذي تقوده
الرياض في اليمن بدأ عملية
استهداف بالعاصمة اليمنية
صنعاء التي يسيطر عليها
املتمردون الحوثيون.
وقالت نقال عن التحالف إن
"العملية استهدفت موقعا
لتخزين وتجهيز الطائرات
بدون طيار وعربات اإلطالق في
صنعاء".
وأضاف التحالف أن "االستهداف
يتوافق مع القانون الدولي
االنساني" وأنه اتخذ "اجراءات
وقائية لحماية املدنيني".

ةديرجلا
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ً
ً
ً
غوايدو ال يستبعد تدخال عسكريا أميركيا لطرد مادورو
• واشنطن على اتصال مباشر بجيش فنزويال • رئيس المعارضة إلدخال المساعدات

عناصر من الحرس الوطني الفنزويلي يمنعون دخول المساعدات اإلنسانية من كولومبيا أمس األول

أعلن المعارض الفنزويلي
خوان غوايدو ،أنه مستعد
لكل شيء ،بما في ذلك
السماح بتدخل عسكري لطرد
نيكوالس مادورو من السلطة.

أب ــدى الـمـعــارض الفنزويلي
خ ــوان غ ــواي ــدو ،ال ــذي اعـتــرفــت
ً
ب ــه نـحــو أرب ـع ـيــن دول ــة رئـيـســا
ب ــال ــوك ــال ــة ل ـل ـب ــاد ،اس ـت ـع ــداده
لكل شيء ،بما في ذلك السماح
بتدخل عسكري أميركي لطرد
نيكوالس مادورو من السلطة.
إال أن رئيس البرلمان ّ
عبر في
مقابلة مع «وكالة فرانس برس»
(أ ف ب) ،أمس األول ،عن تأييده
لحلول «بأقل كلفة اجتماعية»
للتوصل إلى «انتخابات حرة»
تـخــرج فـنــزويــا مــن أس ــوأ أزمــة
في تاريخها المعاصر.
ً
وردا على سؤال عما إذا كان
س ـي ـتــردد ف ــي ال ـس ـمــاح بـتــدخــل
عسكري من الواليات المتحدة،
ق ــال غ ــواي ــدو ( 35ع ــام ــا) ال ــذي
درس ال ـه ـنــدســة« :س ـن ـف ـعــل كل

انقطاع الكهرباء يربك
حراس مادورو
تسبب انقطاع التيار الكهربائي أمــس األول ،أثناء مؤتمر
صـحــافــي للرئيس نـيـكــوالس مـ ــادورو بالقصر الــرئــاســي في
كاراكاس ،بحال من القلق ،ما دفع الحرس الرئاسي إلى تطويق
ُّ
مادورو لبضع دقائق ،وتعطل المؤتمر الصحافي إلى أن تمت
إعادة الكهرباء.
وتعاني مدن فنزويال انقطاعات متكررة للتيار في السنوات
األخيرة.

م ـ ــا ت ـق ـت ـض ـي ــه الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة ،كــل
م ــا عـلـيـنــا فـعـلــه إلن ـق ــاذ أرواح
بشرية ،ولنوقف موت أطفالنا.
سنفعل كل ما يمكن بأقل كلفة
اجتماعية ،وي ــؤدي إلــى إمكان
الحكم واالستقرار لنتمكن من
االستجابة للوضع الملح».
وتابع أن «ما يفعله مادورو
هو محاولة إيجاد عدو خارجي
ومحاولة إيجاد قضية مشتركة
مع جزء من اليسار العالمي .لكن
القضية ليست متعلقة بيمين
وي ـســار ،إنـهــا مسألة إنسانية،
وسـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــذل ق ـ ـ ـصـ ـ ــارى ج ـه ــدن ــا
ب ـط ــري ـق ــة م ـس ـت ـق ـلــة وسـ ـي ــادي ــة
إلنـهــاء حالة اغتصاب السلطة
وإقامة حكومة انتقالية وإجراء
انتخابات ّ
حرة».
وع ــن تقييمه لـخـطــر وج ــود
م ـج ـم ــوع ــات م ــدن ـي ــة سـلـحـتـهــا
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات ،ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ت ـخ ـلــى
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش عـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادورو ،قـ ــال
غ ــواي ــدو« :بــإرادت ـنــا السياسية
وب ــال ـت ـع ــاون يـمـكـنـنــا أن نقلل
مــن ذل ــك بـســرعــة كـبـيــرة ،ولـهــذا
السبب مــن المهم طلب حماية
الـ ـم ــوج ــودات ال ـف ـنــزوي ـل ـيــة فــي
ال ـعــالــم لـمـنــع اس ـت ـخــدام ـهــا في
تمويل مجموعات غير نظامية».
وحـ ــول ت ـك ــدس ال ـم ـســاعــدات
اإلنسانية األميركية الموجهة
إل ــى ف ـنــزويــا ف ــي مـسـتــودعــات
ع ـلــى الـ ـح ــدود ف ــي كــولــومـبـيــا،
وال ـ ـتـ ــي ت ــوع ــد م ـ ـ ـ ــادورو بـمـنــع
وصولها ،حذر غوايدو ضباط

في إطار االحتجاجات شبه اليومية على حكم
الرئيس السوداني عمر البشير ،المستمر منذ 30
عاما ،والتي بــدأت  19ديسمبر الماضي ،بعدما
حاولت الحكومة رفع أسعار الخبز ،هاجمت قوات
ّ
األمن بقنابل الغاز المسيل للدموع مصلين ،أمس
األول ،عند «مسجد السيد عبدالرحمن المهدي بود
نوباوي» ،أحد المساجد الرئيسية في العاصمة
الخرطوم بعد صالة الجمعة ،ما أسفر عن تعرض
عدد من المصلين لإلصابة أو االختناق.
وأع ـل ــن «حـ ــزب األم ـ ــة» ال ـم ـع ــارض الــرئـيـســي،
ال ــذي يتزعمه رئـيــس ال ــوزراء الـســابــق الـصــادق
المهدي ،في بيان« ،أطلقت أجهزة النظام القمعي
الغاز المسيل للدموع بكثافة داخل حرم مسجد
السيد عبدالرحمن المهدي عقب صالة الجمعة
مباشرة».
وأضاف الحزب« :استمر قصف المسجد وعربة

(رويترز)

الـ ـجـ ـي ــش م ـ ــن ع ــرقـ ـل ــة وص ـ ــول
المساعدات وسط انتشار واسع
النطاق لألمراض وسوء التغذية
بسبب انهيار اقتصادي ناجم
عن تضخم هائل.
وقال« :أريد أن أرى كم ضابطا
بالجيش على استعداد الرتكاب
ج ــرائ ــم ض ــد اإلن ـس ــان ـي ــة بـعــدم
ال ـس ـمــاح بــإن ـقــاذ أرواح الـنــاس
األكثر ضعفا .ما بين  250و300
أل ــف ش ـخــص ي ــواج ـه ــون خطر
ال ـم ــوت إذا ل ــم ي ـل ـقــوا اهـتـمــامــا
فوريا».

مادورو
إال أن ال ــرئ ـي ــس ال ـف ـنــزوي ـلــي
س ـخــر م ــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
«لتقديمها ّ
كميات صغيرة من
ا لـمـســا عــدات بينما تبقي على
عقوبات تتسبب في منع نحو
 10مليارات دوالر مــن منشآت
النفط البحرية والعائدات».
و فــي مؤتمر صحافي عقده
أمــس األول ،بالقصر الرئاسي
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــاصـ ـ ـم ـ ــة ك ـ ـ ـ ــاراك ـ ـ ـ ــاس،
أوضح مــادورو أن «فنزويال لن
تـقـبــل اس ـت ـعــراض الـمـســاعــدات
االن ـس ــان ـي ــة الـ ـم ــزع ــوم ــة ،ألن ـنــا
ّ
متسولين» .وتابع «إنهم
لسنا
يـقــدمــون لـنــا ورق الـمــراحـيــض
م ـ ـثـ ــل الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـلـ ـقـ ـي ــه ال ــرئـ ـي ــس
األميركي دونالد ترامب لشعب
بويرتوريكو».
وقـ ـ ــال« :هـ ـن ــاك إم ـب ــراط ــوري ــة

أم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة طـ ــام ـ ـعـ ــة ب ـ ـ ـثـ ـ ــروات
ال ـ ـف ـ ـنـ ــزوي ـ ـل ـ ـي ـ ـيـ ــن ،ول ـ ـ ـ ــو ك ــان ــت
فـ ـن ــزوي ــا ت ـن ـت ــج الـ ـبـ ـط ــاط ــا أو
الموز ،لما وقعت داخل اإلعصار
اإلمبريالي».
ولـفــت إل ــى أن ت ــرام ــب ،يـهـ ّـدد
ال ـ ـ ـسـ ـ ــام فـ ـ ــي ف ـ ـ ـنـ ـ ــزويـ ـ ــا ،ع ـبــر
تهديدها باحتالل عسكري.
واعتبر أن سياسات واشنطن
تجاه بالده تشبه سياساتها في
دول مثل ليبيا والعراق وسورية
وأفغانستان.
وكــانــت طليعة الـمـســاعــدات
األم ـي ــرك ـي ــة وص ـل ــت ع ـل ــى مـتــن
شــاح ـنــات الـخـمـيــس الـمــاضــي،
إلى مدينة كوكوتا الكولومبية
المجاورة للحدود مع فنزويال.
فــي المقابل ،وصلت سفينة
ت ــابـ ـع ــة ل ـل ـج ـي ــش ال ـف ـن ــزوي ـل ــي

ّ
محملة بمئة طن من المساعدات
اإلنـســانـيــة صـبــاح أم ــس األول،
إلى هافانا التي ضربها إعصار
األسبوع الفائت.

اتصاالت مباشرة
وفــي واشنطن ،قــال مسؤول
رف ـ ـيـ ــع الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ف ـ ــي ال ـب ـي ــت
األبيض ،إن الواليات المتحدة
ت ـ ـج ـ ــري ات ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت مـ ـب ــاش ــرة
م ــع أف ـ ـّـراد ف ــي جـيــش ف ـنــزويــا،
وت ـح ــض ـه ــم ع ـل ــى ال ـت ـخ ـلــي عــن
مادورو.
وأضاف المسؤول في مقابلة
م ــع «رويـ ـت ــرز» طــالـبــا ع ــدم ذكــر
اس ـمــه ،أن إدارة تــرامــب تتوقع
الـ ـم ــزي ــد مـ ــن االنـ ـشـ ـق ــاق ــات فــي
صفوف الجيش الفنزويلي.

وذكر أن الحكومة األميركية
تتوقع أيضا أن يفعل الحلفاء
األوروبيون المزيد على األرجح
لـمـنــع مـ ـ ــادورو م ــن ت ـحــويــل أو
إخ ـفــاء أص ــول الـحـكــومــة خــارج
البالد.
وأوضح أن واشنطن تملك كل
األدوات للضغط على مــادورو
وم ـع ــاون ـي ــه «ل ـل ـق ـبــول بــانـتـقــال
ديمقراطي شرعي».
وق ــال م ـســؤول أمـيــركــي ثــان
ومـ ـص ــدر م ـط ـلــع ل ـ ـ «روي ـ ـتـ ــرز»،
إن الحكومة األميركية تبحث
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ع ـ ـ ـقـ ـ ــوبـ ـ ــات م ـح ـت ـم ـل ــة
ع ـل ــى م ـس ــؤول ـي ــن ف ــي الـجـيــش
والمخابرات في كوبا ،إذ تقول
إنـهــم يـســاعــدون مـ ــادورو على
البقاء في السلطة.
(عواصم  -وكاالت)

• أقدم شركة طيران إيرانية للبيع • خطيب مشهد يتشبه بالخميني
قال رئيس مركز الدراسات االستراتيجية
للجيش اإليراني العميد أحمد بوردستان
إن القوات المسلحة اإليرانية ترصد جميع
القواعد األميركية في المنطقة ،مؤكدا أن
ُ
طهران لن تباغت من قبل واشنطن ،التي
تزيد الضغوط االقتصادية والدبلوماسية
عليها ،إلرغامها على إبرام معاهدة شاملة.
وصــرح المسؤول اإليــرانــي مساء أمس
األول بــأن القوات المسلحة حــددت جميع
التحركات الداخلية واإلقليمية والعالمية،
وترصد بدقة كل تحركات السفن الحربية
الموجودة في الخليج.
وأض ــاف قــائــد الـقــوة الـبــريــة الـســابــق ان
«إيــران اثبتت على مــدى األعــوام األربعين
ال ـم ــاض ـي ــة أنـ ـه ــا لـ ــم ت ـع ـتــد ع ـل ــى أي ب ـلــد،

وأن ق ــدرات ـه ــا ال ــدف ــاع ـي ــة ه ــي ل ـل ــدف ــاع عن
الجمهورية اإلسالمية».
وف ـ ــي وق ـ ــت ت ـت ـهــم ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
طهران بمخالفة قرار مجلس األمن الدولي
الــداعــم لــاتـفــاق ال ـن ــووي ،بــإجــراء تـجــارب
صاروخية بالستية ،قال المتحدث باسم
الخارجية اإليرانية بهرام قاسمي إن بالده
ستواصل جهودها لزيادة قدرتها الدفاعية
وال ـص ــاروخ ـي ــة« ،وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة لن
تتمكن من عرقلة تطورنا».
واتهم قاسمي واشنطن بمحاولة صرف
األنظار عما وصفه بـ«خطأ االنسحاب من
االتفاق النووي» ،الفتا إلى أن الــدول التي
تنتهك القرار هي التي انسحبت من االتفاق،
في إشارة إلى الواليات المتحدة.

وجاء ذلك ،بعد يوم من كشف «الحرس
الثوري» عن صاروخ بالستي جديد يبلغ
مداه  1000كلم.
في سياق منفصل ،أثــارت صــورة ،ظهر
فيها خطيب جمعة مدينة مشهد ،أحمد
علم الهدى ،وهو يتلقى التحية العسكرية
من أفراد بالقوات الجوية ،جدال واسعا بين
صـفــوف المحافظين ،باعتبارها تشبها
بلقاء روح الله الخميني بضباط القوات
الجوية في أحداث ثورة .1979
من جهة أخرى ،كشفت وكالة أنباء مهر،
أمس ،عن طرح أسهم شركة «كارون» ،أقدم
شركة للخطوط الجوية المدنية في إيران،
في مزايدة عامة.
(طهران  -أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

«الديمقراطي» األميركي محرج ومنقسم بعد دعم نائبتين لـ BDS
بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن مـ ـ ــع اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــان عــن
جولة يقوم بها كبير مستشاري
ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ج ــاري ــد كــوشـنــر
تشمل  5دول فــي المنطقة لطرح
الشق االقـتـصــادي لمبادرة سالم
أميركية مرتقبة بين الفلسطينيين
وإس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ،رفـ ـ ـض ـ ــت ال ـس ـل ـط ــة
الفلسطينية دعوة لحضور مؤتمر
وزاري تـعـقــده اإلدارة األمـيــركـيــة
فــي الـعــاصـمــة الـبــولـنــديــة وارس ــو
األس ـب ــوع الـمـقـبــل؛ لـبـحــث عملية
السالم في الشرق األوسط.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ك ـ ـب ـ ـيـ ــر الـ ـمـ ـف ــاوضـ ـي ــن
الفلسطينيين صائب عريقات عبر
تويتر أمــس األول« :فيما يتعلق
بتوجيه دعوة لنا ،نستطيع القول
إن ــه ج ــرى ات ـصــال ال ـيــوم فـقــط من
الجانب البولندي ،موقفنا مــازال
واضحا :لن نحضر المؤتمر ونؤكد
أنـ ـن ــا ل ــم نـ ـف ــوض أحـ ـ ــدا لـلـحــديــث
باسم فلسطين» .واعتبر أن مؤتمر
وارســو «محاولة لتجاوز مبادرة
السالم العربية وتدمير المشروع
الوطني الفلسطيني».
في موازاة ذلك ،رأت حركة «فتح»
الـفـلـسـطـيـنـيــة أن مــؤت ـمــر وارس ــو
«مــؤامــرة هدفها تصفية القضية
الفلسطينية ،ومـحــاولــة أميركية

ـ إسرائيلية ،لتمرير صفقة العار
والـ ـت ــروي ــج ألفـ ـك ــار ال يـقـبـلـهــا أو
يتعاطى معها إال كل خائن للقدس
واألقصى والقيامة».
وشدد عضو المجلس الثوري
لـ «فتح» ،والمتحدث باسم الحركة
أس ــام ــة ال ـقــواس ـمــي ،ع ـلــى أن «أي
م ـحــاولــة لــال ـت ـفــاف ع ـلــى منظمة
التحرير الفلسطينية ،هي مجرد
قفزة في الهواء ،ومحاولة مكتوب
عليها بالفشل المحتوم».
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ـ ــك ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ك ـش ـف ــت
الـقـنــاة اإلســرائـيـلـيــة الـعــاشــرة عن
«وث ـي ـقــة ســريــة م ـســربــة» تــؤكــد أن
العاهل الـسـعــودي ،الملك سلمان
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز ،ح ـ ـسـ ــم مـ ــوضـ ــوع
ً
العالقات مع إسرائيل ،مؤكدا رفض
المملكة التطبيع معها.
ونقلت الـقـنــاة عــن دبلوماسي
إسرائيلي رفيع أن وزارة الخارجية
اإلســرائـيـلـيــة أع ــدت وثـيـقــة سرية
دي ـس ـم ـبــر ال ـم ــاض ــي ق ــدم ــت فيها
ت ـقــديــرات ـهــا ل ـمــوضــوع ال ـعــاقــات
مع الرياض ،موضحة أن األخيرة
ً
غ ـيــر م ـس ـت ـعــدة ح ــال ـي ــا للتطبيق
أو الـمــوافـقــة على مقترح السالح
األم ـي ــرك ــي ال ـم ـع ــروف إع ــام ـي ــا بـ
«صفقة القرن» دون تقديم تنازالت

بانكوك :سحب ترشيح
شقيقة الملك لرئاسة الحكومة

واشنطن تضغط على
«طالبان» لدفعها للسالم

السلطة الفلسطينية ترفض حضور «مؤامرة وارسو»
س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة م ـ ـل ـ ـمـ ــوسـ ــة لـ ـلـ ـط ــرف
الفلسطيني.
وفـ ــي م ــؤش ــر آخـ ــر ع ـل ــى تـعـثــر
جـ ـ ـه ـ ــود نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ال ـ ـ ـ ـ ــذي ب ـشــر
ب ـ ـق ـ ــرب تـ ـطـ ـبـ ـي ــع ال ـ ـع ـ ــاق ـ ــات مــع
الــدول العربية ،علق نائب رئيس
شـ ــرطـ ــة دبـ ـ ـ ــي ،ضـ ــاحـ ــي خ ـل ـف ــان،
عبر «تويتر» على منشور لــوزارة
الخارجية اإلسرائيلية بموقعها
اإلل ـك ـت ــرون ــي ح ـمــل عـ ـن ــوان «فـتــح
سـ ـف ــارات إســرائ ـي ـل ـيــة اف ـتــراض ـيــة
ف ــي دول الـخـلـيــج» وصـ ــورة كتب
عليها إسرائيل واإلمارات ،بالقول:
«ال أه ــا وال مــرح ـبــا بــال ـس ـفــارات
اإلسرائيلية في الخليج حتى ولو
كانت افتراضية».
وقال خلفان« :بإمكان إسرائيل
أن تكون شريكا قويا في منظومة
الشرق األوسط ،ال شريكا متربصا
به إذا أعطت الحقوق ألصحابها.
إذا كانت تريد معاملة الجار للجار
عليها أال تلعب بالنار».
فـ ــي سـ ـي ــاق آخ ـ ـ ــر ،أدى إعـ ــان
نــائـبـتـيــن مـسـلـمـتـيــن ف ــي ال ـحــزب
الديمقراطي األميركي ،هما إلهان
عمر ورشيدة طليب ،المنتميتان
إل ــى ال ـج ـنــاح ال ـي ـســاري الـمـتـشــدد
لـلـحــزب ،دعمهما العلني لحركة

سلة أخبار

أعلن حزب «راكستا تشارت»
الجديد في تايلند ،أمس،
امتثاله ألمر ملكي بمنع
ترشيح أميرة لرئاسة
الحكومة.
ويمنع قرار الحزب األميرة
أوبولراتانا من ترشحها غير
المسبوق لرئاسة الحكومة
ويأتي بعد توبيخ استثنائي
من شقيقها األصغر الملك
ماها فاجيرالونكورن.
وكان «راكستا تشارت»
المرتبط بأسرة رئيس
الوزراء السابق ثاكسين
شيناواترا أعلن أمس األول،
أن األميرة هي مرشحته
لالنتخابات.
لكن الملك نسف في اليوم
نفسه مسعى ترشحها
في بيان حاد اللهجة ذكر
أن دخول أعضاء كبار من
األسرة الملكية معترك
السياسة مناف للتقاليد
والثقافة الوطنية «وغير
الئق».
(بانكوك  -أ ف ب)

السودان :األمن يهاجم محتجين في مسجد طهران :نراقب «القواعد األميركية» في المنطقة
الحبيب اإلمام الصادق المهدي ،وضرب المصلين
وتوجيه السالح في وجههم ومحاصرة المسجد
بــواس ـطــة مـيـلـيـشـيــات األم ـ ــن ،م ـمــا أدى إلصــابــة
واختناق عدد من المصلين».
كما اندلعت االحتجاجات في مناطق أخرى من
الـخــرطــوم ،أمــس األول ،حيث أغلق المتظاهرون
الطرق بإطارات محترقة وفروع األشجار ،وفرقت
قوات األمن االحتجاجات بالغاز المسيل للدموع.
وشــرقــا ،قــام المئات بمسيرة في مدينة خشم
القربة ،مسقط رأس معلم توفي أثناء االحتجاز
بعد اعتقاله بسبب مشاركته في االحتجاجات.
في المقابل ،قال وزير الدولة في وزارة اإلعالم
واالتصاالت مأمون إبراهيم ،أمس ،إن إطالق سراح
الصحافيين المعتقلين أثناء األحداث سيتم «خالل
الساعات المقبلة».
(الخرطوم  -رويترز ،األناضول)

دوليات

( BDSح ــرك ــة م ـقــاط ـعــة إســرائ ـيــل
وسـ ـ ـح ـ ــب االس ـ ـت ـ ـث ـ ـم ـ ــارات م ـن ـهــا
ومعاقبتها) ،إلى إحراج قادة هذا
الحزب ،وإلى فتح ثغرة في العالقة
التاريخية المتينة لهذا الحزب مع
إسرائيل.
وتـ ـ ـق ـ ــول طـ ـلـ ـي ــب ( 42عـ ــامـ ــا)
المتحدرة من أصــول فلسطينية،
إنـهــا تــريــد تسليط األض ــواء على
«مسائل مثل العنصرية وخروقات
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ل ـل ـح ـق ــوق اإلن ـس ــان ـي ــة
للفلسطينيين».
أم ـ ــا إلـ ـ ـه ـ ــان عـ ـم ــر ( 37ع ــام ــا)
الوحيدة في مجلس النواب التي
ترتدي الحجاب ،فتعتبر أن وضع
األقليات الدينية في إسرائيل سيئ
كأنظمة فــي الـشــرق األوس ــط مثل
إيران وغيرها.
وأثارت هذه التصريحات ضجة
كبيرة في مجلس النواب .ووصف
النائب الجمهوري لي زيدلين كالم
عـمــر بــأنــه ع ـب ــارة «ع ــن حـقــد ضد
إسرائيل ،نابع من معاداة للسامية،
وبدأنا نرى كيف تتسلل إلى قلب
الـسـيــاســة األمـيــركـيــة حـتــى داخــل
ممرات الكونغرس».
واتهمت المجموعة الجمهورية
فــي مجلس الـنــواب قـيــادة الحزب

صعدت الواليات المتحدة
من وتيرة هجماتها على
حركة «طالبان» إلى أعلى
مستوياتها منذ عام 2014
إلرغام زعمائها على إبرام
اتفاق سالم مع كابول في
أسرع وقت ،يتيح لواشنطن
سحب قواتها من هناك.
ونقلت صحيفة «نيويورك
تايمز» عن مسؤولين من
وزارة الدفاع األميركية
(البنتاغون) ،إن غارات
جوية وعمليات برية مكثفة
ضد «طالبان» في الفترة
األخيرة تمثل «سلسلة
هجمات منسقة على مقاتلي
وقياديي طالبان وتهدف إلى
توفير ورقة ضغط إضافية
بيد المفاوضين األميركيين
في أول مفاوضات مباشرة
مستمرة مع طالبان».
(واشنطن  -آر تي)

هايتي :قتلى بتظاهرات
ضد الحكومة

لقي العديد من األشخاص
حتفهم خالل تظاهرات ضد
الحكومة في هايتي ،أفقر
دول نصف الكرة الغربي.
وطالب مئات المتظاهرين
باستقالة الرئيس جوفينيل
مويس ،كما أحرقوا
المتاريس التي أقيمت في
الشوارع وأحرقوا عددا
من السيارات في العاصمة
بورت أو برينس .وردت
الشرطة على االحتجاجات
باستخدام الغاز المسيل
للدموع.
ويتهم المتظاهرون الحكومة
باختالس أموال من صندوق
المعونات المخصصة في
األصل إلعادة بناء البالد
بعد زلزال  2010المدمر.
(بورت أو برينس  -د ب أ)

لندن« :حزب بريكست»
بدعم من فاراج
فلسطينيون يشيعون أمــس جثمان فتى سقط بــرصــاص إســرائـيـلــي خــال تظاهرات
(أ ف ب)
			
«مسيرات العودة» بجنوب قطاع غزة أمس األول
الــدي ـم ـقــراطــي بـتـشـجـيــع «خ ـطــاب
ك ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــة وع ـ ـ ـ ـ ــدم ت ـ ـسـ ــامـ ــح إزاء
إسرائيل».
وس ـ ـ ــارع ـ ـ ــت «رابـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة رف ـ ــض
التشهير» ،المعروفة بنشاطاتها
في مجال محاربة معاداة السامية،
إلــى رفــض إجــراء أي مقارنة «بين
إس ــرائ ـي ــل الــديـم ـقــراط ـيــة وأنـظـمــة
دينية قمعية».
وأقر مجلس الشيوخ ،األسبوع
الماضي ،بأغلبية كبيرة «قانون
محاربة مقاطعة إســرائـيــل» الــذي
ي ـت ـيــح ل ـل ـس ـل ـطــات ال ـع ــام ــة رف ــض
دعوات لتقديم عروض من شركات
تقاطع إسرائيل.
ً
وتـبـيــن أن  22ديـمـقــراطـيــا من

أصـ ــل  47عـ ــارضـ ــوا هـ ــذا ال ـن ــص،
معتبرين أنه يخرق حق المقاطعة
االق ـت ـصــاديــة ،ال ـتــي تـعـتـبــر ج ــزءا
مــن حــريــة التعبير الـتــي يحميها
الدستور األميركي.
ومع أن مسؤولين ديمقراطيين
سارعوا إلى الدفاع عن النائبتين
المسلمتين اللتين تنفيان أي ميول
معادية للسامية ،فــإن مواقفهما
تحرج الحزب وتقسمه.
وأوضح ألفين روزنفيلد ،مدير
مــؤسـســة رص ــد م ـع ــاداة الـســامـيــة
الـ ـمـ ـع ــاص ــرة ،أن ـ ــه «ف ـ ــي ح ـ ــال م ــال
الحزب الديمقراطي نحو اليسار
ال ـم ـت ـطــرف ،واب ـت ـعــد ع ــن ال ــرواب ــط
التقليدية ألميركا مــع أحــد أقــرب

حلفائها ،فسيعاني بالطبع في
صناديق االقتراع» ،وسيؤدي ذلك
إلى نفور الناخبين الديمقراطيين
ال ـم ـع ـت ــدل ـي ــن ،وب ـي ـن ـه ــم ال ـي ـه ــود
ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــون ،ق ـب ـيــل ان ـت ـخــابــات
الرئاسة عام .2020
ووع ـ ــد ال ـي ــوت ان ـغ ــل ،الــرئـيــس
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ل ـل ـج ـن ــة الـ ـش ــؤون
الخارجية في مجلس النواب ،بعدم
ت ـجــاهــل ت ـصــري ـحــات ال ـه ــان عمر
التي وصفها بأنها كانت «جارحة
بالفعل» .
ولمواجهة تــزايــد نـفــوذ التيار
اليساري في الحزب الديمقراطي،
أنشأ نواب ديمقراطيون مجموعة
موالية إلسرائيل داخل الكونغرس.

أعلنت اللجنة االنتخابية
البريطانية والدة حزب
جديد يحمل اسم «حزب
بريكست» سيشارك في
االنتخابات المقبلة.
ويحظى هذا الحزب بدعم
النائب األوروبي نايجل
فاراج ،المعروف بموقفه
الداعم بشدة لخروج المملكة
المتحدة من االتحاد
االوروبي ،كما كان أبرز
الناشطين خالل االستفتاء
حول بريكست عام .2016
(لندن  -أ ف ب)
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موسى :طرح «التعديالت» للحوار يجنبنا السوء ترامب يعد كيم «الموهوب» بتحويل
مساع في البرلمان المصري لنزع حصانة خالد يوسف
كوريا الشمالية إلى «صاروخ اقتصادي»
ٍ
●
ً
طبيب البيت األبيض :الرئيس ّ
بصحة ّ
جيدة جدا

القاهرة  -حسن حافظ

على وقع تحرك البرلمان لتعديل الدستور،
بما يسمح ببقاء الرئيس المصري الحالي
عبدالفتاح السيسي رئيسا حتى عام ،2034
دعا المرشح الرئاسي األسبق والدبلوماسي
المحنك عمرو موسى ،أمــس ،إلــى عقد حوار
وطـنــي شــامــل بـشــأن الـتـعــديــات ،مــع إش ــراك
مختلف المنابر السياسية فيه لتجنيب البالد
ما وصفه بـ»الحالة السلبية».
مـ ــوسـ ــى ،الـ ـ ــذي يـ ـع ــد أحـ ـ ــد أشـ ـه ــر وزراء
الـخــارجـيــة فــي مـصــر ،كـتــب عـلــى «فـيـسـبــوك»
أمس« :تسود مصر حالة من الترقب والتساؤل،
ُبسبب الغموض الــذي يلف تعديالت قدمها
خ ـمــس أع ـض ــاء مـجـلــس ال ـن ــواب عـلــى بعض
نـصــوص الــدسـتــور ،مــن الـخـطــورة بمكان أن
يـتـحــول ال ـتــرقــب وال ـت ـســاؤل ليصبحا حــالــة
سلبية تعم الـبــاد ،قد تكون لها نتائج غير
محمودة» .وأضاف رئيس «لجنة الخمسين»،
التي أشرفت على صياغة الدستور الحالي،
إن «لجنة الخمسين صاغت مشروع الدستور
بناء على نــص مبدئي أعــدتــه لجنة العشرة
المشكلة من فقهاء دستوريين وقانونيين ،ثم
ً
ً
دعت إلى جلسات استماع دامت شهرا كامال،
ً
ً
ً
وأطلقت حــوارا مجتمعيا فريدا أتيح منبره
لجميع فئات المجتمع بشفافية كاملة ،وفي
جلسات مفتوحة مذاعة».
وط ــال ــب م ــوس ــى ال ـب ــرل ـم ــان ب ـ ـ ــ«أن ت ــراع ــي
ال ـت ـع ــدي ــات روح ال ــدس ـت ــور وقـ ــواعـ ــده .هــذا
مــا يأمله الـنــاس ويـتــداولــونــه فــي أحاديثهم
ومنتدياتهم» ،داعـيــا ل ـ «حــوار وطـنــي فسيح
بـشــأن التعديالت تـتــاح لــه مختلف المنابر،
وعلى رأسها منبر البرلمان ،وأن يتاح للرأي
والـ ــرأي الـمـعــارض الـمـجــال لتفعيل ال ـحــوار،
ً
إثـ ً
ـراء للحركة السياسية في البالد ،وتأمينا
لمصداقية حركة التعديل».

وعد الرئيس األميركي دونالد ترامب ،كوريا
الشمالية ب ــاالزده ــار االق ـت ـصــادي والــرفــاهـيــة
نتيجة للمفاوضات معها .وقال إن هذه البالد
تحت قيادة كيم جونغ أون «الموهوب» ستصبح
«صاروخا اقتصاديا».
وك ـت ــب ت ــرام ــب ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» ال ـل ـي ـلــة قبل
الماضية« :كــوريــا الشمالية ،تحت قـيــادة كيم
ً
ً
ً
جونغ أون ،ستصبح مــركــزا اقتصاديا رائعا.
قد يفاجئ الكثيرين ،لكنه لن يفاجئني ،ألنني
ً
أعرفه جيدا وأتفهم كم هو قادر .كوريا الشمالية

رئيس األركان خالل جولة في السويس الخميس الماضي
وش ــدد عـلــى أن دس ـتــور مـصــر ي ـقــوم على
أع ـمــدة سبعة هــي «مــدنـيــة الــدولــة والـحـكــم»،
و«الحقوق وااللتزامات؛ الحريات والضوابط»،
و«التنمية المستدامة والعدالة االجتماعية
والوحدة الوطنية» ،و«الفصل بين السلطات»،
و«اسـ ـتـ ـق ــال الـ ـقـ ـض ــاء» ،و«تـ ـ ـ ــداول ال ـس ـل ـطــة»،
و«اإلصالح اإلداري والالمركزية».
في غضون ذلك ،بدأ السيسي زيارة رسمية
إلى العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا ،أمس ،إذ
من المقرر أن يتسلم رئاسة االتحاد اإلفريقي
ال ـيــوم ،مــدة سنة كــامـلــة ،خــال مشاركته في
أعمال الدورة العادية الثانية والثالثين لقمة
رؤساء الدول والحكومات باالتحاد.
في هذه األثناء ،قال وزير الخارجية سامح
شكري إن القمة اإلفريقية تمثل فرصة لتعزيز
الـقـضــايــا ال ـتــي تـهـتــم بـهــا ال ـقــاهــرة .وأض ــاف
ف ــي ت ـصــري ـحــات ع ـلــى هــامــش م ـشــارك ـتــه في
االجـتـمــاعــات التمهيدية لــاتـحــاد اإلفــريـقــي،
أم ــس« :لــديـنــا أم ــل كـبـيــر فــي تفعيل اتفاقية

منطقة التجارة الحرة اإلفريقية ،ونتوقع خالل
األشهر الــ 6المقبلة أن تدخل االتفاقية حيز
النفاذ ،لتصبح أرضية قوية لزيادة التبادل
التجاري بين الدول اإلفريقية».
ف ــي ش ـ ــأن آخـ ـ ــر ،ووسـ ـ ــط اس ـت ـن ـف ــار أم ـنــي
وإجــراءات تأمينية مشددة ،انطلقت الدراسة
في الجامعات والمدارس المصرية مع بداية
الفصل الدراسي الثاني ،أمس.
إلى ذلك ،مر أمس عام على إطالق العملية
الشاملة سيناء  ،2018والتي أطلقتها القوات
المسلحة بمعاونة جهاز الشرطة للقضاء على
البؤر اإلرهابية.
من جهة أخرى ،كشفت مصادر في البرلمان
الـمـصــري ،عــن مـســاع يـقــودهــا ائ ـتــاف «دعــم
م ـص ــر» ل ــرف ــع ال ـح ـصــانــة ع ــن ال ـم ـخــرج خــالــد
يوسف ،على خلفية تسريب «فيديو إباحي»
لـمـمـثـلـتـيــن م ـغ ـم ــورت ـي ــن ،ب ـع ــد ورود اس ـمــه
ف ــي تـحـقـيـقــات تـجــريـهــا الـنـيــابــة ال ـعــامــة مع
الممثلتين.

ً
ستصبح صاروخا ،ولكن من نوع آخر .صاروخ
اق ـت ـص ــادي» .ف ــي وق ــت س ــاب ــق ،ق ــال ت ــرام ــب ان
اجتماعه الـثــانــي مــع كيم جــونــغ أون سيعقد
يومي  27و 28من فبراير الجاري في العاصمة
الفيتنامية هانوي .من ناحية أخرى ،أعلن كبير
ّ
أطباء البيت األبيض شــون كونلي ،أن ترامب
ّ
ً
ّ
«بصحة ّ
جيدة جدا» ،وذلك إثر
( 72عاما) يتمتع
خضوعه لفحوص ّ
طبية استغرقت أربع ساعات.
وقال كونلي في بيان ،أمس األولّ :
يسرني أن
ّ
ّ
ّ
بصحة
أعلن أن رئيس الواليات المتحدة يتمتع

ّ
ّ
ً
ّ
جيدة جـ ّـدا وأتوقع أن يظل كذلك لحين انتهاء
واليته الرئاسية ،وإلى ما بعد ذلك.
من ناحية اخرى ،تقدمت امرأة ثانية باتهام
ب ــاالع ـت ــداء الـجـنـســي ض ــد نــائــب حــاكــم والي ــة
فيرجينيا ،لتعمق الفضيحة الناجمة عن ظهور
حاكم الوالية في صورة عنصرية.
واتـهـمــت مـيــرديــث وات ـس ــون نــائــب الحاكم
جــاس ـتــن ف ـيــرفــاكــس ب ـ ــاالغ ـت ـصــاب «الـمـتـعـمــد
والـعـنـيــف» عـنــدمــا كــانــا طالبين فــي «جامعة
ديوك» عام .2000

ً
ً
سالفيني يصحح تصريحا «استفزازيا» بشأن فرنسا

بوتين يقبل «بارتياح» دعوة «االئتالف الشعبوي» لزيارة إيطاليا
ً
غداة استدعاء فرنسا سفيرها في إيطاليا احتجاجا على ما اعتبرته
ّ ً
«تهجما» عليها ،حاول وزير الداخلية اإليطالي ماتيو سالفيني أمس
تصحيح تصريح استفزازي جديد له ،عندما قال إنه ينوي «استدعاء»
نظيره الفرنسي كريستوف كاستانير إلــى رومــا لمناقشة المسائل
الخالفية بين البلدين.
وقــال سالفيني زعيم حزب «الرابطة» اليميني المتطرف في بيان
ً
ً
أمــس« :ال أريــد وال يمكنني أن أستدعي أح ــدا ،ســأكــون م ـســرورا بأن
استقبل في إيطاليا في أقــرب وقت ممكن زميلي الفرنسي لمناقشة
ّ
المشاكل وحلها».
وكــان تصريح سالفيني امــس األول اثــار غضب كاستانير وقــال
ُفي مقابلة مع قناة  BFMTVالتلفزيونية اإلخبارية الفرنسية« :أنا ال
ّ
أستدعى ،الحوار مستمر بيننا ويجب أن يتسم باالحترام».
ّ
والرد بين الوزيرين غداة استدعاء فرنسا سفيرها
وأتى هذا األخذ

في إيطاليا بعد سلسلة تصريحات لسالفيني وشريكه في االتئالف
الحكومي الشعبوي لويجي دي مايو ،زعيم «حركة  5نجوم».
وبلغ استياء باريس ذروتــه مع لقاء دي مايو الثالثاء الماضي،
محتجين من «السترات الصفراء» الذين يتظاهرون منذ أسابيع ّ
ّ
ضد
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
من ناحية أخرى ،أفاد السفير الروسي في روما ،سيرغي رازوف،
بأن الرئيس فالديمير بوتين« ،قبل بارتياح دعوة من القيادة اإليطالية
لزيارة روما ،وسيتم االتفاق على المواعيد المحددة للزيارة من خالل
ً
ً
القنوات الدبلوماسية» .ويظهر سالفيني ودا تجاه بوتين سالكا بذلك
نفس السلوك الــذي تعتمده أحــزاب اليمين المتشدد االوروبـيــة مثل
مارين لوبن زعيمة «التجمع الوطني» الفرنسي .امــا « 5نجوم» فقد
عارضت مررا العقوبات االوروبية المفروضة على روسيا.
(روما  -أ ف ب)
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٢٩

رﻳﺎﺿﺔ
ّ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺮﺑﺺ ﺑﻌﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺟﺮﺧﻲ ﻹﻗﺎﻟﺘﻪ
ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺴﻴﺮ ﺑﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﺳـﺘـﺒـﺸــﺮ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟـﻌــﺮﺑــﺎوﻳــﺔ
ً
ﺧ ـﻴــﺮا ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﺳـﻤـﻌــﻮا وﻗ ــﺮأوا
ﺗ ـﺼــﺮﻳ ـﺤــﺎت أﻋ ـﻀ ــﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﻴﻬﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ ،واﻟ ـﺘ ــﻲ أﻛ ــﺪوا
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼﻟ ـﻬ ــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ
اﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮار ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ اﻷﻟـ ـﻌ ــﺎب
واﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ ،وأﻧــﻪ ﻻ ﻣﺴﺎس
ﺑﺄﺣﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻧﺘﻤﺎء.
إﻻ أن ﻣـ ــﺎ ﻳـ ـﺤ ــﺪث ﻋـ ـﻠ ــﻰ أرض
اﻟ ـ ــﻮاﻗ ـ ــﻊ ﻳ ـﺴ ـﻴ ــﺮ ﻋ ـﻜ ــﺲ ﻣـ ــﺎ ﻫـ ــﻮ ﻣ ـﻌ ـﻠــﻦ،
وﻳﻨﺎﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻳﺆﻛﺪ
ً
ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺪع ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺸﻚ أن أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
إدارة "اﻟﺮﻳﺎﻳﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮرﻳﺔ" ﻳﺴﻌﻮن
ﺑﻜﻞ ﻣﺎ أوﺗﻮا ﻣﻦ ﻗﻮة ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت،
واﻟﺜﺄر ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺤﺮس اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﺎدي،
ﺿــﺎرﺑ ـﻴــﻦ ﺑــﺬﻟــﻚ وﻋ ــﻮدﻫ ــﻢ اﻟ ـﻨ ــﺎرﻳ ــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ
ﺗــﺰاﻣـﻨــﺖ ﻣــﻊ ﺗﺴﻠﻤﻬﻢ زﻣ ــﺎم اﻷﻣ ــﻮر داﺧــﻞ
اﻟﻨﺎدي.
وﻟ ـﻌــﻞ أﺣـ ــﺪث ﻓ ـﺼــﻮل ﻫ ــﺬه اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ
اﻟﻬﺰﻟﻴﺔ ﻫﻲ إﻗﺎﻟﺔ ﻣــﺪرب ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ
ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ ﺗﺤﺖ  17ﺳﻨﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺟﺮﺧﻲ،
وإﺑــﻼﻏــﻪ ﺑﻬﺎ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ اﻟﻌﺎم
ﻓــﺆاد اﻟﻤﺰﻳﺪي ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ وﺻﻔﻬﺎ
ﻣﻌﺎن ﻛﺜﻴﺮة ،ﻋﻠﻰ
إﻻ ﺑـ"اﻟﺨﺪﻋﺔ" وﺿــﺮب
ٍ
رأﺳ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺼــﺪاﻗــﺔ واﻟـﻤـﺼــﺪاﻗـﻴــﺔ ،ﻣــﻦ أﺟــﻞ
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ أن وﺿﻊ ﺛﻘﺘﻪ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺟﺮﺧﻲ

اﻟﺴﻴﺪ :اﻧﺘﺼﺎر ﻣﺴﺘﺤﻖ
وﺗﻮﻗﻌﻨﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻠﻘﺎء
•

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻮزان

أﺷﺎد ﻣﺪرب اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﺎﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻮري
ﺣﺴﺎم اﻟﺴﻴﺪ ﺑﺎﻟﻔﻮز اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ اﻷﺧﻀﺮ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ
اﻷول ،ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ اﻟﺸﺒﺎب ،ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ً
ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟــﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ اﻧﺘﺼﺎر ﻣﻬﻢ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ
ﻣﺸﻮار اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ وﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﺼﻌﻮد أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ
ﺗﺮﺗﻴﺐ دوري ﻓﻴﻔﺎ.
وﻗــﺎل اﻟﺴﻴﺪ "ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺳﻬﻠﺔ أﻣــﺎم اﻟﺸﺒﺎب اﻟــﺬي ﻗﺪم
ﻣﺒﺎراة ﺟﻴﺪة ،ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻠﻘﺎء ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن أي ﻣﺒﺎراة
ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﺗﻮﻗﻒ ﻃﻮﻳﻠﺔ داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺻﻌﺒﺔ ﻷي
ﻓﺮﻳﻖ ،وﻟﻜﻦ اﻷﻫﻢ أﻧﻨﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎ اﻻﻧﺘﺼﺎر".
وﺗــﺎﺑــﻊ "ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم ﻧﺤﻦ راﺿ ــﻮن ﻋــﻦ اﻻداء وﻋــﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ،
ﺑﻌﺪ ان ﺳﻴﻄﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﻤﺒﺎراة ﻛﺎﻣﻠﺔ ،وﺿﻐﻄﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺮﻣﻰ اﻟﺨﺼﻢ ،وﺧﻠﻘﻨﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ،وﻟﻜﻦ ﻋﺎﺑﻨﺎ اﻟﺘﺴﺮع
واﻻﺳﺘﻌﺠﺎل وﻏﻴﺎب اﻟﻠﻤﺴﺔ اﻻﺧﻴﺮة ،وﻟﻜﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻮز
وﺣﻤﺎس اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ وﺗﺮﻛﻴﺰﻫﻢ ﻛﺎﻧﺖ وراء ﺣﺴﻢ اﻷﻣﻮر".
وأﺿ ـ ــﺎف "ﻧ ـﻔ ـﻜــﺮ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ ﻣـ ـﺒ ــﺎراة ﺑـﺸـﻜــﻞ
ﻣﻨﻔﺮد ،وﻧﺴﻌﻰ اﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﺘﺼﺎر،
واﻵن ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻨ ــﺎ ﻃـ ــﻲ ﺻ ـﻔ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب،
واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ رﻏﻢ ﻏﻴﺎب
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﻠﻒ أﺣﻤﺪ وﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﻮﺳﻮي
ﺑﻌﺪ ﻃــﺮد اﻻول وﺣـﺼــﻮل اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻋﻠﻰ
اﻻﻧـ ـ ـ ــﺬار اﻟـ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ" ،ﻣـ ـﺸ ــﺪدا ﻋـﻠــﻰ
"اﻧ ـ ـﻬ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻻﻋ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎن ﻣ ـﻬ ـﻤ ــﺎن
وﻣ ـ ـ ـ ــﺆﺛ ـ ـ ـ ــﺮان ،وﻏ ـﻴ ــﺎﺑ ـﻬ ـﻤ ــﺎ
ﻣ ـ ــﺰﻋ ـ ــﺞ ،ﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻓــﻲ
ﻣ ـﺜ ــﻞ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت،
وﻟﻜﻦ ﻧﺤﻦ ﻧﺜﻖ ﺑﺠﻤﻴﻊ
ﻼﻋ ـﺒ ـﻴ ــﻦ ،وﺳـﻨـﻌـﺘـﻤــﺪ
اﻟ ــﻼ
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ،
وﺳـﻨـﻌـﻤــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ
ﻣﺒﺎراة ﻣﻤﻴﺰة ﻟﻠﻌﺮﺑﻲ".
ﻳ ـ ــﺬ ﻛ ـ ــﺮ أن ا ﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎز
اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻌـ ــﺮﺑـ ــﻲ ﻗ ـ ــﺮر
ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ
أﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ﻹﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاء ﺗـ ـ ـﻤ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﻦ
اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء وﻣﻨﺤﻬﻢ راﺣﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم.

ً
ﺑﺸﺨﺺ اﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن أﻫﻼ ﻟﻬﺎ.
وﻫـﻨــﺎ ﻻﺑ ــﺪ ﻣــﻦ اﻹﺷـ ــﺎرة إﻟ ــﻰ أن اﻟـﻬــﺪف
ﻫﻮ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل إﻗﺎﻟﺔ أو اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ
ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟـ ــﺮﺿـ ــﺎ ﺟ ـ ــﺮﺧ ـ ــﻲ ،ﺑـ ـ ـ ــﺪون اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎس
ﺑﺎﻟﻤﺪرب ﻋﻠﻲ ﻣﺮاد ،اﻟﺬي اﺳﻨﺪت اﻟﻴﻪ ﻣﻬﻤﺔ
اﻹﺷــﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻔﺮﻳﻖ ،وﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻪ
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ.

ﻇﺮوف ﺧﺎﺻﺔ
ﺑــﺪأت اﻷﺣــﺪاث اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﻬﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ
ﺟﺮﺧﻲ ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ،ﺑﺄﻧﻪ
وﺿــﻊ ﻣﻨﺬ ﺛــﻼﺛــﺔ اﺳﺎﺑﻴﻊ ﻛـﺘــﺎب اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ
ﻣﺴﺒﺒﺔ ﻣﻦ دون ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﺪ أﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ ﻓﺆاد
اﻟﻤﺰﻳﺪي ،وﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ،وذﻟــﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻇــﺮوف ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪﻳﻪ
رﺑﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺳﻔﺮه إﻟــﻰ اﻟﺨﺎرج ﻛﻤﺮاﻓﻖ
ﻓــﻲ رﺣﻠﺔ ﻋــﻼج ،وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ وﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ
اﻟ ـﺼــﺪاﻗــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﺠـﻤــﻊ ﺑـﻴـﻨـﻬـﻤــﺎ أن
ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻋﺪة أﻳﺎم ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻔﺮه
ﻗﺒﻞ أن ﻳـﻘــﺪم اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻدارة،
أو اﺑــﻼﻏــﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪول ﻋﻨﻬﺎ واﺳـﺘـﻤــﺮاره ﻓﻲ
ﻣﻬﺎم ﻋﻤﻠﻪ.
وﻗـ ــﺎل ﺟ ــﺮﺧ ــﻲ" :ﺑ ـﻌــﺪ ﻋ ــﺪة اﻳـ ــﺎم اﻧـﺘـﻬــﺖ
ً
ﻣﺸﻜﻠﺘﻲ وﺳــﺎﻓــﺮ أﺧــﻲ ﺑــﺪﻻ ﻣﻨﻲ ﻛﻤﺮاﻓﻖ
ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻼج ،وأﺑﻠﻐﺖ اﻟﻤﺰﻳﺪي ﺑﺬﻟﻚ،
ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺘﺎب ﻋــﺪول ﻋﻦ

اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎﻟ ــﺔ ،وﺗ ـ ــﻢ ذﻟ ــﻚ
وﻗﻤﺖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ﻻدارة
اﻟ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎدي ﻋ ـ ـ ــﻦ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ
ﻣﺪﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ
ﻟ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺔ ﺟـ ـ ـ ــﺎﺳـ ـ ـ ــﻢ
ﺣﺎﺟﻴﺔ ،وﺗﺨﻴﻠﺖ ان
اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺿـ ــﻮع اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﻰ
ﻋـﻨــﺪ ذﻟ ــﻚ ،وﺑــﺎﺷــﺮت
ً
ﻋـ ـﻤـ ـﻠ ــﻲ ﻓـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎ ﻣــﻊ
ﺻ
ﻮ
رة
ﺿ
ﻮﺋ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺧﻼل ﻣﺒﺎراة
ﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻋﺒ
ﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺟﺮﺧﻲ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ واﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﺑـ ــﻲ
ﺗﺤﺖ  17ﺳﻨﺔ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ".
ً
وأﺿﺎف" :وﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪي اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ أﺻﻼ ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ
ً
ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻳﺒﻠﻐﻨﻲ ﺑﻘﺮار ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ؟".
وأﺿ ـ ـ ــﺎف ﺟ ــﺮﺧ ــﻲ" :ﻫـ ــﻞ ﻳ ـﺤ ــﻖ ﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺐ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ وإﺳﻨﺎد اﻟﻤﻬﻤﺔ
ﻟﻤﺪرب ﺟﺪﻳﺪ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻔﺴﺮت ﻣﻨﻪ ﻋﻦ اﻟـﻨــﺎدي أن ﻳﺘﻔﻖ ﻣــﻊ ﻣــﺪرب ﺟﺪﻳﺪ وﻫﻨﺎك
اﺳـﺒــﺎب اﻻﻗــﺎﻟــﺔ أﻛــﺪ ﻟــﻲ أن رﺋـﻴــﺲ اﻟـﻨــﺎدي ﻣ ـ ــﺪرب آﺧـ ــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ رأس ﻋ ـﻤ ـﻠــﻪ وﻳـ ـﻘ ــﻮم ﺑﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺎﺷﻮر اﺗﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻷﻣﺜﻞ؟ أم ﻫﻲ اﻧﺘﻬﺎز ﻟﻠﻔﺮص
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻣــﺮاد ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﻤﻬﻤﺔ ،وﻋﻨﺪ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣــﻦ اﻟ ـﺤــﺮس اﻟ ـﻘــﺪﻳــﻢ ،وﺗﺼﻔﻴﺔ
ﺳــﺆاﻟــﻲ ﻋــﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻲ اﻟـﻤـﺘــﺄﺧــﺮة ﻟــﺪي اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ــﺎت واﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻞ وﻓ ـ ـ ــﻖ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎﻟ ــﺢ
ً
اﻟﻨﺎدي ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ أﻛﺪ ﻟﻲ أن اﻟﻨﺎدي اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺿﺪ ﺷﺨﺺ أﻓﻨﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﻋ ـﻤــﺮه ﻓ ــﻲ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟـ ـﻨ ــﺎدي ،وﺣ ـﻘــﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻣﺪﻳﻮن".
وﺗﺴﺎء ل" :ﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮل أن ﻳﺘﻢ ﻃﻌﻦ ﻣـﻤـﻴــﺰة ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺪار ﺧـﻤــﺲ ﺳ ـﻨــﻮات ﺑﻌﺪﻣﺎ
اﻟﺼﺪاﻗﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪؤب ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ؟ أﻗﺪم ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺿﻴﺔ ،ﺑﺸﻬﺎدة
اﺳـﺘـﻘــﺎﻟـﺘــﻲ ﻟ ـﻈ ــﺮوف ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺰل ،اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ ،ﻟـﻤـﺠــﺮد أﻧ ــﻪ ﻏـﻴــﺮ ﻣـﺤـﺴــﻮب ﻋﻠﻰ
وﻋﻘﺐ اﻟﻌﺪول ﻋﻨﻬﺎ وﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة؟".
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺰﻳﺪي ﻳﺘﻢ اﻗﺎﻟﺘﻲ أو ﻗﺒﻮل

ﺗﻌﺎدل ﻗﺎﺗﻞ ﻟﻠﻨﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑـ »اﻟﻤﻤﺘﺎز«
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻳﺨﻄﻒ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎدل ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟـ ١٢

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻟﻘﺎء اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻨﺼﺮ

•

أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ

ﻓ ــﺮط ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟـﺴــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ﻟ ـﻜــﺮة اﻟـﻘــﺪم
ﻓﻲ ﻓﻮز ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎوﻟﻪ أﻣﺎم اﻟﻨﺼﺮ،
ﺑﻌﺪ أن ﺗﻠﻘﺖ ﺷﺒﺎﻛﻪ ﻫﺪف اﻟﺘﻌﺎدل ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي
ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻣﺲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﺛﺎﻣﺮ.
وﺗﻘﺪم "اﻟﺴﻤﺎوي" ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎرك
اﻟﻔﻨﻴﻨﻲ )اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،(59ﻟﻴﺪرك اﻟﻨﺼﺮ
اﻟﺘﻌﺎدل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺗﻮﻧﺪي
)ق.(99+3
وﺑﻬﺬا اﻟﺘﻌﺎدل اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ
وﺻــﺎﻓــﺔ اﻟ ــﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز ﺑﺮﺻﻴﺪ 24
ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ رﻓﻊ اﻟﻨﺼﺮ ﻧﻘﺎﻃﻪ إﻟﻰ ،13
وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟـ.12

وﻧﺠﺢ اﻟﻌﻨﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط
اﻷول ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﻜﻞ اﺻـﺤــﺎب اﻷرض،
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺧﻄﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻲ وﺻﻠﻮا ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺮﻣﻰ اﻟﻌﻨﺎﺑﻲ.
وأﻫـ ــﺪر ﻋ ــﺪي اﻟـﺼـﻴـﻔــﻲ رﻛ ـﻠــﺔ ﺟــﺰاء
ﻓــﻲ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ  ،31ﺗـﺼــﺪى ﻟـﻬــﺎ ﺑﺒﺮاﻋﺔ
اﻟ ـﺤــﺎرس ﻣﺤﻤﺪ ﻫ ــﺎدي ،ﻛـﻤــﺎ أﺗﻴﺤﺖ
ﻟﻤﺒﺎرك اﻟﻔﻨﻴﻨﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻫــﺪف اﻟﺘﻘﺪم
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،42إﻻ أن اﻟﺤﺎرس ﻣﺤﻤﺪ
ﻫﺎدي واﺻﻞ ﺗﺄﻟﻘﻪ واﻟﺬود ﻋﻦ ﻣﺮﻣﺎه.
ودﺧــﻞ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺪرﺑﻪ ﻣﻴﻠﻮد
ﺣـﻤــﺪي ﺑﺘﻮﻟﻴﻔﺔ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻟﻬﺠﻮﻣﻲ ﺑﺘﻮاﺟﺪ ﻋﺪي اﻟﺼﻴﻔﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﻳﻌﺎوﻧﻪ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻧﻲ،

وﻣ ـﺒــﺎرك اﻟﻔﻨﻴﻨﻲ ﻣــﻦ ﻋـﻠــﻰ اﻷﻃ ــﺮاف،
وﺑ ــﺪر اﻟ ـﺴ ـﻤــﺎك ،وﻓـﻴـﺼــﻞ اﻟـﻌـﻨــﺰي ﻣﻦ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻖ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻣ ـﻬ ـﻤــﺔ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺴﻮﻳﺪان اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻬﺠﻮم.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻟﺠﺄ ﻣﺪرب اﻟﻨﺼﺮ إﻟﻰ
ﺧـﻄــﺔ ﺷـﺒـﻴـﻬــﺔ ﺑ ـﺘــﻮاﺟــﺪ اﻟـﻜــﺎﻣـﻴــﺮوﻧــﻲ
ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻮﻧﺪي ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﻳﻌﺎوﻧﻪ ﺳﻴﺪ
ﺿﻴﺎء ،وﻃﻼل اﻟﻌﺠﻤﻲ ،وﻣﻦ اﻟﻮﺳﻂ
ﺣﻤﻮد ﻋﺎﻳﺾ ،واﻟﻤﺤﺘﺮف ﻛﻮاﻛﻮ.
وﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸ ــﻮط اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﺗـﺤـﺴــﻦ اداء
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳـﺘـﺤــﻮاذ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ دﺧﻮل ﻓﺮاس اﻟﺨﻄﻴﺐ.
وﺷﻬﺪت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  59ﻫﺪف اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺠﻤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎوي
ﻗﺎدﻫﺎ ﻋﺪي اﻟﺼﻴﻔﻲ ﻟﻴﻤﺮرﻫﺎ ﻋﺮﺿﻴﺔ

إﻟــﻰ اﻟﻔﻨﻴﻨﻲ ،اﻟــﺬي ﻗﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺒﺎك
ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎدي.
وﺗ ــﺄﺧ ــﺮ رد اﻟ ـﻨ ـﺼــﺮ ﺣ ـﺘــﻰ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ
اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ﻣ ــﻦ ﻋ ـﻤــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة ،ﻟ ـﻴــﺪرك
اﻹﺳـ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ ﺗـ ــﻮﻧـ ــﺪي ﻫ ـ ــﺪف اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻞ
ﺑﺮأﺳﻴﺔ ﻓﺲ ﺷﺒﺎك ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎدي.

ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﻳﻖ
وﻓﻲ ﻣﺒﺎراة أﺧﺮى ،ﺧﻄﻒ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎدل ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ.
ﺳﺠﻞ ﻟﻠﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ،اﻟﺬي رﻓﻊ رﺻﻴﺪه
إﻟــﻰ  9ﻧﻘﺎط ،ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي ﺧﻤﻴﺲ ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،36ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗـﻌــﺎدل ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ
أﻟﻴﻜﺲ ﻣﻦ رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء ،ﻟﻴﺤﺼﺪ ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ
اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة.

اﻟﺠﻬﺮاء ﻳﺸﺘﻜﻲ اﻟﺤﺪاد
إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻜﺎم
•

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻮزان

ﻗ ــﺪم ﻧ ــﺎدي اﻟ ـﺠ ـﻬــﺮاء ،ﻣـﺴــﺎء أﻣ ــﺲ ،ﺷﻜﻮى
رﺳﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻜﺎم ﺿﺪ ﺣﻜﻢ ﻣﺒﺎراﺗﻪ
ﻣﻊ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول،
ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺪاد ،وﻗﺮارﺗﻪ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﺮى اﻟﻤﺒﺎراة ،وﺣﺮﻣﺖ أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﺮ اﻻﺣﻤﺮ
ﻣﻦ ﺿﺮﺑﺘﻲ ﺟﺰاء واﺿﺤﺘﻴﻦ.
وأﻛ ـ ــﺪت ﻣ ـﺼ ــﺎدر ﻓ ــﻲ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد ﻟـﻤـﺴــﺆوﻟــﻲ
اﻟﺠﻬﺮاء أن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻜﺎم ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻻﺗﺨﺎذ
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻢ وإﻳﻘﺎﻓﻪ ،وﻟﻜﻦ دون اﻋﻼن
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪّ ،
ﺣﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎز اﻟﻜﺮة ﺑﻨﺎدي
اﻟﺠﻬﺮاء ﻋــﻮاد اﻟﻄﺮﻳﻔﻲ ﺧـﺴــﺎرة ﻓﺮﻳﻘﻪ أﻣــﺎم
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻠﻘﺎء،
اﻟﺬي ﺣﺮﻣﻬﻢ ﺿﺮﺑﺔ ﺟﺰاء ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻮط ﻛﺎﻧﺘﺎ
ﻛﻔﻴﻠﺘﻴﻦ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺠﺮى اﻟﻤﺒﺎراة وﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ.
ّ
واﻷﻣﺮ
وﻗﺎل اﻟﻄﺮﻳﻔﻲ" :ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﻈﻠﻢ ﻓﺎدح،
ﻣــﻦ ذﻟ ــﻚ ﻛ ــﺎن اﻋ ـﺘــﺮاف اﻟـﺤـﻜــﻢ ﺑـﻬــﺬه اﻷﺧـﻄــﺎء
واﻋ ـﺘ ــﺬاره ﺑــﺄﻧــﻪ ﺳـﻴـﻌــﻮﺿـﻨــﺎ ،وﻫ ــﺬا اﻣ ــﺮ ﻏﻴﺮ
ً
ﻣﻔﻬﻮم وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮوي" ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ
ً
ان ﻫﺬه اﻻﺧﻄﺎء ﻛﺎﻧﺖ واﺿﺤﺔ ﺟﺪا واﻋﺘﺮف
ً
ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺑﻊ اﻳﻀﺎ.
وأﺿﺎف" :ﻧﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻜﺎم ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ واﻟﺤﻴﺎد
واﺗـﺨــﺎذ اﻟ ـﻘــﺮارات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وﻋــﺪم ﻣﺤﺎﺑﺎة
ﻓﺮﻳﻖ ﺿﺪ اﻻﺧﺮ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺆﺛﺮة
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰه ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺠﻬﺮاء اﻟﺬي
ﻳﺼﺎرع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ،وﻛﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﺎب
ﻫﺮوﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻬﺒﻮط ﻟﺪوري اﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ".
وﺗـ ــﺎﺑـ ــﻊ" :ﻗـ ـ ــﺪم اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اداء ﻣ ـﻤ ـﻴ ــﺰا اﻣ ــﺎم
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،وﻧﺤﻦ راﺿﻮن ﻋﻦ ﻣﺮدود اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
وﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﻗـﻴــﺎدة اﻟـﻤــﺪرب اﻟﻮﻃﻨﻲ
ً
اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ" ،ﻣﺸﻴﺪا أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر اﻻول
ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ دﻳﻤﺒﻠﻲ واﻻﺳﺘﺮاﻟﻲ
اوﻟﺴﻦ ،ﻣﺆﻛﺪا اﻧﻬﻤﺎ اﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ.
وأﻛ ــﺪ اﻟﻄﺮﻳﻔﻲ ان اﻟـﺠـﻬــﺮاء ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ
ﻧ ـﻔــﺲ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟـ ــﺬي ﻗــﺪﻣــﻪ اﻣـ ــﺎم اﻻﺻ ـﻔــﺮ،
وﺳـﻴـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻓ ـﻀــﻞ ﻣ ــﺎ ﻟــﺪﻳــﻪ اﻣــﺎم
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﺳﻴﻠﻌﺐ ﻣﻦ اﺟﻞ
اﻟﻔﻮز وﻛﺴﺐ ﻧﻘﺎط اﻟﻤﺒﺎراة وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰه
ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.

اﻟﻐﺎﻧﻢ :اﻟﺜﻠﺞ اﻷﺳﻮد واﻟﺘﻔﻮق اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻟﻦ ﻳﻘﻔﺎ أﻣﺎم إﺻﺮار اﻷﺑﻴﺾ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺨﻮض أول ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ أﺻﻔﻬﺎن

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم

ﻳﺨﻮض ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم أول
ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﺻﻔﻬﺎن
اﻹﻳ ــﺮاﻧـ ـﻴ ــﺔ " 340ﻛـ ــﻢ" ﺷـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻤــﺔ
ﻃ ـﻬــﺮان ،اﺳـﺘـﻌــﺪادا ﻟﻠﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ
ﺑﻌﺪ ﻏﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺤﻖ
اﻵﺳ ـﻴــﻮي اﻟـﻤــﺆﻫــﻞ ﻟ ــﺪوري أﺑ ـﻄــﺎل آﺳـﻴــﺎ،
واﻟ ــﺬي ﻳﻘﺎم ﺑﻨﻈﺎم ﺧــﺮوج اﻟﻤﻐﻠﻮب ﻣﻦ
ﻣـ ـﺒ ــﺎراة واﺣـ ـ ــﺪة ،ﻋ ـﻠــﻰ أن ﺗ ـﻜــﻮن اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ
اﻷﺧﻴﺮة أﻣﺎم اﻟﻐﺮاﻓﺔ اﻟﻘﻄﺮي ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري.
وﻳﻐﺎدر وﻓﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻃﺎﺋﺮة
ﺧــﺎﺻــﺔ ﻋـﻨــﺪ اﻟ ــﻮاﺣ ــﺪة واﻟ ـﻨ ـﺼــﻒ ﻇـﻬــﺮا،
وﺳﻴﺨﺼﺺ اﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ اﻟﻤﺴﺎﺋﻲ اﻟﻴﻮم،
ﻻزاﻟﺔ اﻹرﻫﺎق وﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ
اﻷﺧ ـﻴــﺮ اﻟ ــﺬي ﺳـﻴـﻘــﺎم ﻋـﻠــﻰ اﺳ ـﺘــﺎد ﻓــﻮﻻذ
ﺷﻬﺮ ،اﻟﺬي ﺳﻴﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﻤﺒﺎراة وﻳﺘﺴﻊ
ﻟـ 25أﻟﻒ ﻣﺘﻔﺮج.
وﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻜﻮﻳﺖ أي ﻏﻴﺎﺑﺎت،

ﺑ ـﻌــﺪ ان ﻧ ـﺠــﺢ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎز اﻟ ـﻄ ـﺒــﻲ وﺣ ــﺮص
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء ﻛﻞ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻻﺑﻴﺾ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺧﻄﺔ اﻟـﻤـﺒــﺎراة واﻻﺳـﺘـﻘــﺮار
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ــﻮﻟ ـﻴ ـﻔ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺎراة ﺧـ ـ ــﻼل اﻷﻳـ ـ ــﺎم
اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ،وﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﺘــﺪرﻳ ـﺒــﺎت اﻟﺘﻲ
اﺧﺘﺘﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻣﺲ ،وذﻟﻚ ﻻﺿﻔﺎء
ﻧ ــﻮع ﻣــﻦ اﻟـﺴــﺮﻳــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺗــﺪرﻳـﺒــﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻳﺮان.

أﺟﻮاء ﺑﺎردة

ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،ﻛ ـﺸــﻒ ﻗ ــﺎل رﺋ ـﻴــﺲ ﻧ ــﺎدي
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ أن اﻷﺟ ـ ـ ــﻮاء ﻓﻲ
اﻳــﺮان ﺑــﺎردة ﺟــﺪا ،وﺗﺼﻞ درﺟــﺔ اﻟﺤﺮارة
ﻫﻨﺎك إﻟــﻰ  6ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻔﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن
اﻟﺜﻠﺞ اﻻ ﺳ ــﻮد )ﻃﺒﻘﺔ رﻗﻴﻘﺔ ﻣــﻦ اﻟﺠﻠﻴﺪ
اﻟــﺰﺟــﺎﺟــﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﺳ ـﻄــﺢ( ﻳﻜﺴﻮ
ﻣﻠﻌﺐ اﻟﻤﺒﺎراة.

وأوﺿـ ـ ــﺢ ان اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎز اﻹداري ﻃــﺎﻟــﺐ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺑﺎﺻﻄﺤﺎب اﻷﺣــﺬﻳــﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑــﺎﻟـﻤـﻠـﻌــﺐ ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا اﻟ ــﻰ أن اﻟ ـﺜ ـﻘــﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة
ﺑﺎﻷﺑﻴﺾ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز ﻛﻞ اﻟﻈﺮوف
اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻳﺮان.
ورﻓ ـ ــﺾ اﻟ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﻞ ﻣ ــﻦ ﻗـ ــﺪرات
اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ﺑﺤﺠﺔ أﻧ ــﻪ ﻓــﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻣ ـﺘــﺄﺧــﺮ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ﺑ ـﻴــﻦ أﻧــﺪﻳــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘــﺎز ﻫ ـﻨ ــﺎك ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا ان اﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺎت
اﻹﻳــﺮاﻧ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻏــﺎﻳــﺔ اﻟـﺼـﻌــﻮﺑــﺔ ،وﻫ ــﻮ ﻣﺎ
ﻛ ـﺸ ـﻔــﺖ ﻋ ـﻨــﻪ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ،إذ ﻟﻢ
ﻳـﺘـﻤـﻜــﻦ أي ﻧ ــﺎد ﻛــﻮﻳـﺘــﻲ أو ﻣـﻨـﺘـﺨــﺐ ﻣﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز ﻫﻨﺎك.
وﺑﻴﻦ أن اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﺣﺬر اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
ﻣ ــﻦ أي ﺗـ ـﻬ ــﺎون ،ﻣـﻄــﺎﻟـﺒــﺎ اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ ﺑـﺒــﺬل
أﻗﺼﻰ ﺟﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﻹﺳﻌﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة.

٣٠
رﻳﺎﺿﺔ
 ٣ﻣﻴﺪاﻟﻴﺎت ﺗﻮزع اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺮﻣﺎﻳﺔ
دلبلا
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ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت
ﻳ ـﺸ ـﻬ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻟـ ــﺚ ﻣــﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ
اﻟـ ـﺜ ــﺎﻣـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺒـ ــﺮى ﻟـ ـﻠ ــﺮﻣ ــﺎﻳ ــﺔ،
واﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻴﺎدﻳﻦ
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﻷوﻟﻤﺒﻲ،
ﺗـ ــﻮزﻳـ ــﻊ ﺑـ ــﺎﻛـ ــﻮرة ﻣ ـﻴــﺪاﻟ ـﻴــﺎﺗ ـﻬــﺎ
اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﻴﻮم ،ﻓﻲ  3ﻓﺌﺎت ﻣﻦ
اﻷﺳـﻠـﺤــﺔ )ﻓ ــﺮدي وﻓـ ــﺮق( ،وﻫــﻲ
اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺪﻗ ـﻴ ــﺔ  10أﻣـ ـﺘ ــﺎر ﻟ ـﻠــﺮﺟــﺎل
واﻟﺴﻴﺪات ،واﻟﻤﺴﺪس  50ﻣﺘﺮا
ﻟﻠﺮﺟﺎل ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎم اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت

ﺻ ـﺒ ــﺎﺣ ــﺎ ،وﺗ ـﺘ ـﺒ ـﻌ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺠ ــﻮﻻت
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻇﻬﺮا وﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ رزﻧ ــﺎﻣ ــﺔ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ
ﻟﻠﺮﻣﺎﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ 42
دوﻟـ ــﺔ ،ﺗـﺼـﻔـﻴــﺎت ﻓـﺌـﺘــﻲ اﻟــﺮﺟــﺎل
واﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺪات ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺪس 10
اﻣﺘﺎر ،واﻟﺘﺮاب )ﻋﻠﻰ إﺻﺎﺑﺔ 75
ﻃﺒﻘﺎ( ،اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ﻣﻦ
 3اوﺿﺎع ﻟﻠﺮﺟﺎل.
وﻛ ـﺸــﻒ رﺋ ـﻴــﺲ ﻟـﺠـﻨــﺔ ﺣـﻜــﺎم

اﻟﺨﺮﻃﻮش ﺣﻤﺪ اﻟﺮوﻳﺴﺎن ﻋﻦ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ  161راﻣـﻴــﺎ وراﻣـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺨﺮﻃﻮش ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ ،ﻣﻘﺴﻤﻴﻦ ﺑـﻤـﻌــﺪل 84
راﻣﻴﺎ وراﻣﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺘﺮاب،
و 77ﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺎت ﺳ ـﻜ ـﻴــﺖ ،ﺑﻌﺪ
إﻟﻐﺎء ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺪﺑﻞ ﺗﺮاب ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـ ــﺮوﻳـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎن ﺣـ ــﺮص
ﻧﺨﺒﺔ ﻣــﻦ رﻣ ــﺎة اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ واﻟــﺮﻣــﺎة
اﻻوﻟﻤﺒﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،ﻓﻲ

ﻃﻞ ﻗﻮة اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﺖ
ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ وإﻗــﺎﻣـﺘـﻬــﺎ ﺑﺸﻜﻞ دوري
ﻛﻞ ﻋﺎم.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ
اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺑﻤﻌﺪل  27ﺣﻜﻤﺎ وﺣﻜﻤﺔ ،ﻣﻨﻬﻢ
 17ﺣ ـﻜ ـﻤــﺎ دوﻟ ـ ـﻴـ ــﺎ ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻓــﻲ
ﻇ ــﻞ دورات اﻟ ـﺼ ـﻘ ــﻞ واﻟ ـﺘــﺮﻗ ـﻴــﺔ
واﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ ﻧﺎدي
اﻟــﺮﻣــﺎﻳــﺔ ،وﻛ ــﺎن آﺧــﺮﻫــﺎ اﻷﺳـﺒــﻮع

اﻟﺮﺷﻴﺪي ﻳﻔﻮز ﺑﺬﻫﺒﻴﺔ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻐﺮب اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻓﺎز اﻟﺮاﻣﻲ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺮﺷﻴﺪي ﺑﺎﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ،ﻓﻲ
اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻤﻐﺮب اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻣﺎﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺧﺘﺎم
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻼ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  23دوﻟﺔ.
وﺣﺼﻞ اﻟﺮﺷﻴﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓــﻲ ﻟﻌﺒﺔ
"اﻟﺴﻜﻴﺖ" رﺟﺎل ،ﺑﻤﺠﻤﻮع  56ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻴﺮﻛﺎﻟﻮث ﺟﺎك اﻟﺬي ﻓﺎز ﺑﺎﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﻔﻀﻴﺔ
ﺑﻤﺠﻤﻮع  54ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺼﻞ اﻟﺮاﻣﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﻣﻬﻠﺒﺔ
ﻋﺰﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮوﻧﺰﻳﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮع  45ﻧﻘﻄﺔ.
وﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﺴﻴﺪات ﻓﺎزت اﻟﻜﺎزاﺧﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﻛﺮاﻓﺸﻴﻨﻜﻮ
زو ﻳــﺎ ﺑﺎﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮع  49ﻧﻘﻄﺔ ،ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ

ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻨﺘﻬﺎ ﻣﻮﻟﺸﺎﻧﻮﻓﺎ اﻧﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎ ﺑﺘﺴﻊ ﻧﻘﺎط ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺣﻠﺖ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻛﻮﺳﺘﺎﺳﻴﺎرا ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
وأﻋ ــﺮب اﻟــﺮﺷـﻴــﺪي ﻋــﻦ ﺳـﻌــﺎدﺗــﻪ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫــﺬا اﻟـﻔــﻮز،
ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ ﺟﺎء "ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺪﻋﻢ وﺟﻬﻮد اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻟﻠﺮﻣﺎﻳﺔ وﻧ ــﺎدي اﻟــﺮﻣــﺎﻳــﺔ وﻛــﻞ اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺗــﺪﻋــﻢ ﻫﺬه
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،اﻋﺘﺒﺮ رﺋﻴﺲ وﻓﺪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻋﺪﻧﺎن اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻓ ــﻮز اﻟــﺮﺷ ـﻴــﺪي ﺑــﺎﻟـﻤـﻴــﺪاﻟـﻴــﺔ اﻟــﺬﻫـﺒـﻴــﺔ "ﺗــﺄﻛ ـﻴــﺪا ﻟـﻠــﺮﻳــﺎدة
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻠﻌﺒﺔ ،وأن اﻻﺑﻄﺎل اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻋﺘﺎدت
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ".

ﺑـ ـ ــﺪوره ،ﻫ ـﻨــﺄ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘــﺪب ﻟـﻠـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟـﻤـﻠـﻜـﻴــﺔ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟـﻠــﺮﻣــﺎﻳــﺔ ﻧــﺎﺋــﺐ اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ
اﻟﺤﺎﻓﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﻔﻮز
اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ.
وأوﺿـ ــﺢ اﻟـﺤــﺎﻓــﻲ أن اﻟ ــﺮﻣ ــﺎة اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ أﻇ ـﻬــﺮوا
ﻗﻮﺗﻬﻢ وﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ،ﻣﻌﺘﺒﺮا ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻐﺮب "ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ
ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺼﻴﺖ اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ رﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ
واﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ".
)ﻛﻮﻧﺎ(

اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺿ ـ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ آﺧ ـ ـ ـ ــﺮ ﺧ ـ ـﻄـ ــﻮات
اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ.
وأﺷ ـ ــﺎر إﻟ ــﻰ ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟـﺤـﻜــﻢ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﺒــﺮﺻــﻲ ﻳ ــﺎﻧ ــﺎس ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﻟﺠﻨﺔ "اﻟـﺠــﻮري"
اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺤﻜﺎم.

اﻟﺤﻤﺎدي :ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻤﻴﺰ
وأﺷ ـ ــﺎد ﻋ ـﻀــﻮ ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة
اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎدﻳ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺮي واﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ
ﻟـ ـﻠ ــﺮﻣ ــﺎﻳ ــﺔ ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻠ ــﻪ اﻟـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎدي
ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺗﺤﻤﻞ
ا ﺳـﻤــﺎ ﻏﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﻫﻮ
ﺻـ ــﺎﺣـ ــﺐ اﻟـ ـﺴـ ـﻤ ــﻮ أﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـﺒ ــﻼد
اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻻﺣـ ـﻤ ــﺪ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
أن اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺸﻬﺪ
ﻣـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺎت ﻗ ــﻮﻳ ــﺔ ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ــﺮﻣ ــﺎة
واﻟﺮاﻣﻴﺎت ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺎﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻷوﻟﻰ،
ﻛــﻮﻧ ـﻬــﺎ ﺿ ـﻤــﻦ رزﻧ ــﺎﻣ ــﺔ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺮﻣﺎﻳﺔ.
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أن أﺟ ــﻮاء اﻟﻄﻘﺲ
ﻣ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ـ ــﺰة ،ﺧـ ـ ـﺼ ـ ــﻮﺻ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠـ ــﺮﻣـ ــﺎة
اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﻘــﺪﻣـﻬــﺎ اﻻﺗ ـﺤــﺎد
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ،وا ﻟـﺘــﻲ ﻻﻗﺖ
اﺳﺘﺤﺴﺎن اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ.

وﺑـ ـ ــﺪا واﺿـ ـﺤ ــﺎ ﻣـ ــﺪى ارﺗـ ـﻔ ــﺎع
ﻧـﺴـﺒــﺔ اﻟـﺠــﺎﻫــﺰﻳــﺔ واﻟ ـﺘ ـﺤــﺪي ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺘﺮاب ﻟﻠﺴﻴﺪات ،ﺣﻴﺚ
ﺷ ـ ــﺪدت اﻟ ــﺮاﻣ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ رﻳــﻢ
اﻟﺤﻮﺳﻨﻲ ﻋﻠﻰ أن اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ
وزﻣـ ـﻴ ــﻼﺗـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـﻜ ـﺜ ـﻔ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ،وﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى،
ﻃ ـﻤ ـﻌ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻔـ ــﻮز ﺑ ـﻤ ـﻴ ــﺪاﻟ ـﻴ ــﺎت
ذﻫﺒﻴﺔ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟﺤﻮﺳﻨﻲ إن ﺳﻴﺪات
ﻋـ ـﻤ ــﺎن ﻳ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـﺼـﻌـﻴــﺪ
اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻣـﻨــﺬ ﺣــﻮاﻟــﻲ  7ﺳـﻨــﻮات،
وﺣ ـ ـﺼ ـ ــﺪن ﻣ ـ ـﻴـ ــﺪاﻟ ـ ـﻴـ ــﺎت ذﻫ ـﺒ ـﻴ ــﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻔ ــﺮدي ﺿ ـﻤــﻦ اﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺎت
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ
أن ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺮﻳﺒﺔ
ﻋﻨﻬﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺷﺎرﻛﻦ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻻت
ﻋﺪﻳﺪة ﺟﺮت ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒ ـﻬــﺎ ،أﻛ ـ ــﺪت اﻟــﺮاﻣ ـﻴــﺔ
اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺧﻠﻮد اﻟﺨﻠﻒ أﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺪاﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،
ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ اﻟﺠﻴﺪة،
ﻣ ـﺘ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺔ أن ﺗـ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ
ﺷ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ،ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ﺗ ـﺼ ـﻔ ـﻴــﺎت
اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت ،اﻟﻠﺘﻴﻦ
ﺗﻘﺎﻣﺎن ﻏﺪا.

اﻟﺨﺮاﻓﻲ ﻳﺘﻮج ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ ﻧﺎدي اﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ  ١٩ﻣﻴﺪاﻟﻴﺔ ﻷزرق اﻟﻜﺮاﺗﻴﻪ ﻓﻲ »ﻏﺮب آﺳﻴﺎ«
ُ
ﺗــﻮج ﻓــﺎرس ﻧــﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟ ـﻠ ـﻔــﺮوﺳ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻲ اﻟ ـﺨ ــﺮاﻓ ــﻲ،
ﺑﻠﻘﺐ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻧ ــﺎدي اﻟـﻔــﺮوﺳـﻴــﺔ اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﻲ،
اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﻀ ـﻤــﺎر ﻗ ـﻔــﺰ اﻟ ـﺤ ــﻮاﺟ ــﺰ ﻓﻲ
ﻧﺎدي اﻟﺼﻴﺪ واﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ.
وﺗـ ـ ــﺄﻟـ ـ ــﻖ اﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺮاﻓـ ـ ــﻲ ﻋ ـﻠــﻰ
ﺻ ـﻬــﻮة ﺟـ ــﻮاده دروﻣ ـﻴ ــﺪ ﻓﻲ
اﻟﺸﻮط اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع
ً
 135ﺳﻢ ،ﻣﺤﻘﻘﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول
ﺑﺰﻣﻦ  38.22ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻖ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ أﻳﻀﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺟــﺎء ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻔﺰﻳﻊ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
وﺗ ـﻤ ـﻜ ــﻦ اﻟـ ـﺨ ــﺮاﻓ ــﻲ أﻳ ـﻀــﺎ
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻔـ ــﻮز ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻷول
ﻋـﻠــﻰ ارﺗ ـﻔ ــﺎع  125ﺳ ــﻢ ،ﺗــﻼه
ﺟﻤﻴﻠﺔ اﻟﻤﻄﻮع وﺧﺎﻟﺪ اﻟﺰﺑﻴﺪ
وﻣﺮﺷﻮد اﻟﻤﺮﺷﻮد.
وﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع  115ﺳﻢ ،ﺟﺎء
ً
اﻟﻔﺎرس ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻮﺿﻲ أوﻻ
ً
ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻄﻴﻨﺎن

ً
اﻟﺨﺮاﻓﻲ ﺣﺎﻣﻼ درع اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺼﻤﻴﻌﻲ وﻣﺴﺎﻋﺪ
اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﻴ ـﺒ ــﻲ .وﻓـ ـ ـ ــﺎز اﻟ ـ ـﻔـ ــﺎرس
ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺸﻄﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول
ﻋـﻠــﻰ ارﺗ ـﻔ ــﺎع  105ﺳ ــﻢ ،ﺗــﻼه
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻮﺳﻰ وﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮم
وﺳ ـﻠ ـﻤ ــﺎن اﻟ ـﻄ ـﻴ ـﻨــﺎن وﻏـ ــﺰﻻن
اﻟﺨﺎﻟﺪي.

وﻓﻲ ﺷﻮط اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ ارﺗـ ـﻔ ــﺎع  90ﺳ ــﻢ ﺟــﻮﻟــﺔ
ﻧﻈﻴﻔﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  56ﻓﺎرﺳﺎ
وﻓـ ـ ــﺎرﺳـ ـ ــﺔ ،ﻧـ ـﺠ ــﺢ ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﻢ 14
ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻲ اﻟﺤﻮاﺟﺰ.

ﺣ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻖ ﻻﻋ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﻮ وﻻﻋ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎت
ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ ا ﻟــﻮ ﻃـﻨــﻲ ﻟﻠﻜﺮاﺗﻴﻪ 6
ﻣ ـﻴ ــﺪاﻟ ـﻴ ــﺎت ﻣ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ
ﻏ ــﺮب آﺳـﻴــﺎ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﻴﻦ
واﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب واﻟ ـﺨــﺎﻣ ـﺴــﺔ ﻟـﻠــﺮﺟــﺎل
واﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺪات ،واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ اﺧـﺘـﺘـﻤــﺖ
أﻣﺲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ
ﺑ ــﺈﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣــﻲ
)رﺟ ـ ـ ــﺎل وﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺪات( ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﺎﺗــﺎ
واﻟﻜﻮﻣﺘﻴﻪ.
وﻛﺎن أﺑﻄﺎل وﺑﻄﻼت اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺣﻘﻘﻮا ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ
واﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ،اﻟ ـﺘ ــﻲ أﻗ ـﻴ ـﻤــﺖ أﻣــﺲ
اﻷول ،ﻓــﻲ اﻟﻜﺎﺗﺎ واﻟﻜﻮﻣﺘﻴﻪ 6
ﻣـﻴــﺪاﻟـﻴــﺎت ذﻫـﺒـﻴــﺔ و 7ﻓﻀﻴﺎت
و 6ﺑﺮوﻧﺰﻳﺎت.
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،ﻫ ـﻨ ــﺄ أﻣ ـﻴ ــﻦ ﺳــﺮ
اﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟ ـﻜــﺮاﺗ ـﻴــﻪ وﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﻓــﺮﻳــﻖ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻏﺮب آﺳﻴﺎ
ﻣـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮر اﻟ ـﺴ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ــﻲ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدة
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ واﻟـﺸـﻌــﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺑﻄﺎل اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ
اﻟــﺮﺟــﺎل واﻟـﺴـﻴــﺪات  19ﻣﻴﺪاﻟﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻴــﻮم اﻷول ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ
ﺷ ـﻬ ــﺪت ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺎت اﻟـﻨــﺎﺷـﺌـﻴــﻦ

ﺑﻄﻼت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﺗﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ
واﻟﺸﺒﺎب ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻜﺎﻧﺔ
ﻛﺮاﺗﻴﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺎرﻳﺎ ﻋﺒﺮ أﺑﻄﺎل
وﺿـﻌــﻮا ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﻢ رﻓــﻊ ﻋﻠﻢ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ وﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ اﺳـﻤـﻬــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ.
وﻗـ ـ ــﺎل إن "أﺑ ـ ـﻄـ ــﺎل اﻟ ـﻜــﺮاﺗ ـﻴــﻪ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻛــﺪوا ﻋﻠﻮ ﻛﻌﺒﻬﻢ،
ﻓـﻔــﻲ أول ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ رﺳـﻤـﻴــﺔ ﻟﻬﻢ

ﻛﺎﻇﻤﺔ واﻟﻘﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻓﻲ »درع اﻟﺴﻠﺔ«
 ٦ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ ﺧﺘﺎم دوري اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

●

ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻮرﺳﻠﻲ

ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ

ﺗﺨﺘﺘﻢ اﻟﻴﻮم ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دور اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
درع اﺗﺤﺎد اﻟﺴﻠﺔ ،إذ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻷوﻟﻰ ،اﻟﻨﺼﺮ ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺣﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ  4.30ﻣﺴﺎء،
ً
ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣـﺒــﺎراة اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻣﻊ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ،ﺛﻢ
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﺗﻘﺎم اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺜﻼث ﻋﻠﻰ
ﺻﺎﻟﺔ ﻓﺠﺤﺎن ﻫﻼل اﻟﻤﻄﻴﺮي ﺑﻨﺎدي اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣــﻊ اﻟـﺸـﺒــﺎب ﻓــﻲ اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ  4.30ﻣ ـﺴــﺎء ،ﺛــﻢ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺠﻬﺮاء ﻣﻊ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ،ﺛﻢ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻣﻊ
اﻟﻘﺮﻳﻦ ،وﺗﻘﺎم اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺜﻼث ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ ﻳﻮﺳﻒ
اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﺑﻨﺎدي ﻛﺎﻇﻤﺔ.
وﻳﻨﻔﺮد اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﺑـﺼــﺪارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟــﻰ
ً
ﺑﺮﺻﻴﺪ  8ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺮﻣﻮك ﺑـ  7ﻧﻘﺎط،
واﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻨﺼﺮ ﺑـ  6ﻧﻘﺎط ،واﻟﺴﺎﺣﻞ ﺑـ  5ﻧﻘﺎط،
وأﺧﻴﺮا اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﺮﺻﻴﺪ  4ﻧﻘﺎط.
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﺼﺪر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑـ7
ﻧﻘﺎط ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻣﻊ ﻛﺎﻇﻤﺔ واﻟﻘﺮﻳﻦ ،ﻳﻠﻴﻬﻢ اﻟﺠﻬﺮاء
ﺑﺮﺻﻴﺪ  6ﻧﻘﺎط ،واﻟﺸﺒﺎب ﺑـ  5ﻧﻘﺎط ،واﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت
ﺑـ  4ﻧﻘﺎط.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻞ
أول ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻟﻴﻠﻌﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺪور ﻗﺒﻞ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻨﻈﺎم "اﻟﻤﻘﺺ".
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺗﺒﺪو اﻷﻣﻮر ﻣﺤﺴﻮﻣﺔ ،إذ
ً
ً
ﺗﺄﻫﻞ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ رﺳﻤﻴﺎ ﺑﻄﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻐﺾ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎراﺗﻪ اﻟﻴﻮم أﻣﺎم اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻛﻤﺎ
ً
ً
ﺗﺄﻫﻞ اﻟﻴﺮﻣﻮك أﻳﻀﺎ وﺻﻴﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
ﺣﺘﻰ وإن ﺧﺴﺮ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ اﻟـﻴــﻮم أﻣ ــﺎم اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ،
وﻫﻮ أﻣﺮ ﺻﻌﺐ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻔﺎرق اﻟﻔﻨﻲ اﻟــﺬي ﻳﺼﺐ

ﻟـﻤـﺼـﻠـﺤـﺘــﻪ ،وﺣ ـﺘ ــﻰ ﻓ ــﻲ ﺣـ ــﺎل ﻓـ ــﻮز اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،واﻟﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻴﻮم ،ﻓﺈن اﻟﻔﺮق
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺳﺘﺘﺴﺎوى ﻋﻨﺪ رﺻﻴﺪ  8ﻧﻘﺎط ،إﻻ ان ﻓﺎرق
اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك اﻟﺬي ﺗﻐﻠﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺮ واﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
واﻟﺤﺎل ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
ً
اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو اﻷﻣــﻮر ﺷﺒﻪ ﻣﺤﺴﻮﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ أﻳـﻀــﺎ ،اذ
ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻴﻮم ﻟﻴﻌﻠﻦ
ﺗﺄﻫﻠﻪ ﻟﻠﺪور ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻇﻞ
اﻟﻔﺎرق اﻟﻔﻨﻲ اﻟــﺬي ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺳﺘﻜﻮن ﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻣــﻊ اﻟـﻘــﺮﻳــﻦ اﻷﻛـﺜــﺮ إﺛــﺎرة
ً
ﻧﻈﺮا ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ اﻟﻰ اﻟﻔﻮز ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﻫﻞ،
وﺗﺒﺪو ﺣﻈﻮظ اﻟﺠﻬﺮاء ﺷﺒﻪ ﻣﻌﺪوﻣﺔ ،إذ ﻳﺤﺘﺎج
اﻟﻰ ﺧﺴﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ،واﻧﺘﻈﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻣﺒﺎراة اﻟﻘﺮﻳﻦ وﻛﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻓﺎرق
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣــﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟﺨﺎﺳﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة ﻛﺎﻇﻤﺔ واﻟﻘﺮﻳﻦ.
وﺗـﺒــﺮز ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﺮﻳﻦ وﻛﺎﻇﻤﺔ اﻟـﻴــﻮم ﻓــﻲ ﻇﻞ
ﺗﻘﺎرب ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ،إذ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺒﺎراة ﻣﻮاﺟﻬﺔ
وﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺑ ـﺤ ـﺘــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺪرﺑ ـﻴ ــﻦ ﻓ ـﻴ ـﺼــﻞ ﺑــﻮرﺳ ـﻠــﻲ
)اﻟﻘﺮﻳﻦ( ،وﺧﺎﻟﺪ اﻟﻨﺠﻢ )ﻛﺎﻇﻤﺔ( ،اذ ﻳﺴﻌﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز وﺣﺴﻢ ﺗﺄﻫﻠﻪ ﻟﻠﺪور ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ.
وﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻤﻴﺰة ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﺑــﻮرﺳـﻠــﻲ ﻋﻠﻰ ﺟـﻬــﻮد ﻻﻋﺒﻴﻪ أﺣـﻤــﺪ ﻓــﺎﻟــﺢ وأﺣﻤﺪ
ﺳﻌﻮد وﻳﺤﻴﻰ ﻛﻠﻴﺐ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻳﻌﻮل اﻟﻨﺠﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد ﻻﻋﺒﻴﻪ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ
وﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﺷ ـﻜ ـﻨــﺎﻧــﻲ وﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ ﺗــﻮﻓ ـﻴــﻖ وﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ.

ﻓــﻲ اﻟ ـﺨ ــﺎرج ﺑـﻌــﺪ رﻓ ــﻊ اﻹﻳ ـﻘــﺎف
ً
ً
اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﻲ ،ﺣـﻘـﻘــﻮا ﻋ ــﺪدا ﻛﺒﻴﺮا
ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻴــﺪاﻟـﻴــﺎت اﻟـﻤـﻠــﻮﻧــﺔ ،وﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ وﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻠﻌﺒﺔ
ﺑــﺪﻋــﻢ ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻣــﻦ إدارة اﻻﺗ ـﺤــﺎد
وﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ".
وﺷ ـﻜــﺮ اﻟـﺴـﺒـﻴـﻌــﻲ اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ
واﻟﻼﻋﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻬﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮ

ً
ﻏﻠﻮم ﻳﺨﺘﺎر  ٢٦ﻻﻋﺒﺎ ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ
●

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻨﺠﻢ

اﻟﺬي ﻳﺬﻟﻮه ،وﻋﻠﻰ ﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﻗﺒﻞ
اﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ وﺧ ــﻼﻟ ـﻬ ــﺎ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﺷﻜﺮ
اﻷﺟـﻬــﺰة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻳ ــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻢ ﻛﻞ ﺻﻐﻴﺮة وﻛﺒﻴﺮة،
وﺗ ـﺠ ـﻬ ـﻴ ــﺰ اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺮق واﻟ ــﻼﻋ ـﺒ ـﻴ ــﻦ
ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

أﻋﻠﻦ ﻣﺪرب ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺧــﺎﻟــﺪ ﻏـﻠــﻮم اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻷوﻟ ـﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ ،اﻟ ــﺬي ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﺨﻮض
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻤﻘﺮر إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ
أواﺧ ــﺮ اﻟﺸﻬﺮ اﻟ ـﺠــﺎري ﻓــﻲ ﻣﺠﻤﻊ ارﻳـﻨــﺎ ﻣــﻮل ﺑــﺎﻟـﺨـﻴــﺮان ،ﺗﺤﺖ
رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺨﺮي ﻟﻨﺎدي اﻟﻘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺤﻮﻣﻲ،
وذﻟﻚ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  4ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﻫﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
واﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
ً
وﺗﻀﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺸﺒﺎب  26ﻻﻋﺒﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ
 ،2000-2001ﻫــﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣــﺎﻫــﺮ ،وﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب وﺳﻠﻴﻤﺎن
ﺣﻴﺪر )اﻟﻌﺮﺑﻲ( ،وﻓﻮاز ﻣﺮزوق ،وﻋﻠﻲ اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي ،وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻴﺎﻗﻮت،
وﺳ ـﻴــﻒ اﻟ ـﻌ ــﺪواﻧ ــﻲ ،وﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﺸـﻤــﺮي )اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ( ،وﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ،وﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺪ )اﻟﻘﺮﻳﻦ(،
وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟـﻤـﺴـﻌــﻮدي ،وﻣ ـﺒــﺎرك اﻟـﻘــﺬﻳـﻔــﻲ ،وأﺣـﻤــﺪ اﻟﺠﻮﻳﻌﺪ
)ﻛﺎﻇﻤﺔ( ،وﺣﻴﺪر دﺷﺘﻲ ،وﺳﺎﻟﻢ زﻳﺪ ،وﻋﻠﻲ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ ،وﺣﺴﻴﻦ
اﻟﻜﻨﺪري ،وﻋﻠﻲ اﻟﺨﻀﺮي ،وﻧﺎﺋﻞ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ )اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ( ،وأﺣﻤﺪ
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪوس )ﺧﻴﻄﺎن( ،وﻓــﺮج ﺧﺎﻟﺪ ،وﺛﺎﻣﺮ اﻟﻌﺎزﻣﻲ،
وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺮزوق )اﻟﻴﺮﻣﻮك( ،وﻓﻬﺪ ﺻﻠﺒﻮخ )اﻟﻨﺼﺮ( ،وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻣﺒﺎرك )ﺑﺮﻗﺎن(.
وأ ﻛــﺪ ﻏﻠﻮم أن اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻻﻋﺒﻲ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﺗﻀﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺒﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :ﺳﻨﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳـﺘـﻔــﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻌﺪ ،واﻻﺣـﺘـﻜــﺎك ﻣﻊ
ً
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻮﻳﺔ ،وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻨﻴﺎ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ" .وأوﺿﺢ
ﻏﻠﻮم أن اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ ﺑﻘﻴﺎدﺗﻪ ،وإداري اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﻌﺎذ
ً
ً
اﻟﻔﻮدري ،ﺳﻴﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺗﺤﻀﻴﺮﻳﺎ ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻻﺗﺤﺎد ﺑﺎﻟﺪﻋﻴﺔ؛ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻇﺮوﻓﻬﻢ ،وﺷﺮح
ً
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺳﺘﺒﺪأ
ً
ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻨﻴﺔ ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ﺳﺘﻜﻮن  19اﻟﺠﺎري.
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ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
»اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ« ﻟﻸﻃﻔﺎل
ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻟﻸﻟﻌﺎب اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل،
أﻣﺲ ،ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮة "ﺳﺨﺎﻟﲔ"
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻻﻗﺼﻰ
اﻟﺮوﺳﻲ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ١٢٠٠
رﻳﺎﺿﻲ ﻳﻤﺜﻠﻮن  ٢٠ﺑﻠﺪﴽ ﺑﻴﻨﻬﺎ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺟﺮت ﻣﺮاﺳﻢ اﻻﻓﺘﺘﺎح ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ "ﻳﻮﺟﻨﻮﺳﺨﺎﻟﻴﻨﺴﻚ"،
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
وﺳﻂ ﻓﻘﺮات ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
وﺣﺎﻓﻠﺔ ﺣﻀﺮﻫﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ
ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺮوس ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اوﻟﻐﺎ
ﻏﻮﻻدﺗﺲ.
ورﻏﻢ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎرب  ٢٠ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻔﺮ
ﻃﺎف  ٤٠رﻳﺎﺿﻴﺎ ﺷﻮارع
اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺣﺎﻣﻠﲔ ﺷﻌﻠﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
وﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﻳﺸﺎرك
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻓﻲ أﻟﻌﺎب
ﺷﺘﻮﻳﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻬﻮﻛﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﻴﺪ ،وﺳﺒﺎق اﻟﺠﻠﻴﺪ
ﻟﻠﻔﺘﻴﺎن ،واﻟﺘﺰﻟﺞ اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﻴﺪ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوﳌﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻫﻲ
ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﻋﺒﲔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎر ٨
ﺳﻨﻮات إﻟﻰ  ١٤ﺳﻨﺔ ،وﺗﺸﻤﻞ
أﻳﻀﺎ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺎﺑﻘﺘﻲ اﻟﺘﺰﺣﻠﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﻴﺪ واﻟﻜﻴﺮﻟﻨﻎ
وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ
اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ.
)ﻛﻮﻧﺎ(

»ﻃﺎﺋﺮة« اﻷﺑﻴﺾ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻣﻊ ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﺗﻮﻧﺴﻲ وﺗﺮﻛﻲ

ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ رﺳﻤﻴﴼ
ﻣﻊ ﻣﺤﺘﺮﻓﲔ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ ،ﻫﻤﺎ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺣﻤﺰة ﺑﻨﻲ اﻟﻬﺎدي
ﻧﻘﺔ ،واﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﺼﻄﻔﻲ
رﻣﻀﺎن ،ﻟﺪﻋﻢ ﺻﻔﻮف ﻓﺮﻳﻖ
ﻛﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ اﻟـ
 ،٣٧اﳌﻘﺮر أن ﻳﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ
ﻧﺎدي اﻟﺘﺮﺟﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  ١٢إﻟﻰ  ٢٤ﻓﺒﺮاﻳﺮ
اﻟﺠﺎري.
وﻛﺎﻧﺖ إدارة ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﺴﺨﺖ ﻋﻘﺪ اﳌﺤﺘﺮﻓﲔ
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻴﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪت
ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﻌﺴﻜﺮ
اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ
ﻇﻬﻮرﻫﻤﺎ ﺑﻤﺴﺘﻮى
ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ.
وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،ﺗﺴﻌﻰ
إدارة اﻷﺑﻴﺾ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻣﺒﺎراة ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺧﺎﻣﺴﺔ
ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ
ﻣﻦ اﳌﻌﺴﻜﺮ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﳌﻘﺮر أن
ﻳﺴﺎﻓﺮ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻨﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة
إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ  ١٣اﻟﺠﺎري.
وﻛﺎن اﻷﺑﻴﺾ ﻟﻌﺐ ٤
ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺧﻼل
ﻓﺘﺮة اﳌﻌﺴﻜﺮ ،ﺧﺴﺮ ﻣﺒﺎراﺗﲔ
أﻣﺎم ﻏﻠﻄﺔ ﺳﺮاي وﻓﺮﻳﻖ
ﻓﻨﺮﺑﺨﺸﺔ ،وﻗﺒﻠﻬﻤﺎ ﻓﺎز ﻓﻲ
ﻣﺒﺎراﺗﲔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺸﻜﺘﺎش ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ اﻳﺒﺎﺑﺎ.

ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﺒﺎراة اﻷﻫﻠﻲ
وﺑﻴﺮاﻣﻴﺪز ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻟﻤﺼﺮي
ﻗﺮر اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة اﳌﺼﺮي
ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﺒﺎراة اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﺎﻟﻨﺎدي اﻷﻫﻠﻲ
ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه ﺑﻴﺮاﻣﻴﺪز ،اﻟﺘﻲ
ﻛﺎن ﻣﻘﺮرا ﻟﻬﺎ  ٢٨اﻟﺠﺎري،
إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﻤﺔ.
وذﻛﺮ اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة ،ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن رﺳﻤﻲ ،أﻣﺲ" ،ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻻﺗﺤﺎد اﳌﺼﺮي ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
واﻷﻧﺪﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﻠﻔﺮق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻮﻟﺔ
اﻟﺪوري اﳌﺤﻠﻲ ،ﻗﺮرت
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﺒﺎراة اﻷﻫﻠﻲ
وﺑﻴﺮاﻣﻴﺪز ،اﳌﺤﺪد ﻟﻬﺎ ٢٨
ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﺠﺎري ،إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﻣﺒﺎراة اﻷﻫﻠﻲ واﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ،ﻣﻊ
إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻔﺮق اﻟﺜﻼﺛﺔ
)اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ وﺑﻴﺮاﻣﻴﺪز واﻷﻫﻠﻲ(
وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﳌﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ
اﻟﺠﺪول اﳌﻌﻠﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ".
)د ب أ(

ﺧﺎﻟﺺ اﻟﻌﺰاء
ﻳﺘﻘﺪم اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟﻌﺰاء واﻟﻤﻮاﺳﺎة
إﻟـ ــﻰ أﺳ ـ ــﺮة اﻟـ ــﺬاﻳـ ــﺮ ﻟ ــﻮﻓ ــﺎة
اﻟﻤﻐﻔﻮر ﻟﻪ ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ ﻻﻋﺐ
ﻧ ــﺎدي اﻟ ـﻘــﺎدﺳ ـﻴــﺔ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ
ً
ﻣـ ـﺘـ ـﻌ ــﺐ اﻟـ ـ ـ ــﺬاﻳـ ـ ـ ــﺮ ،ﺳـ ــﺎﺋـ ــﻼ
اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﺰ وﺟﻞ أن ﻳﺘﻐﻤﺪ
اﻟﻔﻘﻴﺪ ﺑﻮاﺳﻊ رﺣﻤﺘﻪ ،وأن
ﻳﻠﻬﻢ أﻫـﻠــﻪ وذوﻳ ــﻪ اﻟﺼﺒﺮ
واﻟﺴﻠﻮن.
"إﻧ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ وإﻧ ـ ـ ـ ـ ــﺎ إﻟـ ـﻴ ــﻪ
راﺟﻌﻮن".

دلبلا
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٣١

رﻳﺎﺿﺔ

ً
ﺳﻴﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺜﺄر ﻣﻦ ﺗﺸﻠﺴﻲ وﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻨﺘﺰع اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﺆﻗﺘﺎ
ﻳـﺴـﻌــﻰ ﻣــﺎﻧـﺸـﺴـﺘــﺮ ﺳـﻴـﺘــﻲ ﺣــﺎﻣــﻞ اﻟـﻠـﻘــﺐ اﻟــﻰ
ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ ﺗ ـ ـ ــﺄره ﻣـ ــﻦ ﺗ ـﺸ ـﻠ ـﺴــﻲ ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ
ﻳﺘﻮاﺟﻬﺎن اﻟـﻴــﻮم ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟـ ـ ـ ـ ـﺴـ ــﺎدﺳـ ــﺔ واﻟ ـ ـﻌ ـ ـﺸـ ــﺮﻳـ ــﻦ ﻣــﻦ
اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﺗ ـﺤــﺪى ﻏ ــﻮاردﻳ ــﻮﻻ ﻻﻋﺒﻴﻪ
ﺑ ــﺄن ﻳـﺒـﻘــﻮا ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل ﺧـﻠـﻔـﻬــﻢ ﻣﻦ
ﺧــﻼل اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ
"ﺳﺘﺎد اﻻﺗﺤﺎد" ،واﻟﺜﺄر ﻟﺨﺴﺎرة ﻣﺒﺎراة
اﻟﺬﻫﺎب أﻣﺎم اﻟﻨﺎدي اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻧﻈﻴﻔﻴﻦ.
وﻗﺎل ﻏﻮاردﻳﻮﻻ" :اﻵن ﻳﺄﺗﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﺒﻴﺮ،
اﻟـﻬــﺪف اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﺗﺸﻠﺴﻲ ﻓﺮﻳﻖ راﺋــﻊ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻌﺔ أﻳــﺎم ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ" ﻟﻠﻤﺒﺎراة ،ﺧﻼﻓﺎ
ﻟﺴﻴﺘﻲ اﻟﺬي ﺧﺎض ﻣﺒﺎراة ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻷﺳﺒﻮع
ً
ً
ﺿــﺪ إﻳ ـﻔــﺮﺗــﻮن ،ﻣﺼﻨﻔﺎ اﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ ﺑــﺄﻧـﻬــﺎ "ﺣـﻘــﺎ
ﻣ ـﺒ ــﺎراة ﻧـﻬــﺎﺋـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟـﻨــﺎ ﻓــﻲ ﻋـﻄـﻠــﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮع اﻟـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ،إذا ﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻨــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل
ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟﻨﻘﺎط ،ﻓﺬﻟﻚ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮة ﻛﺒﻴﺮة
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻨﺎ".
وﺑﻌﺪ ﻫﺰﻳﻤﺘﻴﻦ ﻗﺎﺳﻴﺘﻴﻦ أﻣﺎم اﻟﺠﺎر اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ
أرﺳﻨﺎل )ﺻﻔﺮ (2-وﺑﻮرﻧﻤﻮث )ﺻﻔﺮ ،(4-اﺳﺘﻌﺎد
ﺗﺸﻠﺴﻲ ﺗــﻮازﻧــﻪ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ﺑـﻔــﻮزه
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺎدرﺳﻔﻴﻠﺪ ﺗﺎون -5ﺻﻔﺮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ
ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰه اﻟــﺮاﺑــﻊ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﻤﺆﻫﻞ اﻟﻰ
دوري اﻷﺑﻄﺎل اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺑﻔﺎرق ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ
أﻣﺎم ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻟﻤﺘﺠﺪد ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺪرﺑﻪ
اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ أوﻟﻲ ﻏﻮﻧﺎر ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ،
واﻟ ـ ـ ــﺬي ﺳ ـﻴ ـﻜ ــﻮن ﺧ ـﺼ ــﻢ رﺟـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻤ ــﺪرب
اﻹﻳ ـﻄــﺎﻟــﻲ ﻣــﺎورﻳـﺘـﺴـﻴــﻮ ﺳـ ــﺎري ﻓ ــﻲ 18

أﻏﻮﻳﺮو ﻧﺠﻢ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ

اﻟﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﺄس.
وﻳﻌﻮل ﺗﺸﻠﺴﻲ ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺳﻠﺤﺔ اﻷﺧﺮى
ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ إدﻳﻦ ﻫﺎزارد ،ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺟﻤﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻏ ــﻮﻧ ــﺰاﻟ ــﻮ ﻫ ـﻴ ـﻐــﻮاﻳــﻦ اﻟ ـ ــﺬي أﺻ ـﺒ ــﺢ اﻟ ـﺴ ـﺒــﺖ ﺿﺪ
ﻫﺎدرﺳﻔﻴﻠﺪ أول ﻻﻋﺐ ﻳﺴﺠﻞ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻬﻮره
اﻷول ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ "ﺳﺘﺎﻣﻔﻮرد ﺑﺮﻳﺪج" ﻣﻨﺬ أﻏﺴﻄﺲ
 2000ﺣﻴﻦ ﺣﻘﻖ ذﻟﻚ اﻟﻜﺮواﺗﻲ ﻣﺎرﻳﻮ ﺳﺘﺎﻧﻴﺘﺶ
أﻣﺎم وﺳﺖ ﻫﺎم.

ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻳﻮاﺟﻪ ﻟﻴﺴﺘﺮ
وﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ "وﻳﻤﺒﻠﻲ" ،ﻳﺒﺤﺚ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻋــﻦ ﻓ ــﻮزه اﻟــﺮاﺑــﻊ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻮاﺟﻪ اﻟـﻴــﻮم ﻣﻊ
ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷرﺑﻌﺎء ﺑﻮروﺳﻴﺎ
دورﺗﻤﻮﻧﺪ ،ﻣﺘﺼﺪر اﻟﺪوري اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ ذﻫﺎب
اﻟﺪور ﺛﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ دوري اﻷﺑﻄﺎل.

ﻣﺎن ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻳﺴﺤﻖ ﻓﻮﻟﻬﺎم
اﻧﺘﺰع ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﺆﻗﺘﺎ،
آﺧ ــﺮ اﻟـﻤــﺮاﻛــﺰ اﻟـﻤــﺆﻫـﻠــﺔ ﻟ ــﺪوري أﺑ ـﻄــﺎل أوروﺑـ ــﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺑﻔﻮزه ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻓﻮﻟﻬﺎم  -3ﺻﻔﺮ

ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
وﺗﻘﺪم "اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ اﻟﺤﻤﺮ" ،ﺑﻔﻮزﻫﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻓﻲ
ﺗﺴﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ اﻟ ــﺪوري اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻨﺬ ﺗﻌﻴﻴﻦ
اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ أوﻟﻲ ﻏﻮﻧﺎر ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ ﻣﺪرﺑﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ
ﺑ ـﻌــﺪ إﻗ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ـﺒــﺮﺗ ـﻐــﺎﻟــﻲ ﺟ ــﻮزﻳ ــﻪ ﻣــﻮرﻳ ـﻨ ـﻴــﻮ ،اﻟــﻰ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻊ  51ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻔﺎرق ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة
أﻣﺎم ﺗﺸﻠﺴﻲ.
وﻫﻲ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
أﺣــﺪ اﻟـﻤــﺮاﻛــﺰ اﻷرﺑ ـﻌــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﻫــﺬا اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ ،ﻣﻨﺬ
ﻓ ــﻮزه ﻓــﻲ اﻟ ـﻴــﻮم اﻷول ﻣــﻦ اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ ﻋـﻠــﻰ ﻟﻴﺴﺘﺮ
ﺳﻴﺘﻲ .1-2
واﺳﺘﻌﺪ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻔﻮزه ،ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﻘﺎء
اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﺿﺪ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﺑﻄﻞ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﺿﻤﻦ اﻟﺪور ﺛﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺪوري اﻷﺑﻄﺎل،
واﻟﺬي ﻳﻘﺎم ﺑﻌﺪ ﻏﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﺑﺎرك دي ﺑﺮاﻧﺲ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
وﺳـ ـ ـ ــﺎرع ﻻﻋـ ـﺒ ــﻮ ﻳ ــﻮﻧ ــﺎﻳ ـﺘ ــﺪ ﻟ ــﻺﻣـ ـﺴ ــﺎك ﺑ ــﺰﻣ ــﺎم
اﻟﻤﺒﺎدرة ،وﺳﺠﻠﻮا اﻟﻬﺪف اﻷول ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻬﻢ
اﻟﺨﻄﻴﺮة اﻷوﻟﻰ ،إﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﺮة ﺑﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎرﺳﻴﺎل
اﻟ ــﻰ ﺑــﻮﻏ ـﺒــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘــﺪم داﺧـ ــﻞ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ،
ﺳﺪدﻫﺎ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺎﻟﻠﻤﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﺪم
اﻟﻴﺴﺮى ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ زاوﻳــﺔ ﺿﻴﻘﺔ ،ﻋﻠﻰ

ﻳﻤﻴﻦ ﺣﺎرس ﻣﺮﻣﻰ ﻓﻮﻟﻬﺎم اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺳﻴﺮﺟﻴﻮ
رﻳﻜﻮ.
وﻟﻢ ﻳﻄﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻘﺪم
ﺑﻤﺠﻬﻮد ﻓ ــﺮدي راﺋ ــﻊ ﻣــﻦ ﻣــﺎرﺳـﻴــﺎل اﻟــﺬي
وﺻـ ـﻠ ــﺖ اﻟـ ـﻴ ــﻪ اﻟ ـ ـﻜـ ــﺮة ﻗ ـﺒ ــﻞ ﺧـ ــﻂ ﻣـﻨـﺘـﺼــﻒ
اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻌ ــﺐ ،ﻓ ـﺘ ـﻘ ــﺪم ﺑ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـﺴ ــﺮﻋ ــﺔ وﺗـ ـﺠ ــﺎوز
َ
ﻣﺪاﻓﻌﻴﻦ ،ووﺿﻌﻬﺎ ﻣﺘﻘﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻤﻴﻦ رﻳﻜﻮ
ﻟﺪى ﺧﺮوﺟﻪ ﻟﻤﻼﻗﺎﺗﻪ.
وﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺸ ــﻮط اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﺗ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺖ اﻟ ـﻔــﺮص
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻣﻴﻴﻦ رﻏــﻢ أن ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﺑﻘﻲ اﻟﻀﺎﻏﻂ
اﻷﻛﺒﺮ ،وﺣﺴﻢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻠﺚ ﺳﺎﻋﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺸ ــﻮط ،إذ ﺣﺼﻞ
اﻹﺳ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ ﺧـ ــﻮان ﻣــﺎﺗــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ رﻛـﻠــﺔ
ﺟ ـ ــﺰاء ﺑ ـﻌــﺪ ﻋــﺮﻗ ـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ
ﻣﻜﺴﻴﻢ ﻟﻮﻣﺎرﺷﺎن ،ﺳﺪدﻫﺎ ﺑﻮﻏﺒﺎ
ﻋـﻠــﻰ ﻳ ـﺴــﺎر رﻳ ـﻜــﻮ اﻟ ــﺬي أﺣﺴﻦ
ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ،إﻻ أن ﻗﻮﺗﻬﺎ ﺣﺎﻟﺖ
دون إدراﻛﻪ ﻟﻬﺎ.

ﻫﺎزارد ﻧﺠﻢ
ﺗﺸﻠﺴﻲ

ﺑﻮﻏﺒﺎ ﻧﺠﻢ ﻣﺎن ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻳﺤﺮز اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﻓﻮﻟﻬﺎم

ﻃﺮد ﻣﺎرادوﻧﺎ ﻓﻲ أول اﻧﺘﺼﺎر

ﺑﺎﻟﻮﺗﻴﻠﻲ ﻳﻘﻮد ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ ﻟﻠﻔﻮز ﻫﺎﻣﺎن ﻳﺠﺪد اﻧﺘﻘﺎداﺗﻪ ﻟﻠﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ

ﺣ ـﻘ ــﻖ ﻓ ــﺮ ﻳ ــﻖ دورادوس دي
ﺳ ـﻴ ـﻨ ــﺎﻟ ــﻮا أول اﻧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎر ﻟـ ــﻪ ﻓــﻲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻳﺎب دوري اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
)ﻛــﻼوﺳــﻮرا  ،(2019ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
ﻣـﻀـﻴـﻔــﻪ ﻛــﻮرﻳ ـﻜــﺎﻣ ـﻴ ـﻨــﻮس اﻟ ــﺬي
ﺳﻘﻂ ﺑﻬﺪف دون رد ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة
ﺷـ ـﻬ ــﺪت ﻃ ـ ــﺮد ﻣ ـ ــﺪرب اﻟ ـﻀ ـﻴــﻮف
اﻷﺳ ـﻄ ــﻮرة اﻷرﺟـﻨـﺘـﻴـﻨــﻲ دﻳﻴﻐﻮ
أرﻣﺎﻧﺪو ﻣﺎرادوﻧﺎ.
وﺟﺎء ﻫﺪف اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﺒﺮ
رأﺳ ـﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ ﻓــﺮﻧــﺎﻧــﺪو
أرﺳﻲ )ق (13ﻣﻦ زﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي
ﺷﻬﺪ ﻃﺮد ﻣــﺎرادوﻧــﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ
اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺈﺑﻌﺎد ﻛﺮات
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻪ وأﻫﺎن ﺣﻜﻤﺎ.
وﻳﻌﺪ ﻫﺬا أول اﻧﺘﺼﺎر ﻳﺤﻘﻘﻪ
دورادوس دي ﺳ ـﻴ ـﻨ ــﺎ ﻟ ــﻮا ﻋـﻘــﺐ

ﻗــﺎد اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻹﻳـﻄــﺎﻟــﻲ ﻣــﺎرﻳــﻮ ﺑﺎﻟﻮﺗﻴﻠﻲ ﻓﺮﻳﻘﻪ
ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺻﺤﻮﺗﻪ ﺑﺎﻟﻔﻮز اﻟﺜﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ
دﻳﺠﻮن  2-1اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ "ﻏﺎﺳﺘﻮن ﺟﻴﺮار" ﻓﻲ دﻳﺠﻮن
ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﻛــﺎن دﻳﺠﻮن اﻟـﺒــﺎدئ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﺒﺮ ﺟــﻮردان ﻣــﺎري ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،18ﻟﻜﻦ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ إدراك اﻟﺘﻌﺎدل ﻋﺒﺮ اﻟﻮاﻓﺪ
اﻟﺠﺪﻳﺪ "اﻟﻤﺸﺎﻛﺲ" ﺑﺎﻟﻮﺗﻴﻠﻲ ) ،(56ﻗﺒﻞ أن ﻳﻤﻨﺤﻪ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﻟﻮﻛﺎس أوﻛﺎﻣﺒﻮس اﻟﻔﻮز ﻟﻠﻀﻴﻮف ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .74
وﻫﻮ اﻟﻔﻮز اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻟﻤﺮﺳﻴﻠﻴﺎ ﺑﻌﺪ اﻷول ﻋﻠﻰ ﺑﻮردو
-1ﺻﻔﺮ اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة،
واﻟ ـﺤــﺎدي ﻋﺸﺮ ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻓﺼﻌﺪ إﻟــﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺑﺮﺻﻴﺪ  37ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻔﺎرق اﻷﻫﺪاف ﺧﻠﻒ ﺳﺎﻧﺖ إﺗﻴﺎن
اﻟﺬي ﻳﺤﻞ ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ رﻳﻦ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،وﺑﻔﺎرق
ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة أﻣﺎم ﻣﻮﻧﺒﻠﻴﻴﻪ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ اﻟﻴﻮم
أﻳﻀﺎ ،وﻧﻘﻄﺘﻴﻦ أﻣﺎم ﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرغ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ أﻧﺠﻴﻪ
ﻏﺪا.

ﻣﺎرادوﻧﺎ
ﺛﻼث ﻫﺰاﺋﻢ ،ﻟﻴﺤﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﺛ ــﻼث ﻧ ـﻘــﺎط ﺻـﻌــﺪ ﺑـﻬــﺎ ﻟﻠﻤﺮﺗﺒﺔ
اﻟـ ــ 14ﻣ ـﻐــﺎدرا اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻷﺧـﻴــﺮ ﻓﻲ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ،اﻟﺬي ﺑﺎت ﻳﺘﺬﻳﻠﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺑﻴﻨﺎدوس دي ﻳﻮﻛﺎﺗﺎن ﺑﻨﻘﻄﺘﻴﻦ.

وﺳﻴﺴﺘﻘﺒﻞ دورادوس ﻧﻈﻴﺮه
أﺗﻼﻧﺘﻲ اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑــﺄن ﻟﻪ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ
ﻣﺆﺟﻠﺘﻴﻦ.
)إﻓﻲ(

ﻣﻬﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻟﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ أﻣﺎم ﺑﻠﺒﺎو
ﻳ ـﻤ ـﻠ ــﻚ ﺣ ــﺎﻣ ــﻞ اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺐ ﺑ ــﺮﺷ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺔ ﻓــﺮﺻــﺔ
ﻟﻼﺑﺘﻌﺎد أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻞ اﻟﻴﻮم
ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﻠﺘﻴﻚ ﺑﻠﺒﺎو ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﻳﺄﻣﻞ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻟﻌﻮدة ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﻟﺜﻼث
ﻣ ــﻦ ﻣـﻠـﻌــﺐ ﺳ ــﺎن ﻣــﺎﻣ ـﻴــﺲ ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ﻇﻞ
اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻌﺪ
ﺗﺄﻛﺪ ﻏﻴﺎب ﻻﻋﺐ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ آرﺛﺮ ﻣﻴﻠﻮ
ﻋﻦ اﻟﻤﻼﻋﺐ ﻟﻔﺘﺮة ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺷﻬﺮ ،ﺑﻌﺪ
ان ﺗﻌﺮض ﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺘﻤﺰق ﻓﻲ ﻋﻀﻠﺔ اﻟﻔﺨﺬ
اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺮﻳﺎل ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﻛﺄس اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺟــﺮى اﻟﻨﺠﻢ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ
ﻣﻴﺴﻲ ،اﻟﺬي ﺷﺎرك ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻮ أﻣﺎم
رﻳـ ــﺎل ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ ،وﻫ ــﻮ ﻟـﻴــﺲ ﻓ ــﻲ ﻛــﺎﻣــﻞ ﻟﻴﺎﻗﺘﻪ
ﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻜ ــﻼت ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻀ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـﻀ ــﺎﻣ ــﺔ ﺗ ـﻌــﺮض
ﻟﻬﺎ اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓــﻲ ﻟﻘﺎء اﻟﻠﻴﻐﺎ أﻣــﺎم
ﻓــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﺎ ،ﺗ ــﺪرﻳـ ـﺒ ــﺎت ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ داﺧ ـ ــﻞ ﺻــﺎﻟــﺔ
اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،وﻟﻢ ﻳﻨﺰل ﻟﻠﻤﻠﻌﺐ.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧ ــﺮ ﻳـﺘــﺎﺑــﻊ ﻣ ــﺪرب ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ،
إرﻧ ـﺴ ـﺘ ــﻮ ﻓ ــﺎﻟ ـﻔ ـﻴ ــﺮدي ،ﺗ ـﻄ ــﻮر ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺟـﻨــﺎﺣــﻪ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﺜﻤﺎن دﻳﻤﺒﻴﻠﻲ ،ا ﻟ ــﺬي ﻳــﺄ ﻣــﻞ ﻓﻲ
اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻪ أﻣﺎم أﺗﻠﺘﻴﻚ ﺑﻠﺒﺎو.

إﺣــﺪى اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻷرﺑــﻊ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ اﻟــﻰ دوري
أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ.
وﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﻴﻮم ﻟﻴﻐﺎﻧﻴﺲ ﻣﻊ رﻳﺎل ﺑﻴﺘﻴﺲ،
وﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ ﻣﻊ رﻳﺎل ﺳﻮﺳﻴﻴﺪاد.

ﺷﻬﺪت ﻣﺒﺎرﻳﺎت دوري ﻛــﺮة اﻟﺴﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻟـﻠـﻤـﺤـﺘــﺮﻓـﻴــﻦ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻋـ ــﻮدة ﻻﻋـﺒـﻴــﻦ ﻏــﺎﺑــﺎ
ﻓﺘﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ،ﻫﻤﺎ أﻧﻄﻮﻧﻲ دﻳﻔﻴﺲ ،اﻟﺬي ﻗﻮﺑﻞ
ﺑـﺼــﺎﻓــﺮات اﺳـﺘـﻬـﺠــﺎن ﻣــﻦ ﻣﺸﺠﻌﻲ ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ ﻧﻴﻮ
أورﻟﻴﺎﻧﺰ ﺑﻴﻠﻴﻜﺎﻧﺰ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﺒﻪ اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ،
وﻛـﻴـﻔــﻦ ﻟ ــﻮف اﻟـﻌــﺎﺋــﺪ إﻟ ــﻰ ﺧ ـﺴــﺎرة ﻣــﻊ ﻛﻠﻴﻔﻼﻧﺪ
ﻛﺎﻓﺎﻟﻴﻴﺮز.
ورد دﻳـﻔـﻴــﺲ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺼ ــﺎﻓ ــﺮات ﺑـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ 32
ﻧﻘﻄﺔ ﻗــﺎد ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﻴﻮ أورﻟﻴﺎﻧﺰ ﻟﻠﻔﻮز ﻋﻠﻰ
ﺿﻴﻔﻪ ﻣﻴﻨﻴﺴﻴﻮﺗﺎ ﺗﻤﺒﺮووﻟﻔﺰ  ،117 -122ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺷﺎرك ﻟﻮف ﻓﺘﺮة وﺟﻴﺰة ﻓﻲ ﺧﺴﺎرة ﻓﺮﻳﻘﻪ
أﻣﺎم ﻣﻀﻴﻔﻪ واﺷﻨﻄﻦ وﻳﺰاردز  ،119-106ﻓﻲ أول
ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﺒﺎراة
ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺻﺎﺑﺔ.
وأﺗﺖ ﻋﻮدة دﻳﻔﻴﺲ ) 25ﻋﺎﻣﺎ( ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب ﻧﺤﻮ
ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻟﻜﺴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎﺑﺔ اﻟﻴﺴﺮى ،ﻋﻠﻰ
وﻗﻊ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻮﻛﻴﻞ أﻋﻤﺎﻟﻪ رﻳﺘﺶ ﺑﻮل ﻣﻄﻠﻊ
اﻷﺳﺒﻮع ،ﻛﺸﻒ ﻓﻴﻬﺎ رﻏﺒﺔ اﻟﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل
إﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ "ﻳﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ".
وﻟﻢ ﺗﺸﻔﻊ ﻟﻜﻠﻴﻔﻼﻧﺪ ،اﻟﺬي رﺣﻞ ﻋﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻧﺠﻤﻪ اﻷﺑﺮز ﻟﻴﺒﺮون ﺟﻴﻤﺲ إﻟﻰ ﻟﻮس
أﻧﺠﻠﺲ ﻟﻴﻜﺮز ،ﻋﻮدة ﻻﻋﺒﻪ ﻛﻴﻔﻦ ﻟﻮف اﻟﺬي ﺧﺎض

أول أرﺑﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﺛﻢ ﻏﺎب ﻟﻠﺨﻀﻮع
ﻟﺠﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪم اﻟﻴﺴﺮى.
وﺗﻔﻮق ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ ﺳﻔﻨﺘﻲ ﺳﻴﻜﺴﺮز ﺧﺎﻣﺲ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ دﻧﻔﺮ ﻧﺎﻏﺘﺲ ﺛﺎﻧﻲ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
.110-117
وﺣﻘﻖ ﻣﺘﺼﺪرا ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ ﻓﻮزﻳﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻴﻴﻦ ،إذ ﺗﻔﻮق ﻣﺘﺼﺪر اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﺑﻄﻞ
اﻟـﻤــﻮﺳـﻤـﻴــﻦ اﻟـﻤــﺎﺿـﻴـﻴــﻦ ﻏــﻮﻟــﺪن
ﺳﺘﺎﻳﺖ وورﻳﺮز ،ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ
ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻷﺧ ـﻴــﺮ ﻓﻲ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻨﻴﻜﺲ ﺻﻨﺰ -117
 ،،107وﻓﺎز ﻣﺘﺼﺪر اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﻣـ ـ ـﻴـ ـ ـﻠ ـ ــﻮوﻛ ـ ــﻲ ﺑـ ـ ــﺎﻛـ ـ ــﺲ ﻋ ـﻠ ــﻰ
ﻣـﻀـﻴـﻔــﻪ داﻻس ﻣــﺎﻓــﺮﻛـﻴــﺲ
.107-122
وﻓ ـ ــﻲ ﺑـ ــﺎﻗـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت،
اﻟـﺘــﻲ أﻗـﻴـﻤــﺖ أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻓــﺎز
ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ ﺑــﻮ ﻟــﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﺮوﻛﻠﻴﻦ
ﻧﺘﺲ  ،،125-106وﺳﺎﻛﺮاﻣﻨﺘﻮ
ﻛﻴﻨﻐﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻣﻲ ﻫﻴﺖ ،96-102
ودﻳﺘﺮوﻳﺖ ﺑﻴﺴﺘﻮﻧﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻮﻳﻮرك
دﻳﻔﻴﺲ ﻧﺠﻢ ﻧﻴﻮ أورﻟﻴﺎﻧﺰ
ﻧﻴﻜﺲ .103-120

ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺣﺮاج ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ
ﻳﺄﻣﻞ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ ،واﻟﻤﺘﺼﺪر ،أن ﻳﺘﺠﻨﺐ
اﻟ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻹﺣـ ـ ــﺮاج ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﺤــﻞ اﻟـ ـﻴ ــﻮم ﺿ ـﻴ ـﻔــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺳﺎﺳﻮوﻟﻮ ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣــﻦ اﻟــﺪوري
اﻹﻳـﻄــﺎﻟــﻲ ﻟـﻜــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم ،وذﻟ ــﻚ ﻗﺒﻞ  10أﻳ ــﺎم ﻣــﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ
اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﺿﺪ ﻣﻀﻴﻔﻪ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ذﻫﺎب
ﺛﻤﻦ ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ.
واﻫﺘﺰت ﺻــﻮرة ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻪ اﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ
ﺣﻴﻦ ﻓﻘﺪ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ إﺣﺮاز اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﺑﺘﻨﺎزﻟﻪ
ﻋــﻦ ﻟـﻘــﺐ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟ ـﻜــﺄس اﻟـﺘــﻲ ﺗ ــﻮج ﺑـﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﻮاﺳــﻢ
اﻷرﺑـﻌــﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎرﺗﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮة أﻣــﺎم أﺗﺎﻻﻧﺘﺎ
ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ،ﺛﻢ أﺗﺒﻊ ذﻟــﻚ اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺘﻌﺎدل
ﻣﺨﻴﺐ ﻓــﻲ اﻟ ــﺪوري ﻋﻠﻰ أرﺿ ــﻪ ﺿــﺪ ﺑــﺎرﻣــﺎ  3-3ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻛﺎن ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ  -2ﺻﻔﺮ و .3-1وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻜﺄس ﺿﺪ
أﺗﺎﻻﻧﺘﺎ ،ﻗﺪم ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس أداء ﻫﺠﻮﻣﻴﺎ ﺟﻴﺪا ﺿﺪ ﺑﺎرﻣﺎ
ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو اﻟﺬي ﺳﺠﻞ
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ وأﺻﺒﺢ أول ﻻﻋــﺐ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ "اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻌﺠﻮز"
ﻳﺴﺠﻞ  17ﻫــﺪﻓــﺎ ﻓــﻲ  22ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ ﻣـﻨــﺬ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ داﻓـﻴــﺪ
ﺗﺮﻳﺰﻳﻐﻴﻪ ﻣﻮﺳﻢ ) 2006-2005أﻧﻬﺎه ﺑـ 23ﻫﺪﻓﺎ(.
ﻟﻜﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺪرب ﻣﺎﺳﻴﻤﻴﻠﻴﺎﻧﻮ أﻟﻴﻐﺮي ﺑﺪا ﻣﻬﺰوزا
دﻓ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻏ ـﻴ ــﺎب ﻟـ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺎردو ﺑــﻮﻧــﻮﺗ ـﺸــﻲ وﺟــﻮرﺟ ـﻴــﻮ
ﻛﻴﻴﻠﻴﻨﻲ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ واﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻬﺪي ﺑﻨﻌﻄﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻘﻞ اﻟﻰ
اﻟﺪﺣﻴﻞ اﻟﻘﻄﺮي ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻘﺪﻳﻢ
اﻷوروﻏﻮاﻳﺎﻧﻲ ﻣﺎرﺗﻦ ﻛﺎﺳﻴﺮﻳﺲ اﻟﺬي ﻟﻌﺐ أﺳﺎﺳﻴﺎ ،ﻋﻠﻰ
ﻛﺎف ﻟﻠﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ اﻟﺠﺪد.
وﻗﺖ ٍ

وﺳﻤﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎدل اﻟﺬي ﺧﻄﻔﻪ ﺑﺎرﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪل
اﻟﻀﺎﺋﻊ ﺑﻬﺪف ﺛﺎن ﻟﻠﻌﺎﺟﻲ ﺟﻴﺮﻓﻴﻨﻴﻮ ،ﻟﻨﺎﺑﻮﻟﻲ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ
ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﻣﺎم ﻣﻴﻼن )ﺻﻔﺮ -ﺻﻔﺮ( ،وإﻋﺎدة
اﻟﻔﺎرق اﻟﺬي ﻳﻔﺼﻠﻪ ﻋﻦ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻟﻰ  9ﻧﻘﺎط ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ
 11ﺑﻔﻮزه ﻋﻠﻰ ﺳﻤﺒﺪورﻳﺎ -3ﺻﻔﺮ.
وﻟــﻦ ﺗﻜﻮن ﻣـﺒــﺎراة اﻟـﻴــﻮم ﺿــﺪ ﺳﺎﺳﻮوﻟﻮ ﺳﻬﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس رﻏﻢ أن "اﻟﺒﻴﺎﻧﻜﻮﻧﻴﺮي" ﻓﺎز ﺑﺎﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺴﺖ
اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺳﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ  19ﻫﺪﻓﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ  3ﻓﻘﻂ ﻓﻲ
ﺷﺒﺎﻛﻪ ،ورﻏﻢ اﺣﺘﻼﻟﻪ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،اﻻ أن
ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮدﻳﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﺴﺮ ﺳﻮى ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ
اﻟﺘﺴﻊ اﻷﺧﻴﺮة ،وﻳﺘﺨﻠﻒ ﺑﻔﺎرق  6ﻧﻘﺎط ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﻣﻴﻼن
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﻤﺆﻫﻞ اﻟﻰ دوري اﻷﺑﻄﺎل.
وﺟﻌﻞ أﻟﻴﻐﺮي وﻓﺮﻳﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ أوﻟﻮﻳﺔ ﻫﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ ،وﻫﻲ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ روﻧﺎﻟﺪو
اﻟﺬي اﺣﺘﻔﻞ اﻟﺜﻼﺛﺎء ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻴﻼده اﻟـ ،34وﻳﺒﺪأ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
ﻣﺴﻴﺮة ﺛﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻷوروﺑ ــﻲ ﺑــﺰﻳــﺎرة ﻟﻤﺪرﻳﺪ ﻓــﻲ 20
ﻓﺒﺮاﻳﺮ .وﻳﻠﻌﺐ اﻟﻴﻮم اﻳﻀﺎ ﻣﻴﻼن ﻣﻊ ﻛﺎﻟﻴﺎري ،وﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ
ﻣﻊ ﺟﻨﻮى ،وأﺗﺎﻻﻧﺘﺎ ﻣﻊ ﺳﺒﺎل ،وﺗﻮرﻳﻨﻮ ﻣﻊ أودﻳﻨﻴﺰي،
وﺳﻤﺒﺪورﻳﺎ ﻣﻊ ﻓﺮوزﻳﻨﻮﻧﻲ.

روﻣﺎ ﻳﺴﺤﻖ ﻛﻴﻴﻔﻮ
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ،ﻋــﺎد روﻣ ــﺎ إﻟــﻰ ﺳﻜﺔ اﻻﻧ ـﺘ ـﺼــﺎرات ﺑﻔﻮزه
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻛﻴﻴﻔﻮ ﻓﻴﺮوﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷﺧﻴﺮ

ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ

دﻳﻔﻴﺲ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﻓﺮات ﺑـ  ٣٢ﻧﻘﻄﺔ

ﺟﻮردي أﻟﺒﺎ وﻓﻴﺪال ﻻﻋﺒﺎ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
وﻳﺄﻣﻞ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻊ ) 36ﻧﻘﻄﺔ( واﻟﺬي
ﺧ ــﺮج ﻛـﻠـﻴــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻠـﻘــﺐ ﺑﻌﺪ
ﺗ ـﺼ ــﺪر اﻟ ـﺘ ــﺮﺗ ـﻴ ــﺐ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﻣـ ــﺮة ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ
اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻮزه ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ إﻳﺒﺎر )ﻓﺎز
ذﻫﺎﺑﺎ  ،(3-1واﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ

ّ
ﺟﺪد ﻧﺠﻢ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ دﻳﺘﻤﺎر ﻫﺎﻣﺎن
ً
) 45ﻋــﺎﻣــﺎ( اﻧـﺘـﻘــﺎداﺗــﻪ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﻢ
اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي روﺑﺮت ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ،
ﻫ ـ ــﺪاف ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﺑ ــﺎﻳ ــﺮن ﻣـﻴــﻮﻧـﻴــﺦ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ،وﻗــﺎل" :أﺗﻤﺴﻚ ﺑﺮأﻳﻲ
ﺑﺄن اﻟﻼﻋﺐ )ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ( ﻓﻲ
اﻟـﺸـﻬــﻮر اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟــﻢ ﻳﻌﺪ ﻛﻤﺎ
ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ".
وأوﺿــﺢ ﻫﺎﻣﺎن ،ﻧﺠﻢ ﺑﺎﻳﺮن
ً
اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻜﺮوي ﺣﺎﻟﻴﺎ،
أن ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﻦ
اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟــﻢ ﻳﻌﺪ ﻛﻤﺎ
ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
وﻛـ ــﺎن ﻫ ــﺎﻣ ــﺎن أﺣ ــﺪ أﻛ ـﺜــﺮ َﻣــﻦ
أﺷـ ـ ــﺎدوا ﺑــﺎﻟـﻤـﻬــﺎﺟــﻢ اﻟـﺒــﻮﻟـﻨــﺪي
ﻟـﻴـﻔــﺎﻧــﺪوﻓـﺴـﻜــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ،
ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﻗ ـ ـ ـ ــﺎل" :ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ إﻟ ـ ــﻲ،

ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ ﻫﻮ أﻓﻀﻞ رأس
ﺣﺮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ".
وﻗـ ـﺒ ــﻞ أﺷـ ـﻬ ــﺮ ﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻠ ــﺔ ،ﻧـﺼــﺢ
ﻫ ــﺎﻣ ــﺎن ﻧ ــﺎدﻳ ــﻪ اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﺑـﺒـﻴــﻊ
ﻟ ـﻴ ـﻔــﺎﻧــﺪوﻓ ـﺴ ـﻜــﻲ ،اﻟ ـ ــﺬي أﺻـﺒــﺢ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ،وﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻻ
ﻳﺆدي ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﺸﻞ
ﻓﻲ ﻫﺰ اﻟﺸﺒﺎك.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻫـ ـ ـ ـ ــﺎﻣـ ـ ـ ـ ــﺎن" :أﺻ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺢ
ﻟ ـﻴ ـﻔــﺎﻧــﺪوﻓ ـﺴ ـﻜــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺜــﻼﺛ ـﻴــﻦ
ﻣ ــﻦ ﻋـ ـﻤ ــﺮه اﻵن ،إﻟ ـ ــﻰ أي ﻣ ــﺪى
ﺳ ـﻴ ــﻮاﺻ ــﻞ ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ اﻷﻫـ ـ ــﺪاف،
ً
ﻻ أﻋـ ـﻠ ــﻢ" ،ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﺎ" :ﻗ ــﺪ ﻳــﻮاﺟــﻪ
ﺑﺎﻳﺮن ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ إﻳﺠﺎد ﻣﻬﺎﺟﻢ
ﻣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ــﺰ ...ﻫ ـ ـﻨ ـ ــﺎك ﻧ ـ ـﻘـ ــﺺ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻬﺎﺟﻤﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﺑﺄوروﺑﺎ
ً
واﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ".
)د ب أ(

-3ﺻﻔﺮ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ "ﻣﺎرك داﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﺑﻨﺘﻴﻐﻮدي
ﻓﻲ ﻓﻴﺮوﻧﺎ .وﺣﺴﻢ روﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺒﺎراة ﻓﻲ ﺷﻮﻃﻬﺎ
اﻷول ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻫﺪﻓﻴﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﻟﻤﺼﺮي
اﻷﺻــﻞ ،ﺳﺘﻴﻔﺎن اﻟﺸﻌﺮاوي ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة ﻣﻦ زاوﻳﺔ
ﺻـﻌـﺒــﺔ اﺛ ــﺮ ﺗ ـﻤــﺮﻳــﺮة ﻣ ــﻦ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ ﺳﺘﻴﻔﻦ
ﻧ ــﺰوﻧ ــﺰي ) (9واﻟ ـﺒــﻮﺳ ـﻨــﻲ إﻳ ــﺪﻳ ــﻦ دزﻳ ـﻜــﻮ
ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة ﺑﻴﺴﺮاه ) ،(18ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﺰز ﻗﺎﺋﺪ
ﺻــﺮﺑـﻴــﺎ اﻟ ـﻤــﺪاﻓــﻊ أﻟـﻜـﺴـﻨــﺪر ﻛ ــﻮﻻروف
ﺑﺎﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة ﺑﻴﺴﺮاه ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﺮة ﻣﻦ دزﻳﻜﻮ ).(51
وﻫﻮ اﻟﻔﻮز اﻷول ﻟﺮوﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﺗـﻌــﺎدﻟـﻴــﻦ ﻣــﻊ أﺗــﺎﻻﻧـﺘــﺎ ﺑﺮﻏﺎﻣﻮ
وﻣﻴﻼن.
وﻛ ــﺎن ﻻﺗﺴﻴﻮ ﺻﻌﺪ ﻣﺆﻗﺘﺎ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟـ ــﺮاﺑـ ــﻊ اﻟـ ـﻤ ــﺆﻫ ــﻞ اﻟ ــﻰ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ دوري اﺑـﻄــﺎل اوروﺑ ــﺎ،
ﺑ ـ ـﻔـ ــﻮزه ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺿ ـﻴ ـﻔــﻪ إﻣ ـﺒــﻮﻟــﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ  -1ﺻﻔﺮ اﻟﺨﻤﻴﺲ
ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،ﻓﺘﻘﺪم ﺑﻔﺎرق
ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻋــﻦ ﻣ ـﻴــﻼن اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ﺳﺎﺑﻘﺎ
واﻟ ــﺬي ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻛــﺎﻟـﻴــﺎري اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻋﺸﺮ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ.

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز

4:30

ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم – ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ

7:00

ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ  -ﺗﺸﻠﺴﻲ

اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ
beINSPORTS
HD2
beINSPORTS
HD2

اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ

روﻧﺎﻟﺪو

2:00

ﻟﻴﻐﺎﻧﻴﺲ – رﻳﺎل ﺑﻴﺘﻴﺲ

6:15

ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ – رﻳﺎل ﺳﻮﺳﻴﻴﺪاد

8:30

إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ  -اﻳﺒﺎر

10:45

اﺛﻠﺘﻴﻚ ﺑﻠﺒﺎو  -ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ

5:00

اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
اﺗﺎﻻﻧﺘﺎ  -ﺳﺒﺎل

5:00

ﺳﻤﺒﺪورﻳﺎ  -ﻓﺮوﺳﻴﻨﻮﻧﻲ

8:00

ﺳﺎﺳﻮوﻟﻮ  -ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس

10:30

ﻣﻴﻼن  -ﻛﺎﻟﻴﺎري

beINSPORTS
HD3
beINSPORTS
HD3
beINSPORTS
HD3
beINSPORTS
HD3

beINSPORTS
HD4
beINSPORTS
HD4
beINSPORTS
HD4
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

آمال

تحذير
للخونة

تضخم جديد...
ونقد مستحق

محمد الوشيحي
alwashi7i@aljarida.com

ً
غدا االثنين ،من المتوقع أن تهطل أمطار
غ ــزي ــرة ،بـحـســب الـطـقـسـيـيــن والـمـنــاخـيـيــن.
وب ــالـ ـطـ ـب ــع سـ ـتـ ـغ ــرق ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع والـ ـم ــراف ــق
والمباني ،وتتلف المنازل بأثاثها وثومها
وب ـص ـل ـهــا ،وت ـن ـج ــرف ال ـس ـي ــارات بــالـسـيــول
ف ـي ـص ـط ــدم ب ـع ـض ـهــا ب ـب ـع ــض ،وق ـ ــد ت ـجــرف
ً
السيول معها حيوانات صغيرة أو أطفاال
أو غير ذلك.
ُ ّ َّ
لذا ،ومن باب الوطنية الفاخرة ،أحــذر كل
خائن سيغضب من الحكومة وفسادها الذي
َّ
سيعلن
سيسبب لنا كل هذا الدمار ،وكل نائب
ّ
نيته استجواب ال ــوزراء المعنيين… أحــذره
مــن أن تصرفاته هــذه هــي الخيانة بعينها
وخ ـش ـم ـهــا ،وه ــي ال ـس ـبــب ف ــي ت ــوق ــف عجلة
التنمية ،والسبب في تخلف البالد والعباد،
وإربـ ــاك الـحـكــومــة ،وزعــزعــة اسـتـقــرار البلد،
وب ــث الــرعــب فــي قـلــوب الـمــواطـنـيــن اآلمنين
المطمئنين.
وكما أن على الحكومة مسؤوليات تجاه
األمطار ،كذلك على الشعب مسؤوليات مماثلة
لها .وعلى كل فريق تحمل مسؤولياته.
وم ـســؤول ـيــات ال ـح ـكــومــة ع ــدي ــدة ،أهـمـهــا؛
تــوج ـيــه وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام الــرس ـم ـيــة لـتــرديــد
جملة "حتى أميركا واليابان وأوروبا تحصل
فـيـهــا فـيـضــانــات ،ويـنـتــج عـنـهــا تـلـفـيــات في
األرواح واألم ــوال" ،والتشديد على مغرديها
أن ي ـن ـش ــروا ف ــي "ت ــويـ ـت ــر" و"س ـ ـنـ ــاب ش ــات"
األغ ــان ــي واألوب ــريـ ـت ــات الــوط ـن ـيــة ال ـقــدي ـمــة،
التي يرقص فيها األطفال ،قبل أن يتوجهوا
بالشتم والتخوين لكل من يطالب بمساء لة
المسؤولين.
ومـ ـس ــؤولـ ـي ــات ال ـش ـع ــب؛ أال ي ـت ـح ــدث عــن
الفساد الــذي طفح وأغــرق البلد ،وأن يسافر
إلى الخارج في هذه الفترة ،إن استطاع إلى
ً
ذلك سبيال ،كي ال يغرق ،هو بنفسه ،ويشكل
ً
ً
عبئا إضافيا على حكومتنا الرشيدة ،وأن
يردد خلف مغردي الحكومة" :اللي مو عاجبته
الديرة يعطينا عــرض أكتافه" ،ويــردد خلف
علماء الـبــاط الـحـكــومــي" :األم ـطــار الغزيرة
جند مــن جـنــود الـلــه ،يختبر بها الـلــه صبر
عباده المسلمين".

مواعيد الصالة
الفجر

05:11

الشروق

06:32

الصغرى 09

الظهر

12:02

العصر

03:10

المغرب

05:33

العشاء

06:51

***

قالت سيدة المكسيك األولــى سابقا إنجليكا ريفيرا على
حسابها على "إنستغرام" الليلة قبل الماضية إنها قررت الطالق
من زوجها الرئيس السابق إنريكي بينيا نييتو.
وكان بينيا نييتو أنهى فترته الرئاسية التي استمرت ست
سنوات في نوفمبر الماضي .وتــزوج بينيا نييتو من ريفيرا
الممثلة التلفزيونية السابقة في  2010في حفل مبهر عندما كان
حاكما إلحدى الواليات ويتطلع إلى الرئاسة .وكان هذا ثاني
زواج لكل منهما ،كما أن لكل منهما أوالدا من عالقات سابقة.
والحقت شائعات االنفصال الوشيك الزوجين وزادت خالل
السنة األخ ـيــرة مــن رئــاســة بينيا نييتو على الــرغــم مــن نفي
مقربين مــن األس ــرة ومــن بينهم بنات ريفيرا هــذه االدع ــاء ات
بوصفها كاذبة.
وقالت ريفيرا ( 49عاما) على حسابها" :يؤسفني بشدة هذا
الوضع األليم بالنسبة لي وألوالدي .اليوم ،تتركز كل طاقتي
وق ــوت ــي وح ـبــي عـلــى أن أظ ــل أم ــا صــالـحــة وأسـتـعـيــد حياتي
ومشواري المهني".
وكان بينيا نييتو ( 52عاما) قد ترك السلطة بمعدالت تأييد
منخفضة بشكل قياسي بسبب تفشي الجريمة وفضائح فساد
وركود االقتصاد.
(رويترز)

الطقس والبحر
العظمى 20

يبدو أن الديرة على أعتاب فضيحة إيداعات جديدة ،وفقا لما
أطلقه النائب رياض العدساني من تصريحات ،وهي فضيحة
ستقوض الثقة فــي كــل اإلج ــراء ات التي اتـخــذت منذ عــام 2011
لتنقية الطبقة السياسية مــن الـفـســاد والـمـمــارســات المتعلقة
باستخدام المواقع السياسية لتحقيق مكاسب شخصية ،وشراء
المناصب في المؤسسة التشريعية ،باإلضافة إلى استفادة بعض
النواب بمنافع مالية مقابل التصويت على القرارات المهمة في
عمليات التشريع والرقابة البرلمانية.
الشك أن النائب العدساني سيفجر قنبلة الموسم إذا أسند
تصريحاته بشأن وجود تضخم في الحسابات البنكية لبعض
السياسيين بــأدلــة ومعلومات موثقة ،إذ إ نـهــا ستكون ضربة
قاصمة لثقة المواطنين بالمؤسسة البرلمانية ،وكذلك إلجراءات
الحكومة في مكافحة الفساد ،إضافة إلى شبه إعالن فشل هيئة
مكافحة الفساد "نزاهة" في إدارة المهام المنوطة بها ،إذ إن هذه
الهيئة هي المكلفة بمتابعة الذمم المالية للنواب ،والكشف عن
أي تطورات ملموسة فيها ومالحقة أصحابها.
أعتقد أننا –ككويتيين -سنقف مندهشين وفاغرين أفواهنا،
ً
ً
ونـضــرب كـفــا بكف إذا ثبت مــرة أخ ــرى أن نــوابــا اسـتـفــادوا من
مناصبهم ،وأودع ــوا ماليين الدنانير فــي حساباتهم رغــم كل
اإلجراءات التي اتخذت في البلد طوال السنوات الثماني األخيرة،
وسيثبت بالدليل القاطع أن الطبقة السياسية الكويتية ينخرها
الـفـســاد ،وال مـجــال إلصالحها إال بعملية اقـتــاع كــامــل ،وبناء
طبقة سياسية جديدة تصنعها حركة إصــاح شامل ،تقودها
حركة شعبية كبيرة وحكومة بمهمة واحــدة هي اقتالع جذور
الفساد من البلد.

زوجة الرئيس المكسيكي السابق :أريد حياتي

ً
أعلى مد  02:29صب ــاحـ ـ ــا
 03:31م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  09:20صب ــاحـ ـ ــا
 09:31م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

الثقافة
هذا المساء
الفعالية:

أمسية موسيقية
"طريق الحرير".
الوقت :السابعة مساء.
ال ـ ـم ـ ـكـ ــان :مـ ــركـ ــز الـ ـي ــرم ــوك
الثقافي.

في جلسة "األمــة" األخيرة قام بعض النواب ورئيس مجلس
األمــة م ــرزوق الغانم بعملية نقد ذات ــي ،رك ــزوا فيه على ضعف
إنجاز المجلس ،كما بينت إحصائيات لألمانة العامة لمجلس
األم ــة قلة اجـتـمــاعــات لـجــان المجلس ،وضـعــف إنتاجيتها في
القضايا الـمـعــروضــة عليها ،وهــو حقيقة نقد ذات ــي مستحق،
وهي سلبية ال يعانيها مجلس أمة  2016فقط ،فالمجلس الذي
ً
سبقه لم ينجز شيئا ســوى قانون منح مكافأة نهاية الخدمة
للموظفين ،أ مــا بقية أعماله فكانت قوانين تشديد العقوبات
على المغردين ،وقانون البصمة الوراثية سيئ الذكر ،وقانوني
الوكاالت التجارية والمناقصات العامة ،اللذين كرسا االحتكارات
التجارية بدل أن يرفعاها.
في الواقع إن أداء المجالس األخيرة كلها ضعيف ،وال يرقى
لطموح المواطنين ،وتوجد علة في آلية عمل اللجان البرلمانية،
وكذلك تعامل الالئحة الداخلية مع النواب الذين ال يحضرون
ً
أعمال اللجان والجلسات العامة ،وهو ما يتطلب تطويرا لالئحة
الداخلية ،وعقوبات ترتقي إلى فصل النائب الذي ال يقوم بمهام
عمله من عضوية المجلس ،ألن استمرار الشكوى من أداء المجلس
دون حلول سيشل المؤسسة التشريعية ويجعلها دون جدوى.

ثغرة في تطبيقات «»App Store
طـلـبــت "أب ـ ــل" م ــن م ـط ــوري الـتـطـبـيـقــات
الكف عن استخدام أنظمة تسجل أنشطة
مـسـتـخــدمــي "آي فـ ــون" دون عـلـمـهــم ،وإال
فإنهم سيقعون تحت طائلة سحبها من
متجرها اإللكتروني.
وأضافت المجموعة األميركية العمالقة،
أنــه فــي حــال لــم يكف الـمـطــورون عــن هذه
الممارسات أو لم يعلموا المستخدمين بها،
فإن "أبل" ستعمد إلى سحب تطبيقاتهم من
متجرها اإللكتروني.

عبدالمحسن جمعة

ول ـ ـفـ ــت "ت ـ ـ ــك كـ ـ ــرانـ ـ ــش" إل ـ ـ ــى أن ب ـعــض
التطبيقات تسجل أنشطة مستخدميها
دون عـ ـلـ ـمـ ـه ــم وال إذ نـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ،مـ ـ ــن ب ـي ـن ـهــا
"إكسبيديا" لحجوزات السفر والفنادق أو
"هوليستر" للمالبس.
(أ ف ب)

وفيات
الجمعة 2019/٢/٨
مريم محمد علي العمران

أرملة يوسف خميس الشراح
 75عاما ،شيعت ،الرجال :الروضة،
ق ،5شـ ــارع ال ـ ـبـ ــارودي ،م ،5دي ــوان
العمران ،النساء :النزهة ،ق ،2شارع
سليمان العمر ،م ،9ت99269595 :

نجمة محمد حسين خريبط

«ديمة» السبت جميلة
وأمطار االثنين غزيرة
تصوير وتعليق :خليل البوريني
أنـســت أمـطــار "الــديـمــة" ،الـتــي هطلت أمــس وصاحبها بــرد لطيف وضباب
جميل ،الـمـخــاوف التي أثــارتـهــا توقعات إدارة األرص ــاد الجوية حــول هطول
ً
أمطار غزيرة غدا.
وقال رئيس قسم التنبؤات الجوية في "األرصاد" ،ضرار العلي ،لوكالة األنباء
ً
ً
ً
ً
ً ً
الكويتية ،أمس ،إن الطقس سيكون بإذن الله غدا باردا نسبيا نهارا وباردا ليال،
ً
ً
وتبدأ الغيوم بالتكون والتكاثر التدريجي صباحا ،مشيرا إلى أنه "من المتوقع
ً
استمرار فرص األمطار طوال اليوم" ،والفتا إلى أنها ستكون "رعدية بكميات
ً
متوسطة إلى غزيرة ،خصوصا على المناطق الجنوبية والساحلية ،تصاحبها
ً
رياح معتدلة إلى نشيطة السرعة ،تتراوح بين  20و 50كيلومترا في الساعة ،مع
ارتفاع األمواج بين  3و 7أقدام".

زوجة علي إبراهيم خريبط
 73عاما ،شيعت ،الرجال :حسينية
بوحمد ،الــدعـيــة ،الـنـســاء :حسينية
اإلمام المهدي (المهنا) الرميثية ،ق،3
شارع أحمد بن حنبل ،ج ،37م ،1ت:
55920440 ،98777714 ،67777615

لطيفة يوسف إبراهيم المسلم

أرملة عبدالله الخالد البدر
 90ع ــام ــا ،شـيـعــت ،ال ــرج ــال :دي ــوان
ال ـ ـق ـ ـنـ ــاعـ ــات ،ال ـ ـشـ ــويـ ــخ ال ـس ـك ـن ـي ــة،
النساء :الجابرية ،ق ،8ش ،8م ،12ت:
66566663 ،99600228

منصور فارس محمد الدوسري

 91ع ــام ــا ،شـ ـي ــع ،ال ـ ــرج ـ ــال :م ـب ــارك
ال ـك ـب ـيــر ،ق ،3ش ،31م ،15ال ـن ـســاء:
الفنيطيس ،الشارع الساحلي ،ق،9
ش ،44م ( ،60ق ـص ــر ا ل ـش ـيــخ جــا بــر
ا ل ـع ـل ــي ا لـ ـصـ ـب ــاح) ت،99797005 :
99445532

ابتسام فليج حسن السادة

أرملة عبدالحميد شهاب العطوان
 69عاما ،شيع ،الرجال :الشهداء ،ق،5
ش ،505م ،33النساء :صباح السالم،
ق ،9ش ،3ج ،11م ،33ت،66667477 :
99448008

مريم حسن عبدالرحيم الكندري

زوجة جلوي مثعي علي الصواغ
 71عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :سلوى،
ق ،7ش ،3م ،14النساء :سلوى ،ق،1
شارع المتنبي ،م ،9ت90906600 :

السبت 2019/٢/٩
أحمد إبراهيم أحمد عنبر

عبدالكريم علي بن عبدالله بن سيد

 22عــامــا ،ش ـيــع ،ال ــرج ــال :الـشـهــداء،
ق ،1ش ،101م ،99النساء :الشهداء،
ق ،1ش ،101م ،101ت،97890501 :
97827766

متعب علي ذاير العتيبي

 93عــامــا ،ش ـيــع ،ال ــرق ــة ،ق ،6ش،16
م ،348ت98911199 ،65999995 :

علي محمد الصعفاك العازمي

هادي شعوي عوض المطيري

فطومة جبر بايش

زوجة محمد مطر الفضلي
 79عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :عبدالله
المبارك ،ق ،9ش ،925م ،40النساء:
صباح السالم ،ق ،11الشارع الثاني،
ج ،9م ،43ت65557070 ،99039209 :

يوسف خليل إبراهيم صنقور

 36ع ــام ــا ،ش ـي ــع ،الـ ــرجـ ــال :س ـلــوى،
حـسـيـنـيــة سـيــد مـحـمــد ،ق ،2ش ــارع
المسجد األقصى ،النساء :السالمية،
ق ،12ش ــارع أب ــو ه ــري ــرة ،ج ،5م،45
حسينية بيبي علوية ،ت،90050034 :
66290724

 76عاما ،شيع ،الجابرية ،حسينية
البلوش ،ت67055117 ،97319789 :
 57عاما ،شيع ،الرجال :اليرموك ،ق،4
ش ،3م ،14النساء :السرة ،ق ،1ش،8
م ،6ت25350966 ،55441717 :
 85عاما ،شيع ،الرجال :فهد األحمد،
ق ،4ش ،417م ،8النساء :الصباحية،
ق  ،3ش  ،1م  ،527ت،99799772 :
99838464

خالد دايل مدروع

 63عـ ــامـ ــا ،شـ ـي ــع ،ال ـ ــرج ـ ــال :خـيـمــة
ب ـج ــان ــب دوار الـ ـقـ ـي ــروان ،ال ـن ـس ــاء:
األ ن ـ ـ ــد ل ـ ـ ــس ،ق  ،13ش  ،1م  ،58ت:
99902919

حسين يوسف سليمان المجادي

 90ع ــام ــا ،ش ـي ــع ،الـ ــرجـ ــال :مـسـجــد
البحارنة ،الدعية ،النساء :الدعية،
ق  ،3ش  ،35م  ،3ت،69901037 :
50353883

دانة عدنان حسين عبدالله قبازرد
 32ع ــام ــا ،ش ـي ـع ــت ،ال ـ ــرج ـ ــال :غ ــرب هادي سالم مسلم بن ضاوي المويزري

مـ ـش ــرف ،م ـس ـجــد ال ـ ـ ـ ــوزان ،ال ـن ـس ــاء:
ال ــرم ـي ـث ـي ــة ،ق ،9شـ ـ ــارع أس ــام ــة بــن
زيــد ،ج ،93م ،38حسينية أم البنين
األربعة( ،مالحظة :العزاء من اليوم)،
ت95585777 ،99672906 :

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 :

اإلعالنات:

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

التوزيع:

 57عــامــا ،يـشـيــع ال ـيــوم بـعــد صــاة
الـ ـعـ ـص ــر ،الـ ـ ــرجـ ـ ــال :الـ ـ ــرحـ ـ ــاب ،ق،2
ش ،2م ،19النساء :جليب الشيوخ،
ق ،4ش ،308م ،24ت،99209860 :
97807799

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

