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األمير يهنئ رئيسة ليتوانيا بالعيد الوطني ناصر الصباح :حريصون على تعزيز العالقات مع بكين
بحث التعاون مع نائب رئيس مجلس التنمية واإلصالح الصيني

بعث سمو أمير البالد الشيخ
صـبــاح األح ـمــد ،ببرقية تهنئة
إل ـ ــى رئ ـي ـس ــة ل ـي ـت ــوان ـي ــا ،دال ـي ــا
جريبوسكيتاَّ ،
عبر فيها سموه
عــن خــالــص تـهــانـيــه ،بمناسبة
العيد الوطني لبالدها ،متمنيا
س ـ ـمـ ــوه لـ ـه ــا م ـ ــوف ـ ــور ال ـص ـح ــة
والعافية ،وللبلد الصديق دوام
التقدم واالزدهار.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الـشـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد ،وسـمــو
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء الشيخ
جابر المبارك ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

أق ــام الـنــائــب األول لرئيس
مجلس ال ــوزراء وزيــر الدفاع
الشيخ ناصر الصباح مأدبة
غداء على شرف نائب رئيس
مـجـلــس الـتـنـمـيــة واإلص ـ ــاح
الصيني ،نينغ جيزي ،والوفد
ال ـمــرافــق ل ــه ،وذل ــك بمناسبة
زيارته للبالد.
وقــد تخلل الـمــأدبــة تبادل
األح ــادي ــث ال ــودي ــة ومناقشة
أهـ ـ ـ ــم األم ـ ـ ـ ـ ــور وال ـ ـمـ ــواض ـ ـيـ ــع
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ض ـم ــن م ـحــور
ال ـ ــزي ـ ــارة ،ك ـمــا أش ـ ــاد ال ـنــائــب
األول بعمق العالقات الثنائية
بـ ـي ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ال ـص ــدي ـق ـي ــن
وال ـ ـ ـحـ ـ ــرص عـ ـل ــى ت ـع ــزي ــزه ــا
وتطويرها.
حضر المأدبة كل من وزيرة
الــدولــة للشؤون االقتصادية

ً
«الكهرباء» :األذينة مديرا لشؤون
العاملين والمطيري ألعمال التحكم
●

سيد القصاص

أص ــدر وزي ــر النفط وزي ــر الكهرباء وال ـمــاء د .خــالــد الفاضل
ً
قرارين بنقل مدير إدارة مكتب الوزير محمد األذينة للعمل مديرا
إلدارة شؤون العاملين في قطاع الشؤون اإلدارية ،ونقل مديرة
إدارة المكتب الفني للوزير المهندسة هدى المطيري للعمل مديرة
إلدارة أعمال أجهزة القياس والتحكم في قطاع محطات القوى
الكهربائية وتقطير المياه.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،أع ـلــن رئ ـيــس فــريــق الـضـبـطـيــة الـقـضــائـيــة
في وزارة الكهرباء والـمــاء عدنان دشتي تحرير الفريق خالل
األ سـبــو عـيــن الفائتين  150مخالفة فــي مختلف المحافظات،
تنوعت بين هدر للمياه وإيصال كهرباء بــدون عــداد ،وتالعب
في عدادات الوزارة.
وقال دشتي ،في تصريح ،إن فريق الضبطية القضائية مستمر
في حمالته لضبط المخالفات والتعديات على خدمات «الكهرباء»
المختلفة ،مبينا أن الفريق حرر األسبوع الماضي  5مخالفات
في جليب الشيوخ خالل حملة قام بها.
ولفت إلى أن تلك المخالفات تنوعت بين إيصال مياه بشكل
مباشر بــدون عــداد ،ورفــع قلب الـعــداد ،وإيصال تيار كهربائي
بشكل مباشر بــدون عــداد ،مبينا أن جميع تلك المخالفات تم
اكتشافها في قسيمتين.

ً
ناصر الصباح مستقبال المسؤول الصيني أمس
مــريــم الـعـقـيــل ،ووك ـيــل وزارة
الدفاع الشيخ أحمد المنصور،
وس ـف ـيــر ال ـص ـيــن ل ــدى ال ـبــاد

وانغ دي ،وسفير الكويت لدى
الصين سميح جوهر حيات،
وعـ ــدد م ــن أع ـض ــاء المجلس

األع ـل ــى لـلـتـخـطـيــط وأع ـضــاء
مجلس أمناء إقليم الحرير.

«التربية» :االنتهاء من مناهج االبتدائية في  18أبريل
ً
ً
بدال من  25تحسبا لتعديل قرار التقويم المدرسي وتقديم موعد االختبارات
●

«تعليمية العاصمة»
عقدت دورات
لمعلميها المتوقع
ترشحهم
لـ «اإلشرافية»

فهد الرمضان

ب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا تـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات
الـمـخـتـصــة ف ــي وزارة الـتــربـيــة
عـ ـل ــى تـ ـع ــدي ــل ق ـ ـ ـ ــرار ال ـت ـق ــوي ــم
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرسـ ـ ــي ب ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم م ــوع ــد
اختبارات صفوف النقل لفصلها
ع ــن اخ ـت ـب ــارات ال ـصــف الـثــانــي
عـ ـش ــر ،ع ـل ـم ــت «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» أن
بعض التواجيه الفنية للمواد
الدراسية ابلغت رؤساء االقسام
في المدارس االبتدائية بضرورة
العمل على االنتهاء من المناهج
الدراسية في تاريخ اقصاه 18
ابريل المقبل بدال من  25منه.
وقالت المصادر ان التوجيه
يـ ـ ــرغـ ـ ــب فـ ـ ـ ــي تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد مـ ــوعـ ــد
االنتهاء من المناهج والدروس
ال ـم ـق ــررة لـلـمــرحـلــة االب ـتــدائ ـيــة
فــي هــذا التاريخ وذلــك تحسبا

القـ ــرار ال ـ ــوزارة لـمـقـتــرح تقديم
االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات ل ـ ـمـ ــدة اس ـ ـبـ ــوع،
موضحة أن معظم المؤشرات
تدل على امكانية اتخاذ الوزارة
لقرار تقديم موعد االختبارات
ل ـص ـفــوف ال ـن ـقــل م ــن ال ـخــامــس
ح ـت ــى ال ـ ـحـ ــادي ع ـش ــر ح ـت ــى ال
تتصادف مع اختبارات شهادة
ال ـث ــان ــوي ــة الـ ـع ــام ــة وذلـ ـ ــك بـعــد
تـلـمــس ال ـ ـ ــوزارة ن ـج ــاح الـفـكــرة
خالل اختبارات منتصف العام
الحالي واختبارات نهاية العام
الدراسي الماضي.
وذكرت المصادر أن المدارس
االبتدائية بدأت فعليا في تغيير
خـ ـط ــط الـ ـ ـ ـ ـ ــدروس والـ ـمـ ـن ــاه ــج
ال ـم ـق ــررة بـحـيــث ي ـتــم االن ـت ـهــاء
منها فــي الموعد الــذي حددته
الـ ـ ـت ـ ــواجـ ـ ـي ـ ــه ال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـم ــواد
الــدراسـيــة ب ـ  18ابــريــل المقبل،

الف ـتــة إل ــى أن ه ــذا األم ــر يعني
تقليص فـتــرة الــدراســة واالي ــام
ال ـف ـع ـل ـي ــة ال ـم ـت ـب ـق ـي ــة ل ـل ـف ـصــل
الثاني إلى حوالي شهرين فقط،
السيما أن شهر فبراير هو شهر
االعياد الوطنية ويتضمن عطلة
طويلة نوعا ما.
إل ــى ذل ـ ــك ،ورغ ـ ــم ع ــدم حسم
وزارة الـتــربـيــة لـنـشــرة ش ــروط
ال ـتــرشــح لـلــوظــائــف االشــراف ـيــة
الجديدة حتى اآلن ،فإن منطقة
العاصمة التعليمية وبجهود
ذاتـ ـي ــة ق ــام ــت بـتـنـظـيــم دورات
تــدر يـبـيــة لـلـهـيـئــات التعليمية
الـ ـمـ ـت ــوق ــع ت ــرش ـي ـح ـه ــم لـشـغــل
الوظائف االشرافية من رئيس
قسم وموجه مادة.
واعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـق ـ ــة ف ــي
نـشــرة عــامــة اصــدرتـهــا لجميع
المدارس االبتدائية والمتوسطة

والثانوية وحصلت «الجريدة»
على نسخة منها ،تنظيم هذه
الـ ــدورات والـتــي كــانــت يــومــي 4
و 5الجاري حيث عقدت بمدرسة
عبدالعزيز حسين المتوسطة
بنين.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن عـ ـ ــدد
المرشحين لـلــدورة بلغ  43ما
بين رئيس قسم ومــوجــه فني،
الف ـت ــة إل ــى أن ال ـه ــدف م ــن هــذه
الدورات تأهيل واعداد المعلمين
والمعلمات المتوقع ترشيحهم
لوظائف رئيس قسم أو موجه
ف ـن ــي لـ ـل ــدخ ــول فـ ــي ال ـم ـنــاف ـســة
على هــذه الــوظــائــف االشــرافـيــة
وال ـ ـن ـ ـج ـ ــاح فـ ـ ــي االخ ـ ـت ـ ـب ـ ــارات
والمقابالت التي سيتم اجراؤها
مستقبال وفــق شــروط الترشح
ال ـتــي ستعلنها الـ ـ ــوزارة خــال
الفترة المقبلة.

الكويت :بيان رئاسي حول المفقودين والممتلكات «الشؤون» :نسعى لربط آلي مع الجهات
الحكومية المرتبطة بصاالت التسلية
يعتمده مجلس األمن األسبوع المقبل
ق ـ ــدم وف ـ ــد الـ ـك ــوي ــت ال ـ ــدائ ـ ــم ل ـ ــدى األمـ ــم
المتحدة بيانا رئاسيا أمــام مجلس األمن
حـ ــول الـ ـتـ ـط ــورات ال ـم ـت ـص ـلــة بــال ـب ـحــث عن
ال ـم ـف ـقــوديــن الـكــويـتـيـيــن ورع ــاي ــا ال ـب ـلــدان
الثالثة والممتلكات الكويتية بما في ذلك
المحفوظات الوطنية ،حيث انه من المنتظر
ان يعتمد مجلس األمن هذا البيان الرئاسي

حـ ــول الـ ـتـ ـط ــورات ال ـم ـت ـص ـلــة بــال ـب ـحــث عن
المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية
في األسبوع المقبل.
وتـنــص م ـســودة الـبـيــان الــرئــاســي الــذي
عممه الوفد وحصلت «كــونــا» على نسخة
منه ،على ان مجلس االمن يشير إلى قراره
 2013 /2107ب ـش ــأن ال ـح ــال ــة ب ـيــن ال ـع ــراق

وال ـكــويــت وإل ــى جـمـيــع ق ــرارات ــه وبـيــانــاتــه
الــرئــاس ـيــة الـســابـقــة ال ـتــي ت ـت ـنــاول مسائل
المفقودين من الرعايا الكويتيين ورعايا
البلدان الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية
بما في ذلك المحفوظات الوطنية ويحيط
علما بتقارير األمـيــن الـعــام المقدمة عمال
بالفقرة  4من القرار .2013 /2107

«الصحة» :افتتاح مختبر تحاليل ًالوراثة
المتطورة يوفر على الدولة أمواال طائلة
●

عادل سامي

أكـ ــدت رئ ـي ـســة مــركــز الـكــويــت
ل ـ ــأم ـ ــراض الـ ــوراث ـ ـيـ ــة د .لـيـلــى
بستكي أن افتتاح مختبر تحاليل
الوراثة المتطورة بالمركز يوفر
على الدولة مئات آالف الدنانير،
مـشـيــرة إل ــى إرس ــال  3753عينة
إلجراء تحاليلها بالخارج خالل
األعوام السابقة ،تتكلف كل حالة
نحو  6500دينار.
وق ــال ــت بـسـتـكــي عـلــى هــامــش
ختام المؤتمر العالمي السابع
لألمراض الوراثية ،إن المختبر
س ـي ـض ـي ــف الـ ـكـ ـثـ ـي ــر ل ـم ـن ـظــومــة
التشخيص والوقاية من األمراض
الــوراثـيــة داخــل الـكــويــت ،مشيرة

إلى أن المختبر ساعد في إجراء
ال ـف ـح ــوص ــات ال ـم ـط ـلــوبــة داخ ــل
ال ـكــويــت ب ــدال م ــن إرس ــال ـه ــا الــى
الخارج.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن الـ ـتـ ـط ــور
العلمي المتسارع مكن اإلنسان
مـ ــن ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى األم ـ ـ ــراض
ال ــوراثـ ـي ــة م ــن خـ ــال الـتـقـنـيــات
الـمـخـبــريــة ال ـعــال ـيــة ال ــدق ــة الـتــي
تتم بمرحلة ما قبل اإلخصاب،
الفتة إلى أنه مع افتتاح المختبر
تمكنا من إجراء التحاليل داخل
ال ـم ــرك ــز ،وال ـع ـمــل ع ـلــى تخفيف
ط ــاب ــور االن ـت ـظ ــار ،والس ـي ـمــا أن
اف ـت ـت ــاح الـمـخـتـبــر يـعـتـبــر نقلة
نوعية بــالـخــدمــات المقدمة من
مــركــز األم ـ ــراض ال ــوراث ـي ــة ال ــذي

ي ـخ ــدم األس ـ ــر ال ـت ــي ل ـهــا تــاريــخ
مــرضــي فــي األمـ ــراض الــوراثـيــة،
لتمكينهم من إنجاب ذريــة غير
مصابة بــاألمــراض الوراثية عن
طــر يــق تقنية فـحــص البويضة
الـمـخـصـبــة ق ـبــل ان ـغــراس ـهــا في
الرحم.
من جانب آخر ،أعلنت رئيسة
قسم النساء والوالدة بمستشفى
العدان د .عبير الذايدي إجراء 12
عملية صعبة ومعقدة تمثلت في
استئصال أورام على المبايض
واألرحـ ــام وم ــرض بطانة الرحم
المهاجرة.
وقــالــت ال ــذاي ــدي فــي تصريح
صحافي أمس إن اجراء العمليات
جـ ــاء ع ـبــر ورش ـ ــة ع ـمــل قـ ــام بها

ف ــري ــق طـ ـب ــي مـ ــن قـ ـس ــم ال ـن ـس ــاء
وال ـ ـ ـ ـ ــوالدة ب ـم ـس ـت ـش ـفــى الـ ـع ــدان
وب ـم ـشــاركــة اس ـت ـش ــاري جــراحــة
مناظير بطنية نسائية زائر من
الهند.
وأوض ـحــت أن تـلــك العمليات
اجريت من خالل تقنية «المنظار
ال ـ ـب ـ ـط ـ ـنـ ــي» ،ال ـ ـتـ ــي تـ ـس ــاه ــم فــي
ت ـق ـل ـيــل فـ ـت ــرة إقـ ــامـ ــة ال ـمــري ـضــة
داخ ـ ـ ــل ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى ،وال ـق ـض ــاء
ع ـلــى م ـضــاع ـفــات ع ـم ـل ـيــات فتح
ال ـ ـب ـ ـطـ ــن ،مـ ـشـ ـي ــدة بـ ــدعـ ــم وزي ـ ــر
الـصـحــة ووك ـيــل ال ـ ــوزارة وادارة
الـمـنـطـقــة والـمـسـتـشـفــى لتذليل
كافة العقبات لالرتقاء بمستوى
الـخــدمــة بقسم الـنـســاء وال ــوالدة
بمستشفى العدان.

العازمي لـ ةديرجلا  :استحداث مراكز تنمية بالمناطق الجديدة
•

●

جورج عاطف

كـشـفــت م ــد ي ــرة إدارة تنمية
الـمـجـتـمــع ف ــي وزارة ال ـش ــؤون
االجتماعية ،نادية العازمي ،عن
«رفع مذكرة إلتمام عملية الربط
اآلل ـ ــي ب ـيــن الـ ـ ـ ــوزارة وال ـج ـهــات
الحكومية ذات الصلة بصاالت
التسلية ،لتسريع وتيرة إنجاز
ال ـم ـعــامــات ،واق ـت ـص ــار الــوقــت
والجهد المبذولين في ذلك».
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــي
لـ «الجريدة» أن «إجمالي مراكز
تنمية المجتمع بلغ  22مركزا،
موزعة على جميع المحافظات»،

مشيرة إلى أن «أحــدث مركز تم
افتتاحه كان في منطقة المنقف
ويـحـمــل طبيعة خــاصــة ،حيث
ً
ً
ي ـضــم م ــرك ــزا خ ــاص ــا ب ـتــدريــب
المرأة وتنمية الجانب الحرفي
لديها» ،كاشفة عن «استحداث
م ـ ــراك ـ ــز ت ـن ـم ـي ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،ف ـقــد
تسلمت الوزارة مركزها الثالث
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ص ـ ـبـ ــاح األح ـ ـمـ ــد،
وخـ ـ ــال الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي سـيـتــم
تـ ـجـ ـهـ ـي ــزه وإعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداده بـ ـص ــورة
كاملة».
وذكــرت العازمي أن «الــوزارة
لديها خطة إنشائية مستقبلية
الس ـت ـح ــداث م ــراك ــز تـنـمـيــة في

«القوى العاملة» :تفعيل تحويل
العمالة عبر «أسهل» من اليوم
صرح المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد
الموسى بأنه في إطار تبسيط اإلجراءات وتقديم الخدمات
ألص ـحــاب األع ـم ــال ،سيتم تفعيل خــدمــة تـحــويــل العمالة
للشركات المشتركة بالخدمات المقدمة مــن الهيئة عبر
ً
اعتبارا من اليوم .وأعلن الموسى أن
بوابة «خدمة أسهل»،
تفعيل خدمة «أسهل» يأتي في إطار خطة الهيئة المتعلقة
بتقديم خدمات إلكترونية متخصصة ألصحاب األعمال
وذلك لتسهيل إجراءات استقدام واستخدام العمالة وانجاز
كافة المعامالت على الموقع االلكتروني للهيئة.

الـمـنــاطــق السكنية ال ـجــديــدة»،
م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن ـ ــه «ت ـ ــم اف ـت ـتــاح
مــركــز جــابــر األح ـمــد ال ــذي يعد
أول م ــرك ــز خ ــدم ــات ــي ،وقــري ـبــا
سيتم افتتاح مركزا في منطقة
المطالع».

أعداد الصاالت
وعــن إجمالي أع ــداد صــاالت
األفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراح ال ـ ـ ـتـ ـ ــي س ـ ـح ـ ـبـ ــت م ــن
الـ ـمـ ـتـ ـب ــرعـ ـي ــن أو ال ـج ـم ـع ـي ــات
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة ،ب ـي ـن ــت ال ـع ــازم ــي
أن «ث ـمــة  35صــالــة أفـ ــراح تــدار
حـ ــاال م ــن ق ـبــل اإلدارة خــاصــة
بمتبرعين وجمعيات تعاونية».
وبشأن «األبلكيشن» الخاص
بـ ـحـ ـج ــز الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ،أك ـ ـ ـ ــدت أن
«ال ـح ـجــوزات تتم بكل سهولة،
دون أي ع ـن ــاء» ،الف ـتــة إل ــى أنــه
«خالل العام الماضي تم إدراج
مـ ــراكـ ــز ال ـت ـن ـم ـيــة أيـ ـض ــا داخـ ــل
«اإلب ـل ـك ـي ـشــن» ال ـخ ــاص بحجز
الصاالت ،وبإمكان المواطنين
ً
اآلن حجز المراكز آليا».
وقالت إنه «فيما يخص زياة
رس ـ ـ ــوم الـ ـحـ ـج ــز ،ك ـم ــا هـ ــي وال
يوجد توجه حاليا لزيادتها»،
م ـ ــؤك ـ ــدة أن «قـ ـيـ ـم ــة ال ـت ــأج ـي ــر
 100د ي ـن ــار ،و مـثـلـهــا للتأمين
ُ
تسترد حــال عــدم وقــوع أضــرار
بالصالة».

السفير السليمان :فرنسا ملتزمة بأمن الكويت والمنطقة
سفارتنا في باريس احتفلت باألعياد الوطنية بحضور أكثر من  1100شخصية
أكد السفير السليمان اهتمام
سمو أمير البالد بتطوير
العالقات مع فرنسا على كل
المستويات.

أع ـ ـ ــرب س ـف ـي ــر الـ ـك ــوي ــت ل ـ ــدى ف ــرن ـس ــا ســامــي
السليمان عن تقدير الكويت للدور الكبير الذي
قامت به فرنسا بانضمامها إلــى تحالف دولي
غير مسبوق تداعى إلى نصرة الحق الكويتي إبان
أزمة العدوان العراقي الغاشم واستمرار فرنسا في
االلتزام بأمن الكويت والمنطقة.
وأ ك ــد السليمان خــال حفل استقبال أقامته
سفارة الكويت في باريس ،الخميس الماضي ،في
المعلم التاريخي الباريسي الشهير ذي السمعة
الدولية (دار األوبرا الوطنية) بمناسبة احتفاالت
الـكــويــت بالعيد الــوطـنــي الـ ـ  58وال ــذك ــرى الـ ـ 28
للتحرير ،على العالقات المتميزة بين الكويت
ً
وفــرن ـســا ،الف ـت ــا إل ــى اه ـت ـمــام سـمــو أم ـيــر الـبــاد
بتطوير العالقات بين البلدين الصديقين على
كل المستويات.
وحضر الحفل أكثر من  1100شخصية بينهم
ممثلو الحكومة والجيش الفرنسي وأعضاء في
مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسية،
ومـمـثـلــو ال ـشــركــات ال ـك ـبــرى الـفــرنـسـيــة ورئـيــس

معهد العالم العربي في باريس وأعضاء السلك
الدبلوماسي العربي فــي بــاريــس وممثلون عن
العديد من منظمات المجتمع المدني ووسائل
اإلعالم وفعاليات اقتصادية واجتماعية وفنية في
فرنسا وعدد من المثقفين الفرنسيين المهتمين
بشؤون العالم العربي .

العز والرفاه
ورفــع السليمان إلى سمو أمير البالد وسمو
ول ــي ال ـع ـهــد أزكـ ــى ال ـت ـبــري ـكــات ب ـهــذه الـمـنــاسـبــة
ً
الجليلة ،داع ـيــا الـمــولــى عــز وجــل أن يعيد هذه
المناسبة الطبية على وطننا الحبيب الكويت
بالخير والعز والرفاه.
وناقش الحضور عالقات التعاون بين الكويت
وفرنسا ،بما فيها الفعاليات االقتصادية الكويتية
الـتــي مــن شأنها أن تشجع الـشــركــات الفرنسية
المهتمة بالسوق الكويتية على االستثمار في
الكويت.

ً
السليمان متوسطا أعضاء سفارة الكويت في فرنسا خالل حفل االستقبال

سلة أخبار
«المخترعين» شاركت في
الملتقى األول لالختراعات

أكدت رئيسة مجلس إدارة
الجمعية الكويتية لدعم
المخترعين د .فاطمة الثالب،
حرص الجمعية على دعم
المخترعين الكويتيين في
مختلف المجاالت.
وقالت الثالب ،في تصريح
صحافي ،أمس ،بمناسبة
مشاركة الجمعية في الملتقى
األول لالختراعات ،الذي
نظمته جامعة الكويت تحت
شعار «الحاضر والمستقبل»،
إن مشاركة الجمعية تمثلت
في عرض اختراعي عضويها؛
المخترع سليمان الخطاف،
والمخترعة أنفال الصفار.
وأشارت إلى أن مجلس
إدارة الجمعية وضع خطة
لالهتمام بالتوسع في
المشاركة في الفعاليات
المتعلقة بالمخترعين
واالختراعات خالل الفترة
المقبلة.

«الملتقى اإلعالمي» :صد
الغزو الفكري ضد المجتمع

أشاد االمين العام للملتقى
االعالمي العربي ماضي
الخميس ،بدور الشباب
في التنمية االعالمية
بالمجتمعات العربية ،مشيرا
الى ان الشباب في مجتمعهم
عليهم عبء كبير ومتنام في
خدمته وتنميته وتطويره.
وقال الخميس ،في بيان
صحافي ،أمس ،ان الملتقى
االعالمي العربي المزمع
انعقاده خالل الفترة من
 22 - 20ابريل المقبل تحت
رعاية رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك،
سيتبنى معايير خاصة من
خالل جلساته ،وذلك لدعم
الخلق واالبداع االعالمي،
ونقل الخبرات بين األجيال،
وصد الغزو الفكري والثقافي
ضد المجتمع واألمة.

«إعانة المرضى» تشارك في
األسبوع الخليجي للسرطان
شاركت إدارة النشاط
النسائي بجمعية صندوق
إعانة المرضى في األسبوع
الخليجي الرابع للتوعية
بالسرطان والذي نظمته إدارة
التوعية واإلرشاد بالجمعية
بالتعاون مع مركز مكافحة
السرطان ،تحت رعاية وزير
الصحة د .باسل الصباح.
وقالت مديرة إدارة النشاط
النسائي خديجة عبدالرحمن،
في تصريح صحافي ،إن
قسم العمل االجتماعي التابع
إلدارة النشاط النسائي
بالجمعية نظم يوما
ترفيهيا لألطفال المرضى
في مستشفى العدان ،تضمن
برنامجا من المسابقات
والهدايا والرسم والتلوين
واألشغال الفنية.

«نحفظها
بنك الطعام:
ً
لتدوم» حققت نجاحا

أعلن البنك الكويتي للطعام
واإلغاثة ،استمرار حمالته
الخيرية والتطوعية بالتزامن
مع االحتفاالت الوطنية
في البالد ،بالتعاون مع
مؤسسات المجتمع المدني،
مشيرا إلى أن حملته
التطوعية #نحفظها_لتدوم
ً
ً
حققت نجاحا ملحوظا
منذ انطالقها خالل العام
الماضي .وقال المدير
العام للبنك سالم الحمر،
في بيان صحافي ،أمس،
ان البنك يتقدم بخالص
التهاني والتبريكات للقيادة
السياسية والشعب الكويتي
بمناسبة األعياد الوطنية
راجيا الله عز وجل ان يمن
على الكويت بنعمة االمن
واالستقرار والرخاء.
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وأورالندو بلوم يعلنان
كاتي بيري ً
خطبتهما رسميا في عيد الحب

ٌ
الكويت َ:واهم من يعتقد أن «صورة
ُّ
ٌ
غي ِّر لموقفنا من إسرائيل
ت
وارسو»
ُ
ص ١٩

الجارالله :سنكون آخر من يطبع معها بعد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية
أكد نائب وزير الخارجية خالد
ال ـجــارال ـلــه أن مــوقــف ال ـكــويــت من
رفض التطبيع مع إسرائيل واضح
وراســخ ،إذ ستكون آخر َمن يطبع
ً
مـعـهــا ،م ـشــددا عـلــى أن َم ــن يعتقد
أن ال ـصــورة الجماعية فــي مؤتمر
ً
وارسـ ـ ـ ــو ت ـع ـن ــي ت ـغ ـي ـي ــرا فـ ــي ه ــذا
الموقف واهم ،ومخطئ من يختزله
في صورة جماعية.
وصــرح الجارالله بــأن للتطبيع
ً
ً
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورا وسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــا ع ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ل ـي ــس
بــال ـضــرورة أن ي ـكــون مــن ضمنها
صــورة جماعية جــاء ت في مؤتمر
دوليومحفل شاركت فيه الكويت

مـ ــع ب ـق ـي ــة أشـ ـق ــائـ ـه ــا فـ ــي مـجـلــس
ال ـت ـعــاون ،ال ــذي ك ــان تمثيلهم في
المؤتمر أعلى من مستوى التمثيل
الكويتي.
وبين أن المؤتمر محفل كبقية
المحافل الدولية العديدة واألخرى
التي تشارك فيها الكويت وتكون
إسرائيل موجودة بها ،ســواء كان
ذلك في إطار األمم المتحدة أو في
مستويات أخرى عديدة.
وذكـ ــر أن م ـشــاركــة ال ـكــويــت في
ال ـمــؤت ـمــر جـ ــاءت ب ـنــاء ع ـلــى دع ــوة
من الواليات المتحدة وجمهورية
بولندا« ،وهما دولتان لدينا معهما

عالقات وثيقة وتحالف في العديد
ً
من القضايا» ،موضحا أن «القضايا
الـ ـمـ ـط ــروح ــة عـ ـل ــى ج ـ ـ ــدول أعـ ـم ــال
ا لـمــؤ تـمــر تعلقت بمستقبل األ مــن
واالستقرار في الشرق األوسط الذي
نحن جزء منه».
وأضــاف أن «تلك القضايا ،التي
ُ
ال يعقل أن تبحث ونحن بعيدون
عنها ،تتضمن القضية الفلسطينية
وتـ ـط ــورات عـمـلـيــة ال ـس ــام،والـتــي
كــا نــت مشاركتنا فــي المؤتمر من
مـنـطـلــق ال ـح ــرص عـلـيـهــا وال ــدف ــاع
ً
ع ـن ـهــا ،ال ال ـت ـفــريــط ف ـي ـهــا» ،مــؤكــدا
أن «م ــوق ـف ـن ــا واضـ ـ ــح وراس ـ ـ ــخ فــي

توزيع األسهم بين «تحالف البورصة» بالتساوي
وحصة «أثينا» بين مليون ومليوني سهم
12
«وربة» يوقع اتفاقية
مع «المتحد» لشراء
حصة المجموعة
في «كميفك»
١٨

«الشال» 1.5 :مليار
دينار انخفاض الفائض
المتوقع لموازنة
٢٠١٩-٢٠١٨
١٤

١٦
الخطوط الكويتية
تفتتح مكتبها الجديد
في لندن

محليات

٠٤
خالد الجارالله

واشنطن لألوروبيين :لن ننسحب
من سورية إذا أرسلتم قوات إضافية

اقتصاديات

 81.1مليون دينار
أرباح «أجيليتي»
في  2018بنمو
13
%18.4

هــذا الـصــدد ،وتجلى فــي المحافل
الدولية ،وفي مقدمتها مجلس األمن
مــن خــال عضويتنا غير الدائمة،
وهو الموقف الذي أشاد به األشقاء
الفلسطينيون».
ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى أن الـ ـك ــوي ــت تــؤكــد
ً
م ـ ـ ـجـ ـ ــددا أن ـ ـهـ ــا سـ ـتـ ـك ــون آخ ـ ـ ــر مــن
يطبع مع إسرائيل بعد أن يتحقق
ال ـح ــل الـ ـع ــادل وال ـش ــام ــل للقضية
الفلسطينية ،ذلك الحل الذي يرتكز
على قــرارات الشرعية الدولية ذات
الصلة ،وم ـبــادرة الـســام العربية،
وإق ـ ـ ــام ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة
وعاصمتها القدس الشرقية.

اقتصاد

«الطيران المدني»:
اتفقنا مع وكاالت السفر
على أسعار مخفضة
للتذاكر

رياضة

«داعش» يلفظ أنفاسه في نصف الكيلومتر األخير
قبل ساعات من كلمة لنائب
الرئيس األميركي مايك بنس،
فـ ــي مـ ـنـ ـت ــدى م ـي ــون ـي ــخ ل ــأم ــن
أمسّ ،
وجه فيها انتقادات للدول
األورو ب ـي ــة الحليفة َّالتقليدية
لــواش ـن ـطــن حـ ــول م ـلــفــي إيـ ــران
وفـ ـن ــزوي ــا ،ك ـش ــف ال ـ ِـس ـن ــات ــور

ال ـج ـم ـه ــوري ال ـن ــاف ــذ لـيـنــدســي
غراهام ،في المنتدى نفسه ،عن
اق ـتــراح إدارة الــرئـيــس دونــالــد
ترامب إبقاء القوات األميركية
بـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ــال وافـ ـ ـ ــق
األوروب ـيــون على إرســال قوات
إضافية إلى هناك.
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٢٩
الكويت يواصل
تفوقه على العربي
بثنائية

4
محليات
«الطيران المدني» :اتفقنا مع وكاالت السفر
على أسعار مخفضة للتذاكر
ةديرجلا

•
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• الطاهر لـ ةديرجلا  :شريطة موافقة شركات الطيران وعملنا للحد من التالعب
• تنظيم أسعار تذاكر السفر للحد من اليانصيب في «السفريات»
•

أكد مراقب النقل الجوي لعمليات الطيران في اإلدارة العامة للطيران المدني رائد
والمواقع اإللكترونية على
الطاهر أنه تم االتفاق بين اإلدارة ووكاالت السياحة والسفر
ً
توحيد أسعار تذاكر السفر شريطة موافقة شركات الطيران ،موضحا أن هذا القرار
آن واحد ،وقد اتخذته اإلدارة لتنظيم أسعار
يخدم المستهلك والمكتب والشركة في ٍ
تذاكر السفر بعد كثرة الشكاوى في هذا الصدد.
يوسف العبدالله

• ف ــي الـ ـب ــداي ــة ح ــدث ـن ــا عــن
ال ـق ــرار الـجــديــد بـمـنــع شــركــات
السفر المحلية من إصدار تذاكر
ط ـيــران أق ــل سـعــرا مــن شــركــات
ال ـط ـي ــران ،وال ـ ــذي أثـ ــار الكثير
من االلتباسات ،فما سبب هذا
ً
القرار حاليا؟
تعميم اإلدارة رقــم  71الذي
صدر في  19ديسمبر الماضي
بشأن مبيعات مكاتب السياحة
والـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــر لـ ـ ـت ـ ــذاك ـ ــر ال ـ ـط ـ ـيـ ــران

وكشف الطاهر ،في لقاء مع «الجريدة» ،أن القرار يخص جميع المكاتب والمواقع
اإللكترونية المحلية التي تقع تحت مظلة «الطيران المدني» ،غير أنه ال يشمل
المواقع الخارجية ومزودي الخدمة غير المحليين ،ألنهم ال يتبعون قوانين
اإلدارة بل قوانين بالدهم ...وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

وخـ ــدمـ ــات ش ــرك ــات ال ـط ـي ــران،
صدر بسبب وجود مشاكل في
السوق ،واإلدارة العامة للطيران
المدني أرادت من خالله ضبط
ال ـ ـسـ ــوق ال ـم ـح ـل ــي ،إذ يـتـمـثــل
دور اإلدارة في مراقبة السوق
وح ـمــاي ـتــه م ــن أي م ـمــارســات
غير شرعية وغير سليمة للحد
منها ،وفي ذلك حماية لشركات
ال ـط ـي ــران ول ـم ـكــاتــب الـسـيــاحــة
والـ ـسـ ـف ــر وفـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت نـفـســه
حـمــا يــة للمستهلك ،وجمهور

رائد الطاهر
ال ـم ـس ــاف ــري ــن ال ــذي ــن ي ـش ـتــرون
تذاكر السفر.
ً
وت ـ ــم االت ـ ـفـ ــاق مـ ــؤخـ ــرا بـيــن
اإلدارة العامة للطيران المدني
ووكـ ـ ـ ــاالت ال ـس ـي ــاح ــة وال ـس ـفــر
والـ ـم ــواق ــع االل ـك ـت ــرون ـي ــة عـلــى
خ ـصــم ت ــذاك ــر ال ـس ـفــر شــريـطــة
مـ ــواف ـ ـقـ ــة ش ـ ــرك ـ ــات ال ـ ـط ـ ـيـ ــران،
وبـ ــالـ ــرجـ ــوع إل ـي ـن ــا ل ـل ـح ــد مــن
ال ـتــاعــب ال ـحــاصــل م ــن بعض
الـمـكــاتــب ،فنحن فــي "الـطـيــران
المدني" اهتمامنا االول حقوق
الـمـســافــريــن مــع ال ـحــرص على
خـ ـل ــق سـ ـق ــف م ـ ــن ال ـم ـن ــاف ـس ــة
لمكاتب السفريات.
•حــدث ـنــا ع ــن تــاعــب بعض
مكاتب السفريات ومتى بدأ؟

ً
متوسطا محمد الشايع ورائد الطاهر (تصوير ميالد غالي)
الزميل يوسف العبدالله

ال ـ ـ ـق ـ ـ ـصـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت بـ ـ ــإحـ ـ ــدى
ال ـشــركــات ال ـتــي تـبـعـتـهــا بقية
الشركات بنفس الخطوات ،ومن
الـمـعـلــوم أن شــركــات الـطـيــران
تكافئ مكاتب السفر بـ "بونص"
في نهاية العام على عدد تذاكر
السفر التي تبيعها لها ،وهنا
تقوم المكاتب بتخفيض ثمن
ال ـت ــذك ــرة بـنـســب م ـت ـفــاوتــة عن
سعرها األصلي الذي خولتها
ب ــه ال ـش ــرك ــة ،لـتـحـقــق مبيعات
ً
ً
كبيرة وتخسر مؤقتا استنادا
ً
إلى تغطية هذه الخسائر الحقا
مــن إي ـ ــرادات مـتــوقـعــة ،ف ــإذا لم
ت ـت ـح ـقــق ل ـه ــا ه ـ ــذه اإلي ـ ـ ـ ــرادات

ال ـم ـت ــوق ـع ــة ت ـع ـج ــز عـ ــن سـ ــداد
مديوناتها لـشــركــات الـطـيــران،
و تـكـمــن ا لـمـشـكـلــة حينما يبدأ
اتحاد النقل الجوي "أياتا" في
ع ـم ــل م ـق ــاص ــة لـ ـه ــذه ال ـم ـكــاتــب
ومطالبتها بسداد قيمة التذاكر
ال ـتــي صــدرت ـهــا ،وف ــي حــالــة لم
تغط خسائرها تتراكم ديونها
لدى "أياتا" ،إذ إن هذه اإليرادات
غ ـيــر مـ ـح ــددة ب ــوق ــت أو أرق ـ ــام،
فربما تصرفها شركات الطيران
فــي منتصف ال ـعــام ورب ـمــا في
آخ ــره ،ومــن ثــم تصبح العملية
ب ـم ـثــابــة م ـغ ــام ــرة خ ـط ـي ــرة مــن
م ـك ــات ــب ال ـس ـف ــر ،رب ـم ــا تـصـيــب
وبــال ـتــالــي تـسـتـفـيــد مــال ـيــا من
شركات الطيران وربما تتأخر
تلك الشركات في دفع العموالت
ف ـت ـع ـج ــز الـ ـمـ ـك ــات ــب عـ ــن سـ ــداد
متطلبات التذاكر التحاد النقل
الجوي وتتراكم الديون الكثيرة
عليها وال تستطيع تغطيتها ،إذ
وصلت في عام  2018نحو 4.5
ماليين دينار.
وهذه األرقام تخص شركات
س ـيــاح ـيــة مـحـلـيــة ت ـت ـعــاقــد عن
طــريــق األون الي ــن وع ــن طريق
ال ــ"ب ــي اس ب ــي" الـتــابــع لـهــا في
"أي ــات ــا" ،إذ الب ــد أن ي ـكــون لــدى
هذه الشركات مكاتب مرخصة
من إدارة الطيران المدني حتى
ت ــزاول عملها فــي بيع التذاكر،
وهذا الترخيص ال تحصل عليه
الشركة إال عندما يكون لديها
رقـ ــم ف ــي "أيـ ــاتـ ــا" ت ـس ـت ـط ـيــع أن
تبيع من خالله التذاكر ،وينفذ
االت ـ ـحـ ــاد ع ــن ط ــري ـق ــه عـمـلـيــات
المقاصة لمكاتب السفر.

القرار الجديد
يشمل المكاتب
والمواقع
اإللكترونية
المحلية
دون الخارجية

عــالـجـنــا ه ــذا األم ــر مــن قبل،
ول ـكــن لــم تـكــن ه ـنــاك ف ــائ ــدة ،إذ
رص ــدن ــا شـ ـك ــاوى ك ـث ـي ــرة عـلــى
ه ــذه ال ـشــركــات ت ـجــاوز عــددهــا
 80شكوى على واحدة من هذه
الـشــركــات ،ومثلما قلت سابقا
هذه العملية تشبه اليانصيب
رب ـمــا تـنـجــح وبــالـتــالــي تكسب
ال ـش ــرك ــة ك ـث ـي ــرا ،وربـ ـم ــا تفشل
وبالتالي تتكبد الشركة خسائر
كـبـيــرة ،كـمــا ان ه ــذا االم ــر فتح
الباب للمكاتب األخرى للتكسب.
• هـ ــل ي ـت ــم ذلـ ـ ــك مـ ــع شــركــة
طـ ـي ــران مـ ـح ــددة أم م ــع جـمـيــع
الشركات؟

إجراء تنظيمي
لحماية
يتم مع كل الشركات ،إذ يتم
المسافر مع
االت ـف ــاق بـيــن الـشــركــة ومـكــاتــب
والوكالء
الـسـيــاحــة عـلــى ع ــدد مـعـيــن من
التذاكر لتحديد البونص بناء
وشركات
عليه.
الطيران...
المواقع المحلية
والمواقع
• ه ــل ي ـخــص الـ ـق ــرار بعض
المحلية لن
المواقع اإللكترونية المحلية أم
تتأثر
جميع "األون الين"؟

رصدنا
شكاوى كثيرة
بشأن تفاوت
السعر وصلت
إلى  80ضد
شركة واحدة

• إذن أين المشكلة؟
الـمـشـكـلــة أن م ـكــاتــب الـسـفــر
تبيع التذاكر بأسعار مخفضة
في انتظار إي ــرادات قد تتحقق
وقد ال تتحقق.

القرار يخص جميع المكاتب
وال ـم ــواق ــع الـمـحـلـيــة ال ـتــي تقع
تـ ـح ــت م ـظ ـل ــة إدارة ا لـ ـطـ ـي ــران
المدني ،إذ البد لها من االلتزام
بأي قرار لإلدارة والتعاميم التي
تصدرها وفق الالئحة الداخلية
التي تنظم هذا الشأن.
• مــا الشريحة التي شملها
القرار؟
جـ ـمـ ـي ــع مـ ـك ــات ــب ال ـس ـي ــاح ــة
والـسـفــر داخ ــل الـكــويــت إضــافــة
إلى مكاتب األون الين.
• ل ـ ـمـ ــاذا لـ ــم ي ـش ـم ــل الـ ـق ــرار
المزود الدولي غير المحلي؟

تكسب وشكاوى

 4.5ماليين
ً
دينار ديونا
تراكمت على
إحدى الشركات
العام الماضي

• هل كــان بإمكان اإلدارة ان
تتعامل مع الشركة أو الشركتين
اللتين تبيعان بأسعار مخفضة
و تـعــا لــج المشكلة دون تعميم
األمـ ـ ــر ع ـل ــى ج ـم ـيــع ال ـش ــرك ــات,
وخـصــوصــا أنـهــا مــرخـصــة من
جانبكم؟

إدارة الطيران المدني ال تملك
سلطة على المزود غير المحلي،
ألنه خارج الكويت ،يتبع قوانين
الدولة التي يوجد بها ،وبالتالي
ال ن ـم ـلــك اخ ـت ـص ــاص الـ ـب ــت او
النظر في الشكاوى التي تأتي
من المسافرين ضد هذه المواقع
او المزودين.

• مـ ـت ــى ب ـ ــدأت ـ ــم رص ـ ـ ــد ه ــذه
العمليات والمشاكل الخاصة
بمكاتب السفر المحلية وعليه
أصدرتم القرار؟
بدأنا ذلك عام  ،2018عندما
زادت الممارسات والمطالبات
والشكاوى ضد إحدى الشركات
ال ـتــي ق ــام "إي ــات ــا" بـتـســويــة لها
مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ل ـك ـن ـه ــا ع ـ ـ ـ ــادت مـ ــرة
اخ ــرى .وأكـثــر شــركــات الطيران
ال ـم ـت ـض ــررة م ــن هـ ــذه الـعـمـلـيــة
ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــوط ال ـ ـجـ ــويـ ــة
الكويتية التي تملك نحو  40في
المئة من نسبة السوق المحلي
بما انها الناقل الوطني.
• م ـ ــا رس ــالـ ـتـ ـك ــم ل ـ ـمـ ــزودي
الخدمة المحليين أو المواقع؟
بــالـنـسـبــة ل ـل ـمــوقــع الـمـحـلــي
ال يوجد موقع إلكتروني دون
مكتب سفر ،وال يتم إعطاء حق
ال ــدخ ــول إل ــى ال ـمــوقــع المحلي
ل ـل ـح ـجــز إال ل ـم ــن ي ـم ـلــك مـكـتــب
سـ ـف ــر ،وق ـ ــد أصـ ــدرنـ ــا تـعـمـيـمــا
فــي مــايــو الـمــاضــي بخصوص
وسائل التواصل أو التطبيقات
اإللـكـتــرونـيــة الـتــي تتبع مظلة
إدارة الطيران المدني بضرورة
االلتزام بقراراتنا وتعليماتنا.
• كم مكتبا تحت مظلتكم؟
نحو  500مكتب تقريبا ،لكن
ه ـنــاك ال ـعــديــد م ــن التطبيقات
االلـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـط ـل ــب
أصحابها الدخول تحت مظلة
ال ـط ـي ــران ال ـم ــدن ــي ،وال ـح ـصــول
على موافقة اإلدارة وفق شروط
مـ ـعـ ـيـ ـن ــة ومـ ـ ـ ــن ال ي ـ ـل ـ ـتـ ــزم ب ـهــا
يتعرض للمساءلة حسب قانون
سوق النقل الدولي.
وال صحة لمن يردد أن اإلدارة
س ـت ـح ـجــب م ــواق ــع إل ـك ـتــرون ـيــة
خارجية ،ألن ذلك يخص هيئة
االتصاالت والتي ال يمكنها فعل
ذلك إال بعد حكم محكمة.

الشايع لـ ةديرجلا  :القرار لن يزيد األسعار
•

 50شكوى عن حجز وهمي في  2018ونحو  100حالة إلغاء من خالل المواقع
أكد رئيس قسم سوق النقل الجوي
ف ــي اإلدارة ال ـعــامــة ل ـل ـط ـيــران الـمــدنــي
محمد الشايع ان التعميم الجديد لن
يزيد أسعار السفر ألن من يحدد تلك
األسعار هو شركة الطيران ال المكتب،
بــل لــن يكون هناك عــدم ضبط لعرض
األس ـع ــار مــن قـبــل الـمـكــاتــب وال ـمــواقــع
ً
اإللكترونية ،مبينا ان التعميم خرج
بـعــد مــواف ـقــة لـجـنــة اس ـت ـشــاريــة للنقل
الـجــوي تضم اتـحــاد مكاتب السياحة
وال ـس ـف ــر وش ــرك ــات ال ـط ـي ــران الـعــامـلــة
بالكويت وأنظمة الحجز اآللي.
وقـ ـ ــال ال ـش ــاي ــع ل ـ ــ«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،عـلــى
هامش الـلـقــاء ،ان هناك حــاالت كثيرة
وردت إل ــى اإلدارة وشـ ـك ــاوى أبــرزهــا
ال ـح ـج ــز ال ــوهـ ـم ــي ،ون ـع ـن ــي ب ــذل ــك أن
المسافر يفاجأ في المطار بأن التذكرة
ال ـت ــي يـمـلـكـهــا ال ت ــوج ــد ع ـلــى بـيــانــات
الشركة المسافر على متن طائراتها،
وع ـنــدمــا ي ـع ــود إل ــى مـكـتــب ال ـس ـفــر او
الموقع يخبره المزود بأن قيمة الحجز
موجودة ويمكنه استردادها ،وأن هناك
ً
خلال أ صــاب النظام ،وبالتالي فشلت
عملية ا لـحـجــز ،والحقيقة ان المكتب
او الموقع استفاد من التذكرة ببيعها
إلى شخص آخر بعد سحبها من االول
ليكسب بذلك عددا من المبيعات.
وذكر أن عدد الشكاوى في هذا األمر
وص ــل ضــد أح ــد الـمـكــاتــب فــي الكويت

نصائح لحاجز
التذاكر

محمد الشايع

نحو  50شكوى ،وتم اتخاذ اإلجراء ات
وإغالق المكتب من جانب اإلدارة العامة
للطيران الـمــدنــي بالتعاون مــع وزارة
التجارة.
وأض ـ ـ ــاف ان ال ـ ـحـ ــاالت االخ ـ ـ ــرى مــن
ال ـش ـك ــاوى تـتـمـثــل ف ــي إلـ ـغ ــاء ال ـمــوقــع
اإللـكـتــرونــي للحجز بعد م ــرور عشرة
أيـ ــام ع ـلــى ال ـت ــذك ــرة ،ورد الـمـبـلــغ إلــى
المسافر ،الفتا إلى ان عدد الشكاوى في
ً
هذا االمر وصل إلى نحو  ،100مضيفا
انه في السابق لم يكن معروفا الجهة أو
المكتب الذي يتبعه ذلك الموقع« ،وكنا
نحيل الشكاوى التي تأتي ضد مواقع
أو مكاتب غير معروفة إلى جهاز حماية

المستهلك ،لكن حدث بعد ذلك تنظيم
للمواقع اإللكترونية وتحديد المكاتب
التابعة لها ،وهنا انكشف لنا المكتب
ال ــذي يتبعه ذلــك الـمــوقــع ،وتمكنا من
محاسبته».
وعــن كيفية تواصل المواطنين مع
اإلدارة وتـقــديــم ش ـكــاواهــم ،ق ــال «إنـهــم
يـسـتـطـيـعــون إيـ ـص ــال ال ـش ـك ــوى إلـيـنــا
عن طريق موقع إدارة الطيران المدني
اإللكتروني ،أو الحضور شخصيا إلى
اإلدارة وم ـعــه جـ ــواز الـسـفــر وبـطــاقـتــه
المدنية ،وتــذكــرة الطيران والبوردنج
في حالة ركوبه الطائرة وإيصال الدفع
إذا كان متاحا».
وعن الخطوات التي تقوم بها إدارة
الطيران المدني لتسوية تلك المشاكل
والـتـعــامــل مــع الـشـكــاوى ،قــال الشايع:
«نحن نتسلم الشكوى ويتم التحقيق
ب ـم ــوض ــوع ال ـش ـك ــوى وبـ ـع ــد ذلـ ــك تـتــم
مراسلة الشركة المعنية وننتظر منها
الرد ،وفي غضون الفترة المحددة إذا لم
يتم الرد على الشكوى تحال الشركة إلى
لجنة الشكاوى والتحكيم التي تغرم
الشركة أو مكتب السفر ،وتبدأ من 200
دينار إلى  ،500أو السحب من خطاب
الـضـمــان الـمــوجــود ل ــدى اإلدارة حتى
خمسة آالف دينار ،أو سحب الرخصة،
وذلك حسب طبيعة الشكوى ،أو حفظ
الشكوى بناء على رد الشركة».

يوجه مسؤولو الطيران المدني عددا من النصائح الى اصحاب الحجوزات يلخصونها في اآلتي:
• التأكد من خط سير الرحلة وتاريخ ووقت المغادرة والوصول وجميع بيانات التذكرة قبل
مغادرة المكتب ،ألن هناك تذاكر غير مسترجعة ،وتصبح مسؤولية صاحبها.
• التأكد من شروط حجز التذكرة وقراءتها.
• االحتفاظ بإيصال الدفع الــذي يحدد قيمة التذكرة ،ألنــه مهم في حــال الرغبة في تقديم
الشكوى.

ةديرجلا

•
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برلمانيات

ً
«تكميلية» الثانية والثالثة تقفل بابها على  61مرشحا بينهم  5نساء
 ١٥سجلوا في اليوم األخير ومطالبات بإسقاط القروض واالهتمام بالمتقاعدين

أحمد االثري

فهد التركي

خالد الصدى

الحميدي المطيري

جابر العتيبي

أقفل باب الترشح لالنتخابات
الـتـكـمـيـلـيــة ل ـم ـج ـلــس األم ـ ــة عن
الــدائــرتـيــن الـثــانـيــة والـثــالـثــة في
الـيــوم الـعــاشــر واالخ ـيــر على 61
مــرشـحــا بينهم  5نـســاء بـعــد ان
ت ـقــدم  15مــرش ـحــا ج ــدي ــدا امــس
تمهيدا للذهاب الى يوم االقتراع
في  16مارس المقبل.
وأك ــد مــرشــح ال ــدائ ــرة الثالثة
ع ـل ــي أحـ ـم ــد دشـ ـت ــي ان ال ـف ـســاد

عبدالعزيز العامر

جاسم العريفان

اصـبــح يشكل عائقا ام ــام حركة
التنمية والتطور للبالد ،مشيرا
الى انه لن تكون هناك تنمية ما
دام هناك فساد.
وق ــال مــرشــح ال ــدائ ــرة الثانية
صــالــح عـلــي غضنفر ان قضايا
التعليم مــن اه ــم الـقـضــايــا التي
ي ـج ــب ت ـس ـل ـيــط ال ـ ـضـ ــوء عـلـيـهــا
وايجاد الحلول لها.
امـ ــا م ــرش ــح الـ ــدائـ ــرة الـثــانـيــة

عبداللطيف الحريجي

عبدالله الكندري

جواد قنبر

مـ ـس ــاع ــد الـ ـم ــان ــع فـ ــأكـ ــد اه ـم ـيــة
التعاون بين السلطتين؛ المجلس
والحكومة من اجل انجاز اكبر عدد
مــن القوانين والتشريعات التي
يكون الشعب في حاجة ماسة لها
لمعالجة المشكالت القائمة.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أوض ـ ـ ــح مــرشــح
ال ـ ــدائ ـ ــرة ال ـث ــان ـي ــة ف ــاض ــل ه ــال
الـ ـمـ ـط ــوع ان هـ ـن ــاك ال ـك ـث ـي ــر مــن
ال ـم ـل ـفــات ال ـت ــي ي ـجــب ان يسلط

يوسف الرشيدي

أسماء المرشحين في الدائرتين
الدائرة الثانية
أحمد محمد الحمد ،بدر حامد المال ،حمد
محمد المطر ،حمود عطية العنزي ،راشد
مـحـمــد ال ـهــاجــري ،سـلـمــان خــالــد الـعــازمــي،
محمد عايض العنزي ،خالد عايد العنزي،
صــاح مـحــارب الفضلي ،عبدالرحمن فهد
العنجري ،مؤيد عبدالله الشهاب ،عبدالله
عقاب الـعـنــزي ،يوسف راشــد الـمــذن ،أحمد
خالد بوغيث ،عبدالرحمن يوسف الشمري،
محمد عبداألمير الحداد ،جميلة فهد الطشة،
هزاع مطلق الهدبة ،علي عبدالله الرشيدي،
عـلــي مـحـمــود الـعـطــار ،عبداللطيف عــدنــان

الحريجي ،أحمد إبراهيم األثري ،الحميدي
بـطـيـحــان الـمـطـيــري ،صــالــح عـلــي غضنفر،
فاضل هالل المطوع ،مساعد سعد المانع.

الدائرة الثالثة
أن ـ ـ ـ ــوار كـ ــامـ ــل الـ ـقـ ـحـ ـط ــان ــي ،نـ ـص ــر عـلــي
ال ـع ـص ـف ــور ،خ ــال ــد ع ـب ـيــد ال ـع ـت ـي ـبــي ،هـشــام
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـص ـ ـمـ ــد ال ـ ـ ـصـ ـ ــالـ ـ ــح ،أن ـ ـ ـ ـ ــور مـ ـس ــاع ــد
الـطـبـطـبــائــي ،مـحـمــد ط ــال الـسـعـيــد ،أف ــراح
جعفر مال علي ،حمد علي النعماني ،خالد
عـبــدالـلــه الـخـمـيــس ،عـمــار محمد العجمي،
مهلهل خــالــد الـمـضــف ،خــالــد عبداللطيف

إغالق باب الترشح

«الصداقة البرلمانية» :تجاوب
إيطالي لإلعفاء من «شنغن»
جـ ــددت لـجـنــة الـ ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة ف ــي مـجـلــس الـشـيــوخ
اإليطالي التزام إيطاليا بمساندة إجراءات إعفاء المواطنين
الـكــويـتـيـيــن م ــن تــأش ـيــرة "ش ـن ـغــن" ،وحــرص ـهــا عـلــى تعميق
العالقات الثنائية "الممتازة" مع الكويت.
جــاء ذلــك خــال لـقــاء وفــد مجموعة الـصــداقــة البرلمانية
الثانية بمجلس األمة مساء أمس االول ،برئاسة النائب شعيب
المويزري ،وعضوية النواب أسامة الشاهين ،نائب رئيس
المجموعة ،وسعود الشويعر وعبدالوهاب البابطين وماجد
المطيري ،مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ
اإليطالي السيناتور فيتو بيتروتشيللي ،وأعضاء اللجنة في
مقر المجلس بقصر (ماداما).
وقال السيناتور بيتروتشيللي ،في تصريح صحافي في
ختام اللقاء ،إن "زيارة وفد الصداقة البرلمانية الكويتي تتسم
بأهمية خاصة في ترسيخ عالقات الصداقة الممتازة بين
البلدين ،والتي نسعى معا لتطويرها وتنميتها ،ليس على
الصعيد التجاري فحسب بل تعزيزها كعالقة أخوة".
وشــدد على أهمية دور الكويت "البارز" على المستويين
الخليجي والعربي ،مؤكدا أن "إيطاليا تعول بشكل كبير على
الكويت لضمان االستقرار في المنطقة ،إضافة الى مستوى
التبادل التجاري المشجع والواعد ،إدراكا بإمكانية استمرار
تحسين وتنمية العالقات االقتصادية والميزان التجاري".
مــن جــانـبــه ،ذكــر الشاهين ان اجـتـمــاعــات لجنة الصداقة
في روما مع نظرائهم في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس
الشيوخ اإليطالي كانت "مثمرة وإيجابية وصريحة" ،وركزت
على "عمق العالقات الرسمية بين البلدين الصديقين".
وأوضح أن أعضاء الوفد البرلماني شددوا أيضا في لقائهم
على "المطلب الكويتي الرسمي والحكومي المستحق" بأهمية
إعـفــاء المواطنين الكويتيين مــن تــأشـيــرة "شـنـغــن" لدخول
االتـحــاد االوروب ــي ،مثمنا التجاوب "اإليـجــابــي" مــن الطرف
اإليطالي ،خاصة بعد أن استوفت الكويت شروط االعفاء الذي
"نتطلع إلعالنه في أقرب وقت".
بدوره ،عبر القائم بأعمال سفير الكويت المستشار سامي
الزمانان ،في تصريح صحافي ،عن سعادته بمستوى اللقاء
الذي جرى في أجواء مفعمة بالمودة ،أبرزت عمق العالقات
القوية الكويتية اإليطالية المتسعة ،والحرص المشترك على
الحوار البناء والمثمر على سائر المستويات.

المنيع ،ريم عبدالله العيدان ،فاضل حمزة
خورشيد ،جاسم عباس القطان ،حنان محمد
القحطاني ،صالح رضا علي ،جاسم محمد
ال ـك ـنــدري ،ف ــواز فـهــد الـمـخـلــد ،عـلــي محسن
ع ــوض ،فهد عبدالله عـبــدالـلــه ،خــالــد راشــد
الصدي ،عبدالعزيز عبدالله العامر ،عبدالله
أحـمــد ال ـك ـنــدري ،يــوســف محمد الــرشـيــدي،
جابر حماد العتيبي ،جاسم محمد العريفان،
ج ـ ـ ــواد ح ـس ــن ق ـم ـب ــر ،ع ـب ــدال ــرح ـم ــن حـســن
العتيبي ،عبدالله علي بن نخي ،علي أحمد
دشتي ،عمر ذعار العتيبي ،عيسى عبدالله
النجدي ،فهد محمد العتيبي ،فــوزي صقر
الصقر.

صالح غضنفر

عبدالرحمن العتيبي

الـضــوء عليها الهميتها ومنها
ملف تفعيل الحكومة االلكترونية.

العمالة السائبة
ب ـي ـن ـمــا اكـ ـ ــد م ــرش ــح الـ ــدائـ ــرة
الثالثة عبدالله علي بن نخي ان
قضية العزاب والعمالة السائبة
ومــا يشكلونه مــن مشاكل داخــل
السكن الخاص تعتبر من القضايا

عيسى النجدي

عبدالله بن نخي

المهمة التي ستكون من اولوياته
لما لها من اثــار سلبية ،مضيفا
انه سيعمل على ايجاد القوانين
وتفعيلها للقضاء على مشكلة
العزاب والعمالة السائبة.

المتقاعدون
من جهته ،قال جاسم العريفان
مرشح الدائرة الثالثة ان من اهم ما

فاضل المطوع

فهد العتيبي

علي دشتي

سأتبناه في برنامجي االنتخابي
قضايا المتقاعدين الذين اهملوا
بعد احالتهم للتقاعد ،فكان يجب
ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة االسـ ـتـ ـف ــادة من
خبراتهم مضيفا كما يجب على
التأمينات اعادة النظر في الفوائد
على المتقاعدين.
من جانبه ،قال احمد ابراهيم
االثـ ــري مــرشــح ال ــدائ ــرة الـثــانـيــة:
رؤيتي في برنامجي االنتخابي

فوزي الصقر

عمر العتيبي

تعتمد على الجانب االقتصادي
ودعـ ــم رؤيـ ــة ال ـكــويــت ب ــان تكون
مركزا ماليا واقتصاديا.
امـ ــا م ــرش ــح الـ ــدائـ ــرة الـثــالـثــة
فوزي الصقر فقال :هدفي من هذه
الـمـشــاركــة هــو ط ــرح المالبسات
لــرفــع ال ـم ـعــانــاة ع ــن الـمــواطـنـيــن
وحماية الوطن واتخاذ كل ما هو
الزم لترفيه المواطن والحفاظ على
الوطن ومقدراته.

مساعد المانع
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مركز عبدالله السالم الثقافي يطلق ندوة قضايا الزكاة تختتم بتوصيات الحتساب
برنامج «سند» لكبار السن
الزكوات وحل اإلشكاالت المعاصرة
أعلن مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي إطالق
برنامج «سند» المخصص بكامله للفئة العمرية من
 50سنة وما فوق بهدف ترسيخ تمكين كبار السن
من خالل مجموعة واسعة من األنشطة.
وقال المركز في بيان صحافي أمس ،إن البرنامج
ً
الذي ينطلق غدا ويستمر إلى مايو المقبل تتخلله
أنشطة صحية وفنية تقوم على إكساب المشاركين
بعض المهارات الترفيهية والعملية ،التي تهدف إلى
تشجيعهم على تبني نمط حياة صحي.
وبين أن البرنامج يشجع على الرعاية الذاتية

وتعزيز االندماج بين الفئات العمرية ويمزج بين
األنشطة التدريبية والمهارات الترفيهية والعملية.
وذكـ ــر أن ال ـبــرنــامــج ي ـه ــدف إل ــى تـحـقـيــق هــدف
أساسي للمركز وهو مشاركة المتقاعدين من خالل
ً
تنظيم أنشطة اجتماعية وثقافية ،مما يوفر تفاعال
ً
إيجابيا بين أفــراد المجتمع وإتاحة الفرصة أمام
المواطنين من كبار السن ليعيشوا حياة ذات جدوى
ً
أك ـب ــر .وأفـ ــاد ب ــأن ال ـبــرنــامــج يـتـضـمــن أي ـض ــا ورش
عمل تتنوع بين دروس اليوغا وفن الخط وكتابة
اليوميات والطباعة األحادية.

اخـ ـتـ ـت ــم بـ ـي ــت الـ ـ ــزكـ ـ ــاة ،أمـ ــس،
ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة
وال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن لـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ـ ــزك ـ ــاة
ال ـ ـم ـ ـعـ ــاصـ ــرة ،ال ـ ـتـ ــي عـ ـق ــده ــا مــع
ص ـ ـن ـ ــدوق ال ـ ـ ــزك ـ ـ ــاة ف ـ ــي األردن،
بحضور وزير األوقاف والشؤون
والـمـقــدســات اإلســامـيــة األردن ــي
د.عبدالناصر أبوالبصل ،وعدد من
الفقهاء والعلماء المتخصصين
فــي فـقــه ال ــزك ــاة لـتـقــديــم الـبـحــوث
والدراسات الحديثة التي تخص
قضايا الزكاة المعاصرة.
ونـ ــاقـ ــش الـ ـمـ ـش ــارك ــون خ ــال
الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدوة عـ ـ ـ ـ ـ ــددا مـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـحـ ــوث
والـمــواضـيــع المتعلقة بفريضة
الزكاة ،ومنها إجــراءات احتساب
الــزكــاة وصرفها فــي المؤسسات
ال ـمــال ـيــة واإلس ــامـ ـي ــة – تعجيل
ال ــزك ــاة وت ــأخ ـي ــره ــا :الـمـســوغــات
واآلثار وأثر االستثمار والتمويل
ع ـلــى ال ــوع ــاء ال ــزك ــوي ف ــي ضــوء
المعيار الدولي للتقارير المالية.
وق ـ ـ ـ ــد شـ ـكـ ـل ــت ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدوة عـ ــدة

مشاركون في ندوة قضايا الزكاة
لـ ـج ــان لـ ــدراسـ ــة وم ـن ــاق ـش ــة ه ــذه
البحوث من مختصين شرعيين
ومحاسبين لتقديم التوصيات
الالزمة لها ،والتي ناقشها العلماء
الـ ـمـ ـش ــارك ــون إلصـ ـ ـ ــدار ال ـف ـت ــاوى
الالزمة لهذه القضايا المستجدة
في أمور الزكاة لتسهل على األفراد
والشركات والمؤسسات العقارية
واالستثمارية احتساب زكواتهم.
وتعتبر إقامة مثل هذه الندوات

العلمية مـهـمــة ،لـكــونـهــا تناقش
قضايا معاصرة ظهرت بعد تطور
العلوم المحاسبية واالقتصادية
وت ـ ــوس ـ ــع األع ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـتـ ـج ــاري ــة
والعقارية واالستثمارية.
وت ــوص ـل ــت الـ ـن ــدوة ال ـســادســة
وال ـ ـ ـع ـ ـ ـشـ ـ ــرون لـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ـ ــزك ـ ــاة
المعاصرة لعدة فتاوى وتوصيات،
تساهم في حل اإلشكاالت العملية
في فقه الزكاة المعاصر.

كـ ـم ــا ق ـ ـ ــرر ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــون رف ــع
ب ــرق ـي ــات ال ـش ـك ــر وال ـت ـق ــدي ــر إل ــى
ال ـعــاهــل األردن ـ ــي الـمـلــك عـبــدالـلــه
الثاني ،وإلى سمو األمير الشيخ
صباح األحمد ،وسمو ولي العهده
الشيخ نواف األحمد ،وإلى رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر
المبارك على دعمهم الدائم لبيت
الــزكــاة ورعــايـتـهــم لـلـنــدوات التي
يعقدها.

«أمانة األوقاف» تنظم ورشة عمل
لمنتسبي مفوضية شؤون الالجئين
الجالهمة :لالطالع على تجارب الكويت في العمل الوقفي
بهدف تعزيز ونشر ثقافة
الوقف بشراكة مجتمعية
فاعلة ،نظمت إدارة التطوير
اإلداري والتدريب في األمانة
العامة لألوقاف ،ورشة عمل
لمنتسبي المفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين.

●

محمد راشد

انـطــاقــا مــن رؤي ــة األمــانــة الـعــامــة لــأوقــاف في
تعزيز ونشر ثقافة الوقف بشراكة مجتمعية فاعلة،
نظمت األمانة العامة لألوقاف ممثلة بإدارة التطوير
اإلداري والتدريب ورشة عمل لمنتسبي المفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بعنوان
«الوقف ودوره في التنموي».
وقال األمين العام لألمانة العامة لألوقاف محمد
الجالهمة ،ان «الورشة تهدف إلى التعريف بالوقف
وأهداف األمانة ورسالتها وإنجازاتها على الصعيد
المحلي واإلقليمي والدولي ،واالطالع على تجارب
الكويت في مجال العمل الوقفي ،وأبرزها دور األمانة
فــي تنمية الـمـجـتـمــع ،وج ـهــود الـكــويــت فــي مجال
العمل اإلنساني والخيري التي توجت بتسمية دولة
ً
الكويت «مركزا للعمل اإلنساني» ،ومنح سمو أمير
البالد لقب «قائد العمل اإلنساني» ،مؤكدا ان «هذا
التتويج عكس الصورة المشرقة والكريمة للكويت
ولقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي المعطاء ،كما
عزز مكانتها أمام المجتمع الدولي».
ب ــدوره ــا ،أك ــدت مــديــرة إدارة الـتـطــويــر اإلداري
وال ـت ــدري ــب وفـ ــاء ال ـع ـمــانــي« ،حـ ــرص األم ــان ــة على
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـم ـث ـمــر والـ ـبـ ـن ــاء م ــع ك ــاف ــة ال ـم ـن ـظ ـمــات
ومؤسسات المجتمع المدني العاملة داخل الكويت
وخارجها» ،مبينة ان «محاور الورشة كانت وفقا
لألسس العلمية المتعارف عليها بما يحقق الهدف

المنشود من التدريب ،إذ اتفق الطرفان على استمرار
التواصل لتنسيق الجهود بينهما في المجاالت ذات
االهتمام المشترك».
من جانبه ،قال مدير مكتب الكويت بالمفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين د .سامر
حدادين ،ان «المفوضية تعمل بالشراكة مع الدول
والمؤسسات واألفراد بالقطاع الرسمي واألهلي في
سبيل تقديم المساعدة وتوفير الحماية لالجئين
والنازحين وطالبي اللجوء» ،مشيدا «بدعم الكويت
بـكــل مــؤسـســاتـهــا الــرسـمـيــة واأله ـل ـيــة ومــؤسـســات
المجتمع الـمــدنــي ،ل ـشــؤون الــاجـئـيــن والـنــازحـيــن
والمستضعفين».
من جهته ،أشاد رئيس شراكات القطاع الخاص
بــال ـشــرق األوس ـ ــط وش ـم ــال إفــري ـق ـيــا بــالـمـفــوضـيــة
السامية لألمم المتحدة لـشــؤون الالجئين حسام
شــاهـيــن« ،بـجـهــود األمــانــة وتـعــاونـهــا المثمر منذ
ً
سنوات مع المفوضية» ،مؤكدا وجود فرصة كبيرة
الكتشاف سبل التعاون من خالل ورشة العمل في
ً
موضوع الوقف ودوره التنموي ،مبينا أنها فرصة
طيبة لمعرفة الكثير عن الوقف ودوره في مساعدة
المحتاجين أينما كانوا ،بما يشبه عمل المفوضية
في مساعدة الالجئين والنازحين.
بدوره ،أعرب مسؤول شراكات القطاع الخاص في
مكتب الكويت بالمفوضية شادي غراوي ،عن «الثقة
بعمل تنسيق مشابه ألموال الوقف في دعم قضية
الالجئين المستحقين في العالم».

سلة أخبار
«الشباب» تطلق
«نبض الثقافة »2

أعلن مدير إدارة األنشطة
الترويحية بوزارة الدولة
لشؤون الشباب عبدالله
العدواني انطالق أول فعاليات
مشروع «نبض الثقافة
 »2بالتعاون مع النوادي
الطالبية في كليات جامعة
ً
الكويت اعتبارا من الغد .وقال
العدواني ،في بيان صحافي
أمس ،إن هذه الفعاليات ستقام
يومي االثنين واألربعاء من
كل اسبوع ابتداء من منتصف
فبراير حتى أبريل المقبل
خالل أوقات استراحة الطلبة.
وأوضح أن الفعاليات ستكون
ضمن مشاركة وتعاون
نواد وجهات عدة مثل نادي
ٍ
القانون الجزائي والنادي
المعلوماتي ونادي العلوم
السياسية ونادي اإلبداع
االعالمي والنادي الجغرافي
ونادي فصيح.

«تنمية الجهراء» نظم فعالية
للتوعية بمرض السكري
نظم مركز التنمية العلمية
بمحافظة الجهراء بالتعاون
مع جمعية صندوق إعانة
المرضى ،فعالية بعنوان
"توعية عن مرض السكري
للطالبات والمعلمات" في
ثانوية ريطة بنت الحارث
بنات .وأكدت عضوة مركز
التنمية العلمية التابع لقطاع
الشؤون التنموية لمجلس
العمل النسائي في محافظة
الجهراء خالدة الشمري ،في
تصريح صحافي ،أمس ،أن
المركز يقدم رسالة توعوية
تثقيفية لنساء محافظة
الجهراء تشتمل على رؤية
متكاملة األهداف والمعاني
والعمل على تطبيق العديد
من األهداف التي تم وضعها
في النظام األساسي للمركز.
ووجهت الشمري الشكر
والتقدير لجمعية صندوق
إعانة المرضى لتعاونها
البناء مع المركز وكذلك
لمنطقة الجهراء التعليمية
لمد يد العون ألسرة المركز
لتحقيق أهدافها.

ةديرجلا

•
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محليات

العلي :ملتزمون بتعزيز االستقرار في المنطقة اعتصام «اإلرادة» :نناشد األمير إسقاط القروض
أجرى مشاورات مع مسؤولين دوليين في «مؤتمر ميونيخ لألمن»
عقد رئيس «األمن الوطني»
سلسلة لقاءات في ميونيخ،
ناقشت رؤية الكويت
ومواقفها تجاه القضايا
األمنية في المنطقة.

أ جــرى رئيس جهاز األمن
الوطني الشيخ ثامر العلي،
أمس ،مشاورات ثنائية ذات
ا هـتـمــام مـشـتــرك مــع نظرائه
في األجهزة األمنية العربية
والدولية وعدد من ا لــوزراء،
وذل ــك ع ـلــى هــامــش "مــؤتـمــر
ميونيخ لألمن".
و ق ــال سفير ا لـكــو يــت لــدى
ج ـم ـه ــوري ــة أل ـم ــان ـي ــا نـجـيــب
ال ـ ـ ـبـ ـ ــدر ،الـ ـ ـ ــذي ي ـ ــراف ـ ــق وف ــد
ال ـك ــوي ــت إلـ ــى ال ـم ــؤت ـم ــر ،فــي
تصريح لـ " كــو نــا" ،إن العلي
تـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادل م ـ ـ ــع ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن
ال ـعــرب والــدول ـي ـيــن وجـهــات
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــر ح ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــائـ ـ ــل ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة
والتطورات على الصعيدين
اإلقليمي وا لــدو لــي ،مضيفا
أن ا لـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاورات بـ ـحـ ـث ــت
ك ــذل ــك م ـت ـط ـل ـبــات ال ـت ـضــافــر
والـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــق والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرك ل ـ ـ ـمـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة
التحديات األمنية.
وذكـ ـ ــر ال ـس ـف ـي ــر ال ـ ـبـ ــدر أن
رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز ال ــوطـ ـن ــي
أكـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ات الـ ـت ــي

ثامر العلي والسفير البدر

عـ ـ ـق ـ ــده ـ ــا ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام ال ـ ـكـ ــويـ ــت
بمواصلة جهودها الهادفة
ل ـت ـع ــزي ــز دع ــائ ــم االس ـت ـق ــرار
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ،الف ـتــا إل ــى أن
"الـ ـك ــوي ــت ه ــي م ـح ــل ت ـقــديــر
وا ســع مــن المجتمع الدولي
لـ ـل ــدور ال ـ ــذي ت ـق ــوم ب ــه عـلــى
صـعـيــد ت ـعــزيــز ث ـقــافــة وقـيــم
السالم واالستقرار".
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا لـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ات
الثنائية تــر كــزت أيضا على
اسـ ـتـ ـع ــراض رؤيـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت

سطو مسلح على فرع «الصليبية التعاونية»
●

محمد الشرهان

أصيب وافد آسيوي يعمل "كاشيرا"
في جمعية منطقة الصليبية التعاونية،
بطعنة نــافــذة ،وذل ــك على يــد شخص
مجهول الهوية ،نفذ عملية سطو على
ً
فرع الجمعية ،مستخدما سالحا أبيض
طـعــن بــه الـكــاشـيــر ،وس ــرق مـبـلــغ 112
دينارا والذ بالفرار.
وق ــال مـصــدر أمـنــي ل ـ "ال ـجــريــدة" إن
غــرفــة عـمـلـيــات وزارة الــداخـلـيــة تلقت
ً
بـ ــاغـ ــا ي ـف ـي ــد ب ـت ـع ــرض فـ ـ ــرع جـمـعـيــة

الـصـلـيـبـيــة لـسـطــو مـسـلــح ،وفـ ــور ذلــك
توجهت دوريات مديرية أمن الجهراء
الى موقع البالغ ،وتبين لرجال األمن
أن الكاشير أصيب بطعنة نافذة ،وأن
المراقبة بالفرع رصدت عملية
كاميرات
ّ
ال ـس ـطــو ،ووث ـق ـت ـهــا ،وأن ال ـجــانــي كــان
واضح المعالم.
وأضـ ــاف الـمـصــدر أن رج ــال اإلدارة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ـبــاحــث ال ـج ـنــائ ـيــة ف ـ ّـرغ ــوا
كاميرات المراقبة بالفرع ،وجار تحديد
هوية المتهم إللقاء القبض عليه.

●

عـطـلــة ن ـهــايــة أس ـب ــوع مـشـتـعـلــة عــاش ـهــا رج ــال
اإلطـفــاء فــي ثــاث محافظات ،تعاملوا خاللها مع
ثــاثــة ح ــرائ ــق مـخـتـلـفــة ،وكـ ــان ال ـح ــادث األول في
الفروانية ،وتمثل في انــدالع النيران بـ  6مركبات
متوقفة بساحة ترابية ،والثاني كان بالجهراء ،وذلك
في انفجار وحريق بأحد المطاعم أسفر عن إصابة
أربعة أشخاص ،فيما اندلع الحريق الثالت بسكن
للعمال في األحمدي.
وعــن ال ـحــادث األول ،قــال مــديــر إدارة الـعــاقــات
الـعــامــة واإلع ــام ب ــاإلدارة الـعــامــة لــإطـفــاء العميد
خليل األمير ،إن غرفة العمليات تلقت بالغا أمس
األول يفيد بنشوب حريق فــي  6مركبات متوقفة
بساحة ترابية بمنطقة خيطان.
وأوض ــح أنــه فــور تلقي الـبــاغ تــم تحريك مركز
الـفــروانـيــة ،بـقـيــادة الـمـقــدم خــالــد كـنـعــان ،للتعامل
مع البالغ ،وباشر رجال اإلطفاء مكافحة الحريق،
الذي امتد من المركبة األولى إلى  5مركبات أخرى،

البلدية :تحرير  3606مخالفات
في «الفروانية» العام الماضي
●

علي حسن

كـ ـشـ ـف ــت إدارة ا ل ـ ـعـ ــا قـ ــات
ال ـع ــام ــة ف ــي ب ـل ــدي ــة ال ـك ــوي ــت،
أن إدارة الـنـظــافــة وإش ـغــاالت
ال ـطــرق بـفــرع بـلــديــة محافظة
ال ـ ـ ـفـ ـ ــروان ـ ـ ـيـ ـ ــة ح ـ ـ ـ ـ ــررت 3606
م ـ ـ ـخـ ـ ــال ـ ـ ـفـ ـ ــات ن ـ ـ ـظـ ـ ــافـ ـ ــة عـ ــامـ ــة
وإشغاالت طرق وقانون ،87/9
ً
و حـ ـصـ ـل ــت  400555د ي ـ ـنـ ــارا
إيرادات خالل العام الماضي.
وق ــال مــديــر إدارة النظافة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة وإش ـ ـ ـغـ ـ ــاالت الـ ـط ــرق
ب ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة ال ـ ـ ـفـ ـ ــروان ـ ـ ـيـ ـ ــة س ـع ــد
الخرينج ،في تصريح ،أمس،
إن ال ـجــوالت الميدانية خالل
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي أسـ ـف ــرت عــن
رفــع 329935م 3مــن السكراب
واأل ثـ ـ ـ ـ ـ ــاث ،و769861م 3مــن
النفايات البلدية ،و553144م3

واشنطن لألوروبيين :لن...
االق ـ ـتـ ــراح األم ـي ــرك ــي جـ ــاء وسـ ــط ان ـت ـق ــادات
أوروب ـي ــة الذع ــة ل ـقــرار تــرامــب االن ـس ـحــاب من
س ــوري ــة ،كـ ــان آخ ــره ــا ت ـصــريــح لـلـمـسـتـشــارة
األلمانية أنجيال مـيــركــل ،أمــس فــي ميونيخ،
ً
قالت فيه إن القرار يمنح موسكو وطهران مزيدا
من النفوذ في سورية.
وق ــال غــراهــام ،ال ــذي يعد أحــد أق ــوى حلفاء
ال ــرئ ـي ــس ض ـمــن ال ـمــؤس ـســة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،إن
تــرامــب سـيـعــرض االقـ ـت ــراح ،ال ــذي ي ـنــدرج في
إط ــار «اسـتــراتـيـجـيــة مــا بـعــد تنظيم داع ــش»،
على األوروبيين خالل جولة رسمية سيجريها
ً
الحقا إلى أوروبا.
وعلق الكاتب بصحيفة «واشنطن بوست»

وم ــواقـ ـفـ ـه ــا تـ ـج ــاه ع ـ ــدد مــن
القضايا األمنية وعلى آثار
الـصــراعــات والـنــزاعــات التي
تـ ـشـ ـه ــده ــا مـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـش ــرق
االوسط ،وخاصة ما يتصل
مـنـهــا بــالـحـقــوق الـمـشــروعــة
للشعب الفلسطيني ،إضافة
الى جهود مكافحة االرهاب.

نفت وزارة الداخلية صحة ما تداوله بعض
مواقع التواصل االجتماعي بشأن خفض قيمة
مخالفات المرور بمناسبة األعياد الوطنية،
ً
مؤكدة أن هذا الخبر عار تماما من الصحة.
وأك ــدت ال ــوزارة فــي بيان صحافي ل ــإدارة
العامة العالقات واإلع ــام األمـنــي أن أي قــرار
لـ"الداخلية" تسبقه حملة إعالمية تعريفية،
الفـتــة إلــى أن أبــوابـهــا مفتوحة لـلــرد على أي
تساؤالت أو استفسارات على مدار الساعة.

وتمكنوا من إخماده دون وقوع أي إصابات ،الفتا
إلى أن ضباط مراقبة التحقيق في حوادث الحريق
باشروا التحقيق ،لمعرفة أسباب اندالع الحريق.
وفي تفاصيل الحادث الثاني ،قال العميد األمير
إن  4أش ـخ ــاص أص ـي ـبــوا أم ــس األول ف ــي انـفـجــار
وح ــري ــق مـطـعــم ب ــال ـج ـه ــراء ،م ـش ـيــرا إل ــى أن مــركــز
الـعـمـلـيــات تـلـقــى بــاغــا ب ــال ـح ــادث ،فـتــدخـلــت فــرق
اإلطفاء ،ليتضح أن اإلصابات معظمها حروق ،وتم
التعامل معها بواسطة فنيي الطوارئ الطبية ،فيما
قامت فرقة اإلطفاء بالتعامل مع الحريق إخماده.
وعن الحادث الثالث ،أفاد العميد األمير ،بأن فرق
اإلطفاء تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في
سكن عمال بالوفرة ،في شاليه تابع لفرع الجمعية،
الفتا إلــى أنــه تم توجيه فــرق اإلطـفــاء للتعامل مع
الحادث من مراكز الوفرة والنويصيب.
وأضــاف أن فــرق اإلطـفــاء باشرت فــور وصولها
إلى موقع الحادث مكافحة النيران ،ومحاصرتها
من جميع االتجاهات ،مبينا أن الحادث لم يسفر عن
أي إصابات ،واقتصرت األضرار على الماديات فقط.

مــن األن ـقــاض اإلنـشــائـيــة ،إلى
ج ــان ــب تــوج ـيــه  3365إن ـ ــذارا
و  2932تـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــدا .وأو ض ـ ـ ـ ــح
الـ ـخ ــريـ ـن ــج أنـ ـ ــه ((ت ـ ـ ــم ت ـحــريــر
 2686مخالفة لالئحة النظافة،
و 246مخالفة لـقــانــون ،87/9
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب وضـ ـ ـ ــع 28219
ملصقا على س ـيــارات مهملة
ومعروضة للبيع ،ورفع 3974
س ـيــارة مـهـمـلــة ،واإلفـ ـ ــراج عن
 1514سيارة برسوم 109007
دنانير.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى ت ـحــريــر 2209
مـخــالـفــات لـلـبــاعــة الجائلين،
فضال عن تحرير  674مخالفة
إش ـغ ــاالت طـ ــرق ،مــوضـحــا أن
إج ـ ـمـ ــالـ ــي ع ـ ـ ــدد الـ ـت ــراخـ ـي ــص
ال ـج ــدي ــدة ال ـتــي ت ــم إص ــداره ــا
وتـ ـج ــدي ــده ــا  911تــرخ ـي ـصــا
برسوم بلغت  193533دينارا.

جانب من المشاركين في اعتصام «اإلرادة» (تصوير نوفل إبراهيم)

«الداخلية» :ال صحة لخفض
قيمة مخالفات المرور

انفجار مطعم في الجهراء واحتراق
 6مركبات بخيطان
محمد الشرهان

رفعوا رسالة إلى سموه :الديون أثقلت كاهل  400ألف مواطن

وبـ ـي ــن أن ـ ــه ت ــم ال ـص ـل ــح فــي
 924م ـخــال ـفــة ن ـظ ــاف ــة ع ــام ــة،
ب ـي ـن ـم ــا ل ـ ــم يـ ـت ــم الـ ـصـ ـل ــح فــي
 ،1762و ت ـ ـح ـ ـص ـ ـيـ ــل ر س ـ ـ ــوم
 92400دينارا ،مضيفا أنه تم
الصلح في  54مخالفة إشغال
طرق ،ولم يتم الصلح في 620
مخالفة ،وتــم تحصيل رسوم
 5400دينار ،كما تم الصلح في
 43مخالفة لقانون  ،87/9ولم
يتم الصلح في  203مخالفة،
وتحصيل  215دينارا.

ديفيد إغناتيوس ،على المقترح ،بأن بريطانيا
وف ــرن ـس ــا وأل ـم ــان ـي ــا رف ـض ــت بــال ـف ـعــل طـلـبــات
أميركية أولية بإرسال قوات إلى سورية ،لكن
ً
ذلك كان قبل طلب غراهام العلني ،مضيفا أن
الخطط الحالية تدعو الـقــوات األميركية إلى
مـغــادرة سورية مع نهاية أبريل المقبل ،لكن
المسؤولين يقولون إن الجدول الزمني غامض.
ً
ميدانيا ،أعلنت «قوات سورية الديمقراطية»
(ق ـســد) ،المتحالفة مــع واشـنـطــن ،أن «داع ــش»
ً
أصبح محاصرا داخــل مساحة تقدر بنصف
كيلومتر مربع شرق نهر الفرات ،مرجحة إعالن
انتهاء وجود التنظيم في سورية خالل أيام.

●

فهد الرمضان

نــاشــد ع ــدد مــن المواطنين
سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحـ ـ ـم ـ ــد إعـ ـ ـط ـ ــاء ت ــوج ـي ـه ــات ــه
بإسقاط الديون عن المواطنين،
حيث رفعوا رسالة إلى سموه
أكـ ــدو فـيـهــا أن ال ــدي ــون أثقلت
كاهلهم.
وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاق ،قـ ــال
المحامي يوسف الغربلي خالل
اعـتـصــام اقـيــم عـصــر أم ــس في
ســاحــة اإلرادة ،إن ال ـهــدف من
هذا التجمع هو ايصال رسالة
طاعة وتقدير واحترام وإجالل
لسمو األمير ،ومناشدة سموه
فـ ــي ن ـف ــس الـ ــوقـ ــت ال ـن ـظ ــر فــي
إسقاط الـقــروض والــديــون عن
المواطنين.
وأضـ ـ ــاف ال ـغ ــرب ـل ــي :ال ـم ــادة
 7م ـ ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـ ــد سـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــور ت ـ ــؤ ك ـ ــد
ضـ ــرورة تحقيق ال ـعــدالــة بين
المواطنين ،الدستور في أكثر
م ــن مـ ـ ــادة ي ــؤك ــد دور ال ــدول ــة
ت ـ ـجـ ــاه الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن وضـ ـم ــان

ال ـع ـيــش ال ـكــريــم ل ـهــم وال ــدف ــاع
عــن حـقــوقـهــم ،وال ـم ــادة  23من
الدستور تتحدث عن تشجيع
الدولة على النشاط والتضامن
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ،ك ـم ــا ي ـت ـح ــدث عــن
ّ
تحمل الدولة األعباء الناجمة
عن الكوراث وحماية المواطنين
فــي المحن الـعــامــة ،وال يخفى
على أحد أن عدد المدينين من
المواطنين بلغ  400ألف ،وهذه

تسمى محنة عامة ،وكل الشعب
ي ـط ــال ــب ب ـح ــل ه ـ ــذه ال ـق ـض ـيــة،
مضيفا" :نحن نقول "يــا سمو
األم ـي ــر رســالـتـنــا ل ــك أن ــت بعد
الله سبحانه وتعالى ،انت من
سينقذ  400الــف مــواطــن بعد
إهمال مجلسي األمة والوزراء".
واختتم الغربلي قائال :أشكر
وزارة الداخلية على تعاونهم،
وأتـ ـمـ ـن ــى مـ ــن الـ ـح ــاس ــدي ــن ان

ال نريد مشاركة النواب والمتسلقين
أعلن الغربلي رفضه مشاركة أي نائب حالي أو سابق
في االعتصام ،مؤكدا رفضه ألي شخص يريد التسلق على
هذه القضية.

ّ
«النصب العقاري» حاضر

قالت إحدى المواطنات :نحن متضررو النصب العقاري،
نطالب كذلك بإنصافنا ،ونناشد سمو األمير النظر الى
قضيتنا.

يتركوننا نوصل رسالتنا الى
سمو األمير ،وأرجو من الله أن
نتمكن من مقابلة سمو األمير.
مــن جانبها ،شـكــرت لطيفة
ال ـ ــرزيـ ـ ـح ـ ــان الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن فــي
ال ـح ـم ـل ــة ،وق ــال ــت "ع ـس ــى رب ــي
يفرح كل بيت كويتي بإسقاط
الــديــون ،ونطلب مــن أبــونــا بو
نــاصــر إس ـقــاط ـهــا" .وأض ــاف ــت:
رس ــالـ ـت ــي الـ ـ ــى سـ ـم ــو االمـ ـي ــر،
نحمد الله أن جعلك على رأس
هذه الدولة وأنت من استطاع
الوصول بنا الى بر األمان رغم
ال ـظــروف المحيطة بـنــا ،حتى
جعلت العالم يمنحك لقب قائد
اإلن ـس ــان ـي ــة ،وج ـع ـل ـت ـنــا نفخر
ككويتيين بك وبهذا الوطن.
واسـتـطــردت قائلة :أنــت من
أسـ ــرة حـكـمـتـنــا بــال ـعــدل حتى
صــرنــا مـحـســوديــن م ــن بعض
ال ـش ـع ــوب ع ـلــى هـ ــذه ال ـحــريــة،
ونناشدك ليس مناشدة الشعب
لرئيسه ،وإنما مناشدة األبناء
ألبيهم بإسقاط القروض.
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«اتحاد بريطانيا» لـ ةديرجلا  :لجنة مشتركة
مع «ثقافي لندن» لمناقشة القضايا الطالبية
•

حمد العبدلي

أعلن رئيس المكتب التنفيذي
في االتحاد الوطني لطلبة
الكويت فرع المملكة المتحدة
أن أبرز القضايا التي ناقشها
االتحاد مع العديد من
المسؤولين إقرار بدل الفيزا
للطلبة ،وإلغاء زيادة درجة
الماجستير.

ً
الفارس متوسطا وفد اتحاد بريطانيا
ال ـت ـقــى أي ـض ــا رئ ـي ــس الـمـلـحــق
ال ـث ـق ــاف ــي ال ـك ــوي ـت ــي د .ف ـ ــوزان
الـفــارس ،ومدير إدارة الملحق
د .ف ـ ـهـ ــد ال ـ ـم ـ ـضـ ــف ،وم ـ ــدي ـ ــرة
إدارة قسم المحاسبة أ .سارة
العوضي.
وأوضـ ــح أن االت ـح ــاد ناقش
معهم قضايا الطلبة ،وأبرزها

«تدريب الكليات» بحثت مشاكل
المدربين مع عميد «األساسية»
ضمن استعداداتها لمهرجان «وقفة وفاء »2019

ً
متوسطا وفد الرابطة
الرويشد
كشف أمين ســر رابـطــة أعـضــاء هيئة التدريب
للكليات التطبيقية ،م .أحمد العلوان ،أن وفدا من
الهيئة اإلدارية للرابطة ،برئاسة م .وائل المطوع،
نــاقــش مــع عميد كلية التربية األســاسـيــة د .فهد
الرويشد ،عددا من القضايا الخاصة بأعضاء هيئة
التدريب بالكلية ،وحضر اللقاء رئيس قسم التربية
الفنية د .عبدالمحسن الصايغ.
وأوضــح العلوان ،في تصريح صحافي ،أمس،
أن اللقاء تطرق إلى مناقشة المشاكل والصعوبات
ال ـتــي ت ــواج ــه ال ـمــدرب ـيــن بــالـكـلـيــة ،وس ـبــل حـلـهــا،
والـتـنـسـيــق ب ـشــأن تـنـظـيــم م ـهــرجــان "وق ـف ــة وف ــاء
 ،"2019الذي "سيقام هذا العام على مسرح (التربية
ـار التجهيز له على قــدم وســاق"،
األســاسـيــة) ،وجـ ٍ
الفتا إلى أن وفد الرابطة قام بالتنسيق مع عميد

الكلية الختيار األقسام المعنية بشأن المهرجان.
وأشــار إلى أن د .الرويشد أبدى تعاونا كبيرا،
وأع ــرب عــن اس ـت ـعــداده لتسخير كــل اإلمـكــانـيــات
للمساهمة فــي نـجــاح الـمـهــرجــان ،ال ــذي "تعودنا
عـلـيــه دوم ـ ــا ،ولـيـلـيــق بــالـهـيـئــة ال ـعــامــة للتعليم
والـتــدريــب ،وبــراعــي الحفل ،والنخبة ممن سيتم
تكريمهم هــذا العام ،من بينهم اثنان من أعضاء
الهيئة المتقاعدين".
و ثـ َّـمــن ا لـعـلــوان لعميد الكلية استقباله لوفد
الرابطة ،واستماعه لكل القضايا التي تم طرحها،
والتعاون الكبير الذي أبداه في حلها ،كما توجه
بالشكر لرؤساء األقسام العلمية المزمع مشاركتها
بـ"وقفة وفاء  ،"2019الذين أبدوا استعدادهم لتقديم
كل التسهيالت لضمان نجاح المهرجان.

إقـ ـ ـ ـ ـ ــرار بـ ـ ـ ــدل ال ـ ـف ـ ـيـ ــزا ل ـل ـط ـل ـبــة
الـكــويـتـيـيــن ،لـمــا يـعــانــونــه من
خ ـســائــر م ــادي ــة بـسـبــب رس ــوم
الـ ـفـ ـي ــزا ،وإل ـ ـغـ ــاء زي ـ ـ ــادة درج ــة
ال ـم ــاج ـس ـت ـي ــر ،وتـ ـط ــوي ــر أداء
ال ـم ـك ـت ــب الـ ـثـ ـق ــاف ــي ل ـي ـت ــواك ــب
م ــع أع ـ ـ ــداد ال ـط ـل ـبــة ال ــدارس ـي ــن
بالجامعات البريطانية ويلبي

 ٩آالف طالب أدوا اختبار القدرات
بالجامعة
األكاديمية
ً

الجارالله :االختبار كان سلسا ومن دون مشاكل
●

«طالبنا بإقرار بدل الفيزا وتسهيل إجراءات المستجدين»
ك ـ ـ ـشـ ـ ــف رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـم ـ ـك ـ ـتـ ــب
التنفيذي في االتحاد الوطني
لـطـلـبــة ال ـك ــوي ــت فـ ــرع الـمـمـلـكــة
المتحدة علي الفريح عن تشكيل
ل ـج ـنــة م ـش ـتــركــة ب ـي ــن االت ـح ــاد
وال ـم ـك ـتــب ال ـث ـقــافــي ف ــي ل ـنــدن،
ُ
تعنى بمناقشة جميع القضايا
الطالبية مع المسؤولين.
وقـ ــال ال ـف ــري ــح ،ل ــ"ال ـج ــري ــدة"،
أمس ،إن "االتحاد عقد عددا من
اللقاء ات خالل الفترة السابقة،
لـلـمـطــالـبــة ب ـعــدد م ــن الـقـضــايــا
الطالبية واألكاديمية ،التي تهم
إخــوانـنــا الطلبة الــدارسـيــن في
الجامعات البريطانية ،وأبرزها
لـقــاء سـفـيــر الـكــويــت بالمملكة
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة خ ــال ــد الـ ــدوي ـ ـسـ ــان،
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار ل ـ ـ ــدى الـ ـسـ ـف ــارة
الكويتية نواف بوشيبة".
وعبر عن ارتياح االتحاد من
هذا اللقاء اإليجابي مع السفير،
ونقل المطالبات الطالبية إليه،
مـثـمـنــا حــرصــه عـلــى مصلحة
أبنائه الطلبة واالستماع إلى
مشاكلهم ،ولفت إلى أن االتحاد

academia@aljarida●com

جميع احتياجاتهم ،وضــرورة
تـ ـسـ ـهـ ـي ــل إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـط ـل ـب ــة
المستجدين.
وأك ـ ـ ــد الـ ـف ــري ــح أن االتـ ـح ــاد
ي ـس ـعــى ج ــاه ــدا ل ـن ـقــل مـشــاكــل
الـطـلـبــة الـكــويـتـيـيــن الــدارسـيــن
في المملكة المتحدة ،وإيصال
شكواهم للمسؤولين.

حمد العبدلي

أدى طـ ـ ـ ـ ــاب و ط ـ ــا لـ ـ ـب ـ ــات
المرحلة الثانوية االختبار
الـثــانــي لـلـقــدرات االكاديمية
في جامعة الكويت هذا العام
وس ــط حـضــور طــابــي كبير
في مواقع الجامعة المختلفة
بالشويخ وكيفان والخالدية،
وذلك على فئتين في التاسعة
صـ ـب ــاح ــا والـ ـث ــانـ ـي ــة ع ـش ــرة
ظ ـهــرا ،حـيــث تـشـتــرط بعض
الكليات في الجامعة اجتياز
اختبار ال ـقــدرات االكاديمية
كـ ـش ــرط ل ـق ـب ــول ال ـط ــال ــب فــي
الجامعة.
وق ـ ــال ـ ــت م ـ ـسـ ــاعـ ــدة ن ــائ ــب
مـ ــديـ ــر الـ ـج ــامـ ـع ــة ل ـل ـت ـق ـي ـيــم
والـقـيــاس د .رواء الجارالله
فــي تصريح صحافي أمــس،
ان عدد الطلبة الذين تقدموا
الختبار القدرات الثاني لهذا
العام الجامعي وصــل الــى ٩
آالف طالب وطالبة في مواقع
الجامعة بالشويخ والخالدية
وكيفان ،موضحة ان االختبار
س ــار بـشـكــل س ـلــس دون اي
مشاكل تذكر.
من جانبهم ،عبر عدد من

جانب من االختبارات
الطلبة عــن شـكــرهــم ل ــإدارة
الجامعية على ما قدمته من
تنظيم خالل اختبار القدرات
وكذلك مستوى االختبارات
الذي كان مناسبا للطلبة في
هذه المرحلة.
يذكر أن هناك الكثير من

الطلبة المقيدين في الجامعة
الذين يرغبون في التحويل
الــى كليات اخ ــرى ،واجتياز
اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــار الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدرات ش ـ ــرط
اساسي للتحويل.

التعليم» ترفض عمل عضو التدريس
«جودة
ً
المتفرغ علميا بأجر لدى المؤسسات األكاديمية

الجمعية تطالب بإلغائه هو واالنتداب الجزئي خالل التفرغ
رفضت الجمعية الكويتية
لجودة التعليم قرار «موافقة
مجلس اإلدارة على السماح
لعضو التدريس المتفرغ
علميا بالعمل بأجر لدى
المؤسسات األكاديمية» ،الذي
أصدره مجلس إدارة «هيئة
التطبيقي» ،ألنه ينسف قواعد
التفرغ العلمي.

أكدت الجمعية الكويتية لجودة التعليم أن قرار "موافقة
مجلس اإلدارة على السماح لعضو التدريس المتفرغ
علميا بالعمل بأجر لدى المؤسسات األكاديمية"،
الـ ـ ــذي أص ـ ـ ــدره م ـج ـلــس إدارة ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للتعليم التطبيقي والتدريب مؤخرا ،وإن تمت
المصادقة عليه ،ينسف قواعد التفرغ العلمي
والعمل البحثي.
وأكدت الجمعية أنها تناشد دائما ضرورة
فحص وتشديد لوائح التفرغ العلمي والعمل
البحثي ،بما يكفل سالمة عملية البحث العلمي
والحفاظ على المال العام ،إال أن مجلس إدارة
الهيئة ،برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي،
بذلك القرار ضرب بعرض الحائط كفاءة اللوائح التي
تضمن سالمة مخرجات البحث العلمي.
وذك ــرت الـجـمـعـيــة ،فــي بـيــان أم ــس" ،إذا تـمــت الـمــوافـقــة على
الـسـمــاح لعضو هيئة الـتــدريــس المتفرغ علميا بالعمل بــأجــر لدى
المؤسسات األخــرى بالحكومة ،كــأن يقدم االسـتـشــارات والمشاركة
ف ــي ال ـل ـجــان ومـجـلــس اإلدارات وت ـقــديــم أع ـم ــال أخ ــرى ال عــاقــة لها
بالبحث العلمي ،فإن ذلك يــؤدي لنسف الركن األهــم في قــرار الهيئة
رقم (.")2009/835
وتــابـعــت" :بينما نــادت الجمعية بـضــرورة تشديد لــوائــح التفرغ
العلمي التي القت عدم التزام معظم المتفرغين علميا ،مما تسبب في
انعدام المخرجات البحثية عالوة على هدر المال العام بمنح المتفرغ
راتبا مضاعفا ،فقد جاء قرار مجلس إدارة التطبيقي ليجعل التفرغ

ً
الجوير رئيسا
للجنة اإلنشاء
في الجامعة

فالح العتل

أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس الـ ـب ــرام ــج
واألنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة ف ـ ــي االت ـ ـحـ ــاد
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـط ـل ـب ــة ج ــام ـع ــة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت فـ ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـع ـ ـتـ ــل،
ا ل ـت ـش ـك ـيــل اإلداري لـلـجـنــة
اإلن ـ ـشـ ــاء ،ل ـل ـعــام ال ــدراس ــي
 ،2019/2018مشيرا إلى أنه
جاء كالتالي :سعود الجوير
رئ ـي ـس ــا ل ـل ـج ـن ــة ،بـصـيــص
ال ـ ـغ ـ ــاوي ن ــائـ ـب ــة ل ـ ــه ،ع ـلــي
الحربي األمين العام ،علي
ً
السهلي أمينا للسر ،سعود
الحويتان أمينا للصندوق.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــل ،ف ــي
ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي أمـ ــس،
أن "تـشـكـيــل الـلـجـنــة يــأتــي
لمتابعة المباني والمنشآت
الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــة ،لـ ـلـ ـت ــأك ــد مــن
ج ـ ــاه ـ ــزي ـ ـت ـ ـه ـ ــا لـ ـلـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة
ال ــدراس ـي ــة ،والـتـنـسـيــق مع
اإلداري ــة بشأن معالجة أي
م ــاحـ ـظ ــات او مـ ـع ــوق ــات،
ان ـطــاقــا م ــن دور االت ـح ــاد
وقيام بواجباته".
وأو ض ـ ـ ـ ــح أن "اإلدارات
ال ـج ــام ـع ـي ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ال
ً
ت ـت ــدخ ــر جـ ـه ــدا ف ــي سـبـيــل
م ـتــاب ـعــة م ـن ـشــآت وم ـبــانــي
وقاعات الجامعة.

العلمي أكثر تسيبا وانحرافا عن البحث العلمي والغرض
الـمـتـفــرغ مــن أج ـلــه وأك ـثــر ه ــدرا لـلـمــال ال ـع ــام ،عــاوة
على أن القرار سيكون متضاربا مع لوائح أخرى،
وأهـمـهــا الـتــرقـيــات ال ـتــي ال تـقـبــل تــرقـيــة عضو
هيئة ا لـتــدر يــس المتفرغ علميا إال باشتراط
آلـيــة للبحوث ،وأال يـكــون قــد عمل لــدى جهة
أخرى سواء بأجر أو من غير أجر خالل وقت
نشره للبحوث".
وأك ــدت الجمعية أنها تضع مجلس إدارة
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أمام
مسؤولياته وتطالب المجلس بإلغاء هذا القرار،
حتى إن كــان بــدعــوى توحيد الـلــوائــح مــع جهات
أخرى ،فما بني على خطأ فهو خطأ.
وأشار إلى أن "الالئحة المعنية بجامعة الكويت نصت
على أنــه ال يتجاوز االنـتــداب الجزئي خــال التفرغ عما يعادل
يوم عمل رسمي باألسبوع ،وهو ما تطالب به أيضا الجمعية مجلس
جامعة الكويت إللغائه من لوائح التفرغ العلمي لديها ،لما لذلك القرار
من أثر بالغ على األمانة األكاديمية وكفاءة مخرجات البحث العلمي
وعلى المال العام".
وأضافت أنها أخذت على عاتقها محاربة الفساد في المؤسسات
التعليمية واأل كــاد يـمـيــة ،وتقديم المقترحات والتشريعات الكفيلة
بتصحيح ال ـم ـســار ،س ــواء ب ــإع ــادة الـهـيـكـلــة الـشــامـلــة أو فــي سالمة
الشهادات األكاديمية ،وكذلك في كفاءة األبحاث العلمية التي أولتها
الجمعية اهتماما بالغا.
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اعتذروا لشعبكم

المستشار شفيق إمام

ما قل ودل :قانون حماية الوحدة الوطنية ...قانون إخاء إنساني ()2-1
إن دستور الكويت يتميز
ويمتاز عن غيره من الدساتير
بالسمو في القيم المثالية
لإلخاء اإلنساني التي استوت
على عرشه بفكر متفتح على
التجارب اإلنسانية األخرى،
فأقام الرعيل األول من
أعضاء المجلس التأسيسي
من وعيهم الحجر المكين
لبنائه الديمقراطي ،ومن
ضمائرهم السياج المتين
والمالذ األمين لحقوق
اإلنسان الشاملة للعدل
والحرية والمساواة.

خروجه من النبع السامي للدستور
لم يكن المرسوم بقانون رقم  19لسنة  2012بشأن
حماية الوحدة الوطنية ،إال قانونا لإلخاء اإلنساني،
خــرج مــن هــذا النبع الـســامــي ،دسـتــور الـكــويــت ،أو
دستور اإلخاء اإلنساني الذي سبق عصره ،والذي
تـنــاولــت فــي مـقــال األح ــد الـمــاضــي مــا ورد فـيــه من
مواطنة كاملة وتعايش للجميع ،سبق بهما وثيقة
األخوة اإلنسانية بين األزهر والكنيسة الكاثوليكية
التي انطلقت من اإلمارات بأكثر من نصف قرن.
ولئن كان سمو الدستور على غيره من قوانين
ونظم وضعية ،هو أصل في كل األنظمة الدستورية
المعاصرة في العالم ،إال أن دستور الكويت يتميز
و يـمـتــاز عنها جميعا بالسمو فــي القيم المثالية
لــإخــاء اإلنـســانــي الـتــي اس ـتــوت عـلــى عــرشــه بفكر
متفتح على التجارب اإلنسانية األخرى ،فأقام الرعيل
األول مــن أعـضــاء المجلس التأسيسي مــن وعيهم
الحجر المكين لبنائه الديمقراطي ،ومن ضمائرهم
الـسـيــاج الـمـتـيــن وال ـم ــاذ األم ـيــن لـحـقــوق اإلن ـســان
الشاملة للعدل والحرية والمساواة التي اعتبرها
الدستور دعامات المجتمع الكويتي.
ومن هذا النبع السامي في اإلخاء اإلنساني كانت
رؤيتهم لكل الـنــاس ،فيما نصت عليه الـمــادة ()29
مــن الــدسـتــور مــن أن "ال ـنــاس ســواسـيــة فــي الكرامة
اإلنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق
والواجبات العامة" ،وتحظر التمييز بينهم "بسبب
الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين".

منطلق القانون المساواة بين البشر

القانون يجرم
كل صور
التمييز بأي
 -1اإليمان بكرامة اإلنسان
وسيلة من
وسائل التعبير
وذلــك وفقا لألديان كافة فيما أوردتــه المذكرة
اإلي ـضــاح ـيــة ف ــي اس ـت ـهــال ـهــا إلي ـضــاحــات ـهــا لـهــذا
التي تحض
القانون من أنه ينطلق "من اإليمان بكرامة اإلنسان
ال ـ ــذي أع ـ ــزه ال ـل ــه م ـنــذ ال ـخ ـل ـي ـقــة ،وح ـق ــه ف ــي حـيــاة
على كراهية
كريمة على أسس من الحرية والعدالة والمساواة
أو ازدراء أي
وتحقيقا للمبادئ الخالدة للدين اإلسالمي الحنيف
والديانات السماوية األخرى".
فئة من فئات
و قــد كــان هــذا المنطلق كذلك استجابة لألمانة
التي ّ
المجتمع
حمل بها الدستور في مادته الثانية المشرع
وفــي هــذا الـسـيــاق ح ــددت الـمــذكــرة اإليضاحية
لقانون الوحدة الوطنية منطلق المشرع في إقرار
هذا القانون وإصداره في أمرين:

األ خــذ بأحكام الشريعة اإلسالمية ما وسعه ذلك
ً
قدر اإلمكان ،والتي اعتبرتها هذه المادة مصدرا
من مصادر التشريع.
فالشريعة اإلسالمية في أدلتها الكلية وقواعدها
األصولية تقرر مبدأ المساواة بين الناس جميعا،
التمييز َبين
واإلسالم في ذلك ال يعرف َ التفرقة أو
َّ ُ َّ َ َ ْ ُ
اس ِإنا خلقن ُاك ْم
أفراده ،في قوله تعالى"َ :يا أ ُّي َها الن
ْ َ َ ََُْ َ َ َْ َ ُ ْ ُ ُ ً َ ََ َ َ
ائل َ ِلت َع َارفوا
ب
ق
و
ِمن َ ذك ٍر وأنث ْى وجع َلن َاكم شعوبا
ِ
َّ ْ َ َ ُ ْ َ َّ ْ ُ ْ َّ َّ
الل َه َع ِل ٌ
يم خب ٌ
ير".
ِإن أكرمكم ِعند اللهِ أتقاكم ِإن
ِ
ويقول الرسول -صلى الله عليه وسلم" -ال فضل
ل ـعــربــي ع ـلــى أع ـج ـمــي وال ألب ـيــض ع ـلــى أسـ ــود إال
بالتقوى" ،ويقول أيضا "الناس سواسية كأسنان
الـمـشــط" ،وال تقتصر ال ـمـســاواة فــي اإلس ــام على
الرعية وحدها ،بل تشمل آل النبي والوالة ،ال تفريق
بين شريف ووضيع ،وقد قال الرسول (صلى الله
عليه وسلم) "لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها".

 -2اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
حـيــث تـقــول الـمــذكــرة اإليـضــاحـيــة لـلـقــانــون بــأن
ال ـك ــوي ــت تـ ـق ـ ّـر مـ ـب ــادئ األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة واإلعـ ـ ــان
العالمي لحقوق اإل نـســان ا لـتــي تنص على أن كل
أش ـكــال الـعـنـصــريــة هــي تـحـ ّـد لـلـكــرامــة اإلنـســانـيــة،
ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على
إزالتها ،مع مراعاة ما التزمت به دولة الكويت من
اتـفــاقـيــات خــاصــة فـيـمــا يتعلق بـحـقــوق اإلن ـســان،
ث ــم تـخـتــم إي ـضــاحــات ـهــا لـلـقـيــم الـمـثــالـيــة الـســابـقــة
التي انطلق منها القانون بقولها :لذلك فقد أعد
المرسوم بقانون المرافق تحقيقا للمصلحة العامة
وتأكيدا للمساواة بين البشر تحقيقا للسلم واألمن
المجتمعي وحماية للوحدة الوطنية.
وتـضـيــف الـمــذكــرة اإليـضــاحـيــة لـقــانــون حماية
الـ ــوحـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة ،أن ك ــل م ــن ي ـح ـمــل الـجـنـسـيــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ــوطـ ــن ي ــرف ــض كـ ــل أشـ ـك ــال
العنصرية ،ألنها تشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان
وتهديدا للسلم واألمن االجتماعي.
وقد خرج قانون حماية الوحدة الوطنية أيضا
من رحم المادة ( )29من الدستور التي أوردناها في
صــدر المقال ،إال أن القانون ،وفــي ضــوء التطبيق
لمبدأ المساواة ،وظهور النعرات القبلية والطائفية
بما يهدد السلم واألمن المجتمعي ،يضيف صورا
أخـ ــرى ل ــم ي ـكــن لـلـمـجـتـمــع ع ـلــى س ــاب ــق ع ـهــد بـهــا،
وقــد آثــرت هــذه الـمــادة– حسبما جــاء فــي المذكرة
التفسيرية للدستور– أال تضيف إ لــى ذ لــك صــورا
أخــرى ،رغــم وروده ــا فــي اإلعــان العالمي لحقوق

د .مصطفى البرغوثي*
اإلنسان ،وذلك ألن شبهة التفريق العنصري ال وجود
لها في البالد ،فضال عن كفاية نص هذه المادة في
دفع هذه الشبهة.
وأضــاف القانون إلى صور التمييز التي جاء ت
المادة ( )29من الدستور بأمثلة لها صورا أخرى ،هي
الفئوية والطائفية والقبلية والعرق واللون والمذهب
الديني والنسب ،وليجرم القانون كل صور التمييز
سالفة الذكر ،إذا اتخذت شكل القيام أو الدعوة أو
الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير على كراهية
أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع ،ويعاقب على
ذلك بعقوبة تشدد فيها القانون إلى الحبس مدة قد
تصل إلى سبع سنوات.

القانون ينفصل عن الظروف التي صاحبته
ولعل ما أثار اللبس لدى البعض في القول بقصر
تطبيق هــذا ا لـقــا نــون على الكويتيين باعتبارهم
الـمـقـصــوديــن وحــدهــم ب ـهــذه الـحـمــايــة ،عـلــى سند
مــن ظ ــروف وم ـب ــررات إص ـ ــداره– حـسـبـمــا ج ــاء في
المذكرة االيضاحية للقانون سالف الذكر -من أن
الـضــرورة التي أملت إص ــداره بمرسوم فــي غياب
مـجـلــس األم ـ ــة ،م ــا ك ـشــف ع ـنــه ال ـت ـط ـب ـيــق ،السـيـمــا
أثناء حمالت الدعاية االنتخابية والخشية من أن
يصاحب االنتخابات العامة القادمة تفشي النعرات
الطائفية والقبلية أحيانا وا لـتــي تضر بالوحدة
الوطنية ،األمر الذي يوجب اإلسراع في مواجهتها
بصورة حاسمة.
إال أن هذه الظروف ليس من شأنها أن تخصص
م ــن ع ـم ــوم األحـ ـك ــام ال ـت ــي وردت ف ـيــه أو تـقـيــد من
إطــاق ـهــا ،ألن ال ـقــانــون ينفصل عــن ال ـظ ــروف التي
صدر فيها ،وقد طبق في إنكلترا قانون بعد مئتي
عام من صدوره ،فأحكام أي قانون هي أحكام عامة
ومجردة ،عامة بمعنى أنها تنطبق على جميع من
يتوجه إليهم خطابها من أشخاص وحاالت ووقائع
متغيرة بتغير الزمان ،ومجردة بمعنى أنه ال يطبق
حصرا على الوقائع التي كانت من موجبات صدوره،
بل يتجرد منها تماما ليطبق على من تتوافر فيهم
موجبات التطبيق طبقا لألحكام الواردة فيه.
وهــذا الخطأ في قصر تطبيق القانون على تلك
الظروف الفئوية والقبلية التي ُيخشى منها على
االنتخابات القادمة يرجع إلى نظرة خاطئة من هذا
البعض إلى تحديد مفهوم حماية الوحدة الوطنية،
وإل ــى تـعــريــف المجتمع فيما نـصــت عليه الـمــادة
األولــى من هذا القانون من حمايته من أي كراهية
أو ازدراء ألي فئة من فئاته.

عيونه مخيفة!
مظفر عبدالله

mudaffar.rashid@gmail.com

همومك ثقيلة ،وإحدى دالالت ثقلها انحسار
ُ
صرت تحب الصمت الغاضب،
شغفك للكالمً ،
ِصرت تخيفني كثيرا ،ألنك في عرف مجريات األمور
العالمية مشروع ُعنف وإرهاب ًمن أجل الخالص من
هذه الحال ،حال عمرها  ٦٠عاما.

بيني أفني*

َلم ُيقلق نضال فنزويال في سبيل
الحرية الحكام اإليرانيين؟

أول العمود:
 ١٤.٥مـلـيــار د ي ـن ــار ه ــي م ـصــرو فــات ا لـتـعـلـيــم في
ا ل ـكــو يــت مـنــذ  ٢٠٠٨حـتــى  ،٢٠١٨فــي حـيــن تــر تـيـبـنــا
فــي جــودة التعليم و قــف عند  ٩٥مــن بين  ١٣٧دو لــة
في تقرير التنافسية الدولية ا لـصــادر عن المنتدى
االقتصادي الدولي.
***
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ال أ س ـت ـط ـيــع أن أ ن ـظــر ف ــي
ٍ
م ـع ــدودة ،ألن األح ـم ــال ال ـتــي فـيـهــا ثـقـيـلــة ،أرصــدهــا
بكل د قــة ،وأ عــرف بعض تفاصيلها المؤلمة ،شكله
ال ـخــارجــي ُيـ ِـش ـب ـه ـنــي ،ل ـبــاســه الـشـعـبــي ه ــو لـبــاســي،
ً
ً
ً
ً
حديثه مثل حديثي ،لكن شيئا واحدا كبيرا وفارقا
بيني وبينه ،أشبه بكتاب كثير الصفحات ذي وزن
ثقيل .تلك هــي عيونه وتعبيراتها ومسحة الحزن
الغائرة فيها ،تقول وأسمع ما تقول بوضوح صاعق:
لماذا أنا هكذا؟ ولماذا هذه حالي في بلد يغدق على
أهله وأشقائه وأصدقائه من خيره ،ويجعلني أقبل
بالفتات الظالم؟
وجهه يختصر حال منزله البالي ،وأعباء مرض
أمــه ،واحـتـيــاجــات إخــوتــه الـصـغــار ،والــوقــت الطويل
الـ ــذي يـقـضـيــه ف ــي وظ ـي ـفــة هــامـشـيــة م ــن أج ــل حفنة
د ن ــا نـ ـي ــر ال تـ ـس ـ ّـد س ـ ــوى ا ح ـت ـي ــا ج ــات دواء ر خ ـيــص
وتموين لعشرة أيام ،وبعدها ال يعلم كيف ستنقضي
األمور!
ً
هــذه ا لـمـقــد مــة ال تـفــار قـنــي دو م ــا حينما أرى أ حــد
ً
إخــوتــي مــن الــذيــن سـمـيـنــاهــم اجـتـمــاعـيــا "ال ـب ــدون"،
ً
ووصـ ـمـ ـن ــاه ــم َق ــان ــونـ ـي ــا بـ ـم ــراك ــز ق ــان ــونـ ـي ــة ع ــدي ــدة
مـتـنــا قـضــة ُ
ومــش ـت ـتــه تـعـكــس ع ــدم قــدر ت ـنــا كمجتمع
ُ
ودولـ ـ ــة ع ـلــى ه ـضــم م ـســأل ـت ـهــم ال ـت ــي ت ـع ــد ف ــي عــرف
ً
ً
دول نامية أ خــرى مــو ضــو عــا ال يحتاج  ٦٠عــا مــا من
الدحرجة والمط والتسويف.
َ
أشعر بالخجل المختلط بالمآسي عندما أست ِر ق
ً
نظرة سريعة لوجهه وهو يقف منزويا بالقرب من باب
ً
المتجر ،غارقا بالخجل ليس من الوظيفة التي يعمل
بها بل من األسى والحزن الذي تراكم عبر سني عمره
وعمر والده وجده ،ولم نتحرك -نحن الكويتيين -لحل
مشكلته ،في منظر أشبه بأناس يأكلون أطيب الطعام
وخلفهم جياع ال دعوة وال موعد لهم على المائدة! فيا
ُله من وضع لئيم وبائس وبغيض.
ال ألومك إن كانت في عينيك أشياء أ خــرى أعماني
أعيشه َعن الوصول إليها ،فإن كان فيها
النعيم الذي
َ
ِغل فال بأس ،وإن غ ِر ُقت في الغضب والبغض فال حرج
منطق األمور ومآلها،
عليك ،وإن كان فيها ذل فذاك هو ُ َ
نعم ال ألومك ،فنحن عبر  ٦٠عاما نق ِل ُبك ذات اليمين
وذات اليسار ،ونطلب منك وثيقة بعد أخرى ،ونحرضك
عـلــى ش ــراء ج ــواز جــزيــرة نــائـيــة فــي الـبـحــر الـكــاريـبــي،
ً
ونشكك في والئك ،ثم نقول لك انتظر قليال فأنت ممن
يستحقون الجنسية لكن المسألة تحتاج قرار دولة!
هل عرفت اآلن يا أخي لماذا ال أقوى على النظر في
ُ
وجهك حتى أتقي "شر عينك" التي تدينني بقوة؟
همومك ثقيلة ،وإ حــد دالالت ثقلها انحسار شغفك
للكالم ،صرت ُت ُ
صرت تخيفني
حب الصمت الغاضبِ ،
ً
كثيرا ،ألنك في عرف مجريات األمور العالمية مشروع
ُعنف وإرهــاب من أجــل الخالص من هــذه الـحــال ،حال
ً
عمرها  ٦٠عاما.
ال ألــومــك ،وال أسـتـطـيــع الـنـظــر إل ـيــك ،ألنـنــي أخشى
عينيك.

في فلسطين عائالت فقدت خيرة أبنائها وبناتها شهداء من
أجــل حــريــة وطـنـهــم ،وفــي فلسطين عــائــات ال تعد وال تحصى،
قضى أبناؤها عشرات السنين في سجون االحتالل ،بعضهم كنائل
البرغوثي يكاد ينهي أربعين عاما في سجون االحتالل ،وبعضهم
كأبناء أم ناصر أبو حميد أربعة إخوة يقضون سنوات طويلة في
ً
األسر بعد أن ارتقى أخوهم الخامس شهيدا.
ً
وفي فلسطين أبطال حقيقيون يعيشون معاناة يومية ،وعذابا
ً
ً
ال يتوقف ،وفقدانا مزمنا لألمن الشخصي والعائلي ،وهم صامدون
في بيوتهم وأرضهم المحاطة ببيوت المستعمرين المستوطنين
وجـنــود االح ـتــال .فــي فلسطين أمـهــات يعانين ســاعــات طويلة
األمرين كلما سافرن في باصات الصليب األحمر كي يزرن أبناءهن
في سجون االحتالل دقائق محدودة ،وفي فلسطين أطفال كثيرون
كبروا دون آباء وأحيانا دون أمهات ،وهم محرمون من أب ينادونه
ويستعينون به.
في فلسطين أطفال ومرضى ال يستطيعون الــوصــول للعالج
والـ ــدواء ،وإن وصـلــوا إلـيــه فبعد مـعــانــاة وأل ــم ال يــوصـفــان ،وفي
فلسطين مئات آالف الشباب المحرومين من حقهم الطبيعي في
العمل ،وهم يرزحون تحت نير البطالة القاتلة ،وفيها عشرات آالف
آخرين من الطلبة والطالبات الذين يعيشون كل نصف عام كابوسا
اسمه تدبير أقساط ونفقات الدراسة الجامعية.
و فــي مخيمات فلسطين يعيش مئات اآلالف جيال بعد جيل
محرومين من مقومات السكن الالئق والعيش الكريم ،يشربون في
أنحاء كثيرة مياها مالحة ،ويضطرون كل يوم للتعرض لروائح
المجاري ،وتقوم أمهاتهم وزوجاتهم في منتصف الليل أو ساعات
الفجر لتغسل مالبسهم عندما تأتي الكهرباء التي ال تزور بيوتهم
أكثر من ست ساعات يوميا.
وفــي فلسطين أمـهــات وأخ ــوات لنا اضـطــررن للتسول ،ألنهن
ال يجدن خبزا وال طعاما ألطفالهن ،وفي فلسطين آبــاء رأيناهم
يبكون دمــا ووجوههم مغطاة بــدمــوع الــرجــال الحارقة ألنهم ال
يملكون راتبا يصرفون منه على أبنائهم وبناتهم ،وفي فلسطين
أسر أصيب أبناؤها بالسرطان وأمراض خطيرة أخرى ،وتعجز عن
دفع تكاليف نقلهم ليعالجوا في المستشفيات التي حولوا إليها.
شعب يعيش كل يوم المآسي التي سببها االحتالل ،ويضيع
ساعات طويلة من وقته على الحواجز ،والمداخل ،والمخارج لكنه
ال يتنازل عن عدالة قضيته أو حقوقه أو عن حقه في تمثيل نفسه،
ٌّ
ومصر على البقاء والفرح
وفي فلسطين شعب يعاني ،لكنه صامد،
والحياة ،يرفض بعناد كل اإلغــراءات ومحاوالت اإلغواء للتنازل
أمام المحتلين ،أو تقديم غطاء لمن يهرولون للتطبيع مع إسرائيل
على حساب قضية فلسطين وحقوق شعبها.
ومن فلسطين هناك ماليين ممن هجروا أو اضطروا أن يهاجروا،
وأيا كان البلد الذي يعيشون فيه ومهما كانت عظمة مشاغلهم،
فإنهم يتابعون في كل يوم هموم شعبهم وأخباره وأحداثه في
وطنهم فلسطين .لكل هؤالء نعتذر ،ونطالب كل القوى والفصائل
والتنظيمات أن تعتذر لهم ،عن الفشل حتى اآلن في إنهاء االنقسام
الذي يدمر مستقبلنا ،ويضيع طاقاتنا ،ويجعلنا هدفا مستضعفا
لــاحـتــال ،ومــؤامــرة صفقة ال ـقــرن ،وم ـحــاوالت تصفية قضيتنا
ووجودنا ومستقبلنا.
اعتذروا لهم ،فلعل فعل االعتذار يغير شيئا في إحساس الجميع
بحجم المسؤولية التاريخية واإلنسانية الملقاة على عاتقهم،
ولعله يدفعهم لتحقيق ما يطالبهم به شعبهم من وحدة وإنهاء
لالنقسام.
* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

ديفيد ليونهاردت*

خصوم ترامب المخيفون
ديمقراطيان السجل
في  2020يملك ً
األقوى واألكثر بروزا للترشح كمناضلين
من الطبقة الوسطة :إيمي كلوبوشار
وشيرود براون ،وكالهما سيناتوران من
الغرب األوسط ،كذلك يتمتعان بنوع
من البساطة الشعبية المحببة.
طلب معدو استطالعات الرأي في جامعة
مونموث من الديمقراطيين في شتى أنحاء
الـبـلــد االخ ـت ـيــار بـيــن نــوعـيــن مـخـتـلـفـيــن من
المرشحين :األول مرشح يتفق معه الناخبون
على معظم المسائل ،إال أنه قد يواجه صعوبة
ف ــي الـتـغـلــب عـلــى ت ــرام ــب ،أم ــا اآلخ ــر فيمثل
ال ـع ـك ــس :م ــرش ــح قـ ــوي ي ـم ـلــك وجـ ـه ــات نـظــر
مختلفة عما يتبناه َمــن يشملهم استطالع
الرأي.
ّ
جاءت النتيجة مفاجئة :فضل نحو %56
المرشح القابل للفوز ،في حين اختار %33
ً
المرشح المتوافق معهم عقائديا ،وبدت هذه
الفجوة أكبر بعد بين النساء والديمقراطيين
الليبراليين ،إذ يــؤكــد بــاتــريــك م ــوراي ،الــذي
أشرف على استطالع رأي جامعة مونموث ،أن
هذا النمط غير طبيعي ،ففي الحمالت السابقة
ّ
صب الناخبون اهتمامهم على العقيدة أكثر
منه على القدرة على الفوز في االنتخابات.
أعتقد أن ثمة سببين رئيسين لهذا التبدل:
األول بــالـتــأكـيــد فـظــاعــة رئ ــاس ــة ت ــرام ــب ،أمــا
الـسـبــب الـثــانــي فــا يـقــل أهـمـيــة ،مــع أن ــه أقــل
ً
وض ــوح ــا :أوج ــه االخ ـتــاف بـيــن المرشحين
ً
الرئاسيين الديمقراطيين األكثر بروزا ما زالت
محدودة حتى اليوم.
كلهم يؤيدون سياسات زيادة الدخل والحد
من كلفة المعيشة للطبقة الوسطى والفقراء
ً
على حد سواء ،كذلك يدعمون جميعا زيادة
ً
الضرائب على األغنياء ،ويؤدون أيضا اتخاذ
خ ـطــوات لمعالجة مـســألــة ال ـم ـنــاخ ،وحـقــوق
التصويت ،وتوسيع برنامج الرعاية الصحية.
وي ـعــي مـعـظــم الـنــاخـبـيــن أن اخ ـت ـيــار مــرشــح

ً
يملك أفكارا مختلفة بعض الشيء بشأن سبل
ّ
تحقيق هذه األهداف ال يشكل تضحية.
ولكن إذا أراد الديمقراطيون تحديد أفضل
أمل لهم باالنتصار على ترامب ،فما ُيفترض
أن يكون شكل المرشح الذي يجب أن يختاروه؟
ً
ينبغي أن يكون مرشحا يستطيع أن يقنع
األميركيين بأنه (أو أنها) يقف إلــى جانبهم،
ً
ً
ً
ويلزم أن يكون مرشحا قــادرا خصوصا على
إقناع الناخبين المتأرجحين بوالئه.
نعم ،ما زالت الواليات المتحدة تضم ناخبين
كاف من األميركيين
متأرجحين ،فقد انتقل عدد ٍ
من دعمهم أوباما عام  2012إلى تأييد ترامب
عــام  2016ومــن ثم الديمقراطيين في مجلس
الـ ـن ــواب عـ ــام  2018بـغـيــة ح ـســم ن ـتــائــج هــذه
االنتخابات .أفهم َ
لم ينجذب بعض الناشطين
ً
الديمقراطيين بــدال من ذلك إلى فكرة تحقيق
النصر من خالل اإلقبال على صناديق االقتراع:
يتيح هذا فرصة تفادي أي تسويات سياسية،
ً
لكن المشكلة تكمن في أنه ما من مثال مطلقا
على فوز ديمقراطيين بسباقات متقاربة جدا من
دون التشديد على اإلقناع ،فلم تحقق محاوالت
عــام  2018في فلوريدا ،وجورجيا ،وتكساس
النتائج المرجوة.
رغم ذلك ،ال يعتبر أولئك الناخبون أنفسهم
وطنيون أو متدينون ،حتى
متشددين :إنهم
ّ
إن كثيرين منهم يصنفون أنفسهم معتدلين،
ً
ً
ً
والغريب حقا أن عددا كبيرا منهم اعتبر ترامب
ً
ّ
معتدال عام  ،2016فعندما يصور الجمهوريون
ً
ً
مــرش ـحــا دي ـم ـقــراط ـيــا كـسـيــاســي م ــن النخبة
منفصل عــن ال ــواق ــع ،كـمــا فـعـلــوا مــع هـيــاري
كلينتون ،أو جون كيري ،أو آل غور ،أو مايكل
ً
دوكاكيس ،يفوز المرشح الجمهوري غالبا بهذه
األصوات ،في المقابل عندما يبدو الديمقراطيين
ً
كمناضلين من الطبقة الوسطى يفوزون عادة.
فــي ســاحــة ع ــام  ،2020يملك ديمقراطيان
ً
ال ـس ـج ــل األق ـ ـ ـ ــوى واألكـ ـ ـث ـ ــر ب ـ ـ ـ ـ ــروزا ل ـل ـتــرشــح
كمناضلين من الطبقة الوسطة :إيمي كلوبوشار
وشيرود براون.
كــاهـمــا س ـي ـنــاتــوران م ــن ال ـغ ــرب األوسـ ــط،
فكلوبوشار من مينيسوتا وبراون من أوهايو،
ك ــذل ــك ي ـت ـم ـتــع ك ــاه ـم ــا بـ ـن ــوع م ــن ال ـب ـســاطــة

ُ
الشعبية المحببة .كــا ،ال تعتبر هــذه كلمات
ً
شفرة عرقية ،إذ يعود فوز أوباما أيضا بهؤالء
الناخبين المتأرجحين في جزء منه إلى هذه
البساطة الشعبية .فازا براون وكلوبوشار في
االنتخابات ،ففي حين كان معظم ديمقراطيي
أوهــايــو يتعرضون للهزيمة السنة ماضية،
مئوية ،أما كلوبوشار
فاز ُبــراون بسبع ًنقاط ً
ً
ً
فانتخبت م ـجــددا محققة انـتـصــارا ساحقا،
حتى إنها فازت في مقاطعتين انتخابيتين من
ثالث مقاطعات فقط على صعيد األمة (كالهما
خارج منطقة "مينيابوليس -سان بول") انتقلت
السنة الماضية من ديمقراطية إلى جمهورية،
وق ــد أخ ـبــرنــي ل ــورن ــس جــاكــوبــز م ــن جــامـعــة
مينيسوتا" :كلوبوشار تقدمية توصلت إلى
طريقة للتواصل مع مجموعة واسعة من الناس
ً
الذين يواجه الديمقراطيون عادة صعوبة في
استقطابهم ،ورسالتها واضحة :تستطيع أن
ً
تكون تقدميا وأن تحظى بفرص كبيرة للفوز
في االنتخابات".
ف ــازت إيـمــي كـلــوبــوشــار فــي سباقاتها في
مجلس الشيوخ بعدد من األصــوات يفوق ما
حصده الديمقراطيون اآلخ ــرون المرشحون
في مينيسوتا ،وال شك أن لكلوبوشار وبراون
ُّ
نقاط ضعف ،فقد اتهمت هي بأنها ربــة عمل
ً
ً
قاسية ،علما أن هذه التهم تبدو خليطا من أفكار
نمطية وشيء من الحقيقة ،أما براون ذلك الرجل
األب ـيــض فــي منتصف الـعـمــر ال ــذي ال يتمتع
بمهارات خطابية بــارزة ،فعليه أن يبرهن أنه
ً
ليس ممال وأنه قادر على البروز وسط ساحة
مكتظة ،ولكن لو كنت مكان تــرامــب ،لخشيت
كـلــوبــوشــار وبـ ـ ــراون .فـيـبــدو كــاهـمــا قــادريــن
على استعادة واليات الطبقة الوسطى العاملة
التي يحتاج إليها تــرامــب ،مثل ويسكونسن،
وميشيغان ،وبنسلفانيا ،وربما أوهايو وأيوا،
ً
كذلك قد يقدمان أداء جيدا في ضواحي الحزام
الشمسي في أريــزونــا ،وفـلــوريــدا ،وكاروالينا
الشمالية ،ولو كنت بين الديمقراطيين اآلخرين
ف ــي س ـب ــاق عـ ــام  ،2020ل ــدرس ــت ك ـيــف نجح
بــراون وكلوبوشار حيث أخفق عدد كبير من
الديمقراطيين غيرهما.
* «نيويورك تايمز»

تراقب إيران ما يحدث في فنزويال عن كثب ،فالنظامان الثوريان في
طهران وكاراكاس طائران يحلقان في سرب واحد ،صحيح أن أحدهما
إسالمي أخضر والثاني اشتراكي أحمر ،لكنهما متشابهان على غرار
ذلك الثوب األزرق-الذهبي الذي أحدث ضجة كبيرة على شبكة اإلنترنت
قبل بضع سنوات.
ً
ً
ً
تواجه الجمهورية اإلسالمية انشقاقا داخليا متفاقما وعقوبات
خارجية ،وينطبق األمر عينه على الجمهورية البوليفارية التي ُولدت
في مستهل القرن الجديد ،إال أنها باتت اليوم محطمة وعلى شفير
االنهيار ،ويوشك الفنزويليون على اإلطاحة بالنظام القمعي الفاسد،
ً
ً
وال تتفاجأ إذا اتبعت إيــران مسارا مشابها ،ففي هذا البلد تواصل
ً
مسيرات االحتجاج األقل بروزا رغم انتشارها الواسع التشكيك في
مدى سيطرة الماللي على السلطة.
ً
ويبدو الماللي أكثر اهتماما بتصدير ثورتهم إلى الخارج بدل
التركيز على مساعدة شعبهم ،كذلك يدير كال النظامين دولة بوليسية
ً
ً
ُ َّ
تنظم فيها انتخابات صورية تضفي على نظام الحكم مظهرا خادعا
من الشرعية الديمقراطية ،وال عجب في أن يكون هذان البلدان صديقين
ً
ً
مقربين .اعتاد شافيز التوجه غالبا إلى طهران ،موحدا بين الصرخة
عودوا إلى وطنكم!" وصيحة اإليرانيين
الالتينية "أيها األميركيونُ ،
"الـمــوت ألمـيــركــا" ،وســرعــان مــا أنشئت رحــات جوية مباشرة بين
البلدين ،كذلك استخدم حــزب الله اللبناني التابع إلي ــران وعمالء
إيرانيين آخــريــن فنزويال لتبييض األم ــوال ،وبإمكان المسؤولين
اإليرانيين الــذي يرغبون في تفادي العقوبات األميركية الحصول
بسهولة على جــوازات سفر فنزويلية ،واليوم يجد هــذان النظامان
ً
ً
ً
نفسيهما في مركب واحد .ربما ال تواجه طهران حاليا غضبا عالميا
ً
ككاراكاس ،فيعشق األوروبـيــون كثيرا صفقة أوباما النووية ،مما
يعميهم عن انتهاكات حقوق اإلنسان وعن إرهــاب إيــران وتجاربها
الصاروخية التي تهدد قارتهم .لكن اهتمام أوروبا بطهران ال يمكن أن
يذهب أبعد من ذلك ،فقد اضطرت الشركات األوروبية الكبرى لإلحجام
عن التعامل مع الجمهورية اإلسالمية تحت الضغط األميركيّ ،
وعبر
البعض في األوساط الحاكمة في طهران ،بمن فيهم الرئيس السابق
محمود أحمدي نجاد ،عالنية عن خشيتهم من أن النظام قد ينهار،
ومــع رؤيــة نظام نيكوالس م ــادورو ينهار ،ال بد من أن المسؤولين
ً
اإليرانيين يتساءلون عما إذا كانوا سيواجهون المصير ذاته قريبا.
ال ش ــك أن الــرئ ـيــس ت ــرام ــب يـســاهــم ف ــي تـعــزيــز مـخــاوفـهــم ه ــذه،
َ
نظامي
فاستخدمت إدارتــه بمهارة مواضع الضغط لتدعم خصوم
فنزويال وإيران ،لكن المنشقين اإليرانيين يواجهون بالتأكيد معركة
أكثر صعوبة ،فيوضح علي رضا نادر ،رئيس منظمة إيران الجديدة:
"ما زالــت (فنزويال) تضم بعض المساحة للمعارضة" .في المقابل،
يؤكد نادر أن القادة اإليرانيين المعارضين للنظام ُيسجنون في الحال،
ُ َّ
ً
عذبونُ ،
ويقتلون غالبا .في حين يتمتع زعيم المعارضة الفنزويلي
وي
خوان غوايدو بدعم الديمقراطيات حول العالم ،يبدو زعماء المعارضة
اإليرانيون داخل البلد معزولين ،وفي المقابل تحظى الشخصيات
المقيمة في الواليات المتحدة كرضا بهلوي ،ابن الشاه الراحل ،بشعبية
ً
في الداخل ،إال أنها تعيش بعيدا عن إيران.
لكن هــذا لــم يمنع وزي ــر الخارجية األمـيــركــي مــايــك بومبيو من
الترويج للقائه الشخصي هذا الشهر مع مسيح علي نجاد ،ناشطة
إيرانية مقرها في بروكلين تقود حملة ضد الحجاب اإللزامي ،حيث
ّ
ولد اللقاء ضجة كبيرة داخل البلد ،ألن نجاد بشعبية كبيرة ،فجدد
ً
النظام اإليراني تهديداته ضد عائلتها وندد بها ناعتا إياها بالخائنة
وأوصــاف أســوأ ،وأكــدت نجاد" :شــددت على أهمية إجــراء انتخابات
حرة في إيران حيث يجب السماح لكل المرشحين بالمشاركة ،كذلك
من الضروري احتساب كل األصوات".
أما في فنزويال ،فترى نجاد أن الظلم استشرى ،وبعد انتخابات
غير مشروعة ،انفجر الشارع ،وال بد من أن الماللي اإليرانيين ،الذين
ً
يخشون كثيرا توق نجاد وإيرانيين آخرين إلى إنهاء الظلم ،يرتعدون
حين يشاهدون خلفاءهم القدماء في كاراكاس يترنحون.
* «نيويورك بوست»
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ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر ،إﻧﻪ ﺑﻌﺪ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات
اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻓﺈن
ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ اﻟﺠﺪد
ﺳﺘﺒﺎﺷﺮ اﻹﺟﺮاءات ﻹﻧﺠﺎز
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع
اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ.

اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺴﺪاد ﺣﺼﺔ
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﺎﺋﺰ
ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺟﺎﻫﺰة
وﺳﺘﺘﻢ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ذاﺗﻲ

أﺑﻠﻐﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" أن
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ أن ﻳﻌﻘﺪ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﺎﺋﺰ
ﺑـﻤــﺰاﻳــﺪة ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) 44ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ
ً ً
رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ( ،اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻏﺪا ﺑﺸﺄن اﻻﺗﻔﺎق
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺺ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ،
وﻫ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ
وﺷﺮﻛﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
أرزان اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ واﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر
وﺑﻮرﺻﺔ أﺛﻴﻨﺎ ﻛﻤﺸﻐﻞ ﻋﺎﻟﻤﻲ.
وأوﺿﺤﺖ أن اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ،اﻟﺬي
ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻘﺪه اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري ،ﺳﻴﺸﻬﺪ
اﻻﺗـﻔــﺎق ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺮواح ﺑﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن وﻣﻠﻴﻮﻧﻲ
ﺳـﻬــﻢ ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ ﺑـﻌــﺪ ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى
اﻟﺴﻌﺮي ﻟﺴﻬﻢ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻄﺎء
ً
اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺪم واﻟ ـﺒ ــﺎﻟ ــﻎ  237ﻓ ـﻠ ـﺴــﺎ ﻟـﻠـﺴـﻬــﻢ،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺤﺼﺺ ﺳﺘﻜﻮن
ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻃــﺮاف
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ.
وذﻛـ ـ ـ ـ ــﺮت اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎدر أن اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ
اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟﺴﺪاد ﺣﺼﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﺎﺋﺰ
ﻓــﻲ رأﺳ ـﻤــﺎل ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﺒــﻮرﺻــﺔ ﺟــﺎﻫــﺰة،
وﺳﺘﺘﻢ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ذاﺗﻲ ،وﺳﻴﺘﻢ إﻳﺪاﻋﻬﺎ
ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗــﻮزﻳــﻊ اﻟﺤﺼﺺ ﺧــﻼل 5
أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ،أي ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ دوام اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأوﺿ ـ ـﺤـ ــﺖ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎدر أن ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت
ً
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺧﺼﺼﺖ ﻓــﺮ ﻳـﻘــﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻹﻧﻬﺎء ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺄﺳﻬﻢ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،إذ ﺳﻴﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ
اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻟـﻤـﺒـﻴـﻌــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺰاﻳــﺪ ﺑ ـﻨــﺎء ﻋﻠﻰ
ﺧـﻄــﺎب ﻳــﻮﺟــﻪ ﻣــﻦ ﻫﻴﺌﺔ أﺳ ــﻮاق اﻟﻤﺎل
إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ﺗﻜﻠﻔﻬﺎ

ﺑ ـﻤــﻮﺟ ـﺒــﻪ ﺗ ـﺤــﻮﻳــﻞ اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ ﺑ ـﻌــﺪ ﻗـﻴــﺎم
اﻟ ـﺘ ـﺤــﺎﻟــﻒ اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺰ ﺑ ـﺴ ــﺪاد ﻛ ــﺎﻣ ــﻞ ﻗﻴﻤﺔ
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ.
وﺑـ ـﻴـ ـﻨ ــﺖ أﻧـ ـ ــﻪ ﺳ ـﻴ ـﻘ ـﺘ ــﺮن ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﺎﺋﺰ

ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺄﺷ ـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ ﺳ ـﺠــﻞ اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ
ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻤﻨﻊ ﻣــﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﺳــﻮاء
ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة أو ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻏـﻴــﺮ ﻣـﺒــﺎﺷــﺮ ﻓﻲ
اﻷﺳ ـ ـﻬـ ــﻢ ﺧ ـ ــﻼل اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮات اﻟ ـﺨ ـﻤــﺲ
اﻟــﻼﺣـﻘــﺔ ﻟـﺘــﺎرﻳــﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،إﻻ ﺑﻌﺪ

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺨﻄﻴﺔ ﻣﻦ
ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل.
وذﻛـ ـ ـ ــﺮت اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎدر أن اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ
ا ﻟـﺤــﺎ ﻟـﻴــﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﺼﺺ
وﻧـ ـﺴ ــﺐ اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ـﻴ ــﺎت ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺤــﺎﻟــﻒ

ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ

ً
رﺑﺤﻴﺔ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٨ﻧﺤﻮ  ١٨ﻓﻠﺴﺎ
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ﺗ ـﺒ ــﺪأ ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺳ ـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﻤ ــﺎل اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع
اﻟﺠﺎري ،رﺳﻤﻴﺎ ،ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺰاد ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺣﺼﺔ
 44ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ رأﺳـﻤــﺎل ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻹﺗ ـﻤ ــﺎم إﺟـ ـ ـ ــﺮاءات ﻧ ـﻘــﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﻘﻴﺎدة ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،واﻟﺬي ﻳﻀﻢ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ أرزان
واﻷوﻟــﻰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟــﻰ ﺑﻮرﺻﺔ
أﺛﻴﻨﺎ.
وﻓــﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،ذﻛــﺮت ﻣﺼﺎدر أن
ﺣﺼﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﺟﺎﻫﺰة
ﻫــﻲ اﻷﺧ ــﺮى ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻜﻮن  6ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﺳﺘﺬﻫﺐ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،وﺑﺨﺼﻮص ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ
ﻓ ــﻲ ﺣـﺼــﺔ اﻟـﺘــﺄﻣـﻴـﻨــﺎت ﺳـﺘـﻜــﻮن ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻻﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ـﻀــﺎﻓــﺎ إﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻋـ ــﻼوة إﺻ ــﺪار
ﻓ ــﻲ ﺣـ ــﺪود  5أو  10ﻓ ـﻠــﻮس ﺑـﺤــﺪ أﻗـﺼــﻰ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻜﻮن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺘـﺄﻣﻴﻨﺎت
 11.472.900ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  1.204.654ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس  105ﻓﻠﻮس ﺳﻌﺮا ﻟﻠﺴﻬﻢ.
وﺑ ــﺬﻟ ــﻚ ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻗ ــﺪ ﺗـﺤـﻘــﻖ دﺧ ــﻞ ﻟـﻠـﻤــﺎل
اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻣ ــﻦ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ ﺧـﺼـﺨـﺼــﺔ اﻟ ـﺒــﻮرﺻــﺔ
ﻧ ـﺤ ــﻮ  21.144.554ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ،ﻣــﻦ
اﻟـﺘـﺤــﺎﻟــﻒ اﻟـﻔــﺎﺋــﺰ ﺑﻘﻴﻤﺔ  19.939ﻣﻠﻴﻮن
دﻳـﻨــﺎر ،واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﺑﻘﻴﻤﺔ  1.204ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﺘﺒﺪأ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ
اﻹﺟ ـ ــﺮاءات اﻟــﻼزﻣــﺔ أﻳـﻀــﺎ ﻣــﻊ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺎ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري.
وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﺒﻘﻰ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
 50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻴﻬﺎ
وﻓ ــﻖ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر ﺑـﻴــﻦ ﻫﻴﺌﺔ أﺳـ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل
واﻟ ـﺘ ـﺤــﺎﻟــﻒ اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰ ﻟ ـﺒ ــﺪء ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﻄــﺮح
واﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق
اﻟ ـﻤــﺎل ﺗــﻮزﻳــﻊ اﻟـﺤـﺼــﺺ ﻣــﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺰ وﺗ ـﺤــﻮﻳــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎﻟــﻎ ،وﻫ ــﻲ وﻓــﻖ
اﻟـﻤـﺼــﺎدر ﺟــﺎﻫــﺰة ﻟـﻠـﺴــﺪاد ﻣﻨﺬ ﻣــﺎ ﻗﺒﻞ
ّ
اﻟ ـﻤــﺰاﻳــﺪة ،وﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺸﻴﻜﺎت
ﻟﻬﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻴﻮم ﻹﻏﻼق اﻟﻤﻠﻒ

ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري.
وﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣﺼﺎدر أن ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺤﺼﺺ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟ ـﺜ ــﻼث اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ
اﻷﻗ ـﺼ ــﻰ ،ﺣـﻴــﺚ ﺗـﺤـﺼــﻞ ﻛ ــﻞ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻋﻠﻰ
 14.250ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 27.248.137
ﺳﻬﻤﺎ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ ﻧﺤﻮ 6.457.808
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻋﻠﻰ
 1.250ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 2.390.187
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ  566.474أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ آﺧ ـ ــﺮ ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻣـ ـﺼ ــﺎدر إن
رﺑﺤﻴﺔ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﻟ ـﻌــﺎم  2018ﻳــﺮﺗ ـﻘــﺐ أن ﺗـﻨـﺘـﻬــﻲ ﺑﺮﺑﺤﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻬﻢ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋـﻠــﻰ  18ﻓﻠﺴﺎ ﺗـﻘــﺮﻳـﺒــﺎ ،أي
ﻧﺤﻮ  3.5ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ رأس
اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺎﻟﻎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ 19.121.500
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ 191.215.000
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن ﺳـ ـﻬ ــﻢ ،ﻣ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺆﻛ ــﺪ أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ
ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ،ﺳﻮاء

ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ أو ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﺎﺋﺰ اﻟﺬي ﻧﺠﺢ ﻓﻲ
ّ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺳﻌﺮ ﺟﻴﺪ ،ﻣﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮز ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،وﺗﻤﻠﻚ
ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺠﺎح واﻻﻧﻄﻼق ﻧﺤﻮ آﻓﺎق
ﺟﺪﻳﺪة.
ﺗﺠﺪر اﻹﺷــﺎرة اﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ
اﻟﻔﺎﺋﺰ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،واﻟﺒﺪء ﻓﻲ إﺟــﺮاءات ﻃﺮح
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،وذﻟــﻚ ﻗﺒﻞ
اﻟــﺪﺧــﻮل ﻓــﻲ ﻓـﺘــﺮة ﺷـﻬــﺮ رﻣ ـﻀــﺎن وﻋﻄﻠﺔ
اﻟﺼﻴﻒ اﻟـﺘــﻲ ﻗــﺪ ﺗﻤﺘﺪ اﻟــﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،أو
اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻻﻧﺘﻈﺎر اﻟﻰ إﻏﻼق اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس.
ووﻓﻖ ﻣﺼﺎدر ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ ،ﻳﻨﺘﻈﺮ أن
ﻳﺪﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻋﻀﻮ ﺣﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة "ﺑﻴﺘﻚ" ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻮﻟﻰ
ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ،وﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ
اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﺎﺋﺰ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻷﺧــﺮى ،وﻫــﻲ ﺷﺒﻪ
ﻣـﺤـﺴــﻮﻣــﺔ وواﺿ ـﺤ ــﺔ ﻓــﻲ ﺿ ــﻮء اﻟـﺘــﻮاﻓــﻖ
اﻟﺘﺎم ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ.

اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰ ،ﻛ ــﻞ ﺣ ـﺴــﺐ ﺣـﺼـﺘــﻪ ﺑــﺎﺳـﻤــﻪ،
إﻟ ــﻰ ﺣ ـﻴــﻦ ﻋ ـﻘــﺪ اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ﺗ ـﺘــﻢ ﺧــﻼﻟــﻪ
دراﺳــﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ذات
ﻏﺮض ﺧﺎص " "spvﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺤﺼﺺ

ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻘﺮرة.
وأﺷـ ـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـﺘ ـﺤــﺎﻟــﻒ اﻟـﻔــﺎﺋــﺰ
ﻣ ـﻌ ـﻨــﻲ ﺑ ــﺪﻓ ــﻊ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻻت اﻟـﺘــﻲ
ً
ﻳـﺘـﻌـﻴــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮي دﻓ ـﻌ ـﻬــﺎ وﻓ ـﻘــﺎ
ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﺑﺸﺄن ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ
اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ.
ﻗــﺎﻟــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر ،إﻧ ــﻪ ﺑـﻌــﺪ اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء
ﻣ ــﻦ اﻹﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻷوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـﻨ ـﻘــﻞ أﺳ ـﻬــﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻓﺈن ﻫﻴﺌﺔ
اﻷﺳﻮاق ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ اﻟﺠﺪد
ﺳﺘﺒﺎﺷﺮ اﻹﺟـ ــﺮاء ات ﻹﻧـﺠــﺎز اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣــﻦ ﻣـﺸــﺮوع اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻹﻋﺪاد ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﺼﺺ
اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﺒــﻮرﺻــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ و 6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
ً
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻌﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﺬي
ً
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪه ﻻﺣﻘﺎ.
وأﺷـ ــﺎرت اﻟـﻤـﺼــﺎدر إﻟ ــﻰ أن ﻣﺠﻠﺲ
إدارﺗ ـ ـ ـ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ واﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ﺳﻴﺸﻬﺪان ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺟﺬرﻳﺔ ﻋﻘﺐ اﺗﻤﺎم إﺟﺮاءات اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ
ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﺠﺪد .
َ
ﺟــﺪﻳــﺮ ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﺮ أن ﺗـﺤــﺎﻟــﻒ ﺷــﺮﻛــﺘــﻲ
"اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرات اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ" و"اﻷوﻟ ـ ـ ــﻰ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر" وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أرزان اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ
ﺑﻮرﺻﺔ أﺛﻴﻨﺎ ﻓﺎز ﺑﺎﻟﻤﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 44%
ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،إذ
ً
ً
ﻗ ــﺪم ﻋــﺮﺿــﺎ ﺑـ ــ 237ﻓـﻠـﺴــﺎ ﻟﺴﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ ،اﻟ ـﺒــﺎﻟــﻎ ﻋ ــﺪد أﺳ ـﻬ ـﻤ ـﻬــﺎ ﻓﻲ
ً
اﻟـﻤــﺰا ﻳــﺪة  84ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
 19.9ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
ً
اﻵﺧــﺮ ﺑﺴﻌﺮ  138ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ،وﻛــﺎن
ً
ﺳﻌﺮ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﺰاﻳﺪة  137ﻓﻠﺴﺎ.

اﻟﺒﻮرﺻﺔ ٪٨٠ :ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ
ﺳﺪدت رﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺴﻨﻮي
●

ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟــ"اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة" ،أن
ﻧﺤﻮ  80ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺳﺪدت رﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺴﻨﻮي ﻧﻬﺎﻳﺔ دوام
اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ أن اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﺑـ ــﺪأت ﻓﻌﻠﻴﺎ
ﻓﻲ ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ رﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺴﻨﻮي،
اﻟـﺘــﺰاﻣــﺎ ﺑــﺎﻟـﻘــﺮارات اﻟ ـﺼــﺎدرة ﻣــﻦ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ ،ﻻﻓ ـﺘ ــﺔ إﻟـ ــﻰ أن ﻋـ ــﺪد اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻟ ـﺘــﻲ ﺳ ــﺪدت رﺳــﻮﻣ ـﻬــﺎ اﻟـﺴـﻨــﻮﻳــﺔ ﺗـﺠــﺎوز
 135ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ  15اﻟﺠﺎري ،وﻫﻮ اﻟﻤﻮﻋﺪ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺴﺪاد اﻟﺮﺳﻮم.
وذﻛ ــﺮت اﻟـﻤـﺼــﺎدر أن اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ﻃﺎﻟﺒﺖ
ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺣﺘﺴﺎب رﺳــﻢ اﻻﺷـﺘــﺮاك
اﻟﺴﻨﻮي ،ﻓﺒﺪﻻ ﻣــﻦ اﺣﺘﺴﺎب اﻟــﺮﺳــﻢ ﻋﻠﻰ
ﱠ
واﻟﻤﻘﺪر ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ "ﻧﺼﻒ
أﺳﺎس ﺛﺎﺑﺖ،

ﻓــﻲ اﻷﻟـ ــﻒ" ﻣــﻦ رأس اﻟ ـﻤــﺎل اﻟ ـﻤــﺪﻓــﻮع ﻟﻜﻞ
ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻀﻮ ﻓــﻲ اﻟـﺒــﻮرﺻــﺔ وﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ
 50أﻟـ ــﻒ دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،أﺻ ـﺒ ــﺢ اﻟ ــﺮﺳ ــﻢ ﻣـﺘـﻐـﻴــﺮا،
وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻟﺴﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻀﻮ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺳﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻘﺪاره
 5آﻻف دﻳﻨﺎر ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﻓﻀﻞ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت وﻧﻤﺎذج اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ــﺎرت إﻟـ ـ ــﻰ أن اﻟ ـ ـﺒـ ــﻮرﺻـ ــﺔ ﺳ ـﺘ ـﺒــﺪأ
ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب رﺳﻮم ﺗﺄﺧﻴﺮ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ ﻣـﺒـﻠــﻎ اﻻﺷـ ـﺘ ــﺮاك ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻟـﻤـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ ،وﻗ ــﺪ ﺗـﺘـﻌــﺮض ﻫ ــﺬه اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت
إﻟــﻰ اﻹﺣــﺎﻟــﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
ﻛﺨﻄﻮة ﺗﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﺄدﻳﺐ.

ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ

ﺗﻔﺎوت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ...و»اﻟﺴﻌﻮدي« ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ
ﺗﺮاﺟﻌﺎت ﺣﺎدة ﻓﻲ ﺳﻮﻗﻲ ﻗﻄﺮ واﻟﻤﻨﺎﻣﺔ وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺄﺑﻮﻇﺒﻲ وﻣﺴﻘﻂ وﻣﺤﺪودة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ودﺑﻲ
ﺗﻜﺒﺪ ﺳﻮﻗﺎ أﺑﻮﻇﺒﻲ وﻣﺴﻘﻂ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻴﻦ ١.٥
و ١ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ،
ﺣﻴﺚ ﺣﺎﻓﻆ اﻷول ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  ٥آﻻف ﻧﻘﻄﺔ،
وأﻗﻔﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٥٠٣٦.٤١
ﻧﻘﻄﺔ ،وﻓﻘﺪ ٧٥.٧٤
ﻧﻘﻄﺔ.

●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺆﺷﺮات أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﺑﺪول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺧ ــﻼل اﻷﺳـﺒــﻮع
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،وﻫ ــﻮ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﺧ ــﻼل ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ،وﻟــﻢ
ُ
ﻳﻨﺞ ﻣﻦ اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﺳــﻮى ﻣﺆﺷﺮ "ﺗﺎﺳﻲ"
اﻟﺴﻌﻮدي ،اﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ،
ورﺑﺢ ُﻋﺸﺮي ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
وﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ،وﻛﺎن أﻛﺜﺮﻫﺎ
ﺧﺴﺎرة ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق ﻗﻄﺮ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،ﻫﻲ
اﻷﻋﻠﻰ ﺧﻼل ﻋﺎم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ  5.4ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗــﻼه ﻣﺆﺷﺮ ﺳــﻮق اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﺑﺨﺴﺎرة
ﻛﺒﻴﺮة أﻳﻀﺎ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ أﻗﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺎءت ﺧﺴﺎﺋﺮ أﺑﻮﻇﺒﻲ وﻣﺴﻘﻂ وﺳﻄﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.5و 1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،وﺧﺴﺮ
ﻣﺆﺷﺮا اﻟﻜﻮﻳﺖ ودﺑــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.04و 0.4ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟـ»اﻟﺴﻌﻮدي«
اﺳﺘﻤﺮ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
)ﺗ ــﺎﺳ ــﻲ( ﻓ ــﻲ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟـﻤـﻜــﺎﺳــﺐ واﻹﻗ ـﻔ ــﺎﻻت
اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ اﻟـﺨـﻀــﺮاء ،ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ وﺗـﻴــﺮة أﻗــﻞ،
ﺑﻨﺴﺒﺔ ُﻋﺸﺮي ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 13.44
ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  8626.28ﻧﻘﻄﺔ.

وﻗ ـ ـ ـ ــﺪ ﺳـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺪ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺗ ـ ـﻤـ ــﺎﺳـ ــﻚ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺷـ ــﺮ
اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ﻣ ـﺤ ـﻔــﺰات ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ ،ﻣ ــﻦ أﻫ ـﻤ ـﻬــﺎ دﺧ ــﻮل
اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدي ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات اﻷﺳ ـ ــﻮاق
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـﻨــﺎﺷـﺌــﺔ :ﻓــﻮﺗـﺴــﻲ راﺳ ــﻞ وﻣــﻮرﻏــﺎن
ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ،ﺧﻼل ﻣﺎرس ،ﻣﺎ أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻛﺰ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎﺗ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ،
ﺗــﺮﻗـﺒــﺎ ﻟــﺪﺧــﻮل اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ اﻷﺟـﻨـﺒـﻴــﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ
واﻟﻤﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﺑﺄﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  2.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ ،اﺳﺘﻤﺮ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟـﻤــﺪرﺟــﺔ ،واﻟـﺘــﻲ دﻋﻤﺖ
أداء أﺳﻬﻤﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻤﺎﺳﻚ ﺟﻴﺪ ﻷﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻨﺪ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ،وﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  64دوﻻرا ﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑﺮﻧﺖ ،وﻫﻮ اﻟﻘﻴﺎس
اﻷﺷﻬﺮ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.

ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻗﻄﺮ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻣ ـﻜ ــﺎﺳ ــﺐ اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮة،
وﺑﻨﺴﺒﺔ  20ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻘﻄﺮي،
ﻳﺒﺪو أن ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ،وﺑﺪاﻳﺎﺗﻪ ﺻﻌﺒﺔ
ﺟﺪا ،ﺣﻴﺚ ﻣﺤﺎ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺑﺪاﻳﺔ
ﻫــﺬا اﻟ ـﻌــﺎم ،ودﺧ ــﻞ ﻓــﻲ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﻓﻘﺪ
ﻧﺴﺒﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﺧــﻼل اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻠﻐﺖ

 5.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻫﻲ أﻛﺒﺮ ﺧﺴﺎﺋﺮه ﺧﻼل ﻋﺎم
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل  563.69ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  9941.5ﻧﻘﻄﺔ ،ﻣﺘﺨﻠﻴﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى 10
آﻻف ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﺗــﺮاﺟـﻌــﺖ أﺳـﻌــﺎر اﻟـﻐــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻛﺬﻟﻚ،
وﻓـﻘــﺪت ﺣﺘﻰ اﻵن  9.3ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟـﻬــﺬا اﻟﻌﺎم
وﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻧﺴﺒﺔ  3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣــﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﺼﺪر
رﺋﻴﺲ ﻹﻳ ــﺮادات ﻗﻄﺮ .وﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء إﻋﻼﻧﺎت
اﻟﺒﻨﻮك اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺗﻜﺒﺪت ﻣﻌﻈﻢ أﺳﻬﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺎ
واﺿﺤﺎ ﻓﻲ اﻷرﺑ ــﺎح ،ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﺎم
 ،2017ﻣﺎ زاد اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻤﻬﺎ ،ﻟﺘﻨﻬﻲ
أﺳﺒﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻃﺎﻏﻴﺔ.
وﺧـﺴــﺮ ﻣــﺆﺷــﺮ ﺳــﻮق اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،اﻟ ــﺬي ﻛﺎن
ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﻣــﻦ أﺳـﻬــﻢ "أﻫـﻠــﻲ ﻣﺘﺤﺪ" و"ﺟــﻲ اف
اﺗﺶ" ،ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،وﻧﺰف ﺧﻼل
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ  3.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻌﺎدل 46.12
ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  1371.98ﻧﻘﻄﺔ،
ﻣـﺘـﺨـﻠـﻴــﺎ ﻋ ــﻦ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى  1400ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ،واﻟ ــﺬي
اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻪ اﻷﺳﺒﻮع اﻷﺳﺒﻖ.

ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
وﺗـﻜـﺒــﺪ ﺳــﻮﻗــﺎ أﺑــﻮﻇـﺒــﻲ وﻣـﺴـﻘــﻂ ﺧﺴﺎﺋﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻴﻦ  1.5و 1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ،
ﺣﻴﺚ ﺣﺎﻓﻆ اﻷول ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  5آﻻف ﻧﻘﻄﺔ،
وأﻗـﻔــﻞ ﻣــﺆﺷــﺮ ﺳــﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 5036.41ﻧﻘﻄﺔ ،وﻓﻘﺪ  75.74ﻧﻘﻄﺔ ،وﻟﻢ ﻳﺴﺘﻔﺪ
ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺳﻚ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،وﻛﺎن أﻗﺮب ﻟﻠﺘﺄﺛﺮ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع،
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
واﻟ ـﻌ ـﻘــﺎر ،واﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﺮاﺟـﻌــﺖ ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ اﻷرﺑ ــﺎح،
ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻟﺘﺪب اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻮق اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ،
وﺗﺤﻘﻖ ﺧﺴﺎرة واﺿﺤﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع.
واﺳﺘﻤﺮ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق ﻣﺴﻘﻂ،
اﻷﺿ ـﻌ ــﻒ ﺧ ــﻼل ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺎم ،ﺣـﺘــﻰ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ 6
أﺳــﺎﺑـﻴــﻊ ﻣـﻨــﻪ ،وﺗﺨﻠﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  4109.34ﻧـﻘــﺎط ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺒﺪو أن اﺗﺠﺎﻫﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ أﻛﺒﺮ وﻗﺮﻳﺐ
ﻣﻦ ﻛﺴﺮ ﻣﺴﺘﻮى  4آﻻف ﻧﻘﻄﺔ.

ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ودﺑﻲ
ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﻣ ـﺤــﺪودة ﺟ ــﺎء ت أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳ ـﺒــﻮع،
وﺗـ ــﺮاﺟـ ــﻊ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟـ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ
 0.04ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﺗ ـﻌــﺎدل  2.26ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى  5197.38ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ

ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﺴــﻮق اﻷول ﺧ ـﺴــﺎرة أﻛ ـﺒــﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻌﺎدل ﻧﺤﻮ  20ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  5419.95ﻧﻘﻄﺔ ،وﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ
اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺲ ارﺗﻔﺎﻋﺎ واﺿﺤﺎ ﻫﻮ  0.7ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﻣــﺎ ﻳ ـﻌــﺎدل  33.66ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  4796.37ﻧﻘﻄﺔ.
وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻮق ،ﺣﻴﺚ
اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺘﻐﻴﺮا اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎن؛ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
واﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺎط ،وﺑ ـﻨ ـﺴ ــﺐ ﻣـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎوﺗ ــﺔ ،وﺧ ـﺴ ــﺮت
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻧﺴﺒﺔ  6.6ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ
اﻟﻨﺸﺎط ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺗﻌﺪت  20ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وﻛـ ـ ــﺎن أﺑـ ـ ــﺮز اﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ــﺮات ﺗ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼت اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ
اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻜ ـ ﱠـﺒ ــﺪت ﺧــﻼﻟ ـﻬــﺎ اﻷﺳ ـﻬــﻢ
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻧﺴﺒﺎ واﺿﺤﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻓﺾ
ﻣﺰاﻳﺪة ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص،
واﻟﺘﻲ ﻓﺎز ﺑﻬﺎ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
وإﻳﻔﺎ وﺑﻮرﺻﺔ أﺛﻴﻨﺎ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮات أﺳ ـ ـ ــﻮاق دول ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺳﻮق دﺑﻲ ،وﺑﻨﺴﺒﺔ 0.4
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺴﺎوي  9ﻧﻘﺎط ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 2533.61ﻧﻘﻄﺔ.
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اﻗﺘﺼﺎد

ً
ﱠ
اﻟﺴﻠﻄﺎن :اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺴﻨﺖ رﺑﺤﻴﺘﻬﺎ  ١٠ﻓﺼﻮل ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ وﺗﺴﺘﻜﺸﻒ ﻃﺮﻗﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ
أوﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة »أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ«
ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ً ﺑﻘﻴﻤﺔ ١٥
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ) ١٥ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ
اﻟﻮاﺣﺪ( وأﺳﻬﻢ ﻣﻨﺤﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 ١٥ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ "أﺟ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﺘ ــﻲ" اﻟ ـﻨ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ
 2018ﻣﺤﻘﻘﺔ ﺻــﺎ ﻓــﻲ أر ﺑ ــﺎح ﺑﻘﻴﻤﺔ 81.1
ً
ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن د ﻳ ـﻨ ــﺎر ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻌ ــﺎدل  56.06ﻓـﻠـﺴــﺎ
ﻟﻠﺴﻬﻢ ا ﻟــﻮا ﺣــﺪ ،ﺑــﺰ ﻳــﺎدة ﻗــﺪر ﻫــﺎ  18.4ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺘــﺎﺋــﺞ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟـﻌــﺎم
 ،2017ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺑـﻠـﻐــﺖ إﻳ ـ ــﺮادات اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
 1.550.2ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎر د ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ،واﻷر ﺑـ ـ ـ ــﺎح ﻗـﺒــﻞ
اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻻﺳﺘﻬﻼك
ً
واﻹﻃﻔﺎء  154.8ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺑﺰﻳﺎدة  10.2ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ و 14.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺎن ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ
أ ﻣــﺲ ،إ ﻧــﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح  22.2ﻣﻠﻴﻮن
ً
دﻳﻨﺎر ﺑﻮاﻗﻊ  15.35ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ،
ﺑــﺰ ﻳــﺎدة  15.1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋــﻦ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ
ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2017ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ اﻷرﺑﺎح ﻗﺒﻞ
اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻻﺳﺘﻬﻼك
ً
واﻹﻃﻔﺎء  40.8ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ
ﻋﺎم  2018ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  8.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
وأوﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح
ً
ﻧ ـﻘــﺪ ﻳــﺔ ﺑ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ  15ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ) 15ﻓـﻠـﺴــﺎ
ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻬــﻢ اﻟـ ــﻮاﺣـ ــﺪ( وأﺳـ ـﻬ ــﻢ ﻣ ـﻨ ـﺤــﺔ ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ
 15ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ وﻫ ــﺬه اﻟـﺘــﻮﺻـﻴــﺔ ﺧــﺎﺿـﻌــﺔ

ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﻧﺘﺎﺋﺞ »أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ« اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟـ"أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ" ﻃﺎرق اﻟﺴﻠﻄﺎن ،إن اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺣـﺴـﻨــﺖ ﻣ ــﻦ رﺑـﺤـﻴـﺘـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـ ــﺪار  10ﻓـﺼــﻮل
ً
ً
ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،وﻓﻲ ﻋﺎم  2018ﺣﻘﻘﺖ ﻧﻤﻮا ﻣﻀﺎﻋﻔﺎ

ﻓــﻲ اﻷرﺑ ــﺎح ﻗﺒﻞ اﺣﺘﺴﺎب اﻟـﻔــﻮاﺋــﺪ واﻟﻀﺮاﺋﺐ
واﻻﺳﺘﻬﻼك واﻹﻃﻔﺎء ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وأوﺿـ ـ ـ ــﺢ اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺎن ،أن اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺗ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻧﻤﻮﻫﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺑ ـﻨــﺎء أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻣـﻠـﻴــﻮن ﻣـﺘــﺮ ﻣــﺮﺑــﻊ ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺮاﻓــﻖ
اﻟـﺘـﺨــﺰﻳـﻨـﻴــﺔ واﻟـﺼـﻨــﺎﻋـﻴــﺔ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ً
أﻧ ـﺤ ــﺎء اﻟ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳـ ــﻂ وإﻓــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﺎ ،ﻓ ـﻀــﻼ ﻋﻦ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع ﻣﺠﻤﻊ رﻳﻢ ﻣﻮل ﻣﻦ ﺧﻼل إﺣﺪى
ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وا ﻟـﺒــﺎ ﻟـﻐــﺔ ﻗﻴﻤﺘﻪ  1.2ﻣﻠﻴﺎر

»ﺑﺎﻧﺎﻟﺒﻴﻨﺎ« ﺗﺪرس ﺷﺮاء أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ أﻣﺲ اﻷول إن ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﻧﺎﻟﺒﻴﻨﺎ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﻗﺪ ﺗﺸﺘﺮي أﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺤﺼﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ "ﺑﺎﻧﺎﻟﺒﻴﻨﺎ".
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دي .إس .ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ أﻳﻀﺎ إﻧﻬﺎ ّ
ﺣﺴﻨﺖ ﻋﺮﺿﻬﺎ
ﻟﺸﺮاء "ﺑﺎﻧﺎﻟﺒﻴﻨﺎ" ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  4.3ﻣﻠﻴﺎرات ﻓﺮﻧﻚ ﺳﻮﻳﺴﺮي ) 4.27ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر( ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺬي ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﺧﻼف ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ.
ﻛﺎﻧﺖ "ﺑﺎﻧﺎﻟﺒﻴﻨﺎ" و"أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ" ﻗﺎﻟﺘﺎ إﻧﻬﻤﺎ ﺗﺒﺤﺜﺎن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺘﻴﻦ
ﻣﻌﺎ .وﺗﺘﻮﺳﻊ "أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ" ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺑﻌﺪد ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  22أﻟﻔﺎ وإﻳﺮادات ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 4.6
ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.
وﻗــﺎل ﻣﺠﻠﺲ إدارة "ﺑﺎﻧﺎﻟﺒﻴﻨﺎ" ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،إن اﻟﺸﺮﻛﺔ "ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ
ﺑﺸﺄن ﻓﺮص اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻤﺎ ...اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت
ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻴﺔ".

دوﻻر ﻓــﻲ أﺑــﻮﻇ ـﺒــﻲ ،واﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ 100
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ  ،Shipaاﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ 2018
ﺻﺤﻴﺔ وﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎن اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي
ً
اﻟ ـﺤــﺮ ﻣ ـﺤ ــﺪودا ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ اﻟـﻨـﻔـﻘــﺎت اﻟــﺮأﺳـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ،
اﻟـﺘــﻲ أدت إﻟ ــﻰ زﻳ ــﺎدة اﻻﻗ ـﺘ ــﺮاض ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫــﺬه
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،وﺗﻌﻜﺲ ﺗﻮﺻﻴﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح رﻏﺒﺘﻪ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ دون اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
وﻗﺎل إن "أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ" ﻻ ﺗﺰال ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻫــﺪﻓـﻬــﺎ اﻟـﺒــﺎﻟــﻎ  800ﻣـﻠـﻴــﻮن دوﻻر ﻣــﻦ اﻷرﺑ ــﺎح
ﻗﺒﻞ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻻﺳﺘﻬﻼك
واﻹﻃﻔﺎء ﻟﻜﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻗﺪ ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﻣﺎ
ﺑﻌﺪ ﻋــﺎم  ،2020وﺗـﻘــﻮم أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ ﺑﺎﺳﺘﻜﺸﺎف
ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻨﺎ ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
واﻹدراج ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.

»أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ« ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ﺣـﻘـﻘــﺖ "أﺟـﻴـﻠـﻴـﺘــﻲ" ﻟـﻠـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ً
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻧﻤﻮا ﻓﻲ اﻹﻳــﺮادات ﺑﻨﺴﺒﺔ
 8.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  1.153.1ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر
ﻋ ــﺎم  ،2018ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﺔ ﻓ ــﻲ ذﻟ ــﻚ ﺑــﺎﻟـﻨـﻤــﻮ اﻟ ـﻘــﻮي
ﻋﺒﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ زﻳﺎدة ﻓﻲ

ﻃﺎرق اﻟﺴﻠﻄﺎن

ﺻﺎﻓﻲ اﻹﻳ ــﺮادات ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺰﻳﺎدة
ﻋ ــﺎﺋ ــﺪات ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﺸ ـﺤــﻦ اﻟ ـﺠ ــﻮي واﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار
ﻋــﺎﺋــﺪات اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺒﺤﺮي وﺑﻠﻎ ﻫﺎﻣﺶ ﺻﺎﻓﻲ
اﻹﻳﺮادات ﻧﺴﺒﺔ  22.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ .وﺷﻬﺪت اﻷرﺑﺎح
ﻗﺒﻞ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻻﺳﺘﻬﻼك
واﻹﻃﻔﺎء زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ
 35.9ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻗﻮة ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺸﺤﻦ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ،واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺘﺴﻖ
ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺪاﺋﻢ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻜﻔﺎءة.

ً
إﻃﻼق اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرس ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ »ﻛﻮﻳﺖ ﺳﻜﻴﻮرﻳﺘﻴﺰ« ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ أﺳﻬﻤﺎ
●
ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ اﻟﺨﺎص
ﺳﻨﺪ اﻟﺸﻤﺮي

ﻋﻠﻤﺖ "اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة" ﻣــﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﻄﻠﻊ أن وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻧﺘﻬﺖ ﻣــﻦ إﻋ ــﺪاد اﻟﻨﻤﻮذج
اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ ﻟـﻌـﻘــﺪ اﻟــﻮﺳـﻴــﻂ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ
اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎده وﺗـﻔـﻌـﻴـﻠــﻪ ﺧ ــﻼل ﺷـﻬــﺮ ﻣ ــﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ،
وﺳﻴﺤﻞ ﻣﻜﺎن دﻓﺘﺮ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻮرﻗﻲ.
وﻗــﺎل اﻟﻤﺼﺪر ،إن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﻮﺳﻴﻂ
ً
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺳﻴﻜﻮن اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ،
ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ إﻟ ــﺰام اﻟــﻮﺳـﻄــﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ ﻫﺬا
اﻟﻌﻘﺪ ﻣــﻊ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﻮﻋﺪ إﻃــﻼﻗــﻪ،
ً
إذ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ.
ً
وﻟ ـﻔ ــﺖ إﻟـ ــﻰ أن اﻟ ـﻌ ـﻘــﺪ ﺳـﻴـﻄـﺒــﻖ ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻷراﺿﻲ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ.

ً
وذﻛﺮ أن اﻟﻌﻘﺪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﻣﻊ ﻋﺪة ﺟﻬﺎت
ﻫﻲ وزارﺗﺎ "اﻟﻌﺪل" و"اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ" ،وﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء ،واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ وﺳﻄﺎء
اﻟﻌﻘﺎر.
وذﻛﺮ اﻟﻤﺼﺪر أﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ،
ﺳﻴﺘﻢ إﻳﻀﺎح ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر أو اﻷرض
أي رﻫﻮﻧﺎت أو ﺣﺠﻮزات ﻣﺎﻟﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ
ﺳـﻴـﺒـﻴــﻦ ﻣــﺎ إذا ﻛ ــﺎن ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎر أي ﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺎت
ﻟﺸﺮوط اﻟﺒﻨﺎء.
وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎﻛــﻞ واﻟ ـﻔ ــﻮﺿ ــﻰ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻛ ــﺎن ﻳـﻌــﺎﻧـﻴـﻬــﺎ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ،إذ ﺳﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﺧﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﺘﺮة ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺸﺘﺮي واﻟﺒﺎﺋﻊ.

●

ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

ﺧ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺖ ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺮ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻟ ـﻔ ــﺎت
ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮﻳﺖ
ﺳﻜﻴﻮرﻳﺘﻴﺰ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺗﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻮرﺻﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ،ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،إن ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻨﻈﺮ ﻓــﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وﺟـﻬــﺖ إﻧ ــﺬارا ﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻛﻮﻳﺖ ﺳﻜﻴﻮرﻳﺘﻴﺰ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎدة
) (1-5ﻓﻘﺮة )ب (-8ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻮرﺻﺔ،
واﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﻤﺮﺧﺺ
ﺑﺄي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ
ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﻴﻂ ﻣﺮﺧﺺ آﺧﺮ ،ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط
اﻟـﺘــﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟـﺒــﻮرﺻــﺔ وﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻋﺖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  28و 29و 2018 /5/ 30ﻛﻤﻴﺔ

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« :ﻣﺴﻮدة اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟـ -٢٠١٩
 ٢٠٢٠ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ
ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻧﻤﻮ اﻹﻧﻔﺎق ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٤.٧
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ
ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ،اﻧﺘﻌﺸﺖ اﻷﺳﻮاق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺑﻔﻀﻞ
ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﻃ ــﻲ اﻟـ ـﻔ ــﺪراﻟ ــﻲ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﺳ ـﻴــﺎﺳــﺎﺗــﻪ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺪﻳــﺔ،
واﻟ ـﺘ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺢ إﻟـ ــﻰ ﺗـﺒـﻨـﻴــﻪ ﺳـﻴــﺎﺳــﺔ
ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻴﺴﻴﺮﻳﺔ وﺳــﻂ آﻣ ــﺎل ﻓﻲ
ﺗـ ــﺮاﺟـ ــﻊ ﺣـ ـ ــﺪة ﺗ ـ ــﻮﺗ ـ ــﺮات اﻟ ـﺤ ــﺮب
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﺼﻴﻦ.
وﺣـﺴــﺐ اﻟـﻤــﻮﺟــﺰ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي
اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﺧـﺒــﺎر ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻛــﻞ ﻣــﻦ أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ وﺑــﻮرﺻــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻴﺮة
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ  2.5ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ،ﻓـﻴـﻤــﺎ
ﻳـﻌــﺪ أﻓـﻀــﻞ أداء ﺷـﻬــﺮي ﻟﻠﺴﻮق
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻣـﻨــﺬ ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ أﻧﺒﺎء إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴــﺪ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎد اﻟـﻜـﻠــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻲ ﻣ ــﻊ ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ ﻣ ـﻌ ــﺪﻻت
ً
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﺎري ﻧﻤﻮا
ً
ﻗﻮﻳﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻤﺎ
ﻳــﺪﻋــﻢ إﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ ﺗـﺤـﺴــﻦ اﻟ ــﺪواﻓ ــﻊ
ً
اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ.
ﻣــﻦ ﺟـﻬــﺔ أﺧـ ــﺮى ،ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫﻨﺎك
دﻻﻻت ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ ﺗﺸﻴﺮ
ﻣ ـ ـﺴـ ــﻮدة اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮازﻧـ ــﺔ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﺗﻮﻗﻌﺎت
اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ ،وإن ﻛﺎن
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻊ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.

اﻧﺨﻔﺎض إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ
ارﺗ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻊ ﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺮ ﺧـ ـ ـ ـ ــﺎم ﻣ ــﺰﻳ ــﺞ
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  17ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓــﻲ ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ ،وأﻧ ـﻬــﻰ اﻟﺸﻬﺮ
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  61دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ
ﻣﻌﻮﺿﺎ ﻛﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﻬﺎ
ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ .ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻘﺖ أﺳﻌﺎر
ً
اﻟـﻨـﻔــﻂ دﻋ ـﻤــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ أﻧـﺒــﺎء
ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻗﻴﺎم "أوﺑﻚ" وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ
ﺑـ ـ ـ ــﺈﺣـ ـ ـ ــﺮاز ﺗ ـ ـﻘ ـ ــﺪم ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﻮس ﻓــﻲ
ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻟﺨﻔﺾ اﻻﻧﺘﺎج ﺑﻮاﻗﻊ
ً
 1.2ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﺑﻬﺪف
اﻟـﺘـﺨـﻠــﺺ ﻣ ــﻦ ﺗـﺨـﻤــﺔ اﻻﻣـ ـ ــﺪادات
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ ﻋ ــﺪم ﺗــﻮاﻓــﺮ
اﻷرﻗﺎم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ،ﻓﺈن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻓــﺮة ﺗـﺸـﻴــﺮ إﻟ ــﻰ اﻧـﺨـﻔــﺎض
إﻧﺘﺎج "أوﺑﻚ" ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ .ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻷﻧﺒﺎء

اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،إﻻ اﻧﻨﺎ ﻣﺎزﻟﻨﺎ
ﻧ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ ﻋ ـﺠ ــﺰ ﺑـﺴـﻴــﻂ
ﻟﻠﻌﺎم ﻛﻠﻪ.

ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

ﻋــﻦ ﻗ ـﻴــﺎم اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ
إﻧـ ـﺘ ــﺎﺟـ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـ ــﻮاﻗ ـ ــﻊ  0.4ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن
ً
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺪ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.
وﻓ ـ ــﻲ إﻃـ ـ ــﺎر اﻣ ـﺘ ـﺜ ــﺎل اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻟـﻘــﺮارات "أوﺑــﻚ" وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺨﻔﺾ اﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻮاﻗﻊ
ً
 85أﻟـ ــﻒ ﺑــﺮﻣ ـﻴــﻞ ﻳ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺎ ﻟﻴﺼﻞ
ً
إﻟــﻰ  2.72ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ،
ﻣـﻤــﺎ ﺳ ـﻴــﺆدي إﻟ ــﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ إﻧـﺘــﺎج
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﺑﺤﻮاﻟﻲ  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻫ ــﺬا اﻟـﻌــﺎم ﻣﻘﺎﺑﻞ
ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﺑﻮاﻗﻊ  1.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ
ﻋﺎم .2018

ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ
ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺸﺮوع ﻣﻮازﻧﺔ
اﻟـﺴـﻨــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ  2020/2019إﻟــﻰ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣـ ــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺼــﺪﻳــﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
وﺗـﺸـﻴــﺮ اﻟ ـﻤــﻮازﻧــﺔ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة إﻟــﻰ
ً
ﻣ ــﻮﻗ ــﻒ ﻣ ــﺎﻟ ــﻲ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﺗ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺮا ﻣﻊ
ارﺗ ـﻔ ــﺎع اﻹﻧ ـﻔ ــﺎق ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.7ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑ ـﻤ ــﻮازﻧ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ،ﺣﻴﺚ
ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  22.5ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر
ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
أﻣــﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻹﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،ﺗـ ـﺘـ ــﻮﻗ ــﻊ ﻣ ـ ـﺴ ــﻮدة
اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻮازﻧ ـ ـ ــﺔ ارﺗـ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ــﺎع اﻹﻧ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎق
اﻟـ ــﺮأﺳ ـ ـﻤـ ــﺎﻟـ ــﻲ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ  0.8ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ أﺳـ ــﺎس ﺳ ـﻨ ــﻮي إﻟــﻰ
 3.3ﻣـﻠـﻴــﺎرات دﻳ ـﻨــﺎر ،ﻣــﻊ ارﺗـﻔــﺎع
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 5.3
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  19.2ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.
وﻳﺸﻤﻞ ارﺗ ـﻔــﺎع اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﺠﺎرﻳﺔ زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻓﻲ ﺑﻨﺪ اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ ،وزﻳﺎدة
ﺑﻨﺴﺒﺔ  11ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت .وﻳﻌﻜﺲ
ارﺗـﻔــﺎع ﻫــﺬا اﻟﺒﻨﺪ اﻷﺧـﻴــﺮ ﺑﺼﻔﺔ
رﺋﻴﺴﻴﺔ زﻳﺎدة دﻋﻢ ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ ) 55دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 50دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ(.
وﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﻮﻗـ ــﻊ أن ﺗ ــﺮﺗ ـﻔ ــﻊ
اﻹﻳ ـ ــﺮادات ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.6ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ

ﻟـﺘـﺼــﻞ إﻟـ ــﻰ  16.4ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر دﻳ ـﻨــﺎر
ﻟ ـﻴ ـﺼ ــﻞ ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ اﻟ ـﻌ ـﺠ ــﺰ إﻟـ ـ ــﻰ 6.1
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎرات دﻳ ـﻨ ــﺎر ﻗ ـﺒــﻞ اﺳـﺘـﻘـﻄــﺎع
ﺣـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺔ ﺻ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ــﺪوق اﻷﺟ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺎل
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ )و  7.8ﻣﻠﻴﺎرا دﻳﻨﺎر
ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع( ،ﻣﻊ اﻻﺷﺎرة
إﻟﻰ أن ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ
ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺤﻔﻈﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن
ﻳﻜﻮن وﺿــﻊ اﻟـﻤــﻮازﻧــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻄﺎف أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ.
ورﻏـ ــﻢ أن اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮوﻓــﺎت ﺗﺄﺗﻲ
ﻋـ ــﺎدة أﻗ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﺗــﻮﻗ ـﻌــﺎت ﻣـﺴــﻮدة
اﻟﻤﻮازﻧﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ إذا ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺰﻳﺎدة
اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮرة ﺑــﺎﻟ ـﻜــﺎﻣــﻞ ﻓ ـﻤــﻦ ﺷــﺄﻧـﻬــﺎ
ﺗﻮﻓﻴﺮ دﻋﻢ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ .وﻣﻊ ذﻟــﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ
ﻏﻴﺎب ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻋ ـﻠــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴــﺪ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ اﻹﻳـ ـ ــﺮادات
واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ،وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻓﺈن زﻳﺎدة اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻗــﺪرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻞ ﻣـ ــﻊ اﻟ ـﺼ ــﺪﻣ ــﺎت
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﺗـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﻷوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﻟـﻠـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻷﺷ ـﻬــﺮ
اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
) 2019/2018ﺣﺘﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ( إﻟﻰ
أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻓﻀﻞ
ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﻓﺎﺋﺾ ﺑﻘﻴﻤﺔ  3.6ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر
ﺧ ـ ــﻼل ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻛ ــﺎن
اﻹﻧﻔﺎق ﺿﻌﻴﻔﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺎﻫﻢ
ارﺗـﻔــﺎع أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻻﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺮادات .إﻟـ ــﻰ ذﻟ ـ ــﻚ ،ﺗــﺮاﺟ ـﻌــﺖ
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض
اﻹﻧ ـﻔ ــﺎق اﻟــﺮأﺳـﻤــﺎﻟــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.4
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ .وذﻟﻚ ،ﻻﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل
ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎت اﻟـﻤــﺮﺗـﺒـﻄــﺔ
ﺑــﺎﻟـﻤـﺼــﺮوﻓــﺎت اﻟــﺮأﺳـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ إﻟــﻰ
ﻧﺴﺒﺔ  45ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟـﻤـﺨـﺼــﺺ ﻟـﻠـﻌــﺎم ﻛ ـﻠــﻪ ،ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺘﻪ  52ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﻣ ـ ــﺎ ﺗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺴ ـ ــﺎرع وﺗ ـ ـﻴـ ــﺮة
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ

ً
وﻓـ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟ ــﺮﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻌﺪﻻت
ً
ً
اﻟـﺘــﻮﻇـﻴــﻒ ﻧ ـﻤــﻮا ﻣـﻠـﺤــﻮﻇــﺎ ﺧــﻼل
ﻋــﺎم  .2018ﺣﻴﺚ ارﺗـﻔــﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ا ﻟ ـ ـﺘـ ــﻮ ﻇ ـ ـﻴـ ــﻒ ﺑـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ  4.2ﻓ ــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ أﺳ ـ ــﺎس ﺳ ـﻨ ــﻮي ﻓﻲ
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﺗﻮﻇﻴﻒ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ) +3.7ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳﻨﻮي ،أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ ﺳـﻨــﻮات ﻋﺪﻳﺪة(
واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ) +4.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي( ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﻮ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ
 .2017إﻻ أن ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ً
ﻣ ــﺎ ﻳـ ــﺰال اﻟ ـﻐــﺎﻟــﺐ ﻣ ـﺤ ـﺼ ــﻮرا ﻓﻲ
وﻇ ــﺎﺋ ــﻒ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﻌ ــﺎم ،واﻟ ـﺘــﻲ
ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.0ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳــﺎس ﺳﻨﻮي ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻧﻤﻮ
ﻓﺮص اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻧﺸﺄ أﺳﺎﺳﺎ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.

أداء ﻗﻮي ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
أﻧ ـﻬ ــﻰ اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎري ﻋــﺎم
 2018ﺑﺄداء ﻗﻮي .ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ  470ﻣﻠﻴﻮن
دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ،ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻌ ــﺪ ﺛ ــﺎﻧ ــﻲ أﻋ ـﻠــﻰ
ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ
ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،2018ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺨﻄﻰ إﻟﻰ
ﺣ ــﺪ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻂ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮي
ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم .وﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﺘﺰاﻳﺪ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ،وإن ﻛﺎن أﺑﺮزﻫﺎ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ارﺗﻔﺎع
ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻪ إﻟ ــﻰ أﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى ﻟﻪ
ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﺒﻠﻮﻏﻬﺎ  127ﻣﻠﻴﻮن
دﻳ ـﻨــﺎر ﻋـﻠــﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗــﺰاﻳــﺪ ﺣﺠﻢ
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت.
وﻗ ـ ــﺪ ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع ﻗــﺪ
اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻋﺪد ﺗﺮاﺧﻴﺺ
اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ )اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ( اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﺧﻼل ﻋﺎم
 2018ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
واﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ وزارة
اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة واﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ .ﻓ ــﻲ ﺣﻴﻦ
ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺸﻘﻖ إﻟﻰ ﺛﺎﻧﻲ
أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ أﻋــﻮام
وﻧﺼﻒ اﻟﻌﺎم.

ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﺎص،
وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﻟﻢ
ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﻴﻂ ﻣﺮﺧﺺ آﺧﺮ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺮﺻﻮدة
ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻣﻨﺒﻬﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ ﺗﻜﺮار اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﺗﻌﻤﺪ
ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،وﻻﻓﺘﺔ اﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ
ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺻﺪر ﺿﺪه ﻗﺮار ﻣﻦ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺧﻼل 15
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺧﻄﺎره أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ
ﺑﻬﻴﺌﺔ أﺳ ــﻮاق اﻟ ـﻤــﺎل ،وﻳـﺘــﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟ ـﻘــﺮارات
اﻟـﺘــﺄدﻳـﺒـﻴــﺔ اﻟـ ـﺼ ــﺎدرة ﻣ ــﻦ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ﺑـﻌــﺪ ﻓ ــﻮات
ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻣــﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ واﻹﻧ ــﺬار ،إذ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻤﺎ

ﻓﻮرا ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﻣﺤﻮ أﺛﺮﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء
ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ.
ﻳﺬﻛﺮ أﻧــﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ وﺗﻨﻈﻴﻢ آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ ،ﻧﻔﺎذا ﻟﻨﺺ
اﻟـ ـﻤ ــﺎدة  42ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗ ــﻢ  7ﻟـﺴـﻨــﺔ 2010
وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ،ﺗﺨﺘﺺ ﻫــﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﻮرﺻﺔ
)اﻟــﻮﺳ ـﻄــﺎء ،اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻤــﺪرﺟــﺔ ،اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ(
ﻟﻘﻮاﻋﺪ أو ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ ،وﻻ ﺗﺨﺘﺺ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓــﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻷﺣـﻜــﺎم ﻗــﺎﻧــﻮن ﻫﻴﺌﺔ
أﺳ ــﻮاق اﻟ ـﻤــﺎل رﻗ ــﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ  2010أو ﻻﺋﺤﺘﻪ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻤﺎ.

»اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ د ق«
ﺗﺮﺑﺢ ٢.٣٣
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ) ،اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ د ق( إﻧﻬﺎ
ً
ﺣ ـﻘ ـﻘــﺖ أرﺑ ـ ــﺎﺣ ـ ــﺎ ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ 2.33
ً
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻤﻘﺪار  11.5ﻓﻠﺴﺎ
ﻟـﻠـﺴـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻓــﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018ﻣﻘﺎﺑﻞ
ً
ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أرﺑــﺎﺣــﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 1.37
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻮاﻗﻊ  1.37ﻓﻠﺲ
ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﺎم
ً
اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﻫﺬه اﻷرﺑﺎح
أوﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻘﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪة
ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،وﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح
ً
ﻋﻨﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح
ﻟﺪى ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ.

١٤
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ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ

 ١.٥ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻤﻮازﻧﺔ ٢٠١٩-٢٠١٨
 ١.٣٤ﻣﻠﻴﺎر اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﻤﺼﺮوﻓﺎت
أﻓﺎد »اﻟﺸﺎل« ﺑﺄن اﻹﻳﺮادات
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺣﺘﻰ
 ٢٠١٨/١٢/٣١ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ
 ١٤.٦٥٩ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،أي ﺑﻤﺎ
ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ  ٪١١٠.١ﻣﻦ
اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪرة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ،
واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺤﻮ ١٣.٣١٨
ﻣﻠﻴﺎرا ،وﺑﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ
 ٪٩٣.٥ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻹﻳﺮادات
اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ.

ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻷﺳ ـﺒ ــﻮﻋ ــﻲ إن وزارة اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
ﺗ ـﺸ ـﻴ ــﺮ ،ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ
اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻺدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﺣﺘﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018واﻟﻤﻨﺸﻮر
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،إﻟﻰ
أن ﺟﻤﻠﺔ اﻹﻳ ـ ــﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  2019-2018ﺑﻠﻐﺖ
ﻧﺤﻮ  15.686ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،أو ﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺤـﻮ  %104ﻣـﻦ ﺟﻤﻠـﺔ
اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻛـﻠـﻬــﺎ ،واﻟـﺒــﺎﻟـﻐــﺔ ﻧﺤﻮ
 15.089ﻣﻠﻴﺎرا.
وﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎﺻ ـ ـﻴـ ــﻞ ،ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ
اﻹﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺮادات اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄ ـﻴــﺔ اﻟـﻔـﻌـﻠـﻴــﺔ
ﺣﺘﻰ  ،2018/12/31ﻧﺤﻮ 14.659
ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،أي ﺑ ـﻤــﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ
ﻧ ـﺤــﻮ  %110.1ﻣ ــﻦ اﻹﻳ ـ ـ ــﺮادات
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻛـﻠـﻬــﺎ ،واﻟـﺒــﺎﻟـﻐــﺔ ﻧﺤﻮ
 13.318ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرا ،وﺑ ـﻤــﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ
ﻧﺤﻮ  %93.5ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻹﻳﺮادات
اﻟـﻤـﺤـﺼـﻠــﺔ ،وﺑ ـﻠــﻎ ﻣ ـﻌــﺪل ﺳﻌﺮ
ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻧﺤﻮ 70
دوﻻرا ﺧﻼل ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .2019-2018
وﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺤﻮ
 1.027ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر إﻳﺮادات ﻏﻴﺮ
ﻧـﻔـﻄـﻴــﺔ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ،
وﺑ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺪل ﺷ ـ ـﻬـ ــﺮي ﺑـ ـﻠ ــﻎ ﻧ ـﺤــﻮ

 114.113ﻣـﻠـﻴــﻮﻧــﺎ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﻛــﺎن
اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺪر ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﻮازﻧ ــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻨــﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻧﺤﻮ 1.772
ﻣﻠﻴﺎر ،أي أن اﻟﻤﺤﻘﻖ إن اﺳﺘﻤﺮ
ﻋ ـﻨــﺪ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى ﻓﺴﻴﻜﻮن
أدﻧﻰ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ
 402.2ﻣﻠﻴﻮن ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﻘﺪر.

وﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ اﻋـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـ ــﺎدات
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮوﻓ ــﺎت ﻟـﻠـﺴـﻨــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
اﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪرت ﺑـ ـﻨـ ـﺤ ـ ـ ــﻮ
 21.5ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎر دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ،وﺻـ ــﺮف
ً
ﻓـﻌـﻠـﻴــﺎ -ﻃ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﺸــﺮة -ﺣﺘﻰ
 2018 /12 /31ﻧ ـ ـﺤـ ــﻮ 9.913
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎرات ،وﺗ ــﻢ اﻻﻟـ ـﺘ ــﺰام ﺑﻨﺤﻮ

 2.196ﻣﻠﻴﺎر ،وﺑــﺎﺗــﺖ ﻓــﻲ ﺣﻜﻢ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺼ ـ ــﺮوف ،ﻟ ـﺘ ـﺼ ـﺒ ــﺢ ﺟـﻤـﻠــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮوﻓ ــﺎت -اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﺔ وﻣ ــﺎ
ﻓ ـ ــﻲ ﺣـ ـﻜـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎ -ﻧـ ـﺤ ــﻮ 12.109
ﻣﻠﻴﺎرا ،وﺑﻠﻎ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺸﻬﺮي
ﻟﻠﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻧﺤﻮ  1.345ﻣﻠﻴﺎر.
ورﻏــﻢ أن اﻟﻨﺸﺮة ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻰ

 36.9ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك
ً
 ١٥.٨ﻣﻠﻴﺎرا ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ

ﺗ ـﻨــﺎول "اﻟ ـﺸ ــﺎل" ﻓــﻲ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮه ،ﻣــﺎ ذﻛ ــﺮه ﺑﻨﻚ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ﻓ ــﻲ ﻧ ـﺸــﺮﺗــﻪ اﻹﺣ ـﺼــﺎﺋ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮﻳ ــﺔ ﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ،2018
اﻟـﻤـﻨـﺸــﻮرة ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻮﻗـﻌــﻪ ﻋـﻠــﻰ اﻹﻧ ـﺘــﺮﻧــﺖ ،ﺑــﺄن
رﺻـﻴــﺪ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ أدوات اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﺤﻠﻲ
)ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻨﺪات وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮرق ﻣﻨﺬ أﺑﺮﻳﻞ
 (2016اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  1.22ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮاه ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ ،2017
ﻟﻴﺼﺒﺢ  3.54ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرات ﻓــﻲ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ
 ،2018أي ﻣــﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ  8.8ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻌﺎم
 2018اﻟﺬي ﺳﻴﺒﻠﻎ  40.2ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )ﺗﻘﺪﻳﺮات
اﻟـ .(EIU
ووﻓﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
)اﻟﻌﺎﺋﺪ( ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟـﻌــﺎم ،ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ
 3.25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ  3.37ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وﻟ ـﻤــﺪة  3ﺳ ـﻨــﻮات  3.37ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وﻟ ـﻤــﺪة 5
ﺳﻨﻮات  3.50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻟﻤﺪة  7ﺳﻨﻮات 3.62
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻟﻤﺪة  10ﺳﻨﻮات  3.87ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ ،ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ اﻟـﺒـﻨــﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺑﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  100ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ أدوات
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺤﻠﻲ ) 100ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
دﻳﺴﻤﺒﺮ .(2017
وﺗ ــﺬﻛ ــﺮ ﻧ ـﺸ ــﺮة ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي أن
إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـﺘـﺴـﻬـﻴــﻼت اﻻﺋـﺘـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ
 ،2018ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  36.90ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ
ﻧﺤﻮ  55.4ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣــﻮﺟــﻮدات
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  1.53ﻣﻠﻴﺎر
دﻳﻨﺎر أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  4.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ .2017
وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻧﺤﻮ
 15.85ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ  43ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ )ﻧﺤﻮ

 15.06ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ (2017
وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  5.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ .وﺑﻠﻐﺖ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻘﺴﻄﺔ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ 11.72
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ  74ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﻧﺼﻴﺐ
اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻬ ـﻴــﻼت اﻟ ـﻤ ـﻘــﺪﻣــﺔ ﻟـ ـﺸ ــﺮاء أوراق ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ
ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ  2.69ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ
ﻧـﺤــﻮ  17ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
وﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟـﻘــﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻧﺤﻮ
 1.06ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎر ﻧﺤﻮ  8.26ﻣﻠﻴﺎرات
دﻳﻨﺎر أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ  22.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ )ﻧﺤﻮ  7.94ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
دﻳﺴﻤﺒﺮ  (2017أي أن ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
اﻹﺋ ـﺘ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻼت ﺷـﺨـﺼـﻴــﺔ وﻋ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ،
وﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺘـﺠــﺎرة ﻧﺤﻮ  3.28ﻣـﻠـﻴــﺎرات دﻳﻨﺎر
أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ  8.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ )ﻧﺤﻮ 3.34
ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرات دﻳ ـﻨــﺎر ﻓــﻲ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ ،(2017
وﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ ﻧـﺤــﻮ  1.99ﻣـﻠـﻴــﺎر دﻳـﻨــﺎر
أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ  5.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ )ﻧﺤﻮ 1.87
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،(2017وﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﻧﺤﻮ  1.99ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ
ﻧﺤﻮ  5.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ )ﻧﺤﻮ  1.85ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ  (2017وﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -ﻏﻴﺮ اﻟﺒﻨﻮك -ﻧﺤﻮ  1.06ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر
أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ  2.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ )ﻧﺤﻮ 1.31
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ .(2017
ً
وﺗ ـﺸ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻨ ـﺸ ــﺮة أﻳـ ـﻀ ــﺎ ،إﻟ ــﻰ أن إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ
اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ 43.48
ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨــﺎر ﻣﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ  65.3ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣ ــﻦ إﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻣ ـﻄ ـﻠ ــﻮﺑ ــﺎت اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ،
ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  1.34ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻋﻤﺎ ﻛﺎن
ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻓ ــﻲ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ  2017أي ﺑﻨﺴﺒﺔ

ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  3.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ .وﻳﺨﺺ ﻋﻤﻼء
اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨــﺎص ﻣــﻦ ﺗﻠﻚ اﻟــﻮداﺋــﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ً
اﻟﺸﺎﻣﻞ ،أي ﺷﺎﻣﻼ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى ،ﻣﺜﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -ﻻ
ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ -ﻧﺤﻮ  36.86ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر أي
ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ  84.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻧﺼﻴﺐ وداﺋﻊ
ﻋﻤﻼء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ
ﻧﺤﻮ  34.25ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ
 92.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻣــﺎ ﻳﻌﺎدل ﻧﺤﻮ  2.61ﻣﻠﻴﺎر
دﻳ ـﻨ ــﺎر ﺑــﺎﻟـﻌـﻤــﻼت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴــﺔ ﻟـﻌـﻤــﻼء اﻟـﻘـﻄــﺎع
ً
اﻟﺨﺎص أﻳﻀﺎ.
أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻋـﻠــﻰ وداﺋ ــﻊ اﻟـﻌـﻤــﻼء ﻷﺟ ــﻞ ،ﺑـﻜــﻞ ﻣــﻦ اﻟــﺪﻳـﻨــﺎر
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟ ــﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2017ﻓﺘﺬﻛﺮ اﻟﻨﺸﺮة أن اﻟـﻔــﺮق ﻓﻲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ وداﺋــﻊ اﻟﻌﻤﻼء
ﻷﺟ ــﻞ ﻣ ــﺎزال ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟــﺪﻳـﻨــﺎر اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮﺗﻴﻦ ،إذ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  0.78ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻮداﺋﻊ
ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ،وﻧﺤﻮ  0.65ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻮداﺋﻊ  3أﺷﻬﺮ،
وﻧﺤﻮ  0.59ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻮداﺋﻊ  6أﺷﻬﺮ ،وﻧﺤﻮ 0.53
ً
ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻮداﺋﻊ  12ﺷﻬﺮا.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛــﺎن ذﻟــﻚ اﻟـﻔــﺮق ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ
 2017ﻧﺤﻮ  0.72ﻧﻘﻄﺔ ﻟــﻮداﺋــﻊ ﺷﻬﺮ واﺣــﺪ،
وﻧ ـﺤــﻮ  0.71ﻧـﻘـﻄــﺔ ﻟ ــﻮداﺋ ــﻊ  3أﺷ ـﻬ ــﺮ ،وﻧـﺤــﻮ
 0.71ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻮداﺋﻊ  6أﺷﻬﺮ ،وﻧﺤﻮ  0.63ﻧﻘﻄﺔ
ً
ﻟﻮداﺋﻊ  12ﺷﻬﺮا.
وﺑ ـﻠ ــﻎ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﺳــﻂ اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮي ﻟ ـﺴ ـﻌــﺮ ﺻــﺮف
ا ﻟــﺪ ﻳـﻨــﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓــﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻧﺤﻮ  303.76ﻓﻠﻮس ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﻜﻞ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ -0.6
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﺪﻳﺴﻤﺒﺮ
 2017ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  301.90ﻓﻠﺲ ﻛﻮﻳﺘﻲ،
ﻟﻜﻞ دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ.

ﺧﻼﺻﺔ ﻣﺆداﻫﺎ أن اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻓﺎﺋﻀﺎ
ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  3.578ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر،
ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻢ اﻟـ %10ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات
ﻟـﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ اﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃــﻲ اﻷﺟ ـﻴ ــﺎل
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻧﺸﺮه

ﻣ ــﻦ دون اﻟ ـﻨ ـﺼ ــﺢ ﺑ ــﺎﻋ ـﺘ ـﻤ ــﺎده،
ﻋﻠﻤﺎ أن ﻣﻌﺪل اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺸﻬﺮي
ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ورﻗ ـ ـ ــﻢ اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺾ ﻣـ ــﻊ ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ
اﻟـﺴـﻨــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ أﺳــﺎﺳــﺎ
ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وإﻧﺘﺎﺟﻪ ﻟﻤﺎ

اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري
ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ

ﺑﻠﻐﺖ  ٢٧١ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﺮاﺟﻊ  ٪٤٨ﻋﻦ ﺗﺪاوﻻت دﻳﺴﻤﺒﺮ

ذﻛﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ "اﻟﺸﺎل" أن آﺧﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ا ﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮ ﻓ ــﺮة ﻓـ ــﻲ وزارة ا ﻟ ـ ـﻌـ ــﺪل -إدارة
اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري واﻟ ـﺘــﻮﺛ ـﻴــﻖ) -ﺑﻌﺪ
اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤﺮﻓﻲ وﻧﻈﺎم
اﻟ ـﺸــﺮﻳــﻂ اﻟ ـﺴــﺎﺣ ـﻠــﻲ( ﺗـﻈـﻬــﺮ اﻧـﺨـﻔــﺎض
ﺳـﻴــﻮﻟــﺔ ﺳ ــﻮق اﻟـﻌـﻘــﺎر ﻓــﻲ ﺷـﻬــﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ ،2018
إذ ﺑﻠﻐﺖ ﺟﻤﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺗ ــﺪاوﻻت اﻟﻌﻘﻮد
واﻟــﻮﻛــﺎﻻت ﻟﻴﻨﺎﻳﺮ ﻧﺤﻮ  271.4ﻣﻠﻴﻮن
دﻳ ـﻨ ــﺎر ،وﻫ ــﻲ ﻗـﻴـﻤــﺔ أدﻧ ــﻰ ﺑـﻤــﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ
 48ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺷﻬﺮدﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ  2018اﻟ ـﺒــﺎﻟ ـﻐــﺔ ﻧ ـﺤــﻮ 521.5
ً
ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮﻧــﺎ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ارﺗ ـﻔ ـﻌــﺖ ﺑ ـﻤــﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ
 11.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ
 ،2018ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ آﻧﺬاك ﻧﺤﻮ
 243.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
ووﻓﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ "اﻟﺸﺎل" ﺗﻮزﻋﺖ ﺗﺪاوﻻت
ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﺤﻮ  246.1ﻣﻠﻴﻮن
ً
ً
دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﻋ ـ ـﻘـ ــﻮدا ،وﻧ ـﺤ ــﻮ  25.4ﻣـﻠـﻴــﻮﻧــﺎ
وﻛ ــﺎﻻت ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺑـﻠــﻎ ﻋ ــﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت
اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻟ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮ  521ﺻـﻔـﻘــﺔ،
ً
ﺗﻮزﻋﺖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  473ﻋﻘﻮدا و 48وﻛﺎﻻت.
ﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ ،ﺣ ـﺼــﺪت ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻷﺣﻤﺪي أﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑـ 142
ﺻﻔﻘﺔ وﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻨﺤﻮ  27.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،ﺗﻠﻴﻬﺎ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣـﺒــﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑ ـ  134ﺻﻔﻘﺔ
وﺗﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ  25.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺣﻈﻴﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺠﻬﺮاء ﺑﺄدﻧﻰ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑـ  28ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻨﺤﻮ
 5.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺪاوﻻت ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻜﻦ
اﻟـ ـﺨ ــﺎص ﻧ ـﺤــﻮ  126.4ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﻨﺤﻮ  17.6-ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ
 153.4ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ إ ﻟــﻰ ﻧﺤﻮ  46.6ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺗــﺪاوﻻت اﻟﻌﻘﺎر،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  29.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ
دﻳﺴﻤﺒﺮ .2018
وﺑﻠﻎ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﺪاوﻻت
ً
اﻟـﺴـﻜــﻦ اﻟ ـﺨــﺎص ﺧ ــﻼل آﺧ ــﺮ  12ﺷـﻬــﺮا
ﻧﺤﻮ  117.9ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،أي إن ﻗﻴﻤﺔ
ﺗـ ــﺪاوﻻت ﺷـﻬــﺮ ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ 2019أﻋـﻠــﻰ ﺑﻤﺎ
ﻧﺴﺒﺘﻪ  7.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪل.
واﻧـ ـﺨـ ـﻔ ــﺾ ﻋـ ـ ــﺪد اﻟـ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت ﻟ ـﻬــﺬا
اﻟﻨﺸﺎط إﻟﻰ  386ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 459
ﺻﻔﻘﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018وﺑﺬﻟﻚ ﺑﻠﻎ
ﻣﻌﺪل ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟــﻮاﺣــﺪة ﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺴﻜﻦ اﻟـﺨــﺎص ﺣــﻮل  327أﻟــﻒ دﻳﻨﺎر
ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﺑ ـﻨ ـﺤــﻮ  334أﻟـ ــﻒ دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﻓــﻲ
دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018أي ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﺤﺪود
 2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.وﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺪاوﻻت ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻜﻦ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻧﺤﻮ  96.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
أي ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺤﻮ  56.5-ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ )دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ
 (2018ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  221.6ﻣﻠﻴﻮن
دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،واﻧ ـﺨ ـﻔ ـﻀــﺖ ﻣـﺴــﺎﻫـﻤـﺘـﻬــﺎ ﻣﻦ
ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  35.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  42.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ
دﻳﺴﻤﺒﺮ .2018
وﺑﻠﻎ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﺪاوﻻت
ﻧـﺸــﺎط اﻟﺴﻜﻦ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎري ﺧــﻼل 12
ً
ﺷ ـﻬــﺮا ﻧـﺤــﻮ  134.7ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ،أي
إن ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺪاوﻻت ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ أدﻧﻰ ﺑﻤﺎ
ﻧﺴﺒﺘﻪ  28.4-ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪل
ً
 12ﺷﻬﺮا.
واﻧـﺨـﻔــﺾ ﻋ ــﺪد ﺻـﻔـﻘــﺎﺗــﻪ إﻟ ــﻰ 123
ﺻ ـﻔ ـﻘ ــﺔ ﻣـ ـﻘ ــﺎر ﻧ ــﺔ ب  196ﺻ ـﻔ ـﻘ ــﺔ ﻓــﻲ
دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ  ،2018وﺑ ــﺬﻟ ــﻚ ﺑ ـﻠ ــﻎ ﻣ ـﻌــﺪل
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻜﻦ

 %5.9ﻧﻤﻮ ﻣﻮﺟﻮدات »اﻟﺨﻠﻴﺞ« ﻟﺘﺒﻠﻎ  332.9ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ً
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﺳﺠﻠﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺧﻼل ٢٠١٨

ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﻟﺸﺎل« إن ﺑﻨﻚ
اﻟﺨﻠﻴﺞ أﻋﻠﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟﻪ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٨واﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻴﺮ ً إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ ﺣﻘﻖ
أرﺑﺎﺣﺎ )ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ(
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  ٥٦ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﻨﺤﻮ  ٨.٧ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر أو ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ
.٪١٨.٢

أﻓﺎد ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﻟﺸﺎل« ﺑﺄن ﺟﻤﻠﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺨﻠﻴﺞ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺤﻮ  13.07ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ
ً
 ،%7.2وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  194.45ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ 181.38
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم  .2017وﻳﻌﻮد اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات إﻟﻰ
ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺪ ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﻨﺤﻮ  20.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
ً
وﺻــﻮﻻ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ  152.6ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  132.2ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺒﻨﻚ أي أرﺑﺎح ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻣﺘﺎﺣﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  2.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ .2017
ﻓــﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ارﺗﻔﻌﺖ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﻘﻴﻤﺔ أﻗــﻞ ﻣــﻦ ارﺗـﻔــﺎع ﺟﻤﻠﺔ اﻹﻳـ ــﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺑﻨﺤﻮ  2.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  67ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺤﻮ  64.3ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،2017وﺗﺤﻘﻖ
ذﻟــﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗـﻔــﺎع ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.
وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻹﻳ ــﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻧﺤﻮ  %34.5ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ .%35.4
وارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﺑﻨﺤﻮ  1.2ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أي
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗـﻔــﺎع ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  ،%1.8وﺻ ــﻮﻻ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ 67.9
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  66.7ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،وﻋﻠﻴﻪ ،ارﺗﻔﻊ ﻫﺎﻣﺶ
ً
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺒﻨﻚ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺿﺌﻴﻼ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  %23.38ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻨﺤﻮ  %23.31ﻓﻲ ﻋﺎم .2017
وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺪ
ارﺗﻔﻊ ﺑﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  332.9ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ،%5.9
ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  6.016ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ 5.683
ﻣﻠﻴﺎرات ﻓﻲ ﻋﺎم  .2017وارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺪ ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ﻟﻠﻌﻤﻼء

ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
أي اﻟ ـﺸ ـﻬــﻮر اﻟ ـﺜــﻼﺛــﺔ اﻟ ـﻘــﺎدﻣــﺔ،
وﻧﺘﻮﻗﻊ ﻟﻪ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ إﻟﻰ ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ  1و 1.5ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ اﻟﻬﺎﺑﻂ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

ﺑﻨﺤﻮ  141.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أو ﻧﺤﻮ  ،%3.7ﻟﻴﺼﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟ ـﻘــﺮوض إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ  3.950ﻣـﻠـﻴــﺎرات ) %65.7ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدات( ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ  3.809ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرات ) %67ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات( ﻓﻲ ﻋﺎم .2017
ً
وارﺗﻔﻊ أﻳﻀﺎ ،ﺑﻨﺪ ﻧﻘﺪ وﻧﻘﺪ ﻣﻌﺎدل ﺑﻨﺤﻮ  266.7ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر أو ﺑﻨﺤﻮ  ،%56.1ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  742.1ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ )%12.3
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات( ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  475.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
) %8.4ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات( .ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺪ أذوﻧﺎت
ً
وﺳﻨﺪات ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺑﻨﺤﻮ  171ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ
 395.7ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ) %6.6ﻣــﻦ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟ ـﻤــﻮﺟــﻮدات( ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻨﺤﻮ  566.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) %10ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات(
ﻓﻲ ﻋﺎم .2017
وﺗﺸﻴﺮ اﻷرﻗﺎم إﻟﻰ أن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺒﻨﻚ )ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﺣﺘﺴﺎب
ً
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ( ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺤﻮ  305.5ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  %6ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  5.388ﻣﻠﻴﺎرات،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  2017ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  5.082ﻣﻠﻴﺎرات.
وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ﻟﻠﻌﻤﻼء إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟ ــﻮداﺋ ــﻊ واﻷرﺻ ـ ــﺪة ﻧـﺤــﻮ  %76.6ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﻨﺤﻮ .%78.2
وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻧﺤﻮ  %89.55ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  %89.42ﻓﻲ ﻋﺎم .2017
وﺗﺸﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،إﻟــﻰ أن ﺟﻤﻴﻊ
ً
ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻋــﺎم  ،2017إذ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل رأس اﻟﻤﺎل
ً
) (ROCﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  %18.6ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﻨﺤﻮ  ،%15.8وارﺗﻔﻊ

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ )(ROE
ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  %9.2ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻋﻨﺪ .%8.2
وارﺗـ ـﻔ ــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﻌــﺎﺋــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻌــﺪل ﻣ ــﻮﺟ ــﻮدات
ً
اﻟﺒﻨﻚ ) (ROAﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  %0.97ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﻨﺤﻮ
 ،%0.86وارﺗﻔﻌﺖ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ) (EPSﺣﻴﻦ
ً
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  20ﻓﻠﺴﺎ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ رﺑﺤﻴﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم
ً
 2017اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  17ﻓﻠﺴﺎ ،وﺑﻠﻎ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻟﺴﻌﺮ/
رﺑـﺤـﻴــﺔ اﻟـﺴـﻬــﻢ اﻟ ــﻮاﺣ ــﺪ ) (P/Eﻧـﺤــﻮ  12.6ﻣ ــﺮة )أي
ﺗﺤﺴﻦ( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  14ﻣﺮة ،وﺗﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ارﺗﻔﺎع رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻨﺤﻮ  ،%17.6ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎرﺗﻔﺎع أﻗﻞ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮﻗﻲ ﻟﻠﺴﻬﻢ وﺑﺤﺪود .%5.9
وﺑ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻎ ﻣـ ـ ــﺆﺷـ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎﻋ ـ ــﻒ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌ ـ ــﺮ /اﻟـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻤ ــﺔ
ا ﻟ ــﺪ ﻓـ ـﺘ ــﺮ ﻳ ــﺔ )  (P/Bﻧـ ـﺤ ــﻮ  1.22ﻣ ـ ـ ــﺮة ،ﻣ ـﻘ ــﺎر ﻧ ــﺔ
ﺑﻨﺤﻮ  1.21ﻣﺮة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  .2017وأﻋﻠﻦ
اﻟﺒﻨﻚ ﻋــﻦ ﻧﻴﺘﻪ ﺗــﻮزﻳــﻊ  %10أرﺑــﺎﺣــﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ،
أي ﻣــﺎ ﻳـﻌــﺎدل  10ﻓﻠﻮس ﻋــﻦ اﻟﺴﻬﻢ
اﻟــﻮاﺣــﺪ ،وﻫــﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺴﻬﻢ ﻗﺪ
ً
ً
ﺣـﻘــﻖ ﻋ ــﺎﺋ ــﺪا ﻧ ـﻘــﺪﻳــﺎ ﺑـﻠـﻐــﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ
 %4ﻋـﻠــﻰ ﺳـﻌــﺮ اﻹﻗ ـﻔــﺎل ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ً
دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018واﻟﺒﺎﻟﻎ  252ﻓﻠﺴﺎ
ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ،وﺑﻠﻐﺖ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت
اﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ  9ﻓـﻠــﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻋــﻦ ﻋــﺎم
 ،2017أي أن اﻟﺒﻨﻚ زاد ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى
ﺗﻮزﻳﻌﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻋﺎم .2018

اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎري ﻧ ـﺤــﻮ  784أﻟـ ــﻒ دﻳ ـﻨــﺎر
ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﻨـﺤــﻮ  1.1ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ﻓﻲ
دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018أي ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﺤﺪود
 30.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺗ ــﺪاوﻻت اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺘﺠﺎري إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  47.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
أي اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﺤﻮ  67.6-ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ
ﻧﺤﻮ  146.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
واﻧ ـﺨ ـﻔ ـﻀ ــﺖ ﻣ ـﺴــﺎﻫ ـﻤ ـﺘــﻪ ﻓ ــﻲ ﻗـﻴـﻤــﺔ
اﻟ ـﺘــﺪاوﻻت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ %17.5
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  %28.1ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ
 .2018وﺑـ ـﻠ ــﻎ ﻣـ ـﻌ ــﺪل ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ ﺗـ ـ ــﺪاوﻻت
ً
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ﺧﻼل  12ﺷﻬﺮا ﻧﺤﻮ
 50.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،أي إن ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺪاوﻻت
ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ أدﻧﻰ ﺑﻨﺤﻮ  6.4-ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺧﺮ  12ﺷﻬﺮا.
وﺑ ـ ـﻠـ ــﻎ ﻋ ـ ـ ــﺪد ﺻـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎﺗ ــﻪ  11ﺻ ـﻔ ـﻘــﺔ
ﻣـﻘــﺎر ﻧــﺔ ب  24ﺻﻔﻘﺔ ﻟﺸﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ
 ،2018وﺑﺬﻟﻚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ
اﻟــﻮاﺣــﺪة ﻟﺸﻬﺮ ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ 2019ﻧﺤﻮ 4.3
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪل دﻳﺴﻤﺒﺮ
 2018اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺤﻮ  6.1ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر،
أي ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﺤﺪود  29.3-ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺪاوﻻت ﺷﻬﺮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺑﻤﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻔﺎﺋﺘﺔ )ﻳﻨﺎﻳﺮ (2018ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻬﺎ ﺣﻘﻘﺖ
ً
ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ  243.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  271.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،أي ﺑﻤﺎ
ﻧﺴﺒﺘﻪ  11.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ.
وﺷ ـﻤ ــﻞ اﻻرﺗ ـ ـﻔـ ــﺎع ﺳ ـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  192.9ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
وﻧـﺸــﺎط اﻟﺴﻜﻦ اﻟـﺨــﺎص ﺑﻨﺴﺒﺔ 33.8
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ اﻧـﺨـﻔـﻀــﺖ ﺳـﻴــﻮﻟــﺔ
ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻜﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﻨﺴﺒﺔ 26.8-
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
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ً
ً
ً
»ﺑﻴﺘﻚ« ﻳﻔﺘﺘﺢ ﻓﺮﻋﺎ ﻣﺼﺮﻓﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺮوان

١٥

اﻗﺘﺼﺎد

»ﻏﻠﻮﺑﻞ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ«» :اﻟﻮﻃﻨﻲ« أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ
اﻟﻨﺎﻫﺾ :ﻧﻌﺰز وﺟﻮدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ٢٠١٩
ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻣﺎزن
اﻟﻨﺎﻫﺾ إن ﻓﺮع اﻟﻘﻴﺮوان
ﻳﺸﻜﻞ إﺿﺎﻓﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻔﺮوع
وﺧﺪﻣﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت.

أﺷـ ـ ــﺎد ﻣ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻆ اﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻤــﺔ
ﺛــﺎﺑــﺖ اﻟـﻤـﻬـﻨــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪور اﻟﻤﻬﻢ
اﻟـ ـ ــﺬي ﻳ ــﺆدﻳ ــﻪ ﺑ ـﻴ ــﺖ اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ "ﺑﻴﺘﻚ" ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻗﺪرﺗﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ،ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺢ
ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ وأﻫــﻢ وأﻗــﻮى ﻣﺼﺎرف
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ،ﻣ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻌــﺪ ﻣـﻔـﺨــﺮة
ﻟــﻼﻗـﺘـﺼــﺎد اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ،وﻳـﺨــﺪم
اﻟـﻌـﻤـﻴــﻞ ﺑـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ ﻛ ــﻞ اﻟـﺤـﻠــﻮل
واﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻠﺒﻲ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ.
وﻗـ ــﺎل اﻟـﻤـﻬـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻓﺘﺘﺎح
ﻓـ ـ ــﺮع "ﺑـ ـﻴـ ـﺘ ــﻚ" ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺮوان
ﺑـﺤـﻀــﻮر اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ "ﺑـ ـ ـﻴـ ـ ـﺘ ـ ــﻚ" ﻣـ ـ ــﺎزن
اﻟﻨﺎﻫﺾ وﻋــﺪد ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻲ
اﻟـﺒـﻨــﻚ وﻣـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ،
إن "ﺑﻴﺘﻚ" ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ
دوره اﻻ ﻗ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدي ،ﺑـ ـ ــﺪور
اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ واﺳ ـ ــﻊ ﻳ ـﻤ ـﺘــﺪ إﻟــﻰ
ﺷــﺮاﺋــﺢ ﻛـﺜـﻴــﺮة ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻷﻋﻤﺎل ،اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﺪف ﺗـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ
وﺧﺪﻣﺔ أﻓﺮاده.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ،ﻗ ــﺎل اﻟـﻨــﺎﻫــﺾ،
إن ﻓ ـ ــﺮع "ﺑـ ـﻴـ ـﺘ ــﻚ" ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ
اﻟﻘﻴﺮوان ﻳﻘﺪم ﺑﺎﻗﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻼء ،ﻓ ــﻲ إﻃ ـ ــﺎر اﻟ ـﺤــﺮص
ﻋـﻠــﻰ ﺗــﻮﺳـﻴــﻊ ﻧ ـﻄــﺎق اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ
واﻟـ ـﻘ ــﺪرة ﻋ ـﻠــﻰ اﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻌــﺎب ﻛﻞ

ﺧﻠﻴﻔﺔ :اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ أﺳﺲ دﻋﻢ رﻳﺎدة اﻟﺒﻨﻚ

اﻟﻨﺎﻫﺾ واﻟﻤﻬﻨﺎ ﻳﻘﺼﺎن ﺷﺮﻳﻂ اﻻﻓﺘﺘﺎح
ً
اﻟﻌﻤﻼء ،ﻧﻈﺮا إﻟــﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﻈﻰ
ﺑ ــﻪ ﻓـ ـ ــﺮوع "ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ" ﻣ ــﻦ إﻗ ـﺒ ــﺎل
واﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻊ ﻟـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰ وﺷـ ـﻤ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ.
وأﺿﺎف اﻟﻨﺎﻫﺾ ،أن اﻟﻔﺮع
ﻳﺸﻜﻞ إﺿﺎﻓﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻻﻧ ـﺘ ـﺸ ــﺎر اﻟ ـﺠ ـﻐــﺮاﻓــﻲ ﻟ ـﻔــﺮوع
وﺧﺪﻣﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت "ﺑﻴﺘﻚ" ﻓﻲ
ً
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ
واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وا ﻟ ـﻜ ــﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ وﻓﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ اﻟﻔﺮع ،ﺣﺘﻰ ﻳﺆدي
دوره ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼء "ﺑﻴﺘﻚ"
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ.
وذﻛـ ـ ــﺮ أن "اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺮوان" ﻫــﻮ
اﻟـ ـﻔ ــﺮع رﻗـ ــﻢ  62ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ،
ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ وﺻ ــﻞ ﻋ ــﺪد اﻟ ـﻔــﺮوع

اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺪات
ً
إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ  45ﻓـ ـ ـ ــﺮﻋـ ـ ـ ــﺎ ،ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ
ﻳـﻨـﻔــﺮد "ﺑـﻴـﺘــﻚ" ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ا ﻟـﺴــﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ
ﻓ ـ ــﺮوع ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻴــﺪات ،ﻣ ـﻤــﺎ ﻳــﺆﻛــﺪ
اﻻﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺰام ﺑ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻤــﻮل
ا ﻟـﻤــﺎ ﻟــﻲ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ
وﻣـﻨـﺘـﺠــﺎﺗـﻨــﺎ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺗﺸﻤﻞ
ﻛ ــﻞ ﻓ ـﺌــﺎت اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ ،وﻣـﻨـﻬــﻢ
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺪات اﻟ ـﻠــﻮاﺗــﻲ ﻻ ﻳﺤﺒﺬن
زﻳـ ـ ـ ــﺎرة اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺮوع اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺨــﺪم
اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺪات ﻓ ــﻲ آن
واﺣﺪ.
و ﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺖ إ ﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ أن " ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻚ"
ﻳ ـﺘ ـﻤ ـﺘــﻊ ﺑـ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪة ﻋـ ـﻤ ــﻼء ﻫــﻲ
اﻷﻛ ـﺒــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟـﺴــﻮق
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،وأن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 800
أﻟـ ــﻒ ﻋ ـﻤ ـﻴــﻞ ﻳ ـ ـ ــﺰورون "ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ"
ً
ﺷـﻬــﺮﻳــﺎ ،أي ﻧﺤﻮ  10ﻣﻼﻳﻴﻦ

ً
ً
ﻋ ـﻤ ـﻴ ــﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮﻳـ ــﺎ ،ﻣـ ـ ــﺆﻛـ ـ ــﺪا أن
ﻣﺴﺘﻮى ر ﺿــﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻳﺸﻬﺪ
ً
ً
ﺗـ ـﺤـ ـﺴـ ـﻨ ــﺎ ﻣـ ـﻠـ ـﺤ ــﻮﻇ ــﺎ ﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرات اﻟـﻤـﺘـﻨــﻮﻋــﺔ ﺑﻄﺮح
ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت وﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت ﻣـﺒـﺘـﻜــﺮة
وﻣـﻠـﺒـﻴــﺔ ﻟ ـﻄـﻤــﻮﺣــﺎت اﻟـﻌـﻤــﻼء
وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ.
وﺷ ــﺪد ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺤــﺮص ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻤﺮار ﺟﻬﻮد ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺳﺎﺋﻞ
ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺔ واﻟـ ـﺘ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺰ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻃﺮح اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮﻓـ ـﻴ ــﺔ اﻹﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ،
وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ،
اﻟﺬي ﻛﺎن آﺧﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ إﻃﻼق
أول روﺑــﻮﺗــﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﻣ ـﻨ ـﺤــﺖ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺔ "ﻏ ـﻠ ــﻮﺑ ــﻞ ﻓ ــﺎﻳ ـﻨ ــﺎﻧ ــﺲ" اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺟﺎﺋﺰة "أﻓﻀﻞ
ﺑﻨﻚ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ" ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻌﺎم
 ،2019وﻫﻮ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﺗ ـﻌــﺪ ﻣـﺠـﻠــﺔ "ﻏ ـﻠــﻮﺑــﻞ ﻓــﺎﻳـﻨــﺎﻧــﺲ" اﻟ ـﺘــﻲ أﺳـﺴــﺖ
ﻋــﺎم  1987وﻣﻘﺮﻫﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻼت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﺻ ــﺪار أﻛﺜﺮ
ً
ﻣ ــﻦ  50أﻟ ــﻒ ﻧـﺴـﺨــﺔ ﺷ ـﻬــﺮﻳــﺎ ﺗ ــﻮزع ﻓ ــﻲ  188دوﻟ ــﺔ
ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
واﺳـﺘـﻨــﺪت اﻟﻤﺠﻠﺔ إﻟــﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻔﺎﺋﺰة ،ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻬﺎ
اﻟﺴﻨﻮي ﻵراء ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ وﺧﺒﺮاء ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟ ــﻰ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻷﺑ ـﺤ ــﺎث اﻟ ـﺼ ــﺎدرة ﻋــﻦ ﺟﻬﺎت
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗـﻌـﺘـﻤــﺪ ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات وﻣـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أداء اﻟﺒﻨﻮك.
وﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻳﻮﻟﻴﻮ  2017وﺣﺘﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ .2018
وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﺋﻴﺲ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ "اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﻣﺎﻟﻚ
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ ،إن اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ أﻓﻀﻞ
ﺑﻨﻚ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻌﺎم
ً
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻳﺄﺗﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﻌﻤﻼء
ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ وأداﺋــﻪ اﻟﻘﻮي وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت".
وأﺿﺎف ﺧﻠﻴﻔﺔ ،أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﻟﻤﻤﻴﺰة
ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ اﻷﺳــﺲ اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﻟــﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻲ
ً
ً
ﺗﻤﻨﺤﻪ اﻟﺮﻳﺎدة ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﺤﻠﻴﺎ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺎ،

ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ،
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻚ أن ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻌﻴﻪ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
واﻷدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻋﻤﻼﺋﻪ
وﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬﻢ.
وأوﺿﺢ أن ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻮﻗﻊ
ﻣﺘﻘﺪم ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ أﻓﻀﻞ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻣﺘﻼﻛﻪ أوﺳﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮوع ﻣﺤﻠﻴﺔ
وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ووﺟﻮده ﻓﻲ أﻫﻢ ﻋﻮاﺻﻢ اﻟﻤﺎل واﻷﻋﻤﺎل
ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺗﻐﻄﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻮق ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء وﻣﻼء ﺗﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ.

»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﺎل »اﻟﺨﻠﻴﺞ« ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻔﺎﺋﺰة ﺑﺠﺎﺋﺰة ﺣﺴﺎب اﻟﺮاﺗﺐ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ »اﻟﺘﺠﺎري« ﻓﺮﺣﺔ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﺎل
ﺗ ـ ــﺰاﻣـ ـ ـﻨ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ــﻊ اﻻﺣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔ ـ ــﺎﻻت
اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟــﻸ ﻋـﻴــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
ﻗ ـ ـ ــﺎم ﻓـ ــﺮﻳـ ــﻖ ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﻲ ﺑ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟـﻌـﻤــﺎل
اﻟ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﻮﺟـ ـ ـ ــﻮدﻳـ ـ ـ ــﻦ ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ــﻮﻗ ـ ــﻊ
ﻋـﻤـﻠـﻬــﻢ ﻓ ــﺮﺣ ــﺔ اﻷﻋ ـ ـﻴـ ــﺎد ،وذﻟ ــﻚ
ﺑـ ـﺘ ــﻮزﻳ ــﻊ اﻟـ ـﻬ ــﺪاﻳ ــﺎ اﻟ ـﺘ ــﺬﻛ ــﺎرﻳ ــﺔ
وأﻋ ــﻼم اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،اﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﻬﺬه
اﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ،ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
ﺣـﻤـﻠــﺔ "ﻫ ـ ـ ﱢـﻮن ﻋـﻠـﻴـﻬــﻢ" ،اﻟــﺮاﻣـﻴــﺔ
إﻟ ــﻰ إدﺧـ ــﺎل اﻟـﺒـﻬـﺠــﺔ واﻟ ـﺴ ــﺮور

ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻮس ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺮة
ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،أﻛﺪت ﻧﺎﺋﺒﺔ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟـﻌــﺎم– ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ،أﻣﺎﻧﻲ اﻟﻮرع ،اﻫﺘﻤﺎم
"اﻟﺘﺠﺎري" وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ
واﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ واﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗ ـﺨ ــﺪم أﻓ ـ ـ ــﺮاد اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ ﻛــﺎﻓ ــﺔ،
وﺗﺎﺑﻌﺖ" :ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﺣﺘﻔﺎﻻﺗﻨﺎ
ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻋﻴﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

رأﻳ ـﻨ ــﺎ ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻋ ـﻤــﺎل اﻟـﻨـﻈــﺎﻓــﺔ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺠﻤﻴﻞ اﻟﺸﻮارع
وﺗﻨﻈﻴﻔﻬﺎ ﻓﺮﺣﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻬﺬه
اﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ اﻟـﻐــﺎﻟـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻗﻠﻮب
اﻟﺠﻤﻴﻊ".
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ اﻟ ـ ــﻮرع" :ﻳ ـﻘــﻊ ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﺗﻖ ﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻋﺐء رﻓﻊ
اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗ ــﺎت،
واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـ ــﺰداد إﻟـ ــﻰ ﺣ ــﺪ ﻣ ــﺎ ﻣــﻊ
اﻻﺣ ـﺘ ـﻔــﺎﻻت ﺑــﺎﻷﻋ ـﻴــﺎد" ،ﻣــﺆﻛــﺪة
أن "اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺎري" ﻳ ـ ـ ــﺪرك أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ

ﻋ ـﻤــﺎل اﻟـﻨـﻈــﺎﻓــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،وﻳﺴﻌﻰ دوﻣﺎ إﻟﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ ﺳﺒﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺪﻋﻢ
ﻟﻬﻢ ،وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﺮﺣﺔ اﻷﻋﻴﺎد
ﺿـﻤــﻦ أﺟ ـﻨــﺪة ُﻣ ـﻌــﺪة ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
ﺣﻤﻠﺔ "ﻫﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ".
ووﺟـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮرع اﻟـ ـﺸـ ـﻜ ــﺮ
ﻟ ـﻤ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﻲ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
وﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ.

اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﻣﻘﺮه
اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ ﻓ ــﻮزﻳ ــﺔ ﻣـﻨـﺼــﻮر أﻣـﻴــﺮ
ﻋـ ـﻠ ــﻲ ،ﺻ ــﺎﺣ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﺤ ــﻆ اﻟـﺴـﻌـﻴــﺪ
اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰة ﺑــﺄﻛ ـﺒــﺮ ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة ﻟـﺤـﺴــﺎب
اﻟـ ــﺮاﺗـ ــﺐ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ وﻗـﻴـﻤـﺘـﻬــﺎ
 250000دﻳﻨﺎر ،وذﻟﻚ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،وﻛ ــﺎن ﻓــﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ
ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓــﻲ اﻟﺒﻨﻚ،
اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻨﺄوﻫﺎ وﺳﻠﻤﻮﻫﺎ اﻟﺠﺎﺋﺰة.
وﻗـ ــﺎل ﺑـﻨــﻚ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ﻓ ــﻲ ﺑـﻴــﺎن
ﺻ ـ ـﺤـ ــﺎﻓـ ــﻲ أﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ،إﻧ ـ ـ ـ ــﻪ أﺟ ـ ـ ــﺮى
اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺮاﺗﺐ
ﻓــﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣــﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟـﺠــﺎري،
ﺿـﻤــﻦ اﺣـﺘـﻔــﺎﻟـﻴــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ أﻗﻴﻤﺖ
ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﺮوج ،أﻋﻠﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ً
اﺳﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاء ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻋﺒﺮ إذاﻋ ــﺔ رادﻳ ــﻮ ﻧﺒﺾ اﻟﻜﻮﻳﺖ
 88.8إف إم.
وﻋـ ـﺒ ــﺮت ﻓ ــﻮزﻳ ــﺔ ﻋ ــﻦ ﻓــﺮﺣـﺘـﻬــﺎ
ﺑ ـﺘ ـﻠ ـﻘــﻲ ﺧ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـ ـﻔـ ــﻮز ،وﺗــﻮﺟ ـﻬــﺖ
ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺎﺟﺄة
راﺋـﻌــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻬــﺎ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن
ﺣﺴﺎب اﻟــﺮاﺗــﺐ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ "دأب
ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺰاﻳــﺎ
واﻟ ـﺠــﻮاﺋــﺰ اﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ اﻟـﻘـﻴـﻤــﺔ .وأﻧــﺎ
ً
ﺳـﻌـﻴــﺪة ﺟ ــﺪا ﺑ ــﺄن أﻛ ــﻮن اﻟـﻔــﺎﺋــﺰة

»ﺑﺮﻗﺎن« ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺑـ »اﻟﺜﺮﻳﺎ ﻟﻠﺮاﺗﺐ«
أﻋ ـﻠ ــﻦ ﺑ ـﻨ ــﻚ ﺑ ــﺮﻗ ــﺎن
ﻓﻮز أﻳﻤﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل
ﻣﻴﺮزا ﺑﺴﻴﺎرة ﻧﻴﺴﺎن
ﺑ ــﺎﺗ ــﺮول ذات اﻟــﺪﻓــﻊ
اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺧﻼل ﺳﺤﺐ
ﺣﺴﺎب اﻟﺜﺮﻳﺎ ﻟﻠﺮاﺗﺐ
اﻟﺸﻬﺮي.
وﻳﺤﺼﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﻓــﺮﺻــﺔ واﺣــﺪة
ﻟـ ـ ـ ــﺮﺑـ ـ ـ ــﺢ "ﻧ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎن
ﺑ ــﺎﺗ ــﺮول" ﻛــﻞ ﺷﻬﺮ،
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ  10دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻪ.
وأوﺿﺢ اﻟﺒﻨﻚ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺘﺢ "اﻟﺜﺮﻳﺎ" ،ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،أو
ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت ،وأﻧــﻪ ﻳﻤﻨﺢ ﺻﺎﺣﺒﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻴﺰات،
ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺤ ـﺼ ــﻮل ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻗ ـ ــﺮض أو ﺑ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﺋ ـﺘ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﺗـﻨــﺎﺳــﺐ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ،واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض واﻟﺨﺼﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
اﻟﻌﺎم.

»اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ« ﺗﻘﺪم ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻓﻴﻠﻢ
»ﻟﻴﻐﻮ  «٢ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ
ﺗ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺖ اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮط اﻟ ـﺠ ــﻮﻳ ــﺔ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ رﻛﺎﺑﻬﺎ إﻟﻰ
وﺟـ ـﻬ ــﺎت ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ أي
ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان أﺧﺮى ،ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻣﻊ
اﻣﺘﻴﺎز ﻓﻴﻠﻢ "ﻟﻴﻐﻮ" ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﺘﻌﺪ
ﻟــﻼﻧ ـﺘ ـﻘــﺎل إﻟ ــﻰ ﻣ ـﻘــﺮﻫــﺎ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ
اﻟﻤﻤﻴﺰ ﺑﻤﻄﺎر إﺳﻄﻨﺒﻮل ،ﻋﺒﺮ
ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻷول ،أﺧ ـﻴــﺮا ،ﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻼﻣـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻤـ ـﺘ ــﻊ واﻷﺻ ـ ـﻠـ ــﻲ
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪ ،اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﻤ ــﺪ ﻋـﻠــﻰ
ﺷﺨﺼﻴﺎت ا ﻟـﺠــﺰء اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻐﺎﻣﺮات "ﻟﻴﻐﻮ".
ﻓ ـﻴ ـﻠ ــﻢ "ﻟ ـﻴ ـﻐ ــﻮ  "2ﻣـ ــﻦ إﻧ ـﺘ ــﺎج
"وارﻧ ـ ــﺮ ﺑـ ـ ــﺮاذرز" ،اﻟ ــﺬي ُﻳـﻌــﺮض
ﻓﻲ ﺻﺎﻻت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﻨﺬ  8ﻓﺒﺮاﻳﺮ .2019
وﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ "اﻟـ ـﺘ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ" أﻃ ـﻠ ـﻘــﺖ
ﻓــﻲ أﻏﺴﻄﺲ  2018أول ﻓﻴﺪﻳﻮ
"ﻟ ـﻴ ـﻐ ــﻮ" ﻟ ـﺴــﻼﻣــﺔ اﻟ ــﺮﻛ ــﺎب ﻋﻠﻰ
اﻹﻃــﻼق ،واﻟــﺬي ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮﺣﻰ
أﻳ ـﻀــﺎ ﻣ ــﻦ ﻓـﻴـﻠــﻢ "ﻟ ـﻴ ـﻐــﻮ" اﻷول،

وﺣ ـﻘ ــﻖ ذﻟ ــﻚ اﻟ ـﻔ ـﻴــﺪﻳــﻮ اﻧ ـﺘ ـﺸــﺎرا
ﻫـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﻼ ،ﺑـ ـﺤـ ـﺼ ــﻮﻟ ــﻪ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ 20
ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻓﻲ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ،
ﻟﻴﺤﺼﻞ ﺑﻌﺪ ذ ﻟــﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة
ذﻫ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ﺿ ـﻤ ــﻦ ﺟ ــﻮاﺋ ــﺰ "ﻛ ـﻠ ـﻴــﻮ"
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ.
وﻗـ ــﺎل ﻣـﺤـﻤــﺪ آﻳ ـﺠ ــﻲ ،رﺋـﻴــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة "اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ" ورﺋﻴﺲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ" :ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻻﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣــﻦ ﺧـﺒــﺮة ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ
اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﺪة ،ﻋـﺒــﺮ واﺣــﺪ
ﻣــﻦ أﻛـﺜــﺮ اﻷﺳــﺎﻃـﻴــﻞ ﺣــﺪاﺛــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻟـ ــﻢ .ﻣ ـﺘ ـﺤ ـﻤ ـﺴ ــﻮن ﻟ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﻢ
ﻓﻴﺪﻳﻮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺮﻛﺎﺑﻨﺎ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺴﺘﻌﺪ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﻄﺎر
إﺳ ـﻄ ـﻨ ـﺒ ــﻮل ،اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻤ ــﻢ ﻟ ـﻴ ـﻜــﻮن
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻬﺎ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ".

اﻟﻔﺎﺋﺰة ﺗﺘﺴﻠﻢ ﺟﺎﺋﺰﺗﻬﺎ
ﺑــﺄﻛ ـﺒــﺮ ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة ﻟ ـﺤ ـﺴــﺎب اﻟ ــﺮاﺗ ــﺐ
ً
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻟﻢ أﺗﻮﻗﻊ أﺑــﺪا اﻟﻔﻮز
ً
ﺑــﺎﻟ ـﺠــﺎﺋــﺰة اﻟ ـﻜ ـﺒــﺮى .ﺷ ـﻜ ــﺮا ﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺮﺻﺔ
ﺗﻐﻴﺮ ﻣﺴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻟﻸﻓﻀﻞ".
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ،ﻗ ــﺎل أﺣـﻤــﺪ اﻷﻣـﻴــﺮ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺑـ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ــﺞ،
"ﻳ ـﺴ ــﺮﻧ ــﺎ أن ﻧ ـﻬ ـﻨــﺊ اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰة ﻓــﻲ
اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﺤ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮي ﻟـ ـﺤـ ـﺴ ــﺎب
اﻟ ــﺮاﺗ ــﺐ ﻟ ـﻬــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺎم ،وأن ﻧــﺮﺣــﺐ
ﺑ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺎرﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ،وﻧ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ــﻊ
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺴﻴﺮﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أﺣــﻼم ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ اﻟـﻜــﺮام ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ اﻟـﻌــﺮوض واﻟﻤﺰاﻳﺎ

اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻨـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎت
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻬﻢ".
وﻳﻤﻨﺢ ﺣﺴﺎب اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﻌﻤﻼء
اﻟ ـﺠ ــﺪد ﻣ ـﻤــﻦ ﻳ ـﻘــﻮﻣــﻮن ﺑـﺘـﺤــﻮﻳــﻞ
رواﺗﺒﻬﻢ إﻟﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﺮﺻﺔ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻮرﻳﺔ
ﻗﺪرﻫﺎ  100دﻳﻨﺎر أو ﻗﺮض ﺑﺪون
ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻐﺎﻳﺔ  10000دﻳﻨﺎر ،ﺷﺮط
أﻻ ﻳﻘﻞ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ
إﻟﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻦ  500دﻳﻨﺎر.
وﺑ ـ ــﺈﻣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء اﻟـ ـﺠ ــﺪد
اﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﻮل ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺑـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺎت ﻓ ـﻴــﺰا
وﻣــﺎﺳ ـﺘــﺮﻛــﺎرد اﻻﺋـﺘـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ ﺑــﺪون
رﺳ ــﻮم ﺳـﻨــﻮﻳــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻷول،
ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض

ﺗـﺼــﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ إﻟ ــﻰ  70000دﻳـﻨــﺎر
وﺗﺴﺪﻳﺪه ﺧﻼل ﻣﺪة  15ﺳﻨﺔ ،أو
ﻗﺮض اﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ إﻟﻰ
 25000دﻳﻨﺎر.
ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻋﺮض ﺣﺴﺎب اﻟﺮاﺗﺐ
ﻟ ـﻌــﺎم  2019إﻟ ــﻰ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟـﻌـﻤــﻼء
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ اﻟ ـﺤــﺎﻟ ـﻴ ـﻴــﻦ واﻟ ـﺠ ــﺪد
ﻣﻤﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ رواﺗﺒﻬﻢ
إﻟﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺪﺧﻮل
ً
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ
واﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﻮز ﺑـ ـﺠ ــﻮاﺋ ــﺰ ﻧ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺔ ﻗـﻴـﻤــﺔ
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  12ﺿﻌﻒ اﻟﺮاﺗﺐ ،وﻓﻲ
اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﺟﺎﺋﺰة
ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺮاﺗﺐ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺼﻞ
إﻟﻰ  100ﺿﻌﻒ اﻟﺮاﺗﺐ.

١٦
اﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﻔﺘﺘﺢ ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن
دلبلا

•
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• اﻟﺠﺎﺳﻢ :ﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﻠﻤﺲ اﻟﺮﻛﺎب ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
• اﻟﺪوﻳﺴﺎن :ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺳﺎﺋﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة دون ﺗﺄﺧﻴﺮ

أﻋﻠﻨﺖ »اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« اﻓﺘﺘﺎح
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ
ﻣﻜﺘﺐ
ً
ﻟﻨﺪن ،وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ ﺷﺎرع ﺑﻴﻜﺮ
اﻟﺸﻬﻴﺮ ،ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺸﺮﻛﺔ.

اﻓ ـﺘ ـﺘ ـﺤــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮط
اﻟ ـ ـﺠـ ــﻮﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﻜ ـﺘــﺐ
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻓــﻲ ﻟـﻨــﺪن،
أﻣــﺲ اﻷول ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وﺣﻀﻮر
ﻋ ـﻤ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺴ ـﻠ ــﻚ اﻟــﺪﺑ ـﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻲ
وﺳـﻔـﻴــﺮ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟ ــﺪوﻳـ ـﺴ ــﺎن،
ور ﺋ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﺲ ﻣ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺲ إدارة
"اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ" ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟـﺠــﺎﺳــﻢ،
ورﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة ﺑـﻨــﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﺎﻳﺮ،
ورؤﺳ ـ ـ ــﺎء وﻣ ـﻤ ـﺜ ـﻠــﻲ اﻟـﻤـﻜــﺎﺗــﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وأﻋﻀﺎء اﻟﺴﻔﺎرة.
وﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ اﻻﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎح،
ﺗﻘﺪم اﻟﺪوﻳﺴﺎن ﺑﺄﺣﺮ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ
واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت ﺑﻤﻌﺎودة اﻓﺘﺘﺎح
ﻣـﻜـﺘــﺐ "اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ" ﻓــﻲ ﺷــﺎرع
ً
"ﺑ ـﻴ ـﻜ ــﺮ" ،ﻣ ـﻌ ـﺒــﺮا ﻋ ــﻦ ﺳـﻌــﺎدﺗــﻪ
ﺑ ــﺎﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎﺣ ــﻪ ي ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﺸـ ــﺎرع
ً
ً
ﺗـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪا ،إذ ﻳ ـﻤ ـﺜــﻞ ارﺗ ـﺒ ــﺎﻃ ــﺎ

ً
ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴــﻦ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳ ـﻘ ـﻀــﻮن
ﻋﻄﻠﻬﻢ أو أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻓـ ــﻲ ﻟ ـ ـﻨـ ــﺪن ،ﻓـ ــﻮﺟـ ــﻮد اﻟـﻤـﻜـﺘــﺐ
ﻓ ــﻲ ﺷ ـ ــﺎرع ﺣ ـﻴ ــﻮي وﻣ ـﻬ ــﻢ ﻓﻲ
وﺳ ــﻂ اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮاﻃ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ واﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮﺿـ ـ ــﻰ
واﻟﻤﺼﻄﺎﻓﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺮددون
ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﻨﺪن.
وﻗـ ــﺎل إن ﻋـ ــﻮدة اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ
ً
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ
ﻟـﻠـﺨـﻄــﻮط اﻟ ـﺠــﻮﻳــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ
وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺠﺎﺳﻢ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ
رﻏﺒﺔ اﻟﻌﻤﻼء وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺳﻔﺮﻫﻢ
وإﻃ ـ ــﻼق اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة
ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﺒﻨﻰ
اﻟـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺎب اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪ رﻗـ ـ ــﻢ  4أو
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ واﻟﻤﺮﻳﺤﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻃﺎﺋﺮاﺗﻬﺎ
ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﻴﺮان
اﻟﺤﺪﻳﺚ أو ﺗﺤﺴﻴﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء.
وﺗﻤﻨﻰ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ً
ﻣــﺰﻳــﺪا ﻣــﻦ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ﻓ ـ ــﻲ ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻤـ ــﻼء اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ،
ً
ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋــﻦ اﻷﻣــﻞ ﻓــﻲ أن ﺗﺒﻘﻰ
اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮط اﻟ ـﺠــﻮﻳــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ
ً
ﺷﺎﻣﺨﺔ داﺋﻤﺎ وﻣﺤﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻓﻖ
ﺑ ــﺄﺑ ـﻨ ــﺎﺋ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻦ ﻷﻧ ـﻬ ــﺎ
ً
اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﺆﻛﺪا
اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﺔ و ﺳــﺎ ﺋــﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
دون ﺗﺄﺧﻴﺮ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،ﻗـ ــﺎل اﻟ ـﺠــﺎﺳــﻢ،
إﻧ ــﻪ "ﻳ ـﺴ ــﺮ اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮط اﻟـﺠــﻮﻳــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ أن ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ اﻓﺘﺘﺎح
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ
ً
ﻟـ ـﻨ ــﺪن ،وﺗـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪا ﻓ ــﻲ ﺷ ــﺎرع
ﺑﻴﻜﺮ اﻟﺸﻬﻴﺮ ،ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻜﺮام اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺮددون
ﺑﻜﺜﺮة إﻟﻰ ﻟﻨﺪن ،إذ ارﺗﺒﻂ اﺳﻢ
) (BAKER STREETﺑﺎﻟﺨﻄﻮط
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻨ ــﺬ زﻣ ـ ــﻦ ﻃ ــﻮﻳ ــﻞ،

ﻟﻨﺪن ﺗﻌﺘﺒﺮ
وﺟﻬﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﺪول
اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﻟﺠﺎﺳﻢ

اﻟﺪوﻳﺴﺎن واﻟﺠﺎﺳﻢ
واﻟﺴﺎﻳﺮ واﻟﻐﺎﻧﻢ
ﻳﻘﺼﻮن ﺷﺮﻳﻂ اﻻﻓﺘﺘﺎح

ﻋﻮدة اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺐ
ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ
ً
إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ

اﻟﺪوﻳﺴﺎن

ﻟﺬا وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ
اﻷﻋــﺰاء وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ
وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ،ﻗﺮرﻧﺎ
إﻋـ ـ ــﺎدة ﻓ ـﺘــﺢ ﻣـﻜـﺘــﺐ ﻣـﺒـﻴـﻌــﺎت
ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣ ـ ـ ــﺮة أﺧ ـ ـ ـ ــﺮى وﺑ ـﺤ ـﻠ ــﺔ
ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة وﻟـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮن ﻓـ ــﻲ ﻣــﻮﻗــﻊ
ﻣـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰ وﻣ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺮوف ﻳ ـﺴ ـﻬ ــﻞ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ،إذ إن
ﻟﻨﺪن ﺗﻌﺘﺒﺮ وﺟﻬﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ
ﺟﺪول رﺣﻼت اﻟﺨﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻟــﺬا ﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﻠﻤﺲ
اﻟــﺮﻛــﺎب اﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ واﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪه اﻟﺸﺮﻛﺔ".
وأﻋﺮب اﻟﺠﺎﺳﻢ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ
ﺑ ـﺘــﺰاﻣــﻦ اﻓ ـﺘ ـﺘــﺎح ﻣـﻜـﺘــﺐ ﻟـﻨــﺪن
اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣـ ــﻊ ﺣـ ـﻠ ــﻮل اﻷﻋـ ـﻴ ــﺎد
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓـ ـ ــﻲ 25
ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻴــﺪ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ و26
ً
ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ ﻋﻴﺪاﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،وأﻳـﻀــﺎ
ً
ﻣ ـ ـ ــﻊ ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺮور  65ﻋ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ
ﺗ ــﺄﺳ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮط اﻟ ـﺠــﻮﻳــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﻨﺤﺘﻔﻞ ﺑﻬﺎ
ﻓ ــﻲ ﻣـ ــﺎرس اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،ﻓ ــﻲ إﻃ ــﺎر
ﺳ ـﻴــﺎ ﺳــﺔ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻹدارة ﻓﻲ
ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ
اﻟﺮﻛﺎب اﻟﻜﺮام.
ً
وذﻛــﺮ أﻧــﻪ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺷﻬﺮ

ﻳ ـ ــﻮﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﻮ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﻞ ﺳ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ــﻞ
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻤﺤﻄﺎت
ذات اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴــﻞ اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻔ ــﻲ أو
اﻓـ ـ ـﺘـ ـ ـﺘ ـ ــﺎح ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻄـ ــﺎت ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة
ﻛـﻐــﻮاﻧــﺰو ﻓــﻲ اﻟـﺼـﻴــﻦ وﻣـﻄــﺎر
ﺻﺒﻴﺤﺔ وﻃﺮاﺑﺰون ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ
وﻧ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻋ ـ ــﻦ ﻃـ ــﺮﻳـ ــﻖ ﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ
وﻻرﻧﻜﺎ ﻓﻲ ﻗﺒﺮص ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺑﻴﺮوت وﻏﻴﺮﻫﺎ ،وﻧﺄﻣﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ً
وﺟـﻬــﺎت أﺧ ــﺮى ﺟــﺪﻳــﺪة أﻳﻀﺎ
ﻣ ـﺜــﻞ ﺳــﺮاﻳ ـﻴ ـﻔــﻮ وﻛ ــﺎزاﺑ ــﻼﻧ ـﻜ ــﺎ
وﺑ ــﺎﻛ ــﻮ وﺗ ـﺒ ـﻠ ـﻴ ـﺴــﻲ ،وﺑ ـﺼ ــﺪد
اﻟـ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻊ إﻟ ـ ــﻰ ﺧـ ـﻄ ــﻮط أﺑ ـﻌــﺪ
وذﻟــﻚ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻜﺎﻣﻞ أﺳﻄﻮل
ً
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ
ﻳــﻮ ﻧـﻴــﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ إ ﻟــﻰ
ﻋــﺎم  2026ﻟﻴﺴﺘﻜﻤﻞ اﺳﻄﻮل
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑـ  38ﻃﺎﺋﺮة.
ﺑـ ـ ــﺪوره ،أﻋـ ــﺮب اﻟ ـﺴــﺎﻳــﺮ ﻋﻦ
ﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺎدﺗ ـ ــﻪ ﺑ ـ ـ ــﺈﻋ ـ ـ ــﺎدة اﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎح
اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮط اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ وﺳ ــﻂ
ً
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻨﺪن ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ً
وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺰﻳﺪا
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺘ ــﻮﻓ ـﻴ ــﻖ واﻟـ ـﻨـ ـﺠ ــﺎح ﻓــﻲ
ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ واﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ
وﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء.

١٧
ً
»اﻟﻤﺮﻛﺰ« :اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ
ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺎت اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻﺳﺘﺤﻮاذ
دلبلا
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اﻟﺮزوﻗﻲ ٪١٦٣ :ﻧﻤﻮ ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠١٤و٢٠١٨
ﻗﺎل ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق رزوﻗﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻹدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ
»اﻟﻤﺮﻛﺰ« ،إن ﻋﺪد ﺻﻔﻘﺎت
اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﻤﺎ ﺑﻤﻌﺪل ٪١٦٣
ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠١٤و،٢٠١٨
وارﺗﻔﻊ ﻣﻦ  ١٦إﻟﻰ  ٤٢ﺻﻔﻘﺔ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ٢٠١٧
ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬا اﻟﺰﺧﻢ ﺑﻌﺪ أن زاد
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ٪١٣١ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﻋﻠﻰ
»أﻣﺮﻳﻜﺎﻧﺎ«
ﻳﻤﺜﻞ أﻛﺒﺮ
ﺻﻔﻘﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻷﻏﺬﻳﺔ
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
ﻣﻦ  2014إﻟﻰ
2018

اﻟﺮزوﻗﻲ

أﻓﺎدت إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ ﻓ ــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ
اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ "اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ" ﺑــﺄن
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗـﻘــﺪﻣــﺖ إﻟ ــﻰ ﺛــﺎﻧــﻲ أﻛـﺒــﺮ
اﻷﺳــﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺎت
اﻻﻧ ــﺪﻣ ــﺎج واﻻﺳ ـﺘ ـﺤ ــﻮاذ ﻓ ــﻲ دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
ﻋ ــﺪد اﻟـﺼـﻔـﻘــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻤــﺖ ﺧــﻼل
اﻟـﻔـﺘــﺮة ﺑـﻴــﻦ ﻋــﺎﻣــﻲ  2014و2018
ﻟﺘﺘﻔﻮق ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﺗﺤﺘﻞ ﻫﺬا
اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم .2016
وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻋـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺪاﻟ ـ ـ ــﺮزاق رزوﻗ ـ ـ ـ ــﻲ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻹدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻓــﻲ
"اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ" ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ أﻣـ ــﺲ ،إن
ﻋ ــﺪد اﻟـﺼـﻔـﻘــﺎت ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻧﻤﺎ
ﺑﻤﻌﺪل  163ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ
 2014و ،2018وار ﺗ ـ ـﻔـ ــﻊ ﻣ ــﻦ 16
إﻟ ــﻰ  42ﺻﻔﻘﺔ ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة ﺑﻴﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺷﻬﺪ ﻋﺎم 2017
ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬا اﻟﺰﺧﻢ ﺑﻌﺪ أن زاد ﻋﺪد
اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ 131
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وأﺿ ـ ــﺎف رزوﻗ ـ ــﻲ أن إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ
ﻋــﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ وﻛﺎﻧﺖ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
ﺑ ـﻠ ــﻎ  127ﺻ ـﻔ ـﻘ ــﺔ ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة
ﺑـﻴــﻦ ﻋــﺎﻣــﻲ  2014و ،2018أي ﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺘﻪ  23ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻋــﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﻤﺖ ﺑــﺪول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺧﻼل
اﻟـﻔـﺘــﺮة ذاﺗ ـﻬ ــﺎ ،أﻣ ــﺎ أﻛ ـﺒــﺮ ﺻﻔﻘﺎت
اﻻﻧـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎج واﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﻮاذ ﺧ ــﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻬﺪف
ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺎت ﻓـ ــﻲ ﻗـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت اﻷﻏ ــﺬﻳ ــﺔ
واﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوﺑ ـ ــﺎت ،واﻻﺗـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎﻻت،
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت
ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
أوﺿ ـ ــﺢ رزوﻗـ ـ ــﻲ أن اﺳ ـﺘ ـﺤــﻮاذ
ﺷــﺮﻛــﺔ أدﺑﺘﻴﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ واﻟﻌﻘﺎرات

اﻟ ـﺒــﺎﻟ ـﻐــﺔ ﻧـﺴـﺒـﺘـﻬــﺎ  67ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻟــﻸﻏــﺬﻳــﺔ
)أﻣﺮﻳﻜﺎﻧﺎ( ﺑﻘﻴﻤﺔ  2.3ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻋــﺎم  ،2016ﻳﻤﺜﻞ أﻛﺒﺮ ﺻﻔﻘﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  2014إﻟﻰ .2018
وأﺿ ـ ــﺎف أﻧ ــﻪ ﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ ﻻﺣ ــﻖ،
رﻓـ ـﻌ ــﺖ "أدﺑ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﻮ" ﺣ ـﺼ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻓــﻲ
"أﻣــﺮﻳـﻜــﺎﻧــﺎ" إﻟــﻰ  94ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ﺧ ـ ــﻼل اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﻮاذ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣـﺼــﺔ
إﺿ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـﺴ ــﺎوي  27ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض اﺳﺘﺤﻮاذ
إﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻤﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗــﺪره 932
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،واﺳﺘﺤﻮذت ﺷﺮﻛﺔ
"ﺑﻲ آر أف" اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﺒﺮازﻳﻞ
ً
ﻣ ـﻘ ــﺮا ﻟـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ  75ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣﻦ
أﺳ ـﻬــﻢ وﺣـ ــﺪة اﻷﻏ ــﺬﻳ ــﺔ اﻟـﻤـﺠـﻤــﺪة
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟـﻴـﺴــﺮة ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ
ﺑﻤﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗــﺪره  160ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻋ ــﺎم  ،2014إذ اﺳـﺘـﺤــﻮذت
ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﻮزﻋﻴﻬﺎ ﺑﻨﺠﺎح ،وﺗﻜﺮر
ذﻟـ ــﻚ ﻣ ــﻊ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ "اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎن ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ" ﻓﻲ ُﻋﻤﺎن.
وﻟ ـﻔ ــﺖ إﻟ ــﻰ أﺣ ـ ــﺪث اﻟـﺼـﻔـﻘــﺎت،
ﺑﺎﺳﺘﺤﻮاذ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋـﺒــﺪاﻟــﺮزاق
اﻟﺼﺎﻧﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ  92ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب"ﻣﻴﺎه أﺑــﺮاج"،
ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺗــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ  66ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.

اﻻﺗﺼﺎﻻت

اﺳـﺘـﺤــﻮذت اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ُ
اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت )ﻋﻤﺎﻧﺘﻞ( ﻋﻠﻰ  22ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت
ً
اﻟـﻤـﺘـﻨـﻘـﻠــﺔ )زﻳ ـ ــﻦ( ،أوﻻ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﺷﺮاء أﺳﻬﻢ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺗﺴﺎوي ﻧﺴﺒﺔ
 10ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  844ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ،2017
ً
وﻻﺣﻘﺎ اﺷﺘﺮت ﺣﺼﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻴﺮ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ واﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
 12ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  1.3ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ .2017
وزادت ﺷ ـ ــﺮ ﻛ ـ ــﺔ اﻻ ﺗ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎﻻت
اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ ﺣـﺼـﺘـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ
اﻻﺗ ـﺼــﺎﻻت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ )ﻓﻴﻔﺎ( ﺑﻌﺪ

ﻋﺮض اﺳﺘﺤﻮاذ إﻟﺰاﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ  2017ﻣﻘﺎﺑﻞ  63ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ،واﺳـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮذت ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
اﻟﺴﺎﻳﺮ ﻋﻠﻰ  45ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺮازي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻓﻲ  2017ﻣﻘﺎﺑﻞ 89
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﻟﺘﺘﻮﺳﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻣﻠﺨﺺ وﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﺮزوﻗﻲ

ﺷــﺮاء ﺣﺼﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗـﺴــﺎوي 26
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ  2016ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ
ﻋﺮض اﺳﺘﺤﻮاذ اﺧﺘﻴﺎري ﺑﻘﻴﻤﺔ
 425ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﻟﺘﺰﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺣﺼﺔ اﻻﺗ ـﺼــﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ
ﻓﻴﻔﺎ إﻟﻰ  52ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻫﻴﻤﻨﺖ ﺻﻔﻘﺎت ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻴﻮﻣﻦ
ﺳ ــﻮﻓ ــﺖ اﻟـ ـﻘ ــﺎﺑـ ـﻀ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻧ ـﺸــﺎط
اﻻﻧــﺪﻣــﺎج واﻻﺳـﺘـﺤــﻮاذ ﻓــﻲ ﻗﻄﺎع
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ
 2014و ،2018إذ ﺗﺨﺎرﺟﺖ ﺷﺮﻛﺔ
ً
اﻟﻌﺜﻤﺎن ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أوﻻ
ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﺗﺴﺎوي  15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ
"ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺳﻮﻓﺖ" ﺧﻼل  2017ﻣﻘﺎﺑﻞ
 184ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﺛــﻢ ﺗﺨﺎرﺟﺖ
ﻣﻦ ﺣﺼﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺴﺎوي  17ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ  2018ﻣﻘﺎﺑﻞ  226ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر.
ً
وﻗــﺎﻣــﺖ أﻳـﻀــﺎ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎز
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺒﻴﻊ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺳﻮﻓﺖ ﺧﻼل
 2017ﻣﻘﺎﺑﻞ  120ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،اﺳﺘﺤﻮذت ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮﺑﻴﺎن
ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ﻋﻠﻰ  53ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣــﻦ أﺳـﻬــﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺧــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
 ،2017ﻣﻘﺎﺑﻞ  129ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر،
وزادت ﺑﻌﺪ ذﻟــﻚ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 25ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ

وﺷﻬﺪ ﺳﻮق ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺪﻣﺎج
ً
واﻻﺳ ـﺘ ـﺤ ــﻮاذ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻧ ـﻤــﻮا
ً
ﻫ ــﺎﺋ ــﻼ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة ﺑـﻴــﻦ ﻋﺎﻣﻲ
 2014و  .2018وﺗﻢ إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت
ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻟ ـ ــﻚ اﺳ ـﺘ ـﺤ ــﻮاذ
"أدﺑـﻴـﺘــﻮ" ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ "أﻣﺮﻳﻜﺎﻧﺎ"،
ُ
ﻤﺎﻧﺘﻞ" ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ
واﺳﺘﺤﻮاذ "ﻋ ِ
ﻓ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ زﻳـ ـ ــﻦ ،وزﻳـ ـ ـ ــﺎدة ﺷــﺮﻛــﺔ
اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ
"ﻓﻴﻔﺎ" ،وﺗﺨﺎرج أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻓ ــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ "ﻫ ـﻴــﻮﻣــﻦ ﺳ ــﻮﻓ ــﺖ" ﻣﻦ
ﺣـ ـﺼ ــﺺ ﻛ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺮة ،واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﻮاذ
"روﻛﻴﺖ إﻧﺘﺮﻧﺖ" ﻋﻠﻰ "ﻃﻠﺒﺎت".
وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺷﻬﺪ اﻟﺴﻮق ﺻﻔﻘﺎت
ﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻳ ـ ــﺪ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺤ ــﻮذﻳ ــﻦ
ﻛــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻣ ـﺜ ــﻞ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑــﻮﺑ ـﻴــﺎن
ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ،ﻓﺈن أﻛﺒﺮ ﺧﻤﺲ
ﺻـﻔـﻘــﺎت ﺗـﻤــﺖ ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة ﺑﻴﻦ
ﻋ ــﺎﻣ ــﻲ  2014و 2018ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻣﻦ
ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣــﻦ دول أﺧــﺮى
ﻓ ــﻲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
أو ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﺟﺎﻧﺐ ﺧﺎرج دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.
وﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ،
ﻓـﻤــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳ ــﻮاﺻ ــﻞ ﺳــﻮق
اﻻﻧ ــﺪﻣ ــﺎج واﻻﺳ ـﺘ ـﺤــﻮاذ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻧـﻤــﻮه ،رﻏــﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺪﻗﺔ
ﻋــﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ً
ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أﻳﻀﺎ أن
ﻳﺸﻜﻞ ارﺗﻔﺎع اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﻷﺟــﺎﻧــﺐ ﻓــﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
وﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻌــﺎت ﻋ ـﻠــﻰ ﻳﺪ
ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺳـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎل وﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﻴﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻣــﺆﺳ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻓـ ــﻲ ﻗـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت ﻏـﻴــﺮ
ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،دواﻓﻊ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻤﻮ.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

اﻗﺘﺼﺎد

١٨
اﻗﺘﺼﺎد
»ورﺑﺔ« ﻳﻮﻗﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ »اﻟﻤﺘﺤﺪ« ﻟﺸﺮاء ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ »ﻛﻤﻴﻔﻚ«
دلبلا
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● اﻟﻐﺎﻧﻢ :اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺎﻛﻮرة اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻨﺎ ﻓﻲ  ● ٢٠١٩ﻣﺤﻤﻮد :ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
زﻳﺎدة رأﺳﻤﺎل
»ورﺑﺔ« ﺗﺸﻜﻞ
ﻗﺎﻋﺪة ﺻﻠﺒﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺧﻼل
اﻷﻋﻮام
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
اﻟﻐﺎﻧﻢ

أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ »ورﺑــﺔ« و»اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ«
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﺣﺼﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »اﻟﻤﺘﺤﺪ«
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻤﺎﻟﻲ»ﻛﻤﻴﻔﻚ« ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺘﺒﻪ  75.72ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﺑﻨﻚ »ورﺑﺔ« ،رﻫﻨﺎ
ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،وﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺎﻫﻴﻦ
اﻟﻐﺎﻧﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ وﻃﺎرق
ﻣـﺤـﻤــﻮد اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﺑــﺎﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ
اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ  -اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗﺎل اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إن
إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺑﻨﻚ
ورﺑﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ
اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ ﻓﻲ »ﻛﻤﻴﻔﻚ« ،ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد
ً
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ
إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺼﺔ ﻹدارة اﻟﺜﺮوات واﻷﺻﻮل وﺗﻤﻜﻴﻦ
اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻷﻓــﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت ،وﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺧﻄﺘﻨﺎ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻴﺎزة ﺷﺮﻛﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل إدارة اﻷﺻﻮل واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

وأﺿﺎف اﻟﻐﺎﻧﻢ أن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻫﻲ ﺑﺎﻛﻮرة
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻌﺎم  2019إﺛﺮ زﻳﺎدة
رأس ﻣ ــﺎل اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻓ ــﻲ ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ،
وأﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ
 285ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ﻛﻤﺎ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋــﺎم ،2018
ﺑــﺰﻳــﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺣــﺎزت ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻟـﻜــﻞ اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻟـﻤـﻄــﺮوﺣــﺔ ﻣﻊ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻃﺮح  90ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وأوﺿـ ــﺢ أن زﻳـ ــﺎدة رأﺳ ـﻤ ــﺎل »ورﺑـ ــﺔ« ﺗﺸﻜﻞ
ﻗﺎﻋﺪة ﺻﻠﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺧﻼل اﻷﻋــﻮام اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ،وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ وﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻪ وﻋﻤﻼﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
ً
ً
أﻳﻀﺎ ّ
ﺗﻌﺪ ﻋﺎﻣﻼ
وأﻛﺪ أن زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل
ً
أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﻚ وﺗﻮﺳﻌﻬﺎ
ﻓــﻲ ﻗـﻄــﺎع اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت ،ﻣـﻤــﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺑﻴﻦ
ً
ً
اﻟـﺒـﻨــﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻨﻜﺎ راﺋ ــﺪا ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﺠﺎل
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺷـﺘــﻰ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻋــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ،

ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻣﻘﺎوﻟﺔ
اﻹﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺎءات وﻗ ـﻄ ــﺎﻋ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟـﺼـﻐـﻴــﺮة
ً
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻼت
ﻣـﺠـ ّـﻤـﻌــﺔ ﻣــﻊ ﺑ ـﻨــﻮك أﺧـ ــﺮى ،ﻛـﻤــﺎ ﻳـﺴـﻌــﻰ اﻟﺒﻨﻚ
ﺧــﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ إ ﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟـﺘــﻮازن وﺗــﻮزﻳــﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل ﻣﺤﻤﻮد ،إن ﻗﺮار ﺑﻴﻊ ﺣﺼﺔ
اﻟﺒﻨﻚ اﻻﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ -اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر »ﻛﻤﻴﻔﻚ« ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ
ﻣﻊ اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ،
واﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ ﺟﻬﻮده ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﺸﻄﺘﻪ
اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ اﻷﺛــﺮ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻬﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ واﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ أﻧﺠﺰت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻴﻮي.

ُ
»ﺳﻴﺮﻓﺲ ﻫﻴﺮو« ﺗﻌﻠﻦ أﻓﻀﻞ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻛــﺮﻣــﺖ ﺳﻴﺮﻓﺲ ﻫـﻴــﺮو ،اﻟـﻤــﺆﺷــﺮ اﻟــﻮﺣـﻴــﺪ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻘﻴﺎس
ّ
رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ آراء اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻘﻂ واﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬ
ً
ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻘﺮا ﻟﻪ ،اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻷداء اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وذﻟﻚ
ﺧﻼل ﺣﻔﻞ ُﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻟﻘﻴﺎس رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء
 2018اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﻓﻲ  12اﻟﺠﺎري ﺑﻔﻨﺪق ﺳﻴﻤﻔﻮﻧﻲ ﺳﺘﺎﻳﻞ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺷﻤﻠﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﺳﻴﺮﻓﺲ ﻫﻴﺮو  2018ﻷﻓﻀﻞ
ً
ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻷول ،و»ﻣﻴﺲ اﻟﻐﺎﻧﻢ« ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،و»ﺑﻲ ام دﺑﻠﻴﻮ« ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  300ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ.
وﻣﻦ أﺑﺮز ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺤﻔﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺘﻲ
ُﻋﻘﺪت ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت«
وﺗﺮأﺳﺘﻬﺎ ﻓﺎﺗﻦ أﺑﻮﻏﺰاﻟﺔ ،رﺋﻴﺴﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻴﺮﻓﺲ ﻫﻴﺮو ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
د .ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻬﺪي اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
وﺻﻼح اﻟﻔﻠﻴﺞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻫﺬه اﻟﺠﻠﺴﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ داﺧﻞ
اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل
ﻣﻦ رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء وﺗﺤﺴﻴﻦ أداﺋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ
رؤﻳﺔ »ﻛﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪة  ،«2035اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺬي
ﻳﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﺗﺒﺎﺣﺜﺖ أﺑــﻮﻏــﺰاﻟــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟ ــﺪور اﻟﻤﻬﻢ
ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ،وأﻫﻤﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺗﻨﻌﻜﺲ
ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ،ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒـﻬـﻤــﺎ ،ﺳ ـﻠــﻂ ﻣ ـﻬــﺪي واﻟ ـﻔ ـﻠ ـﻴــﺞ اﻟ ـﻀ ــﻮء ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻌــﻮاﻣــﻞ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﻮدة ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﺷﺎرﻛﺎ آراء ﻫﻤﺎ ﺣﻮل أﻫﻤﻴﺔ وﺟﻮد ﻗﻴﺎدة ﻻ ﺗﺤﺪد ﻓﻘﻂ
ً
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ،ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﺗﻠﻬﻢ ﻓﺮﻳﻖ
ً
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ.
ً
وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻨﻘﺎش ،ﻗﺎﻟﺖ أﺑﻮﻏﺰاﻟﺔ» :ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ دورﻧﺎ
ﻛﻤﺰود ﻟﻤﺆﺷﺮ رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ
ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﺑﻞ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت وزﻳــﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺪورﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ
إﻃﺎر ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﺨﺪم ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء«.
وأﺿﺎﻓﺖ أﺑﻮﻏﺰاﻟﺔ» :أﺗﺎﺣﺖ ﻟﻨﺎ ﻫﺬه اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺮﻓﺲ ﻫﻴﺮو إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ،
وذﻟ ــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟـﻀــﻮء ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓــﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ وﺿــﺮورﻳــﺔ ﻟﻨﺠﺎح اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﻮﻳﺖ
ﺟﺪﻳﺪة  ،«2035ﻣﻮﺿﺤﺔ أن »ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
واﻟـﺨــﺎرﺟــﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت وﻋـﻠــﻰ اﺧـﺘــﻼف أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﺪﻳﻬﺎ«.

»زﻳﻦ« أﻓﻀﻞ ﻣﺸﻐﻞ اﺗﺼﺎﻻت وأﻓﻀﻞ ُﻣ ّﺰود
ﺧﺪﻣﺎت إﻧﺘﺮﻧﺖ ﺧﻼل ٢٠١٨
ﻣـﻨـﺤــﺖ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ »ﺳـﻴــﺮﻓــﺲ
ﻫ ـﻴ ــﺮو« ،ﺷــﺮﻛــﺔ »زﻳـ ــﻦ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ«
اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻷول ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى
ﻗﻄﺎع اﻻﺗـﺼــﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ وﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،وذﻟــﻚ ﻓﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ّ
ﻓﺌﺘﻲ »أﻓﻀﻞ ُﻣﺸﻐﻞ اﺗﺼﺎﻻت«
و»أﻓﻀﻞ ُﻣ ّ
ﺰود ﺧﺪﻣﺎت إﻧﺘﺮﻧﺖ«
 ،2018وذﻟـ ـ ــﻚ ﺧ ــﻼل
ﻋ ــﻦ ﻋـ ـ ــﺎم
ُ
اﻟ ـﺤ ـﻔ ــﻞ اﻟـ ـ ــﺬي أﻗـ ـﻴ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﻓ ـﻨــﺪق
ﺳﻴﻤﻔﻮﻧﻲ ﺳﺘﺎﻳﻞ وﺳﻂ ﺣﻀﻮر
ﻧ ـﺨ ـﺒــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣـ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع
اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن
ﺻ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ،إن ﻓ ــﻮزﻫ ــﺎ ﺑـﻬــﺎﺗـﻴــﻦ
اﻟﺠﺎﺋﺰﺗﻴﻦ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ وﻟـﻠـﻤــﺮة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺟﺎء
ً
ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮا ﻟ ــﺪورﻫ ــﺎ اﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎدي ﻓﻲ
ﻣ ـﺠــﺎﻻت اﻻﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ،وﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻠ ـﻴــﻂ اﻟ ـﻀ ــﻮء
ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻤـ ّـﻴــﺰﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻔــﻮق ﻋﻠﻰ
ﺗــﻮﻗـﻌــﺎت ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺑـﻤــﺎ ﻳﺮﺿﻲ
ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ ،وﺳﻌﻴﻬﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ إﻟ ـ ــﻰ ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﺣــﺰﻣــﺔ
ﺧــﺪﻣــﺎﺗـﻬــﺎ وﺣـﻠــﻮﻟـﻬــﺎ ُ
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة
وﻋــﺮوﺿـﻬــﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ
ُ
ﻗ ــﺎﻋ ــﺪة ﻋ ـﻤــﻼﺋ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ
اﻷﻛـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ
ً
ً
أﺣ ـ ـ ـ ــﺮزت ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﺗـ ـﻘ ـ ّـﺪﻣ ــﺎ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮا
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ.

وﻟﻴﺪ اﻟﺨﺸﺘﻲ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﺟﻮاﺋﺰ »زﻳﻦ« ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ
وأﻛـ ــﺪت أن ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺪى
ﺣــﺮﺻ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ رﻳــﺎدﺗ ـﻬــﺎ
ً
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ
أﻧــﻪ ﺗــﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳ ــﺎس ﻣﺎ
ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣــﻦ ﺟ ــﻮدة اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت وﻣﺎ
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟــﺮﻳــﺎدة واﻻﻣﺘﻴﺎز
ﻓــﻲ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء ،وﺑ ـﻨ ـ ً
ـﺎء ﻋﻠﻰ
ﺛﻘﺔ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺑـﺠــﻮدة ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ،
ً
اﻋ ـﺘ ـﻤ ــﺎدا ﻋ ـﻠــﻰ ﻧ ـﺘــﺎﺋــﺞ ﺗـﺼــﻮﻳــﺖ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،إذ
ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻷول ﻓﻲ ﻓﺌﺘﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت
وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻹﻧ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺖ ﻟـﻨـﺠــﺎﺣـﻬــﺎ

ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻋـﻠــﻰ ﻣـﻌــﺪﻻت رﺿﺎ
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء ﻋ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ـ ـ ــﻮدة وﻛ ـ ـﻔـ ــﺎءة
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت واﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ،ﻟﺘﺘﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ
اﻟ ـ ــﺬي ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮه اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑـﻤـﻨــﺰﻟــﺔ
ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺪى
اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ وﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ
ﻟ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪة ﻋ ـﻤــﻼﺋ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأوﺿ ـ ـﺤـ ــﺖ »زﻳ ـ ـ ــﻦ« أن ﻟـﺠـﻨــﺔ
ّ
اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺘﻬﺎ »ﺳﻴﺮﻓﺲ
ﻫـﻴــﺮو« ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺘﻜﻮن

ﻣ ــﻦ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﺳ ـﺘ ـﺸــﺎري ﺣـﻴــﺎدي
ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤــﻦ ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت ﺗـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ
راﺋ ـ ـ ـ ــﺪة ،وﻧ ـﺨ ـﺒ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻬـﻨـﻴـﻴــﻦ
اﻟـﻤــﺮﻣــﻮﻗـﻴــﻦ ،وﺑﺼﻔﺘﻬﻢ أﻋﻀﺎء
ﺣ ـﻴ ــﺎدﻳ ـﻴ ــﻦ ،ﻣـﻬـﻤـﺘـﻬــﻢ اﻹﺷـ ـ ــﺮاف
ﻋﻠﻰ ﺳــﻼﻣــﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ
أﺳــﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣــﺪروﺳــﺔ وﺿﻤﺎن
ﻣ ـﺼ ــﺪاﻗ ـﻴ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ،واﻻﻃـ ـ ـ ـ ــﻼع ﻋـﻠــﻰ
اﻷﺳـ ـ ــﺲ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺒ ـﻌــﺔ ﻓــﻲ
اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت وﺿﻤﺎن دﻗﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺘﻬﺎ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ
ﺗﻌﻜﺲ رأي اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ
ﺻﺤﻴﺢ.

ﻃﺎرق ﻣﺤﻤﻮد وﺷﺎﻫﻴﻦ اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻋﻘﺐ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

ً
»أﺳﻴﻜﻮ« ﺗﻄﻠﻖ أﻛﻴﺎﺳﺎ ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﺳﻤﻨﺖ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة
أﻃـﻠـﻘــﺖ »أﺳـﻴـﻜــﻮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ«
ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺒﺘﻜﺮة ﻷﻛﻴﺎس
ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻗـﻄــﺎع »أﺳﻴﻜﻮ
اﻷﺳﻤﻨﺖ« ،اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ،
واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ أﺟﻮد أﻧﻮاع اﻷﺳﻤﻨﺖ
اﻷﺑ ـ ـﻴـ ــﺾ ،واﻷﺳـ ـﻤـ ـﻨ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎوم
ﻟﻸﻣﻼح ،واﻷﺳﻤﻨﺖ اﻟﺒﻮرﺗﻼﻧﺪي
اﻟﻌﺎدي.
وﺑـ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ ،ﺻـ ﱠـﺮﺣــﺖ
ﻧـ ــﺎﺋ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻟ ـ ــﺮﺋ ـ ـﻴ ـ ــﺲ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي
ﻟــ«أﺳـﻴـﻜــﻮ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ« ،ﻏﺼﻮن
اﻟﺨﺎﻟﺪ» :ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ رؤﻳﺘﻨﺎ ﺑﺄن
ﻧـﻜــﻮن ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة وﻣﺘﺠﺪدة
ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار ،ﻓ ــﺈﻧ ـﻨ ــﺎ ﻧ ـﺒ ـﺤ ــﺚ ﻓــﻲ
ً
)أﺳـﻴـﻜــﻮ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ( داﺋ ـﻤ ــﺎ ﻋﻦ
ﻃــﺮق ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ
ً
ً
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ؛ ﺷـﻜــﻼ أو ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ،
وﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﻋﺎدة
ﺗﺼﻤﻴﻢ أﻛﻴﺎس ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت
ﻗـﻄــﺎع أﺳﻴﻜﻮ اﻷﺳـﻤـﻨــﺖ ،ﻟﻴﻜﻮن
أﻛﺜﺮ ﺣﺪاﺛﺔ وﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻤﺎت
اﻟ ـﻌ ـﺼــﺮﻳــﺔ« .وﺗــﺎﺑ ـﻌــﺖ» :ﺣــﺮﺻـﻨــﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺤ ـﻔ ــﺎظ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﻮاﺻ ـﻔــﺎت
وﺧـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺺ أﻛـ ـ ـﻴ ـ ــﺎس ﺗ ـﻌ ـﺒ ـﺌــﺔ
ﺠــﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ،
اﻷﺳـﻤـﻨــﺖ ذات اﻟ ـ ﱠ
ﺣ ـﻴ ــﺚ إﻧـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـﺼ ــﻨ ـﻌ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ورق
ﺳـﻤـﻴــﻚ وﻣـﺘـﻴــﻦ ﺛــﻼﺛــﻲ اﻟﻄﺒﻘﺎت
ﻣ ـﻘ ــﺎوم ﻟ ـﻠــﺮﻃــﻮﺑــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻤ ــﺰق ،ﻣﻊ
ﻃ ـﺒ ــﺎﻋــﺔ ﻋ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﻮﺿ ــﻮح ﺗـﺒـﻴــﻦ
اﻟـ ـﻌ ــﻼﻣ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺠ ـﻠــﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـ )أﺳﻴﻜﻮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ(،
ودرﺟـ ــﺔ اﻷﺳ ـﻤ ـﻨــﺖ ،وﻏ ـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣﻦ
ﻣ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮات اﻟـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎن واﻟ ـ ـﺠـ ــﻮدة
اﻟﻀﺮورﻳﺔ«.
ُﻳ ــﺬﻛــﺮ أن »أﺳ ـﻴ ـﻜــﻮ اﻷﺳـﻤـﻨــﺖ«
ﺗﻌﺪ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت »أﺳﻴﻜﻮ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ« ،وﻫ ـ ــﻲ راﺋـ ـ ـ ــﺪة ﻓــﻲ
ﺗـ ـﺼـ ـﻨـ ـﻴ ــﻊ وﺗـ ـ ـ ــﻮرﻳـ ـ ـ ــﺪ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ــﺎت
واﻷﺳـﻤـﻨــﺖ اﻟـﻤـﻤـﺘــﺎزة ،ﻛـﻤــﺎ أﻧﻬﺎ

ﻣ ـﻌ ـﺘ ـﻤ ــﺪة ﻣـ ــﻦ ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻓـﻴـﻬــﺎ وزارات:
اﻷﺷ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺎل واﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻬـ ــﺮﺑـ ــﺎء واﻟ ـ ـﻤـ ــﺎء
واﻟـ ـ ــﺪﻓـ ـ ــﺎع واﻟـ ـﺘ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ
واﻷوﻗـ ــﺎف وﻏـﻴــﺮﻫــﺎ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ،
وﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮول اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﺗ ـﻤ ـﺘ ـﻠــﻚ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ واﺣـ ـ ــﺪا ﻣﻦ
أﺿـ ـﺨ ــﻢ ﻣ ـﺼ ــﺎﻧ ــﻊ اﻷﺳ ـﻤ ـﻨ ــﺖ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ ﺗﺒﻠﻎ 52.075
ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺳﻄﻮل
ﺧــﺪ ﻣــﺎت ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﺿـﺨــﻢ ﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ
ﺣﺎل ﻣﻤﻜﻦ.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ اﻟ ـﺨــﺎﻟــﺪ» :ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﺧ ـﺒــﺮﺗ ـﻨــﺎ اﻟ ــﻮاﺳـ ـﻌ ــﺔ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﻤﺘﺪ
ً
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  25ﻋﺎﻣﺎ ،ﻧﺴﻌﻰ داﺋﻤﺎ
إﻟـ ـ ــﻰ ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ أﻓ ـ ـﻀـ ــﻞ اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎت ﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼﺋـ ـﻨ ــﺎ ،ﻣــﻊ
ﺣ ــﺮﺻ ـﻨ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ أن ﻧ ـﻜ ــﻮن داﺋ ـﻤ ــﺎ
اﻟﺨﻴﺎر اﻷول ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻟﺴﺪ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻷﺳﻤﻨﺖ وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ«.
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حاز األديب أحمد أبو خنيجر
ً
أخيرا جائزة ساويرس
الثقافية في القصة.
حوار معه حول إبداعه
وجديده.

٢١

٢٥

بدأت الفنانة القديرة حياة الفهد انضم الفنان سعد الفرج
رسميا إلى فريق عمل
تصوير الدراما الرمضانية
مسلسل "حدود الشر" الذي تدور مسلسل "إفراج مشروط"،
أحداثه في حقبة الستينيات من الذي يصور حاليا في
الكويت.
القرن الماضي.

مسك وعنبر

٢٥

يعرض العمل الكويتي
غد على
«الصبخة» مساء ٍ
مسرح قصر الثقافة بإمارة
الشارقة في اإلمارات.

كاتي بيري وأورالندو بلوم يعلنان
ً
خطبتهما رسميا في عيد الحب
سعر الخاتم  5ماليين دوالر
أعلنت المغنية العالمية كاتي بيري خطبتها
من النجم أورالندو بلوم ،عبر صورة جمعتهما
نشرتها على صفحتها على موقع التواصل
االجتماعي "إنستغرام" وبيدها خاتم الخطبة.
ً
وكتبت ب ـيــري ،تعليقا على ال ـصــورةfull" :
 ،"bloomأي إنهما فــى قمة ازدهــاره ـمــا ،كما
ق ـص ــدت ،بـحـســب الـمـتــابـعـيــن ،ل ـقــب خطيبها
أورالندو.
وحسب ما ذكر موقع  ،Accessفإن بلوم تقدم
لـخـطـبــة ب ـيــري الـخـمـيــس ال ـمــاضــي ،ف ــي "عـيــد
الحب" ،وقدم لها بالونات باللون األحمر على
شكل قلب ومعها خاتم الخطبة.
بـعــد الـضـجــة ،الـتــي أحــدثـهــا مـنـشــور بـيــري،
أع ـل ـنــت والـ ـ ــدة ال ـن ـج ـمــة ال ـعــال ـم ـيــة ع ـبــر مــوقــع
التواصل االجتماعي "فيسبوك" خطبة ابنتها
م ــن حـبـيـبـهــا الـنـجــم الـعــالـمــي ف ــي حـفــل جمع
بالتزامن مــع عيد الحب،
العائلة واألصــدقــاء َّ
بنشر صور لهما ،وعلقت" :أنظروا من خطب
في عيد الحب!"
وأقام بلوم مفاجأة لبيري ،إذ قدم لها خاتم
الخطبة أمام مجموعة من أصدقائهما ،وظهر
ً
المكان الــذي أقيم فيه الحفل مزينا بــالــورود
ً
الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــراء اح ـ ـت ـ ـفـ ــاال
بـ ـ ـ ـ ــأجـ ـ ـ ـ ــواء عـ ـي ــد
الحب.
وكـ ـش ــف مــوقــع
 E-Newsأن سـعــر
خ ــات ــم خ ـط ـبــة كــاتــي
بيري يقدر بـ  5ماليين

دوالر ،و يــأ تــي تصميمه على شكل وردة من
قطعة اسية وردية حوالي  4قيراط ،محاطة بـ
 8فصوص ماسية.
وتظهر بيري واقفة إلى جانب حبيبها إلى
جــانــب مجسم قـلــب ُمـ َّ
ـزيــن ب ــال ــورود الـحـمــراء،
وم ـتــألـقــة بـفـسـتــان وردي ،الـ ــذي يـبـلــغ سـعــره
ً
ً
 1914جنيها إسترلينيا ،بأكمام طويلة وقبة
ُمرتفعةَّ ،
وزيــن ناحية البطن بقلب ُم َّ
رصع
َّ
بــالـكــريـسـتــال ال ـ ـبـ ـ َّـراق ،ف ــي ح ـيــن تــزيـنــت
بأقراط كبيرة على شكل قلب ،أما بلوم،
فــارتــدى بذلة ســوداء كاملة ،وظهرت
عــامــات الـسـعــادة البالغة عليه في
الـ ـلـ ـقـ ـط ــات ،الـ ـت ــي نـ ـش ــرت مـ ــن حـفــل
خطبته.
في إحدى الصورة ،بدا على كاتي،
ً
الـبــالـغــة مــن الـعـمــر  34ع ــام ــا ،الـسـعــادة
والدهشة ،ففتحت يديها على مصراعيها،
كما ارتسمت ابتسامة كبيرة على شفتيها ،في
حين أغرورقت عيناها بالدموع ،بينما يسير
أورالندو خلفها وهو يضحك.
ُ
كما كشف عن شكل خاتم الخطبة الذي جاء
ُ َّ ً
مرصعا بحجر كبير قرمزي.
يذكر أن عالقة النجمين بدأت للمرة األولى
بعد حفل "غولدن غلوب" في دورته الـ  73عام
 ،2016لكنهما انفصال عــام  ،2017وعــادا إلى
بعضهما في أبريل الماضي.

كاتي بيري

خاتم الخطبة

جون ليجند

تشارلوت رامبلينغ

سالحف النينجا

جون ليجند يطلق فيديو كليب أغنية «« »Preachباتمان وسالحف النينجا» فيلم رسوم متحركة تشارلوت رامبلينغ تأثرت بحصولها على «الدب الذهبي»
أط ـلــق الـنـجــمج ــون لـيـجـنــد أغـنـيـتــه ال ـجــديــدة  ،Preachاسـتـجــابــة مـنــه للقضايا
االجتماعية التي ال تعد وال تحصى ،وتؤثر على المجتمعات المهمشة.
وقال ليجند ،في بيان" :الفكرة وراء األغنية هي أنه في بعض األحيان يمكن أن نشعر
باإلحباط من األخبار وما يحدث ،هل نصبح غير مبالين؟ هل نشتبك؟ هل نحن فقط
ً
نتحدث عن ذلك ،أم أننا نفعل شيئا؟ وأضاف المغني الهاشتاغ ."CantJustPreach#
ويسلط الفيديو كليب الضوء على عدد من القضايا ،التي تتجذر في أميركا مثل
إطــاق النار في الـمــدارس ،وفصل األطـفــال عن الوالدين على الـحــدود ،والتكتيكات
العدوانية لتطبيق القانون تجاه األفارقة األميركيين أثناء توقف حركة المرور وأكثر
من ذلك.

أعلنت شركة " "DCلإلنتاج رسميا أنها تعمل على فيلم رســوم متحركة خاص
لشخصية "بــاتـمــان" وســا حــف النينجا ،على أن يحمل الفيلم اســم "Batman VS
 ،"Teenage Mutant Ninja Turtlesومــن المقرر إصــداره للمرة األولــى في صاالت
السينما العالمية في ربيع هذا العام.
ومــن المعروف أنــه في السنوات القليلة الماضية كــان هناك كوميك رائــع لقصة
" "Batman/Teenage Mutant Ninja Turtlesمــن كتابة جيمس تينيون وفريدي
ويليامز ،لكن لم يتم تأكيد ما إذا كانت شركة " "DCتنوي اقتباس القصة من هذا
"الكوميك" أم ال؟
من ناحية أخرى ،أعلنت " "DCأنها تبحث عن مرشح أصغر عمرا من النجم بن أفليك،
لتجسيد دور "باتمان" الذي استغنت عنه أخيرا من أجل فيلمها الجديد.

قالت الممثلة البريطانية تشارلوت رامبلينغ ،إنها تأثرت بحصولها على جائزة الدب
الذهبي عن مجمل إنجازاتها خالل مهرجان برلين السينمائي.
ً
والممثلة البالغة من العمر  73عاما ،التي بدأت مسيرتها الفنية عارضة أزياء ،اشتهرت
بلعب أدوار البطولة في أفالم فنية غير تجارية.
وذاع صيتها بعد أن لعبت دور ناجية من معسكر تعذيب في فيلم "ذا نايت بورتر" من
إخراج ليليانا كافاني عام  .1974وأدت دور البطولة في أفالم أخرى مثل "جورجي غيرل" مع
لين ريدجريف عام  1966و"ستارداست ميموريز" من إخراج وودي آلن عام  1980إضافة إلى
عدة أفالم من إخراج الفرنسي فرانسوا أوزون في األلفية الجديدة.
ووصف ديتر كوسليك مدير مهرجان برلين رامبلينغ بأنها "أيقونة السينما غير التقليدية
والمثيرة".

ً
ً
نبيل شعيل يحيي حفال ناجحا مع عيضة المنهالي بمسرح المجاز
●

فادي عبدالله

أحيا الفنان نبيل شعيل حفال ناجحا بمسرح
الـ ـمـ ـج ــاز ،ال ـت ــاب ــع ل ـل ـم ـك ـتــب اإلعـ ــامـ ــي لـحـكــومــة
الشارقة .وتقدم بالشكر للقائمين على مهرجان
مسرح المجاز ،لتوفيرهم كل اإلمكانيات الفنية
واالستعدادات ،من هندسة صوت وإضاءة ،لحفله
األول ف ــي اإلمـ ـ ــارة ،وأع ـ ــرب ع ــن س ـعــادتــه "ألنـهــم
منحوني الفرصة كي أتواجد بين مجموعة من
الزمالء الفنانين الذين يحيون حفالتهم في هذا
المهرجان الجميل".
وغنى شعيل العديد من أعماله الشهيرة ،منها:
"دلــوعــة" كلمات علي الفضلي وأل ـحــان عبدالله

القعود ،و"عالم أحبابي" كلمات خالد المريخي
وألحان مشعل العروج ،التي يقول مطلعها" :بدعي
عليه وال تقولون آمين /أنا الصراحة من ورا قلبي
ادعي /أنا حبيبي فيه ما صدق العين /ولو اسمعه
يخون كذبت سمعي" .كما شارك شعيل في هذه
الليلة الغنائية الخليجية الفنان اإلماراتي عيضة
المنهالي.
ويـسـتـضـيــف م ـس ــرح ال ـم ـج ــاز س ـه ــرة غـنــائـيــة
ي ـق ــدم ـه ــا الـ ـفـ ـن ــان م ــاج ــد الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس ،وال ـف ـن ــان ــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ن ـ ــوال ال ــزغ ـب ــي ف ــي األول م ــن م ــارس
المقبل ،ونجح مسرح المجاز في ترسيخ مكانته
كوجهة سياحية وترفيهية رائــدة على مستوى
اإل م ـ ــارة ،باستضافته فـعــا لـيــات ثقافية عالمية

ال ـم ـس ـتــوى ،وح ـف ــات مــوسـيـقـيــة ت ـضــم فـنــانـيــن
ونجوما معروفين عالميا من داخل العالم العربي
وخارجه.
ُيذكر أن آخر ألبومات شعيل حمل عنوان "فرق
السما" ،وتضمن  6أغنيات ،بينها عمل باللهجة
العراقية ،بعنوان "مو قليل" كلمات عدنان األمير
وألحان أدهم .أما بقية األغاني ،فهي" :فرق السما"
ك ـل ـمــات س ـمــر وألـ ـح ــان مـحـمــد ج ـنــاحــي" ،ل ـجــام"
كلمات الميم ولحن إبراهيم السويدي" ،يسألونك"
و"المحبة" ،وهما كلمات أحمد الصانع ،وقد لحن
األولى حمد القطان ،فيما لحن الثانية عبدالقادر
الهدهود ،و"الله عليك" كلمات عبدالله أبــوراس
وألحان محمد العطار.

المنهالي وشعيل
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خنيجر :صراع القصة والرواية مفتعل
أبو
أحمد
ً
• حاز أخيرا جائزة ساويرس الثقافية في القصة

ً
جذب قرائه إلى عالمه الخاص في قصصه البديعة،
على
قادرا
ال يزال األديب المصري المعروف أحمد أبوخنيجر
ً
حتى تراكمت الجوائز في سجل نجاحاته ،لتكلل بحصده أخيرا جائزة ساويرس الثقافية في مجال القصة ،عن
مجموعته {مشاهد عابرة لرجل وحيد} التي حققت أصداء طيبة منذ صدورها .في السطور التالية ،حوار أجرته
«الجريدة» مع القاص الجنوبي ابن مدينة أسوان الساحرة ،يتحدث فيه عن جانب من إبداعه وجديده في الفترة
المقبلة .وفيما يلي التفاصيل:
القاهرة -أحمد الجمال

د .خالد عبداللطيف رمضان

مــاذا تمثل جــائــزة ســاويــرس بالنسبة
إل ـي ــك ،وه ــل ج ــاءت ف ــي ال ــوق ــت الـمـنــاســب
لتحفيزك على مزيد من اإلبداع؟
الجائزة تكون مهمة في وقتها ،ليس
بـسـبــب قـيـمـتـهــا ال ـم ــاديــة ف ـح ـســب ،ولـكــن
دع ـم ـهــا ال ـم ـع ـنــوي ه ــو األهـ ـ ــم ،ذلـ ــك أنـنــا
نحتاج بين فترة وأخــرى إلى التأكيد أن
الدرب الذي ال نزال نخطو فيه هو الدرب
ال ـص ـح ـيــح ،وك ـل ـمــا كـ ــان وضـ ــع ال ـجــائــزة
ً
وق ـي ـم ـت ـهــا مــرت ـف ـعــا وم ـح ــاط ــة بــالـتـقــديــر
والنزاهة ،كان ذلك زيادة في قيمة الجائزة،
وهـ ــذه ه ــي ال ـح ــال م ــع ج ــائ ــزة ســاويــرس
الثقافية.
أحمد أبو خنيجر

مــا أكـثــر مــا يميز مجموعتك الـفــائــزة
«مشاهد عابرة لرجل وحيد»؟

اللغة هي األداة
الرئيسة في
العملية اإلبداعية

تمثل مجموعة {مشاهد عابرة لرجل
ً
وحيد} بالنسبة إلــي أمــورا كثيرة ،أولها
تقديري وعشقي فن القصة القصيرة ،وما
يمثله مــن قــدرة على البراعة والتكثيف،
ُ
كــذلــك هــذه المجموعة تـعــد كتابة خــارج
مــا اعـتــدتــه فــي الـمـجـمــوعــات القصصية
السابقة ،فهي كتابة عن المدينة ،مدينتي
الصغيرة {أس ــوان} (أقـصــى نــوب مصر).
عبر هــذاُ ،
المشاهد الــذي يرصد ما يــراه،
كأنما هو يعيد تعرفه إلى المدينة ولكن
بـطــريـقــة مـخـتـلـفــة ،فـيـهــا ق ــدر مــن الـتــأمــل
والشجن.

صحراء ولغة
ً
ً
تحتل الصحراء جزء ا كبيرا في فضاء
تجربتك اإلبداعية .ماذا تمنحك الصحراء
حين تكتب وإلى أي مدى أنت مدين لها؟
ال ـص ـحــراء عــالــم مـبـهــم وغ ــام ــض ،كما
ً
ً
الكتابة أيضا ،وكما قلت سابقا :الكتابة
مفتوحة كــالـصـحــراء ،فــي األخ ـيــرة عليك
ً
دومــا االنتباه لكل ما حولك وما يعتريه
م ـ ـ ــن ت ـ ـب ـ ــدل وتـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــر ،وال ـ ـط ـ ــرق
وال ــدروب الـصـحــراويــة يمكن أن
ت ـن ـم ـحــي ب ـع ــد ع ــاص ـفــة ت ــراب ـيــة،
ف ـك ـي ــف ي ـم ـك ــن الـ ـتـ ـع ــرف إل ـي ـه ــا.
هـ ـك ــذا ال ـك ـت ــاب ــة ،ت ـح ـت ــاج وأن ــت
تتحرك فيها إلــى معرفة الــدرب
الصحيح الذي يقودك في نهاية
ال ـم ـت ــاه ــة إلـ ــى الـ ــواحـ ــة /ال ـك ـنــز/
ال ـنــص .فــي ال ـص ـحــراء يـجــب أن
ً
ت ـكــون مـخـلـصــا لــذاتــك وروح ــك
فبدونهما لن تستطيع النجاة
م ــن ال ـم ـخــاطــر الـمـحـيـطــة ،لعل
أبـ ـ ـس ـ ــط هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـخـ ــاطـ ــر هــو
ال ـض ـيــاع ال ـت ــام وفـ ـق ــدان األث ــر.
الكتابة كذلك تحتاج إلــى هذا
الجهد من اإلخالص والمداومة
ف ــي ال ـت ـع ــرف وت ــرق ـي ــة الــوعــي
ً
ً
ح ـتــى تـصـيــر ع ــارف ــا وعــال ـمــا،
أو ع ـل ــى ن ـح ــو أدق بـتـعـبـيــر
ً
أهــل الـصـحــراء{ :خـبـيــرا} .ذلك

مقارنة ومشاريع
الذي يمكنه قطعها حتى لو كان معصب
العينين أو أعمى.
ح ــرص ــك ع ـل ــى ال ـل ـغ ــة وت ـن ــوي ــع تـقـنـيــة
الكتابة ،هل هو سر الصنعة في أعمالك
األدبية الفارقة؟
اللغة هــي األداة الرئيسة فــي العملية
اإلبداعية ،فنحن ال يمكننا الكتابة إال عبر
اللغة ،و هــي بطبيتعها شاسعة الحقول
والطرق ،في كل مرة وأنت تحاول الوصول
إلـ ــى ك ـن ــزك ال ـش ـخ ـصــي/ن ـصــك ،ال يمكنك
استعمال الدرب ذاته طوال الوقت ،لذا عليك
أن تخطو فــي درب جــديــد ،عـبــر مغامرة
جـ ــادة وحـقـيـقـيــة ،ال ـ ــدرب ه ـنــا ه ــو الـلـغــة
بتنويعاتها الهائلة وقدرتها الفائقة على
التشكل حسب الحالة الجديدة أو المغامرة
التي أنت مقدم عليها ،وإال أصابك التجمد
ً
وإعادة إنتاج ما أنتجته سابقا.
إلى أي حد تتشابك الحالة الصوفية مع
نسيج الكتابة لديك؟
الحالة الصوفية هي طريقة من الرؤية
والتبصر والتأمل الهادئ ،في ظني هذا ما
يحتاج إليه الكاتب في اإلنصات العميق
لعوالمه ومــا يـجــول فيها ،مــن ثــم الـقــدرة
ً
الحـقــا على استجالئها فــي الـكـتــابــة .في
الـتـصــوف ي ـكــون الـتــركـيــز عـلــى الـجــواهــر
ول ـي ــس األعـ ـ ـ ــراض ،فــال ـجــوهــر ال ـح ــق هو
الباقي واألزلي ،أما كل ما هو عارض فهو
وفان.
زائل
ٍ

اآلخر في أدبنا
القصصي

ما رأيك في ما يردده البعض اآلن من
أننا نعيش زمن الرواية بينما تراجعت
القصة القصيرة؟
ربـمــا طغت الــروايــة فــي الـفـتــرة السابقة
بفعل بعض المقوالت والترويجات الدعائية
لها ومــا خصص لها مــن جــوائــز وقدرتها
السهلة في التحول إلى وسائط أخرى عبر
السينما والـمـســرح والـتـلـفــزيــون ،وقــد أدى
هذا خالل الفترة السابقة إلى تراجع إنتاج
ال ـق ـصــة ال ـق ـص ـيــرة ف ــي ع ــدد ال ـم ـج ـمــوعــات،
ً
وربما أيضا قلل من نسبة اإلقبال القرائي
عليها كفن قائم بذاته .لكن الساحة تشهد
اآلن كـ ـت ــاب ــات ق ـص ـص ـيــة ك ـث ـي ــرة يـنـتـجـهــا
األدبــاء الكبار والشباب على السواء ،وهو
ً
ما يدحض المقولة السابقة .عموما ،فإنني
أتساءل :لماذا فكرة افتعال الحروب والصراع
واإلزاحـ ــة بين األج ـنــاس األدب ـيــة؟ فالقصة
والرواية هما ضمن حقل واحد وهو السرد.

التجربة نتاج سنوات طويلة من التجريب
ً
والتفكير والنقاش بيننا ،كما أن فيها جزءا
آخر بسبب طبيعة الحكي القابل للتدقيق
والزيادة والحذف من الصديقين الشاعرين:
رمضان عبداللطيف وأشرف جابر.
في ظني أنها تجربة مختلفة في الكتابة
ً
والتشكيل ،وأتمنى أن تلقى صدى طيبا عند
قراءتها .في الوقت ذاته ،أحاول االنتهاء من
ً
رواية قصيرة ،خصوصا بعد تعثر الرواية
الطويلة التي عملت بها لسنوات طويلة،
ولكن حدثت أمــور دعتني إلى التوقف عن
مــواصـلــة الـكـتــابــة فـيـهــا ،ربـمــا بـعــدمــا أفــرغ
م ــن ه ــذه ال ــرواي ــة أع ــود إل ـي ـهــا ،م ــن ي ــدري؟
دعنا نأمل.

ماذا في جعبتك اإلبداعية وربما يخرج
إلى النور في الفترة المقبلة؟
ل ـ ــدي كـ ـت ــاب ــان جـ ــاهـ ــزان ل ـل ـن ـش ــر ،األول
بـعـنــوان {ديـ ــوان الـحـكــي} ،وه ــو ع ـبــارة عن
ن ـ ـصـ ــوص قـ ـصـ ـي ــرة مـ ــن الـ ـحـ ـك ــي الـ ـم ــرك ــز،
تختلط في أجوائه رحابة اللغة الفصحى
واللهجة العامية مــن دون فاصل بينهما،
كذلك تصاحب النصوص لوحات تشكيلية
للفنان الصديق على المريخي ،بحيث ال
يـمـكــن الـفـصــل بـيــن ال ـنــص وال ـل ــوح ــة .هــذه

مؤلفات وجوائز
أحمد أبوخنيجر كاتب مصري يكتب القصة والرواية،
وله دراسات في األدب الشعبي ،حصد جوائز ِعدة ،أبرزها
جــائــزة الــدولــة التشجيعية عــن روايـتــه الشهيرة {نجع
السلعوة} عام  ،2003وجائزة ساويرس للرواية للكتاب
الشباب عام  2006عن روايته {العمة أخت الرجال} ،قبل

ً
أن يفوز أخيرا بالجائزة ذاتها في مجال القصة.
صدرت له أربع مجموعات قصصية{ :حديث خاص ،وغواية
الشر الجميل ،وجر الرباب ،ومساحة للموت} .وأربع روايات{ :نجع
السلعوة ،وفتنة الصحراء ،والعمة أخت الرجال ،وخور الجمال}.

ً
 4شعراء أنشدوا شعرا ...للوطن والجمال والحياة

ً
غ ــالـ ـب ــا مـ ــا ت ـ ـصـ ـ ِّـور أي ـ ــة روايـ ـ ـ ــة ش ـخ ـص ـي ــات أب ـن ــاء
ِّ
مجتمعها ،وه ــذا منطقي ألن ال ــرواي ــة ت ـصــور حركة
المجتمع الذي تنتمي إليه في الغالب ،مع استثناء ات
مـ ـ ـح ـ ــدودة ع ـن ــدم ــا ي ـن ـت ـقــل ال ـ ــروائ ـ ــي ب ـ ــاألح ـ ــداث إل ــى
مجتمعات أخرى مثلما فعل الطيب صالح في «موسم
الهجرة إلى الشمال» أو إسماعيل فهد إسماعيل في
ً
«الشياح» و{النيل يجري شماال».
في أمسية للملتقى الثقافي لطالب الرفاعي ،تحدثت
الدكتورة أنــوار السعد عن اآلخر في روايــة إسماعيل
ً
فهد إسماعيل {بعيدا إلى هناك} ،واآلخر هي العاملة
المنزلية {كــومــاري} التي اخـتــزل اسمها الطويل كي
تتمكن العائلة التي تعمل لديها من مناداتها باسم
ً
معروف ،كما اختزلت إنسانيا بهذه المهنة التي لم
تعرف خاللها الرحمة ،وفي ظل ما يقع عليها من ظلم
ال تجد الخالص إال بالتخلص من حياتها.
تنبهنا هذه اإلشارة من الدكتورة أنوار إلى قصص
وروايات كويتية أخرى تناولت شخصية اآلخر .نجد
ً
م ـثــا سـلـيـمــان الخليفي فــي قـصـصــه األولـ ــى يصور
معاناة العمالة األجنبية في المجتمع الكويتي من
خ ــال قـصــة ت ــدور أحــداث ـهــا فــي الـمـيـنــاء .وف ــي رواي ــة
«ساق البامبو» يفرد سعود السنعوسي أحداث روايته
ً
لبطله الذي يعيش قسما من حياته في مجتمع والدته
ثم يرحل إلى الكويت بلد والده كي تبدأ معاناته مع
مجتمع له قيمه ومواضعاته وال يتقبله وال يستطيع
هو التكيف معه .وعندما يضيق به األفق يعود أدراجه
من حيث أتى.
وف ــي رواي ـ ــة س ـع ــداء ال ــدع ــاس {ألن ـ ــي أسـ ـ ــود} ،رغــم
أن قـضـيـتـهــا ت ـت ـنــاول نـبــذ ال ـل ــون األس ـ ــود ومـمــارســة
العنصرية تجاهه في أكثر المجتمعات ،وتدور األحداث
في الكويت وأميركا ،فإن الكاتبة تصور لنا شخصية
اآلخر الذي ال يستطيع التكيف مع مجتمعنا« ،جوان»
األميركية التي تعود إلى ديارها بعد فشل زواجها.
وف ــي روايـ ــة {مـ ــدى» لــرانـيــا الـسـعــد ت ـصــور الكاتبة
مـعــانــاة الــزوجــة األمـيــركـيــة وع ــدم تكيفها مــع البيئة
الجديدة ،تقع في غرام الطباخ الهندي وتخون زوجها
معه ،فتطلق ،وتنتقل عقدة عــدم نجاح زواجـهــا إلى
ً
ابنتها التي تفشل هي أيضا في زواجها.
وفي رواية {قلق} إلسماعيل الشطي ،يتناول الكاتب
حكاية مراسل صحافي أميركي الجنسية يقدم إلى
الكويت في فترة مليئة باألحداث وتصل إلى ذروتها
بالغزو العراقي ،ورغم جهد الكاتب في توثيق األحداث
ً
فــإنــه ق ــدم بطله م ـغــايــرا لمجتمعه فـهــو أمـيــركــي من
ً
الديانة اليهودية تبعا لتربيته في مجتمع يهودي،
ويكشف لنا الكاتب أصل هذا اآلخــر الــذي يبحث عن
وال ــده الكويتي ال ــذي رزق بــه مــن فـتــاة أميركية أيــام
شبابه ،فهل يستطيع هــذا القادم من مجتمع مغاير
أن يتكيف مع مجتمعه الجديد رغم انتمائه الجيني
ً
إليه؟ طبعا ال يستطيع التكيف بعد عمر أمضاه في
المجتمع األميركي.
لـيــس مــن الـغــريــب أن يتضمن إبــداع ـنــا القصصي
شخصيات من خارج مجتمعنا ،فالكويت منذ نشأتها
منفتحة على الـهـجــرات مــن ال ــدول الـمـجــاورة إضافة
ً
إلى ترحال اآلباء بحثا عن الرزق في التجارة والنقل
البحري بين عــدد من األقـطــار األسيوية واألفريقية،
م ــا أع ـط ــاه ــا خ ـصــوص ـيــة ف ــي االنـ ـفـ ـت ــاح وال ـت ـســامــح
ً
وتقبل اآلخــر .وحديثا ،تشكل الكويت في مكوناتها
الديموغرافية هيئة أمم ،إذ تعيش على ترابها جاليات
مــن مختلف أقـطــار الـعــالــم ،فــا عجب أن يكون اآلخــر
ً
ً
ً
حاضرا في إبداعاتنا الفنية واألدبية ،فاعال ومؤثرا.

إصدار

«ألني ّ
أحبك»

خالل أمسية أقامها مركز فصحى في رابطة األدباء الكويتيين
فضة المعيلي

ً
قرأ  4شعراء نصوصا
متنوعة مهداة إلى
الوطن في حين
أنشدوا شعرا للجمال
والحياة في أمسية
«بالدي هواها في
لساني وفي دمي».

اح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــل م ـ ـ ــرك ـ ـ ــز فـ ـصـ ـح ــى
ل ــاسـ ـتـ ـش ــارات ال ـل ـغ ــوي ــة عـلــى
مسرح رابطة األدباء الكويتيين،
بـ ــأع ـ ـيـ ــاد ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ــوط ـن ـي ــة،
بإقامة أمسية عنوانها "بالدي
هواها في لساني وفــي دمــي"،
بــال ـت ـعــاون م ــع أكــادي ـم ـيــة قـلــم،
وبيت الشعر الكويتي في رابطة
األدباء ،والتي أحياها الشعراء:
د .س ـعــد ال ـع ـج ـمــي ،وف ــال ــح بن
طـفـلــة ،ونـ ــادي ح ــاف ــظ ،وســالــم
ال ــرم ـي ـض ــي ،وأداره ـ ـ ـ ــا األدي ـ ــب
د .محمد الكنز.
وألقت مديرة مركز فصحى
د .آم ــال ال ـع ــواد ،كـلـمــة أش ــادت
ف ـي ـهــا ب ـج ـه ــود "فـ ـصـ ـح ــى" فــي
رعاية العربية ،والخدمات التي
يقدمها للنهوض باألجيال في
مجال اللغة العربية.
استهلت األ مـسـيــة بقصائد
الـشــاعــر فــالــح بــن طـفـلــة ،الــذي
تــواصــل فـيـهــا مــع ال ــوط ــن ،كي
يلقي قصيدة "أنشودة َّالوطن"،
َّ
ليقول :إن الكويت لجنة نحيا
بها في أرضها ال تولد األحقادُ
مـ ـهـ ـم ــا اخـ ـتـ ـلـ ـفـ ـن ــا ال يـ ـ ــدوم
خالفنا
ُ
ُ
األضداد
فبحبها تتوافق
ٌ
ُّ
الطوائف في ذراها أخوة
كل
ِ
عهد مضى وودادُ
ضمهم ٌ
قد َّ
تبقى الكويت لهم على طول
المدى
ُ ً
ُ
أوالد
أ ّما ومن في ِظلها
ٌ
للقلوب سعادة ال تنتهي
هي
ِ
ف ـي ـهــا ال ـه ـم ــوم الـمـشـجـيــات
ُت ُ
باد

المشاركون في األمسية الشعرية
وامـتـطــى بــن ثقل العجمي
ص ـ ـهـ ــوة ال ـ ـش ـ ـعـ ــر ،ك ـ ــي ي ـل ـقــي
ق ـصــائــده ،تـلــك ال ـتــي اتسمت
بــالـصــدق واإلخ ــاص للكلمة
فـ ـ ــي مـ ــدلـ ــوالت ـ ـهـ ــا الـ ـشـ ـع ــري ــة
والحسية ،ليقول في قصيدة
"ما وراء الياء":
ال تبحثـي!
فالتيـه :في أسمائي
ُ
اختبأت...
إني
الياء
وراء حـرف
ِ
أغرقت...
في بحر الغــوا ِة
مراكبي!
ُ
رأيت...
لما
جزيـرة استصفائي
ُ
وغرست...
في رمل الجزيرة

أحرفي
ُ
ووقفت...
ُ
أرقب

الصحراء!
ثـورة
ِ
وأنـ ـ ـش ـ ــد حـ ــافـ ــظ ق ـص ــائ ــده
تـلــك ال ـتــي ت ـبــدى فـيـهــا الفعل
اإلنـ ـس ــان ــي م ـت ـنــاس ـقــا م ــع مــا
ي ـح ـم ـلــه م ــن ج ـم ــال واقـ ـت ــراب
مـ ــن ال ـم ـع ــان ــي ال ـش ـع ــري ــة فــي
تجلياتها المختلفة ،كي يلقي
لوحاته الشعرية ،والتي يقول
في واحــدة منها تحت عنوان
"عزف":
ِّ
اعزف لها ...غن
يا صاعدا لحني

ّ
رتل لها ألقا
ِّ
ُ
حكم الفن
من م ِ
ال شيء يعنيها
فهي التي تعني
وكـ ـم ــا عـ ــودنـ ــا الــرم ـي ـضــي
فــي تقديم قصائد تحمل في
معانيها ومفرداتها الدهشة،
ً
فقد قــرأ بعضا مما لــديــه من
قصائد في سياق هذه الرؤى،
التي يتبعها الشاعر في تقديم
قـ ـص ــائ ــده ،ل ـي ـق ــول ب ـق ـص ـيــدة
"رسائل إلى أنا":
ً
تريث قليال
ً
توقف قليال
تعبت من السير
للـ ال مدى
إلى أين تمضي؟
وتلك الطريق

إلى أين تفضي؟
ً
ً
أتملك علما يقينا
بدربك
َّ
ضلل أم كان درب الهدى؟
تمهل قليال
وقف واترك النفس
بين يديك!
َّ
تعرف عليك
وسائل جنابك
ماذا لديك؟
وفي نهاية األمسيةُ ،وزعت
الـ ـ ـ ـ ــدروع ال ـت ـك ــري ـم ـي ــة ،حـيــث
قــدمــت لـلـشـعــراء الـمـشــاركـيــن
في األمسية وإلى الكنـز ممثال
ل ـمــركــز ف ـص ـحــى ،ون ـيــابــة عن
د .آمال العواد ،وبدر الياقوت
ممثال ألكاديمية قلم.

صــدر عــن دار الـفــارابــي فــي بـيــروت دي ــوان {ألن ــي أحـ ّـبــك}
للكاتبة الـسـعــوديــة خـلــود مساعد بــن خميس (ك ــان صدر
لها عن دار الفارابي {لسان حالي يقول} ،)2015 -في ما يلي
نبذة منه:
أيها الغائب الحاضر
كيف حالك بدوني؟ أعتقد أنك بخير.
أتعلم بأني عندما أحزن آكل السكر ،نعم السكر ،واليوم
أكـلــت مــا يـعــادل الخمس مــاعــق دفـعــة واحـ ــدة .ﻻ أدري ما
السبب وراء ردة فعلي هذه إال أني أعلله بأني أشعر بمرارة
في حلقي.
ً
وأحــاول جاهدة أن أخففها لكن طريقتي ﻻ تجدي نفعا
ً
وحزني اليوم أشد مرارة من األمس لقد رحلت إليها نهائيا.

توابل ةديرجلا

•
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حياة الفهد لـ ةديرجلا• «حدود الشر» دراما إنسانية شائقة

تدور أحداث المسلسل في الستينيات حول السفر وتأثيره على استقرار األسرة

21

مزاج

أخبار النجوم

مايا دياب ّ
ترد

بدأت الفنانة القديرة حياة الفهد تصوير الدراما الرمضانية مسلسل «حدود الشر» الذي
تدور أحداثه في حقبة الستينيات من القرن الماضي ،من تأليف محمد النشمي ،وإخراج أحمد
دعيبس ،ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين منهم أحمد الجسمي ،وانتصار الشراح،
وباسم عبداألمير ،وميس كمر ،وشيماء علي ،وهبة الدري ،وهنادي الكندري ،ومحمد عاشور،
وعبدالعزيز النصار ،وفهد باسم ،ومن إنتاج المجموعة الفنية.
«الجريدة» التقت الفهد في كواليس العمل للحديث عن تجربتها الجديدة ،وغاصت
في الحوار معها إلى استعانتها بالشباب ،وتركيبة الممثلين ،وعالقتها بمواقع التواصل
ً
االجتماعي ،فضال عن تجربتيها السينمائية في فيلم «نجد» واإلذاعية في «بنقول لكم سالفة»
وإليكم التفاصيل:
محمد جمعة

أحرص على
تقديم مواهب
شابة جديدة
في كل عمل
والنشمي
كاتب مميز

• بداية لنتحدث عن "حدود
الـشــر" مــا الجديد الــذي يحمله
المسلسل؟
 هـ ـ ـ ـ ــو عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل ا جـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــا ع ـ ــيإن ـس ــان ــي ت ـ ــدور أحـ ــداثـ ــه خ ــال
ح ـق ـبــة ال ـس ـت ـي ـن ـيــات م ــن ال ـقــرن
الـمــاضــي فــي الـكــويــت ،ويـطــرح
قضية رغبة األبـنــاء فــي السفر
السـتـكـمــال دراسـتـهــم وارت ـبــاط
اآلباء بمصالح تجارية في دول
أخ ــرى وتــأثـيــر الـسـفــر المتكرر
ً
عـلــى اسـتـقــرار األس ــرة عـمــومــا،
ت ـلــك ال ـم ـح ــاور ال ـت ــي يناقشها
الـمـسـلـســل إل ــى جــانــب خـطــوط
درام ـ ـيـ ــة ف ــرع ـي ــة ع ـ ــدة س ـت ـكــون
حاضرة.
• م ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــط ال ـ ـعـ ــام
لألحداث؟
 يتناول "حدود الشر" قصةإن ـســان ـيــة شــائ ـقــة حـيـنـمــا كــان
وأراض
لـلـكــويـتـيـيــن م ـصــالــح
ٍ
وب ـس ــات ـي ــن فـ ــي أب ــوال ـخ ـص ـي ــب
بالبصرة ،أقصى جنوب العراق،
حـ ـي ــث ي ـ ـسـ ــافـ ــرون إل ـ ـ ــى ه ـن ــاك
ويجلبون معهم كل الخير من
تمور وحصران وزبالن ،وتدور
أح ــداث المسلسل ح ــول عائلة
ط ـي ـبــة م ـس ــال ـم ــة ،ي ـط ــال ـه ــا شــر
مؤقت ،وأجسد خالله شخصية
ال ـ ـ ـ ــزوج ـ ـ ـ ــة ،وت ـ ـ ــدع ـ ـ ــى ن ـع ـي ـم ــة،
والمسلسل يعالج ا لـعــد يــد من
المشاكل المهمة ،وأثــرهــا على
األسرة كلها.
• االن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال م ـ ـ ــن ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــا
ال ـ ـم ـ ـعـ ــاصـ ــرة فـ ـ ــي "مـ ـ ـ ــع ح ـصــة
ق ـل ــم" إل ــى حـقـبــة زم ـن ـيــة أخ ــرى

فــي "ح ــدود الـشــر" هــل كــان ذلك
ً
متعمدا؟
 ال ـت ـنــوع م ـط ـلــوب ،والـلـعــبعلى حقبة زمنية مختلفة أمر
مـهــم لـكــن مــا أود اإلشـ ــارة إليه
أن أحداث "حدود الشر" تقع في
الستينيات ،وكانت هناك طفرة
ف ــي الـمـعـيـشــة ،وحـيـنـهــا ب ــدأت
التقنيات الحديثة تجد طريقها
إلى الحياة.
• أن ــت حــريـصــة عـلــى مــد يد
ّ
العون للشباب وال أدل على ذلك
مــن تـكــرار الـتـعــاون مــع الكاتب
محمد النشمي؟
 سبق أن التقيت محمد فيمسلسل "س ـيــدة الـبـيــت" 2012
وه ـ ــو ك ــات ــب ش ـ ــاب ل ــدي ــه حــس
درامي مميز وأفق واسع الخيال،
وإن ش ــاء ال ـلــه تجمعنا أعـمــال
ً
أخرى مستقبال.

تركيبة الممثلين
• ت ــركـ ـيـ ـب ــة ال ـم ـم ـث ـل ـي ــن فــي
"حدود الشر" جديدة ،كيف جاء
اختيار نجوم العمل؟
 مـ ـ ــن مـ ـنـ ـطـ ـل ــق م ــوه ـب ـت ـه ــموتـ ـ ـمـ ـ ـكـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــم مـ ـ ـ ـ ــن أدوات ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــم
ومالء متهم للشخصيات التي
ي ـج ـســدون ـهــا ،وال يـخـفــى على
ً
ً
أحد أن الكويت تملك عددا كبيرا
مــن المبدعين الشباب بحاجة
لـ ـم ــن يـ ـم ــد لـ ـه ــم يـ ــد ال ـ ـعـ ــون أو
يسلط عليهم األضواء ،السيما
أن الـمـنـتـجـيــن أو الـمـخــرجـيــن
ً
ي ـس ـع ــون دائ ـ ـمـ ــا إلـ ــى ال ـت ـع ــاون

مايا دياب

الفهد في مشهد من «حدود الشر»
م ــع الـ ــوجـ ــوه الـ ـمـ ـع ــروف ــة ،مـمــا
يـتـسـبــب ف ــي ت ـك ــرار الممثلين،
في حين أسعى في كل مسلسل
إلى تقديم أسماء جديدة ،وفي
"ح ــدود الـشــر" يـشــارك  7شباب
من أصحاب المواهب المميزة،
وي ـ ـح ـ ـتـ ــاجـ ــون إل ـ ـ ــى الـ ـف ــرص ــة،
وأت ـط ـلــع ألن ي ـقــدمــوا أنـفـسـهــم
ب ـص ــورة ج ـي ــدة لـلـجـمـهــور من
خالل أدوارهم في المسلسل.
ً
• أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا ي ـ ـش ـ ـهـ ــد الـ ـعـ ـم ــل
مشاركة الفنان اإلماراتي أحمد
الجسمي؟
 بــال ـف ـعــل ه ــو ف ـن ــان م ـبــدع،وسبق أن تعاونت معه في أكثر
ً
من عمل ،وأشعر أن هناك توافقا
ً
روحيا بيننا.
َ
• لـ ــم االل ـ ـتـ ــزام ب ـع ـمــل واح ــد
كل عام؟
ً
ً
 أزعـ ــم أن ع ـم ــا واحـ ـ ــدا فيكاف أضع فيه كل تركيزي
العام ٍ
وع ـصــارة خـبــرتــي ،واآلن تحت
ي ــدي مـجـمــوعــة مــن الـنـصــوص
أقرأها الختيار المناسب منها
للعام المقبل.
• كيف هي عالقتك مع مواقع
التواصل االجتماعي؟
 مـ ـقـ ـتـ ـص ــرة عـ ـل ــى ت ـع ــري ــفالـجـمـهــور بــأخ ـبــاري الـجــديــدة

أو مـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــم ال ـم ـن ــاس ـب ــات
الـمـخـتـلـفــة ،الس ـي ـمــا أن مــواقــع
ً
التواصل أضرت كثيرا بالعديد
من الفنانين بل حرقت بعضهم،
ه ـن ــاك م ــن ف ـق ــد ق ـي ـم ـتــه الـفـنـيــة
بسبب "السوشيال ميديا".

أول فيلم سعودي
• كيف وج ــدت تجربتك في
فيلم "نجد"؟
 س ـ ـع ـ ـيـ ــدة ب ـ ـ ـهـ ـ ــذا ال ـ ـع ـ ـمـ ــل،الـ ــذي ي ـعــد أول فـيـلــم س ـعــودي
س ـي ـع ــرض فـ ــي ال ـم ـم ـل ـكــة عـقــب
السماح بتفعيل دور العرض،
والفيلم من تأليف خالد الراجح،
وإخ ــراج سمير ع ــارف ،وإنتاج
مؤسسة لوكيشن لإلنتاج الفني
واإلعــامــي ،وت ــدور أحــداثــه في
خـمـسـيـنـيــات ال ـق ــرن ال ـمــاضــي،
وي ــرص ــد ت ــاري ــخ الـمـمـلـكــة ،كما
أن "ن ـجــد" هــو اس ــم الشخصية
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ،ال ـ ـتـ ــي أجـ ـس ــده ــا
ويـ ـش ــارك ف ــي ال ـب ـطــولــة ك ــل من
ماجد مطرب ،وزهرة الخرجي،
وإبراهيم الحربي ،وعلي السبع،
وم ـ ــري ـ ــم الـ ـ ـغ ـ ــام ـ ــدي ،وأغ ـ ــادي ـ ــر
ال ـس ـع ـيــد ،ومـصـطـفــى ه ــري ــدي،
وميساء مغربي ،وغيرهم.

• عـلــى ال ــرغ ــم م ــن انـشـغــالــك
بالدراما والسينما فإن لإلذاعة
مكانة فــي قلبك ،وال أبـلــغ على
ذلــك مــن مشاركتك فــي "بنقول
لكم سالفة"؟
 بالفعل ،وقد بث المسلسلعـبــر األث ـيــر قـبــل ف ـتــرة ،وأعتبر
ً
ً
الـ ـعـ ـم ــل خـ ـط ــا ج ـ ــدي ـ ــدا إلذاعـ ـ ــة
ال ـك ــوي ــت ت ـحــت قـ ـي ــادة الــوك ـيــل
المساعد فهد المبارك الصباح،
ال ـ ـ ــذي يـ ـح ــرص ع ـل ــى ال ـن ـش ــاط
الــدرامــي على م ــدار ال ـعــام ،وأال
يقتصر على شهر رمضان فقط،
وهذا العمل يعد بداية سلسلة
م ــن ال ـق ـصــص ال ــدرامـ ـي ــة ،الـتــي
س ــوف ت ـبــث ع ـبــر أث ـيــر اإلذاعـ ــة
تحت عنوان "بنقول لكم سالفة"
وش ــارك ــت فــي  30حـلـقــة بــواقــع
قصة مختلفة كل  5حلقات ،إذ
قدمت دور أم الشخصية التي
يــؤدي ـهــا ال ـف ـنــان داود حـسـيــن،
وزوجة الشخصية التي يؤديها
الفنان سعد الفرج ،والمسلسل
ً
عـ ـم ــوم ــا ك ــومـ ـي ــدي خ ـف ـيــف ذو
ط ــاب ــع ت ــوع ــوي يـسـلــط ال ـضــوء
على قضايا المجتمع الكويتي
والـخـلـيـجــي ،وح ـظــي باهتمام
الجمهور وهــذا ما تلمسته من
ردود أفعالهم.

َّ
ردت مايا دياب ألول مرة على الضجة التي أثيرت
بعد ظهورها على غالف مجلة «هاربر بــازار ارابيا»
طبيعية مــن دون مــا كـيــاج أو تـعــد يــل عـلــى صــور هــا.
وت ـس ــاء ل ــت ق ــائ ـل ــة« :أيـ ــن ال ـغ ــراب ــة ف ــي ذلـ ــك ،م ــا ال ــذي
حدث؟».
ولفتت إلى أنها تنظر إلى األشخاص الذين أحبوا
ظ ـه ــوره ــا م ــن دون م ــاك ـي ــاج ف ـق ــط والـ ــذيـ ــن تـتـخـطــى
نسبتهم .% 97
ولمن تقول {يصفوا حكي}؟ كما جاء في أغنيتها
األخيرة ،أ شــارت إلى أنها توجه الكلمات إلى الناس
ا لــذ يــن يحبون أن يتحدثوا عــن غيرهم أو يــؤذو هــم.
وأضافت أن مواقع التواصل {أفسدت الناس لألسف}،
وأخ ــذت الـبـعــض إلــى أمــاكــن كــان يحلم فــي الــوصــول
إليها ،مشددة على أنها تتحدث عن نوعية معينة من
الناس .وأ كــدت النجمة اللبنانية أنها لم تعد تتأثر
بالتعليقات المسيئة لها منذ زمن بعيد.
ً
ً
وك ــان ــت م ــاي ــا ،أثـ ـ ــارت ج ـ ــدال واس ـ ـعـ ــا ع ـل ــى م ــواق ــع
التواصل بعد ظهورها على طبيعتها من دون ماكياج،
وش ـ ــددت ف ــي ال ـم ـقــاب ـلــة ع ـلــى أن ـهــا ال تـظـهــر م ــن دون
ماكياج إال مع عدد قليل من األصدقاء وأفراد األسرة.

نوال الزغبي تطلق {كده باي}

ياسمين علي :أسعى إلى إبراز إمكانات صوتي
• تتعاون مع سليم عساف في «مالك وشيطان»

طرحت ياسمين علي أغنيتها الجديدة «مالك وشيطان» قبل أسابيع،
وهي دويتو جمعها مع الفنان اللبناني سليم عساف.
في دردشتها مع «الجريدة» تتحدث الفنانة المصرية الشابة عن األغنية
وتحضيراتها ومشاريعها الجديدة وموقفها من التمثيل .وفيما يلي
التفاصيل:
القاهرة – هيثم عسران

أحاول
االستفادة من
خبرات النجوم
الكبار

حدثينا عــن أغنيتك الـجــديــدة {مــاك
وشيطان}.
َّ
حضرت ألغنية {مالك وشيطان} فترة
طويلة كــي تـخــرج بــالـصــورة المناسبة
في الكلمات والموسيقى ،وكنت حريصة
ع ـل ــى االهـ ـتـ ـم ــام ب ـت ـفــاص ـي ـل ـهــا ،ف ـع ـقــدت
جلسات عمل عــدة مــع الـفـنــان اللبناني
سليم عـســاف لتطوير ا لـعـمــل .والحمد
ً
ل ـلــه ،ج ــاء رد الـفـعــل عـلـيـهــا مـتـمـيــزا من
الجمهور وعوضنا عن المجهود الكبير
الذي بذلناه.
كيف جاءت فكرة األغنية؟
ً
نعمل على األغنية منذ سنة تقريبا.
الـفـكــرة لسليم عـســاف ال ــذي تـحــدث إلـ ّـي
بعد نجاح أغنية {نقابل ناس} وتحمست
ً
للتجربة ،خصوصا أنه يرغب في تقديم
نفسه للجمهور المصري بعد النجاح
الكبير الذي حققه في لبنان .اتفقنا على
الـتـعــاون فــي التحضير لــأغـنـيــة ،وكــان
التصور المبدئي تقديم فكرة قائمة على
ال ـصــراع بـيــن ال ـمــاك والـشـيـطــان ولكنه
َّ
حول ذلك إلى قصة حب ،والحقيقة أنني
فوجئت بــرد فعل الجمهور عبر مواقع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي الـ ــذي ج ــاء أكـبــر
بكثير مما توقعت.
ألم تقلقي من الفكرة خالل التحضير
لها؟
القلق موجود طوال الوقت في أي عمل
فـنــي أق ــدم ــه ،ل ــذا أح ــرص عـلــى االهـتـمــام
بــالـتـفــاصـيــل ،وعـنــدمــا بــدأنــا الجلسات
ً
التحضيرية كنت أكـثــر قـلـقــا ،ولـكــن مع
مـ ـ ــرور ال ــوق ــت اخ ـت ـل ــف األمـ ـ ــر بــالـنـسـبــة

نوال الزغبي
ي ألـبــومـهــا الـجــديــد «ك ــده ب ــاي»،
طــرحــتن ــوال الــزغـبـ 
ّ
وكانت نشرت قبل أيــام صــورة للملصق ،وعلقت« :أنا
أحبكم أكثر من حبكم لي».
ُي ــذك ــر أن ال ـن ـج ـمــة الـلـبـنــانـيــة ك ــان ــت ط ــرح ــت سبعة
بروموهات ألغاني ألبومها ،حمل األول اسم «الجمال
لــه نــاســه» ،والـثــانــي «صبح صـبــح» ،والـثــالــث «محاية»،
والرابع «كده باي» ،والخامس «مش خايفة» ،والسادس
«اللي براسي عملته» ،والسابع «آه يا سيدي».

أمير طعيمة وأغنية
جديدة ليسرا
ياسمين علي
إلــي بشكل كــامــل وشـعــرت باالطمئنان،
ً
خ ـص ــوص ــا أن ال ـت ـمــري ـنــات وال ـج ـل ـســات
جعلتني أعيش تفاصيل األغنية.
ماذا عن تصوير األغنية؟
فكرنا بداية في تصوير األغنية بعد
ً
طرحها للجمهور ألننا استغرقنا وقتا
ً
طــويــا فــي خــروج ـهــا إل ــى ال ـن ــور .ولـكــن
ً
أغان
راهنا ،أفضل التركيز على اختيار
ٍ
ً
جديدة ،خصوصا أن الجمهور بحاجة
إلى أن يتعرف إلى صوتي بشكل أفضل
م ــن خ ــال م ــزي ــد م ــن األغ ــان ــي ،وه ــو ما
أح ـ ــاول ال ـع ـمــل عـلـيــه بـشـكــل رئ ـي ــس في
الفترة الراهنة.
ـان تــرغـبـيــن في
ـ
ـ
غ
أ
ـو
ـ
ع
ـ
ن
ـا
ـ
ص
ه ــل ث ـمــة
ٍ
العمل معهم؟
بالتأكيد ،فما زلت في بداية مشواري
الفني وثمة كثيرون أتمنى العمل معهم،
من بينهم على سبيل المثال ال الحصر،
بـهــاء الــديــن محمد ،وأيـمــن بهجت قمر،
كذلك الشاعر تامر حسين الذي تعاملت
ً
مـعــه ســاب ـقــا ،إذ ثـمــة حــالــة مــن التفاهم
ّ
بيننا وخبرة ينقلها إلي بحكم تجاربه
ً
ً
المتعددة والتي حققت نجاحا كبيرا.

معايير

سليم عساف

ت ـض ـع ـيــن م ـعــاي ـيــر مـ ـح ــددة الخ ـت ـيــار
أغانيك ،فما هي؟
خبرتي في االختيار ال تزال محدودة،
ف ــأن ــا ع ـم ـل ــت فـ ــي األوب ـ ـ ـ ــرا وف ـ ــي م ـســرح
األس ـت ــاذ مـحـمــد صـبـحــي عـنــدمــا قدمت
ً
ً
تجربة معه سابقا ،لــذا أفكر جـيــدا قبل
الـمــوافـقــة على أيــة أغنية جــديــدة ،كذلك
أسـتـشـيــر ب ـعــض أص ــدق ــائ ــي الـمـقــربـيــن،
ً
ف ـض ــا ع ــن ال ـشــاعــر ت ــام ــر حـسـيــن ال ــذي

تربطني به عالقة صداقة وطيدة.
هل ثمة ألوان غنائية معينة تفضلين
تقديمها؟
ف ــي رأي ـ ــي ،م ــن ل ــدي ــه مــوه ـبــة غـنــائـيــة
يمكنه تقديم أي نوع من األغاني بداية
ً
من الرومانسية والعاطفية ،وصوال إلى
األغــانــي الشعبية ولكن بالطريقة التي
تناسبه وتناسب صوته ،وهو ما أعمل
عليه ،فلدي رغبة في تقديم أنواع مختلفة
م ــن األغـ ــانـ ــي إلب ـ ـ ــراز إمـ ـك ــان ــات صــوتــي
وأسعى إلى ذلك في اختياراتي.
هل يعني ذلك أننا ربما نراك في اللون
ً
الشعبي قريبا؟
بالتأكيد .ال أرفض الغناء الشعبي ،بل
على العكس لدي حماسة لتقديمه ولكن
ً
بالطريقة التي تناسبني .مثال  ،الفنان
الكبير صابر الرباعي عندما غنى {آه لو
لعبت يا زهر} قدمها بطريقته التي القت
استحسان الجمهور وهي أغنية شعبية،
لذا أتمنى أن أجد ما يناسبني لتقديمه.

ل ــدى ش ــرك ــات اإلنـ ـت ــاج مـشـكـلــة عــامــة
مرتبطة بالتكلفة الكبيرة إلنتاج ألبوم
غـنــائــي كــامــل عـلــى الـعـكــس مــن األغــانــي
ً
الـمـنـفــردة الـتــي أصـبـحــت تلقى نجاحا
بشكل أكبر في السنوات األخيرة .وكبار
ال ـن ـجــوم ف ــي ال ـعــالــم ال ـعــربــي يـطــرحــون
أ غــا نــي ألبوماتهم بشكل منفرد وتلقى
ً
ً
نـجــاحــا كـبـيــرا .لــذا أفـضــل التركيز على
األغــانــي الـمـنـفــردة بـيــن الـحـيــن واآلخ ــر،
ً
وأطرح قريبا أغنية فور االنتهاء منها.
هل يمكن أن نراك في تجارب مسرحية
غنائية؟
إذا وجـ ـ ــدت ال ـف ــرص ــة ال ـم ـن ــاس ـب ــة لــن
أتأخر بالتأكيد ،فما يشغلني باستمرار
هــو البحث عــن تـجــارب جــديــدة تضيف
ً
إلي ،لكن مشكلة المسرح الغنائي راهنا
التكلفة الكبيرة التي يتكبدها المنتج
لخروج عرضه إلى النور بصورة جيدة،
وهو أمر أعتقد أنه صعب اليوم ولكن إذا
وجدته فلن أتردد في قبوله.

ألبوم ومسرح
ً
ً
ً
لماذا لم تطرحي ألبوما غنائيا كامال
حتى اآلن؟

البحث عن قضية في التمثيل
قــالــت يــاسـمـيــن عـلــي إن ـهــا تــرغــب في
تقديم تجارب تمثيلية سواء في السينما
أو التلفزيون أو المسرح تكون هادفة ذات
مـضـمــون جـيــد عـلــى غ ــرار تـجــاربـهــا مع
الفنان محمد صبحي.

وأضافت ياسمين أنها تتمنى العمل
مع عــدد كبير من نجوم التمثيل ،ولكن
فــي الــوقــت نفسه يبقى الـغـنــاء شاغلها
األساسي.

أمير طعيمة
كـشــف ا لـشــا عــر ا لـغـنــا ئــي ا لـمـصــري أ مـيــر طعيمة،
عن قرب طرح أغنية «أنت قدها» ،للممثلة المصرية
يسرا بمشاركة فريق «أوالد ن ــا» ،مــن ذوي ا لـقــدرات
الخاصة.
و نـشــر عـبــر صفحته عـلــى أ حــد مــوا قــع ا لـتــوا صــل
ً
االجتماعي ،صورا له مع يسرا من كواليس األغنية،
ّ
ً
وع ــل ــق{ :ق ــري ـب ــا أن ــت ق ــده ــا ..فــريــق أوالدن ـ ــا ل ــذوي
القدرات الخاصة بمشاركة الفنانة الكبيرة يسرا،
ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع تميم}.
ُيذكر أن يسرا تفكر في العودة الى السينما ،بعد
غـيــاب سـبــع سـنــوات مـنــذ تقديمها { غـيــم أو ف ــر} مع
مــي عــز ا لــد يــن عــام  ،2011و هــي تعمل على اختيار
ف ـكــرة م ـنــاس ـبــة وال ـت ـح ـض ـيــر ل ـهــا وت ـصــويــرهــا هــذا
ً
ا لـعــام ،خـصــو صــا أ نـهــا تغيب عــن ا لــدرا مــا فــي شهر
رمضان المقبل.
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ت ـ ـح ـ ـتـ ــوي هـ ــذه
الـ ـشـ ـبـ ـك ــة ع ـلــى
 9م ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا ت
كـ ـبـ ـي ــرة ()3×3
 ،كـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ــر بـ ـ ــع
م ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـق ـس ــم
ال ــى  9مــربـعــات
ص ـغ ـيــرة .هــدف
ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـلـ ـعـ ـب ــة
م ــلء الـمــربـعــات
الـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة
باألرقام الالزمة
م ـ ـ ــن  1ا ل ـ ـ ـ ــى ،9
شرط عدم تكرار
ال ــرق ــم أك ـثــر من
مــرة واح ــدة في
كــل مــربــع كبير
وفـ ـ ـ ــي كـ ـ ــل خــط
أفقي وعمودي.
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 21مايو  21 -يونيو

8
9

8

ً
ّ
تضطر إلى التعامل مع أشخاص ال يعجبك
مهنيا:
أسلوبهم في العمل.
ً
عــاطـفـيــا :تحمل ه ــذه الـفـتــرة رومـنـسـيــة خــاصــة مع
الحبيب.
ّ
ً
اجتماعيا  :قضية مالية ّ
ملحة تتعلق بــأ حــد أ فــراد
عائلتك.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

الحلول
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sudoku
2 1
 1ل ا
 2ي
 3ج ل
 4و ا
 5ت د
 6ن
 7ب ر
 8ر و
 9ج ط
 10ت
 11س ي

6 5 4 3
هـ ا ي
كي ل م
ا ا
هـ م ل
ح
ب ا
ا ل ط ي
ج ا ن
ا خ ا ل
ا
م
سل ب
د هـ ا ل

كلمات متقاطعة
غاريث بيل

كلمة السر

11 10 9 8 7
ي خ ت ل ط
و ل
ا
ب ع د
ز ن د
ا
ل ا ي ب
ب ز
ل و هـ ا م
ط ا ح ر
ي ح م س
د ي ر و
م
قص ر

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

3
2
7
6
1
5
4
9
8

 - 11مطر خفيف – المفرد من «مراسيم».

6

ً
مهنيا ّ :
تتمم واجباتك بكفاء ة عالية وتفي بجميع
وعودك.
ً
عــاطـفـيــا :يـســاعــدك الـشــريــك فــي إنـجــاز أحــد األعـمــال
وتفرح بذلك.
ً
ً
اجتماعيا :ال تــدع أح ــدا يـجـ ّـرك إلــى مكان غير مالئم
لطبيعتك.
رقم الحظ.4 :

الجوزاء

9

4
7
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8
4
7
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9
3
6
1

 - 1مدينة هولندية مقر محكمة الـعــدل الدولية

– يمتزج.
1
 - 2عاهلي (م) – للتمني (م).
 - 3عظم – متشابهان – خالف «قرب».
2
 - 4ضعيف – عبأ – قدح.
 - 5أظهرت – بلدة على حدود مصر الجنوبية.
 - 6ما يتطيب به من عطر.
3
 - 7المثنى من «برج» – مزدحمة (م).
 - 8الخواطر (مبعثرة) – أداة طحن (م).
4
 - 9تجدها في (جنط) – وجه (م).
 - 10نهب – عرق يحمل الدم من القلب (م).
 - 11فيلم لفاتن حمامة وعمر الشريف والحريري5 .
ً
عموديا:
6
( - 1يوهان  )...مخترع حروف الطباعة األلماني.
 - 2من زهور السينما (م) – يتقدم (م).
7
 - 3ثلثا (هكع) – حل أسئلة (م).
 - 4شعاع شمس – مسرحية لعادل خيري وماري
8
منيب.
 - 5عاصمتها باماكو (م) – أقفز (م) – للنفي.
 - 6يفك (م) – بالل (مبعثرة).
9
 - 7من أسماك المياه العذبة.
(- 8م).لقب موسيقى ألماني (م) – رفع صوته بالغناء 10
 - 9بطلة أول فيلم مصري صامت.
 - 10رقاص الساعة (م) – ثلثا (أحد).
11

2

 21مارس  19 -أبريل
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كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

5

9
5
8
2
6
4
7
1
3

منتخب
كمية
صوت
مجتمع
دعم
خيار
نجاح
نسبة
صفقة
مسيرة
العب
هجوم
صحف
دوالر
بريطانيا
زمن
توقيع

غ

م

ن

ت

خ

ب

ص

و

ت

sudoku

4
1
3
5
9
7
2
8
6

كلمة السر:

من  8أحرف وهي اسم العب كرة قدم ويلزي يلعب
مع نادي ريال مدريد اإلسباني ومنتخب ويلز.

tawabil@aljarida●com

فلك

6
7
2
1
3
8
9
5
4

تسالي

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4044األحد  17فبراير 2019م  12 /جمادى اآلخرة 1440هـ

ً
مهنيا :تخطط لتحسين أوضاع عملك بعد طول ركود.
ً
ً
عاطفيا :تبدو مرتاحا لعالقتك مع الشريك وتفكر
باالرتباط.
ً
اجتماعيا :يتوافر وقت لديك لالنصراف إلى هوايتك
المفضلة.
رقم الحظ.18 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـمـ ّـر بــوضــع ص ـعــب لـكـنــك تـتـخـطــاه بــذكــاء
وتتابع أعمالك.
ً
عاطفيا :يلجأ الشريك إلــى استعمال كلمات رقيقة
ّ
ليخفف عنك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـشـعــر ب ـتــراجــع مـعـنــوي وص ـحــي ألنــك
ً
عانيت كثيرا.
رقم الحظ.10 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
المنافسة تبلغ حـ ّـد ا لـمــوا جـهــة وال يفيدها
مهنيا ّ :
سوى التعقل.
ً
عــاطـفـيــا :تستدعي عالقتكما الـحــذر مــن هـبــوب أي
عاصفة.
ً
اجتماعيا :يرى الفلك أنك قادر على تسوية األوضاع
مع األهل.
رقم الحظ.17 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ّ
تضطر إلى اتخاذ قــرارات حاسمة وسريعة
مهنيا:
إلنقاذ عملك.
ً
عاطفيا :طوالع فلكية غير مألوفة تضع عراقيل أمام
عالقتكما.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال تـمـنــح ثـقـتــك ألش ـخ ــاص مـغــرضـيــن
يحاولون استغاللك.
رقم الحظ.5 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :تخوض ميادين جديدة وتبدو ملهما في
اقتراحاتك.
ً
عاطفيا :تحتاجان إلى تخطيط وتنفيذ لتصال إلى
هدفكما بسرعة.
ً
ً
اجتماعيا :يـشـ ّـن عـ ٌّ
ّ
كالمية عليك
ـدو حـســود حــربــا
فال تبال به.
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـي ــا :إحـ ـ ــرص ع ـل ــى أمـ ـ ــور ت ـت ـع ـلــق ب ــرس ــوم أو
استحقاقات للغير.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تعيش مــزاجـيــة وتـقـلـبــا ينعكسان على
عالقتكما.
ً
ً
اجتماعيا :تمضي أوقاتا ممتعة خالل سفر ٍة إلى
الخارج.
رقم الحظ.8 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :ال تتراجع أمــام أي مغامرة فاألفالك إلى
جانبك.
ً
عــاطـفـيــا :فــرصــة مهمة لـلـقــاء نصفك اآلخ ــر بعد
طول انتظار.
ً
ّ
التنوع والتغيير وابتعد
اجتماعيا :ابحث عن
عن الروتين.
رقم الحظ.19 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً
مـهـنـيــا :سـلـبـيــات كـثـيــرة تـخــفــف مــن قــدراتــك على
المقاومة واإلنجاز.
ً
عاطفيا :تشتعل النار في عالقتكما بسبب الغيرة
التي تنتابك.
ً
اجتماعيا :ترغب بالعودة إلى ذاتك وطلب الهدوء
والراحة.
رقم الحظ.11 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :تواجه ّ
مطبات وتتجاوز أكثرها لكنك منزعج
من الوضع.
ً
عاطفيا :تغيير جذري في معاملتك للحبيب بعدما
أتعبك.
ً
اجتماعيا :تنتفض من كثرة الضغوطات وترغب
في االبتعاد.
رقم الحظ.7 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـن ـس ـحــب م ــن م ــوق ــع أو م ــرك ــز وتـ ـق ـ ّـدم
استقالتك للمسؤولين.
ً
عاطفيا :االبتعاد عن األزمــات يكون بالصراحة
والتفاهم.
ً
ً
اجتماعيا  :ثمة مــن يحتال عليك مستفيدا من
طيبة قلبك.
رقم الحظ.15 :
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سيارات

«بورشه الكويت»

تستعد إلطالق «ماكان»
يوسف العبدالله
ي ـس ـتـعــد م ــرك ــز ب ــورش ــه ال ـكــويــت
بشركة بهبهاني للسيارات إلطالق
ماكان الجديدة للتعرف على الطراز
ألول مرة في الكويت ،وذلك في نهاية
األسبوع الجاري في حفل حصري.

وأزاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت رائ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــات
األلمانية بورشه الستار عن الوجه
الجديد لمركبات مــاكــان ومــاكــان S
لـلـعــام الـجــديــد مــن مــديـنــة مــايــوركــا
اإلسبانية ،والتي قامت "الجريدة"
ب ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــرب ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا
هناك ،بعد

خروجها بمواصفات حديثة وغير
مسبوقة فــي عالم الـسـيــارات ،بــدأت
ً
بالشكل الخارجي ،مرورا بالتصميم
ً
الداخلي ،وأخيرا التقنيات الالفتة.
وأصبحت ماكان الجديدة ،التي
ُ
كـ ـش ــف ع ـن ـهــا ال ـس ـت ــار ف ــي م ـعــرض
باريس للسيارات ألول مرة ،بمحرك
بنزين رباعي السلندرات سعة لترين
م ــع شــاحــن ت ــورب ــو ،مـ ــزود بحجرة
احتراق مطورة وفلتر تنقية جزيئات
البنزين.
وتبلغ قوة المحرك في هذه
السيارة الرياضية المدمجة
المتعددة االستعماالت 252
ً
حصانا ( 185كيلو واتا)
وي ـص ــل ع ــزم ــه األق ـص ــى
إل ــى  370ن ـيــوتــن /مـتــر.
ُ
كـ ـم ــا ز ودت ا لـ ـسـ ـي ــارة
ب ـن ــاق ــل ح ــرك ــة سـبــاعــي
ال ـســرعــات بـنـظــام PDK
مـ ـ ـ ــع ق ـ ـ ــاب ـ ـ ــض م ـ ـ ـ ـ ــزدوج
ل ـت ـت ـســارع م ــن الـسـكــون
إ ل ـ ـ ــى  100ك ــم/ا لـ ـس ــا ع ــة
خالل  6.7ثوان ،في حين
تصل سرعتها القصوى
إلى  225كم/الساعة.

أودي  A8الجديدة تضيء «فؤاد الغانم» «بوجاتي» تحتفل بعيد ميالدها

علمت "الجريدة" بوصول صاحبة الجمال
والدالل أودي  A8الجديدة  ،2019إلى معرض
أودي الكويت لدى شركة فؤاد الغانم وأوالده
للسيارات.
وبـ ـ ــدأت أودي ف ــي ال ـك ــوي ــت خـ ــال األيـ ــام
القليلة الماضية عمل تجربة القيادة على

جاللة  A8الجديدة لعمالئها المميزين.
وتأتي أودي  A8الجديدة في جيلها الرابع،
بتصميم مختلف وغير مسبوق شمل الشكل
والقلب ،وبمحرك أسطوري يحاكي إرث هذا
الـطــراز الجميل الــذي انطلق عــام  1994في
ً
جيله األول قبل  25عاما.

احتفلت شركة بوجاتي بمرور  110أعوام
عـلــى تــأسـيـسـهــا ،بـطــرح مــوديــل خ ــاص من
سيارتها الرياضية الفاخرة "شيرون".
وأوضحت الشركة الفرنسية أن الموديل
الخاص " "ans Bugatti 110يتميز بألوان
العلم الفرنسي األبيض واألزرق واألحمر،

ألول مرة...
رنج روفر 2020
بنسخة HST
الهجينة
ك ـشــف ال ـصــانــع ال ـبــري ـطــانــي رنــج
روفــر عن أحــدث نسخة من مركباته
الرياضية لعام  2020تحت اسم ،HST
التي تعتبر أول سيارة من جاكوار
الندروفر تعمل بنظام Mild-Hybrid
الهجين الجديد.
وت ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــد سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارة رن ـ ـ ـ ــج روف ـ ـ ــر
ا لـ ــر يـ ــا ض ـ ـيـ ــة  2020بـ ـنـ ـسـ ـخ ــة HST
الهجينة ،على محرك بنزين جديد

 6س ـل ـنــدرات خـطــي بـسـعــة  3لـتــرات
ً
يولد قوة  395حصانا و( 550نيوتن.
ً
متر) من عزم الدوران ،بدال من محرك
 V6ب ـن ــزي ــن ،وي ـج ـم ــع ه ـ ــذا ال ـم ـحــرك
بـيــن عـمــل ســوبــرت ـشــارج كـهــربــائــي،
إضافة إلى شاحن توربيني مزدوج
التمرير يحمل مسمى twin-scroll
.turbocharger
وعملت تكنولوجيا Mild-Hybrid

إطالق الجيل السادس من «ألتيما»

ً
على إ يـقــاف تعليق التيربو تقريبا
مما يخفض من نسبة انبعاثات غاز
ثاني أكسيد الكربون بنسبة  12في
المئة ،ويقلل مــن نسبة االنبعاثات
األخ ـ ــرى بـنـسـبــة  75ف ــي ال ـم ـئــة ،مما
ي ـت ـن ــاس ــب مـ ــع األنـ ـظـ ـم ــة األوروب ـ ـيـ ــة
الصارمة في وجــه صناع السيارات
من ناحية نسبة االنبعاثات الصادرة
م ــن م ـحــركــات ال ـس ـي ــارات اإلنـتــاجـيــة

الـ ـج ــدي ــدة .وبـ ــذلـ ــك ،ح ـص ـلــت أح ــدث
سيارات الندروفر  2020على صمام
م ـت ـغ ـيــر  CVVLح ـس ــن مـ ــن صــرف ـيــة
البنزين ،كما زودت السيارة الهجينة
ببطارية  48فولتا تخزن الطاقة أثناء
ً
حــركــة ال ـس ـيــارة ،لـتــوفــر عــزمــا يدعم
م ـحــرك ال ـس ـي ــارة ع ـنــد تـفـعـيــل نـظــام
تشغيل وإيقاف.

تعكف شركة نيسان الشرق األوســط إلقامة
حفل التدشين اإلقليمي لمركبة نيسان ألتيما
ً
 2019الجديدة كليا في الجيل السادس منها،
وذلك بعد غد الثالثاء في مدينة دبي.
ويأتي الجيل الجديد من نيسان ألتيما ذات
األب ــواب األرب ـعــة بعد إطــاقـهــا ألول مــرة العام

«أكاديا»  2019تصل إلى الشرق األوسط
أعلنت "جي إم سي" وصول مركبتها أكاديا  2019إلى الشرق
األوسط ،ضمن فئة مركبات الكروس أوفر الراقية.
وتـتــوفــر أكــاديــا الـجــديــدة بنمط مقاعد تتسع لخمسة وستة
ّ
وسبعة ركاب ،وتم تصميم طراز عام  2019وفق مستويات عالية
ّ
من المرونة مع المزيد من التحسينات ،وتقنيات السالمة المتقدمة،
ّ
تتمتع بنظام توليد حركة ّ
فعال وبنية هيكل خفيفة الوزن.
في حين
ّ
متعددة
وتستهدف أكاديا الجديدة فئة المركبات الرياضية
ّ
متوسطة الحجم ،وهي تتوفر بطرازات ّ SL، SLEو،LT
االستعماالت
باإلضافة إلى الفئة األعلى "دينالي" ،أما بالنسبة لعشاق القيادة
ً
على الــدروب الوعرة ،فإنها تأتي أيضا بطراز  All-Terrainالذي
ّ
تقنية القابض
يتمتع
بنظام دفــع بجميع العجالت " "AWDمع ّ
التوأمي ّ
الفعال " ،"Active Twin Clutchبحيث تعزز مستويات
الجر بمواجهة أي ظروف تواجهها.
بمحرك قــوي ّ
ّ
وفعال نــوع  V6بسعة
ويتم تزويد أكاديا 2019
ّ
يولد ّ
قوة قدرها  310أحصنة ،وبفضل تقنية "جنرال
 3.6لترات
موتورز" لإلدارة ّ
الفعالة للوقود " ،"Active Fuel managementيتم
ّ
محسن للوقود عند  11.2لتر 100/كلم
تحقيق مستوى استهالك
ّ
المجمعة في طــرازات الدفع بالعجالت األمامية ()FWD
بالدورة
و 11.7لترا 100 /كلم لطراز الدفع بجميع العجالت ( ،)AWDمما
يضعها ضمن األفضل في فئتها من ناحية االقتصاد باستهالك
الوقود ،والذي يقترن مع ناقل حركة أوتوماتيكي من  6سرعات
ّ
ّ
وميزة اختيار وضعية القيادة بتحكم إلكتروني.

والتي تظهر على مواضع مختلفة في الداخل
والخارج ،وتظهر ألوان العلم الفرنسي أيضا
على الجانب السفلي من الجناح الخلفي.
وتم تصميم المقدمة من ألياف الكربون
الشفاف باللون األزرق الفوالذي المطفأ ،في
حين تتألق المؤخرة باللون األزرق الفوالذي

المطفأ .وت ــزداد هــذه الـمــامــح شــراســة من
خ ــال س ــروج الـمـكــابــح ال ــزرق ــاء الـســاطـعــة،
وال ـتــي تـطــل خـلــف ع ـجــات خـفـيـفــة مطلية
باللون األسود المطفأ .وأعلنت بوجاتي أن
الموديل الخاص " "ans Bugatti 110يقتصر
إنتاجه على  20نسخة فقط.

الماضي في معرض نيويورك العالمي .وزودت
ألـتـيـمــا ،كـمــا هــو مـعـلــن ،بـمـحــركـيــن ،األول بـ ـ 4
ً
سلندرات بقوة  188حصانا بسعة  2.5لتر ،أما
ً
اآلخر  4سلندرات تيربو بقوة  248حصانا بسعة
ً
 2.0لتر بدال من محرك  6سلندرات ليضاهيه في
األداء والعزم.

مجتمع
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المجلس الثقافي البريطاني يكرم
المتفوقين في امتحانات مدارس المملكة
أ قــام المجلس الثقافي البريطاني حفل تكريم للطلبة الفائقين في
امتحانات مدارس المملكة المتحدة في فندق مارينا ،بحضور سفير
بريطانيا لــدى الكويت مايكل دافـنـبــورت ،والمدير اإلقليمي للشرق
األوســط وشمال إفريقيا كريس رولينغز ،والمدير المحلي للكويت
مايكل غوردن ،ونائب مدير االختبارات المحلية أنوج غانغوال.
وقدم غوردن تهانيه للطلبة على إنجازاتهم ،معربا عن شكره للشبكة
العالمية للمدارس الشريكة على دعمها ومساندتها للهيئات التدريسية
والطلبة ،في وقت تمنى السفير دافنبورت للطلبة التوفيق في حياتهم
المستقبلية.
وشـهــد الـحـفــل تسليم دروع الـتـكــريــم للطلبة ،واالح ـت ـفــال بتميزهم
ونجاحهم ،والتقاط الصور التذكارية.

ً
السفير مايكل دافنبورت ملقيا كلمته

تكريم السفير دافنبورت

صورة جماعية

أحد المتفوقين يتسلم درع التكريم

ً
 ...ومايكل غوردن ملقيا كلمته

متفوقة تتسلم درع التكريم

جانب من الحفل
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مسك وعنبر

ً
ُ
«الصبخة» الكويتية تعرض على مسرح الثقافة بالشارقة غدا
بطولة سماح والحسيني والبغلي وبهبهاني ...والعابر يتصدى إلخراجها
فادي عبدالله

تختتم مسرحية «الصبخة»
الكويتية عروض مهرجان
الشارقة للمسرح الخليجي،
مساء غد ،على مسرح قصر
الثقافة.

قدمنا
كل الدعم
والرعاية
لفرقة مسرح
الخليج
العربي
الدويش

يـ ـمـ ـث ــل ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـمـ ـس ــرح ــي
«الصبخة» ،لفرقة مسرح الخليج
الـعــربــي ،الـكــويــت فــي مهرجان
الـ ـش ــارق ــة ل ـل ـم ـســرح الـخـلـيـجــي
ُ
بـ ـ ــدورتـ ـ ــه ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة ،وت ـ ـعـ ــرض
غد على مسرح
المسرحية مساء ٍ
قـصــر الـثـقــافــة بــإمــارة الـشــارقــة
في اإلمارات ،لتكون مسك ختام
العروض المتنافسة على جوائز
المهرجان ،التي سيتم إعالنها
غد.
في حفل الختام بعد ٍ
«الـ ـ ـصـ ـ ـبـ ـ ـخ ـ ــة» مـ ـ ــن األعـ ـ ـم ـ ــال
الـ ـت ــراثـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي كـ ـت ــب ن ـص ـهــا
ويـخــرجـهــا د .عـبــدالـلــه الـعــابــر،
وتـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــق ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي
والـ ـ ـم ـ ــوروث ال ـش ـع ـب ــي ،وتـ ــدور
أح ـ ــداث ـ ـه ـ ــا مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ق ـض ـيــة
اجتماعية ،ويشارك في تجسيد
أدوارها :سماح وعلي الحسيني
وعبدالعزيز بهبهاني ويوسف
البغلي وغيرهم.
وفي هذا الصدد ،قال رئيس
مـ ـجـ ـل ــس إدارة فـ ــر قـ ــة م ـس ــرح
الخليج ال ـعــربــي ،الـفـنــان ميثم
بـ ــدر« ،ح ــري ـص ــون ع ـلــى تمثيل
الكويت بأفضل عمل ،فــي أحد
أه ــم ال ـم ـهــرجــانــات الـمـســرحـيــة
الخليجية التي تحظى برعاية
ود عـ ـ ـ ـ ـ ــم ا لـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ د .سـ ـلـ ـط ــان
الـ ـق ــاسـ ـم ــي حـ ــاكـ ــم ال ـ ـشـ ــارقـ ــة»،
متمنيا التوفيق لفريق العرض،
وعـلــى رأس ــه قــائــده د .عبدالله
العابر.
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،أكـ ـ ـ ـ ــد األمـ ـ ـي ـ ــن
ا لـعــام المساعد لقطاع الفنون
بــال ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي لـلـثـقــافــة
والفنون واآلداب بدر الدويش،
أن ال ـكــوي ــت ال ت ــأل ــو ج ـه ــدا في

الفرج انضم إلى أسرة
مسلسل «إفراج مشروط»
دراما اجتماعية سياسية تعرض في رمضان المقبل

سعد الفرج

●

محمد جمعة

انضم الفنان القدير سعد الفرج رسميا إلى فريق عمل مسلسل
«إفراج مشروط» ،الذي تصور أحداثه حاليا بين ربوع الكويت،
ومن المتوقع أن يبدأ الفرج تصوير مشاهده خالل الفترة المقبلة.
«إفــراج مشروط» من تأليف عبدالمحسن الروضان ،وإخراج
عيسى ذياب ،ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين المتميزين
منهم خالد أمين وفيصل العميري ومحمد العلوي وهبة الدري
وهدى الخطيب وجاسم النبهان ،إضافة إلى ممثلين من خارج
ا لـكــو يــت ،مثل الفنانة المصرية منة فضالي ،وسيتم تصوير
العمل بين الكويت ومصر ،وحتى اآلن يتكتم الفرج عن تفاصيل
الشخصية التي سيجسدها في العمل.
من جهة أخرى ،أكدت مصادر لـ«الجريدة» أن المسلسل يتميز
بطابع سياسي اجتماعي ،حيث يطرح العديد من القضايا التي
المست اهتمامات الشارع الخليجي والعربي ،خصوصا تعديل
الدوائر االنتخابية بالكويت إلى مرحلة ثورة  25يناير في مصر،
وما شهدته تلك الفترة من أحداث عدة على المستويين المحلي
والـعــربــي ،وتنبثق مــن الثيمة الرئيسية للمسلسل العديد من
الخطوط الدرامية التي تسير بالتوازي إلى أن تلتقي جميعها
في نهاية العمل المقرر عرضه خالل شهر رمضان.
وسيكتفي الفنان سعد الفرج بـ«إفراج مشروط» لشهر رمضان،
من منطلق حرصه على التواجد في مسلسل واحد فقط على مدار
العام ،وهو النهج الذي يسير عليه من فترة ،حيث شارك العام
الماضي في مسلسل «سموم المعزب» مع الفنان أحمد جوهر،
والذي وثق عودته لألعمال التراثية.

العابر مع فريق عرض «الصبخة»
دعــم كــل مـفــردات اإلب ــداع الفني
وال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــي ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال م ـظ ـلــة
ال ـم ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي ،وهـ ـ ــو مــا
يمثل نهجا يستمد معطياته
مـ ــن ت ــوجـ ـيـ ـه ــات سـ ـم ــو األمـ ـي ــر
الشيخ صباح األحمد ،لالهتمام
بالشباب ،ودعــم حركة اإلبــداع
الثقافي والفني.
وتـ ــابـ ــع« :ق ــدمـ ـن ــا كـ ــل ال ــدع ــم
والرعاية لفرقة مسرح الخليج
العربي ،التي تم اختيار عملها
لتمثيل الكويت ضمن آلية عمل
تحت مظلة المجلس الوطني
ت ـع ـمــل ع ـلــى ج ـ ــدول ال ـم ـشــاركــة

في مهرجان الشارقة للمسرح
الخليجي ،وال ــذي ب ــات مــوعــدا
م ـت ـج ــددا م ــع إبـ ــداعـ ــات صـنــاع
المسرح بدول الخليج».
وذك ـ ــر أن «ال ـص ـب ـخ ــة» تمثل
أح ـ ــدث ال ـن ـت ــاج ــات الـمـســرحـيــة
ال ـت ــي صـنـعــت خـصـيـصــا لـهــذا
ال ـ ـح ـ ــدث الـ ـمـ ـس ــرح ــي ال ـ ـب ـ ــارز،
وت ـن ــاق ــش ج ـم ـلــة م ــن الـقـضــايــا
االجتماعية بكثير مــن العمق،
إضــافــة إلــى االحـتــرافـيــة الفنية
العالية المستوى التي يقدمها
د .عبدالله العابر ،مؤلف العمل
ومخرجه.

وأشــاد الدويش بالمستوى
التنظيمي ا ل ـعــا لــي المستوى
لـلـجـنــة الـمـنـظـمــة لـلـمـهــرجــان،
ح ـي ــث «ب ـ ـ ــات ه ـ ــذا ال ـم ـه ــرج ــان
من المواعيد المسرحية التي
س ــاهـ ـم ــت فـ ـ ــي إي ـ ـ ـجـ ـ ــاد حـ ـ ــراك
وحـ ـ ـ ـ ـ ــوار م ـ ـسـ ــرحـ ــي خ ـل ـي ـجــي
سيكون لــه أبعد األثــر فــي رفد
مسيرة اإلبداع المسرحي بدول
المنطقة».
وك ـ ـ ـ ــان راع ـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـه ــرج ــان،
الـشـيــخ د .سـلـطــان الـقــاسـمــي،
ح ـض ــر ح ـف ــل االفـ ـتـ ـت ــاح ،ال ــذي
احـ ـ ـتـ ـ ـضـ ـ ـن ـ ــه ق ـ ـ ـصـ ـ ــر ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــة

بــال ـشــارقــة ،وتــابــع والـحـضــور
ً َّ
ً
فـيـلـمــا وثــائـقـيــا ســلــط الـضــوء
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــراك الـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــي
والـمـســرحــي بــالـشــارقــة ،وأبــرز
مـ ـحـ ـط ــات ال ـ ـ ـ ـ ــدورات ال ـس ــاب ـق ــة
للمهرجان.
وت ـض ـ َّـم ــن ال ـح ـفــل الـتـعــريــف
بأعضاء لجنة تحكيم الــدورة
الثالثة مــن الـمـهــرجــان ،والتي
تضم فــي عضويتها :المخرج
عصام السيد من مصر رئيسا
للجنة ،والفنان وليد الزعابي
من اإلمــارات ،والمخرج رياض
س ـكــران مــن ال ـع ــراق ،والـكــاتـبــة
ال ـم ـســرح ـيــة ل ـي ـلــى ب ــن عــائـشــة
من الجزائر ،والباحث والناقد
ال ـم ـســرحــي مـحـمــد ل ـعــزيــز من
المغرب ،وكذلك عرض مسرحية
«مدق الحناء».
وي ـ ـت ـ ـنـ ــافـ ــس ع ـ ـلـ ــى جـ ــوائـ ــز
الـ ـمـ ـه ــرج ــان خ ـم ـس ــة ع ـ ــروض
مسرحية ،هــي« :م ــدق الحناء»
م ـ ــن ت ــألـ ـي ــف ع ـ ـبـ ــاس ال ـح ــاي ــك
وإخ ـ ـ ـ ـ ــراج يـ ــوسـ ــف ال ـب ـل ــوش ــي
لفرقة مسرح مــزون من ُعمان،
«حبوس» من تأليف صالح آل
زمانان وإخراج نوح الجمعان
لفرقة مسرح الوطن -السعودية،
«ن ـ ـ ـ ــوح الـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــن» ،مـ ـ ــن ت ــأل ـي ــف
ج ـ ـمـ ــال صـ ـق ــر وإخ ـ ـ ـ ـ ــراج أن ـ ــور
أحمد لمسرح أوال -البحرين،
«م ـج ــاري ــح» تــأل ـيــف إسـمــاعـيــل
عبدالله وإخراج محمد العامري
لفرقة مسرح الشارقة الوطني-
اإلمـ ـ ـ ــارات ،إض ــاف ــة إل ــى الـعـمــل
الكويتي «الصبخة».
وإلـ ـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض
وال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــدوات ال ـ ـن ـ ـقـ ــديـ ــة ي ـق ـي ــم

المهرجان أربع ورش تدريبية
في الكتابة والتمثيل والماكياج
والـسـيـنــوغــرافـيــا ،إض ــاف ــة إلــى
ملتقى فكري بعنوان «المسرح
الخليجي والموروث الشعبي».
ُيـ ــذكـ ــر أن الـ ـك ــوي ــت حـقـقــت
أرب ــع ج ــوائ ــز م ــن أص ــل  11في
الــدورة األولــى ( )2015من عمر
الـ ـمـ ـه ــرج ــان ،بـ ـف ــوز م ـســرح ـيــة
«صدى الصمت» لفرقة المسرح
الكويتي بجائزة أفضل إخراج
(ف ـي ـص ــل الـ ـعـ ـمـ ـي ــري) ،وأف ـض ــل
ممثلة دور أول (سماح) ،وأفضل
إضاءة (فيصل العبيد) ،وأفضل
م ـ ــؤث ـ ــرات ص ــوتـ ـي ــة (ع ـب ــدال ـل ــه
ال ـت ــرك ـم ــان ــي) ،ك ـمــا فـ ــاز عــرض
«ان ـع ـك ــاس ــات» ل ـفــرقــة الـمـســرح
ال ـش ـع ـب ــي بـ ــأربـ ــع جـ ــوائـ ــز فــي
الـ ـ ــدورة ( ،)2017وه ــي أفـضــل
إخـ ـ ــراج (خ ــال ــد أمـ ـي ــن) ،أفـضــل
إضـ ـ ـ ــاءة (أي ـ ـمـ ــن ع ـب ــدال ـس ــام)،
أفضل موسيقى (وليد سراب)،
أ ف ـضــل ممثلة دور ث ــان (روان
المهدي).
ُي ـ ـ ـشـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن مـ ـه ــرج ــان
ال ـش ــارق ــة ل ـل ـم ـســرح الـخـلـيـجــي
تأسس عام  ،2015وهو تظاهرة
م ـســرح ـيــة ت ـن ـظــم ك ــل سـنـتـيــن،
وتقام في الشارقة خالل فبراير
على مــدى سبعة أيــام ،بما في
ذل ـ ــك ي ــوم ــا االفـ ـتـ ـت ــاح وخ ـت ــام
المهرجان ،حيث تتسابق الفرق
ال ـم ـس ــرح ـي ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة عـلــى
ج ــوائ ــز ف ــي مـ ـج ــاالت اإلخ ـ ــراج
والتمثيل ،وسواها من فنيات
ال ـ ـعـ ــرض ،ويـ ـه ــدف إل ـ ــى إب ـ ــراز
الـ ـتـ ـج ــارب ال ـم ـســرح ـيــة األك ـثــر
تميزا وجماال.

الوسط الفني حزين لرحيل إبراهيم بحر

انتصار الصباح تعلن موعد
عرض «ساعة زمان» اليوم

تعقد رئيسة مؤسسة لولوة
لإلنتاج الفني والفرقة
السينمائية األولى ،الشيخة
انتصار الصباح ،مؤتمرا
صحافيا ،اليوم ،إلعالن
تاريخ عرض الفيلم الروائي
الطويل "ساعة زمان" ،الذي
ينتمي إلى فئة المغامرة
والتشويق ،بطولة الفنان
طارق العلي ،ومحمد جابر
"العيدروسي" وجمال الردهان
ومحمد الحملي وهبة الدري،
فضال عن مشاركة كوكبة
من الفنانين وخريجي
الفرقة السينمائية األولى،
حيث سيشارك في المؤتمر
الصحافي بطل الفيلم طارق
العلي والمخرج رمضان
خسروه.
ُيشار إلى أن "ساعة زمان" من
إنتاج ورؤية الشيخة انتصار
الصباح ،فكرة وإخراج
رمضان خسروه ،سيناريو
وحوار محمد الشمري وعلي
الفرحان ،إشراف عام أحمد
األميري ،ومدير التصوير
جون الشرقاوي ،إضافة إلى
مجموعة واعدة من الفريق
َّ
المكون من ممثلين
الفني،
ومساعدي مخرج ومصورين
تخرجوا في الفرقة
السينمائية األولى.

آل باتشينو يشارك
في مسلسل «ذا هانت»

تشييع جثمان الفنان البحريني في مقبرة المحرق
●

فادي عبدالله

تصدر نبأ رحيل الفنان البحريني
الكبير إبراهيم بحر مــواقــع التواصل
االجتماعي ،في حين ّ
خيم الحزن على
الوسطين الفني والثقافي في منطقة
الخليج ،وشيع جثمانه ،صباح أمس،
ف ــي م ـق ـبــرة ال ـم ـح ــرق ،وي ـس ـت ـمــر تقبل
التعازي في فقيد الفن الخليجي حتى
الغد في قاعة جمعان (أ) بالمحرق في
مملكة البحرين.
وع ـ ـلـ ــى حـ ـس ــاب ــه عـ ـل ــى «ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجتماعي» ،اكتفى الناقد المسرحي
البحريني يوسف الحمدان ورفيق دربه
بالتعليق« :إنا لله وإنا إليه راجعون...
ً
وداع ــا صــديــق الـ ــدرب ...الـفـنــان القدير
والكبير وأخي».
فـيـمــا قــالــت الـفـنــانــة شـيـمــاء سـبــت:
«عظم الله أجركم وأحسن الله عزاء كم
يافناني البحرين والخليج في فقيدنا
بومحمد ،الله يرحمك ويغفر لك ،الغالي
الفنان واألستاذ والنجم إبراهيم بحر
السنة الماضية أصــررت أن تكرم ألنك
رائـ ــد م ــن رواد ال ـم ـحــرق واحـ ــد أعـمــدة
ال ـف ــن الـبـحــريـنــي ف ــي فـعــالـيــة جمعية
م ـت ــواج ــدي ــن ...أب ــو مـحـمــد األص ـي ــل ما
ظنيت انها بتكون آخر مرة أقدر أعبر
عـ ــن م ـك ــان ـت ــك عـ ـن ــدن ــا ،ك ـن ــت تـسـتـحــق
وتستحق التقدير ،كنت شايل بخاطرك
ع ـلــى وضـ ــع ال ـف ــن بــال ـب ـحــريــن وشــايــل
همه ورغم مرضك أصريت وأنت عزيز
النفس تتعالج على حسابك الخاص مع
أنك كنت تستحق أن تعالج من الدولة
كــأ حــد مبدعيها وفنانيها ،وأ صــر يــت
ً
أيضا انك ما تستسلم وخضت العرس
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ل ـت ـم ـث ــل صـ ـ ــوت ال ـش ـعــب
بــالـبــرلـمــان ألن قـلـبــك عـلــى ه ــذة البلد
ومخلص لها».
من ناحيتها ،قالت الكاتبة الكويتية
تغريد الـ ــدواد« :رح ــل وت ــرك لنا أجمل
األدوار التي جسدها بصدق وإحساس،

بحر مع غلوم والجناحي في مسلسل «سرى الليل»
غ ــاب وم ــا تــاشــت عـنــا دمــاثــة أخــاقــه
وابتسامته وعظمة تواضعه .رحمه الله
وتغمده في فسيح جناته وألهم ذويه
الصبر والسلوان».
من جانبه ،قال الفنان القطري صالح
ً
ً
المال« :فقدنا عزيزا على قلوبنا جميعا
الـفـنــان البحريني األخ إبــراهـيــم بحر،
نسأل الله أن يتغمده بــواســع رحمته
ون ـ ـعـ ــزي إخ ــوانـ ـن ــا ف ـن ــان ــي ال ـب ـحــريــن
وعائلته الكريمة في فقيد الجميع ..إنا
لله وإنا إليه راجعون».

وكانت الحالة الصحية للفنان الكبير
قــد تــدهــورت فــي أيــامــه األخ ـيــرة بسبب
مرض في الكلى.
إبراهيم بحر من مواليد  2أغسطس
عام  ،1956ممثل ومخرج مسرحي ،تخرج
من المعهد العالي للفنون المسرحية في
الكويت عام  ،1982وحاصل على دبلوم
دراس ـ ــات عـلـيــا فــي الـتــربـيــة مــن جامعة
القديس يوسف في لبنان .وهو الشقيق
األكبر للمطرب الراحل علي بحر عضو
فرقة اإلخوة البحرينية.

وي ـع ــد ال ـف ـنــان ال ــراح ــل م ــن مــؤسـســي
مـســرح ال ـصــواري فــي مملكة البحرين،
وترأس مجلس إدارته  ،كما شغل الفنان
ب ـحــر مـنـصــب رئ ـي ــس اإلنـ ـت ــاج اإلذاع ـ ــي
والتلفزيوني بمركز التقنيات التربوية
بوزارة التربية والتعليم ،وشارك بالعديد
ً
ً
من األعمال المسرحية مخرجا وممثال
وفـ ــي أعـ ـم ــال ت ـل ـفــزيــون ـيــة سـ ـ ــواء داخ ــل
البحرين أو خــارجـهــا ،مــن أب ــرز أعماله
التلفزيونية :بحر الحكايات ،فرجان لول،
سعدون ،سرى الليل.

ً
العنزي :مبنى التلفزيون في «الفنون المسرحية» يرى النور قريبا
«يواكب مرحلة النهضة والتطور التي يقوم بها المعهد»

ً
العنزي متابعا إنجاز أعمال قسم التلفزيون

خبريات

زف ع ـم ـيــد ال ـم ـع ـه ــد الـ ـع ــال ــي ل ـل ـف ـن ــون ال ـم ـســرح ـيــة
د .ع ـل ــي ال ـع ـن ــزي إل ـ ــى ال ـط ـل ـبــة وال ـه ـي ـئ ــة ال ـتــدري ـس ـيــة
ال ـب ـش ــرى بـ ـق ــرب اف ـت ـت ــاح م ـب ـنــى ال ـت ـل ـف ــزي ــون ب ـص ــورة
عـ ـص ــري ــة تـ ــواكـ ــب م ــرحـ ـل ــة ال ـن ـه ـض ــة وال ـ ـت ـ ـطـ ــور ال ـت ــي
ي ـقــوم بـهــا الـمـعـهــد الـمـســرحــي ،وسـيـكــون وف ــق أحــدث
ً
التقنيات العصرية ،كاشفا أن المبنى سـيــرى ا لـنــور
بعد طول انتظار بعد أن آلت اإلدارة الحالية على نفسها
ً
إال أن تجد حال لكل ملفات المعهد.
وقال العنزي ،في تصريح صحافي أمس ،إنه آثر على
نفسه كعميد للمعهد المسرحي منذ تسلمه هذه األمانة
العمل من أجل التغيير المنشود لهذا الصرح الثقافي
العريق ،بما يخدم األبناء الطلبة والزمالء أعضاء هيئة
ً
التدريس ،آمال توفير المناخ المالئم لتطوير العملية
التعليمية.
وكـشــف عــن ب ــدء ال ـخ ـطــوات الفعلية الفـتـتــاح مبنى
ً
التلفزيون رسميا ،بــإمــداده بالتيار الكهربائي ،الذي
ً
مثل العائق األساسي الفتتاحه ،مشيدا بالدور الذي أداه
وكيل المعهد د .حسين الحكم ،ورؤساء األقسام العلمية
ً
وخصوصا د .محمد الزنكوي ود .فهد العبدالمحسن

رئيس قسم التمثيل واإلخراج على صعيد إحياء ملف
مبنى التلفزيون.
وقــال العنزي« ،إن قسم التلفزيون فــي المعهد عانى
خالل السنوات الماضية جراء المشاكل الفنية والهندسية،
ً
التي لم تسعفه ألداء الدور المطلوب ،وخصوصا الوضع
الهندسي الكهربائي ،ألن الكهرباء لم تصل إليه حتى اآلن
منذ أكثر من  6سنوات ،مما أعاق تشغيله».
وذك ــر أن توصيل الـتـيــار خـطــوة أول ــى نحو معالجة
ً
كل المشاكل القائمة في قسم التلفزيون ،مثمنا الجهود
المبذولة واألدوار الداعمة والمشجعة من األوساط ذات
الصلة ،مما ساهم بشكل كبير في تذليل كل العوائق نحو
إعــادة المعهد المسرحي إلى دوره الرائد وافتتاح قسم
التلفزيون وفق أحدث النظم التعليمية.
يــذكــر أن مـبـنــى قـســم الـتـلـفــزيــون فــي الـمـعـهــد الـعــالــي
للفنون المسرحية تم بناؤه عام  ،2012ويتضمن قاعات
تقنية متعددة ،وسيحل بعد تشغيله العديد من المشاكل
الـتــي تخص طلبة قسم الـتـلـفــزيــون ،ال ــذي افتتح قبل 4
سنوات ،لناحية القاعات وعمل األجهزة المكملة للعملية
التعليمية.

أعلنت منصة البث التدفقي
«أمازون برايم» أن الممثل
األميركي آل باتشينو يشارك
في مسلسل جديد من
إنتاجها بعنوان «ذا هانت»،
الذي يتناول مجموعة من
متعقبي المسؤولين النازيين
في نيويورك بالسبعينيات.
وهذه ثالث مشاركة للنجم
األميركي البالغ  78سنة في
عمل تلفزيوني ،بعد تجربتين
في عامي  1977و.2003
وسيؤدي في «ذا هانت» دور
ميير أوفرمن« ،وهو رجل
نافذ وغامض يدير مجموعة
تحمل اسم (ذا هانترز)
تكتشف أن مئات المسؤولين
النازيين الكبار يتآمرون
إلقامة رايخ رابع في الواليات
المتحدة ،وتحاول أن تحبط
هذه المخططات.
وأوضحت «أمازون برايم» أن
فكرة «ذا هانت» مستوحاة
من أحداث واقعية .ولم تحدد
موعد البث بعد .ويشارك
آل باتشينو في بطولة «ذا
آيرشمان» ،آخر أعمال المخرج
مارتن سكورسيزي ،إلى
جانب روبرت دي نيرو.

«األوسكار» تقدم جوائزها
الـ  24بشكلها التقليدي

قال منظمو حفل جوائز
األوسكار أمس األول إنهم
قرروا التراجع عن خطة
لتقديم  4جوائز أوسكار خالل
فقرات إعالنية بالحفل الذي
سيقام في  24الجاري ،في
أعقاب غضب من مخرجين
وممثلين وآخرين في
هوليوود.
وقالت أكاديمية علوم وفنون
السينما ،في بيان ،إنها
«استجابت لرد الفعل» من
أعضاء باألكاديمية ،وإن
جميع جوائز األكاديمية
وعددها « 24ستقدم بدون
تغيير في شكلنا التقليدي».
وكانت األكاديمية أعلنت أن
جوائز األوسكار ألفضل فيلم
قصير وتصوير ومونتاج
وماكياج ستقدم خالل
الفقرات اإلعالنية بالحفل،
في إطار خطة لتقليل مدة
عرض الحفل وزيادة اإلقبال
على مشاهدته عبر شاشات
التلفزيون.
(رويترز)
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«داعش» يتلقى الرصاصات األخيرة في سورية

• غراهام يطالب األوروبيين بإرسال قوات • إردوغان :عمليات مشتركة مع روسيا وإيران بأي وقت
وسط ترقب إلعالن «القضاء
على دولة الخالفة» في
سورية ،غادر تنظيم داعش
منطقة شرق الفرات في
صفقة استسالم غير معلنة،
في وقت حذرت ألمانيا من أن
االنسحاب األميركي يمكن أن
يعزز نفوذ روسيا وإيران.

غداة تأكيد الرئيس األميركي
دونالد ترامب صدور بيان مهم
بـشــأن «الـقـضــاء عـلــى الـخــافــة»
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون  24س ـ ــاع ـ ــة ،رف ــع
تنظيم داعــش رايــة االستسالم
ف ــي س ــوري ــة ،وغـ ـ ــادر عـنــاصــره
منطقة شــرق الـفــرات على متن
شاحنات رافقتها عربات تابعة
للتحالف الدولي.
وأفاد المرصد السوري أمس
بانتهاء وجود «داعش» بالضفة
الشرقية لنهر الفرات ،باستسالم
عناصره في صفقة غير معلنة
إل ـ ـ ــى اآلن م ـ ــع ق ـ ـ ـ ــوات س ــوري ــة
الديمقراطية (قسد) ،أفضت إلى
استسالم نحو  440من التنظيم
على دفعتين :األولى ضمت 240
والثانية .200
وأشـ ــار الـمــرصــد إل ــى دخــول
الـمـنـطـقــة  7شــاح ـنــات مـغـلـقــة،
تتقدمها عربة «همر» أميركية
وسيارة محملة برشاش ثقيل،
وفــي نهاية الــرتــل س ــارت عربة
وسيارة مماثلتين و 3سيارات
إسعاف.
وأكد أن «قسد» تواصل بدعم
أميركي عمليات التمشيط ضمن
ال ـ ـمـ ــزارع ال ــواق ـع ــة ع ـلــى مـقــربــة
مــن الـبــاغــوز بــالـقـطــاع الشرقي
مــن ري ــف دي ــر الـ ــزور ،بحثا عن
م ـ ـتـ ــواريـ ــن ض ـم ــن أن ـ ـفـ ــاق عـمــد
التنظيم إلى إنشائها إبان بسط
نفوذه على المنطقة.
وق ـ ــال ال ـق ــائ ــد الـ ـع ــام لحملة

«قسد» جيا فرات ،خالل مؤتمر
صحافي بحقل العمر النفطي،
«فـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت قـ ـصـ ـي ــر جـ ـ ـ ـ ــدا ،لــن
يتجاوز األيــام ،سنعلن رسميا
انـتـهــاء وج ــود تنظيم داع ــش»،
ال ـ ـ ــذي أعـ ـل ــن فـ ــي  2014إق ــام ــة
«دول ـ ــة ال ـخ ــاف ــة» ع ـلــى مـنــاطــق
واسعة سيطر عليها في سورية
والعراق المجاور.
ووف ـ ــق فـ ـ ــرات ،فـ ــإن «داع ـ ــش»
أصبح محاصرا داخــل مساحة
ت ـقــدر بـنـصــف كيلومتر مــربــع،
م ـش ـي ــرا إلـ ـ ــى أن آخـ ـ ــر م ـعــاق ـلــه
فــي بـلــدة الـبــاغــوز بــاتــت بحكم
ً
«الساقطة ناريا».

ً
لماذا نملك جيشا إذا كنا ال نجرؤ على استخدامه؟
في هجوم غير مألوف ،رأى قائد قوة المدفعية
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ب ــالـ ـع ــراق (ت ــاس ــك ف ـ ــورس واغـ ـ ــرام)
الكولونيل فرنسوا ليغرييه ،أنه كان يمكن تحقيق
النصر على تنظيم «داعش» بوقت أسرع وبدمار
أقل ،لو أرسل الغرب قوات برية على األرض.
وفي مقال في نشرة «ريفو ديفانس ناسيونال»
أث ــار اسـتـيــاء هيئة أرك ــان الـجـيــوش الفرنسية،
أكد ليغرييه ،الذي تدعم قواته أكراد سورية في
الـمـعــركــة مــع «داعـ ــش» ،أنــه «تــم تحقيق النصر»
فــي هجين بين سبتمبر وديسمبر « لـكــن ببطء
ً
ً
شديد وبكلفة باهظة جدا وبدمار كبير» ،مبينا
أنه «خالل ستة أشهر ،سقطت آالف القنابل على
بضع عشرات من الكيلومترات كانت نتيجتها
الرئيسية تدمير بنى تحتية» مــن مستشفيات
وطرق وجسور ومساكن.

وتساء ل ليغرييه ،الذي تحدث بحرية غير
معهودة لعسكري في ميدان عمليات« :لماذا
ً
نملك جيشا إذا كنا ال نجرؤ على استخدامه؟»،
ً
معتبرا أن أ لــف مقاتل يملكون خبرة الحرب
كانوا سيكفون «لتسوية مصير جيب هجين
في أسابيع وتجنيب السكان أشهرا من الحرب».
وت ــاب ــع أن الـحـمـلــة «اح ـتــاجــت إل ــى خمسة
أشـهــر وتــراكــم فــي الــدمــار للقضاء على ألفي
م ـقــاتــل ال يـمـلـكــون دع ـم ــا ج ــوي ــا وال وســائــل
حــرب إلكترونية وال قــوات خاصة وال أقمارا
اصطناعية».
وأضاف أن التحالف «تخلى عن حريته في
الحركة وخسر السيطرة على وتيرة تحركاته
االستراتيجية» ،عبر «تفويض قــوات سورية
الديمقراطية القيام بالعمليات على األرض».

مقاتل من «قسد» في معركة ضد «داعش» عام 2015
لكن الكاتب ديفد إغناتيوس
أشـ ــار ف ــي صـحـيـفــة «واش ـن ـطــن
بــوســت» أم ــس إل ــى أن الطريقة
التي قد تعمل بها هذه الخطة
غير واضحة ،وفقا لمسؤولين
أميركيين حاليين وسابقين،
فقد قــال مـســؤول إن بريطانيا
وفرنسا وألمانيا رفضت بالفعل
طلبات أميركية أولية بإرسال
قـ ـ ــوات إل ـ ــى سـ ــوريـ ــة ،ل ـك ــن ذل ــك
كــان قبل طلب غــراهــام العلني،
والخطط الحالية تدعو القوات
األميركية إلــى مـغــادرة سورية
م ــع نـهــايــة أب ــري ــل الـمـقـبــل ،لكن
المسؤولين يقولون إن الجدول
الزمني غامض.

االنسحاب األميركي
ومـ ـ ــع ت ـح ــذي ــر ال ـم ـس ـت ـش ــارة
األلـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة أن ـ ـج ـ ـيـ ــا مـ ـي ــرك ــل
أم ــس م ــن أن ان ـس ـحــاب ال ـقــوات
األميركية يمكن أن يعزز نفوذ
روسـيــا وإي ــران فــي ســوريــة ،لم
يستبعد الرئيس التركي رجب
طيب إردوغــان خوض عمليات
عسكرية مشتركة مــع موسكو
وطهران في أي وقت ضد الزمر
اإلرهــاب ـيــة فــي مـحــافـظــة إدل ــب،

مــؤكــدا أن ذل ــك وفـقــا لـتـطــورات
الوضع في المنطقة وال توجد
أي ع ــوائ ــق تـمـنــع ذلـ ــك .وخ ــال
ع ـ ــودت ـ ــه م ـ ــن الـ ـقـ ـم ــة ال ـث ــاث ـي ــة
ال ــراب ـع ــة م ــع نـظـيــريــه الــروســي
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ـي ــن واإليـ ــرانـ ــي
حـســن روح ــان ــي ف ــي ســوتـشــي،
أكد إردوغان أن الجيش التركي
والروسي يقومان بعمل مكثف
لتنفيذ مــذكــرة إدلــب ومكافحة
الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات اإلرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة فــي
إدل ــب ،معلنا أنــه يمكن للعراق
ول ـ ـب ـ ـنـ ــان االلـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــاق ب ـ ــال ـ ــدول
الثالث الضامنة لمسار أستانة
للتسوية السياسية ،ألن لهما
حدودا مشتركة مع سورية.
فــي وقــت ســابــق ،شــدد وزيــر
ال ــدف ــاع الـتــركــي خـلــوصــي أكــار
أمس األول على ضرورة سيطرة
ق ــوات ــه وح ــده ــا ع ـلــى الـمـنـطـقــة
اآلم ـ ـنـ ــة ،ال ـم ــزم ــع إق ــام ـت ـه ــا فــي
شمال سورية ،معتبرا أن تأمين
دول التحالف الــدولــي لها «لن
ً
ً
يكون مناسبا وال كافيا».
وح ـ ــذر أك ـ ــار م ــن أال يـتـحــول
الـ ـف ــراغ ب ـعــد ان ـس ـحــاب ال ـق ــوات
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة لـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة آمـ ـن ــة
«لإلرهابيين» ،معتبرا أن إخراج
الوحدات الكردية يشكل القضية

(رويترز)
األكثر أهمية ألمن حدود تركيا
وشعبها.
ف ــي الـ ـجـ ـن ــوب ،أع ـل ــن رئ ـيــس
المركز الوطني للدفاع بروسيا
الجنرال ميخائيل ميزينتسيف
أمس عملية إلجالء عشرات آالف
ال ـنــازح ـيــن م ــن مـخـيــم الــركـبــان
على حدود األردن ،موضحا أن
الـحـكــومــة الـســوريــة ق ــررت فتح
مـ ـم ــرات إن ـســان ـيــة ع ـلــى ح ــدود
مـنـطـقــة آم ـن ــة أقــام ـت ـهــا ال ـق ــوات
األميركية في منطقة التنف بدءا
من التاسعة صباح الثالثاء.
وأضـ ـ ـ ــاف م ـيــزي ـن ـت ـس ـيــف أن
القوات السورية ستتعاون مع
ال ـشــرطــة الـع ـس ـكــريــة الــروس ـيــة
بـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــان األم ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ــي أم ـ ــاك ـ ــن
اسـتـقـبــال الـنــازحـيــن ،وستوفر
ك ــل ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـط ـلــوبــة على
مـ ـ ـ ــدار ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ،بـ ـم ــا فـ ــي ذل ــك
توفير الغداء والرعاية الصحية،
وإعـ ـ ــداد ال ــوث ــائ ــق الـشـخـصـيــة،
وضمان وصــول النازحين إلى
أماكن إقامتهم الدائمة.

القوات اإليرانية
في غضون ذلك ،يعتزم رئيس
الـ ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي بنيامين

نـتـنـيــاهــو اص ـط ـح ــاب وفـ ــد من
كـ ـب ــار ال ـض ـب ــاط خ ـ ــال زي ــارت ــه
ال ـمــزم ـعــة ل ـمــوس ـكــو الـخـمـيــس
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،لـ ـلـ ـت ــأكـ ـي ــد ل ـل ــرئ ـي ــس
الـ ــروسـ ــي ع ـل ــى ت ـم ـس ـكــه ب ـطــرد
الـ ـق ــوات اإلي ــران ـي ــة م ــن مـنــاطــق
تعهدت روسيا بإخالئها منها.
وذك ـ ـ ـ ــر مـ ــوقـ ــع «م ـ ـ ـكـ ـ ــان» أن ــه
سيرافق نتنياهو رئيس هيئة
االس ـت ـخ ـب ــارات تــام ـيــر هـيـمــان،
وقـ ــائـ ــد س ـ ــاح الـ ـج ــو ع ـم ـي ـكــام
ن ــوركـ ـي ــن ،وأن ق ــائ ـم ــة أع ـض ــاء
الوفد المرافق ال تزال مفتوحة،
وقـ ـ ـ ـ ــد ي ـ ـن ـ ـضـ ــم ض ـ ـ ـبـ ـ ــاط ك ـ ـبـ ــار
ً
آخرون ،مشيرا إلى أن نتنياهو
س ـي ـس ـت ـف ـس ــر عـ ـ ــن ال ـت ـح ـض ـي ــر
لتفعيل صواريخ  S300الروسية
في سورية.

جرائم إنسانية
من جهة أخرى ،وجه القضاء
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي أمـ ـ ـ ــس إلـ ـ ـ ــى ع ـضــو
االستخبارات السورية السابق
عبدالحميد أ .الموقوف الثالثاء
في باريس تهمة ارتكاب جرائم
ضد اإلنسانية بين عامي 2011
و.2013
(عواصم  -وكاالت)

ّ
البرلمان العراقي يحذر من ضربة إسرائيلية ترامب يعلن «الطوارئ» لبناء «الجدار»
حذر عضو لجنة األمن والدفاع النيابية
علي الغانمي ،أمــس ،من عــدوان إسرائيلي
م ـح ـت ـمــل ع ـل ــى ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،داع ـ ـيـ ــا إلـ ـ ــى ع ــدم
االستهانة بالتهديدات اإلسرائيلية وأخذ
االحتياطات الالزمة.
وكــانــت هيئة االسـتـخـبــارات العسكرية
اإلسرائيلية قالت ضمن تقييمها السنوي،

الـ ـص ــادر ي ــوم األربـ ـع ــاء ال ـم ــاض ــي ،إن ـه ــا ال
تستبعد إ مـكــان القيام بـ «عملية عسكرية
في العراق لوقف االنتشار اإليراني في حال
تحوله إلى تهديد ألمن إسرائيل» .وحققت
«ال ـجــريــدة» سبقا صحافيا عـلــى مستوى
دولــي عند نشرت بتاريخ  21يوليو 2018
ً
خـبــرا رئيسيا على صفحتها األول ــى ،عن

نية إسرائيل استهداف ميليشيات عراقية
مـقــربــة مــن إي ــران عـلــى األراضـ ــي الـعــراقـيــة.
وأكــدت تقارير عراقية أن ّوزيــر الخارجية
األميركي مايك بومبيو حذر خالل زيارته
لبغداد في  9الجاري ،المسؤولين العراقيين
من أن إسرائيل قد تقصف داخل العراق في
أي وقت.

بنس :سنحتفظ بوجود قوي في الشرق األوسط
أكد نائب الرئيس األميركي
مايك بنس ،أمس ،أن الواليات
ال ـم ـت ـحــدة سـتـحـتـفــظ بــوجــود
قـ ـ ـ ـ ــوي فـ ـ ـ ــي م ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة الـ ـ ـش ـ ــرق
األوسـ ــط ،على الــرغــم مــن قرب
انـسـحــاب قــواتـهــا مــن ســوريــة،
ً
مضيفا أن «أميركا الـيــوم هي
أقــوى من أي وقــت مضى ،كما
أنها تقود العالم بشكل أكبر».
وق ــال ب ـنــس ،فــي كـلـمــة أمــام
مؤتمر األمــن فــي ميونيخ ،إن
بالده «ستواصل مالحقة فلول
تنظيم ال ــدول ــة اإلســام ـيــة في
كل مكان ،وفي كل مرة يرفعون
فيها رؤوسهم القذرة».
وانـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــد نـ ـ ــائـ ـ ــب ال ــرئـ ـي ــس
األم ـيــركــي االت ـح ــاد األوروب ـ ــي
ب ـس ـبــب إي ـ ـ ــران وفـ ـن ــزوي ــا فــي
ه ـ ـجـ ــوم جـ ــديـ ــد عـ ـل ــى ح ـل ـف ــاء
واشنطن التقليديين ،ورفض
دعـ ــوة الـمـسـتـشــارة األلـمــانـيــة
ل ـ ـضـ ــم روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى جـ ـه ــود
التعاون العالمية.
وخ ـ ـ ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ـ ــب بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــس ك ـ ـ ـبـ ـ ــار
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن األوروب ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن
واآلس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ـ ـ ــأن عـ ـل ــى
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي أن يـحــذو
ح ــذو ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة في
االنسحاب من االتفاق النووي
مــع إي ــران ،واالع ـتــراف برئيس
ال ـب ــرل ـم ــان ال ـف ـن ــزوي ـل ــي خ ــوان
ً
غوايدو رئيسا للبالد ،واصفا
نـتــائــج رئــاســة دونــالــد تــرامــب
بأنها «رائعة» و«استثنائية».
واذ استعرض «النجاحات»
الـ ـت ــي حـقـقـتـهــا واش ـن ـط ــن فــي
مـ ـج ــال ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخــارج ـيــة

بنس وزوجته برفقة الرئيس البولندي وزوجته في معسكر اعتقال أوشفيتز أمس األول (أ ف ب)
مـ ــن أف ـغ ــان ـس ـت ــان إل ـ ــى ك ــوري ــا
الشمالية ،كــرر بنس مطالبته
لـلــدول األوروب ـيــة باالنسحاب
من االتـفــاق الـنــووي مع ايــران.
وكــان بنس قد اتهم بريطانيا
وأل ـمــان ـيــا وفــرن ـســا بتقويض
العقوبات األميركية ضد إيران،
أثناء مؤتمر بولندا قبل أيام.
وق ــال« :الـنـظــام اإليــرانــي يؤيد
ع ـل ـن ــا ه ــول ــوك ــوس ــت ج ــدي ــدة
وي ـس ـعــى (المـ ـت ــاك) الــوســائــل
لتحقيق ذلك».
وأضاف« :آن األوان لينسحب

شـ ــركـ ــاؤنـ ــا األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــون مــن
االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي الـ ـك ــارث ــي
م ــع إي ـ ـ ــران واالنـ ـضـ ـم ــام إلـيـنــا
لممارسة الضغط االقتصادي
والدبلوماسي (عليها)».
وك ــان ــت ك ـل ـمــة بـ ـن ــس ،ال ـتــي
شهدتها أيضا إيفانكا نجلة
تـ ــرامـ ــب ،أحـ ـ ــدث مـ ـح ــاول ــة مــن
مـ ـس ــؤول بـ ـ ـ ــاإلدارة األم ـيــرك ـيــة
لوضع أجندة ترامب «أميركا
أوال» في قالب خطة متماسكة
لسياسة بالده.
ووج ــه حديثه إلــى االتـحــاد

مسيرات مناهضة
لترشح بوتفليقة

أفادت وكالة األنباء االلمانية
(د ب أ) في تقرير بأن تظاهرات
خرجت أمس ،بمختلف
ً
الواليات الجزائرية ،رفضا
لترشح الرئيس عبدالعزيز
بوتفيلقة في االنتخابات
الرئاسية المقررة  18أبريل
المقبل.
في غضون ذلك ،انتقد حزب
العمال اليساري المتشدد ما
وصفه بـ «تدخل رئيس أركان
الجيش الجنرال قايد صالح
في االنتخابات» لمصلحة
بوتفليقة .وقال الحزب الذي
تتزعمه لويزة حنون إنه
ً
سيعلن قريبا موقفه من
المشاركة أو مقاطعة االقتراع
الرئاسي.

المنطقة العازلة
وكـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــات ـ ـ ــور
الـجـمـهــوري لـيـنــدســي غــراهــام،
خالل كلمة في منتدى ميونيخ
لألمن ،تفاصيل خطة ترامب في
ســوريــة ،موضحا أنــه سيطلب
من قادة الدول األوروبية خالل
زي ــارة رسـمـيــة ألوروبـ ــا الحـقــا،
إرسال قوة عسكرية ألجل إنشاء
منطقة عازلة في المنطقة.
وأكـ ــد غ ــراه ــام أن ــه ف ــي حــالــة
م ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدول األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
عـلــى مـقـتــرح ت ــرام ــب ،ف ــي إط ــار
«اسـتــراتـيـجـيــة مــا بـعــد تنظيم
الدولة فإنه ُ
سيبقي على عدد من
الجنود األميركيين في سورية
للغرض نفسه».

سلة أخبار

األوروبـ ـ ــي كـتـكـتــل قــائــا «م ــرة
أخ ــرى ،بــإمـكــان الـعــالــم القديم
اتـ ـخ ــاذ م ــوق ــف داع ـ ــم لـلـحــريــة
ف ــي هـ ــذا ال ـع ــال ــم ال ـج ــدي ــد» في
فنزويال.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ن ــدع ــو
االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي التـ ـخ ــاذ
خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوة ل ـ ـ ـ ــأم ـ ـ ـ ــام م ـ ـ ـ ــن أجـ ـ ــل
الـ ـح ــري ــة واالع ـ ـ ـتـ ـ ــراف ب ـخ ــوان
غوايدو رئيسا شرعيا وحيدا
ل ـف ـن ــزوي ــا» ،واصـ ـف ــا م ـ ــادورو
بالدكتاتور الذي يتعين عليه
التنحي.

نتنياهو يتسبب
في أزمة مع بولندا

استدعت بولندا السفيرة
اإلسرائيلية أمس األول،
وهددت بإفساد قمة في القدس
بعد تقارير عن تعليقات
لرئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامين نتنياهو بدت كأنها
اتهام للشعب البولندي
بالتواطؤ في «الهلوكوست»
(المحرقة النازية ضد اليهود).
وذكر مكتب نتنياهو ،في
بيان ،أن صحيفة «جيروزالم
بوست» أخطأت في نقل
تصريح لرئيس الوزراء ،على
خلفية مؤتمر وارسو ،وأنها
ً
أصدرت تصحيحا للخبر.
وفي بيان ثان ،قال المكتب
إ ننتنياهو لم يوجه في
تصريحاته بشأن سؤال عن
تعاون بولندي مع المحتلين
النازيين أي اتهام مستتر.

إردوغان يتطلع
إلى  S500وبنس ينتقد

بيلوسي تتهمه بسرقة نفقات «الدفاع» ومعارك قضائية مرتقبة
ف ــي م ـحــاولــة الس ـت ـعــادة ال ــزخ ــم بـعــد خـســارتــه
مـعــركــة شــرســة اسـتـمــرت شـهــريــن مــع المشرعين
حول تمويل الجدار ،أعلن الرئيس األميركي دونالد
ترامب ،حال الطوارئ الوطنية لمواجهة «الغزو»
على الحدود مع المكسيك ،وبناء جدار يساهم في
السيطرة على المنافذ الجنوبية ،وجعل الواليات
المتحدة آمنة.
الورود
حديقة
في
ألقاه
خطاب
في
ترامب،
وقال
ّ
بالبيت األبـيــض ،أمــس األول ،إن «اإلع ــان موقع،
وسأوقع األوراق النهائية فور عودتي إلى المكتب
البيضاوي .ستكون لدينا حال طوارئ وطنية».
ودافع عن اإلعالن ،وأشار إلى أن رؤساء آخرين
اتـ ـخ ــذوا ق ـ ـ ــرارات م ـمــاث ـلــة ف ــي ال ـس ــاب ــق ،مـضـيـفــا:
«سـ ـن ــواج ــه أزمـ ـ ــة األمـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي ع ـل ــى ح ــدودن ــا
الجنوبية وسنفعل ذلــك بطريقة أو بــأخــرى .إنه
غزو ،لدينا غزو للمخدرات والمجرمين القادمين
إلى بالدنا».
وأكد ترامب أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز األمن
القومي على الحدود ،بحيث سيقتطع مبلغ 1.35
مليار دوالر من تمويل الكونغرس ،و 3.5مليارات
من ميزانية «البنتاغون» لإلنشاء ات العسكرية،
و 2.5مليار من ميزانية وزارة الدفاع المخصصة
لمكافحة المخدرات ،و 600مليون من ميزانية وزارة
الخزانة لمكافحة اإلرهاب.
قرار ترامب قابله ُّ
توعد باللجوء إلى القضاء ،في
ً
ٍّ
تحد يمكن أن يتصاعد وصوال إلى قرار تاريخي
مــن المحكمة العليا بشأن ت ــوازن السلطات بين
البيت األبيض والكونغرس.
إال أن ت ـ ــرا م ـ ــب كـ ـش ــف أ ن ـ ــه يـ ـت ــو ق ــع ان تـصــل
المالحقات القضائية الــى المحكمة العليا أعلى
سلطة قضائية أميركية.
ً
وعلق« :لحسن الحظ ،سنكسب المعركة» ،بانيا

تفاؤله على األرجــح على تعيينه قاضيين اثنين
محافظين في المحكمة العليا.
وفي الكونغرس ،أعلنت اللجنة القضائية في
مجلس النواب ،الذي يهيمن عليه الديمقراطيون،
فتح تحقيق برلماني «على الفور».
وكتبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي،
ورئيس األقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ
تشاك شومر ،أن «اإلعــان غير القانوني للرئيس
المنطلق من أزمة غير موجودة هو انقالب عنيف
على دستورنا ،ويزعزع الواليات المتحدة من خالل
سرقة تمويالت الدفاع التي سنكون بحاجة إليها
لدى وقوع أي طارئ على أمن جيشنا وأمتنا».
ً
وردا عـ ـل ــى خـ ـط ــوة ت ـ ــرام ـ ــب ،أعـ ـلـ ـن ــت واليـ ـت ــا
نيويورك وكاليفورنيا وأيضا المنظمة األميركية
النافذة للدفاع عن الحريات المدنية ،أنها تنوي
خــوض معركة قضائية بهذا الـشــأن .وقــال حاكم
كاليفورنيا غافين نيوسوم ،ان «كاليفورنا ستراك
في المحكمة».
بدورها ،أعلنت المدعية العامة لوالية نيويورك
الديمقراطية ليتسيا جايمس «أننا لن نتسامح
مع سوء استخدام السلطة هذا ،وسنقاوم بالطرق
القضائية المتوفرة لنا».
يذكر أن العديد من رؤســاء الــواليــات المتحدة
لجأوا في الماضي إلى هذه الوسيلة االستثنائية،
ولكن في ظروف مختلفة جدا ،وأقل إثارة للجدل،
فـقــد اسـتـعــان جيمي كــارتــر بـحــال ال ـط ــوارئ بعد
احتجاز الرهائن في السفارة األميركية بطهران
ع ــام  .1979وق ــام ج ــورج دبـلـيــو ب ــوش بــذلــك بعد
هـجـمــات  11سبتمبر  ،2001ول ـجــأ إلـيـهــا ب ــاراك
أوبــامــا خــال وب ــاء االنـفـلــونــزا ،ال ــذي عــرف باسم
«انفلونزا الخنازير».
(واشنطن  -وكاالت)

ساندرز :مولر استجوبني
اع ـتــرفــت الـنــاطـقــة بــاســم الـبـيــت األب ـي ــض س ــارة
ساندرز ،بأنها تعرضت لالستجواب ،من المدعي
األم ـيــركــي ال ـخــاص الـمـكـلــف بالتحقيق فــي تدخل
روسي محتمل باالنتخابات األميركية ،روبرت مولر.
ساندرز ( 36عاما) ،في مقابلة مع شبكة
وقالت ّ
« :CNNلقد حضني الرئيس ،مثل كل أعضاء إدارته،
على التعاون الكامل مع المحقق الخاص .وأسعدني
الجلوس معه بشكل طوعي».
وجرى استجواب ساندرز في أواخر  ،2018وأكدت
أنها تحدثت مع المحقق الخاص في الوقت نفسه

الذي تحدث فيه كبير موظفي البيت األبيض السابق
في إدارة الرئيس دونالد ترامب جون كيلي ،ومدير
االت ـصــاالت السابق هــوب هيكس وسـلــف ســانــدرز
شون سبايسر.
إلــى ذل ــك ،أوص ــى مــولــر بسجن بــول مــانــافــورت،
ال ـمــديــر ال ـســابــق لـحـمـلــة الــرئ ـيــس دون ــال ــد تــرامــب
ً
االنتخابية مــدة ت ـتــراوح بين  19و 24عــامــا ،على
خلفية إدانته في أغسطس الماضي في تهم تتعلق
بــاالحـتـيــال الـضــريـبــي والـمـصــرفــي والـتـقــاعــس عن
اإلفصاح عن حسابات مصرفية خارجية.

أكد الرئيس التركي رجب طيب
إردوغان أن بالده ال تنوي
التراجع عن شراء منظومة
 S400الروسية للدفاع الجوي،
رغم استمرار ضغط واشنطن
ً
عليها ،مشيرا إلى أن بالده
تبدي االهتمام بـ .S500
في المقابل ،قال نائب الرئيس
األميركي مايك بنس ،إن
واشنطن ال تستطيع الوقوف
مكتوفة اليدين في حين
يشتري حلفاؤها في «الناتو»
السالح من الشرق .إلى ذلك،
قال البيت األبيض ،إن الرئيس
دونالد ترامب ينوي تعيين
الدبلوماسي المخضرم ديفيد
ساترفيلد ،الذي يملك خبرة
كبيرة في شؤون الشرق
األوسط ،سفيرا للواليات
المتحدة لدى تركيا.

تونس :خطف عمال
بليبيا وشغب ببراكة

ُ
ً
خطف  14تونسيا يعملون
في مدينة الزاوية الليبية
بالقرب من العاصمة طرابلس
الخميس الماضي من قبل
فصيل مسلح يطالب باإلفراج
عن أحد أعضائه المحتجزين
في تونس.
إلى ذلك ،شهدت منطقة براكة
الساحلية التابعة لوالية
نابل التونسية احتجاجات
ليل الجمعة -السبت تخللها
اشتباك بين المحتجين
وقوات األمن ،إثر وفاة شاب
خالل أعمال عنف داخل مقر
للشرطة.

ةديرجلا
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إيران تتهم باكستان بدعم هجوم زاهدان وتهدد السعودية
ظريف يؤكد خبر ةديرجلا• عن فتح تحقيق بإفشال واشنطن تجارب إطالق األقمار الصناعية
ألقى "الحرس الثوري"
اإليراني أمس باللوم على
السلطات الباكستانية في
االعتداء االنتحاري الذي
أودى بحياة  27من أفراده في
محافظة سيستان بولشستان،
واتهم السعودية واإلمارات
بـ"تسهيل الهجوم" الذي
تبنته جماعة "جيش العدل"
المتمردة ،في وقت كشف وزير
الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف عن فشل محاولة ًثانية
إلطالق قمر صناعي أخيرا.

كروبي يلتقي 4
أعضاء من «رجال
الدين المناضلين»
وواشنطن تستنكر
استمرار اعتقاله

بعد مطالبات طـهــران إلســام آبــاد
ب ـض ــرورة ضـبــط ال ـح ــدود المشتركة،
اتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ق ـ ـ ــائ ـ ـ ــد "الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــرس ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــوري"
اإليــرانــي ،الـلــواء محمد علي جعفري،
أمـ ـ ــس" ،ال ـ ـقـ ــوات األم ـن ـي ــة ال ـح ـكــوم ـيــة
الـبــاكـسـتــانـيــة" بــالـتــواطــؤ مــع جماعة
"جـيــش ال ـعــدل" الـمـتـمــردة الـتــي نفذت
ً
ً
ه ـجــومــا ان ـت ـحــاريــا أودى بـحـيــاة 27
من أفــراد الحرس في زاهــدان األربعاء
الماضي.
وق ــال الـلــواء جعفري إن "الحكومة
ال ـب ــاك ـس ـت ــان ـي ــة آوت ه ـ ــذه ال ـع ـنــاصــر
الخطيرة على اإلس ــام وعـلــى الـثــورة
في المنطقة ،وتعلم أين مواقعها ،وهي
تحظى بدعم القوات األمنية الحكومية
الباكستانية".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ـ ــه "ع ـ ـل ـ ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــة
الـبــاكـسـتــانـيــة أن تـتـحـمــل مـســؤولـيــة
الجريمة" ،مؤكدا أنــه "ال شك أنهم إن
لم يعاقبوهم ،فسيتم تنفيذ إجراء ات
انتقامية من هذه العناصر المعادية
للثورة ،وسترى الحكومة الباكستانية
تبعات دعم العناصر المعادية للثورة".
وهـ ـ ـ ــدد قـ ــائـ ــد "ال ـ ـ ـحـ ـ ــرس الـ ـ ـث ـ ــوري"
الـ ـسـ ـع ــودي ــة واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،وات ـه ـم ـه ـمــا
بـ ـ ـ "ت ـس ـه ـي ــل" االع ـ ـ ـتـ ـ ــداء ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
باكستان ،مشيرا في تصريحاته إلى
"المؤامرات المدعومة من جانب الدول
الرجعية بالمنطقة وخاصة السعودية
واإلمارات وبأوامر من أميركا والكيان
الصهيوني".
وأك ـ ـ ـ ـ ــد أن "نـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــام الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
اإلس ــامـ ـي ــة ،وان ـت ـق ــام ــا ل ــدم ــاء ه ــؤالء
الشهداء ،سيقوم من المؤكد بإجراءات
انتقامية".
وطالب جعفري ،أمام عشرات آالف
المشاركين في موكب تشييع جثامين
ض ـحــايــا ال ـه ـج ــوم بــأص ـف ـهــان رئـيــس
الجمهورية حسن روحاني والمجلس
األعلى لألمن القومي بأن "يعهد إلينا
بمسؤولية تنفيذ أ ع ـمــال انتقامية".
وتعالت الصيحات المطالبة باالنتقام
أثناء الجنازة.
وأدلــى جعفري بهذه التصريحات
على هامش مراسم لتشييع ضحايا
االعتداء الذين تم دفنهم في محافظة
أصفهان وسط البالد أمس.
من جهته ،قال مدير المعهد الدولي
للدراسات اإليــرانـيــة ،محمد السلمي،
إن ط ـ ـه ـ ــران تـ ـسـ ـع ــى ل ـل ـض ـغ ــط ع ـلــى
باكستان إلفساد عالقتها مع الرياض،

بن سلمان يرجئ ً زيارته
إلسالم آباد يوما
تأخرت جولة آسيوية كان من المفترض أن يستهلها ولي العهد
السعودي األمير محمد بن سلمان في إسالم آباد أمس.
وأعلنت باكستان ،أن زيــارة ولي العهد السعودي تأجلت إلى
ُ
بد األسباب وراء التأجيل ،مؤكدة أن برنامج
اليوم ،في حين لم ت ِ
الــزيــارة ،التي تعد األول ــى لألمير محمد منذ توليه منصبه في
 ،2017نفسه لم يتغير.
وذك ــرت وســائــل إع ــام هـنــديــة أن زي ــارة األم ـيــر إل ــى العاصمة
الهندية نيودلهي تأجلت كذلك.
ً
وتأجلت زيــارة األمير إلــى كل من إندونيسيا وماليزيا ،وفقا
لوزارتي خارجية البلدين.
وفي وقت سابقّ ،أدى ولي العهد السعودي زيارة البن عمه األمير
عبدالعزيز بن فهد في منزله بالعاصمة الرياض مساء أمس األول.

والتشويش على زيــارة مرتقبة لولي
ال ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي األمـ ـي ــر مـحـمــد بن
سلمان إلسالم آباد.

فشل جديد
إل ــى ذلـ ــك ،ك ـشــف وزيـ ــر الـخــارجـيــة
اإلي ــرانـ ـي ــة م ـح ـمــد ج ـ ــواد ظ ــري ــف ،في
مقابلة مــع محطة "إن .ب ــي .س ــي" ،أن
م ـحــاولــة إي ـ ــران إطـ ــاق ق ـمــر صـنــاعــي
ـان خــال الشهرين الماضيين باء ت
ثـ ٍ
بالفشل ،ملمحا إلى أيد أميركية وراء
فشل التجارب الصاروخية األخيرة.
ولـفــت الــوزيــر إل ــى أن ب ــاده تحقق
باحتمال ضلوع الواليات المتحدة سرا
في محاولة إفشال المشروع اإليراني
الفضائي .وتؤكد تصريحات ظريف
مــا كشفته "ال ـجــريــدة" عـقــب التجربة
األولــى التي تمت في يناير الماضي،
نقال عن مصدر إيــرانــي مطلع ،عن أن
طـهــران فتحت تحقيقا حــول إمكانية
قـ ـي ــام واشـ ـنـ ـط ــن ب ــاسـ ـتـ ـه ــداف ال ـق ـمــر
الصناعي الذي استقر في مداره حول
األرض وأرسل اشارات قبل أن تنقطع
بشكل مفاجئ.

غزو جديد
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،قـ ــال ظ ــري ــف ،فــي
تـ ـص ــريـ ـح ــات ،عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش مــؤت ـمــر
ميونيخ لألمن ،إن "نفس المجموعة
التي وقفت وراء غزو العراق وأطاحت

●

ّ
أجــل مجمع تشخيص مصلحة النظام فــي إيــران،
أم ــس ،بـ ّـت انـضـمــام إي ــران إلــى جميع أقـســام معاهدة
 ،FATFوه ــو م ــا يـشـتــرطــه األوروب ـ ـيـ ــون لـلـمـضــي في
اآلل ـيــة الـمــالـيــة مــع ط ـهــران الـمـقـتــرحــة لــاسـتـمــرار في
تنفيذ التزامات االتفاق النووي رغم خروج الواليات
المتحدة منه.
وأكد مصدر مؤثر في المجمع ،لـ "الجريدة" ،أنه كان
ً
مقررا أمس التصويت على شقين باقيين من المعاهدة،
هما اتفاقتا  Palermoو ،CFTالمتعلقتان بمكافحة
تمويل اإلرهاب بعد خالفات قوية بين أنصار الرئيس
حسن روحاني وخصومه.
ً
وأوض ـ ــح ال ـم ـصــدر أن ع ـ ــددا م ــن أع ـض ــاء الـمـجـمــع
شاوروا المرشد األعلى علي خامنئي قبل أيام ،بشأن

صورة ضوئية

للخبر على الصفحة األ
ولى لعدد الجريدة في  ١٦يناير الماضي

نـظــام ص ــدام حـسـيــن ،ت ـحــاول إشـعــال
الحرب ضد إيران .وهذا العمل سيكون
بمنزلة انتحار".
ويــأتــي حــديــث ظــريــف عــن احتمال
قيام اإلدارة األميركية بشن حرب على
بالده بعد يوم من تصريحات لرئيس
الــوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتياهو
ً
الـ ــذي يـحـشــد دول ـي ــا لـمــواجـهــة نـفــوذ
ط ـه ــران ف ــي الـمـنـطـقــة ،رف ــض خاللها
استبعاد إمكانية الـلـجــوء إلــى خيار
تغيير النظام في إيران.
وفي الوقت الذي وصل ظريف إلى
مـيــونـيــخ لـحـضــور مــؤتـمــرهــا لــأمــن،
الـتـقــى فــي بــروكـســل وزي ــر الخارجية
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي مـ ــايـ ــك ب ــومـ ـبـ ـي ــو م ـم ـث ـلــة
السياسة الخارجية واألمنية لالتحاد
األوروبي فيدريكا موغيريني.

ً
التصويت وك ــان رده سلبيا ،رغــم أن  8وزراء بعثوا
رسالة هددوا فيها باالستقالة إذا ما لم يلزم المرشد
المجمع بالتصويت على االنضمام إلى كل أقسام .FATF
ً
وأوض ــح الـمـصــدر ،أن المجمع ص ـ ّـوت سابقا على
انضمام إيران إلى أحد أجزاء هذه المعاهدة ،لتشجيع
األوروبيين على تقديم آليتهم للتبادل المالي المسماة
.SPV
وأض ــاف أن تقديم األوروبـيـيــن آلـيــة  INSTEXالتي
تغطي فقط بعض األدوي ــة واألغــذيــة غير المشمولة
بالعقوبات األميركية ،وإصــرارهــم على أن تنفيذها
ً
مشروط بالعضوية في  FATFأثار ارتيابا لدى القوى
اإليرانية المتشككة أصال في التعاون مع أوروبا.
وأكد المصدر أن المرشد بات يشعر بطمأنينة أكثر
بعد احتفاالت الذكرى الـ  40النتصار الثورة اإلسالمية
ونــزول الناس إلى الشوارع من جهة ،وبعد أن انتهى

ودانــت وزارة الخارجية األميركية
استمرار اإلقــامــة الجبرية المفروضة
ع ـلــى زهـ ـ ــراء ره ـ ـنـ ــورد ،وم ـي ــر حسين
مـ ــوسـ ــوي ،وم ـ ـهـ ــدي كـ ــروبـ ــي ،زع ـم ــاء
االح ـت ـجــاج عـلــى نـتــائــج االنـتـخــابــات
الرئاسية لعام .2009
وصرح نائب المتحدث باسم وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ،روب ـ ـ ــرت ب ــاالديـ ـن ــو ،ب ــأن
استمرار احتجاز السياسيين الثالثة
مخالف لقوانين الجمهورية اإلسالمية
وااللتزامات الدولية إليران.
و ًجـ ــاءت الـتـصــريـحــات األمـيــركـيــة،
تزامنا مع الذكرى الثامنة لبدء فرض
اإلقامة الجبرية على هؤالء األشخاص
الثالثة.
(طهران ـ ـ إرنا ،فارس ،أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

مؤتمر وارسو من دون نتائج قوية ،ولذلك فإنه يعتبر
ً
أن ال سبب لتقديم تنازل مجاني حاليا ،في حين أن
االنـضـمــام إلــى الـمـعــاهــدة مــن شــأنــه أن يضع طهران
وحلفاءها في المنطقة تحت المجهر.
وحـســب الـمـصــدر ،ف ــإن ال ـحــرس ال ـثــوري يعتبر أن
ً
األميركيين لديهم خطط لمحاصرة إ ي ــران عسكريا
قــد تـصــل كــذلــك إلــى حــد شــن هـجـمــات إذا مــا سنحت
لهم الفرصة.
واض ــاف أن الـتـقــاريــر لــدى "ال ـحــرس" تشير إلــى أن
ً
األميركيين نقلوا أجهزة تجسس وأسلحة متطورة جدا
إلى قواعدهم العسكرية في العراق وسورية ،ولهذا فإن
"الحرس" يرى أنه يجب تكثيف تحركاته في المنطقة،
بينما االنضمام اآلن إلى  FATFيحد من هذه التحركات.

لبنان 6 :نواب يعارضون حكومة الحريري الثالثة
«حزب الله» يعتذر عن كالم الموسوي حول بشير الجميل ...وعون
●

بيروت  -ريان شربل

ً
كما كان مؤكدا ،نالت الحكومة
اللبنانية الجديدة ،وهــي الثالثة
التي يترأسها سعد الحريري ،ثقة
المجلس النيابي اللبناني بأغلبية
ً
 111نائبا وحجبها  6نــواب من
أصل إجمالي عدد البرلمان (128
ً
نائبا) بينما تغيب .11
وأنهى مجلس الـنــواب جلسة
مناقشة البيان الوزاري للحكومة،
فــي وقــت متأخر مــن مـســاء أمس
األول ،التي استمرت ثالثة أيــام،
ً
وتحدث فيها  54نائبا هاجموا
كلهم الفساد رغــم أنـهــم ممثلون
بكل مؤسسات الدولة بما في ذلك
في الحكومة.
وف ـ ــي خ ـ ـتـ ــام ال ـج ـل ـس ــة وق ـب ــل
الـتـصــويــت عـلــى مـنــح أو حجب
الثقةّ ،
رد رئيس الحكومة سعد
الحريري على مداخالت النواب،
ً
مـ ــؤكـ ــدا أن "ل ـب ـن ــان أمـ ـ ــام فــرصــة
حـقـيـقـيــة ول ــدي ـن ــا ب ــرن ــام ــج عمل
واضح يشارك فيه الجميع من أجل
ً
تحويل األقوال إلى أفعال" ،مشيرا
إل ــى أن "ال ـب ـلــد دف ــع ف ــي السنين
الماضية كلفة حروب وصراعات

وتغليب مـطــالــب الـطــوائــف على
حقوق الدولة".
وقال" :عام  2019هو عام إيجاد
ّ
حل فعلي للكهرباء ،وإذا لم يحصل
ذل ــك نـكــون قــد فشلنا جميعنا"،
ً
معاهدا "اللبنانيين أن كل عملنا
س ـي ـن ـصــب ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـن ـه ــوض
االقتصادي".
وصوت ضد الثقة نواب حزب
"الكتائب اللبنانية" سامي الجميل،
نــديــم الـجـمـيــل والـ ـي ــاس حنكش
إضافة إلى النواب :أسامة سعد،
وجميل السيد وبوال يعقوبيان.
واسـتـغــل الـ ـ ــوزراء ،وبــاألخــص
ال ـجــدد مـنـهــم" ،ال ــوي ــك إنـ ــد" ،بعد
جلسات الثقة ،لــزيــارة مناطقهم
واس ـت ـق ـب ــال ال ـم ـه ـن ـئ ـيــن ،ق ـبــل أن
تنطلق ورشة العمل التي تنتظرهم
فــي الـقــريــب ال ـعــاجــل ،وق ــد يكون
ً
يــوم الثالثاء مــوعــدا ألول جلسة
للحكومة ال ـجــديــدة ،بـعــد نيلها
الثقة ،وعلى جدول أعمالها الكثير
من القرارات ،التي اتخذها بعض
وزراء تصريف األعمال على سبيل
التسوية ،وذلك قبل اإلنكباب على
تخصيص جلسات متتالية لدرس
الموازنة العامة لعام  ،2019بعدما

اإلرياني لبيروت :أوقفوا «حزب الله»
دعا وزير اإلعالم اليمني معمر اإلرياني الحكومة اللبنانية
الجديدة إلى "وقف تدخالت حزب الله في الشأن اليمني وسحب
خبرائه ومقاتليه من اليمن" ،وذلك بمعرض نشره في "تويتر"
فيديو لألمين العام لـلحزب حسن نصرالله ،يعترف فيه بوجود
عناصر من الحزب في اليمن.

أودع ـه ــا وزي ــر ال ـمــال عـلــي حسن
خـلـيــل األم ــان ــة ال ـعــامــة لمجلس
الوزراء.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ف ــي م ـف ــارق ــة الف ـتــة،
وسابقة غير مالوفة في أدبيات
ح ـ ــزب الـ ـل ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،اع ـت ــذر
الـحــزب على لسان رئيس كتلته
النيابية النائب محمد رعــد عن
كـ ــام ال ـن ــائ ــب ف ــي الـ ـح ــزب ن ــواف
الموسوي ،الذي اعتبر خالل إحدى
جلسات مناقشة البيان الحكومي
أن الرئيس الراحل "بشير الجميل
وصـ ــل إلـ ــى ال ــرئ ــاس ــة ع ـلــى ظهر
الــدبــابــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة والــرئـيــس
الحالي ميشال عون وصل ببندقية
المقاومة" ،األمر الذي اعتبر إهانة
للرئيسين على حد سواء.
مـ ــوقـ ــف ال ـ ـح ـ ــزب ج ـ ـ ــاء بـعـيــد
اجتماع ضم بعض نواب "التيار
الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"
و"الكتائب اللبنانية" للتداول في
م ــا ورد ع ـلــى ل ـســان ال ـمــوســوي،
وإثر حركة الفتة للنائب في "لبنان
ال ـق ــوي" أالن ع ــون خ ــارج القاعة
حيث اجتمع "الـتـيــار" و"ال ـقــوات"
و"الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــب" وداخـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــا ح ـيــن
تــداول ذلك مع نواب "كتلة الوفاء
للمقاومة" السيما النائب رعد.
وطـلــب رع ــد ال ـكــام ،وق ــال "في
جـلـســة األربـ ـع ــاء حـصــل لــأســف
س ـ ـجـ ــال غـ ـي ــر م ـ ــرغ ـ ــوب ب ـ ــه بـيــن
ب ـع ــض ال ـ ــزم ـ ــاء وانـ ـ ـط ـ ــوى عـلــى
ك ــام مــرفــوض ص ــدر عــن انفعال
شـخـصــي م ــن أح ــد إخ ــوان ـن ــا في
الكتلة وتجاوز الحدود المرسومة
للغتنا المعهودة فــي التخاطب
والتعبير عن الموقف ،أستمحيكم

ً
عذرا في بداية هذه الجلسة وأطلب
باسم كتلة الوفاء للمقاومة شطب
ً
هذا الكالم وشكرا" .فعال التصفيق
في القاعة ،وأعلن رئيس مجلس
الـ ـن ــواب نـبـيــه بـ ــري أن الــرئــاســة
ً
شطبت ك ــام ال ـمــوســوي ،شــاكــرا
رعد على المبادرة .ورحبت معظم
الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ب ــاالعـ ـت ــذار،
بينما استمر الجدل على وسائل
التواصل االجتماعي ،وتراجعت
ً
حدة التوتر في الشارع خصوصا
في عين الرمانة حيث رصد نزول
شبان من "القوات" و"الكتائب" إلى
ً
ال ـش ــارع حاملين أع ــام ــا حزبية
وصــور بشير ومطلقين هتافات
منددة بحزب الله.

هجوم كشمير يسمم
العالقة بين باكستان والهند

رئيس الوزراء اإلسباني
يدعو إلى انتخابات مبكرة

َّ
«مصلحة النظام» يؤجل بت االنضمام إلى «»FATF
بيروت  -فرزاد قاسمي

سلة أخبار

قال وزير خارجية باكستان
شاه محمود قريشي ،إنه
يشعر "بخيبة أمل ،ألن الهند
وجهت على الفور اتهامات
ضد باكستان" ،بعد مقتل
 40من أفراد القوات شبه
العسكرية بتفجير سيارة
مفخخة في كشمير ،الخميس
املاضي ،واصفًا االتهام
الهندي بأنه "رد فعل متعجل
وغير محسوب".
وفي حني ،ذكرت الهند ،التي
استدعت السفير الباكستاني،
أمس األول ،أنها تمتلك دليال
على أن باكستان تؤيد
جماعة "جيش محمد"
التي تبنت الهجوم ،أكدت
واشنطن انها تؤيد حق الهند
في الدفاع عن النفس ضد
اإلرهاب عبر الحدود.

عـنــاصــر م ــن «ال ـح ــرس الـ ـث ــوري» و«ال ـبــاس ـيــج» خ ــال تشييع
زمالئهم الذين سقطوا في زاهدان بأصفهان أمس (رويترز)
ورغــم المحاولتين الفاشلتين فإن
تصريحات ظريف ستثير على األرجح
التوترات مع الواليات المتحدة التي
تشعر بالقلق مــن إمكانية استخدام
التكنولوجيا البالستية الطويلة المدى
في إطالق رؤوس صواريخ وليس فقط
في إرسال أقمار صناعية إلى الفضاء.
وقــالــت إي ــران الشهر الماضي إنها
حــاولــت إط ــاق قمر صناعي لكنه لم
يصل إلــى الـســرعــة المطلوبة وفشل،
وذكر وزير االتصاالت وقتها أن القمر
الصناعي "بــايــام" كــان مــن المفترض
أن ي ـس ـت ـخــدم ف ــي أغـ ـ ــراض الـتـصــويــر
واالتصاالت لنحو ثالثة أعوام.
وأطلقت الجمهورية اإلسالمية أول
قمر صناعي محلي الصنع في 2009
ف ــي ال ــذك ــرى ال ـثــاث ـيــن ل ـل ـث ــورة الـتــي
اندلعت عام .1979
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دعا رئيس الوزراء اإلسباني
بيدرو سانشيز إلى إجراء
انتخابات عامة مبكرة في
 28إبريل املقبل ،بعد سحب
أعضاء البرملان الكتالونيني
القوميني دعمهم للحكومة
االشتراكية.
وترجح استطالعات الرأي
أنه لن يتمكن أي حزب من
الحصول على غالبية املقاعد
في البرملان ،بينما يتوقع
أن تسجل األحزاب املحافظة
وحزب اليمني املتطرف
"فوكس" نتائج جيدة.
وظهرت االنقسامات على
السطح ،الثالثاء املاضي،
ُ
عندما أ حيل  12من زعماء
االنفصاليني ونشطاء
للمحاكمة في اتهامات
بالتمرد وإثارة الفتنة ،في
إطار ُتبعات االستفتاء العام
الذي أ جري على استقالل
كتالونيا ،الذي لم تعترف به
الحكومة املركزية في مدريد.

نيجيريا :خيبة أمل
بعد إرجاء االنتخابات

أرجأت نيجيريا أسبوعًا
انتخاباتها العامة،
الرئاسية والتشريعية،
التي كانت مقررة أمس،
إلى السبت املقبل ،بسبب
مشاكل لوجيستية تحدثت
ّ
املفو ضية الوطنية
عنها
لالنتخابات في اللحظة
األخيرة ،ما أثار مزيجا من
الغضب وخيبة األمل.
ودان "حزب مؤتمر
ّ
التقدميني" الحاكم و"الحزب
الديموقراطي الشعبي"
املعارضّ ،
بشدة قرار
املفوضية.
بينما حث الرئيس محمد
بخاري على الهدوء ،داعيًا
"كل النيجيريني إلى االمتناع
عن أي فوضى والبقاء
موحدين".

تسقط أميركا يحيا
بوتين في هايتي!

ً
ً
قائد «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع مستقبال وفدا من
ّ
«القوات» بمنزله أمس (الوكالة الوطنية)
مصلحة المعلمين في

ّ ّ
السيد للحريري« :يلي خلف مات»
هــاجــم النائب الـلــواء المتقاعد جميل السيد ،ال ــذي شغل
ً
ســابـقــا منصب مــديــر األم ــن ال ـعــام ،أم ــس ،لليوم الـثــالــث على
التوالي ،رئيس الحكومة سعد الحريري ،بالتزامن مع ذكرى
اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري.
ونشر السيد على "تويتر" ،صــورة له برفقة الراحل رفيق
ّ
الحريري ،علق عليها بالقول" :الشيخ رفيق مشنكل جميل
السيد فــي ز ي ــارة رسمية للسعودية! كــان بيت قريطم يعجّ
بأمثال بهيج طبارة وخالد قباني وغسان التويني! اليوم مع
الكعكي!
سعد يعج بأمثال جمال الجراح وسامي فتفت وعوني
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
يقولون :يلي خلف ما مــات! ال! يلي خلف مــاتّ ،أول مرة قتل
ً
غدرا ،ثاني مرة قتل بشهود زور ابنه سعد".
وكــان السيد سجن بعد اغتيال الحريري ،مــدة  4سنوات،
بسبب شهادات اتهمته مع  3من زمالئه بالتورط في الجريمة.

وأمس األول ،حصل سجال حاد بين عضو كتلة "المستقبل"
النائب سامي فتفت والسيد الذي طالب الحريري باالعتذار
عن توقيفه مدة  4سنوات.
ورد فتفت ،نجل النائب السابق أحمد فتفت ،على السيد،
ً
معتبرا أنه من "المفترض االعتذار من كل شاب اعتقل السباب
سياسية منذ عــام  1992حتى الـيــوم ،ومــن كــل مــن تــم فبركة
ملفات له وتعرض للتعذيب".
ورد السيد بوصف فتفت ،الذي يعتبر أحد أصغر النواب
في المجلس ،بـ"الصوص وابن مبارح".
ودخــل الرئيس الحريري على خط السجال ،متوجها الى
رئيس البرلمان نبيه بري بالقول" :هيدا واحد ما بدو يحترم
ً
شهداء الناس" ،في إشارة الى السيد ،مضيفا" :هذا الصوص
سيواجهك أربع سنوات".

أحرق متظاهرون علما
أميركيا في قلب العاصمة
الهايتية بور أو برنس،
مطالبني روسيا باملساعدة
لتسوية األزمة التي تشل
البالد منذ أسبوع ،وهتف
أحد الشبان "يسقط
األميركيون ،يحيا بوتني".
ووجه الرئيس جوفينيل
مويز املدعوم من واشنطن
خطابًا لألمة ،الخميس
املاضي ،بعد أسبوع من
االحتجاجات التي أسقطت
 10قتلى ،رافضًا أن يقدم
استقالته.
وانتقد مويز املعارضة
متعهدًا بأنه "لن يترك البالد
في أيدي عصابات مسلحة
ومهربي مخدرات".
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مصر« :إرهابيون» يهاجمون ارتكازات أمنية في سيناء
● البرادعي :ال يمكن االستفتاء على مبادئ دستورية آمرة ● خالد يوسف عائد إلى القاهرة
القاهرة  -حسن حافظ

بينما كان الرئيس عبدالفتاح
السيسي يستنهض ،في كلمته
أمام مؤتمر ميونخ ،المجتمع
الدولي الستكمال معركة
ّ
دحر اإلرهاب ،تمكن الجيش
المصري من القضاء على سبعة
مسلحين هاجموا ارتكازات
أمنية في سيناء.

قـتــل  7تكفيريين ،واستشهد
ض ـ ــاب ـ ــط ،ف ـ ــي حـ ـي ــن أص ـ ـيـ ــب 14
ً
ً
ع ـس ـك ــري ــا مـ ـص ــري ــا ،فـ ــي ه ـجــوم
إره ــاب ــي لـعـنــاصــر مـسـلـحــة على
ارتكازات أمنية في سيناء أمس.
وق ـ ــال ال ـم ـت ـح ــدث ال ـع ـس ـكــري،
العقيد تامر الرفاعي ،إن القوات
«تمكنت من القضاء على  7أفراد
تكفيريين ،ونتيجة لتبادل إطالق
النيران استشهد ضابط وأصيب
 14برتب أخــرى ،وجــار استكمال
أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـتـ ـمـ ـشـ ـي ــط وم ــاحـ ـق ــة
ال ـع ـن ــاص ــر اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ل ـل ـق ـضــاء
عليهم».
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،ت ـحــدث الــرئـيــس
عبدالفتاح السيسي ،خالل كلمته
بالجلسة الرئيسية للمؤتمر ،عن
جهود بالده في مكافحة اإلرهاب،
داعيا الى تضافر الجهود الدولية
لمواجهته ،ووجه أسئلة للحضور
قـ ــائـ ــا« :ه ـ ــل ال ـم ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي
ي ـت ـع ــام ــل مـ ــع اإلره ـ ـ ـ ــاب بــالـشـكــل
المناسب أم ال؟ من ّ
حرك المقاتلين
األجــانــب ودلهم لمنطقتنا؟ ومن
زودهم بالسالح واألموال ودربهم؟
ومن قدم لهم الدعم السياسي؟».
وج ــدد السيسي الـتـحــذيــر من
عـ ــدم ال ـت ـعــامــل ب ـش ـكــل دول ـ ــي مع
استخدام أنظمة االتصال الحديثة،
خـ ـص ــوص ــا وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي في نشر الفكر اإلرهابي
والمتطرف ،وتجنيد المتطرفين.
ف ــي س ـيــاق آخ ــر ،هــاجــم نــائــب

رئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة الـ ـس ــاب ــق،
الحائز «نوبل» ،محمد البرادعي،
الـ ـتـ ـع ــدي ــات ال ــدسـ ـت ــوري ــة ال ـتــي
تسمح ببقاء السيسي في منصبه
حتى عام  ،2034وكتب البرادعي
(المقيم في النمسا) على «تويتر»:
«الـتـعــديــات الــدسـتــوريــة باطلة؛
س ــواء تــم رفـضـهــا كـمــا يـجــب ،أو
ال ـمــواف ـقــة عـلـيـهــا ،ألن ـه ــا تنسف
أهم مبادئ الشرعية الدستورية،
مثل الفصل بين السلطات وتداول
السلطة».
وتابع« :هناك مبادئ دستورية
آم ــرة ال يمكن االسـتـفـتــاء عليها
ً
أو تـبـيـيـضـهــا ،ه ــل ي ـج ــوز مـثــا
االس ـت ـف ـتــاء عـلــى إب ــاح ــة الـ ــرق أو
ً
ملمحا إلى
التمييز العنصري؟!»،
رف ــض الـمـشــاركــة فــي االسـتـفـتــاء
الشعبي الــذي يتوقع عقب إقــرار
البرلمان للمقترحات مطلع مايو
المقبل.
والح ـق ــا ،ج ــدد ال ـب ــرادع ــي ،في
ت ـغ ــري ــدة أخـ ـ ــرى أمـ ـ ــس ،ت ـصــديــه
لـ ـمـ ـح ــاول ــة تـ ـم ــري ــر ال ـت ـع ــدي ــات
متحدثا عن «محاوالت لقتل األمل
وزرع ال ـي ــأس واالن ـق ـس ــام بـطــرق
خ ـب ـي ـثــة ،ول ـك ـن ـهــا م ـك ـشــوفــة فــي
اإلعالم .لنتذكر دائما أن توحدنا
على فكر حر عقالني هو مصدر
قوتنا».
فـ ـ ـ ــي األثـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاء ،أط ـ ـ ـ ـ ــل ع ـض ــو
البرلمان ،المخرج خالد يوسف،
ألول م ـ ـ ــرة مـ ـن ــذ تـ ـف ـ ّـج ــر ق ـض ـيــة

السيسي مصافحا ميركل في ميونيخ أمس (دي بي أيه)
التسريبات المعروفة إعالميا بـ
«فضيحة الفيديوهات الجنسية»،
م ـســاء أم ــس األول ،وقـ ــال خــال
ظهوره على قناة «الحرة» من مقر
إقامته في باريس ،إن السلطات
المصرية لم توجه له حتى اآلن
أي اتهام في القضية.
وشدد يوسف على أنه يرفض
التعديالت الدستورية المقترحة
جـ ـمـ ـل ــة وت ـ ـف ـ ـص ـ ـيـ ــا ،م ـض ـي ـف ــا:
«ه ـ ـ ــذه ردة عـ ــن ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة،

تـ ـع ــود ب ــالـ ـب ــاد إلـ ـ ــى ال ـع ـص ــور
الوسطى» ،وتابع« :لست معارضا
م ـ ــن ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،م ـ ــازل ـ ــت أت ـم ـت ــع
بــالـحـصــانــة ،ولــم يـتـقــدم النائب
الـ ـع ــام ال ـم ـص ــري ضـ ــدي ب ـشــيء
إلــى الـبــرلـمــان» ،ووع ــد بــالـعــودة
إل ــى مـصــر ح ــال تــوجـيــه االتـهــام
ضـ ــده ب ـش ـكــل رسـ ـم ــي ،ووص ــف
ما يتعرض له حاليا بـ «الحملة
الممنهجة» بسبب موقفه الرافض
للتعديالت.

فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،شـ ـه ــدت
مصر جريمة نادرة كانت حديث
المواطنين ،إذ هاجم  4مسلحين
م ـل ـث ـم ـي ــن مـ ـح ــا ل ـل ـم ـج ــوه ــرات
وال ـ ــذه ـ ــب فـ ــي م ــدي ـن ــة «ح ــدائ ــق
األه ـ ـ ـ ـ ــرام» ب ـم ـح ــاف ـظ ــة ال ـج ـي ــزة،
أمس األول ،وسرقوا محتوياته،
وأصيب أحــد العاملين بجروح
إثر محاولته مقاومة المهاجمين،
وفق ما أظهرت كاميرات المراقبة
في المحل.

السودان :تأجيل مناقشة تعديل
الدستور لتمديد والية البشير

ً
مقتل شرطي رشقا بالحجارة في الخرطوم

أعلن البرلمان السوداني ،أمس ،تأجيل اجتماع اللجنة
ال ـط ــارئ ــة لـلـتـعــديــات ال ــدس ـت ــوري ــة ،ح ــول ت ـمــديــد ال ــوالي ــة
الرئاسية ،واختيار الوالة (الحكام).
ونقلت وكالة األنـبــاء السودانية الرسمية (ســونــا) ،عن
رئيسة اللجنة بدرية سليمان ،ان االجتماع المنتظر عقده
الـيــوم ،تأجل إلــى «مــوعــد يحدد الحـقــا ،الرتـبــاطــات طارئة
خاصة برئاسة اللجنة» ،من دون مزيد من التفاصيل.
وفــي ديسمبر الماضي ،أعلن رئيس البرلمان إبراهيم
عمر تسلمه مقترحا من  33حزبا ،لتعديل الدستور ،بما
يتيح للرئيس عمر البشير الترشح لــدورات مفتوحة في
انتخابات الرئاسة.
وأع ـل ــن الـبـشـيــر ف ــي أك ـث ــر م ــن مـنــاسـبــة أن ــه «زاهـ ـ ــد في
الـسـلـطــة» ،وال يـنــوي الـتــرشــح فــي انـتـخــابــات  ،2020لكن
أصــواتــا وق ــرارات مــن حزبه نــادت خــال الفترة الماضية
بإعادة ترشيحه.
وعــام  ،2010انتخب البشير رئيسا ،وأعيد انتخابه في
 2015لــدورة رئاسية تنتهي عام  ،2020من دون احتساب
فترات حكم أخرى منذ وصوله إلى السلطة في يونيو .1989
إل ــى ذل ـ ــك ،أع ـل ــن ال ـنــاطــق ب ــاس ــم ال ـشــرطــة الـ ـل ــواء هــاشــم
عبدالرحيم ،أمــس األول ،أن شرطيا توفي متأثرا بجروح
أص ـي ــب ب ـهــا م ــن ج ـ ــراء ت ـع ــرض عــرب ـتــه ال ـع ـس ـكــريــة لــرشــق
بالحجارة خالل تظاهرة مناهضة للحكومة في الخرطوم.
ويشهد السودان تظاهرات شبه يومية ،على خلفية أزمة
اقتصادية خانقة .وبدأت االحتجاجات في  19ديسمبر ،2018
إثر قرار السلطات مضاعفة سعر الخبز  3مرات.
وتحولت التظاهرات الحقا إلــى حركة احتجاج واسعة
ضد نظام البشير الذي يحكم البالد منذ انقالب في .1989
وحسب حصيلة رسمية صدرت قبل إعالن وفاة الشرطي،
فقد سقط  30قتيال منذ بداية التظاهرات ،في حين تقول
منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن عدد القتلى بلغ  51قتيال.
(الخرطوم  -األناضول ،أ ف ب)
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رﻳﺎﺿﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﻮاﺻﻞ ﺗﻔﻮﻗﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ وأﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ

ﺿﻤﻦ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟـ  ١٣ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دوري ﭬﻴﭭﺎ ،ﻓﺎز
ﻓﺮﻳﻖ ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮه
اﻟﻌﺮﺑﻲ  -٢ﺻﻔﺮ ،واﻟﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ذاﺗﻬﺎ.

واﺻﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺪره ﻟ ـﻘ ـﻤ ــﺔ دوري ﭬـﻴـﭭــﺎ
ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
ﻣﻨﻔﺮدا ﺑﻔﻮزه اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻻﺷﻲء
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻟـﺘــﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ
ﻣﺴﺎء أﻣﺲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﺻﺒﺎح
اﻟ ـﺴ ــﺎﻟ ــﻢ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ
ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ،
ﻟ ـﻴ ــﺮﻓ ــﻊ اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰ رﺻ ـ ـﻴـ ــﺪه إﻟ ــﻰ
 ٣٠ﻧـﻘـﻄــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻷول،
وﻳﺘﻮﻗﻒ رﺻﻴﺪ اﻟﺨﺎﺳﺮ ﻋﻨﺪ
اﻟﻨﻘﻄﺔ  ٢٢ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ.
وﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎراة أﺧـ ـ ـ ــﺮى ،ﻓ ــﺎز
اﻟﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ذاﺗﻬﺎ )-٢ﺻﻔﺮ( ،ﻟﻴﺮﻓﻊ اﻟﻌﻨﺎﺑﻲ
رﺻﻴﺪه إﻟﻰ  ١٦ﻧﻘﻄﺔ وﻣــﺎزال
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـ ـﺴ ــﺎدس ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﺠﻤﺪ رﺻـﻴــﺪ اﻟـﺸـﺒــﺎب ﻋﻨﺪ٧
ﻧﻘﺎط ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮ.

ﻓﻮز ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻸﺑﻴﺾ
ﺟـ ـ ـ ــﺎء ا ﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﻮط اﻷول ﻣــﻦ
ﻣ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎراة اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ واﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻊ أﻓﻀﻠﻴﺔ
واﺿ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺔ ﻟ ـ ــﻸﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺾ ،اﻟـ ـ ــﺬي
ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻷﻣــﻮر،
ﻣ ــﻊ ﻫ ـﺠ ـﻤــﺎت ﻋ ـﻠــﻰ اﺳـﺘـﺤـﻴــﺎء
ﻟﻸﺧﻀﺮ ،ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﻟــﻢ ﺗﻤﺜﻞ
ﻸ
ﻟﻸ

ﺧـﻄــﻮرة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻣﻰ
اﻟـ ـﺤ ــﺎرس ﻣ ـﺼ ـﻌــﺐ اﻟ ـﻜ ـﻨــﺪري
ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨ ــﺎء ﺗـ ـﺴ ــﺪﻳ ــﺪة أﺣ ـﻤــﺪ
ﻳ ـ ــﻮﻧ ـ ــﺲ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺪى ﻟ ـﻬــﺎ
اﻟﺤﺎرس ﺑﻜﻔﺎءة.
وﻧـ ـﺠ ــﺢ ﻣ ـﺤ ـﺘ ــﺮف اﻷﺑ ـﻴ ــﺾ
اﻟ ـﺘ ــﻮﻧ ـﺴ ــﻲ ﺣـ ـﻤ ــﺰة ﻟ ـﺤ ـﻤــﺮ ﻓــﻲ
وﺿـ ـ ــﻊ ﻓ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻬـ ــﺪف اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي اﺣـ ـ ـ ـ ــﺮزه ﻓــﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ١٧ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة ﻣﺘﻘﻨﺔ ﻣﻦ
رﻛﻠﺔ ﺣــﺮة ﻣﺒﺎﺷﺮة اﺣﺘﺴﺒﻬﺎ
اﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﻜ ـ ــﻢ ﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﺪاﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﻪ ﺟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ
ﻟﻠﻤﺤﺘﺮف اﻹﻳـﻔــﻮاري ،ﺳﻜﻨﺖ
اﻟـ ـ ــﺰاوﻳـ ـ ــﺔ اﻟ ـﻴ ـﻤ ـﻨ ــﻰ ﻟ ـﻠ ـﺤ ــﺎرس
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر.
ﺗـﺒــﺎدل اﻟـﻔــﺮﻳـﻘــﺎن اﻟﻬﺠﻤﺎت
ﻣــﻊ ﻣ ــﺮور اﻟــﻮﻗــﺖ دون ﺟﺪﻳﺪ،
ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ اﻟـﺸــﻮط اﻷول ﺑﺘﻘﺪم
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺑـﻬــﺪف ﻣﻦ
دون رد.
وﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺻﻌﺐ
ﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﻣ ــﻮﻗ ــﻒ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ
ﻛﺜﻴﺮا ﺣﻴﻨﻤﺎ ا ﺷـﻬــﺮ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﻤ ـ ــﺮاء ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﺪاﻓـ ــﻊ ﺟ ـﻤ ـﻌــﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻨ ــﺰي ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺣ ـﺼ ــﻮﻟ ــﻪ ﻋـﻠــﻰ
ﺑـﻄــﺎﻗـﺘـﻴــﻦ ﺻ ـﻔ ــﺮاوﻳ ــﻦ ﺑــﺪاﻋــﻲ
اﻟ ـﺨ ـﺸ ــﻮﻧ ــﺔ ،ﻟ ـﻴ ـﻜ ـﻤــﻞ اﻷﺧ ـﻀ ــﺮ
اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎء ﺑ ـﻌ ـﺸــﺮة ﻻﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ ﻓﻘﻂ
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .٥٣
وﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ــﺪﻗـ ـﻴـ ـﻘ ــﺔ  ٦١أﻃ ـﻠ ــﻖ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻟﻘﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻜﻮﻳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺒﻮرﻳﻨﻲ(
ﺟ ــﺪوى ،ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﻔﻮز
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻣﻦ دون رد.

اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻓﻴﺼﻞ زاﻳــﺪ رﺻﺎﺻﺔ
اﻟ ــﺮﺣ ـﻤ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ،ﺑﻌﺪ
أن أﺣـ ــﺮز اﻟ ـﻬ ــﺪف اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻓﻲ
أول ﻟـﻤـﺴــﺔ ﻟ ــﻪ ﺑ ـﺘ ـﺴــﺪﻳــﺪة ﻣﻦ
داﺧـ ـ ــﻞ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺰاء ﻋـﻠــﻰ
ﻳ ـﻤ ـﻴــﻦ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻐ ـﻔ ــﻮر ،وﺗـﺨـﻠــﻰ
اﻷﺧﻀﺮ ﻋﻦ ﺣﺬره ﻓﻲ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ
اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ،ﻟﻴﻬﺎﺟﻢ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ دون

اﻟﻨﺼﺮ ﻳﻌﻮد ﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻻﻧﺘﺼﺎرات
وﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـ ــﺎراة اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﺮ
واﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب ﻋ ــﺎد اﻟـﻌـﻨــﺎﺑــﻲ إﻟــﻰ

ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﺘﺼﺎرات ﻣﺠﺪدا ﺑﻌﺪ
ا ﻟـﻔــﻮز ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺳﺠﻠﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮوﻧﻲ ﺗﻮﻧﺪي
) ،٥٣و.(٧٣
واﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎع اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﺒ ـ ــﺎب أن
ﻳﺤﻘﻖ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺸﻮط
اﻷول ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻔﺮص ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻮر اﻟﻤﻄﻴﺮي ،وﻣﺤﻤﺪ

زﻧﻴﻔﺮ ،إﻻ ان أﺻﺤﺎب اﻷرض
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻨﺼﺮ ﺗﺪارﻛﻮا اﻟﻮﺿﻊ
وﺑ ـ ـ ــﺎدﻟ ـ ـ ــﻮا اﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﺎء اﻟـ ـﻀـ ـﻴ ــﻮف
اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﺎت ،ﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ ﻣـ ـ ــﻦ دون
ﺧﻄﻮرة.
وﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﻮط اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ
دﺧ ــﻞ اﻟـﻨـﺼــﺮ ﺑ ـﺼــﻮرة أﻓﻀﻞ
ﻟﻴﺪرك اﻟﺘﻘﺪم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﺑﺎ

ﺗ ــﻮﻧ ــﺪي اﻟـ ــﺬي ﺣ ــﻮل ﻋﺮﺿﻴﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻲ ﺷﺒﺎك ﻋﻤﺎر
اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻠ ـ ــﻮﺷ ـ ــﻲ ،وﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ ﺗ ـ ـﺒـ ــﺎدل
اﻟـ ـﻬـ ـﺠـ ـﻤ ــﺎت ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ـﻘ ـﻴ ــﻦ
أﺿﺎف ﺗﻮﻧﺪي اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ
.٧٣

ً
أوﻟﻴﻔﻴﺮا ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ أﺧﻄﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ :ﻧﺤﺘﺎج ﻣﺰﻳﺪا
ﻻﻋﺒﻲ ﻛﺎﻇﻤﺔ
ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ

أوﻟﻴﻔﻴﺮا

ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺠﻬﺎز
اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ
اﻷول ﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم
ﺑﻨﺎدي ﻛﺎﻇﻤﺔ ،ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟﻤﺪرب اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﺗﻮﻧﻲ
أوﻟﻴﻔﻴﺮا ،إﻟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
اﻷوﺿﺎع ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻷوراق ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،
ﻟﺘﻼﻓﻲ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟاﻟﻼﻋﺒﻮن ﺗﺒﺎﻋﺎ،
ﻼ
ﻟﺘﻼ
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺮوح اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ،واﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎدل ﻣﻊ
اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻟﻤﺜﻠﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دوري ﭬﻴﭭﺎ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎزة،
رﻏﻢ ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻣﻦ دون رد.
وﻳﻌﻘﺪ أوﻟﻴﻔﻴﺮا اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣــﻊ اﻟاﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻗﺒﻞ
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻴﻮم ،اﻟﺬي ﻳﺪﺷﻦ ﺑﻪ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻪ
ﻟـﻤــﻮاﺟـﻬـﺘــﻪ اﻟـﻤـﻬـﻤــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻘــﺎدﺳ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮر ﻟﻬﺎ
اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ،

ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻷﺧـﻄــﺎء اﻟـﺘــﻲ وﻗـﻌــﻮا ﻓﻴﻬﺎ ،وﻛﻠﻔﺘﻬﻢ
ﻓﻘﺪان ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎوﻟﻬﻢ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛﺪ اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﺎﻇﻤﺔ
ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺎﻇﻢ أن اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء
اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ،وﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺪور اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻹﺟﻬﺎز ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺤﺖ
ً
ﻟﻬﻢ وأﻫﺪروﻫﺎ ﺗﺒﺎﻋﺎ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻃﺮد اﻟﻤﺪاﻓﻊ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻨﺰي ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ زﻣﻦ
اﻟﺸﻮط اﻷول ﻛﺎن ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء.
وﺷ ــﺪد ﻛــﺎﻇــﻢ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟـﺤـﻤــﺮاء اﻟﺘﻲ
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻨﺰي ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ،ﻷن اﻟﻠﻌﺒﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ أﺣﺪ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ،
وﻛﺎن ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ إﺷﻬﺎر اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺼﻔﺮاء
ﻓ ـﻘــﻂ ﻋ ـﻠــﻰ أﻗ ـﺼ ــﻰ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ ،ﻣــﻮﺿ ـﺤــﺎ أن ﻻﻋـﺒــﻲ
اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ﻗﺪﻣﻮا ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪا ﻟﻜﻦ ﻋﺎﺑﻬﻢ اﻹﻓﺮاط
ﻓــﻲ اﻟﺨﺸﻮﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓــﻲ إﺻــﺎﺑــﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻻﻋﺐ ﻓﻲ ﻛﺎﻇﻤﺔ ،واﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﻴﺮﻫﻢ
اﻟﻴﻮم ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.

●

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻮزان

أﺷﺎد رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻧﺎدي اﻟﺠﻬﺮاء ﻧﻮاف ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﻔﻮز اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﺎﻟﻨﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺑﻬﺪف ﻧﻈﻴﻒ ،ﻣﺆﻛﺪا أن أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﻗﺪﻣﻮا أداء
ﻣﻤﻴﺰا ،وﻟﻌﺒﻮا ﺑﺮوح ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ دﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻓﻮرﻳﺔ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ.
ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣ ـﻴ ـﺘــﻪ ،ﻗ ــﺎل ﻣـ ــﺪرب اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ أﺣـﻤــﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ إن اﻟﺠﻬﺮاء ﺣﻘﻖ ﻓﻮزا ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻷداء واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﻛــﺎن اﻟـﻄــﺮف اﻷﻓـﻀــﻞ ﻃــﻮال
اﻟﻤﺒﺎراة ،وأﺿﺎع ﻓﺮﺻﺎ ﻋﺪﻳﺪة ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
وﻣﺠﻬﻮدﻫﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻤﻠﻌﺐ.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف" :ﻫـ ــﻮ اﻧ ـﺘ ـﺼ ــﺎر ﻣ ـﻬــﻢ ﻟ ـﻠ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﻟــﻼﻧـﻄــﻼق
ﺑﻘﻮة ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﺿﻤﻦ أﻧﺪﻳﺔ اﻟﺪوري
اﻟﻤﻤﺘﺎز" ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻔﻮز إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧﻪ اﻷول ﻓﻲ اﻟــﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻣﻨﺬ
اﻧﻄﻼق اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﻬﺞ واﻟﻌﻤﻞ

ﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ
وﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت أﻓﻀﻞ ،ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار
أﻫﺪاﻓﻨﺎ ،وﻻ ﻧﺰال ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷﺧﻴﺮ ،وﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺬل
ﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻮز".
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار
وﺷـ ــﺪد ﻋـﻠــﻰ أن اﻟـﻤـﻬـﻤــﺔ ﻟـﻴـﺴــﺖ ﺳـﻬـﻠــﺔ ،ﻟﻜﻦ
اﻟﺠﻬﺮاء ﻟــﻦ ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ ،وﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻈﻮﻇﻪ ﻓﻲ
اﻟﺒﻘﺎء ﺑﻴﻦ أﻧــﺪﻳــﺔ اﻟ ــﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز ،وﺳﻴﻠﻌﺐ
ﻛﻞ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺠﻮﻻت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎرﻳﺎت
ﻛﺆوس.
وﻣﻨﺢ ﻣــﺪرب اﻟﺠﻬﺮاء ﻻﻋﺒﻴﻪ راﺣــﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت أﻣﺲ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﺄﻧﻔﻮﻫﺎ اﺑﺘﺪاء
ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ،اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺠﻤﻌﺔ
ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺟﻬﻮد
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،واﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻣﺪاﻓﻌﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺎﻣﺢ ﺑــﺪاﻋــﻲ ﻃــﺮده أﻣــﺎم
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺒﻴﺪ راﻓﻊ،
وﺳﺘﻜﻮن ﻋﻮدة ﻧﺠﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺠﻤﻲ
واردة ﺑـ ـﻘ ــﻮة ،ﺑ ـﻌــﺪ أن ﻋ ـﻤــﻞ ﺧـ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة ﻟﻴﺎﻗﺘﻪ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ.

أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺻﺪارة دوري اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻳﺸﻜﻮ ﺳﻌﺪ اﻟﻔﻀﻠﻲ وﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎده
ﺣﺎﻓﻆ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﺪارﺗﻪ
ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ دوري اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ ﺗﺤﺖ
 ١٧ﺳ ـﻨ ــﺔ ﻣـ ــﻊ ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ،وذﻟــﻚ إﺛﺮ ﻓﻮزه
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻧ ـﻈ ـﻴ ــﺮه اﻟ ـﺘ ـﻀ ــﺎﻣ ــﻦ ،١-٥
ﻟﻴﺮﻓﻊ رﺻﻴﺪه إﻟﻰ  ٣٣ﻧﻘﻄﺔ.
ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،واﺻـ ـ ـ ـ ــﻞ اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ
ﻣـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺎردة اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪر ،ورﻓـ ـ ــﻊ
رﺻﻴﺪه إﻟﻰ  ٢٨ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﻓﻮزه ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺎب
 ،١-٥ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ اﺳـﺘـﻐــﻞ ﻛﺎﻇﻤﺔ
ﻏـﻴــﺎب اﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ ﻋــﻦ ﻣﺒﺎرﻳﺎت
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺠــﻮﻟــﺔ وﺧ ـﻄــﻒ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ

ا ﻟـﺜــﺎ ﻟــﺚ ﺑﺮﺻﻴﺪ  ٢٥ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻌﺪ
ﻓﻮزه ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺮ ﺑﻬﺪف وﺣﻴﺪ،
ﻛـﻤــﺎ ﻗـﻔــﺰ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺮاء إﻟ ــﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ﺑـ ـ  ٢٤ﻧـﻘـﻄــﺔ ﺑـﻌــﺪ ﻓ ــﻮزه
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ .٢-٣
ﻳ ــﺬﻛ ــﺮ أن اﻟ ـﻘ ــﺎدﺳ ـﻴ ــﺔ ﻳـﻤـﻠــﻚ
 ٣٢ﻧﻘﻄﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ.
وﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ،
ﻓﺎز اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت
 ،١-٧وﺗﻔﻮق ﺧﻴﻄﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻗﺎن
 ،١-٣واﻧ ـﺘ ـﺼ ــﺮ اﻟ ـﺴ ــﺎﺣ ــﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ .١-٢

دﻫﻴﻠﻴﺲ واﺛﻖ ﺑﻼﻋﺒﻴﻪ أﻣﺎم اﻷﺑﻴﺾ

دﻫﻴﻠﻴﺲ

ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﻨﺎدي اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮم،
اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻤﺒﺎراﺗﻪ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟـ 14ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
دوري ﭬﻴﭭﺎ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ،اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺑﻌﺪ أن ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ،ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺪرب ﻣﺤﻤﺪ دﻫﻴﻠﻴﺲ ،راﺣــﺔ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت أﻣﺲ ،ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺠﻬﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺑﺬﻟﻮه أﻣﺲ اﻷول أﻣﺎم
ﻛﺎﻇﻤﺔ ،وﻧﺠﺎﺣﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻧﻈﻴﻔﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎدل.
وﻳــﺮﻛــﺰ دﻫﻴﻠﻴﺲ ﺧ ــﻼل اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒــﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻟـﻘــﺎء اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
ﻣــﻦ ﺧــﻼل وﺿــﻊ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ إﻣـﻜــﺎﻧــﺎت ﻻﻋـﺒـﻴــﻪ ،ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻔﺎدي
اﻟﺨﺴﺎرة ،رﻏﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺎري.
وأﻛﺪ دﻫﻴﻠﻴﺲ أن اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ﻋﺎﻧﻰ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺒﺎراﺗﻪ ﻣﻊ ﻛﺎﻇﻤﺔ،
ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب ﻻﻋﺒﻴﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي ﺧﻤﻴﺲ وﺟﺎﺳﻢ ﻛــﺮم ،واﻹﺑﻘﺎء
ﻋﻠﻰ اﻷردﻧﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺰواﻫﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺒﺪﻻء ﻟﻌﺪم ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻪ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻋﺎد ﻛﻮﻓﻲ إﻟﻰ ﺧﻂ اﻟﺪﻓﺎع ﻟﻴﻔﺘﻘﺪ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺟﻬﻮده ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰه اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺨﻂ اﻟﻮﺳﻂ.
وأﺿﺎف" :اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻃﺮد ﻣﺪاﻓﻊ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻨﺰي
ﻛﺎن ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﻟﻤﺮة ،ﻓﺎﻟﺘﺤﻮل ﺟﺎء ﻣﻦ
ﺧــﻼل اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺰواﻫﺮة وإﺟــﺮاء ﺗﻐﻴﻴﺮات داﺧــﻞ اﻟﻤﻠﻌﺐ ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺄﻟﻖ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ".
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺮوب ﻣﻦ اﻟﻬﺒﻮط ﻟﺪوري
اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻋﻠﻰ أﺷﺪﻫﺎ ،وﻣﻮﻗﻒ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ﺻﻌﺐ ﺟﺪا،
ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧــﻪ ﺳﻴﻮاﺟﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺛﻢ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺘﻴﻦ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺘﻴﻦ ،ﻣﺆﻛﺪا ﺛﻘﺘﻪ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﺎز.

ﻋﻠﻤﺖ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" أن ﻣﺠﻠﺲ
إدارة ﻧﺎدي اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺳﻴﺘﻘﺪم
ﺑﺸﻜﻮى اﻟﻴﻮم إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻜﺎم
ﺑـ ــﺎﺗ ـ ـﺤ ــﺎد اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﺮة ﺿ ـ ــﺪ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻢ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﺳـﻌــﺪ اﻟـﻔـﻀـﻠــﻲ ،اﻟ ــﺬي
أدار ﻣﺒﺎراة اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة
اﻟ ـﻘــﺪم ﺑــﺎﻟ ـﻨــﺎدي ﻣــﻊ اﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ
أﻣﺲ اﻷول ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دوري ﭬﻴﭭﺎ
ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ،واﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ
ﺑـﻔــﻮز اﻷﺻ ـﻔــﺮ ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻫﺪف واﺣﺪ ،وﺳﻴﻄﺎﻟﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺑ ـﻌــﺪم إﺳ ـﻨ ــﺎد ﻣ ـﺒــﺎرﻳــﺎت ﻳـﻜــﻮن
ﻃﺮﻓﻬﺎ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﻔﻀﻠﻲ.
وﺗﺘﻀﻤﻦ ا ﻟـﺸـﻜــﻮى ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﻓ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻮ ﻟ ــﻸﺧـ ـﻄ ــﺎء اﻟـ ـﺘ ــﻲ وﻗ ــﻊ
ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻔ ـﻀ ـﻠــﻲ ﺧـ ــﻼل ﻣ ـﺒ ــﺎراة
أﻣــﺲ اﻷول ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ
اﻷﺧـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺎء ﻟـ ـﻠـ ـﺤـ ـﻜ ــﻢ ذاﺗـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻓــﻲ
ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﻛ ـ ـ ـ ــﺎن ﻻﻋ ـ ـﺒـ ــﻮ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻳـ ــﻖ ﻗــﺪ
ﻃ ــﺎﻟ ـﺒ ــﻮا ﺑ ـﺜ ــﻼث رﻛ ـ ــﻼت ﺟـ ــﺰاء،
ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺔ ﻳـ ــﺪ واﺿ ـ ـﺤـ ــﺔ ﻣــﻦ
ﻣﺪاﻓﻊ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻤﻌﺘﻮق،
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﻋــﺮﻗ ـﻠــﺔ اﻟـﻤـﻌـﺘــﻮق
ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﺗﺎﻳﻠﺴﻮن،
وﻋﺮﻗﻠﺔ أﺧــﺮى داﺧــﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻷﺣـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ّﻤ ـﻬ ــﺎﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻦ ،ﻏـ ـﻴ ــﺮ أن
اﻟﺤﻜﻢ ﻏﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻠﻌﺒﺎت
اﻟ ـﺜ ــﻼث ،ﻋـﻠـﻤــﺎ ﺑ ــﺄن اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ
أﻛـ ــﺪوا رﻛـﻠـﺘــﻲ اﻟ ـﺠ ــﺰاء اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ
واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ دون اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻸوﻟﻰ!
وﻛﺎن ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة،
رﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز اﻟﻜﺮة ،ﻓﻬﺪ داﺑﺲ،
ﻗــﺪ وﺟ ــﻪ اﻧ ـﺘ ـﻘــﺎدات ﻻذﻋ ــﺔ إﻟــﻰ
اﻟﻔﻀﻠﻲ ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺒﺎراة
ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑـﻤــﻮﻗــﻊ اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
"ﺗ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﺮ" ،وﻛـ ـﺘ ــﺐ "إﻟـ ـ ــﻰ ﻟـﺠـﻨــﺔ
اﻟﺤﻜﺎم ورﺋﻴﺴﻬﺎ ،ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﻠﻲ
ﻗﺎﻋﺪ ﻳﺼﻴﺮ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﺒﻞ
أن ﺗﺠﺎﻣﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺗﻌﺐ
وﻣﺠﻬﻮد ﻓﺮﻳﻖ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻮرة،

اﺗـ ـ ـ ـ ـ ــﺮك اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻖ ﻷﺻـ ـ ـﺤ ـ ــﺎب
اﻹﻧ ـ ـﺼـ ــﺎف ،واﻟـ ـﺤ ــﻖ ﻳـﺤـﻜـﻤــﻮن
ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ".
وأﺿ ــﺎف" :ﻫــﺎردﻟــﻚ ﻟﻺﺧﻮان
اﻟ ــﻼﻋ ـﺒ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﺨـ ـﺴ ــﺎرة ﺑ ـﺸ ــﺮف،
وﻗﺪﻣﺘﻮا ﻣﺒﺎراة ﻃﻴﺒﺔ ،وﻧﻄﻤﺢ
ﻣﻨﻜﻢ ﻟﻸﻓﻀﻞ ،وﺟﻮدﻟﻚ ﻟﻨﺎدي
اﻟـ ـﻘ ــﺎدﺳـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﻔ ـ ــﻮز ،اﻷﺧ ـ ـﻄـ ــﺎء
اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻨﺎ وﻗﻔﺔ
ﺟــﺎدة ﻣﻌﻬﺎ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻜﻮت
ﻋﻨﻬﺎ".

اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﺗ ــﺪرﻳـ ـﺒ ــﺎﺗ ــﻪ اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪادا
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻪ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟـ ــﺮاﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻋ ـﺸ ــﺮة
ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ ،واﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮر ﻟ ـﻬ ــﺎ ﻳ ــﻮم
اﻟ ـﺴ ـﺒ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﺳ ـﺘ ــﺎد
ﺛﺎﻣﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ
ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺪرب اﻟﺼﺮﺑﻲ رادي
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ راﺣــﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
أﻣﺲ ﻻﻟﺘﻘﺎط أﻧﻔﺎﺳﻬﻢ.
وأﻛﺪ اﻟﻤﺪرب اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺟﻤﺎل
اﻟ ـﻘ ـﺒ ـﻨ ــﺪي أن اﻟ ـﺘ ـﻀ ــﺎﻣ ــﻦ ﻗ ــﺪم
ﻣﺴﺘﻮى راﺋﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﻣﻊ
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،ﻛــﺎن ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ،
ﻣﻀﻴﻔﺎ أ ﻧ ــﻪ ﻳـﺤـﺘــﺮم اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ
ﻛﺜﻴﺮا ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻮز.
وﺷ ـ ـ ــﺪد ﻋـ ـﻠ ــﻰ أن اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮارات
اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ أﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻋـﻠــﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة ،واﻟـﺘــﻲ
ﺣــﺮﻣــﺖ اﻟـﺘـﻀــﺎﻣــﻦ ﻣــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻔﻮز ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺒﺬ
اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻫــﺬه اﻟـﻘــﺮارات أﻳﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺮر ﻋﺪم ﺗﻔﻨﻴﺪﻫﺎ
اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻟﻘﻀﺎة اﻟﻤﻼﻋﺐ.
وﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﺪي إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن
اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻨـ ـﺠ ــﺎة ﻣــﻦ
اﻟﻬﺒﻮط ﻟﺪوري اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻟﻘﺎء اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﻮرج رﺟﻲ(
ﺗﺒﺪو ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،وﺳﺘﺴﻤﺮ
ﺣـ ـﺘ ــﻰ اﻟ ـ ـﺠـ ــﻮﻟـ ــﺔ اﻷﺧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮة ﻣــﻦ
ﻋـ ـﻤ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻘ ـ ــﺎء ،ﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ أن

اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻨــﺎﻓ ـﺴ ـﻴــﻦ ﺣ ـﻘ ـﻘ ــﻮا ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ
إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠــﻮﻟــﺔ اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ
ﻋﺸﺮة.

اﻟﻤﻄﻴﺮي :اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻄﺮف اﻷﻓﻀﻞ
اﻋﺘﺮف ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز اﻟﻜﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻧﻮاف اﻟﻤﻄﻴﺮي ﺑﺄن ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ،اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ  13ﻣﻦ دوري ﭬﻴﭭﺎ.
وﺣﺴﻢ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺪف ،ﻟﻴﺮﻓﻊ رﺻﻴﺪه اﻟﻰ اﻟﻨﻘﻄﺔ  26ﻓﻲ وﺻﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎز،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺠﻤﺪ رﺻﻴﺪ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻨﺪ  10ﻧﻘﺎط.
وﻗﺎل اﻟﻤﻄﻴﺮي ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺒﺎراة إن ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻻ ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺄﻣﻮل ،ﻋﻄﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت
ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻻﻋﺒﻴﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻞ اﻷﺧﻀﺮ.
وأرﺟﻊ ﻗﺪرة ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺒﺎراة إﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻮز اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ
أن اﻷﺻﻔﺮ ﺣﻘﻖ اﻷﻫﻢ ﻟﻴﻮاﺻﻞ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻤﺘﺼﺪر اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ّ
وﺑﻴﻦ أن اﻷﺻﻔﺮ اﻓﺘﻘﺪ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻟﻌﺐ ﻣﻬﻤﺔ أﻣﺎم اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ،ﻛﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺎوي ،وأﺣﻤﺪ اﻟﻈﻔﻴﺮي،
واﻛﺴﻞ ﻣــﺎي ﻟﻺﻳﻘﺎف ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺜﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ وﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى
اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

٣٠

رﻳﺎﺿﺔ
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ً ً
ً
ﻣﺸﺎرﻛﺔ  ١٦٠ﺟﻮادا ﻋﺮﺑﻴﺎ أﺻﻴﻼ
ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﺴﺎء أﻣــﺲ اﻷول ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس
اﻷﻣ ـ ــﻢ اﻟ ــﺮاﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺨ ـﻴــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ ،ﺿﻤﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺠﻮاد
اﻟﻌﺮﺑﻲ  2019اﻟﺬي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ أﻣﻴﺮﻳﺔ
ﺳﺎﻣﻴﺔ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  160ﺟﻮادا ﻋﺮﺑﻴﺎ
أﺻﻴﻼ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ.
و ﻗــﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ،
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻐﻴﺚ ،إن اﻟﺠﻴﺎد اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻤﻴﺰ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﺆﻫﻠﺔ
ﻣ ــﻦ ﺑـ ـﻄ ــﻮﻻت وﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ وﺧ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ،
ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺮاﺑﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
وﺗﻄﻮر إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ.
وأﺿﺎف اﻟﻐﻴﺚ أن ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﻳﻊ
ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي
أﺻﺒﺢ ﻳﻘﻀﻲ ﺑــﺬ ﻫــﺎب اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻷﻛـ ـﺒ ــﺮ ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻟ ـ ـ "اﻟـ ـﻜ ــﻼﺳ ــﺎت"،
ّ
ﻖ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
وﻃﺒﻖ
وﻃﺒ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻟﺠﻤﺎل اﻟﺨﻴﻞ
اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ أﻗـﻴـﻤــﺖ ﻗﺒﻞ
أﺳـ ـﺒ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﻦ ﺿ ـﻤــﻦ
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻧﻔﺴﻪ
أﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ ﻓ ـ ــﻲ
زﻳ ـ ـ ـ ــﺎدة ﻧ ــﺪﻳ ــﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت.

sports@aljarida●com

ﻃﺎﺋﺮة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺘﺨﻄﻲ ﺻﺤﺎر اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ »اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«
●

وأﻛـ ـ ــﺪ أن اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺠﻮاد
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﺸﻴﺨﺔ ﺳﺎرة اﻟﻔﻬﺪ ،ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ
إﻇﻬﺎر ﻫﺬا اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺘﺮاﺛﻲ ﺑﺄﺑﻬﻰ ﺻﻮرة،
داﻋﻴﺎ اﻷﺳﺮ واﻟﻌﻮاﺋﻞ ﻟﺤﻀﻮر اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
واﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺗﻘﺎم ﻓﻲ ﻣﺮﺑﻂ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟـ ــﺮﺳ ـ ـﻤـ ــﻲ )ﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪان ﺑـ ـﻴ ــﺖ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺮب(،
وﻳ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ــﺮﻛـ ــﺰ اﻟ ـ ـﺠـ ــﻮاد
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻳﻮﻣﻴﻦ
ﺑ ـ ـ ــﺈﻗ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺎت
)ﻛـ ـ ـ ــﻼﺳـ ـ ـ ــﺎت( ﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ
ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻴـ ــﻞ ﻟ ـﻔ ـﺌــﺔ
أﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـﻬـ ــﺮ وﻣ ـ ـﻬـ ــﺮة
ﻟﻌﻤﺮ ﺳﻨﺔ وأﻗ ــﻞ ،ﻋﻠﻰ
أن ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻔﺌﺎت،
إذ ﻳﺘﺄﻫﻞ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﻛـ ـ ـ ــﻞ ﺗ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ
ﻣﺴﺎء أﻣﺲ.
)ﻛﻮﻧﺎ(

ﻧﺎﺻﺮ
اﻟﻐﻴﺚ
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ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ ﺑﻌﺪ
ﻇﻬﺮ اﻟﻴﻮم ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻜﺮة
اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﺋـ ــﺮة ﻣـ ــﻊ ﻧـ ـﻈـ ـﻴ ــﺮه ﺻ ـﺤ ــﺎر
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻ ــﺎﻟ ــﺔ رادس،
ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ اﻟ ـ ـ ــ 37ﻟ ــﻸﻧ ــﺪﻳ ــﺔ ﻟـﻠـﻜــﺮة
ً
اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻧ ــﺎدي اﻟـﺘــﺮﺟــﻲ اﻟـﺘــﻮﻧـﺴــﻲ ﺣﺘﻰ
 24اﻟﺠﺎري.
وﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺎن اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ﻗ ـ ـ ــﺪ ﺣ ـﻘ ــﻖ
ﻓـ ــﻮزه اﻷول ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣـﺴــﺎب ﻧ ــﺎدي اﻟﺸﻌﻠﺔ اﻟﻴﻤﻨﻲ،
ﺑـﻨـﺘـﻴـﺠــﺔ ﺛ ــﻼﺛــﺔ اﺷ ـ ــﻮاط ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ
ﻻ ﺷ ــﻲء ،ﺿـﻤــﻦ اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ اﻻوﻟ ــﻰ
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﺟــﺎء ت ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻷﺷﻮاط ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ "،14-25 ،8-25
."15-25
وﻳـﺘـﻄـﻠــﻊ اﻷﺑ ـﻴــﺾ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ
ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ وﺗﺨﻄﻲ ﻋﻘﺒﺔ ﺻﺤﺎر
اﻟـﻌـﻤــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ دون رﺻ ـﻴــﺪ ،ﺑﻌﺪ
ﺧﺴﺎرﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺟﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
 3ﺻﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ،وذﻟﻚﻃـﻤـﻌــﺎ ﻓ ــﻲ اﻻﻗـ ـﺘ ــﺮاب ﻣ ــﻦ ﺣﺴﻢ
ﺗﺄﻫﻠﻪ ﻟﻠﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
ﻣـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮم أن اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﻳ ـﻤ ـﻠــﻚ

ﻓﺮﻳﻖ ﻃﺎﺋﺮة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﺳﺎﺑﻖ
ﻣ ـﻔــﺎﺗ ـﻴــﺢ ﻟ ـﻌ ــﺐ ﺟ ـﻴ ــﺪة وﻃ ـﻤ ــﻮح
ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺼﺪ ﻧﻘﺎط اﻟﻠﻘﺎء ،ﻟﺬا
ﺳﻴﺤﺎول ﻣﺪرﺑﻪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺧﺎﻟﺪ
ﺑـﻠـﻌـﻴــﺪ اﻟـ ــﺬي اﺳ ـﺘ ـﻌــﺪ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺑـ ـﺸـ ـﻜ ــﻞ ﻣـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺮ ﻣ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮ
ﺧ ــﺎرﺟ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺎ ،اﺳـﺘـﻐــﻼل

ﻣ ـﻌ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺎت ﻻﻋ ـﺒ ـﻴ ــﻪ اﻟ ـﻤــﺮﺗ ـﻔ ـﻌــﺔ
وﺻﻔﻮﻓﻪ اﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﻟﺪك ﺣﺼﻮن
ﺻﺤﺎر وإﺑﻌﺎده ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
وﺳـ ـﻴـ ـﺨ ــﻮض ﺑ ـﻠ ـﻌ ـﻴــﺪ اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء
ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑﺘﺄﻟﻖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﺎﺳﻢ
وﻋــﺎﻣــﺮ اﻟﺴﻠﻴﻢ وﺳـﻠـﻄــﺎن ﺧﻠﻒ

واﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﺒـ ــﺮو اﻟـ ـﻤـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰ اﺑ ــﺮاﻫـ ـﻴ ــﻢ
ﻣﻮﺳﻲ ،واﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
ﺣﻤﺰة ﺑﻨﻲ اﻟﻬﺎدي ﻧﻘﺔ واﻟﺘﺮﻛﻲ
ﻣﺼﻄﻔﻰ رﻣﻀﺎن.
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،ﻳ ـ ــﺪرك ﺻـﺤــﺎر
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻠﻘﺎء ،وﺳﻴﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪا

ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻌ ــﻮﻳ ــﺾ ﺧ ـﺴ ــﺎرﺗ ــﻪ أﻣ ــﺎم
اﻟﺘﺮﺟﻲ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ إﻃﺎﺣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ،
ﻹﺣﻴﺎء أﻣﻠﻪ ﻣﺠﺪدا ﻓﻲ اﻟﺼﻌﻮد
ﻟﻠﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ.

ً
ﻏﻠﻮم :ﺷﺒﺎب اﻟﻴﺪ ﻳﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮه  ٢٣اﻟﺠﺎري ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺴﺒﺎﻗﺎت اﻟﺴﺮﻋﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻏﺪا
●
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ﻗ ــﺮر اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻔـﻨــﻲ ﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ
ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﺒــﺎب ﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـﻴ ــﺪ ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ ﻏـ ـﻠ ــﻮم ،إﺟـ ــﺮاء
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺪاد ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ،
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻮدﻳﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﺒــﺎب اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮر أن ﻳـﺴـﺘـﻀـﻴـﻔـﻬــﺎ ﻣﺠﻤﻊ
"أرﻳﻨﺎ ﻣﻮل" ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻴﺮان ﻳﻮﻣﻲ  25و26
ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﺠﺎري ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت اﻹﻣﺎرات
واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺒﺪأ ﺗﺪرﻳﺐ
ً
اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﻓ ــﻲ  23ﺑـ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ  18اﻟ ـﺠ ــﺎري ﻛﻤﺎ
ً
أﻋﻠﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ دوري اﻟﺸﺒﺎب ،اﻟﻤﻘﺮرة إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ
ً
 22اﻟﺠﺎري ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  1ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ.

وأﻛ ــﺪ ﻏـﻠــﻮم أن ﺗـﻌــﺪﻳــﻞ ﻣــﻮاﻋـﻴــﺪ اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻷﺧ ـﻴــﺮة ﻣــﻦ دوري اﻟـﺸـﺒــﺎب أﺟـﺒــﺮ اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗـﺒــﺪأ اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒــﺎت ﺧﻼل
ً
اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻤﻘﺮر إﻗﺎﻣﺘﻪ اﻋﺘﺒﺎرا
ﻣﻦ  23اﻟﺠﺎري ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻳﻮﻣﻴﻦ ،ﻣﻊ ﺗﺼﻔﻴﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﻋﺪد اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ إﻟﻰ 20
ً
ﻻﻋﺒﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ.

ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ ،ﻗــﺮر اﻻﺗـﺤــﺎد اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ
ﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻄــﻮﻟــﺔ ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﻠﻘﺐ آﺳﻴﺎ ﻓﻲ

ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ،اﻟـﺘــﻲ أﻗـﻴـﻤــﺖ ﻓــﻲ اﻷردن
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻳ ـ ـﺘ ـ ــﺮأس اﻟ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺪ أﻣ ـ ـﻴـ ــﻦ ﺳ ـ ــﺮ اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد
اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻨﺎﺟﻢ ،وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﺣﻤﺪ
ً
ً
اﻟ ـﻨــﺎﺟــﻢ إدارﻳـ ـ ــﺎ ،وإﺑــﺮاﻫ ـﻴــﻢ ﻋ ـﺒــﺎس ﻣــﺪرﺑــﺎ،
ً
وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪا ﻟﻠﻤﺪرب ،و18
ً
ﻻﻋﺒﺎ ﻫﻢ ﻗﺎﺳﻢ ﻗﻤﺒﺮ ،وﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔﺮ ،وﻋﻠﻲ
رﺿــﺎ ،وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ ،وﺟــﺎﺳــﻢ ﻋﻠﻲ،
وﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ،وﻋﻠﻲ ﺳﻌﻮد ،وﻋﻠﻲ اﻟﻤﺸﻴﺮي،
وﺣﺴﻴﻦ اﻟﻨﺠﺎر ،وﻣﺠﺘﺒﻰ اﻟﺰﻳﻤﻮر ،وﻋﻠﻲ
أﺣ ـﻤ ــﺪ ،وﻋ ـﻠــﻲ ﻓـ ــﺆاد ،وﻋ ـﻠــﻲ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺧﻠﻴﻞ،
وﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻔﻮظ ،وﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ،وﻣﺆﻳﺪ
ﺳﻤﻴﺮ ،وﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ وﻧﻮح اﻟﺸﻬﻴﺪ.

أﻋ ـﻠ ــﻦ ﻧ ـ ــﺎدي ﺑ ــﺎﺳ ــﻞ اﻟ ـﺼ ـﺒ ــﺎح ﻟـﺴـﺒــﺎق
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات واﻟ ــﺪراﺟ ــﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﺑﻄﻮﻟﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺴﺒﺎﻗﺎت اﻟﺴﺮﻋﺔ "دراغ.
ً
رﻳ ــﺲ" ﻏ ــﺪا ﻋـﻠــﻰ ﺣﻠﺒﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺮﻳﻔﺠﺎن ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺘﺴﺎﺑﻘﻴﻦ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ودول اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ واﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻗ ــﺎل رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة اﻟـ ـﻨ ــﺎدي
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﻮاز أﻣﺲ ،إن اﻟﻴﻮم اﻷول
ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ ﺳﻴﺸﻬﺪ اﻧ ـﻄــﻼق ﺳﺒﺎﻗﺎت
ً
ً
اﻟﺘﺠﺎرب ﺑﺪء ا ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  4ﻋﺼﺮا ﺣﺘﻰ
ً
 9ﻣـﺴــﺎء ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻷوﻟﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ ﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎم ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻮم اﻟ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ
وﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﻮﻗ ـﻴ ــﺖ ﻧ ـﻔ ـﺴ ــﻪ ،ﻓـ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ ﺳ ـﺘ ـﻘــﺎم
اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ  21اﻟﺠﺎري ،ﻋﻠﻰ أن
ﺗﺨﺘﺘﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ.

وأوﺿــﺢ اﻟـﻔــﻮاز أن ﻫــﺬه اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻳﺘﻢ
ً
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺌﺔ وﻓﻘﺎ
ﻟﺤﺠﻢ اﻟـﻤـﺤــﺮك وﺗﺼﻤﻴﻢ )اﻟـﺴـﻠـﻨــﺪرات(
وﻫـﻴـﻜــﻞ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرة واﻟ ـﻤ ــﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻓــﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وﻗــﺎﻋــﺪة اﻟـﺴـﻴــﺎرة وﻧﺴﺒﺔ
اﻷﺣ ـﺼ ـﻨ ــﺔ ﻟـ ـ ــﻮزن اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرة واﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام
ً
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟــﻰ أن ﻫــﺬا اﻟـﻨــﻮع ﻣﻦ
اﻟﺴﺒﺎﻗﺎت ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  13ﻓﺌﺔ.
وأﻛـ ـ ـ ــﺪ ﺛ ـﻘ ـﺘ ــﻪ ﺑـ ـ ـﻘ ـ ــﺪرات اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺴــﺎﺑ ـﻘ ـﻴــﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أ ﻓـﻀــﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
وﻣـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ــﺎراة ﻧـ ـ ـﻈ ـ ــﺮاﺋـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ـﻴ ــﻦ
واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣــﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺗـﻄــﻮر رﻳــﺎﺿــﺔ اﻟـﻤـﺤــﺮﻛــﺎت ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻋﺮب ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ادارة اﻟـ ـﻨ ــﺎدي اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ دﻋ ـﻴــﺞ اﻟ ـﻔ ـﻬــﺪ ﻋﻦ

إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ ﺑﺸﺄن زﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل ٢٠٢٢
ﻗﺎل ﺟﻴﺎﻧﻲ إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم "ﻓﻴﻔﺎ" ،إن زﻳﺎدة ﻋﺪد
اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس
ً
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ  32ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ إﻟﻰ  48ﻣــﺎزال ﻣﻦ
اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻘﺎم ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻋﺎم .2022

وأﺿــﺎف إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ،ﻓﻲ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ أ ﻣــﺲ اﻷول ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻘﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻋﻠﻰ
ﻣــﺪار ﺛــﻼﺛــﺔ أﻳــﺎم ﻓــﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل" ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
ً
 48ﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ــﺎ ،ﻧ ـﻌــﻢ ﻧ ـﺤــﻦ ﻧ ـ ــﺪرس ﺟ ـ ــﺪواه"

ً
ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧــﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻬﺬا اﻷﻣــﺮ،
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻮاﺿﻴﻊ أﺧ ــﺮى ،ﺧــﻼل اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﺠﻠﺲ "ﻓﻴﻔﺎ" اﻟﻤﻘﺮرة إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻣﻲ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺑــﺎﻟـﻔـﻌــﻞ ﺗـﻘــﺮر أن ﺗـﻘــﺎم ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ ﻛــﺄس
اﻟﻌﺎﻟﻢ  ،2026اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ أﻣﻴﺮﻛﺎ

إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ

ً ً
ﺑﺎﻳﺮن ﻳﻨﺘﺰع ﻓﻮزا ﺻﻌﺒﺎ ﻣﻦ أوﻏﺴﺒﻮرغ
اﻧﺘﺰع ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ﺑﻄﻞ اﻟﺪوري اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟـﻘــﺪم ﻓــﻲ اﻟـﻤــﻮاﺳــﻢ اﻟﺴﺘﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓــﻮزا ﺻﻌﺒﺎ
ﻣﻦ ﻣﻀﻴﻔﻪ أوﻏﺴﺒﻮرغ  ،2-3ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺮﺗﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻻول ،وﺿﻴﻖ اﻟﺨﻨﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺼﺪر
ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ ﺑﺘﻘﻠﻴﺼﻪ اﻟﻔﺎرق اﻟﻰ ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ
أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﻣﻦ اﻟﺪوري.
ورﻓــﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺒﺎﻓﺎري رﺻﻴﺪه ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟــﻰ  48ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻔﺎرق ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻋﻦ
دورﺗﻤﻮﻧﺪ ،اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺐ ﻏﺪا أﻣﺎم ﻧﻮرﻣﺒﺮغ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﺠﻤﺪ رﺻﻴﺪ أوﻏﺴﺒﻮرغ ﻋﻨﺪ  18ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ.
وﻟﻢ ﺗﻤﺾ  13ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ أﻛﺮم اﻟﻀﻴﻒ وﻓﺎدة
ﻣـﻀـﻴـﻔــﻪ ،ﺣـﻴــﺚ اﻫ ـﺘــﺰت ﺷ ـﺒــﺎك ﺑــﺎﻳــﺮن ﺑ ـﻬــﺪف ﻣﻦ
اﻟﻨﻴﺮان اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﻮل ﻟﻴﻮن ﻏﻮرﻳﺘﺴﻜﺎ ﻛﺮة
ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻴﺴﺮى ﻟﻔﻴﻠﻴﺐ ﻣﺎﻛﺲ داﺧﻞ
ﻣﺮﻣﺎه ،وﻫﻮ أﺳﺮع ﻫﺪف ﻳﺴﺠﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ
ﻣﺮﻣﻰ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ "اﻟﺒﻮﻧﺪﺳﻠﻴﻐﺎ".

ﻓﺮﺣﺔ ﻻﻋﺒﻲ ﺑﺎﻳﺮن ﺑﻌﺪ إﺣﺮاز اﻟﻬﺪف اﻷول

وأدرك ﺑ ــﺎﻳ ــﺮن اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎدل ﺑـﺘـﺴــﺪﻳــﺪة زاﺣ ـﻔ ــﺔ ﻣﻦ
ﻛﻮﻣﺎن ،إﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﺮة ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻦ ﺟﻮﺷﻮا ﻛﻴﻤﻴﺶ ).(17
وﺗﻘﺪم اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻀﻴﻒ ﻣﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺮﻳﺮة
ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻴﺴﺮى ﻟﻼﻋﺐ ﻓﻴﻠﻴﻜﺲ ﻣﺎﻛﺲ
داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،اﺻﻄﺪﻣﺖ ﺑﻜﻌﺐ ﻗﺪم اﻟﻨﻤﺴﺎوي
ﻣﻴﻜﺎﻳﻞ ﻏﺮﻳﻐﻮرﻳﺘﺶ وﻏﻴﺮت اﺗﺠﺎﻫﻬﺎ ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻰ
اﻟﻤﺘﺮﺑﺺ اﻟﻜﻮري اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺟﻲ دوﻧﻎ-ﻳﻮن اﻟﺬي
ﺳﺪدﻫﺎ ﺻﺎروﺧﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﻧﻮﻳﺮ ).(23
وﻛﺎن ﻛﻮﻣﺎن ﻣﺮة أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻋﺪ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻣﺮر
ﻏﻮرﻳﺘﺴﻜﺎ ﻛــﺮة ﻋﺮﺿﻴﺔ داﺧــﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﺪدﻫﺎ
ﻗﻮﻳﺔ زاﺣﻔﺔ ﻣﺮت ﺑﻴﻦ ﻗﺪﻣﻲ اﻟﺤﺎرس ).(.(45+3
وﺿﻐﻂ ﺑﺎﻳﺮن ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻﻧﺘﺰاع ﻫﺪف
اﻟﺘﻘﺪم ،وﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﻣﺴﻌﺎه ﺑﺎﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  53إﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﺮة
ﻣﻦ ﻛﻮﻣﺎن ﻟﻠﻤﺪاﻓﻊ اﻻﺑﺎ اﻟﺬي ﺳﺪد ﻛﺮة ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟـﺠـﻬــﺔ اﻟ ـﻴ ـﺴــﺮى ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﺳ ـﺘ ـﻘــﺮت ﻓــﻲ اﻟــﺰاوﻳــﺔ
اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻟﻠﻤﺮﻣﻰ.

ً
واﻟﻤﻜﺴﻴﻚ وﻛﻨﺪا ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  48ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ.
وﺗ ـ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ـ ــﻊ":إذا ﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك ﻗ ــﺎﺑ ـﻠ ـﻴ ــﺔ،
وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ،ﺳﻮف
ﻧﻘﺮر إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل  2022ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ 48
ً
ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ".
وﻟﻔﺖ إﻟــﻰ أن زﻳــﺎدة ﻋــﺪد اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت
ﻓــﻲ ﻗـﻄــﺮ ﺳـﻴـﺴــﺎﻋــﺪ ﻓــﻲ إرﺳـ ــﺎل "رﺳــﺎﺋــﻞ
ً
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن "اﻟﻔﻴﻔﺎ" ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ
"ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".
وﻣ ـﻨ ــﺬ  2017ﻗ ــﺎﻃ ـﻌ ــﺖ ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ــﺪول
ﻗﻄﺮ ،وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺪول اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
واﻹﻣﺎرات.
وﻗﺎل إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ":أﻧﺎ ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬا
ً
ً
ﻟﻴﺲ أﻣﺮا ﺳﻬﻼ ،ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﻨﺎك ﺗﺤﺪﻳﺎت"،
ً
ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ أن "اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻔــﺎ" ﻳ ـﺠــﺮي ﻣ ـﺸ ــﺎورات
ﻣــﻊ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎت اﻟـﻘـﻄــﺮﻳــﺔ وﺟـﻴــﺮاﻧـﻬــﺎ ﻟﻬﺬا
اﻟﻐﺮض.
وﺗﻮج اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻘﻄﺮي ﺑﻠﻘﺐ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻛﺄس أﻣﻢ آﺳﻴﺎ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ
اﻹﻣ ــﺎرات ،وﻟﻜﻨﻪ ﻓﻌﻞ ﻫــﺬا ﺑــﺪون ﺗﻮاﺟﺪ
اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ.
ﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ إﻧـ ـﻔ ــﺎﻧـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻨ ــﻮ ،ﻗ ـ ـ ــﺎم ﺑ ـﺘ ــﺬﻛ ـﻴ ــﺮ
اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺑ ــﺄن اﻟـﺘـﺴــﺮع ﻓــﻲ زﻳ ــﺎدة
ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻛــﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ "ﻟﻴﺲ ﻣﺸﺮوﻋﻪ ،ﺑﻞ ﻛﺎن
ً
اﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاﺣـ ــﺎ ﻗ ــﺎﻣ ــﺖ ﺑـ ــﻪ ﻋ ـﺸ ــﺮ اﺗ ـ ـﺤـ ــﺎدات

ﻣ ــﻦ أﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺔ" .وﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ أن
ﻳـﻜــﻮن اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻳﻮﻣﻲ
ً
 14و 15ﻣ ــﺎرس اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،ﻣ ـﺜ ـﻴــﺮا ﻟﻠﺠﺪل
ً
ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ أن اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑـ ـ ــﻲ ﻟـﻜــﺮة
اﻟـ ـﻘ ــﺪم ﻳ ـﻘ ــﻮد اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﺔ ﻟ ـﺨ ـﻄــﻂ ،ﻋﻠﻰ
اﻷﻏﻠﺐ ﻹﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ،إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ دوري
أﻣﻢ ﻋﺎﻟﻤﻲ وﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ.
ﻫـﻨــﺎك د ﻋ ــﻢ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ  25ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن إﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ﻗﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎوف
ﺑﺸﺄن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ.
ورﻓ ـ ـ ــﺾ اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻔ ـﻴ ــﺪ ﺑ ــﺄن
"ﻣـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ ﻏـﻴــﺮ ﻣـﻌـﻠــﻮﻣـﻴــﻦ" ﻣﻬﺘﻤﻴﻦ
ﺑ ـ ـﺸ ـ ــﺮاء ﺣ ـ ـﻘـ ــﻮق "اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ــﺎ" اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺔ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ "أﺷﻴﺎء ﻏﺮﻳﺒﺔ".
وﻗـ ــﺎل إﻧـﻔــﺎﻧـﺘـﻴـﻨــﻮ ":ﻛ ـﻠ ـﻤــﺎ ﻛ ــﺎن ﻟــﺪﻳـﻨــﺎ
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون ،رﻋﺎة ،ﺷﺮﻛﺎء ﺑﺚ ،ﻛﻤﻬﺘﻤﻴﻦ
ﺑﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا أﻓﻀﻞ .ﻳﺠﺐ أن
ﻧﻜﻮن ﻓﺨﻮرﻳﻦ إذا ﻛﺎن ﻣﺎ ﻧﻘﺪﻣﻪ ﻳﻤﻜﻨﻪ
ﺟﻠﺐ ﻋﺎﺋﺪات".
وأﺿ ـ ـ ــﺎف ":إن اﻟـﻔـﻴـﻔــﺎ ﻫ ــﻮ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ
ً
اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻮزع أﻳﺎ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﻟﻢ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ،اﻟﺒﻘﻴﺔ ﻳﺤﺎوﻟﻮن اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ أﻣﻮال ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻳﺤﺘﻔﻈﻮن ﺑﻪ".
)د ب أ(

ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺎﻧﻄﻼق ﻫﺬه اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ أرض
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﺒﻼد
ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وأﺷﺎر اﻟﻔﻬﺪ إﻟﻰ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ راﺋﺪة ﻓﻲ
ً
ﻣﺠﺎل رﻳﺎﺿﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺪء ا ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ
أول راﻟـ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ
اﻧﺘﻬﺎء ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ أوﻟﻰ ﺳﺒﺎﻗﺎت اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وذﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺮ أن ﻋ ـ ـ ـ ــﺪد اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻛـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﻓ ــﻲ
ً
ً
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻳﺒﻠﻎ  54ﻣﺸﺎرﻛﺎ داﻋﻴﺎ ﺟﻤﻴﻊ
ﻋﺸﺎق رﻳــﺎﺿــﺎت اﻟـﺴـﻴــﺎرات إﻟــﻰ ﺣﻀﻮر
ﻣـﻨــﺎﻓـﺴــﺎﺗـﻬــﺎ واﻻﺳ ـﺘ ـﻤ ـﺘــﺎع ﺑ ـﻔ ـﻘــﺮات ﻫــﺬا
اﻟﺤﺪث اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ.
)ﻛﻮﻧﺎ(

إﻳﺴﻨﺮ ﻳﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻣﺴﻮن
ﻓﻲ »ﻧﻴﻮﻳﻮرك«
ﺗ ـ ــﺄﻫ ـ ــﻞ اﻷﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﻲ ﺟـ ــﻮن
إﻳـ ـﺴـ ـﻨ ــﺮ ،اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻨ ــﻒ اﻟ ـﺘــﺎﺳــﻊ
ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺎ ﺑ ـﻴــﻦ ﻻﻋ ـﺒ ــﻲ اﻟـﺘـﻨــﺲ
ا ﻟـﻤـﺤـﺘــﺮ ﻓـﻴــﻦ ،ﻟﻨﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻟﻠﺘﻨﺲ ﻋﻠﻰ
ﺣ ـﺴــﺎب اﻷﺳ ـﺘ ــﺮاﻟ ــﻲ ﺟ ــﻮردان
ﻃ ــﻮﻣ ـﺴ ــﻮن ،ﻟ ـﻴ ـﻀــﺮب ﻣــﻮﻋــﺪا
ﻣﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻪ راﻳﻠﻲ أوﺑﻴﻠﻜﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺬﻫﺒﻲ.
وﺗ ـﻐ ـﻠــﺐ إﻳ ـﺴ ـﻨــﺮ ،اﻟـﻤــﺮﺷــﺢ
اﻷول ﻟﻠﻘﺐ ،ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻣﺴﻮن،
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﻒ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 60ﻋ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺎ
واﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﺷـ ــﺢ اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻊ ﻟ ـﻠ ـﻘــﺐ،
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  4 -6و  ،1 -6ﻟﻴﺼﻌﺪ
ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ إﻟـ ــﻰ ﻧ ـﺼ ــﻒ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋــﻲ،
ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻮاﺟﻪ أوﺑﻴﻠﻜﺎ اﻟﺬي
ﻓـ ــﺎز ﺑ ـ ـ ــﺪوره ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻹﺳ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ
ﺟ ـﻴ ـﻴ ــﺮﻣ ــﻮ ﺟ ــﺎرﺳـ ـﻴ ــﺎ ﻟــﻮﺑ ـﻴــﺰ
ﺑﻮاﻗﻊ  3-6و.4-6
ً
وﺗ ـ ـ ــﺄﻫ ـ ـ ــﻞ أﻳـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎ ﻟ ـﻨ ـﺼ ــﻒ
ﻧـﻬــﺎﺋــﻲ اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ،
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺤـ ـ ـﻠ ـ ــﻲ ﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺎم ﻛ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﺮي،
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﻒ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 49ﻋ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺎ
واﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﺴﺎدس ﻟﻠﻘﺐ ،ﻋﻘﺐ

إﻳﺴﻨﺮ

ﻓﻮزه ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ اﻟﺘﺎﻳﻮاﻧﻲ
ﺟ ــﺎﺳ ــﻮن ﺟ ــﻮﻧ ــﺞ ﺑ ــﻮاﻗ ــﻊ 3-6
و 6-3و.3-6
وﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﻮاﺟ ـ ــﻪ ﻛ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺮي ﻓــﻲ
ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻜﻨﺪي ﺑﺮاﻳﺪن
ﺷﻨﻮر اﻟــﺬي أﻗﺼﻰ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﺑﺎوﻟﻮ ﻟﻮرﻳﻨﺰي ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ 7-6
) (9-7و (5-7) 6-7و.5-7
)إﻓﻲ(

اﻷﻧﻈﺎر ﻧﺤﻮ »ﺳﺒﻜﺘﺮوم ﺳﻨﺘﺮ« وﻣﺒﺎراة ﻛﻞ اﻟﻨﺠﻮم
ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن ﻣ ـﻠ ـﻌــﺐ ﺳ ـﺒ ـﻜ ـﺘــﺮوم ﺳ ـﻨ ـﺘــﺮ ﻓ ــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ
ﺗﺸﺎرﻟﻮت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ )وﻻﻳــﺔ ﻛﺎروﻻﻳﻨﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ(
ً
ﻣﺴﺮﺣﺎ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺴﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة ﻛﻞ
اﻟﻨﺠﻮم ،اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺒﻲ دوري ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن
ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺮاض ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺨﺒﺔ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ،
ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﺘﺮث أي ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع.
و ﺗــﻢ اﺧﺘﻴﺎر "اﻟﻤﻠﻚ" ﺟﻴﻤﺲ ﻟﻴﺒﺮوس ﺟﻴﻤﺲ
واﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻳﺎﻧﻴﺲ
اﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺘــﻮﻛــﻮﻧ ـﻤ ـﺒــﻮ
ﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ
ﻟـﻠـﻔــﺮﻳـﻘـﻴــﻦ ،ﺑﻌﺪ
ﺣﺼﻮﻟﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ
أﻛـ ـﺒ ــﺮ ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻣــﻦ

اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺟﻴﻤﺲ

اﻷﺻــﻮات ،وﻗﺪ اﺧﺘﺎرا ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺐ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ:
اﻟـ 8اﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ واﻟـ  14اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﻴﻦ.
وﻳـﻀــﻢ ﻓــﺮﻳــﻖ أﺳــﺎﺳـﻴــﻲ ﺟﻴﻤﺲ ﺑـﻘـﻴــﺎدة ﻣــﺪرب
دﻧﻔﺮ ﻧﺎﻏﺘﺲ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻣﺎﻟﻮن ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻴﻪ ،ﻛﻼ ﻣﻦ
ﻛﻴﻔﻦ دوراﻧﺖ )وورﻳﺮز( ،ﻛﺎﻳﺮي إﻳﺮﻓﻴﻨﻎ )ﺳﻠﺘﻴﻜﺲ(،
ﻛــﺎوﻫــﻲ ﻟ ـﻴــﻮﻧــﺎرد )ﺗــﻮروﻧ ـﺘــﻮ راﺑـ ـﺘ ــﻮرز( وﺟﻴﻤﺲ
ﻫ ـ ــﺎردن )روﻛ ـ ـﺘـ ــﺲ( .أﻣ ــﺎ أﺑـ ــﺮز اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﻃـﻴـﻴــﻦ ﻓﻬﻢ
أﻧﻄﻮﻧﻲ دﻳﻔﻴﺲ ﻧﺠﻢ ﺑﻴﻠﻴﻜﺎﻧﺰ اﻟﺬي ﻳﺤﻮم اﻟﺸﻚ
وﻛﻼي
وﻛﻼ
ﻼ
ﺣﻮل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ،وراﺳﻞ وﺳﺘﺒﺮوك )ﺛﺎﻧﺮد( وﻛ
ﻃﻮﻣﺴﻮن )وورﻳﺮز( ودواﻳﻦ واﻳﺪ )ﻣﻴﺎﻣﻲ ﻫﻴﺖ(.
وﻳـﻤـﻠــﻚ ﺟﻴﻤﺲ ﻓــﻲ ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ ﻗ ــﻮة ﺿــﺎرﺑــﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﺑﺠﻴﻤﺲ ﻫــﺎردن ،اﻟــﺬي ﻋــﺎدل رﻗــﻢ اﻻﺳـﻄــﻮرة وﻳﺖ
ﺗـﺸــﺎﻣـﺒـﻴــﺮﻻﻳــﻦ ﻟـﺜــﺎﻧــﻲ أﻃــﻮل
ﺳـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻠ ــﺔ ﺑ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ــﻞ 30
ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ﻓــﻲ 31
ﻣﺒﺎراة ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء
اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺧ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺮه ﻓ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﻪ
ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ روﻛـﺘــﺲ أﻣــﺎم
ﻣﻴﻨﻴﻮﺳﺘﺎ ﺗﻤﺒﺮووﻟﻔﺰ
.121-111
111
ﻛﻤﺎ ﻋﺎدل ﻫــﺎردن ،اﻟﺬي ﺳﺠﻞ  40ﻧﻘﻄﺔ
ﻋـﻠــﻰ اﻷﻗ ــﻞ ﻟـﻠـﻤــﺮة  22ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ ،رﻗــﻢ
ﻋﺐ اﻷﺳﻄﻮري ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺟﻮردان اﻟﻌﺎﺋﺪ
اﻟﻼﻋﺐ
ﻟﻤﻮﺳﻢ .1990-1989
.1990
ﺑـ ـ ـ ــﺎﻹﺿـ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺗ ـ ـ ـ ــﻮاﺟ ـ ـ ـ ــﺪ راﺳ ـ ـ ـ ــﻞ
وﺳﺘﺒﺮوك ،اﻟﺬي ﻋﺎدل ﺑﺪوره رﻗﻤﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ
ﻟﺘﺸﺎﻣﺒﺮﻻﻳﻦ ،ﺑﻌﺪ ان ﺣﻘﻖ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﻌﺎﺷﺮة
ﺗ ــﻮاﻟ ـﻴ ــﺎ اﻟـ ــ"ﺗ ــﺮﻳـ ـﺒ ــﻞ دﺑـ ـ ــﻞ" ﺧ ـ ــﻼل ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎراة ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ
أوﻛــﻼﻫــﻮﻣــﺎ ﺛــﺎﻧــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﺑــﻮرﺗــﻼﻧــﺪ ﺗــﺮاﻳــﻞ ﺑــﻼﻳــﺰرز
.111-120
111-120
أﻣـ ــﺎ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ أﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﻲ اﻧـﺘـﻴـﺘــﻮﻛــﻮﻧـﻤـﺒــﻮ ﻓـﻴـﻀــﻢ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻴــﻪ ،ﻛــﻼ ﻣــﻦ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛــﻮري )وورﻳ ــﺮز(،
ﺟ ــﻮﻳ ــﻞ إﻣ ـﺒ ـﻴــﺪ )ﺳ ـﻴ ـﻜ ـﺴ ــﺮز( ،ﺑ ــﻮل ﺟـ ــﻮرج )ﺛ ــﺎﻧ ــﺪر(

وﻛﻴﻤﺒﺎ ووﻛــﺮ )ﻫﻮرﻧﺘﺲ( .أﻣﺎ أﺑــﺮز اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﻴﻦ
ﻓـ ـﻬ ــﻮ اﻷﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﻧـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺨـ ـﻀ ــﺮم دﻳ ـ ـ ــﺮك ﻧــﻮﻓ ـﻴ ـﺘ ـﺴ ـﻜــﻲ
)ﻣﺎﻓﺮﻳﻜﺲ(.
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﻮري ،أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﺪوري ﻣﺮﺗﻴﻦ،
اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻣﻴﺎت اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ،وﻗــﺪ ﺑــﺎت أول
ﻻﻋﺐ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟــﺪوري ﻳﺴﺠﻞ  200رﻣﻴﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﻗـ ــﻞ ﻓ ــﻲ ﺳـﺒـﻌــﺔ ﻣــﻮاﺳــﻢ
ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ.
وﻛﺎن ﻓﺮﻳﻖ ﺟﻴﻤﺲ ﻓﺎز
ﺑﻤﺒﺎراة ﻛﻞ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻌﺎم
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﻣ ـﺘ ـﻔــﻮﻗــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻓــﺮﻳــﻖ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛــﻮري
.145-148

اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ
ﻳﺎﻧﻴﺲ
اﻧﺘﻴﺘﻮﻛﻮﻧﻤﺒﻮ
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رﻳﺎﺿﺔ

ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻷﺗﻠﺘﻴﻜﻮ
ﺑﻔﻮز ﺳﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮوزﻳﻨﻮﻧﻲ
ﺻﻌﻖ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ،اﻟﻤﺘﺼﺪر
وﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ ،ﺿﻴﻔﻪ
ﻓﺮوزﻳﻨﻮﻧﻲ ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ،
ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪوري
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.

اﻹﻧﺘﺮ ﻳﺨﻮض
ً
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا
أﻣﺎم ﺳﻤﺒﺪورﻳﺎ

أﻛــﺪ ﻳــﻮﻓـﻨـﺘــﻮس ،ﺣــﺎﻣــﻞ اﻟﻠﻘﺐ
ﻓ ــﻲ اﻷﻋـ ـ ـ ــﻮام اﻟ ـﺴ ـﺒ ـﻌــﺔ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة،
اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪاده ﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ أﺗـﻠـﺘـﻴـﻜــﻮ
ﻣـ ـ ــﺪرﻳـ ـ ــﺪ اﻹﺳ ـ ـﺒ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ اﻷرﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎء
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ دوري أﺑﻄﺎل
أوروﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ،ﺑ ـ ـﻔـ ــﻮزه اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻋـﻠــﻰ
ﺿﻴﻔﻪ ﻓــﺮوزﻳـﻨــﻮﻧــﻲ أﻣــﺲ اﻷول،
ﻓ ــﻲ اﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎح اﻟ ـﻤ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ اﻟ ــﺮاﺑ ـﻌ ــﺔ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟــﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﺣ ـﺴ ــﻢ ﻳــﻮﻓ ـﻨ ـﺘــﻮس اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة
ﻓ ــﻲ ﺷ ــﻮﻃ ـﻬ ــﺎ اﻷول ،ﺑـﺘـﺴـﺠـﻴـﻠــﻪ
ﻫــﺪﻓـﻴــﻦ ،أوﻟـﻬـﻤــﺎ ﺑـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ راﺋـﻌــﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﻲ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﺑﺎوﻟﻮ دﻳﺒﺎﻻ،
ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﺰز اﻟﻤﺪاﻓﻊ ﻟﻴﻮﻧﺎردو
ﺑﻮﻧﻮﺗﺸﻲ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻲ ) ،(17وﻳﻀﻴﻒ
اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﻓــﻲ اﻟ ـﺸــﻮط اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻋﺒﺮ
ﻧﺠﻤﻪ وﻫﺪاﻓﻪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو ) ،(63ﻣﻌﺰزا
ﻣ ــﻮﻗ ـﻌ ــﻪ ﻓـ ــﻲ ﺻـ ـ ـ ــﺪارة اﻟ ـﻬ ــﺪاﻓ ـﻴ ــﻦ
ﺑﺮﺻﻴﺪ  19ﻫﺪﻓﺎ.
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ ﻳــﻮﻓـﻨـﺘــﻮس ﺻـﺤــﻮﺗــﻪ،
وﺣﻘﻖ ﻓــﻮزه اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ،ﺑﻌﺪ
ﺳ ـﻘــﻮﻃــﻪ ﻓ ــﻲ ﻓ ــﺦ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎدل أﻣ ــﺎم
ﺑﺎرﻣﺎ ،واﻟـ 21ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﻓﻮﺳﻊ
اﻟـﻔــﺎرق ﻣﺆﻗﺘﺎ إﻟــﻰ  14ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻦ
ﻣ ـﻄــﺎرده اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻧــﺎﺑــﻮﻟــﻲ اﻟــﺬي
ﻳـﺴـﺘـﻀـﻴــﻒ ﺗــﻮرﻳ ـﻨــﻮ اﻟ ـﻴ ــﻮم ،أﻣــﺎ
ﻓ ــﺮوزﻳ ـﻨ ــﻮﻧ ــﻲ ﻓـﺒـﻘــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺮﺻﻴﺪ
 16ﻧﻘﻄﺔ.
وﻳﺤﻞ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ
أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ اﻷرﺑـﻌــﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ واﻧﺪا ﻣﻴﺘﺮوﺑﻮﻟﻴﺘﺎﻧﻮ
ﺑ ـﻤــﺪرﻳــﺪ ،ﻓ ــﻲ ذﻫـ ــﺎب اﻟـ ــﺪور ﺛﻤﻦ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ دوري أﺑﻄﺎل
أوروﺑﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أوﻟﻮﻳﺘﻪ ﻫﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ ،وﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ  100ﻣﻠﻴﻮن

ﻳ ـ ـ ـ ــﻮرو ﻣ ـ ــﻊ روﻧ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺪو اﻟ ـ ـﻬـ ــﺪاف
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ.
ود ﻓــﻊ ﻣﺎﺳﻴﻤﻴﻠﻴﺎﻧﻮ أﻟﻴﻐﺮي
ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﺘﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﺒﻮﺳﻨﻲ ﻣﻴﺮاﻟﻴﻢ ﺑﻴﺎﻧﻴﺘﺶ اﻟﺬي
ﺟﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺒﺪﻻء ،وﻻﻋﺐ
اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻠﻴﺰ ﻣﺎﺗﻮﻳﺪي،
واﻟﻤﺪاﻓﻊ أﻧﺪرﻳﺎ ﺑﺎرزاﻟﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﻮ ﻣـ ــﻦ اﻹﺻ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻏـ ــﺮار
ﻟـﻴــﻮﻧــﺎردو ﺑﻮﻧﻮﺗﺸﻲ وﺟــﻮرﺟــﻮ
ﻛﻴﻴﻠﻴﻨﻲ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻟﻌﺒﺎ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ.
وﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﺣـﺴــﻢ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟﺴﻴﺪة
اﻟﻌﺠﻮز ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺒﺎراة ،وﺗﺤﺪﻳﺪا
ﻋـﻘــﺐ اﻟ ـﻬــﺪف اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﻟــﺮوﻧــﺎﻟــﺪو،
أراح أﻟ ـﻴ ـﻐــﺮي ﻧـﺠــﻮﻣــﻪ روﻧ ــﺎﻟ ــﺪو
وﻛ ـﻴ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﻨــﻲ واﻷﻟـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ﺳــﺎﻣــﻲ
ﺧﻀﻴﺮة.

دﻳﺒﺎﻻ ﻳﻔﺘﺘﺢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
وﻣـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺢ دﻳـ ـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻻ اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪم
ﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ،
ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗ ـﻠ ـﻘــﻰ ﻛ ـ ــﺮة ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو
ﻓﺴﺪدﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ راﺋﻌﺔ ﺑﻴﺴﺮاه
ﻣ ــﻦ  24ﻣ ـﺘ ــﺮا أﺳ ـﻜ ـﻨ ـﻬــﺎ اﻟ ــﺰاوﻳ ــﺔ
اﻟﻴﺴﺮى اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻟﻠﺤﺎرس ﻣﺎرﻛﻮ
ﺳﺒﻮرﺗﻴﻴﻠﻮ.
وﻋﺰز ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻓﺎع ﺑﻮﻧﻮﺗﺸﻲ
ﺑـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻲ ،ﻋ ـ ـﻨ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎ اﺳـ ـﺘـ ـﻐ ــﻞ
ﻛ ـ ــﺮة رأﺳـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻜ ــﺮواﺗ ــﻲ ﻣ ــﺎرﻳ ــﻮ
ﻣﺎﻧﺪزوﻛﻴﺘﺶ ارﺗﺪت ﻣﻦ اﻟﺤﺎرس
ﺳﺒﻮرﺗﻴﻴﻠﻮ ﻓﺘﺎﺑﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ
ﻗــﺮﻳ ـﺒــﺔ ﺑ ـﻘــﺪﻣــﻪ اﻟ ـﻴ ـﻤ ـﻨــﻰ ﻣ ــﻦ ﺧﻂ
اﻟ ـﻤ ــﺮﻣ ــﻰ وأﻣ ـ ـ ــﺎم زﻣ ـﻴ ـﻠ ــﻪ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻣﻲ ﺧﻀﻴﺮة ).(17
وﻋﺰز روﻧﺎﻟﺪو ﺗﻘﺪم ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
ﺑـ ـﻬ ــﺪف ﺛ ــﺎﻟ ــﺚ ﺑ ـﺘ ـﺴ ــﺪﻳ ــﺪة ﻗــﻮﻳــﺔ
زاﺣﻔﺔ ﺑﻴﻤﻨﺎه ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﺳﺎﻣﻲ ﺧﻀﻴﺮة ﻧﺠﻢ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻳﺤﺮز اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ
إﺛ ــﺮ ﺗ ـﻤــﺮﻳــﺮة ﻣ ــﻦ ﻣــﺎﻧــﺪزوﻛـﻴـﺘــﺶ
) ،(63و ﻫـ ـ ـ ــﻮ ا ﻟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺪف ا ﻟـ ـﺘ ــﺎ ﺳ ــﻊ
ﻋﺸﺮ ﻟــﺮوﻧــﺎﻟــﺪو ﻓــﻲ اﻟ ــﺪوري ﻫﺬا
اﻟـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ ،واﻟـ ـ ـ ـ ــ 21ﻓـ ــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﻓﻌﺰز ﺻﺪارﺗﻪ ﻟﻼﺋﺤﺔ
اﻟﻬﺪاﻓﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﻟﺸﻴﻮ.
وأﺧـ ـ ـ ـ ــﺮج أﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻐـ ــﺮي روﻧ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺪو
ﻣـ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ،ودﻓ ـ ــﻊ
ﺑﻔﻴﺪﻳﺮﻳﻜﻮ ﺑﺮﻧﺎدﻳﺴﻜﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ،
ﺛــﻢ أﺷ ــﺮك اﻷوروﻏــﻮﻳــﺎﻧــﻲ ﻣﺎرﺗﻦ
ﻛﺎﺳﻴﺮﻳﺲ ﻣﻜﺎن ﻛﻴﻴﻠﻴﻨﻲ )،(70
ﻗـﺒــﻞ أن ﻳــﺪ ﻓــﻊ ﺑﺒﻴﺎﻧﻴﺘﺶ ﻣﻜﺎن
ﺧﻀﻴﺮة ).(81

ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﻮرﻳﻨﻮ
وﻳﺄﻣﻞ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ اﺳﺘﻐﻼل ﻋﺎﻣﻠﻲ
اﻷرض واﻟﺠﻤﻬﻮر أﻣــﺎم ﺗﻮرﻳﻨﻮ

ﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎدة ﻧ ـﻐ ـﻤــﺔ اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎرات
ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺳ ـﻘ ــﻮﻃ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻓ ــﺦ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎدل
اﻟﺴﻠﺒﻲ أﻣﺎم ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ،وأﻫ ــﺪر
ﻧ ــﺎﺑ ــﻮﻟ ــﻲ  4ﻧ ـﻘ ــﺎط ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺒــﺎرﻳــﺎﺗــﻪ
اﻟﺜﻼث اﻷﺧﻴﺮة ،ﻣﺎ وﺳﻊ اﻟﻔﺎرق
ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻣﻦ  7إﻟﻰ
 11ﻧﻘﻄﺔ.
ﻟـﻜــﻦ اﻟـﻘــﺎﺋــﺪ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻟﻨﺎﺑﻮﻟﻲ
ﻟﻮرﻧﺘﺴﻮ إﻳﻨﺴﻴﻨﻴﻲ ﺷــﺪد ﻋﻠﻰ
أن اﻟﺤﺎﻓﺰ ﻻ ﻳﺰال ﻛﺒﻴﺮا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ رﻏﻢ اﻗﺘﺮاب ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻣﻦ
إﺣﺮاز اﻟﻠﻘﺐ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺗﻮاﻟﻴﺎ.
وﻗﺎل ﺣﺎﻣﻞ ﺷﺎرة اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﻠﻮﻓﺎﻛﻲ ﻣﺎرﻳﻚ
ﻫﺎﻣﺴﻴﻚ إﻟﻰ داﻟﻴﺎن اﻟﺼﻴﻨﻲ" :ﻟﻢ
ﻳﻘﺾ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﺳﻨﺎ،
ﻛـ ـﻨ ــﺎ ﻧ ـ ـﻌـ ــﺮف أﻧـ ـ ـ ــﻪ ﺳـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮن ﻣــﻦ

َ
ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ :ﺳﻨﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ إﺻﺎﺑﺘﻲ ﻣﺎرﺳﻴﺎل وﻟﻴﻨﻐﺎرد

ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ

ﻗ ــﺎل أوﻟـ ــﻲ ﺟ ــﻮﻧ ــﺎر ﺳــﻮﻟـﺴـﻜــﺎﻳــﺮ اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ
اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻲ ﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻣــﺎﻧ ـﺸ ـﺴ ـﺘــﺮ ﻳــﻮﻧــﺎﻳ ـﺘــﺪ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،إن ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳـﻤـﻜـﻨـﻬــﻢ ﺗ ـﻌــﻮﻳــﺾ ﻏـﻴــﺎب
اﻟ ـ ـﺜ ـ ـﻨـ ــﺎﺋـ ــﻲ أﻧ ـ ـﺘـ ــﻮﻧـ ــﻲ ﻣـ ــﺎرﺳ ـ ـﻴـ ــﺎل
وﺟﻴﺴﻲ ﻟﻴﻨﻐﺎرد.
وﺗﻌﺮض ﻣﺎرﺳﻴﺎل وﻟﻴﻨﻐﺎرد
ﻟ ــﻺﺻ ــﺎﺑ ــﺔ ﺧـ ــﻼل اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة اﻟ ـﺘــﻲ
ﺧﺴﺮﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ أﻣــﺎم ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن
ﺟ ــﺮﻣ ــﺎن ﻓ ــﻲ دوري أﺑـ ـﻄ ــﺎل أوروﺑـ ـ ــﺎ،
وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻐﻴﺐ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﻣﺒﺎراة
اﻟﻔﺮﻳﻖ أﻣﺎم ﺗﺸﻠﺴﻲ ﻓﻲ ﻛﺄس اﻻﺗﺤﺎد
اﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي وأﻣ ــﺎم ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻓﻲ
اﻟﺪوري اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﺿـ ـ ــﺎف ﺳــﻮﻟـﺴـﻜــﺎﻳــﺮ
ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻨﺎدﻳﻪ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻹﻧـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮﻧ ـ ـ ــﺖ ":ﻻ
أﻋ ـﺘ ـﻘــﺪ أﻧ ـﻨــﺎ ﺳـﻨــﺮاﻫــﻢ
ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎراﺗ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ـﺘ ـﻴــﻦ ،دﻋ ــﻮﻧ ــﺎ
ﻧـ ــﺄ ﻣـ ــﻞ أن ﻳ ـﺘ ـﻌــﺎ ﻓ ـﻴــﺎ

ﺳ ــﺮﻳـ ـﻌ ــﺎ ،ﻟـ ـﻜ ــﻦ ﻳـ ـﺒ ــﺪو أﻧـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ رﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﻐ ـﻴ ـﺒــﺎن
أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ أو ﺛﻼﺛﺔ".
وﻳﺮﺟﺢ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ روﻣﻴﻠﻮ ﻟﻮﻛﺎﻛﻮ
وأﻟﻴﻜﺴﻴﺲ ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ ﻫﻤﺎ اﻟﺒﺪﻳﻼن اﻟﺒﺎرزان
ﻟﻤﺎرﺳﻴﺎل وﻟﻴﻨﻐﺎرد ،وﻗــﺎل ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ اﻧﻬﺎ
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻹﺛﺒﺎت أﻧﻔﺴﻬﻢ.
وﺗـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﻊ" :إﻧـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻓـ ــﺮﺻـ ــﺔ ﻟـ ـﻜ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ ﻳ ـﻠ ـﻌ ــﺐ،
أﻟﻴﻜﺴﻴﺲ ،روﻣﻴﻠﻮ ،ﺗﺎﻫﻴﺚ ﺗﺸﻮﻧﻎ ،أو ﻏﻮﻣﻴﺰ".
وﻟﻔﺖ إﻟــﻰ أن " أﻧﺘﻮﻧﻲ وﺟﻴﺴﻲ ﻗﺪﻣﺎ أداء
ً
ﺟﻴﺪا ﻟﻨﺎ ،إﻧﻬﻤﺎ ﻣﻔﻌﻤﺎن ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻣﺮة
أﺧﺮى ﻣﻊ روﻣﻴﻠﻮ وأﻟﻴﻜﺴﻴﺲ ،ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﻣﻬﺎرات
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺳـﻴـﻜــﻮﻧــﺎن ﻗــﺎدرﻳــﻦ ﻋﻠﻰ إﻇـﻬــﺎر ﻣﺎ
ﻳﻤﻜﻨﻬﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ".
وﻗﺎل ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ ،إن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻹﺻﺎﺑﺎت
ﺷ ــﻲء ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋـﻠــﻰ ﻛــﻞ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻻﻋ ـﺘ ـﻴــﺎد ﻋﻠﻴﻪ،
ً
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻄــﺮدا "ﻧ ـﺤ ــﻦ ﺑ ـﺤــﺎﺟــﺔ ﻟ ـﻤــﻮاﺻ ـﻠــﺔ ﻋﻤﻠﻨﺎ
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻮم ﺑﻬﺎ وأن ﻧﻠﻌﺐ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻠﻌﺒﻬﺎ".
)د ب أ(

إﺻﺎﺑﺔ ﻛﻮﻣﺎن ﻟﻴﺴﺖ ﺧﻄﻴﺮة
أﻋ ـﻠ ــﻦ ﻧ ـ ــﺎدي ﺑ ــﺎﻳ ــﺮن ﻣ ـﻴــﻮﻧ ـﻴــﺦ اﻷﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ﻟـﻜــﺮة
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪم ،أﻣ ـ ـ ــﺲ ،أن اﻹﺻـ ــﺎﺑـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ـﻌ ــﺮض ﻟـﻬــﺎ
ﻛﻴﻨﻐﺴﻠﻲ ﻛــﻮﻣــﺎن ،ﻧﺠﻢ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ،ﺧــﻼل اﻟﻤﺒﺎراة
أﻣﺎم أوﻏﺴﺒﻮرغ ﺑﺎﻟﺪوري اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ )ﺑﻮﻧﺪﺳﻠﻴﻐﺎ(،
أﻣــﺲ اﻷول ،ﻟﻴﺴﺖ ﺧﻄﻴﺮة ،وأﻧــﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﺿﻤﻦ
اﻟـ ـﺨـ ـﻴ ــﺎرات اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺎﺣ ــﺔ ﺧـ ــﻼل اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة اﻟـﺼـﻌـﺒــﺔ
واﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ أﻣﺎم ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع
ﻓﻲ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ.
وأوﺿـ ــﺢ اﻟ ـﺒــﺎﻳــﺮن أن اﻟـﻔـﺤــﻮص اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺧﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻼﻋﺐ ﺑﻌﺪ إﺻﺎﺑﺘﻪ ﻓﻲ ﻛﺎﺣﻞ اﻟﻘﺪم
اﻟﻴﺴﺮى أﻛﺪت أن اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ ،وأﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻟﻠﺤﺎق ﺑﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ
اﻟﻤﺒﺎراة أﻣﺎم ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ

ﻓﻲ ذﻫﺎب اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ )دور اﻟﺴﺘﺔ ﻋﺸﺮ( ﻟﺪوري
اﻷﺑﻄﺎل.
وﻇـﻬــﺮ ﻛــﻮﻣــﺎن ) 22ﻋــﺎﻣــﺎ( ﺑﻤﺴﺘﻮى راﺋ ــﻊ ﻓﻲ
اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ،وﺳـﺠــﻞ ﻫــﺪﻓـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة،
وﺻ ـﻨ ــﻊ ﻫـ ــﺪف اﻟـ ـﻔ ــﻮز  ،2-3اﻟ ـ ــﺬي أﺣـ ـ ــﺮزه زﻣـﻴـﻠــﻪ
اﻟﻨﻤﺴﺎوي دﻳﻔﻴﺪ أﻻﺑﺎ.
وﻋ ــﺎﻧ ــﻰ ﻛ ــﻮﻣ ــﺎن إﺻــﺎﺑ ـﺘ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﺎﺣ ــﻞ اﻟ ـﻘــﺪم
ﺧــﻼل  ،2018وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﻤــﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧــﻼل ﻣﺒﺎراة
اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ أﻣـ ــﺎم ﻫــﻮﻓـﻨـﻬــﺎﻳــﻢ ﺑــﺎﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ ﻣﻦ
"اﻟﺒﻮﻧﺪﺳﻠﻴﻐﺎ" ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،وﻫﻲ اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ
أﺑﻌﺪﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻼﻋﺐ ﻟﻌﺪة ﺷﻬﻮر.
)د ب أ(

واﺗﻔﻮرد إﻟﻰ رﺑﻊ
ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس إﻧﻜﻠﺘﺮا
ﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت واﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـ ـ ــﻮرد أول
اﻟـﻤـﺘــﺄﻫـﻠـﻴــﻦ إﻟ ــﻰ اﻟـ ــﺪور رﺑــﻊ
اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ ﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﻛ ــﺄس
اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺰي ﻟ ـﻜــﺮة
اﻟ ـﻘــﺪم ،ﺑـﻔــﻮزه ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ
ﻛ ــﻮﻳ ـﻨ ــﺰ ﺑـ ـ ــﺎرك رﻳ ـﻨ ـﺠ ــﺮز ﻣــﻦ
اﻟ ـ ــﺪرﺟ ـ ــﺔ اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ )اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎ( -1ﺻﻔﺮ ،أﻣﺲ أﻷول،
ﻓـ ـ ــﻲ اﻓـ ـ ـﺘـ ـ ـﺘ ـ ــﺎح اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺪور ﺛ ـﻤــﻦ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
وﺳ ـ ـﺠـ ــﻞ ﻻﻋ ـ ـ ــﺐ اﻟ ــﻮﺳ ــﻂ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﺗﻴﺎن ﻛﻮﺑﻮي ﻫﺪف
اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
اﻷوﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ــﻮﻗـ ـ ــﺖ ﺑـ ــﺪل
اﻟﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﻮط اﻷول.
وﻳﻠﻌﺐ اﻟﻴﻮم ﺑﺮﻳﺴﺘﻮل
ﺳـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻲ )أوﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ( ﻣـ ــﻊ
وﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن ،وﺳﻮاﻧﺴﻲ
ﺳﻴﺘﻲ )أوﻟﻰ( ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺪﻓﻮرد
)أوﻟﻰ( ،ودوﻧﻜﺎﺳﺘﺮ روﻓﺮز
)ﺛ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ( ﻣـ ـ ــﻊ ﻛ ــﺮﻳـ ـﺴـ ـﺘ ــﺎل
ﺑﺎﻻس.

اﻟـﺼـﻌــﺐ ﻣ ـﺠ ــﺎراﺗ ــﻪ ،ﻧ ـﻌــﺮف أﻧـﻬــﻢ
ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ راﺋ ـ ــﻊ ،ﻟـﻜـﻨـﻨــﺎ ﻟـﺴـﻨــﺎ أﺳ ــﻮأ
ﻣﻨﻬﻢ" ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ" :اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ،أﻫﺪرﻧﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ
ﻛﻨﺎ ﻧﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻦ
ﻧﺴﺘﺴﻠﻢ".
وﺗ ـ ـ ـ ـ ــﺮك ﻫـ ــﺎﻣ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﻚ ﻧ ــﺎﺑ ــﻮﻟ ــﻲ
ﺑﻌﺪﻣﺎ داﻓــﻊ ﻋــﻦ أﻟــﻮاﻧــﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
 ،2007و ﺳـ ـﺠ ــﻞ  121ﻫ ــﺪ ﻓ ــﺎ ﻓــﻲ
 520ﻣﺒﺎراة ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﻣﺤﻄﻤﺎ
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺤﻤﻠﻪ
أﺳﻄﻮرة ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ
دﻳ ـﻴ ـﻐ ــﻮ ﻣـ ـ ــﺎرادوﻧـ ـ ــﺎ ﻣـ ــﻊ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ) 115ﻫﺪﻓﺎ( ،وأﺣﺮز ﻣﻌﻪ
ﻟﻘﺐ ﻛﺄس إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ  2012و2014
وﻛﺄس اﻟﺴﻮﺑﺮ .2014
وﻳـﺨــﻮض إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑـ ـﻔ ــﺎرق  9ﻧ ـﻘ ــﺎط ﺧ ـﻠــﻒ ﻧــﺎﺑــﻮﻟــﻲ،

راﺑﻴﻮ ﻳﺮى ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻘﻤﻴﺺ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
أﺷﺎرت ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ إﻟﻰ أن
ﻻﻋــﺐ اﻟــﻮﺳــﻂ أدرﻳ ــﺎن راﺑ ـﻴــﻮ ،اﻟ ــﺬي ﻳﻌﻴﺶ
ﺻﺮاﻋﺎ ﻣﻊ ﻧﺎدﻳﻪ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﺑﺴﺒﺐ
رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻴﻞ ،ﺑﺎت ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ إﻟﻰ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ
اﻟﻤﺤﺴﻮم.
وذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﻟﻮ ﺑﺎرﻳﺰﻳﺎن" اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،
ﻓــﻲ ﻋــﺪدﻫــﺎ أﻣ ــﺲ ،أن اﻟــﻼﻋــﺐ ) 23ﻋــﺎﻣــﺎ(
ﻳﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
أن اﻧ ـﺘ ـﻘــﺎﻟــﻪ ﻟـﻠـﺒــﺮﺷــﺎ اﻟ ـﺼ ـﻴــﻒ اﻟ ـﻘــﺎدم
أﺻﺒﺢ أﻣﺮا ﻣﺤﺴﻮﻣﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺸﻔﻬﻲ ،اﻟﺬي ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻊ
اﻟﻨﺎدي اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ.
ورﻏـ ـ ـ ــﻢ ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ،ﻳـ ــﺆﻛـ ــﺪ ﻣ ـﺤ ـﻴ ــﻂ اﻟ ــﻼﻋ ــﺐ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﻗﻊ أي ﺷﻲء ﺣﺘﻰ
اﻵن ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻋﻘﺪه ﻣﻊ ﺑﺎرﻳﺲ
ﺳ ــﺎن ﺟ ـﻴــﺮﻣــﺎن ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓــﻲ 30
ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﺠﺎري.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻧﺎدي
ﺑ ــﺮﺷ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺔ ،ﺟ ــﻮﺳ ـﻴ ــﺐ ﻣ ــﺎرﻳ ــﺎ

ﺑﺎرﺗﻮﻣﻴﻮ ﻓﻲ  6ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﺠﺎري ﻋﺪم وﺟﻮد
"أي اﺗﻔﺎق" ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن "ﺑﻲ إس ﺟﻲ" ﻗﺮر ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ
ﺗـﺠـﻤـﻴــﺪ ﻧ ـﺸــﺎط راﺑ ـﻴ ــﻮ ﻣﻊ
ﺷـ ـﻬ ــﺮﻳ ــﻦ
اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﺑﺴﺒﺐ رﻓﻀﻪ
ﺗ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﻋ ـﻘ ــﺪه ﻣﻊ
اﻟﻨﺎدي ،وﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻵﻣـ ـ ــﺎل ﺷﺒﻪ
ﻣ ـ ـﻌـ ــﺪوﻣـ ــﺔ
ﻓﻲ ﻋﻮدﺗﻪ
ﻟ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺐ
ﻣ ـ ــﻊ ﻧ ـ ــﺎدي
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﺻـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
)إﻓﻲ(

راﺑﻴﻮ

ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي :اﻟﺒﻄﻮﻻت ﺗﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار

ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي

رﻏ ـ ـ ــﻢ ﺗـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ إرﻧ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮ ﻓ ــﺎﻟـ ـﻔـ ـﻴ ــﺮدي،
ﻣــﺪرب ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،ﻋﻘﺪه ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ ﻟﻤﻮﺳﻢ آﺧﺮ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻮﺳﻢ
اﺧﺘﻴﺎري ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ إﻛﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻓﻮز اﻟﻔﺮﻳﻖ.
وﻗ ــﺎل اﻟ ـﻤــﺪرب" :داﺋ ـﻤــﺎ ﻣــﺎ ﺗـﻜــﻮن ﻧﻮاﻳﺎ
اﻷﻧﺪﻳﺔ واﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ
ﻫﻲ اﻷﻓﻀﻞ ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻧﻌﻠﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ
ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ،وأﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ".
وﺑ ـﺴ ــﺆاﻟ ــﻪ ﺣ ــﻮل إﻣ ـﻜــﺎﻧ ـﻴــﺔ رﺣ ـﻴ ـﻠــﻪ ﻋﻦ
"اﻟ ـﺒــﻼوﻏــﺮاﻧــﺎ" إذا ﻟــﻢ ﻳﻨﺠﺢ ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﻣﻬﻤﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎل أﻣﺎم ﺟﻴﺮوﻧﺎ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺮﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ

واﻟـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻌ ـﻴــﺶ ﻓ ــﻲ دواﻣـ ـ ــﺔ ﺑﻌﺪ
ﺳﺤﺐ ﺷﺎرة اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﺟﻤﻪ
اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﻲ اﻷرﺟـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻨ ــﻲ ﻣـ ـ ــﺎورو
إﻳـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎردي ،وﻣ ـﻨ ـﺤ ـﻬ ــﺎ ﻟـ ـﺤ ــﺎرس
اﻟﻤﺮﻣﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﻠﻮﻓﻴﻨﻲ ﺳﻤﻴﺮ
ﻫﺎﻧﺪاﻧﻮﻓﻴﺘﺶ ،اﺧـﺘـﺒــﺎرا ﺻﻌﺒﺎ
أﻣﺎم ﺿﻴﻔﻪ ﺳﻤﺒﺪورﻳﺎ.
ودﻓــﻊ اﻟـﻘــﺮار إﻳ ـﻜــﺎردي ،ﻫــﺪاف
ﺳـﻤـﺒــﺪورﻳــﺎ ﻗـﺒــﻞ اﻻﻧ ـﻀ ـﻤــﺎم إﻟــﻰ
إﻧﺘﺮ ،إﻟﻰ رﻓﺾ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻘﻪ
ﻟﺨﻮض اﻟﻤﺒﺎراة ﺿﺪ راﺑﻴﺪ ﻓﻴﻴﻨﺎ
اﻟﻨﻤﺴﺎوي اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺪوري
اﻷوروﺑﻲ "ﻳﻮروﺑﺎ ﻟﻴﻎ" ،ﺣﺴﺒﻤﺎ
ﻛﺸﻒ ﻣﺪرﺑﻪ ﻟﻮﺗﺸﺎﻧﻮ ﺳﺒﺎﻟﻴﺘﻲ
اﻷرﺑـ ـﻌ ــﺎء ،ﻛـﻤــﺎ أﻧ ــﻪ ﺳـﻴـﻐـﻴــﺐ ﻋﻦ
اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺿﺪ ﺳﻤﺒﺪورﻳﺎ اﻟﻴﻮم
ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺻﺎﺑﺔ.
وﻳﺄﺗﻲ ذﻟــﻚ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ

ﻋـ ــﻦ اﺣـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎل رﺣـ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ
اﻟـ ـﺒ ــﺎﻟ ــﻎ  25ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ﻋـ ــﻦ ﺻ ـﻔ ــﻮف
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻠﻮﻣﺒﺎردي ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم
اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄن ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﻋﻘﺪه اﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﻨﺘﻬﻲ
ﻋﺎم .2021
وﻳ ـ ـﻌـ ــﺎﻧـ ــﻲ إﻧـ ـ ـﺘ ـ ــﺮ ﻓـ ـ ــﻲ اﻵوﻧـ ـ ـ ــﺔ
اﻷﺧﻴﺮة ،وﺣﻘﻖ ﻓﻮزا واﺣﺪا ﻓﻘﻂ
ﻓﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ اﻷرﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮة ،ﻛﻤﺎ
ﺧﺮج ﺧﺎﻟﻲ اﻟﻮﻓﺎض ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻜﺄس اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وﻳ ـﻠ ـﻌ ــﺐ اﻟـ ـﻴ ــﻮم أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﺳ ـﺒــﺎل
ﻣـ ــﻊ ﻓ ـﻴ ــﻮرﻧ ـﺘ ـﻴ ـﻨ ــﺎ ،وﺟ ـ ـﻨـ ــﻮى ﻣــﻊ
ﻻﺗﺴﻴﻮ ،وإﻣﺒﻮﻟﻲ ﻣﻊ ﺳﺎﺳﻮوﻟﻮ،
وأودﻳ ـﻨ ـﻴ ــﺰي ﻣ ــﻊ ﻛـﻴـﻴـﻔــﻮ ،وإﻧ ـﺘــﺮ
ﻣ ـﻴــﻼن ﻣ ــﻊ ﺳ ـﻤ ـﺒــﺪورﻳــﺎ ،ﻋـﻠــﻰ أن
ﺗﺨﺘﺘﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻏﺪا ﺑﻠﻘﺎء روﻣﺎ
ﻣﻊ ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ.

ً
ﻳـﻔـﺘـﺘــﺢ رﻳـ ــﺎل ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ ﻣ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت اﻷﺣـ ــﺪ ﻣـﺒـﻜــﺮا
ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺟﻴﺮوﻧﺎ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ،اﻟــﺬي ﻟﻢ ﻳﻔﺰ
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺪوري ﻣ ـﻨــﺬ ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
ﻓﺒﻌﺪ ﺑﺪاﻳﺔ رﻳﺎل اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة وإﻗﺎﻟﺔ ﻣﺪرﺑﻪ ﻳﺠﻠﻦ
ﻟﻮﺑﻴﺘﻴﻐﻲ ،ﺗــﻢ ﺗــﺮ ﻓـﻴــﻊ اﻷرﺟـﻨـﺘـﻴـﻨــﻲ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ
ﺳ ــﻮﻻري ﻣــﻦ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟــﺮدﻳــﻒ إﻟ ــﻰ اﻷول ،ﻓﺤﻘﻖ
ً
ﻻﻋﺐ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻧﺘﺼﺎرا ﺗﻠﻮ اﻵﺧﺮ ﻟﻴﺮﺗﻘﻲ
ً
إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻮﺻﺎﻓﺔ ﻣﻘﻠﺼﺎ اﻟﻔﺎرق ﻋﻦ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻓﺎز ﺟﻴﺮوﻧﺎ ﻋﻠﻰ رﻳﺎل ﻣﺮة وﺣﻴﺪة
ﻓﻲ ﺑﺎﻛﻮرة ﻣﻮاﺟﻬﺎﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ  2017ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﺴﺮ
أرﺑﻊ ﻣﺮات ﺑﻔﺎرق ﻛﺒﻴﺮ ،ﻟﻜﻨﻪ واﻇﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ اﻟﻤﻠﻜﻲ.
واﻟﺘﻘﻰ اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن ﻣﺮﺗﻴﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ رﺑﻊ
ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻜﺄس ،ﻓﻔﺎز رﻳﺎل  2-4ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ و 1-3ﻓﻲ
ﻣﻠﻌﺐ ﺟﻴﺮوﻧﺎ.
ً
وﻳﺄﻣﻞ رﻳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮزه اﻟﺴﺎدس ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﺑﻌﺪ
ً
ً
أن ﻗﻄﻊ ﺷﻮﻃﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻧﺤﻮ رﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري أﺑﻄﺎل
أوروﺑــﺎ اﻟﻤﺘﻮج ﺑﻠﻘﺒﻪ ﻓﻲ آﺧــﺮ  3ﺳﻨﻮات ،ﺑﻔﻮزه
ﻋﻠﻰ أرض أﻳﺎﻛﺲ أﻣﺴﺘﺮدام اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي .1-2

أي ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺧــﻼل اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،رﻓﺾ
ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي اﻟﺮد واﻻﺳﺘﻔﺎﺿﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ،
رﻏﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪه أن اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻘﻮد ،ﺑﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
وأﻛـ ــﺪ أﻧ ــﻪ "ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار ﺧ ــﻼل اﻷرﺑ ـﻌــﺔ
أﻋـ ــﻮام ﻫ ــﺬه ﻳـﺠــﺐ ﻋـﻠـﻴــﻚ أن ﺗ ـﻔــﻮز داﺋـﻤــﺎ
وﺗﺤﻘﻖ اﻟﺒﻄﻮﻻت ،ﻷن ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ
اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻚ اﻻﺳﺘﻤﺮار داﺧﻞ
اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى".
)إﻓﻲ(

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

اﻟﻤﺒﺎراة

اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ

اﻟﺪوري اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ
وﻣ ــﺮة ﺟــﺪﻳــﺪة ﺑ ــﺮز ﻓــﻲ ﺻ ـﻔــﻮف رﻳ ــﺎل ﺟﻨﺎﺣﻪ
ً
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ اﻟﺸﺎب ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس ﺟﻮﻧﻴﻮر ) 18ﻋﺎﻣﺎ(،
وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاغ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﺮﻛﻪ ﻧﺠﻤﻪ اﻟﺨﺎرق
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻛﺮﻳﺘﺴﻴﺎﻧﻮ روﻧــﺎﻟــﺪو ﺑﺮﺣﻴﻠﻪ ﻣﻄﻠﻊ
اﻟﻤﻮﺳﻢ إﻟﻰ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ.
وﻋﻠﻖ ﻗﺎﺋﺪ رﻳﺎل ﺳﻴﺮﺧﻴﻮ راﻣﻮس ،اﻟﺬي أﺻﺒﺢ
ﺳﺎﺑﻊ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺎدي ﻳﺨﻮض  600ﻣﺒﺎراة
ً
ﻣﻊ رﻳﺎل "ﻛﻨﺎ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ .ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻟﻴﺴﺖ دوﻣﺎ ﻟﻌﺒﺔ
ﺟﻤﻴﻠﺔ وﻳﺠﺐ أن ﻧﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻧﺤﺴﻢ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت.
ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﻧﻌﺎﻧﻲ ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﻓﻀﻞ ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻨﺎ ﻟﻜﻨﻨﺎ
وﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻠﻴﺔ".
ﻣﺘﺤﺪون
ّ
ﻟﻜﻦ ﺳﻮﻻري ﻓﻀﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎراة ﻣﻦ زاوﻳﺔ
أﺧــﺮى "ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪة ﻓﻲ اﻟــﺪوري،
ً
اﻟﻜﺄس أو دوري اﻷﺑﻄﺎل ﻻ ﻳﻜﻔﻲ أن ﺗﻠﻌﺐ ﺟﻴﺪا.
ﺗﻘﻮﻟﻮن ،إن أﻳﺎﻛﺲ ﻛﺎن اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻜﻦ ﻻ أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﺮأي .ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎراة أﻇﻬﺮﻧﺎ ﺗﻀﺤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة.
ً
ﻋﺎﻧﻴﻨﺎ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﺮص وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ واﻟﺪﻓﺎع أﻳﻀﺎ.
أﻧ ــﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﻷداء )ﻣ ــﺎرﻛ ــﻮ( أﺳﻨﺴﻴﻮ اﻟ ــﺬي ﺳﺠﻞ
وأﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺼﺤﻴﺢ".

2:30

ﺳﺒﺎل  -ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ

beINSPORTS HD4

5:00

أودﻳﻨﻴﺰي  -ﻛﻴﻴﻔﻮ

beINSPORTS HD1

5:00

ﺟﻨﻮى  -ﻻﺗﺴﻴﻮ

beINSPORTS HD4

5:00

اﻣﺒﻮﻟﻲ  -ﺳﺎﺳﻮﻟﻮ

8:00

اﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن  -ﺳﻤﺒﺪورﻳﺎ

beINSPORTS HD4

10:30

ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ  -ﺗﻮرﻳﻨﻮ

beINSPORTS HD4

اﻟﺪوري اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ
2:00

رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ  -ﺟﻴﺮوﻧﺎ

beINSPORTS HD3

6:15

ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ  -اﺳﺒﺎﻧﻴﻮل

beINSPORTS HD3

8:30

ﻓﻴﺎرﻳﺎل  -اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ

beINSPORTS HD3

اﻟﺪوري اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
11:00

ﺳﺎﻧﺖ اﺗﻴﺎن – ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن

beINSPORTS HD6
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ً
هل يعطش السعوديون قريبا؟
ن ـ ـق ـ ـلـ ــت وسـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــل إعـ ـ ـ ــام
ً
ً
س ـع ــودي ــة ت ـصــري ـحــا م ـث ـيــرا
لألكاديمي وخبير المياه د.
محمد الغامدي ،حذر فيه من
أن المملكة يتهددها عطش
مخيف وصفه بالحتمي.
وكشف الغامدي ،في حوار
صـ ـح ــاف ــي ،عـ ــن رأي جـ ــريء
ن ـق ـلــه م ــوق ــع روسـ ـي ــا ال ـي ــوم،
أمــس األول ،عــن موقع سبق
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ،ي ـ ـقـ ــول فـ ـي ــه إن
مـحـطــات تحلية الـمـيــاه هي
أكبر كذبة "تجرعناها في ظل
الحقائق التي غيبتها وزارة
البيئة والمياه والزراعة".
ورس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم األكـ ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــي
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ،ال ـم ـت ـخ ـص ــص
فـ ــي الـ ـمـ ـي ــاه ،صـ ـ ــورة قــات ـمــة
للمستقبل المائي في بالده،
ً
مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن "أج ـي ــال ـن ــا
الـقــادمــة مقبلة عـلــى عطش،
فــي ظــل استمرار المؤشرات

الطيران المدني...
وسرقة المسافرين!

ً
ال ـق ــائ ـم ــة ،وس ـي ـك ــون عـطـشــا
ً
حتميا ال مفر منه ،ال سمح
الله ،فنحن أمام واقع مجنون
أرى ن ـه ــاي ـت ــه واض ـ ـحـ ــة ،فــي
ظـ ــل واق ـ ـ ــع يـ ـب ــدد ال ـم ـخ ــزون
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي مـ ــن ال ـم ـي ــاه
ً
ال ـج ــوف ـي ــة ،وأي ـ ـضـ ــا ف ــي ظــل
إهمال الخزان االستراتيجي
األهم لتغذية المياه الجوفية
في المملكة".
وأش ــار الـغــامــدي إلــى دور
الــزراعــات العشوائية ،وعــدم
م ـ ـ ــراع ـ ـ ــاة الـ ـ ــوضـ ـ ــع الـ ـم ــائ ــي
بالمملكة في استفحال مثل
ً
هذا "العطش" المحتمل ،الفتا
إلــى أن الـسـعــوديــة "مــن أفقر
عشر دول في المياه".

توأم من أبوين مختلفين
ُ
ت ــوأم غـيــر مـتـطــابــق ،ول ــد ُي ــدع ــى ك ــال ــدر ،وب ـنــت تــدعــى
ً
ألكسندرا ،يبلغان من العمر  19شهرا ،لكن المثير في األمر
أنهما من أبوين مختلفين.
وقــالــت "بــي بــي ســي" على موقعها اإللـكـتــرونــي ،أمس
األول ،إن والــد ألكسندرا ُيدعى سايمون ،أما والــد كالدر
فيدعى غرايمي ،فكيف يمكن لـتــوأم أن يكون مــن أبوين
مختلفين؟
وأضــافــت" :عندما أراد سايمون وغــرايـمــي أن ينجبا،
كانت مهمتهما شاقة .فهما ينتميان إلــى عــدد قليل من
األزواج البريطانيين الذين اختاروا التلقيح الصناعي،
وزرعا الجنينين في التوقيت نفسه في رحم األم البديلة
ذاتها" موضحة أن "العملية كانت طويلة ومعقدة ،إذ تعين
على كل منهما العثور على بويضة لتخصيبها".
وكانت الفكرة المبدئية أن ُينجب كل منهما طفله من
حمل مختلف ،لكن الــوكــالــة الـتــي كــانــت تبحث لهما عن
متبرعة ،قالت إن من الممكن تلقيح جنينين في الوقت
نفسه ،في رحم نفس األم البديلة.
ويقول سايمون" :وجدنا بويضة من متبرعة مجهولة
في الواليات المتحدة ،وعالج الخصوبة الذي تلقيناه كان
في ُالس فيغاس".
ُ
ُ
مجموعتين؛ خصبت
إلى
سمت
وق
البويضات
وأخذت
ُ
إحداها بحيوانات منوية من سايمون ،وخصبت األخرى
بحيوانات منوية من غرايمي.

طرد من عمله فقتل زمالءه وأصاب الشرطة
ً
قــالــت الـسـلـطــات األم ـيــرك ـيــة ،إن مسلحا
أطـلــق الـنــار فــي مستودع منشأة صناعية
ب ـم ــدي ـن ــة أورورا بـ ــواليـ ــة إيـ ـلـ ـيـ ـن ــوي بـعــد

تراجع أعداد المدمنين في الفلبين
ُ
أظـ ـ ـهـ ـ ــر اسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع ن ـ ـشـ ــرت
ن ـ ـتـ ــا ئ ـ ـجـ ــه أ مـ ـ ـ ـ ـ ــس ،أن م ـع ـظ ــم
الفلبينيين يـعـتـقــدون أن عــدد
م ــدمـ ـن ــي ال ـ ـم ـ ـخ ـ ــدرات ت ــراج ــع
بمناطقهم خالل العام الماضي
في أعقاب حملة الحكومة ضد
المخدرات.
ً
ووفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ل ـ ـشـ ــركـ ــة األبـ ـ ـح ـ ــاث
"س ــوشـ ـي ــال ويـ ـ ــذر س ـت ــاش ـن ــز"،
وم ـق ــره ــا م ــان ـي ــا ،فـ ــإن  66فــي

تسريحه ،على األرجــح ،من وظيفته هناك،
فقتل خمسة من زمالئه في العمل وأصاب
خمسة مــن ضـبــاط الـشــرطــة؛ قبل أن تطلق

ً
الشرطة النار عليه فترديه قتيال .وأفــادت
كريستين زيمان قائدة شرطة أورورا بأن
ً
الـمـسـلــح ويــدعــى غ ــاري مــارتــن " 45عــامــا"
ً
عمل لشركة هنري بــرات مدة  15عاما قبل
الحادث ،الذي وقع أمس األول ،في مستودع
الشركة المترامي األطــراف في أورورا التي
ً
تبعد  65كيلومترا غربي شيكاغو.
وأوض ـحــت زي ـمــان ،فــي مؤتمر صحافي
في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية،
أ نــه ليست لديها أي معلومات فــي الوقت
الراهن عما إذا كان للمسلح سجل إجرامي،
بيد أن السجالت العامة أوضحت أن مارتن
أديــن عام  1995بارتكاب هجوم عنيف في
مسيسيبي.
ويـ ـمـ ـث ــل الـ ـهـ ـج ــوم أح ـ ـ ــدث واق ـ ـعـ ــة عـنــف
باستخدام سالح ناري في بلد أصبحت فيه
حوادث القتل الجماعي شائعة.
وجاء الحادث بعد يوم من حلول الذكرى
ً
الـسـنــويــة األولـ ــى لمقتل  17شـخـصــا على
يد مسلح في مدرسة مارجوري ستونمان
دوغ ـ ــاس ال ـثــانــويــة ف ــي ب ــارك ــان ــد بــواليــة
فلوريدا.
(رويترز)

انزلقت وانحرفت في مطار إندونيسي

ال ـم ـئــة م ــن ب ـيــن  1400شخص
استطلعت آراؤهم بين  16و19
ديسمبر الماضي فــي مختلف
أن ـ ـحـ ــاء ال ـ ـبـ ــاد قـ ــالـ ــوا إن ع ــدد
مــدمـنــي ال ـم ـخــدرات تــراجــع في
مـنــاطـقـهــم .وأظ ـهــر االسـتـطــاع
ً
إجماال ،أن  14في المئة قالوا إن
عدد المدمنين في تزايد ،فيما
ذكر  7في المئة أن العدد ظل كما
(د ب أ)
كان دون تغيير.

ق ــال ــت ش ــرك ــة ط ـي ــران لـيــون
إي ــر إن ط ــائ ــرة ركـ ــاب انــزلـقــت
وان ـ ـحـ ــرفـ ــت عـ ــن الـ ـ ـم ـ ــدرج فــي
مطار خارج مدينة على جزيرة
بورنيو اإلندونيسية ،أ مــس،
وسط هطول أمطار غزيرة ،ولم
تسفر الواقعة عن إصابات.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
الشركة ،دانانغ بريهانتورو،
ف ــي ب ـي ــان ،إن ال ـط ــائ ــرة كــانــت

فـ ــي رحـ ـل ــة مـ ــن ج ــاك ــرت ــا إل ــى
بونتياناك ،وعلى متنها 182
ً
راكبا و 7من أفراد الطاقم.
وانزلقت الطائرة ،وهي من
طراز بوينغ  737-800إن .جي،
ع ــن الـ ـم ــدرج ل ــدى مـحــاولـتـهــا
الـهـبــوط فــي مـطــار ســوبــاديــو
ً
ال ــدول ــي الـ ــذي يستقبل ع ــددا
ً
محدودا من الرحالت الدولية.

ُ
«طاقة الرياح» تمزق رئات الخفافيش

عبدالمحسن جمعة

تتنامى بالكويت في اآلونة األخيرة ظاهرة سرقة المسافرين
عـلــى مـتــن ال ـطــائــرات ،وخ ــال فـتــرة الــرحـلــة خــاصــة فــي الــرحــات
ً
المسائية ،وغالبا ال يقوم ضحايا تلك السرقات باإلبالغ عنها ألنهم
ً
يكتشفونها متأخرا ،أو العتقادهم بأنه من المستحيل التعرف
على الجناة بعد انتهاء الرحلة ،وتوجه المسافرين إلى وجهاتهم
المختلفة ،وغالبية من يتعرضون لتلك السرقات هم المسافرون
الخليجيون وبصفة خاصة النساء منهم.
وتنتشر معلومات عن عصابات متخصصة تقوم بالسفر إلى
وجهات محددة في دول الخليج العربي ،وبصفة خاصة الكويت،
وتمكث أليام قليلة ثم تعود إلى موطنها في دول أوروبية وتركيا،
بعد أن تـقــوم بعمليات ســرقــة لمحتويات األغ ــراض الشخصية
للمسافرين ،وينتقون الرحالت التي تقلع في منتصف الليل أو
الفجر ،ليغلب النعاس والنوم أغلب المسافرين ،ويتم إطفاء أضواء
كابينة الطائرة ليستغلوا تلك الفترة لسرقة المسافرين ،سواء
منهم مباشرة أو حاجياتهم مــن الـخــزائــن أعـلــى مقاعد الــركــاب،
وهناك معلومات عن تواطؤ بعض أطقم شركات الطيران مع تلك
العصابات.
وتـنـتـشــر أخ ـبــار عــن ســرقــة مـبــالــغ كـبـيــرة وم ـصــوغــات ذهبية
ومتعلقات مختلفة من المسافرين خالل الرحالت الجوية التي تقلع
من مطار الكويت ،وبصفة خاصة الرحالت الليلية ،وبشكل كبير
على رحالت الخطوط العاملة إلى مدينة إسطنبول التركية ،وبعض
ً
مدن غرب أوروبا ،والرحالت الطويلة إلى أقصى شرق آسيا ،وغالبا
يجد الضحايا أنفسهم بال حول وال قوة ،بعد اكتشافهم السرقة
ً
في مطارات أجنبية بعيدة ،وهم غالبا من الكويتيين والخليجيين
الذين يستهدفون بشكل أساسي من تلك العصابات المنظمة التي
تقوم بتمشيط ركاب الطائرة واختيار ضحاياهم من بينهم.
هذه الظاهرة تتطلب من اإلدارة العامة للطيران المدني أن توعي
المسافرين ،وتضع إعالنات لتشجع من يتعرض للسرقة على أي
رحلة على أن يبلغ اإلدارة عند عودته للبالد ،وأن تشجعه على
عمل محضر إثبات حالة لدى شرطة المطار الذي يصل إليه ،لرصد
شركات الطيران التي تمارس عليها بكثرة هذه األنشطة اإلجرامية،
كما يجب إعالم منظمة "أياتا" بهذه الممارسات اإلجرامية ،ووضع
إجراءات لحماية أمتعة الركاب وأغراضهم الشخصية في خزائن
الـطــائــرة ،ووضــع تنبيه إلــزامــي للركاب عند إطـفــاء اإلض ــاءة في
كابينة الطائرة بالعناية بمقتنياتهم الشخصية ،وعدم ترك األشياء
الثمينة دون رقابة دائمة خالل الرحلة ،وكذلك تحديد مسؤولية
طاقم الطائرة بحفظ األمان للركاب خالل فترة إطفاء تلك اإلضاءة.
ً
وهنا نــود أيـضــا أن نوعي أهلنا فــي الكويت والخليج بأنكم
مستهدفون بسرقات من أشخاص منظمين خالل الرحالت الطويلة
على متن بعض شركات الطيران ،وخاصة في الرحالت الليلية،
لذا ال تتركوا أي أموال أو مقتنيات ثمينة في خزائن الطائرة ،وال
تناموا فـتــرات طويلة فــي الطائرة دون تأمين جيد لحاجياتكم
وأمــوال ـكــم ،كـمــا أن هـيـئــات ال ـط ـيــران الـمــدنــي الخليجية مطالبة
بالتعاون لمكافحة هذه الظاهرة ،وإعداد قوائم بأسماء المسافرين
الذين يشتبه في ممارستهم هذه األنشطة ،أو يتهمهم المسافرون
بقيامهم بتحركات مريبة في الرحالت الجوية ،لمراقبة تحركاتهم
بين المطارات ،ومحاصرة تلك األنشطة اإلجرامية والقضاء عليها.

الثقافة هذا المساء
● الفعالية:

"أغاني من الحجاز"
للفنان محمد المطيري.
الوقت :السابعة مساء.
المكان :مركز اليرموك الثقافي.

وفيات
الجمعة 2019/٢/15
عائشة إبراهيم صالح المذن أرملة يوسف أحمد الدويسان
 84عاما ،شيعت ،الرجال :الشامية ،ق ،9ش ،92م ،18النساء :الشامية،
ق ،9ش ،92م ،12ت99874991 :

محمد ناصر ثامر الخالدي

 79عاما ،شيع ،الرجال :المنقف ،ق ،1ش ،128م ،46النساء :الرقة ،ق،1
ش ،15م ،211ت97739442 ،94003128 :

وداد عبدالعزيز الفايز

 47عاما ،شيعت ،الفيحاء ،ق ،3ش ،34م ،17ت99200442 ،90022283 :
نجيبة عبدالوهاب سليمان الوقيان زوجة عناد فهد سليمان السهلي
 68عاما ،شيعت ،الرجال :ديــوان الوقيان ،الفيحاء ،شــارع دمشق
مقابل إطفاء النزهة ،النساء :السرة ،ق ،2ش ،2م ،19ت99117711 :

السبت 2019/٢/١٦
عبدالله سلمان عبدالله الغانم

 96عاما ،شيع ،الرجال :الفيحاء ،ديوان الغانم ،ق ،2ش ،20م ،11النساء:
الفحيحيل ،ق ،10ش ،22م ،6ت99779084 ،23910402 ،22575939 :

محمد عساف عبدالعالي المطيري

 74عاما ،شيع ،الرجال :العارضية ،ق ،10مقابل منطقة الفردوس ،النساء:
صباح الناصر ،ق ،1ش ،102م ،26ت96916166 ،51177760 :
سالمة جابر دبالن أرملة سلطان فاضل المري
 75عــامــا ،شيعت ،العمرية ،ق ،2الـشــارع األول ،م ،17ت،94000797 :
69986994

يوسف حاجم جاسم العتيبي

 69عاما ،شيع ،الرجال :العقيلة ،ق ،3ش ،340م ،13النساء :صباح السالم،
ق ،10ش ،1ج ،3م ،16ت99119498 ،60329809 ،55030008 :

أنفال محمد عبدالله البلوشي

 21عاما ،شيعت ،الجابرية ،حسينية البلوشي ،ت94443747 :

سواء كان الخفاش من فصيل "ليزلر"
أو "ب ــارب ــاشـ ـتـ ـيـ ـل ــه" أو "ن ــات ــوسـ ـي ــوس
بيبيشتريله" ،يستطيع الباحثان فرانك
أدورف وك ــارس ـت ــن بـ ـ ــراون ،ف ــي ال ـع ــادة،
التعرف على مختلف فصائل الخفافيش
بواسطة طــول وحــدة الموجة الصوتية
ال ـتــي تـطـلـقـهــا لـتـحــديــد م ـســارهــا أث ـنــاء
الطيران.
وهــذه األص ــوات ،التي يتم تسجيلها

بواسطة ميكروفونات خاصة مثبتة أعلى
توربينات الهواء تعتبر األساس للتقارير
التي يعدانها بشأن أنشطة الخفافيش.
وتستخدم عملية المراقبة الصوتية،
التي يقوم بها مكتب شــؤون البيئة في
مدينة بينجن األلمانية لتطوير معادالت
خوارزمية صديقة للخفافيش لتشغيل
م ــزارع الــريــاح .وتستخدم طــاقــة الــريــاح
ً
حاليا لتوفير حــوالــي  18فــي المئة من

إجمالي الكهرباء التي تستهلكها ألمانيا،
ويصح القول ،إنه عندما شرعت البالد
فــي تنفيذ بــرنــامــج لجعلها فــي صــدارة
ال ــدول الـتــي تعتمد عـلــى طــاقــة الــريــاح،
فإنها لم تكن تعرف أن هذه المكانة سوف
تأتي على حساب الخفافيش.
وف ـ ــي ح ـي ــن أن ال ـ ــري ـ ــاح هـ ــي م ـصــدر
ـال من االنبعاثات ،إال
متجدد للطاقة خـ ٍ
ً
أن التوربينات تنطوي أيضا على بعض

التأثيرات السلبية على البيئة ،ومن هذه
الـتــأثـيــرات أنـهــا تتسبب فــي قـتــل أع ــداد
كبيرة من الطيور والخفافيش.
وتتمتع الخفافيش بحماية القوانين
في ألمانيا واالتحاد األوروبــي ،إذ إنها
ت ـس ــدي خ ــدم ــة جـلـيـلــة ل ـل ـن ـظــام الـبـيـئــي
عــن طــريــق الـتـغــذي عـلــى كـمـيــات هائلة
مـ ــن ال ـ ـح ـ ـشـ ــرات ،وم ـن ـه ــا أنـ ـ ـ ــواع ضـ ــارة
بالمحاصيل الزراعية.

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 :

وتتسبب تــوريـبـنــات ال ـهــواء فــي قتل
الخفافيش بواحدة من طريقتين ،أولهما
أن تصطدم تلك الثدييات الطائرة بمراوح
ال ـتــورب ـي ـنــات أث ـن ــاء دورانـ ـه ــا بـســرعــات
عــالـيــة ،أمــا الطريقة الثانية الـتــي تقتل
ً
أعــدادا أكبر بكثير من الخفافيش ،فهي
انـخـفــاض ضغط ال ـهــواء خلف الـمــراوح
مما يؤدي إلى تمزق رئات الخفافيش.
(د ب ا)

اإلعالنات:

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

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

05:07
06:26
12:02
03:14
05:39
06:56

التوزيع:

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

22
10
ً
 11:14ظ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا
 09:10م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 04:25صب ــاحـ ـ ــا
 03:48م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءً

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

