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تعتبرها أداة وفاء وال تأخذ باالتفاقات المكتوبة بين الدائن والمدين
بقلم محمد جاسم الصقر
رئيس مجلس العالقات العربية والدولية

كــانــت الـكــويــت وال ت ــزال تـضــع قـضــايــا الــوطــن العربي
وهمومه على رأس أولوياتها ،وفي القلب منها تقع القضية
الفلسطينية ،الـتــي ال يــرتــاب فــي جـهــاد الـكــويــت بشأنها
إال ُعمي القلوب ذوو الـهــوى ،وال تخطئ عين الــرائــي وال
قلب اللبيب رؤ يــة دعائم السياسة الخارجية لهذا البلد
الواعي للمخاطر من حوله ،التي أرساها سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد ،منذ وطئت قدماه طــرق السياسة
ً
ودهاليزها ،فشاد صرحا من الحكمة والتوازن واالعتدال
ومؤازرة الحق.
بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها مسيرة السياسة
الخارجية للكويت التي تسير على خط مستقيم ال اعوجاج
فيه وال يصاحبه شك أو ريبة وال سيما بعد تحرير البالد
ً
من الغزو العراقي ،فضال عن أشواط طويلة من الدفاع عن
القضايا اإلنسانية في شتى بقاع األرض ...هل لمنصف
عــاقــل أن ي ـصــوب إل ــى تـلــك الـمـسـيــرة س ـهــام الـنـقــد ال ــاذع
والتجريح غير المبرر في موضوع الصورة الجماعية التي
ظهر بها ممثل الكويت في مؤتمر "وارسو األخير"؟! وهل
من المنطقي ،مع كل ما تفعله الكويت لقضايا أمتها ،أن
يصل التعصب لدى البعض إلى درجة اتهامها بالتخلي
عن ثوابت األمة وقضاياها؟!
إن مشاركة الكويت في ذلك المؤتمر ،وبتمثيل أقل من
ً
مستوى تمثيل األش ـقــاء ،كــانــت منطقية ج ــدا وفــي إطــار
موقفها من القضية الفلسطينية ...ففيم أخطأت الكويت؟
وهــل كــان على ممثلها أن ينسحب مــن الـصــورة فيسبب
لـبــاده اإلح ــراج أمــام الحليفة الكبرى الــواليــات المتحدة
وبولندا مستضيفة االجتماع؟ هل كان عليه ،وهو يمثل
ب ـ ــاده ،أن يـفـســد الـمــؤتـمــر ال ــداع ــي إل ــى مـنــاقـشــة قضايا
ً
المنطقة ،فــي و قــت استبشر الكثيرون بــه وبفتحه عهدا
ً
جــديــدا مــن الـســام وتسوية تلك القضايا وفــي مقدمتها
القضية الفلسطينية؟
ً
وإذا سـلـمـنــا ج ـ ــدال بـصـحــة مـنـطـقـكــم ووج ـه ــة نـظــركــم
ب ــاالن ـس ـح ــاب م ــن ك ــل م ـح ـفــل دول ـ ــي يـ ـش ــارك ف ـيــه ال ـك ـيــان
الـصـهـيــونــي ،ف ــإن عـلــى ال ـكــويــت أن تـنـسـحــب عـلــى الـفــور
مــن كــل المنظمات العالمية؛ كــاألمــم المتحدة ،وصندوق
النقد الــدولــي ،واالتـحــاد البرلماني الــدولــي ،واالتـحــادات
الرياضية العالمية ،فتعيش بمنأى عن العالم ،وتفقد كل
منبر تستطيع أن تصدح بالحق من خالله ...فهل هذا ما
تريدون؟ وهل هكذا تورد اإلبل؟!
كان أحرى بكل غيور أال يسارع إلى النقد والتأزيم ،وكان
أجدى ببعض نوابنا وأولى أن يجتمعوا مع الحكومة في
لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ،كما هي اآللية المعتادة
في مثل هذه األمــور ،ليسألوها عن مغزى هذه المشاركة
وعن المصالح العليا من ورائها.
فـبــالـلــه عـلـيـكــم ،ال ت ــزاي ــدوا ع ـلــى ال ـكــويــت ف ــي ُالقضية
الفلسطينية ،فهي الحريصة عليها ،و هــي ا لـتــي أ سست
حركة فتح على أرضـهــا ،ولــم َ
تنس منظمة التحرير هذا
األمر ،فكيف تنسونه أنتم؟! واذكروا -غير بعيد -كيف دافعت
الكويت عن حقوق الفلسطينيين حين حصلت على مقعد
في مجلس األمن ،ولتعلموا بأن لصاحب السمو أمير البالد
ثوابته اإلسالمية والقومية التي ال تتأثر بمؤتمر أو دعوة
أو صياح ...وما كل ما ُيعرف يقال.

دوليات

•  2063قضية للشيكات في  2018بزيادة  500شكوى على المسجلة بـ 2017

●

حسين العبدالله

مع ارتفاع معدالت جرائم إصدار شيكات من دون رصيد
خالل عام  ،2018الذي سجلت فيه نيابة الشؤون التجارية
نحو  2063شكوى في هذا الصدد ،بزيادة أكثر من 500
قضية على ما ُسجل في  ،2017أكــدت مصادر مطلعة أن
النيابة متمسكة بأحكام قانون الجزاء ،التي تعتبر الشيك
أداة وفاء ال ضمان ،وتجرمه إذا كان من غير رصيد.
وأوضحت المصادر أن النيابة ال تأخذ بما يتمسك به
البعض في التحقيقات بوجود اتفاق مكتوب بين الدائن
ً
والمدين على اعتبار الشيك ضمانا من خالل اإلشارة إلى
رقمه وقيمته والبنك المسحوب منه.
وأرجعت المصادر أسباب ارتفاع جرائم الشيكات بدون

رصيد إلى عاملين ،أولهما زيادة عدد الشيكات التي يبرر
أصحابها أنها شيكات ضمان ،وتزيد مبالغ إجماليها
على  5ماليين دي ـنــار ،وآخــرهــا نمو األنـشـطــة التجارية
داخل البالد.
ولـفـتــت إل ــى أن تجنيح جــريـمــة إصـ ــدار الـشـيــك بــدون
رصيد ،بعدما كانت جناية تزيد عقوبتها على  3سنوات،
لم ينجح في خفض معدالت ذلك النوع من الجرائم ،غير
ً
النيابة لها بسبب تقادمها
أنه قلل
عمليا نسبة استقبال ّ
ً
بـ  4أشهر بدال من  10سنوات ،وخفض العقوبات الصادرة
بحق مرتكبيها لتكون أقل من  3أعوام.
وعــن تأييد النيابة العامة لرفع مــدة التقادم في هذه
ال ـق ـضــايــا ،قــالــت ال ـم ـص ــادر إن م ــدة ال ـح ـمــايــة الـجـنــائـيــة
للشيكات الخالية من الرصيد أربعة أشهر تبدأ من تاريخ

«االستئناف» تدين 14
ً
مسؤوال في «تيماس»
●

حسين العبدالله

أسدلت محكمة االستئناف الجزائية ،أمس ،الستار على قضية
ً
شركة تيماس العقارية ،المتهم على ذمتها  17شخصا ،إذ قضت
بحبس  14منهم ،وتغريمهم وشركة أخرى متصلة بـ«تيماس»،
 4ماليين ديـنــار ،مــع تأييد قــرار النيابة بالتحفظ على أمــوال
الشركتين وحساباتهما.
وقضت المحكمة ،برئاسة المستشار علي الــدريــع ،بحبس
الـمـتـهــم األول ،وه ــو وافـ ــد غـ ــادر ال ـب ــاد 10 ،س ـن ــوات ،وسـجــن
المتهمين من الثاني إلى الـرابع عشر  5سنوات ،وجميعهم مع
الشغل والنفاذ ،في حين أيدت حبس باقي المتهمين والغرامة
المحكومين بها من محكمة أول درجة.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم غسل األموال،
والنصب العقاري على أموال المواطنين والمقيمين ،واالستيالء
على  109ماليين دينار ،إال أنهم أنكروها.
مــن جــانــب آخ ــر ،قـضــت محكمة ال ـج ـنــايــات ،أم ــس ،بــرئــاســة
الـمـسـتـشــار مـحـمــد غ ــازي ال ـم ـط ـيــري ،بـحـبــس م ـســؤولــة مالية
بالمكتب الصحي بواشنطن  7سنوات مع الشغل والنفاذ ،بتهمة
تسهيل االستيالء على  875ألف دوالر ،وإلزامها رد ضعف المبلغ.

إتمام بيع حصة «شركة
البورصة» للقطاع الخاص...
وتطلع لقيمة مضافة مستقبلية
للسوق المالي
١٣-١٢

إصدار الشيك إذا كان من داخل البالد ،و 6أشهر إذا كان من
خارجها ،مبينة أن تلك المسألة يقررها المشرع ،وأن طول
مدة التقادم يعني تقديم العديد من هذه الشيكات ،وزيادة
ً
عدد القضايا ،التي وإن سقطت جنائيا بمضي  4أشهر،
فإن للمستفيد اللجوء إلى القانون التجاري للمطالبة بها.
ودعــت الـمـصــادر الـمـشـ ّـرع إلــى تعديل قــانــون التجارة
بما يسمح بــزيــادة مــدة التقادم للشيكات للمطالبة بها
ً
تجاريا أمام المحاكم ،إذ تسقط بمضي  6أشهر ،ليتعين
ً
مثال تقريرها بـ  3سنوات كما هو معمول به في دعوى
الرجوع عن التعويض؛ إذ ال يمكن إهــدار حقوق التاجر
ً
بمضي  6أشهر ،وخصوصا أن العرف التجاري يقتضي
ســداد الشركات أو التجار لديونهم على دفعات ،وتكون
ً
الشيكات سندا للمطالبة بها ألنها تقوم مقام النقود.

٢٦
محمد بن سلمان
في باكستان لتعزيز
تحالف اقتصادي
وعسكري

ةديرجلا
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األمير يرعى حفل تخريج الطلبة الضباط بكلية الشرطة اليوم

ً ً
سموه استقبل ولي العهد والغانم والمبارك والمطاوعة وناصر الصباح ووفدا صينيا
استقبل صــاحــب الـسـمــو أمير
البالد الشيخ صباح األحـمــد ،في
قصر بيان صباح أمس ،سمو ولي
العهد الشيخ نواف األحمد.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـبــل سـ ـم ــوه ،رئـيــس
مجلس األمة مرزوق الغانم ،ورئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر
المبارك ،ورئيس المجلس األعلى

صاحب السمو يهنئ كوسوفو
بالعيد الوطني
بعث سمو أمـيــر الـبــاد الشيخ صـبــاح األح ـمــد ،ببرقية
تهنئة إلى رئيس جمهورية كوسوفو هاشم ثاتشي ،عبر
فيها سموه عــن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني
ً
لبالده ،متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،ورئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

للقضاء ورئيس محكمة التمييز
ورئـ ـي ــس ال ـم ـح ـك ـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة
المستشار يوسف المطاوعة.
واستقبل سموه ،النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
الشيخ ناصر صباح األحمد ،ونائب
رئيس مجلس اإلصــاح والتنمية
التابع للرئاسة بجمهورية الصين
الـشـعـبـيــة تـيـنــغ ج ــي ج ــه والــوفــد
ال ـمــرافــق ،وذل ــك بمناسبة زيــارتــه
للبالد ،حيث نقل تحيات وتقدير
الرئيس الصيني شي جين بينغ
وتمنياته لسمو األم ـيــر بموفور
الصحة والعافية ولشعب الكويت
دوام التقدم والتطور.
وحمله سموه تحياته وتقديره
للرئيس جين بينغ وتمنياته له
بــدوام الصحة والعافية وللشعب
الصيني الصديق المزيد من التقدم
واالزدهار.
حـضــر الـمـقــابـلــة وزيـ ــر ش ــؤون
الديوان األميري الشيخ علي الجراح
ورئيس جهاز تطوير مدينة الحرير

استقباالت ولي العهد

برقية تعزية
م ــن جــانــب آخـ ــر ،بـعــث سـمــوه،
بـ ـب ــرقـ ـي ــة تـ ـع ــزي ــة إلـ ـ ـ ــى ال ــرئـ ـي ــس
ال ـم ـصــري ع ـبــدال ـف ـتــاح الـسـيـســي،
عـ ـب ــر ف ـي ـه ــا س ـ ـمـ ــوه ع ـ ــن خ ــال ــص
ت ـ ـع ـ ــازي ـ ــه وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادق م ـ ــواس ـ ــات ـ ــه
بضحايا الهجوم اإلرهــابــي الذي
اسـتـهــدف نقطة أمنية فــي شمال
سـيـنــاء وال ـ ــذي أس ـفــر ع ــن سقوط
ع ــدد م ــن الـضـحــايــا والـمـصــابـيــن
ً
الـعـسـكــريـيــن ،م ـعــربــا س ـم ــوه عن
استنكار الكويت وإدانتها الشديدة

ً
مستقبال الوفد الصيني أمس بحضور النائب األول
األمير
لهذا العمل اإلرهابي الشنيع الذي
استهدف أرواح األبــريــاء اآلمنين
وزعزعة األمن واالستقرار في البلد
الشقيق وتأييدها لكل ما يتخذه
مــن إجـ ـ ــراءات لـلـحـفــاظ عـلــى أمنه
واستقراره.

آل خليفة :مبادرات األمير
تستهدف صالح اإلنسانية

ولي العهد مستقبال المبارك أمس
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد،
بقصر بـيــان صـبــاح أم ــس ،رئـيــس مجلس األمــة
مرزوق الغانم ،ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
جــابــر ال ـم ـبــارك ،وال ـنــائــب األول لــرئـيــس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد.

"الصبية" وجزيرة بوبيان فيصل
المدلج.
م ـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـت ـف ـضــل
سـمــو أم ـيــر ال ـبــاد الـقــائــد األعـلــى
للقوات المسلحة فيشمل برعايته
وحضوره حفل تخريج الدفعة الـ 45
من الطلبة الضباط بكلية الشرطة
وذلك في تمام الساعة العاشرة من
صباح اليوم ،في ميدان أكاديمية
سعد العبدالله للعلوم األمنية.

كما استقبل سموه ،نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي ــر الـخــارجـيــة الشيخ صـبــاح الـخــالــد ،ونائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد
الجراح ،ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

أشــاد رئيس ال ــوزراء البحريني األمير خليفة بن سلمان ال
خليفة ،أمس ،بالدور الذي يضطلع به سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحـمــد ،ومـبــادراتــه الخيرة التي تستهدف كــل مــا فيه
صالح اإلنسانية وشعوب المنطقة والعالم.
وأعلنت وكــالــة األنـبــاء البحرينية (بـنــا) ،أن ذلــك جــاء خالل
استقبال األمير خليفة بن سلمان عميد السلك الدبلوماسي
سفير الكويت لدى البحرين الشيخ عزام الصباح ،مؤكدا مكانة
دولة الكويت الشقيقة بأميرها وشعبها في نفوس أهل البحرين.
وأشاد بخطوات النهضة التي قطعتها الكويت ،والتي شملت
مختلف المجاالت والصعد ،مضيفا أن العالقة بين البحرين
والكويت "راسخة ومتجذرة في تاريخ البلدين".
وذكر أن "أفراح الكويت هي أفراح للبحرين ،وإنجازاتها تبعث
على الـفـخــر ،وتشكل مـصــدر اع ـتــزاز لــدى البحرين وشعبها"،
واص ـفـ ًـا عــاقــة البلدين أنـهــا "أخــويــة ووط ـيــدة ،وتجمع بيننا
األواصر المشتركة ومن قبلها المحبة والمودة".
وأشـ ـ ــار األمـ ـي ــر خ ـل ـي ـفــة ب ــن س ـل ـمــان إلـ ــى م ـس ــار ال ـعــاقــات
ال ـب ـحــري ـن ـيــة -ال ـكــوي ـت ـيــة ،وم ــا ت ـش ـهــده م ــن ن ـمــو وتـ ـط ــور فــي
مختلف الـمـجــاالت والـصـعــد ،مــؤكــدا أن "هــذه الـعــاقــة أزلـيــة،
ولها محطاتها التي نفاخر بها لما تعكسه من أخوة صادقة
ومحبة بين األشقاء".

وأكـ ــد س ـم ــوه م ــوق ــف الـكــويــت
الــرافــض لــإرهــاب بكافة أشكاله
ً
وصـ ــوره ،ســائــا سـمــوه الـمــولــى
تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع
رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم
جميل الصبر وحسن العزاء وأن

ي ـم ــن ع ـل ــى ال ـم ـص ــاب ـي ــن ب ـســرعــة
الشفاء والعافية.
ف ــي ال ـس ـيــاق ،أع ــرب ــت الـكــويــت
ع ـ ـ ــن إدان ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا واس ـ ـت ـ ـن ـ ـكـ ــارهـ ــا
ال ـش ــدي ــدي ــن ل ـل ـه ـجــوم اإلره ــاب ــي
ضد أحد المراكز األمنية بشمال

س ـي ـن ــاء وأك ـ ـ ــد مـ ـص ــدر م ـس ــؤول
فــي وزارة الـخــارجـيــة ،فــي بـيــان،
وقــوف الكويت إلــى جانب مصر
وتــأي ـيــدهــا ال ـت ــام ف ــي م ــا تـتـخــذه
مـ ــن إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ل ـح ـم ــاي ــة أم ـن ـهــا
واستقرارها.

جهاز «الحرير» :مبادرة «الحزام
والطريق» تتوافق مع رؤية الكويت
قال الرئيس التنفيذي لجهاز تطوير مدينة الحرير
"الصبية" وجــزيــرة بوبيان فيصل المدلج ،إن زيــارة
ً
الوفد الصيني للكويت تأتي تفعيال لمذكرة التفاهم
بين البلدين والمتعلقة بإنشاء بوضع اآلليات لتطوير
مشروع الحرير ،التي تعكس رؤية سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي
وتجاري وثقافي إقليمي ودولي.
وأضـ ـ ــاف ال ـم ــدل ــج ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي أم ــس،
بمناسبة زيارة الوفد الصيني ،الذي يضم  35شخصية
من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية الصينية
برئاسة الــوزيــر نينيغ جي جه نائب رئيس مجلس
الدولة للتنمية واإلصــاح التابع للرئاسة الصينية،
إن تـلــك ال ـخ ـطــوات تــأتــي تلبية لــرغـبــة سـمــو األمـيــر
السامية في مشاركة الكويت بمشروع طريق الحرير،
الذي سيعمل على استعادة الكويت دورها التجاري
واالقتصادي في المنطقة ،السيما أنها تتمتع بموقع
جغرافي متميز.
وأوضح أن الكويت ثمنت مبادرة الحزام والطريق
التي أطلقتها الصين ،لما فيها من توافق وتالق مع

االستراتيجية المستقبلية لرؤية كويت .2035
وأك ــد أن اللجنة التوجيهية الصينية الكويتية
المعنية بـوضع اإلطار العام والمخططات والدراسات
ستعقد بحضور مجلس التنمية واإلصالح الصيني
ومعهد التخطيط الـمــدنــي الصيني وبـنــك التنمية
الـصـيـنــي وال ـج ـم ـع ـيــة الـصـيـنـيــة لـمـنــاطــق التنمية
وعــدة شركات حكومية صينية في مقدمتها شركة
المواصالت الحكومية الصينية والهيئات الحكومية
المعنية بالبنى التحتية والمشاريع العمالقة.
وذكر المدلج أنه زار الموقع برفقة الوفد الصيني
عبر طائرات مروحية انطلقت من قاعدة عبدالله المبارك
لجزر بوبيان ووربة وفيلكا ،وكذلك جزء من الصبية
لالطالع على موقع مدينة الحرير إضافة إلى موقع
ميناء مبارك ،وذلك لتكوين تصور متكامل على أرض
الواقع للوفد ،مما يتيح لهم خلق األفكار واالبتكارات
المنشودة على مستوى الطموح ،التي ستناقش أثناء
ً
عقد جلسة المباحثات للمضي قدما في ترتيب وإرساء
قــواعــد الخطة المستقبلية لتنفيذ وإنـشــاء مشروع
مدينة الحرير.

الكويت :ندعم دور القطاع الخاص في التنمية
أكد نائب محافظ الكويت لدى الصندوق
ال ــدول ــي للتنمية الــزراع ـيــة (ايـ ـف ــاد) ،أمــس،
استمرار الكويت في دعم مهمة الصندوق
ومبادراته الجديدة لتحفيز ومساعدة دور
القطاع الخاص في التنمية الذي يتماشى
مـ ــع دورهـ ـ ـ ــا الـ ــرائـ ــد فـ ــي ال ـع ـم ــل ال ـت ـن ـمــوي
واالنساني.
وذكر ممثل الكويت في مجلس محافظي
الصندوق ونائب المدير العام للصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية مروان
الغانم لـ "كونا" بمناسبة مشاركته في أعمال
الـ ــدورة  42لمجلس مـحــافـظــي (ايـ ـف ــاد) ،أن
المجلس الــذي أقــر التجديد الـحــادي عشر
لموارد الصندوق استحدث صندوقا مبتكرا
لتشجيع القطاع الخاص الريفي في الدول
النامية.
وأشــار الــى ان الـظــروف الدولية الحالية

الناجمة عن "سياسات ضيقة" لبعض الدول
التي تربط مساهماتها التنموية بأجنداتها
الخاصة باإلضافة الى شح الموارد المالية
المتاحة ألقيا بظاللهما على أعمال المؤتمر
السنوي لمجلس المحافظين هذا العام ومن
ثم على قدرة الصندوق على القيام بالمهمة
الفريدة المنوطة به.
وأوضح الغانم أن الكويت رغم ذلك فإنها
بجانب مجموعة الدول المصدرة للبترول
(أوب ــك) داخــل الصندوق ملتزمة بمواصلة
دعم الوكالة الدولية التنموية ودورها الذي
ال غنى عنه الــى أقـصــى حــد ممكن ،مشيرا
إلى أن مساهمات الكويت في تمويل موارد
(ايفاد) تجاوزت  200مليون دوالر حتى اآلن.

أجندة 2030
وأع ـ ـ ـ ـ ــرب مـ ـمـ ـث ــل ال ـ ـكـ ــويـ ــت فـ ـ ــي م ـج ـلــس

المحافظين عن تفاؤله رغم اآلثار السلبية
ل ـل ـت ـحــوالت ال ـس ـيــاس ـيــة الـمـحـيـطــة ب ـ ــادراك
الجميع في نهاية المطاف بأهمية الصندوق
ودوره الحيوي واستمرار المجتمع الدولي
في دعــم مهمته الكبيرة في تنمية القطاع
ال ــزراع ــي وال ـم ـنــاطــق الــري ـف ـيــة األوس ـ ــع في
العالم الضرورية لبلوغ أهداف أجندة 2030
للتنمية المستدامة.
وق ــال ان شــراكــة الـكــويــت مــع (اي ـفــاد) من
خ ــال الـصـنــدوق الـكــويـتــي بــوصـفــه ال ــذراع
التنموية لسياسة الكويت الخارجية "شراكة
خاصة" كون الكويت من طليعة المبادرين
إلن ـشــاء (اي ـف ــاد) كـمــا تـعــد اح ــدى الـشــراكــات
الـمـتـعــددة وال ـت ـعــاون الــوثـيــق مــع مختلف
المؤسسات المالية التنموية كالصندوق
األفريقي والبنك الدولي وغيرهما.

«اإلعالم» تطلق حملة ترويج لـ «رؤية »٢٠٣٥
أعلنت وزارة اإلعالم إطالق حملة تسويقية
واس ـع ــة ،تــزام ـنــا م ــع األع ـي ــاد الــوطـنـيــة ،وعبر
مختلف وسائل اإلعالم ،ترويجا لخطة التنمية،
فــي إطــار رؤيــة الكويت  ،2035التي دعــا إليها
سمو أمير البالد.
وفي هذا الصدد ،قال وكيل الوزارة بالتكليف
ورئيس فريق الدعم اإلعالمي لخطة التنمية،
محمد العواش ،في تصريح صحافي ،إن "الوزارة،

وبــال ـشــراكــة م ــع الـمـجـلــس األع ـل ــى للتخطيط
والتنمية ،دشـنــت الحملة بـهــدف إب ــراز ركائز
خطة التنمية" ،موضحا أن "إطالق الحملة يأتي
بتوجيهات ومتابعة مباشرة من وزير اإلعالم
وزيــر الــدولــة لشؤون الشباب محمد الجبري،
الــذي أكــد أهمية هــذه الحملة ،ودوره ــا الفعال
في إبراز الوجه الحضاري للكويت ،تزامنا مع
األعياد الوطنية".

وأضاف أن "الحملة تبرز ركائز خطة التنمية
الـسـبــع تـحــت ع ـنــوان (كــويــت ج ــدي ــدة) ،والـتــي
تتضمن إدارة حكومية فاعلة ،واقتصادا متنوعا،
وبنية تحتية متطورة ،وبيئة معيشية مستدامة،
ومكانة دولية متميزة ،ورأسمال بشري إبداعي،
ورعاية صحية عالية الجودة".

دلبلا
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
»اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ« :اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺿﺮورة ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
اﻟﺼﺮﻋﺎوي اﻓﺘﺘﺢ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ »اﻷراﺑﻮﺳﺎي« ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
أﻛــﺪ رﺋﻴﺲ دﻳ ــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻋﺎدل اﻟﺼﺮﻋﺎوي أﻫﻤﻴﺔ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﻲ
واﻹداري ﻟ ـﻀ ـﻤ ــﺎن اﻻ ﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدة
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ وﺗـﻘـﻴـﻴــﻢ اﻟـﺤــﺎﺿــﺮ
واﺳﺘﺸﺮاف آﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺮﻋـ ـ ـ ــﺎوي ﻓ ــﻲ
اﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎح اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎع اﻟ ـﻌ ــﺎﺷ ــﺮ
ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﻟـﻠـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ ﻟــﻸﺟ ـﻬــﺰة
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﺮﻗ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ
واﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ )اﻷراﺑـ ـ ــﻮﺳـ ـ ــﺎي(
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد أﻣــﺲ ،إن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﺗﺮﺗﻴﺐ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ
ﻗ ــﺎل اﻟــﻮﻛ ـﻴــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﺰروﻋﻲ إﻧــﻪ أﺻﺒﺢ ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة
اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ أوﻟــﻮﻳــﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ
واﻟﺘﺪﻗﻴﻘﻲ.
وأﺿ ـ ــﺎف اﻟـ ـﻤ ــﺰروﻋ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ
اﻣـ ــﺲ ﻋ ـﻠــﻰ ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح اﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻘــﺔ اﻟـﻨـﻘــﺎﺷـﻴــﺔ
ﺣﻮل اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أن اﻻﺗﺠﺎه
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ أﺻﺒﺢ ﻣﺴﺘﻨﻔﺪا ﻟﻠﻮﻗﺖ ،وأﻗﻞ

ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ،ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻄﻮرا ﻫﺎﺋﻼ ﺟﺮاء
زﻳــﺎدة اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
واﺷﺎر اﻟﻰ أن أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻇﻬﺮ وﻓﻖ أﺳﻠﻮب
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻢ اﻧﺘﻬﺎج ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻷوﻟــﻮﻳــﺎت ﺳــﻮاء ﻓﻲ ﺧﻄﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ أو
أﺛ ـﻨــﺎء ﺗــﺪﻗـﻴــﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ ﺑـﻬــﺪف اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ذات اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ.

ً
ﻳ ـﺴ ــﺎﻫ ــﻢ أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻻرﺗ ـ ـﻘـ ــﺎء
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﻬـ ـﻨ ــﻲ ﻟ ـﻤ ــﻮاﻛ ـﺒ ــﺔ
أﺣـ ـ ـ ــﺪث اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻄ ـ ــﻮرات ،وأﻓـ ـﻀ ــﻞ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ً
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻹدارة
ً
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺳﺒﻴﻼ ﻟﻼرﺗﻘﺎء
وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺄﻣﻮل.
وأﺿﺎف أن "ﺣﺮص ﻣﻨﻈﻤﺘﻨﺎ
اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﺸـﻜـﻴــﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺨ ـﻄ ـﻴ ــﻂ اﻻﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠ ــﻲ
ﻟـﻠـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ وﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ أﻫــﺪاﻓ ـﻬــﺎ
وﻣ ـﻬ ــﺎﻣ ـﻬ ــﺎ واﺧ ـﺘ ـﺼ ــﺎﺻ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ
ﺳـ ـ ــﺎﻫـ ـ ــﻢ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺗـ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴ ــﻖ ﻫ ـ ــﺪف
اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ ﻻﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﺔ
اﻻﺳ ـ ـﺘـ ــﺮاﺗ ـ ـﻴ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮات
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ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺨﻄﻂ
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ ﺿ ــﺮورة إﺳﻬﺎم
اﻷﺟ ـ ـﻬـ ــﺰة اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ اﻟـﺸـﻘـﻴـﻘــﺔ

إﻃﻼق ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻓﺎق اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

أﻃـ ـﻠـ ـﻘ ــﺖ اﻻﻣـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟ ـﻠـﺘ ـﺨ ـﻄـﻴــﻂ
واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣ ــﻊ ﻣـﻌـﻬــﺪ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻟﻼﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻻﻧﻤﺎﺋﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻓــﺎق اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﺻ ـﺒ ــﺎح أﻣ ـ ــﺲ ،ﻓ ــﻲ ﻣـﺒـﻨــﻰ ﻣـﻌـﻬــﺪ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻟﻼﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
وأﻛ ـ ـ ــﺪ اﻻﻣ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻻﻋ ـﻠ ــﻰ
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻬﺪي ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ان اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺟﺎء ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟــﻸﺑ ـﺤــﺎث اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﺔ ﺗـﺘــﻮﻳـﺠــﺎ ﻟ ـﻬــﺬه اﻟـﺸــﺮاﻛــﺔ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وأﺿـ ــﺎف ان وﺛـﻴـﻘــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﺗﻀﻤﻨﺖ
ﻋـ ــﺪة ﻣ ـﺨ ــﺮﺟ ــﺎت ﺗ ـﻬ ــﺪف ﻹﺻ ـ ـ ــﺪار اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ
اﻟـﺨــﺎص ﺑــﺮؤﻳــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻟﻸﻋﻮام اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎج
واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﻬﻼك وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﺪث

ﻋﺎدل اﻟﺼﺮﻋﺎوي

ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻓ ــﺎﻋ ــﻞ ﻓـ ــﻲ ﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ ﻛــﻞ
وﺳـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ــﺪﻋـ ـ ــﻢ ﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ـﺘ ـﻨــﺎ
اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ واﻷﻣ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻠﺠﺎن ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ أن
ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺤﻘﻘﺔ وﻣﻨﻔﺬة ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ

اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻔﻲ :اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ
●

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ إﻃﻼق ﺗﻘﺮﻳﺮ »آﻓﺎق اﻟﻄﺎﻗﺔ«
اﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ.
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،أﻛﺪت اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺳﻤﻴﺮة اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻤﺮ،
ان ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫــﺬا اﻟـﻌــﺎم ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺛﻼﺛﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋ ـﻠــﻰ ازدﻫـ ــﺎرﻫـ ــﺎ وﻫ ــﻲ اﻟ ـﺤ ــﺎﺟ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺗـﻨــﻮﻳــﻊ
اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻫــﺎ اﻟـﻤـﻌـﺘـﻤــﺪ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ،وﺗﺤﻔﻴﺰ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ّ
ﻓﻌﺎل ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ

ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة.
وﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻛــﺪ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻷﻣ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻹﻧ ـﻤــﺎﺋــﻲ إدوارد ﻛﺮﻳﺴﺘﻮ،
ان اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ ﻳـﻀـﻄـﻠــﻊ ﺑ ــﺪور اﻟ ـﺤــﺎﻓــﺰ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد وﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﺑ ـﻴــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻹﻧ ـﻤــﺎﺋــﻲ اﻟ ـﻬــﺎدﻓــﺔ ﻟــﺪﻋــﻢ ﺷـﻌــﺐ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

ً
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وﻓﻘﺎ ﻷوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ
ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻛﻔﺎءة وﻣﻬﻨﻴﺔ.
وأﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮورة ﺣ ـ ـ ــﺮص
اﻷﺟﻬﺰة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺄﺗﻲ ﺧﻄﻄﻬﺎ
اﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺘــﻮاﻓ ـﻘــﺔ ﻣﻊ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﻂ اﻻﺳ ـ ـﺘـ ــﺮاﺗ ـ ـﻴ ـ ـﺠـ ــﻲ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ وﺗـ ـﺤ ــﺎﻛ ــﻲ اﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮار
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﺎﻋﻞ "ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺘﻨﺎ
وﻣ ـﺒــﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ "اﻷﻧـﺘــﻮﺳــﺎي"
ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎﻻت واﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ
ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻈﻤﺘﻨﺎ
ﻷﻫ ــﺪاﻓـ ـﻬ ــﺎ وﻳ ـﻌ ـﻴ ــﻦ أﺟ ـﻬــﺰﺗ ـﻨــﺎ
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻘﺎء اﻟﻤﻬﻨﻲ
وأداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ.
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ ﺣــﺮص اﻟــﺪﻳــﻮان
ﻃ ـ ـ ــﻮال ﻓـ ـﺘ ــﺮة ﺗـ ــﺮؤﺳـ ــﻪ ﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
اﻟـﻤـﺨـﻄــﻂ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠــﻲ ﻣﻨﺬ
ﻧ ـﺸ ــﺄﺗ ـﻬ ــﺎ ﻛ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻋ ـﻤ ــﻞ ﺣـﺘــﻰ
اﻵن ﻋ ـﻠــﻰ اﻹﺳـ ـﻬ ــﺎم اﻟـﻤـﺒــﺎﺷــﺮ
ﻓ ــﻲ وﺿـ ــﻊ وﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ اﻟـﺨـﻄــﻂ

اﻻﺳ ـ ـﺘـ ــﺮاﺗ ـ ـﻴ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ
واﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺮص ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗـ ــﻮاﻓـ ــﻖ ﺗـﻠــﻚ
اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﻂ ﻣـ ــﻊ ﺧ ـﻄ ــﻂ وأﻫـ ـ ــﺪاف
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ "اﻷﻧﺘﻮﺳﺎي".
وأﺷ ــﺎد اﻟـﺼــﺮﻋــﺎوي ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ
اﻟ ـﻔــﺎﻋــﻞ واﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء ﻣﻊ
ﻣﺒﺎدرة ﺗﻨﻤﻴﺔ "اﻷﻧﺘﻮﺳﺎي" وﻣﺎ
ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟـﻨـﺸــﺎط ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وإﻋــﺪاد اﻟﺨﻄﻂ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ.
وﻳ ـﻬــﺪف اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع اﻟﻌﺎﺷﺮ
ﻟﻠﺠﻨﺔ "اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ"
اﻟــﺬي ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺧﻤﺴﺔ أﻳــﺎم إﻟﻰ
اﻻﻃ ـ ـ ــﻼع ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻧ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ
اﻟﻠﺠﺎن واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻫﺪاف
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2018
وإﺑـ ـ ــﺪاء اﻟ ـﻤــﻼﺣ ـﻈــﺎت ﺑـﺸــﺄﻧـﻬــﺎ
وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وإﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي.

أﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ان "اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﻳﺮﻓﺾ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ اﻟﻌﺪو اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ".
وﻗ ــﺎل ﺑــﺎﻗــﺮ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ان "ﻫ ــﺬا اﻟـﻌــﺪو اﻟـﻴـﻬــﻮدي ﻣﺤﺘﻞ
ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ واﻷراﺿــﻲ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻗﺎم ﺑﻄﺮد أﺻﺤﺎب اﻷرض،
واﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﻢ دون وﺟﻪ ﺣﻖ ،ﻛﻤﺎ وﻗﻒ ﻫﺬا اﻟﻌﺪو ﺿﺪ ﻗﺮارات
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ" ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان "اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ أﻋﻠﻨﻮا ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة
أﻣﻴﺮﻛﺎ ان اﻟﻘﺪس اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺳﺘﻜﻮن ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻴﻬﻮدي إﻟﻰ اﻷﺑﺪ ،وﻫﺬا ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ
ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻳﻀﺎ".
وأﺿﺎف ﺑﺎﻗﺮ :ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻣﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﺈن اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﻳﺆﻛﺪ
رﻓﻀﻪ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ اﻟﻜﻴﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا "اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻌﻬﻢ
ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ وﺷﺮﻋﻴﺔ" ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ "ﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮب واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮة وﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮدة
إذا ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻻﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺪو ،ﻻﺳﺘﺮﺟﺎع اﻷراﺿﻲ
اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ؛ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ وﺳﺎﺋﺮ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻐﺘﺼﺒﺔ".

أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ

اﻷذﻳﻨﺔ :ﻧﺪﻋﻢ إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ
ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ،ﺳ ــﺎﻟ ــﻢ اﻷذﻳ ـ ـﻨـ ــﺔ ،إن اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺎت
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻐ ـ ـﻴـ ــﺮات اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ــﻖ ﺑ ــﺄﻣ ــﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺳﺮﻳﺘﻬﺎ أﺿﺤﺖ داﻓﻌﺎ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ
ﻗﺮاﺻﻨﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
وأﺿ ــﺎف اﻷذﻳ ـﻨــﺔ ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺧ ــﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ
ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ اﻷول ،اﻟﺬي
ﻧﻈﻤﺘﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮﻳﺖ ﻫﺎﻛﺮز ،أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻮاﺟﻪ
ﺗـﺤــﺪﻳــﺎ ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟـﻬــﺬا اﻟـﺨـﻄــﺮ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟــﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺟﻬﻮد اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وذﻛـ ــﺮ أن اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﺗ ـﺤــﺮص ﻋـﻠــﻰ اﻻﺳـﺘـﻌــﺎﻧــﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮات اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻷﻣــﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺿﻤﻦ إ ﻃــﺎر
أﻣ ـﻨ ــﻲ ﻣ ـﺘ ـﻜــﺎﻣــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت واﻹﺟـ ـ ـ ــﺮاءات
واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ

دﻓﺎع وﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ﻋﻠﻰ
اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻬﺠﻤﺎت
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ــﻸﻣ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﺒــﺮاﻧــﻲ ﻟ ـﻠ ــﺪوﻟ ــﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ،ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ،
ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إ ﻟــﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ
اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﻤــﺪﻳــﺮة اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻫﻴﺎ
اﻟﻮدﻋﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،إن اﻟﺠﻬﺎز أﻋﺪ رؤﻳﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺮﻛﺰ ﻃﻮارئ أﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻓــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻟـﻴـﺘــﻢ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻟــﻪ ﺿـﺒــﻂ وﺣـﻤــﺎﻳــﺔ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

اﻟﻴﺎﺳﻴﻦ :إﻳﻘﺎف أي ﺑﻮاﺑﺎت أﺧﺮى ...وﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﻋﻠﻰ »اﻟﺬﻛﻴﺔ«
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﻃﺎﻟﺒﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟـﻤــﺪارس ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺮاﺣﻞ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ا ﺳـﺘـﺨــﺪام
ﺑ ـ ــﻮاﺑ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ ،ووﻗ ــﻒ اﺳﺘﺨﺪام
أي ﺑــﻮاﺑــﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو ﻣﻮاﻗﻊ
أﺧﺮى.
وﻓـ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎق ،ﻃــﺎﻟــﺐ
اﻟ ــﻮﻛـ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺸــﺂت
اﻟ ـﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ واﻟـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ ﻳﺎﺳﻴﻦ
اﻟـﻴــﺎﺳـﻴــﻦ ﻗـﻄــﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﻌــﺎم
ﺑﺪﻋﻮة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪارس ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ
اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
وإﻳ ـﻘــﺎف اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام أي ﺑــﻮاﺑــﺎت
ﺗـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ أﺧ ـ ـ ــﺮى ،ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا إﻟ ــﻰ

أن اﻟـ ـ ـ ــﻮزارة ﻗ ــﺎﻣ ــﺖ ﺑـﺘــﺪﺷـﻴـﻨـﻬــﺎ
وإﻃﻼﻗﻬﺎ وﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟ ـﻬــﻮاﺗــﻒ اﻟــﺬﻛ ـﻴــﺔ ﺑــﺎﺳــﻢ ﺑــﻮاﺑــﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ،وﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻮزارة.
وﻗـ ـ ــﺎل اﻟ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﻦ ،ﻓ ــﻲ ﻛ ـﺘــﺎب
وﺟ ـﻬ ــﻪ إﻟـ ــﻰ اﻟ ــﻮﻛ ـﻴ ــﻞ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا ﻟـﻌــﺎم ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ
ﻓ ـ ـﻬـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻐـ ـ ـﻴ ـ ــﺺ ،ان اﻟ ـ ـﺒـ ــﻮاﺑـ ــﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰة
ﻟ ــﻼﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام ﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻣ ـ ــﺪارس
اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺎم ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد،
ﺑــﺎﻋ ـﺘ ـﺒــﺎرﻫــﺎ اﻟ ـﺒ ــﻮاﺑ ــﺔ اﻟــﻮﺣ ـﻴــﺪة
اﻟـﻤـﻌـﺘـﻤــﺪة ﻣ ــﻦ وزارة اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ،
وﺗ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪم ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ
واﻟـﻤـﻌـﻠــﻢ ووﻟ ــﻲ اﻷﻣ ــﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ذﻟــﻚ ﻳﺮﻣﻲ
إﻟﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،

وﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻣـ ـ ــﻮﺣـ ـ ــﺪة ﺗ ـ ـﻬ ـ ــﺪف إﻟ ـ ـ ــﻰ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ
ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت ﺗـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ إﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ
ﺗ ـﺠ ـﻤــﻊ ﺗ ـﺤ ــﺖ ﻣ ـﻈ ـﻠ ـﺘ ـﻬــﺎ ﺟـﻤـﻴــﻊ
أﻗﻄﺎب اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

اﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻤﺪارس
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ آﺧ ـ ــﺮ ،ﻫ ـﻨــﺄ ﻣــﺪﻳــﺮ
إدارة ﻣــﺪارس اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
د .ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻼﻓﻲ ،ﺧﻼل رﻋﺎﻳﺘﻪ
اﺣﺘﻔﺎل ﻣﺪرﺳﺔ اﻷﻣــﻞ ،وﺗﺄﻫﻴﻞ
اﻷﻣــﻞ ﺑﻨﺎت ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻣﻴﺮا وﺣﻜﻮﻣﺔ وﺷﻌﺒﺎ،
ﺑ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎل ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻴــﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻲ وذﻛﺮى اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟــﻰ أن ﻗﺴﻢ اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ ﺑ ــﺎﻹدارة
ﻧ ـﻈــﻢ ﺟـ ــﺪول اﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎﻻت ﺟﻤﻴﻊ
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ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ إ ﻋــﺎ ﻗــﺎ ﺗـﻬــﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓــﻲ اﺣـﺘـﻔــﺎﻻت اﻟ ـﺒــﻼد ﺑــﺎﻷﻋـﻴــﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،أﺷﺎدت اﻟﺸﻴﺨﺔ
اﻧ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎر اﻟـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎح ،ﺧ ـ ــﻼل
ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻛـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ،
ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﺪارس
اﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﺣﺘﻔﺎﻻﺗﻬﺎ ﺑــﺎﻷﻋـﻴــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺑـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟ ـﻄ ــﻼب واﻟـﻄــﺎﻟـﺒــﺎت
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ إﻋﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ،ﻣــﺆﻛــﺪة أن
ﻣ ــﺎ ﺗ ـﻘ ــﻮم ﺑ ــﻪ إدارات اﻟ ـﻤ ــﺪارس
دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل
اﻟـﺒـﻬـﺠــﺔ واﻟـ ـﺴ ــﺮور ﻓ ــﻲ ﻧـﻔــﻮس
ﻃﻼﺑﻬﺎ "اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻌﺮﻧﺎ ﺑﺮوﺣﻬﻢ
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ وﻫ ــﻢ ﻳـﺘـﻐـﻨــﻮن ﺑــﺎﺳــﻢ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻠﻐﺔ اﻹﺷﺎرة".

ً
آل ﺧﻠﻴﻔﺔ :اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻮاﺋﺪ ﺑﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ

ً
»ﺣﺠﻢ ﺗﺒﺎدل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ  ١.٢٥ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻴﻐﺎواط ﺳﺎﻋﺔ وﻋﺰز أﻣﻨﻨﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ «٪١٠٠
●

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

أﻛـ ـ ـ ــﺪ رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ ادارة
ﻫـﻴـﺌــﺔ اﻟ ــﺮﺑ ــﻂ اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ اﻟـﺸـﻴــﺦ
ﻧﻮاف آل ﺧﻠﻴﻔﺔ أن ﺗﺒﺎدل اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري ﻳ ـﺴ ـﻤــﺢ ﺑ ـﺘ ـﻌــﺰﻳــﺰ أﻣــﻦ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وﺗﺠﻨﺐ ﻗﻄﻌﻬﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  100ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ

 ١٠٠٠ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
ﺗﺒﺎدل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻴﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ
أﻛﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮي أن اﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻂ ،وﻣﻨﺬ ﻋﺎم
 2009إﻟﻰ اﻟﻴﻮم ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1000ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻔﺎدة ﻟﻜﻞ دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون.
وﻗ ــﺎل »إﻧ ـﻨــﺎ اﻟ ـﻴــﻮم ﻧـﺘـﺤــﺪث ﻋــﻦ أﻣ ــﺎن اﻟـﺸـﺒـﻜــﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ إﻧﺘﺎج
اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻧﺘﻔﺎدى أي ﺧﻠﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث ﻓﻲ
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.

ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﺤﻄﺎت ﺟﺪﻳﺪة
وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﺘﻠﻚ
اﻟﻤﺤﻄﺎت.
وﻗ ـ ـ ــﺎل آل ﺧ ـﻠ ـﻴ ـﻔ ــﺔ ،ﻓـ ــﻲ ﻛـﻠـﻤــﺔ
ﺧ ـ ــﻼل اﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎح ﻣ ـﻨ ـﺘ ــﺪى ﺗ ـﺠ ــﺎرة
اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺨــﺎﻣــﺲ،
واﻟﺬي ﻳﻘﺎم ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر "ﺗﻄﻮﻳﺮ
أﺳ ــﻮاق اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ ﻟــﺪﻋــﻢ اﻻﻧـﺘـﻌــﺎش
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون"،
إن ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ
اﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﻠﻎ  1.25ﻣﻠﻴﻮن
ﻣ ـﻴ ـﻐــﺎواط ﺳــﺎﻋــﺔ ،ﻣـﻤــﺎ اﺳﺘﺪﻋﻰ
ﺗـﺸـﻜـﻴــﻞ ﻣ ـﻨ ـﺼــﺔ ﺗـ ـﺠ ــﺎرة اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ
ﻟﺴﻮق اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ .2018
وﺗﺎﺑﻊ ان ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺗﻬﺪف
ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮد ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻳﻮﻣﻴﺔ ،وﻧﺘﻠﻘﻰ ﻋﺒﺮﻫﺎ ﻋــﺮوض
اﻟ ـﺒ ـﻴــﻊ واﻟ ـ ـﺸـ ــﺮاء وﻳ ـﺘ ــﻢ اﺗـﻤــﺎﻣـﻬــﺎ
ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ آﻣ ـ ــﻦ ﺑـ ـﻬ ــﺪف اﻻﺳ ـﺘ ـﻐ ــﻼل
اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة
اﻟ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰ ﺑــﺎﻟ ـﺴــﺮﻳــﺔ
وﻳـﻨـﺘـﻈــﺮ ان ﺗــﻮﻓــﺮ ﻋــﻮاﺋــﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ

ﺗـﺼــﻞ اﻟ ــﻰ ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺪول وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ــﻞ واﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺔ وﺑـ ـﻨ ــﺎء
ﻣﺤﻄﺎت ﺟﺪﻳﺪة.
وﻗــﺎل إن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺧﻄﻄﺎ ﺣﺎﻟﻴﺔ
وﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴــﺔ ﻟ ــﺪﻣ ــﺞ اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻻﺳﻮاق اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻛﺎﻟﺴﻮق اﻟﻠﺤﻈﻲ
ﻻﺗ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎم اﻟـ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت اﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻈ ـﻴ ــﺔ
واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ واﻧﻬﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
ﻧـ ـﻔـ ـﺴ ــﻪ ،وذﻟـ ـ ـ ــﻚ ﻋـ ـﺒ ــﺮ اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻛﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻮرﺻﺔ،
ﻻﻓ ـﺘــﺎ اﻟ ــﻰ ان اﻟ ـﺘ ـﺒــﺎدل اﻟـﺘـﺠــﺎري
ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻴﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﻴﻦ
ﻋــﺎﻣــﻲ  2019/2018ﺷﻬﺪ زﻳــﺎدة
ﻛﺒﻴﺮة ،ﺣﻴﺚ ﻓﺎق اﻟـ  80ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﻔﺮص
ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻗـ ـ ـ ــﺎل وﻛ ـ ـﻴـ ــﻞ وزارة
اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻬـ ــﺮﺑـ ــﺎء واﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎء م .ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ
ﺑ ـ ـ ــﻮ ﺷـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺮي إن و ﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮد ﻣ ـﺜ ــﻞ
ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ــﺪﻳ ــﺎت ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ ﻟـﻠـﻘــﺎء

اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ وﺳﻔﻴﺮ ﺗﻮﻧﺲ
ﻳﺒﺤﺜﺎن اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺪﻟﻲ

اﺳﺘﻘﺒﻞ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،اﳌﺴﺘﺸﺎر
د .ﻓﻬﺪ اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ ،ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ
ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون ﱠ
اﻟﻘﺼﺮ،
ﺳﻔﻴﺮ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ أﺣﻤﺪ
ﺑﻦ اﻟﺼﻐﻴﺮ.
وأﻛﺪ اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﻋﻤﻖ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ ،واﺳﺘﻌﺮض
أوﺟﻪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ اﻷﺻﻌﺪة ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺪﻟﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
ﺑﺪوره ،ﺗﻘﺪم اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ،
وﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﻋﻤﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﳌﺘﻴﻨﺔ واﻟﻌﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﲔ.

اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ ﻳﺒﺤﺚ اﺳﺘﻴﺮاد
اﻷﺧﺸﺎب ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ

»اﻻﺗﺼﺎﻻت« :اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ أﺿﺤﺖ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﻟﻠﻤﺪارس :ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ً

داﻓﻌﺎ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ ﻗﺮاﺻﻨﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺼ ـﻴ ــﻦ ﻓ ـ ــﻲ ورﺷـ ـ ـ ــﺔ ﻋـﻤــﻞ
ﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺎت واﻟ ـﻔ ــﺮص
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ،
وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺒﻜﺔ ،ودرس
ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺪرة.
وأﺿ ــﺎف أن دول "اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ"

اﻟ ـﻴ ــﻮم ﻟــﺪﻳ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺨ ـﻄــﻂ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻟـ ـ ــﺰﻳـ ـ ــﺎدة إﻧـ ـ ـﺘ ـ ــﺎج اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ وﺗ ـﻠ ــﻚ
اﻟــﺰﻳــﺎدة ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ ﻓــﺮﺻــﺎ ﻟــﺪراﺳــﺔ
أﻓ ـﻀ ــﻞ اﻟـ ـﻔ ــﺮص ﻟ ــﻼﺳ ـﺘ ـﻔ ــﺎدة ﻣﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﺎرة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻴﻦ

دول اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ واﻟـ ــﺪول اﻷﺧ ــﺮى،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن ﻫـﻨــﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﺨﻄﻂ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ
ا ﻟـﺸـﺒـﻜــﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎ ﻟﺘﺮﺑﻂ اﻷردن واﻟﻌﺮاق
وﺗﺮﻛﻴﺎ وأوروﺑﺎ.

ﺑﺤﺚ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ،ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ،
ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻲ وزارة ﺗﻨﻤﻴﺔ
رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻷﺧﺸﺎب إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗﺎل اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ ﻟـ"ﻛﻮﻧﺎ"،
أﻣﺲ ،ﻋﻘﺐ ﺣﻀﻮره ﻣﺆﺗﻤﺮا
دوﻟﻴﺎ أﻗﻴﻢ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﺮﻳﻨﺠﺎﻧﻮ
اﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ،إﻧﻪ اﻟﺘﻘﻰ ﻋﺪدا ﻣﻦ
ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﺑﺎﻟﻮزارة،
ﻟﺒﺤﺚ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﳌﺠﺎل
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري واﻟﺘﺠﺎري ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻷﺧﺸﺎب واﳌﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ .وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ اﻃﻠﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت
ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ،وﺑﺤﺚ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

»اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺪﻓﻌﺔ
 ٥ﺑﺎﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ
»ﺟﻨﻮب ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ«
أﻋﻠﻨﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮزع اﻟﺪﻓﻌﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﻷوﻟﻰ
" "N١ﻣـﻦ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ
ﺟﻨﻮب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ،
واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ٢٥٩ﻗﺴﻴﻤﺔ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ  ٤٠٠م ٢ﻟﻠﻤﺨﺼﺺ
ﻟﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ .٢٠١٦ /١١ /١٣
وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ،
إﻧﻬﺎ ﺣﺪدت ﻳﻮم ﻏﺪ ﻣﻮﻋﺪﴽ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻘﺮﻋﺔ ،ﻋﻠﻰ
أن ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪ ﻏﺪ ﻣﻮﻋﺪﴽ ﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ،ﻣﻔﻴﺪة
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﺪدت ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﳌﻘﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪﴽ ﻹﺟﺮاء اﻟﻘﺮﻋﺔ.
ودﻋﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ
اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﻢ ﻗﺴﺎﺋﻢ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،واﳌﺪرﺟﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ،
إﻟﻰ اﻟﺤﻀﻮر ﺷﺨﺼﻴﴼ إﻟﻰ
ﻣﺒﻨﻰ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب
اﻟﺴﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻓﻲ اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﺳﺎﻟﻔﺔ
اﻟﺬﻛﺮ.،

»اﻟﺘﺮاث« و»اﻷوﻗﺎف«
ﺗﻮﻗﻌﺎن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺼﺮف اﻟﻌﺸﻴﺎت
وﻗﻌﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث
اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸوﻗﺎف اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺼﺮف اﻟﻌﺸﻴﺎت ،ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻄﻌﺎم ﻣﻦ ﻣﺄﻛﻞ وﻣﺸﺮب إﻟﻰ
اﳌﺤﺘﺎﺟﲔ ﻣﻦ ﻓﻘﺮاء اﳌﺴﻠﻤﲔ
وﻣﺴﺎﻛﻴﻨﻬﻢ ﻃﻮال اﻟﻌﺎم داﺧﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ .وأﺷﺎد أﻣﲔ ﺳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺔ
إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث ،وﻟﻴﺪ اﻟﺮﺑﻴﻌﺔ ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،ﺑﺪور
اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ،
آﻣﻼ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ
اﻟﺠﻬﺘﲔ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ
واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻠﺒﻲ ﻛﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﳌﺠﺘﻤﻊ.
وأوﺿﺢ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ
ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻄﻌﺎم ،ﻣﻦ ﻣﺄﻛﻞ وﻣﺸﺮب،
ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﲔ ﻣﻦ ﻓﻘﺮاء اﳌﺴﻠﻤﲔ
وﻣﺴﺎﻛﻴﻨﻬﻢ ﻃﻮال اﻟﻌﺎم داﺧﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻣﺼﺮف اﻟﻌﺸﻴﺎت
ﺑـ"أﻣﺎﻧﺔ اﻷوﻗﺎف".

ﻣﺤﻠﻴﺎت

٤

دلبلا

•
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»اﻟﺼﺤﺔ« :ﺧﻄﺔ ﻻﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮﻛﺰ ﻃﻮارئ ﻓﻲ »اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ«
ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح اﻓﺘﺘﺢ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت اﻟﺼﺤﻲ
ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

اﻓﺘﺘﺢ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ أﻣﺲ
ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت
اﻟﺼﺤﻲ ،وﻫﻮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟـ٢٦
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ،
ﻓﻲ ً
ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﺎﻟﻤﻲ
ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

ﻛﺸﻒ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ د .ﺑﺎﺳﻞ
اﻟﺼﺒﺎح أن ﺧﻄﺔ اﻟﻮزارة ﺗﻬﺪف
إﻟــﻰ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﻄﻮارئ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد ،أﺳﻮة
ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻟﻠﻄﻮارئ،
وذﻟــﻚ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
وﻣﻮﺳﻢ اﻟﺒﺮ.
وأﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ وزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟـﻠـﺼـﺤــﺎﻓـﻴـﻴــﻦ ﺻـﺒــﺎح
أﻣـ ـ ــﺲ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎﺣ ــﻪ
ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت
اﻟﺼﺤﻲ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮﻛﺰي اﻟﺮﺣﺎب
واﻟﻘﺮﻳﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻗﺎل إن اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻫﻲ
ﺧﻂ اﻟــﺪﻓــﺎع اﻷول ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي
واﻟ ــﻮﻗ ــﺎﻳ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮاض ،وإن
اﻟ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻊ ﻓ ــﻲ اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح اﻟ ـﻤــﺮاﻛــﺰ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰ ﻫــﻮ
اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮون ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ ،وﻣـﺸـﻴــﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  3075ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ
وﻋﻠﻰ ﻃﺎﺑﻘﻴﻦ ،وﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻣﻦ
ﻋـﻴــﺎدات اﻟﻄﺐ اﻟـﻌــﺎم واﻟﺴﻜﺮي
ورﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﺘﻄﻌﻴﻤﺎت
واﻷﺳ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎن ،ﻓـ ـﻀ ــﻼ ﻋ ـ ــﻦ ﻗ ـﺴــﻢ
اﻷﺷﻌﺔ واﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ.
وأﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ أن اﻟﻮزارة

اﻟﺨﺮاز :ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻳﺤﺼﻨﻪ ﺧﻼل  ٥٠ﺳﻨﺔ
إﻳﺮادات اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﺑﻠﻐﺖ  ٥٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺎﺿﻲ
●

وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻳﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪدا ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻮزارة ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺗﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟـ ـ ــﻰ أﻧـ ـ ــﻪ "ﻗـ ـﺒ ــﻞ ﺑ ـﻀ ـﻌ ــﺔ أﺷ ـﻬ ــﺮ
ﺗــﻢ اﻓـﺘـﺘــﺎح ﻋ ــﺪة ﻣــﺮاﻛــﺰ ﺻﺤﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺠـﻨــﻮﺑـﻴــﺔ ،واﻵن
ﻧﻘﻮم ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺨﻄﺔ
اﻟﻮزارة" .وذﻛﺮ أن اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺮاﻛﺰ
اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ــﺔ ﻳـ ـﻬ ــﺪف إﻟ ـ ــﻰ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﻬﻞ
وﺑﺄﻗﻞ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻻزدﺣﺎم.
ﺑــﺪورﻫــﺎ ،أﻛــﺪت رﺋﻴﺴﺔ ﻣﺮﻛﺰ
ﺷ ـ ـﻤـ ــﺎل ﻏ ـ ـ ــﺮب اﻟ ـﺼ ـﻠ ـﻴ ـﺒ ـﻴ ـﺨ ــﺎت
اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﻲ د .أﻣ ـ ــﻞ اﻟ ـﻔ ـﻀ ـﻠــﻲ أن
اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ ﻳ ـﻘــﺪم ﺧــﺪﻣــﺎﺗــﻪ ﻟﺴﻜﺎن
اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳـﺒـﻠــﻎ ﻋــﺪدﻫــﻢ

اﻟﺸﻌﻠﺔ :اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺣﺎﻓﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ ﻓ ـﻬــﺪ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﻠــﺔ أﻫـﻤـﻴــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ــﺎﻋـ ـﻠ ــﺔ ﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ
أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻟﺬﻟﻚ.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺸـ ـﻌـ ـﻠ ــﺔ ،ﻓ ـ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ
أﻟـﻘــﺎﻫــﺎ أﻣــﺲ اﻷول أﺛـﻨــﺎء ﺣﻔﻞ
أﻗ ــﺎﻣ ـﺘ ــﻪ ﻧ ـﻘ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻓــﺮق اﻟـﻄــﻮارئ:
"إﻧﻨﺎ ﻧﻘﻒ أﻣﺎم ﱟ
ﺗﺤﺪ ﻛﺒﻴﺮ؛ ﻷن
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
وﺗ ـ ـﺤـ ــﺪﻳـ ــﺎت ﺗـ ـﻨـ ـﻤ ــﻮﻳ ــﺔ ﻋ ــﺪﻳ ــﺪة
ﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ".
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وﺷ ـ ـ ــﺪد ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺤ ــﺎﺟ ــﺔ إﻟ ــﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺜــﺎﺑــﺮة واﻹﺻـ ـ ــﺮار "ﻟـﺘـﺠــﺎوز
اﻟـﻌـﻘـﺒــﺎت أﻳ ــﺎ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ،واﻹﻳ ـﻤ ــﺎن
ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻷﻫ ــﺪاف اﻟـﺘــﻲ ﻧﺴﻌﻰ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ".
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد ﺑ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺎدرة ﻧ ـﻘ ــﺎﺑ ــﺔ
اﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﺮق اﻟﻄﻮارئ ﻟﻤﺎ
أﺑ ــﺪوه ﻣــﻦ إﺧ ــﻼص ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻞ،
وﻣﺎ ﺷﻜﻠﻮه ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ وﻃﻨﻴﺔ
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷ ﻋ ـﻤ ــﺎل ،واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﻠﻮاﺋﺢ.
ﻓﻬﺪ اﻟﺸﻌﻠﺔ

ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ  4300ﻧ ـﺴ ـﻤ ــﺔ ،ﻣـﺸـﻴــﺮة
إﻟـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ ﻳ ـﻀ ــﻢ ﻋ ـ ـﻴـ ــﺎدات ﻋــﺎﻣــﺔ
وﺗـ ـ ـﺨـ ـ ـﺼـ ـ ـﺼـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،ﻛـ ــﺎﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﺮي
واﻷﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎن وﺗ ـﻄ ـﻌ ـﻴ ــﻢ اﻷﻃـ ـﻔ ــﺎل
اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﺤــﺔ اﻟ ــﻮﻗ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ،
وﺳﺘﻜﻮن ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻦ
اﻟﺴﺎﻋﺔ  7ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ  12ﻟﻴﻼ،
ﻋﺪا ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع.

اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ واﻟﺘﺮﻣﻴﻢ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ ،أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ
ﻗﺴﻢ ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺮوق واﻟﺘﺠﻤﻴﻞ
واﻟـﺘــﺮﻣـﻴــﻢ ﻓــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ
ﻟـ ـﻠـ ـﺤ ــﺮوق واﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻤ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻊ
ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﺑــﻦ ﺳﻴﻨﺎ د .ﻗﺘﻴﺒﺔ

اﻟﻜﻨﺪري اﻧﻄﻼق ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺨﻠﻴﺞ
"ﻟﻠﺘﺠﻤﻴﻞ واﻟـﺘــﺮﻣـﻴــﻢ" اﻷرﺑـﻌــﺎء
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﻜـﻨــﺪري ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ أﻣ ـ ـ ــﺲ إن ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺆﺗـ ـ ـﻤ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻮع ،وﻳـ ـﺸـ ـﻤ ــﻞ
ﻣـﺤــﺎﺿــﺮات ﻟـﺠــﺮاﺣــﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ
واﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ،وﺟﺮاﺣﺔ اﻻﻧﻒ واﻻذن
واﻟـ ـﺤـ ـﻨـ ـﺠ ــﺮة ،وﻃـ ـ ــﺐ اﻟ ـﺠ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ
واﻟ ـﺘ ـﻐــﺬﻳــﺔ ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن ﻣﺮﻛﺰ
اﻟـﺒــﺎﺑـﻄـﻴــﻦ دأب ﻋ ـﻠــﻰ اﺳ ـﺘ ـﻘــﺪام
اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺰوار وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات
واﻟﻮرش اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺨﺪم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻳﺆدي
إﻟﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎء ة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

اﻟﺨﺮاز ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح ﻟﻘﺎء اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺒﺮات

أﻋﺮب وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺳ ـﻌــﺪ اﻟـ ـﺨ ــﺮاز ﻋ ــﻦ أﻣ ـﻠ ــﻪ أن ﻳــﺮى
ﻣ ـﺸ ــﺮوع ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟـﺨـﻴــﺮي
ً
ً
اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻨﻮر ﻗﺮﻳﺒﺎ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن
"اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ُ
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع
اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﻣ ــﻦ ﺷــﺄﻧـﻬــﺎ دﻋ ــﻢ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺨﻴﺮي واﻻرﺗـﻘــﺎء ﺑﻪ وﺗﺤﺼﻴﻨﻪ
ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ".
وأﻛﺪ اﻟﺨﺮاز ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ،
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻟﻘﺎﺋﻪ اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺒﺮات
واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ" ،اﺳﺘﻌﺪاد
اﻟ ــﻮزارة ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑــﺈدارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟ ـﺨ ـﻴ ــﺮﻳ ــﺔ واﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮات ،ﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع اﻟ ـﺴ ــﺎدس ﻋـﺸــﺮ ﻟﺠﻤﻊ
اﻟ ـﺘ ـﺒــﺮﻋــﺎت ﺧـ ــﻼل ﺷ ـﻬــﺮ رﻣ ـﻀــﺎن
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ" ،ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ إﻟـ ــﻰ أن "ﺗـﻨــﺎﻣــﻲ
إﻳ ــﺮادات اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻣﻦ  15ﻣﻠﻴﻮن
ً
دﻳﻨﺎر إﻟﻰ  50ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺧﻼل رﻣﻀﺎن
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻳــﺪل ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى ﺣﺮص
اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي ،وﻳﺆﻛﺪ
ﺻـﺤــﺔ اﻟ ـﻀــﻮاﺑــﻂ واﻻﺷ ـﺘــﺮاﻃــﺎت
اﻟ ـﺘــﻲ وﺿـﻌـﺘـﻬــﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻪ .وآﻣــﻞ
ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻹﻳــﺮادات ﺧﻼل رﻣﻀﺎن
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ داﺧﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ".
وﻋﺒﺮ اﻟﺨﺮاز ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﻠﻘﺎﺋﻪ

رﺋـﻴــﺲ وأﻋ ـﻀــﺎء اﺗ ـﺤــﺎد اﻟـﻤـﺒــﺮات
واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ،وﺑﻄﺮﺣﻬﻢ
ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء ﺣ ــﻮل ﺧـﻄــﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ
واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻮون إﻧﺠﺎزﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
ً
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﺤﻒ
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎص ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻟـ ـﺨـ ـﻴ ــﺮي ﻓــﻲ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ أن "ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬه
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ إﺑــﺮاز دور اﻟﻌﻤﻞ
ً
ً
اﻟﺨﻴﺮي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﺤﻠﻴﺎ وﻋﺎﻟﻤﻴﺎ".
ودﻋــﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ إﻟﻰ
اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻻﺗﺤﺎد ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ واﺣﺪة واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ

اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻛــﺎﻓــﺔ ﺑــﺈﺷــﺮاف وزارة
اﻟﺸﺆون ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ،وﺳﻌﻴﻬﺎ
اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪؤوب إﻟ ـ ــﻰ ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤــﻪ ودﻋ ـﻤ ــﻪ
واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮه.
وﻟ ـﻔ ــﺖ إﻟ ــﻰ أن "ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺨﻴﺮي ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻤﺘﺪ ﻟﻌﻘﻮد
ﻃ ــﻮﻳ ـﻠ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـ ــﺰﻣـ ــﻦ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺟﺒﻞ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﻮن ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻓـ ـﻌ ــﻞ اﻟ ـﺨ ـﻴــﺮ
واﻟﻌﻤﻞ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم ،ﻛﻤﺎ
ان ﻟﻮاء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺣﻤﻠﻪ أﻋﻼم ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎن،
وﺑﺬل ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮه وارﺗﻘﺎﺋﻪ
اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮون ﻣــﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓــﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﺠﺎل.

»اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺪﻣﻲ  «٣ﻟﻠﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم ﺗﻮاﻛﺐ اﻷﻋﻴﺎد
●

اﻟﻤﺨﺰون
ﺟﻴﺪ ...وﻧﻌﻤﻞ
ﻟﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺘﺒﺮع
اﻟﺮوﺿﺎن

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

أﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻦ ﺑ ـ ـﻨـ ــﻚ اﻟ ـ ـ ـ ــﺪم إﻃـ ـ ــﻼق
ﺣﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم )اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑــﺪﻣــﻲ  ،(3ﺑ ــﺪء ا ﻣــﻦ ﻏـ ٍـﺪ ﺣﺘﻰ
 28اﻟﺠﺎري ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻷﻋﻴﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮة إدارة ﺧﺪﻣﺎت
ﻧﻘﻞ اﻟ ــﺪم ﻓــﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ،
د .رﻳــﻢ اﻟــﺮﺿــﻮان ،إن اﻟﺤﻤﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺳﺘﻘﺎم ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮع
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻟﺘﻐﻄﻲ أﻛﺒﺮ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد.
وﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮان
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ

اﻟ ـﺘ ـﺒ ــﺮع ﺑ ــﺎﻟ ــﺪم ،ﻣــﻮﺿ ـﺤــﺔ أن
"ﻣ ـﺒ ـﻨــﻰ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﺑﺮﻳﺔ ﻟﻦ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﺧﻼل ﻋﻄﻠﺔ اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
وﺳﻴﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ ﻣﻦ
اﻷﺣــﺪ إﻟــﻰ اﻟـﺜــﻼﺛــﺎء اﻷﺳﺒﻮع
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ،ودون اﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺎع ،ﻣﻦ
اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ ﺻـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺣ ـ ــﺎ ﺣ ـﺘ ــﻰ
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء".
وأوﺿـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ــﺖ أﻧـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺳ ـﻴ ـﺘ ــﻢ
ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺪاﻳﺎ ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺷ ـﻌــﺎر اﻟـﺤـﻤـﻠــﺔ ،اﻟﻤﺴﺘﻮﺣﻰ
ﻣ ــﻦ ﺧــﺮﻳ ـﻄــﺔ اﻟـ ـﺒ ــﻼد ،ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ
ﺑـ ـﻘـ ـﻄ ــﺮات اﻟ ـ ـ ــﺪم ﺑ ـ ــﺄﻟ ـ ــﻮان ﻋـﻠــﻢ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ ،ﻟﺘﻤﻴﺰﻫﻢ
ﺧ ــﻼل اﻻﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎﻻت ﺑــﺎﻷﻋ ـﻴــﺎد

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺣﺒﻬﻢ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ،ﻋﺮﻓﺎﻧﺎ وﺷﻜﺮا ﻟﻬﻢ.
وذﻛــﺮت أن "اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﻬﺪف
إﻟ ـ ـ ــﻰ ﻧـ ـﺸ ــﺮ ﻣـ ـﻔـ ـﻬ ــﻮم اﻟ ـﻌـ ـﻄ ــﺎء
دون ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ ﻟ ـﻜــﻞ ﻣ ــﻦ ﻳﻌﻴﺶ
ﻋ ـﻠــﻰ أرض اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻣــﺆﻛــﺪة
أن اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم ﻟﻴﺲ واﺟﺒﺎ
إﻧـ ـﺴ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺎ ﻓـ ـﺤـ ـﺴ ــﺐ ،ﺑ ـ ــﻞ ﻫــﻮ
واﺟﺐ وﻃﻨﻲ".
وﺗﺎﺑﻌﺖ" :ﻧﻄﻤﺢ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ ﻋﻦ
اﻟـﺴـﻨــﻮات اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ" ،ﻣـﺸــﺪدة
ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻔﻬﻮم
ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﺒﺮع وﻗﺖ ﺣﺎﺟﺔ
اﻟﺒﻨﻚ أو ﻧﻘﺺ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ،ﻷن
اﻟﺘﺒﺮع ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷوﻗﺎت.

وﻗﺎﻟﺖ إن "اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨـ ــﺰون اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ــﻲ
ﺟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪ ،ﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻦ ﻫ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎك ﺳ ـﻌ ـﻴ ــﺎ
ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻟﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺒﺮع،
ﻷن ﻛﻴﺲ اﻟﺪم ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ
 42ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ،وﻟـ ـ ــﺪى اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎﺋ ـﻬــﺎ
ﻻﺑ ـ ــﺪ أن ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﻛـﻴــﺲ
آﺧـ ــﺮ ﻳ ـﻌ ــﻮﺿ ــﻪ ،ﻟـ ــﺬا ﻳ ـﺠــﺐ أن
ﺗﻜﻮن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺒﺮع ﻣﻮﺟﻮدة
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﺪى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ".

 ١٣٧٤٨٨٢إﺟﻤﺎﻟﻲ رﻛﺎب اﻟﻤﻄﺎر ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻗــﺎﻟــﺖ اﻹدارة اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻄـﻴــﺮان اﻟـﻤــﺪﻧــﻲ إن
ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﺷﻬﺪ اﺳﺘﻘﺮارا ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟــﺮﺣــﻼت واﻟــﺮﻛــﺎب ،ﺧــﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،إذ
ً
ﺑﻠﻎ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟــﺮﻛــﺎب  1374882راﻛـﺒــﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 1374320ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ .2017
وأوﺿﺢ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺆون ﺳﻼﻣﺔ
اﻟﻄﻴﺮان واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي وﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﻈﻢ
اﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑــﺎﻹدارة ﻋﻤﺎد اﻟﺠﻠﻮي ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟ ــ"ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ" أﻣـ ــﺲ ،إن ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟ ــﺮﻛ ــﺎب اﻟـﻘــﺎدﻣـﻴــﻦ
ً
ﺑﻠﻐﺖ  707726راﻛﺒﺎ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 716114ﻓﻲ ذات اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ .2018

وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﻮي أن ﺣـ ــﺮﻛـ ــﺔ اﻟـ ــﺮﻛـ ــﺎب
اﻟـﻤـﻐــﺎدرﻳــﻦ ﺑﻠﻐﺖ  667156راﻛ ـﺒــﺎ ﻓــﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ  658206ﺧــﻼل اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ
ﻣﻦ ﻋﺎم .2018
وذﻛﺮ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ وإﻟﻰ ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﺧﻼل
ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ  10092رﺣﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 10090ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ  ،2018ﻣﺒﻴﻨﺎ أن
ﻋــﺪد اﻟــﺮﺣــﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ واﻟﻤﻐﺎدرة
ﺑﻠﻐﺖ ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻧﺤﻮ  9414رﺣﻠﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ  9664ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ .2018

وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﺤﻦ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﺑـﻠـﻐــﺖ ﻓــﻲ ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻧـﺤــﻮ 19
ﻣﻠﻴﻮن ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ذاﺗـﻬــﺎ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،إذ ﻛﺎن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ 19.6
ﻣﻠﻴﻮن ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام.
وﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻠــﻮي أن ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟـﺸـﺤــﻦ اﻟـ ــﻮارد
ﻓــﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  15.4ﻣﻠﻴﻮن
ﻛ ـﻴ ـﻠــﻮﻏــﺮام ،ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﻨـﺤــﻮ  14.5ﻣـﻠـﻴــﻮﻧــﺎ ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ  ،2018ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺼﺎدر  3.6ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ  5ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ .2018

»ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﺸﺮف« :ﻧﺘﻌﺎون ﻣﻊ »اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ«
ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻛﺸﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﻣﺸﺮف اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ أن ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ً
ﺑﻠﻐﺖ  48.500ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﺎم  ،2018ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ أن ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﺑﻠﻎ  6.760ﻣﻼﻳﻴﻦ.
وأوﺿ ـ ــﺢ ﻣـﻌــﺮﻓــﻲ أن إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﻠﻎ  17.282ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ
ً
 ،2018ﻣﺆﻛﺪا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟـﻔــﺮص ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ،ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻌــﻮاﺋــﺪ ﻋـﻠــﻰ ﻓــﺎﺋــﺾ اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ ﻟــﺪى
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑــﺄرﺻــﺪة وداﺋ ــﻊ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت
ﺗﻮﻓﻴﺮ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻌﺪﻻت ﻓﻮاﺋﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ
ﺧﻼل ﻋﺎم .2018
وأﻓﺎد ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

ﺑﻨﺴﺒﺔ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
ً
ﻣﻮﺿﺤﺎ أن أﻋﻤﺎل اﻟﺠﺮد ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﻮي ،وأﻋﻤﺎل اﻟﺠﺮد
اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018ﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
وﻓﻖ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻸﺳﻮاق واﻟﻔﺮوع.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻳﺘﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ "إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ" و"اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ" ووزارة
ً
اﻟﺸﺆون ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ دور اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ
ﻣﺪ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺸﺎﺑﺔ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ،
ً
ً
ﻣﻊ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺗﺤﻔﻴﺰا ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄدﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ
أﻛﻤﻞ وﺟﻪ .وأﺿﺎف ﻣﻌﺮﻓﻲ أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﻀﻊ ﻧﺼﺐ
أﻋﻴﻨﻬﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻜﻮادر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﺗﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺄدﻳﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ،
وﺧﻠﻖ روح اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻹﺑﺪاع ﻟﺪى اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

»ﻧﻤﺎء« وزﻋﺖ ﻛﺴﻮة اﻟﺸﺘﺎء
ﻋﻠﻰ  ٢٥٢ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎﻓﺔ
وزﻋﺖ ﻧﻤﺎء ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ اﻹﺻﻼح
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣــﻊ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ -ﻓــﺮع اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ،
اﻟﻜﺴﻮة اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ  252ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،ﺑﺤﻀﻮر
ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة ﺗـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﻮارد اﻟ ـﺨ ـﻴــﺮﻳــﺔ ﻓ ــﻲ "ﻧـ ـﻤ ــﺎء" ﻣـﺴــﺎﻋــﺪ
اﻟﺮﺧﻴﺺ ،وﻣــﺪﻳــﺮ إدارة اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺷـﻐــﺎﻻت اﻟﻄﺮق
وﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻔﺮع
ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺨﺮﻳﻨﺞ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻗﺎل اﻟﺮﺧﻴﺺ إن "ﻧﻤﺎء" ﺗﻬﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع
ُﻳ ـﻌــﺪ ﻧــﻮﻋــﺎ ﻣــﻦ أﻧـ ــﻮاع اﻟـﺘـﻜــﺎﻓــﻞ واﻟ ـﺘــﺮاﺣــﻢ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻳﺄﺗﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﻌﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،ﻟﻤﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ
أﻋﻤﺎل ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع ﺑﺄﺟﻮاء
ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺒﺮودة ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء ،وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ
"ﻧﻤﺎء" ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،إﻟﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺟﻮﻳﺔ ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧﺖ
ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻗﻄﻊ ،وﻫﻲ :ﺷﺎل وﻛﻔﻮف وﺳﺎﻋﺎت ﻗﻄﻨﻴﺔ وﺟﻮارب
وﻛﺒﻮس ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺪا ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻌﺎدة وﻫﻢ ﻳﺘﺴﻠﻤﻮن
اﻟﻜﺴﻮة اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ.

ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ
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اﻟﻐﺎﻧﻢ :ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ ُاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﺿﺢ وﻧﺮﻓﺾ اﻟﻤﺰاﻳﺪة

»ﻗﻠﺔ أﺧﺮﺟﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺸﻒ ﺧﺪاع رﻣﻮزﻫﻢ ﻟﻠﺸﻌﺐ«
أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺮزوق
اﻟﻐﺎﻧﻢ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
واﻟﺸﻌﺐ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﻤﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ
إزاء اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.

ﻗـ ـ ــﺎل رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻷﻣ ـ ــﺔ
ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ إﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻤﻨﻰ رؤﻳﺔ
أي ﻣﺴﺆول ﻛﻮﻳﺘﻲ أو ﻋﺮﺑﻲ أو
ﻣﺴﻠﻢ ﻓــﻲ ﺻ ــﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ
رﺋﻴﺲ وزراء اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻐﺎﺻﺐ،
ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن »اﻟ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻒ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
ﻗﻴﺎدة وﺷﻌﺒﺎ واﺿــﺢ وﻣﺒﺪﺋﻲ
وﺗ ــﺎرﻳ ـﺨ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻧ ـﺼ ــﺮة اﻟـﺸـﻌــﺐ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ورﻓ ــﺾ اﻻﺣـﺘــﻼل
اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ وﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻪ ،وﻫﻲ
ﻗﻀﻴﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺳﻠﻢ
اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻨﺎ«.
وﻗ ـ ــﺎل اﻟ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﺤــﺎﻓ ـﻴ ـﻴــﻦ» :اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻋـﻠــﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدة واﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ
واﻟـ ـﺒ ــﺮﻟـ ـﻤ ــﺎن واﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺐ ﺗــﺮﻓــﺾ

اﻟ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺰاﻳـ ـ ـ ــﺪة ﻋ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻣـ ــﻮاﻗ ـ ـﻔ ـ ـﻬـ ــﺎ
اﻟـ ـﺘ ــﺎرﻳـ ـﺨـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺪﺋـ ـﻴ ــﺔ ازاء
اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﺳﻴﺒﻘﻰ
ﺷـ ـ ـﻌ ـ ــﺎر اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ وﻋـ ـﻨ ــﻮاﻧـ ـﻬ ــﺎ
اﻟﻮاﺿﺢ واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ آﺧﺮ
ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺒﻊ ﻣﻊ دوﻟــﺔ اﻻﺣﺘﻼل
ﻗﺎﺋﻤﺎ وراﺳﺨﺎ وﻣﺒﺪﺋﻴﺎ«.
وأﺿــﺎف» :ﻧﻌﻢ ،وﺟــﻮد ﻣﻤﺜﻞ
ﻛ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ رﺳ ـ ـﻤـ ــﻲ اﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ اﻟ ــﻰ
ﻣ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ـﻴ ــﻦ ﺧ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ـﻴــﻦ رﻓ ـﻴ ـﻌــﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ دﻋ ــﺖ
إﻟـﻴــﻪ أﻣﻴﺮﻛﺎ وﺑــﻮﻟـﻨــﺪا وﻳﻨﺎﻗﺶ
أوﺿـ ــﺎع اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻣ ــﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ
وﺣ ـﺘ ـﻤــﻲ ،ﺣ ـﺘــﻰ ﺗ ـﻘــﻮل اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
رأﻳ ـ ـﻬـ ــﺎ ووﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ ﻧـ ـﻈ ــﺮﻫ ــﺎ ،وإن
ﻛﻨﺖ ﻻ أﺗﻤﻨﻰ رؤﻳﺔ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ

ﺷﺮاﻛﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ  -ﺻﻴﻨﻴﺔ
ﻗ ــﺎل اﻟـﻐــﺎﻧــﻢ اﻧ ــﻪ ﻋـﻘــﺪ اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎ إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺎ ﻣﻊ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻹﺻﻼح
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻧﻴﻨﻎ ﺟﻴﺰﻫﻲ واﻟﻮﻓﺪ
اﻟـﻤــﺮاﻓــﻖ ﻟــﻪ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ زﻳــﺎرﺗــﻪ ﻟـﻠـﺒــﻼد ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ
أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺷﺮاﻛﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ  -ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

وأﺿــﺎف ان ﻣﺎ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﻫ ــﻮ اﻹﺟـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺘــﻢ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑـﺸــﺄن
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ» :أوﺿﺤﺖ ﻟﻬﻢ أن
اﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت وأي أﻣﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻤﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص«.

اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓــﻲ ﺻــﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻊ رﺋﻴﺲ وزراء اﻻﺣﺘﻼل ،وﻫﻮ
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اوﺿﺤﺖ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ ﻣﻼﺑﺴﺎﺗﻪ
واﺑﻌﺎده اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ«.

ﺻﻤﺖ اﻟﻘﺒﻮر
وأﻛـ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ أن ﻣـ ــﺎ ﻳـﺜـﻴــﺮ
اﻻﺳ ـﺘ ـﻐــﺮاب أن ﻋ ــﺪدا ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮى اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـ ـﻨـ ــﻮاب
ﺻـﻤـﺘــﻮا ﺻـﻤــﺖ اﻟ ـﻘ ـﺒــﻮر ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻛ ــﺎن اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻳﺘﺨﺬ
ﻣـ ــﻮاﻗـ ــﻒ ﺑـ ـ ـ ــﺎرزة وﻣ ـ ــﺆﺛ ـ ــﺮة ﺿــﺪ
اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻴـ ــﺎن اﻟـ ـﺼـ ـﻬـ ـﻴ ــﻮﻧ ــﻲ ،وﻛ ـ ــﺄن
اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻴﻬﻢ،
وﻫ ـ ــﻢ ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮوﻧ ـﻬــﺎ وﺳ ـﻴ ـﻠ ــﺔ أو
ﺟـﺴــﺮا ﻹﺛ ــﺎرة أي ﻟـﻐــﻂ داﺧـﻠــﻲ،
وﻟﺬﻟﻚ رأﻳﻨﺎ ﻫﺬه اﻷﻗﻠﻴﺔ ﺗﺨﺮج
ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻓﻘﻂ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن »ﺗـ ــﺄﺛ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻫ ــﺬه
اﻷﻗ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﻮى ﻻ ﻳـﺘـﺠــﺎوز
ﺧ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺔ أو ﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﺔ ا ﺷـ ـ ـﺨ ـ ــﺎص
ُ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺸﻔﺖ أﻛﺎذﻳﺐ رﻣﻮزﻫﻢ
وﺧ ــﺪاﻋـ ـﻬ ــﻢ ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﻌــﺐ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ
وأﻇ ـﻬــﺮت اﻻﻳ ــﺎم ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ اﻟﺘﻲ
ﻛـﻨــﺎ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ ،وﻟـﻬــﺆﻻء
أﻗــﻮل :أﻧﺘﻢ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ
اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وآﺧﺮ ﻣﻦ

ﻳﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻮاﺟﻪ
وﻓــﻮد اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻛﻨﺘﻢ
ﺗـﺨـﺘـﺒـﺌــﻮن وﺗ ـﺼ ـﻤ ـﺘــﻮن ﺻﻤﺖ
اﻟـﻘـﺒــﻮر ،ﻓــﻼ ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻢ اﻟﺘﺤﺪث
ﻋـ ـ ــﻦ ﻣ ـ ــﻮﻗ ـ ــﻒ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ﻗ ـ ـﻴـ ــﺎدة
وﺑ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﺎ وﺣـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ،وﺧـﻠـﻜــﻢ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻔﻜﻢ اﻟﻬﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ
ﻧﻬﺠﻜﻢ ،وﻻ ﺗﺘﺤﺪﺛﻮا ﺑﺎﺳﻢ أي
ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻢ ذﻟﻚ«.
واﺳﺘﻄﺮد» :ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺪة
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ،
ﻛـ ـﻨ ــﺎ ﻧـ ــﺮﺟـ ــﻮ ان ﻧ ـﺴ ـﻤ ــﻊ دﻋ ـﻤ ــﺎ
وﻣﺆازرة ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
رﺳ ـﻤ ـﻴــﺎ وﺑــﺮﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺎ وﺷـﻌـﺒـﻴــﺎ،
اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮدت ﺑﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ زﻣﻦ
اﻟﻬﺮوﻟﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺪو وﻣﺤﺎوﻻت
ﻃ ـﻤــﺲ ا ﻟـﻘـﻀـﻴــﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
وﺑ ــﺮﻏ ــﻢ ﻛ ــﻞ اﻟ ـﻀ ـﻐــﻮﻃــﺎت اﻟـﺘــﻲ
ﺗﻤﺎرس ﻋﻠﻴﻨﺎ واﻟﺘﻲ رﻓﻀﺘﻬﺎ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗﺎوﻣﺘﻬﺎ ﺑﺮﻏﻢ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«.
وأﻋﺮب اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻋﻦ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻜﻞ
اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ــﺮاﻓ ـ ـﻀـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻊ،
ﻣﺴﺘﺪرﻛﺎ» :واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻔﺾ داﺋﻤﺎ
ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
وﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ
ﻣــﻦ أﻋ ـﻀــﺎء اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ،أﻣ ــﺎ ﺗﻠﻚ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮى واﻻﺳ ـ ـﻤ ـ ــﺎء اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮوﻓ ــﺔ

اﻟﺠﺮاح ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺤﺺ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺷﺢ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء
وز ﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ م .اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﺠﺮاح ،ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑﻤﻘﺮ اﻟــﻮزارة )ﻣﺒﻨﻰ
ﻧﻮاف اﻻﺣﻤﺪ( أﻣﺲ ،اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم اﻷول
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻮﺟﺮوة ،رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ
ﻓﺤﺺ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮﺗﻴﻦ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺑﺤﻀﻮر وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت
واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻠﻮاء ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻤﺎﺟﺪ
وأﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ.
ورﺣﺐ اﻟﺠﺮاح ﺑﺮﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ

ً
وﺷﻜﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ دورﻫــﻢ وﻋﻤﻠﻬﻢ ،وﻣﺜﻨﻴﺎ
ً
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﻮد اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺬوﻟ ــﺔ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أﻧـﻬــﻢ
ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻤﻬﻤﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺎﻛﺘﻤﺎل
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻼﻣﺤﻬﺎ.
ﺑـ ـ ــﺪوره ،ﺗ ــﻮﺟ ــﻪ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎر ﺑ ــﻮﺟ ــﺮوة
ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟـﻠــﻮزﻳــﺮ اﻟ ـﺠــﺮاح ﻋﻠﻰ
دﻋﻤﻪ وﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﻳ ــﺬﻛ ــﺮ أن اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ ﺗ ـﺨ ـﺘــﺺ ﺑـﻔـﺤــﺺ
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ وا ﻟـﺒــﺖ ﻓﻲ
ﻣ ـ ــﺪى اﻧ ـﻄ ـﺒ ــﺎق ﺷـ ـ ــﺮوط اﻟ ـﺘ ــﺮﺷ ــﺢ ﻃـﺒـﻘــﺎ
ﻷﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗ ــﻢ  ،35/62وذﻟ ــﻚ ﻣﻊ
ً
ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.

ً
اﻟﺠﺮاح ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﻮﺟﺮوة

»ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل« :ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺼﻔﺎة ﻣﻘﺮ ﻣﺆﻗﺖ
ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ
ﻧــﺎﻗ ـﺸــﺖ ﻟـﺠـﻨــﺔ ﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ ﺑﻴﺌﺔ
اﻷﻋ ـﻤــﺎل اﻟـﺼـﻐـﻴــﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻓ ـ ــﻲ اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻬ ــﺎ اﻣ ـ ـ ــﺲ اﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاح
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺑـﻠــﺪﻳــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ووزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻤﻨﺢ
اﻟ ـﺘ ــﺮاﺧ ـﻴ ــﺺ اﻟـ ــﻼزﻣـ ــﺔ ﻷﺻ ـﺤ ــﺎب
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
وإزاﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﻹﻗــﺎﻣــﺔ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻟـﻤــﻮﺳـﻤـﻴــﺔ ﻓﻲ
وﻗﺘﻬﺎ.
وﺣﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي وإدارة
أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ووزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﻗـ ـ ــﺎل ﻣـ ـﻘ ــﺮر اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ
ﻳ ــﻮﺳ ــﻒ اﻟ ـﻔ ـﻀ ــﺎﻟ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻹﻋـ ــﻼﻣـ ــﻲ

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ

ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ اﻣــﺲ إن اﻻﻗـﺘــﺮاح
ﻳ ـﻬــﺪف إﻟ ــﻰ ﻣـﻌــﺎﻟـﺠــﺔ اﻹﺷ ـﻜ ــﺎﻻت
اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺣـ ـﺼـ ـﻠ ــﺖ أﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮا ﺑـ ـﺸ ــﺄن

ﻫﺎﻳﻒ ﻳﺴﺄل ﻋﻦ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
و ﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ا ﻟـﻨــﺎ ﺋـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺐ ﻣﺤﻤ ـ ـ ــﺪ
ﻫــﺎﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻒ ﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺆاﻻ إﻟـ ــﻰ وزﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻴـ ـ ــﺔ د .ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺤﺠﺮف ،ﻋﻦ
اﻹﺟ ـ ـ ــﺮاءات اﻟــﺮﻗــﺎﺑ ـﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
ﻣ ـ ــﻦ ﺑـ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي
ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻓــﻲ إﻋﻄﺎء
اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ.
وﻗﺎل ﻫﺎﻳﻒ ،ﻓﻲ ﺳﺆاﻟﻪ» ،ﻟﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻫﻲ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﺎ رﺳﻢ
ﺳـﻴــﺎﺳــﺎت اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك ،ﺣـﻴــﺚ إﻧﻬﺎ
ﻟــﻢ ﺗﺤﺮك ﺳﺎﻛﻨﺎ إزاء اﻟﻘﺮوض
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﻼﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ أﺛ ـﻘ ـﻠ ــﺖ
ﻛــﺎﻫــﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ
ﻇ ــﻞ ﺗــﻮﺳــﻊ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك ﺑـﻤـﻤــﺎرﺳــﺔ
اﻷﻧـﻈـﻤــﺔ اﻟــﺮﺑــﻮﻳــﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓ ــﺮاد،
واﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ،
ﻣ ـﻤــﺎ أدى إﻟـ ــﻰ ﻇ ـﻬ ــﻮر ﺷــﺮﻳـﺤــﺔ
ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺘـﻌـﺜــﺮﻳــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ
ﺗ ــﺮﻛ ــﻮا ﻓ ــﻲ ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ اﻟـﻤـﻌــﺎﻧــﺎة
اﻟﺘﻲ ﻛــﺎن ﻟﻬﺎ آﺛــﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺳﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ«.
وﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄل» :ﻣ ـ ـ ـ ــﺎ اﻹﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات
اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺒـﻌــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﺒـﻨــﻚ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ
إﻋﻄﺎء اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ؟
وﻛـ ـ ـ ــﻢ ﺗـ ـﺒـ ـﻠ ــﻎ ﻗـ ـﻴـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮوض
اﻻﺳـﺘـﻬــﻼﻛـﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﻣﻊ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺻــﻮل
واﻟﻔﻮاﺋﺪ؟ وﻛﻢ ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ؟
وﻛــﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻋــﺪد اﻟﻤﺘﻌﺜﺮﻳﻦ ﻓﻲ
ﺳ ــﺪاد اﻟ ـﻘــﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ؟
وﻣ ــﺎ اﻻﺟ ـ ـ ــﺮاءات واﻟـﺘـﺴـﻬـﻴــﻼت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﻢ؟«.
ووﺟـ ـ ـ ــﻪ ﻫ ــﺎﻳ ــﻒ ﺳـ ـ ـ ــﺆاﻻ آﺧ ــﺮ
إﻟــﻰ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟ ــﻮزراء وزﻳــﺮ

ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ

اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ،
ﺟ ــﺎء ﻓ ـﻴ ــﻪ» :ﻫ ــﻞ ﻫ ـﻨ ــﺎك دﻋ ــﻢ ﻣﻦ
اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺪوق ﻟـﻠـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟ ـﻠ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨ ـﻴــﺔ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ
اﻹﺟ ــﺎﺑ ــﺔ ﺑﻨﻌﻢ ﻳــﺮﺟــﻰ ﺗــﺰوﻳــﺪي
ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
 2005ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ورود اﻟﺴﺆال،
ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﻛﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺣﺪة؟ وﻛﻢ
ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻌﻄﺎة ﻟﻜﻞ
ﻣــﻦ ﻟﺒﻨﺎن واﻟ ـﻌــﺮاق ،ﻣــﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺎت واﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟﺘﻲ
ﺻــﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺮض ﻣﻨﺬ
ﻋ ــﺎم  2000ﺣـﺘــﻰ ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ ورود
اﻟﺴﺆال؟« .واردف» :ﻫﻞ ﻫﻨﺎك دول
أو ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺳﻘﻂ ﻋﻨﻬﺎ اﺻﻞ
اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻔﻮاﺋﺪ أو ﻛﻼﻫﻤﺎ ،ﻣﻨﺬ
ﻋ ــﺎم  2000ﺣـﺘــﻰ ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ ورود
اﻟﺴﺆال؟ اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ
ﻳــﺮﺟــﻰ ﺗ ــﺰوﻳ ــﺪي ﺑــﺄﺳ ـﻤــﺎء ﻫــﺬه
اﻟﺪول أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ،
وﻣﺎ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﺎ ﻟﺪى
اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻘﺒﻮل أو رﻓﺾ ﻃﻠﺒﺎت
اﻟﻘﺮوض؟«.

اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت.
وأوﺿ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟـ ـﻔـ ـﻀ ــﺎﻟ ــﺔ ان ﻣـﻤـﺜـﻠــﻲ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أﻛــﺪوا ﻟﻠﺠﻨﺔ أن اﻟﻼﺋﺤﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
واﻷﺳ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤــﻮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺳـﺘــﺮﻓــﻊ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻣ ــﻦ اﺟ ــﻞ ﻣــﺮاﺟـﻌـﺘـﻬــﺎ واﻟ ـﻤــﻮاﻓ ـﻘــﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت واﻻﺳﻮاق اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ
ﻣــﺮﺧـﺼــﺔ ﺑــﺎﻟـﻜــﺎﻣــﻞ وﻻ ﺗﺘﻌﺮض
ﻟﻺزاﻟﺔ أو اﻹﻳﻘﺎف ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ
اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ .وﺑ ـﻴــﻦ أﻧ ــﻪ ﺗ ـﻘــﺮر اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ وﻣﺆﻗﺖ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
ﺳ ـ ــﺎﺣ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺎة ﻹﻗـ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﺔ ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ
إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪور اﻟـ ــﻼﺋ ـ ـﺤـ ــﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ ﻳﺴﺄل ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
ﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻬﺎ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
وﺟ ــﻪ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﺤــﻮﻳـﻠــﺔ ﺳ ــﺆاﻻ اﻟ ــﻰ وزﻳ ــﺮة اﻟــﺪوﻟــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺸــﺆون اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻣــﺮﻳــﻢ اﻟـﻌـﻘـﻴــﻞ ﻋ ــﻦ دورﻫـ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻧﺤﻮ ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻬﺎ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
وﻗــﺎل ﻓــﻲ ﻧــﺺ اﻟ ـﺴــﺆال :ﻧـﻈـ ًـﺮا ﻟــﻮﺟــﻮد ﺿﻌﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﺗﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎت وﺗﻜﺪس
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،وﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وذﻟﻚ ﻟﻐﻴﺎب
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺼﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
وﻃﻠﺐ اﻓﺎدﺗﻪ ﺑﺎﻵﺗﻲ :ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
وا ﻟـﺘــﺪر ﻳــﺐ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ا ﻟـﺘــﻲ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻬﺎ
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ؟ إذا ﻛﺎن اﻟﺠﻮاب ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﻤﺎ
ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت؟ وﻫﻞ وﺿﻊ دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺧﻄﺔ أو دراﺳ ــﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎج
ﻟﻬﺎ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ؟ إذا ﻛﺎن اﻟﺠﻮاب ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻬﺎ ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ؟

ً
اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ إﻟﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻟ ـ ــﻢ ﺗ ـﻨ ـﺒ ــﺲ ﺑ ـﺒ ـﻨ ــﺖ ﺷـﻔــﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺗﺨﺬت اﻟﻜﻮﻳﺖ رﺳﻤﻴﺎ
وﺑ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎ وﺷ ـﻌ ـﺒ ـﻴــﺎ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻒ
ﺣــﺎﺳـﻤــﺔ وﻗ ــﻮﻳ ــﺔ ،ﻓــﻼ ﻳـﺤــﻖ ﻟﻬﺎ
اﻵن اﻟﻤﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟ ـﺘــﺎرﻳ ـﺨــﻲ ﻣ ــﻦ اﻻﺣـ ـﺘ ــﻼل وﻣــﻦ
ﻧﺼﺮة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ«.
وﻗــﺎل» :أﻧﺎ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
وأﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪث ﺑـ ــﺎﺳـ ــﻢ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺔ أؤﻛ ـ ــﺪ
ﺛ ـﺒ ــﺎت اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ ﺳـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ
ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ ﻣ ــﻦ أﻧ ـﻨ ــﺎ آﺧــﺮ
ﻣ ــﻦ ﻳـﻄـﺒــﻊ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻜ ـﻴــﺎن اﻟﻤﺤﺘﻞ

اﻟﻐﺎﺻﺐ ،وﺳﻨﻮاﺻﻞ ﺟﻬﻮدﻧﺎ
ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ،أﻣﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺄ ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻼ ﺗﺨﺮﺟﻮا رؤوﺳﻜﻢ
ﻷن ﻻ ﻋــﻼ ﻗــﺔ ﻟ ـﻜــﻢ ﻓ ــﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ«.
وأوﺿـ ـ ــﺢ اﻟ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ أﻧـ ــﻪ ﺳﺘﺘﻢ
دﻋﻮة ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ
إﻟ ـ ــﻰ اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎع ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﺆون
اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ اﻟ ـﺸــﺆون
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ وﻧـ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ ﻣــﺆﺗ ـﻤــﺮ
وارﺳﻮ.

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت
ﺳﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻋﺎﺷﻮر :ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺎﺣﺔ
اﻹرادة رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ

رأى اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﺷﻮر ان
ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺎﺣﺔ اﻹرادة رﺳﺎﻟﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎن اﻟﺸﻌﺐ ﻏﻴﺮ راض
ﻋﻦ اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻤﻨﺢ واﻟﻘﺮوض
ﻟﺪول ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎرات وﺧﺎﺻﺔ دول
اﻟﻀﺪ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن
ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ،
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻳﺠﺎد ﻣﺨﺮج
ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻻ ﺗﺘﻬﺎون ﺗﺠﺎﻫﻬﺎ ﻵﺛﺎرﻫﺎ
اﻟﻜﺒﻴﺮة .وﻗﺎل ان »اﻟﻜﺜﻴﺮ ﺳﺄﻟﻨﺎ
ﻋﻦ اﻗﺘﺮاﺣﻨﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﻨﺢ
واﻟﻬﺒﺎت واﻟﻘﺮوض ﻷي دوﻟﺔ،
ﻟﺬا ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺑﺄن اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
ً
وﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻧﻀﻊ ﺣﺪا
ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻷﻣﻮال ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪ
ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮﺿﻮي ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي
ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ
ً
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ وﻣﻬﺪدا ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ«.

ﻣﺤﻠﻴﺎت

٦

دلبلا
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أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ  ٤٠٢ﺿﺎﺑﻂ اﻟﻴﻮم
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ﺗﺤﺘﻔﻞ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻴﻮم ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻀﺒﺎط ،ﻓﻲ اﺣﺘﻔﺎل
اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ًﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ.
ﻳﻘﺎم ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﺑﻤﻴﺪان أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺳﻌﺪ ً
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ أن ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻀﺒﺎط اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻳﺒﻠﻎ  ٣٧٩ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
وأﻋﻠﻨﺖ ً ً
 ٢٣ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ٧ :ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ،و ٣ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،و ٥ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ ،و ٨ﻣﻦ اﻷردن .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﺳﻤﺎء
اﻟﻀﺒﺎط اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ:

• إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺮﺷﻴﺪي
• اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﺎﻟﺢ اﻟﺮﺷﻴﺪي
• اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﺎد
• اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺬن
• اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺸﻌﻞ اﻟﻤﺠﺮن
• أﺣﻤﺪ ﺑﺪر اﻟﻨﻤﺮان
• اﺣﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻠﻚ
• أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ ﺑﺸﺎرة
• اﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪ اﻟﺤﺒﺸﻲ
• اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻬﺒﺪان

• اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺴﻨﻲ
• اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري
• اﺣﻤﺪ ﻓﺎﻳﺰ اﻟﻤﻔﺮج
• اﺣﻤﺪ ﻓﻼح اﻟﺮﺷﻴﺪي
• اﺣﻤﺪ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺸﻌﻴﺐ
• اﺣﻤﺪ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻮﺧﻀﻮر
• اﺣﻤﺪ ﻣﺘﻌﺐ اﻟﻤﻄﻴﺮي
• اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻴﻜﺎوي
• اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺸﻌﻞ
• اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ

• اﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻘﻌﻮد
• اﺣﻤﺪ ﻧﻮاف اﺑﺎ اﻟﺼﺎﻓﻲ
• اﺣﻤﺪ ﻫﺎدي اﻟﻌﺠﻤﻲ
• ﺑﺎﺳﻞ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺨﻤﺴﺎن
• ﺑﺪاح ذﻳﺐ اﻟﺪوﺳﺮي
• ﺑﺪر اﺣﻤﺪ اﻟﻌﻨﺰي
• ﺑﺪر ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي
• ﺑﺪر ﻋﺎدل اﻟﻔﻬﺪ
• ﺑﺪر ﻓﺎﻳﺰ اﻟﻌﻼج
• ﺑﺪر ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺸﻼﺣﻲ

• ﺑﺪر ﻣﺒﺎرك اﻟﻤﻮﻳﺰري
• ﺑﺪر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎل اﻟﻠﻪ
• ﺑﺪر ﻣﻨﺼﻮر اﺑﻮﻋﺒﻴﺪ
• ﺑﺪر ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺮﺿﻲ
• ﺑﺪر وﻟﻴﺪ اﻟﺤﻤﺪان
• ﺑﺮاك ﺳﻌﺪ اﻟﻘﻄﺎن
• ﺑﻨﺪر ﻓﻼح اﻟﺮﺷﻴﺪي
• ﺗﺮﻛﻲ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
• ﺗﺮﻛﻲ ﻣﻔﺮج اﻟﻬﺎﺟﺮي
• ﺛﺎﻣﺮ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻤﺨﻴﺎل

• ﺟﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻠﻲ
• ﺟﺎﺳﻢ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر
• ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮادة
• ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻔﺘﺎح
• ﺟﻤﻌﺔ ﺑﺪر ﺣﺴﻦ
• ﺣﺮﺑﻲ اﺣﻤﺪ اﻟﺴﻌﺪي
• ﺣﺮﺑﻲ ﺿﻴﺪان اﻟﺸﻤﺮي
• ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺨﺘﻠﻲ
• ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺎدر ﻛﺮم
• ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﻟﺢ

local@aljarida●com
• ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮاج اﻟﻤﺮﺷﺎد
• ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻮزي اﻟﺘﻮرة
• ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي
• ﺣﻤﺪ ﺑﺪر اﻟﺤﻤﺪان
• ﺣﻤﺪ ﺑﺪر اﻟﺼﺎﻧﻊ
• ﺣﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق
• ﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻌﻮد
• ﺣﻤﺪ ﺷﻬﺎب اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
• ﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻤﺴﻌﻮد
• ﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻜﺮاد
• ﺣﻤﺪ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺒﺤﻮة
• ﺣﻤﺪ ﻓﺎﻟﺢ اﻟﻌﺪواﻧﻲ
• ﺣﻤﺪ ﻓﻬﺪ اﻟﻤﺸﻌﻞ
• ﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺠﻤﻲ
• ﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﻳﻔﺎن
• ﺣﻤﻮد ﺣﻤﺪ اﻟﻬﻤﻼن
• ﺣﻤﻮد ﻣﺸﻌﻞ اﻟﺮﺷﻴﺪي
• ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ
• ﺧﺎﻟﺪ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻔﻬﺪ
• ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﻮد اﻟﻤﻄﻴﺮي
• ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻌﺒﻴﺪ
• ﺧﺎﻟﺪ ﻃﻼل اﻟﺨﺮﻳﻨﺞ
• ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ
• ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺨﻀﺮ
• ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
• ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻄﻴﺮي
• ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻮﻳﺰري
• ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻬﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪي
• ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻮزي اﻟﻔﻮزان
• ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻤﻄﻴﺮي
• ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻤﻄﻴﺮي
• ﺧﺎﻟﺪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺨﻀﺮي
• راﺷﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮاﺷﺪ
• راﺷﺪ ﻓﺎﻳﺰ اﻟﻨﻴﺒﺎري

اﻟﻀﺒﺎط اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن
• راﺷﺪ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﺠﺮان
• راﺷﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪي
• رﺷﻴﺪ ﻣﺒﺎرك اﻟﻤﻄﻴﺮي
• زﻋﻞ ﻓﻼح اﻟﻈﻔﻴﺮي
• ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﻳﻚ اﻟﻬﺎﺟﺮي
• ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺸﺒﺎل
• ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺎﻳﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
• ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻴﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪي
• ﺳﺎﻟﻢ ﻓﺮاج اﻟﻌﺠﻤﻲ
• ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻨﺰي
• ﺳﺎﻣﻲ ﺑﺠﺎد اﻟﻤﻄﻴﺮي
• ﺳﻌﺪ أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
• ﺳﻌﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪي
• ﺳﻌﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﺪواﻧﻲ
• ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺸﺎﻓﻲ اﻟﺮﺷﻴﺪي
• ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺮﻛﻴﺒﻲ
• ﺳﻌﺪ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ
• ﺳﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺴﺎﻧﻊ
• ﺳﻌﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺨﺒﻴﺰي
• ﺳﻌﺪ ﻫﺰاع اﻟﺮاﺟﺤﻲ
• ﺳﻌﻮد اﺣﻤﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪ
• ﺳﻌﻮد ﺗﺮﻛﻲ اﻟﺮﺷﻴﺪي
• ﺳﻌﻮد ﺟﺪﻳﻊ اﻟﻤﺨﻴﺎل
• ﺳﻌﻮد ﺣﺰﻣﻲ اﻟﺴﻬﻠﻲ
• ﺳﻌﻮد ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ

• ﺳﻌﻮد ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻜﻨﺪري
• ﺳﻌﻮد ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺸﻤﺮي
• ﺳﻌﻮد ﻓﻬﺪ اﻟﺒﺮﻛﺔ
• ﺳﻌﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺰﻳﺪ
• ﺳﻌﻮد ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
• ﺳﻌﻮد ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﻴﺪﻟﻲ
• ﺳﻠﻄﺎن ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪي
• ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
• ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺨﺎﻟﺪي
• ﺳﻠﻄﺎن ﺻﻼح اﻟﺨﻀﺮ
• ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻤﺎﺟﺪ
• ﺳﻠﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺒﺤﺮ
• ﺳﻠﻤﺎن ﻋﻠﻮان اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
• ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻲ اﻻﺳﺘﺎد
• ﺳﻴﻒ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي
• ﺷﺎﻫﺮ ﺳﻴﻒ اﻟﺮﺷﻴﺪي
• ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺮﺑﻴﻊ
• ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻮﺣﻴﻤﺪ
• ﺷﺒﻴﺐ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي
• ﺷﻤﻼن ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺠﻨﺎع
• ﺷﻤﻼن ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺪوﺧﻲ
• ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻤﺎل ﺑﻮﻏﻴﺲ
• ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎدل اﻟﻌﺴﻤﺎوي
• ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻌﻴﺒﻲ
• ﺻﻘﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﻬﺎﺟﺮي
• ﺻﻼح ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ
• ﺿﺎري أﺣﻤﺪ اﻟﻄﻮﻳﺮش
• ﻃﻼل أﻣﺎن اﻟﺴﻌﺪ
• ﻃﻼل ﺣﻤﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ
• ﻃﻼل ﻋﺎﻳﺾ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
• ﻃﻼل ﻣﺒﺎرك اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ
• ﻋﺎدل ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
• ﻋﺎﻳﺾ ﻋﻴﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪي
• ﻋﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻠﻮﺷﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻌﺠﻤﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺛﻨﻴﺎن اﻟﻤﺎص
• ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﻤﺎل ﺷﺘﻴﻞ
• ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﻷذﻧﻴﺔ
• ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺨﺸﺘﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ
• ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﺆاد اﻟﺴﺎﻟﻢ
• ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺤﻴﺎن
• ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎﺟﺮي
• ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻜﻨﺪري
• ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﺮﻳﻊ
• ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎﺳﻞ اﻟﻔﺮﻳﺢ
• ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺪر اﻟﻤﻄﻴﺮي
• ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻨﺪر اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺮاﺟﺤﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺟﻤﻌﺔ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﻤﺪ اﻟﺒﺎﻟﻮد
• ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮﻫﻴﻤﺎﻧﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻮﺷﻤﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﻬﻮ اﻟﺮﺷﻴﺪي
• ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺼﺎم اﻟﺸﻄﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺼﻴﻨﺎن
• ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺎﻟﺪي
• ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻠﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻌﺠﻤﻲ

• ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﺎﺿﻞ ﺣﺴﻦ
• ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻜﻨﺪري
• ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺠﺤﻢ اﻟﻔﻀﻠﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮزوق اﻟﻌﺎزﻣﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ وﻟﻴﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ
• ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ وﻟﻴﺪ اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻤﺎﺟﺪ
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻷﻧﺼﺎري
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻌﻠﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪ اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺪوﺳﺮي
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﻬﻠﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رﺷﻴﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻬﺎﺟﺮي
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﻌﺪ راﻋﻲ اﻟﻤﻠﺤﺎ
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﻌﻮد اﻟﻤﺰﻳﻨﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﺮﻳﺪة اﻟﻌﺎزﻣﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻃﻼل اﻟﻌﻨﺰي
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺎدل اﻟﺼﺎﻟﺢ
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺎدل اﻟﻬﺎدي
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻘﺮﻳﻨﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻠﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻜﻨﺪري
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻏﺎزي اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺎﺟﺪ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺒﺎرك اﻟﻈﻔﻴﺮي
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﻴﺮ
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪوﺳﺮي
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻄﻴﻔﺔ
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﻨﺪري
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻄﺎن
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺸﺎري اﻟﻨﻘﻴﺪان
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻔﻠﺢ اﻟﺼﻠﻴﻠﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻤﻄﻴﺮات
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺒﻴﻞ اﻟﺸﺎﻳﻊ
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺼﺎﺑﺮي
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺼﻘﺮ
• ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪي
• ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﻓﺎﺿﻞ اﻟﻘﻄﺎن
• ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي ﻋﺎدل اﻟﻌﻤﻴﺮة
• ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي ﻣﺒﺎرك اﻟﻬﺎﺟﺮي
• ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻋﺎدل اﻟﺠﻤﻌﺔ
• ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻓﻮاز اﻟﺸﻤﺮي
• ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪي
• ﻋﺜﻤﺎن أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪي
• ﻋﺜﻤﺎن أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺠﺮان
• ﻋﺜﻤﺎن ﺻﻼح اﻟﻬﺎﺟﺮي
• ﻋﺬﺑﻲ ﻋﺎدل اﻟﻘﺮﻳﺎﻓﻲ
• ﻋﺬﺑﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺎﻟﻚ
• ﻋﻠﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺒﻴﺪ
• ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻴﺒﺎن
• ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻬﺒﻴﺪة
• ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺮي
• ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻛﻤﺎل
• ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻈﻔﻴﺮي
• ﻋﻠﻲ ﻃﻼل اﻟﻤﻜﻴﻤﻲ

• ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﻜﻨﺪري
• ﻋﻠﻲ ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل
• ﻋﻠﻲ ﻓﺮﻳﺪ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ
• ﻋﻠﻲ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
• ﻋﻠﻲ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
• ﻋﻤﺮ ﺑﺪر اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
• ﻋﻤﺮ ﺟﻤﺎل اﻟﻔﻮزان
• ﻋﻤﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺸﻤﺮي
• ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺸﻤﺮي
• ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺎرك اﻟﻬﻴﻔﻲ
• ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎﺟﺮي
• ﻋﻤﺮ ﻧﻮاف اﻟﻌﻨﺰي
• ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻨﺰال
• ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻤﺎد اﻟﻀﺎﻋﻦ
• ﻏﺎﻧﻢ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻬﺎﺟﺮي
• ﻏﺎﻧﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آل ﻋﻠﻲ
• ﻏﻨﺎم وﻟﻴﺪ اﻟﻮﺷﻤﻲ
• ﻓﺎرس اﺣﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮ
• ﻓﺎرس ﻓﻼح اﻟﺮﺷﻴﺪي
• ﻓﺎرس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮوخ
• ﻓﺎﻟﺢ ﻋﺒﻴﺪ ﻣﻌﺘﻘﺔ
• ﻓﺎﻟﺢ ﻓﺮﺣﺎن اﻟﻐﻨﻴﻤﻲ
• ﻓﺎﻳﺰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
• ﻓﺮج رﻳﺎض اﻟﺮﺷﺪان
• ﻓﻼح ﺣﻤﻮد اﻟﺴﻜﺮان
• ﻓﻼح ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺠﻮﻳﺴﺮي
• ﻓﻼح ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺨﺮﻳﻨﺞ
• ﻓﻼح ﻧﻮاف ﺑﻦ ﺟﺎﻣﻊ
• ﻓﻬﺎد ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺠﻤﻲ
• ﻓﻬﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺮاﺷﺪ
• ﻓﻬﺪ ﺑﺪر اﻟﻮﻃﺮي
• ﻓﻬﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺤﺴﻦ
• ﻓﻬﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
• ﻓﻬﺪ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻤﻄﻴﺮي
• ﻓﻬﺪ ﻋﺎﻳﺶ اﻟﻈﻔﻴﺮي
• ﻓﻬﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﻤﺪ
• ﻓﻬﺪ ﻣﺎﻧﻊ اﻟﻌﺠﻤﻲ
• ﻓﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
• ﻓﻬﺪ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
• ﻓﻬﺪ وﻟﻴﺪ اﻟﺴﻨﺪ
• ﻓﻮاز اﺣﻤﺪ اﻟﻤﺴﻌﺪ
• ﻓﻮاز راﺟﺢ اﻟﻀﻠﻴﻌﻲ
• ﻓﻮاز ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﻨﺰي
• ﻓﻮاز ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ
• ﻓﻮاز وﻟﻴﺪ اﻟﺸﻄﻲ
• ﻓﻴﺼﻞ اﺣﻤﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي
• ﻓﻴﺼﻞ ﺑﺎﺗﻞ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
• ﻓﻴﺼﻞ ﺟﻌﻴﺪان ﺑﻦ ﺑﻼل
• ﻓﻴﺼﻞ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي
• ﻓﻴﺼﻞ ﻃﻠﻖ اﻟﻬﻴﻢ
• ﻓﻴﺼﻞ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺮﻛﻴﺒﻲ
• ﻣﺎﺟﺪ راﺷﺪ اﻟﻌﺴﻼوي
• ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
• ﻣﺎﺟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻃﻴﺒﺎن
• ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺸﻌﻞ اﻟﻌﺠﻤﻲ
• ﻣﺒﺎرك ﻋﻠﻲ اﻟﺮاﺟﺤﻲ
• ﻣﺒﺎرك ﻋﻴﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
• ﻣﺒﺎرك ﻓﻬﺪ اﻟﻌﺠﻤﻲ
• ﻣﺠﺒﻞ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي
• ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺮﺷﻴﺪي
• ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ
• ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﺪادة

• ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪر اﻟﺤﺪاد
• ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮاك اﻟﻌﺎزﻣﻲ
• ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺮﻣﻴﻀﻴﻦ
• ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎن
• ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي
• ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻤﻄﻴﺮي
• ﻣﺤﻤﺪ ذﻳﺎب اﻟﻬﺎﺟﺮي
• ﻣﺤﻤﺪ زﻳﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
• ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮور اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
• ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﻨﺰي
• ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﺣﻤﺪان اﻟﻌﻨﺰي
• ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻮد اﻟﺴﻬﻠﻲ
• ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﻒ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ
• ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮار ﻻﻓﻲ ﺷﺮار
• ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻬﺎﺟﺮي
• ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح اﻟﺸﻤﺮي
• ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻼل اﻟﻘﻄﺎن
• ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
• ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮرة
• ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﺴﻦ
• ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺒﻴﺘﻲ
• ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
• ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺒﺮج اﻟﻌﺎزﻣﻲ
• ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
• ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮاد اﻟﺸﻤﺮي
• ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺪ اﻟﺰﻋﺒﻲ
• ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺢ اﻟﻜﻮح
• ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻼح اﻟﺤﺠﺮف
• ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻼح اﻟﺮﺷﻴﺪي
• ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﺠﻤﻲ
• ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮدي اﻟﺨﺎﻟﺪي
• ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﺎرك اﻟﺨﺮﻳﻨﺞ
• ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﺎرك اﻟﺮﺷﻴﺪي
• ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﻨﺰي
• ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺒﻞ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
• ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮزوق اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ
• ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ
• ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﻨﺰي
• ﻣﺤﻤﺪ وﻟﻴﺪ اﻟﺠﺤﻴﻞ
• ﻣﺮزوق ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪي
• ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺪر ﺑﻮﻗﻤﺒﺮ
• ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﺎوي
• ﻣﺸﺎري ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺤﻮﻃﻲ
• ﻣﺸﺎري ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺪي
• ﻣﺸﺎري ﻓﻬﻴﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
• ﻣﺸﺎري ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻬﻨﺪي
• ﻣﺸﺎري ﻣﺸﻌﻞ ﻣﺴﻴﻌﻴﺪ
• ﻣﺸﻌﺎن ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي
• ﻣﺸﻌﻞ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ
• ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪي
• ﻣﻠﻮح ﺑﺪر اﻟﺤﺮﻳﺠﻲ
• ﻣﻨﺼﻮر ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺠﻤﻲ
• ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻌﺠﻤﻲ
• ﻣﻬﺪي ﻣﺎﻧﻊ اﻟﻌﺠﻤﻲ
• ﻣﻬﺪي ﻣﻌﺪي اﻟﻌﺠﻤﻲ
• ﻣﻮﺳﻰ ﻧﻮاف اﻟﻤﻄﻴﺮي
• ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺪر اﻟﺨﻀﻴﺮ
• ﻧﺎﺻﺮ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
• ﻧﺎﺻﺮ راﺷﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي
• ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻌﺪ اﻟﻤﺸﻮط
• ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي
• ﻧﺎﺻﺮ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺰﻋﺒﻲ

• ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺠﺮف
• ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ
• ﻧﺎﻳﻒ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻴﺺ
• ﻧﺎﻳﻒ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﻤﻼن
• ﻧﺎﻳﻒ ﻧﻬﺎر اﻟﺠﺴﺎر
• ﻧﻮاف ﻓﻼح اﻟﻬﺎﺟﺮي
• ﻫﺰاع ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺠﺪﻋﺎن
• وﻗﻴﺎن ﺑﺪر اﻟﻌﺮف
• وﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻤﺮي
• وﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي
• وﻟﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﺤﺒﺸﻲ
• ﻳﻌﻘﻮب وﻟﻴﺪ ﺣﺎج ﻋﻠﻲ
• ﻳﻮﺳﻒ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺪاد
• ﻳﻮﺳﻒ اﺣﻤﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
• ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻌﻮﺿﻲ
• ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺴﺎوي
• ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪﻟﻠﻪ اﻟﺮﺷﻴﺪي
• ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﻴﺤﺎن
• ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻻﺳﺘﺎد
• ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺑﻮﻏﻴﺚ
• ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺎﺿﻞ اﻟﻤﻨﺪي
• ﻳﻮﺳﻒ ﻧﻮاف اﻟﺒﺬاﻟﻲ

اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻌﺮب
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
• أﺣﻤﺪ ﻓﺆاد اﻟﺠﻼﻫﻤﺔ
• ﺟﺒﺮ ﻣﺒﺎرك اﻟﻤﻬﻨﺪي
• ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ

ﻗﻄﺮ
• أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪي
• راﺷﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻴﺎرﻳﻦ
• ﺳﻴﻒ ﻣﺒﺎرك اﻟﺠﺤﻴﺶ
• ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﺎﺳﻢ آل ﺛﺎﻧﻲ
• ﻋ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺪاﻟـ ـ ــﺮﺣ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻦ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ
اﻟﻤﺴﻴﻔﺮي
• ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻬﻨﺪي
• ﻋﻤﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﺒﻴﺪﻟﻲ

اﻟﻴﻤﻦ
• أﺻﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ
• اﻟﻮﻫﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ
• ﺑﻠﻴﻎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم
• ﻓﺎرس ﻗﻴﺲ ﻋﻠﻲ
• ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﺤﺴﻦ

اﻷردن
• أﻛﺮم ﺟﻬﺎد ﺣﺪادﻳﻦ
• أﻧﺲ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﻮراﻧﻲ
• أﻧﺲ رﺿﺎ اﻟﺸﺪﻳﻔﺎت
• ﺣﻤﺪان ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺰﺑﻦ
• ﻋﻠﻲ ﻋﺎدل اﻟﻄﺮواﻧﺔ
• ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮدة اﻟﻘﻮﻳﺪر
• ﻣﻌﻦ أﻣﻴﻦ اﻟﺰﻋﺎوﻳﺮ
• وﻟﻴﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻳﻜﺎت

اﻓﺘﺘﺎح »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮل« ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﻦ
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن
وﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺢ أﻣ ـ ــﺲ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ ﺧــﺪﻣــﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣــﻮل )ﻣﻘﺴﻢ اﻟﻘﺮﻳﻦ(
ﺑـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎﻓـ ـﻈ ــﺔ ﻣ ـ ـﺒ ـ ــﺎرك اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴ ــﺮ،
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وﺣﻀﻮر وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟ ـ ــﺮوﺿ ـ ــﺎن،
وﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﻔﺮﻳﻖ
أﺣـﻤــﺪ اﻟــﺮﺟ ـﻴــﺐ ،ووﻛ ـﻴــﻞ وزارة
اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ ﻟ ـﺸ ــﺆون
اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻠﻮاء ﻃﻼل ﻣﻌﺮﻓﻲ.
وأﻛ ـ ـ ــﺪ ﻣـ ـﻌ ــﺮﻓ ــﻲ ،ﺧ ـ ــﻼل ﻫ ــﺬه
اﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ،أن ﻣ ــﺮاﻛ ــﺰ اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ
ﺗ ـ ـﺸ ـ ـﻬـ ــﺪ ﻧ ـ ـﻘ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻧ ـ ــﻮﻋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ وﻓ ـ ــﻖ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ
اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت
وﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ واﻟ ـﺠ ـﻬــﺪ ﻋﻠﻰ
ً
اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن ذﻟــﻚ
ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﻓ ــﻲ إﻃـ ـ ــﺎر اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺮاﻛﺰ
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﺷﺆون
اﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟـﻤــﺮﻛــﺰﻳــﺔ وﺗـﺨـﻔـﻴــﻒ اﻻزدﺣـ ــﺎم
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺔ
ً
ﺑﺎﻟﻮزارة ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت

اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدات اﻷﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﺆﻛــﺪ
ﺿﺮورة ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻛ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺴ ـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﻼت اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻜ ـﻨ ــﺔ
ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻛﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠــﺮﻋــﺎﻳــﺔ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑ ــﺪر اﻟــﻮﻗـﻴــﺎن أن ﻓــﺮع
اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــﻮل
ً
ﺑﻤﻘﺴﻢ اﻟﻘﺮﻳﻦ ،ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪا
ً
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ اﻷﺣﻤﺪي وﻣﺒﺎرك
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻹﻧﺠﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ﺑﻴﺴﺮ
وﺳـ ـﻬ ــﻮﻟ ــﺔ ،دون اﻟ ـﺤ ــﺎﺟ ــﺔ اﻟ ــﻰ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻌﺪ إﻏﻼق ﻓﺮع ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﻠﻲ.
وﻗ ــﺎل اﻟــﻮﻗـﻴــﺎن ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إن اﻟﻔﺮع اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺳـﻴـﻘــﺪم ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳـ ـﻘ ــﺪﻣـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ــﻲ
وأﻓﺮﻋﻪ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﻃﻠﺐ إﺳﻜﺎﻧﻲ
او ا ﻟـ ـﺘـ ـﺨـ ـﺼـ ـﻴ ــﺺ ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺮوع
ﺳﻜﻨﻲ واﺟ ــﺮاءات ﺑــﺪل اﻹﻳﺠﺎر
واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻟـﺘـﺒــﺎدل واﻟﺘﻨﺎزل،
ً
ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا ان اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ
ﻋ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺧ ـ ـ ــﺪﻣ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاﻃ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﻦ
واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ أﻓﻀﻞ
ﻣﺴﺘﻮى ﺧﺪﻣﺔ وﺑﺄﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎء ة
ﻣﻤﻜﻨﺔ.

اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﻘﺘﻮل
داﺧﻞ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

اﺳﺘﻴﻘﻈﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﺠﺮ أﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ
ً
ﺑﺸﻌﺔ ،ﻛﺎن ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻮاﻃﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  ٥٤ﻋﺎﻣﺎ ُﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻬﺸﻢ اﻟﺮأس داﺧﻞ ﻣﻨﺰل أﺳﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺮﻳﻦ.
وﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻲ رواﻫﺎ ﻣﺼﺪر أﻣﻨﻲ ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،أن ﻏﺮﻓﺔ
ً
ﻋﻤﻠﻴﺎت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﻠﻘﺖ ﺑﻼﻏﺎ ﻓﺠﺮ أﻣﺲ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﺔ أﻓﺎدت ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻪ ﺑﻌﺜﻮرﻫﺎ ﻋﻠﻰ واﻟﺪﻫﺎ ﻣﻘﺘﻮﻻ داﺧﻞ ﺻﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰل ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ
اﻧﻪ ﻓﻮر ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺒﻼغ ﺗﻮﺟﻪ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ واﻟﻤﺒﺎﺣﺚ واﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
واﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻼغ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن رﺟﺎل اﻷﻣﻦ وﻓﻮر
وﺻﻮﻟﻬﻢ ﺷﺎﻫﺪوا ﺟﺜﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳــﻂ ﺑﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻣﺎء ﻓﻲ
ﺻﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰل .وأﺿﺎف اﻟﻤﺼﺪر أن اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ
ﻟﺠﺜﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻠﻘﻰ ﻋﺪة ﺿﺮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺮأس
ً
أودت ﺑﺤﻴﺎﺗﻪ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن وﻛﻴﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أﻣﺮ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺠﺜﺔ،
وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ إدارة اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ،وﻛﻠﻒ
رﺟﺎل اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ.
وذﻛﺮ اﻟﻤﺼﺪر أن رﺟﺎل اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﺧﻀﻌﻮا اﺑﻨﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ
واﻟﺘﻲ أﺑﻠﻐﺖ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ أوﻟﻴﺔ أﻓﺎدت ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
اﻧﻬﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﻧﻮﻣﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺳﻤﻌﺖ ﻣﺎﻳﺸﺒﻪ ﺻﻮت اﻟﺸﺠﺎر
ً
وﺗﻔﺎﺟﺌﺖ ﺑﻮاﻟﺪﻫﺎ ﻣﻘﺘﻮﻻ.

٨

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4045اﻻﺛﻨﻴﻦ  18ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2019م  13 /ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة 1440ﻫـ

academia@aljarida●com

ﻣﺮﺳﻮم ﻣﺸﺮوع »اﻟﺸﺪادﻳﺔ« ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ  ٣ﺳﻨﻮات أﺧﺮى
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أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي

ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ
اﻟﻤﺮﺳﻮم
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
»اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ«

أﻛــﺪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ أﻋﻀﺎء
ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺲ ﻓ ــﻲ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،د .إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺤﻤﻮد،
أن اﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺎء ﻣ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم إﻧـ ـﺸ ــﺎء
ﻣـﺸــﺮوع اﻟـﺸــﺪادﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺎرس
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ،واﻟ ـ ـ ــﺬي ﺗ ــﻢ ﺗ ـﻤــﺪﻳــﺪه
ﻗ ـﺒــﻞ ﺧ ـﻤــﺲ ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻓ ــﻲ ﻋــﺎم
 2014ﻳ ـﺘ ــﺮﺗ ــﺐ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻓﻲ
ﺣــﺎل ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪه ،أﺑﺮزﻫﺎ
وﻗﻮع اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻟ ـﻔ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳــﺮﺻــﺪﻫــﺎ
دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
واﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ اﻟ ـﻤــﺮﺻــﻮدة اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻫﺬا
اﻟﻤﺮﺳﻮم.
وﻟـ ـﻔ ــﺖ إﻟ ـ ــﻰ أن »اﻟ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ
ﺳ ـﺒ ــﻖ أن أﻋ ـﻠ ــﻦ اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎء ﻣــﻦ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋ ـﻤــﺎل ﻓــﻲ اﻟـﺸــﺪادﻳــﺔ
ﺧـ ــﻼل ﻋـ ــﺎم  ،2022وﺑــﺎﻟ ـﺘــﺎﻟــﻲ
ﻳ ـﺤ ـﺘــﺎج إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﻟـﻤــﺪة
ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أﺧﺮى«.
وﻃﺎﻟﺐ اﻟﺤﻤﻮد ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣ ــﺲ ﻟ ــ»اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة«،

اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎع ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ د .ﺣﺎﻣﺪ
اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎزﻣـ ـ ــﻲ ،ﺑـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﺗ ــﻮﺻ ـﻴ ــﺔ
ﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ـ ــﺔ ،ﻋـﺒــﺮ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ،
ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺮﺳﻮم
إﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺎء ﺟ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺪادﻳـ ــﺔ،
ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻨــﺎﺳــﺐ ﻣ ــﻊ ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ وآﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎء ﻣـﻨــﻪ
ﺑ ـﺼــﻮرة ﻛــﺎﻣـﻠــﺔ دون ﻣﺸﺎﻛﻞ،
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ
اﻹﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاء ات اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠ ــﻮﺑ ــﺔ دون
اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت.

اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺠﺰﺋﻲ
وذﻛـ ـ ــﺮ أن اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ ﺑـ ــﺪأت
ﺑ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻻﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺎل اﻟ ـﺠ ــﺰﺋ ــﻲ
ﻓـ ــﻲ ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻹدارات ،ﻛـﻌـﻤــﻞ
ﺗـ ـﺠ ــﺮﻳـ ـﺒ ــﻲ ،ﻟ ـﺘ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ــﺔ
اﻟـ ـ ــﺪراﺳ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ــﺔ،
وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء  6ﻛﻠﻴﺎت،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪء اﻟﺪراﺳﺔ
ﺧــﻼل اﻟـﻌــﺎم اﻟــﺪراﺳــﻲ اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﺑﻬﺎ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼل

ﺻﻮرة ﺟﻮﻳﺔ أرﺷﻴﻔﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب
وﺷﻐﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ.
وﺗﺴﺎء ل اﻟﺤﻤﻮد» :ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮﺳﻮم إﻧﺸﺎء

ﻣـﺸــﺮوع اﻟـﺸــﺪادﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺎرس
اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،ﻫــﻞ ﺗـﺘــﻮﻗــﻒ اﻷﻋ ـﻤــﺎل
اﻹﻧ ـﺸــﺎﺋـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻞ؟! ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ

ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ،
ﻷن أي اﻟﺘﺰﻣﺎت ﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ
ﺻﺮﻓﻬﺎ دون إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
وأﺿﺎف اﻟﺤﻤﻮد أن ﺟﻤﻌﻴﺔ

اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺪرﻳ ـ ـ ــﺲ ﺗـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻊ ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ
ﻗ ـﻀــﺎﻳــﺎ اﻷﺳـ ــﺎﺗـ ــﺬة واﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ،
ﻓﻤﺸﺮوع اﻟﺸﺪادﻳﺔ ﻳﻬﻢ اﻷﺳﺮة
اﻟـﺠــﺎﻣـﻌـﻴــﺔ ﺑــﺄﺳــﺮﻫــﺎ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ

»اﺗﺤﺎد اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ« ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﻧﺼﺎري :ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺼﻴﻔﻲ ورﻓﻊ ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات
ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎرة

ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺮج وﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻃـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺐ رﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ اﻻﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎد
ا ﻟـﻌــﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ وﻣﺘﺪرﺑﻲ ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ،ﻣﺒﺎرك اﻟﺠﻮﻳﺴﺮي،
اﻟﻤﺪﻳﺮ ا ﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ د .ﻋﻠﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﻀ ــﻒ ،ﺑـ ـﺴ ــﺮﻋ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺪﺧ ــﻞ
وﺗ ـ ـﻌـ ــﺰﻳـ ــﺰ ﻣـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﺼ ــﻞ
اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻔــﻲ ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺴ ـﻤــﺢ ﺑــﺮﻓــﻊ
ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺘﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻄﻠﺒﺔ.
وذﻛ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﻮﻳـ ـ ـﺴ ـ ــﺮي ،ﻓــﻲ
ﺗ ـ ـﺼـ ــﺮﻳـ ــﺢ ﺻ ـ ـﺤـ ــﺎﻓـ ــﻲ ،أﻣـ ـ ــﺲ،
أن اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﺳ ـﺘ ـﺒ ـﺸــﺮ ﺧ ـﻴــﺮا
ﺑـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻠ ــﻢ د .ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻲ ا ﻟـ ـﻤـ ـﻀ ــﻒ
دﻓ ـ ــﺔ ﻗـ ـﻴ ــﺎدة اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ،وﺳ ـﺒــﻖ
أن ﻃ ــﺎ ﻟ ــﺐ اﻹدارة ﺑـ ـﻀ ﱡــﺮورة
اﻻﻫ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎم ﺑ ـﻘ ـﻀ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺸ ـﻌ ــﺐ
اﻟ ـﻤ ـﻐ ـﻠ ـﻘــﺔ ،ﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪة اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺘـ ـﺨ ــﺮج ،وﺣ ـﻤــﺎﻳ ـﺘ ـﻬــﻢ
ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﺮﻳﺴﺔ ﻻﺳﺘﻨﻔﺎد
ﻣﺪة اﻟﺒﻘﺎء ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﻌﺮض
ﻟﻠﻔﺼﻞ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
اﻟﻌﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺮر ﻛﻞ ﻓﺼﻞ
دراﺳﻲ.
وﻗﺎل إن اﻟﺠﻤﻮع اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ
اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﺖ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ ﻋ ـﻤ ـﻴــﺪة
ا ﻟـﻘـﺒــﻮل وا ﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺑـ ــﺎﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻐـ ــﺮاب وﺳ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﻂ ،ﻟ ـﻤــﺎ
ﺗ ـ ﱡﻀ ـﻤ ـﻨــﻪ ﻣـ ــﻦ ﺗ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺺ ﻟ ـﻌــﺪد
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ

ﻃــﺮ ﺣـﻬــﺎ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮﻳﻦ
ﺑــﺎﻟ ـﻔ ـﺼــﻞ اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻔــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ،
ﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺚ ذ ﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺮت أن ا ﻟ ـ ـﻄـ ــﺎ ﻟـ ــﺐ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺳﺘﺘﺎح ﻟﻪ  8وﺣﺪات
دراﺳـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ ،ﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺖ ﻓــﻲ
اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  9و ﺣــﺪات،
وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ آﻧﺬاك.
وأﺿﺎف» :ﺑﺪﻻ ﻣﻦ رﻓﻊ ﻋﺪد
ا ﻟــﻮ ﺣــﺪات اﻟﻤﺴﻤﻮح ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺠـ ـﻴ ــﻞ ﺑ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ،ﻓ ــﻮﺟـ ـﺌ ــﺖ
اﻟﺠﻤﻮع اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﺼﻬﺎ،
وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ«.
وﺣﻮل ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪة ،وﻣـ ـﺨ ــﺎﻃـ ـﺒـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى
ﻟﻸﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﱡ
ﻗ ــﺪرﺗ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻃـ ــﺮح اﻟــﺸ ـﻌــﺐ
اﻟ ــﺪراﺳ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻨــﺎﺳــﺐ ﻣﻊ
أﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﺳﺎﺗﺬة،
أوﺿﺢ اﻟﺠﻮﻳﺴﺮي أن اﻟﻠﻮاﺋﺢ
واﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﻢ ﺣـ ـ ــﺪدت ﻟ ـﻜ ــﻞ ﻃــﺎﻟــﺐ
ﺧـﻄــﺔ درا ﺳ ـﻴ ــﺔ ﻳـﺘــﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﺑ ـ ــﻮﻗ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪد ،وﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺣـ ــﺎل
اﺳ ـﺘ ـﻨ ـﻔــﺎده وﻗ ــﺖ ﺗ ـﻠــﻚ اﻟـﺨـﻄــﺔ
ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن ُﻋ ـ ــﺮﺿ ـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﺼ ــﻞ ﻣــﻦ
دراﺳﺘﻪ ،ﻓﻬﻞ اﻟﻨﻘﺺ ﺑﺄﻋﺪاد
ا ﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ا ﻟـﺘــﺪر ﻳـﺴـﻴــﺔ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ
ا ﻟـﻄــﺎ ﻟــﺐ؟! ﻛﻤﺎ ورد ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ
اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪة ،ﺑـ ـ ـ ـ ــﺄن »اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺼـ ــﻞ

 ٢٣ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻷول
●

ﻣﺒﺎرك اﻟﺠﻮﻳﺴﺮي

اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻔــﻲ اﺧـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎري ،وﻟ ـﻴــﺲ
إﻟﺰاﻣﻴﺎ«.
و ﺗ ــﺎ ﺑ ــﻊ» :ا ﻟ ـﻔ ـﺼــﻞ اﻟﺼﻴﻔﻲ
ﻟﻴﺲ رﺣﻠﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ،
وﻟﻴﺲ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﺑﻬﺎ،
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـ ـ ــﺮاه ﺑـ ـﻌ ــﺾ ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﻲ
اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ،ﻓــﺎﻟ ـﻔ ـﺼــﻞ اﻟـﺼـﻴـﻔــﻲ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻃﻮق
ﻧﺠﺎة ﻳﺘﺸﺒﺜﻮن ﺑﻪ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات
اﻟـ ــﺪراﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺴــﺎﻋــﺪﻫــﻢ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘـﺨــﺮج وﻋ ــﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻟ ـﺨ ـﻄــﺔ اﻟ ــﺪراﺳـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺪدة
ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ«.

ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

أﻛـ ــﺪ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﺟــﺎﻣ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
د .ﺣﺴﻴﻦ اﻷﻧـﺼــﺎري ،أن ﻃﻠﺒﺔ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎرة ﻳﻨﺘﻈﺮﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺑ ــﺎﻫ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻮق اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ،ﻻﻓـﺘــﺎ
إﻟﻰ أن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﺮﺻﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﺟ ـ ـ ــﺎء ذﻟ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﺧ ـ ـ ــﻼل اﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎح
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎرة ﻟﻤﻌﺮض اﻟﻔﺮص
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻷول ،أﻣ ــﺲ ،واﻟــﺬي
ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻏ ــﺪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤ ــﺮم
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﻠﻴﺔ ﻓــﻲ ﻗﺎﻋﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎرض ،وذﻟـ ـ ــﻚ ﺑ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ د.
اﻷﻧ ـ ـﺼـ ــﺎري ،وﺑ ـﺤ ـﻀ ــﻮر ﻋﻤﻴﺪ
اﻟﻜﻠﻴﺔ د .ﻋﻤﺮ ﺧﻄﺎب ،واﻟﻌﻤﺪاء
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺪﻳ ـ ــﻦ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ــﺔ،
وﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  23ﺟـﻬــﺔ 12 ،ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ و 11ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻷﻧـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ــﺎري ،أن
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض ﻳﺒﻴﻦ ﻣﺪى ﻛﻔﺎء ة
أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ،
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات
ً
اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻤﻌﺮض
ﻳﻌﺪ ﺣﻠﻘﺔ وﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
وﺳ ــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،وﻳـﻘــﺪم ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ

اﻷﻧﺼﺎري ﺧﻼل ﺟﻮﻟﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض
ﻣ ـﻌــﺮﻓــﺔ واﻓـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ،
ﻛـﻤــﺎ ﻳ ــﺰود اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ
ﺑﻔﺮﺻﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺮﻳﺞ،
وﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟـﺘـﺤـﺼـﻴــﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ
وﻣ ـ ــﺎ ﻳـ ـﻘ ــﻮم ﺑ ــﻪ ﻣ ــﻦ أﻋـ ـﻤ ــﺎل ﻓــﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
وأ ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إ ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ أن ﻃـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ
»اﻟ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎرة« ﻳ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎرﻛـ ـ ــﻮن ﻓ ــﻲ
ﻣـ ـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺎت ﻣـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ ،وﺣـ ــﺎز
ﻋ ــﺪد ﻣﻨﻬﻢ ﺟــﻮا ﺋــﺰ ﻟﻠﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﺒ ـﻴ ــﻦ ﻣ ــﺪى

» «KiLAWﺗﻨﻈﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ »ﺟﻴﺴﻮب« ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﺗﻨﻈﻢ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
) (KiLAWاﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ اﻟـﺘـﻤـﻬـﻴــﺪﻳــﺔ اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ
ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ »ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺳــﻲ ﺟﻴﺴﻮب ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ
اﻟــﺪوﻟــﻲ« ﻟــﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ،
ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ وزارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب،
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻳﻮﻣﻲ اﻷرﺑﻌﺎء
واﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺪوﺣﺔ.
وذﻛﺮت اﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ ،أن وﻓﻮدا
ﻃﻼﺑﻴﺔ ﻣــﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣـﻴــﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﻓﻬﺪ
 اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗــﺎﺑــﻮس -ُﻋـﻤــﺎن ،وﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﺑﻴﻨﺖ أن اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ورش ﻋﻤﻞ ،وﺟــﻮﻻت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ﺣﻮل
اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﺜﺎرة ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻷﻓﻀﻞ
ﻓــﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﺨﻄﻴﺔ واﻟﺸﻔﻬﻴﺔ،
ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺳﻲ
ﺟﻴﺴﻮب ،اﻟﻤﻘﺮر ﻋﻘﺪﻫﺎ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﻮﻻﻳﺔ
واﺷﻨﻄﻦ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ وﻓﻮد ﻃﻼﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺌﺎت

اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻛﻠﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻪ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻣــﻦ اﻫـﺘـﻤــﺎم ،ﻷﻧـﻬــﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻧـﻤــﻮذﺟــﺎ ﻣﺼﻐﺮا
ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) ،(ICJاﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ
ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول.
وﺗﺎﺑﻌﺖ» :ﺳﻴﺘﻮﻟﻰ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ
اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻗــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﻮن ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ،وﻣـﺤــﺎﻣــﻮن ﻣﻦ
اﻟـﺴـﻔــﺎرة اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،وﻣﺤﻜﻤﻮن
ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
وﻣﺤﺎﻣﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ«.

ﺟﺴﻮر اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ
وﺗﻤﻨﻰ رﺋﻴﺲ وﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ أن
ﻳﻜﻮن ﻫــﺬا اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎرف،
وﻣــﺪ ﺟﺴﻮر اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ واﻟـﺼــﺪاﻗــﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ،
وﻫ ـ ــﻢ ﻳ ـﺨ ــﻮﺿ ــﻮن اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ اﻟ ـﺸــﺮﻳ ـﻔــﺔ

ﻟ ـﻠ ـﻔ ــﻮز ،وﺗ ـﻤ ـﻨــﻰ أﻳ ـﻀ ــﺎ اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﺎح ﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻴﺜﺒﺘﻮا ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺟﺪارﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ
ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺔ ﻣﻦ أرﻗﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأﻛﺪت ﻣﺪﻳﺮة إدارة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﻼﺑﻲ
واﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﻨﺎء اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ» :ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻛ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺴ ـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ ﻧ ـﺠ ــﺎح ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺿﻤﺎن اﻷﺟﻮاء اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ
ﻃﻠﺒﺘﻨﺎ واﻟﻄﻠﺒﺔ ا ﻟـﻀـﻴــﻮف ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻬﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﺣـﻀــﻮر ﻫــﻢ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺨﺎص واﻟﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻧﻈﺮا
ﻟـﻠـﻜـﻔــﺎء ة اﻟـﺘــﻲ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑـﻬــﺎ ،واﻟﺠﻬﺪ
اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺬول ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮﻓ ـﻴــﻦ واﻟ ـﻤ ــﺪرﺑ ـﻴ ــﻦ
اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى ﺷﻬﻮر إﻋــﺪاد
وﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻻر ﺗ ـﻘ ــﺎء ﺑﻘﺪراﺗﻬﻢ
وﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﺛـﻘـﺘـﻬــﻢ ﺑــﺄﻧـﻔـﺴـﻬــﻢ وﺗــﺰوﻳــﺪﻫــﻢ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻬﺬه
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ«.

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ

ﻛ ـﻔ ــﺎءة اﻟ ـﻄــﺎﻟــﺐ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻤــﺎري ﻓﻲ
اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ ،وﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى أﻋ ـﻀ ــﺎء
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ،أوﺿ ــﺢ د .ﻋﻤﺮ
ﺧﻄﺎب ،أن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮض
ﻫ ــﻮ ﻋ ــﺮض ﺗـﺨـﺼــﺺ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎرة
ﺑـ ـﺒ ــﺮاﻣـ ـﺠ ــﻪ اﻟ ـ ـﺜـ ــﻼﺛـ ــﺔ؛ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎرة
واﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎرة اﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ وﻋ ـﻠ ــﻮم
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺮﺋﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎت
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
أو ﺧﺎﺻﺔ.

وأ ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف د .ﺧ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎب أن
اﻟﻤﻌﺮض ﻳﻬﺪف أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎء
ﺟـﻬــﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺎﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
ﻟ ـﺘ ـﻌــﺮﻳــﻒ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت ﺑـﻬــﺬه
اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻨ ــﺎﺷ ـﺌ ــﺔ ،وﺗ ـﻌــﺮﻳ ـﻔ ـﻬــﻢ
ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﺠﻴﻬﺎ ،ﻷن ﺗﺨﺼﺺ
اﻟﻌﻤﺎرة ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
ﺑ ــﺎﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت ﺳ ـ ـ ــﻮق اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ،
وﻛـﻴـﻔـﻴــﺔ اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ ﻓــﺮص
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻴﻪ.

أن ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻫ ـﻨ ــﺎك وﻗ ـﻔ ــﺔ ﺟ ــﺎدة
ﻹﻧ ـﻬــﺎء ﻫ ــﺬا اﻟـﻤـﻠــﻒ واﻧﺘﺸﺎﻟﻪ
ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

»ﻓﻨﻴﺔ دوري ﺟﺎﻣﻌﺎت
اﻟﺨﻠﻴﺞ« ﺗﺒﺤﺚ آﺧﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات
ﺑ ـﺤ ـﺜ ــﺖ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴــﺔ
ﻟ ـﻠــﺪورة اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ــﺎت وﻣـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺪول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﺑ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ رﺋ ـﻴــﺲ
اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴــﺔ د .ﻣـﺤـﻤــﺪ
ﺑـﻜــﺮ ،ﺗـﺤــﺪﻳــﺪ ﻣـﻬــﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ
وﻣـﻌــﺮﻓــﺔ آﺧ ــﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠـ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ــﺎت
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟـ ــﺪورة اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ــﺎت وﻣـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت
اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻲ ﺑـ ـ ــﺪول
اﻟﻤﺠﻠﺲ ،وأﻣﺎﻛﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
إﻗ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ــﺪورة اﻟــﺮﻳــﺎﺿ ـﻴــﺔ
داﺧ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺂت اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
واﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪرﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺐ ،ووﺿ ـ ـ ـ ـ ــﻊ
ﺧ ـﻄــﺔ ﻋ ـﻤــﻞ وآﻟـ ـﻴ ــﺔ ﺟـ ــﺪاول
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺎت ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟــﻰ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ واﻟﻠﻮاﺋﺢ
ﻟـﻠـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺎت اﻟ ـﻤــﺪرﺟــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ــﺪورة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ــﺎت وﻣـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت
اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻟـ ــﻲ ﺑـ ـ ــﺪول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ،ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻛﻞ اﻟﺴﺒﻞ
ﻹﻧـﺠــﺎح اﻟ ــﺪورة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
وأﺻـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺔ دوﻟ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ.

ﻋﻤﻴﺪ »اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ« ﺑﺤﺚ ﻣﻊ ﺣﺪاد
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »دﻛﺘﻮراه اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«
ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ د .ﺑﺪر اﻟﺒﺪﻳﻮي ،ﻣﻊ أﺳﺘﺎذ اﻟﺴﺮدﻳﺎت
اﻟـﻤـﻌــﺎﺻــﺮة ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺑ ـﻬــﺎ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك ﺑﺎﻷردن د .ﻧﺒﻴﻞ ﺣﺪاد ،ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻣﺸﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وآداﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
وﺗﻄﺮق د .اﻟﺒﺪﻳﻮي ،ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ،إﻟﻰ أﺑﺮز
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،وﻫﻲ أوﻻ :اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻻﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ،وﻫ ـ ــﻮ أن ﻳــﺄﺧــﺬ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﻟﻠﻤﺆﻫﻼت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وآداﺑـ ـﻬ ــﺎ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ إﻟ ــﻰ إﻋـ ــﺪاد ﻛ ــﻮادر
ﻣــﻦ ﺣﻤﻠﺔ درﺟــﺔ اﻟــﺪﻛـﺘــﻮراه ﻓــﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وآداﺑﻬﺎ ،ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻛﺎﻓﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ،وﻫﻲ أن ﺗﻜﻮن

اﻷوﻟــﻮﻳــﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻛﺘﻮراه
ﻟـﻤــﻦ ﻳـﺤـﻤــﻞ اﻷﺳ ـﺘ ــﺎذﻳ ــﺔ ،ﺛــﺎﻟـﺜــﺎ :اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ،وﻫــﻲ
اﺷـﺘــﺮاط ﻧﻈﺎم اﻟ ــﺪوام اﻟﻜﺎﻣﻞ واﺷـﺘــﺮاط ﻣﺴﺎر
اﻷﻃﺮوﺣﺔ ﻓﻘﻂ ،واﺷﺘﺮاط ﺑﺤﺜﻴﻦ ،واﺣﺪ ﻣﻨﺸﻮر
وآﺧــﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻠﻨﺸﺮ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺴﺎﻋﺎت
اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻸﻃﺮوﺣﺔ رﻓــﻊ وزﻧﻬﺎ إﻟــﻰ  18ﺳﺎﻋﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
راﺑـ ـﻌ ــﺎ :اﻟـﻤـﻨـﻬــﺞ اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ ،وﻫ ــﻮ أن ﺗﺘﺴﻢ
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮازن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﺎ
ﺑـﻌـﺼــﻮر اﻷدب اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﻗــﺪﻳـﻤــﺎ وﺣــﺪﻳـﺜــﺎ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﻬﻴﺊ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻷن ﻳﻜﻮن ﺑﺎﺣﺜﺎ ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ
ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺧﺎﻣﺴﺎ :وﻫﻲ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﻮذج  ،Sowtواﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻬﺎ ﻧﻘﺎط
اﻟﻀﻌﻒ – ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة – اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات – اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت.
وﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ،ﻗﺎم ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺰاﺋﺮ وﺗﻘﺪﻳﻢ درع ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ ﻟﻪ.

»رﺣﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ« ﻟﻄﺎﻟﺒﺎت »ﺗﻤﻬﻴﺪي ﺑﻮﻛﺴﻬﻞ« ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻮار
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻠﻐﺔ

ﻧ ـ ـ ـﻈـ ـ ــﻢ ﻗ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻢ اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ـ ـ ــﺎت
اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﻮﻛﺴﻬﻞ
ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان »رﺣﻠﺔ ﻋﺒﺮ
اﻟ ــﺰﻣ ــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ« ﺑــﺎﻟـﻠـﻐــﺔ
اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺰﻳ ــﺔ ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺘـﺤــﺪث
ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،1970
واﻟ ـ ـﺤـ ــﺎﺿـ ــﺮ ،وﻛ ـ ـ ــﺎن أﺑ ـﻄــﺎﻟ ـﻬــﺎ
ﻃﺎﻟﺒﺎت ﻣــﻦ اﻟﻘﺴﻢ ،وأﺷــﺮﻓــﺖ
اﻷﺳﺘﺎذة ﻟﻴﺪﻳﺎ واردن ،ﻋﻀﻮة
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ،ﻋﻠﻰ
ﻋـ ـﻤ ــﻞ وأداء ا ﻟ ـ ـﻄـ ــﺎ ﻟ ـ ـﺒـ ــﺎت ﻣــﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
وذﻛـ ـ ــﺮت اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺑـﻴــﺎن
أﻣــﺲ ،أن اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﺳﺘﻤﺘﻌﻦ
ﺑ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻞ ،واﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔ ـ ــﺪن
ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ــﻼل ﻣ ـ ـﻤـ ــﺎرﺳـ ــﺔ اﻟ ـﻠ ـﻐ ــﺔ،
واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎﻟ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻧـ ـﻄ ــﺎق
ﻋـ ـﻤـ ـﻠ ــﻲ وﺳـ ـ ـﻴـ ـ ـﻨ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﻮ ﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ
أن ﻳ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪﻫ ــﻦ ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﺎﺗـﻬــﻦ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،وﻛﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻫﺬه

اﻟـﻤـﺴــﺮﺣـﻴــﺔ ﺻـﻘــﻞ ﻣـﻬــﺎراﺗـﻬــﻦ
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺨ ـﺠ ــﻞ وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﺛـﻘـﺘـﻬــﻦ
ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻦ.
وﺗــﺎﺑـﻌــﺖ» :ﺗ ــﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋــﺪد
ﻣــﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام أﺳـﻠــﻮب
اﻟ ـ ـﺤـ ــﻮار اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮ ،ﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ
اﻟﻠﻐﺔ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت،
ﻣـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ـ ــﻼل ﻣ ـ ـﻤ ـ ــﺎرﺳ ـ ــﺔ اﻟ ـﻠ ـﻐ ــﺔ
ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻓ ـﻌــﺎل وأﻛ ـﺜ ــﺮ ﺗﺸﻮﻳﻘﺎ
وﺟـ ـ ــﺬﺑـ ـ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻄ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺎت ،ورﻏـ ـ ــﻢ
ﻛ ـﺜــﺎﻓــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻫــﺞ ﻓ ــﺈﻧ ــﻪ ﻳﻤﻨﺢ
ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎﺣـ ــﺔ واﺳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ
اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺎت ﺑﺸﻜﻞ راﺋــﻊ
وﻣـ ـﻔـ ـﻴ ــﺪ وﺗ ـﻨ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎرات
اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻐـ ــﻮﻳـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻄ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﺗﺤﻔﺰﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ«.
واﺿﺎﻓﺖ اﻟﻜﻠﻴﺔ أن أﻋﻀﺎء

اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﺘــﺪرﻳـﺴـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻛﻠﻴﺔ
ﺑــﻮﻛـﺴـﻬــﻞ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻫ ــﻢ ﻧﺨﺒﺔ
ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﺒﺮة ﻋﻤﻠﻴﺔ وأﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
واﺳﻌﺔ ،وﻗﺪ ﻛﺮﻣﻮا ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺨﻠﻴﺞ
واﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻟﻤﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻓﻲ ﻣﻌﺎرض وﻣﺆﺗﻤﺮات ﻋﺪﻳﺪة.
ﺣﻀﺮ اﻟﻌﺮض رﺋﻴﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ
د .ﻋﻠﻲ ﻋﺮﻳﻔﺔ ،ورﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻛﺎرﻻ ﺑﻮرﺗﻮن ،وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻣﺆﺳﺴﺔ REALL
ﻓــﻲ  TESOLاﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـﻴـﺴــﻮن
ﻻرﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮن ،واﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻲ ﺳ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺪت
اﻷﺳـﺘــﺎذة واردن ﻓﻲ اﻹﺷــﺮاف
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻌـﻤــﻞ وأداء اﻟـﻄــﺎﻟـﺒــﺎت
ﻋﻤﻮﻣﺎ.

ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﺑﻄﺎل اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ
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جذور التأزم الخليجي كما
تصورها يوميات عبدالله بشارة

قليلون فــي عالمنا الـعــربــي مــن عـنــدهــم ال ـجــرأة عـلــى توثيق
تجاربهم ومعايشتهم الشخصية المرتبطة بــأ حــداث وو قــا ئــع
تاريخية ،ساهموا فيها ،بحكم مسؤوليتهم الوظيفية العامة.
َ هذا على المستوى العربي ،أما على المستوى الخليجي فلم
أ ِجــد ما يماثل عمل السفير عبدالله بشارة في كتابه "يوميات
األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،"1993 -1981
ً
ً
ومن هنا فالكتاب يمثل حدثا استثنائيا في البيئة الخليجية،
وهـ ــذه إحـ ــدى م ـي ــزات ال ـك ـت ــاب ،إال أن ــه ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه إح ــدى
إشكالياته وبـخــاصــة فــي مـنــاخ اعـتــاد العمل بــأسـلــوب الصمت
ً
والكتمان ،أو "سياسة األدب الجم" طبقا لبشارة.
األزم ــة الخليجية ،طــالــت وأزم ـن ــت ،وأضـعـفــت فعالية العمل
المشترك ،وفرقت الشعب الخليجي ،وأضرمت حمالت التراشق
اإلعالمية المتبادلة.
ً
ك ـث ـيــرون ،عــربــا وغـيــر ع ــرب ،كـتـبــوا وأف ــاض ــوا ،م ـقــاالت قليلة
شخصت الجذور العميقة لألزمة ،أهمها مقالة "مجلس التعاون
الخليجي في مواجهة أسئلة التغير الحتمي" د .محمد الرميحي،
ً
أج ــاد ال ـطــرح والـتـشـخـيــص ،حـيــن صــورهــا آخ ــرون صــراعــا بين
المدافعين عن ثورة الربيع وأعدائها!
ً
يأتي كتاب السفير عبدالله بشارة الصادر قبل  15عاما ،عن
المركز الدبلوماسي للدراسات االستراتيجية ،ليسلط األضواء
على األعماق البعيدة للخالفات الخليجية ،ولكونه أول أمين عام
للمجلس ،عاصر مخاضات الوالدة ،ورعى مسيرة امتدت  12عاما،
وعايش القادة المؤسسين ،فإن كتابه يكتسب أهمية استثنائية،
ّ
من المهم للكتاب المعنيين بالشأن الخليجي االطالع عليه.
منذ الـبــدايــات فــي يومياته ( 705صفحات) ،يشخص بشارة
طبيعة الخالفات الحدودية التاريخية المعلقة بــدون حل بين
ً
الــدول األعضاء ،ويحذر من تداعياتها السلبية ،بــدء ا من قضية
(حوار) التي عجز المجلس عن حلها ،فاضطرت قطر لرفعها إلى
العدل الدولية  1991لتفصل فيها  ،2001ثم أزمة مخفر "خفوس"
الحدودي سبتمبر  ،1992وكانت من أكبر التحديات التي كادت
تعصف بالمنظومة التعاونية ،كون قطر اتهمت األمانة باالنحياز
وقاطعت اجتماعاتها ،وسحبت قواتها من درع الجزيرة ،وهددت
بعدم حضور قمة (أبوظبي) ديسمبر  1992لكن لطف الله تعالى
ت ــدارك الـجـمـيــع ،فبعد جـهــود مضنية مــن ال ـقــادة الخليجيين،
ووساطة من الرئيس المصري حسني مبارك في آخر يوم قبل
القمة ،تم إقناع قطر بالتوقيع على اتفاق المدينة ،وحضور القمة،
و لـكــن تداعياتها السلبية انعكست على مجمل عمل المجلس
ومصداقيته.
يصف بشارة بالتفصيل في يومياته الممتعة ،الفترة العصيبة
ً
بـيــن أزم ــة الـخـفــوس ومــوعــد الـقـمــة (ش ـه ــران و 20ي ــوم ــا) وكيف
استنفرت األمانة العامة جهودها ،عبر الرحالت المكوكية بين
العواصم الخليجية لمقابلة القادة والمسؤولين ،في محاوالت
لرأب الصدع واحتواء الوضع وتهدئة الحمالت اإلعالمية ،وترطيب
األجواء المشحونة ،وقد عنون ألزمة الخفوس ،ببيت رائع يترجم
ً
حــال العرب وأوجاعهم (كلما داويــت جــرحــا… ســال في الوديان
جــرح) ،من القصيدة الرائعة "بــات ساجي الـطــرف" للمبدع "ابن
النحاس الحلبي" تغنى بها كبار مطربي الجزيرة والخليج (طالل
مداح ،محمد عبده ،محمد مرشد…) واستوحاه ناجي في األطالل
"وإذا ما التأم جرح … جد بالتذكار جرح".
يقول بـشــارة ،إن أمير قطر الشيخ خليفة ،رحمه الله تعالى،
عندما نزل من الطائرة في مطار أبوظبي ،وسلم على الشيخ زايد،
ً
رحمه المولى تعالى ،بحرارة ،وجه كالمه إلـ ّـي قائال :هل يوجد
نــوخــذة يمشي بخمسة بـحــارة ويـتــرك البحار ال ـســادس؟! قالها
تحت الطائرة ،الحمدلله قالها وهو يضحك.
في تصوري أن أزمة "خفوس" وتداعياتها المريرة على نفسية
الجانب القطري ،هــي أحــد الــدوافــع التي جعلت قطر تتجه إلى
سلوك اجتهاد سياسي مستقل ،ضمن النظام الخليجي ،سمي
"الـتـغــريــد خ ــارج ال ـســرب" وهــي البعد الـتــاريـخــي الـغــائــر لألزمة
الخليجية الحالية ،بقيت مفاعيلها السلبية في النفوس ،ولم
يتمكن المجلس من مداواة آثارها.
ً
خـتــامــا :لــم يـمــر عـلــى الخليج أزم ــة أقـســى وأع ـنــف مــن األزم ــة
الحالية (د .أحمد عبدالملك) الجسم الخليجي يعاني ويئن ،لكن
األمل مستمر على حكيم الخليج أمير الكويت ومبادراته ،وفقه
المولى تعالى ،ولكن ال بد من تحرك نشط لمنظمات المجتمع
المدني الخليجي ،وتفعيل اقتراح النائبة صفاء الهاشم ،تشكيل
وفــد رفيع المستوى من رؤســاء البرلمانات ومجالس الشورى
الخليجية ،يقوم بلقاء قادتنا لتوصيل رسالة الخليجيين مباشرة.
* كاتب قطري

رياح وأوتاد :دور القبيضة
في صفقة القرن

راديكا باترا*

أخذ اللقاحات ...الميل األخير

د .عبدالحميد األنصاري*

aeansari@qu.edu.qa

edhafat@aljarida●com

ً
دخلت فتاة عمرها أربــع سـنــوات مؤخرا
إلى غرفة الطوارئ حيث أعمل كطبيبة مقيمة،
وكانت تصرخ ألما ،وجسدها يتشنج بسبب
النوبات ،فانتقلت وفريقي بسرعة لتفعيل
ب ــروتــوك ــول ال ـنــوبــات وتــأم ـيــن الـتـنـقـيــط في
الوريد وتقديم جميع األدويــة المناسبة ،ثم
ُ
نفخت في الهواء تجاهها،
أجرينا اختبارا:
وان ـهــارت مــن األل ــم ،ناولتها كــأس م ــاء ،لكن
ازداد عــذابـهــا بشكل ح ــاد ،كــان التشخيص
واض ـحــا :الطفلة تـعــانــي "داء الـكـلــب" ،وكــان
األوان قد فات إلنقاذها.
ً
ك ــان ــت عــائ ـلــة ال ـف ـت ــاة ت ـع ــرف أن ك ـل ـبــا قد
عضها ،ولكن قيل لهم إن األعشاب التقليدية
س ـت ـش ـف ـي ـه ــا ،ت ـم ـن ـي ــت ل ـ ــو ت ـ ــم أخ ـ ــذه ـ ــا إل ــى
الـمـسـتـشـفــى ،تــوفـيــت بـعــد أق ــل م ــن ي ــوم في
رعايتنا ،لو أخذها والداها إلى المستشفى
على الـفــور للحصول على دواء مضاد لــداء
الكلب والتلقيح المناسب ،لظلت على قيد
الحياة ،وال يزال صدى صراخ أمها المعذبة
في ذهني.
أنا كطبيبة مقيمة مختصة في طب األطفال
ليس الموت غريبا عني ،لكن مشاهدتي طفلة
بريئة تستسلم لمرض يمكن منعه بسهولة
من خالل تدخل بسيط ،وأال يتسبب بخسائر
فــادحــة تركت أثــرا كبيرا لــدي ،كانت الطفلة
ال ـص ـغ ـيــرة ال ـتــي شــاهــدت ـهــا ت ـمــوت ف ــي ذلــك
اليوم استثناء.
على الرغم من التقدم الكبير في توسيع
نطاق التحصين العالمي ،فإن منظمة الصحة
العالمية أفادت بأن التغطية قد توقفت عند
ً
ن ـحــو  ٪85ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ،ووف ـق ــا
لليونيسف ،لم يحصل نحو  20مليون طفل
دون السنة على الجرعات الثالث الموصى
بها من لقاح الخناق والسعال الديكي والكزاز
في عام  ،2017ولم يحصل  21مليونا تقريبا
على جرعة واحدة من لقاح الحصبة ،وتشير
تـقــديــرات منظمة الصحة العالمية إلــى أنه
يمكن تجنب وقوع  1.5مليون حالة وفاة كل
عام إذا تحسنت تغطية التحصين العالمي.
عالوة على ذلك ،كان هناك نقص مستمر

أحمد باقر

في تقديم مكمالت فيتامين ( ،)Aوهو مكون
مهم مــن مـكــونــات بــروتــوكــوالت التحصين،
ً
ً
وغالبا ما تدار جنبا إلى جنب مع اللقاحات
الروتينية ،وقد ساهم هذا في حدوث العمى
لدى  1.4مليون شخص ٪75 ،منهم في آسيا
وإفريقيا.
تـتــوافــق الـقـصــة فــي بـلــدي الـهـنــد مــع هــذا
ال ــواق ــع ال ـعــال ـمــي ،فـهــي لــديـهــا ن ـظــام رعــايــة
صحية قــوي ،فقد أنـشــأت الحكومة فــي عام
 1985خطة التحصين العالمية ،وهو برنامج
كثير االستحسان يهدف إلى توفير تغطية ال
تقل عن .٪85
ً
ومع ذلك ،ووفقا لليونيسف ،فإن المعدل
الوطني للتحصين في الهند يبلغ  ٪62فقط،
ولم يتحقق سوى تقدم ضئيل في السنوات
األخ ـي ــرة ،إذ يــوجــد فــي الـهـنــد ع ــدد أكـبــر من
األطفال غير المحصنين من أي بلد آخر ،ما
يقدر بنحو  7.4ماليين.
وك ـمــا ه ــي ال ـح ــال ف ــي كـثـيــر م ــن األح ـيــان
تعكس تغطية التحصين انـعــدام المساواة
الـعـمـيـقــة ،ف ــاألط ـف ــال ف ــي ال ـم ـنــاطــق الــريـفـيــة
هــم أقــل احـتـمــاال مــن نظرائهم فــي المناطق
الحضرية أل نـهــم تلقوا مجموعة كاملة من
اللقاحات؛ وتتلقى الفتيات لقاحات أقل بكثير
من األوالد؛ وأطـفــال الفقراء هم أســوأ بكثير
من األثرياء.
يقع المستشفى الذي أعمل فيه في األحياء
الفقيرة في غازي آباد بالهند ،والتي يوجد
فيها عدد هائل من المهاجرين الذين غادروا
ً
ق ــراه ــم ب ـح ـثــا ع ــن ع ـمــل ،ف ــال ـظ ــروف صـعـبــة:
االكتظاظ وسوء الصرف الصحي وإمدادات
المياه المتقطعة وذات الجودة المنخفضة
ت ـقــوض صـحــة جـمـيــع ال ـس ـكــان وخـصــوصــا
األطفال ،كما أن تعاطي المخدرات منتشر.
في كثير من الحاالت يجب على الوالدين
العمل ساعات طويلة لتلبية حاجات أبنائهم،
فهم يفتقرون إلى المال الكافي للحصول على
أغــذيــة صحية ومـتـنــوعــة ،تــاركـيــن أطفالهم
ً
يأكلون في المقام األول أرزا منخفض الجودة،
ومما ال يثير الدهشة ،أن لديهم القليل من

الوقت أو الموارد لتكريس احتياجات الرعاية
الصحية الروتينية ألطفالهم ،مثل التحصين.
هــذا الظلم ال يمكن الــدفــاع عنه فـقــط ،بل
عندما نتعمق في أغوار الحقيقة ندرك حجم
الفظائع في العالم ،فاألطفال الذين يمرضون
أو يصبحون معوقين أو يموتون في أغلب
األحيان ألسباب يمكن تجنبها هو من أشد
حــاالت اإلخـفــاقــات البشرية ،السيما عندما
ً
يـعـتـبــر الـ ـم ــرء أن ـ ــه ،وفـ ـق ــا لـمـنـظـمــة الـصـحــة
العالمية ،ال يوجد تدخل صحي وقائي واحد
أكثر فعالية من حيث التكلفة من التحصين.
ف ــي ح ـي ــن ي ـم ـثــل ت ــوس ـي ــع ن ـط ــاق تـغـطـيــة
التحصين تحديا ال شك فيه ،فال عذر لعدم
إحراز تقدم ثابت مع حلول منخفضة التكلفة
وقابلة للتطوير ومستدامة ،فعلى الحكومات
ً
وال ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ــدن ــي ال ـع ـم ــل م ـع ــا م ــن أج ــل
اتـخــاذ خطط الــوقــايــة والتحصين وجعلها
ف ــي م ـت ـن ــاول ال ـم ـح ــروم ـي ــن ،إلنـ ـش ــاء ق ـنــوات
الـمـيــل األخ ـيــر الـفـعــالــة لـتــوصـيــل الـلـقــاحــات
وتوسيعها ،وهــو مــا يمثل حــواجــز تتراوح
بين االفتقار إلى الوعي والتكلفة.
فلو تــم تحصين هــذه الطفلة البالغة من
العمر أربع سنوات ضد داء الكلب ،لكانت قد
عاشت وذهبت إلى المدرسة وأقامت صداقات
وجربت الحياة واإلحباط واألمل مرة أخرى،
وربما قــررت حتى تكريس نفسها للدراسة
لتصبح طبيبة مثلي ،ولكن بدال من ذلك ماتت
وهــي طفلة صغيرة .يجب معالجة الثغرات
المستمرة في تغطية التلقيح بشكل مستعجل
على أساس مشابه لحالة الحرب ،إذ سيستمر
األط ـفــال فــي الـمـعــانــاة وال ـم ــوت ،وستستمر
األم ـهــات المكلومة فــي الـبـكــاء عليهم مــا لم
نحتضن المعركة ،وإن لــم يكن األمــر كذلك،
فسنستمر في فقدان أرواح األبرياء وستحزن
األمهات لمدة طويلة ،فال يمكننا أن نتغاضى
عن محنتهن وآالمهن بعد اآلن.
ِّ
ومؤسسة ورئيسة شركة "كل
* طبيبة
طفل مهم -الهند".
«بروجيكت سنديكيت»2019 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

غليب بافلوفسكي*

روسيا وأوكرانيا ...اعتماد متبادل مميت

من شاشي ثارور*

ميزانية شراء األصوات في الهند
أضاعت حكومة الهند
فرصة لالرتقاء إلى مستوى
التحدي الذي يطرحه
رئيس حزب المؤتمر
راهول غاندي من أجل
ضمان حد أدنى من الدخل
الذي من شأنه أن يوفر
فعليا أجرا مريحا ألفقر
فقراء الهند ،بما في ذلك
تقديم بعض اإلعانات
الحالية.

مودي وعد
في حملته
االنتخابية
 2014بخلق
 20مليون
وظيفة في
السنة لكنه
فقد 3.5
ماليين وظيفة
في عامين

ُ
تـ ـع ــد ال ـم ـي ــزان ـي ــة ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ـن ـه ــائ ـي ــة ال ـســاب ـقــة
لالنتخابات داللــة على أن االنتخابات العامة الهندية
باتت وشيكة ،وأن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم يستعد
لحملته اال نـتـخــا بـيــة ،فحسب التقاليد ،إ نـهــا "ميزانية
مــؤقـتــة" ،وهــي عـبــارة عــن تغيير متواضع فــي النفقات
لرؤية الحكومة خــال بضعة أشهر حتى يتم انتخاب
حكومة جــديــدة وتـضــع ميزانيتها الـخــاصــة ،لـكــن ،في
إصدار ميزانيتها األخيرة بداية فبراير ،ذهبت حكومة
رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى أبعد من سابقاتها ،من
خالل تضمين مقترحات بعيدة المدى لتقديم تنازالت
ضريبية وهبات.
تكشف الميزانية عن ثالثة أشياء:
ً
أوال ،لم يفقد حزب بهاراتيا جاناتا موهبته في تقديم
الوعود التي ال يمكنه الوفاء بها.
ً
ثــانـيــا ،ستحاول الحكومة تقديم ن ــداء فــي اللحظة
األخـيــرة إلــى كــل الــدوائــر االنتخابية التي فشلت فيها
خالل سنواتها الخمس في السلطة.
ً
ثــالـثــا ،ال يــزال فريق مــودي ال يــدرك أهــم التحديات
التي تواجه البالد.
كانت أهم إعالنات وزير المالية المؤقت بيوش جويال
بمثابة خطة دعــم الدخل األســاســي للمزارعين ،والتي
تنبأ بها كل محلل تقريبا ،لكن اتضح أنه عرض مبلغا
ً
إجماليا قدره  6000روبية (نحو  84دوالرا) في السنة-
 500روبية فقط في الشهر -على شريحة من المجتمع
كــان أعضاؤها ينتحرون بأعداد قياسية ،فهل سيجد
ً
المزارع الــذي يعاني اليأس المعيشي ارتياحا بمقدار
 500روبية؟ وهل يأتي الخالص له على شكل  16.5روبية
ً
( 23دوالرا) في اليوم؟
لقد أضاعت حكومة الهند فرصة لالرتقاء إلى مستوى
التحدي الذي يطرحه رئيس حزب المؤتمر راهول غاندي
من أجــل ضمان حد أدنــى من الدخل الــذي من شأنه أن
يوفر فعليا أجرا مريحا ألفقر فقراء الهند ،بما في ذلك
تقديم بعض اإلعــانــات الحالية ،واألس ــوأ مــن ذلــك هذه
اإلعانات ستذهب إلى مزارعي األراضي الذين يمتلكون
هكتارين من الحقول أو أقل فقط ،وليس إلى الفالحين
ً
أو العمال الزراعيين الذين ال يملكون أرضا ،أو إلى فقراء
الحضر على اإلطالق.
وبــالــرغــم مــن أن الـمـخـطــط لــن يـحــدث أي تغيير في
حياة المستفيدين ،فإنه سيتم توفيره على ثالث دفعات
متساوية تبدأ على الفور.
بعبارة أخرى سيسمح ذلك للحكومة بتحويل 2000
روبية من أموال دافعي الضرائب إلى حساب مصرفي لكل
مزارع في الوقت المناسب للوصول إليها قبل انتخابات

يـخـطــئ م ــن يـشـبــه الـتـطـبـيــع الـ ــذي يـسـعــى إل ـي ــه الـيـهــود
الصهاينة واإلدارة األميركية بالصلح الــذي عقده النبي،
صلى الله عليه وسلم ،والــذي ُيعرف بصلح الحديبية ،ألن
ً
صلح الحديبية كان مؤقتا بعشر سنين ،أي أنه كان هدنة،
ولم يسلم فيه النبي ،صلى الله عليه وسلم ،ألعدائه في مكة
ً
ً
أن لهم حقا أبديا في أرض مكة وأوثانها ،أو تنازل لهم عن
بيوت المسلمين ومتاعهم بعد أن استولى عليها الكفار.
أما التطبيع ،كما هو معروف ،فإنه يعني ترك العداوة إلى
األبــد ،وموافقة كل طــرف على ما يريده الطرف اآلخــر ،وما
يعتبره من حقوقه من أرض أو حدود أو أمالك لكي تتوقف
الحروب ويحل السالم ،وهنا تكمن المشكلة.
ألن الـيـهــود الصهاينة واإلدارة األمـيــركـيــة أعـلـنــوا أنهم
يعتبرون أن القدس الموحدة هي من حق الشعب اليهودي
إل ــى األب ــد ،وه ــذا هــو ش ــرط التطبيع عـنــدهــم ،وه ــم األق ــوى
واألق ــدر على فــرض شــروطـهــم ،وبالتالي فــإن الـعــرب الذين
يريدون تحقيق التطبيع مع دولة إسرائيل المزعومة عليهم
أن يسلموا للصهاينة بأحقيتهم فــي ا لـقــدس وغيرها من
األراضي.
وذل ــك ألن ال ـعــرب ال يملكون أي عــامــل مــن عــوامــل الـقــوة
لدعم مطالبهم في المفاوضات ،وبالتالي فإنهم بالتأكيد
ً
لن يقبضوا شيئا من صفقة القرن المزمع عقدها من أجل
ً
التطبيع ،أي أ نــه سيكون تطبيعا مــن غير مقابل حقيقي،
وضمان لسالم دائم يتم التنازل فيه عن حقوق شرعية يكفلها
القانون الدولي.
وهــذا التنازل يشبه تـنــازل القبيضة عندنا ،وهــم الذين
ُعرفوا بشطارة القبض واستغلوا فرصة عدم وجود قوانين
تجرم فعلهم حتى اآلن ،فتنازلوا عن حقوق مشروعة ومبادئ
مستقرة.
ً
وقـ ــد ي ـك ــون ه ـ ــؤالء الـقـبـيـضــة أقـ ــل سـ ـ ــوءا م ــن ال ـم ـنــاديــن
بــالـتـطـبـيــع م ــع الـصـهــايـنــة ألن ـهــم ل ــم ي ـت ـنــازلــوا ع ــن األرض
والمقدسات لمصلحة أسوأ خلق الله ،أما المطبعون فرغم
اجتماعاتهم الكثيرة مع الصهاينة فلم يستطيعوا إنقاذ
وال قطعة مقدسية صغيرة ،وال شريحة خليلية متواضعة،
وما زالــوا يطالبون بالتطبيع ،ربما بسبب مكاسب دخلت
في جيوبهم.
الحقيقة أن الضعف أمام العدو مهانة ،والتطبيع تنازل عن
المبادئ والكرامة والمقدسات ،وصفقة القرن جريمة شرعية
وقانونية حتى في القوانين التي صنعها الغرب بنفسه.
ً
والمؤلم حقا ،وهذه هي حال األمة ،أن يتم تصوير زعماء
وح ـك ــام ال ـع ــرب أمـ ــام شـعــوبـهــم أن ـهــم أب ـط ــال وم ـص ــدر الـعــز
والكرامة ،ولكن في صراعهم مع أقرانهم فقط.

لوك سابها ،يمكن للمرء كذلك تسمية برنامج دعم رئيس
الوزراء إلعادة االنتخابات.
اإلع ـ ــان الــرئ ـي ـســي اآلخـ ــر ي ـخــص مـضــاعـفــة اإلع ـفــاء
الضريبي لدافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة الدنيا
إلــى  500000روبية ( 7000دوالر) من الدخل السنوي،
وهــذه المبادرة المتأخرة مرحب بها بالفعل ،وبشكل
خــاص مــن حـكــومــة كــانــت تنهب بشكل منتظم جيوب
الطبقة الوسطى بمجموعة من التدابير ،تتراوح من 20
روبية لكل لتر ضريبة على البنزين إلى بضائع عالية
بشكل غير معقول ،وضريبة الخدمات ( )GSTعلى سلع
المستهلك األساسية.
لكن هذه اإلجراءات طغى عليها إغفال جويال المذهل:
الوظائف ،فأزمة البطالة في الهند هي المشكلة األولى
التي رفض مدير ميناجيري رؤيتها.
ل ـقــد أوقـ ــع ح ــزب ب ـهــارات ـيــا جــانــاتــا ال ـه ـنــد ف ــي أزم ــة
الوظائف ،إذ إن تعديل مودي المتهور وغير المدروس
(الذي ألغى األوراق النقدية التي تبلغ قيمتها ما بين 500
و 1000روبية في محاولة لتقليص االقتصاد األسود)،
وقـ ــرار  GSTال ـفــاشــل وال ـم ـت ـســرع ،وخ ـمــس س ـنــوات من
الحتمية االقتصادية الكلية سلبت الهند الماليين من
فرص العمل ،فقد وعد مودي خالل حملته االنتخابية
عام ُ 2014بخلق  20مليون وظيفة في السنة ،وبدال من
ذلك فقد  11مليون وظيفة في العام الماضي (وفقا لمركز
مراقبة االقتصاد الهندي) ،أو أكثر ّتحفظا 3.5 ،ماليين في
غضون عامين (وفقا لجميع مصنعي الهند).
حــاولــت حـكــومــة م ــودي مـنــع األرقـ ــام الــرسـمـيــة التي
تكشف عن معدل البطالة  6.1في المئة ،وهو أعلى معدل
خالل  45سنة ،واألســوأ من ذلك أن بطالة الشباب بين
الذكور في المناطق الحضرية الذين تتراوح أعمارهم
بين  15و 29سنة هي  18.7في المئة ،وقد انهارت بين
اإلناث بنسبة مذهلة بلغت  27.2في المئة ،وارتفع معدل
البطالة بين الذكور في المناطق الريفية بين  15و29
من  5في المئة في  2012 -2011إلى  17.4في المئة في
ً
الفترة  ،2018 -2017بدال من التعامل بفعالية مع مشكلة
توظيف الشباب في الهند ،كما وعد به مودي في حملته
لعام  ،2014جعلت حكومته األمر أسوأ من أي وقت مضى.
كان المعجبون األجانب بمودي يعتقدون أنه يمثل
أفضل أمل للهند في اإلصــاح االقتصادي ،راغبين في
التغاضي عــن سجل حكومته المشين بقمع األقليات
والتسامح تجاه الظاهرة الغريبة "لجوء األبقار" (التي
اعتدى فيها محتجون بوحشية على المدنيين األبرياء
بــاســم حـمــايــة ال ـب ـقــر) .ت ـحــدث مـ ــودى ع ــن لـعـبــة جـيــدة،
وتعهد بإعادة هيكلة االقتصاد السياسي للهند ،وإزالة

اليد الميتة للنظام الذي يخنق القطاع الخاص ،وزيادة
اإلنـتــاجـيــة ،وه ــذه الـمـيــزانـيــة هــي الـمـسـمــار األخ ـيــر في
النعش لتلك اآلمال.
كما أعلن مــودي في إحــدى الـمــرات أنــه "لــم يكن لدى
الحكومة أي عمل تجاري" ،قبل أن يخفق في السنوات
الخمس المقبلة في إخراج الحكومة من أي عمل تجاري
كــان ،من إدارة الفنادق وشــركــات الطيران إلــى تصنيع
السلع االستهالكية ،وباستثناء حفنة من الرأسماليين
المحبوبين الذين يمولون حزب بهاراتيا جاناتا ،يشعر
القطاع الخاص باإلحباط ،ويوجد االستثمار في حالة
ركــود ،والفساد متفش (نموذج أكبر صفقة دفاعية في
الهند ،والتي تشمل شراء  36طائرة مقاتلة فرنسية من
طراز رافائيل) .لم يعد أحد يعتقد أن البيانات الرسمية
موثوقة بعد استقالة اثنين من كبار اإلحصائيين الثالثة
في الحكومة احتجاجا على محاوالت مــودي التالعب
باألرقام ،حتى مودي نفسه لم يعد يتحدث عن اإلصالح.
هــذا هــو السبب فــي أن الـمـبــادرات والهبات فــي هذه
الـمـيــزانـيــة ض ــروري ــة ،ألن ـهــم يـسـعــون إل ــى إخ ـف ــاء فشل
حكومة مــودي الشامل في إدارة االقتصاد الهندي من
خالل استرضاء قطاعات المجتمع هذه ،من المزارعين
ً
إلــى الطبقة الوسطى ،األكثر تضررا من ســوء التدبير،
ويبقى أن نرى ما إذا كان الناخبون الهنود سينخدعون
بسهولة كما يأمل مودي.
* نائب األمين العام السابق لألمم المتحدة ووزير
الدولة الهندي السابق للشؤون الخارجية ووزير
ً
الدولة لتنمية الموارد البشرية ،وحاليا رئيس اللجنة
الدائمة للبرلمان المعنية بالشؤون الخارجية ونائب
عن المؤتمر الوطني الهندي.
«بروجيكت سنديكيت»2019 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

إعالنات وزير المالية المؤقت
بيوش جويال كانت بمثابة
خطة دعم الدخل األساسي
للمزارعين

انتقلت عالقة روسيا-أوكرانيا من استغالل متبادل حميم
ً
إلــى عدائية مميتة ،ولكن ال يبدو أي مــن الطرفين مستعدا
لإلقرار باعتماده العميق على اآلخر ،فبعد مرور خمس سنوات
على األزمة األوكرانية ومع انطالق الحملة الرئاسية في هذا
البلد ،من التقليدي أن نرى التدخل الروسي هناك ورد فعل
أوكرانيا كمثال عصري لسياسات القوى بين الــدول ،ورغم
ذلك سيخفق بالتأكيد كل َمن يحاول تحليل الصراع الروسي-
األوكــرانــي مــن خــال طيف مصالح كــا البلدين الوطنية أو
كمجرد عارض من عوارض الميول االستعمارية الروسية.
فمنذ االستقالل تتشابك روسيا وأوكرانيا فيما قد ندعوه
معانقة جغرافية َم َرضية ،فقد تحولتا إلى قمر يدور في فلك
اآلخر ،لذلك ال أصنفهما كيانين سياديين بل هما ثنائي قسري
يرى فيه أحدهما اآلخر كمثال وخصم.
ســاد في موسكو هــوس التحكم في أوكــرانـيــا ،وقــد تفاقم
هذا الهوس عندما وقفت النخبة الروسية عاجزة ال تعرف ما
عليها فعله ببلدها الخاص ،حتى مصلحو عهد يلتسن ،الذين
كانوا ال يزالون واسعي النفوذ قي مطلع العقد الماضي ،بدأوا
يعتبرون أوكرانيا كمشروع مضاد سيبنون فيه ما عجزوا عن
تحقيقه داخل روسيا.
قبل نحو خمس سنوات في عام  2014عانى كال البلدين،
وأدى الحشد الوطني في أوكرانيا إلى استنفاد "ثورة الكرامة"
وولد سنوات من رد الفعل في روسيا بين َ
عامي  2014و،2017
فهل بنى هذان البلدان هويتين وطنيتين أوكرانية وروسية
منفصلتين؟ نعم ،إن كنا نتحدث عن شخصيتين منفصلتين.
وكال ،إن كنا نتحدث عن نوعين من الــدول ،فهما ال تشكالن
نوعين وطنيين مختلفين ،بل تبدوان أقرب إلى قناعي ممثل،
ً
وال عجب في أن يكون المرشح األوفر حظا اليوم في السباق
ً
ً
ً
ً
ّ
الرئاسي األوكراني ممثال فكاهيا روسيا-أوكرانيا كان يقدم
ً
أعماال على التلفزيون الروسي كفالديمير زيلينسكي.
ُ
في المستقبل القريب ،صار كل موضوع يدرج في اإلطار
األوكراني غير قابل للحل ،من توسيع حلف شمال األطلسي
واالتحاد األوروبي إلى الدفاع الصاروخي األميركي ،وقاعدة
أسطول البحر األسود ،والمصير المتعثر لالتحاد األوراسي،
ً
باتت كل هذه اليوم أسبابا تدفع روسيا إلى الشعور باإلهانة
ونسيان تشكيل استراتيجية ،ولكن ما تستطيع روسيا فعله
بشأن أوكرانيا :محاولة االحتفاظ بها؟ الرغبة الوحيدة التي
تتملكها رغبة سامة :السعي لكسر إرادة الطرف اآلخر.
في هذه الصراع ،أحد الطرفين (الطرف الروسي) أكثر غنى
ً
ً
ونـفــوذا ،ولكن ال يبدو واضحا ما إذا كــان هو َمــن يدير دفة
َ
تقدم موسكو على إثارة خالف ال طائلة فيه في
األحداث .لم ِ
مضيق كيرش عشية قمة مع الرئيس األميركي كان الطرفان
يتطلعان إليها بحماسة؟ ولـ َـم تواصل التصعيد باعتقالها
مجموعة بحارة أوكرانيين ال تعرف ما عليها أن تفعل بهم؟
فــي الـمــاضــي ،كــان أي تـصــادم مـشــابــه يـحــدث فــي مضيق
ّ
كيرش يشكل صفارة إنذار تحذر من انجرار نحو حرب شاملة،
ولكن ال أحد خائف اليوم ،حتى عندما كانت المعركة البحرية
في أوجها ،ظل بإمكان الناس شراء شوكوال الرئيس بيترو
بوروشينكو "روشين" من متجر صغير وسط موسكو قبالة
وزارة الدفاع.
ً
ال تخوض كييف وموسكو حربا شاملة ،إال أن المؤسستين
السياسيتين تستغالن "االنتصارات" المزعومة لتزدادا قوة
وغنى ،وال تريد أوكرانيا أن تفوز على روسيا ،على العكس
ّ
شكل التدخل الروسي هبة لطالما رغبت فيها كييف ،إنها
نافذة إلى أوروبــا فتحها بوتين نفسه ،كما تستطيع كييف
مواصلة االعتماد على الغرب ما دامت "تحتوي روسيا" ،وما
دامت أراضي روسيا الفدرالية قاعدة دعم المناطق االنفصالية
في دونباس ،تستطيع أوكرانيا اعتبار نفسها حدود الغرب
الــرمــزيــة ،أمــا الثمن ال ــذي تتكبده فيشمل خـســارة األراض ــي
والكره الشديد بين كييف ودونيتسك.
هل من طريقة للخروج من حالة الجمود االستراتيجي هذه؟
ما من مخرج إال إذا اعترف هــذان القمران التوء مان ،اللذان
يعتمد أحدهما على اآلخر ،بالرابط العميق المدمر بينهما،
ّ
فقد تفكر روسيا بوقف خوضها حربها على أطراف أوكرانيا
ً
شرط أن تتمكن أوال من حمل كييف على التقرب منها أكثر،
وفي المقابل ،تحلم أوكرانيا بتحرير نفسها من روسيا ،غير
أنها تريد تحقيق انتصار رمزي في الوقت عينه ،نتيجة لذلك
ً
تبقى النقطة الوحيدة األكيدة طبعا أننا لم نشهد بعد تأسيس
أي من األمتين األوروبيتين اللتين حلمنا بهما في عام .1991
* «كارنيغي»

دلبلا
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ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺗﺘﺮاﺟﻊ
إﻟﻰ ﺣﺪود  ١٦.٧ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

ارﺗﺪاد ﻣﻌﻈﻢ أﺳﻬﻢ اﻟﺴﻮق اﻷول أﻋﻄﻰ ﻣﺆﺷﺮات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق
ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.13ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﻲ
ً
 6.86ﻧﻘﺎط ﻣﻘﻔﻼ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  5426.81ﻧﻘﻄﺔ،
ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  11.9ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  29.6ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ.

ﺳﺠﻠﺖ اﻟـﻤــﺆﺷــﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ً
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ
ﻓــﻲ ﺗـﻌــﺎﻣــﻼت أوﻟ ــﻰ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﺬا
اﻷﺳﺒﻮع ،أﻣﺲ ،إذ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ
اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  0.18ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل  9.88ﻧﻘﺎط ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣـﺴـﺘــﻮى  5188.05ﻧـﻘـﻄــﺔ ،وﺳــﻂ
ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  16.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
ﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ 122.5
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل 4749
ﺻﻔﻘﺔ.
وارﺗ ـﻔ ــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻷول
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.13ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫــﻲ 6.86
ً
ﻧﻘﺎط ﻣﻘﻔﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 5426.81
ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  11.9ﻣﻠﻴﻮن
دﻳ ـﻨ ــﺎر ،وﺑـﻜـﻤـﻴــﺔ أﺳ ـﻬــﻢ ﻣـﺘــﺪاوﻟــﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  29.6ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳـﻬــﻢ ،ﻧﻔﺬت
ﻋﺒﺮ  1855ﺻﻔﻘﺔ ،وﺧﺴﺮ ﻣﺆﺷﺮ
اﻟـﺴــﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.9ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺴﺎوي  43.09ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى  4753.28ﻧـﻘـﻄــﺔ
ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  4.7ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر،
ﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ 92.8
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل 2894
ﺻﻔﻘﺔ.
اﻋ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪﻧـ ـ ــﺎ ﺧـ ـ ـ ـ ــﻼل اﻷﺳ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﻊ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ أن ﺗﺒﺪأ اﻟﺒﻮرﺻﺔ أوﻟﻰ
ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أدﻧﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ ،وﻫ ـ ــﻮ ﻣــﺎ
ﺣ ـﺼــﻞ أﻣ ــﺲ ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ،إذ ﻟ ــﻢ ﺗﺘﻌﺪ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت  16.7ﻣﻠﻴﻮن
ً
دﻳﻨﺎر ،وﻫﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﺟﺪا ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ

اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣــﻦ اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻧـ ـﺸ ــﺎط ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ
اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع ﺣ ـﻴــﻦ ﺑـﻠـﻐــﺖ اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ
أﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﺧ ـ ــﻼل ﺳـﺘــﺔ
أﺷﻬﺮ ،ﺑﺪأت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺟﻠﺴﺔ ،أﻣﺲ،
ﻋـﻨــﺪ أدﻧ ــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ إذ ﻓــﺎزت
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ "اﺳﺘﺜﻤﺎرات
إﻳـ ـﻔ ــﺎ وﺑ ـ ــﻮرﺻ ـ ــﺔ أﺛـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎ" ﺑ ـ ـ ــﺈدارة
اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل اﻹدارة
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﻌ ــﺎم إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺨــﺎص،
ﻟﻜﻦ ﻣــﻊ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻷﺳ ـﻌــﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ارﺗـ ـ ــﺪاد ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ﻫ ــﺬا اﻷﺳ ـﺒــﻮع
وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺳﻬﻢ
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﻬﻢ "أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ" ،اﻟﺬي
ﻛﺎن ﻧﺠﻢ اﻟﺘﺪاوﻻت وﻧﺠﻢ اﻟﺠﻠﺴﺔ
ﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
اﻷﺳﺒﻮع ،واﻧﺘﻬﻰ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
ً
اﻷول ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ
ﺟﻴﺪة ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ ﺑ ـﺘ ــﺮاﺟ ــﻊ ﺳ ـﻬــﻢ اﻟـﺒـﻨــﻚ
اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻌﺪ أن ﺧﺴﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻋـﻠــﻰ إدارة اﻟـﺒــﻮرﺻــﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ 6
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷـﻬــﺪت ﺑﻌﺾ
ً
ً
اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ ﻧ ـﻤ ــﻮا ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ أﺳـﻬــﻢ
اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط ﻟـﺘـﻨـﺘـﻬــﻲ اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺒﺎﻳﻦ إذ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﻟﻌﺎم
ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻣ ـﻜ ــﺎﺳ ــﺐ ﻟ ـﻤــﺆﺷــﺮ
اﻟﺴﻮق اﻷول.
ً
ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻟﻠﻮن
اﻷﺧ ـﻀــﺮ ﻓــﻲ ﺗـﻌــﺎﻣــﻼت ﻣــﺆﺷــﺮات
أﺳـ ـ ـ ــﻮاق دول ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون

اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ،أﻣﺲ،
إذ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﺘﺮاﺟﻌﺔ ﺧﻼل
اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ وﻣ ــﻊ ارﺗ ـﻔــﺎع
أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ ﺑـﻨـﻬــﺎﻳــﺔ اﻷﺳ ـﺒــﻮع
اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﺑ ـﻨ ـﺴ ــﺐ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ﺣـﻴــﺚ
ً
ﺗﺠﺎوز ﺑﺮﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت  66دوﻻرا
ً
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ وﺑﻘﻔﺰة ﻛﺒﻴﺮة أﻋﻄﺖ ﻋﺬرا
ﻻرﺗ ــﺪاد أﺳــﻮاق ﺧﺴﺮت اﻷﺳﺒﻮع
ً
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺐ ﻛﺒﻴﺮة ﺧﺼﻮﺻﺎ
اﻟﺴﻮق اﻟﻘﻄﺮي وﺳﻮق اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ،
ﻟ ـﺘ ـﻜ ـﺴ ــﺐ ﻓ ـ ــﻲ ﺑ ـ ــﺪاﻳ ـ ــﺔ اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮع
ً
وﻛــﺎن اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﺣﺎﺿﺮا ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي ،اﻟﺬي
أﻓﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻨﻲ
أرﺑ ـ ـ ـ ــﺎح ﺧ ـ ــﻼل ﺑـ ــﺪاﻳـ ــﺔ اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮع،
واﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺖ اﻟ ـﺠـﻠ ـﺴــﺔ اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ﺧــﻼل
ﻫ ـ ــﺬا اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮع ﺑ ــﺈﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳــﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.
ﻣﺎﻟﺖ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت إﻟﻰ
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،إذ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺆﺷﺮات
ﺳﺘﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﺳﻠﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
ﺑ ـ  11.7ﻧﻘﻄﺔ وﻣ ــﻮاد أﺳــﺎﺳـﻴــﺔ ﺑـ
 10.1ﻧﻘﻄﺔ واﺗﺼﺎﻻت ﺑـ  7.4ﻧﻘﺎط
وﺑﻨﻮك ﺑـ  3ﻧﻘﺎط وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺑـ  1.5ﻧﻘﻄﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ
 1.1ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮات
ﺧﻤﺴﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز
ﺑ ـ  8ﻧـﻘــﺎط وﺻـﻨــﺎﻋــﺔ ﺑ ـ  7.4ﻧﻘﺎط
وﺗ ــﺄﻣـ ـﻴ ــﻦ ﺑـ ـ ـ  3.4ﻧـ ـﻘ ــﺎط ورﻋ ــﺎﻳ ــﺔ
ﺻﺤﻴﺔ ﺑـ  1.8ﻧﻘﻄﺔ وﻋﻘﺎر ﺑـ 0.73

ﻧﻘﻄﺔ ،واﺳـﺘـﻘــﺮ ﻣــﺆﺷــﺮا ﻗﻄﺎﻋﻴﻦ
ﻫﻤﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻣﻨﺎﻓﻊ وﺑﻘﻴﺎ
دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗـ ـﺼ ــﺪر ﺳ ـﻬ ــﻢ "زﻳـ ـ ــﻦ" ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ
اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ إذ ﺑـﻠـﻐــﺖ
ﺗـ ـ ــﺪاوﻻﺗـ ـ ــﻪ  2.5ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر
وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.89ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺗﻼه ﺳﻬﻢ أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺘﺪاول 1.7
ً
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮا دون
ﺗﻐﻴﺮ ﺛــﻢ ﺳـﻬــﻢ ﺧﻠﻴﺞ ب ﺑـﺘــﺪاول
ً
 1.6ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر وﻣـﻨـﺨـﻔـﻀــﺎ
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.72ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،وراﺑ ـﻌــﺎ
ﺳﻬﻢ أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ ﺑﺘﺪاول  1.4ﻣﻠﻴﻮن
دﻳـﻨــﺎر وﺑــﺎرﺗـﻔــﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.4ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ ،وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ ﺑﺘﺪاول
 1.1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.32ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ
ً
ﻛﻤﻴﺔ ﺟ ــﺎء أوﻻ ﺳـﻬــﻢ ﺑﺘﺮوﺟﻠﻒ
إذ ﺗ ـ ـ ـ ــﺪاول ﺑ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻠ ـﻐ ــﺖ 13.1
ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﺳ ـﻬــﻢ وﺑ ــﺎرﺗ ـﻔ ــﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 0.94ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟــﺎء ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺳﻬﻢ
اﻹﺛﻤﺎر ﺑﺘﺪاول  12.7ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
وﺑﺨﺴﺎرة ﺑﻨﺴﺒﺔ  12.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
وﺟــﺎء ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺳﻬﻢ اﻷوﻟــﻰ ﺑﺘﺪاول
 12.3ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 4.7ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟ ــﺎء راﺑ ـﻌــﺎ ﺳﻬﻢ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﺑﺘﺪاول  9.4ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺳﻬﻢ وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.88ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
وﺟــﺎء ﺧﺎﻣﺴﺎ ﺳﻬﻢ أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ
ﺑ ـﺘــﺪاول  7.1ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ ﺳـﻬــﻢ وﺑﻘﻲ
ً
ﻣﺴﺘﻘﺮا دون ﺗﻐﻴﺮ.

اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ  ١ KDاﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

٥.١٨٨

٤.٧٥٣

٥.٤٢٦

٢.٥٤٧ ٢.٩٠٧ ٣.٢٨٤

 ٧ﻣﺎرس آﺧﺮ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ »ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل«
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ﻋ ـﻠــﻰ ﻗ ــﺪم وﺳ ـ ــﺎق ،ﺗـﺤـﻀــﺮ ﻫـﻴـﺌــﺔ أﺳ ــﻮاق
اﻟﻤﺎل ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ
اﻷﺷ ـﺨ ــﺎص اﻟ ـﻤــﺮﺧــﺺ ﻟ ـﻬــﻢ ،وذﻟ ــﻚ ﻟـﻤــﻮاﻛـﺒــﺔ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ وﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﻛﻔﺎء ة اﻟﺸﺮﻛﺎت.
وأﺑـﻠـﻐــﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻤــﺮﺧــﺺ ﻟﻬﺎ
ً
ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ أﻧﻪ »إﻟﺤﺎﻗﺎ ﻟﻮرﺷﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ دراﺳﺔ
اﻷﺛــﺮ اﻟﻜﻤﻲ – ) (2اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺸﺮوع إﻋــﺪاد
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻸﺷﺨﺎص
اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ،اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻜﻢ ﺑﻬﺎ ،وﻓﻲ
إﻃ ــﺎر ﺳﻌﻲ ﻫﻴﺌﺔ أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ
ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﺎ ،وإﻧﺸﺎء
ﻣـ ـﻨـ ـﻈ ــﻮﻣ ــﺔٍ رﻗ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﺎﻋـ ـﻠ ــﺔ ﺗـ ـﺤ ــﺎﻛ ــﻲ أﺣـ ــﺪث
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺠــﺪات واﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل
ﺑ ـﻬــﺎ ،ﻓـﻘــﺪ ﺷــﺮﻋــﺖ ﺑـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ أﺣ ــﺪ ﺗــﻮﺟـﻬــﺎﺗـﻬــﺎ
اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ،واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑـﻤـﺸــﺮوع إﻋ ــﺪاد
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻸﺷﺨﺎص
ً
اﻟ ـﻤ ــﺮﺧ ــﺺ ﻟ ـﻬ ــﻢ ،واﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻤ ـﺜــﻞ اﺳ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﺎﻗــﺎ
ً
ً
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ وﻓـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗــﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ
 ،2010ﺑ ـﺸ ــﺄن إﻧـ ـﺸ ــﺎء ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺳـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل
وﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ ﻧ ـﺸــﺎط اﻷوراق اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ وﻻﺋـﺤـﺘــﻪ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻤﺎ«.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
ـﺬه
ـ
ﻫ
»ﺗﻤﺜﻞ
وأ ﺿــﺎ ﻓــﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ:
ً
ﺧـﻄــﻮة ﻣـﻬـﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻹﻃـ ــﺎر ،ﺧــﺎﺻــﺔ أﻧﻬﺎ
ﺗﻌﺪ إﺣﺪى اﻷدوات واﻵﻟﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎء ة أداء اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟ ـﻤــﺮﺧ ـﺼــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌــﺎﻣــﻞ ﻓ ــﻲ اﻷوراق اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
وﺿ ـﻤ ــﺎن ﺳ ــﻼﻣ ــﺔ ﻣ ــﺮاﻛ ــﺰﻫ ــﺎ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،ﺑﺸﻜﻞ
ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣــﻊ ﺣﺠﻢ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ
ً
ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،وﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
آﻣﻨﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل وﺗﻌﺎﻣﻼت

اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـ ـﻤ ــﺮﺧـ ـﺼ ــﺔ ،ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻃــﺮ
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋــﻦ ﻃــﺮح ﻣﻨﺘﺠﺎت وأﻧﺸﻄﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺟــﺪﻳــﺪة ،ﺿﻤﻦ ﻣــﺮاﺣــﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟـﺴــﻮق )ﻣﺜﻞ
اﻟـﺒـﻴــﻊ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﻜـﺸــﻮف ،وإﻗ ــﺮاض واﻗـﺘــﺮاض
اﻷﺳﻬﻢ ،واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء( ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟــﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأﺳ ـﻤــﺎل ﺗـﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣــﻊ أﻧﺸﻄﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ ﻷﺳ ــﻮاق اﻟﻤﺎل
اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق )ﻣﺜﻞ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻤﺮﻛﺰي(.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،ﻓﺈن ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل،
ً
واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﺒﻴﺎن آراء
ﻛﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ
ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم،
ﺑﺸﺄن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻠﻚ
ً
اﻷﻧﺸﻄﺔ ،وﺗﻤﻬﻴﺪا ﻻﻋﺘﻤﺎد ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
ـﻮرة ﻧـﻬــﺎﺋـﻴــﺔ ،ﻓــﺈﻧـﻬــﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻟـﻬــﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺑ ـﺼـ ٍ
اﻻﻃ ــﻼع وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣـﺴــﻮدة ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت،
ﻣﻊ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﻧـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺰﻳ ــﺔ ،واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺳ ـﻴ ـﺘ ــﻢ رﻓ ـﻌ ـﻬ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﻞ آراﺋﻬﻢ
وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ 7
ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺗﺄﻛﻴﺪا ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺧﺺ
ﻟـ ـﻬ ــﻢ ،ﺗـ ــﻮاﺻـ ــﻞ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ﻋـ ـﻘ ــﺪ ورش اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ
اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت،
ﺑﻬﺪف ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻣـﺴــﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻠﻚ،
وإﻳﻀﺎح ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ وﺷﺮح ﻧﻤﺎذﺟﻬﺎ.
وأﻋـ ــﺮﺑـ ــﺖ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻋ ــﻦ أﻣ ـﻠ ـﻬ ــﺎ أن »ﻳ ـﻜ ــﻮن
اﻷﺷ ـﺨــﺎص اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﻮن ﻣــﻦ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ﻋﻠﻰ
ﻋ ــﻼﻗ ــﺔ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑـ ــﺎﻷﻗ ـ ـﺴـ ــﺎم اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻟـ ـﻬ ــﺎ ﺻـﻠــﺔ
ﺑ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع ورﺷـ ـ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ )ﻣـ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﻮن ﻣــﻦ
اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو/وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أو/وإدارة
اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ واﻻﻟﺘﺰام( ،وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﻢ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮرش وﻧﺤﻘﻖ
اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ«.

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
»أﻋﻴﺎن« ﺗﺮﺑﺢ  3.02ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر

»أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ« :ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ »ﺑﺎﻧﺎﻟﺒﻴﻨﺎ«
ﺑﺸﺄن ﻓﺮص اﻟﺸﺮاﻛﺔ

ﺣﻘﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ أﻋﻴﺎن ﻟﻼﺟﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أرﺑﺎﺣﺎ ﺑﻠﻐﺖ 3.02
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ،2018
ﻣـﻘــﺎر ﻧــﺔ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  850ا ﻟ ـﻔــﺎ ،ﻋــﻦ ا ﻟـﺴـﻨــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓــﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2017إذ ﺑﻠﻐﺖ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ 3.7
ﻓﻠﻮس ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺨﺴﺎرة  1.06ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ،وﻟﻢ ﻳﻮص ﻣﺠﻠﺲ
اﻻدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ أو أﺳﻬﻢ ﻣﻨﺤﺔ.

ﻗــﺎ ﻟــﺖ ﺷــﺮ ﻛــﺔ أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎزن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إ ﻧـﻬــﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﻧﺎﻟﺒﻴﻨﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
وﻣﻘﺮﻫﺎ ﺳﻮﻳﺴﺮا ،ﺑﺸﺄن ﻓﺮص اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪة أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ أي
اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ.

ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ »إﻳﻔﺎ ﻓﻨﺎدق« ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺮض
ﺑـ  49.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

»اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ« ﺗﺮﻓﻊ ﺣﺼﺘﻬﺎ
ﻓﻲ »أﻓﻜﺎر« إﻟﻰ %51.9
ذﻛ ــﺮت ﺷــﺮﻛــﺔ ﺑﻴﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ أﻧـﻬــﺎ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑــﺰﻳــﺎدة
ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ،وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ
أﻓﻜﺎر اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺷــﺮاء  750أﻟﻒ ﺳﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.48ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﻓﻜﺎر ،ﺑﻘﻴﻤﺔ  56.2أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،ﻛﻤﺎ وﻗﻌﺖ
ﻋﻘﺪ ﺷﺮاء ﺣﺼﺔ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑـ 15ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﻨﺴﺒﺔ
 9.68ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﻓﻜﺎر ،ﺑﺴﻌﺮ  80ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ،
وﺑﻘﻴﻤﺔ  1.204ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر .وأوﺿـﺤــﺖ »اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ« أن ﻧﺴﺒﺔ
ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ أﻓﻜﺎر ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ  41.7اﻟﻰ  51.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ
ان ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﺑﻤﺒﻠﻎ  1.261ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري وإﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻓﻜﺎر ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ اﻟﻰ ﺗﺎﺑﻌﺔ.

ﺣﻜﻢ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ »اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ«
ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت إن ﻣﺤﻜﻤﺔ أول درﺟﺔ
أﺻﺪرت ﺣﻜﻤﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ،ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺿﺪ وﻛﻴﻞ
وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟـﻤــﺎء ﺑﺼﻔﺘﻪ ،ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل ﺗﻮرﻳﺪ
وﺗﺮﻛﻴﺐ وﺗﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻮﻟﺪات ﺗﻮرﺑﻴﻨﻴﺔ ﻏﺎزﻳﺔ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺼﺒﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﻃﻮارئ اﻟﻮزارة ﻟﻌﺎم .2007
وأﺷﺎرت اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺰﻣﺖ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺑﺄن
ﻳﺆدي اﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻣﺒﻠﻐﺎ وﻗﺪره  840.6اﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،واﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻮاﻗﻊ  7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ.

»ب ك ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ« ﺗﺤﻘﻖ  2.54ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﺑﻠﻐﺖ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ )ب ك ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ(
 2.54ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ،ﺑــﻮاﻗــﻊ  18ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ،ﻋــﻦ اﻟـﺴـﻨــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄرﺑﺎح ﺑﻠﻐﺖ  2.076ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،ﺑﻮاﻗﻊ  29ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ،ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31
دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2017وﻋﻠﻴﻪ أوﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ  15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ارﺑﺎﺣﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ.

أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ إﻳﻔﺎ ﻟﻠﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻨﺘﺠﻌﺎت أن إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﺑﻤﺒﻠﻎ  600ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ ،أي
ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  49.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻘﺮض ﻓﻲ
ﺳﺪاد ﺟﺰء ﻣﻦ دﻳﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ.

 5.1ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح »اﻟﻤﻴﺪان«
ﺑﻠﻎ رﺑــﺢ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻴﺎدة اﻟﻤﻴﺪان ﻟﺨﺪﻣﺎت ﻃﺐ اﻟﻔﻢ واﻻﺳﻨﺎن
)اﻟﻤﻴﺪان(  5.184ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،ﻋﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018ﺑﻮاﻗﻊ  20.7ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄرﺑﺎح
ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  5.024ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2017ﺑﻮاﻗﻊ  20.1ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ.

»اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ١.٥ :ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح اﻟﺴﻮق اﻷول ﻓﻲ ٢٠١٨
اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ  ٪٧٢ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ و»اﻟﻮﻃﻨﻲ« و»ﺑﻴﺘﻚ« ﻳﺴﺘﺤﻮذان ﻋﻠﻰ  ٪٤١ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﺑﺪأت ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻨﻈﺎم ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺪرﺟﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﺜﻼﺛﺔ
)اﻷول ،اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ ،اﻟ ـﻤ ــﺰادات(
وﻓ ــﻖ ﻣـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ ﻣـﻌـﻴـﻨــﺔ أﺑــﺮزﻫــﺎ
اﻟـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮﻗ ـ ـﻴـ ــﺔ وﻣ ـ ـﻌـ ــﺪل
ا ﻟـﺴـﻴــﻮ ﻟــﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟ ـﺴــﻮق اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻣــﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻪ.
وﻣ ــﻊ ﻫ ــﺬا اﻟـﺘـﻘـﺴـﻴــﻢ ،ﺣﺴﺐ
ﺗ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮ ﻳـ ـ ــﺮ ﻹدارة ا ﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﺤ ـ ــﻮث
واﻟـ ـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ـ ــﺎت  -ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎع ﻣ ـﻴ ـﻨــﺎ
ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻌــﺮة ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
أﺻ ـ ـﺒ ـ ـﺤـ ــﺖ اﻟـ ـﺒـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ﺟﺎﻫﺰة ﻻﺳﺘﺤﺪاث
اﻷدوات اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﻳـ ـﻄـ ـﻤ ــﺢ إﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺮ
اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ واﻷﺟ ـﻨ ـﺒــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﺣﺪ
اﻟـﺴــﻮاء ،ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ زﻳــﺎدة
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻣــﻦ ﺧﻼل
زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺮي اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﺳـ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟـ ـﻜ ــﻞ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت ﻓــﻲ
اﻷﺳ ـ ـ ــﻮاق اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻣـ ـ ــﺪى اﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣـ ـﻬ ــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻮق ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وأي
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﺧﺮى.
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻔــﺎﺻ ـﻴــﻞ ،ﻳﺴﺘﻬﺪف
اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻷول اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ذات
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ

اﻟـ ـﺴ ــﻮﻗـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮﺳـ ـﻄ ــﺔ إﻟ ــﻰ
اﻟـ ـﻜـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة ،وﺗ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﺰ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻷول ﺑ ــﺪرﺟ ــﺔ ﻋــﺎﻟـﻴــﺔ
ﻣــﻦ اﻟـﺸـﻔــﺎﻓـﻴــﺔ واﻹﻓ ـﺼ ــﺎح ﻋﻦ
أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ
ﺑ ـ ــﺄن ﺗ ـﻌ ـﻘ ــﺪ اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت رﺑ ــﻊ
ﺳ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻠ ـﻴــﻦ ﺗـﻀـﻤــﻦ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﺼ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻛــﺔ
وإﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أي ﺗﻄﻮرات
ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ أو ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.
وﺑ ــﺎﺗ ــﺖ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك ﺗـﺴـﺘـﺤــﻮذ
ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ  %72ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ ا ﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺔ
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ و»اﻟﻮﻃﻨﻲ« و»ﺑﻴﺘﻚ«
ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﺤ ــﻮذان ﻋ ـﻠ ــﻰ  %41ﻣــﻦ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ.
وﻳﺘﻜﻮن اﻟـﺴــﻮق اﻷول )ﻓﻲ
ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ  (2018ﻣ ــﻦ  17ﺷــﺮﻛــﺔ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ  19.5ﻣﻠﻴﺎر
دﻳ ـﻨ ــﺎر ﺗـﻤـﺜــﻞ  67.6ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
ﻣــﻦ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ
 29.9ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨــﺎر ،وﻟــﻺﺷــﺎرة
ﻓــﺈن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق
اﻷول ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  10.9ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ 2017
)اﻓﺘﺮاض ﺛﺒﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻜــﺎﻣـﻠــﺔ اﻟـﻘــﺎﺑـﻀــﺔ
ﺑﺴﺒﺐ إدراﺟ ـﻬــﺎ ﺧــﻼل ﻳﻮﻟﻴﻮ
.(2018

وﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺮ إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـﻌـ ــﺪﻻت
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻷول ﺧﻼل
ﻋــﺎم  ،2018اﺳـﺘـﺤــﻮذت أﺳﻬﻢ
ﻫﺬا اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،إذ ﺑﻠﻐﺖ
اﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﺪاوﻟ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ 17
ً
ﺳﻬﻤﺎ ﻧﺤﻮ  3.1ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر،
وﺗﺸﻜﻞ ﻧﺤﻮ  77ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺑـﻠـﻐــﺖ ﺣــﻮاﻟــﻲ
 4.0ﻣـﻠـﻴــﺎرات دﻳ ـﻨــﺎر ،وﺗﺼﺪر
ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  642ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﺛﻢ
ﺳﻬﻢ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑـ
 635ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﺛ ــﻢ ﺳﻬﻢ
ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗـﺼــﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﺑـ
 382ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ
اﻹﺷ ــﺎرة إﻟــﻰ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ
دﻓﻌﺖ ﺑﻬﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟـ ـﺴ ــﻮﻗـ ـﻴ ــﺔ وﺗـ ــﺮﻛـ ــﺰ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻫﺬا اﻟﺴﻮق.
ﻟﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﻷﺑــﺮز ﻳﺘﺜﻤﻞ ﻓﻲ
اﺳـﺘـﻘـﻄــﺎب ﻋـﺸــﺮ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﺴﻮق ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻣ ـ ــﻦ ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮ ﻓ ــﻮﺗـ ـﺴ ــﻲ راﺳ ـ ــﻞ
ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل
ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﻬﺮي ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ودﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﻣ ـ ــﻦ ﻋـ ـ ــﺎم ،2018
إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ارﺗﻔﺎع أرﺑــﺎح ﻫﺬه
اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  1.5ﻣﻠﻴﺎر
ً
دﻳﻨﺎر ﺧﻼل آﺧﺮ  12ﺷﻬﺮا.

وﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﻊ ﻣ ـ ـﻌ ـ ـﻈـ ــﻢ أﺳـ ـﻬ ــﻢ
اﻟـﺴــﻮق اﻷول ﺑـﻨـﻤــﺎذج أﻋﻤﺎل
ﻣـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪة وو ﺟ ـ ـ ـ ـ ــﻮد إدارات
ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺴﺘﻘﺮة ﻣﺎ ﻣﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ أداء ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻴﺪ ﻃﻮال
اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ،ﺣ ـﺘــﻰ ﻓــﻲ
ﻇ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻓــﺮﺿـﻬــﺎ ﺗــﺮاﺟــﻊ أﺳـﻌــﺎر
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ وﺗــﺄﺛـﻴــﺮه ﻋـﻠــﻰ ﺑﻴﺌﺔ
اﻷﻋـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎل ،ﻓـ ـﻘ ــﺪ ﺑـ ـﻠ ــﻎ ﺻ ــﺎﻓ ــﻲ
اﻷرﺑﺎح ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻮق اﻷول
ﺧ ـ ــﻼل ﻋ ـ ــﺎم  2016ﻧ ـﺤ ــﻮ 1.2
ﻣـﻠـﻴــﺎر دﻳ ـﻨــﺎر ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ ارﺗ ـﻔــﺎع
 5.1ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻋــﻦ أرﺑ ــﺎح ﻋــﺎم
 ،2015وﺑﻮﺗﻴﺮة أﻋﻠﻰ ارﺗﻔﻌﺖ
اﻷرﺑــﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺧــﻼل ﻋــﺎم  2017ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ
 1.3ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر أﻣــﺎ ﺧــﻼل اﻟـ
ً
 12ﺷـﻬــﺮا اﻷﺧـﻴــﺮة ﻓﻘﺪ ﻗﻔﺰت
اﻷرﺑﺎح إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى  1.5ﻣﻠﻴﺎر
دﻳﻨﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ  16.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ً
ﻣ ــﺎ ﺳـﻴـﻨـﻌـﻜــﺲ إﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
ﺷﺮﻛﺎت ﻫﺬا اﻟﺴﻮق ،وﻓﺮﺻﺔ
ﺣ ـﺼ ــﻮل اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮﻳــﻦ ﻋـﻠــﻰ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺠﺰﻳﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷداء أﺳﻬﻢ اﻟﺴﻮق
اﻷول ﺧـ ــﻼل ﻋـ ــﺎم  2018ﻓـﻘــﺪ
ً
ﺟﺎء ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺎ ،إذ ﺗﺼﺪر ﺳﻬﻢ
ﺑ ــﻮﺑـ ـﻴ ــﺎن ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﺘــﺮوﻛ ـﻴ ـﻤــﺎوﻳــﺎت
ً
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  45.5ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،ﺛــﻢ

وزن اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻷﻛﺒﺮ أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﻮق اﻷول
ﺧﻼل ﻋﺎم 2018
ﺑﻴﺘﻚ
%21

أﺧﺮى
%26

 3.1ﻣﻠﻴﺎر د .ك
اﻟﻮﻃﻨﻲ
%20
زﻳﻦ
%12
ارﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﻊ ﺳـ ـﻬ ــﻢ ﺑـ ـﻨ ــﻚ ﺑ ــﻮﺑـ ـﻴ ــﺎن
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  28.4ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،ﺛــﻢ
ﺳ ـﻬــﻢ ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ،
اﻟ ــﺬي ارﺗـﻔــﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  15.8ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻛــﻞ ﻣﻦ
ﺳﻬﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﺟﻲ إف إﺗﺶ
وﻣﻴﺰان ﺑﻨﺴﺒﺔ  37.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﺑــﻮاﻗــﻊ  36.0ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ و35.5
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
أﻣ ـ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺼ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋ ـﻴــﺔ
ﻹﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮﻗ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻠـﺴــﻮق
ً
اﻷول ،ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻓﻘﺪ
ارﺗﻔﻌﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة ﻣـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﻔ ـﺴــﺮ
اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻣﻜﺮرات

وزن اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻷﻛﺒﺮ أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﻮق اﻷول
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 2018
اﻟﻮﻃﻨﻲ
%27

 19.5ﻣﻠﻴﺎر د .ك

ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ
%7

أﺟﻠﻴﺘﻲ
%7
اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ
%7
اﻷرﺑــﺎح واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ،إذ
ﻳ ـﺘــﺪاول ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﺴــﻮق اﻷول
ً
ﻋﻨﺪ ﻣﻜﺮر رﺑﺤﻴﺔ  17.1ﺿﻌﻔﺎ
ً
ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣ ــﻊ  13.8ﺿـﻌـﻔــﺎ ﻓﻲ
ﻋﺎم  ،2017وﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه ﻧﻔﺴﻪ
ار ﺗـﻔــﻊ ﻣﻜﺮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﻣﻦ  1.3ﺿﻌﻒ ﺧﻼل ﻋﺎم 2017
ً
إﻟﻰ  1.9ﺿﻌﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ.
وﻣـ ـ ــﺎ زاﻟـ ـ ـ ــﺖ ﺗ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﺑ ـﻌــﺾ
أﺳ ـ ـﻬـ ــﻢ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮق ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎرﻳـ ــﺔ ﻣـ ـﻨ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻇ ــﻞ ﻧ ـﻤــﻮ أرﺑ ــﺎﺣ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮي
وﺗﻮزﻳﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺠﺪﻳﺔ
ً
ﻃــﻮال اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺣﺎﻟﻴﺎ
أﺳ ـﻬ ــﻢ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻷول

أﺧﺮى
%22

ﺑﻴﺘﻚ
%20

أﺟﻠﻴﺘﻲ
%6
ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن
%7

زﻳﻦ
%10

ـﺎر
ﺗ ـﺘــﺪاول ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋــﺎﺋــﺪ ﺟـ ٍ
ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  4.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ آﺧـ ــﺮ ﺗ ـﺘ ــﺪاول
ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﺑ ـﻤ ـﻜــﺮرﻫــﺎ
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﺮ /اﻟـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻤ ــﺔ اﻟ ــﺪﻓـ ـﺘ ــﺮﻳ ــﺔ
دون ﻣﺴﺘﻮى  1.5ﺿﻌﻒ ﻣﻊ
ﻣﻌﺪﻻت ﺟﺎذﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺎﺋﺪ
اﻟ ـﺤ ـﻘ ــﻮق ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻫ ـﻤ ـﻴــﻦ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺠﺎوز  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﻣﺜﻞ أﺳﻬﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت وﻣﺒﺎﻧﻲ
وﻣﻴﺰان واﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ.
أﻫـ ـ ــﻢ اﻷﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺪاث اﻟ ـﻤ ــﺮﺗ ـﻘ ـﺒ ــﺔ
ﺧ ــﻼل ﻋ ــﺎم  2019اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﻣـ ــﻦ ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻛ ـ ـﻔـ ــﺎء ة اﻟـ ـﺴ ــﻮق،
ﻫـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﺣ ـ ـ ــﺪﺛ ـ ـ ــﺎن رﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎن،

اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ
%8

اﻷول ﻣــﺮ ﺗـﺒــﻂ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺑـ ــﻮرﺻـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ
اﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺸ ــﺮوع ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ
اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺗﺪﺷﻴﻨﻪ ﻓﻲ
ﻣ ــﺎرس اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،وﻫـﻨــﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺘـﻐـﻴــﺮات اﻟ ـﺘــﻲ ﻳﻨﺘﻈﺮ
أن ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻟ ـﻬ ــﺎ أﺛ ـ ــﺮ إﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ــﻲ
ً
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮق ﻋﻤﻮﻣﺎ
ً
ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﺳ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟـ ـﺴ ــﻮق،
أﻣ ــﺎ اﻟ ـﺤ ــﺪث اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻓﻤﺮﺗﺒﻂ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ،
ﻣ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺄﻧ ــﻪ دﺧ ـ ــﻮل ﻣـﺸـﻐــﻞ
ﻋــﺎﻟ ـﻤــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺒــﻮرﺻــﺔ ﻳ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
ﻛ ـ ـﻔـ ــﺎء ة اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ.

١٢
اﻗﺘﺼﺎد
إﺗﻤﺎم ﺑﻴﻊ ﺣﺼﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص...
اﻟﻤﻠﺤﻢ :ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ إﻧﺠﺎز اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ وارﺗﻘﺎﺋﻪ
دلبلا

•
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• اﻟﺤﺠﺮف :ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ • اﻟﺮوﺿﺎن :اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻳﺨﺪم رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ٢٠٣٥
اﻟﺨﺎﻟﺪ :اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ

ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﻮض اﻟﺘﻌﻤﺮي(

ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

أﻛﺪ اﻟﻤﻠﺤﻢ أن اﻟﺴﺘﺎر أﺳﺪل
ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﻠﻒ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﻔﻮز اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺷﺮﻛﺔ
أرزان ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر،
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺑﻮرﺻﺔ أﺛﻴﻨﺎ.

ﺧﻄﻮة اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺜﻘﻴﻒ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ
ﺣﻮل اﻟﻔﺮص
اﻟﺠﺎذﺑﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد

اﻟﺮوﺿﺎن

ﻛﺸﻒ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻔﻮﺿﻲ
ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺳ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎل ،د .أﺣ ـﻤــﺪ
اﻟﻤﻠﺤﻢ ،أن "اﻟﻬﻴﺌﺔ" ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺴ ــﺎرﻳ ــﻦ ﻣـﺘــﻼزﻣـﻴــﻦ
ﺑﺸﺄن ﺳﻮق اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﺣﻴﺚ
أدﻳـ ـ ـ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ ﻧ ـ ـﺠـ ــﺎح ﺧ ـﺼ ـﺨ ـﺼ ـﺘــﻪ
وﺗﺒﻨﻲ ﻣﺸﺮوع ﻟﺘﻄﻮﻳﺮه ﻳﺸﻤﻞ
ﻛ ــﻞ ﻣـﻔــﺎﺻــﻞ ﻋـﻤـﻠــﻪ ،وﻗ ــﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ
ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أﺳﻮاق
اﻟﻤﺎل ،وﺑﺪﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻧـ ـﺠ ــﺎﺣ ــﺎت ﻋ ـ ــﺪة ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎرﻳ ــﻦ
ﻣﻌﺎ ،إذ ﺗﺮاﻓﻖ إﻧﺠﺎز ﺧﺼﺨﺼﺔ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق ﻣـ ــﻊ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ إﻧ ـ ـﺠـ ــﺎزات
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺳــﻮق اﻟﻤﺎل،
ّ
ﺗـﻤــﺜـﻠــﺖ ﻓ ــﻲ اﻻرﺗـ ـﻘ ــﺎء ﺑﺘﺼﻨﻴﻔﻪ
وﻓﻖ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ وﻛﺎﻻت
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ووﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻟﺘﺮﻗﻴﺘﻪ وﻓﻖ
ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺼﻨﻴﻒ أﺧﺮى.
وأﺿـ ــﺎف اﻟـﻤـﻠـﺤــﻢ ،ﻓــﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺻ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ﻋ ـﻘ ــﺪ أﻣـ ـ ــﺲ ،ﻟـﻠـﺤــﺪﻳــﺚ
ﻋــﻦ ﺟـﻤـﻴــﻊ ﺗـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ ﺧﺼﺨﺼﺔ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
وﻃـ ـ ــﺮح ﺣ ـﺼ ــﺔ اﻟـ ـ ـ  44ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
ﻣــﻦ رأﺳـﻤــﺎﻟـﻬــﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟـﺨــﺎص،
أن اﻟـﺴـﺘــﺎر أﺳ ــﺪل ﻳ ــﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺿ ـ ــﻲ  14اﻟ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺎري ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ ﻣ ــﺎ ﻗ ـﺒــﻞ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻣﻦ
ﻣﻠﻒ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﻔﻮز اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ وﺷــﺮﻛــﺔ
أرزان ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻤ ــﻮ ﻳ ــﻞ واﻻ ﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر
واﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر،
إﺿـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺑـ ـ ــﻮرﺻـ ـ ــﺔ أﺛـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎ،
ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ــﺰاﻳ ــﺪة اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑــﺎﻟـﺤـﺼــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﺮوﺣ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ أﺳ ـ ـﻬـ ــﻢ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ
ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ واﻟ ـﺒ ــﺎﻟ ـﻐ ــﺔ 44
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻫﻮ ﺣﺪث اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ
ً
ً
وﺗــﺎرﻳ ـﺨــﻲ ﻗ ــﻮﻻ وﻓ ـﻌ ــﻼ وﻓ ــﻖ ﻛﻞ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﻳ ـﻴ ــﺲ ،وﻳ ـﻜ ـﻔ ــﻲ اﻟـ ـﻘ ــﻮل إﻧ ــﻪ
ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز أول وأﻫﻢ
ﺗﻮﺟﻪٍ ﻧﺤﻮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺗﻨﺎول
ً
ﻣﺮﻓﻘﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺮاﻓﻘﻨﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ،وﻫﻮ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻷوراق اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا اﻟ ــﻰ أن
ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﺎح اﻟ ــﻼﻓ ــﺖ اﻟ ـ ــﺬي أﺗــﻰ
ﺗــﺮ ﺟـﻤــﺔ ﻟـﺨـﻄــﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺘﺮاﻓﻘﺔ
ﺑ ـﺸ ـﻔــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﺗ ــﺎﻣ ــﺔ وﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدئ
اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ واﻟ ـﻌــﻼﻧ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻌــﺪاﻟــﺔ
ً
اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ
ورد ﺑﺸﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺰاﻳﺪة
اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓــﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ .2018 /12 /9
وأﻓــﺎد اﻟﻤﻠﺤﻢ ﺑــﺄن ّ ﺧﺼﺨﺼﺔ
ﺑــﻮر ﺻــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ً
ً
ﻟ ـﻠ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﺳـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘ ــﺎﻗ ــﺎ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺎ
ً
واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ،ﻓﻤﻦ

ﻧــﺎﺣـﻴــﺔ أوﻟـ ــﻰ ﻳــﺄﺗــﻲ اﻻﺳـﺘـﺤـﻘــﺎق
ً
اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺘــﻮﺟــﻪ وﻓﻘﺎ
ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة  33ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎء
اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ )اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗـ ــﻢ  7ﻟـﺴـﻨــﺔ
 ،(2010اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ
ﺑﻤﻨﺢ "ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﻮرﺻﺔ" ﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟ ـ ــﻸوراق اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ
ً
ﺗـﺤــﺪﻳــﺪا ﻵﻟـﻴــﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ أﺳﻬﻢ
ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻓﻖ ﻧﺴﺐ وﺷﺮاﺋﺢ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ "ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ
ﻋــﻦ  26ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ وﻻ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋﻠﻰ
 44ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺨﺼﺺ ﻻﻛﺘﺘﺎب
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﻊ
ﻣﺸﻐﻞ ﻋﺎﻟﻤﻲ أو ﻣﺸﻐﻞ ﻋﺎﻟﻤﻲ
ﻣﻨﻔﺮد.
وﺣ ـ ـ ـ ـ ــﻮل اﻻﻋـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎرات اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﺟﻌﻠﺖ ﻣــﻦ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
ً
ً
ً
اﺳ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﺎﻗــﺎ اﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺎ وﻃ ـﻨ ـﻴــﺎ
ﻗــﺎل اﻟﻤﻠﺤﻢ إﻧــﻪ ﻳﻤﻜﻦ إﻳـﺠــﺎزﻫــﺎ
ﺑــﺎﻋـﺘـﺒــﺎرﻫــﺎ ﺧ ـﻄــﻮة ﺣــﺎﺳـﻤــﺔ ﻓﻲ
دﻋ ــﻢ ﺗــﻮﺟـﻬــﺎت اﻹﺻـ ــﻼح اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ
واﻹداري ا ﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮ ﻣ ــﻲ ،و ﺗ ـﻌــﺰ ﻳــﺰ
دور اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﺨــﺎص ﻓــﻲ اﻟــﻮاﻗــﻊ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ ،وﺗﻤﻜﻴﻨﻪ
ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدة رﻳــﺎدﺗــﻪ ،اﻷﻣــﺮ اﻟﺬي
ﻳــﺪﻓ ـﻌ ـﻨــﺎ إﻟ ــﻰ ﻛـﺜـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻔــﺎؤل
ﺑﻨﺠﺎح ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ
اﻟـ ــﻰ ﺑ ـﻴ ـﺌــﺔ اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ ﺗ ـﺘــﻮاﻓــﻖ
ﻣــﻊ اﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ،وﺗﻤﺘﻠﻚ
ﻣ ـﻘ ــﻮﻣ ــﺎت اﻟـ ـﻜـ ـﻔ ــﺎءة واﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ
واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،وﺗﺴﺎﻋﺪ
ﺑـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﻮرة ﺟـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺗ ــﻮﻃـ ـﻴ ــﻦ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ وﺟ ــﺬب
ً
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،وﺗﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ
ﻟﻠﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ إﻗﻠﻴﻤﻲ،
وﻫـ ـ ـ ــﻮ ﻫـ ــﺪﻓ ـ ـﻨـ ــﺎ اﻻﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠ ــﻲ
اﻟﺘﻨﻤﻮي.
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ﻣ ــﻦ اﻷﺣ ـ ـ ــﻮال رؤﻳ ـ ــﺔ إﻧ ـﺠ ــﺎز ﻣﻠﻒ
ﺧـﺼـﺨـﺼــﺔ اﻟـ ـﺴ ــﻮق ،ﺑ ـﻌ ـﻴــﺪا ﻋﻦ
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،إذ
إن ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻳﻌﺪ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﺠﺎﻧﺐ
ﻣـﻬــﻢ ﻣــﻦ "رؤﻳـ ــﺔ "اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ "2035
اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ،2010 /2/ 28وﻫﻮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ذاﺗﻪ ﻟﻨﺸﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة أﻳ ـﻀ ــﺎ ،ﺣـﻴــﺚ اﻋـﺘـﻤــﺪت
ﺗﻠﻚ اﻟــﺮؤﻳــﺔ "ﺗـﺤــﻮل اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ إﻟﻰ
ﻣـ ــﺮﻛـ ـ ٍـﺰ ﻣـ ــﺎﻟـ ــﻲ وﺗ ـ ـﺠ ـ ــﺎري ﺟـ ــﺎذب
ٍ
ً
ً
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر" ،ﻫــﺪ ﻓــﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ
ﻟ ـﻬــﺎ ،ﻳ ـﻘــﻮم ﻓـﻴــﻪ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﺨــﺎص
ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻛﻤﺎ
ﺗـﻀـﻤـﻨــﺖ ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ــﺮؤﻳ ــﺔ ﺗـﻄـﻠـﻌــﺎت
وﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـ ـ ــﺪة ،ﺑ ـﻌ ـﻀ ـﻬــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ
ﺑﺈﺣﻴﺎء اﻟــﺪور اﻟﻤﺤﻮري ﻟﻠﻘﻄﺎع
اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎص اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ ﻗـ ـﻴ ــﺎدة
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ

اﻟﻌﻤﻴﺮي :اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺪاول
ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ
»ﻋﺎﻧﻴﻨﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﻨﺎع اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺪاوﻻت«
ﻳ ــﺮى رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷــﺮﻛــﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ،ﺣﻤﺪ
ّ
اﻟﻌﻤﻴﺮي ،أن ﺳﻌﺮ  237ﻓﻠﺴﺎ اﻟﺬي ﻣﻜﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﻤﺰاﻳﺪة
رﺧﻴﺺ ﺟﺪا ،ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻪ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وأوﺿﺢ اﻟﻌﻤﻴﺮي أن اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻋﺎﻧﻰ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ،ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﻨﺎع
اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺰاﻳﺪة ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
أن أﺣ ـﺠ ــﺎم اﻟ ـﺘ ــﺪاول ﻓــﻲ ﺑـﻌــﺾ اﻷوﻗـ ــﺎت ﻟــﻢ ﻳـﺘـﺠــﺎوز اﻟـ ـ  50ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻷداء اﻟﺠﻴﺪ واﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ
اﻟﺒﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﻴﺪ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ّ
وﺑﻴﻦ أن ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ اﻟﻰ ﺗﻌﺎون وﺗﻀﺎﻓﺮ
اﻟﺠﻬﻮد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃــﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﺳﺘﺸﻬﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺪاول ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم اﻟﺴﻮق
اﻟﻤﺎﻟﻲ.
وأﺿﺎف أن اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻦ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ
اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺎﻇﻴﻢ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ ،ﺑﻞ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻣﻦ
ﺧــﻼل اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗـﻘــﺎء ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺪاول
ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺎﻛﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺠﺪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ أي
ﻓﺮوﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﻟﻔﺖ اﻟﻰ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺘﻌﺎون ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻄﺮح ﺑﻌﺾ اﻷدوات
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻴﻮع واﻷﺟﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺗﺎﺣﺔ ﻛﻞ اﻷدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
أﻣﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﺣﻤﺪ اﻟﻌﻤﻴﺮي

أﻫـ ـ ــﺪاف اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ ﻋ ـ ــﺪة ،ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ
ﻗـﻴــﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم واﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎص ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻣــﻦ
ﺧ ـ ـ ــﻼل ﺗـ ــﻮﺟ ـ ـﻬـ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺺ
ﻛــﺮﻛــﻦ أﺳــﺎﺳــﻲ ﻣــﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وأﺷ ـ ــﺎر اﻟ ــﻰ أن ﻫـﻴـﺌــﺔ أﺳ ــﻮاق
اﻟ ـﻤــﺎل ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛــﺎﺋـﻬــﺎ ﻓﻲ
ﻣـﻨـﻈــﻮﻣــﺔ أﺳـ ــﻮاق اﻟ ـﻤــﺎل ﻣــﻦ أداء
اﻟ ـ ـ ــﺪور اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﻮط ﺑ ـﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل
ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـ ــﺮؤﻳ ـ ــﺔ وﺑـ ـﻌ ــﺾ أﻫ ــﺪاﻓ ـﻬ ــﺎ
اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل إﻧـﺠــﺎز
ﻣﻠﻒ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻫــﺬا اﻟﻨﺠﺎح ﻻ ﻧﻌﺘﺒﺮه
ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻟﻬﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻘﻂ،
ﺑ ــﻞ ﻟ ـﻜــﻞ ﺷــﺮﻛــﺎﺋ ـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻈــﻮﻣــﺔ
أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل.
وﻟـ ـﻔ ــﺖ إﻟـ ـ ــﻰ أن ﻧـ ـﺠ ــﺎح ﻫـﻴـﺌــﺔ
أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ إﻧﺠﺎز أﻫﻢ ﻣﻠﻔﺎت
اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻛــﺎن ﻧﺘﺎج
ﺟﻬﻮد اﻣﺘﺪت ﺳﻨﻮات ﻋﺪة أﻋﻘﺒﺖ
ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،وﺷﻬﺪت ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن وﻓــﺮق اﻟﻌﻤﻞ،
ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  44ﻗﺮارا أو ﺗﺼﺮﻓﺎ،
وﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ "ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ ﺗ ــﺄﺳ ـﻴ ــﺲ ﺷــﺮﻛــﺔ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ" ،و"اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﻢ اﻷﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺎدﻳ ـ ــﺔ
واﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺴ ــﻮق" ،و"ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ
اﻧﺘﻘﺎل أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻮرﺻﺔ" ،و"ﻟﺠﻨﺔ
اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺴﻮق"،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ،
ﻛـﻤــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻠــﺰم اﻷﻣ ــﺮ إﻧ ـﺠ ــﺎز ﻣـﻬــﺎم
ﻋ ـ ـ ــﺪة ،ﻛ ـﺘ ـﻘ ـﻴ ـﻴــﻢ أﺻ ـ ـ ــﻮل اﻟـ ـﺴ ــﻮق،
وﺗ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﻖ أوﺿ ـ ــﺎﻋ ـ ــﻪ ،وﻣ ـﻌــﺎﻟ ـﺠــﺔ
أوﺿﺎع ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ وﻣﺒﻨﺎه ،وﺻﻮﻻ
إﻟـ ــﻰ ﺗ ــﺄﺳ ـﻴ ــﺲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ
وﺗﻔﻮﻳﻀﻬﺎ ﺑﺈدارة أﺻﻮل اﻟﺴﻮق،
ﻟﻴﻌﻘﺐ ذﻟــﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎن اﺧﺮى
ﻛﻠﺠﻨﺔ ﻃــﺮح وﺗﺨﺼﻴﺺ أﺳﻬﻢ
رأﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ.
وأﺷ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟـ ـﻤـ ـﻠـ ـﺤ ــﻢ ،ﻓـ ــﻲ ﺧ ـﺘ ــﺎم
ﺣ ــﺪﻳـ ـﺜ ــﻪ ،إﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـﺸ ـﻔ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ
ً
ﻣــﺮاﺣ ـﻠ ـﻬــﺎ اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ،وﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪا
ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮة واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺘﺮﺳﻴﺔ اﻟﻤﺰاﻳﺪة ،ﻣﺴﺘﺪرﻛﺎ ﺑﺄﻧﻪ
ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺗــﺎ ﻣــﺔ ﺑﺎﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ذﻟﻚ
اﻹﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ ،ﻻ ﻋﻠﻰ واﻗ ــﻊ أﻧﺸﻄﺔ
اﻷوراق اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻓ ـﻘ ــﻂ ،ﺑ ــﻞ ﻋﻠﻰ
واﻗﻌﻨﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻤﻮﻣﺎ.

ﺧﻄﻮة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗــﺎل وزﻳ ــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
د .ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺤﺠﺮف إن ﺧﺼﺨﺼﺔ
ً
ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ
ً
ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﺷﻬﺪ ،وﺳﺎﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﺪد

ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت وأوﻗ ـ ـ ــﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة
ً
ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻣﺘﺪادا ﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﻮات اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻗ ــﺎﻣ ــﺖ ﺑﻬﺎ
اﻟﻬﻴﺌﺔ.
وأﺿﺎف اﻟﺤﺠﺮف أن "اﻟﺘﺤﺪي
اﻟـ ـ ــﺬي واﺟ ـﻬ ـﻨ ــﺎ ﻫ ــﻮ ﻛ ـﻴ ــﻒ ﻧـﺼــﻞ
إﻟ ـ ــﻰ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ،وﻛـ ـﻴ ــﻒ ﻧ ـﺸــﺮك
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ،وﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ ﻓ ـ ــﻲ ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ
اﻟﻤﻄﺎف اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻷﻣﻮر
ﺑـﺨــﻮاﺗـﻴـﻤـﻬــﺎ" ،ﻣـﺸـﻴــﺪا ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد
اﻟـﻤـﺒــﺬوﻟــﺔ ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻓــﺮﻳــﻖ ﻋﻤﻞ
ﻣ ــﻮﻇـ ـﻔ ــﻲ ﻫ ـﻴ ـﺌ ــﺔ أﺳـ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﻤ ــﺎل
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ وﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﻢ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺔ
ً
ﻹﻧ ـﺠــﺎح ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮة ،وﻣــﺆﻛــﺪا
ﺛﻘﺘﻪ وإﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﻘﺪرة وﺗﻤﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻹدارة ﻣﺜﻞ ﻫﺬا
اﻟﻤﺮﻓﻖ.
وذﻛـ ــﺮ أﻧ ــﻪ ﺷـﺨـﺼـﻴــﺎ "ﺗـﻌــﺮض
ﻟـ ـ ـﻀـ ـ ـﻐ ـ ــﻮط وﻫ ـ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـ ــﻮم ﺑـ ـﺴـ ـﺒ ــﺐ
إﻋـ ــﺎدة ﻃ ــﺮح ﻣ ــﺰاﻳ ــﺪة ﺧﺼﺨﺼﺔ
اﻟ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﻣـ ــﺮة ،وﻟـﻜــﻦ
ذﻟـ ــﻚ ﺟـ ــﺎء ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻠــﻖ اﻟ ـﺤ ــﺮص
اﻟـﺘــﺎم ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣــﻦ ﺳــﻼﻣــﺔ وﺻﺤﺔ
ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟ ـ ــﺮاءات ﻟـﻠــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﻮى ﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺒ ــﻮق ﻣــﻦ
اﻟﻨﺠﺎح اﻟــﺬي ﻧﺸﺎﻫﺪه اﻟﻴﻮم ﻓﻲ
ﻣﻠﻒ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ".
وﺑ ـ ّـﻴ ــﻦ أن أﻫـ ــﻢ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻤ ـﻴــﺰ ﻫ ــﺬا
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع أﻧ ـ ــﻪ ﺗ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺐ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ 3
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق
اﻟﻤﺎل و 7وزراء ،إﻻ أﻧــﻪ رﻏــﻢ ذﻟﻚ
ﻟ ــﻢ ﺗ ـﺘــﺄﺛــﺮ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟـﺨـﺼـﺨـﺼــﺔ،
واﺳﺘﻤﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻤﺮﺳﻮم
ﻟ ـﻬــﺎ ،ﺑـﻤــﺎ ﻳــﺆﻛــﺪ أن اﻟـﺨـﻄــﺔ اﻟـﺘــﻲ
وﺿ ـﻌ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺳ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل
ﻧـﺠـﺤــﺖ ﻓــﻲ ﺗــﺮﺳـﻴــﺦ ﻣ ـﺒــﺪأ ﻧﻈﺎم
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ" ،اﻟ ــﺬي ﻧﻄﻤﺢ
إﻟﻰ أن ﻳﻌﻤﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت".
وﻟ ـ ـﻔ ـ ــﺖ إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن "اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ
ﻣــﺆﻣ ـﻨــﺔ ﺗ ـﻤــﺎﻣــﺎ ﺑ ـﻘ ــﺪرات وﺟ ـﻬــﻮد
اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﺨ ــﺎص ،وﺗ ـﻄ ـﻤــﺢ إﻟــﻰ
ﺗﻌﺎون أﻛﺒﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﻹﺣﺪاث ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن ﻧـﺠــﺎح
ﻣـ ـﻠ ــﻒ ﺧ ـﺼ ـﺨ ـﺼ ـﺨ ــﺔ اﻟـ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ
دﻟ ـﻴ ــﻞ ﻣـﻨـﻘـﻄــﻊ ﻋ ـﻠــﻰ ﻧ ـﺠ ــﺎح ﻫــﺬه
اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ.
وأﻛـ ـ ـ ــﺪ أن أﻳـ ـ ـ ــﺪي اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ
ﺑـﻴــﺪ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﺨــﺎص ﻟﻠﺘﻌﺎون
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮ وﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﺬل اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﻮد
ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺴﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﻟ ـﻜــﻲ ﻳ ـﺜ ـﺒــﺖ ﻗ ــﺪرﺗ ــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ إدارة
اﻟ ـﻤــﺮاﻓــﻖ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ
اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ وإﻋﻄﺎء دور أﻛﺒﺮ
ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟـ ـﺨ ــﺎص ﻟـﻠـﻤـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ ،ﺑﻤﺎ

ﻗــﺎل اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ـ ـ ــﻸوراق اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪ ،إن
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻹﻧـﺠــﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ إﻃــﺎر دورﻫــﺎ
ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻬــﻮض ﺑــﺎﻻﻗـﺘـﺼــﺎد اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟ ـﺴــﻮق إﻟ ــﻰ ﺛــﻼﺛــﺔ أﺳـ ــﻮاق ،اﻷﻣ ــﺮ اﻟــﺬي
ﺗــﺮاﻓــﻖ ﻣــﻊ ﻃــﺮح ﻗــﻮاﻋــﺪ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻹدراج اﻷﺳﻬﻢ
ﺗﻀﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﻋﻀﺎء واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ
ً
ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،وﺻــﻮﻻ اﻟﻰ
ّ
اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺆﺷﺮات ،وﺗﺄﺛﻴﺮ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪ "ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻛـ ــﺎن ﻹﻃ ـ ــﻼق ﻧ ـﻈــﺎم
ﺗــﺪاول اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ  OTCدور
ﻣﺤﻮري ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺳﻮق ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة
ً
واﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻳﺨﺪم ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃ ــﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﻓﻘﺎ
ﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ".
وأوﺿﺢ أﻧﻪ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن إﺗﻤﺎم ﺗﺼﻨﻴﻒ
ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮات ﻓﻮﺗﺴﻲ راﺳﻴﻞ
) (FTSE Russellﻛﺴﻮق ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﺊ ،وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز داو ﺟﻮﻧﺰ )S&P
ً
 (Dow Jonesﻛﺴﻮق ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﺊ اﻋـﺘـﺒــﺎرا ﻣﻦ
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ 2019م ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ إﻋﻼن
ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻴﻜﺎﺑﻴﺘﺎل إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل
) (MSCIﻋــﻦ ﺿــﻢ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓــﻲ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
ً
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻷﺳﻮاق ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻻﺣﺘﻤﺎل
إﻋـ ــﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ إﻟ ــﻰ ﺳ ــﻮق ﻧــﺎﺷــﺊ ﻓ ــﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ
2019م ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻤﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم ﺑﻠﻮغ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻣﻦ
اﻷداء ،اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﺳﻴﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻜﻞ.
وﺗــﻮﺟــﻪ اﻟـﺨــﺎﻟــﺪ ﺑــﺎﻟـﺸـﻜــﺮ إﻟ ــﻰ ﻫـﻴـﺌــﺔ أﺳ ــﻮاق
اﻟـﻤــﺎل ﻋﻠﻰ ﺟـﻬــﻮدﻫــﺎ اﻟـﻤـﻘــﺪرة ﻹﻧـﺠــﺎح ﻣــﺰاﻳــﺪة
ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
.2035

ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﻘﺒﻠﺔ
ﺑ ـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻗ ـ ــﺎل وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة
واﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟ ــﺮوﺿ ــﺎن إن
ﺗﻄﻮر اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟــﻪ آﺛــﺎر
ﻣ ـﻬ ـﻤــﺔ ﺳـﺘـﻨـﻌـﻜــﺲ إﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ــﺎ ﻋﻠﻰ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ،وﺳـﺘـﺨــﺪم
"رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺘﺤﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ
إﻗﻠﻴﻤﻲ راﺋــﺪ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ،"2035
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
وﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺻ ــﺔ وﺳ ــﺎﺋ ــﺮ
اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻷوراق
إﻧﺠﺎزات ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻘﻘﺖ
ٍ
ﻣﺴﺎر ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺴﻮق.
وﺑ ـ ـﻴ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـ ــﺮوﺿ ـ ـ ـ ــﺎن أن ﻫـ ــﺬه
اﻟﺨﻄﻮة ﺗﺄﺗﻲ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻣــﺎ ﺷﻬﺪه
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﻛﺒﻴﺮ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـ ــﺪار اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ،
وﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم ﻣـ ـﻠـ ـﺤ ــﻮظ ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﺴ ـﻴــﻦ
ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ،ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮت دوﻟﺔ
ً
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ً
أداء اﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺎ وﻣــﺎﻟـﻴــﺎ
ً
ﻣﺘﻤﻴﺰا  ،وﺿﻤﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ
ﻟ ـﻤــﻮاﻛ ـﺒــﺔ اﻻﻧ ـﻔ ـﺘ ــﺎح اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﻲ وإﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺮار اﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟـﻘــﻮاﻧـﻴــﻦ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ واﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ
واﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻜ ــﻮن أﻛ ـﺜ ــﺮ
ً
اﻧــﻔﺘﺎﺣﺎ وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ وﺟﺎذﺑﻴﺔ.
وأﻓ ـ ـ ــﺎد اﻟـ ــﺮوﺿـ ــﺎن ﺑـ ــﺄن ﻫ ـﻨــﺎك
ً
ﻗ ــﻮاﻧ ـﻴ ــﻦ اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻣـﻬـﻤــﺔ ﺟ ــﺪا
ﻗــﺮﻳـﺒــﺔ ﻣــﻦ اﻹﻗ ـ ــﺮار ،ﻣـﻨـﻬــﺎ ﻗــﺎﻧــﻮن
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟــﺬي ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻗﺎﻧﻮن

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪ
ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺳﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ
اﻷﻣﺜﻞ" ،وأود أن أﻋﺮب ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻘﺪﻳﺮي ﻟﺪﻋﻤﻬﻢ
اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺴﻨﻮات ،واﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛﺮ
ً
ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻷﻫ ــﺪاف اﻟـﻤــﺮﺟــﻮة ﻓــﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻻرﺗ ـﻘــﺎء ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ،وﻓﻲ
دﻋ ــﻢ اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ )اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة (2035
اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ".
وأﺷــﺎد ﺑﻜﻞ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ "ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮه ﻣﻦ ﺟﻬﻮد
ﺻﺎدﻗﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟـﻘـﻴــﺎم ﺑــﺪورﻫــﺎ اﻟـﻤـﺤــﻮري ﻓــﻲ دﻓــﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﻧﻤﻮ
اﻗـﺘـﺼــﺎد اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ" ،ﺳــﺎﺋــﻼ اﻟـﻤــﻮﻟــﻰ ﻋــﺰ وﺟ ــﻞ أن
ﻳﻮﻓﻖ اﻹدارة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ
اﻟﻤﺴﻴﺮ ﻟـﻠــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ آﻓ ــﺎق ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ اﻟﻨﻤﻮ
واﻟﻨﺠﺎح.

ﻣــﺪﻗ ـﻘــﻲ اﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت ،وﻣـﻨـﻈــﻮﻣــﺔ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻹﻓــﻼس ،وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺴ ـﻤــﺢ ﺑ ــﻮﺟ ــﻮد
اﻟـﺘـﺼــﻮﻳــﺖ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣــﻦ اﻟ ـﻤــﺰاﻳــﺎ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن
اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﻻ ﺗ ــﺪﺧ ــﺮ ﺟـ ـﻬ ــﺪا ﻣــﻦ
أﺟ ــﻞ اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻌـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻘــﻮاﻧـﻴــﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻤﺎ
ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﺮﺧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ،
وﺗ ـﺸ ـﺠ ـﻴ ـﻌــﺎ ﻟ ــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر ﻟـﺠـﻠــﺐ
اﻟ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ــﺪﻓ ـﻘ ــﺎت اﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ
وﺗ ـﺤ ـﻔ ـﻴ ــﺰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮ اﻻﺟ ـﻨ ـﺒــﻲ
واﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
وأﻛ ـ ــﺪ اﻟـ ــﺮوﺿـ ــﺎن أن اﻻرﺗـ ـﻘ ــﺎء
ﺑـ ـﻜـ ـﻔ ــﺎءة ﺳ ـ ــﻮق اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻲ
وﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻴ ـﻨــﻪ "ﻛ ـ ــﺎن ﻣ ـﺤ ــﻮر اﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺬي
أﻋ ـﻘــﺐ اﻷزﻣـ ــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ،
ﺣﻴﺚ أﺻﺪرت اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ
 2010ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎط اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ".
وﺑﻴﻦ اﻟﺮوﺿﺎن أن "ﺧﺼﺨﺼﺔ
اﻟـﺒــﻮرﺻــﺔ وﺳـﻴـﻠــﺔ وﻟـﻴـﺴــﺖ ﻏﺎﻳﺔ
ﺑ ـﺤــﺪ ذاﺗـ ـﻬ ــﺎ ،وﻧ ـﻄ ـﻤــﺢ اﻵن ﺑﻌﺪ
اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎء ﻣ ــﻦ ﺗ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ـﺼ ـﻬــﺎ ،أن
ﻳـﺴــﺎﻫــﻢ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﺨــﺎص ﺑ ــﺪوره
اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮب ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟـﻘــﺎدﻣــﺔ
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق أﻛﺜﺮ".
وﺗﺎﺑﻊ :اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣـ ــﻦ إدراج اﻟ ـ ـﺒـ ــﻮرﺻـ ــﺔ ﺑ ـﻤــﺆﺷــﺮ
"ﻓﻮﺗﺴﻲ راﺳﻞ" ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
و ﻣـ ــﻦ ﺛ ــﻢ S&P DOWN JONES
وﻛ ـ ــﺬﻟ ـ ــﻚ وﺿـ ـﻌـ ـﻬ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮ  MSCIأدى

إﻟﻰ ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻠﺤﻮظ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻷﺟـﻨـﺒـﻴــﺔ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا اﻟ ــﻰ أن إدراج
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺿﻤﻦ ﻫــﺬه اﻟﻤﺆﺷﺮات
ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﺰاﻳﺪ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻳـﺒـﻴــﻦ
اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﻖ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺮﻳـ ــﻊ واﻟـ ـﻨ ــﺎﺟ ــﺢ
ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻮاﺳﻌﺔ
اﻟـ ـﻨـ ـﻄ ــﺎق اﻟـ ـﺘ ــﻲ أﺟ ــﺮﺗـ ـﻬ ــﺎ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
وﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـ ــﺮوﺿ ـ ـ ـ ــﺎن إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن
ﺧ ـﻄــﻮة اﻟـﺘــﺮﻗـﻴــﺔ ﺗـﺘـﻄـﻠــﺐ ﺗﺜﻘﻴﻒ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮﻳــﻦ اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﺣ ــﻮل
اﻟﻔﺮص اﻟﺠﺎذﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
أن اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ ﺣﻤﻼت
ﺗﺮوﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ
واﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ
ﻃــﺮف اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ
ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.
وﻟ ـ ـﻔـ ــﺖ إﻟ ـ ــﻰ أن ﻛ ـ ــﻞ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﻮد
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺬوﻟــﺔ ﺳـﺘـﻌــﺰز اﻟـﺜـﻘــﺔ ﺑـﺴــﻮق
اﻟﻤﺎل ،وﺗﺰﻳﺪ ﻛﻔﺎءﺗﻪ وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻪ
ً
وﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺜـ ـ ـﻤ ـ ــﺎرات اﻟـ ـﻔ ــﺮدﻳ ــﺔ
واﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ذات
اﻟﻮﻗﺖ ،وﻳﺴﻬﻢ ﺑﺼﻮر ٍة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ
ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ ﻛـﻔــﺎء ة وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم ،وﻫﻲ
ﺑ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ـﻠ ـﻬــﺎ ﻣـ ـﻘ ــﻮﻣ ـ ٌ
ـﺎت أﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ
ً
ﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻜ ـﻴ ــﻦ أﺳـ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل أوﻻ،
ً
وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔٍ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ.

اﻟﻤﺨﻴﺰﻳﻢ :ﺑﺤﺚ ًﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻠﻖ ﻗﺒﻮﻻ ﻟﺪى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﻛـ ـﺸ ــﻒ اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي ﻓ ـ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻬﺪ اﻟﻤﺨﻴﺰﻳﻢ أن اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ دراﺳﺔ وﺑﺤﺚ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات
اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟ ــﻸوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻠﻖ
ﻗﺒﻮﻻ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،ﻣﺜﻞ
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟـﺴــﻮق واﻟــﺮﺳــﻮم ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
إﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺗﻬﺎ أو ﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻬﺎ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻼﺋﻢ
ﻓــﻲ ﺷــﺄﻧـﻬــﺎ ،ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ،
وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق ،واﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص،
وﺣﻮل اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﻪ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ واﻟﺒﺎﻟﻎ
ً
 237ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ،وﻣﺎ اذا ﻛﺎن ﻣﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﻴﻪ ﻗﺎل
اﻟﻤﺨﻴﺰﻳﻢ" :إن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻌﺮ ﺟﺎء ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ
ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ﺟــﺪا ﻣــﻦ أﻃ ــﺮاف اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ،وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
ً
ً
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﺎﻟﺴﻌﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟــﺪا ،وﻧﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺠﺰﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻛﻴﺎن اﻟﺒﻮرﺻﺔ،
ُ
وﺳــﻨ ـﺴــﺪد اﻟـﻤـﺒــﺎﻟــﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري".
وﺑﻴﻦ أن اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻗــﺪم ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ً
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
ً
اﻟﺬي ﻳﻄﻤﺢ إﻟﻴﻪ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ

ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ُوﺿﻌﺖ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﺧﻼل
اﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎت واﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﺴﻌﺮ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك أدوات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ إﻃﻼﻗﻪ
ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮُ ،
ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ً
واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔُ ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺔ
أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل وﻣــﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻌﺠﻴﻞ وﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺮزوق
وﺑﻘﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء.
ُ
وأﺿﺎف أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أﺛﺒﺖ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺎ ﺗﻄﺮﺣﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﻓﺮص
ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ ،وﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻃﺮح
اﻟﺒﻮرﺻﺔ أﻛﺒﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
وﺷﺮﻛﺎﺗﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أي أﺟﻨﺪة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﺑﻴﻦ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ً
ﻗ ــﺮارا ﺑﻄﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟـﺨــﺎص ﻟﻤﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ
ﺧ ـﺒــﺮات وإﻣ ـﻜــﺎﻧــﺎت ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫ ــﺪاف
اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻨﻪ ،ﻓﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
ﺧﻄﻮة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺗﻌﻜﺲ أﺣﻘﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﻋـﻠــﻰ إدارة اﻟ ـﻜ ـﻴــﺎن ،ﻛـﻤــﺎ ﻳ ـﺠــﺐ ،واﻟـﻌـﻤــﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻄﻮﻳﺮه ﺑﻤﺎ ﻳﻮاﻛﺐ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻷوﺳﺎط اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
وأﺷﺎر اﻟﻤﺨﻴﺰﻳﻢ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻟﻪ

ﺑﺎع ﻃﻮﻳﻞ ﺑﺴﻮق اﻟﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻪ وإدارة
ً
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﺧﻼل
ً
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻠﺖ ﺑﻬﻤﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وذﻛﺮ أن "اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب اﻟﺒﻮرﺻﺎت
اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻘــﺪﻣــﺔ أﻣ ـﻴــﺮ ﻏــﺎﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻷﻫـﻤـﻴــﺔ،
ً
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﺷﺮﻳﻜﺎ
ً
أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺗﻤﻠﻚ
ﺣـﺼــﺺ ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻓــﻲ ﺑ ـﻨــﻮك وﺷ ــﺮﻛ ــﺎت ﺧﺪﻣﻴﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ".
وأﻛــﺪ أن ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﻨﻮات وأدوات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ أﻫ ــﺪاف اﻻوﺳ ــﺎط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﻀﺮورﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ
اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ اﺳـﺘـﻘـﻄــﺎب اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
ﺑﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺪاول وﻳﻮﻓﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ واﻟـﺸــﺮاء وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺪاول
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻢ.
وأوﺿـ ــﺢ اﻟﻤﺨﻴﺰﻳﻢ أن اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
ﻣﻤﺜﻼ ﻓﻲ "ﺑﻮرﺻﺔ أﺛﻴﻨﺎ" ،ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ دور ﻛﺒﻴﺮ
ً
ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ ـﺘ ــﺪاول ،ﻣــﺆﻛــﺪا إﻟ ــﻰ أن
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻧﺠﺎﺣﻬﺎ
ً
ً
ً
ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻳﻤﺜﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ وﻃﻨﻴﺎ ﻣﻬﻤﺎ.

ﻓﻬﺪ اﻟﻤﺨﻴﺰﻳﻢ
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وﺗﻄﻠﻊ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻌﺠﻴﻞ» :اﻟﻬﻴﺌﺔ« اﺗﺒﻌﺖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻠﻒ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ
• ﻧﻘﻞ اﻷﺳﻬﻢ ﺧﻼل  ٥أﻳﺎم ﻋﻤﻞ وﻋﻘﺪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺷﻬﺮ
• اﻟﻤﺮزوق :اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ  ٢٠٢٠ﺑﻼ رﺳﻮم أو ﻋﻼوة إﺻﺪار
اﻟﺨﺮاﻓﻲ :ﺳﻨﺸﺠﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻹدراج وﻧﺰﻳﺪ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ
ﻗ ـ ـ ـ ــﺎل ﻋ ـ ـﻀـ ــﻮ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ إدارة
ﻣ ـﻔ ــﻮﺿ ــﻲ ﻫ ـﻴ ـﺌ ــﺔ أﺳـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺧ ـﻠ ـﻴ ـﻔ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﺠـ ـﻴ ــﻞ ،إن
ﻣﺸﺮوع ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺴﻮق ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻟﻴﺮى اﻟﻨﻮر ﻟــﻮﻻ ﺗﻌﺎون وﺗﻮاﻓﻖ
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
واﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺮض اﻟـ ـﻌـ ـﺠـ ـﻴ ــﻞ ،ﻓــﻲ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣــﺲ ،اﻟﻤﺮاﺣﻞ
اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﻹﻧ ـﺠــﺎز اﻟ ـﻤــﺰاﻳــﺪة اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ  44ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ رأس
اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ،
واﻹﻋـ ـ ــﻼن ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺤــﺎﻟــﻒ اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺰ
ً
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺰاﻳ ــﺪة ﻣ ـﻤ ـﺜــﻼ ﻓ ــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر وﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
أرزان اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وأ ﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن ﻣـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎر ﻳ ـ ـ ــﻊ
ً
اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺗﻤﺜﻞ أﻋﻤﺎﻻ وﻃﻨﻴﺔ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺮاز اﻷول ،وﻣـ ـ ــﺎ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ
ﻟﺘﻨﺠﺢ إﻻ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﺎون ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف.
وأﻛﺪ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﺗﺒﻌﺖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ
ُﻣ ـﻄ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻞ ﻣ ــﻊ ﻣـﻠــﻒ
اﻟـ ـﺨـ ـﺼـ ـﺨـ ـﺼ ــﺔ ،ﺑـ ـﻐـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻮاﻛـ ـﺒ ــﺔ
ﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺎت اﻟ ـ ـﻄ ـ ــﺮح ﺑ ـ ــﺪاﻳ ـ ــﺔ ﻣــﻦ
ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺎت ﻣ ــﻦ اﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ
ً
وﺗ ـﺤــﺎﻟ ـﻔــﺎﺗ ـﻬــﻢ ﻣ ـ ـ ــﺮورا ﺑـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت
اﻟﻔﺼﺢ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻧﻬﺎﻳﺔ

ﺑ ــﺎﻹﻋ ــﻼن ﻋــﻦ اﻟ ـﻄــﺮف اﻟـﻔــﺎﺋــﺰ ﻓﻲ
ً
ﻇــﻞ ﺣ ـﻀــﻮر اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟــﻰ
أن ا ﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ و ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
ً
ﺗﻬﺘﻤﺎن ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟـﻤـﺸــﺮوع وﻓﻘﺎ
ﻟ ـﻤــﺎ ﻧ ـﺼــﺖ ﻋـﻠـﻴــﻪ اﻟـ ـﻤ ــﺎدة  33ﻣﻦ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗ ـ ـ ــﻢ  7ﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺔ 2010
وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻤﺎ
ﺣﺘﻰ ﻳﺨﺮج ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻖ
ﺑﺴﻤﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ.
وأﺿ ــﺎف اﻟﻌﺠﻴﻞ ،أن ﻣﺸﺮوع
ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ
ً
ً
وﻻ ﻳﺰال اﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺎﺋﻤﺎ ،ﻣﻨﻮﻫﺎ
ﺑـ ــﺄن ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻧ ـﻘــﻞ اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ ﺑ ــﺪأت
ً
ﻓﻌﻠﻴﺎ ،إذ ﺗﻤﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﺘــﺄﻣـﻴـﻨــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ وإﻳﺪاع
اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل
اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﺑ ـﻴــﻦ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧـﻘــﻞ اﻷﺳـﻬــﻢ
ً
ﺳﺘﺴﺘﻐﺮق  5أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أﻧﻪ ﺑﻤﺠﺮد ﺳﺪاد اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺰاﻳﺪة واﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  50ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ رأﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ) 44ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ و 6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ( ﺳـﺘـﻨـﺘـﻘــﻞ اﻷﺳ ـﻬــﻢ
ّ
ً
ﻧ ـﻬــﺎﺋ ـﻴــﺎ إﻟ ــﻰ اﻟـ ـﻤ ــﻼك اﻟ ـﺠ ــﺪد ﻓﻲ
رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وذ ﻛ ــﺮ أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻧـﺘـﻘــﺎل ﻣ ـﻬــﺎم اﻹدارة

إﻟــﻰ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻓﻲ
ً
ﻏـ ـﻀ ــﻮن ﺷ ـﻬ ــﺮ ﻣ ــﻦ اﻵن ،ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ
أن ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة ﺳـﻴـﺘــﺄﻟــﻒ ﻣﻦ
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﻢ
ﺗـﻌـﻴـﻴـﻨـﻬــﻢ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺤــﺎﻟــﻒ اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺰ،
ﻋ ـﻠ ــﻰ أن ﻳ ـﺘ ــﻢ ﺗ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺺ ﻣـﻘـﻌــﺪ
ﻟ ـﻠ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـﻠـﺘــﺄﻣـﻴـﻨــﺎت
اﻻﺟ ـﺘـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺛــﻼﺛــﺔ
أﻋﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ.
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣﺮﺻﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺎرﻳﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ،
أدﻳﺎ إﻟﻰ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ،
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻤﺸﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮ
ً
ﻳـﺸـﻤــﻞ ﻛــﻞ ﻣـﻔــﺎﺻــﻞ اﻟـﻌـﻤــﻞ وﻓـﻘــﺎ
ﻟﻠﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ.
وﺑ ـﻴــﻦ أن اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﺗـﻤـﻜـﻨــﺖ ﻣﻦ
ﺧ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ واﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎء ﻓــﻲ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮق وﺑﺪﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ
واﺿﺢ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎت ﻋﺪة،
إذ واﻛﺐ إﻧﺠﺎز ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺴﻮق
ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ إﻧـ ـ ـﺠ ـ ــﺎزات اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ اﻻﻧـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎم إﻟ ــﻰ
ﻣﺆﺷﺮات ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺑﺨﻼف اﻟﺘﺮﻗﺐ ﻟﻤﺆﺷﺮات ﺟﺪﻳﺪة
ً
أﻳﻀﺎ.
وﻋــﻦ ﺣﺼﺔ "اﻟـﺘــﺄﻣـﻴـﻨــﺎت" أﻓــﺎد
اﻟﻌﺠﻴﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ  6ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ذات اﻻﺧ ـﺘ ـﺼ ــﺎص،

اﻟﻌﺜﻤﺎن :ﺣﺼﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت  ٪٦ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ
 ١.٢٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
أﺷﺎد اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻣـﺸـﻌــﻞ اﻟ ـﻌ ـﺜ ـﻤــﺎن ،ﺑ ــﺎﻹﻧ ـﺠ ــﺎز اﻟـ ــﺬي ﺗـﺤـﻘــﻖ ﻋ ـﻠــﻰ أرض اﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ ﻓﻲ
ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أن اﻻﺣﺘﻔﺎل
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃــﺮح اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻻﻧﺘﻬﺎء
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ.
وأوﺿــﺢ اﻟﻌﺜﻤﺎن أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟﻤﺤﻠﻲ ،وﻟــﺪﻳـﻬــﺎ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑــﻪ ،ﻧـﻈــﺮا ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ اﻟﺠﻴﺪة
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ أن "اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت" ﺳﺘﺘﻤﻠﻚ ﻧﺤﻮ  6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ رأﺳـﻤــﺎل ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﺒــﻮرﺻــﺔ ﺑﺴﻌﺮ  109ﻓـﻠــﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ
وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  1.25ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻧﻘﻞ اﻷﺳﻬﻢ ﺳﻴﺘﻢ
ﺧــﻼل أﻳ ــﺎم إﻟــﻰ ﺣـﺴــﺎب ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟ ـﺘــﺄﻣ ـﻴ ـﻨــﺎت ﺑ ـﺴ ـﻌــﺮ  109ﻓـﻠــﻮس
ﻟﻠﺴﻬﻢ.
وﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺰاﻳﺪة
اﻟ ـﺒــﺎﻟ ـﻐــﺔ  44ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ رأس
اﻟ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺼــﺪر ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑــﻮرﺻــﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟ ــﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗــﺎل إن
ذﻟـ ــﻚ ﺟـ ــﺎء ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـ ـﺸ ــﺎورات
ﻋــﺪﻳــﺪة ﻣــﻊ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﺎﻟﻤﻴﻴﻦ
وﻣﺤﻠﻴﻴﻦ وﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻓﻲ
ﺣ ـﻴ ــﻦ ﺗ ــﻢ ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ ﺳ ـﻌ ــﺮ أﺳ ــﺎس
ً
ً
ﻟﻠﻤﺰاﻳﺪة ﺑﻮاﻗﻊ  137ﻓﻠﺴﺎ ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ
ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ ﻧ ـﺘــﺎﺋــﺞ ﺗـﻘـﻴـﻴــﻢ ﺷــﺮﻛــﺔ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ.
وأوﺿﺢ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ
ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ــﺮﺣـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ اﻷوﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎ ﻟ ـﻤــﺰا ﻳــﺪة ﺗﺨﻠﻠﻬﺎ ﻋﻘﺪ
 100ا ﺟـﺘـﻤــﺎع ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ
ً
واﻟﻬﻴﺌﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  50اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ
ﺑـ ـﻴ ــﻦ ﻣـ ـﻜـ ـﺘ ــﺐ إدارة ا ﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع
وﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﺨﻼف
ً
ﻧ ـﺤــﻮ  50اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﺎ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ
واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،ﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﻔﻮﺿﻲ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟ ـﻤــﺮزوق إن اﻷﻣ ــﻮال
اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮرﺻﺔ

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﺪﺧﻞ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺑﻌﺪ
ﻧﺠﺎح ﻃﺮح ﺣﺼﺔ اﻟـ  44ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟـ ـ ـ ــﻸوراق اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع
اﻟ ـﺨــﺎص ،إذ ﻳﺤﻈﺮ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وأوﺿـ ـ ــﺢ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮزوق أن ﻣ ــﻮاد
ﻗــﺎﻧــﻮن ﻫﻴﺌﺔ أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل اﻟﺘﻲ
أﻟــﺰﻣــﺖ ﺑ ـﻀ ــﺮورة ﺗـﻤـﻠــﻚ اﻟﻤﺸﻐﻞ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ
اﻟ ـ ـﺒـ ــﻮرﺻـ ــﺔ ،أدت إﻟـ ـ ــﻰ ﺻ ـﻌــﻮﺑــﺔ
اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﻄ ــﺎب ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺎت
اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ،
ً
ﻧـ ـﻈ ــﺮا إﻟـ ــﻰ أن ﺑ ـﻌــﺾ ﻗــﻮاﻧـﻴـﻨـﻬــﺎ
ﺗ ـ ـﺤ ـ ـﻈـ ــﺮ ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ــﻚ ﻓ ــﻲ
اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ.
وﻟ ـﻔ ــﺖ إﻟـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ ﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ إﻋ ـﻔ ــﺎء
ﺣﺼﺔ اﻟـ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
رأﺳـ ـﻤ ــﺎل ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺳﺘﻄﺮح ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟ ــﺮﺳ ــﻮم ،أي إن اﻻﻛـﺘـﺘــﺎب ﺳﻴﺘﻢ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻ ﺳـﻤـﻴــﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﺑﺴﻌﺮ
 100ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﺮح ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2019أو ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻷول ﻣﻦ .2020

ﺑﺪر اﻟﺨﺮاﻓﻲ ود .ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺤﺠﺮف
ﻗــﺎل ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺰاﻳــﺪة ﻋﻠﻰ
ﺣ ـﺼــﺔ  ٤٤ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑــﺪر
اﻟﺨﺮاﻓﻲ إن ﻫﻨﺎك أﻓـﻜــﺎرا ﻛﺜﻴﺮة وﺧـﻄــﻮات ﻳﻤﻜﻦ
اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ.
وأﺿ ــﺎف اﻟـﺨــﺮاﻓــﻲ أن ﻣــﻦ اﻷﻓ ـﻜــﺎر اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ
زﻳــﺎدة اﻷدوات ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت وﺳــﻮق اﻻوﺑﺸﻦ
واﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاول ﺑ ــﺎﻵﺟ ــﻞ واﻻﻗ ـ ـ ـ ــﺮاض وإﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ ﺳ ــﻮق
ﻟﻠﺴﻨﺪات وﺳــﻮق ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺤﻮط
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻳﺠﺐ إﻋــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻵﻟــﻲ،
واﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ،ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاول.
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻧﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻹدراج ،وﻗــﺪ ﺷﻬﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣــﺮ اﻟـﺴـﻨــﻮات أن
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺎت،
ﻓــﺈذا اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ إﻗﻨﺎع ﻫــﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑــﺄن اﻹدراج
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺳﻴﺴﻬﻞ اﻷﻣﻮر ﻟﻬﻢ وﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﻘﻘﻨﺎ ﻟﻬﻢ وﻟﻠﺴﻮق ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ".

وأردف" :ﻧــﺮﻳــﺪ أﻳـﻀــﺎ أن ﻳﺘﻴﺢ اﻟـﺴــﻮق ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﻠﺸﺒﺎب وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺒﺎدرات ،ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻗﺪ ﻳﺮﻳﺪ
اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻪ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت،
وﻳﺠﺐ أن ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ اﻟﻰ
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة".
وأﺷﺎر اﻟﺨﺮاﻓﻲ اﻟﻰ اﻧﻪ ﻳﺘﻤﻨﻰ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺤﺬو
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ﺣ ــﺬو ﺷــﺮﻛــﺎت ﻣـﻤــﺎﺛـﻠــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻢ إدراﺟـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻷﺳ ــﻮاق ،ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺮﻳﺪ
واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.
وﺣــﻮل اﻟﺴﻌﺮ اﻟــﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﻪ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﺎﺋﺰ،
وﻫــﻮ  ٢٣٧ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ،اﻛــﺪ ان ﻫــﺬا اﻟﺴﻌﺮ ﺟﺎء
ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ واﻗﺘﻨﺎع ،وﻟﻢ ﻳﺒﻦ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺴﻮق
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺑﻞ ﻟﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﺘﻢ إدارﺗﻪ
ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨــﺎص ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :ﻻ ﻧﻨﻈﺮ اﻟﻰ
ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻹﻳـ ــﺮادات ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻓــﺮض رﺳ ــﻮم ﻛﺒﻴﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﺑﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ
ﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ".

زﻳﻨﻞ :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
دﻋـ ــﺎ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ واﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي
ﻓ ــﻲ ﻣـﺠـﻤــﻮ ﻋــﺔ أرزان ا ﻟ ـﻤــﺎ ﻟ ـﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺟﺎﺳﻢ زﻳﻨﻞ ،ﺿﺮورة إﻓﺴﺎح
اﻟـﻤـﺠــﺎل أﻣ ــﺎم ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﺨــﺎص
ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ ،إذ إن
ﻧـﻤــﻮذج ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟـﺒــﻮرﺻــﺔ ﺑﻨﺠﺎﺣﻪ
ﻳــﺪﻋــﻮ إﻟــﻰ ﺗـﻜــﺮاره ﻓــﻲ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻋ ـﺒــﺮ ﺗـﺴـﻠـﻴـﻤـﻬــﺎ ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت ﻟــﺪﻳــﻪ اﻟـﺨـﺒــﺮة
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ.
وأﺿـ ــﺎف زﻳ ـﻨــﻞ أن ﻧ ـﺠــﺎح ﺧﺼﺨﺼﺔ
ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟـ ــﻸوراق اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻳﻌﺪ
ﺧـ ـﻄ ــﻮة ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﺴ ـﺒ ــﻮﻗ ــﺔ وﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ﺗ ـﺤــﻮل
ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ
أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ  80ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣــﻦ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت ،وﻫـﻨــﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ اﻟﻰ

ﻃــﺮﺣـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﺨــﺎص وإﻋـﻄــﺎء
أوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة دﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻨﻤﻮي
ﺑﺎﻟﺒﻼد ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻟﻔﺖ اﻟﻰ أن اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺷﻬﺪت
ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﻋ ــﻦ اﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ــﺎل ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ
اﻟـﺨـﺼـﺨـﺼــﺔ ،وﺣ ــﺎن اﻟــﻮﻗــﺖ اﻵن ﻟﺘﺒﺪأ
ﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ،ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ ﻧـﺠـﺤــﺖ ﻫﻴﺌﺔ
أﺳـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﻤ ــﺎل ﻓ ــﻲ ﺧـﺼـﺨـﺼــﺔ اﻟ ـﺴــﻮق

اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﺠﻴﺪة.
وأﺷــﺎر زﻳﻨﻞ اﻟﻰ أن أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
ﺳﻴﻌﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ أﻗﺮت
ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ
ﻣــﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟـﺴــﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ ،وﻣــﺎ ﻫﻮ
ﻣﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

ﺻﺮﺧﻮه :ﻛﺴﺒﻨﺎ اﻫﺘﻤﺎم  15ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ و 5ﻣﺸﻐﻠﻴﻦ ﻋﺎﻟﻤﻴﻴﻦ
ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ »ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ« وﺿﻌﺖ »ﻛﺎﻣﻜﻮ« ﻧﺼﺐ أﻋﻴﻨﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ّ
ﺗﻨﻔﻴﺬ
أن
ﺻﺮﺧﻮه
ﻦ
ﺑﻴ
ً
اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻳﺄﺗﻲ دﻋﻤﺎ
ﻟﻠﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﺄن
اﻹﺻﻼح اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري،
اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

أﻛـ ــﺪ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ "ﻛــﺎﻣ ـﻜــﻮ"
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻔﻨﻲ و ﺗـﺤــﺪ ﻳــﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ
ﻓ ـﻴ ـﺼــﻞ ﺻ ــﺮﺧ ــﻮه ،أﻧـ ــﻪ ﻣ ـﻨــﺬ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع
)ﺧ ـﺼ ـﺨ ـﺼ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻮرﺻـ ــﺔ( وﺿـ ـﻌ ــﺖ "ﻛ ــﺎﻣ ـﻜ ــﻮ"
ﻧ ـﺼــﺐ أﻋـﻴـﻨـﻬــﺎ ﻣـﺼـﻠـﺤــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ
واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
وﺻـ ــﺮح ﺻ ــﺮﺧ ــﻮه ﺑ ــﺄن ﻓ ــﺮق اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻟ ــﻢ ﺗــﺄل
ً
ﺟﻬﺪا ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ وﺿﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ وﺧﺒﺮاﺗﻬﺎ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻮﻛﻠﺔ إﻟﻴﻬﺎ ،ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ
ﺧ ـﺒ ــﺮات ﻣـﻤـﺘــﺪة وﻣـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ دوﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟ ــﺪى ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻷﻋﻤﺎل ،واﺿﻌﺔ ﻧﺼﺐ أﻋﻴﻨﻬﺎ دﻋﻢ اﻟﻤﺸﺮوع
ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم اﻟ ــﺮؤى ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟــﻰ ﻣﺮﻛﺰ
ﻣﺎﻟﻲ وﺗﺠﺎري ﻋﺎﻟﻤﻲ.
وأﺿﺎف أﻧﻪ ﺑﻔﻀﻞ ﺟﻬﻮد اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
"اﻟﺘﻲ أدرﻧﺎﻫﺎ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ )اﻟﻤﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ
رأﺳ ـﻤــﺎل اﻟ ـﺴــﻮق( ،وﻟـﻤــﺎ ﻟـﺒــﻮرﺻــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣﻦ
أﻫﻤﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﻴﻦ أﺳﻮاق اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻤﻜﻨﺎ
ﻣﻦ ﻛﺴﺐ اﻫﺘﻤﺎم  15ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ و5
ﻣﺸﻐﻠﻴﻦ ﻋــﺎﻟـﻤـﻴـﻴــﻦ ﻣــﺆﻫـﻠـﻴــﻦ ،أﺑـ ــﺪوا رﻏﺒﺘﻬﻢ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ  44ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﻫﻲ أﻋﻠﻰ
ﻧﺴﺒﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل".
وأوﺿـ ــﺢ أن ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﻳـﺸـﻜــﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﺤﻮرﻳﺔ وﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ أن ﻳﺘﺨﺬ
ﺳ ــﻮق اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟ ـ ــﻸوراق اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﺷـﻜــﻞ ﺷــﺮﻛــﺔ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ،و ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻋﻤﻠﺖ "ﻛﺎﻣﻜﻮ"
ﻋـﻠــﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟ ـﺒــﻮرﺻــﺔ ﻟـﻠـﻤــﺰاﻳــﺪة واﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
ﻟــﻼﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎت ﻣ ــﻊ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ

وﺗﻨﻔﻴﺬ واﻧﻬﺎء اﻟﻤﺰاﻳﺪة ﺑﺎﻟﺤﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ".
وﻋﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮه ،أﻓﺎد
ً
ﺻــﺮﺧــﻮه ﺑــﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻳﺄﺗﻲ دﻋﻤﺎ
ﻟﻠﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻹﺻــﻼح اﻟﻤﺎﻟﻲ
واﻹداري ،اﻟ ـﻬ ــﺎدﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ دور اﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟـ ـﺨ ــﺎص ﻓ ــﻲ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ،
وﺗ ــﻮﻃـ ـﻴ ــﻦ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرات اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ،وﺟـ ــﺬب
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،
وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ودﻋﻢ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻤﺮوﻧﺔ
اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻌــﺎت واﻟـﻘــﻮاﻧـﻴــﻦ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻔﺘﺨﺮ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻨﺎ
ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ".
وذﻛ ــﺮ أﻧ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﺟـﻬــﺔ أﺧـ ــﺮى ،ﺳـﻴـﺴــﺎﻫــﻢ ﻫــﺬا
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﻓــﻲ ﺗـﻨــﻮﻳــﻊ اﻷدوات اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ،
وﺗـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺔ ﺑـ ــﺄﺳـ ــﻮاق اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎل واﻟ ـ ـﺤـ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﻤ ــﺎرﺳ ــﺎت اﻟ ـﺨ ــﺎﻃ ـﺌ ــﺔ ،اﻻرﺗ ـ ـﻘـ ــﺎء ﺑـﻤـﺴـﺘــﻮى
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻘﻬﺎ،
واﺳ ـﺘ ـﻬــﺪاف اﻟــﺮﺑــﺢ وﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ أﻓ ـﻀــﻞ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،وﺟﻌﻞ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻧـ ــﻮاة ﺣـﻘـﻴـﻘـﻴــﺔ ﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ ﻣ ــﺎﻟ ــﻲ واﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".
وﺗـ ـﻘ ــﺪم ﺑ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ ﺑ ـﺨــﺎﻟــﺺ اﻟـﺸـﻜــﺮ
واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻜﻞ ﻣــﻦ وزﻳــﺮ اﻟﺘﺠﺎرة وزﻳــﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮوﺿﺎن ووزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
د .ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺤﺠﺮف ،ورﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ ّ
ﻣﻔﻮﺿﻲ
ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻠﺤﻢ ،ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮدﻫﻢ
اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻦ أﺟــﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
واﻟ ـﺸ ـﻜــﺮ ﻣ ــﻮﺻ ــﻮل إﻟ ــﻰ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـﻤـﻔــﻮﺿـﻴــﻦ،
وﻋ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎن اﻟـ ـﻌـ ـﻴـ ـﺴ ــﻰ ﻧـ ــﺎﺋـ ــﺐ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ
اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ،وأﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻌﺠﻴﻞ،
وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺮزوق ،وﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻤﺰﻳﺪي،
ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ
ﻫــﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟـﻤــﺮوﻧــﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ً
أﺑﺪوﻫﺎ واﻟﺘﻲ أﺗﺎﺣﺖ ﻟﻨﺎ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﻤﺸﺮوع.
ﻛﻤﺎ ﺷﻜﺮ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،وﻛﻞ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق "ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ

ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺰاﻳﺪة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺬي أﺑﺪوه ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺟــﺎدة ﻣﻦ أﺟــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ
ﻣﺎﻟﻲ وﺗﺠﺎري ﻋﺎﻟﻤﻲ".
وﻧ ــﻮه ﺑ ــﺪور اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻓــﺮق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟ ـ ــﻮﺛ ـ ــﺎﺋ ـ ــﻖ ﺑ ـ ـﺸـ ــﺄن ﺣـ ـﺼ ــﺔ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻜـ ــﻮﻣـ ــﺔ ،ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ

اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺼﺮاف واﻟﺮوﻳﺢ
ً
ودﻋﻤﻬﻢ اﻟﺪؤوب ﻓﻲ ﺧﻠﻖ آﻟﻴﺔ اﻟﻤﺰاﻳﺪة ،ﻣﺸﻴﺪا
ﺑـ"دور ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻻﺳﺘﺸﺎري أوﻟﻴﻔﺮ
و ﻳـﻤــﺎن ) ﺷــﺮ ﻛــﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟــﻼﺳـﺘـﺸــﺎرات  ،(TICGوإﻟ ــﻰ ﻓــﺮﻳــﻖ ﻋﻤﻞ ﻗﻄﺎع
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات ﻓــﻲ ﻛﺎﻣﻜﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟــﺪؤوب
واﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮة اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ أﻇ ـﻬ ــﺮوﻫ ــﺎ ﻓ ــﻲ إدارة
اﻟﺼﻔﻘﺔ".

١٤
اﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺴﻌﺪون :اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أي إﺻﻼح اﻗﺘﺼﺎدي
دلبلا
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ﺧﻼل اﻟﻨﺪوة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ رﺳﺎﻣﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﻮل ﺗﻮﻗﻌﺎت  ٢٠١٩اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
إﺑﻘﺎء
»اﻟﻔﺪراﻟﻲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ« ﻋﻠﻰ
أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
أﻋﺎد اﻟﺘﻮازن
اﻟﻨﺴﺒﻲ
ﻟﻸﺳﻮاق

ﺗﻮﻓﻴﻖ

ﺷـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠ ـ ــﺖ أﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮز اﻷﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاث
واﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ــﺮات اﻟ ـﺘ ــﻲ أﺛـ ـ ــﺮت ﻓــﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ــﺪار اﻻﻋـ ـ ـ ــﻮام اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ،
وﺗـ ـ ـ ــﻮﻗ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺎت اﻻﻗ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺎدات
واﻻﺳـ ــﻮاق ﻟـﻌــﺎم  ،2019إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻰ وﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ،
واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﻣﺸﺮوع
اﻟ ـﺠــﺰر اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ،وﻏـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺤﻮر
اﻟ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺪوة اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻨ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺔ ﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ
"رﺳ ــﺎﻣـ ـﻴ ــﻞ" ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﺣ ــﻮل
ﺗ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ
واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
ﻋـ ــﺎم  ،2019ﺑ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ رﺋـﻴــﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ ادارة ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ "اﻟ ـﺸ ــﺎل"
ﻟـ ــﻼﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺎرات اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ
ﺟ ـ ــﺎﺳ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪون ،وﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮ
إدارة اﻟـﻤـﺤــﺎﻓــﻆ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ
ﻓ ــﻲ "رﺳ ــﺎﻣ ـﻴ ــﻞ" ﺣ ـﻴــﺪر ﺗــﻮﻓـﻴــﻖ،
وﻧ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺐ اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي
ﻹدارة اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات اﻟـﺒــﺪﻳـﻠــﺔ
ﻓــﻲ "رﺳــﺎﻣ ـﻴــﻞ" دﺧـﻴــﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟــﺪﺧ ـﻴــﻞ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ﻋ ــﺪد ﻣﻦ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺮﻳ ــﻦ واﻟ ـﻤ ـﻬ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﻦ
ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

اﻟﻌﻘﺎر
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ
أﻓﻀﻞ ﺣﺎﻻﺗﻪ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ
ﻣﺴﺘﻤﺮة

اﻟﺪﺧﻴﻞ

ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ،أﻓـ ــﺎد اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﺪون ﺑــﺄن
ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ازدادت ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ً
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،إذ ﺑﺪأت
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺈﻓﺮاز
ﺗــﺄﺛـﻴــﺮاﺗـﻬــﺎ اﻟـﺴـﻠـﺒـﻴــﺔ ،وﺑ ــﺎت ﻛﻞ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺗﻨﺒﺆات
ﻧﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻧﻤﻮ
ﺗﺠﺎرﺗﻪ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ.
وﻗـ ــﺎل اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﺪون ،إن اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ
ﻟــﻢ ﻳـﺘـﺠــﺎوز ﺑـﻌــﺪ ﺗـﺒـﻌــﺎت أزﻣـﺘــﻪ
ا ﻟـ ـﻤ ــﺎ ﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم  ،2008إذ أدى
اﺳﺘﻤﺮار ﺣﻘﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ
ﻓـ ـﺘ ــﺮة ﻃ ــﻮﻳ ـﻠ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـ ــﺰﻣـ ــﻦ ،إﻟ ــﻰ
ارﺗـﻔــﺎع دﻳ ــﻮن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ
واﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى 168
ﺗــﺮﻳـﻠـﻴــﻮن دوﻻر ﻓــﻲ  2008إﻟــﻰ
 244ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﺎم ،2018

ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟـﺼــﺎدرة ﻣﻦ
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻲ.
وأﺿﺎف أن ﺣﻠﻮل أزﻣﺔ 2008
اﺳﺘﻨﻔﺬت ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻨﻘﺪي
ﺑﻄﺒﻊ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد" ،ﻟﺬﻟﻚ
ً
ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮا أﺿﻌﻒ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﻲ ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ،وﻗ ــﺪ
ﺗﻀﻌﻔﻪ أﻛﺜﺮ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ".

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
وﻋ ــﻦ ﺗــﻮﻗ ـﻌــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدات
اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴــﺔ ،أوﺿـ ــﺢ اﻟ ـﺴ ـﻌــﺪون
أ ﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻋـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻰ دول ا ﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺞ
اﻟـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ ﻟـﻠـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣ ــﻊ أﺳ ــﻮأ
اﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎرﻳ ــﻮﻫ ــﺎت ،وﺗـ ــﺄﻣـ ــﻞ ﻓــﻲ
اﻷﻓﻀﻞ ،ﻷن ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ
ً
ﻣ ــﻦ اﻟـﻨـﻔــﻂ ﺳ ــﻮف ﺗـﺘــﺄﺛــﺮ ﺳﻠﺒﺎ
ﻣ ــﻊ أي ﺗـ ـﻄ ــﻮرات ﺳـﻠـﺒـﻴــﺔ ﻷداء
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وذﻛ ـ ـ ــﺮ أن ﻧ ـﻤ ــﻮ اﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدات
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﺒﺔ 2018-2009
ﻛﺎن ﺑﺤﺪود  3.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣـ ـﻌ ــﺪﻻت ﻧ ـﻤــﻮ ﻟـﻠـﺤـﻘـﺒــﺔ -2001
 2008ﺑ ـﺤ ــﺪود  5.4ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ،
أي إن دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻘﺪت ﻧﺤﻮ
 39ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ ﻣـﻌــﺪﻻت ﻧﻤﻮ
اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺧﻼل اﻟـ
 10ﺳﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وﺑ ـﻴ ــﻦ أن ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ أﺳـ ــﻮاق
اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻂ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺨـ ـﻠـ ـﻴ ــﺞ ﻳـ ـ ــﻮاﺟـ ـ ــﻪ 3
ﺗ ـ ـﺤـ ــﺪﻳـ ــﺎت رﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﺗ ـﺘ ـﻤ ـﺜــﻞ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺪم اﻟـﺘـﻘـﻨــﻲ ﻓ ــﻲ ﺧﻔﺾ
ﺗ ـﻜ ــﺎﻟ ـﻴ ــﻒ إﻧـ ـ ـﺘ ـ ــﺎج اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ ﻏ ـﻴــﺮ
اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴ ــﺪي ،وﺧـ ـﻔ ــﺾ ﻣـﺴـﺘــﻮى
اﻧـ ـﺒـ ـﻌ ــﺎث اﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﻮادم ،واﻟـ ـﺘ ــﻮﺟ ــﻪ
ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﺰﻳـ ــﻦ واﻟـ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ــﻮﻻر إﻟ ـ ــﻰ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.

ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻷﺳﻮأ
وﺑ ــﺎﻟ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ ﻋ ــﻦ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ،ﻗـ ــﺎل اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﺪون ،إن
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓـ ـﻘ ــﺪت أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣـ ــﻦ 80
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى ﻧـﻤــﻮ

اﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻫـ ــﺎ ﺧـ ـ ـ ــﻼل اﻷﻋـ ـ ـ ـ ــﻮام
اﻟﻌﺸﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وذﻟــﻚ ﻳﻀﻊ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻷدﻧــﻰ ﻧﻤﻮا
ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﺑ ـﻘــﺮﻳ ـﻨــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺤﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
اﻷزﻣﺔ.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف أن ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﺘ ــﺮاﺟ ــﻊ
ﺑــﺎﻟـﻨـﻤــﻮ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
ﻳ ـ ـ ــﺄﺗ ـ ـ ــﻲ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ـ ــﺮﻏـ ـ ـ ــﻢ ﻣـ ـ ـ ــﻦ أن
ً
وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻷﻓﻀﻞ ﻗﻴﺎﺳﺎ
ً
ﺑﻘﺮﻳﻨﺎﺗﻬﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ اﻷﻛﺜﺮ إدﻣﺎﻧﺎ
ﻓﻲ ﺗﺒﻌﻴﺘﻪ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﺑـﻨـﺤــﻮ  60ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺗــﺞ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ــﻲ اﻹﺟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ
وﻧﺤﻮ  90ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﻳﺮادات
ﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺨﻠﻔﻬﺎ
ً
اﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻛـﺒــﺮ ﺑﺴﺒﺐ
ﺳـ ــﻮء اﺳ ـﺘ ـﻐ ــﻼل ﻣـ ــﻮاردﻫـ ــﺎ ﻣــﻦ
اﻟﻨﻔﻂ ﻓــﻲ زﻣــﻦ ﺻـﻌــﻮد اﻟﺬﻫﺐ
اﻷﺳﻮد.

ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻹدارة
وﻋ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻹﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼح اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻲ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻗﺪرة
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ذﻟ ـ ـ ــﻚ ،ﻟـ ـﻔ ــﺖ إﻟـ ـ ــﻰ أن اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻋــﺎﺟــﺰة ﻋــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أي إﺻــﻼح
ﻣﺎﻟﻲ أو اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﻬﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮ
وﺗﺮاﻗﺐ وﺗﺄﻣﻞ أن ﺗﻌﻮد أﺳﻌﺎر
اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ إﻟـ ـ ــﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت 110
دوﻻرات ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،وﻻ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ
ﺣﻠﻮل ﻟﻺﺻﻼح.
وأﺷـ ـ ــﺎر إﻟـ ــﻰ وﺟ ـ ــﻮب ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﻲ
ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ إﺻﻼح ﻣﺎﻟﻲ
واﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي ﺣـﻘـﻴـﻘــﻲ ﻓ ــﻲ أﻗــﺮب
وﻗﺖ ،ﻓﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﻲ
اﻟﻌﻘﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﻻ اﻟﻤﻮارد
أو اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﻜﺜﺮة وﻣـﻬــﺎرة ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد.
واﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻦ أﺑﻴﺎت
اﻟ ـﺸ ـﻌــﺮ ،ﻣــﻦ "زﻫ ـﻴ ــﺮﻳ ــﺔ" اﻟـﺸــﺎﻋــﺮ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻮزان ،وﻫﻲ" :اﻟﻀﺮس
ﻟــﻲ ﻣــﻦ رﻗ ــﻞ ﻣــﻦ ﺷﻠﻌﺘﻪ ﻻﺑ ــﺪ...

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺪوة
واﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﻢ ﻟﻲ ﻫﺐ اﻟﺸﻤﺎل
اﻧﺰاح" ،واﻋﺘﺒﺮ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ
ﻗﺪﻳﻢ اﻷزل ﺗﻤﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷزﻣــﺎت
اﻟـﺘــﻲ ﺗــﺄﻛــﻞ ﻓــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ وﺗﺴﻤﻊ
ﺑــﺎﻟـﻔـﺴــﺎد ﻓــﻲ اﻟـﺘــﻮﻏــﻞ داﺧـﻠـﻬــﺎ،
وﺗ ـﺒ ـﻘ ــﻰ ﻫـ ــﻲ ﻛ ــﺎﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻔ ــﺮج دون
ﺣ ــﺮاك ،وأﻛــﺪ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻤﺘﻠﻚ
ﻣﻮارد ﻛﺜﻴﺮة وﻗﻮى ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎﻫﺮة
وذﻛﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ
ﻫ ــﺬه اﻟـ ـﻤ ــﻮارد واﻟ ـﻜ ـﻔ ــﺎءات دون
ﺟ ـ ـ ــﺪوى ،ﻫ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﺴــﻚ ﺑـﺜـﺒــﺎت
اﻹدارة ،ﻓـﻤـﻬـﻤــﺎ ﺣ ــﺪث ﻟـﻠــﺪوﻟــﺔ
ﺗ ـﺒ ـﻘ ــﻰ اﻹدارة ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻫـ ــﻲ دون
ﺗﻐﻴﻴﺮ.
وأﺷ ـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ــﻰ أن اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر
اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
اﻟ ــﺬي ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳـﻜــﻮن اﻟــﺪاﻋــﻢ
ﻟ ـﺘ ـﻨــﻮﻳــﻊ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎد ،ﻫ ـﺒــﻂ ﻣﻦ
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم 2011
وﻛ ـ ــﺎن ﺑـ ـﺤ ــﺪود  3.25ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرات
دوﻻر ،إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ
ﻋــﺎم  2017ﺑـﺤــﺪود  301ﻣﻠﻴﻮن
دﻳـﻨــﺎر ،أي ﻓﻘﺪ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ  90ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻠﻐﻪ.

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
وﻋــﻦ ﻣﺸﺮوع ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮ
وﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﺠــﺰر اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،أﻛﺪ
اﻟـﺴـﻌــﺪون أﻧــﻪ ﻣـﺸــﺮوع ﻃﻤﻮح،
ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺤﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ

اﻟ ـﻜ ـﺒ ــﺮى ﺟـﻤـﻴـﻌـﻬــﺎ ﺗ ـﻔ ـﺘ ـﻘــﺮ إﻟ ــﻰ
اﻹدارة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ،ﻓــﻼ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ
اﻟـﺒـﻠــﺪ ،ﻓـﻬـﻨــﺎك إدارة ﻟﻠﻤﺸﺮوع
وإدارة ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ا ﻟ ـﻜــﻮ ﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ،
و ﻫـﻨــﺎك إدارة ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
إدارة اﻟﻨﻔﻂ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻟﻜﻞ
إدارة ﻣـﻨـﻬــﺎ ﻓ ـﻜــﺮ وﺧ ـﻄــﻂ ﻋﻤﻞ
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ،ﻓ ـﻜ ـﻴ ــﻒ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻫ ــﺬه
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ ﺗ ـﻨ ـﻤ ــﻮﻳ ــﺔ وﺗـ ـﺨ ــﺪم
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻫﻲ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ً
ﺑﻌﻀﺎ؟
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـ ـﺴـ ــﺎءل" ،ﻛـ ـﻴ ــﻒ ﺳـﻴـﺘــﻢ
ﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـ ـ ــﻮارد اﻟ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ ﻟ ـﻬــﺬا
اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮوع؟ ﻓـ ـ ـﻔ ـ ــﻲ ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ
اﻟـ ـﺒـ ـﺘ ــﺮول ﻧ ـﺠ ــﺪ أﻧـ ـﻬ ــﺎ وﺿ ـﻌــﺖ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ
ﻋ ــﻦ اﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻤــﻮﻳــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ  ،2035ﻓ ـﻜ ـﻴــﻒ ﻟ ـﻬــﺬه
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻨﺠﺎح دون ان
ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎون"؟

ﺗﻐﻴﺮات اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣ ـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒ ــﻪ ،ﺗ ـ ـﺤـ ــﺪث ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ
إدارة اﻟـﻤـﺤــﺎﻓــﻆ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ
ﻓـ ـ ــﻲ ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ رﺳ ـ ــﺎﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﻞ ﺣـ ـﻴ ــﺪر
ﺗ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﻖ ﻋـ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﻐـ ـﻴ ــﺮات اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺣـ ــﺪث ﻓ ــﻲ اﻷﺳـ ـ ـ ــﻮاق اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ
واﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴــﺔ ﺧ ــﻼل ﻋ ــﺎم ،2018
"ﻓ ـ ـﺨـ ــﻼل اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﻛ ــﺎن

ً
اﻟﻮﺿﻊ ﺟﻴﺪا ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺺ اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ
ً
ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻌــﺎم ،وﺗـﺤــﺪﻳــﺪا ﻓﻲ
 24د ﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ  ،2018ﺗــﺮا ﺟـﻌــﺖ
اﻷﺳ ـ ــﻮاق ﺑـﺸـﻜــﻞ ﺣ ــﺎد وﺗــﺄﺛــﺮت
ً
ﻛﺜﻴﺮا ﺑﺎﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ وﺗـ ـ ــﻮﺗـ ـ ــﺮات اﻟـ ـﺤ ــﺮب
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﺼﻴﻦ".
و ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺗـ ـ ــﻮ ﻓ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻖ ،إن ﻫ ـ ــﺬه
اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ أﺛــﺮت ﻋﻠﻰ
ً
اﻷﺳــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺟــﺬرﻳــﺎ ،ﻟﻜﻦ
ﺗ ــﻮﺟ ــﻪ "اﻟ ـ ـﻔـ ــﺪراﻟـ ــﻲ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ"
ﻧﺤﻮ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت
اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴــﺔ ﻷﺳ ـﻌ ــﺎرﻫ ــﺎ ،ﺟــﺎء
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮ اﻟـ ـﺴـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ ﻟـ ــﻸﺳـ ــﻮاق
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻟﺘﺴﺘﻌﻴﺪ
ً
ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﺗﻮازﻧﻬﺎ.

ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ـﻬـ ـﺘ ــﻪ ،ﺗ ـ ـﺤـ ــﺪث ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ
ا ﻟـ ــﺮ ﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ا ﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي ﻹدارة
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات اﻟ ـﺒــﺪﻳ ـﻠــﺔ دﺧـﻴــﻞ
اﻟـ ــﺪﺧ ـ ـﻴـ ــﻞ ﻋـ ـ ــﻦ أﻓـ ـ ـﻀ ـ ــﻞ اﻟ ـﺴ ـﺒ ــﻞ
ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣ ــﻮال واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ً
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣــﻦ ا ﻟـﻤـﺨــﺎ ﻃــﺮ ،ﻣﺘﻄﺮﻗﺎ
إﻟــﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

ﻫﻨﺎك اﻟــﺮﻛــﻮد واﻟـﺘــﺮاﺟــﻊ ﺑﻌﺾ
اﻟﺸﻲء.
وﻗﺎل اﻟﺪﺧﻴﻞ ،إن وﺿﻊ اﻟﻌﻘﺎر
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ أﻓﻀﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﺪﻓـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻄ ـ ــﺎع ،وأﻧـ ـ ــﻪ
ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ارﺗ ـﻔ ــﺎع أﺳـﻌــﺎر
اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﺈن اﻹﻳﺠﺎرات ﻇﻠﺖ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﻲ ،وإن ﺷﻬﺪت
ﺑﻌﺾ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ.
وأو ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أن ا ﻟـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺎع
اﻟـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻮﺟـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻲ وﻗـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ــﺎت
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﺎذﺑﻴﺔ
ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ
واﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،إذ ﺗﺘﺠﻪ
أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ إﻟــﻰ ﻫــﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻮاﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺴﺐ ﻧﻤﻮ
ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﻧﺼﺢ اﻟﺪﺧﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘ ـ ـﺒ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ــﺪﺧ ـ ـ ــﻮل
ﺑــﺎﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات ﺟــﺪﻳــﺪة ،ﺑــﺪراﺳــﺔ
ً
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﺟـﻴــﺪا واﻟﺘﺨﺼﺺ
ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻄــﺎع ﺑـﻌـﻴـﻨــﺔ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟــﻰ
اﻟ ـﺒ ـﻌــﺪ ﻋ ــﻦ اﻟ ـ ــﺪول اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﺤﻤﻞ
ﻣ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ أو ﻏـﻴــﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة.

ُ
»زﻳﻦ« اﺣﺘﻔﻠﺖ ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺑﺤﻤﻠﺔ »ﻛﻞ زﻳﻦ راﺑﺢ«  Ooredooﺗﺨﺘﺘﻢ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
اﺣﺘﻔﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ ز ﻳــﻦ ﺑﺤﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
ُ
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة "ﻛــﻞ زﻳــﻦ راﺑ ــﺢ" ﻣــﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ،ﺧﻼل
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻳــﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
واﺳﺘﻤﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﺪار أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ
ﻓﻲ ﻣﺎرﻳﻨﺎ ﻣــﻮل ،واﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﺠﻮم
إذاﻋﺔ ﻣﺎرﻳﻨﺎ إف إم ،وﻗﺪﻣﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻦ واﻟﺤﻀﻮر.
وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ،
أن ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻫــﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ أﺗــﻰ ﺿﻤﻦ ﺣﻤﻠﺔ
ُ
"ﻛ ــﻞ زﻳــﻦ راﺑ ــﺢ" اﻟـﺘــﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ أﺧـﻴــﺮا ،ﺑﻬﺪف
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻓﺮﺣﺔ وﺑﻬﺠﺔ أﻋﻴﺎد اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم ،ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺮص
داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ إﻃــﻼق أﻛﺒﺮ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺪد ﺑﺄﺟﻤﻞ وأﻛﺒﺮ اﻟﻌﺮوض ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮب اﻟﺠﻤﻴﻊ،
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻔﺎﺟﺂت اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﻴﺰا ،ﻟﺘﻮاﻛﺐ ﻓﺮﺣﺔ
ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن أﻛﺒﺮ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺑـﻴـﻨــﺖ "زﻳـ ــﻦ" أﻧ ـﻬــﺎ ﻗــﺎﻣــﺖ ﻣــﻦ ﻫ ــﺬه ﺧــﻼل
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض ﺳﻴﺎرة Range Rover
 ،Evoque 2019وﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻴﺎرات
ﺳـﺘـﻘــﺪﻣـﻬــﺎ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻛ ـﺠــﻮاﺋــﺰ ﻛ ـﺒ ــﺮى ﻟﺨﻤﺲ
راﺑﺤﻴﻦ ﻣﺤﻈﻮﻇﻴﻦ ﺧــﻼل اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ُ
ﺿﻤﻦ ﺣﻤﻠﺔ "ﻛﻞ زﻳﻦ راﺑﺢ" ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ
 28اﻟﺠﺎري ،وﺗﻘﺪم ﺟﻮاﺋﺰ ﻓﻮرﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ ذوي اﻟﺪﻓﻊ اﻵﺟﻞ واﻟﻤﺴﺒﻖ ﻃﻮال
ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻠﺔ.
وأوﺿ ـﺤ ــﺖ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ أﻧـﻬــﺎ ﻗــﺎﻣــﺖ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاء
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻮﺟﻮد َ
ﻧﺠﻤﻲ إذاﻋــﺔ ﻣﺎرﻳﻨﺎ إف إم

ﻧﺠﻮم »ﻣﺎرﻳﻨﺎ إف إم« ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻲ »زﻳﻦ«
 90.4ﻋـﻠــﻲ ﻧـﺠــﻢ وﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ اﻟـﺒـﻜــﻮر ،ﺣـﻴــﺚ ﺗﻢ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻷ ﻧـﺸـﻄــﺔ واﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت
اﻟﻤﻤﻴﺰة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺤﻮرت ﺣﻮل اﻟﺤﻤﻠﺔ ،واﻟﺘﻲ
ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻮن واﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﺤﺎﺿﺮة
ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ.
وﺷ ـ ـﻬـ ــﺪت اﻟ ـﻔ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ــﻮزﻳـ ــﻊ اﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟـﺠــﻮاﺋــﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻷﺟ ـﻬــﺰة اﻟــﺬﻛـﻴــﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻢ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤـﻬــﺎ وﺳــﻂ
أﺟﻮاء وﻃﻨﻴﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻓﺮﻗﺔ
"أراﺑﻴﺴﻜﺎ" ،اﻟﺘﻲ أﻣﺘﻌﺖ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻮﺻﻼﺗﻬﺎ
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ.
ُ
وذﻛﺮت "زﻳﻦ" أن ﺣﻤﻠﺔ "ﻛﻞ زﻳﻦ راﺑﺢ" ﺗﻘﺪم
ﺟﻮاﺋﺰ ﻓﻮرﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ ذوي
اﻟﺪﻓﻊ اﻵﺟــﻞ واﻟﻤﺴﺒﻖ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ دﻗﺎﺋﻖ

ﻣـﺠــﺎﻧـﻴــﺔ ،وﺳ ـﻌــﺎت إﻧ ـﺘــﺮﻧــﺖ ) (GBsﻣـﺠــﺎﻧـﻴــﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺻﻴﺪ إﺿﺎﻓﻲ ﻣﺠﺎﻧﻲ ،واﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻔﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺧﺮى.
وﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺖ إﻟ ـ ــﻰ أﻧ ـ ــﻪ ﻣـ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻋـ ـﻤ ــﻼء اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ
اﻟﻤﺴﺒﻖ إﻻ إﻋ ــﺎدة ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟــﺮﺻـﻴــﺪ ﺑﻘﻴﻤﺔ 5
دﻧﺎﻧﻴﺮ أو أﻛﺜﺮ ،وﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼء اﻟﺪﻓﻊ اﻵﺟﻞ
إﻻ دﻓﻊ اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﺑﻘﻴﻤﺔ  5دﻧﺎﻧﻴﺮ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺧﻼل إﺣﺪى ﻗﻨﻮات اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ )ﻣﻮﻗﻊ زﻳﻦ
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ ،ﺗﻄﺒﻴﻖ زﻳ ــﻦ ﻟــﻸﺟـﻬــﺰة اﻟــﺬﻛـﻴــﺔ،
ﺑﻮاﺑﺔ  ،(Zain Connectﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺣﺪى
ً
اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﻓﻮرا ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻓﻊ/إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ.

ﻛﻌﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،واﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟـﺘــﺮاﺑــﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ،اﺧﺘﺘﻤﺖ Ooredoo
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻌﺐ ﻟﺤﺠﺰ
وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ
ﻣﻼﻋﺐ ﻣﺪرﺳﺔ دﺳﻤﺎن ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺷﺮق.
وأﻗ ـﻴ ـﻤــﺖ اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻨــﺔ اﻟـﺨــﺎﻣـﺴــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ،
وﺗﻌﺰﻳﺰ روح اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻗﺴﺎم
واﻹدارات ،ﻓﻲ أﺟﻮاء ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أﺟﻮاء
اﻟﻌﻤﻞ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ  1ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻣﻦ Ooredoo
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ أﺻﺮ اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ.
وﺗﻮج ﺑﻠﻘﺐ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺬي واﺟﻪ ﻓﺮﻳﻖ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،وأﺣ ــﺮز  4أﻫ ــﺪاف ،ﻓﻲ
ﻣﺒﺎراة اﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﺤﻤﺎس.
وأﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻔﻼ ﺧﺘﺎﻣﻴﺎ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﺴﺎء
أﻣﺲ اﻷول ،ﻛﺮﻣﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻷول ،ﻛﻤﺎ ﻛﺮﻣﺖ ﻋــﺪدا ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺠﻮاﺋﺰ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻓﺎز ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
ﺑﺄﻟﻘﺎب ﻫﺪاف اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ وأﻓﻀﻞ ﺣﺎرس ﻣﺮﻣﻰ
وأﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ واﻟﻠﻌﺐ اﻟﻨﻈﻴﻒ.
وﻗ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺖ ﺟ ـ ــﻮاﺋ ـ ــﺰ ﻋ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰﻳ ــﻦ ﻣــﻦ
 Appleوﻫــﻮاوي وﻓﻨﺪق  JW Marriotوﻓﻨﺪق
 ،Copthorneإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أﺟﻬﺰة  ،Xboxوﺷﺎرك
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻘﻬﻰ ﻛﻮﺳﺘﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺎﻧﻢ.
وﺷــﺎرك ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  12ﻓﺮﻳﻘﺎ
ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻗﺴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء إدارة

اﻟﻴﺎﻗﻮت :ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻌﺪﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
»ﺿﺮورة« ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ »اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ« و»اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ«
أﻓــﺎد رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟـﻴــﺎﻗــﻮت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ "ﻧﻜﺴﻴﺲ"
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟـﻴــﺎﻗــﻮت ،ﺑــﺄن أي
ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮﻳﺒﺘﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
واﻹﻧـﺘـﻘــﺎﺋـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻳـﺠــﺐ أن ﻳـﻜــﻮن ﻓﻲ
إﻃﺎر ﻣﺘﻮازن وﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻣﺮاﻋﺎة
اﻟﺒﻌﺪﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻗﺎل اﻟﻴﺎﻗﻮت ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إﻧﻪ
إذا ﻛــﺎن ﻫــﺪف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣــﻦ زاوﻳــﺔ
ﺗﻌﻈﻴﻢ إﻳ ــﺮاداﺗ ـﻬ ــﺎ ،وإﻳ ـﺠــﺎد ﺑــﺪﻳــﻞ ﻟــﻺﻳــﺮادات
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻠﻚ اﻹﻳﺮادات ،ﻓﻬﻨﺎك
ﻣﻨﻈﻮر آﺧﺮ ﻻ ﻳﻘﻞ أﻫﻤﻴﺔ وﻫﻮ ﻋﺪم إﺛﻘﺎل ﻛﺎﻫﻞ
اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﺄﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ،
اﻟﺘﻲ ﻳــﺮزح ﺗﺤﺖ وﻃﺄﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺸﻔﻴﺔ،
ﻣﻨﻬﺎ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت واﻟﻄﺎﻗﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت.

ﺳﻠﺒﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
وأوﺿــﺢ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟـﺼــﺎدرة ﻣــﻦ ﺑﻌﺾ
اﻟـﻘـﻴــﺎدﻳـﻴــﻦ ﻓــﻲ وزارة اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﺗـﺸـﻴــﺮ إﻟ ــﻰ أن
اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣــﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫــﺬا اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺪود  1.1ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر
ً
ً
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  600ﻣـﻠـﻴــﻮن واﻻﻧـﺘـﻘــﺎﺋـﻴــﺔ ﺑــﻮاﻗــﻊ 500
ﻣﻠﻴﻮن.

وذﻛﺮ أن ﻫﻨﺎك اﻋﺘﺒﺎرات أﺧﺮى ﻳﺠﺐ اﻟﻨﻈﺮ
إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺪى ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ،ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ اﻻﻧﻌﻜﺎس اﻟﺴﻠﺒﻲ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻨـﻈــﺎم اﻟـﻀــﺮﻳـﺒــﻲ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺴــﻮق ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل اﻧـﺨـﻔــﺎض اﻟـﺤــﺮﻛــﺔ اﻟـﺸــﺮاﺋـﻴــﺔ ،وﻫ ــﻮ ﻣﺎ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي،
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ اﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض اﻟ ـﺤ ـﺼ ـﻴ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻀــﺮﻳ ـﺒ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ ﻣﻦ
ﺑﻂء ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد.

ﻻ ﺿﺮﻳﺒﺔ إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن

ً
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﺈﻧﻪ
ﻻ ﺿﺮﻳﺒﺔ إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن ،وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن أي ﺣﺪﻳﺚ
ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻤﺮ
ﻋ ـﺒــﺮ ﺑ ــﻮاﺑ ــﺔ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ـ ــﺔ ،وﻳ ــﺄﺧ ــﺬ ﺣ ـﻘــﻪ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
داﺧــﻞ ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻃﺮﺣﻪ ﻟﻠﻨﻘﺎش
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ واﻻﺳـﺘـﻤــﺎع ﻵراء اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
واﻟـﺒــﺎﺣـﺜـﻴــﻦ ﻟـﻀـﻤــﺎن ﺧــﺮوﺟــﻪ ﺑــﺎﻟـﺸـﻜــﻞ اﻟــﺬي
ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ
اﻷﻋﻤﺎل وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
وأوﺿــﺢ اﻟﻴﺎﻗﻮت أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻘﻒ ﺿﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ً
اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻟـﻀــﺮﻳـﺒــﻲ ﻋ ـﻤــﻮﻣــﺎ ،ﻓـﻬــﻮ ﺑــﻼ ﺷــﻚ ﻟﻪ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت أﻫﻤﻬﺎ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر

اﻟﺪﺧﻞ وﻋﺪم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ً
ً
ﻣ ـﺼــﺪرا وﺣ ـﻴــﺪا ﻟـﻠــﺪﺧــﻞ ،ﻛــﺬﻟــﻚ ﻣــﺎ ﺳﻴﻔﺮﺿﻪ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت
واﻟﺘﺠﺎر ﻣﻦ إﻣﺴﺎك دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
ً
ً
ودﻗﻴﻘﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻧﻀﺒﺎﻃﺎ ﻟﻠﺴﻮق وأﻳﻀﺎ
ﺿﺒﻂ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ
ً
ﻧﺤﻮ اﻻدﺧ ــﺎر وأﺧـﻴــﺮا اﻟﺤﺪ ﻣــﻦ اﻹﻗـﺒــﺎل ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻬﻼك وﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻀﺎرة ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺘﺒﻎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ إﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻊ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻋﻨﺪ
اﻟـﻨـﻈــﺮ ﻟـﻠـﻨـﻈــﺎم اﻟـﻀــﺮﻳـﺒــﻲ ﺑـﻨـﻈــﺮة اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ
واﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ،ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻬﺎ ﻛﻤﻮاﻃﻦ ﻓﺈﻧﻪ
ﺗـﻈـﻬــﺮ ﺳـﻠـﺒـﻴــﺎت ﺗـﻤـﺜــﻞ ﻓ ــﻲ ارﺗـ ـﻔ ــﺎع اﻷﺳ ـﻌــﺎر
وزﻳ ــﺎدة ﻣـﻌــﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج
ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ً
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﺪور اﻷﻫﻢ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺎذب ﺑﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﻋﺪم
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻳﺘﻤﺤﻮر ﻓــﻲ إ ﻳـﺠــﺎد ﺣﻠﻮل ﺗﻀﻤﻦ
ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻦ وأن ﻳﺘﻢ إﻋﻔﺎء اﻟﺴﻠﻊ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺪواﺋﻴﺔ وﻣﻨﺢ إﻋﻔﺎءات ﻷﺻﺤﺎب
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺼـﻐـﻴــﺮة واﻟـﻤـﺘــﻮﺳـﻄــﺔ وﺻـﻐــﺎر
اﻟﺘﺠﺎر وزﻳﺎدة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ورﻓﻊ
اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص.

ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻴﺎﻗﻮت

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻣﺤﻤﺪ آل ﺛــﺎﻧــﻲ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ رؤﺳ ــﺎء
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻷﻗﺴﺎم ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻛـﻤــﺎ ﺷ ــﺎرك ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ ﻣــﻮﻇـﻔــﻲ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻷﺧـ ـ ــﺮى اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺒ ـﻨــﻰ Ooredoo
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻋ ــﻦ اﻟـﻤـﺒـﻨــﻰ اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ ،وﻣــﻮﻇ ـﻔــﻲ "ﻓــﻮﻧــﻮ"
و" ،"FASTtelcoﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﺨ ـﻠــﻞ ا ﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎر ﻳ ــﺎت
ﺳ ـﺤــﻮﺑــﺎت ﻋـﻠــﻰ ﺟــﻮاﺋــﺰ ﻗـﻴـﻤــﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ،
ﺷـﻤـﻠــﺖ أﺟ ـﻬ ــﺰة وأﻛ ـﺴ ـﺴ ــﻮارات ﻣ ــﻦ Apple
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺟﻬﺰة .Xbox
ﺑـ ـ ــﺪوره ،ﻗ ــﺎل ﻣــﺪﻳــﺮ أول إدارة اﻻﺗ ـﺼــﺎل
اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﻲ ﻣـﺠـﺒــﻞ اﻷﻳ ـ ــﻮب" :ﻧ ـﺤــﻦ ﺳـﻌــﺪاء
ﺑــﺈ ﻗــﺎ ﻣــﺔ ﻫــﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻨﺎ

اﻷﻋﺰاء ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،وﻧﻬﺪف
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺮاﺑﻂ
ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻗـﺴــﺎم ،وﻫــﺬا
ﻧــﺎﺑــﻊ ﻣ ــﻦ ﻗـﻴـﻤـﻨــﺎ اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺒـﻨـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﺤﺪي".
وأﺿ ــﺎف اﻷﻳ ــﻮب أن اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ
ﺧ ـﻠ ــﻖ ﺑ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺧ ــﻮﻳ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻣــﻮﻇـﻔــﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ درﺟــﺎﺗـﻬــﻢ وﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻷﻗﺴﺎم ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد
اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﺑﺤﻀﻮر أﻫﺎﻟﻴﻬﻢ
وأﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ،ﻫﺬا وﺗﺴﻌﻰ  Ooredooﺑﺸﻜﻞ
داﺋﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻤﻴﺰة ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ،وﻓﻖ أﺟﻨﺪة
ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم.

»اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ« :ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻣﺒﺎدرات
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﻓﻖ
ﻛ ـ ـﺸ ـ ـﻔـ ــﺖ ﺷ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻌـ ــﺮض
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻦ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ
وﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻘـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻤ ـ ــﺎرﺳ ـ ــﺎت
اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻮاﺻﻞ
اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮض ﺗ ــﺮﺳـ ـﻴ ــﺦ اﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﻪ
ﺑﺘﺒﻨﻲ وﺗﻄﺒﻴﻖ أﻓﻜﺎر وأﻓﻌﺎل
ﺗـ ـﺴـ ـﻬ ــﻢ ﻓـ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـﻤـ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ــﺔ
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاردﻫﺎ.
ﻳـ ـ ـ ــﺄﺗـ ـ ـ ــﻲ ذﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ إﻃـ ـ ـ ـ ــﺎر
اﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻬ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻻﺟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮض ،ﺣـﻴــﺚ
ﻳ ـﺒ ــﺬل ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻗ ـﺼ ــﺎرى
ﺟـﻬــﺪه ﻟــﺮﺳــﻢ ﻣــﻼﻣــﺢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻣﺸﺮف وﻣﺴﺘﺪام ﻟﻬﺬا اﻟﺼﺮح
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ،وﺑـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ،ﺳﻌﻴﺎ
ﻟـﺘـﻄـﺒـﻴــﻖ اﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ
ﺗــﺪرﻳ ـﺠ ـﻴــﺎ ﻟـﻠـﺘـﻤـﻴــﺰ ﻓ ــﻲ ﻣـﺠــﺎل
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺰﻳﺎدة اﺳﺘﺨﺪام
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻔـ ــﺎﻫ ـ ـﻴـ ــﻢ واﻟـ ـﺘـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻘ ــﺎت
اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺼــﺪد ،ﻗ ــﺎل ﻣﺪﻳﺮ
اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ
ﻣ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮض اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ــﻲ
ﺿـ ـ ـ ـ ــﺎري اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ـ ـﺒـ ــﺎن" :ﻧ ـﻌ ـﺘ ـﻘ ــﺪ

أﻳﻀﺎ أن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ ﺗﺘﻌﺪى
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟـﻤـﻌــﺎرض واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻟ ـﻬ ــﺎ ،إﻟ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ واﻟـﺒـﻴـﺌـﻴــﺔ ﺣﻴﺚ
ﺗ ـﺘ ـﺠ ـﻠــﻰ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺠ ـﺴ ـﻴــﺪ اﻟـ ـﺘ ــﺰام
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗــﻮﻋـﻴــﺔ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟـﻌـﻤــﻞ وإﺷ ــﺮاك
ﻋﻤﻼء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ
وﺟﻤﻬﻮرﻧﺎ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت،
ﺑـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎن ﺧ ــﻮﺿـ ـﻬ ــﻢ ﺗ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ
ﻓ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة ﺑـ ــﺎﺗ ـ ـﺒـ ــﺎع ﻣـ ـﻤ ــﺎرﺳ ــﺎت
ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار اﻟـﻌــﺎم ،ﺗﻌﻜﺲ ﻧﻬﺞ
اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﻘــﺎﺋــﻢ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ
اﻟ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎدي ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ".
وأﺷﺎر اﻟﻌﻴﺒﺎن إﻟﻰ أن "ﻫﺬه
اﻹﺟ ــﺮاء ات واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺗﻤﺖ
ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ واﺑﺘﻜﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء ات ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ،
ﻟ ـﻠ ـﺤــﺪ ﻣ ــﻦ أي ﺗـ ـﻠ ــﻮث ﺑ ـﺼــﺮي
وﺑ ـﻴ ـﺌ ــﻲ ﻓـ ــﻲ أرﺟـ ـ ـ ــﺎء وﻣ ــﺮاﻓ ــﻖ
ﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺎرﺿـ ـ ـﻨ ـ ــﺎ ،ﺣ ـ ـﻴـ ــﺚ ﺷ ـﻜ ـﻠ ــﺖ
إﺿــﺎﻓــﺔ داﻋـﻤــﺔ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻣـﺒــﺎدرة
ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ﻣ ــﺮاﻓـ ـﻘـ ـﻨ ــﺎ ﺧـ ـﻀ ــﺮاء،

ﺿﺎري اﻟﻌﻴﺒﺎن

ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣــﻦ ا ﺳـﺘـﻬــﻼك اﻟﻤﻴﺎه
واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﺑــﺪء ا ﻣــﻦ ﺻﻨﺎﺑﻴﺮ
اﻟ ـﻤ ـﻴــﺎه اﻟـ ـﻤ ــﺰودة ﺑـﺤـﺴــﺎﺳــﺎت
اﺳﺘﺸﻌﺎر اﻟﺤﺮﻛﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻞ
ﻫ ــﺪر اﻟ ـﻤ ـﻴــﺎه ،واﺗ ـﺒ ــﺎع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻛﺮاﺗﻴﻦ
ﺗ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﺎﻳ ــﺎت اﻟ ــﻮرﻗ ـﻴ ــﺔ
واﻟ ـﺒــﻼﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻜ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻴ ـﺼ ــﺎر اﻟ ــﻰ
ﺗـﺠـﻤـﻴـﻌـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ أﻗـ ــﺮب ﺣــﺎوﻳــﺔ،
ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻹﻋ ــﺎدة ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﻋﺒﺮ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ".
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»اﻟﺘﺠﺎرة« ١٣٩ :أﻟﻒ دﻳﻨﺎر رﺳﻮم
وﺳﻢ  ٢.٨ﻃﻦ ﻣﻌﺎدن ﺛﻤﻴﻨﺔ
أﻋـﻠـﻨــﺖ وزارة اﻟـﺘـﺠــﺎرة واﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ
وزن اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎدن اﻟـﺜـﻤـﻨـﻴــﺔ اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻮﻣــﺔ ﻣـﻨـﻬــﺎ ﺧــﻼل
ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ  2.8ﻃﻦّ ،
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ
ً
رﺳــﻮﻣــﺎ ﺗـﻘــﺪر ﺑﻘﻴﻤﺔ  139أﻟـ ــﻒ دﻳ ـﻨــﺎر »ﻧـﺤــﻮ 456
أﻟﻒ دوﻻر«.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮزارة ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إن وزن
اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻤﻮﺳﻮم ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ
ً
ً
ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ ّ
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ رﺳﻮﻣﺎ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ
2245
 112.2أﻟﻒ دﻳﻨﺎر »ﺣﻮاﻟﻲ  368أﻟﻒ دوﻻر«.
وأﺿــﺎﻓــﺖ أن ﻛﻤﻴﺔ اﻟــﺬﻫــﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ
ً
ﺑﻠﻐﺖ  1233ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ
ً
اﻟﺨﺎرﺟﻲ  1012ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ.
وأوﺿﺤﺖ أن ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ
ً
ﻣﻦ ﻋﻴﺎر  22ﺑﻠﻐﺖ  249ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ  407ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎت.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ

ً
ﻣﻦ ﻋﻴﺎر  21ﺑﻠﻐﺖ  963ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻧﺤﻮ  302ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام ،ﻣﻀﻴﻔﺔ
أن ﻛﻤﻴﺔ اﻟــﺬﻫــﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ ﻣــﻦ ﻋﻴﺎر 18
ً
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  21ﻛـﻴـﻠــﻮ ﻏــﺮا ﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻛﻤﻴﺔ
اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ  302ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام.
و ﻗــﺎ ﻟــﺖ إن ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺴﺒﺎﺋﻚ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ
ً
ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ  522ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻮزارة ﻋﻨﻬﺎ
ً
رﺳــﻮﻣــﺎ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ  26أﻟــﻒ دﻳﻨﺎر »ﻧﺤﻮ  85أﻟﻒ
دوﻻر« ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻔﻀﺔ اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑﻠﻐﺖ
ً
 86ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ رﺳﻮﻣﺎ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ
ً
 430.7دﻳﻨﺎرا »ﻧﺤﻮ  1.4أﻟﻒ دوﻻر«.
ً
وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ إﺻﺪارﻫﺎ  232ﻛﺸﻔﺎ ﺣﻮل اﻟﻤﺸﻐﻮﻻت
ً
ﻟﻠﺘﺨﻠﻴﺺ وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
 322ﺷﻬﺎدة ﻟﻠﺴﺒﺎﺋﻚ واﻟﻤﺎرﻛﺎت واﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻤﻌﻔﺎة
ً
ﻣﻦ اﻟﺨﺘﻢ وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ رﺳﻮﻣﺎ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ 2216
ً
دﻳﻨﺎرا »ﺣﻮاﻟﻲ  7.3آﻻف دوﻻر«.

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« :اﻧﺘﻌﺎش اﻟﺪوﻻر ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
اﻛﺘﺴﺐ اﻟﺪوﻻر اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺪﻋﻢ ﺑﻌﺪ أن ﺟﺎءت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ًاﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﺼﻴﻦ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪا.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪل
اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ً
اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣﺨﻴﺒﺎ
ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

١٥

اﻗﺘﺼﺎد

 ٦٥٠٧ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ
ﻓﻲ دﺑﻲ
ذﻛ ـ ــﺮ ﺗ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﺻـ ـ ــﺎدر ﻋــﻦ
داﺋ ــﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺑ ـ ـ ـ ــﺪ ﺑ ـ ـ ـ ــﻲ أ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺲ أن ﻋ ـ ـ ــﺪد
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮﻳــﻦ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺨـ ـﺘـ ـﻠ ــﻒ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠـ ــﺎﻻت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ 6507
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮﻳــﻦ ،ﻣ ـﻨ ـﻬــﻢ 6181
رﺟ ـ ــﻞ أﻋـ ـﻤ ــﺎل و 326ﺳ ـﻴــﺪة
أﻋﻤﺎل ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ .2018
وأﺿ ــﺎف اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻋﺪد
اﻟـ ــﺮﺧـ ــﺺ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﻳـ ـﺤـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺮون
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﻮن ﺑ ـ ـﻠـ ــﻎ 2052
رﺧـ ـ ـﺼ ـ ــﺔ ،اذ ﺳـ ـﺠ ــﻞ اﻟـ ـﻌ ــﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻧﻤﻮا ﺑﻌﺪد اﺻﺪار
اﻟﺮﺧﺺ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 34ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﻌﺎم
.2017
وأو ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أن ا ﻟـ ــﺮ ﺧـ ــﺺ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ
وزﻋ ــﺖ ﺣـﺴــﺐ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط اﻟــﻰ
 1500رﺧﺼﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ و492
ﻣﻬﻨﻴﺔ و 45ﺻـﻨــﺎ ﻋـﻴــﺔ و13
رﺧﺼﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ.
وﺑـﻴــﻦ اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ أن ﻧﺸﺎط
اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﺗﺼﺪر
ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﻷﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ اﻟـﻤـﻬـﻨـﻴــﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺤ ـﻘ ـﻘ ــﺎ ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ
اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﻋﺪد اﻟﺮﺧﺺ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل
ﺑﺈﻣﺎرة دﺑﻲ.
و ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻒ ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ان
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮﻳــﻦ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ
ﻳﻨﺸﻄﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ )ﺑﺮ
دﺑ ــﻲ( ﺑــﻮاﻗــﻊ  1138رﺧﺼﺔ،
وﻣـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ )دﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮة( ﺑـ ــﻮاﻗـ ــﻊ
 914رﺧ ـﺼ ــﺔ ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻟ ــﻚ
ﻣ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ ﻣ ـﻬ ـﻤ ــﺔ ﻣ ـﺜ ــﻞ )ﺑـ ــﺮج
ﺧ ـﻠ ـﻴ ـﻔ ــﺔ( و)ﻋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎل ﻧ ــﺎﺻ ــﺮ(
و )ﺑ ــﻮرﺳـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ( و)اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ
اﻟﺘﺠﺎري اﻻول( و)اﻟﺠﻤﻴﺮا
اﻻوﻟﻰ( و)اﻟﻘﺮﻫﻮد( و)ﻧﺎﻳﻒ(
و)اﻟﻤﺮﻗﺒﺎت(.
وأ ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إ ﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ ان ﻋ ـ ــﺪد
اﻷﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻤــﺎرﺳ ـﻬــﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ إﻣﺎرة
دﺑـ ــﻲ ﻳ ـﺒ ـﻠــﻎ  6641ﻧ ـﺸــﺎﻃــﺎ،
ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ ﺗﺠﺎرة اﻟﻤﻼﺑﺲ
اﻟ ـﺠ ــﺎﻫ ــﺰة واﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ـﻴ ــﺎت
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺪات اﻟ ـﻤ ـﻴ ـﻜــﺎﻧ ـﻴ ـﻜ ـﻴــﺔ
واﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻨ ـ ــﺪﺳ ـ ـﻴ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
وﻋ ــﻦ اﻻﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻟـﻤـﻬـﻨـﻴــﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻤــﺎرﺳ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ــﺪﺑـ ــﻲ ،أﺿ ــﺎف
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺮ أن ا ﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﺮز ﻫ ـ ــﺬه
اﻻﻧﺸﻄﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ
واﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎﻫ ـ ـ ــﻲ وﺧـ ـ ـ ــﺪﻣـ ـ ـ ــﺎت
ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﺴﺎﻛﻦ
واﻟﺼﺎﻟﻮﻧﺎت.

ﺳـﺠــﻞ اﻟ ـ ــﺪوﻻر اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ أداء
ﺟﻴﺪا ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺧـ ــﻼل اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺨﻴﺒﺔ ﻟﻶﻣﺎل
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ وﺗﻀﺨﻢ
أﺳﻌﺎر اﻻﺳﺘﻬﻼك .وﻳﻌﺰى ﻣﺴﺎر
اﻟــﺪوﻻر اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ
إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎؤل ﺑﺘﺠﻨﺐ ﺗﻮﻗﻒ أﻧﺸﻄﺔ
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻣـ ــﺮة أﺧ ـ ــﺮى ،وﺿـﻌــﻒ
أداء اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ .إذ أﻗــﺮ
اﻟ ـﻜــﻮﻧ ـﻐــﺮس اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ
ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﺑ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﺠــﺔ  83ﺻ ــﻮﺗ ــﺎ ﻣ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ 16
ﺻﻮﺗﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ،و300
ﺻ ـ ــﻮت ﻣ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ  128ﺻ ــﻮﺗ ــﺎ ﻓــﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
وﺣ ـﺴــﺐ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ أﺳ ـ ــﻮاق اﻟﻨﻘﺪ
اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮﻋـ ــﻲ ،اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر ﻋـ ــﻦ ﺑـﻨــﻚ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ،ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ
أن ﻳ ـﺼــﺪق اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن اﻹﻧ ـﻔ ــﺎق ،ﺑـﻌــﺪ أن
ﺧ ـﻔ ــﺾ ﻣ ــﻦ ﺣ ـ ــﺪة ﻟ ـﻬ ـﺠ ـﺘــﻪ ﺗ ـﺠــﺎه
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺣـﻜــﻮﻣــﻲ آﺧ ــﺮ ،وﻗ ــﺎل إﻧــﻪ
ﻟ ـﻴ ــﺲ ﺳ ـﻌ ـﻴ ــﺪا ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗ ــﻢ اﻟ ـﺘــﻮﺻــﻞ إﻟـﻴـﻬــﺎ ﺑ ـﺸــﺄن اﺗـﻔــﺎق
أﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺪود ،ﻟـﻜـﻨــﻪ ﻟ ــﻢ ﻳ ـﻘــﻞ إﻧــﻪ
ﺳﻴﺴﺘﺨﺪم ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ )اﻟﻔﻴﺘﻮ(
ﺿﺪﻫﺎ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ
إﻏﻼﻗﺎ آﺧﺮ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.
اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق ﺑ ـﻴــﻦ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴـﻴــﻦ
واﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳـﻴــﻦ ﻳـﻌـﻄــﻲ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
 1.375ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ 5.7
ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎرات اﻟ ـ ــﺬي ﻛـ ــﺎن ﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ ﺑﻪ
اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ .وﻣ ــﻊ ذﻟ ــﻚ ،ﻓﻘﺪ
ﺻﺮح اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺨﻄﻂ ﻹﻋﻼن
ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻃ ـ ـ ــﻮارئ وﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺠــﺎوز
اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻷﻣﻮال ﻟﺒﻨﺎء
ﺟﺪاره اﻟﺤﺪودي.
وﻋـﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺳ ــﻮق اﻟﻌﻤﻼت
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،اﻛﺘﺴﺐ اﻟــﺪوﻻر اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﻌﺪ أن ﺟﺎءت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
واﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة واﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻦ
ﺿ ـﻌ ـﻴ ـﻔــﺔ ﺟ ـ ـ ــﺪا .ﻟ ـﻴ ــﺮﺗ ـﻔ ــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ
اﻟﺪوﻻر  DXYإﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ
ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻣﺤﻘﻘﺎ زﻳــﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  %0.22ﻓﻲ
ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﺪاول اﻟﺨﻤﺲ اﻷﺧﻴﺮة.
وﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ،
ارﺗ ـ ـﻔـ ــﻊ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪوﻻر ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ
 %0.90ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
وأﺣﺒﻄﺖ إﺣﺼﺎءات اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

ﻟﺸﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻮق،
ﺑـﻌــﺪ أن ﻫ ــﻮت ﻣـﺒـﻴـﻌــﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
ﺑ ــﺄﻛ ـﺒ ــﺮ وﺗـ ـﻴ ــﺮة اﻧـ ـﺨـ ـﻔ ــﺎض ﺧ ــﻼل
 9ﺳـ ـﻨ ــﻮات ،وﺗ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺖ ﻣـﺒـﻴـﻌــﺎت
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺄﺿﺨﻢ
وﺗﻴﺮة ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم  ،2001ﺣﻴﺚ
اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 %1.2ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي و%1.8
ﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ودﻓ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺖ ﻧـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺞ اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ
اﻟ ـﻀ ـﻌ ـﻴ ـﻔــﺔ وزارة اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة إﻟ ــﻰ
ﺧﻔﺾ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ  2018إﻟــﻰ أﻗــﻞ ﻣﻦ %2
ﻣـ ــﻦ  ،%2.7وﻓـ ـ ــﻲ ﻧ ـﻔ ــﺲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ
ﺧﻔﺾ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ
ﻓﻲ أﺗﻼﻧﺘﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟــﺮاﺑــﻊ
ﻟ ـﻌ ــﺎم  2018ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  %1.2إﻟ ــﻰ
 .%1.5وﺗﻤﺜﻞ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
ﺑــﺎﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻧـﺤــﻮ %65
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨــﺎﺗــﺞ اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻷرﻗــﺎم اﻷﺧﻴﺮة ﻗﺪ
ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ
أﻗــﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻛــﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ.
وﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺮ إﻟـ ــﻰ ﺳـ ــﻮق اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ،
ﻓ ـﻘ ــﺪ ﺑ ـﻠ ــﻎ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻂ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺮك
ﻷرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻹﻋــﺎﻧــﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
أﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟــﻪ ﻓــﻲ ﻋــﺎم واﺣــﺪ.
واﻧ ـ ـﺨ ـ ـﻔ ـ ــﺾ ﻣ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل اﻟـ ـﺘـ ـﻀـ ـﺨ ــﻢ
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ــﻲ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  %1.6ﻋـﻠــﻰ
أﺳ ـ ـ ــﺎس ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮي ،وﺗ ـ ــﺮاﺟ ـ ــﻊ ﻧـﻤــﻮ
أﺳ ـﻌــﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ
اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ.
وﺣ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻰ ﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪور ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺎت
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ،ﻛــﺎن اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟــﻮن ﻋﻦ
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت

اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺘﺮددﻳﻦ ﻓﻲ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر
اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة واﺳ ـﺘ ـﻨــﺪوا ﻓــﻲ ﺗــﺮددﻫــﻢ
إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﻟﺬا ،ﻓﺈن اﻟﻀﻌﻒ اﻷﺧﻴﺮ
ﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺰﺋ ــﺔ ﻳ ـﻌ ــﺰز
اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮات اﻻﺣ ـﺘ ــﺮازﻳ ــﺔ ﻓــﻲ ﺧﻄﺔ
ﻋﻤﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ ﺑﺸﺄن
ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
ﺗ ـﺠــﺪر اﻹﺷ ـ ــﺎرة أﻳ ـﻀــﺎ إﻟ ــﻰ أن
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺗ ــﺄﺟـ ـﻠ ــﺖ ﺑـ ـﺴـ ـﺒ ــﺐ أﻃ ـ ـ ـ ــﻮل إﻏ ـ ــﻼق
ﺣ ـﻜ ــﻮﻣ ــﻲ ﻓـ ــﻲ ﺗـ ــﺎرﻳـ ــﺦ اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة .وﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ ﺻــﺪور
اﻟ ـﺘ ـﻘــﺎرﻳــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺘــﺄﺧــﺮة اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻘــﻮم
ﺑﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ وزارة اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة
وﻃ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎﻧ ــﻊ واﻟ ـﻨ ــﺎﺗ ــﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟــﺮاﺑــﻊ،
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ
ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣﺨﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ﺣﻴﺚ
اﻧـ ـﺨـ ـﻔ ــﺾ ﻋـ ـﻠ ــﻰ أﺳـ ـ ـ ــﺎس ﺳ ـﻨ ــﻮي
إﻟﻰ أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﺻﻴﻒ
 .2017واﻧـﺨـﻔــﺾ ﻣــﺆﺷــﺮ أﺳـﻌــﺎر
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻣﻦ  %1.9إﻟﻰ %1.6
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﻤﺢ
ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮاض ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣﺪة
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﺤﺎﻟﻲ .%2.5 - 2.25
ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴــﺔ أﺧـ ــﺮى ،ﻟ ــﻢ ﺗﺴﺠﻞ
ﺑـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻀ ـﺨ ــﻢ اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ
أي ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻘ ــﺮاءات اﻟ ـﺜــﻼث
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ وﺑ ـﻘ ـﻴ ــﺖ ﻋ ـﻨ ــﺪ .%2.2
وﺷ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـ ـ ـﺨ ـ ــﻢ ﺗ ـ ــﺮاﺟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎ

ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻣـﻨــﺬ اﻟـﺼـﻴــﻒ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ،
ﺣ ـﻴ ــﺚ اﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺾ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ أﺳ ـﻌ ــﺎر
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻣــﻦ ﺣــﻮاﻟــﻲ  3إﻟــﻰ
 ،%1.6ﻣـ ـﺘ ــﺄﺛ ــﺮا إﻟـ ـ ــﻰ ﺣـ ــﺪ ﻛـﺒـﻴــﺮ
ﺑ ــﺎﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ .إذ
اﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﺑﻨﺴﺒﺔ
 %15.5ﺧ ـ ــﻼل اﻷﺷـ ـﻬ ــﺮ اﻟ ـﺜــﻼﺛــﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟــﻚ اﻧﺨﻔﺎض
ﺑﻨﺴﺒﺔ  %5.5ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ.
ودﻓــﻊ ﺗﺒﺎﻃﺆ وﺗﻴﺮة اﻟﻀﻐﻮط
اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ اﻟ ـﻔــﺪراﻟــﻲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
إﻟ ــﻰ اﻟـﺒـﻘــﺎء ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺣ ــﺬر ﺗﺠﺎه
أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة .وﻫﻮ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ
ﻣ ـﺴــﺆوﻟــﻮ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃــﻲ اﻟ ـﻔــﺪراﻟــﻲ
ﻣﺆﺧﺮا ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت
اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺪة ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﺻ ـ ـ ــﺮح رﺋ ـﻴ ــﺲ
ﺑ ـﻨــﻚ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃــﻲ اﻟ ـﻔ ــﺪراﻟ ــﻲ ﺑــﺄن
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ »اﻻﻧﺘﻈﺎر
واﻟـ ـﺘ ــﺮﻗ ــﺐ« .وﻇـ ــﻞ ﻧ ـﻤــﻮ اﻷﺳ ـﻌ ــﺎر
ﻓﺎﺗﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺳﻮق
ﻋﻤﻞ ﻗﻮي.
وﻳـ ـ ـﺒ ـ ــﺪو أن ﺗ ـ ـﺒـ ــﺎﻃـ ــﺆ اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ وأوروﺑــﺎ
ﻳـ ـﻀـ ـﻐ ــﻂ ﻋـ ـﻠ ــﻰ أﺳ ـ ـﻌ ـ ــﺎر اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ،
وﻳ ـﺘ ـﺴ ـﺒ ــﺐ ﻓـ ــﻲ إﺑ ـ ـﻘـ ــﺎء اﻟ ـﺘ ـﻀ ـﺨــﻢ
ﻋـﻨــﺪ ﻣـﺴـﺘــﻮى ﻣ ـﻌ ـﺘــﺪل .وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘــﺎزة ﻟﻠﺒﻨﻚ
اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﻃ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺪراﻟ ـ ــﻲ ﺑ ـﺸ ــﺄن
اﻟﺘﻀﺨﻢ ،ﻧــﺮى أن ﻣﻌﺪل اﻻﻧﻔﺎق
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺎﻟﻴﺎ  ،%1.9وﻫــﻮ أﻗــﻞ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف اﻟﺒﺎﻟﻎ .%2
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،إذا اﺳﺘﻤﺮت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺰﺧﻢ
اﻟﺴﻠﺒﻲ ،ﻓــﺈن اﻟـﻔــﺪراﻟــﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻟﺪﻳﻪ ﺳﺒﺐ إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻌﺪم
زﻳﺎدة ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة.

١٦
اﻗﺘﺼﺎد
»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﺤﺘﻔﻲ ﺑﺨﺮﻳﺠﻲ »اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري« ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ »ﻳﻮروﻣﻨﻲ«
دلبلا
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اﻟﻌﺒﻼﻧﻲ :ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﻓﻖ أﺣﺪث اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« :إن
اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻬﺪف ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻪ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل
واﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﺣﺪث
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.

أﻗﺎم ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻔﻞ
ﺗ ـﻜ ــﺮﻳ ــﻢ ﻟ ـﻤــﻮﻇ ـﻔ ـﻴــﻪ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ أﻧ ـﻬ ــﻮا
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ
ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل »اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري«،
واﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻘــﺪﻣــﻪ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻟـﻤــﻮﻇـﻔـﻴــﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻳﻮروﻣﻨﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
وﺷﻬﺪ اﻟﺤﻔﻞ ﺣﻀﻮر ﻗﻴﺎدﻳﻲ
اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـ ــﺬﻳ ـ ــﻦ ﻗ ـ ــﺎﻣ ـ ــﻮا ﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺮﻳ ــﻢ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﻇ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﻦ ،وﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـﻘ ــﺪﻣ ـﺘ ـﻬ ــﻢ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻮﻃﻨﻲ– اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺻﻼح اﻟﻔﻠﻴﺞ،
واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻋـﻤــﺎد اﻟـﻌـﺒــﻼﻧــﻲ ،واﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ا ﻟـﺨــﺪ ﻣــﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻷﺟـ ـﻨـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ
واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺮادﻳﺐ ﻫﺎﻧﺪا.
وﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  32ﻣﻮﻇﻔﺎ
ﻣﻘﺴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ
ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻜﺜﻒ ﻣﺪة
 6أﺷﻬﺮ ،اﺟﺘﺎزوا ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻻﺧ ـﺘ ـﺒــﺎرات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻻﺗـﻤــﺎم
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ،أﻫﻤﻬﺎ

أﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري،
اﻟـﺘـﺤـﺼـﻴــﻞ ،ﺧ ـﻄــﺎﺑــﺎت اﻟـﻀـﻤــﺎن،
ﺧـ ـﻄ ــﺎﺑ ــﺎت اﻻﺋ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎن ،اﻻﺋ ـﺘ ـﻤ ــﺎن
اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃــﻲ ،ﻫـﻴـﻜـﻠــﺔ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﺎت
اﻻﻋـﺘـﻤــﺎد واﻟـﻀـﻤــﺎﻧــﺎت ،وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ واﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري.
ﺑــﺪوره ،ﻗﺎل اﻟﻌﺒﻼﻧﻲ» :ﻳﻬﺪف
ﺑﻨﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻣــﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ
ﻓـ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل اﻟ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري
ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻪ إ ﻟــﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدارة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري
واﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﺣــﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
واﻷﺳــﺎﻟ ـﻴــﺐ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑـﻤــﺎ ﻳﺴﻬﻢ
ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻛــﻮادر ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﻮاﻛﺐ
أﻓ ـﻀــﻞ اﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ واﻟ ـﻤ ـﻤــﺎرﺳــﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ«.
وأﻛ ـ ــﺪ أن ﺗ ـﺼ ـﻤ ـﻴــﻢ اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪرﻳ ـ ـﺒـ ــﻲ ﺗ ـ ــﻢ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون ﻣــﻊ
ﻣــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ ﻳ ــﻮروﻣ ـﻨ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ،
ﺑـﺤـﻴــﺚ ﻳـﻠـﺒــﻲ ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ إدارة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري
إﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ،

ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﻴﺮاد ،اﻟﻤﻘﺎوﻻت،
أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد
ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ وﻋﻠﻰ درﺟﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن ﺑ ـ ـﻨـ ــﻚ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ

ً
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ ﻳـ ـﺤ ــﺮص داﺋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
دﻋـ ـ ــﻢ ﻣ ــﻮﻇ ـﻔ ـﻴ ــﻪ ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮ
وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﻃﺮح
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ،
واﻟﻤﺼﻤﻤﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
وﻋﻠﻤﻴﺔ ﻹﻋــﺪاد اﻟـﻜــﻮادر اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻧﺨﺒﺔ
ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ﺧﺒﺮاء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ
اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ.
وأﻃـ ـ ـﻠ ـ ــﻖ »اﻟ ـ ــﻮﻃـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ« ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ـﺠ ــﻪ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻛـﺄول ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣــﻦ ﻧــﻮﻋــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ
ﻣﻌﻬﺪ ﻟﻨﺪن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ،
واﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳـ ـﻌ ــﺪ واﺣ ـ ـ ـ ــﺪا ﻣـ ــﻦ أﻋـ ــﺮق
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ

ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎل اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨ ــﻲ،
واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻬﺪف ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ــﻲ إدارة اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ
اﻟﺘﺠﺎري وﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.

»ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻳﺤﺼﺪ ﺟﺎﺋﺰﺗﻴﻦ ﻣﻦ »ﺳﻴﺮﻓﺲ ﻫﻴﺮو« »ﺑﻴﺘﻚ« :ﺗﻮﻇﻴﻒ  ١١٠ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻳﻮم
»اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء« و»اﻷول ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«
واﺣﺪ ﺑﻤﻌﺮض »إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ«

اﻟﻤﻄﻴﺮي :ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻬﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ّ
ﺗﻤﻴﺰ أداءﻧﺎ

ً
ﻣﺘﺴﻠﻤﺎ اﻟﺠﺎﺋﺰة
اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي
واﺻﻞ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﺗﺮﺑﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺤﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺗﻴﻦ
ﻣـ ــﻦ ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ »ﺳـ ـﻴ ــﺮﻓ ــﺲ ﻫ ـ ـﻴـ ــﺮو« اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى رﺿــﺎ اﻟﻌﻤﻼء،
ﻫﻤﺎ ﺟــﺎﺋــﺰة اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻷول ﻓــﻲ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟﻌﻤﻼء
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﺋﺰة
أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .2010
وﺻ ــﺮح ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟ ـﺘ ــﻮﻳ ـﺠ ــﺮي أﻣـ ـ ــﺲ ،أن اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﻓــﻲ
ﺣﺼﺪ ﻫﺬه اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ »ﻳﺆﻛﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ واﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار
اﺳ ـﺘ ـﺤــﻮاذﻧــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺠــﺎﺋــﺰة ،واﻟــﻮﺻــﻮل
ً
إﻟــﻰ اﻟﻘﻤﺔ وإن ﻛــﺎن ﺳﻬﻼ ﻓــﺈن اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ
أﺻﻌﺐ«.
وﻗﺎل اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي ،إن »ﺛﻘﺔ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ
ً
ﻣﺤﻠﻬﺎ داﺋـﻤــﺎ ،ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﺠﺎﺋﺰﺗﻴﻦ اﻟﻤﻤﻴﺰﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ« ﻣﺆﻛﺪا اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء.
وأوﺿ ــﺢ أن ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻼء ﻣـﻔـﻬــﻮم راﺳــﺦ
وﺟﺰء ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻷﻧﻪ ﻣﻌﺮوف أن اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻟ ــﺪﻳ ــﻪ ﻧ ـﻔــﺲ اﻟـﻤـﻨـﺘــﺞ واﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ ،ﻟ ـﻜــﻦ اﻟـﺘـﻤـﻴــﺰ
واﻹﺑﺪاع ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
ً
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻌﻤﻼء.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف »ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗ ـﻨ ـﻈــﺮ إﻟـ ــﻰ ﻣـﻨـﺘـﺠــﺎﺗـﻨــﺎ

وﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل
ً
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺑﺤﻴﺘﻨﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ أﻳﻀﺎ وﻫﺬا اﻷﻫﻢ،
ً
ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻧﻨﺎ
ً
ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﺴﺎﻫﻢ أوﻻ ﻓــﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ً
اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻹﺑﺪاع ،وﺛﺎﻧﻴﺎ ﻧﻘﻠﻞ اﻟﺠﻬﺪ واﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻤﺒﺬول ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ أو اﻟﻤﻨﺘﺞ،
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻤﻨﺢ ﻋﻤﻼءﻧﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ
ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﻳـﻘـﻀــﻮﻫــﺎ ﻓ ــﻲ ﺷ ــﻲء أﻫ ــﻢ ﻛــﺎﻷﺳــﺮة
ً
ﻣـﺜــﻼ .وأﻛــﺪ أن ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣــﻦ ﻛﻞ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ ﻣ ــﻊ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮﻫــﺎ ﺑ ـﺼــﻮرة
ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﻌﻤﻼء وﺗﻤﻨﺤﻬﻢ
ً
داﺋﻤﺎ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ً
اﻷﺧ ـ ــﺮى ،ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ أن اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ً
ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﺗــﺰداد ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳــﻮم وﺗﻀﻊ
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ إدارات اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت
ﺟﺪﻳﺪة .وﺗﺴﻠﻢ اﻟﺠﺎﺋﺰة ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي،
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﺎدل اﻟﺤﻤﺎد،
واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻸﻓﺮاد ﻧﻔﻦ رﻳﻚ ،وﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻹدارة
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء ودﻳــﻊ ﺣﻴﺪر ،وﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد
ﺑﺸﺎر اﻟﺪوب ،واﻟﻤﺪﻳﺮ أول ﺑﺈدارة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء
ﻓﺮاس ﻣﺤﺎﺳﻦ.

أﺳﺒﺎب اﻻﺧﺘﻴﺎر
واﻋ ـﺘ ـﻤــﺪ اﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر »ﺳ ـﻴــﺮﻓــﺲ ﻫ ـﻴ ــﺮو« ﻟﺒﻨﻚ

ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ،ﻛﻤﺎ أن
ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ اﻻﺧـﺘـﻴــﺎر ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋـﻠــﻰ اﺳـﺘـﻔـﺘــﺎء اﻣﺘﺪ
ﺳـﻨــﺔ ﻛــﺎﻣـﻠــﺔ ﺑـﻴــﻦ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ،اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗــﻮﻟــﻮا
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻦ  10ﻧﻘﺎط
ﺣﺴﺐ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻗﺒﻞ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ،ورﺿﺎﻫﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ.
ً
وﺟ ــﺎء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗـﺒـﻌــﺎ ﻟـﻌــﺪة ﻣـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ ،ﻣﻨﻬﺎ
ﺳـﻠــﻮك اﻟـﻤــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ ،وﻣــﻮﻗــﻊ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ،وﺳــﺮﻋــﺔ
اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ ،واﻟـﺜـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟـﻤـﻨـﺘــﺞ ،وﺟـ ــﻮدة اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ
أو اﻟـﻤـﻨـﺘــﺞ ،واﻟ ـﺴ ـﻌــﺮ ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ اﻟـﻘـﻴـﻤــﺔ ،وﻣــﺮﻛــﺰ
اﻻﺗـﺼــﺎل ،واﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ
اﺳـﺘـﻔـﺘــﺎء »ﺳـﻴــﺮﻓــﺲ ﻫ ـﻴــﺮو« ﻋـﻠــﻰ ﺑــﺮوﺗــﻮﻛــﻮل
ﺻﺎرم ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻴﻪ.
وﺷ ـ ـ ـ ــﺎرك ﻓـ ــﻲ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻔـ ـﺘ ــﺎء ،اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻧـﻈـﻤـﺘــﻪ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﺤﻮ  23أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮاﺋﺢ
واﻷﻋ ـﻤــﺎر واﻟـﺘــﻮﺟـﻬــﺎت اﻻﺳـﺘـﻬــﻼﻛـﻴــﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ
ﺗـﻜــﻮن ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻣـﻌـﺒــﺮة ﻋــﻦ اﻟـﺴــﻮق
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ .ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى ،أﺷﺎر اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي
إﻟﻰ ﻗﻴﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ ﺑﻴﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻪ ،ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻓﻲ أﺣــﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ إﻟﻰ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم 2010
ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء ،اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ أﺳﺎس
اﻟﻨﺠﺎح ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻤﻴﺰه ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﺠﺮي ﺳﺤﺐ »اﻟﻨﺠﻤﺔ«
اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ و»راﺗﺒﻚ وﻓﻮﻗﻪ ﻛﺎش«
أﺟــﺮى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺴﺤﺐ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ
»ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺠﻤﺔ« ،واﻟﺴﺤﺐ اﻷول ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ »راﺗﺒﻚ
وﻓــﻮﻗــﻪ ﻛ ــﺎش« ،ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ ﻋــﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﺷﻜﻨﺎﻧﻲ.
وﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 -1ﺳﺤﺐ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ -ﺟﺎﺋﺰة
ﺑـ  5000دﻳﻨﺎر ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺪﻧﺎن
اﻟﻐﻮﺛﺎﻧﻲ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﺴﺤﺐ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﺤﻤﻠﺔ »راﺗﺒﻚ وﻓﻮﻗﻪ
ﻛ ــﺎش«– ﺟــﺎﺋــﺰة ﺑ ـ  1000دﻳـﻨــﺎر ،وﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﻦ ﻧﺼﻴﺐ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺮﻳﻒ اﻟﺒﺬاﻟﻲ.
وأوﺿﺢ اﻟﺒﻨﻚ أن ﺟﻮاﺋﺰ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺠﻤﺔ أﺻﺒﺤﺖ
ﻣﻤﻴﺰة ﺑﺤﺠﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻃﻮال اﻟﺴﻨﺔ ،وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت ﺟﺎﺋﺰة
أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  5.000دﻳﻨﺎر ،وﺷﻬﺮﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 20.000
دﻳﻨﺎر ،وﺟﺎﺋﺰة ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ وﻗﺪرﻫﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن
) (500.000دﻳ ـﻨــﺎر ،ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ أﻛـﺒــﺮ ﺟــﺎﺋــﺰة ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﺼﺮﻓﻲ ،واﻟﺘﻲ ﺣﺼــﻞ اﻟﺒﻨﻚ
ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻬ ــﺎدة ﻏﻴﻨﻴﺲ ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴ ــﺔ
واﻟﺒﺎﻟﻐـ ــﺔ ﻣﻠﻴـﻮن وﻧﺼﻒ ) 1.500.000دﻳﻨﺎر(.
وﻋــﻦ آﻟﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺠﻤﺔ واﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﺪﺧﻮل
اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت واﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻛﺸﻒ اﻟﺒﻨﻚ
أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺘﺢ ﻫﺬا اﻟﺤﺴﺎب ﺑﺈﻳﺪاع  100دﻳﻨﺎر ﻓﻘﻂ،
وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 500
دﻳﻨﺎر ﻟﺪﺧﻮل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺠﻮاﺋﺰ
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺤﺴﺎب.
وأﺿ ــﺎف أﻧــﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺮص اﻟـﻔــﻮز ﻓﺈﻧﻪ ﻛــﻞ ﻣﺎ
زاد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺤﺴﺎب زادت ﻓﺮص
ﻓــﻮز اﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﺣﻴﺚ إن ﻛــﻞ  25دﻳ ـﻨــﺎرا ﺗــﻮﻓــﺮ ﻓﺮﺻﺔ
ً
واﺣـ ــﺪة ﻟـﻠـﻔــﻮز ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ اﻟـﻤــﺰاﻳــﺎ اﻹﺿــﺎﻓـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟـﺤـﺴــﺎب ،إذ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ

ﺷﺎرك ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
)ﺑـ ـﻴـ ـﺘ ــﻚ( ﻛ ـ ـ ــﺮاع ﺑ ــﻼﺗـ ـﻴـ ـﻨ ــﻲ ،ﻓــﻲ
ﻣـ ـﻌ ــﺮض »ﻷﻧ ـ ـ ــﻚ ﺗ ـﺴ ـﺘ ــﺎﻫ ــﻞ ،«2
اﻟﺬي اﺳﺘﻀﺎﻓﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة
ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺠﻬﺎز
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ
وﻇ ــﺎﺋ ــﻒ ﻟـﻠـﺸـﺒــﺎب اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،وﺗﺤﺪﻳﺪا
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻮك واﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ،وﻟ ـﻘــﻲ ﺟ ـﻨــﺎح »ﺑـﻴـﺘــﻚ«
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮض إﻗ ـ ـﺒـ ــﺎﻻ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب ﺣــﺪﻳـﺜــﻲ اﻟـﺘـﺨــﺮج
اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻟﺪى ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة
اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ،وﻗﺪ ﻗﺒﻞ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻃﻠﺒﺎت
 110ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ
ﻟـﻠـﻌـﻤــﻞ ﺧـ ــﻼل ﻓ ـﺘ ــﺮة اﻟـﻤـﻌــﺮض
اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﻳﻮﻣﺎ واﺣﺪا ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺆﻛﺪ ﺟﻬﻮده ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻮﻇﻴﻒ
اﻟـﻘــﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ
ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب وﺗﻌﻴﻴﻦ
وﺗ ــﺄﻫ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﻜ ـﻔ ــﺎءات اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ
اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﺗــﻮﻟــﻲ اﻟﻘﻴﺎدة
ﻣـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣـ ــﻦ ﻣـ ـﺒ ــﺎدرة
وﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻣـﺸـﺘــﺮك ﻣ ــﻊ »إﻋ ــﺎدة
اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﻜ ـﻠ ــﺔ« ،ﻛ ـﻤ ــﺎ زارت وزﻳ ـ ــﺮة
اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸــﺆون اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ
ﻣ ــﺮﻳ ــﻢ اﻟـﻌـﻘـﻴــﻞ ﺟ ـﻨ ــﺎح »ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ«،
وأﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺘﻪ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮض ،ﻣ ـﺜ ـﻤ ـﻨــﺔ دوره
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻬﻢ.
وأﻛ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي
ﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮارد اﻟ ـﺒ ـﺸــﺮﻳــﺔ
واﻟـﻤـﻜــﺎﻓــﺂت ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻃﻼل
اﻟﻤﻄﻴﺮي ،ﺣــﺮص »ﺑﻴﺘﻚ« ﻋﻠﻰ
اﺳـﺘـﻘـﻄــﺎب وﺗــﻮﻇـﻴــﻒ اﻟ ـﻘــﺪرات
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
وﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ ﻛ ــﻞ ﻋ ـﻨــﺎﺻــﺮ اﻟـﻨـﺠــﺎح

اﻟﻮزﻳﺮة اﻟﻌﻘﻴﻞ ﻓﻲ ﺟﻨﺎح »ﺑﻴﺘﻚ«
أﻣﺎﻣﻬﺎ وإﻓﺴﺎح اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻗﺪراﺗﻬﺎ وﻣﻬﺎراﺗﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪم
»ﺑﻴﺘﻚ« اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﻣﺜﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟـﻤـﺠــﺎل ،وﻳــﺆﻛــﺪ ﺑـﺤــﺮﺻــﻪ ﻋﻠﻰ
دﻋــﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
دوره اﻟ ـﺒــﺎرز ﻓــﻲ دﻋــﻢ اﻟﻤﺴﻴﺮة
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤــﻮﻳــﺔ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻓ ــﻲ ﺻ ــﺪر أوﻟــﻮﻳــﺎﺗ ـﻬــﺎ وﻋــﻮاﻣــﻞ
ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻋ ـ ـ ـ ــﺮض ﻗ ــﺪﻣ ــﻪ
ﺧـ ـ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺮض ،اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ أن
»ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ« ﺗـﻠـﻘــﻰ ﻣ ـﺌ ــﺎت اﻟـﻄـﻠـﺒــﺎت
ﺧ ـ ــﻼل وﺟ ـ ـ ــﻮد ﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ــﻪ ﻓـ ــﻲ ﻣـﻘــﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋــﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ،وﺳﻴﺘﻢ
دراﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺎ وﺗ ـﺼ ـﻨ ـﻴ ـﻔ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ
ﺣـ ـﺴ ــﺐ ا ﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎ ﺟ ــﺎت اﻹدارات
واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ »ﺑﻴﺘﻚ«،
وﻣــﻦ ﺛﻢ ﺑﺤﺚ أﻓﻀﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ،

ووﺿ ـ ـ ـ ــﻊ اﻵﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎت واﻟـ ــﻮﺳـ ــﺎﺋـ ــﻞ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻬﺎ وﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ واﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻮﻟ ـﻴ ــﻦ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘــﺪﻣ ـﻴــﻦ
ﺑـﻄـﻠـﺒــﺎت اﻟـﻌـﻤــﻞ ،وﻗ ــﺪ ﺗــﻢ ﻗﺒﻮل
ﻃـ ـ ـﻠـ ـ ـﺒ ـ ــﺎت  110ﻣـ ـ ـ ــﻦ ا ﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺒـ ــﺎب
اﻟـﻤـﺘـﻘــﺪﻣـﻴــﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓــﻲ »ﺑـﻴـﺘــﻚ«
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ
ﻳﻮﻣﺎ واﺣﺪا.
وﺷـ ـ ـ ــﺪد اﻟـ ـﻤـ ـﻄـ ـﻴ ــﺮي ﻋـ ـﻠ ــﻰ أن
ﺗـ ــﻮﻇ ـ ـﻴـ ــﻒ وﺗ ـ ـﻄـ ــﻮﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻓﻲ »ﺑﻴﺘﻚ« ﺗﻌﺰزﻫﺎ ﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ
واﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻛـ ـ ــﻮادر وﻇ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ وﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺗـﻘــﻮم
ﻋﻠﻰ رأس اﻟـﻌـﻤــﻞ ،وﺗـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓﻲ
ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟ ـﻨ ـﺠــﺎح اﻟـﻤـﻨـﺸــﻮد ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺠــﺎﻻت ﻛــﺎﻓــﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟــﻰ أن

ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ »ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ« ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻌــﺮض
ﺗ ــﺆﻛ ــﺪ اﻷوﻟ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ
ﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ دوره ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﻣــﻊ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺟﻬﻮد
ﺗ ــﻮﻇ ـﻴ ــﻒ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻔـ ــﺎءات اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ
وﺻﻘﻞ ﺧﺒﺮاﺗﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺮض ﻗ ـ ــﺪم
ﻣﻤﺜﻠﻮ »ﺑـﻴـﺘــﻚ« ﻟـﻠــﺰاﺋــﺮﻳــﻦ ﻧﺒﺬة
ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺘــﻮﻇ ـﻴــﻒ ،وأﻫـ ــﻢ اﻟ ـﺸــﺮوط
اﻟـﺘــﻲ ﻳﺠﺐ ﺗــﻮاﻓــﺮﻫــﺎ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق
ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ،وأﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
واﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ،وﺿـ ـ ــﺮورة ﺗـﺤــﺪﻳــﺪ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎر اﻟ ــﻮﻇـ ـﻴـ ـﻔ ــﻲ وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴ ــﺔ
اﺧـﺘـﻴــﺎر اﻟـﺘـﺨـﺼــﺺ واﻟــﻮﻇـﻴـﻔــﺔ
وا ﻟـﻤــﺆ ﺳـﺴــﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ،
وﻣ ـ ـ ــﺎ ﻫ ـ ــﻲ ﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺎت اﻟـ ـﺴ ــﻮق
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

»اﻷﻫﻠﻲ« ﻳﺮﻋﻰ اﺣﺘﻔﺎﻻت ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ
رﻋﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻛﺮﻧﻔﺎل ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻴﺎن ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ،اﻟﺬي
أﻗﻴﻢ ﺑﺤﺮم اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﻮﻟﻲ ،أﻣﺲ اﻷول .وﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻜﺮﻧﻔﺎل
اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻵﺑﺎء واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ.
وﻳﺆﻣﻦ »اﻷﻫﻠﻲ« ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ دوره ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓــﻲ اﻷ ﻧـﺸـﻄــﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ،ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
دراﺳﺎﺗﻬﻢ ﺑﺠﺪ واﺟﺘﻬﺎد .وﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻜﺮﻧﻔﺎل ،ﺷﺎرك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب
وأﺳﺮﻫﻢ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺨﻠﻞ اﻟﺤﻔﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻘﺮة اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،وﻋــﺮوض ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ،وﻋــﺮض اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت واﻟﺨﺪع اﻟﺴﺤﺮﻳﺔ،
وأﻟﻌﺎب اﻟﺨﻔﺔ واﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺠﻠﺔ.

ﺳﺤﺮ اﻟﺬرﺑﺎن ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻵﺑﺎء واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

»ﺑﺮﻗﺎن« ﻳﻌﻠﻦ ﻓﺎﺋﺰي »ﻳﻮﻣﻲ«  ...و»ورﺑﺔ« ﻳﻌﻠﻦ اﻟﺮاﺑﺤﻴﻦ اﻟـ ٥ﺑﺴﺤﻮﺑﺎت
»اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ« اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
ﺳﺤﺐ آﻟﻲ ،وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺋﺘﻤﺎن
ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺤﺴﺎب ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ »اﻟﺘﺠﺎري«.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ »راﺗﺒﻚ وﻓﻮﻗﻪ ﻛﺎش« واﻟﻤﻮﺟﻬﺔ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ واﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
واﻟﺨﺎص وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ واﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﺣﺘﻰ 31
دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2019وﻋﻦ آﻟﻴﺔ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ
واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ،ﻓﺄوﺿﺢ اﻟﺒﻨﻚ
أﻧﻪ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ أي ﻣﻮﻇﻒ ﻛﻮﻳﺘﻲ راﺗﺒﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 500
ً
دﻳﻨﺎر ﺳﻮاء ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎ أو ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﻣﻦ ﺳﻨﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ راﺗﺒﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ واﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻓﻮرﻳﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  250دﻳﻨﺎرا أو ﻗﺮض ﺑﺪون
ﻓﺎﺋﺪة ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺧﻤﺴﺔ أﺿﻌﺎف اﻟﺮاﺗﺐ وﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ
ً
 10.000دﻳـﻨــﺎر ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟــﺪﺧــﻮل ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﺤﺐ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻣﻘﺪارﻫﺎ  1.000دﻳﻨﺎر.

أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن أﺳﻤﺎء اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
ﻳﻮﻣﻲ ،وﻓﺎز ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺠﺎﺋﺰة  5000دﻳﻨﺎر ،واﻟﻔﺎﺋﺰون ﻫﻢ :دﻣﺜﺔ
رﺧــﻮان اﻟﻌﺠﻤﻲ ،ﺧﻠﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟـﻘــﺪاح ،ﻣﻬﺮداد ﻳﻮﺳﻒ زاده ،ﻓﺎﻧﺪاﻧﺎ
داﺗﺎ رﻣﺎﻧﻲ ،وﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر زﻳﺎد اﻟﺼﻤﺪي .وإﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺴﺤﺐ اﻟﻴﻮﻣﻲ ،ﻳﻮﻓﺮ
»ﺑﺮﻗﺎن« ﺳﺤﺒﺎ رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﻟﺤﺴﺎب »ﻳﻮﻣﻲ« ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 125.000دﻳﻨﺎر .وﻟﻠﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺴﺤﻮﺑﺎت رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء
أﻻ ﻳﻘﻞ رﺻﻴﺪﻫﻢ ﻋﻦ  500دﻳﻨﺎر ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻛﺎﻣﻠﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺤﺐ،
ﻛﻤﺎ أن ﻛﻞ  10دﻧﺎﻧﻴﺮ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﺮﺻﺔ واﺣﺪة ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ .وإذا ﻛﺎن رﺻﻴﺪ
اﻟﺤﺴﺎب  500دﻳﻨﺎر وﻣﺎ ﻓﻮق ،ﻓﺈن ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺆﻫﻼ ﻟﺪﺧﻮل ﻛﻞ
اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ورﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.

أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ اﻟﺨﻤﺴﺔ
ﻓ ــﻲ ﺳ ـﺤــﺐ اﻟـﺴـﻨـﺒـﻠــﺔ اﻷﺳ ـﺒــﻮﻋــﻲ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ــﻊ ،اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ،
ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ.
وﻗــﺪ ﺗـ ﱢـﻮج  5راﺑﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﻼء
»ورﺑﺔ« ،وﺣﺼﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ 1000
دﻳﻨﺎر ،وﻫﻢ :دﻳﻤﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪي،
أﺣﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺣﺎﺟﻴﺔ ،أﺣﻤﺪ ﻗﺼﺎب
اﻟــﺪﻟـﻤــﺎﻧــﻲ ،ﻓﻬﺪ ﻣ ــﺮزوق اﻟـﻌــﺎزﻣــﻲ،
وﻃﻼل وﺣﻴﺪ اﻟﺸﻤﺮي.
وﻳﻤﺜﻞ »اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ« اﻟﺨﻴﺎر اﻷﻣﺜﻞ
ﻟﻜﻞ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓــﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣ ــﻮال،
وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ
أرﺻﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟ ــﻰ ﻓ ــﺮص ﻟـﻠـﻔــﻮز ﺑـﺠــﻮاﺋــﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻃﻮال اﻟﻌﺎم.

وﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
وﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺚ ﺧ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎﺗ ـ ــﻪ وﺣـ ـﻠ ــﻮﻟ ــﻪ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻛﺒﺮ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ،
وﻧـ ـﻈ ــﺮا ﻟ ـﺘ ـﻨــﺎﻣــﻲ ﻗ ــﺎﻋ ــﺪة ﻋـﻤــﻼﺋــﻪ
واﻟ ـﺘ ـﺠــﺎوب اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣــﻊ اﻟـﺤـﺴــﺎب،
ّ
ﻳﻌﻴﺪ »ورﺑﺔ« إﻃﻼق »اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ« ﺑﺤﻠﺔ
ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺘﻄﻮرة ﻓﻲ  2019ﺗﻄﻮي
ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ ﺟﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ وﻋﻴﻨﻴﺔ
أﻛ ـﺒ ــﺮ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻗ ــﺎم ﺑـﺘـﻌــﺪﻳــﻞ وﺗ ـﻴــﺮة
اﻟ ـﺴ ـﺤــﻮﺑــﺎت واﻟـﻘـﻴـﻤــﺔ اﻹﺟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
ﻟﻠﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻼء ،ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت
اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ راﺑﺤﻴﻦ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋـﻠــﻰ  1000دﻳ ـﻨــﺎر ﻟﻜﻞ

ﻣﻨﻬﻢ .وﻳﺘﻤﻴﺰ ﺣﺴﺎب اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ ﻓﻲ
 2019ﺑﺎﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻜﺒﺮى )Mega
 ،(Drawsاﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻛﻞ رﺑــﻊ ﺳﻨﺔ،
ﻟﺘﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ راﺑﺤﻴﻦ ،وﻳﻜﻮن
ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺮاﺑﺢ اﻷول  100أﻟﻒ
دﻳـﻨــﺎر ،وأرﺑـﻌــﺔ راﺑﺤﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎرات
.Land Cruiser VXR
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حوار مع دّ .
درية فرحات
حول مجموعتها القصصية
«إحكي يا شهرزاد» حيث
ً
تحفر عميقا في وضع
ِّ
وتصور معاناتها.
المرأة

مسك وعنبر

مزاج

١٩

أع ــرب ــت ال ـف ـنــانــة ال ـه ـنــديــة تــاب ـســي ب ــان ــو عــن
سـعــادتـهــا ورضــاهــا الـتــام عــن أدائ ـهــا فــي فيلم
"ب ــدل ــة" أم ــام الـنـجــم ال ـه ـنــدي الـعــالـمــي أمـيـتــاب
بــات ـشــان ،عـلــى الــرغــم مــن ش ـعــورهــا بــإحـســاس
يمزج بين الفرح والتوتر حين وقفت أمام النجم
ً
الكبير في فيلم "بينك" ،علما أنها ليست المرة
األولى التي تقف أمامه ،وقدمت  5أفالم بعدها.
وقالت بانو ،في تصريحات صحافية" :حتى
ً
لو مرت  20عاما ،الوقوف أمام أسطورة بحجم
باتشان ،ال عالقة له بخبرة أو نجومية ،بل هو
بـمـنــزلــة الــوقــوف أم ــام الـشـمــس ،إذ مـهـمــا كنت
ً
قويا لن تصمد أمام نور الشمس أكثر من ثانية.
و عــن كــوا لـيــس تصوير الفيلم ،أ ف ــادت بأنها
كــانــت أكـثــر مــن رائ ـعــة ،ونـصــائــح بــاتـشــان لها
ستجعل الجمهور ينبهر بطلتها على الشاشة،
عـ ــاوة ع ـلــى أن ال ـف ـي ـلــم وال ـش ـخ ـص ـيــة يـتـسـمــان
بشيء من الغموض ،مؤكدة ثقتها بنجاح الفيلم
وأنه سيمثل نقلة نوعية في تاريخها الفني.
وم ــن الـمـقــرر أن يـطــرح فـيـلــم "بــدلــة" فــي دور
ال ـ ـعـ ــرض ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي  8مـ ـ ــارس ال ـم ـق ـب ــل ،مــن

دانيال كريج

جنيفر أنيستون

ّ
وم ــث ــل فـيـلــم  Pinkلـبــانــو ب ــداي ــة عــالــم جــديــد
م ـلــيء بــال ـش ـهــرة وال ـت ـم ـيــز ،وب ــه اس ـت ـطــاعــت أن
تضع عالمة لنفسها ،تميزها عن اآلخرين في
ً
بوليوود ،نظرا إلى جــرأة فكرته الدخيلة على
المجتمع الهندي.
ً
وتعد تابسي من أشهر نجمات الهند حاليا
وبدأت مشوارها الفني بعد االنتهاء من دراسة
علوم الكمبيوتر ،إذا اتجهت للعمل كمهندسة
برمجيات ثم عملت كموديل وقدمت العديد من
اإل عــا نــات التجارية المطبوعة والتلفزيونية
وعلى الرغم من أنها بدأت حياتها المهنية في
سينما التيلجو عــام  ،2009فــإن فيلمها Pink
مــع أ مـيـتــاب بــا تـشــان شكل لها نقلة كبيرة في
مشوارها الفني.

كاردي بي

تأجيل عرض « »25 Bondجنيفر أنيستون تحتفل كاردي بي أطلقت سنغل
بعيد ميالدها الخمسين «»Please Me
إلى أبريل 2020
أعلنت شركة  Universalتأجيل عرض الجزء الـ25
لسلسلة أفالم جيمس بوند العالمية إلى أبريل ،2020
بعدما كان من المقرر عرضه في فبراير من العام نفسه،
وهو قرار التأجيل الثاني ،بعد إرجاء طرح فيلم "&Fast
 "Furious 9إلى مايو المقبل.
الفيلم هو الجزء األخير للنجم دانيال كريج ،الذي
خــاض بطولة عــدد مــن أج ــزاء السلسلة فــي السنوات
الـمــاضـيــة ،كــانــت بدايتها فيلم " "Casino Royalعام
 ،2006و" "Quantum of Solaceعام  ،2008و""Skyfall
عام  ،2012نهاية بفيلم " "Spectreعام .2015

نشرت الفنانة جنيفر أنيستون عبر حسابها بـ"إنستغرام"
صورة لها تحمل فيها عددا من البالونات ،وعلقت عليها:
" 50عاما من الطفولة".
واحتفلت جنيفر أخيرا بعيد ميالدها الخمسين ،في حفل
حضره زوجها السابق براد بيت ،متخفيا ،ما جعل الصحافة
تهتم بالحفل .وكانت أنيستون تعرضت لموقف عصيب قبل
يومين عندما هبطت الطائرة الخاصة التي كانت تقلها و11
من صديقاتها اضطراريا قبل وصولها إلى المكسيك ،حيث
كانت النجمة األميركية تستعد لالحتفاء بعيد ميالدها في
مدينة كابوسان لوكاس.

أطلقت مطربة الراب الشهيرة كاردي بي أغنية سنغل
جديدة مع النجم برونو مارس ،بعنوان "،"Please Me
على قناتها الخاصة بـ"يوتيوب" ،وحققت األغنية خالل
يوم واحد فقط أكثر من  8.5ماليين مشاهدة.
ُيذكر أن كاردي فازت أخيرا بجائزة غرامي ألفضل
ألبوم  Rapعن ألبومها " ."Invasion of Privacyوكانت
ك ــاردي أث ــارت الكثير مــن الـجــدل بإطاللتها فــي حفل
توزيع جوائز " "Grammyلعام  ،2019الذي أقيم أخيرا
في لوس أنجلس بالواليات المتحدة األميركية.

مهرجان برلين السينمائي يختتم فعاليات الدورة الـ 69
اختتمت أمس األول فعاليات الدورة
الــ 69من مهرجان برلين السينمائي
ال ــدول ــي بـتــوزيــع ال ـجــوائــز .وتــرأســت
ال ـن ـج ـم ــة ج ــول ـي ـي ــت بـ ـيـ ـن ــوش لـجـنــة
التحكيم الدولية للدورة الحالية ،التي
شهدت مشاركة واسعة.
وف ـ ــاز ف ـي ـلــم "مـ ـ ــرادفـ ـ ــات" ،لـلـمـخــرج
ن ــاداف البـيــد ،بـجــائــزة ال ــدب الذهبي
لمهرجان برلين للسينما.
وكـ ــانـ ــت جـ ــائـ ــزة ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـك ـيــم
ال ـك ـبــرى م ــن نـصـيــب "غ ـ ــراس آ دي ــو"،
ل ـل ـف ــر ن ـس ــي ف ــر نـ ـس ــوا أوزون ،ح ــول
فضائح اإلساءة جنسيا ألطفال داخل
الكنيسة الكاثوليكية.
وي ـ ــروي الـفـيـلــم الـقـصــة الحقيقية
لثالث ضحايا في فضيحة باربران،
تيمنا بــاســم كــاردي ـنــال ل ـيــون ،الــذي
ي ـ ـحـ ــاكـ ــم فـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار ه ـ ـ ــذه ال ـق ـض ـي ــة،
لــاش ـت ـبــاه بـتـغـطـيـتــه ع ـلــى إس ـ ــاءات
جـنـسـيــة مـفـتــرضــة ارت ـك ـب ـهــا الـكــاهــن
الفرنسي االب برينا.
وش ـ ــدد ال ـفــرن ـســي أوزون ع ـلــى أن
الفيلم "يحاول قطع صمت المؤسسات
القوية .أريد أن أتشارك هذه الجائزة
مع ضحايا االنتهاكات الجنسية".
وكانت جائزتا أفضل ممثل وممثلة
م ــن نـصـيــب بـطـلــي ال ـف ـي ـلــم الـصـيـنــي
"ســو لونغ مــاي صــن" ،للمخرج وانغ
شـ ـي ــاوش ــواي ،حـ ــول تــأث ـيــر سـيــاســة

بطال الفيلم الصيني «طويل جدا ابني»
ِّ
وتجسد فيه
الطفل الواحد في الصين.
الصينية يونغ ميي والصيني وانغ
جينغشون دور زوجين تأثرا بوفاة
طفلهما .ويروي الفيلم قصتهما على
مدى ثالثة عقود بعد الثورة الثقافية
من الثمانينيات حتى العقد األول من
األلفية الحالية.
وأسـ ـف ــت رئ ـي ـس ــة ل ـج ـنــة الـتـحـكـيــم

ج ــول ـي ـي ــت بـ ـيـ ـن ــوش ،ب ــاس ــم أع ـض ــاء
اللجنة ،لسحب فيلم صيني بعنوان
"وان سكند" ،للمخرج زان ييو ،الفائز
ب ـج ــائ ــزة ال ـ ــدب ال ــذه ـب ــي عـ ــام ،1988
م ــن الـمـســابـقــة ف ــي الـلـحـظــة األخ ـيــرة
"ألسباب تقنية" رسميا ،لكن بطريقة
غير رسمية ،بسبب الرقابة في بالده.
َّ
وقالت" :لقد شكل زانغ صوتا أساسيا
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شهد مسرح عبدالحسين
بدأت الفنانة هند
أعلنت الشيخة انتصار
البلوشي تصوير تجربتها عبدالرضا حضورا جماهيريا
الصباح انطالق العروض
الرسمية لفيلم "ساعة زمان" الدرامية الجديدة لشهر
كبيرا ،لمتابعة حفل أكاديمية
رمضان المقبل بعنوان
لوياك للفنون األدائية،
في  12من الجاري في دور
« 52دقيقة».
بمناسبة األعياد الوطنية.
السينما الكويتية.

تابسي بانو :الوقوف أمام أميتاب
باتشان أصابني بالتوتر
إخراج ساجوي جوش ،وهو من نوعية الدراما
ال ـبــول ـي ـس ـيــة وم ـق ـت ـبــس م ــن ال ـف ـي ـلــم اإلس ـب ــان ــي
"كونتراتيمبو".
ً
وشاركت تابسي أخيرا في فيلم "منمارزيا"
 Manmarziyaanا لــذي طال انتظاره ،وسلطت
الـنـجـمــة الـشــابــة ال ـضــوء عـلــى شـخـصـيـتـهــا في
الـفـيـلــم مــن خــال مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي
معتبرة أن دورها من أكثر األدوار التي لعبتها
ً
تحررا حتى اآلن.
و شــار كــت بــا نــو تعليقها ذ ل ــك بــر فـقــة صــورة
عـ ـل ــى حـ ـس ــابـ ـه ــا الـ ــرس ـ ـمـ ــي ف ـ ــي "إن ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرام"،
واستقبلت آراء الجمهور وكانت حريصة على
ً
ال ــرد عـلـيـهــم .وش ــارك فــي بـطــولــة الـفـيـلــم أيـضــا
الـنـجــوم فيكي كــوشــال فــي دور م ـحــوري .وهــو
من إخراج أنوراغ كاشياب.
ف ــي ا ل ـس ـي ــاق ،يـمـثــل فـيـلــم Manmarziyaan
ع ــودة الـمـمـثــل ال ـش ــاب ابـهـيـشـيــك بــات ـشــان إلــى
ا لـشــا شــة الكبيرة بعد ا بـتـعــاد عــن ا لـفــن استمر
عامين منذ أن شوهد آلخر مرة في Housefull
 3عام .2016
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في السينما .نحن بحاجة إلى فنانين
يعطون معنى للتاريخ" ،مشددة على
أن لـجـنــة التحقيق تــأ مــل أن ُيـعــرض
الفيلم "عبر شاشات التلفزة في العالم
بأسره".
وكانت جائزة اإلخــراج من نصيب
األلمانية إنغيال شانيليك عن فيلم "آي
واز آت هوم بات" حول قصة عائلة إثر
اختفاء نجلها مؤقتا.
أما جائزة الفرد باور ،التي تكافئ
فـيـلـمــا يـفـتــح آف ــاق ــا ج ــدي ــدة ف ــي الـفــن
السابع ،فمنحت إلى الفيلم األلماني
"سيستيم كراشر" لنورا دي ينشادت،
فيما ن ــال الفيلم اإليـطــالــي (بـيــرانــا)،
لكالوديو جوفانيزي ،جائزة أفضل
سيناريو ،وهو يدور حول عصابات
الشباب في نابولي.
وجـ ــرى ف ــي مـطـلــع ال ـس ـهــرة تكريم
الممثل السويسري بــرو نــو غانتس،
الذي توفي عن  77عاما ،أمس األول،
فــي زيــوريــخ ،وقــد اشتهر خصوصا
بدوره في فيلم "أجنحة الرغبة" لفيم
فندرز عام .1987
(أ ف ب)

تابسي بانو

ثقافات
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د .درية فرحات« :احكي يا شهرزاد» بوح لشجون المرأة وهواجسها
ّ
• ترى أن األدب يحتاج إلى تلميح وإيماء كي ال يتحول إلى تعليم وتوجيه

ً
في مجموعتها القصصية الصادرةً حديثا {احكي يا شهرزاد}
تحفر الدكتورة ّ
درية فرحات عميقا في وضع المرأة اليوم وتصور
معاناتها في مجتمع ذكوري لم ّ
يتغير رغم التطور التكنولوجي
وثورة االتصاالت ،لذا تجعل من شهرزاد (بطلة ألف ليلة وليلة)
امرأة جديدة تناضل في الليل والنهار في سبيل التغيير ،من دون أن
تتخلى بالطبع عن القيم والمبادئ التي تشكل أساس البناء القصصي
عند الكاتبة.
شهرزاد درية فرحات امرأة رؤيوية ،متمردة ،قوية ،تحكي في 34
قصة شجون المرأة ومعاناتها من دون أن تستسلم للواقع بل
تسعى إلى تغيير صورتها ودورها من مكمل إلى رئيس.
د .درية فرحات حائزة دكتوراه في اللغة العربية وآدابها من
الجامعة اللبنانية ( .)2013لها أبحاث ومؤلفات ومنشورات من
بينها{ :التمرد في شعر الشاعرات البحرينيات} ،و{طرق تدريس
قواعد اللغة العربية ودورها في تنمية التحصيل اللغوي}،
و{الرغيف وطواحين بيروت نموذج لوطنية توفيق يوسف عواد}.
بيروت  -منار علي حسن

لحظة الكتابة
هي لحظة عفوية
فتأتي والدة
الكلمات مرتبطة
باألحاسيس
والمشاعر

لـ ـم ــاذا اخـ ـت ــرت «احـ ـك ــي ي ــا شـ ـه ــرزاد»
ً
عنوانا لمجموعتك القصصية؟
لــرمــزيــة اس ــم شـ ـه ــرزاد ،ف ـهــي ال ـم ــرأة
ال ـتــي ك ــان عليها أن تـسـكــت عــن الـكــام
ّ
المباح كل صباح ،فأنقذت بني جنسها
من الموت ،لكن شهرزاد اليوم عليها أن
تحكي في ّ
الصباح والمساء ،في الخفاء
والـعـلــن ،فــي ريـعــان شبابها وفــي أرذل
العمر ،فالحياة ملك يديها ،والوقت حان
أن ّ
تعبر ّ
عما في خاطرها وما في قلبها
من شجون.
أبطال قصصك شخصيات من صميم
الواقع ،فهل هم صدى لكل واحد منا في
حياته وهواجسه؟
الفني ألي ّ
ّ
قصة على خلق
ّيقوم البناء
ُ
الــشـخـصـيـ ّـات ال ـتــي تـسـنــد إلـيـهــا أعـبــاء
كثيرة ،فالشخصية تعمل على تقوية
ال ـ ّج ــان ــب األدب ـ ـ ّـي ف ــي ال ـق ـص ــة ،وعـبــرهــا
تتأزم حبكة ّ
القص ،وينتقي الكاتب عادة
أبطاله من الواقع ،وتكون لديه قدرة على
ً
رسمها مستندا إلى مهارته في استخدام
تقنيات ّ
السرد .وهكذا أرسم شخصياتي،
هي من أرض الواقع ،انتقيها من زوايا
م ـت ـع ـ ّـددة ،وم ــن ال ـط ــرق ــات ّواألزق ـ ـ ــة ،من
ّ
حولي ّ
أحتك ّبه من الناس.
ومما
ـخ م ــا أراه
ال ي ـع ـنــي ذلـ ــك أنـ ـن ــي أن ـس ـ ّ
فــي الــواقــع كـمــا ه ــو ،إن ـمــا أنقل
هـ ــذا الـ ــواقـ ــع وأرس ـ ـمـ ــه ب ـع ــد أن
يـ ـخ ــاط ــب ال ـ ـح ـ ــرف اإلح ـ ـسـ ــاس
فيجيبه ببسط مــداده ،ويخرج
م ــن قــوقـعـتــه وي ـع ـلــن الـخـبــايــا.
قــد ت ـكــون الـلـحـظــة األولـ ــى هي
األصـ ـع ــب ،ل ـكــن م ــا إن ينطلق
ّ
ح ــتــى ت ـك ـ ّ ّـر سـبـحــة اإلح ـس ـ ّـاس
ب ـه ــذه ال ــش ـخ ـص ـي ــات ،وألن ـه ــا
ً
ترسم الــواقــع فحكما ستكون
صـ ً
ـدى لمن حــولـنــاّ ،وقــد يرى
ّ
كل قارئ للقصص أنها مرآته
يرى نفسه فيها.

ّ
تمرد وانكسارات
في قصصك انتقاد وتمرد
على العادات والتقاليد ،فهل

فوزية شويش السالم
fawziyalsalem@hotmail.com

د .درية فرحات
قصدت توعية المرأة بالذات وحثها على
رفض هذه العادات؟
لـحـظــة الـكـتــابــة ه ــي لـحـظــة عـفــويــة،
ف ـ ـتـ ــأ تـ ــي والدة ا ل ـ ـك ـ ـل ـ ـمـ ــات م ــر ت ـب ـط ــة
بـ ـ ــاألحـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــس وال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاعـ ـ ــر ،وم ـ ــن
خ ــال ان ـص ـهــار ال ـكــاتــب م ــع تـجــربـتــه،
واالن ـغ ـمــاس فـيـهــا ،ل ــذا ال أتـقـصــد من
ّ
ّ
واجتماعية .من
ثقافية
الكتابة توعية
ّ
عبثية
جـهــة أخـ ــرى ،لـيـســت كـتــابــاتــي
وف ــوض ـ ّ
ـوي ــةّ ،إن ـمــا تـنـطـلــق م ــن تجربة
تـ ـمـ ـت ــزج ب ــال ــنـ ـض ــج وال ـ ـم ـ ـبـ ــادئ ال ـت ــي
اعتنقها ،مــن هنا يمكن ا لـقــول إن في
قصصي تـبــرز الـقـضـيــة االجـتـمــاعـ ّـيــة،
وف ـي ـهــا أرف ـ ــض ب ـعــض ال ـ ـعـ ــادات الـتــي
ت ـصـ ّـور ال ـمــرأة سلعة أو مــن كماليات
ّ
البيتّ .أمــا التوعية فهي عند وصول
ّ
ُ
ال ــن ــص إل ــى الـمـتـلـقــي ،عـنــدهــا يصبح
ً
ملكا لــه ،يتناغم ويتماهى معه وفق
إحساسه وتجربته وفكره.
ما الذي أردت قوله لها؟
أن تنشل نفسها مــن ه ــذا ّ االنـكـســار،
ف ــال ـم ــرأة ال ـت ــي ق ـيــل ف ـي ـهــا إنـ ـه ــا نصف
المجتمع ،والـمــرأة التي دعــت ّ
الديانات
إل ــى تـمـجـيــدهــا ،والـ ـم ــرأة ال ـتــي أنـجـبــت
العظماء ،ليس عليها أن تخضع لذكورية
ّ
المجتمع ،ولرغباته ونزواته ،وأل تكتفي
بـكــونـهــا لــوحــة جميلة تـ ــزدان بــاأللــوان
البهية التي تجذب ذكــوريــة الـ ّـرجــل ،بل
ّ
عليها أن تقتنع بعقلها وحسنها .وكلما
انزوت في قيود المجتمع غير ّ
السليمة،
ّ
دمرت المجتمع ،وأوصلته إلى االنكسار.
ّ
وف ــي الـحـ ّقـيـقــة ه ــي رس ــال ــة إل ــى الــرجــل
ً
أيـضــا ،ألنــه إذا أراد بناء مجتمع سليم
فلن يكون ذلك بمفرده.
لـ ـ ـم ـ ــاذا ق ـ ـصـ ــدت اسـ ـتـ ـعـ ـم ــال أسـ ـل ــوب
األسئلة والرموز من دون تسمية األمور
بأسمائها؟
َّ
يقال إن أجمل الكتب هي التي تثير
الـ ـتـ ـس ــاؤالت ،م ــن ه ـنــا ت ــرك ــت لـلـقــارئ
أن ُيشغل عقله ليكتشف الخبايا في
القصة ،وفي ذلك ابتعاد عن المباشرة
وال ــوض ــوح ،فــالـعـمــل األدب ـ ــي يحتاج
ّ
إل ــى التلميح واإلي ـم ــاء إل ــى كـثـيـ ٍـر من
ُ
المعاني التي يكتمل بناؤها في ذهن

ّ
ّ
ّ
يتحول إلى تعليم
الفطن ،وإل
المتلقي
ِ
وتوجيه.

شهرزاد أمس واليوم
هــل ثـمــة راب ــط بـيــن ش ـه ــرزاد {أل ــف ليلة
وليلة} وشهرزاد قصصك؟
ً
انطالقا من رمزية شهرزاد التي ذكرتها
ً
ّ
سابقا ،فإن ّ
الرابط بين شهرزاد ألف ليلة
ّ
وليلة وشـهــرزاد قصصي ،هو الرغبة في
ّ
ّ
التراث عند ّ
الصباح
التغيير ،ولكن شهرزاد
ٌ ًّ
ُ
فالكالم مباح سرا
سكتت عن الكالم المباح،
ّ ...أمــا في العلن فهو كـ ٌ
ـام غير مباحّ .أما
ِ
ُ
شهرزاد حكاياتي فهذا وقتها لتقول ما في
ِّ
الحب
شجون
خاطرها وما في قلبها من
ِ
َ
ّ
واإلنسانية
الوطن
االنتماء إلى
واأللم  ...من
ِ
ِّ
ْ
أحاسيس الطفولة.
 ...من
ِ
قـصـصــك غ ـيــر م ـح ــددة ب ـم ـكــان مـعـيــن،
فهل هي محاكاة لإلنسان إلى أي مجتمع
انتمى؟
َ ْ
ٌ
لشهرزاد من
حكايات
َ في ْثنايا َ ِ
الكتاب ٌ
معاناتها ومن
هناك ...مواقف من
هنا ومن
ِ
ّ
مجتمعها بقالب ّ
سردي،
فني
أزمتها في
ِ
ِ
ّ ٍ
وإذا كان المكان غير محدد في قصصي
ّ
فألنها تتماهى مع تجربة المرأة في كل
ّ
مـكــان ،وربـمــا ألن المجتمع الـعــربـ ّـي فيه

ّ
الكثير مــن ّ
الصفات المشتركة ،فــإن هذه
الحكايات قد تكون ألي امرأة من المحيط
إلى الخليج ،لكن ال يعني ذلك انتفاء ّ
الربط
ّ
بين الحدث والمكان والزمان في قصصي،
ّ
فقد نلمح إشارات تدل على موقع معين،
ُ
أو تشير إلى زمن ما.
أين انت في قصصك؟
ّ
أنا في كل شهقة من شهقات الحرف ،في
كل همسة من همسات الكالم في قصصي،
هــي تعبير عــن ال ــذات ،وعــن األن ــا عـنــدي،
لـكــن مــا إن تنطلق ه ــذه األن ــا مـعـ ّـبــرة عن
مكنوناتها وما يختلج فيها من مشاعر،
فتصل إلى أنا اآلخر فيقرأ ما كتبته األنا
ّ
ع ـن ـ ّـدي ،أي ي ـحــدث ال ــت ــداخ ــل ب ـيــن األنـ ــا /
والــن ـحــن ،عـنــدهــا أخ ـ ّـرج مــن ّ قصصي وال
أعود فيها كمنتجة للن ّص ،إنما كقارئة له.
ً
ما الجديد الذي تحضرينه راهنا؟
ً
ث ـمــة تـحـضـيــر ي ــوم ــي ت ـقــري ـبــا لعملي
األكــادي ـمــي الـجــامـعــي ال ــذي يـفــرض ّ
علي
ّ
النقدي ،وإعــداد
أن أقــوم بالعمل البحثي
مــا يناسب مــن مـحــاضــرات فــي الجامعة.
ّ
ً
ّ
اإلبداعية فحكما
ّأما بما يتعلق بالكتابة
ّ ً
ينطلق الـحــرف مـعــبــرا عــن أشجاني بين
الفينة والفينة ،أجمعها بين ّ
طيات أوراقي،
ً
ّ
إلى أن تبصر النور الحقا.

أدب القصة واألدب الوجيز
حول التنوع في أسلوبها بين أدب القصة واألدب الوجيز وهل للفكرة دور في
ذلك ،توضح دّ .
درية فرحات« :األدب الوجيز هو الكالم القصير السريع الوصول إلى
ّ
واف بالمقصود .من هنا يمكن
الفهم ،وهو صياغة كالم ّقصير يدل على معنى كثير ٍ
أن يكون للفكرة دور في التنويع بين أدب القصة واألدب الوجيز ،فمتى انتهت الفكرة
ًّ
حبا ّفي التوسيع وتضخيم الحجم».
فال حاجة إلى االستطراد واإلطالة ّ
ّ
ّ
تضيف« :مــن خصائص هــذا النوع أنــه يتمي ّز بالحفاظ على الطبيعة السردية،
ّ
خصية والمكان والزمان وما فيه
من خالل اعتماد عناصر السرد أي الحدث والش
استرجاع واستباق والحوار أو المونولوج ولغة وأسلوب وسارد وزاوية رؤية
من
ّ ّ
واالعتماد على اإليحاء المكثف ،باإلضافة إلى
الحجم
بقصر
صف
يت
ه
لكن
تبئير.
أو
ّ
ّ
ّ
ّ
القصصي المرتبط بالحركة
الجملي
سمتي التلميح واالقتضاب ،واعتماد النفس
والتوتر مع الميل إلــى الحذف واإلضـمــارّ .أمــا لغة القصة فقد تميل إلــى لغة فيها
االنزياح والصورة والخيال».
ّ
ً
تتابع« :ألجل ذلك كان ّ
توجهي نحو التنويع بين القصة والقصة القصيرة جدا.
ويمكن أن نشير إلى ملتقى األدب الوجيز الذي أنتمي إليه في لبنان ،وهو ملتقى
ً
يسعى إلى تأطير هوية القصة القصيرة جدا ،وشعر الومضة».

اكتشاف  40مومياء من العصر البطلمي في صعيد مصر

{منهجية البحث العلمي في العلوم
اإلنسانية واالجتماعية}

القاهرة -أحمد الجمال
وحـضــر اإلع ــان عــن الـكـشــف األث ــري
كل من وزيــرة السياحة المصرية رانيا
المشاط ،ومحافظ المنيا الـلــواء قاسم
ً
حـسـيــن ،مــا يـعـكــس اهـتـمــامــا بتنشيط
الـسـيــاحــة األثــريــة فــي مـصــر ،إذ تعاني
حالة ركود منذ سنوات نتيجة األحداث
الـتــي م ــرت بـهــا ال ـبــاد فــي أع ـقــاب ثــورة
يناير .2011
أوضـ ــح ع ـضــو الـبـعـثــة األث ــري ــة الـتــي
اكتشفت هذه المقابر ،رامــي رسمي ،أن
عــدد الـمــومـيــاوات بـلــغ  40مــومـيــاء ،من
بينها  12مومياء ألطفال وست دفنات
حيوانية والبقية مومياوات ألشخاص
بالغين من الرجال والنساء».
من جانبه ،قال األمين العام للمجلس
األعلى لآلثار المصرية ،مصطفى وزيري،
إن ط ــرائ ــق ال ــدف ــن ت ـن ــوع ــت داخ ـ ــل تـلــك

وزير اآلثار المصري يشرح أهمية االكتشاف األثري لوزيرة السياحة

المقابر بين الدفن داخل توابيت حجرية،
أو خ ـش ـب ـي ــة ،أو دفـ ـن ــات ع ـل ــى أرض ـي ــة
المقبرة ،بينما أشــار مدير آثــار منطقة
تونا الجبل ،فتحي عــوض ،إلى أن هذه
المنطقة «استخدمت كجبانة منذ نهاية
الدولة الحديثة في العصر الفرعوني».
ي ـش ــار إل ــى أن ــه ف ــي  13م ــاي ــو ،2017
اكـتـشـفــت  18مــومـيــاء فــي إح ــدى مقابر
قــريــة «ت ــون ــا ال ـج ـب ــل» ،واع ـت ـب ــرت آن ــذاك
بمنزلة إضافة مهمة إلــى تاريخ القرية
الكبير.

ال تنسني ...رواية إيرانية صادرة عن المجلس األعلى للثقافة في
مصر ،من ضمن المشروع القومي للترجمة ،من تأليف مريم جعفري،
وترجمة هويدا عزت ،ومراجعة وتقديم بديع جمعة.
ال ــرواي ــة وق ـعــت ف ــي خـطــأ جـسـيــم ،ف ــي رأيـ ــي ،بـسـبــب الـتــرجـمــة،
فالمترجمة ارتأت أن تنقل معظم فصول الرواية باللهجة المصرية،
وخلطها مع اللغة العربية ،لكن معظمها جاءت ترجمته بالعامية
ً
ً
المصرية ،مما ّ
سبب ارتباكا كبيرا للقارئ في تلقي النص ،خاصة
للقارئ الخليجي أو العراقي المتجاور والمتعايش مــع الشعب
اإليراني والمدرك ً
تماما لعاداته وتقاليده وأسلوب حياته ،ويفهم
ً
تماما حضارته ،وطريقة التعامل واضحة ومعروفة بين شعوب هذه
ً
ّ
المنطقة ،فبالتالي كان صعبا تقبل طريقة الكالم والتعبير باللهجة
المصرية التي لم تركب على الشخصيات اإليرانية ،ولم تشبهها
في نطقها وأسلوبها بالكالم وردود أفعالها ،كما عكستها اللغة،
وتنافرت تمام التنافر معها ،ألنها ال تشبهها وال تنطبق أو تركب مع
ً
ً
سلوكها ،فاللغة شكال قادرة على أن تقلب صورة المتحدث بها وفقا
للغة التي يتكلم بها ،لكن في الوقت ذاته حين تكون اللغة مكتوبة
ً
فهي تنقل للقارئ إحساسها بالحضارة اآلتية منها وتعكسها تماما.
وحين يكون التحدث باللهجة المصرية ،في كبسة زر ،ستحضر
الشخصية المصرية بكل عاداتها وتقاليدها وأسلوبها وتصرفاتها،
وستتجلى بحضورها المتجسد على الورق ،فكيف يصدق القارئ
ويندمج بالشخصية اإليــرانـيــة المكتوبة ،وهــو يعرف طبيعتها
ً
وطريقة تفكيرها وردود أفعالها ،التي تتعارض تماما مع الحضور
الطاغي للشخصية المصرية بعاداتها وتقاليدها التي تعكسها
ّ
لهجتها في الكتابة المركبة على لسان شخصية إيرانية ،وحتى
الشخصيات اإلنكليزية تتحدث بالعامية المصرية ،مما ينافى مع
شخصياتها؟
اللغة العربية لغة محايدة تجريدية ،ال توحي وال تحيل إلى
جنسية شخصية بعينها ،مثلها مثل اللغة اإلنكليزية ،ألنها ال تنقل
للقارئ شخصية الشعوب مثل اللهجة العامية التي هي روح وجوهر
الشعوب ،فهي منهم وإليهم نابعة من انفعاالتهم وأحاسيسهم التي
ُ
انصهرت ّ
وتلبست ثم ترجمت بها ،لــذا باتت اللهجة "نيجاتيف"
لشخصيتهم مثل الثوب والبسه.
لذا ،كان من الصعب االنسجام والتصديق والقبول بهذا اإليراني
ً
وزوجته اإلنكليزية يتكلمان بالعامية المصرية ،مما فصلني تماما
من االندماج مع أحــداث الرواية التي لم تتطابق لغتها مع منطق
ً
العرق الفارسي ،وبــات التنافر واضـحــا بين ما توحي به اللهجة
المصرية وبين طبيعة الشخصيات اإليرانية ومنطق سلوكياتها،
مما باعد بيني وبينها ،رغم جمال الرواية القائمة على صراعات
واخ ـتــافــات بـيــن ال ـع ــادات والـتـقــالـيــد والـسـلــوك واألدي ـ ــان والـفـكــر،
ً
واختالف الثقافات بين الشرق والغرب ،مما خلق تصادما ما بين
حضارة الشرق وحضارة الغرب.
وهناك الصراع الوجودي النفسي لبطل الرواية "أرسالن"مع ذاته
الضائعة غير المتحققة في أي طريق يسلكه ال يجني من ورائه إال
الخيبات والتعاسة ،برغم أنه ولد ألب تاجر سجاد غني لم يقصر
معه ،فهذا الولد حلم حياته الذي تحقق بعد ثالث بنات ،بالكاد حصل
على الدبلوم ،ولم ُيكمل دراسته الجامعية ،ولم يتحمل مسؤوليات
أي عملّ ،
زوجه والده حتى يتغير سلوكه بمسؤولية الــزواج ،لكنه
ّ
طلق زوجته بعد فترة قصيرة وقرر الهجرة إلى لندن ،وهناك أصبح
ً
مليونيرا من لعب القمار ،وتعرف على "كيت" اإلنكليزية وتزوجها،
وغيرت حياته ،وأصبح ً
ّ
جادا بعمله التجاري ،لكن اختالف الثقافات
والعادات بين الشخصيتين خلق تصادما متصاعدا ،حتى والدة
طفلتهما لم ّ
تقرب بينهما ،وينتهي الصراع بالطالق عندما يكتشف
خيانتها مع شريكه اإلنكليزي ديفيد.
يأخذ الطفلة ويعود إلى طهران ليتزوج فتاة جامعية جميلة،
ّ
وبـعــدهــا يكتشف أنــه عقيم عندما أرادت زوجـتــه أن تخلف منه،
فيطلقها ويأخذ الطفلة معه إلى لندن ،ليضعها في ملجأ للقطاء،
ً
ويشتري مسدسا ليقتل بــه زوجـتــه وعشيقها ديفيد لخداعهما
وغشهما له طوال الوقت.
"يلبد" لهما فــي الشاليه ال ــذي يقضيان فيه شهر العسل بعد
زواجهما ،وحينما يحضران يهاجمهما بالمسدس ويصوبه نحو
ً
ديفيد الذي فوجئ أيضا بمعرفته بعقم أرسالن ،والطفلة ليست ابنته،
ويكتشف أنه مخدوع مثله مثل اإليراني ،وقبل أن تقر كيت بمن هو
والد الطفلة يحصل زلزال مفاجئ ،فينهار الشاليه عليهم ،تموت على
ً
ً
إثره كيت وديفيد ،ويعود أرسالن وحده إلى إيران محطما مهزوما،
وبعد مرور فترة زمنية يكتشف بالمصادفة أن زوجته األولى التي
تزوجها في عشرينياته لم تتزوج من بعده ،فيعود إليها لقبولها
بعقمه ،ومعها يفتح صفحة جديدة للتصالح مع نفسه والرضا
معها من بعد الضياع.

إصدار

تزخر ًمحافظة المنيا في صعيد مصر بكم هائل من اآلثار التي اكتشفت على مدار سنوات طويلة ً
تاريخيا ،قبل أن يضاف إلى هذا الرصيد الكبير اكتشاف جديد أعلنت عنه وزارة اآلثار المصرية أخيرا،
وهو عبارة عن مقابر أثرية تضم  40مومياء ترجع إلى العصر البطلمي.

أعلنت وزارة اآلثار المصرية اكتشاف
 40مومياء فــي قــريــة {تــونــا الجبل} في
محافظة المنيا بصعيد مصر ،في مقابر
عائلية تنتمي إلى الطبقة الوسطى في
مصر إبــان عهد البطالمة ( 30-305قبل
الميالد).
وخالل مؤتمر صحافي ُعقد في موقع
االك ـت ـشــاف ،ق ــال وزي ــر اآلث ــار الـمـصــري،
خــالــد العناني ،إن {المقابر لعائلة من
الـفـئــة الــراقـيــة مــن الطبقة الــوسـطــى في
المجتمع ،وتتكون مــن حـجــرات للدفن،
فــي داخ ـل ـهــا مــوم ـيــاوات ألش ـخــاص في
مــراحــل عمرية مختلفة ،وهــي فــي حالة
جيدة من الحفظ ،ومن بينها مومياوات
ألطفال بعضها ملفوف بلفائف كتانية،
والبعض اآلخــر يحمل كتابات بالخط
الديموطيقي}.

ال تنسني

جانب من المومياوات المكتشفة

تونا الجبل ...قرية البركة وأرض اآللهة
تقع قرية «تونا الجبل» غــرب مدينة «ملوي» في
محافظة المنيا ،وقد ُعرفت في زمن الفراعنة باسم
«تاونس» ،ثم تغير اسمها ليصبح «تاحنت» في عهد
الرومان ،واالسمان يعنيان «البركة».
واشتهرت هذه المنطقة باالكتشافات األثرية منذ
حقبة الثالثينيات من القرن الماضي ،حين نجحت
بعثة أثرية تابعة لجامعة القاهرة ،في اكتشاف آثار
بها تعود إلــى حقبة ما قبل ميالد السيد المسيح
(عليه السالم).
وأحد أبرز المعالم األثرية في هذه القرية ،مقبرة
ب ـي ـتــوزيــرس ال ـت ــي ي ــرج ــع تــاري ـخ ـهــا إلـ ــى عـ ــام 300
قـبــل ال ـم ـيــاد ،وكـ ــان صــاحـبـهــا ب ـي ـتــوزيــرس يشغل
وظيفة كبير كهنة اإللــه «تحوت» ،ويمتزج في هذه
ً
المقبرة الفن الهيليني والفن المصري ،خصوصا
في المقصورة األمامية ،التي ُرسمت عليها مظاهر
الحياة اليومية .أمــا الحجرة الثانية فنقشت فيها
رسوم معظم اآللهة المصرية القديمة لذلك تشتهر
هذه المنطقة بأنها أرض اآللهة.
ً
ثمة أيضا مقبرة تحمل اسم «أزادورا» ،وترجع إلى

عصر اإلمـبــراطــور هــاديــريــان ،وهــي لفتاة يونانية
كــا نــت تسكن الضفة الغربية مــن نهر النيل ،و كــان
والدها حاكم اإلقليم ،وقعت في غرام ضابط مصري
تعرفت إليه خالل حفلة عرس في مدينة األشمونين،
ودارت بينهما أجمل وأروع قصة حب عرفها التاريخ
القديم ،وحين علم والدها باألمر منعها عن حبيبها،
فقررت االنتحار من دون علم األخير.
كذلك ثمة جبانة دفن اإلله «تحوت» ،وهي ممتدة
تحت األرض إلــى مسافة كبيرة ،وكانت مخصصة
لــدفــن اإلل ــه تـحــوت (ال ـقــرد والـطــائــر أب ــو مـنـجــل) إلــه
الحكمة والـمـعــرفــة ،وقــد أنـشــئ فــي أحــد الـســراديــب
متحف يضم مقتنيات ُوج ــدت فــي هــذه السراديب
الممتدة ،من بينها قــردة البابون المحنطة وطائر
أبو منجل المحنط.
وفي المنطقة ذاتها ،توجد الساقية الرومانية التي
ترجع إلى العصر الروماني ،وقد بنيت من الطوب
الصلب األ حـمــر لتطهير الطائر المقدس أيبس أو
القرد ،ولها ساللم تــؤدي إلــى أسفل ،ويبلغ عمقها
نحو  200قدم.

صدر عن دار الفارابي كتاب «منهجية البحث العلمي في العلوم
اإلنسانية واالجتماعية» للبروفيسور زكي حسين جمعة.
ّ
تقوم فكرة هذا الكتاب على مسلمة بسيطة ،وهي أن ال فــرار من
المعرفة سواء منها البسيطة أو العلمية ،وبالتالي ال فرار من البحث
ً
وخصوصا منه العلمي؛ إذ إن المعرفة تتطور وتتطور معها األدوات
والوسائل التي بواسطتها يمكن الحصول على ما نحتاج إليه من
المعلومات.
والالفت في هذا المضمار أن التطور الذي أحدثته العلوم الطبيعية،
وبالخصوص فيزياء الكم ،وما وصلنا إليه من أدوات رقمية حاكمة ،لم
يرافقه تطور نوعي يلحظ في البحوث العلمية في العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،ما يطرح السؤال حول ما إذا كانت هذه العلوم تعاني
ّ
مأزق السلفية الفكرية ،أو أنها ُقادرة على تخطي هذا المأزق.
ّ
إذا كان الواقع المعيش قد زخر بكثير من التطورات ،فإن ذلك يحتم
النظر بالعمق إ لــى منهجية البحث العلمي فــي العلوم اإلنسانية
واالجـتـمــاعـيــة ،ومــا إذا كــان ال بــد مــن إح ــداث خــرق مــا أو تـطــور في
هذا األمر.

توابل ةديرجلا

•
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مزاج

أخبار النجوم

هادي خليل في «بلبلة» حول العالم

بمعية الفنان طارق العلي
عقدت الشيخة انتصار سالم ً
الصباحً ،
والمخرج رمضان خسروه ،مؤتمرا صحافيا للحديث عن التجربة
السينمائية الرابعة للفرقة السينمائية األولى «ساعة زمان».
الفي الشمري

ال أظن أنني
سأخسر
مع رمضان
خسروه
طارق العلي

أعـ ـلـ ـن ــت رئـ ـيـ ـس ــة وم ــؤسـ ـس ــة ش ــرك ــة
دار ال ـلــؤلــؤة لــإن ـتــاج ال ـف ـنــي وال ـفــرقــة
السينمائية األو ل ــى الشيخة انتصار
سالم العلي الصباح انطالق العروض
ا لــر سـمـيــة لفيلم " ســا عــة ز م ــان" فــي 21
من الجاري في دور السينما الكويتية.
وأع ـ ــرب ـ ــت ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ،فـ ــي ال ـم ــؤت ـم ــر
ال ـص ـح ــاف ــي الـ ـ ــذي ع ـق ــد صـ ـب ــاح أم ــس
بفندق الجميرا ،بحضور بطل الفيلم
الفنان طارق العلي والمخرج رمضان
خـ ـس ــروه ،ع ــن س ـعــادت ـهــا ب ــراب ــع أف ــام
ال ـف ــرق ــة ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة األول ـ ـ ــى "س ــاع ــة
زم ـ ـ ــان" ،م ـب ـي ـنــة أن ـه ــا ت ــول ــي اه ـت ـمــامــا
كبيرا بالسينما ،لذلك هي تركز على
االرت ـقــاء بــالـفــن ومــا يـقــدم فــي الساحة
ا ل ـف ـن ـي ــة ،ال س ـي ـم ــا أن ب ـع ــض األ عـ ـم ــال
التلفزيونية تقدم الشخصية الكويتية
ً
ب ـش ـكــل م ـج ـحــف جـ ـ ــدا ،م ــع ال ـع ـل ــم ب ــأن
المجتمع يــز خــر بالعديد مــن األ شـيــاء
ً
الـجـمـيـلــة ،الـتــي لــم تـلــق اهـتـمــامــا على
ال ـش ــاش ــة ال ـص ـغ ـي ــرة ،م ـمــا دف ـع ـنــا إلــى
ال ـع ـمــل ب ــدأب الس ـت ـح ـضــار إيـجــابـيــات
الـشـخـصـيــة الـكــويـتـيــة وإبـ ــراز مــواطــن
الجمال سينمائيا.
وتحدثت الصباح عن مشاركة النجم
طارق العلي ،مشيرة إلى أنه أدى دوره
ب ـحــرف ـيــة ع ــال ـي ــة ،وب ــال ــرغ ــم م ــن قـيــامــه
بشخصية تراجيدية مغايرة ألدواره
ا لـســا بـقــة ،فــإ نــه فـنــان متمكن ،استطاع
أن يـحـقــق ال ـن ـجــاح وال ـت ـم ـيــز ك ـعــادتــه،
واتضح إحساسه بالمسؤولية وحسه
ال ـف ـن ــي ،ف ـك ــان ي ـس ـت ـط ـيــع ال ـف ـص ــل بـيــن
الشخصية ا لـتــي يؤديها وشخصيته
الطبيعية".
و حــول تدخالتها في تحديد مسار
فريق العمل ،أجابت الصباح ":ليس من
المفروض أن أتدخل في األمور الفنية،
وأ نــا ال أ تــد خــل ،ولكنني ال أ تــوا نــى عن
إ بــداء رأ يــي كمتابعة للفيلم ،من خالل
طــرح وجهة نظر شمولية على العمل
الفني".
وفيما يتعلق باألرباح المادية التي
تحققها األفالم الكويتية ،قالت إنه من
الـصـعــب تـحـقـيــق مـكــاســب مــاديــة ،ألنــه
ي ــوج ــد ف ــي ال ـك ــوي ــت س ــوق سـيـنـمــائـيــة
ض ـخ ـم ــة ،ل ـك ــن ن ـت ـط ـلــع إل ـ ــى ح ــال ــة مــن
ا لـنـهــوض واالزد ه ــار السينمائي ،كما
يـ ـح ــدث ف ــي ال ـخ ـل ـي ــج ،خ ـص ــوص ــا بـعــد
التطور الحاصل في المملكة العربية
السعودية".
وع ــن أس ـب ــاب ت ـحــديــد م ــوع ــد عــرض
الـفـيـلــم فــي ف ـبــرايــر ،قــالــت" :ارتــأي ـنــا أن
يكون العرض بالتزامن مع االحتفاالت
الــوطـنـيــة ،فـهــو األف ـضــل ،وق ــد عرضنا
في العام الماضي فيلم "سرب الحمام"
ً
ً
وحقق نجاحا كبيرا  ،والكل اتفق على
هذا الموعد".
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق بـ ــالـ ــرقـ ــابـ ــة ،ذكـ ــرت
الـشـيـخــة ان ـت ـص ــار" :أن ال ــرق ــاب ــة كــانــت
متساهلة جدا في التعامل معهم".

الفيلم يدعو
إلى األخذ
بزمام األمور
قبل فوات
سينما حقيقية
األوان
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ت ـ ـ ـحـ ـ ــدث مـ ـ ــديـ ـ ــر ال ـ ـفـ ــرقـ ــة
خسروه

هادي خليل

الشيخة انتصار الصباح متوسطة طارق العلي ورمضان خسروه
السينمائية األولى مخرج فيلم ساعة
زمان ،المخرج رمضان خسروه:
" مـ ـن ــذ أن بـ ــدأ نـ ــا فـ ــي ط ــر ي ــق ا ل ـع ـمــل
السينمائي ،عملت الفرقة جاهدة على
صناعة األ فــام بشكل مكثف ومغاير،
وال أن ـســى مــا قــالـتــه الـشـيـخــة انـتـصــار
فــي أ ثـنــاء إ نـتــاج فيلم "حبيب األرض"،
وذ كــرت حينها أن الفيلم سيكون نواة
ل ـبــدايــة سـيـنـمــا حـقـيـقـيــة ف ــي ال ـكــويــت،
تبعه فيلم "ا لـعـتــر" ،و تــاه فيلم " ســرب
الحمام" ،قبل أن يظهر المولود الرابع،
وهو الفيلم الجديد "ساعة زمان" ،فكان
ً
هذا اإلنتاج محفزا لمضاعفة األعمال
السينمائية.
وامـ ـت ــدح خ ـس ــروه إم ـك ــان ــات ال ـف ـنــان
طارق العلي التي استفزته كثيرا ،إلى
ج ــا ن ــب م ــرو ن ـت ــه ف ــي األداء و تــوا ض ـعــه
ً
فــي التعامل معه شخصيا و مــع فريق
العمل كله".
وتابع" :هناك نقطة ّ
تحول في مسيرة
كل فنان ،وطارق كان مستعدا لالنتقال
م ــن ال ـكــوم ـيــديــا إل ــى ال ـتــراج ـيــديــا ،كما
نجح الفنان داود حسين العام الماضي
فــي تحقيق نقلة نــو عـيــة فــي مسيرته،
عبر مشاركته بالفيلم الوطني "سرب
ّ
الحمام" ،ومن بعده أطل بدور تراجيدي
ً
في مسلسل "عبرة شارع" ،الفتا إلى أن
انـتـقــال الـفـنــان مــن مــرحـلــة إلــى مرحلة
أخ ــرى ُم ـغــايــرة يـمـنـحــه االس ـت ـمــرار في
العطاء "،و هــذا ال يعني أن يتخلى عن
اللون ا لــذي يحبه ،وإذا أرد نــا الحديث
عن الفنانين الكبار ،فسنجد أن الفنان
عبدالحسين عـبــدا لــر ضــا شـهــد مــرا حــل
انتقالية مهمة في حياته ،وكذلك الفنان
عادل إمام.

وح ـ ـ ــول مـ ـضـ ـم ــون الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ،قـ ـ ــال إن
األحداث تدور في قالب إنساني ،حول
ش ـخ ــص كـ ــان ي ـظ ــن أن ال ـح ـي ــاة تـسـيــر
على هواه ،وأنه يستطيع أن يحسم كل
شيء في ساعة زمان ،قبل أن يصطدم
بصخرة القدر والحظ العاثر ،ليدخل
مغامرة محفوفة بالشقاء والمعاناة،
وأمور لم تكن في الحسبان".
وتـ ـ ــابـ ـ ــع ":ال ـف ـي ـل ــم ي ـت ـض ـم ــن رس ــال ــة
ج ـم ـي ـلــة ت ـت ـل ـخــص ب ــوج ــوب اق ـت ـن ــاص
الـ ـف ــرص ــة وعـ ـ ــدم الـ ــركـ ــون إل ـ ــى ال ـك ـســل
وال ـت ـهــاون ،واألخ ــذ بــزمــام األم ــور قبل
فوات األوان".

ثوب جديد
أما بطل الفيلم الفنان طارق العلي،
فقد أعرب عن سعادته بالمشاركة في
هــذا العمل ا لــرا بــع للفرقة السينمائية
األولى ،السيما أنه سيقدمه للجمهور
ب ـ ـثـ ــوب جـ ــديـ ــد ،م ـت ـق ــدم ــا الـ ـشـ ـك ــر إل ــى
ً
الشيخة انتصار العلي ،وواصفا إياها
ب ـ "أ خــت ا لـشـبــاب" ،التي ال تنفك تقدم
الدعم لكل موهبة كويتية.
ً
وأضافّ ":
تعودت دائما على أال أقدم
ً
أع ـم ــاال فـنـيــة م ــا ل ــم تـكــن م ــن إنـتــاجــي،
كما حرصت على المشاركة مع أسماء
مميزة؛ سواء في السينما أو المسرح
أو التلفزيون ،لكن شدني المخرج
رمضان خسروه ،ألنه ُمغامر وأنا
أحب المغامرة ،وقد ُعرف عني أني
أبحث عن المميزين وأعمل معهم،
فأنا ال يهمني تاريخ من أعمل معه،
بــل إن الـمـهــم ع ـنــدي هــو م ــاذا قــدم
هذا الفنان أو المخرج.

و عــن طريقة اال سـتـعــداد للشخصية
التي أداها في الفيلم قال ":لم ّ
أقد م من
ً
ً
قبل دورا تراجيديا في السينما ،لذلك
خضعت لدورة تدريب مع فريق "ساعة
ً
ً
ز مــان" ،وتضمنت برنامجا مكثفا عن
الـتـعـبـيــر ال ـحــركــي وال ـت ـنــوع ف ــي األداء
وكيفية إيصال اإلحساس ،مؤكدا أنه ال
يخجل من الدخول في ورش التدريب،
حتى بعد هذا المشوار الطويل.
وعن لجنة الرقابة في وزارة اإلعالم،
ق ــال ال ـع ـلــي" :أن ــا مـتـشــوق لـسـمــاع آراء
ال ـج ـم ـهــور حـ ــول هـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة ،وفــي
الوقت ذاته حزين لوضع الرقابة ،ففي
ال ـس ــاب ــق ت ـم ـي ــزت ال ـك ــوي ــت ب ـمــرون ـت ـهــا
الــرقــاب ـيــة ،بـيـنـمــا نـعــانــي اآلن مــزاجـيــة
الرقيب".
وع ــن م ــدى ال ـت ــزام ــه ،وع ــدم خــروجــه
ّ
ع ــن الـ ـن ــص ،ع ــل ــق ب ــالـ ـق ــول ":الـسـيـنـمــا
تختلف عــن المسرح ،وأ نــا فنان ألتزم
بالنص ،ولكن هذا ال يعني أنه ال تدور
بعض النقاشات بين الفنان والمخرج
والـكــاتــب فــي الـبــروفــات ،لــوضــع بعض
ال ـل ـم ـس ــات ع ـل ــى الـ ـن ــص ق ـب ــل ال ـظ ـه ــور
بـصـيـغـتــه ال ـن ـه ــائ ـي ــة" .وخ ـت ــم حــدي ـثــه:
"س ـل ـم ـ ُـت ن ـف ـســي ل ـل ـم ـخــرج ف ــي (س ــاع ــة
زمـ ـ ـ ــان) ،وال أظ ـ ــن أنـ ـن ــي س ــأخ ـس ــر مــع
رمضان خسروه".

فرق العمل

ّ
ً
بعدما حل ضيفا على برنامج {ديو المشاهير} حيث أضاف
ّ
ًّ
جوا من الحماسة والبهجة ،وبعد إحيائه سهرة إلى جانب كل
من ملحم زين ومايا دياب في المكسيك ،أطلق نجم الفولكلور
اللبناني هادي خليل أغنية جديدة بعنوان {بلبلة} على قناته
ّ
ّ
الرقمية كافة.
الرسمية على {يوتيوب} وعلى المتاجر
ّ
األغنية رومانسية فيها غزل وشعر من كلمات عامر لوند،
ألحان سليم سالمة وتوزيع عمر ّ
صباغ ،وتقول« :بلبلة ،عملت
عالكوكب بلبلة ،ويلي ويلي ،ياعيوني فيها تغزلي ،يانجوم ع
األرض انزلو ،شوفولي شو وضعو الحلو ،ورد اللي هزيتو إلو
هزيتو لشمو ،جمالك يا أما بال ،ياويلي قاتلني الحال ،والقلب
بالحب ابتال ،وبموت بس ّ
ضمو ....لوالكي ما عشت الدنيي،
لوالكي بحالكي ما شافت عيني»....
ّ
حالي ًا إلكمال جولته ّ
ويستعد هادي خليل ّ
الفنية حول العالم،
ّ
ّ
ّ
فبعد الواليات المتحدة األميركية سيتوجه إلى قطر ثم إلى
الكويت وبعدها إلى إنكلترا.

حنان سع د ِّ
تسجل
«ما تكملش كالمك»

حنان سعد
عادتحنان سعد من جولة في أوروبا أقامت خاللها حفالت
ّ
عدة ،آخرها في السويدّ ،
ثم توجهت إلى مدينة القاهرة من أجل
تسجيل أغنية جديدة واختارت أن تكون هذه المرة باللهجة
المصرية.
وتستعد الفنانة اللبنانية إلطالق األغنية بعنوان {ما تكملش
ً
كالمك} قريبا ،وهي من كلمات الشاعر نبيل أفيوني وألحان
عمرو أحمد ،وسجلتها في استوديو حاتم أحمد في القاهرة.
وحصلت الفنانة على تكريم في القاهرة من اللواء مصطفى
حسن عبد العظيم ،وعــادت إلى لبنان لتحيي حفالت غنائية
وتصوير األغنية على طريقة الفيديو كليب.

سيرين عبد النور تؤيد إليسا
في تشجيع الصحة النفسية

ينتمي فيلم "ساعة زمــان" إلــى فئة التشويق والمغامرة ،وهــو من إنتاج ورؤيــة
الشيخة انتصار الصباح ،وفكرة وإخراج رمضان خسروه ،وسيناريو وحوار محمد
عواد الشمري ،وإشراف عام أحمد األميري ،ومدير التصوير جون الشرقاوي ،وموسيقى
عمرو راضــي ،ومكياج ســارة فاضل وشهد العلي ،إضافة إلــى مجموعة واعــدة من
َّ
المكون من ممثلين ومساعدي مخرج ومصورين تخرجوا في الفرقة
الفريق الفني،
السينمائية األولى.
والفيلم مــن بطولة الفنان طــارق العلي ،إلــى جــانــب محمد جــابــر "الـعـيــدروســي"
وجمال الردهان ومحمد الحملي وهبة الدري ،فضال عن مشاركة كوكبة أخرى كبيرة
من الفنانين وخريجي الفرقة.

ترويج النجوم أعمالهم على «فيسبوك»...
صفحات بأسماء الشخصيات ودعاية مبكرة

سيرين عبد النور
بعدما ّ
شجعتإليسا متابعيها على زيارة الطبيب النفسي
ّ
لالطمئنان على صحتهم ،أكــدتسيرين عبد النور موافقتها
ّ
على كل ما قالته زميلتها في هذا الشأن ،وعلقت« :أوافقك على
كل كلمة ،وأزيد أن إحساسك وصوتك يساعدان على أن تكون
ً
صحتنا النفسية بخير! الحمد لله على سالمتك .نحبك كثيرا».
ُيــذكــر أن حـمـلــة إلـيـســا ج ــاءت بـعــد الـحـمـلــة ال ـتــي أطلقتها
نجمات ،في حفل توزيع جوائز الـ «غرامي» ،من أجل دعم الصحة
النفسية.

ّ
يستغل فنانون مصريون «فيسبوك» للترويج ألعمالهم الجديدة ًوالشخصيات التي
يقدمونها ،كذلك اتخذت شركات إنتاج الخطوة نفسها ،خصوصا أن الموقع أكبر
ً
منصة اجتماعية تلقى تفاعال داخل مصر من الفئات المختلفة في المجتمع .واعتمدت
غالبية الحمالت على الترويج المدفوع أو على دعم صفحات شهيرة ،وحظيت
بتفاوت متباين بين الجمهور.

هيام أبو شديد ودانييال رحمة
في مسلسل رمضاني

القاهرة – هيثم عسران
اتفقت الشركة المنتجة ل ـ ـ { »122ألحمد داود
وط ـ ـ ــارق ل ـط ـفــي م ــع ال ـق ـي ـم ـيــن ع ـل ــى اث ـن ـت ـيــن مــن
صفحات الكوميكس الساخرة على نشر مقاطع
عن شخصيات الفيلم.
ونشرت المقاطع بكثافة في األيــام األولــى من
ط ــرح الـفـيـلــم ،وه ــو م ــا ل ــم تـحــظ ب ــه أف ــام آخ ــرى
طرحت في التوقيت نفسه.
َّ
وكثفت الشركة المنتجة من نشر الكوميكس
ً
خــال أيــام اإلج ــازات ،إذ القــت انـتـشــارا بين رواد
«فيسبوك» ،كذلك قامت بحملة ترويجية مدفوعة
مـ ــن خ ـ ــال ص ـف ـحــة ال ـف ـي ـل ــم الـ ـت ــي ت ـف ــاع ــل مـعـهــا
الجمهور.
أما أبطال «أبــو العروسة  »2فأنشؤوا صفحة
على «فيسبوك» باسم «عبد الحميد منصور جاد
الـلــه» ،وهــو اســم شخصية سيد رجــب ،ذلــك بعد
التفاعل الكبير الــذي القته عبر مواقع التواصل
االجتماعي مع الحلقات األول ــى ،وجــاء الترويج
للصفحة من خالل الصفحة الرسمية لقناة DMC
ً
التي تعرض المسلسل حصريا.
وحظيت الصفحة بتفاعل كبير على مواقع
ً
التواصل االجتماعي فور إطالقها ،خصوصا بعد
التفاعل مع الشخصية التي تصدرت التعليقات
على مشاهد المسلسل ،ثم تراجعت بشكل ملحوظ.

وأنـشــأ أكــرم حسني صفحة {أبــو شنب} على
ً
{ف ـي ـس ـبــوك} ،تــزام ـنــا م ــع إط ــاق ــه حـمـلــة م ــن أجــل
ً
التوعية بمخاطر الزيادة السكانية أخيرا ،يؤدي
ً
فيها شخصية بــاالســم الـمــذكــور ،فالقت تفاعال
وتعليقات عدة بين مؤيد ومعارض.
أم ــا صــانـعــو {ق ـيــد عــائ ـلــي} فــأن ـشــؤوا صفحة
باسم المسلسل على {فيسبوك} قبل أكثر من ستة
ً
أسابيع على انطالق عرضه حرصا على الترويج
ً
له ،ونشروا صورا للفنانين المشاركين بأسماء
شخصياتهم ،باإلضافة إلى لقطات محدودة من
الكواليس.
كذلك حــرص الصانعون على نشر الكواليس
ً
بــأس ـمــاء األبـ ـط ــال ح ــرص ــا ع ـلــى ن ـفــي اإلش ــاع ــات
التي الحقت العمل حــول توقفه بسبب األزمــات
اإلن ـتــاج ـيــة واالن ـس ـح ــاب ــات م ــن أب ـطــالــه ألس ـبــاب
إنـتــاجـيــة وتسويقية ولـخــافــات ح ــول تفاصيل
بعض األدوار في المسلسل.
ك ــذل ــك اع ـت ـم ــد أح ـم ــد أم ـي ــن ع ـل ــى {ف ـي ـس ـبــوك}
ً
مستعينا بصفحته الشخصية للترويج لصفحته
الـجــديــدة {أمـيــن وشــركــاه} الـتــي ينطلق عرضها
ً
قــريـبــا لـتـعــرض عـلــى الـشــاشــات فــي وق ــت الحــق،
ّ
كذلك روج أبطال العرض للصفحة عبر حساباتهم
الشخصية.

سيد رجب

رأي خبير
أكد خبير مواقع التواصل االجتماعي أحمد
اسماعيل ،أن الحمالت الترويجية عبر {فيسبوك}
أو غيره من مواقع التواصل االجتماعي لم تعد
تعتمد على التوجيه والــوصــول إلــى الجماهير
ً
الـمـسـتـهــدفــة م ـب ــاش ــرة ،م ـش ـي ــرا إل ــى أن تـعــديــل
ً
سـيــاســات الخصوصية وغـيــرهــا أث ــر سـلـبــا في
الحمالت الترويجية حتى المدفوع منها.
وأكد اسماعيل أن زيادة عدد متابعي صفحات
الفيلم أو المسلسل لم تعد معيار النجاح الوحيد
ولكن التفاعل على الصفحات ونسب المشاهدة
اإللكترونية باإلضافة إلــى نسب المشاهدة في
ً
الـبــث الـمـبــاشــر للحلقات عـلــى الـشــاشــات ،الفـتــا

ً
إلى أن دراسات السوق راهنا تعتمد على تحليل
التعليقات المختلفة ا لـمــدو نــة على الصفحات
والمرتبطة بمدى االهتمام بمتابعة العمل.
ً
ً
كذلك أشار إلى أن جــزءا رئيسا من الحمالت
ال ــدع ــائ ـي ــة ل ــأع ـم ــال ال ـف ـن ـيــة أص ـب ــح ي ـق ــوم على
ً
ال ـتــرويــج اإلل ـك ـتــرونــي ،خـصــوصــا فــي مخاطبة
ً
ال ـشــرائــح األك ـثــر اس ـت ـخــدامــا ل ـمــواقــع الـتــواصــل
ً
االجتماعي ،مؤكدا أن مساحة استهداف جمهور
{فيسبوك} زادت ووصلت إلى أكثر من % 1000
خ ــال آخ ــر عــامـيــن ،ال سيما مــع وج ــود شــرائــح
عمرية أكبر تستخدمه.

دانييال رحمة وهيام أبو شديد
ن ـشــرت الـمـمـثـلــة ه ـيــام أب ــو شــديــد عـلــى حـســابـهــا الــرسـمــي
على {إنستغرام} بعض الـصــور مــن أج ــواء تصوير المسلسل
الــرمـضــانــي ال ــذي ت ــؤدي بطولته إلــى جــانــب نخبة مــن وجــوه
التمثيل نذكر منهم :باسل خياط ،ودانييال رحمة ،ونقوال دانيال،
وهيام أبو شديد ،وغيرهم.
هيام أبو شديد ونقوال دانيال يؤديان دور والــدي دانييال
رحـمــة فــي المسلسل ال ــذي ُيـصـ َّـور فــي لبنان مــن إنـتــاج شركة
{إيغل فيلمز}.
وتجسد رحمة شخصية محامية ،أنيقة وذكية وستجمعها
مرة جديدة قصة حب مع باسل خياط ،وذلك بعد قصة حبهما
في {تانغو} في رمضان الفائت.

fitness
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مسكنات األلم هذه تؤذي قلبك!
ً
يصبح استعمال مسكنات األلم مصدرا للقلق بالنسبة إلى األشخاص الذين يأخذونها فترة
طويلة أو يكونون ّ
معرضين لبعض المخاطر الصحية.
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األخـ ـ ـي ـ ــرة ،تـ ـع ــددت
ال ــدراس ــات ال ـتــي طــرحــت م ـخ ــاوف من
احـ ـتـ ـم ــال أن ت ــزي ــد م ـخ ــاط ــر اإلص ــاب ــة
بمشاكل في القلب واألوعـيــة الدموية،
م ـث ــل الـ ـن ــوب ــات ال ـق ـل ـب ـي ــة وال ـج ـل ـط ــات
الدماغية ،بسبب مسكنات ألــم شائعة
كمضادات االلتهاب غير الستيرويدية.
ُ
ن ـشــرت دراس ــة جــديــدة فــي {المجلة
الطبية البريطانية} ويبدو أنها تؤكد
وج ــود راب ــط بين تلك المخاطر وبين
مضادات االلتهاب غير الستيرويدية،
ك ــذل ــك ذك ـ ــرت أن دواء الــديـكـلــوفـيـنــاك
ً
(فــولـتــاريــن) تـحــديــدا يــرتـبــط بمخاطر
م ـع ـي ـنــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ص ـح ــة ال ـق ـلــب
واألوعية الدموية أكثر من أدوية أخرى
م ــن ال ـف ـئــة ن ـف ـس ـهــا.اك ـت ـش ـفــت ال ــدراس ــة
أن األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن ي ــأخ ــذون دواء
ال ــدي ـك ـل ــوف ـي ـن ــاك ،الـ ـ ــذي ُي ـس ـت ـع ـمــل فــي
الـ ـح ــاالت ال ـن ـمــوذج ـيــة لـتـسـكـيــن األل ــم
العضلي العظمي ومعالجة أمراض مثل
التهاب المفاصل وال ـصــداع النصفي،
كانوا أكثر عرضة بنسبة  % 50لمشاكل
القلب واألوعـيــة الدموية (بما في ذلك
ال ـج ـل ـط ــات ال ــدم ــاغ ـي ــة ،وع ـ ــدم ان ـت ـظــام
ضربات القلب ،وقصور القلب ،والنوبات
القلبية ،والوفاة بسبب مشاكل القلب)
ً
مقارنة باألشخاص الــذيــن لــم يأخذوا
أي أدوي ــة مــن نــوع م ـضــادات االلتهاب
غير الستيرويدية.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،كـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــو دواء
الديكلوفيناك أكثر عرضة لمشاكل
القلب واألوع ـيــة الــدمــويــة من
األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن ك ــان ــوا
ي ــأخ ــذون اإلي ـبــوبــروف ـيــن
(أدف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل) بـ ـنـ ـسـ ـب ــة 20
 ،%و م ــن مستخدمي
دواء ن ــا ب ــرو كـ ـسـ ـي ــن
(أل ـ ـي ـ ــف) ب ـن ـس ـب ــة 30
 .%فــي الــوقــت نفسه،
ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــو
الــدي ـك ـلــوف ـي ـنــاك أكـثــر
عرضة لمخاطر القلب
واألوع ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ــدم ــوي ــة
بنسبة  % 20من أولئك
الذين أخذوا األسيتامينوفين

إذا زادت جرعات
مضادات االلتهاب
غير الستيرويدية
ال مفر من أن
تزيد المخاطر
ً
المطروحة أيضا

(مسكنات ألــم مــوجــودة فــي التيلينول
وتختلف عــن م ـضــادات االلـتـهــاب غير
الستيرويدية).
يقول الدكتور كريستيان راف ،مدير
قسم أمراض القلب العامة في مستشفى
مساعد
{بريغهام} للنساء وأستاذ طب
ِ
في كلية الطب التابعة لجامعة هارفارد:
{"تـ ـب ــدو هـ ــذه الـ ــدراسـ ــة ال ـم ـب ـن ـيــة عـلــى
ً
المراقبة مثيرة لالهتمام فعال ،من وجهة
ن ـظــري عـلــى األقـ ــل ،وه ــي تـتـمــاشــى مع
البيانات التي طرحتها تجارب عيادية
ودراســات سابقة .فقد ّ
{تبين أن جميع
مضادات االلتهاب غير الستيرويدية،
ً
علما بأن أنواعها متعددة ،تزيد خطر
اإلصابة بحوادث قلبية معاكسة} .لكن
ً
كشفت الدراسة أيضا أن المخاطر التي
تطرحها تلك المضادات الفردية ،مثل
الديكلوفيناك ،ربما ال تكون متساوية}
رب ـمــا تـســاعــد ه ــذه الـمـعـلــومــة األط ـبــاء
على تحديد نوع المضادات الذي يجب
أن يصفوه للمرضى مــن أجــل تقليص
المخاطر المطروحة.

القلق من المخاطر مبرر؟
ي ـ ــأخ ـ ــذ مـ ـعـ ـظ ــم ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس م ـس ـك ـن ــات
أل ــم م ــن ن ــوع مـ ـض ــادات االل ـت ـه ــاب غير
الـسـتـيــرويــديــة ف ــي مــرحـلــة مـعـيـنــة من
ح ـي ــات ـه ــم (اإليـ ـب ــوب ــروفـ ـي ــن ل ـم ـعــال ـجــة
ال ـص ــداع أو االلـ ـت ــواء ،والـنــابــروكـسـيــن
الس ـت ـهــداف األل ــم ال ـع ـض ـلــي) .لـكــن بعد
قراءة نتائج الدراسة ،ربما تتساءل إلى
أي حد تطرح هذه األدوية مخاطر على
صحتك .واأله ــم مــن ذل ــك ،هــل يجب أن
توقف أخذها؟
يقول راف إن معظم الناس يجب أال
يوقفوا العالج{ :صحيح أن هذه األدوية
تـنـجــح فــي تخفيف األلـ ــم ،لـكــن تتعلق
المسألة األساسية بالسؤال التالي :هل
تـجـعــل الـمــرضــى يـتـعــرضــون ل ـحــوادث
قلبية ووعائية معاكسة ،ال سيما مع
التقدم في السن؟ تشير األدلة المتاحة
حتى اآلن إلــى أنـهــا تـطــرح هــذا الشكل
من المخاطر} .لكن ال بد من وضع تلك
ال ـم ـخــاطــر ف ــي س ـيــاق ـهــا الـصـحـيــح.

ً
تبقى المخاطر المطروحة ضئيلة جدا
بالنسبة إلــى معظم األشـخــاص الذين
ً
يستعملون تلك األدوية مؤقتا.
ً
ً
ً
إذا ك ـن ــت ش ـخ ـص ــا س ـل ـي ـم ــا ع ـمــومــا
وك ـن ــت ت ــأخ ــذ مـ ـض ــادات االل ـت ـه ــاب غير
الستيرويدية من وقت إلى آخر ،لبضعة
أيــام في كل مــرة ،ال داعــي للقلق من تلك
اآلث ــار الجانبية المحتملة .يـقــول راف:
{أخبر مرضاي بــأن نسبة الخطر تبقى
ضئيلة ما داموا يستعملون تلك األدوية
ً
لفترة قصيرة وال يحملون تاريخا في
أمراض القلب}.
ً
لـكــن يـتـغـيــر ال ــوض ــع قـلـيــا إذا كنت
ت ــواج ــه ب ـع ــض ع ــوام ــل ال ـخ ـط ــر .يـجــب
أن ي ـت ــوخ ــى ال ـم ــرض ــى الـ ـح ــذر ب ــدرج ــة
إضــافـيــة عـنــد أخ ــذ م ـض ــادات االلـتـهــاب
غـيــر الـسـتـيــرويــديــة إذا كــانــوا يــأخــذون
تلك األدوي ــة لفترة طــويـلــة ،وإذا كانوا
مصابين بالسكري أو بمرض في القلب
أو أي حاالت صحية مزمنة أخرى (مثل
ن ــوب ــات ســاب ـقــة م ــن الـ ـن ــزف أو ارت ـف ــاع
ّ
التعر ض لنزف مماثل) ،كذلك
احتمال

ي ـجــب أن ي ـنــاق ـشــوا إي ـجــاب ـيــات ال ـعــاج
ً
وسلبياته مع الطبيب دوما.
حتى بالنسبة إلى هؤالء األفــراد ،قد
تتفوق منافع م ـضــادات االلـتـهــاب غير
الستيرويدية على مخاطرها في بعض
ال ـحــاالت ،ال سيما إذا كــانــوا يحاولون
التكيف مع ألم مزمن وحــاد .في حاالت
مماثلة ،تتفوق سلبيات وقــف األدويــة
ّ
على مضار استعمالها ،ويجب أن ُيركز
النقاش في هــذا الوضع على الحد من
ال ـم ـخ ــاط ــر .ت ـش ـمــل ال ـخ ـط ــوات ال ــازم ــة
ت ـعــديــل ال ـجــرعــة أو االن ـت ـقــال إل ــى نــوع
مـخـتـلــف م ــن مـ ـض ــادات االل ـت ـه ــاب غير
الستيرويدية.
إذا زادت جرعات مضادات االلتهاب
غير الستيرويدية ،ال مفر مــن أن تزيد
ً
المخاطر المطروحة أيضا .يقول راف:
ال بأس باستعمال تلك المضادات على
األرجح ،لكن يجب أن يحاول األشخاص
الذين يواجهون عوامل خطر محددة أن
يأخذوا أصغر جرعات ممكنة.

أكثر أمانا
هل يمكن اعتبار بعض أنواع مضادات االلتهاب غير الستيرويدية
ً
أكـثــر أمــانــا مــن غ ـيــره؟ يجيب راف« :تــوحــي ال ــدراس ــة بــذلــك وتــوصــي
ً
األطباء أحيانا بوصف بدائل عن الديكلوفيناك ،مثل النابروكسين
أو اإليـبــوبــرفـيــن».ثـمــة نــوعــان أســاسـيــان مــن م ـضــادات االلـتـهــاب غير
ال ـس ـت ـيــرويــديــة :ال ـف ـئــة غ ـيــر االن ـت ـقــائ ـيــة ال ـت ــي تـشـمــل اإلي ـبــوبــروف ـيــن
والنابروكسين وغيرهما؛ وفئة أنزيمات األكسدة الحلقية -2االنتقائية
السيليكوكسيب (سيليبريكس) .يحمل النوعان
التي تقتصر على
ً
بعض المخاطر ،لكن مقارنة باألدوية غير االنتقائية ،يتراجع احتمال
أن ُيسبب السيليكوكسيب النزف ،ال سيما في الجهاز الهضمي .مع
ذلك ،قد يطرح هذا النوع درجة أعلى من المخاطر على مستوى القلب
واألوعـيــة الــدمــويــة .ال بــد مــن أخــذ هــذه العوامل كلها باالعتبار عند
اختيار الدواء.
في النهاية ،يعترف راف بعدم وجــود أي دواء آمــن بالكامل ،ولن
ً
استثناء من هذه القاعدة.
تكون ضادات االلتهاب غير الستيرويدية
لكن حين تعرف المضار التي ُت ّ
سببها هذه المضادات وطريقة تفاعلها
مــع مشاكلك الصحية األخ ــرى ،ربـمــا تتمكن مــن الـحــد مــن المخاطر
وستستعمل تلك األدوية حينها بكل أمان.

فحص نفس جديد للسرطان يخضع لالختبار
ُ
ً
أطلقت أخيرا تجربة
سريرية جديدة بغية
فاعلية فحص نفس
تقييم ً
ُط ِّور أخيرا للمساهمة في
تشخيص أنواع عدة من
السرطان.

ً
طـ ـ ـ ّـور أخ ـ ـيـ ــرا ب ــاح ـث ــون م ــن مـعـهــد
ك ــامـ ـب ــري ــدج ل ـب ـح ــوث الـ ـس ــرط ــان فــي
ً
المملكة المتحدة فحص نفس مبتكرا،
وي ــؤك ــدون أن ــه ُي ـس ـهــم ف ــي تشخيص
أنواع عدة من السرطان.يرصد الفحص
ُ
الجديد غير الغازي ،الذي ابتكر بدعم
من شركة  ،Owlstone Medicalوجود
مركبات عضوية متطايرة.
ّ
ت ـش ــك ــل هـ ــذه ج ــزي ـئ ــات م ـم ـي ــزة فــي
نـفــس اإلن ـســان تسهم فــي الـكـشــف عن
ال ـس ــرط ــان ف ــي مـطـلــق مــرح ـلــة ،م ــن ثم

ً
تساعد فــي اكتشافه مـبـكــرا ،مــا يتيح
لـلـمــرضــى ال ـح ـصــول عـلــى ال ـعــاج في
الحال وتحسين فرص تحقيقهم نتائج
صحية إيجابية.
ي ـخ ـضــع ف ـح ــص ال ـن ـف ــس ال ـج ــدي ــد،
الــذي ُيــدعــى فحص خزعة النفس من
 ،Medical Owlstoneلـلـتـقـيـيــم في
ُ
تجربة ســريــريــة تــدعــى تجربة شبكة
تـقـيـيــم األداء ل ـل ـســرطــان ب ـغ ـيــة رصــد
السرطان المبكر في النفس.
ت ـ ــذك ـ ــر الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــروفـ ـ ـ ـس ـ ـ ــورة ريـ ـبـ ـيـ ـك ــا

ف ـي ـت ــزج ـي ــرال ــد ،ال ـب ــاح ـث ــة الـ ـت ــي ت ـقــود
التجربة« :ثمة حاجة ملحة إلى تطوير
أدوات ج ــدي ــدة ،م ـثــل ف ـحــص الـنـفــس
ه ـ ــذا ،ت ـســاعــدنــا ف ــي رصـ ــد ال ـســرطــان
وتشخيصه في مرحلة مبكرة ،ما يمنح
المرضى أفضل فرصة للنجاة».
تـ ـضـ ـي ــف« :ن ـ ــأم ـ ــل م ـ ــن خ ـ ـ ــال ه ــذه
ال ـت ـجــربــة ال ـس ــري ــري ــة بــال ـتــوصــل إلــى
ِّ
المميزة في النفس التي
الخصائص
ً
نحتاج إليها الكتشاف السرطان مبكرا.
ّ
وتشكل هذه الخطوة المهمة التالية في
تطوير هذه التكنولوجيا».
ت ـ ـ ــؤك ـ ـ ــد ال ـ ـ ـبـ ـ ــروف ـ ـ ـسـ ـ ــورة
ُ
ف ـ ـي ـ ـت ـ ــزج ـ ـي ـ ــرال ـ ــد« :ت ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر
ت ـك ـنــولــوج ـيــا ف ـح ــص خــزعــة
ا لـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــس م ـ ـ ـ ـ ــن Medical
 Owlstoneاألولى التي تبحث
عن أنواع سرطان عدة ،ممهدة
الـ ـ ــدرب إزاء ف ـحــص ســرطــان
عام».

تقديم صورة عن الجسم
يـ ـ ــوضـ ـ ــح ال ـ ـب ـ ــاح ـ ـث ـ ــون أن
ال ـ ـخـ ــايـ ــا خ ـ ـ ــال ع ـم ـل ـيــات ـهــا
الـطـبـيـعـيــة ت ـط ـلــق مـجـمــوعــة
م ـ ــن ال ـ ـمـ ــرك ـ ـبـ ــات ال ـع ـض ــوي ــة
المتطايرة .ولكن إذا تعرضت
ل ـ ـط ـ ـفـ ــرات ،ي ـ ـب ـ ـ ّـدل ه ـ ـ ــذا ن ــوع
الجزيئات التي تنتجها.
هدف فحص خزعة النفس
من  Owlstone Medicalرصد

الـتـغـيـيــرات ف ــي ال ـمــرك ـبــات الـعـضــويــة
المتطايرة التي تشير إلى وجود أنواع
مختلفة من السرطان.
ف ـ ــي الـ ـتـ ـج ــرب ــة ال ـ ـسـ ــريـ ــريـ ــة ،ي ــأم ــل
الباحثون بجمع عينات من نحو 1500
مشارك وتحليلها.
يشمل هؤالء المشاركون َمن ُيحتمل
ً
أن يكونوا مصابين بالسرطان ،فضال
عن المشاركين األصحاء الذين شكلوا
مجموعة الضبط.
ف ــي ال ـب ــداي ــة ،يـعـمــل ال ـبــاح ـثــون مع
َم ــن ُيشتبه بتعرضهم لـلـســر طــان في
المعدة أو المريء ،ثم يجمعون عينات
ُ
م ـم ــن ت ـح ـت ـم ــل إص ــاب ـت ـه ــم ب ـس ــرط ــان
ال ـب ــروس ـت ــات ،أو س ــرط ــان ال ـك ـل ـيــة ،أو
سرطان المثانة ،أو سرطان الكبد ،أو
سرطان البنكرياس .وفي هذه التجربة،
يـسـتـعـيــن ال ـبــاح ـثــون بــأش ـخــاص من
مـسـتـشـفــى أدن ـ ـبـ ــروك ف ــي كــام ـبــريــدج
لـ ـيـ ـخـ ـضـ ـع ــوا لـ ـفـ ـح ــص ألحـ ـ ـ ــد أنـ ـ ـ ــواع
السرطان هذه.
ً
يـخـضــع ال ـم ـشــاركــون أوال لفحص
ال ـ ـن ـ ـفـ ــس ال ـ ـم ـ ـب ـ ـت ـ ـكـ ــر ،ث ـ ـ ــم ألسـ ــال ـ ـيـ ــب
الـتـشـخـيــص ال ـت ـق ـل ـيــديــة .يـسـمــح هــذا
لـلـبــاحـثـيــن بــال ـتــأكــد م ــن دقـ ــة فحص
خزعة النفس من Owlstone Medical
ومدى فاعليته.
ي ــذك ــر بـيـلــي ب ــوي ــل ،أح ــد مــؤسـســي
 Owlstone Medicalو م ــد ي ــر ه ــا
ال ـت ـن ـف ـي ــذي« :تـ ـ ـ ــزداد ال ـف ـح ــوص ال ـتــي
تستند إلى النفس قدرة ًعلى المساهمة
في التشخيص ،منضمة إلى فحوص

الـ ــدم والـ ـب ــول ف ــي م ـحــاولــة لـمـســاعــدة
األطباء في رصد المرض وعالجه».
يضيف«ُ :يعتبر مفهوم تقديم صورة
عن الجسم بأكمله بطريقة غير غازية
ً ً
ً
البتة أمرا قويا جدا وقد يحد من األذى
بتجنيب المريض الخضوع لفحوص
ً
أخرى أكثر غزوا ال يحتاج إليها».

ثورة
تبين حتى اليوم أن َمن تسجلوا في
هذه التجربة لم يواجهوا صعوبة في
الخضوع لهذا الفحص الجديد.
تعاني ريبيكا كــولــدريــك ،ام ــرأة في
الرابعة والخمسين من العمر شاركت
في التجربة ،مريء باريت ،وهذه حالة
ّ
تتعرض خاللها الخاليا التي تبطن
المريء لطفرات.
يجعلها مــريء بــاريــت أكـثــر عرضة
لــإصــابــة بشكل مــن الـســرطــان ُيــدعــى
ال ـس ــرط ــان ال ـغ ــدي ف ــي الـ ـم ــريء .لــذلــك
ُ
ً
تضطر إلى الخضوع دوما للفحوص
ب ـغ ـيــة ال ـت ـح ـقــق م ــن أي ت ـ ـطـ ــورات فــي
حالتها.
تـخـبــر ك ــول ــدري ــك« :أخ ـض ــع م ــرة كل
سنتين للتنظير بغية مراقبة حالتي».
اخـتــارت االنضمام إلــى تجربة شبكة
تقييم األداء ،وتــؤكــد أن تجربتها مع
فحص النفس الجديد كانت إيجابية.
تـضـيــف« :ظـنـنــت فــي ال ـبــدايــة أنـنــي
رب ـمــا أع ــان ــي ره ــاب األم ــاك ــن المغلقة
بـعــض ال ـشــيء عـنــد وض ــع ال ـق ـنــاع ،إال

ُ
الحظت أن
أنني لم أواجــه أية مشكلة.
ال ـعــرض ال ــذي ك ــان ُي ـقـ َّـدم عـلــى شاشة
ال ـك ـم ـب ـي ــوت ــر خ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـح ــص م ـث ـيــر
لالهتمام وسرعان ما انتهينا من دون
أن أحس بأي انزعاج».
تتابع« :أعتقد أنـنــا سنكون أفضل
ً
ح ـ ــاال م ــع إج ـ ــراء م ــزي ــد م ــن ال ـب ـحــوث
لمراقبة حــاالت مثل حالتي وتطوير
فحوص كشف ألطف».
ّ
يعلق باحثو معهد بحوث السرطان
ً
في المملكة المتحدة آماال كبيرة على
ه ــذه الـتـجــربــة الـســريــريــة ويـعـتـقــدون
ّ
ستحسن
أن الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـجــديــدة
عمليات التشخيص.
ي ـش ــدد ال ــدك ـت ــور دي ـف ـيــد كــروس ـبــي،
رئيس قسم بحوث االكتشاف المبكر
فــي المعهد« :تحمل تكنولوجيا مثل
فحص النفس هذا إمكان إحداث ثورة
في الطريقة التي نكتشف بها السرطان
ونشخصه في المستقبل».

حركات التمطط تحافظ على نشاطك وتحمي صحة قلبك
ً
من المعروف أن الجسم يخسر جزءا من مرونته مع التقدم
المفاصل
في السن .ال ًتعود العضالت سلسة وتزداد
ً
صالبة مقارنة بما كانت عليه في عمر الشباب .نتيجة لذلك،
تزيد صعوبة ممارسة التمارين التي تحمي القلب بانتظام.
تساعدك حركات التمطط في الحفاظ على مرونتك
ونشاطك بما يكفي لحماية صحة قلبك!
يفيد التمطط (أي إطالة العضالت
ً
عمدا لزيادة مرونتها ونطاق حركتها)
بـشـكــل خ ــاص ب ـعــد مـنـتـصــف الـعـمــر.
مع ذلــك ،يحتار كثيرون إزاء مختلف
ت ـق ـن ـي ــات ال ـت ـم ـط ــط وأف ـ ـضـ ــل تــوق ـيــت
لتطبيقها بحسب
قول الطبيب الرياضي آدم
تـنـفــورد ،أسـتــاذ مساعد في
ال ـط ــب ال ـف ـيــزيــائــي وإع ـ ــادة
ال ـتــأه ـيــل ف ــي ك ـل ـيــة الـطــب
التابعة لجامعة هارفارد.
تكثر النصائح الشائعة
ح ــول ت ـمــاريــن التمطط
ق ـب ــل ح ـص ــة ال ــري ــاض ــة.
ي ــوض ــح ت ـ ـن ـ ـفـ ــورد« :ف ــي

ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـتـ ـمـ ـح ــور حـ ــول
الــريــاضـيـيــن ،ال تشير أيــة أدل ــة وافية
إلى قدرة التمطط على منع اإلصابات».
ً
ع ـم ـل ـيــا ،ق ــد ت ـ ــؤدي ح ــرك ــات الـتـمـطــط
الثابتة (أي الوضعيات التي تتخذها
وت ـحــافــظ عـلـيـهــا لـلـحـظــات) م ــن دون
ً
تحمية الـعـضــات أوال إلــى التعرض
لإلصابات.
إ ذ ا ك ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــت ال
ً
ت ـت ـح ــرك كـ ـثـ ـي ــرا ثــم
ان ـ ـ ـح ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــت لـ ـلـ ـم ــس
أصـ ـ ــابـ ـ ــع ق ـ ــدمـ ـ ـي ـ ــك ،قــد
ي ـ ـت ـ ـش ـ ـنـ ــج وتـ ـ ـ ــر ال ـ ـمـ ــأبـ ــض
(ال ـع ـضــل ال ــواق ــع ف ــي الـجـهــة
ال ـخ ـل ـف ـي ــة م ـ ــن ال ـ ـف ـ ـخـ ــذ) ألن
الـعـضــل ال يـتـلـقــى إمـ ــدادات

واسـعــة مــن ال ــدم ،مــن ثــم يصبح أكثر
عرضة للتمزق الخفيف.

التمطط الحيوي
عـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،يـبـقــى التمطط
الحيوي الذي يتطلب التحرك بسالسة
لتمطيط العضالت وإرخــاء المفاصل
ً
خـ ـي ــارا أف ـض ــل ق ـبــل ح ـصــة الــريــاضــة.
تـتـعــدد األم ـث ـلــة فــي ه ــذا ال ـم ـجــال ،من
بينها حــركــات االن ــدف ــاع الـجــاّنـبــي أو
ً ُ
أرج ـح ــة ال ـ ــذراع ع ـمــومــا ،ت ـشــغــل هــذه
الحركات مجموعات عضلية متعددة
في أجزاء مختلفة من الجسم.لتطبيق
تمارين معتدلة ،مثل المشي السريع أو
حركات السباحة ،يكفي أن تبدأ الحصة
ببطء لتحمية عضالتك بشكل مثالي.
ب ـهــذه ال ـطــري ـقــة ،يـتــدفــق ّالـ ــدم إلــى
ُ
ع ـضــاتــك وأوت ـ ـ ــارك ،وت ـح ــض ــر قلبك
ً
ورئ ـت ـي ــك أيـ ـض ــا ل ـم ـس ـتــوى أع ـل ــى مــن
اإلجهاد.

التمطط الثابت
تستفيد من التمطط الثابت بأفضل

طريقة بعد حصة الرياضة ،أي حين
تكون عضالتك مرنة ونشيطة .يسهم
تــراجــع تــدفــق ال ــدم إلــى الـعـضــات في
إطالتها ،ما يؤدي إلى زيادة مستوى
المرونة .حين تزيد سهولة التمارين
ويـ ـت ــوس ــع نـ ـط ــاق ح ــركـ ـت ــك ،تـتـشـجــع
عـلــى األرج ــح عـلــى متابعة برنامجك
ال ــري ــاض ــي.ب ـع ــد ال ـم ـش ــي ال ـس ــري ــع أو
ال ـهــرولــة ،قــد تشعر ببعض التصلب
ف ــي ال ـ ــورك أو الــرك ـبــة .ل ــذا يـمـكـنــك أن
ت ـس ـتــرجــع ال ــراح ــة ع ـبــر ال ـت ـم ــدد على
األرض وتـمـطـيــط ال ـم ــؤخ ــرة والـ ــورك
والجهة الخارجية من الفخذ.

مدة التمطط ووتيرته المناسبة؟
ت ــوص ــي ال ـك ـل ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة للطب
الرياضي الراشدين األصحاء بالتمطط
أو ال ـق ـيــام بـتـمــاريــن أخ ــرى لتحسين
المرونة (مثل َّاليوغا أو التاي تشي)،
ُ
ب ـشــرط أن ت ـشــغــل جـمـيــع مـجـمــوعــات
العضالت واألوتار الكبرى (أي العنق
والكتف والصدر وجذع الجسم وأسفل
ال ـظ ـهــر وال ـ ـ ــورك والـ ـس ــاق وال ـك ــاح ــل)،
ً
بـمـعــدل مــرتـيــن أسـبــوعـيــا عـلــى األق ــل.
لتحقيق أفضل النتائج ،خصص 60

ثانية لكل تمرين تمطط .إذا تمكنت من
الحفاظ على حركة تمطط معينة طوال
 15ثانية ،كررها ثالث مرات إضافية
كي تستفيد منها .وإذا كنت تستطيع
أن ت ـح ــاف ــظ ع ـل ــى وض ـع ـي ــة الـتـمـطــط
لعشرين ثانية ،فيمكنك أن تكرر كل
مجموعة تمارين لمرتين إضافيتين.
ً
يدير تنفورد أيضا مركز "طب الركض"
ال ـتــابــع لـشـبـكــة "س ـبــولــدي ـنــغ" إلع ــادة
ال ـتــأه ـيــل ،وي ــؤي ــد ال ـف ـكــرة الـقــائـلــة إن
اليوغا قد تكون طريقة ممتازة لزيادة
المرونة.
ّ
سيعلمك صــف الـيــوغــا وضعيات
تطيل العضالت الكبرى ثــم ترخيها
بشكل متالحق.
يشير ال ـتــاي تـشــي مــن جهته إلــى
ممارسة صينية قديمة تشمل سلسلة
مــن الـحــركــات الخفيفة واالنسيابية،
ً
ويبدو هذا التمرين شبيها بالتمطط
الحيوي ولكنه يحصل بوتيرة بطيئة.
ي ـق ـضــي خ ـي ــار آخـ ــر بــال ـم ـشــاركــة فــي
حصة سلسة مــن تـمــاريــن األيــروبـيــك
المائية ،إذ يضمن الماء الدافئ والبيئة
ً
منخفضة الـجــاذبـيــة ظــروفــا مريحة
ل ـت ـط ـب ـيــق ال ـت ـم ـط ــط ال ـن ـش ـيــط.ي ـح ـبــذ
تنفورد استعمال األسطوانات الرغوية

ً
أيـ ـ ـض ـ ــا :إنـ ـه ــا أس ـ ـطـ ــوانـ ــات ص ـغ ـيــرة
وم ـص ـن ــوع ــة مـ ــن رغ ـ ـ ــوة م ـض ـغــوطــة.
صحيح أنها ليست ُم َّ
صممة لتطبيق
تمارين التمطط من الناحية التقنية،
إال أنها تسهم فــي إرخــاء اللفافة ،أي
طبقة األنـسـجــة الرقيقة الـتــي تحيط

بالعضالت .تـمـ ّـدد وضــع األسـطــوانــة
الــرغــويــة تـحــت ســاقـيــك أو ظ ـهــرك أو
وركـيــك أو أي مــوقــع يــؤلـمــك ،وتحرك
عليها إلى األمام وإلى الخلف.
تــدفــع األس ـطــوانــة جسمك وتـقــاوم
الثقل بما يشبه أثر التدليك.

توابل ةديرجلا
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أذربيجان ...لؤلؤة القوقاز وبالد الطبيعة والنار
العاصمة باكو تتميز بتنوعها الثقافي والتاريخي وجمال شوارعها ونظافتها

ّ
أذربيجان تمثل وجهة
ال تضاهى ،وهي واحدة
من أجمل الوجهات في
العالم من حيث السياحة ً
بالنسبة للكويتيين ،خصوصا
أن المسافة بالطيران بين
البلدين ال تتعدى الساعتين.
كما ّ
يتميز الشعب األذري
بطيبة وتسامح وحب
لألجانب بشكل الفت للنظر،
وتتميز أذربيجان بوجود
جبل النار ،وهو عبارة عن نار
مشتعلة في أحد الجبال منذ
 500عام وال تنطفئ.

مــرت دولــة أذربيجان بعملية
ت ـ ـطـ ــور ك ـب ـي ــر خ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات
األخ ـ ـيـ ــرة ج ـع ـلــت م ـن ـهــا واح ـ ــدة
مــن أجـمــل المقاصد والــوجـهــات
السياحية بالنسبة للكويتيين.
وتتميز العاصمة باكو بتنوعها
ال ـث ـق ــاف ــي والـ ـت ــاريـ ـخ ــي وج ـم ــال
ش ــوارع ـه ــا ون ـظــاف ـت ـهــا ورخ ــص
المعيشة فيها.
أول م ـ ــا يـ ـ ـ ــراه الـ ـس ــائ ــح ف ــور
وصوله إلى أذربيجان هو مطار
ب ــاك ــو ال ــدول ــي أو (مـ ـط ــار حـيــدر
علييف) ،الذي يتميز بأنه يجمع
ب ـيــن ال ـح ــداث ــة وال ـ ـتـ ــراث ،وتـبـلــغ
مساحته اإلجمالية  65ألف متر
مــربــع ،ويحتوي على  4طوابق؛
خـصــص األول منها للقادمين،
بينما الثاني للمسافرين.
ويضم المطار الذي يعد تحفة
معمارية فريدة ،وصممه المعماي
وودز باجوت ،عددا من القاعات
واالسـ ـت ــراح ــات الـفـسـيـحــة الـتــي
تـمـتــع ال ـن ـظــر .وي ـســافــر م ــن هــذا
ال ـم ـطــار نـحــو  7مــايـيــن مسافر
سـنــويــا ،ويـضــم مـحــات عالمية
وأماكن انتظار  5نجوم.
ويقع مطار باكو الدولي على
ب ـعــد  25ك ـي ـلــوم ـتــرا إل ــى ال ـشــرق
مــن الـعــاصـمــة بــاكــو ،ويستغرق
وق ــت الـسـفــر مــن الـكــويــت وحتى

«ميديكلوب» جورجيا في وسط العاصمة تبليسي

بــاكــو نـحــو ســاعـتـيــن .العاصمة
بــاكــو هــي أكـبــر م ــدن أذربـيـجــان،
وأكبر المدن الواقعة على ساحل
ب ـحــر ق ــزوي ــن ،وف ــي ك ــام ــل إقـلـيــم
ال ـ ـقـ ــوقـ ــاز .ك ـم ــا أنـ ـه ــا م ــزي ــج مــن
ال ـتــاريــخ والـثـقــافــة والموسيقى
والطعام اإلسالمي الرائع .يقطن
ف ـي ـهــا ن ـح ــو  4م ــاي ـي ــن ون ـصــف
المليون شخص من تعداد سكان
أذربيجان البالغ نحو  9ماليين
نسمة ،وتتميز بجمال شوارعها
ونظافتها ولونها األخضر الذي
سـيـجــده الـمـســافــر إل ــى بــاكــو في
كل الشوارع ،فأشجار التوت تمأل
حتى الحارات الضيقة.
ت ـت ـم ـي ــز بـ ــاكـ ــو بـ ـمـ ـن ــاخ ف ــري ــد
وطقس لطيف ،كما أن المناطق
الجبلية تسقط عليها ا لـثـلــوج،
ح ـتــى ف ــي أوق ـ ــات ال ـص ـيــف ،مما
يـ ـمـ ـث ــل تـ ـج ــرب ــة ف ـ ــري ـ ــدة .وت ـع ــد
الـعــاصـمــة بـشــواطـئـهــا الــرائ ـعــة،
مقصدا للسائحين لالستمتاع
بـتـجــربــة ف ــري ــدة ،خ ـصــوصــا مع
غروب الشمس في الصيف ،حيث
إن أذربيجان تعد مقصدا ومركزا
للسياحة الشاطئية ،ويبدأ موسم
شاطئ البحر في شهر مايو حتى
نهاية شهر سبتمبر.
وتـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــع ب ـ ـ ــاك ـ ـ ــو ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى
بمساحات شاسعة من المناطق

ال ـخ ـضــراء الـتــي حــافـظــت عليها
َّ
الوطنية بصفتها أراض
الحكومة
مخصصة للمنفعة ا ل ـعـ َّ
ـامــة ،أو
َّ
كونها مصنفة مناطق خضراء
َّ
طبيعية.

«ميديكلوب»
وتـتـمـيــز أذرب ـي ـج ــان بــوجــود
م ــراك ــز ط ـب ـيــة م ـت ـم ـيــزة وعــال ـيــة
المستوى ،مثل مركز "ميديكلوب"
وهـ ـ ــي شـ ـبـ ـك ــة طـ ـبـ ـي ــة م ـت ـن ــوع ــة
ت ـع ـمــل فـ ــي أراضـ ـ ـ ــي أذربـ ـيـ ـج ــان
وجــورجـيــا .ولـمــدة  20عاما هي
عمر الـشــركــة ،كــانــت MediClub
رائدة في السوق الطبية الخاصة
ل ـم ــا وراء الـ ـق ــوق ــاز فـ ــي تــوف ـيــر
الرعاية الطارئة والتشخيصية

« »MediClubخدمات
طبية رائدة من
أذربيجان إلى
العالم ...والمركز
ُ
ً
أسس قبل  20عاما
ويرحب بالمرضى
من الكويت والمنطقة

وال ـع ــاج ـي ــة وال ــوق ــائ ـي ــة
للكبار واألط ـف ــال .وتقدم
"م ـي ــدي ـك ـل ــوب" مـجـمــوعــة
واسعة من الرعاية الطبية
ف ــي م ــراك ــزه ــا ال ـم ـن ـت ـشــرة
ف ــي ك ــا ال ـب ـل ــدي ــن م ــن قـبــل
ال ـ ـم ـ ــوظ ـ ـف ـ ـي ـ ــن الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـي ــن
ال ـمــؤه ـل ـيــن تــأه ـيــا عــال ـيــا،
وتـ ـعـ ـم ــل بـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ع ـلــى
تحسين مستواهم المهني
ف ــي أف ـض ــل م ــراك ــز ال ـتــدريــب
العالمية.
ومنذ  ،2005خضع المركز
لمراجعات وشهادات خارجية
منتظمة لجودة اإلدارة ونظام
ال ـســامــة .وي ـم ـكــن االط ـ ــاع على
مزيد من المعلومات عن جميع
أنواع الخدمات على موقع المركز
ع ـل ــى ش ـب ـكــة اإلنـ ـت ــرن ــتwww. :
.MediClub.az
وتـتـمـيــز شـبـكــة "مـيــديـكـلــوب"
الطبية بعدد من المعايير أبرزها
الموارد البشرية المؤهلة ،حيث
يعمل بالشبكة أكثر من  1000من
األطباء والموظفين المحترفين
من مختلف التخصصات .وتتميز
الشبكة كذلك بمجموعة واسعة
م ــن الـ ـخ ــدم ــات ،ف ـ ـ "م ـيــدي ـك ـلــوب"
ه ـ ــي عـ ـ ـي ـ ــادة ع ــائـ ـلـ ـي ــة م ـت ـع ــددة
الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــات فـ ـ ـ ــي أراض ـ ـ ـ ـ ــي

قلعة العذراء في وسط باكو

أذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان وجـ ــورج ـ ـيـ ــا ،حـيــث
يتم توفير جميع أنــواع الرعاية
الطبية للبالغين واألطـفــال على
حد سواء.
وف ـ ــي ع ـ ـيـ ــادات "م ـي ــدي ـك ـل ــوب"
لألطفال إلــى جانب الممارسين
الـ ـ ـع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــن ،ت ـ ـت ـ ــواف ـ ــر خـ ــدمـ ــات
مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة تـ ـشـ ـم ــل خـ ــدمـ ــات
ال ـع ـن ــاي ــة ب ــاألسـ ـن ــان بـمـخـتـلــف
اإلج ــراء ات الوقائية والعالجية،
فضال عن طب األسنان الجراحي،
كما يولي المركز اهتماما كبيرا
بـتـطــويــر وت ـقــديــم ال ـخــدمــات في
مجال الجراحة التجميلية.
ج ـ ـم ـ ـيـ ــع أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواع ال ـ ـم ـ ـع ـ ــدات
التشخيصية الحديثة متوافرة
فـ ــي مـ ــراكـ ــز "مـ ـي ــديـ ـكـ ـل ــوب" ،بـمــا
ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك الـ ـتـ ـص ــوي ــر ب ــال ــرن ـي ــن
الـ ـمـ ـغـ ـن ــاطـ ـيـ ـس ــي وال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر
المقطعي المحوسب والموجات
فوق الصوتية ،وغيرها.
كـ ـم ــا يـ ــوجـ ــد م ـخ ـت ـب ــر داخ ـ ــل
ا لـ ـشـ ـبـ ـك ــة ا لـ ـطـ ـبـ ـي ــة mediclub
يضم مختبر الكيمياء الحيوية
والـسـمـيــة ومـخـتـبــرات الـمـنــاعــة،
جميعها معتمدة وفقا للمعايير
الــدولـيــة ،ويـجــري المختبر أكثر
م ـ ــن  123أل ـ ــف فـ ـح ــص س ـنــويــا
ويخدم أكثر من  35ألف مريض.
وبالنسبة للمرضي األجانب،
تنسق إدارة "ميديكلوب" جميع
ج ـ ــوان ـ ــب إق ـ ــام ـ ــة ال ـ ـمـ ــريـ ــض فــي
الـ ـعـ ـي ــادة ،ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك تـعـيـيــن
زيــارة للطبيب في وقــت مناسب
للمريض وخطة الفحص األولي.
وتـ ـعـ ـتـ ـم ــد "مـ ـي ــديـ ـكـ ـل ــوب" م ـب ــدأ
الـتـطــويــر واالع ـت ـم ــاد الـمـسـتـمــر،
فتتعاون مــع المعاهد البحثية
الرائدة وأكفا المتخصصين من
الخبرات العالمية ،وتقدم أحدث
ال ـت ـق ـن ـي ــات ال ـط ـب ـي ــة .ك ـم ــا ت ـقــوم
الـشـبـكــة ب ـتــدريــب مــوظـفـيـهــا في
مــراكــز تــدريــب طبية متخصصة
فــي أوروب ــا والــواليــات المتحدة
األميركية.
ويـلـجــأ يــومـيــا أك ـثــر م ــن 400
شخص للحصول علي المساعدة
الـطـبـيــة ف ــي ك ــل نـقـطــة م ــن نـقــاط
الشبكة في أذربيجان .كما توفر
العيادات الطبية الرعاية الطارئة.

وتوفر  24سيارة إسعاف النقل
ال ـبــري فــي الــوقــت الـمـنــاســب في
ج ـم ـيــع أنـ ـح ــاء ال ـ ـبـ ــاد .وت ـج ــري
الـ ــرحـ ــات ال ـج ــوي ــة الـ ـع ــادي ــة أو
ال ـط ــائ ــرات ال ـم ـج ـهــزة خصيصا
لما يــزيــد على  100مــن عمليات
اإلجالء في الخارج سنويا.

«ميديكلوب» جورجيا
أمـ ــا "م ـي ــدي ـك ـل ــوب" جــورج ـيــا،
فـ ـه ــي ع ـ ـيـ ــادة ح ــديـ ـث ــة م ـت ـع ــددة
ال ـت ـخ ـص ـص ــات ت ـش ـمــل ال ــرع ــاي ــة
فــي ح ــاالت ال ـطــوارئ والـعـيــادات
وال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـف ـ ـيـ ــات واألق ـ ـ ـسـ ـ ــام
ال ـ ـت ـ ـش ـ ـخ ـ ـي ـ ـص ـ ـيـ ــة الـ ــوظ ـ ـي ـ ـف ـ ـيـ ــة
وال ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـب ـ ــر .وق ـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ــم م ـن ــح
"ميديكلوب" جورجيا العديد من
الجوائز الحكومية والعالمية.
تمتلك "ميديكلوب" جورجيا،
 16سيارة إسعاف تخدم المرضى
فــي جميع أنـحــاء الـبــاد .وقــد تم
تجهيز سـيــارات اإلسـعــاف وفقا
لمتطلبات المعايير الدولية.
وي ـع ـم ــل أخ ـص ــائ ـي ــو ال ـع ــاج
ال ـط ـب ــي ب ـن ـج ــاح ع ـل ــى م ـعــال ـجــة
إص ـ ـ ــاب ـ ـ ــات الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز ال ـع ـض ـل ــي
الهيكلي مثل الكسور واإلصابات،
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـجـ ــراحـ ــة
الـ ـت ــرمـ ـيـ ـمـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـعـ ـض ــات
وال ـم ـفــاصــل واألوت ـ ــار واألرب ـط ــة
والغضاريف ،فضال عن تصحيح
ان ـح ـنــاء ال ـع ـمــود ال ـف ـقــري .ويـعــد
مركز التعليم الطبي الذي يعمل
تحت مظلة "ميديكلوب" جورجيا
هو القاعدة التعليمية للجامعة
الطبية وكلية الطب فــي جامعة
والي ــة تبليسي .ويمكن االطــاع
على مزيد مــن المعلومات حول
جميع البرامج الطبية في الموقع
الكتروني .www.MediClubg.ge

أذربيجان واحدة
من أجمل المقاصد
والوجهات
السياحية بالنسبة
للكويتيين

المعهد الوطني للطب الرياضي وإعادة التأهيل
" "Mitriه ــو الـمـعـهــد الـمـتـخـصــص الــوح ـيــد إلع ــادة
الـتــأهـيــل الـطـبــي ،س ــواء فــي أذرب ـي ـجــان أو فــي ال ـخــارج.
وتـشـيــر نــوعـيــة ال ـع ــاج وال ـن ـهــج الـمـتـكــامــل وال ـم ـعــدات
الـحــديـثــة وب ــرام ــج إعـ ــادة الـتــأهـيــل الـفـعــالــة إل ــى جــودة
الخدمات التي يقدمها المعهد الوطني األذربيجاني
للطب الرياضي وإعادة التأهيل.
ومنذ نشأته ،كان هدف  mitriهو تطوير إعادة التأهيل
ف ــي أذرب ـي ـج ــان وض ـم ــان ال ـت ــدري ــب اآلمـ ــن لـلــريــاضـيـيــن
المحترفين ،وتقديم برامج لتحسين األداء الرياضي،
وزيادة القدرة على التحمل وتقليل خطر اإلصابة.
ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن جميع
برامج المعهد علي موقعwww.mitri.az :
ويـنـفــذ الـمـعـهــد مـجـمــوعــة مــن بــرامــج تــأهـيــل معقدة
وضـ ـعـ ـه ــا اخـ ـتـ ـص ــاصـ ـي ــون مـ ــؤه ـ ـلـ ــون ،ت ـت ـم ــاش ــى مــع
البروتوكوالت العالمية .ويقدم المعهد عددا من الخدمات
الرئيسية لحاالت اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي،
واالضطرابات العصبية بسبب اإلصابات ،والتدخالت
الجراحية على الجهاز العصبي المركزي ،بما في ذلك

الشلل الدماغي ،وأمراض الجهاز القلبي الوعائي ،وبعد
التدخالت الجراحية على القلب واألوعية الدموية.
ويوفر المعهد الخدمات للمرضى الذين عانوا سكتة
دماغية ،أو إصابة في الدماغ والحبل الشوكي ،وكذلك
بعد التدخالت الجراحية .وتظهر البرامج المتكاملة
للمعهد فعاليتها في الشلل الدماغي والتصلب المتعدد
ومرض باركنسون ومرض الخاليا العصبية الحركية
وضمور العضالت وعسر التروية أو االلتواءات والعديد
من المشاكل العصبية األخرى.
وتستخدم المعدات واألجهزة الحديثة والفريدة من
نوعها ،مما يساعد على إعادة تعلم المشي وتصحيح
اضطرابات الحركة وتحسين الحالة الوظيفية للنظام
العصبي العضلي.
وقــد تم تجهيز المعهد بالعديد من التكنولوجيات
ال ـح ــدي ـث ــة ،م ـثــل الـ ـع ــاج ال ـم ــائ ــي وال ـت ـح ـف ـيــز الـعـصـبــي
والتصريف اللمفاوي ودوران األوعية الدقيقة وأجهزة
الجمباز التنفسي ،والتدليك والعالج باألكسجين ،حيث
تعمل هذه التقنيات الحديثة على التخفيف من أعراض

المرض وزيــادة فعالية العالج والحد من الحاجة إلى
األدوية ،وتحسين نوعية الحياة .كما أنه في  mitriيتم
أيضا تطبيق برامج إعــادة التأهيل الفردية للمرضى
الذين يعانون مرض السكري بنجاح.
ووفـقــا لــإحـصــاء ات ،فــإن أم ــراض القلب هــي السبب
ال ـشــائــع ل ـل ــوف ــاة ،وي ـع ـمــل الـمـتـخـصـصــون ف ــي المعهد
الوطني األذربيجاني للطب الرياضي وإعــادة التاهيل
على تطوير وتطبيق برامج إعادة التأهيل الفردية التي
تهدف إلى استعادة القلب بعد احتشاء العضلة القلبية
ورأب األوعية التاجية واستبدال صمام القلب وجراحات
الشريان التاجي ،وكذلك المرضى الذين يعانون ارتفاع
ضغط الدم وقصور القلب المزمن .ويبدأ برنامج إعادة
التأهيل ا لـشــا مــل للقلب بفحص شــا مــل وتقييم القلب
وقدراته االحتياطية ،وعلى أســاس البيانات التي يتم
الحصول عليها ،يحدد االختصاصيون آلـيــات إعــادة
التأهيل البدني الفردي .وتشمل اآلثار اإليجابية إلعادة
تأهيل القلب زي ــادة الـنـشــاط الـبــدنــي ،وانـخـفــاض وزن
الجسم وتحسين وظيفة الجهاز العضلي الهيكلي.

إعادة تأهيل المرضى عقب إجراء العمليات الجراحية
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sudoku
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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كلمات متقاطعة

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :وضع المؤسسة حرج فال تتأخر
في البحث عن فرصة جديدة.
ً
ّ
تهتم برأي محيطك بالنهاية أنت
عاطفيا :ال
من سيتزوج وليس هم.
ّ
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تــدع فشلك فــي حــل مشكلة
ً
عائلية يزيدها تفاقما .رقم الحظ.3 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

1
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9
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4
2

8
2
9
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4
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6
5
4
2
8
3
9
7
1

sudoku

ً
مهنيا  :تنطلق فــي تنفيذ مـشــروع طالما
حلمت به.
ً
عاطفيا :الحب ليس كلمة فقط بل فعل من
أجل سعادة االثنين.
ً
اجتماعيا :ال تخالف التعليمات واألنظمة
ألن العقوبات صارمة .رقم الحظ.9 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :فترة صعبة في العمل لكنها ّ
تمر
ُ
من دون مشاكل تذكر.
ً
عاطفيا :ليس من المعيب إظهار المشاعر
إذا كانت العالقة متينة.
ً
اجتماعيا :العامل النفسي محور أساسي
في ردات فعلك تجاه الغير .رقم الحظ.17 :
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كلمات متقاطعة
ماك

 -6ت ـجــدهــا ف ــى (ال ــرس ــوم) –
يسأم.
 -7يــرتـطــم (مـبـعـثــرة) – ثلثا
(لعن).

 -8نجمة كويتية (م) – دولة
إفريقية (م).
 -9عاتب – كرابيج.
 -١٠يصلحا.

كلمة السر

سقط.
 -3كلبي أصيل (مبعثرة).
 -4أمرن (م) – إرشادات (م).
 -5نبدأ (مبعثرة) – اللهو (م).

9
8
1
3
2
6
7
5
4

 -1مـسـلـســل بـطــولــة الـفـنــانــة
منى حسين.
 -2أث ـقــل نـغـمــة مــوسـيـقـيــة –

1
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7
6
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1
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8

ً
عموديا:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

3
4
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5
7
8
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9
6

 ( -1لن  ).....مسلسل بطولة
هدى وسحر حسين.
 -2عاصمتها «أربيل».
 -3عاصمتها – «بوجمبورا»
(م).
 ...... ( -4بــو رش ـيــد) مذيعة
بحرينية.
 -5مأل – متشابهان -ما يجب
كتمه.
 ...... ( -6ب ــو ل ـن ــد) إ عــا م ـيــة
كويتية (م) -ظبي أبيض.
 -7جب – شهر ميالدي (م).
 -8نسيج من «بروتين شفاف
– تجدها في( شاطئ).
 -9ندر (م) – السأم (م).
........ ( -١٠جاسم) نجم وفنان
قطري.

ّ
ً
مهنيا :ال تتأثر بالكالم الــذي يصدر من
هنا وهناك فالمهم ما أنت عليه.
ً
عاطفيا :الحبيب مستاء إلهمالك له عدم
سؤالك عنه منذ فترة.
ً
ا ّجـتـمــاعـيــا :راق ــب األوضـ ــاع عــن ُبـعــد وال
تتدخل إال وقت الحاجة .رقم الحظ.4 :

الحلول
4
9
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6
5
2
1
7

ً
أفقيا:

 21مارس  19 -أبريل

4

5
7
6
1
3
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4
8
9

مقر
باريس
عناية
صيغة
بشرة
شمس
موضة
تركيز
صناعة
نشاط
بورصة
تاريخ
تبرع
خليج
مناسب
معرض
نعمة
تصوير

من  3أحرف وهي اسم شركة متخصصة في
صناعة مستحضرات التجميل.

tawabil@aljarida●com
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كلمة السر:
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 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تجتمع مع إدارة الشركة لمناقشة
أحد المشاريع.
ً
عاطفيا :خذ مشاكل اآلخرين عبرة لك كي
ال تقع فيها.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـحـتــاج إل ــى مــن يــواسـيــك في
أوقاتك الصعبة .رقم الحظ.11 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :تصطدم بمنافسين أشــداء وتبقى
معنوياتك مرتفعة.
ً
ّ
تتعر ف إ لــى شخص مــن الطرف
عاطفيا :
اآلخر خالل رحلة أو سفر.
ً
اجتماعيا :انزع الحسد من قلبك كي تعيش
بسالم وراحة بال .رقم الحظ.8 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :اهتمامك بالعمل سيبعدك عن راحة
البال والطمأنينة.
ّ
عــاطـفـيـ ًـا :تـ ّ
ـوصــا إلــى ح ــل يرضيكما وال
ً
تدعا الخالف قائما.
ً
اجتماعيا :المال ُوجــد كي ُيصرف وليس
كي ُيجمع فحسب .رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مـهـنـيــا :اسـتـعــن بــزمــائــك عـنــدمــا تتعقد
شؤون العمل وال تكابر.
ً
عاطفيا :ال تغض النظر عما يريده الشريك
فالنتائج قد تأتي سيئة.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تمضي وقتا طويال مع العائلة
بعد فترة انشغال عنها .رقم الحظ.16 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تبدأ مرحلة جــديــدة ترغب فيها
بالتسوية لتبلغ الحلول.
ً
عــاط ـف ـيــا :ك ــل م ـعــرفــة تـمـنـحـهــا لـلـشــريــك
ً
تنعكس عليك إيجابا فال تتأخر.
ً
اجتماعيا :ال تبتعد عن الكتاب مهما ضاق
وقتك فهو صديق ومرشد .رقم الحظ.18 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تفتح قنوات تواصل مع إحدى
الشركات خارج البالد.
ً
عاطفيا :تتعاون مع الشريك في مصروف
المنزل الذي يزداد.
ً
اجتماعيا :كتابتك للشعر إحدى ميزاتك
ّ
وتدل على ّ
رقيك وثقافتك .رقم الحظ.6 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

َّ
ً
م ـه ـن ـيــا :م ــا ي ـج ــري ح ــول ــك خ ـطــر فـتـحــل
ّ
تتسرع.
بالمنطق وال
ً
عاطفيا :بــادر الــى البحث عن شريك وال
تنتظر الظروف.
ً
اجتماعيا :تمالك أعصابك فأمامك طريق
طويلة مليئة بالمطبات .رقم الحظ.12 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :ال تواجه المسؤولين أو الزمالء
إن لم تكن على ّ
بينة من أمرك.
ً
عاطفيا :تتاح لك فرصة إلعادة اللحمة
بينك وبين الشريك.
ً
اجتماعيا :ساعد اآلخــريــن فقد وهبك
الله أكثر مما تستحق .رقم الحظ.15 :
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مجتمع

«ثقافة الطفل في زمن التكنولوجيا»
اختتم فعالياته بتكريم المشاركين
اختتم مؤتمر الطفولة المعاصرة الخامس ،الذي أقيم هذا العام بعنوان
"ثقافة الطفل في زمــن التكنولوجيا بال انتماء وال ج ــذور ...غــاب الكتاب
وحضر اآليباد" ،فعالياته التي أقيمت في مسرح مكتبة الكويت الوطنية،
بتكريم المشاركين في الندوة الحوارية الذين تناولوا قضية ثقافة الطفل
بالوقت الحالي من الجوانب الصحية والنفسية والتربوية واالجتماعية
والقانونية ،وتأثيراتها على النشء.
وقال المدير العام للمكتبة كامل العبدالجليل ،بعد توزيع الدروع التذكارية
على المكرمين" ،ال يسعني إال أن أشكر المشاركين في الندوة ،الذين تضمنت
مداخالتهم القيمة موضوع ثقافة الطفل في زمن التكنولوجيا بموضوعية".
وشارك في المؤتمر رئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفل د .سهام الفريح،
وعضوة هيئة التدريس بجامعة الكويت د .أمثال الحويلة ،وأختصاصي
طب العائلة د .أحمد عبد الملك ،وأستاذ علم االجتماع واألنثروبولوجيا
د .يعقوب الكندري ،وغيرهم.
العبدالجليل يكرم د .سهام الفريح

تكريم د .أمثال الحويلة

د .يعقوب الكندري يتسلم درع التكريم من كامل العبدالجليل

تكريم د .أحمد عبدالملك

 ...وتكريم حنان الزايد

منيرة العيدان لحظة تكريمها

«المصارف» أقام حفله السنوي
أقام نادي المصارف حفله السنوي ،لتكريم أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء
اللجان االجتماعية والرياضية واإلعالمية ،وممثلي الجهات الراعية والداعمة،
تقديرا لجهودهم في إنجاح األنشطة والبرامج والفعاليات التي نظمها النادي
لموسم  ،2018برعاية األمين العام التحاد مصارف الكويت د .حمد الحساوي،
ورئيس مجلس إدارة النادي فاضل المندي ،ونائبه يوسف الرويح ،والمدير
العام عباس البلوشي ،وأعضاء مجلس اإلدارة ،وذلك في فندق المارينا.
َّ
ووجه المندي كلمة شكر فيها كل من ساهم في دعم أنشطة النادي ،من جهات
حكومية أو خاصة ،مثنيا على جهود أعضاء اللجنة االجتماعية المبذولة
خــال الموسم المنصرم ،ودوره ــم األســاســي فــي تفعيل وإنـجــاح فعاليات
النادي وبرامجه.
وأكد حرص إدارة النادي على تقديم البرامج والفعاليات التي تدعم التواصل
بين أسرة القطاع المصرفي .وتقدم بالشكر لراعي الحفل د .حمد الحساوي،
لدعمه الدائم ألنشطة النادي ،وتذليل الصعوبات كافة.
ً
الحساوي مكرما يوسف الرويح

المندي والرويح ِّ
يكرمان راعي الحفل

د .الحساوي والمندي ِّ
يكرمان العقيد خالد الحساوي

عباس البلوشي يوزع الهدايا

تكريم العميد محمد المحميد

دار العثمان توقع مذكرة تفاهم لعالج الشفة األرنبية
ً
أقامت دار العثمان حفال لتوقيع مذكرة تفاهم إلطالق مشروع عالج
الشفة األرنبية ،بالتعاون مع المركز الطبي بالجامعة األميركية
في بيروت ،برعاية وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس األمة
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون القصر المستشار د .فهد
العفاسي ،وبحضور المدير العام للهيئة العامة لشؤون القصر،
والقائم باألعمال في السفارة اللبنانية لدى الكويت نسرين بوكرم،
وكل من د .غسان أبو ستة ووليد فاطرجي وأكرم عرقجي ممثلين
للجامعة األميركية ،وبحضور عميد عائلة العثمان نوري عبدالله
العثمان وأعضاء لجنة أوصياء ثلث المرحوم عبداللطيف العثمان،
وأقيم ملتقى "لنعيد لهم البسمة" في مقر بيت العثمان بحضور
عدد كبير من المدعوين.
وفي إطار وصية المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان والعمل بها
من خالل االهتمام بالمشاريع الخيرية ورعاية المرضى والتكفل
بـهــم ،جــاء هــذا الـمـشــروع ليعكس اهتمام ثلث الـمــرحــوم عبدالله
العثمان بمختلف قضايا الفرد والمجتمع ،وتم اختيار شعار "لنعيد
لهم البسمة" ،إلعادة البسمة لحياة  400طفل وعائالتهم عن طريق
عالج الحاالت التي تعاني تشوهات خلقية في الوجه.

راكان العنزي احتفل بميالده األول
احتفل راكان العنزي بعيد
مـ ـي ــاده األول م ــع أس ــرت ــه
وأصـ ـ ــدقـ ـ ــائـ ـ ــه ،وتـ ـمـ ـن ــى لــه
الجميع الحياة السعيدة.

صورة جماعية

خالل توقيع االتفاقية

أسيل تحتفل بميالدها الثالث
احتفلت أسيل عبدالمطلب
علي حامد بعيد ميالدها
الثالث مع أسرتها ،وتلقت
بهذه المناسبة العديد من
الهدايا والقبالت واألماني
بحياة سعيدة.

راكان العنزي

«توجيه االجتماعيات» بـ «الخاص» يحتفي بالمتقاعدين
أق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام قـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــم تـ ـ ــوج ـ ـ ـيـ ـ ــه
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــات فـ ــي إدارة
ً
ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـ ـخ ـ ــاص ح ـف ــا
ً
للزمالء المتقاعدين ،تقديرا
ً
وعرفانا لجهودهم المثمرة
ط ــوال سـنـيــن ،وذل ــك تحت
رعــايــة كــريـمــة مــن الموجه
األول م ـح ـم ــود ال ـت ــراك ـم ــة،
وش ـمــل الـتـكــريــم األســاتــذة
سـ ـ ـه ـ ــام الـ ـ ـع ـ ــوي ـ ــد ،وفـ ـ ـ ــراج
الزعبي وخالد الفويرس.

أسيل عبدالمطلب

جانب من التكريم

مسك وعنبر
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أغان وطنية برؤية موسيقية معاصرة
تحية»...
«للكويت
ٍ

قدمتها أكاديمية «البا» بالتعاون مع «المجلس الوطني»

جانب من حفل «للكويت تحية»

فضة المعيلي

شهد مسرح عبدالحسين
عبدالرضا حضورا جماهيريا
كبيرا ،لمتابعة حفل أكاديمية
لوياك للفنون األدائية،
بمناسبة األعياد الوطنية.

ن ـظ ـم ــت أك ــاديـ ـمـ ـي ــة ل ــوي ــاك
ل ـ ـل ـ ـف ـ ـنـ ــون األدائ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة "البـ ـ ـ ـ ـ ــا"،
بالتعاون مع المجلس الوطني
ل ـل ـث ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون واآلداب،
للسنة الـثــالـثــة عـلــى الـتــوالــي،
أم ـس ـيــة مــوسـيـق ـيــة بـمـنــاسـبــة
األعـ ـ ـي ـ ــاد ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،ب ـع ـن ــوان
"للكويت تحية" ،أحياها كورال
الـ ـ ـت ـ ــراث ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،ب ـم ـش ــارك ــة
 50مـغـنـيــا وع ــازف ــا ،وب ـق ـيــادة
مشتركة للمايسترو نسرين
ن ــاص ــر وي ــوس ــف بـ ـ ــارا ،وســط
حضور جماهيري كبير على
مسرح عبدالحسين عبدالرضا.
وقـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــورال عـ ـ ـ ــددا مــن
األغـ ــانـ ــي الــوط ـن ـيــة الـكــويـتـيــة
والتراثية ،تمت إعادة توزيعها

بـ ــرؤيـ ــة مــوس ـي ـق ـيــة م ـعــاصــرة
ج ــدي ــدة القـ ــت ت ـفــاعــا ك ـب ـيــرا،
وس ـ ـ ــادت أج ـ ـ ــواء م ــن الـبـهـجــة
والـ ـمـ ـتـ ـع ــة مـ ــن بـ ــدايـ ــة ال ـح ـفــل
وح ـت ــى خ ـت ــام ــه ،وب ـ ــدأ الـحـفــل
بالنشيد الوطني ،حيث حرص
الحاضرون على الوقوف ورفع
األعالم وترديد "وطني الكويت
سلمت للمجد و عـلــى جبينك
طالع السعد".
وتـ ـ ـ ــوالـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرات الـ ـحـ ـف ــل
بأغنية "ها نحن عدنا" لشادي
الخليج وسناء الخراز بصوت
أحمد الحافظ ،و"العيد يروي"
لفيروز ،غناء شيخة المعتوق،
و"تحريتك" لصالح الحريبي،
بـصــوت يــوســف ب ــارا ،و"طــايــر

«البا» أطلقت أغنية
وطنية من إنتاجها
وتنفيذها تحيي
الكويت

م ــن ال ـف ــرح ــة" ل ــراش ــد ال ـمــاجــد،
بصوت عبدالعزيز المسباح،
و"حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاة الـ ـ ـع ـ ــري ـ ــن" ل ـ ـشـ ــادي
الخليج ،بصوت أحمد الحافظ.
وقدم أيضا "إحنا الخطاوي
األك ـي ــدة" لـسـنــاء ال ـخ ــراز ،غناء
شـيـخــة الـمـعـتــوق ،و"كــويـتـيــة"
لـعـبــدالـحـلـيــم ح ــاف ــظ ،بـصــوت
رام ـ ـ ــي الـ ـقـ ـصـ ـب ــي ،و"ه ـ ـيـ ــا يــا
رم ــان ــة" لـعـبــدالـحـمـيــد الـسـيــد،
بصوت يوسف بارا  ،و"الحمد
ل ـلــه ش ـف ـنــاكــم" ل ـفــرقــة مـيــامــي،
غناها كورال البا.
وف ــي لـفـتــة مـبـتـكــرة وب ــروح
تغلفها بهجة األعياد الوطنية
أطلقت األكاديمية أغنية وطنية
من إنتاجها وتنفيذها ،تحيي

ال ـك ــوي ــت وت ـه ــدي ـه ــا إح ـس ــاس
ال ـشــاعــر ال ـكــوي ـتــي ال ـش ــاب في
كـلـمــات صيغت ك ــال ــدرر ،نطق
ب ـهــا ال ــوط ــن لـيـحـيــي ش ـع ــراءه
وفـ ـن ــانـ ـي ــه ،ويـ ـشـ ـي ــد ب ــدوره ــم
فــي بناء الـحـضــارة اإلنسانية
"باسم الكويت".
واألغ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن ك ـ ـل ـ ـمـ ــات
عبدالعزيز الـمـشــاري وألـحــان
ع ـبــدال ـح ـم ـيــد دهـ ـ ـ ــراب وغ ـن ــاء
عبدالعزيز المسباح وشيخة
المعتوق ،وبالتعاون مع نخبة
مــن الموسيقيين الكويتيين،
وال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت خ ـت ــام ــا م ـم ـيــزا
ل ـل ـح ـفــل ،وت ـ ــم خ ــال ـه ــا ع ــرض
فيديو كليب األغنية ألول مرة،
والذي أصبح متاحا على قناة

"يوتيوب" الخاصة بأكاديمية
البا.
ي ـ ــذك ـ ــر أن ك ـ ـ ـ ـ ــورال الـ ـ ـت ـ ــراث
الـ ـع ــرب ــي ت ــأس ــس ع ـ ــام ،2016
ويهتم بإعادة إحياء وتجديد
الـ ـق ــوال ــب ال ـغ ـنــائ ـيــة ال ـتــراث ـيــة
الـ ـع ــربـ ـي ــة ب ـ ــرؤي ـ ــة مــوس ـي ـق ـيــة
مـ ـع ــاص ــرة مـ ــع الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
طــابـعـهــا ال ـش ــرق ــي ،وم ــن أب ــرز
أعماله الموشحات األندلسية،
وف ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــوت الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي،
والمالوف التونسي ،والفلكلور
اللبناني والعراقي والمصري،
وغيرها من األنماط الغنائية
الـ ـع ــربـ ـي ــة عـ ـل ــى أهـ ـ ــم مـ ـس ــارح
الكويت.

صابرين بورشيد :الوقوف أمام سعاد هند البلوشي تصور « 25دقيقة»
عبدالله نجاح بحد ذاته
وتستعد ألغنية وطنية
●

●

محمد جمعة

تواصل الفنانة البحرينية صابرين
بــورش ـيــد تـصــويــر دوره ـ ــا ف ــي ال ــدرام ــا
االجتماعية "أنا عندي نص" مع الفنانة
القديرة سعاد عبدالله ،من تأليف الكاتب
د .حمد الرومي ،وإخراج منير الزعبي ،ولم
تخف سعادتها بــالــوقــوف أم ــام "سندريال
الخليج" الفنانة القديرة سعاد عبدالله.
وأكدت أن الوقوف أمام سعاد العبدالله نجاح
بحد ذاته.
وقــالــت صابرين لــ"الـجــريــدة"" ،إن هــذا العمل
يشكل إضــافــة إلــى أرشيفي الفني ،وأتمنى أن
ينال إعجاب الجمهور ورضاه ،وأن أقدم نفسي
بـصــورة جــديــدة" ،الفـتــة إلــى أن شخصيتها في
المسلسل ستكون مفاجأة لكل من سيشاهد العمل
خالل شهر رمضان.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى حــرص ـهــا ع ـلــى ال ـت ـنــويــع ف ــي ال ـقــوالــب
الدرامية التي تقدمها ،وعلى مستوى الشخصيات التي
تجسدها ،قــائـلــة" :شــاركــت خــال رمـضــان الـمــاضــي في
مسلسلين هـمــا "مـحـطــة انـتـظــار" و"ال ـمــواج ـهــة" وكــانــا
ً
مختلفين تماما ،وهذا العام سيكون "أنا عندي نص"
ً
مختلف أيـضــا" ،مثمنة ثقة المخرج منير الزعبي في
أدواتها وموهبتها.

صابرين بورشيد

محمد جمعة

بدأت الفنانة هند البلوشي تصوير تجربتها
الـ ــدرامـ ـيـ ــة الـ ـج ــدي ــدة ل ـش ـهــر رمـ ـضـ ــان الـمـقـبــل
بـعـنــوان " 25دقـيـقــة" ،تــألـيــف س ـحــاب ،وإخ ــراج
سائد الهواري ،ويشاركها بطولة العمل نخبة
مــن الـنـجــوم ،منهم :عبدالله بــوشـهــري ،سعود
بوشهري ،هدى الخطيب ،أحمد السلمان ،شيالء
سبت ،نور الغندور وإبراهيم الحربي.
وع ـ َّـب ــرت هـنــد ف ــي تـصــريــح ل ــ"ال ـج ــري ــدة" عن
س ـعــادت ـهــا ب ـه ــذا ال ـع ـمــل ،وآث ـ ــرت الـتـكـتــم حــول
تفاصيله ،لمفاجأة الجمهور ،ال فـتــة إ لــى أنها
تحرص على التنويع في ناحية األعمال التي
تشارك بها أو الشخصيات التي تجسدها.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،كـشـفــت ه ـنــد ع ــن م ـشــروع
غنائي وطني جديد من المتوقع طرحه خالل
ا لـفـتــرة المقبلة ،مــن كلمات عبدالله العماني،
وألحان حمد الخضر ،وقالت" :ستكون مفاجأة
للجمهور ،بالتزامن مع احتفاء الديرة باألعياد
الوطنية".
ُي ــذك ــر أن ه ـنــد ط ــرح ــت ق ـبــل ف ـت ــرة "س ـن ـغــل"
بعنوان "ماكو" ،ألحان وتوزيع وماسترنغ محمد
الشطي ،وكلمات وهــم ،وتــم تنفيذ األغنية في
استديو ماجيك ورلد.

« »Arabs Got Talentينطلق بمئات
المواهب العربية في مختلف األنماط الفنية
وصلت مئات المواهب من مختلف الــدول
الـعــربـيــة إل ــى اس ـتــديــو بــرنــامــج "Arabs Got
 "Talentبموسمه السادس على  MBC4و"MBC
مصر" و" MBCالعراق" ،لتستعرض أمام اللجنة
إبداعاتها في مجاالت متعددة ،وتمكن بعضها
من خطف  3نعم من لجنة التحكيم الثالثية،
المؤلفة من علي جابر ،ونجوى كــرم ،وأحمد
حلمي ،بينما اتفق أعـضــاء اللجنة على عدم
قبول مواهب أخرى.
وانطلقت الحلقة مع أحمد من مصر ،الذي
احترف الرقص الحر ( )Freestyleفي أوكرانيا،
وقدم لوحة استعراضية مبهرة ،تحمل رسالة
إنسانية مميزة ،جسد فيها معنى التمرد على
ال ـخ ــوف ،وأبـ ــدت الـلـجـنــة إعـجــابـهــا بــالـعــرض
وبالرسالة التي يحملها ،وخرج حاصدا " 3نعم".
بعد ذلــك ،قدمت فرقة "خرشة" ،المؤلفة من
شـبــان إمــاراتـيـيــن ويابانيين ،عــرضــا جميال،
بالضرب معا على الطبل الياباني (ودايـكــو)،
وحصلت الفرقة على  3نعم.
بعدها أطلت ماري من كولومبيا ،وهي شابة
مــن أصــول مصرية ،تشكل ثنائيا مــع مــاورو،
وكشفت مــاري أنها تعرضت إلصابة خطيرة
في عــام  ،2013كسرت بها ذراعــاهــا ومنعتها
من تقديم العروض لفترة ،وقدم الثنائي عرض
سيرك أبهر اللجنة وخطف  3نعم ،وقالت نجوى
إنها تنتظر مثل هذه العروض المميزة موسما
بعد آخر.
أم ــا ض ـيــاء ال ــدي ــن حـمـصــي م ــن ســوريــة
فهو راقــص فالمينغو ،مقيم في إسبانيا،
وقال إنه رأى عرض فالمينغو مرة ،فخرج
منه متخذا القرار بأنه سيتعلم هــذا الفن.

واختارته اللجنة ليستمر في المنافسة.
أم ــا مـحـمــد يــاســر م ــن م ـصــر فـغـنــى "ح ـلــم"
لكوكب الشرق أم كلثوم ،وأبدع في أدائه ،والقى
إعجاب اللجنة ،وقوبل بـ " 3نعم" ،وقدمت ليان
يحيى من السعودية ( 9سنوات) على المسرح
رقص روبوت ( ،)Robot Danceبطريقة جعلت
نجوى تنتقل إلى المسرح لتسلم عليها وتثني
على موهبتها.
ثــم تــوالــت ال ـمــواهــب عـلــى ال ـم ـســرح ،والـتــي
تأهلت للمرحلة المقبلة ،وأواله ــا صــاح من
المغرب ،وتبعه عايد العنزي من السعودية،
الذي قدم خدعة بصرية الفتة ضمن ما يسمى
بالسيرك السحري ،ثم محمد سيف الدين الذي

رسم على شعر أحد األشخاص صــورة أحمد
حلمي ،ومـنــى محمد دف ــع الـلــه مــن ال ـســودان،
فضال عن غياث محمود من سورية الذي رسم
وحصد  3نعم.
ووجد بندر جاكسون من السعودية ،الذي
يرقص على أغاني مايكل جاكسون ،قبوال من
اللجنة ،بعدها أطلت فرقة "،"Black and White
من المغرب ،وقدمت لوحة استعراضية في قمة
اإلبهار والجمال.
أمــا مسك الختام فكان مــع "فــرقــة أكاديمية
جلهوم للجمباز" من مصر ،التي تضم أعضاء
مــن أعـمــار مختلفة ج ــدا ،وقــدمــت عرضا أبهر
اللجنة.

«»Alita: Battle Angel
يحقق أعلى اإليرادات

نجح فيلم الخيال العلمي
واملغامرات (Alita: Battle
 )Angelفي التربع على عرش
شباك التذاكر األميركي في
أول أيام عرضه ،بإيرادات
 8.716ماليني دوالر من
 3790دار عرض ،مزيحا
فيلم الرومانسية "Isn’t It
 ،"Romanticبإيرادات 6.245
ماليني دوالر في أول أسابيع
عرضه .وجاء في املركز الثالث
فيلم الكوميديا "What Men
 "Wantبـ 25مليون دوالر
في ثاني أسابيع عرضه،
فيما احتل املركز الرابع فيلم
الرعب ""2U Happy Death
بـ 3ماليني في أول أسابيع
عرضه .وفي املركز الخامس
جاء فيلم الرسوم املتحركة
" "2 The Lego Movieبـ41
مليون دوالر في ثاني أسابيع
عرضه .واحتل املركز السادس
فيلم األكشن والجريمة "Cold
 "Pursuitبـ 15مليون دوالر
في أسبوع عرضه الثاني.
وجاء باملركز السابع فيلم
الكوميديا والدراما "The
 "Upsideبـ 88مليون دوالر
بعد قرابة شهر من عرضه
تجاريا.

وفاة السويسري برونو
جانز عن  77عامًا

قال وكيل أعمال املمثل
السويسري برونو جانز إن
األخير ،الذي اشتهر بتجسيد
شخصية هتلر في فيلم
"السقوط" ،توفي في منزله
بمدينة زيوريخ عن  77عاما.
وقدم جانز أدوارا في السينما
واملسرح والتلفزيون بأملانيا
ألكثر من  50عاما ،ونشأ في
زيوريخ ،وترك سويسرا في
أوائل الستينيات ،للوقوف
على خشبة املسرح بأملانيا.
وكان تجسيد جانز لشخصية
هتلر في فيلم "السقوط" عام
 2004أحد أشهر األدوار التي
أداها املمثل الراحل ،ويتناول
الفيلم ،الذي رشح لجائزة
أوسكار ،األيام األخيرة في
حياة هتلر ،والتي قضاها
في خندق ببرلني .وصور
جانز هتلر على الشاشة في
هيئة رجل مجنون واهم كثير
الصراخ ،لكنه في الوقت نفسه
يحمل صفات األبوة ،ويعاني
من مرض الشلل الرعاش
(باركنسون).
(رويترز)

هند البلوشي

أليشيا كيز تحتفل بـ 15
مليون متابع على انستغرام

أنور عبدالله« :يا مراكش» بصوت شعيل
سجل أغنيتين وطنيتين لمصلحة تلفزيون الكويت
●

علي جبر يتوسط نجوى كرم وأحمد حلمي

وأع ــرب ــت ال ـب ـلــوشــي ع ــن س ـعــادت ـهــا بـ ــردود
األفـعــال الطيبة تجاه األغنية ،السيما بعد أن
تركت بصمة مهمة بعودتها للغناء من خالل
"مستفز" ،التي حققت ردود أفعال واسعة عند
طــرحـهــا قـبــل ف ـتــرة ،لتثبت أقــدام ـهــا بالسنغل
الثاني على التوالي.
وعلى صعيد التأليف ،مــازالــت هند تقطف
ثمار نجاح إصدارها األخير في معرض الكويت
الدولي للكتاب (همساتي) ،الــذي يحتوي على
خواطر وعبارات كثيرة تحكي حاالت اجتماعية
مختلفة.
والكتابة ليست بشيء جديد على هند ،التي
طرحت العام الماضي مجموعتها القصصية
األولى (الهروب من الظل) ،حيث القت استحسان
الجمهور .وأكدت هند أنها لن تبتعد عن الكتابة،
وستبقى على العهد مع جمهورها ،بطرح كل
ما يجول بخاطرها من كلمات ،لتترجمها بين
دفتي كتاب.
وك ــان ــت ال ـب ـلــوشــي ش ــارك ــت خـ ــال رم ـضــان
ال ـمــاضــي ف ــي مـسـلـســل "روت ـ ـيـ ــن" ،تــأل ـيــف علي
الدوحان ،وإخراج عيسى ذياب ،وبطولة :محمد
الـمـنـصــور ،إل ـهــام الـفـضــالــة ،خــالــد أم ـيــن ،هند
البلوشي ،شيماء علي ،أحمد السلمان ،أحمد
إيراج ،غدير السبتي ،مها محمد ،ناصر عباس.

خبريات

فادي عبدالله

يتعاون الملحن القدير
أن ـ ـ ــور عـ ـب ــدالـ ـل ــه مـ ــع ب ـل ـبــل
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج ن ـ ـب ـ ـيـ ــل ش ـع ـي ــل
ف ـ ــي عـ ـم ــل غـ ـن ــائ ــي ي ـح ـمــل
ع ـنــوان "ي ــا م ــراك ــش" الـتــي
تــم تسجيلها فــي القاهرة
بإشراف المايسترو محمد
صـ ـ ــالـ ـ ــح ،ثـ ـ ــم اس ـت ـك ـم ـل ـه ــا
ف ــي ال ـك ــوي ــت ف ــي اس ـتــديــو
"نهمة" مع م .مجيد دشتي.
و لـ ـف ــت إ لـ ــى أن األ غ ـن ـيــة
ج ــاه ــزة وس ـت ـطــرح نـهــايــة
األسبوع الحالي ،وهي من
كلمات الشاعرة الكويتية
الجراح التي يتعاون معها
للمرة الثالثة بعد أغنية"
يـ ــا ح ـب ـي ـب ــي" ال ـ ـتـ ــي أدتـ ـه ــا
ال ـم ـطــربــة نـ ــوال ال ـكــوي ـت ـيــة،
وأغ ـن ـيــة "ي ــا بـلــد الـضـبــاب"
م ــن غ ـن ــاء ال ـم ـط ــرب ال ـقــديــر
عبدالله الرويشد.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ــول جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــده عـ ـل ــى
مستوى األغنيات الوطنية،
أشـ ـ ــار أنـ ـ ــور ع ـب ــدال ـل ــه إل ــى
أ ن ــه قــد تــم تكليفه مــن قبل
تلفزيون الكويت لتنفيذين
أغـ ـنـ ـيـ ـتـ ـي ــن وطـ ـنـ ـيـ ـتـ ـي ــن مــن
ألـ ـح ــان ــه ،ب ـم ـنــاس ـبــة الـعـيــد

أنور عبدالله ونبيل شعيل
الــوطـنــي وذك ــرى الـتـحــريــر،
األغنية األو لــى تحمل اسم
"ي ــا أمـنــا الـكــويــت" الـتــي تم
تسجيلها في القاهرة ،من
ك ـل ـمــات ال ـش ــاع ــرة الـشـيـخــة
د .س ـع ــاد ا ل ـص ـب ــاح و غ ـنــاء
ا ل ـ ـم ـ ـطـ ــر بـ ــة ا ل ـ ـ ــوا ع ـ ـ ــدة دالل
وال ـم ـطــرب عـبــدالـلــه ط ــارق،
حـيــث ا خـتــار هـمــا لكونهما
مـ ــن األصـ ـ ـ ــوات ال ـش ـب ــاب ـي ــة،
ً
وك ـ ـل ـ ـمـ ــات األغ ـ ـن ـ ـيـ ــة أيـ ـض ــا
وأسند التوزيع الموسيقي
إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاب بـ ـ ـ ـ ــدر ك ـ ـ ــرم،

وتصدى للمزج الصوتي م.
منتظر الزاير ،وسيصورها
للتلفزيون ا لـمـخــرج نــواف
الشمري.
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا األغـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ف ـ ـهـ ــي
ب ـع ـن ــوان "ع ـل ــم بـ ـ ــادي" مــن
ك ـ ـل ـ ـمـ ــات ال ـ ـشـ ــاعـ ــر الـ ـق ــدي ــر
ي ــوس ــف ن ــاص ــر ومـ ــن غ ـنــاء
المجموعة ،وتم تسجليها
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــرة ،وس ـ ـي ـ ـتـ ــم
تـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــره ـ ــا خـ ـ ـ ـ ــال ه ـ ــذه
األيـ ـ ـ ــام مـ ــع أحـ ـ ــد م ـخــرجــي
التلفزيون.

احتفلت النجمة العاملية،
أليشيا كيز ،بوصول
متابعيها عبر حسابها
الرسمي على "انستغرام"
إلى  15مليون متابع على
طريقتها الخاصة.
ونشرت فيديو على حسابها
غنت خالله إحدى أغانيها
إهداء ملتابعيها ومحبيها
على مواقع التواصل
االجتماعي ،وظهرت وهي
حاملة عددا من البالونات
امللونة الحمراء .وعلقت كيز
على الفيديو قائلة :اليوم
وصلنا معًا الى  15مليون
روح جميلة ،وتابعوا قصتي
على حسابي وقيامي بإهداء
عدد من أغاني للجمهور
مرسلة إليكم بكل الحب،
والقى الفيديو والتعليق
اعجاب االالف من متابعي
أليشيا كيز على حسابها.
يذكر أن أليشيا كيز قدمت
حفل توزيع الغرامي االحد
املاضي ،وحازت  15جائزة
غرامي .وقدمت الحفل
األهم في أوساط املوسيقى
األميركية والذي أفرد هذه
السنة حيزًا كبيرًا للراب
ولعدد كبير من الفنانات.

ةديرجلا
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دوليات
األسد :حربنا ليست أهلية ...وواشنطن لن تحمي األكراد
• جيفري :االنسحاب تدريجي • ترامب يهدد األوروبيين بإطالق سراح «الدواعش» في سورية
أطل الرئيس السوري بشار
األسد في خطاب مطول ،هو
ّ
األول له منذ مدة ،ركز فيه
هجماته على الرئيس التركي
رجب طيب إردوغان ،ومرر
في الوقت نفسه رسالة إلى
األكراد بأن نظامه هو الوحيد
القادر على حمايتهم من
أنقرة ،ال واشنطن.

«داعش» يغلق ما
بقي من «خالفته»
وفرنسا تحذر
وتركيا تتوعد

ف ـ ــي أول خ ـ ـطـ ــاب م ـ ـطـ ــول لــه
مـنــذ م ــدة طــويـلــة ،ظـهــر الرئيس
ال ـس ــوريب ـشــار األسـ ــد ف ــي كلمة
أم ــام رؤس ــاء المجالس المحلية
في جميع المحافظات السورية،
موجها رسائل سياسية وأمنية
عدة ،في خطوة قال
في اتجاهات ّ
ً
مراقبون إنها تمثل نوعا من عودة
األسد الى قلب األحداث.
ولـفــت األس ــد إلــى أن "اإلره ــاب
يندحر اليوم ومع كل شبر يتطهر
هـ ـن ــاك ع ـم ـيــل وخـ ــائـ ــن وم ــرت ــزق
ي ـتــذمــر ،ألن رعــات ـهــم خــذلــوهــم"،
مشيرا إلى أن "الوطن له مالكون
ً
ح ـق ـي ـق ـي ــون ول ـ ـيـ ــس لـ ـص ــوص ــا،
وم ــالـ ـك ــوه ش ـع ــب ي ـع ـت ـبــر وط ـنــه
كالروح ،إذا ماتت معه".
واعتبر أن "الطريق إلى الشعب
ال يمر عبر مخابرات دول أخرى،
بل الصدق" ،موضحا أن "الطريق
ل ـ ـل ـ ـعـ ــودة عـ ـب ــر االن ـ ـض ـ ـمـ ــام إل ــى
الـمـصــالـحــات وتـسـلـيــم ال ـســاح،
والشعب كبير بتسامحه مع من
هو صادق معه".
وشــدد األســد على أن "الحرب
في سورية لم تكن أهلية ،بل ضد
اإلرهاب فقط".
ولفت إلــى أن "انغماس بعض
السوريين فــي اإلره ــاب ال يعني
انتماءهم إلى شريحة ّ
معينة".
ورأى "أنـنــا بحاجة إلــى حــوار
وط ـن ــي ون ــاض ــج ،ون ـح ـت ــاج إلــى
تعليم ثقافة التنوع بدال من ثقافة
التناقض والتنافر".
وشدد األسد على أن "علينا أال
نعتقد خطأ بــأن الـحــرب انتهت،
فـهــي لــم تـنـتــه ،ومــازلـنــا نخوض
أربـعــة أن ــواع مــن ال ـحــروب ،أولها
العسكرية ثم الحصار والحرب عبر
مواقع التواصل والفساد".

ً
باريس تعاقب قائدا انتقد «التحالف»

أعلن الجيش الفرنسي أمس األول أنه سيعاقب قائد قوة
المدفعية الفرنسية في العراق الكولونيل فرانسوا ريجي
لــوجـيـيــه ،بـعــد شـنــه هـجــومــا الذع ــا عـلــى أســالـيــب التحالف
الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة لهزيمة تنظيم "داعش".
وقال الكولونيل لوجييه ،الذي يتولى مسؤولية توجيه
المدفعية الفرنسية لدعم أكــراد في سورية منذ أكتوبر في
مقال سارعت دورية "ناشيونال ديفينس ريفيو" إلى حذفه
مــن موقعها اإللكتروني أمــس األول إن التحالف ركــز على
الحد من األخطار التي تواجهه ،وأدى هذا إلى زيادة كبيرة
في عدد القتلى من المدنيين ومستويات الدمار كما انتقد
عدم االعتماد على القوات البرية.

وأوضح أن "األعــداء فشلوا في
الـمــراحــل السابقة عبر االعتماد
على اإلهــاربـيـيــن ،واآلن يدفعون
بالعميل ال ـتــركــي إل ــى ال ـش ـمــال"،
م ـش ـيــرا إل ــى أن "األمـ ـ ــم الـمـتـحــدة
دورها مرحب به إذا كان مستندا
ً
إلى ميثاقها" ،والفتا إلى أن "هناك
وكــاء يمثلون تركيا في اللجنة
الدستورية ،والحقيقة أن الحوار
يـ ـ ــدور ب ـي ــن ط ـ ــرف وط ـن ــي وآخ ــر
عميل" ،مـشــددا على أن "أي شبر
مــن ســوريــة سيحرر ،وأي محتل
سنتعامل معه كعدو ،وهذه بديهة
وطنية غير خاضعة للنقاش".
وفي رسالة الى األكراد ،أكد أنه
"لمن يراهن على األميركي ،فهو
لن يحميكم ،بل سيقايض عليكم،
وسيبيعه للعثماني ،ولن يحميكم
ســوى الجيش الـســوري" ،معتبرا
أنه "عندما نقف في خندق واحد
ون ـســدد بــاتـجــاه واحـ ــد ،ب ــدال من
أن نـســدد على بعضنا البعض،
لن نقلق من أي تهديد مهما كان
كبيرا".
ولفت الرئيس الـســوري خالل
كـلـمـتــه أم ـ ــام رؤس ـ ـ ــاء الـمـجــالــس
ال ـم ـح ـل ـيــة ،إلـ ــى أن "حـ ــل مشكلة
الالجئين يعني سقوط المخطط
ّ
المحضر لسورية" ،داعيا "كل من
غ ــادر الــوطــن بفعل اإلرهـ ــاب إلى
العودة والمساهمة في بناء وطنه".
وأشار الى أن "إجراءانتخابات
الـمـجــالــس المحلية يثبت فشل
رهان األعــداء على تحويل الدولة
ال ـســوريــة إل ــى دولـ ــة فــاشـلــة غير
قادرة على القيام بمهامها" ،مشيرا
إلى أن "هذه االنتخابات شابتها
أخطاء ،مثل أي فكرة ،وتحتاج إلى
تعديالت".
وأكد أن "سياس ة بعض الدول
ضــد ســوريــة اعـتـمــدت عـلــى دعــم
اإلرهاب وتسويق محاولة تطبيق
ال ــام ــرك ــزي ــة ال ـشــام ـلــة لتضعف
سلطة الدولة" ،موضحا أن "مخطط
التقسيم ليس جديدا ،وال يقتصر
على ســوريــة ،بل يشمل المنطقة
ك ـ ـكـ ــل ،وأعـ ـ ــداؤنـ ـ ــا ال ي ـت ـع ـل ـمــون
الدروس".
وع ــن الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رجــب
ط ـيــب إردوغ ـ ـ ـ ــان قـ ــال األسـ ـ ــد إنــه
يستنجد بــاألمـيــركـيـيــن إلنـشــاء
المنطقة اآلمنة" التي يسعى لها
ً
م ـنــذ ب ــداي ــة األزمـ ـ ــة ،م ـش ـي ــرا إلــى
مـخـطــط تـقـسـيــم ق ــدي ــم ال يشمل
سورية فقط بل كل دول المنطقة.
إلى ذلك ،وقبل أيام من إعالنه

صفقات عسكرية إماراتية
كبيرة في «إيديكس»

قالت اإلمارات العربية املتحدة
أمس ،إنها وقعت صفقات
عسكرية قيمتها  3.87مليارات
درهم ( 1.1مليار دوالر) مع
شركات عاملية .وأوضح
متحدث باسم معرض إيدكس
للصناعات العسكرية أن
اإلمارات أعلنت أيضًا صفقات
عسكرية قيمتها  1.1مليار
درهم مع شركات محلية.
(فبراير ـ رويترز)

نتنياهو يتخلى عن
«الخارجية» لـكاتس

المتوقع عــن القضاء على "دولــة
الـ ـخ ــاف ــة ،ال ـت ــي أع ـل ـن ـهــا تنظيم
"داع ـ ـ ــش" ف ــي  2014وأثـ ـ ــار فيها
الرعب بقواعده المتشددة وأحكامه
الوحشية واعتداءاته الدامية حول
العالم ،طالب الرئيس األميركي
دونــالــد تــرامــب ال ــدول األوروب ـيــة
ب ـ ــإع ـ ــادة مـ ـئ ــات مـ ــن مــواط ـن ـي ـهــا
الجهاديين ،الذين تم اعتقالهم في
سورية لمحاكمتهم في بلدانهم،
ً
محذرا من أنه قد يضطر "لإلفراج
عنهم".
وكتب ترامب ،في تغريدة مساء
أمس األول ،أن "الواليات المتحدة
ت ـط ـلــب م ــن بــري ـطــان ـيــا وفــرن ـســا
وألـمــانـيــا والـحـلـفــاء األوروبـيـيــن
اآلخــريــن اسـتـعــادة أكـثــر مــن 800
مقاتل أســرنــاهــم فــي ســوريــة من
أجل محاكمتهم".
وأضاف أن "الخالفة على وشك
أن تسقط .البديل لن يكون جيدا
ألنـنــا سنضطر ل ــإف ــراج عنهم"،
ً
مــؤكــدا أن "ال ــوالي ــات المتحدة ال
تريد أن ينتشر هــؤالء المقاتلون
فــي تنظيم الــدولــة اإلسالمية في
أوروب ــا التي يتوقع أن يتوجهوا
إليها".
وأك ــد الرئيس األمـيــركــي "اننا

معارضون لـ «التعديالت» يحذرون من مقاطعة القضاة لالستفتاء
القاهرة – رامي إبراهيم

ً
نـفـعــل الـكـثـيــر ون ـخ ـصــص وق ـتــا
ً
كبيرا لينهض اآلخرون ويقومون
ب ـع ـم ـل ـه ــم .ن ـح ــن ن ـن ـس ـحــب بـعــد
االنـ ـتـ ـص ــار م ـئــة ف ــي ال ـم ـئــة على
الخالفة".
وفي حين تواجه عواصم عدة
أبـ ــرزهـ ــا ب ــاري ــس مـشـكـلــة إعـ ــادة
عائالت المقاتلين ،حذرت وزيرة
ال ـج ـي ــوش ال ـفــرن ـس ـيــة ف ـلــورانــس
ب ــارل ــي ،أمـ ــس ،م ــن ج ـعــل األكـ ــراد
ً
"ضحايا" جددا للنزاع السوري.

انسحاب تدريجي
وإذ أوضـ ـ ـ ـ ــح أن "ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
ً
ً
ال ـم ـت ـحــدة ت ــدع ــم حـ ــا سـيــاسـيــا
ب ــرع ــاي ــةاألم ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة" ،أك ــد
المبعوث األمـيــركــي إل ــىسورية
جيمس جيفري ،بمؤتمر ميونيخ،
ً
أن "االنـسـحــاب لــن يـكــون سريعا
إن ـم ــا ت ــدري ـج ــي وب ــال ـت ـش ــاور مع
ً
الحلفاء" ،مشيرا إلى "أننا لن نقبل
عــودة النظام إلــى المناطق التي
تنسحب منهاالقوات األميركية".
وفي الجلسة ذاتها،
وخالل الجلسة ذاتها أكدوزير
الــدفــاع التركي خلوصي آك ــا ر أن
"ت ــرك ـي ــا ت ـح ـتــرم سـ ـي ــادة ســوريــة

وأولويتها هي ضمان أمن الحدود
والتخلص من اإلرهابيين سواء
في داعــش أو الــوحــدات الكردية"،
ً
مشيرا إلــى أنها "ستقيم منطقة
آمنة بعمق  20إلــى  30كلم داخل
سورية".
وعـ ـ ـق ـ ــب ك ـ ـشـ ــف الـ ـسـ ـيـ ـن ــات ــور
ال ـج ـم ـه ــوري ل ـي ـنــدســي غ ــراه ــام
فــي منتدى ميونخ عــن تفاصيل
خطة ترامب إلنشاء منطقة عازلة
واعـتــزامــه الطلب مــن ق ــادة الــدول
األوروبـ ـي ــة إرسـ ــال ق ــوة عسكرية
ألجل ذلك ،اعتبر وزير الخارجية
الروسي سيرغي الفروف أن إشراك
العـبـيــن ج ــدد غـيــر شــرعـيـيــن في
تسوية األزمة غير مجد واألفضل
الـتــركـيــز عـلــى تطبيق اتـفــاقـيــات
أسـ ـت ــان ــة .وأش ـ ـ ـ ــار الفـ ـ ـ ـ ــروف ،فــي
ختام مشاركته في أعمال مؤتمر
مـيــونـيــخ ،إل ــى أن اتـفــاقـيــة أضنة
تـنـظــم ال ـت ـع ــاون لـضـمــان ســامــة
ال ـحــدود المشتركة ،بما فــي ذلك
التهديدات اإلرهابية.
وعـلــى األرض ،أغـلــق "داع ــش"
ً
ال ـطــرق مـنـعــا ل ـفــرار مــا تبقى من
مــدنـيـيــن مــن آخ ــر بقعة يتواجد
فيها في شرق سورية وال تتجاوز
مساحتها نصف كيلومتر مربع

ف ــي ب ـلــدة ال ـبــاغــوز ق ــرب ال ـحــدود
العراقية .وفي حقل العمر النفطي،
قال مدير المكتب اإلعالمي لقوات
س ــوري ــة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة (ق ـســد)
مصطفى بــالــي" :لــأســف ،داعــش
يغلق كل الطرق لخروج المدنيين"،
ً
مـشـيــرا إل ــى أن عــددهــم قــد يصل
إلى ألفين.
وفيما ب ــدت منطقة استقبال
الـمــدنـيـيــن ق ــرب ال ـبــاغــوز خالية
س ـ ــوى مـ ــن ب ـض ــع خ ـي ــم ب ـي ـضــاء
وبـ ـع ــض ال ـم ـقــات ـل ـيــن ،ال ـ ــذي أك ــد
ً
أحــدهــم أن "أح ــدا لــم يخرج خالل
اليومين الماضيين .داعش أغلق
الـ ـ ـط ـ ــرق" ،ق ـ ــال ال ـم ـت ـح ــدث بــاســم
التحالف الدولي شون أن "مدنيين
فـ ـ ــروا ي ـت ـحــدثــون ع ــن اس ـت ـخــدام
ً
التنظيم لهم دروعــا بشرية حتى
أن ــه يـقـتــل أب ــري ــاء لـ ــردع اآلخــريــن
عن الفرار".
ً
إل ــى ذلـ ــك ،قـتــل  18مــدن ـيــا في
قـصــف ل ـق ــوات ال ـن ـظــام اسـتـهــدف
آخــر منطقة رئيسية خــارجــة عن
سيطرتها خ ــال الـســاعــات ال ــ48
األخيرة في خان شيخون ومعرة
النعمان في محافظة إدلب.
(عواصم -وكاالت)

لبنان :احتكاك بين «الجنبالطيين»
و«األرسالنيين» في الشويفات

إطالق النار على «اشتراكي» بعد ّ
التعرض لمنزل «ديمقراطي»
بيروت ـ ريان شربل

«زي موحد» للمعلمين؟
أشــاد وزيــر التربية والتعليم المصري طــارق شوقي بتجربة فــرض زي موحد على
المعلمين والمعلمات في محافظة الــوادي الجديد رغم أنه نفى وجــود اتجاه في الوقت
الحالي لتعميم هذا القرار على بقية المحافظات.
قرار محافظ الوادي الجديد بإلزام المدرسين بارتداء "جاكيت" رمادي اللون للمعلمين،
وبني اللون للمعلمات تسبب في عاصفة انتقادات على مواقع التواصل االجتماعي .وأعلنت
نقابات المدرسين رفضها للفكرة .وفي الصورة معلم ِّ
بزيه الجديد.
ً
سمير البهي ،إدارة مجلس الدولة ،ممثال في
رئيسه المستشار أحمد أبوالعزم ،إلى اتخاذ
إج ـ ـ ــراء ل ـح ـمــايــة م ـج ـلــس الـ ــدولـ ــة م ــن عصف
ً
التعديالت الدستورية الجديدة ،فضال عن بيان
مسرب لرئيس نادي القضاة يعلن فيه رفضه
للتعديالت على الرغم من صدور بيان رسمي
من النادي ينفي البيان األول.
إل ــى جــانــب ذل ــك كـشـفــت م ـص ــادر قضائية
بالهيئة الوطنية لالنتخابات ،لـ"الجريدة" ،عن أن
حالة التململ القضائي أدت إلى ظهور دعوات
على المجموعات الخاصة بأعضاء الهيئات
القضائية لمقاطعة اإلش ــراف القضائي على
االستفتاء واالنتخابات القادمة بكل أشكالها.

سلة أخبار

ً
متحدثا إلى رؤساء المجالس المحلية في دمشق أمس (أ ف ب)
األسد

ّ
«داعش مصر» يتبنى «هجوم جودة »3
أعلن تنظيم "داعــش" االرهابي ،مسؤوليته
عن استهداف ارتكاز أمني بشمال سيناء صباح
ً
أمس االول أسفر عن مقتل ضابط و 14جنديا
جميعهم مــن ق ــوات الـتــدخــل الـســريــع التابعة
للجيش المصري.
وبحسب شهود عيان ،فإن المسلحين الذين
ينتمون إلى "والية سيناء" ،الفرع المصري لما
يعرف بتنظيم "داعش" استهدفوا كمين "جودة
 "3بحي الـصـفــا ،بــالـقــرب مــن مـطــار العريش،
وتدخل الطيران الحربي وقوات التدخل السريع
لمالحقة العناصر المهاجمة .وقال التنظيم ،في
خبر بثته وكالة "أعماق" التابعة له ،أن مقاتليه
استهدفوا الكمين.
وقـ ــال ال ـم ـت ـحــدث ال ـع ـس ـكــري الـعـقـيــد تــامــر
الرفاعي في بيان إن االشتباكات وقعت عندما
"ق ــام ــت الـعـنــاصــر اإلره ــاب ـي ــة بـمـهــاجـمــة أحــد
االرتكازات األمنية بشمال سيناء".
وأض ـ ــاف أن "قـ ــوة االرتـ ـك ــاز األم ـن ــي قــامــت
بالتصدي للعناصر اإلرهابية واالشتباك معها
وتمكنت من القضاء على  7أف ــراد تكفيريين.
ونـتـيـجــة ل ـت ـبــادل إطـ ــاق ال ـن ـي ــران ت ــم إصــابــة
واستشهاد ضابط و 14درجات (رتب) أخرى،
وج ــار اسـتـكـمــال أع ـمــال التمشيط ومالحقة
العناصر اإلرهابية للقضاء عليهم".
الـ ــى ذل ـ ــك ،ي ـح ــذر م ـع ــارض ــون لـلـتـعــديــات
الدستورية من مقاطعة القضاة لالشراف على
االستحقاقات االنتخابية بحال موافقة مجلس
النواب على مشروع تعديل الدستور المقترح
ً
حاليا ،وأولها سيكون االستفتاء الشعبي على
هــذه التعديالت ،ثم انتخاب مجلس الشيوخ
نهاية العام الحالي ،يليه انتخاب مجلس جديد
لـلـنــواب ،إذ إن التعديالت الـجــديــدة تغير من
ً
قواعد انتخابه ،خصوصا بشأن نسبة النساء
التي سترتفع إلى  25%ثم انتخابات المحليات
التي مازال تنظيمها قيد الدرس ولم يتم تقديمه
في النسخة األولية من التعديالت.
ويتحدث المعارضون للتعديالت عن وجود
حــالــة اسـتـيــاء داخ ــل األوسـ ــاط القضائية من
التعديالت الدستورية التي عبر عنها بيان
لنادي قضاة مجلس الدولة قبل يومين ،أعلن
فيه رفضه للتعديالت المقترحة على الدستور،
ً
اعتداء على استقالل القضاء بصفة
ألنها "تمثل
عــامــة ،وعـلــى مجلس الــدولــة بصفة خــاصــة"،
ّ
الموجه من رئيسه المستشار
ودعا الخطاب،

25

وأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية ،أنها
جمعت آالف التوقيعات الشعبية ،الرافضة
لمقترح تعديل الدستور ،بعد أيــام من إطالق
توقيعات .وقــالــت الحركة وهــي حركة
حملة
ُ
م ـعــارضــة أس ـس ــت ف ــي  ،2017وت ـضــم أحــزابــا
ً
يسارية وليبرالية :إنها جمعت  11ألفا و122
ً
توقيعا بعد  48ساعة فقط من إطالق حملة "ال
للمساس بالدستور" .وجددت الحركة دعوتها،
المصريين ،إلــى المشاركة فــي التوقيع على
ً
رفض التعديالت ،قائلة" :معا نستطيع التصدي
للعبث بدستور الـبــاد ،والتمسك بحقنا في
تــداول السلطة ،ومحاسبة المسؤولين ،وبناء
دولة مدنية ديمقراطية حديثة".

ع ـ ــاد الـ ـت ــوت ــر إل ـ ــى بـ ـل ــدة ال ـش ــوي ـف ــات فــي
منطقة المتن ،فجر أمس ،بعد ّ
تعرض نزار
أب ــي ف ــرج ،مــن مـنــاصــري "ال ـح ــزب التقدمي
االشتراكي" ،إلطالق نار أثناء زيارته مدفن
شـقـيـقــه إلض ـ ــاء ة ال ـش ـمــوع ع ـل ـيــه ،م ـمــا أدى
إلى اصابته في كتفه كما اخترقت سيارته
رصاصات عدة.
جدير ذكره أن نزار ،هو شقيق عالء أبي
ف ــرج ،ال ــذي تــوفــي أثـنــاء االشـتـبــاك المسلح
بين عناصر من "االشتراكي" وعناصر من
ّ
يتزعمه النائب
"الحزب الديمقراطي" الذي
طالل أرسالن في مايو الماضي.
وأدى حـ ـ ــادث إطـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار ،أمـ ـ ــس ،إل ــى
ّ
اس ـت ـن ـفــار م ـســلــح م ـت ـب ــادل ف ــي ال ـب ـل ــدة بين
عـنــاصــر "ال ـت ـقــدمــي" و"الــدي ـم ـقــراطــي" وكــاد
الموقف يتطور إ لــى اشتباك بين الطرفين
لوال دخول الجيش اللبناني بينهما.
ون ـ ـش ـ ـطـ ــت االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت م ـ ـنـ ــذ الـ ـصـ ـب ــاح
ب ـيــن رئ ـي ــس الـ ـح ــزب ال ـت ـقــدمــي االش ـت ــراك ــي
ال ـنــائــب ال ـســابــق ول ـيــد جـنـبــاط واألج ـه ــزة
األمـنـيــة لتطويق ال ـحــادث ولـجــم ارتــدادتــه.
ودعــا الـحــزب التقدمي فــي بـيــان" ،األجـهــزة
األمـ ـنـ ـي ــة وال ـق ـض ــائ ـي ــة ال ـم ـخ ـت ـصــة لـتـحـمــل
مسؤولياتها وإ ج ــراء التحقيقات الكاملة
لكشف كــل المالبسات المتصلة بالحادثة
ً
والظروف المحيطة بها" ،مؤكدا "ثقته التامة
بالقضاء".
وعـ ّـبــر الـحــزب عــن رفضه "الـتـعـ ّـرض ألمن
المواطنين في الشويفات وسائر المناطق"،
ً
مجددا موقفه "الثابت والدائم بالركون إلى
ً
الدولة حصرا".
ل ـكــن الـ ـح ــزب "ال ــدي ـم ـق ــراط ــي" قـ ــدم روايـ ــة
ً
مـفـصـلــة ح ــول م ــا ح ـصــل كــاش ـفــا أن ــه "مـنــذ
فترة شهرين ولغاية الـيــوم ،أقــدم نــزار أبي
فرج على القيام بأعمال استفزازية تخللتها
تـهــديــدات بالقتل وأخ ــذ ال ـثــأر ،إذ ت ــردد في
ال ـف ـت ــرة الـ ـم ــذك ــورة أكـ ـث ــر م ــن  7مـ ـ ــرات إل ــى
الطريق المقابل لمنزل من يتهمه االشتراكي
ً
زورا بـقـضـيــة ال ـشــوي ـفــات ،أم ـيــن ال ـســوقــي،

ّ ً
متوجها عبر مكبرات الصوت بالتهديدات
ً
واال سـتـفــزازات لعائلته ،علما أ نــه ال يوجد
فــي المنزل ســوى زوجـتــه وابـنـتــاه ،إذ تمت
في هذه الفترة مراجعة أقاربه وأهله وعدد
من المسؤولين في حزبه لضبط األمر وعدم
ً
تــر كــه ،لكن أ حــدا لــم يستطع التدخل لردعه
عما يقوم به".
وأش ـ ــار ال ـح ــزب ف ــي ب ـي ــان ،أمـ ــس ،إل ــى أن
ً
"أفعال أبي فرج المكررة كانت تأتي دائما
بعد الساعة  12منتصف الليل ،وهو بحال
ً
سكر كبيرة ،علما أنه كان سجن منذ أشهر
بتهمة تعاطي الـمـخــدرات ،وتــرك بعد أيــام
ب ـعــد ت ــوس ــط أح ــد ال ـم ـســؤول ـيــن الـحــزبـيـيــن
النافذين في المنطقة ،كما تم استدعاؤه منذ
نحو األسبوع إلى مكتب مكافحة المخدرات
فــي ثكنة حبيش إل ع ــادة إخضاعه لفحص
المخدرات وأعيد تركه بعد أن تبين بنتيجة
ً
الـفـحــص أن ــه م ــا زال يـتـعــاطــى ،أي ـض ــا بعد
توسط أحد المسؤولين الحزبيين".
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،اس ـت ـن ـكــر حـ ــزب ال ـتــوح ـيــد
ّ
يتزعمه الوزير السابق وئام
العربي ا لــذي
ّ
وهاب" ،إشكال الشويفات" .وشدد في بيان
أمس ،على "تعزيز أجــواء التهدئة واإلقالع
عن األ عـمــال االستفزازية والتهديد بالقتل
والتعرض لكرامات الناس التي يمارسها
ً
ال ـب ـعــض" ،داع ـي ــا ال ـق ـضــاء إل ــى "ح ـســم هــذه
المسألة ووضع حد أمام محاوالت المتاجرة
بدماء الشهيد عالء أبي فرج".
يذكر أن قاتل عالء أبي فرح أمين السوقي
ً
ال يزال هاربا من القضاء اللبناني وقد ظهر
قبل أشـهــر إلــى جــانــب أرس ــان أثـنــاء زيــارة
األخير إلى دمشق.
وف ــي سـيــاق منفصل ،أبـلــغ وزي ــر الــدفــاع
الـلـبـنــانــي إل ـيــاس بــوصـعــب نـظـيــره التركي
خـلــوصــي آكـ ــار ،خ ــال ل ـقــاء جـمـعـهـمــا على
هامش مؤتمر ميونيخ األمني ،تحفظ لبنان
على إعالن أنقرة عن "منطقة آمنة" شمالي
ً
س ــوري ــة ،مـعـتـبــرا أن أي "وجـ ــود تــركــي في
سورية من دون موافقة دمشق ،غير مرحب
ً
به وغير شرعي ويعد احتالال".

أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهو أمس ،تعيني
وزير النقل إسرائيل كاتس في
منصب القائم بأعمال وزير
الخارجية ،ليتخلى بذلك عن
املنصب الذي يشغله منذ نحو
أربع سنوات.
وتزايدت االنتقادات لنتنياهو،
زعيم حزب «ليكود» اليميني
عندما أضاف وزارة الدفاع
إلى مسؤولياته بعد استقالة
وزير الدفاع السابق أفيغدور
ليبرمان في نوفمبر املاضي.
وجاء قرار التخلي عن
الخارجية بعدما تقدمت
حركة تعنى بجودة الحوكمة
بالتماس للمحكمة العليا
يتعلق بعدد الحقائب التي
يشغلها نتنياهو (الخارجية
والدفاع والصحة).
(تل أبيب ـ ـ د ب أ)

إطالق متظاهرين
ضد ترشح بوتفليقة

أفرجت قوات األمن الجزائرية،
في والية برج بوعريريج
«شرق» ،عن معتقلني أوقفتهم،
أمس األول ،بعد تظاهرات
احتجاجية على ترشح رئيس
البالد عبدالعزيز بوتفليقة
لوالية خامسة في االنتخابات
الرئاسية املقررة في أبريل
املقبل.
ومن بني النشطاء الذين أوقفوا،
املعارض إبراهيم لعالمي الذي
حرر ضده محضر بتهمة تنظيم
تجمع غير مرخص والتحريض
على التظاهر قبل إطالق سراحه
مع اثنني من معاونيه.
وانتقدت وزيرة االتصاالت
الجزائرية ،إيمان هدى فرعون
«سعي أطراف حاقدة للتحريض
على التظاهر واالحتجاج
إلثارة الفتنة وجر الجزائر إلى
مستنقع الفوضى».

ليبيا :اإلفراج عن مسؤول
بعهد القذافي

أفرجت الجهات األمنية الليبية
في طرابلس ،أمس رسميًا ،عن
رئيس جهاز األمن الخارجي
السابق أبوزيد عمر دوردة.
وأكد مصدر أمني ،مغادرة
دوردة مطار معيتيقة بطرابلس
ووصوله إلى تونس ،مبينًا أن
دوردة سيغادر تونس في وقت
الحق باتجاه القاهرة الستكمال
عالجه هناك.
يشار إلى أن مكتب النائب العام
فى طرابلس كان قد أصدر أمرًا
باإلفراج الصحي عن دوردة
منذ منتصف العام املاضي ،ولم
يتم تنفيذ القرار حتى الذكرى
الثامنة لثورة»  17فبراير» التي
صادفت أمس.
ويعتبر دوردة أحد أبرز املؤيدين
لنظام الزعيم الليبي السابق
معمر القذافي ،وينتمي إلى
قبيلة «املقارحة».
(طربلس ـ د ب أ)
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بن سلمان في باكستان لتعزيز تحالف اقتصادي وعسكري
• عمران خان :نملك تقنية صناعة مفاعالت نووية وصواريخ •  8اتفاقات أضخمها في جوادار
من باكستان الحليف التقليدي
القوي للسعودية ،بدأ ولي
العهد السعودي األمير محمد
بن سلمان جولة تشمل كذلك
الصين والهند ،في خطوة قال
محللون ،إنها تمثل استدارة
من المملكة باتجاه الشرق.

بـ ـ ــدأ ولـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد الـ ـسـ ـع ــودي
األم ـي ــر مـحـمــد ب ــن سـلـمــان أم ــس،
فـ ــي ب ــاكـ ـسـ ـت ــان ،ج ــول ــة آس ـي ــوي ــة
ت ـش ـم ــل ك ــذل ــك ال ـه ـن ــد وال ـص ـي ــن.
ويـسـعــى ب ــن سـلـمــان إل ــى تعزيز
التحالف االقتصادي والعسكري
م ــع بــاكـسـتــان ،وك ــذل ــك الـحـصــول
ع ـل ــى عـ ـق ــود م ـه ـم ــة فـ ــي ال ـص ـيــن
والهند العمالقين االقتصاديين
اآلسيويين.
وتــأمــل إس ــام آب ــاد الـتــي أدى
عـجــزهــا ال ـخــارجــي إل ــى انكماش
االقتصاد ،أن تقدم لها حليفتها
منذ فترة طويلة مساعدة إلنقاذه،
وقد يتخذ ذلك شكل استثمارات
بمليارات الـ ــدوالرات فــي مصفاة
أو فــي مـجـمــع نـفـطــي فــي جنوب
البالد .وقــد زار رئيس حكومتها
عمران خان السعودية مرتين منذ
انتخابه الصيف الماضي.
وفــي الشهور األخيرة ساندت
السعودية االقتصاد الباكستاني
بتدعيم االحتياطيات األجنبية
المتناقصة بسرعة بقرض قيمته
ستة مـلـيــارات دوالر ،األم ــر الــذي
أتــاح إلســام آبــاد فرصة اللتقاط
األنفاس في مفاوضاتها على خطة
إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.
ويقول محللون ،إن إسالم آباد
تتعامل مــع زي ــارة األم ـيــر محمد
باعتبارها أكبر زيــارة دولــة ،منذ
زيارة الرئيس الصيني شي جين
بينغ في  ،2015في أعقاب إعالن
بكين خططا السـتـثـمــار عـشــرات
المليارات من الدوالرات في البنية
التحتية فــي باكستان ،فــي إطــار
مبادرة الحزام والطريق العالمية
الصينية.
وتمثل الزيارة تعميقا للعالقات
بـيــن الـبـلــديــن الحليفين ،اللذين
تركزت عالقاتهما سابقا على دعم
السعودية لالقتصاد الباكستاني
ف ــي فـ ـت ــرات ال ـ ـشـ ــدة ،م ـق ــاب ــل دع ــم
الـ ـجـ ـي ــش الـ ـب ــاكـ ـسـ ـت ــان ــي الـ ـق ــوي
للسعودية واألسرة الحاكمة.
ك ـمــا ل ـل ـس ـعــوديــة ن ـف ــوذ ديـنــي

واسـ ــع ف ــي بــاكـسـتــان ال ـتــي يمثل
المسلمون أغلبية بين سكانها
البالغ عددهم  208ماليين نسمة.
وقـ ـ ــال مـ ـش ــرف زيـ ـ ــدي الــزم ـيــل
الـ ـ ـب ـ ــاح ـ ــث ف ـ ــي م ـ ــرك ـ ــز تـ ـ ـب ـ ــادالب
ال ـب ــاك ـس ـت ــان ــي ال ـم ـت ـخ ـصــص فــي
دراسـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات ال ـع ــام ــة
العالمية والمحلية« :هناك طمأنة
بأن السعودية لن تواصل فحسب
الـ ـعـ ـم ــل كـ ـص ــدي ــق اس ـت ــرات ـي ـج ــي
يـســاعــد فــي دع ــم الــوضــع المالي
فــي باكستان عند ال ـض ــرورة ،بل
ستصبح مشاركة في االستثمار
على نطاق أوسع في باكستان».
وسـتـغـلــق بــاك ـس ـتــان مجالها
الجوي وتشدد اإلجراءات األمنية
في إسالم آباد بمناسبة زيارة ولي
العهد الــذي سيصبح أول ضيف
يقيم بمقر إقــامــة رئيس ال ــوزراء.
وكان رئيس الوزراء الجديد عمران
خان قد رفض اإلقامة في المقر في
محاولة لتوفير المال العام.
وأشار مسؤولون باكستانيون
بـ ــال ـ ـف ـ ـعـ ــل إل ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة
سـتـعـلــن  8ات ـف ــاق ــات اسـتـثـمــاريــة
مـ ـ ـ ــن ب ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـ ـج ـ ـمـ ــع لـ ـتـ ـك ــري ــر
الـنـفــط وال ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات تبلغ
استثماراته عشرة مليارات دوالر
في مدينة جوادار الساحلية التي
تبني فيها الصين ميناء.

عمران خان
وأشاد رئيس وزراء باكستان،
عـمــران خ ــان ،بــاإلصــاحــات التي
باشرها ولي العهد السعودي.
وفــي مقابلة مع «العربية» بث
م ـس ــاء أم ـ ــس ،قـ ــال خ ـ ــان« :األم ـي ــر
م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـم ــان ي ـس ـعــى ال ــى
عصرنة السعودية ،وهذا يحتاج
إلصالحات كثيرة ،ونحن نتقاسم
األفكار نفسها ،وما يقوم به ولي
ً
العهد يستحق اإلشادة حقا ،ألننا
نريد أن تكون السعودية قوية».
وع ــن ال ـعــاقــات الـســابـقــة بين
البلدين ،قال خان« :اتسمت العالقة

صورة لبن سلمان ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني صادق سنجراني على مبنى البرلمان في إسالم آباد أمس (أ ف ب)
بين المملكة العربية السعودية
وبــاكـسـتــان فــي الـمــاضــي بتقديم
ال ـم ـم ـل ـكــة م ـس ــاع ــدات مــال ـيــة إلــى
بــاكـسـتــان فــي األوق ـ ــات الصعبة،
ف ـ ـضـ ــا عـ ـ ــن وجـ ـ ـ ـ ــود يـ ـ ــد ع ــام ـل ــة
باكستانية تعمل في السعودية،
كانت عالقة من طرف واحد».
وأض ــاف« :مــا نرغب في القيام
بــه ال ـيــوم هــو بـنــاء عــاقــة ترتقي
إلى مستوى جديد ،نريد أن يقوم
ك ــل ب ـلــد م ـنــا بــاس ـت ـث ـمــار الـمـيــزة
التفاضلية التي تتوفر لديه».
وأشار إلى أن ما يميز باكستان
ال ـيــوم أن لــديـهــا أكـثــر المسلمين
تعلما في العالم ،يعيش ثمانية
إلـ ـ ــى ت ـس ـع ــة م ــايـ ـي ــن م ـن ـه ــم فــي
الـ ـخ ــارج ،وي ــوج ــد بـيـنـهــم عـلـمــاء
ومختصون في كل المجاالت.
وأضاف« :لدينا رأسمال بشري
فــي كــل ال ـح ـقــول .وبــاكـسـتــان هي
ال ـب ـلــد اإلس ــام ــي ال ــوح ـي ــد ال ــذي
اسـتـطــاع صـنــع القنبلة الـنــوويــة

وبناء مفاعالت نووية واكتساب
تكنولوجيا الصواريخ».
وأوضح أنه يسعى إلى تنشيط
الـ ـتـ ـج ــارة ب ـي ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،ودعـ ــم
االستثمار الذي يخدم المصلحة
المشتركة.

توتر إقليمي
ووص ـ ـ ـ ــل األمـ ـ ـي ـ ــر م ـح ـم ــد إل ــى
بــاكـسـتــان ف ــي أجـ ــواء م ــن الـتــوتــر
اإلقـلـيـمــي الـشــديــد .وتـتـهــم الهند
وإي ـ ـ ـ ـ ــران الـ ـمـ ـتـ ـج ــاورت ــان إسـ ــام
آب ـ ـ ــاد بـ ــال ـ ـتـ ــورط ف ـ ــي ه ـجــوم ـيــن
ان ـت ـح ــاري ـي ــن أسـ ـف ــرا ع ــن س ـقــوط
قتلى خالل األسبوع الجاري على
أراضي الدولتين ،األمر الذي نفته
باكستان.
وع ـ ـلـ ــق الـ ـمـ ـحـ ـل ــل ال ـس ـي ــاس ــي
الباكستاني علي مهر ،في مداخلة
م ــع ق ـنــاة «ال ـع ــرب ـي ــة» ،عـلــى سبب
اتهام إيران للسعودية واإلمــارات

وبــاكـسـتــان بأنها خلف الهجوم
األخـيــر على الـحــرس الـثــوري في
ً
زاه ـ ـ ـ ــدان ،مـ ــؤكـ ــدا أن اإلي ــران ـي ـي ــن
منزعجون من التنسيق بين هذه
الدول الثالث في األشهر األخيرة
فيما يتعلق بملف أفغانستان.
وقــال مهر إن «لهذه االتهامات
عالقة مباشرة بزيارة ولي العهد
السعودي األمير محمد بن سلمان
لباكستان ،وتنامي عمق العالقات
ً
الخليجية الباكستانية تاريخيا
ً
واستراتيجيا ،وخاصة مع وصول
عـمــران خــان الــذي زار اإلم ــارات 3
م ــرات ،والـسـعــوديــة مرتين خالل
 6أشهر ،بينما لم يزر طهران وال
مرة واحدة».

العمالقان اآلسيويان
وال ـي ــوم يـتــوجــه األم ـيــر محمد
إلى الهند ،حيث سيلتقي رئيس
الوزراء ناريندرا مودي ،ويناقش

مـســألــة الـنـفــط مــع وزي ــر الـبـتــرول
وال ـ ـغ ـ ــاز ال ـط ـب ـي ـع ــي دارم ـ ـي ـ ـنـ ــدرا
برادان .وسيزور الصين الخميس
والجمعة.
وقـ ــال ل ــي غ ــووف ــو الـخـبـيــر في
شــؤون الشرق األوســط في معهد
الصين للدراسات الدولية ،مركز
األب ـ ـحـ ــاث ال ـم ــرت ـب ــط بــال ـح ـكــومــة
ال ـص ـي ـن ـي ــة ،إن ال ـم ـم ـل ـكــة «ت ـق ــوم
بعمليات تصحيح استراتيجية
والدبلوماسية السعودية تلتفت
حــالـيــا بــاتـجــاه آس ـيــا» .وتــابــع أن
«ال ـ ـ ـ ــدول اآلسـ ـي ــوي ــة ل ــدي ـه ــا سـمــة
خاصة ومهمة هي أننا ال نتدخل
فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــؤون ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ل ـل ــدول
األخـ ـ ـ ـ ــرى» .وأك ـ ـ ــدت ال ـم ـح ـل ـلــة فــي
م ـج ـمــوعــة «أمـ ـي ــرك ــان ان ـتــربــرايــز
اي ـن ـس ـت ـي ـتــوت» ك ــاري ــن ي ــون ــغ أن
«آسيا تشكل مصدر استثمارات
فــي الـطــاقــة والـبـنــى التحتية في
الخليج ،والنمو المقبل لالقتصاد
العالمي سيسجل في آسيا».

قطر :نحن مع أي جهد لحل األزمة الخليجية

ّ ً
متحدثا في مؤتمر ميونيخ أمس
آل ثاني

(أ ف ب)

أعـ ـلـ ـن ــت قـ ـط ــر عـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ــود حـ ـ ـ ــوار مـ ــع ال ـس ـع ــودي ـي ــن
واإلماراتيين حاليا ،لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها «مع
أي جهد لحل األزمــة الخليجية» التي بــدأت في  5يونيو
 ،2017حين قطعت كل من السعودية واإلمارات والبحرين
ومـصــر عــاقــاتـهــا مــع قـطــر ،ثــم فــرضــت عليها «إجـ ــراءات
عقابية».
وفــي كلمة له خــال مؤتمر ميونيخ لألمن ،أمــس ،قال
وزي ــر خــارجـيــة قـطــر محمد بــن عـبــدالــرحـمــن آل ثــانــي أن
«الدوحة ليس لديها أي مانع لبذل أي جهود لحل األزمة
مع السعودية واإلمارات والبحرين ومصر».
وأشار إلى أن بالده «طالما نادت هذه الدول للجلوس
إلى طاولة الحوار».
وأضــاف آل ثاني أن «الـقــادة السعوديين واإلماراتيين
عليهم االهتمام بالمسألة الخليجية ،ونحن في االقليم،
ً
ً
وضعنا نموذجا باهرا عبر مجلس التعاون وهو حجر
أساس لالستقرار في االقليم».
وأوض ــح« :كــانــت هناك بعض الـخــافــات فــي السنوات
االخيرة بين قطر ودول الخليج لكن لم نصل لهذا النوع
من الفصل بين بعضنا ،وهــذا ّ
ينم على تغير في مواقف
قيادة البالد».

وحول مشاركة قطر في القمة الخليجية األخيرة قال آل
ثاني«ُ :دعينا للمشاركة في هذه القمة من قبل األمين العام
ُ
لمجلس التعاون وليس من قبل القيادة ،فالعرف أن الدولة
المستضيفة هي من ّ
توجه الدعوة ،لهذا شاركنا بتمثيل
مخفض» .وأكد أن «قطر ال تبني تحالفات جديدة كبديل
لمجلس التعاون الخليجي».
وحول العالقة مع طهران قال« :إيران جارتنا ونتقاسم
اكبر حقل غاز منذ قيام دولتنا ولدينا حدود مشتركة وهذه
طبيعة الجغرافيا» .وأضاف« :األزمة جعلتنا نحتاج أكثر إلى
المجال الجوي االيراني ،ونحن نقدر لهم ذلك».
وأكد أن «االختالف في الرأي بين الخليج وإيران يجب
ً
حله بــالـحــوار وه ــذا كــان موقفا ليس لقطر فقط بــل لكل
ً
مجلس التعاون» .وقال أيضا «لدينا مع تركيا عالقة متينة
ً
جدا وأسسنا عالقة أبعد من األزمة الخليجية» .وأضاف أن
«قطر ال تتعرض ألي ضغط لعقد أي تحالفات ،ونحن نتخذ
القرار حسب حاجة شعبنا».
وأكد الوزير القطري ان «اعمال التحقيق المثبتة ّبينت
أن دول الحصار هي التي شرعت بالجريمة ضد وكالتنا
االخبارية وهي التي افتعلت األزمة».
وحول الملف السوري قال آل ثاني« :النظام السوري هزم

ظريف :خطر الحرب مع إسرائيل «هائل»

البشير :ما يعيشه بلدنا ...ابتالءات
وفاة متظاهر بالغاز المسيل للدموع في الخرطوم

استجواب روحاني في البرلمان على نار حامية
اعتبر وزير الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف ،في كلمة أمام
مــؤت ـمــر مـيــونـيــخ ل ــأم ــن ال ــدول ــي،
أمـ ــس ،أن خـطــر ن ـشــوب ح ــرب مع
إسرائيل «هائل» ،بسبب «تصرفات»
إسرائيل والواليات المتحدة ،متهما
تل ابيب بالسعي الى الحرب.
وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـضـ ــربـ ــات
اإلسرائيلية التي تستهدف مواقع
إيــران ـيــة فــي س ــوري ــة ،ق ــال ظــريــف:
«نحن فــي ســوريــة بناء على طلب
الحكومة السورية لغرض وحيد
هو محاربة اإلرهــاب ،ال ألي سبب
آخــر» ،مضيفا أن إسرائيل تنتهك
ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي ب ـغــارات ـهــا ،لكن
المجتمع الدولي يلوم طهران على
وجودها العسكري الذي ال ينتهك
القانون.
وأردف« :خ ـطــر ال ـح ــرب هــائــل،
وس ـ ـي ـ ـكـ ــون أفـ ـ ـ ـ ــدح إذا واصـ ـلـ ـت ــم
التغاضي عن االنتهاكات الخطيرة
للقانون الدولي».

ونــدد وزيــر الخارجية اإليراني
بـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ن ـ ــائ ـ ــب ال ــرئـ ـي ــس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـ ـ ـ ــذي ات ـ ـهـ ــم طـ ـه ــران
بالتحضير لهولوكوست (محرقة
الـنــازيـيــن بـحــق ال ـي ـهــود) جــديــدة،
وال ـ ـس ـ ـعـ ــي ال ـ ـ ــى حـ ـ ـي ـ ــازة الـ ـس ــاح
النووي.
وق ـ ــال ظ ــري ــف إن ب ـنــس «طـلــب
بغطرسة من أوروبا ،على أرضها،
أن تنضم الــى الــواليــات المتحدة
وتنسحب من االتفاق النووي ،وأن
تضر عبر ذلــك بأمنها» .وأضــاف
أن «اتهاماته المشينة إليــران ،بما
فيها مزاعمه الجاهلة عن معاداة
السامية ( )...سخيفة وخطيرة في
الوقت نفسه».
وإذ وصف السياسة األميركية
حيال إيران بأنها «هاجس مرضي
يتسبب فــي معاناة المنطقة منذ
أرب ـع ـي ــن عـ ــامـ ـ ًـا»ّ ،
رد ظ ــري ــف على
اتهام واشنطن إليران بالتدخل في
ش ــؤون دول الـشــرق األوس ــط مثل

ال ـعــراق والـيـمــن وســوريــة ولبنان
وال ـب ـحــريــن بــال ـقــول «األم ـيــرك ـيــون
ي ـ ــؤك ـ ــدون أن إي ـ ـ ــران ت ـت ــدخ ــل فــي
شؤون المنطقة ،لكن هل سأل أحد
نفسه ،لمن هذه المنطقة؟ انظروا
إلى الخريطة ،الجنود األميركيون
قطعوا  10آالف كيلومتر ليطوقوا
ح ــدودن ــا ب ـق ــواع ــده ــم» ،وأض ـ ــاف:
«هـ ـن ــاك ط ــرف ــة ت ـق ــول إن ال ـح ــدود
اإليرانية تموضعت بين القواعد
األمـيــركـيــة» .وسـعــت واشنطن في
مؤتمر وارس ــو للوقوف فــي وجه
مــا أسمته ب ـ «التموضع اإليــرانــي
في المنطقة».
فــي سـيــاق متصل ،قــال الــوزيــر
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي إن اآلل ـ ـيـ ــة األوروب ـ ـي ـ ــة
للتجارة مع إيران ال تفي بالغرض،
وإن ع ـ ـلـ ــى أل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــا وفـ ــرنـ ـسـ ــا
وبريطانيا بذل جهد أكبر إلظهار
التزامهم باالتفاق النووي المبرم
مع إيران في .2015
وأض ـ ــاف ظ ــري ــف أم ـ ــام مــؤتـمــر

«تويتر» يجبر خامنئي على حذف تغريدة
علق موقع «تــويـتــر» حساب المرشد اإليــرانــي
ً
علي خامنئي مؤقتا بعد نشره تغريدة تتضمن
ف ـتــوى مــؤســس الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة الــراحــل
الخميني بـهــدر دم الـكــاتــب الـبــريـطــانــي الهندي
سلمان رشدي ،في عام .1989
وتسببت ا لـتـغــر يــدة بحملة تبليغات ضدها
بــوصـفـهــا ت ـح ـ ّـرض عـلــى ال ـع ـنــف .ووفـ ــق قــوانـيــن
«تويتر» ،فإن هذا الخطأ من جانب خامنئي كان
يجب أن يقابل بإغالق حسابه ،لكن موقع التواصل
ّ
االجتماعي علق النشر حتى تم حذف التغريدة.

وقال المتحدث باسم «تويتر»« :هذه التغريدة
م ــن ال ـمــرشــد اإلي ــران ــي انـتـهـكــت شـ ــروط الـخــدمــة
ً
الـخــاصــة بــالـمــوقــع ،وتـمــت إزالـتـهــا ،الفـتــا إلــى أن
ذلك «ينافي قواعدنا أن نضع تهديدات بالعنف
أو نــرغــب فــي األذى الجسدي الخطير أو الموت
أو المرض لمجموعة من الناس أو ألي شخص».
وتعتمد السلطات اإليرانية سياسة مزدوجة
ً
حـيــال مــوقــع «تــويـتــر» ،فهو محظور رسميا لكن
المسؤولين اإليرانيين جميعهم لديهم حسابات
موثقة عليه.

ظريف يلقي كلمته أمام مؤتمر ميونيخ أمس
ميونيخ لــأمــن «ينبغي أن تكون
ّ
لتحمل المخاطر
أوروبــا مستعدة
إذا أرادت أن ت ـس ـبــح ض ــد ت ـيــار
األحادية األميركية الخطير».
الــى ذلــك ،قــال الرئيس اإليراني
حـســن روح ــان ــي فــي خـطــاب ألـقــاه
بإقليم هــرمــزجــان جـنــوب الـبــاد:
«إي ـ ــران مـسـتـعــدة لـلـعـمــل م ــع دول
المنطقة للحفاظ عـلــى األم ــن في
ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط ...ن ــري ــد إق ــام ــة
ع ـ ــاق ـ ــات أخ ـ ــوي ـ ــة م ـ ــع ك ـ ــل دول
المنطقة ...إي ــران لــم تـبــادر مطلقا
بأي عدوان في المنطقة».
وتـ ــابـ ــع« :دول ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـتــي
تـعـتـقــد أن بــاس ـت ـطــاعــة إســرائ ـيــل
وأم ـيــركــا تحقيق األم ــن مخطئة.
يـجــب علينا نـحــن المسلمين أن
ن ـض ـم ــن أمـ ـ ــن ال ـم ـن ـط ـق ــة» ،وردت
الحشود بهتافات «الموت ألميركا»
و»الموت إلسرائيل».
في سياق آخر ،وبينما استدعت
وزارة الـخــارجـيــة اإليــران ـيــة أمــس
الـسـفـيــر الـبــاكـسـتــانــي لالحتجاج
ع ـلــى ال ـه ـج ــوم ال ـ ــذي االن ـت ـح ــاري
الذي استهدف الحرس الثوري في
مدينة زاهدان بمحافظة سيستان
وبلوشستان جنوب شرقي البالد،

معظم المعارضة ونــرى أنظمة عــادت للتطبيع مع نظام
دمشق وتدعوه للعودة للجامعة العربية».
وعن الواقع الدولي واالقليمي قال الوزير القطري« :ما
زلنا نعاني االرهاب والعنف والحروب واألزمات في الكثير
من المواقع بالشرق االوسط».
وأضــاف« :سمعنا الكثير عن هزيمة داعــش واالرهــاب،
لكن لم يهزموا ُبعد ألن األيديولوجية ما زالــت موجودة
والقضية التي ينادون بها ما زالت سارية».
ً
األزم ــة الخليجية تـطـ ّـرق اليها أيـضــا الــوزيــر المكلف
الـشــؤون الخارجية فــي سلطنة عمان يوسف بــن علوي،
ّ ً
مؤكدا أن «مجلس التعاون ال يزال قائما وهناك فهم بأن
المجلس أم ــر ،وال ـخــاف الخليجي أم ــر آخ ــر ،وال يعطل
أحدهما اآلخــر» ،وأشــار في حــوار مع قناة  DWاأللمانية
على هامش مؤتمر ميونيخ ،الى أن «السلطنة تعمل من
خالل رئاستها للدورة الحالية بدعم مبادرة الكويت لحل
األزمة الخليجية» ،معربا عن تطلع بالده «لحدوث انفراجة
لألزمة في المستقبل» .وقال إن «سياسة السلطنة مستقلة
ً
وتقوم على الحياد اإليجابي» ،مؤكدا أن «عالقتنا مع إيران
ستستمر ويعلم إخواننا في الخليج ذلــك ،وأن السلطنة
(ميونيخ  -األناضول)
ال تنحاز اال للحق».

(أ ف ب)

وتـبـنـتــه جـمــاعــة «ج ـيــش مـحـمــد»،
أكد علي الريجاني رئيس مجلس
الـ ـ ـش ـ ــورى اإلس ـ ــام ـ ــي اإلي ـ ــران ـ ــي
(الـ ـب ــرلـ ـم ــان) أن «عـ ـل ــى ال ـح ـكــومــة
الباكستانية تـحـ ّـمــل المسؤولية
ب ـشــأن ال ـه ـجــوم الـ ــذي خـطـطــت له
ونفذته مجموعة إرهابية انطالقا
مـ ــن أراض ـ ـي ـ ـهـ ــا» .وه ـ ـ ــدد ال ـح ــرس
ال ـ ـثـ ــوري الـ ـسـ ـع ــودي ــة واإلم ـ ـ ـ ــارات
وباكستان بالرد.
ف ــي س ـيــاق آخـ ــر ،أف ـ ــادت وكــالــة
أن ـب ــاء الـطـلـبــة اإلي ــران ـي ــة (إي ـس ـنــا)
الحكومية بــأن نــوابــا فــي مجلس
ال ـ ـ ـشـ ـ ــورى يـ ـعـ ـت ــزم ــون اسـ ـت ــدع ــاء
روح ـ ــان ـ ــي عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة األزم ـ ـ ــة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـم ـس ـت ـمــرة .ووف ـقــا
للوكالة ،سيتم االستماع إلى تعليق
الــرئـيــس بـشــأن  14قضية ،بينها
البطالة والتضخم .ولــم يتم على
وج ــه الــدقــة تـحــديــد الـمــوعــد الــذي
سيتم فيه استدعاء روحاني الذي
سـيـكــون الـثــانــي لــه مـنــذ انتخابه
رئيسا عام .2013
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت «اي ـ ـس ـ ـنـ ــا» إل ـ ـ ــى أن
االستدعاء ربما يقود إلى تصويت
بالثقة.
(ميونيخ ،طهران  -وكاالت)

بينما واصل السودانيون أمس تظاهراتهم شبه اليومية،
والتي انطلقت في  19ديسمبر الماضي ،بداية ضد ارتفاع
سعر الخبز  3أضعاف ،لتتحول الحقا إلى مطالب سياسية
برحيل الـنـظــام الـحــاكــم ،اعتبر الــرئـيــس عمر البشير أن ما
تمر به بالده اآلن من أزمات ومصاعب «ابتالء ات ومحطات
للتمحيص سيخرج منها أكثر قوة» ،في وقت شهدت واشنطن
تـظــاهــرات ش ــارك فيها آالف الـســودانـيـيــن أم ــام الكونغرس
والبيت األبيض.
وف ــي خ ـطــابــه أمـ ــام مـجـلــس شـ ــورى «ال ـح ــرك ــة اإلســام ـيــة
السودانية» ،أمس األول ،قال« :طوال مسيرة اإلنقاذ ليس هناك
ما يخجل أو يتوارى منه أي أحد» ،موضحا أنه «رغم الكيد
ضد السودان واألزمات التي تواجهه إال أنه لم ُيهزم ومستمر
في مشروعات التنمية».
كما أثنى البشير ،و هــو رئيس الهيئة القيادية العليا لـ
«الحركة اإلسالمية السودانية» ،على فترة ُحكم نظام اإلنقاذ،
ُ
قائال إنها «فجرت ثورة التعليم لتحرر العقول وتمنح مزيدا
من الحريات للتحرر من قيود الطائفية والقبلية» ،معتبرا
أن «الــذيــن يتحدثون اآلن عــن الـحــريــات ،ويـتـظــاهــرون ضد
الحكومة ،ينظمون مؤتمراتهم الصحافية بكل حرية».
وتابع« :ان السلطة والحكم لم يكونا يوما غاية من الغايات،
بل وسيلة لبناء مجتمع الدين واألخالق والمعرفة ،بالتركيز
عـلــى الـجــانــب ال ــروح ــي» ،داع ـيــا «ق ـي ــادات وأع ـض ــاء الـحــركــة
اإلسالمية السودانية لقيادة نفرة كبرى في األحياء بجميع
الواليات لتصميم برامج وأنشطة دعوية للشباب والطالب».
إل ــى ذل ــك ،أعـلـنــت «لـجـنــة أط ـبــاء ال ـس ــودان الـمــركــزيــة» غير
الحكومية ،أمس« ،وفاة المواطن أبوبكر عثمان يوسف (62
عاما) اختناقا بالغاز المسيل للدموع في مستشفى بحري»
شمال الخرطوم.
ّ
وفرقت قوات األمن ،أمس ،احتجاجات في مدينة بحري ،دعا
إليها «تجمع المهنيين» وثالثة تحالفات معارضة ،للمطالبة
بتنحي البشير.
وفــي واشـنـطــن ،تجمع اآلالف مــن األميركيين مــن أصــول
سودانية في تظاهرة ومسيرة ضخمة من الكونغرس إلى
البيت األبيض ،دعما للحراك في الشارع السوداني ،وإيصال
أصواتهم إلى اإلدارة األميركية.
وأصــدر عدة أعضاء في الكونغرس ،أمس األول ،مذكرات
أعلنوا فيها تضامنهم مع مطالب الشعب السوداني.
(الخرطوم ،واشنطن  -وكاالت)

سلة أخبار
ّ ً
مجددا
ماي تحاول
إنقاذ «بريكست»

أكدت رئيسة الوزراء
البريطانية تيريزا ماي أنها
ستتحدث «في األيام المقبلة»
إلى كل قادة الدول األعضاء
في االتحاد األوروبي،
ووجهت رسالة إلى أعضاء
البرلمان البريطاني للدعوة
إلى الوحدة في مسألة
«بريكست».
وفي هذه الرسالة نشرت
رئاسة الحكومة البريطانية
فقرات منها مساء أمس األول،
تدعو ماي حزبها المحافظ
إلى «تجاوز ما يؤدي إلى
انقسامه».
وقالت إن المسؤولين
المحافظين يجب أن يضحوا
«بأفضلياتهم الشخصية»
من أجل «الخدمة العليا
للمصلحة الوطنية».
وكان البرلمانيون
البريطانيون رفضوا
الخميس الماضي ،مذكرة
دعم لجهود ماي من أجل
التوصل إلى تعديالت
في االتفاق حول خروج
المملكة المتحدة من االتحاد
األوروبي.

هايتي :تدابير صارمة
لتهدئة االحتجاجات

أعلن رئيس الوزراء الهايتي
جان هنري سيان ،أمس
األول ،تدابير اقتصادية
طارئة من بينها إجراءات
صارمة في اإلدارات
والتصدي للتهريب
والفساد ،في محاولة لتهدئة
االحتجاجات التي تشل
البالد منذ عشرة ايام.
وقال إن «القرار األول هو
اقتطاع  30في المئة من
ميزانية رئيس الوزراء،
ودعوة الرئاسة والبرلمان
إلى القيام بالخطوة ذاتها».
وأضاف« :يتعين أيضا
سحب جميع االمتيازات
غير الضرورية من كبار
موظفي الدولة ،كمصاريف
البنزين والهاتف والرحالت
غير الضرورية الى الخارج
وأعداد المستشارين».

استوكهولم تستدعي
سفيرها في غواتيماال

أعلنت السويد ،أمس،
استدعاء سفيرها في
غواتيماال للتشاور ،مشيرة
الى انها اتخذت القرار
مدفوعة بـ«الوضع السياسي
في البالد والعالقات
الثنائية».
وتدهورت العالقات بين
البلدين عندما أمهلت
غواتيماال سفير السويد
أنديرس كومباس الذي
يشغل هذا المنصب منذ
خريف  ،2017ثالثين يوما
لمغادرة البالد.
وقامت غواتيماال بهذه
الخطوة تعبيرا عن استيائها
من مشاركة السويد في
اللجنة الدولية لألمم
المتحدة حول السجون في
غواتيماال من أجل التحقيق
في الفساد والجريمة
المنظمة في هذا البلد الواقع
في أميركا الوسطى.

ّ
ألمانيا :مطالبة بالتخلص
من  20قنبلة نووية

طالب أعضاء في «الحزب
الديمقراطي االجتماعي»
األلماني المشارك في االئتالف
الحاكم ،بالتخلص من القنابل
النووية األميركية الموجودة
في بالدهم ،منذ حقبة الحرب
الباردة ،حسب ما كشفت،
أمس ،صحيفة «وول ستريت
جورنال» األميركية.
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دوليات

ُ
● شاناهان :ال قرار بعد بشأن تمويل «الجدار» ● نويرت تتخلى عن منصب سفيرة في األمم المتحدة
اقترب المرشح الرئاسي
السابق الديمقراطي
االشتراكي بيرني ساندرز من
حسم أمره وإعالن ترشحه
للرئاسة في انتخابات ،2020
األمر الذي سيؤثر بشكل كبير
تمهيدية الديمقراطيين،
على ً
خصوصا بعد أن أثبتت
االنتخابات النصفية نموا
كبيرا في قوة الجناح اليساري
الديمقراطي بين الشباب.

وزير الدفاع
بالوكالة فوجئ
بالترحيب الذي
لقيه في بروكسل

واص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــة
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــون الـ ـ ـب ـ ــارزون
إعـ ـ ـ ــان ت ــرشـ ـحـ ـه ــم ل ـم ـن ـصــب
الـ ـ ــرئـ ـ ــاسـ ـ ــة األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ف ــي
ا نـ ـتـ ـخ ــا ب ــات ن ــو ف ـم ـب ــر ،2020
آخرهم السيناتور األميركي
والـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ــرئـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي
الديمقراطي السابق اليساري
ب ـي ــرن ــي سـ ــانـ ــدرز ،ال ـ ــذي ق ـ ّـرر
خ ـ ـ ــوض الـ ـمـ ـع ــرك ــة م ـ ــن أج ــل
مـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــب ص ـ ـ ــاح ـ ـ ــب ال ـ ـب ـ ـيـ ــت
األبيض العام المقبل.
ون ـق ــل م ــوق ــع «بــولـيـتـيـكــو»
األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـصـ ـ ــادر
مطلعة ،أمس األول ،إن فريق
ساندرز ،البالغ من العمر 77
ً
ع ــا م ــا وا لـ ـ ــذي م ــا زال يتمتع
بـشـعـبـيــة ك ـب ـيــرة ب ـيــن الـتـيــار
ال ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــاري داخـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـح ـ ــزب
الديمقراطي ،خصوصا لدى
الشباب ،يجري مقابالت مع
المرشحين الذين سيحصلون
على مقاعد حكومية في حال
فوزه.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر أن
ســا نــدرز سجل مقطع فيديو
أع ـ ـلـ ــن فـ ـي ــه قـ ـ ـ ـ ــراره الـ ـت ــرش ــح
للرئاسة في حملة  ،2020إال
أن م ــوع ــد ن ـش ــر ال ـف ـي ــدي ــو لــم
يعرف بعد.
وأشار ساندرز نهاية العام
الـمــاضــي إل ــى أن ــه قــد يـشــارك
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة،
وأنه لن يتخذ مثل هذا القرار
إال إذا تــأ كــد مــن أ ن ــه سيكون
«أفضل مرشح» يمكنه هزيمة
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـحـ ــالـ ــي دون ـ ــال ـ ــد
ترامب.
وتـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ــح سـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــدرز ف ــي
انتخابات  ،2016لكنه خسر
أ مــام هيالري كلينتون خالل
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات الـ ـتـ ـمـ ـهـ ـي ــدي ــة
الديمقراطية ،قبل أن تخسر
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة أم ـ ـ ـ ــام تـ ـ ــرامـ ـ ــب فــي
االنتخابات العامة.

ف ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،ق ـ ـ ـ ــال ج ــو
بايدن ،نائب الرئيس السابق
المنتمي للحزب الديمقراطي
ً
أيضا ،إنه لم يتخذ بعد قرارا
ب ـش ــأن ال ـت ــرش ــح الن ـت ـخــابــات
الــرئــاســة ،لـكـنــه سيتخذ هــذا
القرار «في وقت قريب».
و س ـ ـي ـ ـح ـ ـظـ ــى بـ ـ ــا يـ ـ ــدن (76
عاما) حــال اختياره الترشح
ب ـ ــأفـ ـ ـضـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاق
الرئاسي ،نظرا أل نــه معروف
عـلــى الـســاحــة الـسـيــاسـيــة ،إذ
شـغــل منصب نــا ئــب الرئيس
لواليتين بعد عقود قضاها
في مجلس الشيوخ.
م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى،
تـخـلــت ال ـص ـحــاف ـيــة الـســابـقــة
وال ـم ـت ـحـ ّـدثــة ال ـســاب ـقــة بــاســم
وزارة ال ـخــارج ـيــة األمـيــركـيــة
هيذر نــو يــرت ،التي اختارها
ترامب لمنصب سفيرة بالدها
ل ـ ـ ــدى األم ـ ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،عــن
محاولة شغل هذا المنصب،
بـ ـع ــدم ــا واجـ ـ ـه ـ ــت ان ـ ـت ـ ـقـ ــادات
حادة.
وب ـ ــذل ـ ــك تـ ـت ــوق ــف م ـس ـي ــرة
صعود السيدة التي ال تملك
أي خ ـب ــرة س ـيــاس ـيــة ســاب ـقــة،
وعينت في  2017ناطقة باسم
الخارجية.
وقالت المذيعة التلفزيونية
ال ـســاب ـقــة ف ــي شـبـكــة «فــوكــس
ّ
نيوز» في بيان إن «الشهرين
ال ـم ــاض ـي ـي ــن كـ ــانـ ــا مــره ـق ـيــن
ّ
ألس ــرت ــي ،وبــال ـتــالــي فـ ــإن من
مصلحة أسرتي أن أنسحب».
وكــان تــرامــب الــذي يواظب
مشاهدة قناته اإلخبارية
على ّ
الـ ـمـ ـف ــضـ ـل ــة «ف ـ ــوك ـ ــس نـ ـي ــوز»
أع ـ ـلـ ــن ف ـ ــي مـ ـطـ ـل ــع دي ـس ـم ـب ــر
ال ـفــائــت تــرشـيــح نــويــرت (49
ً
ً
عاما) «المرأة الموهوبة جدا
ً
والذكية جدا» لخالفة هايلي،
ّ
ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت قـ ـب ــل ت ـســل ـم ـهــا
ح ـق ـي ـبــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة حــاك ـمــة

لوالية كاروالينا الجنوبية.
ّ
غـيــر أن الـبـيــت األب ـيــض لم
ّ
ً
يبلغ مجلس الشيوخ رسميا
ّ
بهذا التعيين ،رغم أن األغلبية
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ف ـ ــي ال ـم ـج ـلــس
كــانــت عـلــى األرج ــح ستوافق
عـلــى تعيين نــويــرت فــي هــذا
ّ
الحساس.
المنصب
ل ـكــن ال ـص ـحــاف ـيــة الـســابـقــة
لــم تظهر علنا فــي الشهرين
األخـ ـي ــري ــن ،وك ـ ــان يـعـتـقــد أن
ال ـ ـس ـ ـبـ ــب هـ ـ ــو أنـ ـ ـه ـ ــا ت ـس ـت ـعــد
لعملها الجديد.
ونـقـلــت وكــالــة «بـلــومـبــرغ»
لــأنـبــاء الـمــالـيــة عــن مـصــادر
ّ
ّ
تسمها أن البيت األبيض
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ً ّ
بتسمية نويرت رسميا  ،ألنه
اكتشف وجود مشكلة عندما
أ جــرى ّمراجعة لماضيها ،إذ
ّ
ّ
تبين أنها وظفت في السابق
حاضنة أطفال أجنبية لم تكن
لديها تأشيرة عمل.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،أع ـل ــن
باتريك
وزير الدفاع بالوكالة ّ
شاناهان ،أمس األول ،أنه لم
ُيـ ّـتـخــذ ّ
«أي ق ــرار ب ـعــد» بشأن
ت ـم ــوي ــل ال ـ ـجـ ــدار الـ ـ ــذي يــريــد
ترامب تشييده على الحدود
م ـ ــع ال ـم ـك ـس ـي ــك م ـ ــن مـ ــوازنـ ــة
«البنتاغون».
وكان شاناهان يشارك في
م ـيــون ـيــخ ف ــي مــؤت ـمــر دولـ ــي،
ح ـيــن أع ـل ــن ت ــرام ــب ،الـجـمـعــة
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي« ،حـ ـ ـ ــال الـ ـ ـط ـ ــوارئ
الـ ـ ــوط ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة» ،وهـ ـ ـ ـ ــو اجـ ـ ـ ـ ــراء
ً
اس ـت ـث ـنــائــي ي ـت ـيــح ل ــه ن ـظــريــا
تجاوز الكونغرس واستخدام
أموال من الميزانية الفدرالية
المخصصة للحاالت الطارئة
لـتـشـيـيــد الـ ـج ــدار الـ ــذي يــريــد
ب ـ ـنـ ــاء ه ل ــوق ــف الـ ـهـ ـج ــرة غـيــر
ال ـقــانــون ـيــة ،أح ــد أب ــرز وع ــود
حملته االنتخابية.
وال ـب ـن ـتــاغــون ه ــو الـ ــوزارة

ً
حامال دمية ّ
ّ
تجسد نظيره الفرنسي خالل استعراض كرنفالي في مدينة نيس الفرنسية أمس األول (أ ف ب)
مجسم عمالق لترامب
ال ـتــي لــدي ـهــا ،ب ـف ــارق شــاســع
عن بقية الوزارات الفدرالية،
أضـ ـخ ــم مـ ــوازنـ ــة م ـخـ ّـص ـصــة
للحاالت الطارئة ،و قــد أعلن
ّ
ا ل ـب ـي ــت األ ب ـ ـيـ ــض أن ت ــرا م ــب
سيستخدم من هذه الميزانية
م ـب ـل ــغ  6.1م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر
لتشييد الجدار.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال شـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ ــان
لـ ـلـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن عـ ـ ـل ـ ــى م ـت ــن
ال ـطــائــرة الـتــي ع ــادت بــه إلــى
واشـ ـنـ ـط ــن م ــن م ـي ــون ـي ــخ إن ــه
ل ـ ــم ي ـ ـقـ ــرر بـ ـع ــد م ـ ــا إذا ك ــان
م ــن الـ ـض ــروري م ــن الـنــاحـيــة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة إق ـ ــام ـ ــة ال ـ ـجـ ــدار
الـ ـح ــدودي أو ح ـجــم األمـ ــوال
العسكرية التي ستستخدم.
مـ ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،أع ـلــن

ّ
ً
شاناهان أنــه فوجئ إيجابا
بــال ـتــرح ـيــب ال ـ ــذي ل ـق ـيــه هــذا
األس ـ ـبـ ــوع ف ــي ب ــروكـ ـس ــل مــن
جانب نظرائه األوروبيين في

ح ـلــف ش ـمــال األط ـل ـســي وفــي
ميونيخ.
ّ
ً
و ق ــال « :كـنــت أ تــوقــع شيئا
ً
مـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــا ،ل ـ ـك ـ ـنـ ــي ش ـ ـعـ ــرت

بترحيب شديد ،وكانت بيئة
جامعة».
(واشنطن  -وكاالت)

ّ
اليابان رشحت ترامب لـ «نوبل السالم»

أ ك ــد م ـصــدر ح ـكــو مــي يــا بــا نــي لصحيفة
ـس أن
«أس ــاه ــي ش ـي ـم ـب ــون» ال ـي ــاب ــان ـي ــة ،أمـ ـ ّ
ر ئ ـي ــس وزراء ا ل ـي ــا ب ــان ش ـي ـنــزو آ ب ــي رش ــح
الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب لجائزة
نــو بــل للسالم ا لـخــر يــف ا لـمــا ضــي بـنــاء على
طلب واشنطن.
جـ ــاء ذلـ ــك ب ـع ــدم ــا ذكـ ــر ت ــرام ــب الـجـمـعــة

الماضي ،أن آبي أرسل إليه نسخة من رسالة
ترشيح من خمس صفحات تم إيصالها إلى
اللجنة المسؤولة عن جائزة نوبل للسالم،
ً
مشيرا إلى أن آبي أشاد في الرسالة بجهود
الرئيس األميركي في نزع فتيل التوتر مع
ً
بـيــونــغ يــانــغ ،خـصــوصــا الـقـمــة بـيـنــه وبين
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
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الجولة الـ  13لدوري ڤيڤا :الكويت
ال يتوقف ...والجهراء ينتفض

أخطاء تحكيمية ...وكلمة السر مفتاح االنتصارات
حازم ماهر
وأحمد حامد

تغيير واحد شهدته الجولة
الـ 13من منافسات دوري
ڤيڤا لكرة القدم باحتالل
القادسية مركز الوصافة،
وتراجع السالمية للمركز
الثالث ،وفي حين واصل
الكويت انتصاراته التي
ال تتوقف ،حقق الجهراء
فوزه األول.

اختتمت منافسات الجولة
ا لـثــا لـثــة ع ـشــرة ل ــدوري ڤيڤا
للدرجة الممتازة لكرة القدم،
ـرا فــي
ال ـت ــي ل ــم تـشـهــد ت ـغ ـي ـيـ ً
جـ ــدول ال ـتــرت ـيــب بــاسـتـثـنــاء
صعود القادسية إلى المركز
ال ـثــانــي ،وت ــراج ــع الـســالـمـيــة
إلـ ـ ــى "ال ـ ـ ــراب ـ ـ ــع" ،وذل ـ ـ ــك ع ـلــى
الرغم من انتهاء  4مباريات
بالفوز ،مقابل مباراة واحدة
بالتعادل.
ولـ ـع ــل أب ـ ـ ــرز مـ ــا فـ ــي ه ــذه
الجولة عودة ظهور األخطاء
التحكيمية من جديد ،حيث
ار ت ـكــب حـكــم لـقــاء التضامن
وال ـق ــادس ـي ــة ال ـح ــائ ــز أخ ـيــرا
عـلــى ال ـش ــارة الــدول ـيــة سعد
الفضلي أخطاء فادحة دفعت
األ صـفــر إ لــى مركز الوصافة
وأف ـق ــدت أب ـنــاء ال ـفــروان ـيــة 3
نقاط ثمينة.
وبإلقاء نظرة سريعة على
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات الـ ـخـ ـم ــس ن ـجــد
ما يلي:

صدارة بجدارة
تأتي صــدارة الكويت
عن جــدارة واستحقاق
ش ـ ــدي ـ ــدي ـ ــن ،ف ــالـ ـجـ ـه ــاز
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــي وال ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــون

يدركون تماما من أين تؤكل
ا لـكـتــف ،حـيــث يلعب الفريق
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
مـ ـب ــاراة
حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــب
إم ـك ــان ــات
ال ـم ـن ــاف ــس
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
إمكاناته ،لذلك
ل ـ ـ ــم تـ ـ ـك ـ ــن ه ـ ـنـ ــاك
أدنـ ـ ــى ص ـع ــوب ــة فـ ــي تـخـطــي
عقبة العربي بثنائية.
ومن ناحيته ،فإن العربي
لـ ـ ــه ال ـ ـ ـعـ ـ ــذر فـ ـ ــي الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى
ال ـ ـ ـهـ ـ ــزيـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ظـ ـ ـه ـ ــر ب ـ ــه،
لكونه يفتقد قوته الضاربة
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـثـ ـ ـل ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي حـ ـسـ ـي ــن
الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــوي وخـ ـ ـل ـ ــف أحـ ـم ــد
خلف وفهد الرشيدي ،إضافة
إلـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ــدم ظـ ـ ـه ـ ــور حـ ــارسـ ــه
الدولي سليمان عبدالغفور
بمستواه الطبيعي.

فوز مشبوه
ت ـح ـ ّـم ــل ال ـت ـض ــام ــن نـتـيـجــة
أخـ ـط ــاء ح ـكــم الـ ـمـ ـب ــاراة سعد
الـ ـفـ ـضـ ـل ــي فـ ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــارات ـ ــه مــع
الـ ـق ــادسـ ـي ــة ،ح ـي ــث ح ــرم ــه مــن
ثالث ركالت ترجيح ال يختلف

شد من الخلف لعرقلة جمعة سعيد (تصوير جورج رجي)
عليها اثنان ،لكن هناك مؤشرا
رائ ـع ــا بــالـنـسـبــة إل ــى الـفــريــق
يــؤكــد أن مـسـتــواه فــي ارتـفــاع
م ـس ـت ـمــر ،وقـ ــد ي ـك ــون األقـ ــرب
لـلـبـقــاء فــي الـبـطــولــة مــن بين
الفرق التي تعاني الهبوط.
أم ـ ــا الـ ـق ــادسـ ـي ــة ف ـل ــم ي ـقــدم
المستوى المأمول منه ،وهو
اس ـت ـفــاد بــالـطـبــع م ــن أخ ـطــاء
الحكم التي تعد جزءا من كرة
القدم ،لكن هناك سؤاال يطرح
ن ـف ـســه بـ ـق ــوة ،وه ـ ــو م ــا م ــدى
ق ــدرت ــه ع ـلــى ال ـم ـنــاف ـســة على
اللقب؟ اإلجابة تحتاج بالطبع
إل ــى عـمــل دؤوب م ــن الـجـهــاز
الفني والالعبين.

تراجع مخيف
يواجه السالمية تراجعا

السيد :لم نترجم أفضليتنا
وتأثرنا بطرد جمعة
أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى م ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب
ا ل ـ ـفـ ــر يـ ــق األول ل ـك ــرة
القدم بالنادي العربي،
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــوري حـ ـ ـس ـ ــام
ال ـ ـس ـ ـيـ ــد ،رض ـ ـ ـ ــاه عــن
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردود الع ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــه
رغ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـسـ ـ ــارة م ــن
الـكــويــت بـهــدفـيــن ،قياسا
على ظ ــروف الـمـبــاراة الـتــي عانى
خاللها األخضر غيابات مؤثرة،
خـ ـص ــوص ــا ف ـ ــي خ ـ ــط الـ ـهـ ـج ــوم،
وت ـم ـك ــن ال ــاعـ ـب ــون مـ ــن ت ـقــديــم
المستوى االفضل في المباراة.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـيـ ــد" :ن ـ ـحـ ــن غ ـيــر
راضين عن النتيجة ،حيث كان
بــإم ـكــان ـنــا تـحـقـيــق أف ـض ــل مــن
ذلك بعد أن كنا الطرف االفضل
في الشوط االول على مستوى
األداء وخـلــق الـفــرص ،ولــم ننجح
في استغالل أفضليتنا الفتقادنا
اللمسة االخيرة ،واستقبلنا هدفا
من كرة ثابتة".

وأض ــاف" :فــي الـشــوط الثاني عزمنا
على التعديل ،لكن تعرضنا لنقص عددي
في وقت مبكر بطرد جمعة عبود ،الذي
أثر سلبا على سير المباراة من جانبنا،
وأربـ ـ ـ ــك ح ـس ــاب ــات ـن ــا ،ونـ ـق ــل س ـي ـنــاريــو
المباراة من حال الى حال آخر".
واستدرك" :بشكل عام قدمنا مستوى
جـ ـي ــدا أمـ ـ ــام ف ــري ــق م ـك ـت ـمــل ال ـص ـف ــوف،
ويضم  5محترفين مميزين ،وسنعمل
دائما على تحسين االوضــاع ومعالجة
أخ ـط ــائ ـن ــا ل ـل ـظ ـهــور ب ـش ـكــل افـ ـض ــل فــي
المباريات المقبلة".
ومـ ـ ـن ـ ــح ال ـ ـس ـ ـيـ ــد الع ـ ـب ـ ـيـ ــه راحـ ـ ـ ـ ــة مــن
ال ـتــدري ـبــات أم ــس عـلــى أن يستأنفوها
اعتبارا مــن الـيــوم ،اسـتـعــدادا لمواجهة
النصر السبت المقبل على استاد صباح
الـ ـس ــال ــم ،والـ ـت ــي سـيـسـتـعـيــد االخ ـض ــر
خاللها خدمات هدافه حسين الموسوي،
بينما يستمر غياب المدافع خلف أحمد،
ويدخل في دائرة االبتعاد جمعة عبود
وأحمد رحيل بسبب االيقاف لحصوله
على  3إنذارات.

بيان العربي يحمل
الغانم المسؤولية
ً
أصدر مجلس إدارة النادي العربي بيانا أعلن فيه تقدمه بشكوى
رسمية إلى اتحاد كرة القدم ضد رئيس نــادي الكويت خالد الغانم،
على خلفية الممارسات غير المسؤولة ،حسب البيان.
وأ ض ــاف البيان أن خمسين شخصا كــا نــوا مرافقين للغانم قاموا
باقتحام المنصة عنوة ،واستخدم أحد المقتحمين السالح األبيض
في مشاجرة مع جمهور العربي عند باب المنصة بعد المباراة ،وهو
ما كاد يتسبب في إزهاق األرواح ،لوال عناية الله.
و عــرج البيان إ لــى قيام المقتحمين بترديد أ هــاز يــج تحمل كلمات
بذيئة ومسيئة بحق رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ،وذلك في المنصة
الرئيسية ،حيث يوجد أعضاء مجلس إدارة الناديين ورئيس مجلس
األم ــة مـ ــرزوق ال ـغــانــم ،مـشـيــرا إل ــى ق ـيــام الع ــب الـكــويــت جـمـعــة سعيد
بحركات غير الئقة ،وهو ما تسبب في اشتباكات بين الالعبين بعد
المباراة.
وطالب بيان العربي اتحاد كرة القدم بتحمل مسؤولياته وتطبيق
العقوبات الواردة بالنظام
األسـ ـ ــاسـ ـ ــي ت ـ ـجـ ــاه ن ـ ــادي
الكويت ،وإال فسيكون له
موقف آخر تجاه االتحاد
لما فيه مصلحة العربي،
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب الـ ـمـ ـط ــالـ ـب ــة
بضرورة اتخاذ اإلجراء ات
ً
القانونية وفقا لما تقدم
من معطيات.
إلى ذلك ،أعلن أمين السر
العام بالنادي العربي فؤاد
المزيدي أن النادي سيوكل
م ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ــدث إل ـ ـ ـ ــى الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
القانونية بالنادي التخاذ
اإلجراء القانوني الالزم.

مخيفا فــي مـسـتــواه ،وذ لــك
ب ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــب ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف م ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة
وإداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تـ ـتـ ـطـ ـل ــب ت ــدخ ــل
اإلدارة بشكل عاجل حتى ال
ينهار الفريق في المباريات
ا لـمـقـبـلــة ،و قــد ا فـتـقــد العبو
ال ـس ـمــاوي الـ ــروح الـقـتــالـيــة
والرغبة في تحقيق الفوز،
وه ـم ــا ع ــام ــان ف ــي مـنـتـهــى
الخطورة.
وال يقلل تراجع السالمية
من ارتفاع مستوى الجهراء
ب ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــل مـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوظ تـ ـح ــت
قـيــادة مــدر بــه ا لـقــد يــر أحمد
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـكـ ــريـ ــم ،الـ ـ ـ ــذي أع ـ ــاد
الفريق إلى التألق وتحقيق
ف ـ ــوزه األول ف ــي ا ل ـب ـطــو لــة،
وظـ ـ ـه ـ ــوره ب ـم ـس ـت ــوى رائـ ــع
منح الجماهير بصيصا من
األم ــل فــي ال ـب ـقــاء ،ل ـكــن أهــم

سوء تنظيم!
لم يرتق تنظيم إدارة
العربي داخل مقصورة
ص ـ ـب ـ ــاح الـ ـ ـس ـ ــال ـ ــم إلـ ــى
م ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوى ال ـ ـ ـط ـ ـ ـمـ ـ ــوح،
وب ــدا الـتــوتــر والترصد
واضـحــا على القائمين
عـ ـل ــى األم ـ ـ ـ ـ ــر ،وه ـ ـ ــو مــا
ان ـع ـك ــس ع ـل ــى األجـ ـ ــواء
في أثناء وبعد المباراة.
وجاء المشهد األخير
أمـ ــام م ـق ـصــورة صـبــاح
السالم غاية في السوء،
وس ــط اخ ـتــاط الـحــابــل
بـ ـ ــال ـ ـ ـنـ ـ ــابـ ـ ــل وتـ ـ ـش ـ ــاب ـ ــك
بـ ـ ـ ــاأليـ ـ ـ ــدي ،أسـ ـ ـف ـ ــر عــن
إصابة أحد الجماهير،
كـمــا ح ــاول الـبـعــض ذر
ال ــرم ــاد فــي الـعـيــون من
أجـ ـ ــل إخ ـ ـفـ ــاء ال ـح ـق ـي ـقــة
وتحقيق مكاسب على
حساب دماء اآلخرين!؟

مــا عــا بــه هــو إ ه ــدار الفرص
بطريقة غريبة للغاية.

مقالب سخيفة
لــم تكن عــودة كاظمة إلى
االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات ،ب ــل عـ ــاد إل ــى
"مقالبه" السخيفة ،فالفريق
الـ ــذي ي ـت ـقــدم ب ـهــدف ـيــن عـلــى
م ـن ــاف ــس أقـ ــل م ــن إم ـكــانــاتــه
ع ـ ـل ـ ـيـ ــه الـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــك بـ ــال ـ ـفـ ــوز
والـ ـع ــض ع ـل ـيــه ب ــال ـن ــواج ــذ،
لكن حالة من الثقة المفرطة
والالتركيز أصابت الالعبين
في الشوط الثاني جعلتهم
والسقط.
يخسرون الجلد
َّ
وال ي ـق ـل ــل ه ـ ــذا األ مـ ـ ــر مــن
الـمـسـتــوى الــرائــع الــي قدمه
الفحيحيل في اللقاء ،والذي
اس ـت ـح ــق ع ـل ـي ــه ن ـق ـط ــة عـلــى

أقـ ـ ــل تـ ـق ــدي ــر ،وكـ ـلـ ـم ــة ال ـس ــر
فــي الفريق تــر جــع إ لــى قــدرة
الـ ـ ـم ـ ــدرب م ـح ـم ــد ده ـي ـل ـيــس
على قراء ة المباريات بشكل
م ـ ـم ـ ـتـ ــاز ،والـ ـ ـت ـ ــأل ـ ــق ال ــاف ــت
ل ـل ـن ـظــر ل ـم ـح ـتــرفــه األردنـ ـ ــي
منذر أبوعمارة.

توندي يحل األزمة
فــي مباراتين متتاليتين
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــر ب ــريـ ـق ــه
ح ــاص ــدا  4ن ـقــاط بــالـتـعــادل
م ــع ا لـســا لـمـيــة وا ل ـف ــوز على
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ،ول ـ ـعـ ــل الـ ـمـ ـب ــاراة
األخيرة اعتمدت على الرؤية
الثاقبة في اختيار محترف
ق ـ ـنـ ــاص ه ـ ــو الـ ـك ــامـ ـي ــرون ــي
تــونــدي ،ال ــذي أح ــرز أهــداف
الـ ـنـ ـص ــر الـ ـث ــاث ــة األخ ـ ـيـ ــرة،

ل ـ ـ ـي ـ ـ ـحـ ـ ــل م ـ ـ ـش ـ ـ ـك ـ ـ ـلـ ـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــم
الـ ـتـ ـه ــديـ ـف ــي ال ـ ـتـ ــي ع ــان ــاه ــا
ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق ط ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـمـ ــوسـ ــم
الحالي ،ويصبح كلمة السر
في الفريق.
م ــن ج ـه ـتــه ،فـ ــإن ال ـش ـبــاب
لـ ـ ــم يـ ـ ـط ـ ــور م ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــواه ،ولـ ــم
يخلق الجهاز الفني الفارق
م ــع ا ل ـم ـنــا ف ـس ـيــن ،وال نـجــح
ف ــي خ ـلــق داف ــع ورغ ـب ــة لــدى
ال ــاع ـب ـي ــن ل ـت ـح ـق ـيــق ن ـتــائــج
إيـجــابـيــة ،كــل ال ـطــرق تــؤدي
إلى هبوط الفريق ...إال إذا!

همسات
• أحمد عبدالكريم ...عملك جبار وبصماتك واضحة في
الجهراء ،لكن المهمة شاقة للنجاة من الهبوط والبقاء
في الممتاز.
• ظاهر العدواني ...النصر استعاد عافيته منذ المباراة
الماضية أمام السالمية ،وعزز موقعه بالفوز على الشباب،
ً
لكن ترتيب العنابي ال يزال متأخرا في جدول الترتيب.
• م ــاري ــن ...ال ـقــادس ـيــة م ـتــراجــع عـلــى الـمـسـتــوى الـفـنــي
ً
ً
والبدني ،وهو ما يمثل اتهاما صريحا لعملك في القلعة
الصفراء.
• مـحـمــد ع ـبــدال ـلــه ...ال ـفــوز عـلــى ال ـعــربــي ك ــان غــايــة في

األهمية ،لكنك تفقتد في الفترة األخيرة أبرز ما كان يميزك
مع األبيض فيما يخص الجرأة الهجومية.
• أول ـي ـف ـيــرا ...تــولـيـفــة كــاظـمــة الـتــي اعـتـمــدت عليها في
مواجهة الشباب ،والتبديالت التي أجريتها ،كانتا السبب
في ضياع نقاط الفوز أمام الفحيحيل.
• خالد الزنكي ...الشباب في خطر ،وشماعة الحكام لن
تكون في مصلحتك مع نهاية الموسم.
• رادي ...ال تيأس مــن النتائج ،فالتضامن يتطور في
الفترة األخيرة ،إال أن الخطر يحوم حول الفريق في ظل
صحوة الجهراء والفحيحيل.

كوارث تحكيمية!
ـق التحكيم فــي الـجــولــة  13مــن منافسات
لــم يــرتـ ِ
الدوري الممتاز إلى المستوى المطلوب ،وهو ما دفع
ثمنه العديد من الفرق ،ويتطلب التفات لجنة الحكام
إل ـيــه ،فــي ظــل حـســاسـيــة مـفــرطــة ل ـل ـجــوالت المقبلة،
واشتداد المنافسة ،وال سيما في القاع.
فـفــي م ـبــاراة الـتـضــامــن والـقــادسـيــة ،أث ــرت ق ــرارات
الحكم سعد الفضلي على النتيجة ،بعد أن تغاضى
عن احتساب قرارات مؤثرة ،رغم قربه من موقع الحدث،
األمر الذي غطى على بعض اإليجابيات التي قدمها
الفضلي في المباراة.

كــذلــك شــاب أداء علي ف ــؤاد فــي مـبــاراة الفحيحيل
وكاظمة بعض الـقــرارات غير الصحيحة ،إال أنها لم
تكن مؤثرة على نتيجة المباراة ،وفي مباراة النصر
والشباب بدا مستوى هاشم الرفاعي جيدا ،لوال الثقة
التي تصل إلى حد الغرور في بعض القرارات.
ويعتبر الـحـكــم أحـمــد الـعـلــي ،ال ــذي أدار مواجهة
السالمية والجهراء ،هو األفضل من بين الحكام في
الجولة ،وكذلك عبدالله الجمالي في مباراة الكويت
ً
ّ
والعربي ،إال أن األخير عطل المباراة كثيرا في الشوط
األول.

 ...والكويت يرد على المغالطات
أبدى مجلس إدارة نادي الكويت دهشته
واس ـت ـغــرابــه مـمــا أس ـمــاه بــالـبـيــان "الــركـيــك"
ال ـصــادر عــن مجلس إدارة ال ـنــادي الـعــربــي،
وال ـم ـت ـخــم ب ــاألك ــاذي ــب وال ـم ـغ ــال ـط ــات فيما
يخص مـبــاراة الناديين (الكويت والعربي)
ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـثــال ـثــة ع ـش ــرة م ــن مـنــافـســات
دوري ڤـيـڤــا لـلــدرجــة الـمـمـتــازة لـكــرة الـقــدم،
والتي أقيمت مساء أمس األول السبت ،والتي
ً
شهدت أحداثا وصفها بالمفتعلة والمرتب
لها بعناية.
ً
وأصــدر مجلس إدارة الكويت بيانا للرد
على األكاذيب والمغالطات التي شابت بيان
النادي العربي ،وقال فيه:
"هالنا بيان النادي العربي ،الذي أراد من
خــالــه عــاشــور والـمــزيــدي تزييف الحقائق
لـ ـغ ــرض ف ــي ن ـف ــس ب ــن يـ ـعـ ـق ــوب ،وت ـصــديــر
مغالطات وأكــاذيــب ومتناقضات بالجملة،
والزج باسم رئيس نادي الكويت خالد الغانم
في أحداث ليس له بها عالقة سواء من قريب
أو من بعيد".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان" :ول ـ ـع ـ ــل أول ـ ـ ـ ــى ه ــذه
الـمـغــالـطــات واألك ــاذي ــب ،هــي مـحــاولــة الــزج
ب ــاس ــم رئ ـي ــس ن ـ ــادي ال ـك ــوي ــت ف ــي األح ـ ــداث
ً
المشار إليها سلفا ،يأتي هذا في الوقت الذي
سعى فيه عاشور من خالل إصدار تعليماته
لبعض موظفيه لمنع رئيس نــادي الكويت
خــالــد ال ـغــانــم م ــن دخـ ــول الـمـنـصــة وإدخـ ــال
سيارته إلى مقر النادي العربي بالمنصورية،
في مخالفة صريحة وواضحة لكل األعراف
وال ـبــروتــوكــوالت المتفق عليها فــي تنظيم
المباريات والبطوالت ،ليس في دولة الكويت
فحسب ،بل في العالم أجمع ،يبدو أن القصد
منها بكل تأكيد محاولة فاشلة لالستفزاز".
وتابع" :وما الزج باسم رئيس النادي في
ادعاء اقتحامه ومرافقيه للمقصورة لتبرير

الفوضى المقصودة والمتعمدة والمعد لها
ً
سلفا من قبل شخصيات معروفة في مجلس
إدارة ال ـنــادي الـعــربــي ،إال مـحــاولــة طفولية
لكسب التعاطف ال تمت إلى الحقيقة والواقع
ً
والـمـنـطــق بـصـلــة ،خـصــوصــا أن مسؤولية
تنظيم المقصورة بصفة خاصة ومدرجات
االستاد بصفة عامة تقع على كاهل مجلس
إدارة النادي العربي ،المسؤول األول واألخير
عن التنظيم ،ألنه النادي المستضيف للقاء،
ويكفينا شهادة نائب رئيس لجنة العالقات
العامة بالنادي العربي األخ حامد العلي الذي
نقدم له الشكر على موقفه في هذا الشأن".
وشـ ــدد عـلــى أن" :االدعـ ـ ــاء ب ــأن ه ـنــاك من
اق ـت ـح ــم ال ـم ـن ـص ــة مـ ــن ق ـب ــل أع ـ ـضـ ــاء نـ ــادي
ي ـحــق ل ـنــا أن
الكويت كــذب أشــر ،وهنا
ً
نوجه س ــؤاال لرئيس
ال ـ ـنـ ــادي ال ـعــربــي
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز
ع ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ــور
وأمـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــن
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤت ـ ـ ـ ِـم ـ ـ ــر
ب ـ ـ ــأم ـ ـ ــره ف ـ ـ ــؤاد
ال ـ ـ ـمـ ـ ــزيـ ـ ــدي عــن
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــب ف ــي
عــدم استدعاء
قـ ـ ـ ــوات األم ـ ــن
لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــرف
ح ـ ـ ـيـ ـ ــال ه ـ ــذا
االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــام
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــزع ـ ـ ـ ــوم
طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال وق ـ ـ ــت
ال ـم ـب ــاراة؟ إال إذا
كان األمر مبيت النية
م ــن أج ــل إل ـص ــاق الـتـهــم برئيس

وأع ـضــاء مجلس إدارة ن ــادي الـكــويــت بعد
انتهاء المباراة".
وأردف الـمـجـلــس فــي ب ـيــانــه" :أم ــا بشأن
م ــا ت ــدع ـي ــه إدارة ال ـع ــرب ــي ب ـت ــردي ــد بـعــض
المتواجدين في المنصة من المنتمين إلى
ن ــادي الـكــويــت لهتافات نابية ضــد الـنــادي
ال ـعــربــي ،فــإنـنــا فــي الــوقــت ال ــذي نـنـفــي فيه
ً
هذه االتهامات جملة وتفصيال ،فإننا نؤكد
رفضنا لكل ما من شأنه اإلســاء ة لآلخرين،
كما نطالب المدعي بتقديم ما يثبت صدور
مثل هذه الهتافات النابية والمسيئة من قبل
أعضاء الجمعية العمومية لنادي الكويت
أو مسؤوليه من المتواجدين في المنصة".
وتـ ـس ــاء ل م ـج ـلــس إدارة ن ـ ــادي ال ـكــويــت
األس ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي دف ـ ـعـ ــت
"مـ ـ ـ ـ ــا ه ــي
رئ ـي ــس الـ ـن ــادي الـعــربــي
ع ـبــدال ـعــزيــز عــاشــور
إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــادرة
الـمـنـصــة قبل
انتهاء اللقاء
ب ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــو 10
دق ـ ــائ ـ ــق؟ ورب ـم ــا
ال ـم ـغ ــادرة ف ــي هــذا
التوقيت ترجع إلى
أمـ ــر م ــا ت ــم تــدب ـيــره
قبل اللقاء!".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف:
ً
"اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــرارا
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــاوالت
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
إدارة ا ل ـ ـ ـنـ ـ ــادي
ال ـع ــرب ــي الـمـكـتـظــة
بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــات
واألك ــاذي ــب ب ــال ــزج بــاســم
المحترف اإليفواري جمعة سعيد

ف ــي األح ـ ــداث ال ـتــي أعـقـبــت ال ـم ـب ــاراة ،فإننا
نستشهد بــاالع ـتــذار ال ــذي تـقــدم بــه مشرف
النادي العربي ،والذي ينفي بقوة مثل هذه
االدعاءات الكاذبة والمتناقضة".
وتـ ـط ــرق نـ ـ ــادي ال ـك ــوي ــت ف ــي ب ـي ــان ــه إل ــى
االشتباكات التي وقعت عقب انتهاء اللقاء،
وقال "محاولة إقحام اسم نادينا فيها ،فإننا
نــؤكــد رفضنا الـتــام لمثل هــذه الممارسات
أيـ ــا ك ــان ــت أط ــراف ـه ــا أو ال ـم ـش ــارك ــون فـيـهــا،
داعين الجهات األمنية المسؤولة إلى اتخاذ
إجــراء ات ـهــا ال ــرادع ــة ت ـجــاه المتسبب فيها،
وضمان حصول المتضرر منها على حقوقه،
ً
من أجل عدم وقوعها مجددا ،دون أن ننسى
ً
أيضا التأكيد على أن كل هذه األحداث تأتي
بسبب عــدم قـيــام مـســؤولــي ال ـنــادي العربي
بــواج ـبــات ـهــم ت ـجــاه ال ـط ـلــب م ــن قـ ــوات األم ــن
بالتواجد المسبق لضمان فرض النظام ،ال
سيما أن الجميع يعرف أهمية وحساسية
هذه المباراة".
واخ ـت ـت ــم م ـج ـلــس اإلدارة ال ـب ـي ــان قــائــا:
"نـتــوجــه بالشكر إل ــى نــائــب رئـيــس مجلس
إدارة النادي العربي أسامة حسين ،وأعضاء
مجلس اإلدارة علي مندني وحمد بن حيدر
وعلي الصفار وإسماعيل حبيب على موقفهم
ال ـم ـشــرف وع ــدم قـبــولـهــم لـمــا ح ــدث مــن قلة
قليلة ال تمثل ال ـنــادي الـعــربــي ،وه ــذا األمــر
يؤكد أن هؤالء األعضاء يتحركون بما تمليه
عليهم ضمائرهم ومبادئهم وما جبلوا عليه
داخل النادي من قيم ومبادئ وأخالق ،على
ً
الـنـقـيــض ت ـمــامــا م ــن مــوقــف رئ ـيــس ال ـنــادي
عبدالعزيز عاشور ،وأمين السر فؤاد المزيدي
الذي بات مجرد أداة لتشويه صورة النادي
ً
العربي ،وتغيير الحقائق وفقا لما يطلب منه
من داخل وخارج القلعة الخضراء".

٢٩
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ختام مهرجان الكويت الدولي
للجواد العربي برعاية سامية

سلة أخبار
ً
الزنكي خلفا للشمري
في نادي الشباب

محمد العبدالله والشيخة سارة يتوسطان بيتر فيليب حفيد الملكة إليزابث وعلي الشمالي ولؤي العدساني (تصوير عوض التعمري)

تحت رعاية سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد ،اختتم
أمس األول مهرجان الكويت
الدولي للجواد العربي 2019
«بطولة كأس األمم للخيل
المصرية» ،وذلك بمركز الجواد
العربي في بيت العرب.

اخ ـ ـت ـ ـتـ ــم مـ ـ ـس ـ ــاء أمـ ـ ـ ــس األول
مهرجان الكويت الدولي للجواد
العربي ( )2019الذي أقيم برعاية
أميرية سامية فعالياته بتتويج
ال ـفــائــزيــن ف ــي مـنــافـســات بطولة
كـ ـ ـ ــأس األمـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة ل ـل ـخ ـيــل
المصرية ،وذلــك في ميدان "بيت
الـ ـع ــرب" ال ـت ــاب ــع ل ـمــركــز ال ـج ــواد
العربي.
وأس ـ ـ ـفـ ـ ــرت نـ ـت ــائ ــج ال ـب ـط ــول ــة
الـمـصــريــة ال ـتــي شـمـلــت  6فـئــات
عــن فــوز الـمـهــرة (إي .بــي .دالـيــا)
لمالكها أحمد البابطين بالمركز
األول ف ــي م ـســاب ـقــة أج ـم ــل فـلــوة
لـعـمــر (س ـنــة فـمــا أقـ ــل) ،ف ــي حين
أحرز المهر (أديب الهاللية) لبراك
الهاجري لقب منافسات أجمل فلو
المخصصة لنفس العمر.
وفي مسابقة أجمل مهرة (عمر
س ـن ـت ـيــن إلـ ــى  3س ـ ـنـ ــوات) ف ــازت
ال ـم ـهــرة (إس ج ــوه ــرة) لمالكها
عـبــدالـلــه حسين بــالـمــركــز األول،
بينما أح ــرز الـجــواد (إس .إتــش.

نادي المعاقين يشارك في بطولتين
أللعاب القوى باإلمارات
يشارك النادي الكويتي الرياضي للمعاقين في بطولة ملتقى
الشارقة أللعاب القوى وبطولة فزاع الدولية للمعاقين ،اللتين
تستمران حتى  28فبراير الجاري.
وقــال رئيس مجلس إدارة الـنــادي ورئـيــس الــوفــد المشارك
شافي الهاجري في تصريح أمس ،إن الفريق ّ
أتم استعداداته
لـلـمـشــاركــة ،وجـمـيــع الــاعـبـيــن ج ــاه ــزون ل ـخــوض مـنــافـســات
البطولتين "ولديهم العزم واإلصرار إلحراز الميداليات والتأهل
لبطولة العالم وأولمبياد طوكيو  2020ورفع راية الكويت في
المحافل اإلقليمية والدولية".
وأك ــد أن أب ـطــال الـكــويــت سـيـكــونــون عـلــى ق ــدر الـطـمــوح في
ً
تحقيق إنـجــاز جديد موضحا أن مجلس إدارة الـنــادي شكل
لجنة من الفنيين المتخصصين قامت بالعديد من الزيارات
لمدارس ذوي االحتياجات الخاصة ،وتولت اختيار الالعبين
المناسبين لكل رياضة مدرجة في البطولتين.
وذكــر الهاجري أنه تم عرض الالعبين على اللجنة الطبية
ً
بــالـنــادي وتصنيفهم طبيا حسب اإلعــاقــة واخـتـيــار األلـعــاب
المناسبة إلعاقتهم وتأهيلهم الفني والبدني.
وبين أنه تم وضع برنامج رياضي عالي المستوى لصقل
قدرات الالعبين الكويتيين المشاركين ،كما تم تنظيم العديد
من المعسكرات الرياضية التي منحتهم الفرصة لكسب الخبرة
والمهارة.
وأضــاف أن إدارة النادي حرصت على إجــراء عملية إحالل
العديد من األجـهــزة الفنية واإلداري ــة في
وتجديد شاملة في ّ
مختلف األل ـع ــاب وض ــخ دم ــاء جــديــدة مــن الــاعـبـيــن الصغار
السن في جميع فرق النادي بمختلف األلعاب ضمن إطار خطة
طموحة لالرتقاء بمستوى رياضة المعاقين الكويتية ومواكبة
التطور في هذه الرياضة على أعلى مستوى.
يذكر أن منتخب الكويت أللـعــاب قــوى المعاقين نجح فى
النسخة السابقة من بطولة فزاع الدولية وملتقى الشارقة الدولي
في تحقيق  26ميدالية متنوعة في البطولتين.

س ـ ــراب) ال ـعــائــد ل ـمــربــط الـشــايــع
بالمركز األول في مسابقة أجمل
مهر (عمر سنتين إلى  3سنوات).
وتوجت الفرسة (دي.اس .بيبي
داحال) لمالكها عبدالله الحقباني
مــن السعودية بلقب األجـمــل في
فئة األف ــراس ( 4سـنــوات فأكثر)،
بينما ف ــاز ال ـجــواد (أده ــم صقر)
لـمــربــط الـمــي فــي مسابقة أجمل
فحل ( 4سنوات فأكثر).
وأعـ ـ ـ ــرب م ـم ـث ــل س ـم ــو األم ـي ــر
في حفل ختام المهرجان ،نائب
وزي ــر ش ــؤون ال ــدي ــوان األم ـيــري،
ال ـش ـي ــخ م ـح ـمــد ال ـع ـب ــدال ـل ــه ،فــي
تـ ـص ــري ــح ل ـل ـص ـح ــاف ـي ـي ــن ع ـقــب
الحفل "عن تشرفه الكبير بتمثيل
سـ ـم ــو األمـ ـ ـي ـ ــر لـ ـحـ ـض ــور خ ـت ــام
ه ــذا الـمـهــرجــان الـكـبـيــر" ،منوها
بــال ـم ـشــاركــة ال ـم ـم ـيــزة لـلـمــرابــط
الكويتية والخليجية والعربية
في المهرجان.
وأش ـ ــاد ال ـع ـبــدال ـلــه بالتنظيم
الرائع للجنة المنظمة للمهرجان

ب ـق ـيــادة الــوك ـي ـلــة ال ـم ـســاعــدة في
الديوان األميري ،المديرة العامة
ل ـم ــرك ــز ال ـ ـجـ ــواد الـ ـع ــرب ــي (ب ـيــت
ال ـ ـعـ ــرب) ،ال ـش ـي ـخــة س ـ ــارة الـفـهــد
وكل أعضاء اللجان العاملة" ،مما
أثمر عن نجاح المهرجان" ،مهنئا
ّ
ملك ومربي الخيل الفائزين في
مسابقاتها المختلفة.
م ــن جــانـبـهــا ،ثـمـنــت الشيخة
الـفـهــد ،عــالـيــا ،رعــايــة سمو أمير
الـ ـ ـب ـ ــاد ل ـ ـهـ ــذا الـ ـمـ ـه ــرج ــان م ـنــذ
ان ـط ــاق ــه ،األمـ ــر الـ ــذي أس ـهــم في
النهوض بهذه الهواية األصيلة
وت ـح ـق ـي ـق ـه ــا ن ـ ـجـ ــاحـ ــات ك ـب ـي ــرة
ومستمرة.
وقالت الفهد ،في تصريح ،إن
القائمين على المهرجان ولجان
العمل تسعى جاهدة الى االرتقاء
بــأنـشـطــة الـمـهــرجــان وفـعــالـيــاتــه
ع ــام ــا ب ـعــد عـ ــام ،م ـش ـيــرة ال ــى أن
ن ـظ ــام ت ــوزي ــع ال ـج ــوائ ــز الـجــديــد
ال ــذي يعتمد عـلــى تــوزيـعـهــا في
التصفيات القــى استحسانا من

•

اقترب فريق الكويت من حسم التأهل للدور
الثاني في البطولة العربية  37لألندية للكرة
ً
الطائرة التي يستضيفها حاليا نادي الترجي
التونسي حتى  24من الشهر الجاري ،بعدما
رفع رصيده إلى  6نقاط في المركز الثاني ،إثر
فوزه الثمين على نظيره صحار العماني الذي
ظل من دون رصيد في المركز الرابع بنتيجة
ثالثة أشواط مقابل شوط واحد ،في المباراة
التي جمعت الفريقين أمس على صالة رادس
ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة
لـلـمـســابـقــة ،وج ـ ــاءت نـتــائــج األشـ ــواط
كالتالي،25-16 ،22-25 ،25-19 ( :
.)25-11

وع ـلــى مـسـتــوى ال ـه ـجــوم ،تـمـيــز األبـيــض
بــال ـضــربــات الـســاحـقــة ال ـقــويــة م ــن محترفه
التونسي حمزة بن الهادي وعبدالله جاسم
مــن على طــرفــي الشبكة ،وعــامــر السليم من
منتصفها ،مستفيدين مــن اإلعـ ــداد المتقن
للمحترف الـتــركــي مصطفي رم ـضــان اغلو،
لينهي الشوط األول بأريحية.
في الشوط الثاني ،انتفض العبو صحار

مربي الخيل المشاركين ،لكونه
يـحـقــق ت ـكــافــؤ ال ـف ــرص للجميع
ويشجعهم على المشاركة.
وذكرت أنه من خالل متابعتها
لـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــافـ ـ ـس ـ ــات ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة
للمهرجان لمست تطورا كبيرا في
مستوى ونوعية الخيل المشاركة
للمربين الكويتيين" ،وهو ما أدى

إل ــى ت ـنــامــي طـمــوحـهــم تحسين
اإلنـتــاج وتطوير ســاالت الخيل
ال ـع ــرب ـي ــة" ،مـضـيـفــة أن ال ـكــويــت
بــاتــت تـعــد مــركــزا مـمـيــزا إلنـتــاج
وتربية سالالت الخيل ذات الدماء
المصرية.
وشــارك في بطولة كأس األمم
الرابعة للخيل المصرية أكثر من

الحسم أمام الترجي

جانب من لقاء الكويت وصحار العماني

 160جوادا عربيا أصيال من داخل
ال ـك ــوي ــت وخ ــارج ـه ــا واس ـت ـمــرت
ع ـلــى مـ ــدى ي ــوم ـي ــن ،وهـ ــي ثــانــي
بطوالت الكويت الدولي للجواد
العربي ( )2019التي بدأت بإقامة
البطولة الدولية الثامنة لجمال
الخيل العربية التي شــارك فيها
 278جوادا.

موسم السلة ينتهي آخر مارس

بهذه النوعية من السباقات المنظمة ،التي تراعي
المستويات العالمية لألمن والسالمة.
وثمن الفهد الرعاية والتعاون الدائم بين النادي
والهيئة العامة للرياضة في تنظيم البطوالت ،التي
ً
تستقطب هــواة هــذه الــريــاضــة مــن الـشـبــاب ،واصفا
ال ـت ـعــاون بــالـبـنــاء وال ـف ـعــال ال ــذي أس ـهــم فــي تطوير
رياضة المحركات في الكويت وجمع الشباب تحت
ً
مظلة النادي وفي الحلبة تحقيقا لألمن والسالمة.
وأعـ ــرب ع ــن أم ـلــه ف ــي أن يـحـقــق ال ـت ـعــاون الـهــدف
ال ـمــأمــول مـنــه فــي دع ــم الـشـبــاب ال ـم ـمــارس لرياضة
المحركات بشتى أنــواعـهــا ،وإبـعــادهــم عــن مخاطر
ً
الـطــرقــات والـمـمــارســات الخاطئة ،متمنيا السالمة
لجميع المتسابقين المشاركين في البطولة وللنادي
فــي التنظيم بـصــورة الئقة ومـنـشــودة لمحبي هذه
الرياضة.

ويـ ـخ ــوض ال ـك ــوي ــت ف ــي ال ـســاب ـعــة من
مساء اليوم مباراة صعبة ومفصلية
أمــام المضيف فريق الترجي
الـتــونـســي بنفس الرصيد
 6نقاط ،وستكون نتيجة
المبارة حاسمة لتحديد
هوية صاحبي المركزين
األول وا لـ ـ ـ ـث ـ ـ ــا ن ـ ـ ــي ف ــي
ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــال ـث ــة،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ت ـح ــدي ــد
ط ـ ـ ــريـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا فـ ــي
ال ــدور رب ــع النهائي
بالبطولة.

ً
مباراة جيدة فنيا

قــدم الكويت مـبــاراة جيدة
ً
فنيا ودنــت له األفضلية من
بداية اللقاء ،بفضل الدفاع
الصلب عبر الخطين األمامي
ب ـحــوائــط ص ــد ق ــوي ــة ثنائية
وثــاث ـيــة ،والـخـلـفــي ال ــذي ب ــرز فيه
الليبرو إبراهيم موسى باستقباله
الـجـيــد لـلـكــرة األول ـ ــى ،والتغطية
الالزمة على المنطقة الخلفية.

علي الشمالي وبيتر فيليب ولؤي العدساني

مدينة عريفجان لرياضة المحركات

ونجحوا في إيقاف المد األبيض بفضل حوائط
الصد القوية وكثرة األخطاء الشخصية لدى
العبي الكويت ،لكن مع بداية الشوط الثالث
تــراجــع أداء العبي صحار بشكل غير مبرر،
ونجح مــدرب الكويت التونسي خالد بلعيد
في إعادة االتزان إلى فريقه مرة أخرى ،ليفرض
كلمته على مجريات الشوطين الثالث والرابع،
وينهي اللقاء لمصلحته وســط تـفــوق الفت
لجميع العبيه.

تقدم مدير جهاز الكرة في
نادي الشباب كمال الشمري،
باستقالته من منصبه ،وتم
إسناد مهامه إلى عضو
مجلس اإلدارة جابر الزنكي.
وقال الزنكي إن الشمري
سيكون مرشح نادي الشباب
في مجلس إدارة اتحاد الكرة،
مشيدا بما قدمه منذ بداية
الموسم .وأكد أن الفترة
المقبلة ستكون صعبة جدا،
لوجود الفريق في المركز قبل
األخير ،مشيرا إلى أن الثقة
كبيرة في الالعبين والجهازين
الفني واإلداري .وانتقد
الزنكي أداء بعض الحكام في
الفترة األخيرة ،مؤكدا أنهم
قد يتسببون في هبوط فريق
على حساب آخر .وشدد على
ضرورة اهتمام اتحاد الكرة
خالل الفترة المقبلة ،والتي
وصفها بالحساسة.

العربي يواجه القرين في
الجولة األخيرة لـ «اليد»

•

الكويت اقترب من ربع نهائي «عربية الطائرة»
محمد عبدالعزيز

استعراض الجمال

بطولة «سباق السرعة» تنطلق اليوم

تنطلق ا لـيــوم منافسات بطولة الكويت الدولية
لـسـبــاق ال ـســرعــة "دراغ.ريـ ـ ـ ــس" ال ـتــي ينظمها ن ــادي
باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية،
فــي مدينة عريفجان لرياضة المحركات بمشاركة
ً
 54متسابقا يمثلون خمس دول إلى جانب الكويت،
وهي الواليات المتحدة األميركية والمملكة العربية
السعودية والبحرين وقطر.
وس ـي ـبــدأ تـجـمــع الـمـتـســابـقـيــن ف ــي الـحـلـبــة خــال
ً
ف ـت ــرة ال ـب ـط ــول ــة ف ــي ت ـم ــام ال ـث ــال ـث ــة عـ ـص ــرا ع ـل ــى أن
تنطلق التجارب الساعة الرابعة بمشاركة نخبة من
ً
المتسابقين والهواة لهذه الرياضة اليوم وغدا على
أن تقام التصفيات األولية  20فبراير الجاري ،تليها
التصفيات النهائية في اليوم الذي يليه.
وصرح نائب رئيس مجلس إدارة النادي الشيخ
دعيج الفهد الصباح بهذه المناسبة أن منافسات
الـبـطــولــة قــويــة السـيـمــا مــع زيـ ــادة اهـتـمــام الـشـبــاب

رياضة

جابر الشريفي

أص ــدرت لجنة الـمـســابـقــات فــي ات ـحــاد ك ــرة السلة
جـ ــداول مـســابـقــة ال ـك ــؤوس لـلـمــراحــل الـسـنـيــة والـســن
العام ،باإلضافة إلى جــداول مسابقة المربع الذهبي
للمراحل السنية ،والــدور الثاني من الــدوري (الستة)
لمسابقة السن العام.
وستنطلق منافسات الدور الثاني من الدوري العام
في األول من مارس ،على أن تنتهي المسابقة في 22
من الشهر ذاته ،ثم تنطلق بعدها مسابقة الكأس في
 25بنظام خروج المغلوب ،على أن تنتهي في  31من
الشهر نفسه.
وفيما يخص المراحل السنية ،ستنتهي منافسات
الــدور التمهيدي في أواخــر الشهر الجاري ،ثم تلعب
بعدها مسابقة ا ل ـكــؤوس لجميع ا لـمــرا حــل السنية،
وتـنـتـهــي ف ــي مـنـتـصــف م ــارس عـلــى أن ت ـقــام بعدها
مسابقة المربع الذهبي للمراحل السنية.
ويحاول االتحاد إنهاء الموسم الحالي لفرق الدرجة
األولى قبل بداية أبريل إلتاحة الفرصة لفريق القادسية
لعمل معسكر تدريبي قبل مشاركته في بطولة األندية
الخليجية منتصف أبريل في البحرين.
كما قدم االتحاد مسابقة الكوؤس للمراحل السنية
قبل المربع الذهبي لمسابقات الدوري إلنهاء الموسم
ً
مبكرا للفرق التي لم تتأهل للمربع الذهبي لصعوبة
انتظارها شهرا كامال دون مباريات.
جــديــر بــالــذكــر ان االت ـح ــاد ق ــام بــإضــافــة الـمــربــع
الذهبي لمسابقات الدوري العام هذا الموسم بشكل
استثنائي لزيادة عدد المباريات للمراحل السنية،
إذ أقيمت مباريات ا لــدور التمهيدي من دور واحد
فقط لصعوبة إقامتها من دورين بعد تأخر انطالق
ا لــدوري بسبب أز مــة الصاالت التي الز مــت االتحاد
في بداية الموسم.

العوضي بطل براعم تنس الكويت
واليرموك األول وخيطان الثاني
تـ ــوج العـ ــب ن ـ ــادي ال ـيــرمــوك
محمد ا لـعــو ضــي بلقب بطولة
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ل ـل ـت ـنــس
ل ـل ـبــراعــم ،ال ـتــي اخـتـتـمــت أمــس
األول على مالعب نادي خيطان.
وج ـ ـ ــاء فـ ــي الـ ـم ــرك ــز ال ـث ــان ــي
الع ــب خ ـيـطــان ع ـمــر مـحـجــوب،
وفـ ـ ــي "ال ـ ـثـ ــالـ ــث" ع ـب ــدال ــرح ـم ــن
عبداللطيف العبدالله (اليرموك)،
ّ
وح ــل راب ـعــا نــاصــر ب ــدر العلي
(الكويت) ،وخامسا خالد حمد
الــدوســري (خـيـطــان) ،وسادسا
مـســاعــد صـقــر م ــدوه (كــاظـمــة)،
وسابعا عــزالــديــن ســاهــر كمال
ً
(الكويت) ،وثامنا مهدي عباس
صباح (اليرموك) ،وتاسعا خالد
فالح المطيري (خيطان) ،وحل
بــال ـمــركــز ال ـع ــاش ــر ل ـيــث حـيــدر
حسين (كاظمة).
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــرت ـ ـيـ ــب الـ ـنـ ـه ــائ ــي
لألندية المشاركة في البطولة
ج ـ ــاء ف ــي ال ـم ــرك ــز األول ن ــادي
ال ـي ــرم ــوك بــرص ـيــد  237نـقـطــة،
وفـ ـ ــي "ال ـ ـثـ ــانـ ــي" جـ ـ ــاء خ ـي ـطــان
برصيد  215نقطة ،وحل ثالثا

الغريب يتوج الفائزين في فئة البراعم
ن ـ ـ ــادي الـ ـك ــوي ــت ب ــرص ـي ــد 176
ن ـق ـط ــة ،وراب ـ ـعـ ــا نـ ـ ــادي كــاظـمــة
بــرصـيــد  123نـقـطــة ،وخــامـســا
نـ ـ ــادي ال ـس ــال ـم ـي ــة ب ــرص ـي ــد 64
نقطة ،وسادسا نــادي الساحل
برصيد  16نقطة ،في حين جاء
في المركز الثامن نادي الشباب
برصيد  8نقاط.
ش ــارك فــي تـتــويــج الـفــائــزيــن
كل من أمين السر العام التحاد
ال ـت ـن ــس عـ ـب ــدال ــرض ــا ال ـغ ــري ــب،

والـمــديــر الفني لـنــادي الكويت
ال ــري ــاض ــي سـ ـع ــود ال ـم ـح ـم ـيــد،
وممثل نادي خيطان الرياضي
حسين الحداد ،واألجهزة الفنية
لألندية المشاركة في البطولة
وأولياء أمور الالعبين.

يسعى فريق العربي لكرة اليد
إلى ختام جيد لمشواره في
الدوري العام للعبة ،بعدما
حسم المركز الثالث بـ22
نقطة ،وذلك عندما يلتقي
في السادسة من مساء اليوم
منافسه القرين السادس
بفارق األهداف ورصيد 14
نقطة ،ضمن منافسات الجولة
الـ 15واألخيرة من المسابقة.
وفي الرابعة والنصف مساء
تقام مباراة الشباب الثاني
عشر بـ 8نقاط مع خيطان
العاشر بـ 10نقاط ،على أن
تختتم مباريات اليوم في
السابعة والنصف مساء
باللقاء الذي سيجمع بين
اليرموك السابع بـ 14نقطة،
والفحيحيل الحادي عشر
بـ 8نقاط ،وتجري جميع
المباريات على صالة مركز
الشهيد فهد األحمد بالدعية.

«البحري» ينظم بطولة
الكويت الدولية للشراع
تواصل لجنة الشراع
والتجديف والكاياك في
النادي البحري الرياضي
استعداداتها لتنظيم بطولة
الكويت الدولية الثانية عشرة
للقوارب الشراعية ،التي
ستقام في الفترة من  6إلى
 9مارس المقبل .وقال رئيس
اللجنة أحمد الفيلكاوي إن
البطولة ستقام في إطار
احتفاالت النادي بأعياد
الكويت الوطنية ،وستشهد
مشاركة العبين يمثلون 10
منتخبات هي الجزائر ومصر
والمغرب واألردن والبحرين
واإلمارات وعمان وتونس
والمغرب وفرنسا وكندا ،إلى
جانب المنتخب الكويتي.
وأشار الفيلكاوي إلى أن
البطولة التي تشمل ثالثة
أصناف دولية هي فئة
الليزر  ،7.4والليزر راديال
واألوبتمست ستقام تحت
إشراف طاقم تحكيمي دولي،
وسيتم تطبيق المعايير
الدولية لالتحاد الدولي
للشراع في سباقات البطولة.

«سبورتي» تحتفل بمرور
 10أعوام على إنشائها
أقامت أكاديمية سبورتي
مهرجانا رياضيا كبيرا
بمناسبة مرور عشرة أعوام
على إنشائها ،شارك خالله
العديد من مواهب األكاديمية
وأسرهم في األنشطة
الرياضية والترفيهية التي
تخللها المهرجان ،الذي
أقيم برعاية وحضور النائب
السابق ماجد المطيري في
منتجع سليل الجهراء.
وذكر العب الكويت السابق
ومالك األكاديمية أحمد
مدعث ،أن هناك العديد من
الالعبين في بعض االندية
وبمختلف المراحل السنية
كانت بدايتهم في أكاديمية
"سبورتي" ،وتعلموا المهارات
األساسية على يد المدربين
المتخصصين في اللعبة.
وأضاف مدعث "لعل تألق
أبنائنا الالعبين مدعاة لمزيد
من العمل الجاد بالتنسيق
والتعاون مع األندية".

30
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جيرونا يقلب الطاولة على ريال مدريد ويعرقل مسيرته
ةديرجلا
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ألحق جيرونا المتواضع
خسارة مفاجئة بمضيفه ريال
مدريد ،هي األولى له بعد
خمسة انتصارات متتالية في
الدوري اإلسباني لكرة القدم،
بتغلبه عليه  ،1-2أمس ،ضمن
المرحلة الرابعة والعشرين،
حارما النادي الملكي استعادة
المركز الثاني في الترتيب
من القطب الثاني للعاصمة
أتلتيكو.

قـلــب فــريــق ج ـيــرونــا تــأخــره
بـ ـ ـه ـ ــدف أمـ ـ ـ ـ ــام مـ ـضـ ـيـ ـف ــه ريـ ـ ــال
مدريد إلى الفوز  ،1-2أمس ،في
المرحلة الرابعة والعشرين من
الدوري اإلسباني لكرة القدم.
ورفع جيرونا رصيده إلى 27
نقطة في المركز الخامس عشر
وتــوقــف رصيد الــريــال عند 45
نقطة في المركز الثالث.
ويتأخر الــريــال بـفــارق تسع
نقاط عــن برشلونة المتصدر،
والـ ــذي تـغـلــب بـصـعــوبــة ،أمــس
األول ،عـلــى ضيفه بـلــد الوليد
بـ ـه ــدف دون رد ،ك ـم ــا ي ـتــأ خــر
النادي الملكي بفارق نقطتين
عــن اتلتيكو مــدريــد الــوصـيــف
والـ ــذي ف ــاز عـلــى مضيفه رايــو
فايكانو بهدف دون رد أمس.
وعلى الجانب اآلخر ،توقفت
مسيرة االنتصارات المتتالية
ل ـلــريــال ،حـيــث ت ـعــرض الـفــريــق
لـ ـلـ ـه ــزيـ ـم ــة ب ـ ـعـ ــدمـ ــا ن ـ ـجـ ــح فــي
الفوز في آخــر خمس مباريات
بالدوري المحلي.

فرصة ذهبية لفاسكيز

برشلونة وأتلتيكو
مدريد يحققان
الفوز بصعوبة على
بلد الوليد ورايو
فايكانو

وأه ـ ـ ـ ـ ــدر ل ـ ــوك ـ ــاس ف ــاس ـك ـي ــز
فرصة ذهبية لتسجيل الهدف
األول لريال مدريد في الدقيقة
 16بعدما تلقى تمريرة متقنة
م ـ ــن تـ ــونـ ــي كـ ـ ـ ـ ــروس ،ل ـي ـتــوغــل
بالكرة بشكل رائع داخل منطقة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــزاء ،وي ـ ـسـ ــدد كـ ـ ــرة ق ــوي ــة،
ولكن ياسين بونو تصدى لها
ببراعة.
وعلى عكس سير اللعب ،كاد
كريستيان سـتــوانــي أن يتقدم
ب ـه ــدف م ـب ــاغ ــت ل ـج ـي ــرون ــا فــي
الدقيقة  19بعدما تالعب بدفاع
الريال وسدد كرة قوية من داخل
منطقة الجزاء ،لكن كورتوا وقف
له بالمرصاد.
ورد الـنــادي الملكي بهجمة
س ــري ـع ــة ان ـت ـه ــت ب ـت ـم ــري ــرة مــن

سيرخيو راموس وتسديدة من
اسينسيو ،ولكن الكرة وصلت
س ـه ـلــة ف ــي أحـ ـض ــان الـ ـح ــارس
المغربي ياسين بونو.
وتقدم البرازيلي كاسيميرو
بهدف لريال مدريد في الدقيقة
 25مـ ـ ــن ض ـ ــر ب ـ ــة رأس را ئ ـ ـعـ ــة
مستغال تمريرة ذكية من توني
كروس.
وح ـصــل ال ــري ــال عـلــى جرعة
من الثقة بعد هدف كاسيميرو،
وك ـ ـ ــاد اس ـي ـن ـس ـيــو أن يـضـيــف
ال ـه ــدف ال ـثــانــي ب ـعــد دقيقتين
فقط لوال يقظة دفاع جيرونا.
وضـ ـ ــاعـ ـ ــت ف ـ ــرص ـ ــة م ـح ـق ـقــة
ل ـ ـج ـ ـيـ ــرونـ ــا فـ ـ ــي الـ ــدق ـ ـي ـ ـقـ ــة 41
ع ـبــر ت ـس ــدي ــدة ص ــاروخ ـي ــة من
ألـيـخــانــدرو جرانيل مــن خــارج
منطقة الجزاء ،لكن الكرة مرت
مباشرة بـجــوار القائم األيسر
لمرمى كورتوا.
وسجل مارسيلو هدفا لريال
مــدريــد بتسديدة رائـعــة بقدمه
اليمنى قبل دقيقة وا ح ــدة من
نهاية الشوط األول لكن الحكم
ألغى الهدف بداعي التسلل.
وبعد مضي ثالث دقائق من
بداية الشوط الثاني كاد كريم
بنزيمة أن يحرز الهدف الثاني
لـ ـل ــري ــال ع ـب ــر ك ـ ــرة ارتـ ـ ـ ــدت مــن
دفاع جيرونا ليسدد المهاجم
الـفــرنـســي ك ــرة قــويــة مــن داخــل
م ـن ـط ـقــة ال ـ ـجـ ــزاء ل ـك ـن ـهــا ضـلــت
طريقها للشباك.
ودفـ ــع ســانـتـيــاغــو س ــوالري
م ـ ـ ـ ــدرب ري ـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد ب ــأول ــى
تغييراته عـبــر خ ــروج لــوكــاس
فاسكيز ومشاركة فينيسيوس
جونيور.
وأنقذ كــورتــوا مرمى الريال
م ـ ــن ه ـ ـ ــدف مـ ـحـ ـق ــق ،وتـ ـص ــدى
بـبــراعــة لضربة رأس قــويــة من
البديل أنطوني لوزانو من أمام
المرمى مباشرة لترتد الكرة إلى
البديل اآلخــر أليكس جارسيا

راموس يخوض
الكالسيكو بال إنذارات

راموس

بحصوله على البطاقة الـصـفــراء الخامسة فــي ال ــدوري
اإلسـبــانــي ،يغيب قــائــد ري ــال مــدريــد سرخيو رام ــوس عن
مباراة الفريق المقبلة أمام ليفانتي ،وبالتالي يشارك في
مواجهة الكالسيكو المرتقبة أمام برشلونة بال إنذارات
في الثاني من مارس.
وخالل مباراة جيرونا امس تسبب المدافع المخضرم
في ركلة جزاء ضد فريقه بعدما لمست الكرة يده داخل
منطقة الجزاء في الدقيقة  53أسفرت عن هدف التعادل
للفريق الزائر.
وبهذا يغيب راموس عن مباراة ليفانتي في الجولة الـ25
من الليغا األحد المقبل عندما يحل الريال ضيفا ثقيال على
ملعب مدينة فالنسيا.
(إفي)

sports@aljarida●com

العبو جيرونا يحتفلون بعد إحراز الهدف الثاني في مرمى الريال

سـ ـي ــران ــو ،ال ـ ــذي سـ ــدد ب ـغــرابــة
شديدة فوق الشباك ،وهو على
بعد ست ياردات من المرمى.
ودفــع ســوالري بغاريث بيل
وماريانو ديــاز أمال في تعزيز
القدرات الهجومية للفريق.

ستواني يعادل النتيجة
وحصل جيرونا على ضربة
ج ـ ـ ـ ــزاء بـ ـع ــدم ــا لـ ـمـ ـس ــت الـ ـك ــرة
ي ـ ــد رامـ ـ ـ ـ ـ ــوس ،ل ـي ـس ـج ــل م ـن ـهــا
ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان س ـ ـتـ ــوانـ ــي ه ــدف
تعديل النتيجة للفريق الضيف
في الدقيقة .65
وكـ ـ ــاد جـ ـي ــرون ــا أن يـخـطــف

ه ــدف ال ـت ـق ــدم ف ــي الــدق ـي ـقــة 71
عـبــر تـصــويـبــة صــاروخ ـيــة من
كــري ـس ـت ـيــان ب ــورت ــوج ـي ــس مــن
داخـ ـ ـ ــل م ـن ـط ـق ــة الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزاء ،ل ـكــن
العارضة حرمته من التسجيل.
وأسـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاوالت
الهجومية لجيرونا عن تسجيل
ال ـ ـهـ ــدف الـ ـث ــان ــي فـ ــي الــدق ـي ـقــة
 75بــواس ـطــة بــورتــوجـيــس من
ضربة رأس.
وتـ ـع ــرض ــت مـ ـس ــاع ــي ري ـ ــال
مــدريــد إلدراك التعادل لضربة
قوية في الثواني األخيرة بعد
طـ ــرد رام ـ ـ ــوس ل ـح ـصــولــه عـلــى
اإلن ـ ـ ـ ــذار الـ ـث ــان ــي ب ـع ــدم ــا ّ
وج ــه
ض ــرب ــة ب ــال ـق ــدم ف ــي وجـ ــه أحــد

اعـ ـت ــرف ال ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي ل ـب ــرش ـل ــون ــة إرن ـس ـتــو
فالفيردي بمعاناة الفريق للفوز على بلد الوليد
بـ ـه ــدف ن ـظ ـي ــف فـ ــي الـ ـج ــول ــة الـ ـ ـ ــ 24مـ ــن الـ ـ ــدوري
اإلسـ ـب ــان ــي ،إال أنـ ــه اع ـت ـب ــر أن ال ـب ــرس ــا مـسـتـعــد
للمباريات المهمة القادمة.
وقال فالفيردي ،في مؤتمر صحافي عقب اللقاء
الذي أقيم في ملعب "كامب نو" الليلة الماضية:
"في الشوط األول لم نندفع بكل قوة نحو المرمى،
لكن في الشوط الثاني تحسنا في هــذا الصدد،
وحظينا بست أو سبع فرص واضحة".
وعن المواجهات المهمة التي تنتظر الفريق،
أكد االستعداد لذلك" ،أعرف أن هناك أربع مباريات
مهمة ،ولكننا سوف نلعب أولها الثالثاء ونسير
خطوة بخطوة" ،في إشارة إلى مواجهة ليون في
ذهاب دور الـ 16بدوري أبطال أوروبا.
وامتدح المدرب مدافع برشلونة جيرارد بيكيه،

كما أبدى "التشولو" سعادته الكبيرة بعودة المهاجم
دييغو كوستا ،الغائب منذ فترة لإلصابة ،بعد أن نزل
كبديل في آخر  30دقيقة.
وقال في هذا الصدد" :أراه في حالة جيدة .لم يكن
من السهل المشاركة في اللقاء بهذا التوقيت وفي هذه
الظروف .كوستا منح موراتا مساحات أكبر ،واللعب
أكثر في العمق ،وبالمثل كما يفعل دائما غريزمان،
الالعب األهم في الفريق ،وهو يمكنه التسجيل من أي
فرصة تسنح له".
وحول الهدف الذي سجله غريزمان ،ومنح به النقاط
الثالث ألتلتي ،قال" :األمور دائما ما تكون صعبة في

أوبالك :مواجهة يوفنتوس األهم هذا الموسم
ق ــال السلوفيني ي ــان أوبـ ــاك ،ح ــارس أتلتيكو
مدريد ،إنه "سعيد" باالنتصار الذي حققه الفريق
بهدف نظيف خــارج الــديــار على رايــو فاييكانو،
أم ــس األول ،ف ــي ال ـجــولــة الـ ـ ــ 24لـلـيـغــا ف ــي م ـبــاراة
"ص ـع ـبــة" ،ف ــي وق ــت ش ــدد عـلــى ضـ ــرورة أن يلعب
الـفــريــق "بـ ــدون خ ــوف" عـنــدمــا يــواجــه يوفنتوس
اإليـطــالــي األرب ـع ــاء ال ـقــادم فــي ذه ــاب ثـمــن نهائي
دوري األبطال.
وكان أوبالك أحد أبرز العبي األتلتي في "ديربي"
مدريد أمام رايو خالل الشوط األول بعد أن تصدى
لفرصتين خطيرتين من جانب أصحاب األرض.
وقــال الـحــارس السلوفيني ،فــي تصريحات
بعد المباراة التي احتضنها ملعب (فاييكاس)،
إن "م ــواجـ ـه ــة ال ــدي ــرب ــي ك ــان ــت م ـت ـكــاف ـئــة ج ــدا،
وصعبة ،رايو يقاتل من أجل البقاء ،وكنا ندرك
صعوبة األمور قبل بداية المباراة .حققنا ما جئنا
من أجله ،ويجب أن نكون سعداء بالنقاط
الثالث".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :سـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد ج ـ ــدا
ب ـع ــودة ديـيـغــو كــوس ـتــا ،كنا
نـنـتـظــر ع ــودت ــه ،ألن ــه يمثل
إضـ ـ ــافـ ـ ــة ق ـ ــوي ـ ــة ل ـ ـنـ ــا ب ـكــل
تأكيد .سيسجل أ هــدا فــا
كثيرة فيما تبقى من
الموسم".
ك ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرق
أوبـ ـ ـ ــاك ل ـل ـحــديــث
حـ ـ ــول ال ـم ــواج ـه ــة
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي
وصـ ـفـ ـه ــا بـ ـ ــ"األه ـ ــم

ه ــذا ال ـم ــوس ــم" ،م ـس ــاء األربـ ـع ــاء أمـ ــام يــوفـنـتــوس
اإليطالي على ملعب "وانــدا ميتروبوليتانو" ،في
ذهاب ثمن نهائي دوري األبطال.
وقال في هذا الصدد" :المباراة المقبلة هي األهم
في الموسم .يجب أن ندخلها بهدوء وبثقة وإظهار
شخصيتنا ،يجب أن نلعب بدون أي خوف ألن فرص
الفريقين متساوية ،وكليهما يتطلع للتأهل للنهائي،
وعلينا أن نكون أقوياء ذهنيا".
وح ــول الـبــرتـغــالــي كريستيانو
رون ــال ــدو ،ال ــذي واج ـهــه كـثـيــرا من
قبل عندما كان الالعب البرتغالي
فـ ــي صـ ـف ــوف ري ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد ،قـ ــال:
"كــري ـس ـت ـيــانــو أح ــد أف ـض ــل العـبــي
العالم ،وأحــب مواجهة هذا النوع
من الالعبين .بالنسبة إلي ،أنتظر
هــذه الـمـبــاراة بشغف كبير .في
مثل هذه المباريات ،ال
يـهــم كـثـيــرا حالتك
قبلها أو النتائج
ا ل ـت ــي حققتها
في السابق".
(إفي)

أوبالك

فوز صعب لبرشلونة
من جانب آخر ،حقق كل من
بــرش ـل ــون ــة ال ـم ـت ـصــدر وحــام ــل
اللقب وأتلتيكو مدريد وصيفه
ً
فـ ــي الـ ـم ــوس ــم الـ ـم ــاض ــي فـ ـ ــوزا
ً
صعبا ،أمس األول ،في المرحلة
الـ  24من الدوري اإلسباني لكرة

فالفيردي :مستعدون لما هو قادم
الـ ــذي خ ــاض أم ــس م ـب ــارات ــه رق ــم  300بقميص
الفريق الكتالوني بــا لــدوري وتسبب فــي ضربة
الجزاء التي جاء منها هدف اللقاء الوحيد .وقال:
"بيكيه قدم مباراة كبيرة .يمر بمستوى عال جدا
في االشهر االخيرة".
كما أ بــدى دعمه لالعب الغاني كيفن برنس
بواتينغ ،وق ــال" :هــو العــب جــاء ليساعدنا في
أوقات صعبة" ،كما اعترف بأهمية البرازيلي
المصاب آرثر ميلو ،مشيرا في الوقت ذاته إلى
أن الفريق "عليه أن يظهر بنفس مستواه"
في غيابه.
(إفي)

سيميوني :غريزمان العب استثنائي
أ كــد األرجنتيني دييغو سيميوني ،المدير الفني
ألتلتيكو مدريد ،أن المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان،
مسجل هدف االنتصار في شباك رايو فاييكانو ،العب
"اسـتـثـنــائــي" ،فــي الــوقــت ال ــذي أثـنــى أيـضــا عـلــى أداء
الحارس السلوفيني يان أوبالك.
وق ــال سيميوني خ ــال الـمــؤتـمــر الـصـحــافــي عقب
اللقاء الــذي احتضنه ملعب فاييكاس ضمن الجولة
الـ 24لليغا" :غريزمان العب استثنائي يستطيع التأقلم
على جميع احتياجات الفريق .هو العب يمكنه اللعب
في أكثر من مركز ،وبالطبع ال غنى عنه بالنسبة لنا.
هو يمر بفترة رائعة".

العبي جيرونا عن دون قصد.
وف ـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة ال ـخ ــام ـس ــة مــن
الوقت بدل الضائع للمباراة كاد
كورتوا أن يخطف هدف التعادل
الـقــاتــل لـلــريــال مــن ضــربــة رأس
قوية ،ولكن ياسين بونو أنقذ
الموقف بثبات.

ا لـقــدم قبل مواجهتهما لليون
الفرنسي ويوفنتوس إإليطالي
على التوالي األسـبــوع المقبل
ف ــي ذهـ ــاب ثـمــن نـهــائــي دوري
أبطال أوروبا.
في المباراة األول ــى ،تخطى
ب ــرش ـل ــون ــة تـ ـع ــادالت ــه ال ـثــاثــة
األخ ـ ـيـ ــرة م ــع فــال ـن ـس ـيــا ()2-2
وأتلتيك بلباو (صفر-صفر) في
الدوري ،ومع غريمه ريال مدريد
( )1-1فــي نـصــف نـهــائــي كــأس
إسبانيا ،واستعاد بعض الثقة
بالنفس بفوزه على ضيفه بلد
الــولـيــد -1صـفــر مــن ركـلــة جــزاء
لـنـجـمــه األرجـنـتـيـنــي
ليونيل ميسي.

ورفع برشلونة رصيده إلى
ً
 54نقطة متقدما بـفــارق سبع
نـ ـق ــاط ع ـل ــى أت ـل ـت ـي ـك ــو م ــدري ــد
ً
ال ــذي ف ــاز بـهــدف وحـيــد أيـضــا
على مضيفه رايو فايكانو في
"دربي" العاصمة الصغير على
ملعب فايكاس ،سجله الفرنسي
أنـ ـط ــوان غ ــري ــزم ــان بـتـســديــدة
أك ــروب ــات ـي ــة ارت ـط ـم ــت ب ـمــدافــع
وخ ــدع ــت ال ـح ــارس الـمـقــدونــي
سـتــو لــي ديميتريفسكي (،)74
ً
ً
رافعا رصيده إلى  12هدفا في
الـلـيـغــا و 9أه ــداف فــي آخ ــر 11
مباراة في مختلف المسابقات.
(د ب أ)

كــل مــرة نلعب فيها على هــذا الملعب .كــل المباريات
تقريبا كانت متقاربة وصعبة .األمــور لم تكن سهلة
على اإلطالق أمام رايو".
وشـ ــدد ال ـم ــدرب األرجـنـتـيـنــي عـلــى أهـمـيــة الـنـقــاط
الثالث ،بغض النظر عن األداء .وأوضــح" :نفكر دائما
فــي ال ـفــوز بــالـمـقــام األول .ه ـنــاك دائ ـمــا ه ــذه المقولة
الشهيرة (أفضل اللعب بطريقة جيدة) .الجميع يريد
الفوز ،من يفضلون اللعب بطريقة جيدة هم أنفسهم
من سيختارون الفوز في المقام األخير .على العكس،
فنحن نريد الفوز دائما".
(إفي)

فالفيردي

كومان يتدرب بشكل منفرد
أع ـلــن نـ ــادي ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ ،الـمـنــافــس
بالدوري األلماني لكرة القدم (بوندسليغا)،
أم ــس ،ق ـيــام الـجـنــاح الـفــرنـســي كينجسلي
ك ــوم ــان ب ــال ـت ــدري ــب ب ـش ـكــل م ـن ـف ــرد الـ ـي ــوم،
لكنه سيكون موجودا بقائمة الفريق التي
ستسافر إلى إنكلترا لمواجهة ليفربول في
ذهاب دور الـ 16بدوري أبطال أوروبا.
وتـعــرض كــومــان ( 22عــامــا) إلصــابــة في
كاحل القدم الجمعة ،خالل المباراة التي فاز
بها بايرن ميونيخ  2 / 3على أوغسبورغ،

ولـكــن األشـعــة كشفت أنــه ال يعاني إصابة
خطيرة.
ويسافر بايرن ميونخ إلى إنكلترا اليوم.
وقضى كومان فترتين بعيدا عن الفريق
ف ــي  2018ب ـس ـبــب إص ــاب ـت ـي ــن ف ــي ال ـكــاحــل
األيسر ،لكن بايرن يأمل أن يتمكن الالعب من
المشاركة في مباراة الذهاب امام ليفربول
ً
المقرر إقامتها غدا.
(د ب أ)

بياتيك يتابع تألقه ويقود ميالن إلى فوز جديد
تابع المهاجم البولندي كريستوف بياتيك تألقه مع فريقه الجديد ميالن،
وقــاده أمــس األول إلــى الفوز على مضيفه أتاالنتا  ،1-3واالبتعاد في المركز
الرابع بالدوري اإليطالي لكرة القدم.
وبعد قدومه لتعويض رحيل األرجنتيني غونزالو هيغواين إلى تشلسي
اإلنكليزي في يناير الماضي ،سجل بياتيك ( 23عاما) ثنائية في مرمى نابولي
في ربع نهائي الكأس ،وهدفا بمرمى روما وكالياري ،قبل ثنائيته أمس األول
على أرض أتاالنتا.
ورفع ميالن ،حامل اللقب  18مرة ،رصيده إلى  42نقطة من  24مباراة ،بفارق
 4نقاط أمام أتاالنتا الخامس.
وافتتح السويسري ريمو فرويلر التسجيل ألتاالنتا ( ،)33لكن بياتيك عادل
قبل الدخول إلى غرف المالبس من تسديدة "طائرة" أطلقها بيسراه من زاوية
ضيقة (.)1+45
وفي الشوط الثاني ،تقدم التركي هاكان جالهان أوغلو لميالن من تسديدة
قوية رائعة من خارج المنطقة ( ،)55قبل أن يحسم بياتيك المباراة ،إثر ركنية
( ،)61رافعا رصيده إلى  6أهداف في  5مباريات مع ميالن بعد قدومه من جنوى.
وأصبح بياتيك أول العب يسجل في أول ثالث مباريات له مع ميالن منذ
ماريو بالوتيلي في فبراير .2013
َّ
وحيت الجماهير هدافها الجديد بالغناء له "بياتيك! بوم بوم بوم بوم!" ،في
إشارة الحتفاله بأهدافه وهو يمثل دور مطلق النار.
ورفع بياتيك رصيده هذا الموسم إلى  17هدفا في  24مباراة بالدوري بين
جنوى وميالن.
وفي مباراة ثانية ،قاد المخضرم ليوناردو بافوليتي كالياري الرابع عشر
إلى الفوز على ضيفه بارما  1-2بتسجيله ثنائية ( 66و )85قلبت تأخره بهدف
السلوفاكي يوراي كوتشكا (.)40
وكان يوفنتوس البطل والمتصدر افتتح المرحلة الجمعة بفوز كبير على
فروزينوني -3صفر.

بياتيك نجم ميالن
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عانى مانشستر سيتي لحظات
مقلقة لكنه نجا من فخ
نيوبورت كاونتي المنافس في
الدرجة الرابعة ،إذ أحرز فيل
فودين هدفين ليقوده للفوز
 1-4في الدور الخامس لكأس
االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم،
أمس األول.

وضـ ـ ـ ـ ــع مـ ــان ـ ـش ـ ـس ـ ـتـ ــر س ـي ـت ــي
المدجج بالنجوم حــدا لمغامرة
وكفاح مضيفه نيوبورت كاونتي
وهزمه  1-4السبت في ثمن نهائي
كأس إنكلترا لكرة القدم.
وبـ ــرغـ ــم ال ـن ـت ـي ـج ــة ال ـك ـب ـي ــرة،
ل ــم ي ـكــن م ـش ــوار الع ـب ــي ال ـم ــدرب
اإلس ـبــانــي جــوسـيــب غ ــواردي ــوال
سـهــا ،إذ سـجـلــوا هــدفـهــم األول
ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة  51ع ـب ــر األل ـم ــان ــي
الدولي لوروا سانيه ،بعد أن حقق
حارسه البرازيلي ايدرسون صدة
حاسمة في الشوط األول (.)14
وبعد تعزيز الشاب فيل فودن
( 18ع ــام ــا) الـنـتـيـجــة ( ،)75منح
اإليــرلـنــدي بــادرايــغ أمــونــد بارقة
أمـ ـ ــل ل ـل ـم ـض ـيــف ال ـ ـ ــذي ي ـخ ــوض
منافسات الــدرجــة الــرابـعــة (،)88
بـيــد أن سيتيزنز ردوا بثنائية
أخ ــرى عبر ف ــودن بعد  79ثانية
( )89والـجــزائــري الــدولــي ريــاض
محرز (.)90
وق ـ ـ ــال ف ـ ـ ــودن ب ـع ــد الـ ـمـ ـب ــاراة:
"ك ــان ــت أرض ـي ــة الـمـلـعــب صعبة،
و مــن الجميل أن تسجل للفريق
الذي تشجعه منذ صغرك .قال لنا
المدرب بين الشوطين :يجب أن
نستمر في الهجوم ،وفي النهاية
سنتمكن من إدراك الشباك".
وي ـخ ــوض مــانـشـسـتــر سيتي
مــواجـهــة مهمة غ ــدا ضــد شالكه
األلـمــانــي فــي ذه ــاب ثـمــن نهائي
دوري أب ـطــال أوروبـ ــا ثــم نهائي

ك ـ ــأس الـ ــراب ـ ـطـ ــة ال ـم ـح ـل ـي ــة ضــد
تـشـلـســي ،ل ــذا أج ــرى غ ــواردي ــوال
 7تغييرات على التشكيلة التي
سحقت تشلسي  -6صفر األسبوع
الماضي.
وبرغم التغييرات ،دفع مدرب
بــرشـلــونــة الـســابــق بــاعـبـيــن من
طـ ــراز ســان ـيــه ،اإلس ـب ــان ــي داف ـيــد
س ـي ـل ـف ــا ،مـ ـح ــرز وال ـب ــرازي ـل ـي ـي ــن
فرناندينيو وغابريال جيزوس.
وقـ ــال م ـح ــرز ص ــاح ــب ال ـهــدف
ال ــراب ــع" :ال ـن ـتــائــج ه ــي األهـ ــم في
هــذا الـنــوع مــن الـمـبــاريــات .نحن
محترفون و يـجــب أن نتأقلم مع
أي شيء .الجميع سعداء بالتأهل.
يجب أن ننسى الكأس اآلن ونركز
على دوري األبطال".

فرق شاسع بين الفريقين
والفارق شاسع بين إمكانات
الـفــريـقـيــن ،إذ تـقــدر قيمة العبي
ن ـ ـ ـيـ ـ ــوبـ ـ ــورت بـ ـ ـ ـ ـ ــ 50أل ـ ـ ـ ــف ج ـن ـي ــه
إسـتــرلـيـنــي مـقــابــل  450مليونا
ل ـس ـي ـت ــي حـ ــامـ ــل لـ ـق ــب ال ـ ـ ـ ــدوري
ومتصدر الترتيب ،ويبلغ معدل
رواتـ ـ ــب العـ ـب ــي نـ ـي ــوب ــورت 750
جنيها في األسبوع مقابل نحو
 250ألف جنيه أسبوعيا لبعض
نجوم سيتي.
وك ـ ــان نـ ـي ــوب ــورت قـ ــد أق ـصــى
ليستر سيتي مــن المسابقة ثم
ميدلزبره ،فــي حين ودع سيتي

العبو مانشستر سيتي يحتفلون بعد إحراز الهدف الثالث
المسابقة من الدور عينه الموسم
الماضي ضد ويغان.

فوز برايتون وميلوول
وبـلــغ بــرايـتــون ومـيـلــوول ربع
النهائي أيضا بعد فوز األول على
ضيفه دربي كاونتي  1-2والثاني
على مضيفه ويمبلدون  -1صفر.

وه ـ ـ ــذه ال ـ ـمـ ــرة ال ـث ــان ـي ــة ال ـتــي
يبلغ فيها بــرايـتــون ربــع نهائي
المسابقة العريقة بفضل هدفي
الفرنسي أنطوني نوكيرت ()33
والهولندي يورغن لوكاديا (،)45
في حين سجل للخاسر الظهير
الدولي السابق أشلي كول البالغ
 38عاما (.)81
وسـ ـج ــل كـ ـ ــول ،ن ـج ــم أرسـ ـن ــال

أول ثالثة انتصارات متتالية لمرسيليا
ح ـقــق مــرسـيـلـيــا ثــاثــة ان ـت ـصــارات
ت ــوال ـي ــا ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى هـ ــذا ال ـمــوســم،
بعدما تخطى ضيفه أميان  -2صفر،
أم ــس األول ،ف ــي ال ـمــرح ـلــة الـخــامـســة

والعشرين من الــدوري الفرنسي لكرة
القدم.
وسجل اإليطالي المشاغب ماريو
بــالــوتـيـلــي هــدفــه ال ـثــالــث م ــع الـفــريــق

فرحة العبي مرسيليا بعد إحراز أحد أهدافهم

المتوسطي في الدقيقة  25بعد افتتاح
ف ـلــوريــان تــوفــان الـتـسـجـيــل قـبــل ست
د قــا ئــق ،ليرتقي مرسيليا مؤقتا إلى
المركز الرابع.
و بـقــي مرسيليا على بعد  6نقاط
من ليون الثالث والفائز الجمعة على
غانغان  ،1-2في حين سيتخطاه سانت
اتيان في حــال تعادله أو فــوزه األحد
على باريس سان جرمان حامل اللقب،
والذي يحلق بالصدارة بفارق  10نقاط
عن ليل الثاني.
ودف ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب رودي غ ــارسـ ـي ــا
بالثنائي بالوتيلي وفالير جرمان (لم
يسجل منذ سبتمبر) في خط الهجوم
معوال على دفــاع شاب بقيادة بوبكر
ك ــام ــارا ( 19عــامــا) وال ـك ــروات ــي دويــي
تشاليتا سار ( 22عاما) ،فحقق فريقه
فـ ــوزا ثــال ـثــا تــوال ـيــا ب ـعــد تـغـلـبــه على
بوردو ( -1صفر) وديجون (.)1-2
وق ــال غــارسـيــا بـعــد ال ـم ـبــاراة" :كنا
متكاملين دفاعيا وهجوميا .ماريو
بالوتيلي يغير أمورا كثيرة .قام بحركة

نيمار

وش ـ ــدد ع ـلــى أن "شـخـصـيــن
بإمكانهما التحدث عن نيمار:
أنا وهو .أي منا لم يتحدث عن

نية للعودة الى برشلونة .هذه
كــذبــة" ،متابعا" :برشلونة ناد
كـبـيــر ،وك ـنــا س ـع ــداء ج ــدا فـيــه،
يستحيل ترك العب مثله خارج
دائرة هذه الشائعات (في سوق
االنتقاالت)".
واردف " :ه ـ ـ ــذه ا ل ـش ــا ئ ـع ــات
تمتعنا جدا" ،موجها انتقادات
لـلـصـحــافـيـيــن ال ــذي ــن يــروجــون
ل ـه ــا ،وأكـ ــد أن "الـمـسـتـقـبــل في
باريس ،والحاضر في باريس"،
مع إشارته الى أنه "من الصعب
الحديث عن المستقبل ،ألنه في
ك ــرة ال ـق ــدم ،كــل ش ــيء يـمـكــن أن
يتغير في أي لحظة".
وأصـ ـب ــح ال ـم ـه ــاج ــم ال ــدول ــي
البرازيلي أغلى العب بالعالم في

صيف  ،2017عندما دفع نادي
العاصمة الفرنسية قيمة البند
ال ـجــزائــي ال ـ ــوارد ف ــي ع ـقــده مع
الـنــادي الكتالوني ،وضمه الى
صفوفه لقاء  222مليون يورو.
وي ـغ ـيــب ن ـي ـمــار ع ــن صـفــوف
فريقه في الفترة الراهنة ،بسبب
إص ــاب ــة ت ـعــرض لـهــا ف ــي مشط
القدم ،في تكرار إلصابة مماثلة
أبعدته نحو  3أشهر عن الفريق
في الموسم الماضي.
وش ـ ـ ـ ــدد وال ـ ـ ـ ــد نـ ـيـ ـم ــار ع ـلــى
ضـ ـ ــرورة "أن يـحـمــي الـتـحـكـيــم
ال ــاعـ ـبـ ـي ــن" ،م ـع ـت ـبــرا أن "ع ــدم
احتساب األخطاء (التي ترتكب
بحقهم) ،هو المشكلة".

وتشلسي سابقا ،هدفه األول في
إنكلترا منذ  2012بعد قدومه إلى
درب ــي حـتــى نـهــايــة ال ـمــوســم إثــر
انتهاء مشواره مع لوس أنجلس
غاالكسي األميركي.
ويعاني فريق المدرب كريس
هيوتون في ال ــدوري اإلنكليزي،
وب ـ ــات مـ ـه ــددا بــال ـه ـبــوط ب ـعــد 6
مـبــاريــات دون أي ف ــوز ،فــي وقت

تــوقـفــت سـلـسـلــة م ـفــاجــآت دربــي
كاونتي الذي يشرف عليه النجم
الــدولــي الـســابــق فــرانــك الم ـبــارد،
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــؤوس الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة ب ـعــد
إقصائه ساوثمبتون في الكأس
ومــانـشـسـتــر يــونــايـتــد ف ــي كــأس
الرابطة.
وفـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـث ــان ـي ــة ،ف ــاز
مـيـلــوول ال ــذي يـعــانــي راه ـنــا في

بطولة الدرجة األولى (المستوى
الثاني) على مضيفه ويمبلدون
متذيل المستوى الـثــالــث بهدف
وحيد ّ
سجله المدافع األسكتلندي
موراي واالس (.)5
وانـ ـض ــم ب ــرايـ ـت ــون وم ـي ـل ــوول
إل ــى وات ـف ــورد الـمـتــأهــل الجمعة
على حساب كوينز بارك رينجرز
 -1صفر.

فريق مارادونا يسقط بسداسية

كمهاجم عالمي و هــو يـقــوم بتسريع
لعبنا من خالل لعب اللمسة الواحدة،
ولـ ــو كـ ــان ذلـ ــك اح ـي ــان ــا ع ـل ــى ح ـســاب
وجـ ــوده ف ــي الـمـنـطـقــة .يـجــب تحقيق
الفوز الرابع تواليا ولو ان الرحلة الى
رين صعبة".
وخرج موناكو من المنطقة الحمراء
بـ ـ ـف ـ ــوزه عـ ـل ــى ضـ ـيـ ـف ــه نـ ــانـ ــت ب ـه ــدف
ال ـبــرت ـغــالــي ج ـل ـســون مــارت ـي ـنــز (،)13
تحت أنظار نائب رئيسه المستقبلي
رجــل األعـمــال الــروســي أولـيــغ بتروف
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي جـ ـ ـل ـ ــس إل ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب رئـ ـي ــس
الـنــادي الملياردير الــروســي دميتري
ريبولوفليف ،ويتوقع أن يحل بدال من
فاديم فاسيلييف المقال من منصبه
االثنين.
وحـقــق انـجـيــه الـثــانــي عـشــر نقاطا
ثمينة بـفــوز ثــالــث تــوالـيــا عـلــى نيس
السابع -3صـفــر سجلها الكاميروني
ستيفان باهوكين ( 44من ركلة جزاء)
وأنجيلو فولغيني ( )47واال سـبــا نــي
كريستيان لوبيز (.)90+2

والد نيمار :ال يوجد أي اتصال مع برشلونة
اعتبر والد النجم البرازيلي
ن ـي ـم ــار ،م ـهــاجــم ب ــاري ــس ســان
جــرمــان الـفــرنـســي ،أن التقارير
ال ـص ـح ــاف ـي ــة الـ ـت ــي ت ـل ـم ــح إل ــى
إمـ ـك ــانـ ـي ــة عـ ـ ـ ــودة أغ ـ ـلـ ــى الع ــب
فــي الـعــالــم إل ــى فــريـقــه الـســابــق
بــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي ال تـعــدو
كونها "كذبة".
وق ـ ــال الـ ــوالـ ــد ،ال ـ ــذي يـتــولــى
أيضا إدارة أعمال الــاعــب ،في
ت ـص ــري ـح ــات أم ـ ـ ــس ،ل ـبــرنــامــج
"تيليفوت" عبر قناة "تي أف "1
الفرنسية ،إن التقارير عبارة عن
"كــذبــة ،ال يوجد أي اتـصــال مع
برشلونة" حامل اللقب ومتصدر
ترتيب الــدوري اإلسباني لكرة
القدم.

رياضة

ّ
تعرض فريق دورادوس دي سينالوا ،الذي يدربه األرجنتيني
دييغو مارادونا ،لهزيمة كبيرة أمام أتالنتي ( )6-3في الجولة
السابعة من مرحلة إياب دوري الدرجة الثانية (كالوسورا
 ،)2019ليسقط في قاع الترتيب عقب لقاء تابعه األسطورة
األرجنتيني من المدرجات بسبب العقوبة.
واس ـت ـغــل أتــان ـتــي ال ـن ـقــص الـ ـع ــددي ل ـفــريــق دورادوس
الــذي تـعـ ّـرض العبه فرناندو أرســي للطرد (ق ،)14واكتسحه
بستة أهداف جاء ت بتوقيع المكسيكي خيراردو رويز (ق)22
والباراجواني فرناندو فرنانديز (ق 47و )61والكاميروني باتريك
سوكو (ق 40و )86والكولومبي ويلبر رنينتريا (ق.)79
أما أهداف دورادوس الثالثة ،فقد سجلها األميركي
روبيو مينديز (ق 16و )49والمكسيكي خيسوس
إسكوبوسا (ق.)54
ولــم يتمكن م ــارادون ــا مــن قـيــادة هــذه الـمـبــاراة
بسبب ّ
تعرضه للطرد في المباراة السابقة التي
حقق فيها دورادوس أول انتصار له في مرحلة
إيـ ــاب الـمـســابـقــة ،ب ـف ــوزه عـلــى كــوريـكــامـيـنــوس
بهدف دون رد.
ولم يستكمل أسطورة كرة القدم األرجنتيني
اللقاء لنهايته ،وغ ــادر الـمــدرجــات قبل (ق)90
متأثرا بهزيمة فريقه الذي بات يتذيل الترتيب
بثالث نقاط ،علما بأن له مبارتين مؤجلتين( .إفي)

مارادونا

مرتنز تفاجئ هاليب وتحرز لقب الدوحة

مرتنز وكأس الدوحة

ف ــاج ــأت ال ـب ـل ـج ـي ـك ـيــة إلـ ـي ــز مــرتـنــز
الرومانية سيمونا هاليب ،المصنفة
ال ـث ــال ـث ــة ع ــال ـم ـي ــا ،وه ــزم ـت ـه ــا ب ـثــاث
م ـج ـمــوعــات ،أم ــس األول ،ف ــي نهائي
دورة الدوحة لكرة المضرب.
ون ـج ـح ــت م ــرتـ ـن ــز ،ال ـم ـص ـن ـف ــة 21
ع ــال ـم ـي ــا ،فـ ــي إح ـ ـ ـ ــراز أب ـ ـ ــرز ل ـق ــب فــي
مسيرتها بتخطيها هاليب  3-6و6-4
و 6-3في العاصمة القطرية.
وحرمت مرتنز خصمتها المصنفة
اولــى عالميا سابقا مــن إحــراز اللقب
التاسع عشر في مسيرتها.
ورغ ــم خ ـســارة الـمـجـمــوعــة االول ــى
وخ ـضــوع ـهــا ل ـل ـعــاج ث ـمــانــي دقــائــق،
نجحت مرتنز في تحقيق اللقب أمام
هاليب المصنفة أولى في الدورة بعد

أكثر من ساعتين .وقالت مرتنز (23
عاما) بعد الفوز" :كانت العودة أشبه
بالسحر .قاتلت حتى النهاية .واجهت
ثــاث العبات بين العشر االفضل في
العالم وأنا سعيدة لهذه النتيجة".
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ق ــال ــت ه ــال ـي ــب (27
عاما) المتوجة في الدوحة عام 2014
والتي ستصعد إلى المركز الثاني في
التصنيف العالمي" :بـصــراحــة ،كنت
أريد رفع هذا اللقب الجميل ،لكن اليز
استحقته".
وكــانــت مــرتـنــز تخطت الهولندية
كيكي برتنز الثامنة عالميا فــي ربع
النهائي ثــم االلمانية انجليك كيربر
السادسة عالميا في نصف النهائي.

هاريس يتفوق على كوري في مواجهات ما قبل مباراة كل النجوم

هاريس العب نتس

أقـيـمــت ع ــدة ن ـشــاطــات عـلــى هــامــش م ـب ــاراة كل
ً
ال ـن ـج ــوم ،ال ـت ــي تـجـمــع س ـنــويــا ن ـج ــوم ك ــرة الـسـلــة
األميركية في مدينة تشارلوت (كاروالينا الشمالية).
ففي مسابقة الرميات الثالثية من خارج القوس،
خسر ستيفن كــوري ،نجم غولدن ستايت ووريــرز
بطل دوري المحترفين في الموسمين الماضيين
وأحــد أشهر الالعبين فــي هــذا الـنــوع مــن التسديد
في تاريخ البطولة األميركية ،أمــام العب بروكلين
نتس جو هاريس.
وبــدأ كــوري الفائز بلقب الــدوري ثالث مــرات مع
فريقه الحالي وبطل هذه المسابقة في  ،2015الدور
ً
النهائي بتسع محاوالت ناجحة ،ثم تراجع قليال
ً
قبل أن ينتفض مجددا وينهي السباق بـ  24عالمة
من  34ممكنة.
ً
من جانبه ،أنهى هاريس غير المعروف كثيرا في
الدوري ،والذي يقدم في سن الـ  27عاما أفضل موسم
له حتى اآلن ،الــدور النهائي بـ  26عالمة ،وأصبح
أول العب من بروكلين نتس يفوز بهذه المسابقة.
واكتفى العــب ساكرامنتو كينغز بــادي هيلد،
الطرف الثالث في النهائي ،بالمركز الثالث مع
 19عالمة.
واألمر الذي أثار ارتياح كوري هو أنه تفوق
على شقيقه األصـغــر سيث العــب بورتالند
ت ــراي ــل بـ ــايـ ــزرز الـ ـ ــذي ل ــم ي ـس ـت ـطــع تـخـطــي
الـ ــدور األول ،عـلــى م ــرأى مــن والــده ـمــا ديــل،
الالعب السابق في صفوف تورونتو رابتورز
وتشارلوت هورنتس.
وكان من بين العشرة األوائل في هذه المسابقة
ال ـع ـم ــاق األل ـم ــان ــي دي ـ ــرك نــوفـيـتـسـكــي (داالس

مافريكس) الــذي سيضع حــدا لمسيرته في نهاية
هذا الموسم ،وديفين بوكر (فينيكس صنز) ،بطل
المسابقة عام .2018

تاتوم يتفوق على يونغ
وفي مسابقة المهارات ،تغلب جايسون تاتوم من
بوسطن سلتيكس ،برغم بدايته السيئة ،على العب
اتالنتا هوكس تراي يونغ.
وفي نزال الكبس "دانك" ،كان الفوز حليف العب
أوكالهوما سيتي ثاندر حميدو ديالو ( 20عاما)
المولود في نيويورك من أبوين غانيين.
وتفوق الجناح القوي ديالو ( 1.96م) في النهائي
على العب نيويورك نيكس دينيس سميث جونيور،
بعد أن استند الــى كتف األسـطــورة شاكيل أونيل
حتى أصبح في مستوى السلة.
يــذكــر أن أون ـيــل ( 2.16م) أح ــرز بـطــولــة ال ــدوري
األميركي ثالث مرات مع لوس أنجلس ليكرز ،ودافع
أيضا عن ألوان ميامي هيت.
وتـقــام م ـبــاراة كــل الـنـجــوم "االسـتـعــراضـيــة" بين
فــري ـقــي ل ـي ـب ــرون ج ـي ـمــس (ل ـ ــوس أن ـج ـلــس ل ـي ـكــرز)
واليوناني يانيس انتيتوكونمبو (ميلووكي باكس)،
ويشارك فيها خمسة أساسيين من كل فريق وسبعة
احتياطيين.
ومـنــذ  ،2018لــم تـعــد م ـبــاراة كــل الـنـجــوم عـبــارة
عن مواجهة بين نجوم المنطقة الشرقية مع نجوم
الغربية ،بل بين فريقين يختارهما قائدان حصال
على أكبر عــدد مــن األص ــوات فــي اقـتــراع إلكتروني
يشارك فيه الالعبون والصحافة والجمهور.

دايالو العب أوكالهوما يسجل سلة استعراضية من أمام األسطورة شاكيل أونيل
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

الله بالنور

شالسالفة؟!

رمي الكرة
في الملعب اآلخر!

د .ناجي سعود الزيد

ً
منذ عشرين عاما ونحن نسمع بأن
ً
األمــور ليست جيدة ماليا ...وأكثر من
وزيـ ــر مــال ـيــة م ـنــذ ع ــام  2008يـ ــردد أن
ال ـح ـكــومــة رب ـمــا ل ــن تـسـتـطـيــع تـســديــد
الرواتب ...وفي فترة من الفترات حتى
رواتب المتقاعدين معرضة للخطر...
وحتى اآلن لم تتوقف الرواتب التي
تشكل  %55من الميزانية لعام - 2019
 ،2020ولم تتوقف رواتب المتقاعدين.
ول ـك ــن ال ـص ـي ـحــة وال ـض ـج ــة مــازال ـتــا
مستمرتين ،وأكثر االقتصاديين يرون
أن الوضع يفرض تبني مفاهيم وقيم
ً
ج ــدي ــدة س ـيــاس ـيــا ،وي ـطــال ـبــون بـطــرح
ً
األمـ ـ ــور ب ـش ـفــاف ـيــة ،وفـ ـق ــا ألحـ ــد خ ـبــراء
االق ـت ـص ــاد ،وال ـ ــذي يـضـيــف أن الـنــاس
ي ـجــب أن تـتـفـهــم ك ـيــف يـتـعــامـلــون مع
أوضاعهم بعد تحرر البالد من مفاهيم
االقتصاد الريعي ...كل هالكالم سفسطة
ً
ً
ال تعني شـيـئــا لـلـمــواطــن ...خصوصا
أن أ حــد وزراء المالية السابقين اتهم
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ب ــأنـ ـه ــم ي ـ ـبـ ــون كـ ــل ش ــيء
ببالش...
ً
ط ـ ـب ـ ـعـ ــا كـ ـ ــل هـ ــال ـ ـك ـ ـل ـ ـمـ ــات الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة
والملغومة تنذر بالشؤم وأننا كدولة
على حافة اإلفالس...
ول ـكــن حـتــى الـغـشـيــم ي ــدري أن اللي
ينباق من دخل الكويت والصرف على
ً
الـمـشــاريــع مـبــالــغ فـيــه ج ـ ــدا ...و"يـهـبــر"
قطعة كبيرة من الميزانية...
مـلـخــص ل ـح ـســاب ال ـم ـيــزان ـيــة ،نــريــد
كمواطنين أن نعرف كم لدينا من أموال
م ــدخ ــرة ومـسـتـثـمــرة ،وك ــم ه ــو دخلنا
الـحـقـيـقــي م ــن ال ـن ـفــط واالس ـت ـث ـم ــارات
الخارجية؟!
ولـ ـم ــاذا ن ـت ـبــرع بــال ـم ـل ـيــارات ل ـلــدول
األخـ ــرى ون ـضــع م ـل ـيــارات فــي بنوكها
ح ـت ــى ال تـ ـنـ ـه ــار ،إذا ك ـ ــان اق ـت ـصــادنــا
ومستقبل الدولة سينهار ،وهو مظلم
إلى درجة العجز عن دفع الرواتب؟!
فلتجاوبنا الحكومة على هاألسئلة...
وبعدين طالبوا المواطن بالتقشف بعد
أن شجعتموه على االقتصاد الريعي!

nashmi22@hotmail.com

ّ
ْ
"آالت ضـخـمــه" تـتــفــه ال ـن ــاس تتفيه

ْ
و تــشـغــل عـقــول المجتمع بالتفاهه
ترسم مصاير شعب والـســر تخفيه
ولـ ـلـ ـمـ ـلـ ـع ــب اآلخ ـ ـ ـ ــر تـ ـش ــد ان ـت ـب ــاه ــه
ُ
عنده "الك َره" و"موروث ماضي" يسليه
ْ ّ
وش لــه بــأمــور اتــدخـلــه فــي متاهه؟!
وش له بدستور انحرف عن معانيه

يوم «سيوة» جميل وليلها نجوم متناثرة
ال ي ـح ـتــاج ش ــاذل ــي إل ــى الـتـعـبـيــر بــالـكـلـمــات،
ف ـع ـنــدمــا ي ــرب ــت ص ــدي ــق ل ــه ع ـلــى م ــؤخ ــرة رأس ــه
يـقــوم بعمل شكل هــرمــي بيديه ،وهــو مــا يعني
أنــه "شخص مصري عــدوانــي" ،في لغة اإلشــارة
الخاصة به.
ويعمل شاذلي  -وهو رجل أصم  -في مقهى
مـحـلــي بــواحــة س ـيــوة ،فــي عـمــق ص ـحــراء مصر

أخفت جثة أختها في «الفريزر»
ألقت شرطة كرواتيا القبض
على امرأة بعد أن عثرت على
جـثــة شقيقتها ا لـتــي اختفت
ً
ق ـب ــل  19عـ ــامـ ــا ،ف ــي "ف ــري ــزر"
ب ـم ـنــزل أســرت ـي ـه ـمــا ،ع ـلــى ما
أفـ ــادت وســائــل إع ــام محلية
أمس.
ويخص المنزل ،الذي تم فيه
العثور على الجثة أمس األول،
أسـ ــرة يــاسـمـيـنــة دومينيتش

شعر الجدات
على رؤوس
الحفيدات

ّ
وضاح

ً
وهي طالبة " 23عاما ،اختفت
في زغرب عام .2000
ولم يتضح من أبلغ الشرطة
بــوجــود جثة فــي فــريــزر إحــدى
ثالجتين بقبو المنزل .ونقلت
وسـ ـ ــائـ ـ ــل إعـ ـ ـ ـ ــام مـ ـحـ ـلـ ـي ــة عــن
ال ـج ـيــران قــول ـهــم ،إن الـكـهــربــاء
انقطعت عن المنزل وأن رائحة
الجثة المتعفنة ظهرت بعد ذلك.
(د ب أ)

الغربية ،وينتمي إلى قبائل البربر ،التي ترتبط
هويتها بقوة بالمناظر الطبيعية الساحرة في
المنطقة.
ويرى البربر (أو األمازيغ) أنفسهم مختلفين
عن المصريين الذين يسكنون العاصمة ،وأماكن
أخرى ،ومن هنا جاءت عالمة الشكل الهرمي.
وسـيــوة مـكــان غــريــب ،لكنه رائ ــع كما لــو كان

يـنـتـمــي إل ــى عــالــم م ــن ال ـخ ـيــال بـجـمـيــع سـمــاتــه.
فالجزيرة الـخـضــراء المحاطة بــالــرمــال الـتــي ال
نهاية لها ،بعيدة عن حياة الحضر الموجودة
بالقاهرة واإلسكندرية ،على سبيل المثال ،لدرجة
أن ال ـس ـيــاح ال ــذي ــن يــذه ـبــون إلـيـهــا ال يـشـعــرون
ً
بــأنـهــم يــدخـلــون عــالـمــا آخ ــر فـحـســب ،بــل عـصــرا
ً
مختلفا أيضا.
وعندما وصلت األسترالية لي آن تيتوس إلى
سـيــوة ألول مــرة فــي  2010كــانــت لديها وظيفة
بــراتــب جـيــد مــع شــركــة تعمل فــي مـجــال النفط،
حيث اعتادت السفر بالمروحيات (الهليكوبتر).
واليوم ،فإن تيتوس تجلس مسترخية وهي
تحتسي الشاي في مقهى بالقرب من قلعة شالي،
ف ــي قـلــب واحـ ــة س ـي ــوة ،وال ـت ــي تـعــد أح ــد أشـهــر
معالمها التاريخية.
وعندما يرخي الليل سدوله ،وتتناثر النجوم
جـلـيــة ف ــي م ـجــرة "درب ال ـت ـبــانــة" ،ف ــوق الــواحــة
الـصـغـيــرة ال ـتــي يـقـطـنـهــا  20أل ــف نـسـمــة ،يـكــاد
الصمت التام يطبق على المكان.
والنزل الصديقة للبيئة على البحيرات ليست
م ـ ــزودة بــال ـت ـيــار ال ـك ـهــربــائــي ،وم ـص ــدر ال ـضــوء
الوحيد هو الشموع ،أو المشاعل.
(د ب أ)

وبعض السوالف في المجالس سفاهه!
تـخــديــر والـتـخــديــر مـ ّـحــد يـحــس فيه
وي ـج ـي ــك ب ـث ـي ــاب الـ ـف ــرح وال ـف ـك ــاه ــه!
"آل ـ ــة إعـ ـ ــام" ت ـ َـو ِّج ــه الـ ـن ــاس تــوجـيــه
وتـخــاف مــن لحظة وعــي أو نباهه!!

الثقافة هذا المساء
الفعالية:

حــد يــث االثنين
(م ـح ـتــوى اإلعـ ـ ــام وتــأث ـيــره
على لغة اليوم).
الوقت :السابعة مساء.
ال ـم ـكــان :مــركــز الـشـيــخ جــابــر
األحمد الثقافي.

ً
عشوائيات بنغالدش ...نار عضه «القرش» في قدمه فجرا

ً
قالت الشرطة ورجال اإلطفاء إن حريقا اندلع في أكثر من 200
من منازل العشوائيات في منطقة تشيتاغونغ في بنغالدش
أمس ،مما أسفر عن مقتل  8على األقل وإصابة أكثر من .50
وقال رجل إطفاء إن الحريق ربما نجم عن تماس كهربائي.
ّ
ً
ونـ ــادرا مــا تتبع إجـ ــراءات الـســامــة فــي بـنـغــادش ،وتــودي
الحوادث بأرواح المئات كل عام.
وفي عام  2013انهار مصنع رانا بالزا ،مما أسفر عن مقتل
أكثر من  1100من عمال المالبس.
(رويترز)

ً
احـ ـتـ ـف ــاال بــال ـس ـنــة ال ـق ـم ــري ــة ال ـج ــدي ــدة،
وض ـع ــت ف ـت ـي ــات ص ـي ـن ـيــات أغ ـط ـي ــة رأس
كبيرة مصنوعة من شعر جداتهن وارتدين
فساتين منقوشة بإتقان ،ورقصن في قرى
منعزلة بجنوب غرب الصين.
وشاركت العشرات من النساء والفتيات
مــن إثـنـيــة "لــونــغ ه ــورن م ـيــاو" الخميس
ال ـمــاضــي ،فــي مـهــرجــان األزه ـ ــار الـسـنــوي
"تياوهواجي" المقام بمقاطعة غويتشو.
وش ــاه ــد ال ـم ـت ـف ــرج ــون ،ال ــذي ــن ك ــان ــوا
ي ـ ـصـ ــورون ال ـ ـعـ ــرض ب ـهــوات ـف ـهــم،

التفاف النساء حــول المرج األخضر وهن
ي ــرت ــديــن ال ـف ـســات ـيــن وال ـس ـت ــرات ال ـم ـطــرزة
ب ــاألزه ــار ال ــوردي ــة ،واألنـ ـم ــاط الـهـنــدسـيــة
المتنوعة.
ً
وأكـثــر مــا كــان الفـتــا للنظر ،هــو أغطية
الــرأس السوداء الهائلة الحجم للراقصات
المصنوعة من الصوف والخيوط وشعر
جــدات ـهــن ،والـمـلـفــوفــة ح ــول قــرون
حيوانات يتخللها نسيج أبيض.
وت ـ ـ ـقـ ـ ــول ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ي ــان ــغ
ً
يــونــزيـنــغ الـبــالـغــة  16عــامــا
أمس" :من الرائع أن تكون
محط اهـتـمــام كـهــذا .وأنــا
أشعر بالفخر لذلك .نحن
ن ـن ـظــم هـ ــذا ال ـم ـهــرجــان
مــرة في السنة ونضع

ّ
يتغير
فيه أغطية الرأس هذه .وهذا األمر لن
مع الحداثة".
ويتم توارث أغطية الرأس عبر األجيال،
وهي توضع في مناسبات مختلفة لتكريم
األسالف والحفاظ على التقاليد.
يــذكــر أن أقـلـيــة م ـيــاو الـعــرقـيــة تـضــم 9
ً
ماليين شخص تقريبا ،معظمهم يعيشون
في جنوب غرب الصين ،ومن بين هؤالء
 5آالف ش ـخــص م ــن "ل ــون ــغ ه ــورن
م ـي ــاو" يـعـيـشــون ف ــي  12قــريــة
مـعــزو لــة بمقاطعة غويتشو.
وي ـقــام الـمـهــرجــان فــي الـيــوم
العاشر من السنة القمرية
الجديدة.
(أ ف ب)

أصيب راكب أمواج في الواحدة
واألربـ ـعـ ـي ــن م ــن ال ـع ـم ــر ب ـج ــروح
خطيرة بعد أن عضته سمكة قرش
في خليج بايرون باي األسترالي
الشهير.
وذكرت الشرطة أمس أن الرجل
كان يمارس هواية ركوب األمواج
بعد الفجر عند شاطئ بيلونغيل
بيتش حين "عضته سمكة قرش
في قدمه".

ونـجــح الضحية فــي أن يطفو
على لوحه وصــوال إلى الشاطئ،
وأرسل نداء استغاثة لرواد البحر
اآلخرين.
وق ــال ــت الـ ـش ــرط ــة" :ه ـ ــو تـلـقــى
معالجة في مكان الحادثة على يد
هيئة اإلغاثة في والية نيو ساوث
وي ـل ــز ق ـب ــل ن ـق ـلــه ب ــال ـط ــواف ــة إل ــى
مستشفى غولد كوست الجامعي".
(أ ف ب)

وفيات
علي موسى حسين العطار

 99عاما ،شيع ،الرجال :الرميثية ،حسينية عقيلة الطالبيين،
ق ،5شــارع المسجد األقـصــى ،النساء :الرميثية ،ق ،5شارع
شاهين الغانم ،ج ،56م( ،19عــزاء الرجال والنساء ابتداء من
اليوم) ،ت99599227 ،67728335 :

سليمة عبدالرزاق سلطان الدليمي

أرملة صويان راشد الصعفاك
 73عاما ،شيعت ،الرجال :مبارك الكبير ،ق ،1ش ،14م ،1النساء:
الفحيحيل ،ق ،3ش ،7م ،103ت96080004 :

مرزوق عيد عقاب العازمي

 77عــامــا ،شيع ،ضاحية فهد األحـمــد ،ق ،4ش ،422م ،52ت:
66555119 ،66552555

بدر محمد حمد درباس الزعابي

 74عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال :حطين ،ق ،3ش ،311م ،42النساء:
مشرف ،ق ،1ش ،9م( ،1عزاء النساء اليوم فقط) ،ت99307773 :

صالح رجا البغيلي الرشيدي

 87عاما ،شيع ،صباح الناصر ،ق ،7ش ،109م ،3ت66662788 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

05:05

العظمى 21

الشروق

06:25

الصغرى 10

الظهر

12:02

ً
أعلى مد  11:59ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

03:14

 10:20م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:39

ً
أدنى جزر  05:23صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:57

 04:57م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

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

