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مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي ينطلق
في جوالته الخارجية مع «الثمانينات»

المبارك :إصالح الطرق بأسرع
وقت ...مع معاقبة المتسببين

«من ال يحترم مصلحة المواطنين ال يمكن أن نحترمه أو نسامحه»
● الجراح :استخدام حارة األمان أثناء الترميم يوفر نصف وقت اإلنجاز
الصالح« :المناقصات» باشر إجراءاته
تجاه المسؤولين عن تأخر المشاريع

العفاسي :قضايا مدنية ضد «الشركات
المتعثرة» ومحاسبة المشرفين عليها

أكــد رئيس مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ جابر
المبارك أن إصالح الطرق أولوية ينبغي تنفيذها
في أسرع وقت ،بالتوازي مع معاقبة المتسببين
ً
باألضرار ،مشددا على أن "من ال يحترم مصلحة
المواطنين في هــذا األمــر ال يمكن أن نحترمه أو
نسامحه".
ً
وقال المبارك ،خالل ترؤسه اجتماعا مساء أمس
ً
األول ضم عددا من الوزراء والقيادات لالطالع على
االستعدادات الحكومية لبدء خطة تحسين أعمال
تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق في البالد ،إن "ما
حصل مؤسف ...وال يمكن قبوله أو السكوت عنه،
ويجب علينا تحمل المسؤولية تجاه المواطنين"،
ً
معقبا بأن "الشوارع ليست ملكنا بل ملك الناس
الذين يستخدمونها".
بــدوره ،أكد نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير
الــداخـلـيــة الـشـيــخ خــالــد ال ـجــراح أن آلـيــة إصــاح
الـ ـط ــرق س ـت ـتــم ع ـب ــر إبـ ـق ــاء ح ــارت ـي ــن عــامـلـتـيــن،
وإغــاق الثالثة إلصالحها ،ثم البدء في غيرها
بـعــد االنـتـهــاء مـنـهــا" ،وه ــو عـمــل طــويــل وش ــاق"،
ً
مشيرا إلى أن استخدام حارة األمان في أثناء تلك
العملية من شأنه توفير  %50من الوقت الالزم
إلنجاز األعمال.

من جهته ،قال نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير
الــدولــة لـشــؤون مجلس ال ــوزراء أنــس الصالح إن
جهاز المناقصات المركزية ،بناء على قرار مجلس
الوزراء ،خاطب جميع الجهات الحكومية لتزويده
بالشركات ذات المشاريع المتعثرة ،لحرمانها
المشاركة في المناقصة التالية ،كي تكون هناك
عقوبة رادعة أمام الجميع.
في السياق ،أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون
مـجـلــس األمـ ــة الـمـسـتـشــار د .ف ـهــد ال ـع ـفــاســي أنــه
ستكون هـنــاك محاسبة قانونية للذين أ شــر فــوا
ع ـلــى ال ـم ـشــاريــع ال ـم ـت ـع ـثــرة ،إل ــى جــانــب مـعــاقـبــة
الشركات المسؤولة عن هذا التأخر" ،فهناك ضمان
ً
ً
عشري يفعل عليها أيضا" ،مبينا أن هناك جانبين
للعقوبة الجزائية ،أحدهما على اإلضــرار بالمال
الـعــام ،واآلخ ــر عبر رفــع قضايا مدنية على هذه
الشركات للتعويض.
أما وزيرة األشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون
اإلسكان د .جنان بوشهري فكشفت أن البدء بتنفيذ
إصالحات الطرق سيكون في األسبوع األول من
أبريل المقبل ،مستعرضة اإلجراءات التي اتخذتها
"األشغال" والهيئة العامة للطرق والنقل العام خالل
ً
الفترة الماضية ،تمهيدا لبدء العمليات٠٣ .

بوشهري :انطالق أعمال الصيانة
مطلع الشهر المقبل

اقتصاديات
●

فهد التركي ومحيي عامر
وعلي الصنيدح

يـ ـنـ ـظ ــر مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم،
االستجواب المقدم من النائبين مبارك
ا لـحـجــرف والحميدي السبيعي إلى
وزير التجارة والصناعة وزير الدولة
ل ـشــؤون ال ـخــدمــات خــالــد ال ــروض ــان،
فــي وق ــت رجـحــت م ـصــادر أن يختار
الــروضــان صعود المنصة لمواجهة
اس ـت ـج ــواب ــه ال ـم ـك ــون م ــن  5م ـح ــاور
دون ال ـل ـج ــوء إلـ ــى خـ ـي ــار ال ـتــأج ـيــل،
ً
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن مـ ـ ــدة األس ـب ــوع ـي ــن
لطلب مد أجل المناقشة المنصوص
عليها في الالئحة الداخلية للمجلس
ً
ت ـن ـت ـه ــي غ ـ ـ ـ ــدا  ،وإذا أراد ا ل ـت ــأ ج ـي ــل

٠٤
ً
المبارك خالل ترؤسه اجتماعا للوقوف على االستعدادات الحكومية لبدء خطة صيانة الطرق

زيادة عرض النفط
الصخري ِّ
تقوض قدرة
«أوبك» على التحكم في
أسعار الخام
١٢

● دستوريون :ينبغي إيجاد تعديل تشريعي لبيان جرائم الشرف
● التظاهر والتجمع مباحان بنص المادة  44من الدستور

قضت المحكمة اإلداري ــة ،أمــس ،بإلغاء قــرار وزارة الداخلية وقف
القيد االنتخابي ،وما يترتب عليه من آثــار ،وذلــك على خلفية وقف
ً
إدارة االنتخابات القيد لهذا العام ،تطبيقا لحكم المادة 02 8

خيطان إلى استثماري

30

عنصران من قوات مكافحة اإلرهاب الهولندية في أوتريخت أمس (أ ف ب)

التوسع في هذا الحرمان وضبط حاالته
ع ـبــر آلـ ـي ــات قــانــون ـيــة مـ ـح ــددة ال تقبل
الـتــأويــل ،بما يحافظ على المكتسبات
الدستورية وعلى رأسها الحريات العامة،
كحرية الرأي والتعبير والتجمع بأطرها
السلمية.
وبينت أن التظاهر والتجمع مباحان
بنص المادة  44من الدستور ،كما نص
على ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية الذي صادقت عليه
الكويت سنة  1996وأصدرته بالقانون
رقم  12في  3أبريل من نفس العام.
ودعـ ـ ـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـع ــام ــة 02

عليك
نتنصت
لنتنياهو:
إيران
ً
وعلى زوجتك ونجلك هاتفيا
●

علي حسن

رف ــض المجلس الـبـلــدي الـطـلــب الـمـقــدم مــن أهــالــي
خيطان المتعلق بتحويل القطعة  5بالمنطقة المذكورة،
من سكن خاص إلى استثماري.
ووافق «البلدي» ،في جلسته أمس ،على تغيير اسم
منطقة أبوفطيرة الحرفية إلى «أسواق القرين» ،في حين
ّ
أجل النظر في زيادة نسبة مساحة البناء بقسائم السكن
الخاص والقسائم التي تقل مساحتها عن 400م.2
من جهة أخرىّ ،
أجلت لجنة المخيمات الربيعية البدء
ً
في إزالة المخيمات ،الذي كان مقررا في  15الجاري ،إلى
ً
مطلع أبريل المقبل ،موضحة أن ذلــك يأتي تعويضا
عن الفترة التي أرجئ فيها السماح بالبدء في إقامتها
ً
بموعدها الـمـحــدد مــن كــل ع ــام ،نـظــرا لتعرض البالد
لهطول أمطار غزيرة خالل نوفمبر الماضي02 .

حسين العبدالله

بينما اعـتـبــر خ ـبــراء دس ـتــوريــون أن
حرمان المدانين بالتظاهر من الترشح
ً
لالنتخابات يعد توسعا من القضاء في
حاالت الحرمان من الحقوق االنتخابية،
داعين مجلس األمــة إلى سرعة التدخل
لـتـعــديــل ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب أو ال ـج ــزاء،
لبيان الجرائم المخلة بالشرف واألمانة،
ً
أصدرت قوى سياسية أمس بيانا رفضت
فيه هذا التوسع ،سواء عبر تشريعات أو
أحكام أو أية إجراءات أخرى.
وطالبت تلك القوى ،في بيانها ،بعدم

حسين علي

«البلدي» يرفض
إطالق نار في هولندا يستحضر
تحويل القطعة  5في شبح هجوم نيوزيلندا
●

●

«اإلدارية» تلغي قرار وقف القيد االنتخابي
●

اقتصاد

محليات

مجلس األمة يناقش اليوم استجواب قوى سياسية :نرفض التوسع
في الحرمان من الحقوق االنتخابية
الحميدي والحجرف للروضان
فــإنــه يحتاج إلــى ق ــرار مــن البرلمان.
ويستهل المجلس جلسته اليوم
ب ــأداء النائبين ب ــدر الـمــا وعبدالله
الكندري ،اللذين فازا في االنتخابات
ال ـت ـك ـم ـي ـل ـي ــة ،ال ـي ـم ـي ــن ال ــدسـ ـت ــوري ــة،
ً
استنادا إلى المادة  91من الدستور،

الجاراهلل :توقيع اتفاقيات
دفاعية وأمنية وجمركية
مع أميركا

«غلوبل فاينانس»:
«الوطني» أفضل بنك
في الكويت لعام 2019

المرزوق« :بيتك»
ممول أساسي
للمشاريع العمالقة
في الكويت
١٧-١٦

وسيواصل النظر في مشروع القانون
بتعديل إنشاء الهيئة العامة للغذاء
وال ـت ـغــذيــة ،وم ـش ــروع تـعــديــل قــانــون
العمل في القطاع األهلي ،والتعديالت
المقدمة عليهما في المداولة الثانية
لهما.
02

الثانية

١٤

سيولة البورصة
 40مليون دينار
ومكاسب كبيرة
للمؤشرات
١١

الخالفات تؤجل «استقالل القضاء» ...والشطي يتبنى «التأقيت»

٢٩

طهران  -فرزاد قاسمي

أكــد مـصــدر رفـيــع المستوى فــي مركز
الحرب اإللكترونية التابع للحرس الثوري
اإليــرانــي ،أن المركز تمكن فــي مناسبات
عــدة مــن اخـتــراق هــاتــف رئـيــس الحكومة
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،إضافة إلى
هاتفي زوجته ونجله األكبر يائير.
وقال المصدر لـ «الجريدة» ،إن المركز،
الذي يقود طهران في حربها اإللكترونية
الـطــاحـنــة ال ــدائ ــرة بينها وبـيــن إســرائـيــل
وال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،ت ـم ـك ــن بــال ـف ـعــل
م ــن اخ ـت ــراق هــاتــف ال ـمــرشــح الـمـنــاهــض
ً
لنتنياهو بني غــا نـتــس ،مستدركا «لكن
هذه الحادثة جرت قبل زمن طويل ،وأثيرت
في إسرائيل هذه األيام بسبب االنتخابات
المبكرة المقررة في أبريل المقبل».

وكشف عن اختراق قراصنة إيرانيين
أج ـ ـهـ ــزة أق ـ ــرب ـ ــاء وأص ـ ــدق ـ ــاء ن ـت ـن ـيــاهــو،
ً
خ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وابـ ـ ـن ـ ــه
يــائـيــر ،ألنـهــم كــانــوا يعلمون أن أجهزة
االستخبارات اإلسرائيلية ترصد جهاز
نتنياهو نفسه.
وزع ـ ـ ــم أن اإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن ت ـم ـك ـن ــوا مــن
ً
الحصول على معلومات حساسة جــدا
عبر اتصاالت زوجــة نتنياهو به ،إذ إن
كل اتصال كانت تجريه زوجته كان يؤدي
إلى اختراق هاتفه.
ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى أن الـ ـق ــراصـ ـن ــة ت ـم ـك ـنــوا
م ــن االس ـت ـم ــاع إلـ ــى ج ـل ـســات الـحـكــومــة
اإلسرائيلية مــن خــال فيروسات كانت
ترسل إلى هواتف نتنياهو عبر هواتف
أقربائه ،ولم يكتشف اإلسرائيليون ذلك
إال منذ بضعة أشهر.

«اإلعاقة» :تحديد
سن معينة لالستفادة
من مزايا القانون

دوليات

٣١

رسائل متناقضة بين
طهران وأنقرة في
سورية والعراق

دوليات

32

والدة حكومة الجزائر
ّ
تتعثر واإلبراهيمي
يخشى «العرقنة»

رياضة

٣٣
جوزاك :األزرق كامل
العدد استعدادًا لنيبال

ةديرجلا

•
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األمير :استهداف قطار بباكستان عمل إرهابي
سموه استقبل ناصر الصباح وعزى الكونغو
استقبل سمو أ مـيــر البالد
الشيخ صباح األحمد ،بقصر
بـ ـي ــان صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس ،ال ـنــائــب
األول لرئيس مجلس الــوزراء
وزي ـ ــر ال ــدف ــاع ال ـش ـيــخ نــاصــر
صباح األحمد.
م ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ب ـع ــث
سـ ـم ــوه ،ب ـبــرق ـيــة ت ـع ــزي ــة إل ــى
رئ ـي ــس ج ـم ـه ــوري ــة ال ـكــون ـغــو
ال ـ ـ ــديـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة فـ ـلـ ـيـ ـك ــس
ت ـ ـش ـ ـي ـ ـس ـ ـك ـ ـيـ ــدي ،عـ ـ ـب ـ ــر ف ـي ـه ــا
سـ ـم ــوه عـ ــن خ ــال ــص ت ـع ــازي ــه
وصـ ــادق مــواســاتــه بضحايا
حـ ــادث خـ ــروج ق ـطــار بضائع
عن سكته في إقليم «كاساي»
غربي الكونغو ،الذي أسفر عن
سقوط العشرات من الضحايا
ً
وال ـم ـصــاب ـيــن ،راجـ ـي ــا سـمــوه
للضحايا الرحمة وللمصابين
سرعة الشفاء والعافية.
وبـ ـ ـع ـ ــث س ـ ـ ـمـ ـ ــوه ،ب ـب ــرق ـي ــة
تعزية إلــى رئـيــس جمهورية

بــاك ـس ـتــان اإلس ــام ـي ــة ع ــارف
ال ــرحـ ـم ــن ع ـ ـلـ ــوي ،ع ـب ــر فـيـهــا
سـ ـم ــوه عـ ــن خ ــال ــص ت ـع ــازي ــه
وصـ ــادق مــواســاتــه لــه وألســر
ضـ ـ ـح ـ ــاي ـ ــا ال ـ ـت ـ ـف ـ ـج ـ ـيـ ــر الـ ـ ـ ــذي
استهدف قطارا لنقل الركاب
فــي إقليم بلوشستان جنوب
غــرب بــاكـسـتــان ،وال ــذي أسفر
عن سقوط عدد من الضحايا
والمصابين.

الفاضل :إيصال الكهرباء والمياه
ً
ودفع الفواتير «إلكترونيا»
●

سيد القصاص

أعلن وزيــر النفط وزيــر الكهرباء والماء د .خالد الفاضل
إطــاق وزارة «الكهرباء» العديد مــن الخدمات اإللكترونية،
ومنها ايصال التيار الكهربائي والخدمات المرتبطة بالمياه
وأخ ــرى متنوعة ،وذلــك بهدف تسهيل آلية تنفيذ األعـمــال،
وتوفير الراحة للمستهلك والمنتفعين من تلك الخدمات.
وقال الفاضل في تصريح صحافي أمس ،إن الوزارة أطلقت
تلك الخدمات في بدايات فبراير الماضي في ظل االحتفاالت
بــاألعـيــاد الــوطـنـيــة ،وتــم تحديث تلك الـخــدمــات إضــافــة إلى
خدمات «الــدفــع اإللكتروني» وتعديل إجــراء اتـهــا بما يسهل
آلية تنفيذ األعمال.
وأض ــاف أن عملية التحديث الـتــي تــم االنـتـهــاء منها من
ً
شأنها أن تسهل للمستهلكين إنجاز معامالتهم إلكترونيا،
وي ــأت ــي إط ـ ــاق الـ ـ ـ ــوزارة ل ـه ــذه ال ـخ ــدم ــات ف ــي إط ـ ــار تبنيها
الستراتيجية التحول الرقمي في جميع أعمالها لتقديم أفضل
خدماتها للمتعاملين ،مضيفا أن «الكهرباء» تحرص على
تعزيز الشفافية والنزاهة في إنجاز المعامالت ،والقدرة على
مراقبة األداء وتحسين بيئة تقديم األعمال.
وذكـ ـ ــر أن أبـ ـ ــرز ت ـل ــك الـ ـخ ــدم ــات خ ــدم ــة «إي ـ ـصـ ــال ال ـت ـيــار
ال ـك ـه ــرب ــائ ــي» ،ال ـت ــي ت ــم ت ـحــدي ـث ـهــا ب ــإض ــاف ــة خ ــدم ــة ال ــدف ــع
اإللكتروني وميكنة العديد من اإلجراءات المرتبطة بها ،بما
يوفر وقت المستهلكين المستفيدين من تلك الخدمة.

ً
األمير مستقبال النائب األول أمس

أسرهم جميل الصبر وحسن
الـعــزاء ويمن على المصابين
بسرعة الشفاء والعافية.

عادل الصرعاوي

هــذه االتفاقية ،وتعزيز التعاون
م ــع (اآلس ـ ــوس ـ ــاي) وفـ ــق بــرنــامــج
ت ـن ـف ـي ــذي وزم ـ ـنـ ــي مـ ـح ــدد يـمـتــد
ثـ ــاث سـ ـن ــوات ،وي ـش ـمــل الـعــديــد
م ــن ال ـم ـســائــل الـمـهـنـيــة والـفـنـيــة
لتطوير العمل الــرقــابــي» ،مشيرا
إلى أن هذا المقترح الكويتي القى
استحسان الدول العربية األعضاء
في «األرابوساي».
وأعـ ـ ـ ــرب ع ــن أمـ ـل ــه أن تـنـطـلــق
ال ـم ـف ــاوض ــات ب ـيــن الـمـنـظـمـتـيــن،

وبـ ـع ــث س ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـهــد
الشيخ نــواف األحـمــد ،وسمو
رئيس مجلس الــوزراء الشيخ

ً
مهدي :جهات من الـ  20غير الملتزمة بالتقرير الطوعي قدمت بياناتها رقميا
●

محمد الجاسم

أطلقت وزيرة الدولة للشؤون
االقتصادية مريم العقيل ،أمس،
مبادرة جائزة الكويت للتنمية
الـمـسـتــدامــة ،الـتــي تستمر حتى
الخامس من مايو المقبل ،برعاية
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء سـمــو
الشيخ جابر المبارك ،وبالتعاون
ب ـيــن األم ــان ــة ال ـع ــام ــة للمجلس
األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط وال ـت ـن ـم ـيــة
وجمعية العالقات العامة وعدد
من مؤسسات القطاع الخاص.
وأكـ ـ ــدت ال ـع ـق ـيــل ،ف ــي مــؤتـمــر
صحافي أمس ،أن رعاية المبارك
للجائزة تــؤكــد اهـتـمــام الكويت
بتنفيذ أج ـنــدة  ،2030والــوفــاء
ب ــاالل ـت ــزام ــات ال ــدولـ ـي ــة ،ك ـمــا أن
بــر نــا مــج عمل الحكومة للفصل
التشريعي الخامس عشر (2016
 )2020/ 2019 - 2017/يــر تـبــط
ً
ً
ار تـبــا طــا وثيقا بترجمة الكثير
مــن أهــداف التنمية المستدامة،

على أن يتم إبرام اتفاقية التعاون
خالل اجتماع «اآلسوساي» ،الذي
تـسـتـضـيـفــه ال ـك ــوي ــت ف ــي يــولـيــو
المقبل.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــرعـ ـ ـ ــاوي أن
«لديوان المحاسبة الكويتي رؤية
خاصة حــول تعزيز الـتـعــاون مع
ال ـم ـن ـظ ـمــات ال ــدول ـي ــة الـمـخـتـصــة
بالرقابة المالية ،وندعو إلى إبرام
ات ـفــاق ـيــات ت ـع ــاون ي ـقــع ضبطها
وفق جداول زمنية محددة سابقا،
وتـصــب فــي مجملها فــي تطوير
مجال الرقابة المالية والمحاسبة
بالعالم العربي».
وأض ـ ـ ـ ــاف أن فـ ــي «األس ـ ـبـ ــوع
المقبل سـنـبــرم اتـفــاقـيــة تـعــاون
م ــع ج ـه ــاز ال ــرق ــاب ــة بــأسـتــونـيــا،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن اتـ ـف ــاقـ ـي ــة الـ ـتـ ـع ــاون
ال ـت ــي ت ــم إب ــرام ـه ــا ف ــي ال ـســابــق
ً
مــع الـجـهــاز الـهـنــدي» ،مبينا أن
الـعـمــل الــرقــابــي ي ــواج ــه الـعــديــد
من التحديات ،لعل أبرزها ملف
التدقيق المبني على المخاطر،
وت ـط ـب ـيــق أن ـظ ـم ــة تـكـنــولــوجـيــا
المعلومات ،واستخدامات الذكاء
االصطناعي.

العقيل خالل المؤتمر الصحافي ويبدو مهدي
مع األخذ بعين االعتبار الوقائع
الــوطـنـيــة الـمـخـتـلـفــة ،ومـسـتــوى
الـتـنـمـيــة ،واحـ ـت ــرام الـسـيــاســات
واألول ـ ـ ــوي ـ ـ ــات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،الف ـتــة
ً
إل ــى أن ال ـكــويــت قـطـعــت شــوطــا
ً
طويال في تحقيق جزء كبير من
أ ه ــداف التنمية المستدامة لما
بعد .2015
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى أن ت ـن ـظ ـيــم
ه ـ ــذه الـ ـج ــائ ــزة ي ــأت ــي ف ــي إط ــار

جمال الغنيم

ودع ـ ـ ـ ــت ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـم ـج ـت ـم ــع
ال ــدول ــي إل ــى الـعـمــل عـلــى ضمان
احـتــرام مـبــادئ وأحـكــام القانون
الــدولــي واإلنساني في األراضــي

تقرير التنمية
بـ ـ ــدوره ،أع ـل ــن األم ـي ــن ال ـعــام

رحب بزيارة بومبيو للكويت اليوم ...والتقى الساير وساترفيلد
ق ــال نــائــب وزيـ ــر الـخــارجـيــة
خالد الجارالله ،إن زيارة وزير
خ ــارج ـي ــة الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
األميركية مايك بومبيو للبالد،
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـبـ ــدأ ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،س ـت ـش ـكــل
مناسبة وفرصة مهمة لتوقيع
عدد من االتفاقيات بين البلدين
الصديقين في المجال الدفاعي
واألمني والتعاون الجمركي.
ورحب الجارالله في تصريح
لـ «كونا» ،أمس ،بزيارة بومبيو
الـ ـت ــي ت ــأت ــي ف ــي إطـ ـ ــار ج ــوالت
ال ـ ـح ـ ــوار االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي بـيــن
ً
ال ـب ـل ــدي ــن ،مـ ـع ــرب ــا عـ ــن تـطـلـعــه
ألن تـسـهــم ف ــي ت ـعــزيــز ال ـح ــوار
االستراتيجي وتطوير مجاالته.
وأوض ــح أن الـكــويــت تتطلع
إلـ ــى ن ـج ــاح ال ـم ـب ــاح ـث ــات ال ـتــي
س ـي ـج ــري ـهــا وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
األم ـيــركــي مــع الـمـســؤولـيــن في
الكويت ،والتي تتطرق لتشمل
م ـ ـجـ ــاالت ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون الـ ـع ــدي ــدة،
السيما في المجال االقتصادي
واالستثماري والطاقة ،إضافة
إلى التعاون في المجال األمني
والـعـسـكــري ،خـصــوصــا فــي ما

الغنيم :استمرار إسرائيل بتهويد القدس خرق التفاقية جنيف الرابعة
أك ـ ــدت ال ـك ــوي ــت أم ـ ــام مـجـلــس
األمــم المتحدة لحقوق اإلنسان،
أمس ،رفضها الدعوات المطالبة
باقتسام اإلشــراف على المسجد
األقصى المبارك وفرض سيطرة
ً
االحتالل عليه وتقسيمه مكانيا.
وق ــال م ـنــدوب الـكــويــت الــدائــم
لــدى األمــم المتحدة والمنظمات
الدولية في جنيف السفير جمال
الغنيم ،في مناقشة لتقرير المقرر
ال ـخ ــاص الـمـعـنــي بـحــالــة حـقــوق
االنسان في األراضي الفلسطينية
المحتلة ،إن اقتسام اإلشراف على
الـمـسـجــد ي ـهــدد بــإشـعــال ش ــرارة
ال ـت ــوت ــرات الــدي ـن ـيــة الس ـي ـمــا مع
استمرار االستفزازات اإلسرائيلية
المتعمدة وغير المسبوقة حين
ً
سمحت أخ ـي ــرا بــاقـتـحــام ساحة
المسجد األقصى».

ال ـس ـع ــي ال ـ ـجـ ــاد ل ـل ـك ــوي ــت نـحــو
إش ـ ــراك ك ــل ق ـط ــاع ــات الـمـجـتـمــع
الحكومية واألهـلـيــة ومنظمات
المجتمع المدني في العمل من
أجـ ــل ت ـح ـق ـيــق أه ـ ـ ــداف الـتـنـمـيــة
المستدامة.

ل ـل ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى لـلـتـخـطـيــط
والتنمية خالد مهدي االنتهاء
مـ ــن إع ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـم ـ ـسـ ــودة األولـ ـ ــى
للتقرير الطوعي بشأن أهداف
التنمية المستدامة الـ ـ  ،17الذي
سـتـقــدمــه ال ـكــويــت إل ــى منظمة
األمم المتحدة في يوليو المقبل،
ً
م ــوض ـح ــا أن انـ ـط ــاق م ـب ــادرة
الجائزة هو مسؤولية مشتركة
تـقــع عـلــى عــاتــق جميع شــركــاء

التنمية ،وسيتم تكريم شركات
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص والـ ـجـ ـه ــات
الـحـكــومـيــة م ــن خ ــال مـشــاركــة
 8فـئــات تـهــدف لتنفيذ أجـنــدة
.2030
وق ـ ـ ـ ــال م ـ ـهـ ــدي إن الـ ـك ــوي ــت
م ــن األسـ ـ ــاس م ـت ـقــدمــة ببعض
م ــؤ ش ــرات التنمية المستدامة
ك ـ ـم ـ ـحـ ــاربـ ــة ال ـ ـف ـ ـقـ ــر وال ـ ـ ـجـ ـ ــوع،
وت ـح ـق ـيــق ال ـش ــراك ــة الـعــالـمـيــة،
ً
م ـب ـي ـن ــا أنـ ـ ــه رغـ ـ ــم أن ال ـص ـحــة
والتعليم مــازالـتــا بـحــاجــة إلــى
ال ـت ـطــويــر ف ــإن ال ـكــويــت حققت
مـ ـسـ ـت ــوي ــات األم ـ ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــوبـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة
المستدامة بهذين المجالين.
وعن الجهات الحكومية غير
الملتزمة بتقديم بياناتهاّ ،
بين
مهدي أنه بعد التصريح بوجود
 20ج ـهــة غ ـيــر م ـل ـتــزمــة ،هـنــاك
جهات تفاعلت وقدمت بياناتها
بصورة رقمية.

الجارالله :توقيع اتفاقيات دفاعية مع أميركا

الكويت :اقتسام اإلشراف على المسجد
األقصى يشعل التوترات الدينية
وأض ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـك ــوي ــت تـنـظــر
باستغراب للصمت الدولي حيال
س ـي ــاس ــات إس ــرائ ـي ــل ف ــي تــوفـيــر
الحوافز السياسية واالقتصادية
مــن أج ــل تـشـجـيــع سـكــانـهــا على
االس ـت ـي ـطــان غ ـيــر ال ـقــانــونــي في
ً
األراضي المحتلة سعيا منها إلى
تعزيز االحتالل وتغيير صفتها
الجغرافية والديمغرافية».
وأك ـ ـ ــد ال ـس ـف ـي ــر الـ ـك ــويـ ـت ــي أن
اس ـت ـم ــرار إس ــرائ ـي ــل ف ــي تـهــويــد
مدينة الـقــدس وتغيير معالمها
الــديـنـيــة والـتــاريـخـيــة واسـتـمــرار
أعمال الحفريات والتنقيب أسفل
المسجد األقصى هو خرق واضح
وصريح التفاقية جنيف الرابعة،
ك ـم ــا يـ ـق ــوض ال ـج ـه ــود ال ــدول ـي ــة
الرامية إلى وضع نهاية لالحتالل
وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

جابر المبارك ببرقيات تعزية
مماثلة.

استقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
الشيخ ناصر الصباح ،أمس ،سفير دولة قطر الشقيقة لدى
الـبــاد بـنــدر العطية ،وتــم خــال الـلـقــاء مناقشة أهــم األمــور
والمواضيع ذات االهتمام المشترك ،وقــدم السفير العطية
للشيخ ناصر دعــوة مــن رئيس مجلس أمـنــاء متاحف قطر
الشقيقة.
وأشاد النائب األول بعمق العالقات الثنائية بين البلدين
الشقيقين ،وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.
واستقبل النائب األول وفد مؤسسة ومعهد دول الخليج
العربية في واشنطن ،بمناسبة زيارته للبالد.
وتم خالل اللقاء بحث آخر التطورات والمستجدات على
الساحتين اإلقليمية وا لــدو لـيــة على الصعيدين السياسي
ً
واالقتصادي ،ومناقشة األفكار المستقبلية ،انطالقا من رؤية
صاحب السمو أمير البالد القائد األعلى للقوات المسلحة
الشيخ صباح األحمد "كويت جديدة ."2035
واستقبل وزير الدفاع رئيس وأعضاء مجلس إدارة االتحاد
الكويتي للمزارعين ،وتــم خــال اللقاء مناقشة أهــم األمــور
والمواضيع ذات االهتمام المشترك.
كما استقبل سفير الكويت لدى جمهورية التشيك راشد
الهاجري ،وتمت مناقشة التعاون مع التشيك.

العقيل :إطالق جائزة التنمية المستدامة

«المحاسبة» لتطوير التعاون
مع األجهزة العليا للرقابة المالية
دعا ديوان المحاسبة المنظمة
العربية لألجهزة العليا للرقابة
المالية والمحاسبة (أرابــوســاي)
إل ــى إب ـ ــرام ات ـفــاق ـيــات ت ـع ــاون مع
األج ـهــزة العليا لـلــرقــابــة المالية
وال ـم ـح ــاس ـب ــة ،ب ـم ــا ي ـس ــاه ــم فــي
ت ـط ــوي ــر هـ ـ ــذا الـ ـمـ ـج ــال بــال ـعــالــم
العربي.
جــاء ذلــك فــي تصريح أدلــى به
رئـيــس الــديــوان بــاإلنــابــة ،النائب
األول لرئيس المجلس التنفيذي
لـلـمـنـظـمــة ع ـ ــادل الـ ـص ــرع ــاوي ،لـ
«كــونــا» ،على هامش االجتماع الـ
 57للمجلس التنفيذي للمنظمة
الذي انطلقت أعماله أمس بتونس.
وق ـ ــال الـ ـص ــرع ــاوي إن ج ــدول
أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة
حافل ،حيث شهد تقديم عدة أوراق
ع ـمــل م ــن شــأن ـهــا أن ت ـط ــور أداء
عمل أجهزة الرقابة العليا المالية
والـمـحــاسـبــة الـعــربـيــة ،مــؤكــدا أن
الكويت قدمت مقترحا حول توقيع
اتفاقية تعاون مع منظمة األجهزة
العليا للرقابة المالية والمحاسبة
بالدول اآلسيوية (اآلسوساي).
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :نـ ــدعـ ــو إل ـ ــى إب ـ ــرام

استقبل العطية ووفد «الخليج» في واشنطن

استهداف األبرياء
وأك ـ ـ ـ ـ ــد س ـ ـ ـمـ ـ ــوه اسـ ـتـ ـنـ ـك ــار
ال ـك ــوي ــت وإدانـ ـتـ ـه ــا ال ـشــديــدة
لهذا العمل اإلرهابي الشنيع
الذي استهدف أرواح األبرياء
اآلمنين وزعزعة أمن واستقرار
البلد الصديق ،سائال سموه
ال ـ ـمـ ــولـ ــى تـ ـع ــال ــى أن يـتـغـمــد
ضحايا هذا العمل اإلجرامي
بواسع رحمته ومغفرته ويلهم

النائب األول يثمن عمق
العالقات مع قطر

الفلسطينية المحتلة بما فيها
ً
القدس الشرقية خصوصا وسط
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار اسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ب ــان ـت ـه ــاك
القرارات الدولية.
كما استعرض السفير الكويتي
مطالبة بــاده المجتمع الــدولــي
بالضغط على تل أبيب من أجل
الــوفــاء بمسؤولياتها القانونية
ذات ال ـص ـل ــة وال ـ ــوق ـ ــف الـ ـف ــوري
الن ـت ـه ــاك ــات ـه ــا ل ـح ـق ــوق ال ـش ـعــب
الفلسطيني واالمـتـثــال لـقــرارات
الشرعية الدولية.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن تـ ـل ــك ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات
ً
ت ـت ـض ـم ــن أي ـ ـضـ ــا إط ـ ـ ــاق سـ ــراح
آالف األس ــرى والمعتقلين ورفــع
الحصار الجائر المفروض على
قطاع غزة وفتح المعابر ،إضافة
إلى رفع نقاط التفتيش العسكرية
داخل األرض الفلسطينية.

ً
الجارالله مستقبال الساير
ي ـت ـص ــل ب ـج ـه ــود ال ـب ـل ــدي ــن فــي
م ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ـ ــاب ،وتـجـفـيــف
منابع تمويله.
وأشـ ـ ـ ــار الـ ـج ــارالـ ـل ــه إلـ ـ ــى أن
ال ـم ـبــاح ـثــات س ـت ـت ـنــاول أيـضــا
الملفات الساخنة التي تشغل
المنطقة ،خصوصا الوضع في
اليمن وسورية.

األنشطة اإلنسانية
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،اج ـت ـمــع

ال ـج ــارال ـل ــه ،أمـ ــس ،م ــع رئـيــس
جمعية الهالل األحمر د .هالل
الساير وعــدد من المسؤولين
في الجمعية ،وتم خالل اللقاء
استعراض األنشطة اإلنسانية
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــوم بـ ـه ــا ال ـج ـم ـع ـيــة
وإسـ ـه ــام ــاتـ ـه ــا ف ـي ـم ــا ت ـقــدمــه
دولـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت ،م ــرك ــز الـعـمــل
اإلنساني ،من دعم في مختلف
دول العالم.
وخ ــال الـلـقــاء ال ــذي حضره
مساعد وزير الخارجية لشؤون

مجلس األمة يناقش اليوم استجواب...

ُ
وعلى جــدول األعمال ،أدرج طلب من الحكومة ،ممثلة بوزيرة
األشـغــال العامة وزيــرة الــدولــة لشؤون اإلسـكــان جنان بوشهري،
بتخصيص ساعة من الجلسة الستعراض اإلجــراء ات الحكومية
المتخذة في قضية تطاير الحصى ،وخطة العمل إلصالح الطرق
بأفضل نظم الجودة والرقابة.
وفي سياق آخر ،أعلن النائب أسامة الشاهين أن المجلس سينظر
اليوم طلب تخصيص جلسة خاصة لمناقشة قضية التوظيف،
ً
ً
مشيرا إلى أن عدد موقعي الطلب بلغ  18نائبا.
وشدد الشاهين ،في تصريح أمس ،على ضــرورة التنسيق مع
الحكومة وبقية النواب ولجنة التنمية البشرية للخروج بتوصيات
عملية ،وأال تقتصر المناقشة على مجرد فضفضة وكالم عابر.
إلى ذلك ،ونتيجة لتشعب المواضيع والخالفات بين المجلس
األعلى للقضاء ووزارة العدل ،لم تحسم لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية البرلمانية ،في اجتماعها أمس ،موقفها من المشروع
واالقتراحات بقوانين الخاصة بتنظيم ومخاصمة القضاء ،وسط
ً
توجه لتقديم اقتراح جديد في هذا الشأن ،متضمنا «التأقيت».
وقالت مصادر مطلعة ،لـ «الجريدة» ،إن رئيس اللجنة النائب
خــالــد الشطي قــرر تقديم اق ـتــراح جــديــد خــاص بتنظيم القضاء،
سينص على تأقيت المناصب القضائية ،بحيث يتم تــداو لـهــا،
وعلى سبيل المثال منصب النائب العام تكون مدته أربع سنوات،
تجدد مرة واحدة.
وأشارت المصادر إلى أن مطالبات «األعلى القضاء» في االجتماع
قبل األخير غلب عليها الطابع المالي ،وكــان من بينها استمرار
روات ــب الـقـضــاة بعد التقاعد كما هــي ،وبنسبة  ،%100دون أية

مكتب نائب الوزير السفير أيهم
العمر ،أشاد الساير بالدعم الذي
تقدمه وزارة الخارجية لجهود
الجمعية.
ك ـمــا اج ـت ـمــع ال ـج ــارال ـل ــه في
وق ــت الح ــق مــع الـقــائــم بأعمال
مساعد وزير الخارجية لشؤون
الشرق األدنــى بــوزارة خارجية
الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ال ـس ـف ـيــر
ديـفـيــد ســاتــرفـيـلــد ،ال ــذي يقوم
بــزيــارة للبالد والــوفــد المرافق
له ،وتم خالل اللقاء استعراض
المواضيع الــواردة على جدول
أع ـمــال الـ ــدورة الـثــالـثــة للحوار
االس ـت ــرات ـي ـج ــي ب ـيــن ال ـب ـلــديــن،
إضــافــة إلــى ت ـطــورات األوض ــاع
عـ ـل ــى الـ ـس ــاحـ ـتـ ـي ــن اإلق ـل ـي ـم ـي ــة
والدولية.
حـضــر ال ـل ـقــاء مـســاعــد وزي ــر
الخارجية لشؤون مكتب نائب
الـ ــوزيـ ــر ال ـس ـف ـيــر أي ـه ــم ال ـع ـمــر،
وم ـ ـسـ ــاعـ ــد وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ل ـش ــؤون األم ـيــرك ـي ـت ـيــن ال ــوزي ــر
المفوض ريم الخالد ،والسفير
األميركي لدى الكويت لورانس
سيلفرمان.

سلة أخبار
العتيبي يثمن إجراءات
حماية المساجد في نيويورك

أعرب رئيس مجلس أمناء
المركز الثقافي اإلسالمي
في مدينة نيويورك،
المندوب الدائم للكويت
لدى األمم المتحدة ،السفير
منصور العتيبي عن
الشكر واالمتنان لرئيس
بلدية نيويورك ،ولألجهزة
األمنية في المدينة على
سرعة استجابتها لحماية
المساجد.
وثمن العتيبي ،في تصريح
لـ«كونا» ،أمس ،انتشار
األجهزة األمنية بشكل
مكثف ،واتخاذ كل التدابير
واالحتياطات الالزمة،
لضمان أمن وسالمة
المصلين اثر الحادث
االرهابي المروع الذي
تعرض له مسجدان في
نيوزيلندا ،وكان ضحيته
العشرات من األبرياء.

«الصحافيين» تهنئ
وكيلة «اإلعالم»

استقبلت وكيلة وزارة
اإلعالم منيرة الهويدي،
رئيسة مجلس إدارة
جمعية الصحافيين فاطمة
حسين ،حيث قدمت لها
التهنئة باألصالة عن
نفسها ونيابة عن أعضاء
مجلس إدارة الجمعية
واألسرة الصحافية،
بمناسبة تعيينها وكيلة
لوزارة اإلعالم.
وتعتبر الهويدي أول
امرأة كويتية تتبوأ هذا
الموقع اإلعالمي المهم عبر
تاريخها الطويل ،وتم خالل
اللقاء بحث سبل التعاون
بين «اإلعالم» والجمعية.

مؤتمر «القانون الدولي
اإلنساني» ينطلق اليوم
ينطلق ،صباح اليوم،
أعمال «مؤتمر القانون
الدولي اإلنساني بين
الواقع والمأمول» ،الذي
ينظمه معهد الكويت
للدراسات القضائية
والقانونية الذي يعقد
برعاية وزير العدل وزير
الدولة لشؤون مجلس
األمة ،المستشار د .فهد
العفاسي ،الذي تمتد
أعماله  3أيام.
ويستعرض المؤتمر أوراق
عمل عدد من المستشارين
والقضاة ،إضافة الى
خبراء في القانون الدولي
اإلنساني وأكاديميين
متخصصين في هذا
المجال من الكويت ودول
مجلس التعاون والدول
العربية واألجنبية واللجنة
الدولية للصليب األحمر.
وتتطرق أوراق العمل في
هذا المؤتمر في مجملها
إلى دور القانون اإلنساني
وتطوره وعالقته بحقوق
اإلنسان.

خـصــومــات ،بمعنى أنــه إذا كــان رات ــب المستشار  16ألــف ديـنــار،
ً
يستمر عند تقاعده معاشا ،إضافة إلى حصوله على مكافأة نهاية
خدمة قدرها راتب عامين كاملين.
وبينما أوضحت أن وزارة العدل اعترضت على تلك المطالبات،
وأكدت أن ما يحكمها هو اللوائح والنظم ،لفتت المصادر إلى خالف
آخر في مخاصمة القضاء يتعلق باعتراض «األعلى للقضاء» على
حضور وكيل وزارة العدل اجتماعاته.

«اإلدارية» تلغي قرار...
من قانون االنتخابات ،التي تقرر ذلك حال وجود انتخابات.
وأكـ ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة فـ ــي إدارة الـ ـفـ ـت ــوى وال ـت ـش ــري ــع،
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،أن ح ـكــم «اإلداريـ ـ ـ ــة» اب ـت ــدائ ــي ،وسـ ُـي ـط ـعــن عليه
باالستئناف ،مبينة أنه غير مشمول بالنفاذ ،وأنــه سبق قبل
أسبوع صدور حكم برفض دعوى مماثلة أقامها أحد المواطنين.

قوى سياسية :نرفض التوسع...
والتنظيمات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني ،إلى وقفة جادة
وحقيقية أمام أية محاوالت تستهدف جر القضاء إلى أتون ومزالق
العمل السياسي ،الذي يشهد بطبيعته تجاذبات واختالفات ،بل
صراعات.
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محليات

المبارك :إصالح الطرق بأسرع وقت ...ومعاقبة المتسبب بشدة
«الحكومة خصم شريف ومن ال يحترم مصلحة المواطنين ال يمكن أن نحترمه ونسامحه»
األخطاء التي
ارتكبت جريمة
بحق الكويت
والمواطن
الجراح

جانبا
العقوبة
الجزائية
هما اإلضرار
بالمال العام
والتعويض

العفاسي

شدد رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ جــابــر الـمـبــارك،
عـ ـ ـل ـ ــى إصـ ـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرق ف ــي
الـبــاد بــالـتــوازي مــع معاقبة
المتسبب باألضرار في أقرب
وقت ممكن وبأشد العقوبات.
وقــال سموه خــال ترؤسه
م ـســاء أم ــس األول اجـتـمــاعــا
ضم وزراء وقـيــادات بالدولة
لــاطــاع عـلــى االس ـت ـعــدادات
ال ـح ـكــوم ـيــة ل ـل ـبــدء ف ــي خطة
تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء
وص ـيــانــة ال ـط ــرق ف ــي ال ـبــاد:
«إننا أمام أمرين األول يتمثل
فــي معاقبة المتسبب و هــذا
أه ـ ـ ــم ش ـ ـ ــيء لـ ـ ـ ــدي ،والـ ـث ــان ــي
إص ــاح الـضــرر بــأســرع وقت
ممكن».
وأك ـ ـ ـ ــد أن «م ـ ـ ــا يـ ـ ـح ـ ــدث ال
يمكن السكوت عنه أو القبول
ب ـ ـ ــه ،وي ـ ـجـ ــب ع ـل ـي ـن ــا ت ـح ـمــل
المسؤولية تجاه المواطنين
فـ ــي هـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ،ف ــالـ ـش ــوارع
ل ـي ـســت م ـل ـك ـنــا بـ ــل هـ ــي مـلــك
الناس التي تستخدمها وما
حـصــل م ــؤس ــف» ،مـشـيــرا في
الوقت ذاته إلى أن «الحكومة
خ ـص ــم ش ــري ــف ولـ ـك ــن م ــن ال

ي ـح ـت ــرم وال يـ ـق ــدر مـصـلـحــة
ا ل ـ ـمـ ــوا ط ـ ـن ـ ـيـ ــن ال ي ـ ـم ـ ـكـ ــن أن
نحترمه ونـســامـحــه فــي هــذا
األمر».

معدل األمطار
من جانبه ،أكد نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية
ال ـش ـي ــخ خ ــال ــد الـ ـ ـج ـ ــراح ،فــي
مــداخ ـلــة خ ــال االج ـت ـمــاع أن
«األخطاء التي ارتكبت جريمة
بحق الكويت وحق المواطن
الكويتي» ،الفتا إلى أن كمية
األمطار التي هطلت في البالد
أخ ـي ــرا ت ـع ــادل م ـع ــدل أم ـطــار
سنة كاملة هطلت خالل أربع
ساعات.
وأضاف الجراح «أننا أمام
ت ـح ــد ك ـب ـيــر إذ س ـي ـتــم ال ـب ــدء
ب ــإص ــاح ال ـط ــرق عـبــر إغ ــاق
حــارة طريق واحــدة واإلبقاء
على حارتين ولــدى االنتهاء
مـنـهــا سـيـتــم ال ـب ــدء بــالـحــارة
ال ـم ـج ــاورة لـهــا وهـ ــذا العمل
ط ــوي ــل وشـ ـ ــاق» ،م ـش ـيــرا إلــى
أن اسـ ـتـ ـخ ــدام حـ ـ ــارة األم ـ ــان
لمستخدمي الطرق من شأنه

المبارك مترئسا االجتماع أمس
توفير  50في المئة من الوقت
المحدد إلصالح الطرق.

عقوبات رادعة
بحق الشركات مشاريع متعثرة
المتعثرة
من ناحيته ،قــال نائب رئيس
والمقصرين
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدول ــة
الصالح

لـ ـش ــؤون م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء أن ــس

بوشهري :بدء الصيانة األسبوع األول من أبريل
أكدت وزيرة األشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون
اإلسكان د .جنان بوشهري« ،أننا سنعمل بتوصية
سـمــو ر ئـيــس مجلس ا ل ـ ــوزراء بمعاقبة المتسببين
ســواء كانوا من العاملين في وزارة األشـغــال العامة
أو في القطاع الخاص الذين عملوا على تنفيذ هذه
المشاريع».

ولفتت بوشهري إلى أن توصية سمو رئيس مجلس
الوزراء بإصالح الضرر هي أولوية ويجب أن يبدأ ذلك
بأقرب وقت ،وستكون بالتأكيد في األسبوع األول من
شهر أبريل المقبل.
وذكرت أنه تم البدء فعليا في اتخاذ هذه الخطوات
بـشــأن مــن قصر فــي أداء مهامه الوظيفية س ــواء من

ال ـق ـيــادي ـيــن أو ال ـمــوظ ـف ـيــن ف ــي الـ ـ ـ ــوزارة إض ــاف ــة إلــى
اتخاذ الخطوات الفعلية باتجاه الشركات المقصرة
فــي تطبيق البند الــرابــع مــن ال ـمــادة ( )85مــن قانون
المناقصات المركزية مشيرة إلى أن «األشغال» اتخذت
خطوات فعلية لتطبيق هذه العقوبة عليهم.

الـصــالــح فــي مــداخـلـتــه إن جهاز
ال ـم ـن ــاق ـص ــات الـ ـم ــرك ــزي ــة بــاشــر
بناء على قرار صادر من مجلس
الــوزراء مخاطبة جميع الجهات
الـحـكــومـيــة ل ـتــزويــده بــالـشــركــات
التي لديها مشاريع متعثرة معها
ليتم حرمانها من المشاركة في
المناقصة التالية كي تكون هناك
عقوبة رادعة يلتزم بها الجميع.
وعـ ــن ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ال ـج ـهــاز
ال ـح ـك ــوم ــي ،أفـ ـ ــاد الـ ـص ــال ــح ب ــأن
«لجان التحقيق التي شكلت من
وزي ــرة األش ـغــال الـعــامــة ووزي ــرة
الدولة لشؤون اإلسكان د .جنان
بوشهري تقوم بأعمالها وبدأت
تأخذ إجراءات ضد أي مقصر من
الجانب التنفيذي.
ولفت إلى أن ذلك ينطبق أيضا
ع ـلــى ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي لم
يتعامل وتـجــاوز مواثيق العمل
الفنية في ظل وجود هذه المادة،

م ـش ــددا عـلــى أن ــه سـتـكــون هـنــاك
عقوبة رادعة أيضا.
وبـيــن أن ذلــك يــأتــي بـنــاء على
ما تفضل به سمو رئيس مجلس
الوزراء بشأن معاقبة المقصرين
س ــواء مــن الـجــانــب التنفيذي من
الـجـهــات الحكومية أو الشركات
التي لم تقم بالدور الالزم.
وأضــاف أن ذلك يأتي تفعيال
للفقرة الــرابـعــة فــي ال ـمــادة ()85
من قانون رقم ( )49لسنة 2016
الـ ـخ ــاص ب ـج ـه ــاز ال ـم ـنــاق ـصــات
ال ـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـن ــص ع ـلــى
«ح ـ ــرم ـ ــان كـ ــل ش ــرك ــة م ـت ـعــاقــدة
تعثرت فــي تنفيذ مناقصة من
الــدخــول فــي أي مناقصة تليها
مع أي جهة أخرى».

محاسبة المتسببين
بــدوره ،أكد وزيــر العدل وزير

الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون م ـج ـلــس األم ــة
المستشار د .فهد العفاسي في
مــداخ ـل ـتــه أنـ ــه س ـت ـتــم مـحــاسـبــة
األشـ ـخ ــاص الـمـتـسـبـبـيــن الــذيــن
أش ـ ـ ــرف ـ ـ ــوا ع ـ ـلـ ــى هـ ـ ـ ــذه األعـ ـ ـم ـ ــال
قانونيا وتطبيق مــواد القانون
ع ـل ـي ـهــم إض ــاف ــة إل ـ ــى ال ـش ــرك ــات
«فـهـنــاك ضـمــان عـشــري موجود
يفعل عليها أيضا».
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـعـ ـف ــاس ــي إن ه ـن ــاك
جانبين للعقوبة الجزائية يتمثل
أحدهما في اإلضرار بالمال العام
واآلخ ــر فــي التعويض عبر رفع
قضايا مدنية على هذه الشركات.
وأوض ــح أن الـمـســؤولـيــن في
وزارة األشغال العامة تعاونوا
مع لجنة التحقيق بشكل واضح
وت ـفــاع ـل ـهــم كـ ــان ع ـلــى مـسـتــوى
الحدث ،مشيرا إلى أنه تم إطالعه
على تقرير اللجنة وتوصياتها.

٤
محليات
«اإلعاقة» :تحديد ًسن معينة لالستفادة من مزايا القانون
ةديرجلا
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«تتراوح بين عامين و 65عاما ال منذ الوالدة حتى الوفاة»

جورج عاطف

 52205معاقين
في الكويت
نسعى
للنهوض
بالخدمات
المقدمة لهم

العوضي

كـشـفــت م ـص ــادر م ـســؤولــة في
ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـ ـشـ ــؤون ذوي
اإلعاقة ،أن أبــرز التعديالت التي
أضــافـتـهــا الـهـيـئــة عـلــى الـقــانــون
ر ق ـ ــم  8ل ـس ـن ــة  ،2010ا ل ـ ـصـ ــادر
ب ـش ــأن ح ـق ــوق األشـ ـخ ــاص ذوي
االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة ،وال ـتــي
تنظر حاليا أم ــام مجلس األمــة،
تـمـثـلــت ف ــي ت ـحــديــد س ــن معينة
ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مـ ــن ال ـ ـمـ ــزايـ ــا ال ـتــي
يـضـمـنـهــا الـ ـق ــان ــون لـلـمـعــاقـيــن،
ً
لتكون من عامين حتى  65عاما.
وقالت المصادر لـ "الجريدة"،
إن "القانون الحالي ( )2010/8لم
ي ـح ــدد س ـنــا مـعـيـنــة لــاس ـت ـفــادة
مــن مــزايــاه ،لــذا يتمتع الشخص
المعاق بالمزايا المالية وغيرها
م ــن ال ـم ــزاي ــا م ـنــذ ال ـ ـ ــوالدة حتى
الوفاة" ،مشيرة إلى أن "الهيئة ال
تنصح بالمخصصات والمزايا
المالية وغيرها من المزايا التي
يمنحها الـقــانــون الـحــالــي ،ألنها
تضر المعاقين وال تفيدهم".
وذك ـ ـ ــرت أن "م ـم ـث ـلــي ال ـعــديــد
م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة
الـمـعـنـيــة ب ـشــؤون ذوي االعــاقــة،
حـيـنـمــا اط ـل ـع ــوا ع ـلــى ال ـق ــان ــون،
نـصـحــوا الـهـيـئــة بـتـقـلـيــص هــذه
الـمــزايــا ،ألنـهــا تـعــزل المعاق عن

مجتمعه ،وال تساهم في دمجه".
وأش ــارت إلــى أن كثرة المزايا
وال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـت ــي ي ـت ـم ـت ــع بـهــا
ال ـم ـع ــاق ،م ــن خ ــدم ــات تعليمية
وتــربــويــة ومـخـصـصــات وب ــدالت
مــالـيــة شـهــريــة ورع ــاي ــة سكنية،
وغـيــرهــا مــن الـخــدمــات والـمــزايــا
األخرى ،منذ الوالدة حتى الوفاة
ت ـك ـل ــف ال ـ ــدول ـ ــة مـ ـب ــال ــغ ط ــائ ـل ــة،
خصوصا أن الـمــادة رقــم  69من
القانون السالف ذكره قضت بأن
"تتحمل الخزانة العامة األعباء
المالية الناتجة عن تطبيق هذا
القانون".
إلى ذلك ،افتتحت ،أمس ،ورشة
العمل التدريبية حول المشكالت
ال ـ ـتـ ــي ت ــواجـ ـهـ ـه ــا دول م ـج ـلــس
الـ ـتـ ـع ــاون فـ ــي ق ـض ـي ــة تـصـنـيــف
وت ـش ـخ ـي ــص األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ذوي
اإلعـ ــاقـ ــة ،وأكـ ـ ــدت م ــدي ــرة "هـيـئــة
اإلعـ ــاقـ ــة" د .ش ـف ـي ـقــة ال ـع ــوض ــي،
"أهـ ـمـ ـي ــة ت ـ ـنـ ــاول الـ ـمـ ـح ــاور ذات
الـعــاقــة بـمـفـهــوم اإلعــاقــة وطــرق
تصنيفها والفوائد المرجوة من
عملية التصنيف والتشخيص،
وأب ـ ـ ـ ـ ــرز الـ ـمـ ـق ــايـ ـي ــس ال ـع ــال ـم ـي ــة
المستخدمة في التشخيص".
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت الـ ـ ـع ـ ــوض ـ ــي أن
"ال ـهــدف مــن مـنــاقـشــة المشكالت

ً
ً
 363ملفا موقوفا لمشاريع صغيرة
وإحالة المخالف إلى «التحقيقات»
الموسى :لن نسمح ألي نشاط اقتصادي بمخالفة القوانين
كشف مدير الهيئة العامة للقوى
العاملة احمد الموسى ،أن اجمالي
الـتــراخـيــص الـمـسـجـلــة ل ــدى الهيئة
ت ـحــت م ـس ـمــى م ـش ــروع ــات صـغـيــرة
ً
وم ـت ــوس ـط ــة ب ـل ــغ  7876تــرخ ـي ـصــا
ً
موزعة على  4436ملفا ،مشيرا إلى
أن اجمالي الملفات الموقوفة منها
ً
بلغ  363ملفا تمت احالة المخالف
منها إلى اإلدارة العامة للتحقيقات
في وزارة الداخلية.
وأك ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــى ،فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
ص ـحــافــي أمـ ــس ،أن الـهـيـئــة الـعــامــة
لـلـقــوى الـعــامـلــة لــم ول ــن تـسـمــح ألي

ن ـشــاط اق ـت ـصــادي ف ــي س ــوق العمل
بـمـخــالـفــة ال ـقــوان ـيــن الـمـعـمــول بـهــا،
وستتخذ اإلجــراء ات القانونية ضد
أي قطاع مخالف دون استثناء ،الفتا
إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة
يحظى باهتمام الــدولــة ،وفــي نفس
الــوقــت تــراقـبــه مثل مراقبتها لبقية
ال ـق ـط ــاع ــات االخ ـ ـ ــرى ،وت ــوف ــر ل ــه كل
أوجه الدعم المطلوب لضمان االلتزام
بضوابط وقوانين العمل المعمول
بها في البالد.

صورة جماعية للوفود المشاركة في الورشة
ال ـت ــي تــواج ـه ـهــا دول الـمـجـلــس
المتعلقة بتصنيف اإلعاقة يكمن
في أهمية معالجة ثغرات تباين
التصنيف واخـتــاف المسميات
ف ـ ــي س ـب ـي ــل تـ ـط ــوي ــر الـ ـخ ــدم ــات
المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة،
ورف ــع مـسـتــوى ال ـجــودة تحقيقا
لدمج جامع لهم بالمجتمع".

 52205معاقين
وقالت العوضي ،في كلمتها

خ ــال الــورشــة الـتــي أقـيـمــت في
ف ـن ــدق الـ ـشـ ـي ــرات ــون ،إنـ ــه "وف ـق ــا
ألح ــدث ب ـيــان إح ـصــائــي ص ــادر
في يناير الماضي ،بلغ إجمالي
األش ـ ـخـ ــاص ذوي اإلعـ ــاقـ ــة فــي
الـكــويــت  52205معاقين ،حيث
يجتهد المختصون في الهيئة
ل ـت ـب ـنــي س ـي ــاس ــات ق ــائ ـم ــة عـلــى
آل ـي ــات رص ــد وتـصـنـيــف دقـيـقــة
لمعلومات وبيانات األشخاص
ذوي اإلعاقة لتمكين المؤسسات
الحكومية والخاصة ومؤسسات

المجتمع المدني من النهوض
بمستوى الخدمات والتسهيالت
المقدمة لهم.
وأعــربــت عــن أملها أن تخرج
ورشة العمل بنتائج وتوصيات
تسهم في التوجيه نحو تحديد
تصنيفات دقيقة ألنواع اإلعاقات
ودرجتها معتمدة على معايير
عالمية موحدة.
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال مــديــر إدارة
الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة ف ــي
المكتب التنفيذي لدول مجلس

التعاون د .صالح الغضوري ،إن
"عملية التشخيص والتصنيف
أه ـ ـ ــم الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوات والـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
الـ ـت ــي ت ـس ــاع ــد األفـ ـ ـ ــراد واألس ـ ــر
والباحثين والـمـســؤولـيــن على
ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرارات الـمـهـمــة ،الـتــي
يمكن من خاللها إرســاء قواعد
مشتركة للتعامل مع األشخاص
ذوي اإلعاقة".

حل مجالس إدارة وعزل أعضاء في  4تعاونيات
«الشؤون» :أساءت استخدام بند المعونة االجتماعية
●

جورج عاطف

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع
التعاون في وزارة الشؤون االجتماعية،
عبدالعزيز شعيب ،عن «صــدور قــرارات
بحل مجالس إدارة وعزل بعض أعضاء
في  4جمعيات تعاونية أساءت استخدام
بند المعونة االجتماعية» ،مشددا على
أن «ث ـم ــة ض ــواب ــط وقـ ـ ـ ــرارات تنظيمية
لالستفادة من بند الخدمة االجتماعية،
لضمان وصول الخدمة للمستفيدين من
المساهمين بصورة مباشرة».
وأوضح شعيب ،في تصريح صحافي
أمــس األول ،عـلــى هــامــش رعــايـتــه حفل

تكريم الطلبة المتفوقين ألبناء مساهمي
جمعية عبدالله المبارك التعاونية ،أن
«ب ـنــد ال ـخــدمــة االج ـت ـمــاع ـيــة ســاهــم في
تقديم خدمات عدة لمساهمي الجمعيات
التعاونية على سبيل ا لـمـثــال ،تنظيم
حفل تكريم الطلبة المتفوقين وتقديم
دعم الصيانة للمدارس» ،مؤكدا أنه «ال
تــوجــد مــوانــع فــي اسـتـغــال ه ــذا البند
ً
لمصلحة أبناء المنطقة ،خصوصا في
التنمية البشرية».

مساواة مالية
وكشف شعيب أن «الوزارة ستخاطب

دي ـ ـ ـ ــوان الـ ـخ ــدم ــة ال ـم ــدن ـي ــة ل ـل ـم ـطــال ـبــة
بمساواة المراقبين اإلداريين بالماليين
مــن نــاحـيــة ال ـك ــادر ال ـمــالــي ،السـيـمــا أن
االختصاصات والمهام الموكلة إليهم
م ـت ـس ــاوي ــة» ،مـعـلـنــا أن ـه ــا «ف ـت ـحــت بــاب
االل ـت ـحــاق بـ ــدورة الـمــراقـبـيــن الماليين
واإلداري ـ ـي ـ ــن ل ـل ـحــاجــة ال ـم ــاس ــة إل ـي ـهــم،
خصوصا أن األعداد التي تحتاج إليها
ال ـ ـ ـ ــوزارة ن ـحــو  70م ــراق ـب ــا مــال ـيــا و30
إداريا ،نظرا إلى زيادة أعداد الجمعيات
وانتشار أسواقها وفروعها».
وبــالـعــودة إلــى الحفل ،أثـنــى شعيب
على التنظيم المميز لحفل تكريم الطلبة
الـمـتـفــوقـيــن ألب ـن ــاء مـســاهـمــي جمعية

عبدالله المبارك التعاونية ،مشيدا بدور
ال ـمــديــر الـمـعـ ّـيــن عـبــدالـعــزيــز الـمـسـعــد،
واإلدارة الـتـنـفـيــذيــة «ل ـمــا لـمـسـنــاه من
نجاح في تطوير الجمعية من الناحية
الخدماتية والتسويقية».
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـم ـس ـعــد إنـ ــه عمل
جــاهــدا منذ تــولــى مسؤولية الجمعية
على فــرض ال ــدورة المستندية بجميع
أق ـســام ـهــا لـحـفــظ حـقــوقـهــا وعـ ــدم فتح
المجال للتالعب بأموالها ،وربط جميع
األفرع باإلدارة عبر ( )DSLلنقل بيانات
الحاسب اآللي» .كما تحدث عن عمليات
تأهيل وتطوير الجمعية وفروعها.

local@aljarida●com

سلة أخبار
«المهندسين» :شراكة مع
اإلمارات في المرافق

اتفقت جمعية املهندسني
وجمعية الشرق األوسط إلدارة
املرافق اإلماراتية على الشراكة
بينهما ،لعقد مؤتمر إدارة املرافق
الثاني بالكويت خالل الفترة
املقبلة ،مع تنظيم مجموعة من
البرامج التدريبية للمهندسني
الكويتيني األعضاء بالجمعية،
والتي تعقد في دبي.
وأعلن رئيس الجمعية م .فيصل
العتل ،عقب لقائه نائب رئيس
الجمعية اإلماراتية م .علي
السويدي بدبي" ،اننا بصدد
إنشاء فريق من املهندسني
الكويتيني الشباب لتدريبهم في
دبي عن طريق جمعية الشرق
األوسط إلدارة املرافق اإلماراتية".
وأوضح العتل أن هذا الفريق
سيكون نواة ملنصة كويتية
متخصصة بإدارة املرافق ستعمل
تحت مظلة الجمعية حاليا
كجهة مستقلة ،بهدف تطوير
مفاهيم إدارة املرافق في الكويت،
وإعداد الكوادر املطلوبة.

«زكاة الفحيحيل» تدشن
مخبز المحسنين باألردن
أعلن مدير لجنة زكاة الفحيحيل
التابعة لجمعية النجاة الخيرية
إيهاب الدبوس ،أن اللجنة دشنت
مخبز املحسنني بالعاصمة
األردنية عمان ،والذي تبلغ
طاقته اإلنتاجية نحو 1500
رغيف يوميًا.
وقال الدبوس ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن "ريع
املشروع يخصص بالكامل
ملصلحة الالجئني السوريني
باألردن ،واألسر األردنية
املتعففة واأليتام واألرامل ،من
خالل توفير أهم احتياجاتهم
األساسية".
ودعا أهل الخير إلى دعم مثل
هذه املشاريع النوعية التي
تساهم في تحريك عجلة اإلنتاج،
واستثمار الطاقات املعطلة،
وتنمية وزيادة دخل األسر.
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السويط :الحكم ال يتسق مع الدستور وال يستند إلى نص تشريعي صريح
في الوقت الذي اعترض
عدد من النواب على الحكم
الصادر باعتبار التظاهر من
الجرائم المخلة بالشرف
واألمانة ،شددوا على ضرورة
أن تسارع لجنة الداخلية
والدفاع البرلمانية بالنظر في
االقتراحات المقدمة لتحديد
هذا النوع من الجرائم.

رفض عدد من نواب مجلس
االمة حكم "التمييز" الصادر،
ب ــاع ـت ـب ــار ال ـت ـظ ــاه ــر جــري ـمــة
مـ ـخـ ـل ــة بـ ــال ـ ـشـ ــرف واألمـ ـ ــانـ ـ ــة
تمنع االشخاص من الترشح
لالنتخابات ،مؤكدين أن هذا
الحكم يتدخل فــي الحريات،
وم ـش ــددي ــن ع ـلــى ض ـ ــرورة أن
يبادر مجلس األمة بتعديالت
على الـقــانــون توضح مــا هي
جرائم الشرف واألمانة.
من جهته ،أكد النائب ثامر
السويط أن حكم "اعتبار حق
ال ـت ـظ ــاه ــر ال ـس ـل ـم ــي جــري ـمــة
مـ ـخـ ـل ــة بـ ــال ـ ـشـ ــرف واألم ـ ــان ـ ــة
يـخــدش سمعة الـكــويــت أمــام
المجتمع الدولي ،ويدق آخر
مسمار بنعش الـحــريــات في
البلد".
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـسـ ــويـ ــط إن هـ ــذا
"الحكم ال يتسق مع الدستور
وال يستند إلى نص تشريعي
ص ــري ــح ،ل ــذل ــك وجـ ــب عـلـيـنــا
كمشرعين سرعة إقرار قانون
تحديد جرائم الشرف واألمانة
لسد الفراغ التشريعي".
بدوره ،شدد النائب محمد
الدالل على ضرورة استعجال
"الداخلية والدفاع" النظر في
االقتراحات التي ستقدم لها

بـخـصــوص تـحــديــد الـجــرائــم
المخلة بالشرف واالمانة.
وذك ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــدالل ،فـ ــي ت ـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي ب ـم ـج ـل ــس األم ـ ـ ـ ــة ،أن
ال ـ ـج ـ ــرائ ـ ــم الـ ـمـ ـخـ ـل ــة ب ــالـ ـش ــرف
واألم ــان ــة يـجــب ان تنحصر في
المساس بالذات اإللهية واألنبياء
والـصـحــابــة وأم ـهــات المؤمنين
وال ـ ـ ـ ـ ــذات األم ـ ـيـ ــريـ ــة واخ ـ ـتـ ــاس
األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال واالس ـ ـت ـ ـي ـ ــاء ع ـل ـي ـهــا
والخطف وشهادة الزور وجرائم
االت ـجــار بــالـمـخــدرات والـخـمــور
وال ـت ـج ـس ــس ع ـل ــى أم ـ ــن ال ــدول ــة
والتخابر مع العدو والتحريض
على الفسق والفجور والدعارة
والقمار وحيازة األسلحة بهدف
االضـ ــرار بــالــدولــة واألم ــن الـعــام
وسالمة المواطنين.
واس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدرك" :ب ـ ـخ ـ ــاف ه ــذه
الـ ـقـ ـض ــاي ــا ،ال ي ـم ـك ــن ان ت ـكــون
الجرائم مبررا لحرمان المواطن
او المواطنة من ممارسة حقهم
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي" ،مـ ـشـ ـي ــرا ال ـ ــى ان
التوسع في االجتهاد القضائي
في تفسير الجرائم قد يوصلنا
الى تقييد الحريات.

ملف التعليم
عـلــى صـعـيــد مـنـفـصــل ،جــدد

ً
«أمانة المجلس» تعقد لقاء تنويريا
للنائبين المال وعبدالله الكندري

الكندري خالل اللقاء مع موظفي األمانة
عـقــدت األمــانــة الـعــامــة لمجلس األم ــة امــس
لقاء تنويريا للنائبين الفائزين في االنتخابات
التكميلية لمجلس األ م ــة  2019د .ب ــدر المال
وعبدالله الكندري .وتم خالل اللقاء شرح آلية
العمل في األمــانــة وجميع قطاعاتها اإلداريــة
ب ـح ـضــور األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لـمـجـلــس األم ـ ــة عــام
الكندري وعدد من األمناء العامين المساعدين.
ورحــب األمين العام بالعضوين الجديدين
وهنأهما بالفوز في االنتخابات التكميلية عن
الدائرتين الثانية والثالثة ونيل ثقة الناخبين.
وقدم األمناء العامون المساعدون للنائبين

الجديدين شرحا تفصيليا عــن كــل قطاع من
ق ـطــاعــات األم ــان ــة وطـبـيـعــة عـمـلــه وم ــا يقدمه
لــأعـضــاء مــن خــدمــات لتسهيل مـهــام عملهم
البرلماني ،فضال عن شرح آلية تقديم االسئلة
البرلمانية واالقتراحات بقوانين وغيرها من
األدوات الدستورية للنائب.
وتال اللقاء التنويري جولة للنائبين المال
والـكـنــدري فــي قــاعــة عبدالله الـســالــم للتعرف
على نظام التصويت اآللي بالقاعة ،كما شملت
الجولة استراحة االعـضــاء والمركز اإلعالمي
في مجلس األمة.

محمد الدالل

ثامر السويط

الدالل تعهده بمتابعة عدد من
األولويات التي تهم المواطنين،
وفي مقدمتها الملف التعليمي.
وقال ،في تصريح صحافي،
إنه تعهد بمتابعة ملف التعليم
وتقدم بتصور لتطوير التعليم
تــم اعـتـمــاده فــي مجلس األم ــة،
وكان هناك التزام من الحكومة
ووزارة التعليم اآل ل ــي بتقديم
تقرير في األول من شهر مايو
المقبل وتقرير آخر في األول من
نوفمبر المقبل.
ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى ان سـ ـم ــو ام ـي ــر
الـ ـب ــاد أب ـ ــرز اه ـم ـيــة ال ـن ـهــوض

بالتعليم ،وبالتالي هناك توجه
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـق ـي ــادة العليا
والـ ـب ــرلـ ـم ــان ،وم ـ ــن ال ـم ـف ـتــرض
ان ت ـ ـ ــواك ـ ـ ــب ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة هـ ــذه
التوجهات ،مؤكدا ان على وزارة
التعليم الـعــالــي الـمـســارعــة في
تحقيق هذه التوجهات.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ه ـ ـنـ ــاك ب ـعــض
الجهود بذلت في هذا الجانب،
ومنها صدور الالئحة التنفيذية
الع ـت ـمــاد ال ـش ـه ــادات ،تتضمن
ضوابط لعدم تكرار مخالفات
وتـ ـج ــاوزات جــريـمــة تــزويــرهــا،
م ــؤك ــدا ف ــي ال ـم ـقــابــل أن هـنــاك

ج ــوان ــب ل ــم ن ــراه ــا ،وم ـن ـهــا ما
يتعلق بالمركز الوطني لتطوير
التعليم.
وقـ ــال" :ك ــان م ــن ال ـت ـصــورات
الـ ـت ــي الـ ـت ــزم ــت ب ـه ــا ال ـح ـكــومــة
تـ ـق ــدي ــم م ـ ـشـ ــروع بـ ـق ــان ــون فــي
شــأن الـمــركــز الــوطـنــي لتطوير
التعليم ،ليكون الجهة الرقابية
الـمـخـتـصــة بـتـطــويــر الـتـعـلـيــم،
ويحظى بشيء من االستقاللية،
حتى نضمن أن أجهزة التربية
والتعليم والتعليم العالي تؤدي
دورها بالشكل المطوب ،واذا لم
تكن الحكومة قادرة على تقديم
الـقــانــون فنحن عـلــى اسـتـعــداد
لتقديمه".
ودع ـ ــا وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزي ــر
الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي إل ــى أن يطلع
ال ـش ـعــب ب ـيــن وق ــت وآخـ ــر على
الخطوات التي اتخذها لتطوير
التعليم ،مؤكدا ان ذلك سيكون
ً
ان ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازا لـ ـلـ ـبـ ـل ــد والـ ـحـ ـك ــوم ــة
ومـ ـجـ ـل ــس االم ـ ـ ـ ــة وال ـم ـج ـت ـم ــع
الكويتي ا ل ــذي يعتبر التعليم
اولوية بالنسبة له.
وكـ ـش ــف الـ ـ ـ ــدالل عـ ــن تــوج ـيــه
س ـ ـ ـ ـ ــؤال بـ ــرل ـ ـمـ ــانـ ــي ال ـ ـ ــى وزي ـ ــر
الداخلية حــول استعداد الطرق
ال ـ ـمـ ــؤديـ ــة ل ـج ــام ـع ــة الـ ـش ــدادي ــة
الس ـت ـق ـبــال االف ال ـط ـل ـبــة الــذيــن

سـ ـيـ ـنـ ـتـ ـقـ ـل ــون مـ ـ ــن الـ ـج ــامـ ـع ــات
االخـ ـ ــرى ،وآث ـ ــار ان ـت ـقــال الـطـلـبــة
على الشوارع والمناطق السكنية
المحيطة ،مشيرا الى ما نشر في
احــدى الصحف عــن عــدم وجــود
مــواقــف فــي الـجــامـعــة تستوعب
سـيــارات الطلبة واعـضــاء هيئة
التدريس والتفكير بنقل الطلبة
بالحفالت.
وحـ ـ ـ ـ ــذر مـ ـ ــن أن ال ـط ــري ـق ـي ــن
الــدائــريـيــن الـخــامــس وال ـســادس
س ـي ـغ ـل ـق ــان ت ـم ــام ــا إذا لـ ــم يـتــم
توفير الطرق المناسبة لوصول
الطلبة لجامعة الشدادية ،مبينا
ان الـقـضـيــة لـيـســت بـبـســاطــة ان
ي ـتــم ن ـقــل ال ـك ـل ـيــات ال ــى جــامـعــة
الـ ـش ــدادي ــة ،ب ــل تـتـطـلــب دراسـ ــة
ا ل ـب ـع ــد ا ل ـل ــو ج ـس ـت ــي واإلداري
بالتفصيل الممل.
وأعــرب عن أمله في ان يكون
هناك توضيح من وزارة الداخلية
بهذا الخصوص ،محذرا من ان
االرتباك وعدم الرد على مثل هذه
الـمـســائــل وتــوضـيـحـهــا تضطر
النائب ان يضع الوزير المختص
في اطار المساءلة.
كما أعرب عن امله في ان تتم
ترجمة توجيهات سمو االمير
فيما يتعلق بتطوير التعليم.

«الميزانيات» تدعو لضبط مكافآت بيت الزكاة
قــال رئيس لجنة الميزانيات
والـ ـحـ ـس ــاب ال ـخ ـت ــام ــي ال ـن ــائ ــب
ع ــدن ــان عـبــدالـصـمــد إن الـلـجـنــة
اجتمعت بحضور وزير األوقاف
والشؤون اإلسالمية وزير الدولة
لـ ـش ــؤون ال ـب ـلــديــة ف ـهــد الـشـعـلــة
لمناقشة مـشــروع ميزانية بيت
ا لــز كــاة للسنة المالية الجديدة
 2020/2019وحسابه الختامي
ل ـل ـس ـن ــة ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة 2018/2017
ومــاح ـظــات ديـ ــوان المحاسبة
وج ـ ـهـ ــاز ال ـم ــراق ـب ـي ــن ال ـمــال ـي ـيــن
بشأنه.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف عـ ـب ــدالـ ـصـ ـم ــد ،فــي
ب ـ ـيـ ــان ،أن ال ـل ـج ـن ــة ن ــاق ـش ــت مــا
يـعــانـيــه بـيــت ال ــزك ــاة مــن ضعف
ال ــرق ــاب ــة الــداخ ـل ـيــة ع ـلــى عملية
الـتـعــاقــد ودورت ـه ــا المستندية،
وفـ ـق ــا ل ـم ــا أوردتـ ـ ـ ـ ــه م ــاح ـظ ــات
الجهات الرقابية في هذا الجانب،
وض ـ ـ ـ ـ ــرورة وض ـ ــع ال ـس ـي ــاس ــات
اإلداريـ ـ ــة الـكـفـيـلــة بــالـتـحـقــق من
سـ ــامـ ــة سـ ـي ــر أعـ ـ ـم ـ ــال ال ـع ـق ــود
ومــدى استحقاقها ألي غرامات
إن وجدت عن اإلخالل بالشروط
التعاقدية.
ّ
وبين أن اللجنة أكدت ضرورة

أعضاء اللجنة في اجتماعها
ت ـف ـع ـيــل دور م ـك ـتــب الـتـفـتـيــش
والـ ـت ــدقـ ـي ــق فـ ــي ال ـب ـي ــت بـحـيــث
تشمل رقابته الجوانب اإلداريــة
والـمــالـيــة وتـغـطـيــة اسـتـثـمــارات
ال ـب ـيــت ،مـشـيــرا إل ــى أن ـهــا أك ــدت
كذلك ،فيما يتعلق بأموال الزكاة
والـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــرات وأوجـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـصـ ــرف،
ضرورة سرعة اتخاذ اإلجراءات
الالزمة لمعالجة أوجه القصور
فـ ــي ال ـع ـم ـل ـي ــات االس ـت ـث ـم ــاري ــة
للبيت حـتــى ال تـتـعــرض أم ــوال
المتبرعين للضرر.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ع ـ ـبـ ــدال ـ ـص ـ ـمـ ــد أن
"اللجنة سبق أن تحفظت بشأن

األداء االستثماري بشكل عام من
واق ــع تـقــريــر دي ــوان المحاسبة،
مـ ــع ض ـ ـ ـ ــرورة أن ت ـق ـت ـصــر ه ــذه
االستثمارات على ذات المخاطر
المنخفضة وا لـقــا بـلــة للتخارج
السريع من دون تحقيق خسائر،
وأه ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة صـ ـ ـ ـ ــرف الـ ـ ـف ـ ــوائ ـ ــض
الناتجة من معونة الدولة على
و ج ــه ا ل ـخ ـصــوص للمستحقين
ب ــدال م ــن اس ـت ـث ـمــارهــا ،السـيـمــا
أن االسـتـثـمــار لـيــس مــن أه ــداف
المعونة ،وسبق أن بينت اللجنة
هذا األمر مرارا".
ولـفــت إلــى أن اللجنة أعــربــت

ع ــن ال ـت ــزام ـه ــا ب ـتــوص ـيــة لـجـنــة
الميزانيات والحساب الختامي
بعدم صرف أي أجور أو مكافآت
ل ـمــوظ ـفــي ال ـب ـي ــت م ــن م ـيــزان ـيــة
الــزكــاة وال ـخ ـيــرات ،وأن يقتصر
الـ ـ ـص ـ ــرف لـ ـه ــم م ـ ــن ال ـم ـي ــزان ـي ــة
ال ـعــامــة لـلـبـيــت ،وس ــرع ــة اتـخــاذ
اإلج ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة نـحــو إق ــرار
اللوائح والـضــوابــط الــازمــة من
دي ــوان الـخــدمــة المدنية لضبط
عملية الصرف على تلك المكافآت
بالتوافق مع التحفظات الواردة
ف ـ ــي الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة واش ـ ـتـ ــراطـ ــات
الجهات الرقابية.

العدساني يسأل عن مستجدات قضية الرجعان المطيري« :الحرير» دولة داخل الدولة

بشأن التجاوزات والشبهات باالعتداء على المال العام
ّ
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب ري ـ ـ ـ ــاض
ً
الـعــدســانــي سـ ــؤاال إل ــى نائب
رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء وزيــر
الدولة لشؤون مجلس الوزراء
أنــس الصالح عن مستجدات
ضـبــط الـمــديــر ال ـعــام السابق
للمؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية فهد الرجعان.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـعـ ـ ــدسـ ـ ــانـ ـ ــي ،ف ــي
ســؤالــه ،إنــه فــي نطاق تكليف
مجلس الوزراء إلدارة الفتوى

والتشريع متابعة ومباشرة
جميع اإلجـ ـ ــراء ات القانونية
بشأن التجاوزات والشبهات
ب ــاالع ـت ــداء ع ـلــى ال ـم ــال ال ـعــام
فــي المؤسسة ضــد الرجعان
واألطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف األخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ك ــاف ــة
الـتــي قــد يثبت تــورطـهــا معه
بالتعاون مع سلطات التحقيق
ال ـم ـخ ـت ـص ــة داخـ ـ ـ ــل ال ـك ــوي ــت
ً
وخارجها؛ تمهيدا إلحالتها
إلــى القضاء" ،يرجى تزويدي

الشاهين :قضية التوظيف
بحاجة لتوصيات
قـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب أسـ ـ ــامـ ـ ــة
ال ـش ــاه ـي ــن ،إن عـ ــدد ال ـن ــواب
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوق ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــن ع ـ ـ ـلـ ـ ــى طـ ـل ــب
ت ـخ ـص ـيــص ج ـل ـس ــة خــاصــة
لـمـنــاقـشــة قـضـيــة الـتــوظـيــف
ً
ب ـ ـلـ ــغ  ،18م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إ لـ ـ ـ ــى أن
المجلس سينظر في الطلب
خالل جلسة اليوم.
وأكد الشاهين في تصريح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي بـ ـمـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ــة
أمـ ـ ـ ــس ،ضـ ـ ـ ـ ــرورة ال ـت ـن ـس ـيــق
مــع الحكومة وبقية الـنــواب
ول ـج ـن ــة ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـب ـشــريــة
لـلـخــروج بـتــوصـيــات عملية
وأال تقتصر المناقشة على
مجرد فضفضة وكالم عابر.
ً
وأوضح الشاهين أن عددا
م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن وال ـن ـقــابــات
تفاعلوا مــع الطلب وزودوه
ب ــال ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـم ــاح ـظ ــات
والـمـقـتــرحــات سـيـتــم رفعها
في مسودة التوصيات بعد
ً
المناقشة ،معتبرا أن معاناة
المواطنين في أزمة التوظيف
ل ـهــا أك ـث ــر م ــن ج ــان ــب أول ـهــا
نسبة المواطنين والوافدين
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ف ـ ــي ال ـق ـط ــاع ـي ــن
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام والـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص ،وع ـ ـ ــدم

م ــاء م ــة م ـخــرجــات التعليم
الح ـت ـي ــاج ــات سـ ــوق ال ـع ـمــل،
إضــافــة إلــى نقص الوظائف
مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارن ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدد ط ـ ـل ـ ـبـ ــات
التوظيف المقدمة .
ً
وضرب الشاهين مثاال بأن
هناك هيئة تقدم لها  9آالف
ط ـلــب تــوظ ـيــف بـيـنـمــا فيها
 110درجات وظيفية ،إضافة
إلى هيئة مالية تقدم لها 765
ً
طلبا بينما الدرجات المتاحة
 28درجة وظيفية فقط.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن هـ ـن ــاك
ً
ً
خلال واضـحــا فــي التوظيف
الـ ـحـ ـك ــوم ــي إذ يـ ــوجـ ــد 825
ً
ً
ً
صيدليا واف ــدا و 599إداري ــا
غير كويتي و 25ألف ممرض
وممرضة وافــديــن فــي وزارة
ً
الصحة ويوجد أيضا 3200
مـ ــؤذن وإم ـ ــام وخـطـيــب غير
كــوي ـتــي ف ــي وزارة األوقـ ــاف
و  1346و ظ ـ ـي ـ ـفـ ــة ت ــر ب ــو ي ــة
مـســانــدة مــن اختصاصيين
نفسيين واجتماعيين وأمناء
مكتبات ومسؤولي تقنيات
تربوية في وزارة التربية.

قــال الـنــائــب مــاجــد المطيري ان مشروع
ق ــان ــون ال ـم ــدي ـن ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـش ـمــال ـيــة
أو مــديـنــة ال ـحــريــر سـيــؤســس دول ــة داخــل
الـ ــدولـ ــة ،م ــؤك ــدا أن االن ـط ـب ــاع ت ـنــامــى لــدى
الغالبية بعدما اتضح أن المشروع يعطي
الهيئة العامة للمدينة جميع اختصاصات
الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات
والهيئات العامة والبلدية ويمنحها كذلك
اختصاصات المجلس البلدي ،ومثل هذه
األمور تبعث القلق في النفوس.
وقال المطيري في تصريح صحافي امس:
نـحــن مــع إن ـجــاز الـقــوانـيــن وم ــع الـمـشــاريــع

بــآخــر المستجدات المتعلقة
بالتكليف المشار".
وطلب إفادته بعدد القضايا
ً
التي تباشرها "الفتوى" حاليا،
وموضوع كل قضية على حدة،
واإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي اتـخــذتـهــا
إلحـ ـض ــار ال ــرجـ ـع ــان لـلـمـثــول
أمام القضاء الكويتي وتنفيذ
األحكام الصادرة بحقه.

التنموية الـتــي تـســاهــم فــي تـطــويــر مــرافــق
ال ــدول ــة ولـكـنـنــا ال نـقـبــل ب ـم ـشــروع تشوبه
التعقيدات والمالبسات وتحيطه الشبهات
ومخالفة الــدسـتــور والـقــانــون والمنظومة
األخالقية واالجتماعية وفــي الوقت نفسه
ن ـح ــن ض ــد ه ـي ـم ـنــة الـ ــدولـ ــة ال ـم ـط ـل ـقــة عـلــى
المشاريع؛ ألن مدينة الحرير لها هيئة لها
صالحيات كبيرة ومعينة من قبل الحكومة
وتتصرف بطريقة كأنها دولة داخل دولة،
مـطــالـبــا بــال ـتــروي وع ــدم االق ـ ــدام عـلــى هــذا
المشروع إذا لم يقدم بصورة مدروسة ذات
استراتيجية واضحة.

رياض العدساني

الطبطبائي 19 :مليون دينار شبهات تعدٍّ
على أموال األيتام في «هيئة القصر»
●

علي الصنيدح

ك ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــب ع ـ ـمـ ــر
الطبطبائي عن وجود شبهات
ت ـعــد ع ـلــى أمـ ـ ــوال األيـ ـت ــام في
هيئة شؤون القصر من خالل
بعض الشركات التي لها عالقة
بــال ـه ـي ـئــة ب ـق ـي ـمــة  19م ـل ـيــون
دينار.
وتـ ـس ــاء ل ال ـط ـب ـط ـبــائــي في
تصريح للصحافيين مجلس
األم ــة ام ــس :هــل تـعـتـقــدون يا
هيئة شؤون القصر ان األيتام
ليس لديهم ظهر؟ رب العالمين
ظ ـهــرهــم ومـ ــن ب ـع ــده سـنـكــون
نحن ظهرهم.
وأضـ ــاف :قـبــل فـتــرة قابلت
احـ ــد ال ــوك ــاء الن م ــن طبعي
التدرج في كل شيء ،وتم ابالغ
وزيــر الـعــدل د .فهد العفاسي
ب ــاألدل ــة وال ـم ـس ـت ـن ــدات ،وق ــام
الوزير بتشكيل لجنة تحقيق
ولكن هذا الكالم قبل  3أشهر،
وه ــل ت ــم دف ــن ال ـم ــوض ــوع في
لجنة التحقيق وحتى االن لم
نر أي نتيجة؟
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع :شـ ـ ـ ـ ــؤون الـ ـقـ ـص ــر

ال ـم ـس ــؤول االول ع ــن األي ـت ــام
ام ـ ــام ال ـش ـعــب ال ـك ــوي ـت ــي ،وتــم
إبالغهم قبل  3أشهر بشبهة
فساد تخص األيتام ،مبينا أن
اجمالي المبلغ المسروق 12
مليون دينار من اموال األيتام.
ول ـفــت الـطـبـطـبــائــي ال ــى ان
ش ـب ـهــة ال ـ ـ ـ  12م ـل ـيــونــا كــانــت
على احــدى الشركات التابعة
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ـ ـق ـ ـصـ ــر ،وبـ ـع ــدم ــا
أب ـ ـل ـ ـغ ـ ـنـ ــاهـ ــم صـ ـ ـ ـ ـ ــارت هـ ـن ــاك
شبهة فـســاد اخ ــرى مــن نفس
الـمـجـمــوعــة وبـصـمــت ممثلي
هيئة شؤون القصر باستثناء
شخص واحد رفض ان يوافق
على هذه الطريقة.
وتابع :لكنهم قالوا له امتنع
ولكن القرار "راح يمشي" ،لذلك
قدم استقالته ،مبينا أن ممثل
شــؤون القصر امتنع ولكن ال
تقولوا لي ان هناك دراسات من
قبل شركات عقارية خارجية،
الن هذه الشركات من وهم.
واشـ ـ ــار الـ ــى انـ ــه ت ــم تـبــديــد
وبيع عـقــارات األيـتــام المدرة،
مـبـيـنــا أن اك ـثــر م ــن  80%من
العقارات يدخل امواال ولكنهم

عمر الطبطبائي

ب ــاع ــوه ح ـس ــب اخـ ــر م ـيــزان ـيــة
م ــرص ــودة ،وه ــو م ــا أدى الــى
وج ـ ـ ــود انـ ـخـ ـف ــاض ك ـب ـي ــر فــي
مدخول األيتام ،والسؤال :لماذا
بيعت العقارات المدرة؟ ،وهي
ليست أموالك بس انت ،مجرد
مسؤول عن إدارة هذه األموال.
واضـ ـ ـ ـ ــاف :عـ ـن ــدم ــا فـتـحـنــا
االوراق ا ك ـت ـش ـف ـنــا ان ه ـنــاك
مبلغا بقيمة  7ماليين دينار
ل ـ ــدى ط ـ ــرف ذي صـ ـل ــة ،وه ــي
ش ــرك ــة اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة م ـغ ـل ـقــة،

وه ـ ـنـ ــاك م ــاح ـظ ــة مـ ــن مــدقــق
الحسابات حسب اخر ميزانية
الس ـتــرداد هــذه األم ــوال ،وهي
ام ــوال األي ـتــام الـتــابـعــة لهيئة
شؤون القصر ،ولكن الجماعة
ساكتين ،وتم تقديم وعود منذ
ن ـهــايــه ال ـع ــام ال ـمــاضــي ولـكــن
حتى االن لم يتم استرداد هذا
المبلغ بقيمة  7ماليين دينار،
وهــو يختلف عــن مبلغ الـ ـ 12
مليون دينار.
وزاد :ماذا يفعلون؟ يبحثون
عن الشركات التي لديها اموال
وي ــدخـ ـل ــون ف ـي ـهــا وال ـج ـمــاعــة
أسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوا ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــات خ ـ ـ ـ ــارج
الكويت ،وهي شركات عقارية
وهمية في لندن ،ويشترونها
بالماليين ،وجميعها من طرف
ذي ص ـل ــة ،ومـ ـس ــؤول ش ــؤون
القصر ساكت.
واض ـ ــاف :ج ـ ــاؤوا بشخص
غ ــري ــب ح ـت ــى ي ــدي ــر ال ـش ــرك ــة،
وعـنــدمــا رأى ه ــذه التحركات
قـ ـ ـ ــدم اسـ ـتـ ـق ــالـ ـت ــه الن هـ ـن ــاك
شـ ـبـ ـه ــات ،وال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول االول
فـ ــي شـ ـ ــؤون ال ـق ـص ــر عـ ــن ه ــذا
الموضوع جالس ،صحيح انه

تمت إ حــا لـتــه للتحقيق ولكن
فــي ظــل وجــود هــذه الشبهات
يـجــب إي ـق ــاف ه ــذا ال ـم ـســؤول،
واذا ث ـب ــت هـ ــذا الـ ـك ــام يـجــب
إحــالـتــه الــى الـنـيــابــة ،وكــل من
هــو م ـســؤول واداري فــي هــذا
الموضوع يعلم ويسكت.
وقـ ـ ـ ــال :ي ـم ـتــد الـ ـفـ ـس ــاد ال ــى
امـ ـ ـ ــوال األي ـ ـت ـ ــام ،انـ ـت ــم اذا لــم
ت ـ ـ ـخـ ـ ــافـ ـ ــوا مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه ف ـم ـم ــن
ستخافون؟ على وزيــر العدل
فهد العفاسي مسؤولية اليوم،
ص ـح ـي ــح ان ـ ـ ــك ش ـك ـل ــت ل ـج ـنــة
ت ـح ـق ـي ــق ون ـ ـحـ ــن نـ ــؤيـ ــدك فــي
هذه الخطوة ،ولكن االن مرت
 3أش ـهــر وال ـم ــوض ــوع واض ــح
وضـ ـ ـ ــوح الـ ـشـ ـم ــس ب ـ ـ ـ ــاألوراق
واالدلة التي قدمتها لك.
واضاف :حتى االن لم ينته
التحقيق ،بل ذهبوا واستولوا
على مبلغ اخر بنفس الطريقة،
لــذلــك ع ـلــى ال ــوزي ــر الـعـفــاســي
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي ه ــذا
الموضوع بأن ينتصر للحق
ويحارب الفساد ،أو نحن الذين
سوف نحاسبكم.

برلمانيات
سلة أخبار
الكندري يطالب «الخارجية»
ببيان عن الوضع األمني بمصر

طالب رئيس لجنة الشؤون
الخارجية البرلمانية النائب
د .عبدالكريم الكندري
وزارة الخارجية بمتابعة
قضية قتل مواطن في مصر
وإصدار بيان توضيحي
حول الوضع األمني،
"وانعكاسه على مواطنينا
وقال الكندري :في ديسمبر
الماضي فقدنا مواطنا اشيع
أنه بدافع خالف مالي ،واآلن
نودع خالد الريش بسبب
دافع السرقة.

الفضـل لكاميرات مراقبة
لحماية ممتلكات الدولة
قدم النائب أحمــد
الفضل اقتراحا بان
يجاز ويرخص للهيئة
العامة للبيئة بالتنسيق
مع شرطة البيئة
تركيب كاميرات مراقبة
لتتبع من يقوم بإتالف
ممتلكات الدولة وتغريمه
على االفعال التخريبية.
وعزا االقتراح الى ان
المواقع السياحية
التابعة لشركة
المشروعات السياحية
تعد متنفسا للمواطنين
والمقيمين ولتطوير
المواقع السياحية تقوم
الدولة بصرف اموال
طائلة الستقطاب الناس
وتلك االموال تعد حقا
للشعب وامواال عامة
حمايتها وصونها واجب
وطني ودستوري وهذه
المواقع تحتاج لمراقبة
دائمة على مدار الساعة
وااليام.

هايف يسأل عن مواجهة
انتشار مرض السرطان

وجه النائب محمد هايف
سؤاال إلى وزير الصحة
د .باسل الصباح عن
خطة الوزارة في مواجهة
انتشار مرض السرطان.
وتساءل هايف :هل هناك
خطة لدى الوزارة لمحاربة
تفشي هذا المرض؟ اذا
كانت اإلجابة بنعم يرجى
تزويدي بالمستندات
الدالة على ذلك ،وما الفترة
الزمنية المعتمدة بالخطة
لمكافحة والوقاية من هذا
المرض؟ اذا كانت اإلجابة
بالنفي فما األسباب التي
حالت دون ذلك؟ وهل
هناك دراسة لدى الوزارة
تبين أسباب هذا المرض
وكيفية القضاء عليه؟ اذا
كانت االجابة بنعم الرجاء
تزويدي بهذه الدراسة
وإذا كان اإلجابة بالنفي
فما األسباب التي حالت
دون ذلك؟

عبدالله يسأل عن عقود
صيانة الكهرباء
ّ
وجه النائب خليل عبدالله
سؤاال إلى وزير النفط وزير
الكهرباء والماء ،د .خالد
الفاضل ،بشأن االستفسار
عن عقود وأعمال الخدمات
السنوية المستمرة
وأعمال الصيانة اإلنشائية
المنجزة خالل  5سنوات،
وكذلك األعمال اإلنشائية
المستمرة في وزارة
الكهرباء والماء حتى تاريخ
طرح السؤال.
وطلب في نص سؤاله
كشفا بعقود وأعمال
الخدمات السنوية الدورية
الخاصة بأعمال الخدمات
كالنظافة والضيافة
والحراسة والنقل ،وغيرها
من األعمال المستمرة
المبرمة خالل آخر 5
سنوات في وزارة الكهرباء
والماء وحتى تاريخ طرح
السؤال ،مع بيان نوع العقد
ومدته وتاريخ بدايته
ونهايته وقيمته.

قصر العدل
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خبراء دستوريون لـ ةديرجلا• :حرمان المدانين بالتظاهر
توسع قضائي ...وعلى المشرع تقنين جرائم الشرف واألمانة
حسين العبدالله

النظر في
إزالة مفهوم
الحرمان
عن الناخب
لنيله جزاءه
الجنائي

التظاهر
السلمي يكفله
الدستور
بحكم
المادتين 36
و 44منه

القواعد
واإلجراءات
متغيرة
وتخضع
للتقييم

ترك األمور
قد يرتب
صدور أحكام
قضائية
متعارضة

أثار الحكم الصادر من محكمة «التمييز» ،األسبوع الماضي ،الخبراء الدستوريين والقانونيين والمعنيين من نواب
األمة نظرا ألن المحكمة قررت في هذا الحكم حرمان
باعتبار المدانين بجرائم االشتراك في المظاهرات،
أحد المواطنين من االستمرار في ترشحه.
وإهانتهم من
والدعوة إليها ،ومقاومة رجال األمن،
ً
ً
وطالب عدد من الخبراء الدستوريين من مجلس األمة
الجرائم الماسة بالشرف واألمانة ،جدال واسعا بين
يقول الخبير الدستوري ،أستاذ
القانون العام بكلية الحقوق في
جامعة الكويت د .محمد الفيلي ،ان
«الحكم يثير إشكالية رد االعتبار،
ألن المحكمة الدستورية في أحكام
سابقة اشترطت أن تكون العقوبة
فعلية للحرمان ،وهنا «التمييز» لم
تشترط أن تكون العقوبة فعلية،
وقـ ــررت مــد الـنـطــاق إل ــى األحـكــام
الصادرة مع وقف النفاذ ما لم يكن
رد اليه االعتبار ،مع ان رد االعتبار
هنا غير منظم قانونا ،ألن حكم
اإلدانة لم يسر الحتسابه».
ويبين الفيلي قائال ،إن «مفهوم
ال ـ ـش ـ ــرف واألمـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــة اس ـت ـخ ــدم ــه
ال ـم ـشــرع ف ــي ع ــدد م ــن ال ـمــواضــع
كـقــانــون الـخــدمــة الـمــدنـيــة ،وورد
أيضا فــي قــانــون االنـتـخــاب ،ومن
المتفق عليه أن المفهوم مرتبط
بالمنصب المراد شغله ،وأحكام
القضاء اإلداري تقرر انــه يرتبط
بالوظيفة ،فما يعد مخال باألفعال
والشرف بوظيفة قد ال يعد كذلك
بــوظـيـفــة أخـ ــرى ،وألن ـنــا نــريــد أن
ن ـح ـم ــي صـ ـ ـ ــورة ه ـ ـ ــذه ال ــوظ ـي ـف ــة
لـ ــدى ال ـج ـم ـه ــور ،وان ت ـك ــون لها
اح ـت ـيــاجــات خ ــاص ــة ،إذن الــربــط
بكل حالة منصب على حدة ،ولكن
الـ ـس ــؤال ،ه ــل ه ــذه ال ـمــزايــا تلفت
نظرنا عن عيوب عملية أخرى؟».
ويقول الفيلي إن «تدخل المشرع
لضبط مـفـهــوم ال ـشــرف واألمــانــة
صـعــب جـ ــدا ،ل ـم ــاذا؟ ألن ــه مفهوم
مرتبط بما يحسه الـنــاس بوقت
معين أنه مخل بالشرف واألمانة
ويجعلهم ال يثقون بالوظيفة ،وألن
من توالها ال يتمتعون بالصفة،
ولــذلــك نحن أم ــام مسألة تختلف
بــاخ ـتــاف ال ــزم ــان ،إذا فــالـتــدخــل
الـتـشــريـعــي لــوضــع مـعـيــار صلب
ل ــه ال ي ـك ــون ع ـم ـل ـيــا ،وت ـ ــرك األم ــر
للقاضي يحسن أيضا العمل معه
وضع ضوابط ،وربط األمر بطبيعة
الــوظ ـي ـفــة ،عـلـمــا أن ـن ــا بــاسـتـثـنــاء
مفهوم تولي الوظائف العامة عن
مفهوم الترشيح واالنتخاب ،وذلك
ألن الـتــرشـيــح واالن ـت ـخــاب حقان
ش ـخ ـص ـيــان ،أم ــا ت ــول ــي الــوظـيـفــة
العامة فليس حقا شخصيا ،ومن
ثــم ال ـق ـيــاس عـلــى تــولــي الوظيفة
ال ـعــامــة غـيــر دق ـي ــق ،وف ــي مفهوم
ال ـت ــرش ــح بـ ـص ــدد ح ــق ال ـج ـمــاعــة
وتـقــريــر الجماعة ،وقــد يـكــون من
األفضل ونتيجة لصعوبات عملية
فـ ــي ض ـب ــط ال ـم ـس ــأل ــة واخـ ـت ــاف
الطبيعة الـقــانــونـيــة عــن الترشح
واالنتخاب من األفضل الذهاب إلى
معيار أكثر ضبطا قد يكون األخذ
بخطورة العقوبة ودرجة العقوبة،
وإذا كانت بعقوبة جناية فمعناه
أن الـقـضــاء أخــذ بمعيار خطورة
الـعـقــوبــة ،ومــن ثــم العمل بمعيار

قالوا

الحكم أخذ بفكرة
عدم رد اعتبار
المرشح رغم وقف
النفاذ ويجب النظر
بمعيار عقوبة
الجريمة األشد
الفيلي
رقمي كبير بمقدار العقوبة ،وهو
يجنبنا معيار الضبط والــربــط،
وقــد يكون مــن السبل التي نسير
فيها ،وهــو السبيل األحــدث نزيل
مفهوم الحرمان من حق االنتخاب
باعتبار أن من يرتكب الجريمة قد
نال جزاءه بنيل جزائه وعوقب ،فال
مبرر من إضافة عقوبات إضافية،
وه ــذا أيـضــا طــريــق جيد للتفكير
ف ـي ــه ،وخ ــاص ــة أن ـن ــا إذا م ــا نــريــد
األخ ــذ بمفهوم الـمــواطــن المثالي
الــذي يمارس الحقوق السياسية
ال ننتبه حقيقة إلى وجود من هو
سـيــئ ال ـس ـلــوك ،ول ـكــن ل ــم يقبض
عـلـيــه ،وبــالـتــالــي ال نـحـصــل على
نــاخــب مـثــالــي أو مــرشــح مـثــالــي،
ون ـع ـت ــرف وفـ ــق ال ــدس ـت ــور هـنــاك
رب ــط بـيــن ال ـش ــروط بـيــن الـنــاخــب
والدستور ،ومن الصعب أن نضع
معيارا خاصا للمرشحين غير ما
ورد بالمادة  82من الدستور ،ألنها
وردت بــالــدسـتــور أو أنـنــا نختار
جــرائــم المساس بــاألمــوال العامة
والذمة المالية ،وهي الجرائم التي
تؤثر على األداء االحتمالي لعضو
المجلس ،والحل القائم به إشكاالت
بالتطبيق بما يبرر العدول عنه».

الحقوق السياسية
بدوره ،يقول الخبير الدستوري
أس ـت ــاذ ال ـق ــان ــون ال ـع ــام د .محمد
الـ ـمـ ـق ــاط ــع إن م ـ ــن الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم أن
الدستور الكويتي كفل لألفراد كل

يجب تحديد
الجرائم حتى ال
يكون االنتخاب
والترشح
عرضة للتفسير
القضائي
المقاطع

الحقوق السياسية واالجتماعية
واالقـتـصــاديــة ،يمارسونها وفقا
لما هو مقرر في القانون ،وطبعا
مــن الـحـقــوق الـسـيــاسـيــة هــو حق
ال ـش ـخ ــص أن ي ــرش ــح ل ـع ـضــويــة
مجلس األمة ،وهذا الحق ال يجوز
أن يحجب عنه أي شخص إال وفقا
لما هو مقرر في القانون ،فإذا كان
شخصا ارتكب جريمة هي جناية
أو جنحة مخلة باالمانة والشرف،
مما يقع في تعريفها ضمن هذه
الجرائم ،فإنه في هذه الحالة يكون
من الجائز أن يحجب عن حقه في
الترشح.

وسائل
وأضاف المقاطع« :اال ان الحكم
الـ ــذي اص ــدرت ــه الـتـمـيـيــز م ــؤخ ــرا،
والـ ـ ـ ــذي اش ـ ــار ال ـ ــى ان مـ ــن ضـمــن
الجرائم التي تدخل في عداد جرائم
األمانة والشرف هو االشتراك في
الـمـظــاهــرة ،حـتــى وإن كــانــت هــذه
المظاهرة غير مرخصة ،فــإن ذلك
يعد توسعا غير سائغ ،وال يحمل
ع ـلــى أس ـب ــاب ــه ،ويـ ـخ ــرج ع ـمــا هو
مـحــدد فــي نــص قــانــون االنتخاب
ب ـشــأن م ــا ي ـجــوز أن ي ـكــون سببا
لمنع الـمــرشــح أو الـنــاخــب مــن أن
يـكــون ضـمــن الـنــاخـبـيــن أو ضمن
المرشحين ،خصوصا أن المادة
 36م ــن ال ــدس ـت ــور ن ـصــت ع ـلــى أن
لإلنسان الحق في التعبير عن رأيه
بكل الوسائل والطرق ،وبما في ذلك

أنها من الجرائم المخلة بالشرف واالمانة ،وهذا
سبب تصدت له المحكمة ،من دون أن تتمسك
به الحكومة ،ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع،
في صحيفة طعنها ،التي اقتصرت على شطب
المرشح لـصــدور عــدة أحـكــام ض ــده ،وطالبت
بتطبيق شرط حسن السمعة.
وأوضــح أن «المحكمة استندت في حكمها
إلى خلو شرط الشرف واألمانة ،وهذا ال يتوافر
بحق موكلي ،ألنه قد ُرد اليه اعتباره ،وهو ما
أكده حكم محكمة أول درجة ،وذلك ألن الحكم
الجنائي ال ـصــادر مــن محكمة التمييز صدر
بتاريخ  16فبراير  ،2017ثم قرر موكلي توقيع
التعهد مباشرة وقام بتسجيل ترشحه في آخر
يوم بتاريخ  16فبراير  ،2019أي بعد انقضاء

الـسـنـتـيــن الـلـتـيــن حــدده ـمــا الـحـكــم الـجـنــائــي
الصادر من «التمييز».
وأك ـ ــد ال ـع ـث ـمــان أن صـحـيـفــة ال ـط ـعــن أم ــام
«التمييز» المقامة من الحكومة أكــدت مسألة
هامة وهي إقرار الحكومة بأنه وان رد اعتبار
مــوك ـلــي ف ــي قـضـيــة ال ـت ـظــاهــر فــإن ـهــا تتمسك
بـطـلــب شـ ــرط ح ـســن ال ـس ـم ـعــة ،وع ـل ـيــه ق ــررت
حرمان موكلي من الترشح لالنتخابات ،رغم
ان «الفتوى» لم تطعن على سبب طلب حرمانه
مــن الترشح إلدانـتــه بجريمة مخلة بالشرف
واالمانة وهو الشرط الــذي اعترفت الحكومة
بانه غير متوافر لرد االعتبار فيه بانتفاء المدة
المحددة ،وهو ما اكده حكم محكمة اول درجة.

مشعل العثمان

الوضع الحالي
مبهم ويجب
على المشرع
التدخل بتحديد
الجرائم
الحميدة

قانون االنتخاب
يستدعي
مراجعة كل
أحكامه لصدوره
ً
قبل  50عاما
الظفيري

التعبير عن حقه من خالل االشتراك
ب ــالـ ـمـ ـظ ــاه ــرات الـ ـمـ ـت ــاح ــة ،وف ـق ــا
لممارسة حقوقه لهذه الحرية ،بل
وهو ذات األمر الذي أباحه الدستور
ف ــي ن ــص ال ـم ــادة  44م ـنــه ،حينما
سمح لألفراد بحق االجتماع دون
حــاجــة ال ــى إذن أو إخـطــار سابق،
بــل لـهــم حــق االج ـت ـمــاعــات العامة
وال ـمــواكــب والـتـجـمـعــات ،وتشمل
في ثناياها التظاهر ،مادام سلميا
وليس فيه ارتكاب ألي جريمة ،وال
يـ ــؤدي إل ــى وجـ ــود أي خـ ــروج عن
القانون ،وليس للمحكمة أن تتوسع
فــي األم ــر حـتــى تحجب الـحــق عن
الناخب والمرشح بممارسة حقه
فــي الـتــرشــح واالن ـت ـخــاب لمجلس
االمة».
ويقول المقاطع إن فكرة أن يكون
ً
الشخص مشاركا في مظاهرة عامة
ال تمنع حقه حتى لو اعتبرنا ان
الـمـظــاهــرة جريمة وفيها أسباب
أن يـكــون عــرضــة للعقاب لقانون
الـ ـج ــزاء ب ـ ــدون ت ــرخ ـي ــص ،ولـيــس
لهذه الجريمة فــي منع الشخص
من الترشح لمجلس األمة ،أو منع
ً
إدراج اسمه ناخبا ،ألن المشاركة
ب ــالـ ـمـ ـظ ــاه ــرة بـ ـح ــد ذاتـ ـ ـ ــه الي ـع ــد
ً
سـبـبــا مــن األس ـب ــاب ،ال ـتــي تلحق
بالشخص ألنها ليست بالجرائم
ّ
المخلة باألمانة والشرف ،ومن ثم
فــإن وصــف المحكمة أن االشتراك
ً
بالمظاهرة يعد إخ ــاال باالمانة
وال ـشــرف فيه تــوســع وخ ــروج عن
ه ــذه الـجــريـمــة ،وإن ك ــان المشرع

التماس وطعن انتخابي لحرمان جرمن من ترشح االنتخابات
فــي تـطــور جــديــد لقضية شـطــب المرشح
صالح جرمن من انتخابات الــدائــرة الثالثة،
بـ ـص ــدور ح ـك ــم م ــن م ـح ـك ـمــة ال ـت ـم ـي ـي ــز ،ي ــوم
الخميس الماضي ،باعتبار إدانته باالشتراك
فــي مظاهرة والــدعــوة إليها ومـقــاومــة رجــال
األمــن من الجرائم المخلة بالشرف واألمانة؛
كشف المحامي مشعل العثمان عن مفاجأة
بـعــزمــه تـقــديــم الـتـمــاس إعـ ــادة الـنـظــر وطعن
أم ـ ــام ال ـم ـح ـك ـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة ب ـط ـلــب بـطــان
انتخابات الدائرة الثالثة ،لحرمان موكله من
االشتراك فيها.
وق ــال الـعـثـمــان ل ـ «ال ـجــريــدة» إن «التمييز»
قررت حرمان موكلي إلدانته بجريمة التظاهر
والدعوة اليها ومقاومة رجــال االمــن ،معتبرة

سرعة التدخل لتعديل قانون االنتخاب أو الجزاء،
لبيان الجرائم المخلة بالشرف واألمانة ،لوقف التفسير
ً
القضائي ،الذي قد يرتب مستقبال ارتفاع حاالت المنع من
الترشح واالنتخاب ،وفيما يلي بعض هذه اآلراء:

ّ
لم يحدد الجرائم المخلة باألمانة
وال ـشــرف ،لكنها الـجــرائــم الماسة
ب ــاالعـ ـتـ ـب ــار والـ ـمـ ـك ــان ــة الـخـلـقـيــة
واالعتبار والذمة المالية واالشتراك
ب ـم ـظــاهــرة ال ي ـن ــال م ــن االع ـت ـبــار
ال ـش ـخ ـص ــي والـ ـمـ ـك ــان ــة الـخـلـقـيــة
وال ذمته وال شرفه ومــع التقدير
ب ــأن ب ـعــض ال ـج ــرائ ــم غ ـيــر مـحــدد
بالتشريع ،فــإن القضاء هــو الــذي
يـقــدر بـيــان طبيعة بـيــان الجرائم
إال أن االشـتــراك بالمظاهرة ليس
من بينها بكل تأكيد ،وما يدعونا
إل ــى أن نـطــالــب الـمـشــرع اإلس ــراع
وتوصيف الجرائم المخلة باألمانة
ً
وال ـشــرف وتـحــديــدهــا ح ـصــرا كي
ال ت ـ ـكـ ــون عـ ــرضـ ــة ل ــاجـ ـتـ ـه ــادات
القضائية تؤدي إلى حرمان األفراد
مــن مـمــارســة حقوقهم األساسية
بناء على تفسيرات قضائية غير
سائغة وغير مبررة كما هو الحكم
الصادر.

حقوق
بدوره ،يقول عميد كلية الحقوق
بجامعة الكويت د .فايز الظفيري
إن عـلــى الـمـشــرع الـكــويـتــي إع ــادة
النظر في أحكام قانون االنتخاب،
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـط ـل ــب مـ ــراج ـ ـعـ ــة ع ــام ــة
ً
ً
خصوصا أنه صدر قبل  50عاما
مـمــا يـسـتــدعــي مــراج ـعــة األح ـكــام
وال ـقــواعــد ال ـ ــواردة فـيــه ،ويضيف
ال ـظ ـف ـي ــري ،إن ق ــان ــون االن ـت ـخــاب
يعد من أهــم القوانين التي تنظم
ممارسة حقوق االنتخاب والترشح
ً
فضال عن اإلجراءات ،التي تقوم بها
العملية االنتخابية ،وان االحكام
الـتــي وردت فيه تتطلب مراجعة
بين كل حقبة زمنية بعد تقييمها
والـنـظــر فــي الـصـعــوبــات العملية
التي شهدت تطبيقها.
أمــا أستاذ القانون الدستوري
في كلية الحقوق بجامعة الكويت
د .خليفة الحميدة فيقول ،إنه سبق
أن نادينا منذ زمن ليس بالقصير
بشأن خطورة االتجاه إلى تقاعس
المشرع عن تحديد الجرائم ،التي
ّ
يصطبغ عليها مصطلح المخلة
بالشرف أو األمــانــة .وطالما كان
األمـ ــر كــذلــك ف ــا عـجــب م ــن الـقــول
بترك تحديد الطبيعة القانونية
عندئذ إلى القضاء .لكن يعيب ذلك
إمكان صدور أحكام تتعارض مع
ً
بعضها بعضا فيما تعد بعضها

جــري ـمــة أن ـه ــا مـخـلــة بــال ـشــرف أو
األم ــان ــة بـيـنـمــا ق ــد ت ـصــدر أحـكــام
بخالف ذلك.
ً
ويـضـيــف الـحـمـيــدة ق ــائ ــا« :ان
الموضوع يشتد صعوبة عندما
نعلم عدم اعتماد النظام القضائي
الكويتي على السوابق القضائية،
وإن ك ــان ه ـن ــاك الـ ـت ــزام أدب ـ ــي في
ال ـع ــاق ــة ب ـي ــن درجـ ـ ــات ال ـم ـحــاكــم
ال ـخ ـت ـل ـفــة ،وأم ـ ــا ال ـق ــول بـصـعــوبــة
ً
تحديد ذلك تشريعيا فأرى خالف
ذلــك .بعد أن حدد المشرع نتيجة
الـحـكــم عـلــى الـشـخــص بمثل هــذه
الـ ـج ــرائ ــم م ـم ــا ي ـف ـق ــده الـ ـح ــق فــي
االن ـت ـخ ــاب وال ـت ــرش ــح والـتـعـيـيــن
فـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة .لـ ــم ي ـك ــن يـ ـج ــدر بــه
ت ــرك ت ـحــديــد ه ــذه ال ـج ــرائ ــم .فهو
ً
التزام يجب أال ُيترك مبهما ،واما
إجــراء التحديد لما يعد من قبيل
هــذه الجرائم فيكون إمــا بارتفاع
ال ـم ـن ـه ــج ال ـ ـح ـ ـصـ ــري أو بـتـبـنــي
المنهج المعياري .وأقصد باألول
سرد الجرائم ،التي تعتبر بحسب
طبيعتها مخلة بالشرف أو األمانة
سواء كان ذلك بصورتها المجردة
أو متى ما اقترنت بظروف أخرى
وهـ ــذه ال ـظ ــروف تـتـشــابــه م ــع تلك
التي إذا أتت على أي جريمة ترفع
عقوبتها إل ــى الـحــد األق ـصــى .أما
ال ـم ـن ـهــج ال ـم ـع ـي ــاري ف ـي ـضــع فـيــه
ً
المشرع معيارا لما يعد من قبيل
هذه الطائفة من الجرائم ،فمتى ما
ارتكبت الجريمة فيها عدت مخلة
بالشرف أو األمانة ويحرم الجاني
عـنــدئــذ مــن االنـتـخــاب والترشيح
والتعيين في كوزير.
ً
ً
ويبين الحميدة قــائــا :عموما
يجب أن يبادر مجلس األمــة على
األق ـ ــل إلـ ــى ت ـب ـنــي ال ـم ـع ـيــار األول
فيكون المرء على بينة من عواقب
ارتكابه لهذا النوع من الجرائم .وال
يمنع من العودة بعد فترة وأخرى
إلى مراجعة القائمة وإدخال جرائم
جديدة وإخراج أخرى .وأختم بأن
ما قضت به المحكمة ليس بغريب
إذ إن المشرع ابتداء بتركه لحصر
هذه الجرائم والمحكمة الدستورية
في قضاء لها جعلت الموضوع في
يد المحاكم الكويتية لتحديد كل
جريمة على حــدة .المشكلة تكمن
فــي احـتـمــال التمييز بين الجناة
بين أحد منهم تعد مخلة بالشرف
أو األم ــان ــة وآخ ــر وإن ارتـكـبـهــا ال
تمثل له ذلك.

القوى السياسية :رفض التوسع في توصيف
جرائم اإلخالل باألمانة حماية لحقوق المواطنين
أعـلـنــت ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة الـمـحـلـيــة رفضها
«الـ ـت ــوس ــع ف ــي ح ـ ــاالت الـ ـح ــرم ــان م ــن ال ـح ـقــوق
االنتخابية ،سواء عبر التشريعات أو األحكام أو
أي إج ــراءات أخ ــرى» ،وطالبت «بضبط الحاالت
وفق آليات قانونية محددة ال تقبل التأويل ودون
ّ
توسع ،بما يحافظ على المكتسبات الدستورية
وفي مقدمها الحريات العامة».
ودعــت القوى السياسية ،في بيان لها أمس،
جهات المجتمع المدني إلى وقفة جادة وحقيقية
أمام أي محاوالت تستهدف ّ
جر القضاء في أتون
مــزالــق العمل السياسي ال ــذي يشهد تجاذبات
واختالفات ،بل وحتى صراعات.
وجــاء في بيان القوى أن «المجتمع الكويتي
بكل أوســاطــه ،السياسية والقانونية والنقابية
وع ـمــوم الناشطين والمهتمين بــالـشــأن الـعــام،
ف ــوج ــئ ب ـح ـك ــم م ـح ـك ـمــة ال ـت ـم ـي ـيــز ال ـ ـ ــذي ص ــدر
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لالنتخابات التكميلية لمجلس األمة التي أجريت
السبت الفائت ،عندما اعتبرت المحكمة قضية
المشاركة في التجمهر والتظاهرات غير المرخصة
أمــرا مخال بالشرف واألمانة ،مما أفقد المرشح
المعني شرطا من شروط الترشح ،مؤيدة بذلك
قرار لجنة االنتخابات بعملية الشطب من سجالت
الناخبين ،في حين أن التظاهر والتجمع مباحان
في نص المادة  44من الدستور ،ونص عليه في
اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية الذي صادقت عليه الكويت سنة 1996
وأصدرته بالقانون رقم  12لسنة  1996الصادر
في  3أبريل .»1996
وأض ــاف الـبـيــان« :تلقت التنظيمات والـقــوى
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ه ـ ــذا ال ـح ـك ــم بـ ـن ــوع مــن
االستغراب والصدمة ،من جراء هذا التوسع غير

الـمـبــرر فــي تحديد وتــوصـيــف الـجــرائــم المخلة
بالشرف واألمانة ،التي من شأنها حرمان المواطن
الكويتي من حقوقه األساسية المكفولة دستوريا،
األمـ ــر الـ ــذي ي ـعــد ق ـص ــورا ون ـق ـصــا واض ـح ــا في
التشريعات والقوانين المعمول بها ،والتي يجب
أن تحدد بشكل محدد وعلى وجه التخصيص وال
تخضع لتقدير أي جهة كانت».
واع ـت ـب ــر ال ـب ـي ــان «أن ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات والـ ـق ــوى
السياسية الكويتية تنتابها اليوم خشية عظيمة
من مثل هذا التوسع ،وأن تنحو بعض األحكام
القضائية باتجاه سياسي محض ،في وقت نربأ
فيه بالقضاء انعطافه لهذا المسار لثقتنا به ،وأن
المخاوف في حال ترسيخه وتكريسه سيكون لها
تأثير مباشر على استقرار المجتمع والضمانات
الدستورية ،بما يفسح المجال إلبعاد أطراف عن
المشهد السياسي العام».

وختمت الـقــوى السياسية بيانها بإعالنها
«رفض التوسع في حاالت الحرمان من الحقوق
االنتخابية ،سواء عبر التشريعات أو األحكام أو
أي إجراءات أخرى ،والمطالبة بضبطها وفق آليات
قانونية محددة ال تقبل التأويل ودون ّ
توسع بما
يحافظ على المكتسبات الدستورية التي على
رأسها الحريات العامة ،كحرية الــرأي والتعبير
والتجمع بأطرها السلمية ،كما أنها تهيب مجددا
بالسلطات العامة وبالقوى المجتمعية الحية،
من قوى سياسية وتنظيمات نقابية ومؤسسات
مجتمع مدني ،وتدعوهم إلى وقفة جادة وحقيقية
أمام أي محاوالت تستهدف جر القضاء في أتون
مزالق العمل السياسي؛ الذي يشهد بحكم طبيعته
التجاذبات واالختالفات ،بل وحتى الصراعات.

ّ
القوى السياسية الموقعة
• حركة العمل الشعبي
• الحركة التقدمية الكويتية
• التيار العروبي
• الحركة الليبرالية الكويتية
• حزب المحافظين المدني
• الحركة الشعبية الوطنية
• ّ
تجمع العدالة والسالم
• المنبر الديمقراطي الكويتي
• التحالف اإلسالمي الوطني
• الحركة الدستورية اإلسالمية
• ّ
تجمع الميثاق الوطني
• التحالف الوطني الديمقراطي
• الحركة الديمقراطية المدنية

مرافعة

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

الحرمان االنتخابي
بين العقوبات
األصلية والتكميلية
تـ ــداع ـ ـيـ ــات الـ ـحـ ـك ــم الـ ـصـ ــادر
م ــن مـحـكـمــة الـتـمـيـيــز بــاعـتـبــار
المحكومين بـجــرائــم االش ـتــراك
بالتظاهرات غير المرخصة ،أو
االشـ ـت ــراك بــالـتـظــاهــر ومـقــاومــة
رج ـ ـ ـ ــال األم ـ ـ ـ ـ ــن ،عـ ـل ــى أن ـ ـهـ ــا مــن
قبيل الـجــرائــم المخلة بالشرف
واألمـ ــانـ ــة ،وم ــن ث ـ ّـم ح ــرم ــان كل
المحكومين بـهــذه الـجــرائــم من
ّ
ال ـت ــرش ــح واالن ـت ـخ ــاب ،تـسـتـلــزم
مــن الـمـشــرع الـكــويـتــي التعامل
مــع شــرط الـحــرمــان مــن الجرائم
الـ ـمـ ـخـ ـل ــة بـ ــال ـ ـشـ ــرف واألمـ ـ ــانـ ـ ــة
بواقعية تامة ،خصوصا أنه قيد
مـتــرتــب مــن ج ــراء حـكــم بــاإلدانــة
ب ــواقـ ـع ــة ج ـن ــائ ـي ــة حـ ــوكـ ــم بـهــا
الناخب أو المرشح.
والمسألتان اللتان يتعين على
المشرع النظر إليهما بواقعية
هـمــا إم ــا ب ـيــان ال ـجــرائــم المخلة
ب ــالـ ـش ــرف واألمـ ـ ــانـ ـ ــة مـ ــن خ ــال
تعديل أحكام قانون الجزاء بأن
يـقــرر الـمـشــرع أن لتلك الـجــرائــم
ف ــي ح ــال صـ ــدور ح ـكــم ب ــاإلدان ــة
عـقــوبــات تكميلية تبعا لــإدانــة
في العقوبات األصلية ،وفي تقرير
ذلــك حــد لمنع إدخ ــال أي طائفة
جــديــدة مــن الـجــرائــم الـتــي ترتب
ع ـلــى ال ـج ــان ــي ع ـقــوبــة تكميلية
بـ ـمـ ـج ــرد إدان ـ ـت ـ ــه فـ ــي ال ـع ـق ــوب ــة
األصـلـيــة لـســابــق اإلشـ ــارة اليها
سلفا ،ومنعا لتقرير أي عقوبات
ت ـك ـم ـي ـل ـيــة جـ ــديـ ــدة لـ ــم ي ـسـ ّـم ـهــا
المشرع.
بينما المسألة الثانية التي
ي ـت ـعـ ّـيــن ال ـن ـظــر إل ـي ـه ــا ،وهـ ــي أن
التدخل التشريعي يتطلب إعادة
النظر فــي قضية الحرمان التي
ترتبها العقوبات األصلية عند
إدان ــة المحكومين فـ ّـي القضايا
الجزائية ،والـتــي تــرتــب حرمانا
من ممارسة الحقوق السياسية
ممثلة بــاالنـتـخــاب والـتــرشـيــح،
أو ال ـع ـمــل ف ــي الـقـطــاعـيــن ال ـعــام
والخاص ،دون النظر الى األطراف
ال ـمــدانــة بـتـلــك ال ـق ـضــايــا ،والـتــي
أص ـب ـحــت ،فـيـمــا ب ـعــد ،ج ــزءا من
هذه القضية.
ومناقشة القضية من الناحية
الفنية تستدعي النظر في سالمة
تطبيق العقوبات التكميلية على
الناخبين والـمــرشـحـيــن ،والـتــي
ترتبها العقوبات األصلية ،والتي
ال ي ـم ـكــن م ـن ـط ـقــا أن ت ـع ـطــل كــل
الحقوق التي يمارسها الناس في
ظل رغبة المشرع التوسع بفكرة
المشاركة االنتخابية ،وذلــك ألن
فكرة عدم التوسع في صرف القيد
على كل الناخبين والمرشحين
جميعا يبرر تقنين فكرة الحرمان
الذي ترتبه العقوبات التكميلية،
ف ـم ـثــا أن يـ ـ ــزال الـ ـح ــرم ــان عـلــى
ال ـ ـنـ ــاخـ ــب ،وي ـ ـتـ ــم إب ـ ـق ـ ــاؤه عـلــى
المرشح في القضايا التي يحكم
بها في عقوبة الجناية.
كما أن مــن بين األف ـكــار التي
ت ــدخ ــل ف ــي دائ ـ ـ ــرة ت ـق ـن ـيــن ف ـكــرة
ال ـحــرمــان مــن مـمــارســة الحقوق
ال ـس ـيــاس ـيــة ،إزالـ ـ ــة ال ـن ــص ال ــذي
يـقــرر حــرمــان الـمــرشــح إذا أديــن
بجرائم مخلة بالشرف واألمانة،
ألن هذا النوع من الجرائم يستلزم
حصرا عمليا تتم مراجعته بعد
ك ــل ف ـت ــرة زم ـن ـي ــة ،وهـ ــي مـســألــة
مــرهـقــة تـشــريـعـيــا م ــن حصرها
ومالحقتها زمنيا ،وإعادة النظر
ب ـهــا مـسـتـقـبــا ،ك ـمــا أن الـقـبــول
بفكرة إسناد فكرة تحديد الجرائم
المخلة بالشرف واألمانة للقضاء،
وف ـق ــا ل ـل ـظ ــروف ال ـت ــي يعيشها
المجتمع بين كــل فترة وأخــرى،
م ـســألــة ق ــد تــدفــع بــالـقـضــاء إلــى
تـقــريــر قــواعــد غـيــر ثــابـتــة ،وهــي
باألساس من اختصاص المشرع
ذاته ،وتخالف المنطق الدستوري
الذي يقرر أنه ال جريمة وال عقوبة
إال بقانون ،السيما أن الحرمان
هـنــا م ــن ال ـع ـقــوبــات التكميلية،
والـ ـت ــي ي ـت ـع ـيــن اإلش ـ ـ ـ ــارة إلـيـهــا
تشريعيا ال بحكم قضائي.
أخ ـي ــرا ،فــإنــه يتعين التفكير
عند نقاش هذه القضية اإلشارة
ا ل ـ ــى  3م ـ ـبـ ــادئ األول أن ف ـكــرة
الـمــواطـنــة يـجــب أال ت ــازم فكرة
ال ــزج ــر وال ـ ـ ــردع ،ال ـت ــي ي ـجــب أن
تكون مرتبطة بالسلوك المرتكب
مــن الشخص ،وأال تمتد إلــى أي
حقوق أخرى كالمواطنة أو العمل
أو غيرها من الحقوق األخرى.
واألمــر الثاني هو عــدم جواز
م ـعــاق ـبــة ال ـش ـخــص ع ـلــى الـفـعــل
الــواحــد مرتين ،فمن تتم إدانته
ج ــزائ ـي ــا ال ي ـع ــاق ــب م ـ ــرة أخ ــرى
عــن الــواق ـعــة ذات ـهــا بـعــد قضائه
ال ـع ـق ــوب ــة األصـ ـلـ ـي ــة .وال ـم ـســألــة
الـ ـث ــالـ ـث ــة أن ت ـع ـط ـي ــل ال ـح ـق ــوق
الـمــرتـبـطــة بــالـمــواطـنــة يـجــب أال
يكون لفترة تناهز الــ 10سنوات
لمجرد إدان ــة الشخص بعقوبة
السجن لــ 3سـنــوات وي ــوم ،ألنها
عقوبة جناية ،فالمنطق أال تزيد
على حدها ،وهو األمر الذي يثير
إمكان النظر كليا في العقوبات
ال ـت ـك ـم ـي ـل ـيــة لـ ـتـ ـج ــاوزه ــا ال ـح ــد
الطبيعي!

ةديرجلا
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العازمي يبحث التعاون التربوي مع الواليات المتحدة
كرم الفائزين بجائزة الكويت لإلبداع التعليمي في نسختها الرابعة
فهد الرمضان

عـ ـق ــد وزيـ ـ ـ ــر الـ ـت ــربـ ـي ــة وزيـ ــر
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــي د .ح ــام ــد
ال ـع ــازم ــي ،أمـ ــس ،اجـتـمــاعــا مع
م ـ ـسـ ــاعـ ــدة وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األميركية للشؤون التعليمية
والثقافية ماري رويس ،يرافقها
ال ـس ـف ـيــر األم ـي ــرك ــي ف ــي ال ـبــاد

لورانس سيلفرمان ،ومستشار
ال ـش ــؤون الـثـقــافـيــة وال ـعــاقــات
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة رافـ ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــداداي،
وال ـم ـل ـح ــق ال ـث ـق ــاف ــي نـيـلـســون
وي ـ ـ ــن ،واخـ ـتـ ـص ــاصـ ـي ــة ب ــرام ــج
التبادل الثقافي للقادة شيماء
إبراهيم ،والمستشارة التعليمية

«التربية» :التحقيق في «دهس
الطالب» ومحاسبة المقصرين
فــي وق ــت الي ــزال الـطــالــب ال ــذي تـعــرض لـحــادث
ده ــس أم ــس األول ف ــي م ــدرس ــة عبداللطيف
الـعـمــر االبـتــدائـيــة بمنطقة مـشــرف يــرقــد في
العناية بمستشفى مـبــارك ،قــام وكيل وزارة
التربية د .سعود الحربي ،يرافقه الوكيل المساعد
للتعليم العام باإلنابة فهد الغيص ،والمدير العام
لمنطقة حولي التعليمية منصور الظفيري ،بزيارة
المدرسة للوقوف على مالبسات الحادث.
واستمع الحربي إلــى إف ــادة اإلدارة المدرسية
وب ـعــض الـمـعـلـمــات ،وش ــدد عـلــى أهـمـيــة االنـتـبــاه
وتسخير كل الجهود الممكنة ،وااللتزام بالضوابط
األمنية داخل المدارس ،للحفاظ على أمن وسالمة
الطلبة.

في السياق ،وبناء على تعليمات وزير التربية
وزير التعليم العالي د .حامد العازمي شكل وكيل
ال ــوزارة لجنة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون
الـقــانــونـيــة د .ب ــدر بـجــاد للتحقيق فــي مالبسات
ال ـحــادث ،وات ـخــاذ االجـ ــراء ات القانونية وتطبيق
اللوائح ،ومحاسبة من يثبت تقصيره.
من جهة اخرى قررت وزارة التربية حظر دخول
السيارات إلى مبنى أي مدرسة خالل فترة الدوام
الرسمي .وشدد وكيل الوزارة د .سعود الحربي ،في
نشرة عممها على جميع مديري المدارس ورياض
ً
األطفال ،بعدم السماح نهائيا بدخول أي مركبة إلى
ً
المبنى المدرسي ،حرصا على حسن سير العملية
ً
التعليمية ،وحفاظا على سالمة الطلبة.

فــي ال ـس ـفــارة كــاريــن نـصــرالـلــه،
حيث بحث د .الـعــازمــي ،خالل
االجتماع ،سبل تعزيز التعاون
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــاالت ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة
والتربوية.
وفـ ــي س ـي ــاق آخـ ـ ــر ،اسـتـقـبــل
الـ ـع ــازم ــي الـ ـف ــائ ــزي ــن ب ـج ــائ ــزة
الكويت لــإبــداع التعليمي في
ال ـن ـس ـخــة ال ــرابـ ـع ــة ،ح ـيــث حــاز
مـ ـج ــال ال ـت ـع ـل ـي ــم أعـ ـل ــى نـسـبــة
مشاركة في النسخة األولى.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ــوك ـ ـيـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد
للتنمية الـتــربــويــة واألنـشـطــة
الطالبية فيصل المقصيد ،إن
«الـ ـ ـ ــوزارة تـسـعــى دائ ـم ــا لــدعــم
وتشجيع ا لـطــاب والمعلمين
وك ــل م ــا يـتـعـلــق ب ـن ـجــاح سير
العملية التعليمية».
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا حـ ـصـ ـل ــت م ـع ـل ـمــة
ال ـع ـلــوم نـ ــورة ال ـح ـم ـيــدي على
المركز األول في مجال التعليم
ف ــي مـ ـش ــروع «اإلن ـف ــوغ ــراف ـي ــك»
ال ـت ـع ـل ـي ـم ــي ,ح ـص ـل ــت مـعـلـمــة
ال ـحــاســوب س ــارة الحصينان
على المركز الثاني في اإلبداع
ال ـت ـع ـل ـي ـم ــي م ـ ــن خـ ـ ــال م ــوق ــع
منتدى «حصاد» اإللكتروني.
وفـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــص ال ـ ـع ـ ـمـ ــل
ال ـج ـم ــاع ــي ،ف ـ ــازت الـمـعـلـمـتــان
فاطمة الشمري ومالك الحربي

ب ــالـ ـم ــرك ــز الـ ـث ــال ــث فـ ــي م ـج ــال
التعليم من خالل «لعبة تربوية»
تشجع الطالب على التفكير.
أمـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم
ال ـشــرع ـيــة فـحـصـلــت الـمـعـلـمــة
حــربـيــة ال ـعــازمــي عـلــى الـمــركــز
ال ـث ــان ــي ف ــي م ـســاب ـقــة اإلبـ ـ ــداع
ال ـع ـل ـمــي م ــن خـ ــال ال ـم ـش ــروع
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذي ق ــدمـ ـت ــه
ب ــالـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــة ،وه ـ ـ ــو مـ ـش ــروع
تفاعلي يخص أحكام تجويد
القرآن الكريم عن طريق خاصية
اللمس.

جانب من افتتاح ملتقى الوقف الجعفري
ال ـج ـع ـفــريــة م ــن أح ـك ــام ال ـف ـقــه ال ـج ـع ـفــري،
وتــأك ـيــد أن ال ــوق ــف م ـص ــدر م ـهــم لـلـثــروة
المجتمعية ،إضافة إلى تحديد مسؤوليات
ك ــل م ــن ال ـنــاظــر وال ـم ـتــولــي ،حـفــاظــا على

حقوق المستحقين للوقف ،ومنع التجاوز
على شروط الواقفين وإرادتهم في الصرف
على المستحقين.

أصدر وزير األوقاف
والشؤون اإلسالمية فهد
الشعلة ،قرارا بتعيين مدير
إدارة مساجد العاصمة
إبراهيم الخزي ،وكيل وزارة
مساعدا لشؤون المساجد
في وزارة األوقاف ،ونقل
الوكيل داود العسعوسي،
من قطاع المساجد إلى
وكيل وزارة مساعد للشؤون
الثقافية بالوزارة.

وك ـ ـ ــرم الـ ـع ــازم ــي ال ـف ــائ ــزي ــن
بــالـمـســابـقــة ،مـتـمـنـيــا ل ـهــم كل
النجاح والتوفيق.

العبدالله ضمن المكرمين
وقـ ـ ـ ــد ح ـ ـصـ ــل مـ ـعـ ـل ــم ال ـل ـغ ــة
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة الـ ــزم ـ ـيـ ــل ي ــوس ــف
الـعـبــدالـلــه عـلــى الـمــركــز الثالث
فـ ــي م ـ ـجـ ــال اإلع ـ ـ ـ ــام بـ ــاإلبـ ــداع
التعليمي ،حيث كــان مشروعه
عبارة عن مساهمات مجتمعية
ك ـب ـيــرة ف ــي ال ـم ـجــال اإلس ـكــانــي

واإلن ـ ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ــي واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي,
باإلضافة إلى أن العبدالله كان
ً
ضمن  71صحافيا على مستوى
ال ـعــالــم ت ــم اخ ـت ـيــارهــم لتغطية
االنتخابات األميركية األخيرة
فــي الــواليــات الـمـتـحــدة ،وحقق
جـمـيــع الـفــائــزيــن رؤي ــة حضرة
صاحب السمو في جعل الكويت
مركزا ماليا واقتصاديا ،ودفع
عجلة التنمية ،ومواكبة جميع
التطورات في مجال التعليم.

بدء التسجيل لعضوية مجلس
الشباب الكويتي
أعلنت الهيئة العامة للشباب أمس ،فتح باب التسجيل لعضوية
مجلس الشباب الكويتي حتى مطلع شهر مايو المقبل ،مؤكدة أن
المجلس يعد منصة للتعبير عن قضايا وطموحات الشباب ونقلها
إلى صناع القرار.
وقال أمين سر مجلس إدارة الهيئة فيصل الدويهيس ،في مؤتمر
ً
صحافي بهذه المناسبة ،إن المجلس كيان استشاري يضم  37عضوا
ً
ً
منهم  36شابا إضافة إلى أمين سر معين من الهيئة ،مشيرا إلى أن كل
محافظة ستتمثل بست شباب نصفهم من الذكور والنصف اآلخر من
ً
اإلناث على أن يضم المجلس عددا من الشباب من ذوي االحتياجات
الخاصة.
وأضاف أن المجلس يهدف إلى ترسيخ الهوية الوطنية للشباب وأن
ً
يكون منبرا لطرح قضاياهم وتطلعاتهم ونقلها إلى المسؤولين في
الدولة عبر القنوات الرسمية إلى جانب أن المجلس سيناط به تحليل
واقع واحتياجات ومراجعة القوانين الخاصة بالشباب واقتراح قوانين
مناسبة تعزز إمكاناتهم ومشاركاتهم المجتمعية.
وأوضــح أن شــروط االنضمام للمجلس تتضمن أن يكون الشاب
ً
ً
كويتيا يـتــراوح عمره بين  18و 34سنة إضــافــة ،وأن يكون حاصال
على شهادة الثانوية العامة على األقل ،وأن يتصف بسيرة محمودة.

«نزاهة» :تحقيق درجات الوقاية لالقتصاد «مكافحة الفساد» تستدعي رئيس
«تقصي الحقائق» في أزمة األمطار
الهيئة تشارك بمؤتمر شبكة نزاهة األعمال في باريس
قال نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة
الفساد (نزاهة) المستشار رياض الهاجري
أمــس ،ان الهيئة تـشــارك فــي مؤتمر شبكة
نــزاهــة األعـمــال فــي منطقة الـشــرق األوســط
وشـمــال إفريقيا المقام فــي بــاريــس لبحث
آليات الحوار بين القطاعين العام والخاص
في سياق مكافحة الفساد.
واكـ ــد ال ـه ــاج ــري ف ــي ت ـصــريــح لـ ـ «كــونــا»
ح ــرص الـهـيـئــة عـلــى الـمـشــاركــة فــي جميع
الـمـحــافــل وال ـم ــؤت ـم ــرات الــدول ـيــة المعنية
ب ـت ـع ــزي ــز الـ ـن ــزاه ــة فـ ــي ال ـق ـط ــاع ـي ــن ال ـع ــام
والخاص.
وذكــر أن هــذه المشاركة تــأتــي فــي إطــار
س ـعــي ال ـكــويــت ال ــى تــرس ـيــخ دور الـقـطــاع

الـ ـخ ــاص ف ــي ح ـم ــاي ــة ن ــزاه ــة االع ـ ـمـ ــال فــي
القطاعين العام والخاص من مخاطر الفساد
واثاره المدمرة وتعزيز األنشطة المناهضة
للفساد وتحديث آليات مكافحته.
واضاف ان مشاركة الهيئة في المؤتمرات
الدولية تهدف الى عرض رؤاهــا والتعرف
على احدث االساليب في هذا المجال تزامنا
مع اطالق االستراتيجية الوطنية للنزاهة
ومكافحة الفساد والتي تعنى بشكل رئيسي
بتحقيق اقصى درجــات النزاهة في اعمال
الجهاز الحكومي والقطاع الخاص.
وبين أنه من المقرر أن يتناول المؤتمر
ال ــذي يستمر خــال يــومــي  18و 19مــارس
الجاري آليات الحوار بين القطاعين العام

وال ـخــاص فــي سـيــاق مـكــافـحــة الـفـســاد في
مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ـ ــط وش ـم ــال افــريـقـيــا
والمضي قدما من خالل العمل الجماعي من
اجل مكافحة الفساد وغسل األموال.
وأض ــاف ان المشاركة تهدف ايضا الى
إس ـقــاء الـخـبــرات الــدولـيــة فــي ه ــذا المجال
سعيا الــى تحقيق أقصى درجــات الوقاية
لالقتصاد الوطني.
وأش ـ ــار إل ــى م ـشــاركــة الـهـيـئــة كــذلــك في
فعاليات منتدى منظمة التعاون والتنمية
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـعــال ـمــي لـمـكــافـحــة الـفـســاد
والنزاهة والذي تعقد جلساته عقب أعمال
المؤتمر.

●

سيد القصاص

خاطبت هيئة مكافحة الفساد جامعة الكويت
الستدعاء رئيس لجنة تقصي الحقائق في أزمة
األمـ ـط ــار ،د .فـهــد الــرك ـي ـبــي ،ل ـســؤالــه ع ــن فـحــوى
التقرير واإلدانات التى تضمنها للمسؤولين في
الجهات محل التحقيق.
مــن جــانــب آخ ــر ،حـســم مـجـلــس ال ـ ــوزراء أمــس
الخالف على ترسية مناقصتين لصيانة ساحات
وطريق داخلية في منطقتي الرمثية والجهراء بين
«األشـغــال» ودي ــوان المحاسبة ،حيث وافــق على
ترسيتهما على ثاني أرخص األسعار.
وكان ديوان المحاسبة سبق له أن رفض ترسية
المناقصتين على ثاني أقل األسعار بعد انسحاب

ً
«اإلطفاء» نفذت تمرينا لمكافحة الحرائق «السكنية» تغلق تخصيص
في محطة الوقود بالمطار
«جنوب صباح» بعد غد

تستدعي الدفعة السادسة للمشروع في «الثامنة»
ب ـيــان صـحــافــي أم ــس ،إنـهــا
● يوسف العبدالله

جانب من التمرين

●

محمد الشرهان

ّ
ً
نــفــذت اإلدارة الـعــامــة لــإطـفــاء ،أم ــس ،تمرينا
ً
عـمـلـيــا مــع الـشــركــة الـكــويـتـيــة لـتــزويــد الـطــائــرات
بالوقود (كافكو) ،وذلك لزيادة الجاهزية ،وتعزيز
التنسيق في حاالت الطوارئ ،وفي إطار استعدادات
ق ـطــاع الـمـكــافـحــة بـ ـ «اإلط ـ ـفـ ــاء» ،وح ـســب الـخـطــط
واالستراتيجيات التدريبية الخاصة فــي مراكز
اإلطفاء.
وقــال مــديــر إدارة الـعــاقــات العامة واإلع ــام بـ
«اإلطفاء» العميد خليل األمير إن سيناريو التمرين
تمثل في وقــوع حــادث تصادم بين ناقلتين أدى
إلى اندالع حريق في ناقلة وقود طائرات ،وإصابة
ً
سائق األخرى بمحطة التعبئة ،مشيرا إلى أنه فور

تلقي البالغ انتقلت فرق اإلطفاء إلى موقع البالغ
للتعامل مع الحادث باستخدام معدات مكافحة
الحريق واألجهزة المتطورة ،في وقت عمل رجال
الطوارئ الطبية على إسعاف المصاب ،وتم تأمين
الموقع من جانب رجــال وزارة الداخلية ،بوجود
الطاقم األمني للطيران المدني.
وأضاف أن مدير إدارة إطفاء المطارات العميد
محمد الشطي أشرف على التمرين بحضور رئيس
مــركــز الـمـطــار ال ــدول ــي الـعـقـيــد مـحـمــد الـهــاجــري،
ف ــي وق ــت تــولــى ق ـي ــادة ال ـمــوقــع ال ـم ـقــدم مـهـنــدس
ً
يوسف العبدالله ،الفتا إلى أن الجهات المشاركة
بالموقع عملت عقب انتهاء التمرين على تقييم
الوقت المستغرق للتعامل مع سيناريو التمرين
واإلجراءات المتبعة في تلك الحوادث.

تستعد المؤسسة العامة
للرعاية السكنية إلغالق باب
التخصيص على مشروعها
ال ـ ـجـ ــديـ ــد بـ ـجـ ـن ــوب م ــدي ـن ــة
صباح األحمد بعد غد ،كما
أعلنت أخيرا.
وع ـل ـم ــت «الـ ـج ــري ــدة» مــن
م ـ ـصـ ــادرهـ ــا ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،أن
أع ـ ـ ـ ــداد ال ـت ـخ ـص ـي ــص عـلــى
الـمـشــروع ت ـجــاوزت 13400
متقدم ،مشيرة الــى أن عدد
القسائم ا لـتــي تــم توزيعها
في المشروع تجاوز  8آالف
ق ـس ـي ـمــة م ــن أص ـ ــل  12أل ـفــا
مزمع توزيعها خالل السنة
الجارية .2019 /2018
على الصعيد ذاته ،أعلنت
«الـ ـسـ ـ ـ ـكـ ـنـ ـي ــة» م ـ ـسـ ــاء أم ــس
االول أنـهــا س ـتــوزع الدفعة
ال ـ ـسـ ــادسـ ــة م ـ ــن ال ـض ــاح ـي ــة
ال ـث ــام ـن ــة  N8م ـ ــن ال ـق ـســائــم
الحكومية في جنوب مدينة
ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح األح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد ،وال ـ ـتـ ــي
تـشـتـمــل ع ـلــى  328قسيمة
بمساحة  400م 2للمخصص
لهم حتى تاريخ .2010 /1 /5
وقـ ــالـ ــت الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ،فــي

العسعوسي للشؤون
الثقافية والخزي للمساجد

العازمي مستقبال الفائزين بجائزة الكويت لإلبداع التعليمي

افتتح ملتقى «القانون ضمان للوقف والواقف»
أكد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة،
أمس ،أهمية أنشطة الوقف الجعفري في
تفعيل دور الوقف الحضاري الهادف إلى
تنمية المجتمع ونهضته ،ووحدة الصف
وال ـت ـك ــات ــف ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـف ـت ــن ،لـيـمـثــل
ن ـم ــوذج ــا ي ـح ـتــذى ب ــه ف ــي دعـ ــم وحــدت ـنــا
الوطنية.
جــاء ذلــك فــي كلمة ألـقــاهــا الشعلة في
افتتاح ملتقى الوقف الجعفري الـ ،8الذي
يقام تحت شعار «القانون ضمان للوقف
والواقف» ،وتنظمه األمانة العامة لألوقاف،
ممثلة في إدارة الوقف الجعفري برعاية
سمو أمـيــر الـبــاد الشيخ صـبــاح األحمد
ويستمر يومين.
وأكـ ــد الـمـســاهـمــة ف ــي ال ــدع ــوة لـلــوقــف

سلة أخبار

«البيئة» :حريصون على
مواجهة التلوث البحري

الشعلة :الوقف الجعفري نموذج في تنمية المجتمع
والـ ـح ــث ع ـل ـيــه ع ـبــر تـنـفـيــذ ال ـم ـشــروعــات
الــوق ـف ـيــة ال ـتــي تـحـقــق شـ ــروط الــواق ـف ـيــن،
وتسهم في إبراز دور الوقف الجعفري في
تنمية المجتمع وتلبية احتياجات أفراده،
وف ــق مــا يبيحه فـقــه الـمــذهــب الـجـعـفــري،
ويحقق شروط الواقفين الواردة في حجج
األوقاف الجعفرية.
من جهته ،قــال رئيس اللجنة العلمية
ل ـم ـل ـت ـقــى ال ــوق ــف ال ـج ـع ـف ــري ال ـ ـ ــ 8صــالــح
ال ـص ـفــار ،إن «الـمـلـتـقــى سـيـسـلــط الـضــوء
على تقنين أحكام الوقف ،وإبراز دور الفقه
الجعفري في التولية الــراشــدة لالوقاف،
والحاجة القانونية والشرعية الملحة لسد
الثغرات في الوضع الحالي».
وذكـ ــر ال ـص ـفــار أن الـمـلـتـقــى سيبحث
ً
أيضا كيفية االستفادة من قانون األحوال

محليات

حددت اليوم موعدا لتوزيع
ب ـط ــاق ــات الـ ـق ــرع ــة ،ع ـل ــى أن
يكون غدا هو موعد توزيع
بطاقات االحتياطي ،وإجراء
القرعة بعد غد.
ودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ال ـم ـخ ـص ـصــة
ل ـه ــم ق ـس ــائ ــم ح ـك ــوم ـي ــة فــي
ه ـ ــذه ال ـم ـن ـط ـقــة وال ـم ــدرج ــة
أس ـ ـمـ ــاؤهـ ــم إلـ ـ ــى ال ـح ـض ــور
شـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــا إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـبـ ـن ــى
المؤسسـة في منطقة جنوب
السرة من الساعة التاسعة
صباحا في المواعيد سالفة
ال ــذك ــر ،مـصـطـحـبـيــن معهم
الـ ـبـ ـط ــاق ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة وقـ ـ ــرار
ّ
الـتـخـصـيــص ،وذل ــك لتسلم
بطاقة القرعة خــال أوقــات
الدوام الرسمي.

المقاول األرخص ،فأحالت «األشغال» الخالف على
الترسية بينها وبين «المحاسبة» إ لــى مجلس
الوزراء للفصل فيه.
وك ـلــف مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ج ـهــاز مــراق ـبــة األداء
الحكومي دراس ــة المناقصتين وآلـيــة الترسية،
ورفـ ــع األخ ـي ــر ب ـ ــدوره ت ـق ــري ــرا ي ــوص ــي بـتــرسـيــة
المناقصتين على ثاني أقل األسعار.
وتستعد «األشغال» لتوقيع عقدي المناقصتين
مع المقاول الفائز لبدء القيام بأعمال الصيانة.
يذكر أن ال ــوزارة تلقت أمــس موافقة المجلس
بالترسية على ثاني أقل األسعار.

أكدت الهيئة العامة للبيئة
حرصها على تنفيذ الدور
الرقابي المنوط بها
بالتنسيق مع الجهات
المعنية في الدولة لمواجهة
حاالت التلوث البحري،
تطبيقا ألحكام مواد قانون
حماية البيئة رقم ( )42لسنة
 2014وتعديالته.
جاء ذلك في كلمة لنائب
المدير العام لقطاع
الشؤون الفنية في الهيئة
محمد العنزي أمس خالل
افتتاح االجتماع األول
حول مشروع إعداد الخطة
الوطنية لمواجهة حاالت
التلوث البحري بالزيت
والمواد الخطيرة والضارة
والكيميائية ومكافحتها.
وقال العنزي إن هذا االجتماع
يؤكد الحرص على التنسيق
مع الجهات المعنية بالدولة
بشكل متواصل ،واستعراض
مراحل العمل لمشروع الخطة
الوطنية لمواجهة حاالت
التلوث البحري ومكافحتها.

القوة البحرية تنفذ رماية
بالذخيرة الحية غدًا
أعلنت مديرية التوجيه
المعنوي والعالقات العامة
بالجيش الكويتي تنفيذ
القوة البحرية رماية
تدريبية بالذخيرة الحية،
في السابعة والنصف
صباح غد حتى الثانية
مساء.
وقالت المديرية ،في بيان،
أمس ،إن "التدريبات تقام
في ميدان الرماية البحري
والمشار إليه على مسافة
 16.5ميال بحريا شرق
ً
رأس الجليعة ،امتدادا
لجزيرة قاروة ،وبمسافة
 6أميال بحرية شرق رأس
ً
الزور ،امتدادا إلى جزيرة أم
المرادم".
وأهابت بجميع المواطنين
والمقيمين من مرتادي
البحر ،عدم االقتراب من
المنطقة المذكورة خالل
ً
الفترة المعلنة ،حرصا منها
على سالمة الجميع.
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 287متدربا في البرنامج اإلنشائي بـ «الشدادية»

 96مدرسة شاركت في معرض
الصمصام لـ ةديرجلا  :نهدف إلى تحويل المخططات التعاقدية إلى تنفيذية القبول بـ «األساسية»
•

صورة جوية لمبنى الشدادية

أحمد الشمري

●

أعلن البرنامج اإلنشائي في
جامعة الكويت تدريب 287
ً
متدربا في تخصصات مختلفة
خالل عامي  2017و2018
من البرنامج اإلنشائي بمدينة
صباح السالم الجامعية خالل
 14فترة تدريب.
ريما الصمصام

تدريب
المهندسين
المرشحين
من الصندوق
الكويتي
للتنمية
االقتصادية
العربية في
أبريل

كـشــف ال ـبــرنــامــج اإلن ـشــائــي ف ــي جــامـعــة
ً
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ع ـ ــن ت ـ ــدري ـ ــب  287م ـ ـتـ ــدربـ ــا فــي
ت ـخ ـص ـصــات مـخـتـلـفــة خـ ــال ع ــام ــي 2017
و 2018ف ــي ال ـبــرنــامــج اإلن ـش ــائ ــي بـمــديـنــة
صباح السالم الجامعية (الـشــداديــة) خالل
 14فترة تدريب.
ولـ ـف ــت ال ـب ــرن ــام ــج إلـ ــى أن هـ ــذا ال ـتــوجــه
ي ــأت ــي م ــن مـنـطـلــق أه ـم ـيــة دور ال ـم ـشــاريــع
االستراتيجية الكبرى في تنمية المهارات
على المستوى الــوطـنــي ،تحت إدارة مدير
ال ـبــرنــامــج د .قـتـيـبــة رزوق ـ ــي ،ب ـهــدف تبني
استراتيجية تطوير واستثمار كفاءة القوى
الـبـشــريــة ،وزي ــادة فاعليتها لــرفــع قدراتها
المهنية ،وفتح قنوات تعاون مع كل الجهات
ال ـتــي تـهـتــم بــالـطــابــع ال ـتــدري ـبــي ل ـكــوادرهــا
ال ــوط ـن ـي ــة س ـ ـ ــواء فـ ــي الـ ـمـ ـج ــال ال ـه ـنــدســي
واإلنشائي أو العقود أو أي مجال متصل.
مــن جــانـبـهــا ،قــالــت مـسـتـشــارة الـتــدريــب
ال ـم ـي ــدان ــي ف ــي ال ـب ــرن ــام ــج اإلن ـش ــائ ــي ريـمــا
الصمصام إن "فترة التدريب الميداني في
م ـش ــروع مــديـنــة ص ـبــاح ال ـســالــم الجامعية
ُيعد لها جدول شامل ومنظم ُيعنى بإرشاد
المتدربين وتوجيهم إلــى أنشطة التدريب

الميداني في االتجاهات المناسبة ،بإشراف
مهندسين متخصصين ذوي خبرة".
وذك ـ ـ ــرت ال ـص ـم ـص ــام ،ل ـ ـ "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،أن
ه ــذا الـ ـج ــدول يـعـمــل ع ـلــى تـحـقـيــق الـعــديــد
م ــن األهـ ـ ــداف ،أب ــرزه ــا دراسـ ــة الـمـخـطـطــات
التعاقدية وتحويلها إلى مخططات تنفيذية
وطــرق تطبيقها بالموقع ،ودراس ــة الطرق
المختلفة والمستخدمة في تنفيذ البرنامج
اإلن ـش ــائ ــي ل ـل ـم ـش ــروع ،إلـ ــى ج ــان ــب دراسـ ــة
الـبــرنــامــج الــزمـنــي لـلـمـشــروع وم ــدى الـتــزام
الـمـقــاول ب ــه ،وفـحــص ال ـمــواد المستخدمة
بالمشروع ومــدى التزام المقاول بالجودة
المطلوبة ،ودراس ــة برامج األمــن والسالمة
للمشروع وتطبيقها ،وإع ــداد المخططات
ً
التصميمية طـبـقــا لـمـتـطـلـبــات ال ـمــالــك مع
مراعاة الكود العالمي.
ولفتت إلــى أن "الـبــرنــامــج اإلنـشــائــي في
ال ـجــام ـعــة س ـي ـبــدأ خ ــال ال ـف ـتــرة م ــن مطلع
أبريل حتى نهاية يونيو المقبلين تدريب
ال ـم ـه ـن ــدس ـي ــن م ـ ــن ج ـم ـي ــع ال ـت ـخ ـص ـص ــات
ال ـه ـنــدس ـيــة وال ـم ــرش ـح ـي ــن م ــن ال ـص ـن ــدوق
ال ـكــوي ـتــي لـلـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة الـعــربـيــة،
مبينة أن ذلك يعتبر النسخة الخامسة من

ً
 11طالبا وطالبة من « »GUSTفي طليعة
المشاركين بمشروع «الكويت تفخر»
ش ـ ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة م ــن
ط ـل ـبــة جــام ـعــة ال ـخ ـل ـيــج لـلـعـلــوم
والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ( )GUSTفــي
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـش ـبــاب
"ال ـكــويــت ت ـف ـخــر" ،الـ ــذي أق ـيــم في
قصر السيف ،برعاية سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد ،في
خطوة تؤكد رعاية سموه للشباب
وتفعيل مشاركاتهم اإليجابية،
وتمكينهم من المساهمة في قيادة
مسيرة التنمية لتحقيق الرؤية
المستقبلية واأله ــداف التنموية
للكويت.
وذك ـ ـ ــرت ال ـج ــام ـع ــة ،ف ــي بـيــان
أم ــس ،أنـهــا كــانــت حــاضــرة بقوة
في هذا المشروع الوطني الكبير
ً
وفعالياته بـ  11طالبا وطالبة هم:
حمود الصقعبي ،ويوسف دشتي،
وعـبــدالـعــزيــز ال ــدرواي ــش ،وشهد
المشعان ،وعائشة الترموم ،وفرح

النجادة :ضرورة توعية الطلبة بتخصصات قطاعي الهيئة

الـتـعــاون بين البرنامج والـصـنــدوق ،وذلــك
ً
ط ـب ـقــا لـتـنـفـيــذ األخـ ـي ــر ال ـمــرح ـلــة ال ـخــاصــة
بالتدريب الميداني المحلي ،بهدف تزويد
الـمـهـنــدسـيــن الـكــويـتـيـيــن حــديـثــي الـتـخــرج
بالمهارات والمعارف الــازمــة ،بما ُيساهم
بشكل مباشر في إكسابهم كل ما هو جديد
في مجال تخصصهم العلمي".
وأكدت أن إدارة البرنامج اإلنشائي تسعى
لتسخير جميع اإلمكانات في سبيل تنمية
ً
م ـهــارات الـمـتــدربـيــن ،الفـتــة إلــى أنــه حرصا
مــن إدارة المشروع على تشجيعهم فإنهم
يـمـنـحــون ش ـه ــادة تـثـبــت اج ـت ـيــازهــم فـتــرة
ً
التدريب الميداني على أرض المشروع طبقا
لتخصصاتهم العلمية.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال ب ــاح ــث دك ـ ـت ـ ــوراه فــي
الهندسة الميكانيكية حسين ا لـفــا ضــل إن
االس ـت ـفــادة الـكـبـيــرة مــن الـمـهـنــدسـيــن ذوي
الـ ـخـ ـب ــرات ال ـع ــال ـم ـي ــة ال ـق ــائ ـم ـي ــن ع ـل ــى ه ــذا
ً
الصرح الضخم ،متمثال بجهاز االستشاري
والمقاول ،ساهمت بشكل كبير في استكمال
أبـ ـح ــاث ــه ورس ــالـ ـت ــه الـ ـخ ــاص ــة بــال ـه ـنــدســة
ً
الميكانيكية ،مؤكدا أنه اكتسب خبرة قوية
في معايشة بيئة العمل الحقيقية.

المشاركون في مشروع «الكويت تفخر»
الصقر ،وشريفة الغانم ،وزينب
األرب ـ ــش ،وح ـ ــوراء ع ـلــي ،ورحـيــل
الحداد ،وعبدالعزيز الصانع ،كما
شــاركــت الطالبة س ــارة المرهون
ضمن فريق كفو التطوعي المنظم
للحفل ال ـخ ـتــامــي ،الـ ــذي حضره

صــاحــب الـسـمــو .مــن جـهـتــه ،أكــد
رئيس الجامعة د .وليد بوحمرا
أن مـشــاركــة هــذا الـعــدد مــن طلبة
" "GUSTتـعــد مـفـخــرة للجامعة،
"وتؤكد تميز طلبتنا في مختلف
ً
الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات" ،مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن

"مساهمتهم اإليجابية تشير إلى
خطوة في مسيرة التنمية لتحقيق
رؤي ـ ـ ـ ــة سـ ـم ــو األمـ ـ ـي ـ ــر ب ـ ـضـ ــرورة
االه ـت ـم ــام بــال ـش ـبــاب ،وف ــي إط ــار
الخطة الموضوعة لتحقيق رؤية
الكويت – ."2035

فيصل متعب

كـ ـشـ ـف ــت عـ ـمـ ـي ــدة الـ ـقـ ـب ــول
وال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل ف ـ ـ ــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
ا ل ـعــا مــة لـلـتـعـلـيــم التطبيقي
والتدريب د .رباح النجادة،
أن  96م ــدر س ــة ث ــا ن ــو ي ــة مــن
مـ ـ ـ ــدارس ال ـب ـن ـي ــن والـ ـبـ ـن ــات
شــار كــت فــي مـعــرض القبول
والتسجيل األول المقام في
ك ـل ـي ــة ال ـت ــرب ـي ــة األس ــاسـ ـي ــة-
بـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــات ،داعـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة ج ـ ـم ـ ـيـ ــع
الـ ـم ــدارس ف ــي ك ــل الـمـنــاطــق
الـتـعـلـيـمـيــة لـلـمـشــاركــة فـيــه،
لما يتيحه من التعرف على
التخصصات ا لــدرا سـيــة في
الهيئة ،والمجاالت العملية
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــاحـ ـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـطـ ـ ــاب بـ ـع ــد
التخرج.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــادة ،ف ــي
تصريح ،صباح أ مــس ،على
هــا مــش المعرض ا لــذي أقيم
بالتعاون مع وزارة التربية،
ض ــرورة تــوعـيــة الـطـلـبــة بــأن
الهيئة تضم قطاعين؛ األول
قطاع الكليات بتخصصاتها
ال ـم ـت ـع ــددة ،وال ـث ــان ــي ق ـطــاع
ا لـتــدر يــب ،وأن كــل تخصص
ل ـ ـ ــه م ـ ـت ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــات وشـ ـ ـ ـ ـ ــروط،
لـيـصـبــح ل ــدى ال ـط ـل ـبــة وعــي
وفـ ـ ـك ـ ــر عـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــال الـ ـ ــذي
يناسب قدراتهم وميولهم.
ومـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـب ـ ـ ـهـ ـ ــا ،قـ ــالـ ــت
الـ ـمـ ـسـ ـج ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــام لـ ـعـ ـم ــادة

المضف والنجادة خالل الجولة في المعرض
الـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــول وال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل ف ــي
ال ـه ـي ـئــة ك ــوث ــر درويـ ـ ــش ،انــه
" تــم فتح بــاب التحويل بين
الـ ـكـ ـلـ ـي ــات والـ ـمـ ـع ــاه ــد وف ــق
ال ـ ـشـ ــروط وال ـ ـضـ ــوابـ ــط م ــدة
أس ـب ــوع ـي ــن ،وس ـي ـت ــم إع ــان
نـتــا ئــج ا لـتـحــو يــل مــع نتائج
الثانوية العامة".

التسجيل المبكر
وأع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت دروي ـ ـ ـ ـ ـ ــش أن ـ ــه
سيتم فتح تسجيل الشعب
ال ـم ـب ـك ــر ل ـل ـف ـص ــل الـ ــدراسـ ــي
األول لـلـطـلـبــة ا لـمـسـتـمــر يــن
 20ا ل ـج ــاري ،و سـيـحــدد لكل

طالب  3مواعيد للتسجيل،
وستكون هناك فترة إيقافات
ود يـنــا مـيـكـيــة سـلـســة بحيث
ي ـس ـت ـط ـيــع ال ـط ــال ــب ال ـتــوجــه
لـلـقـســم الـعـلـمــي لـفـتــح مـقــرر
يحتاج إليه ليكمل تخرجه
أو عمليته الدراسية.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت "انـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ن ـ ـ ــزود
طلبة الثانوية بالشروحات
وال ـك ـت ـي ـب ــات الـ ـخ ــاص ــة بـكــل
كلية ومعهد ،ليعرفوا مــاذا
سيدرسون ،وما مميزات كل
ت ـخ ـص ــص؟ وم ـ ـ ــاذا سـيـعـمــل
خريجوه في سوق العمل؟".

ورشة «استخدام تكنولوجيا األغشية» بـ «األسترالية»
ن ـظ ـمــت ال ـك ـل ـيــة األس ـت ــرال ـي ــة
ف ــي ال ـكــويــت ورشـ ــة ع ـمــل حــول
"استخدام تكنولوجيا األغشية
المستدامة ا قـتـصــاد يــا لتحلية
ال ـ ـم ـ ـيـ ــاه" بـ ـحـ ـض ــور ن ـخ ـب ــة مــن
الـ ـضـ ـي ــوف مـ ــن ج ـم ـي ــع أنـ ـح ــاء
العالم.
وقـ ــام مــركــز الـبـحــث العلمي
لـ ــدى ال ـك ـل ـيــة بـتـنـظـيــم ال ــورش ــة
تـحــت رعــايــة مــؤسـســة الـكــويــت
لـلـتـقــدم الـعـلـمــي ،وكـ ــان الـهــدف
منها الجمع بين األكاديميين
والـمـهـنـيـيــن م ــن ق ـطــاع الـمـيــاه،
للتعرف على أكثر تقنيات المياه
الصديقة للبيئة واالقتصادية
وتطبيقها على معالجة المياه
وإدارتها في الكويت.
وم ـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـي ـ ــن الـ ـمـ ـتـ ـح ــدثـ ـي ــن
الـ ـ ـب ـ ــارزي ـ ــن د .ع ـ ـ ـ ــادل ش ــري ــف،
الحائز جائزة الملكة لعام 2011
للبحوث المائية ،ومدير مركز
أب ـح ــاث الـتـنــاضــح وتطبيقاته
فــي جامعة ســري ،ود .منصور
أحمد المدير باإلنابة لبرنامج

جانب من الورشة
تكنولوجيا تحلية ا لـمـيــاه في
م ــرك ــز أبـ ـح ــاث الـ ـمـ ـي ــاه ،ال ـتــابــع
لـ ـمـ ـعـ ـه ــد الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ل ــأبـ ـح ــاث
ال ـع ـل ـم ـي ــة ،ود .ب ــوي ــا رض ــائ ــي
أسـ ـت ــاذ مـ ـش ــارك ف ــي ال ـه ـنــدســة
الـمـيـكــانـيـكـيــة بـجــامـعــة ي ــورك-
كـ ـن ــدا ،وب ــاح ــث ف ــي م ـج ــال علم
السوائل الدقيقة.
وشدد د .شريف على أهمية
دور الـعـلــم والـتـكـنــولــوجـيــا في

ت ـح ـق ـيــق األمـ ـ ــن الـ ـم ــائ ــي ،الف ـتــا
إلــى "ان الـمــاء وال ـغــذاء والطاقة
أهم السلع األساسية لوجودنا
وب ـق ــائ ـن ــا" ،ومـ ــن ب ـي ــن ال ـح ـلــول
التي ركز عليها للحصول على
إم ــدادات جديدة من المياه هي
تحلية ا لـمـيــاه قليلة الملوحة
والمياه المالحة.
وتـطــرق إلــى شــرح استخدام
عملية األغشية لتحلية المياه،

وكـيــف ينمو فــي جميع أنـحــاء
العالم.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،وصـ ـ ــف ع ـم ـيــد
ك ـل ـي ــة الـ ـهـ ـن ــدس ــة لـ ـ ــدى ال ـك ـل ـيــة
األسـتــرالـيــة بالكويت د .محمد
عبدالنبي ورش ــة الـعـمــل بأنها
ناجحة ،وشكر المتحدثين على
مساهماتهم في هذا الملتقى.

األنصاري« :التربية» بيت
خبرة ّ
يخرج أجيال المستقبل
أك ــد مــديــر جــامـعــة الـكــويــت ،د .حسين األن ـص ــاري ،أن كلية
التربية هــي بيت خـبــرة يــزخــر بــالـكـفــاء ات الـتــي تـخـ ّـرج أجيال
ا ل ـم ـس ـت ـق ـبــل ،مـضـيـفــا أن م ـج ــال اإلدارة ا ل ـت ــر ب ــو ي ــة بمختلف
تخصصاتها يأتي في أولوية التخصصات التربوية ،مشيرا
إلــى أهمية القيادة العلمية السليمة التي بدورها تقي مهنة
التعليم من العشوائية ،ألنها تنطلق من قواعد وركائز علمية،
فهي من جانب بناء علمي ،ومن جانب آخر دليل إلدارة نظام
التربية وإدارة المدرسة والصف.
جاء ذلك خالل تنظيم الكلية مؤتمر الكويت الدولي العلمي
األول فــي اإلدارة والـتـخـطـيــط ال ـتــربــوي ،بــرعــايــة وح ـضــور د.
األنصاري في فندق سيمفوني -السالمية.
وقال عميد "التربية" ،د .بدر العمر ،إن محاور المؤتمر تؤكد
مــدى حــرص الكلية على مواكبة الـتـطــورات فــي مجال اإلدارة
ً
التربوية ،مبينا أن المؤتمر سيناقش  11مـحــورا على مدى
يومين أهمها اإلدارة الـتــربــويــة واإلدارة التعليمية واإلدارة
ال ـمــدرس ـيــة واق ـت ـصــاديــات الـتـعـلـيــم وال ـس ـلــوك الـتـنـظـيـمــي في
المؤسسات التعليمية ،إلى جانب القانون التربوي ودور اإلدارة
والتخطيط التربوي في ميدان التربية الخاصة.

اختتام «مكافحة الفساد»
بـ «الحقوق» بإعالن توصياته
اختتمت كلية ا لـحـقــوق في
ج ــامـ ـع ــة الـ ـك ــوي ــت م ــؤت ـم ــره ــا
السنوي ،الذي نظمته بعنوان
"م ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد :ت ـحــديــات
وحـلــول استراتيجية" برعاية
رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك ،بإعالن
مجموعة من التوصيات التي
من شأنها مكافحة الفساد.
وذك ـ ـ ـ ــر ال ـ ـب ـ ـيـ ــان ال ـخ ـت ــام ــي
ل ـ ـل ـ ـمـ ــؤ ت ـ ـمـ ــر أن أ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز هـ ـ ــذه
الـتــوصـيــات "ال ــدع ــوة إل ــى سن
تشريع خاص للتعاون الدولي
واسترداد الموجودات ،وتجريم
ال ـف ـس ــاد ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـخــاص
وأحـكــام الرقابة في الشركات،
وتـ ـج ــري ــم رش ـ ـ ــوة ال ـمــوظ ـف ـيــن
العموميين األجانب وموظفي

المؤسسات الدولية العمومية،
وت ـف ـع ـي ــل ال ـ ـ ـ ــدور ال ـم ــؤس ـس ــي
لـ ـم ــراقـ ـب ــة الـ ـفـ ـس ــاد ك ــال ـج ـه ــاز
المركزي للمناقصات".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان أن
ال ـت ــوص ـي ــات ت ـض ـم ـنــت أي ـضــا
"الــدعــوة إلــى النظر في تفعيل
قـ ــانـ ــون ال ـت ـش ــري ــع ال ـضــري ـبــي
كــوسـيـلــة لتتبع زي ــادة الــدخــل
وال ـمــراق ـبــة ،وم ـحــاربــة الفساد
بتطبيق العدالة والمساواة في
المجتمع حتى ال يلجأ الفرد
إلى الطائفية والفئة بديال عن
الدولة ،إضافة إلى تفعيل رقابة
األداء مع ربط هذه الرقابة مع
الخطة العامة للدولة ،وإيجاد
آلية محاسبة فعالة في مواجهة
متخذي القرار".

ةديرجلا
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«البلدي» يرفض تحويل قطعة  5بخيطان لـ «استثماري»
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محليات

العسعوسي يكرم  5مديري نيابات

علي حسن

جانب من جلسة المجلس البلدي أمس

إحالة تغيير مسمى
«أبو فطيرة الحرفية»
لـ «أسواق القرين»
إلى الجهاز التنفيذي
لمزيد من الدراسة

رفـ ــض ال ـم ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي في
جلسته االعتيادية أمس برئاسة
أ ســا مــة العتيبي طلبا لتحويل
ا لـقـطـعــة  5بمنطقة خـيـطــان من
سكن خاص إلى استثماري.
وواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ،خ ـ ــال
ال ـج ـل ـس ــة ،ع ـل ــى ط ـل ـب ــات وزارة
األوقـ ـ ـ ــاف ب ـتــوس ـعــة م ـس ـجــد فــي
القطعة  4بمنطقة مبارك الكبير
إض ــاف ــة إل ـ ــى ت ـخ ـص ـيــص مــوقــع
مسجد ومواقف سيارات بمنطقة

عبدالله الـمـبــارك مقابل القطعة
 9وت ـخ ـص ـي ــص م ــوق ــع مـسـجــد
ومـ ــواقـ ــف لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات وم ـن ـط ـقــة
خدمات بالوفرة الزراعية.
ك ـمــا واف ـ ــق ع ـلــى ط ـلــب وزارة
الكهرباء والماء بإضافة طابقين
(ثــالــث وراب ــع) إلــى مبنى تدريب
موظفي الــوزارة البالغ مساحته
 13000متر مربع ضمن موقعها
بمنطقة صـبـحــان ,ووافـ ــق على
طـلـبـهــا تـخـصـيــص م ـس ــار مـيــاه

لتوفير التغذية بالمياه لقطاعي
( a4و )a5بمدينة "صباح األحمد"
البحرية.
وواف ـ ــق الـمـجـلــس كــذلــك على
طلب وزارة األشـغــال تخصيص
مـ ـس ــار م ـق ـت ــرح ل ـم ـي ــاه رب ــاع ـي ــة
الـمـعــالـجــة بـصـفــة مــؤقـتــة ضمن
الساحة المحصورة بين الدائري
ال ـ ـسـ ــادس وال ـ ـحـ ــدود الـشـمــالـيــة
لمدينة صباح السالم الجامعية
ف ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـش ــدادي ــة تـنـفـيــذا

لـلـعـقــد ال ـم ـب ــرم ،وإنـ ـش ــاء حــزمــة
أعمال لمواقف السيارات العلوية
والمالجئ العامة (الجزء الغربي)
لمشروع المدينة الجامعية.
وأحــال إلــى الجهاز التنفيذي
كـ ـت ــاب م ـح ــاف ــظ م ـ ـبـ ــارك ال ـك ـب ـيــر
السابق الفريق أول أحمد الرجيب
بشأن الموافقة على تغيير مسمى
منطقة "أبو فطيرة الحرفية" إلى
منطقة "أس ـ ــواق ال ـقــريــن" لمزيد
من الدراسة.

ً
العسعوسي متوسطا المكرمين والمحامين العامين
ك ـ ـ ـ ــرم الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ال ـ ـ ـع ـ ـ ــام ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار ض ـ ـ ــرار
العسعوسي ،أمــس ،كــا مــن مدير نيابة شــؤون
اإلع ــام والمعلومات والنشر محمد الغمالس،
ومــديــر نيابة األح ــداث نــاصــر السميط ،ومدير
نـيــابــة ال ـم ـخــدرات وال ـخ ـمــور خــالــد الـطــاحــوس،
وم ــدي ــر ن ـيــابــة الـ ـش ــؤون ال ـت ـجــاريــة عـبــدالـعــزيــز
الربيعان ،ومدير نيابة الفروانية وليد الحسن.

ً
ويأتي هذا التكريم تقديرا لهم ولدورهم الفعال
إنجاز القضايا ،ولعطائهم
والمتميز في سرعة
ّ
المشهود وتعاونهم البناء مع أعضاء النيابة
العامة تحقيقا لرسالتها في المجتمع.
وتـمـنــى الـمـسـتـشــار الـعـسـعــوســي ف ــي نهاية
اللقاء ،الذي حضره المحامون العامون بالنيابة
العامة ،التوفيق للمكرمين في جميع أعمالهم.

تأجيل إزالة المخيمات إلى أول أبريل العنزي :االجتماع الحكومي لمناقشة «الطرق» يعزز الشفافية

أحمد المنفوحي

أقرت لجنة المخيمات الربيعية في بلدية الكويت لعام 2019-2018
تأجيل البدء في إزالة المخيمات الربيعية إلى األول من أبريل المقبل
بعد أن كان مقررا إزالتها في  16مارس الجاري.
وأعلنت اللجنة في بيان صحافي أمس أن قرار التأجيل جاء عوضا
عن الفترة التي أرجئ البدء بالسماح بإقامة المخميات في موعدها
المحدد سابقا من كل عام نظرا لتعرض البالد لهطول أمطار غزيرة
في نوفمبر الماضي.
وأضــافــت أن مقترح التأجيل جــاء بناء على توصية مقترحة من
المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي إلفساح المجال أمام
المواطنين من أصحاب المخيمات ،وتعويضا لهم عن الفترة السابقة
في بداية الموسم .ودعت اللجنة أصحاب المخيمات إلى االلتزام بفترة
التخييم المحددة في التمديد األخير واالهتمام بنظافة موقع المخيم
حفاظا على البيئة ،مؤكدة أن عمليات إزالة المخيمات ستنطلق مطلع
الشهر المقبل.

«نووي العدان» يطور طباعة
ثالثية األبعاد للبروستاتا
●

عادل سامي

أع ـلــن مــديــر منطقة األح ـم ــدي الـصـحـيــة د.
عبداللطيف الـسـهـلــي تـطــويــر ن ـمــوذج ثالثي
األبعاد لبروستاتا اإلنسان المدمجة مع ورم
ســرطــانــي ألول م ــرة فــي الـكــويــت بقسم الطب
النووي بمستشفى العدان ،وذلك بهدف رؤية
الـبــروسـتــاتــا مــن مـنـظــور  360درج ــة لتقديم
التشخيص الدقيق ألمراض البروستاتا.
وذكــر السهلي فــي تصريح صحافي أمس
أن ذلــك يـهــدف الــى نقلة نوعية فــي الخدمات
الصحية بمستشفى العدان ،مشيرا الى ان من
قام بعمل هذه التقنية هو د .مايكل معصومي،
والفريق التابع له بقسم الطب النووي تحت
إشراف رئيسة القسم د .إيمان الشمري.

من جانبها ،أكدت د .الشمري أن هذا التطوير
يـعــد ج ــزء ا مــن األنـشـطــة البحثية المستمرة
لـتـحـسـيــن ال ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـيــة ب ـق ـســم الـطــب
ال ـن ــووي ،مـشـيــرة إل ــى أن ه ــذا الـتـطــويــر شمل
انشاء نموذج حاسوبي ثالثي األبعاد لمريض
مصاب بسرطان البروستاتا ،بحيث يمكن رؤية
البروستاتا من منظور  360درجة.
ب ــدوره ،قــال د .معصومي المتخصص في
الفيزياء الطبية إن الطباعة الثالثية األبعاد
لديها تأثير كبير في مجال الرعاية الصحية
م ــع ق ــدرت ـه ــا ع ـلــى تــوف ـيــر ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
الشخصية والحلول الفعالة من حيث التكلفة.
وكشف عــن االنتهاء مــن اللمسات االخيرة
لتطوير نموذج كمبيوتر ثالثي األبعاد لقلب
المريض وهو جاهز حاليا للطباعة الثالثية.

مؤتمر مكافحة األمراض المعدية
في أمكنة العمل ينطلق السبت
دعــا رئـيــس مؤتمر مكافحة
األم ـ ـ ــراض ال ـم ـعــديــة ف ــي أمـكـنــة
الـ ـعـ ـم ــل ،م ــدي ــر إدارة ال ـص ـحــة
الـ ـمـ ـهـ ـنـ ـي ــة د .أحـ ـ ـم ـ ــد ال ـش ـط ــي
العاملين في المنشآت الصحية
ال ـ ــى الـ ـتـ ـع ــرف ع ـل ــى ال ـم ـخــاطــر
المهنية ا لـتــي قــد تقابلهم في
محيط عملهم وكيفية رصدها
والوقاية منها.
وقــال الشطي فــي تصريح
صحافي أمس إلعالن انطالق
أع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر الـ ـسـ ـب ــت
ال ـم ـق ـبــل ت ـح ــت رع ــاي ــة وزي ــر
الصحة د .باسل الصباح ،إن
المؤتمر تنظمه إدارة الصحة
المهنية ،بالتعاون مع منظمة
الـ ـصـ ـح ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة وك ـل ـي ــة

الصحة العامة ومشاركة من
العديد من الجهات المحلية
والخارجية.
وأوضح أن هذا المؤتمر هو
األول مــن نــوعــه وال ــذي يتطرق
الى األمراض المعدية في أمكنة
العمل ،ويهدف الى إلقاء الضوء
ع ـلــى ط ــرق م ـكــاف ـحــة االم ـ ــراض
المعدية وتثقيف العاملين في
مجاالت الصحة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــي إل ـ ـ ـ ــى أن
ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر يـ ـشـ ـه ــد ب ــرن ــامـ ـج ــا
عـلـمـيــا حــافــا يـشـمــل أك ـثــر من
 30ورقــة علمية يلقيها كوكبة
م ــن ال ـم ـحــاضــريــن م ــن منظمة
الصحة العالمية ووزارة الصحة
بالكويت والـسـعــوديــة ومصر،

وم ـ ـ ــن كـ ـلـ ـي ــة الـ ـصـ ـح ــة الـ ـع ــام ــة
بجامعة الـكــويــت وكـلـيــة الطب
بجامعة اإلسكندرية.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ع ـ ـ ـضـ ـ ــوة الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
ال ـع ـل ـم ـي ــة ل ـل ـم ــؤت ـم ــر د .خ ـلــود
ا ل ـ ـف ـ ـضـ ــا لـ ــة مـ ـ ـش ـ ــار ك ـ ــة اإلدارة
فـ ــي ورش ـ ـ ــة م ـت ـخ ـص ـصــة ح ــول
األمـ ــراض الـمـنـقــولــة عــن طريق
ال ــدم ،معتبرة ان هــذه المسألة
تـعــد تـحــديــا لـلـقـطــاع الـصـحــي.
وأوض ـ ـحـ ــت أن ال ــوخ ــز ب ــاإلب ــر
والتعرض للدم وسوائل جسم
المريض المختلفة اثناء الرعاية
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ي ـ ـش ـ ـكـ ــان م ـخ ــاط ــر
حقيقية للجسم الطبي.

«مستقبل وطن» تثمن التبرع باألعضاء
الحركة نظمت ندوة «صحة المجتمع مسؤولية الجميع»
أك ـ ــد رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ــزراع ــة
االعضاء د .مصطفى الموسوي ،اهمية توعية
الـمـجـتـمــع بــالـتـبــرع بــاالع ـضــاء س ــواء الـتـبــرع
الجزئي الــذي يتم مــن خالله استغالل عضو
واح ــد مــع االحـتـفــاظ بالعضو اآلخ ــر كالكلى
خالل فترة الحياة ،والنوع الثاني بعد الوفاة
لمساعدة المرضى المحتاجين.
ودع ــا الـمــوســوي ،فــي كلمة لــه ،خــال نــدوة
"صـحــة المجتمع مـســؤولـيــة الـجـمـيــع" والـتــي
نظمتها حركة مستقبل وطــن إلــى االستفادة
مــن زراع ــة االع ـضــاء الرئيسية فــي الجسم ما
يسهم في تغطية النقص الهائل مع ضــرورة
تـسـلـيــط وس ــائ ــل االع ـ ــام ع ـلــى ه ــذه الــرســالــة
االنسانية التي ذكــر بعض علماء الدين انها
من الصدقات الجارية.
وب ــدوره ،طــالــب نــائــب مــديــر مستشفى ابن
سـيـنــا و م ــد ي ــر مستشفى ا لـسـيــف د .محمود
دش ـت ــي ،ب ــإع ــادة هـيـكـلــة ال ـن ـظــام ال ـص ـحــي مع

فصل كثير من القطاعات عن الوزارة لتسهيل
المراقبة وتحسين جودة الخدمات الصحية.
ومـ ــن ج ـه ـتــه ،اكـ ــد مـمـثــل ح ــرك ــة مستقبل
وطــن م .حسن البحراني ،ان االنـجــاز الفريد
بمستشفى جابر االحمد يلخص التحديات
التي نواجهها وكيفية التغلب عليها كتأهيل
ا ل ـكــوادر الطبية المتخصصة لتشغيل هذا
المرفق التاريخي واالستفادة من الخبرات
العالمية لتشغيل نظام الالمركزية لتطوير
وادارة الصحة.
وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ــى تـ ـج ــرب ــة الـ ـت ــأمـ ـي ــن ال ـص ـح ــي
للمتقاعدين وضرورة مراجعة العقود المبرمة
وت ـعــديــات ـهــا ل ـت ـفــادي اخ ـطــائ ـهــا ،داع ـي ــا الــى
االهتمام بالصحة الوقائية للمجتمع لحمايته
مــن ا لـفـيــرو ســات العالمية المنتشرة وتقليل
التكلفة.

حمود العنزي

أشـ ـ ـ ـ ــاد ع ـ ـضـ ــو الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــدي ح ـ ـ ـمـ ـ ــود ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي
بـ ـنـ ـت ــائ ــج االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع الـ ـ ــذي
تــرأ ســه سـمــو ر ئـيــس مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــخ ج ـ ــاب ـ ــر
الـمـبــارك حــول االسـتـعــدادات
ال ـح ـكــوم ـيــة ل ـل ـبــدء ف ــي خـطــة
تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء
وصيانة الطرق في البالد.
و ق ـ ـ ـ ــال ا لـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــزي إن ع ـق ــد
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ب ـ ـهـ ــذا ال ـم ـس ـت ــوى
ل ـم ـنــاق ـشــة م ــوض ــوع إص ــاح
وص ـيــانــة ال ـط ــرق ف ــي ال ـبــاد
ي ــؤك ــد ع ـ ــزم ال ـح ـك ــوم ــة عـلــى

ح ـ ـ ـ ــل ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذري ل ـ ـل ـ ـم ـ ـش ـ ـك ـ ـلـ ــة،
ً
واه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــا عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
عـ ــال ب ــال ـم ــوض ــوع ،ويـكـشــف
عـ ـ ــن ت ـ ــوج ـ ــه ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ف ــي
إ صــدار قــرارات حازمة تجاه
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـس ـ ـب ـ ـب ـ ـيـ ــن ،س ـ ـ ـ ـ ــواء م ــن
موظفي الدولة او المقاولين،
م ـت ــو ق ـع ــا ان ي ـت ــم ا س ـت ـب ـعــاد
مـ ـ ــزيـ ـ ــد م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات ع ــن
مـنــاقـصــات ال ــدول ــة ،وات ـخــاذ
معايير متشددة فــي تأهيل
المقاولين.
وأ ضــاف أن كلمة المبارك
أن ا ل ـط ــرق ه ــي مـلــك لـكــل من

يسير عليها تمثل مكاشفة
وم ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــارحـ ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــدي
للمشكلة بكل حزم وشفافية،
وهـ ــو ن ـهــج س ـت ـكــون ل ــه آث ــار
إ ي ـج ــا ب ـي ــة ع ـل ــى اداء جـمـيــع
الوزارت والجهات الحكومية.
و قـ ــال ال ـع ـنــزي إن تـصــدي
الـحـكــومــة لـمـشـكـلــة الـحـصــى
المتطاير والخلل في بعض
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرق ب ـ ـ ـهـ ـ ــذا الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــزم يـ ـ ـع ـ ــزز م ـ ـبـ ــدأي
الشفافية والمحاسبة اللذين
تنتهجهما ا لـحـكــو مــة ،و هــو
رسـ ـ ــالـ ـ ــة لـ ـجـ ـمـ ـي ــع الـ ـجـ ـه ــات

ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــة واألج ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــزة
البيروقراطية في ا لــدو لــة أن
تتخذ أعلى در جــات اإلنجاز
واإل تـقــان في العمل ،لتجنب
المحاسبة الحازمة.

زوايا ورؤى
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الملتقى األول لألسرى
الكويتيين
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
مبادرة رائعة يقودها األخ الفاضل الضابط األسير ناصر سالمين
إلقــامــة الملتقى األول لــأســرى الكويتيين المطلق سراحهم بعد
تحرير الكويت ،حيث سيتم تنظيم أول ملتقى لألسرى في تاريخ
الكويت يوم  ٢٦مارس المقبل ،ولمدة ثالثة أيام برعاية من المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،وهي رعاية مستحقة وواجبة على
كل مؤسسات الدولة.
قصص األسرى الكويتيين أثناء الغزو العراقي  ١٩٩١ -١٩٩٠أغرب
من الخيال ،إنها حوادث وروايات أشبه بالتي كنا نراها في األفالم
السينمائية عن الحروب العالمية ،لكنها من بطولة أبناء الكويت
ورجالها الذين يحق لنا أن نفتخر بهم ،وأن نوثق هذه الحقبة المريرة
من حياتهم لننقلها لألجيال تتوارثها بكل فخر واعتزاز ،ليعلموا
كم بذل الكويتيون من أرواحهم وأعمارهم وحياتهم فداء لوطنهم
وأهلهم وقضيتهم العادلة.
األخ ناصر سالمين أحــد أولـئــك األس ــرى األبـطــال الــذيــن عاشوا
تجربة األسر داخل المعتقالت العراقية فترة الغزو بأكملها ،حتى
أبلغوا بإطالق سراحهم في  ٢٦مارس  ١٩٩١من بعقوبة ،ثم نقلوا
إلى عرعر في المملكة السعودية يوم  ٢٧مارس ،ثم عادوا لوطنهم
الغالي يوم  ٢٨مــارس ،لتأتي هذه المناسبة بالتاريخ نفسه الذي
سيقام فيه الملتقى بإذن الله في قاعة أحمد العدواني في ضاحية
عبدالله السالم.
سيحفل الملتقى بفعاليات مميزة ولقاءات مفتوحة مع األسرى
األبطال واالستماع منهم مباشرة لتجربتهم العظيمة ،وكذلك عرض
للمقتنيات المحتفظ بها من حياة االعتقال واألسر ،ومجموعة رائعة
ُ
ً
من الصور التي التقطت سرا للكويتيين داخل المعتقالت لتوثق
حياتهم اليومية وتكاتفهم وتعاهدهم في تلك الظروف القاهرة،
كما ستعرض مؤلفات وكتب ووثائق ومجالت تاريخية تتحدث عن
الغزو العراقي للكويت وأيام التحرير .لدينا تاريخ كويتي مشرف،
ولدينا قصص عظيمة يحق لنا الفخر بها ،ولدينا رجال صادقون
قدموا تضحيات ّ
ٌّ
فحري بنا أن نشهر هذا التاريخ،
جمة للوطن وأهله،
ونتداوله ونرفع رؤوسنا به ،وما قصص األسر واالعتقال في الغزو
العراقي إال قطعة فاخرة من ذلكم التاريخ ّ
البراق.
إني أناشد المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والوسائل
اإلعــامـيــة ،وأنــاشــد كــل المخلصين فــي وطني دعــم هــذا الملتقى،
والـحــرص على إنجاحه ليقام بشكل سـنــوي ،كما أطــالــب مجلس
الوزراء الموقر بقبول اقتراحي بتخصيص يوم  ٢٨مارس من كل عام
(يوم عودة األسرى للكويت) ليكون يوم األسير الكويتي ،نستذكر فيه
بطوالت أبناء الكويت ،ونغرس فيه قيمة الوالء والتضحية والعطاء
للوطن ولقضاياه العادلة .والله الموفق.

ةديرجلا

•
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edhafat@aljarida●com

د .حسن عبدالله جوهر

عودة إلى صفحة الذكريات

hasanjohar@hotmail.com

موعد جديد مع اإلرهاب!
ً ً
قد تكون جريمة نيوزيلندا عمال فرديا
ال يتجاوز عدد منفذيه أربعة إلى خمسة
أشخاص ،لكنها بكل المقاييس فعل
منظمً قد تم اإلعداد والتخطيط له
مسبقا واإلعالن عن تنفيذه قبل وقوعه،
واألخطر من ذلك الترويج له في
بعده الفكري وفلسفته العنصرية التي
تصدح بالتعبير عن الكراهية واالنتقام
التاريخي.
الجريمة اإلرهابية الـقــذرة في نيوزيلندا
التي استهدفت مجموعة من األبرياء واآلمنين
وهم يستعدون ألداء صالة الجمعة قد ال تكون
مستغربة رغم بشاعتها وتوقيتها ومكانها
ً
ً
ً
فــي أكـثــر ال ــدول اس ـت ـقــرارا وأم ـنــا وتسامحا،
أل نـهــا تــأ تــي نتيجة لتنامي ثقافة الكراهية
والتطرف اليميني فيما يعرف بالمجتمعات
الغربية بعد عقود من الديمقراطية وحقوق
اإلنسان والتباهي بقيادة العالم الحر ،وفتح
األب ــواب لهجرة الماليين مــن شعوب العالم
الــذيــن هــربــوا مــن ال ـجــوع والـفـقــر والـحــرمــان
السياسي ،وانـخــرطــوا فــي كــل أشـكــال العمل
ً
ب ـ ــدءا ب ــال ــوظ ــائ ــف ال ـم ـتــواض ـعــة وال ـخــدم ـيــة
ً
وانتهاء بأعلى المواقع العلمية والتكنولوجية
وحتى السياسية في هذه البلدان.

السفير يوسف عبدالله العنيزي

ً
ً
قــد تـكــون جريمة نيوزيلندا عـمــا فــرديــا
ال يـتـجــاوز ع ــدد مـنـفــذيــه أرب ـعــة إل ــى خمسة
أشخاص ،لكنها بكل المقاييس فعل منظم قد
ً
تم اإلعداد والتخطيط له مسبقا واإلعالن عن
تنفيذه قبل وقوعه ،واألخطر من ذلك الترويج
له في بعده الفكري وفلسفته العنصرية التي
ت ـصــدح بــالـتـعـبـيــر ع ــن ال ـكــراه ـيــة واالن ـت ـقــام
ً
التاريخي ،وأخيرا التباهي بالمظلة السياسية
لمروجي هذه النزعة الشعبوية ،وعلى رأسهم
الرئيس األميركي دونالد ترامب الذي خصه
المجرم األسـتــرالــي بــاالســم واعـتـبــره الملهم
لفكره وفعلته النكراء.
حادثة المسجدين في نيوزيلندا ،مدمية
ً
لـلـقـلــوب ومـثـيــرة لــألــم ،لكنها تفتح أبــوابــا
كثيرة ال تخلو من نقد الذات ،ومنها السؤال:
لماذا هجرة المسلمين من ديارهم ،وبهذا الكم
العددي الكبير؟ فقد كان شهداء المسجدين
من العديد من الجنسيات العربية واإلسالمية
الــذيــن دفـعـهــم ال ـعــوز والـظـلــم وال ـحــاجــة إلــى
العيشة الـكــريـمــة لــانـتـقــال إل ــى آخ ــر الــدنـيــا،
وهذه قضية قد ال تقل في مرارتها وبشاعتها
عن جريمة القتل المروعة ،بل إنها شكل من
أش ـكــال اإلره ـ ــاب عـنــدمــا تـتـعـمــد الـحـكــومــات
تطفيش ف ـلــذات أك ـبــادهــا مــن أرض ـهــم وبني
جـنـسـهــم ،وك ــم م ــن هـ ــؤالء ال ـم ـهــاجــريــن لـقــوا
حتفهم على شــواطــئ نيوزيلندا وأستراليا
وأوروبا خالل السنوات الماضية.
الـ ـقـ ـضـ ـي ــة األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى تـ ـكـ ـم ــن فـ ـ ــي األفـ ـ ـك ـ ــار
المنحرفة والمتطرفة لبعض المحسوبين

على المسلمين ممن شــار كــوا بشكل مباشر
في تشويه سمعة اإلسالم وأتباع هذا الدين،
وارتكبوا المجازر والجرائم اإلرهابية بشكل
ً
منظم وأحيانا برعاية حكومية حتى من الدول
ً
ً
الغربية ،وإذا كان اإلرهاب فعال مشينا ال تحده
حدود وال انتماء الضحية وال جنس الجناة،
ف ــإن مــا جـنـتــه أي ــدي اإلرهــاب ـي ـيــن المسلمين
ـرات ج ــري ـم ــة ن ـي ــوزي ـل ـن ــدا،
يـ ـف ــوق م ـ ـ ـ
ـرات وم ـ ـ ـ ـ ٍ
ً
وخ ـصــوصــا مــداه ـمــة الـمـســاجــد وتـفـجـيــرهــا
وقتل المصلين فيها ،ولم تسلم المساجد في
السعودية والكويت والبحرين ومصر وسورية
واليمن وتونس وغيرها من الدول اإلسالمية
كـبــاكـسـتــان وأف ـغــان ـس ـتــان وإنــدون ـي ـس ـيــا من
عمليات مشابهة ،كما أن العمليات اإلرهابية
التي ارتكبها المحسوبون على اإلســام في
أنحاء العالم ،رغــم قبحها وإدانتها ،إال أنها
ال تقارن بالمجازر المروعة على نطاق غير
محدود في عالمنا العربي واإلسالمي.
ً
وأخـ ـ ـي ـ ــرا ،ال ي ـم ـكــن إنـ ـك ــار ال ـج ـه ــود ال ـتــي
تتبعها بعض الدول حتى الغربية منها في
مواجهة التطرف بما في ذلك تطرف أبنائها
كرد فعل لتبعات الفكر األصولي والعنصري،
ولكن األب الروحي لمنفذ جريمة نيوزيلندا
المدعو برينتون تارنت هو من ندفع له مئات
المليارات من الــدوالرات في وقت ال يكف عن
اب ـتــزازنــا والـهـجــوم علينا بــأقـبــح الـعـبــارات،
ويحرض عملنا بفكره الشعبوي العنصري،
فمن نـعــزي إذا مــا تـجــدد علينا اإلره ــاب كل
مرة؟!

ً
لقد ابتعدت قليال عن الحديث عن ذكريات العمل الدبلوماسي
ً
الذي مارسته على مدى سبعة وثالثين عاما ،وفي مجتمعات قد ال
ً
ً
تختلف في طبيعتها بل تتعارض ،فقد كنت سفيرا مقيما أو محاال
في أربع عشرة دولة تمتد على مساحة العالم ،ولعل أكثرها إثارة
فترة غزو واحتالل الكويت الغالية من قبل النظام العراقي السابق،
وكنت حينها أتولى رئاسة البعثة الدبلوماسية في جمهورية
ً
الجزائر الشقيقة تلك الفترة التي واجهنا فيها أوقاتا صعبة امتدت
من التهديدات بخطف األوالد وتفجير المنزل إلى اقتحام السفارة
وتدمير محتوياتها ،وقد نجوت من ذلك الحادث برعاية من الله،
ولكن كل ذلك لم يمنعنا من التحرك وبقوة على تلك الساحة على
اتساعها ،وذلــك بإقامة المعارض وال ـنــدوات ،بل قمنا بتأسيس
ً
حزب مدعوم من السفارة مما أتاح لنا قدرا واسعا للتحرك ،ولعل
قمة ذلك التحرك كانت الزيارة التي قام بها الوفد الشعبي برئاسة
العم الفاضل أحمد السعدون "بو عبدالعزيز".
في ظل تلك األوضاع ومن أجل المحاولة لمواجهة ذلك الشارع
الجارف فقد قمت بزيارة العديد من الشخصيات الوطنية منها
الرئيس أحمد بن بله والسيد يوسف بن خــده والسيد األخضر
اإلبراهيمي وبعض رؤساء األحزاب مثل الشيخ عباس مدني رئيس
جبهة اإلنقاذ الوطني اإلسالمية ،والشيخ محفوظ نحناح رئيس
حزب حماس الجزائرية ،وفي ظل ما تتناقله األنباء حول األوضاع
في الجزائر وهذه المظاهرات الشعبية المعارضة لتجدبد الترشيح
للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة فقد عادت إلى الذهن تلك األمسية
من عام  1990أثناء فترة االحتالل الغاشم ،حيث قمت باالتصال
بالرئيس بوتفليقة ،وكان في شبه عزله سياسية ،وأبديت له رغبتي
ً
بزيارته ،وقد رحب مشكورا وقد قمت بزيارته في شقته في منطقة
حيدرة استمر اللقاء ما يقارب الساعة ،وتميز بالود والصراحة،
ً
حيث أكــد أن األوض ــاع فــي الخليج لــن تستمر طــويــا ،وستعود
الكويت دولة حرة كما كانت.
واآلن في ظل ما تشهده الجزائر من حراك ومظاهرات يجعلنا
نتساءل :هل وصلت عواصف الربيع العربي إلى الجزائر ،بل يبدو
أن بعض الشرر قد انتقل إلى الناحية الثانية من أوروبا وخصوصا
فرنسا ،والمؤلم في األمــر أن القيادات العربية بــدأت في تخويف
شعوبها مما يحدث في الــدول األخــرى ،فبدأت القيادة السورية
تخوف الشعب بما يحدث في اليمن من تمزيق للدولة ،وفي اليمن
تخوف الشعب مما يحدث في ليبيا ،وفي مصر يتم تخويف الشعب
مما يحدث في السودان ،وهكذا حتى تكتمل الدائرة التي ال نعرف
مبتداها من منتهاها ،لك الله أيها الوطن العربى الكبير.
وحفظ الله الكويت وقيادتها وأهلها من كل سوء ومكروه.

إلى متى؟

اآلن وصــل هــذا التساؤل إلــى "البريد" ،هــذه اإلدارة التي كانت
ً
ومــا زال ــت ج ــزءا مــن تــاريــخ الــوطــن ،ف ــأول رســالــة بــريــديــة مرسلة
من الكويت يعود تاريخها إلى الرابع من مــارس  ،1750وقد قام
بإرسالها ممثل شركة الهند الشرقية اإلنكليزية في مدينة البصرة
ً
بعد هروبه منها إلى الكويت هربا من السلطات العثمانية ،وكانت
تلك الرسالة موجهة إلى أحد القساوسة في مدينة حلب السورية،
ً
يشرح فيها مشكلته مع شركته ،وما زال أصل هذه الرسالة محفوظا
في األرشيف الهولندي.
وقد بدأ أول بريد رسمي في الكويت عام  1904في عهد الشيخ
مـبــارك الكبير ،وأول طابع بــريــدي صــدر عــام  ،1947وكــان يحمل
صورة المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح ،وبعد هذا التاريخ
أال تستحق هذه اإلدارة قليال من االهتمام ومراعاة العديد من فئات
المجتمع ،وذلك بدل هذا اإلهمال؟ إذ يبرز تساؤل تعانيه العديد
من مؤسسات وإدارات ووزارات الدولة ،وهو :إلى متى؟

ديفيد إغناتيوس*

الشعبويون يتصارعون في كال الحزبين
أطلق نائب الرئيس السابق ديك تشيني الدعابة األشد قساوة التي
قد يذكرها جمهوري عن سياسة ترامب الخارجية حين قال إنها "تبدو
أقرب إلى أوباما منها إلى رونالد ريغان".
من الواضح أن هذه المقارنة غير دقيقة ،ولكن يمكننا أن نؤكد أن
تشيني أحد الجمهوريين القالئل الذين ال يخشون ترامب هذه األيام،
فقد أدلــى تشيني بسلسلة من التعليقات الجارحة المماثلة خالل
محادثة كان ُيفترض أال تكون للنشر مع نائب الرئيس بنس خالل
لقاء في "سي آيلند" بجورجيا قبل أيام نظمه معهد المشروع األميركي
(.)American Enterprise Institute
ّ
تكشف لنا تعليقات تشيني أننا نشهد اليوم ما قد يشكل عملية
إعادة اصطفاف سياسية في الواليات المتحدة لم يعد معها بعض
ً
تصنيفاتنا السياسية صالحا ،فثمة جناح شعبوي في كال الحزبين
مــع تعبير تــرامــب وبـعــض الديمقراطيين التقدميين عــن مخاوف
ً
متشابهة عموما بشأن اإلفراط في توسع الواليات المتحدة في العالم
وعدم إنصاف النظام العالمي القائم.
ً
ثمة جناح تقليدي أيضا في كال الحزبين يدعم النظام العالمي
الذي قادته الواليات المتحدة "التشينية" وشبكات تحالفاته واتفاقاته
التجارية ،وقد تجسدت هذه المقاربة التقليدية بالدعوة المشتركة التي
وجهتها قبل أيام رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بلوزي
وزعيم األكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى
أمين عام حلف شمال األطلسي ينس ستولتنبرغ للمشاركة في جلسة
مشتركة للكونغرس .ال شك أن االختالف شاسع بين نسخة الرجل
الغني المتنمرة التي يقدمها ترامب عن الشعبوية ونسخة سيناتور
فيرمونت بيرني ساندرز التقدمية المتعاطفة .وعلى نحو مماثل،
ً
ً
تبدو نسخة بلوزي من "الدولية" أقل تشددا وتوجها نحو الدفاع مما
ً
يتبناه ماكونيل ،لكن عالم السياسة يبدو محيرا اليوم ألن تصنيفات
ً
اليسار المعتادة ال تنطبق عليه دوما ،فهل التجارة الحرة ليبرالية أم
متحفظة؟ وماذا عن "الدولية" أو حماية الخصوصية؟
لطالما كانت السياسات األميركية تتأثر بالشخصيات أكثر من
ً
بالعقائد ،وعندما نفكر في الحقب نالحظ أنها تتبع عادة
تأثرها
ّ
رؤساء ،فقد مثل جورج واشنطن حقبة الفدرالية ،في حين جسد أندرو
جاكسون هجوم الحزب الديمقراطي القوي على النخب ،كذلك أنشأ
أبراهام لنكولن الحزب الجمهوري العصري خالل الحرب األهلية ليعيد
ثيودور روزفلت صوغه في الحقبة التقدمية ،أما فرانكلن روزفلت فأنشأ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ائتالفا ديمقراطيا جديدا وأسس ريغان ائتالفا جمهوريا جديدا.
ُ
ولكن هل يعتبر ترامب شخصية انتقالية مماثلة؟ أشك في ذلك،
فيبدو أق ــرب إلــى رمــز للفوضى السياسية الــراهـنــة الـتــي نعيشها
ال مـهـنــدس اصـطـفــاف سـيــاســي جــديــد ،إال أن ــه يمثل عــامــة تنبئ
بالتغيير في نظامنا الحزبي .قاد ترامب إحدى حركات التمرد األكثر
ً
نجاحا في عالم السياسة األميركي ،فقد ّ
دمر المؤسسة الجمهورية
ً
القائمة ،مطيحا بالمجموعة الجمهورية من المرشحين الرئاسيين
ً
ً
في عام ّ ،2016
وقدم ترامب أداء تمييزيا غريبا ،لكنه أنه أشعل حماسة
ً
الحضور .على غرار الجمهوريين يخشى الديمقراطيون اليوم حزبا
قاعدته في حالة اضـطــراب ،ومــن األمثلة على ذلــك حاكم كــولــورادو
السابق جون هيكنلوبر ،مقاول سابق أسس قاعدة من الحزبين في
ً
ّ
واليته ،فهو يشكل مثال الديمقراطي العصري إال أنه بدا متناقضا قبل
ّ
أيام خالل برنامج  Morning Joeعلى قناة  MSNBCعندما سأله المقدم
ً
ً
جو سكاربورو عما إذا كان "اشتراكيا" أو "رأسماليا" ،وأثناء مشاهدة
رده بدا لي أن الديمقراطيين يخشون اإلساءة إلى داعمي ساندرز بقدر
ما يخاف الجمهوريون معارضة ترامب.
ربما يتمتع ساندرز بالحماسة والجاذبية التقدمية الكافيتين
ليجعل من "االشتراكية الديمقراطية" استراتيجية رابحة في عام ،2020
وال شك أنه يحظى بشعبية كبيرة في القاعدة الديمقراطية ،فقد أظهرت
ً
ً
استطالعات الرأي أنه يحقق تقدما متواصال خالل الشهرين الماضيين،
في حين يراوح معظم المرشحين اآلخرين مكانهم.
ً
لكنني سأفاجأ كثيرا إذا نجح ساندرز في بلوغ البيت األبيض ،ألن
الديمقراطي الذي يستطيع هزيمة ترامب يجب أن يتحلى بشخصية
ً
بارزة ومطمئنة أيضا ،وأن يحظى بدعم ديمقراطيي الطبقة العاملة،
ويثير حماسة الناخبين الشبان.
يشمل َمــن يستوفون الـشــروط السابقة (فــي خريطتي الذهنية
على األقــل) السيناتور مايكل بينيت ،والسيناتورة كاماال هاريس،
والسيناتورة إيمي كلوبوشار ،والـنــائــب سيث مــولـتــون ،والنائب
السابق بيتو أورورك.
ً
تشبه األنظمة السياسية النظريات العلمية ،فيظهر فيها أحيانا
الكثير من العناصر الشاذة التي ال تالئم البنية القائمة ،فتنهار النظرية
وتــولــد نظرية أخ ــرى ،مما يعني فــي العلوم أن نظرية أن "الشمس
تدور حول األرض" تفقد ما يعللها ،وأن األدلة تبرهن صحة العكس،
أما في السياسة فتتشكل أحزاب جديدة أو تكتسب األحزاب القائمة
هوية جديدة .ندخل على األرجح مرحلة مماثلة ،وقد ترتكز صيغة
الديمقراطي الفائز على أن ّ
يقدم ،في وجه مهرجان ترامب الصاخب
ً
ً
ً
ً
القائم على تبجيل الذات ،نظاما سياسيا جديدا متماسكا بصدق.
*«واشنطن بوست»

وزارة التربية واألسرة
والطفل المتنمر

بان كي مون*

إدارة هندسة المناخ وضبطها
إننا بحاجة لالعتراف بأن
مارد هندسة المناخ قد
خرج من قمقمه بالفعل
وبات واقعا ،بل إن إمكانية
تنفيذ ونشر هندسة المناخ
الشمسية من جانب واحد
أصبحت في تزايد كل عام؛
لذا يجب أن يقرر المجتمع
الدولي مسألة تدخله
اآلن ،بوضع قواعد وحدود
واضحة للضبط واإلدارة.

هناك
مناقشات
واسعة بشأن
ما يتحتم
على العالم
فعله للحد من
االرتفاع في
درجة الحرارة
العالمية

ً
يشكل تغير المناخ تهديدا غير مسبوق للبشرية،
وهـ ــو ت ـهــديــد ت ـت ــزاي ــد م ـعــه فـيـمــا ي ـب ــدو احـتـمــالـيــة
انخفاض مستويات المعيشة في العالم بشكل كبير
ً
وواضح خالل فترة حياتنا ،ويسبب ضررا ال حصر
له على المدى البعيد ،وألن معالجة مثل هذا التحدي
الرهيب الذي يتهدد الكوكب بأسره تتطلب أساليب
جذرية ،فقد دارت مناقشات واسعة بشأن ما يتحتم
على العالم فعله في أســرع وقت للحد من االرتفاع
في درجة الحرارة العالمية ،بما ال يتجاوز  1.5درجة
مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
مع ضــرورة اإلبقاء على خفض انبعاثات غازات
االحتباس الحراري الكوكبي كأولوية كبرى ،تقول
الهيئة الحكومية الــدولـيــة المعنية بتغير المناخ
التابعة لألمم المتحدة إن هذا ليس كافيا ،كما يشير
بعض الـخـبــراء اآلن إلــى ض ــرورة تنقية ال ـهــواء من
كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون ،في حين يرى
آخرون أيضا أننا قد نكون بحاجة إلى عكس أشعة
الشمس باتجاه الفضاء لمنح العالم مزيدا من الوقت
لخفض االنبعاثات والتخلص منها.
ً
يـمـثــل كــا االتـجــاهـيــن م ـعــا مــا ُي ـعــرف بهندسة
المناخ ،ومــع تفاقم تأثيرات تغير المناخ ،أضحت
مثل هــذه الخيارات موضع تفكير عــدد متزايد من
صانعي السياسات والعلماء ورواد األعمال بشكل
أكثر جدية من ذي قبل.
لكن ليست لدينا فــي الــوقــت الحالي أدنــى فكرة
عن العواقب الخفية غير المقصودة التي قد تسفر
عن تنفيذ ونشر هذه التقنيات الجديدة ،فقد تكون
الجوانب الخفية لهذا المجهول -ال سيما المتعلقة
بالهندسة المناخية للطاقة الشمسية -بالقدر نفسه
من السوء الــذي تنطوي عليه التحديات المعروفة
والواضحة لتغير المناخ .األدهى من ذلك أن تأثيرات
تلك التقنيات ستتخطى حدود الدول ،كما هي الحال
مع ظاهرة االحتباس الحراري الكوكبي ،مما يضع
المهمشين -وأع ـنــي بهم الضعفاء وال ـف ـقــراء -على
خطوط المواجهة األولى ،كما تجازف تلك التقنيات
بمضاعفة وتوسيع نطاق تهديدات السلم واألمــن
الدوليين ،مثل شح الموارد والهجرة القسرية بسبب
المناخ .لهذا تطالب منظمة الشيوخ ،التي تتشكل
من مجموعة من قادة العالم المستقلين ،المجتمع
الدولي باالتفاق على إطار لإلدارة الصارمة لهندسة
المناخ وتنفيذه دون تأجيل ،ويجب أن يكون مثل هذا
النظام التخاذ القرار شفافا وقائما على المشاركة
والمحاسبة ،كما ينبغي أن يشمل أص ــوات أولئك
األكثر تأثرا ،مع تمكين كل الجهات المعنية الحكومية
وغـيــر الحكومية مــن فـهــم تـلــك التقنيات الـجــديــدة
بأوضح وأكمل صورة ممكنة لمساعدتها في اتخاذ
قرارات أكثر تبصرا.
لقد أدركنا منذ الثورة الصناعية أن التكنولوجيا
ليست عالجا لكل داء ،وأنها ال تكون سببا لتقدم
َ
وتـ ـط ــور رف ــاه ـي ــة اإلن ـ ـسـ ــان إال ع ـنــدمــا ُي ـع ــط ــى كل
ال ـم ـتــأثــريــن ب ـهــا فــرصــة ال ـم ـشــاركــة ف ــي تـطــويــرهــا،
وينطبق هذا االعتبار باألخص على هندسة المناخ،
ألن معرفتنا بتلك التقنيات وتأثيراتها تظل محدودة
وقاصرة.
مــن حسن الطالع أن تـكــون هـنــاك جـهــود جارية
بالفعل لعالج هــذا األم ــر ،إذ ستنظر جمعية األمــم

أ .د .فيصل الشريفي
المتحدة للبيئة -وهــي أعـلــى هيئة فــي الـعــالــم لها
سلطة ات ـخــاذ قـ ــرارات خــاصــة بقضايا البيئة -في
إمكانية إط ــاق عملية عالمية لتعلم علم هندسة
ال ـم ـنــاخ وإدارتـ ـ ــه ،وإلدراك تـلــك ال ـغــايــة ق ــد تطالب
الـجـمـعـيــة بـتـقـيـيــم عــال ـمــي ش ــام ــل لـتـلــك الـتـقـنـيــات
الناشئة ،بإتاحة منصة مشتركة للمعرفة لكل الدول
على السواء.
يمثل هذا الفهم المشترك خطوة أولى مهمة نحو
ضمان أن تكون القرارات المتعلقة باستخدام هندسة
الـمـنــاخ مــن عــدمــه مــرتـكــزة عـلــى م ـبــادئ الـمـســاواة
والعدالة والحقوق الشاملة ،وتلك هي القيم األساسية
التي ينص عليها اتفاق باريس للمناخ الذي جرى
توقيعه ع ــام  2015وأهـ ــداف التنمية الـمـسـتــدامــة،
وكالهما تبنته األمم المتحدة خالل واليتي كأمين
عام لألمم المتحدة.
ُ
ت َعد األمم المتحدة الكيان األقدر على استيعاب
وتبني متطلبات إطار اإلدارة والضبط التي نحتاجها
اآلن ،إذ تـعــد الـعـمـلـيــات م ـت ـعــددة ال ـجــوانــب لــأمــم
المتحدة السبيل الوحيد الذي يمكن من خالله ضمان
أال تكون التكنولوجيا المناخية وطرق تطبيقها حكرا
على دول بعينها ،وهذا أمر حيوي لالستدامة البيئية
واألمن الدولي ورفاهية أجيال المستقبل في مختلف
أنحاء العالم .وقد عبر كثيرون عن قلقهم إزاء هذه
القضية ،خاصة في المنتديات الدولية ،فهم يخشون
أن تكون ذريعة ومدخال ألفكار شديدة الخطورة ،وأن
يكون جذب االنتباه إلى تلك التقنيات في حد ذاته
سبيال لتخفيف الضغوط الهادفة لخفض االنبعاثات.
أتفهم هــذه المخاوف وأتفق مع أصحابها على
حتمية أن تظل أولــويــاتـنــا الجامعة مـتــركــزة على
خفض االنبعاثات ،وإنهاء استخدام الوقود األحفوري
بكل أشـكــالــه ،وتشجيع تـحــول اقـتـصــادي خــال من
الـكــربــون ،متأقلم مــع تغير الـمـنــاخ ،يـكــون اإلنـســان
محور اهتمامه .بيد أننا بحاجة أيضا لالعتراف بأن
مارد هندسة المناخ قد خرج من قمقمه بالفعل وبات
واقعا ،بل إن إمكانية تنفيذ ونشر هندسة المناخ
الشمسية من جانب واحد أصبحت في تزايد كل عام؛
لذا يجب أن يقرر المجتمع الدولي مسألة تدخله اآلن،
بوضع قواعد وحدود واضحة للضبط واإلدارة ،وإال
سيتيح للقوى الدولية الفاعلة الفرصة لألخذ بزمام
المبادرة وخلق أمر واقع لبقية البشر.
سيكون من الخطأ تجاهل هذه القضية ،بل ينبغي
لـلـعــالــم ،ب ــدال مــن ذل ــك ،أن يــركــز عـلــى تعلم المزيد
من خــال طــرق مختلفة ،بما في ذلــك العملية التي
ستطلقها جمعية األمــم المتحدة للبيئة ،كي يفهم
المدى الكامل للخيارات المطروحة ويقيم مخاطرها
وفقا ألفضل المعلومات المتاحة.
إن كيفية فهم التقنيات الثورية الجديدة والتحكم
فيها لمصلحة البشرية جمعاء يعد مــن األسئلة
المصيرية في عصرنا ،ولن تغفر لنا األجيال القادمة
إذا أخفقنا في اإلجابة عنه بصورة مقنعة.
* نائب رئيس منظمة الشيوخ ،وقد شغل
منصب األمين العام لألمم المتحدة في الفترة من
 2007إلى  ،2016وقبلها كان وزيرا لخارجية كوريا
الجنوبية.
«بروجيكت سنديكيت»2019 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

faisal.alsharifi@hotmail.com

هناك سلوكيات كثيرة دخيلة على المجتمع ،بعضها
تعود أسبابه إلى غياب الرقابة األسرية على ما يشاهده
األطفال والمراهقون من ألعاب ومسلسالت ساهمت
بشكل كبير في انتشار ظاهرة العنف ،واألمثلة
ّ
كثيرة ومتعددة ،تناولها الكثير من الكتاب وأصحاب
االختصاص ،ولكن ال حياة لمن تنادي.
ب ـعــد ان ـت ـش ــار مـقـطــع ف ـيــديــو لـطـفــل صـغـيــر ف ــي الـمــرحـلــة
االبتدائية يقوم بضرب زميله في دورة المياه بهذه الغلظة
ً
ّ
والحدة ،واستخدامه ألفاظا بذيئة ،ثم يأتي آخر ليصور مقطع
فيديو للطالب نفسه وهو يتسامح مع الطالب المعتدى عليه،
في إشارة إلى أن القضية قد طويت وانتهت مع قبلة الرأس.
هذه الحادثة تذكرني باستجواب الدكتور سعد الشريع
الـعــازمــي الـمـقــدم لــأسـتــاذة نــوريــة الصبيح وزي ــرة التربية
والتعليم الـعــالــي فــي عــام  ،2008وإل ــى الـمـحــور الــرابــع منه
(االعتداء على ثوابت وقيم المجتمع) ،حيث استدل الشريع
عـلــى ضـعــف اإلج ـ ــراءات الـتــي اتـخــذتـهــا الـ ــوزارة فــي معاقبة
الطالبة التي قامت بتدنيس الـقــرآن الكريم ،وشطب بعض
ســوره ،ورسم صليب في إحدى صفحاته ،باإلضافة لكتابة
عبارات غير الئقة.
التذكير بهذه الحادثة يأتي من باب مقارنة اإلجراءات التي
اتبعتها الــوزارة آنذاك مع اإلجــراءات التي قامت بها الوزارة
الحالية مع هذه الحادثة ،وما تنوي القيام به لضمان عدم
تكرار مثل هذه الحوادث داخــل المدارس بفتح ملف التنمر
على مصراعيه ،وإيجاد حلول جذرية لهذا السلوك المشين.
المشكلة فــي التفسير السطحي للبعض بوصف مــا قام
به الطفل بأنه تصرف طفولي ،وأن قضية محاسبة الطفل
متروكة إلدارة الـمــدرســة هــو استخفاف وتغافل عــن قضية
ً
ً
ً
أخالقية سلوكية تحمل في طياتها نفسا عنصريا وطائفيا
ً
قبليا كان الطفالن ضحية لثقافة عززها المجتمع من خالل
ً
تبنيه بعض الممارسات السيئة ،بدال من نشر روح التسامح
والتعايش السلمي بين أفراده.
ظاهرة التنمر طالت الكثير من المجتمعات ،وهي منتشرة
بـيــن فـئــات الـشـبــاب والـمــراهـقـيــن ،فـكــم جــريـمــة حصلت راح
ضحيتها شباب في عمر الزهور بسبب (خزة) أو لمجرد كلمة
غير مقصودة ،أو ألن أصوله العرقية والدينية من تلك الدولة،
لكن عند وصولها إلــى طفل صغير وفــي هــذا العمر فاألمر
يحتاج إلى وقفة مجتمع ،وإلــى تفعيل دور األســرة الغائب،
وإلــى إعــادة النظر فيما تقدمه المدارس من مناهج لتعزيز
ثقافة التواضع والتسامح والقبول.
هناك سلوكيات كثيرة دخيلة على المجتمع ،بعضها تعود
أسبابه إلى غياب الرقابة األسرية على ما يشاهده األطفال
والمراهقون من ألعاب ومسلسالت ساهمت بشكل كبير في
انتشار مثل هذه الظواهر ،واألمثلة كثيرة ومتعددة ،تناولها
ّ
الكثير من الكتاب وأصحاب االختصاص ،ولكن ال حياة لمن
تنادي.
في الختام ما قامت به وزارة التربية من قرارات حتى هذه
اللحظة محل تقدير ،لكن يظل بــاب معالجة ظاهرة التنمر
وغيرها من الظواهر السلبية داخل أسوار المدرسة وخارجها
هو األهم ،وهو ما يتطلب تضافر الجهود.
ودمتم سالمين.
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ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ  ٤٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ...وﻣﻜﺎﺳﺐ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات

ً ً
أﺳﻬﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﺤﻘﻖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﻴﺮا وﺗﺪﻋﻢ »اﻷول« و»اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ« ﺑﻘﻮة
ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﻛﺴﺎ اﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ ﻣﺆﺷﺮات
أﺳﻮاق دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ
اﻻرﺗﻔﺎع ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮات
ﺑﻘﻴﺎدة ﺳﻮﻗﻲ اﻹﻣﺎرات ﺑﻨﺴﺐ
ﻓﺎﻗﺖ .٪١.٥

ﺳ ـﺠ ـﻠــﺖ ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮات ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺔ
ارﺗـ ـﻔ ــﺎﻋ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼت أﻣ ــﺲ،
ﺣـ ـﻴ ــﺚ ارﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﻊ ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮ اﻟـ ـﺴ ــﻮق
اﻟ ـﻌ ــﺎم ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  0.41ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
ﺗﻌﺎدل  22.12ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  5372.87ﻧﻘﻄﺔ ،وﺳﻂ
ﺳـ ـﻴ ــﻮ ﻟ ــﺔ ﺑ ـﻠ ـﻐ ــﺖ  39.5ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن
دﻳـﻨــﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  214ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت
ﻣــﻦ ﺧــﻼل  6272ﺻﻔﻘﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ
رﺑﺢ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.26ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻫــﻲ  15ﻧﻘﻄﺔ،
ﻣ ـﻘ ـﻔــﻼ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى 5689.3
ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ،ﺑ ـﺴ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ ﺑ ـﻠ ـﻐ ــﺖ 33.1
ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ،وﺑـﻜـﻤـﻴــﺔ اﺳـﻬــﻢ
ﻣ ـﺘــﺪاو ﻟــﺔ ﺑﻠﻐﺖ  104.4ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺳﻬﻢ ،ﻧﻔﺬت ﻋﺒﺮ  2951ﺻﻔﻘﺔ،
وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ارﺗـ ـﻔ ــﻊ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟ ـﺴ ــﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.78ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺗﻌﺎدل  37.19ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  4778.84ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  6.3ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ
أﺳ ـﻬ ــﻢ ﻣ ـﺘ ــﺪاوﻟ ــﺔ ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ 109.5
ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ ﺳـﻬــﻢ ﻧ ـﻔــﺬت ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
 3321ﺻﻔﻘﺔ.

ﻋﻮدة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
ﺳـ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺎ ،وﺑ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺪ ﻣـ ـﻀ ــﻲ
ﺟﻠﺴﺘﻴﻦ ﻓـﻘــﻂ ﻣــﻦ ﺑـﻌــﺪ دﺧــﻮل
ﺳ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ ﻓ ــﻮﺗ ـﺴ ــﻲ راﺳ ـ ـ ــﻞ ،اﻟ ـﺘــﻲ
رﻓ ـﻌــﺖ اﻟـ ـﺘ ــﺪاوﻻت ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﺧـ ـ ــﻼل ﺟ ـﻠ ـﺴ ــﺔ ﻳـ ـ ــﻮم اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﻴــﺲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺳﻌﺎر ،ﺣﻴﺚ

ﻟﻢ ﺗﻌﻘﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻨﻲ اﻷرﺑــﺎح
ﺳـ ــﻮى ﺟ ـﻠ ـﺴــﺔ واﺣـ ـ ـ ــﺪة ،ﻟـﺘـﻌــﻮد
ﻣ ـﺠــﺪدا أﻣ ــﺲ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟ ـﺸــﺮاء،
وﺗـ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺰ ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺳـ ـﻬ ــﻢ اﻟ ــﻮﺳ ــﻂ
واﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴــﺮة ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻄــﺎع اﻟـﺒـﻨــﻮك
ﻛـﺒـﻨــﻚ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ وﺑ ــﺮﻗ ــﺎن وﻛــﺬﻟــﻚ
ورﺑ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﺘ ــﺮﻗ ــﺐ اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع
ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارﺗ ـ ـ ــﻪ ﻳ ــﻮم  20ﺧــﻼل
اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ ،وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ أﺳ ـﻬــﻢ اﻟـﻘـﻄــﺎع
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ ﻛــﺎﻟـﺒـﻨــﻚ
اﻷﻫ ـﻠــﻲ اﻟ ــﺬي ﻋــﺎﻧــﻰ ﻛـﺜـﻴــﺮا ﻋــﺎد

»اﻟﺴﻌﻮدي« ﻳﺴﺠﻞ أﻋﻠﻰ إﻏﻼق
ﻓﻲ  ٣ﺳﻨﻮات وﻧﺼﻒ
أﻧﻬﻰ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ،
ﻋﻠﻰ ارﺗ ـﻔــﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻨﺪ 8653
ً
ﻧﻘﻄﺔ ) 90 +ﻧـﻘـﻄــﺔ( ،ﻣﺴﺠﻼ أﻋـﻠــﻰ إﻏ ــﻼق ﻓﻲ
ﻧﺤﻮ  3ﺳﻨﻮات وﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ،وﺳﻂ ﺗﺪاوﻻت
ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ  3.7ﻣﻠﻴﺎرات رﻳﺎل.
وﺑــﺪأت أﻣــﺲ ،اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻟﻀﻢ اﻟﺴﻮق
اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدي ﻟـﻤــﺆﺷــﺮي »ﻓــﻮﺗـﺴــﻲ راﺳـ ــﻞ« و»إس
آﻧﺪ ﺑﻲ داو ﺟﻮﻧﺰ« ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ
أﺳﻌﺎر اﻹﻗﻔﺎل ﻟﻴﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ً
وﺷ ـﻬ ــﺪت اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ ارﺗ ـﻔ ــﺎﻋ ــﺎ ﻷﻏ ـﻠــﺐ اﻷﺳـﻬــﻢ
اﻟـﻤـﺘــﺪاوﻟــﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺳﻬﻤﺎ »ﺳــﺎﺑــﻚ« و»ﻣـﺼــﺮف
ً
اﻟــﺮاﺟـﺤــﻲ« ﺑﻨﺤﻮ  1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻨﺪ  125رﻳــﺎﻻ
و 100.60رﻳـ ــﺎل ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ وأﻧ ـﻬ ــﺖ أﺳـﻬــﻢ
»اﻻﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻻت اﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ« و»ﺑـ ـﻨ ــﻚ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎض«
و»اﻟـﺴـﻌــﻮدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ« و»ﻣ ـﻌــﺎدن« و»ﺳﺎﻣﺒﺎ«
و»ﻛـ ـﻴـ ــﺎن اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ« و»ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﺻ ــﺎﻓ ــﻮﻻ«
ﺗﺪاوﻻﺗﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺮاوح ﺑﻴﻦ
 1و 4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وارﺗﻔﻊ ﺳﻬﻢ »زﻳــﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ« ﺑﻨﺤﻮ  2ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻨﺪ  10.40رﻳــﺎﻻت ،ﻣﺴﺠﻼ أﻋﻠﻰ إﻏﻼق
ﻓ ــﻲ ﻧـﺤــﻮ ﻋــﺎﻣ ـﻴــﻦ ،وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻗ ــﺪ أﻋﻠﻨﺖ
اﺳﺘﺤﻮاذﻫﺎ ﻋﻠﻰ  100ﻣﻴﻐﺎﻫﻴﺮﺗﺰ ﻣﻦ اﻟﻨﻄﺎق
ا ﻟ ـﺘــﺮددي  3.5ﻏﻴﻐﺎﻫﻴﺮﺗﺰ ﺑﻘﻴﻤﺔ  624ﻣﻠﻴﻮن
رﻳﺎل.
وﺗﺼﺪرت أﺳﻬﻢ »اﻟﺨﻀﺮي« و»أﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ«
و»ﻋﻨﺎﻳﺔ« ارﺗﻔﺎﻋﺎت أﻣﺲ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﺼﻮى.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،أﻛﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ »ﺗ ـ ـ ــﺪاول« ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟ ـﺤ ـﺼــﺎن أن
ﺗــﺮﻗ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻤــﺆﺷــﺮات

اﻟ ـﺜــﻼﺛــﺔ »ﻓــﻮﺗ ـﺴــﻲ راﺳ ـ ــﻞ« و» «S&Pو»ﺟـ ــﻲ ﺑﻲ
ﻣﻮرﻏﺎن« ﺳﺘﺪﺧﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺑـ 20ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﺎﻣﻠﺔ أو »ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺸﻄﺔ«.
وأوﺿﺢ اﻟﺤﺼﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ »اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ« ،أن
ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺴﻮق ﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻮﺗﺴﻲ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﺳﻴﺪﺧﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺑﺤﺪود اﻟ ـ  5ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر،
»ﺗﻤﺜﻞ  500ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ،
وﻫ ــﺬا ﻣــﺎ دﺧــﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓــﻲ ﻣ ــﺰاد إﻏ ــﻼق ﺟﻠﺴﺔ
ﺗﺪاوﻻت اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ«.
وﻗﺎل» :اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻛﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ
ﺳ ـ ـ ــﻮاء أﻓـ ـ ـ ــﺮاد أو ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت ﻟ ــﻼﻧـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎم ،أو
ً
ﻛﺸﺮﻛﺎت ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق« ،ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﺮات
ﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ ﻫ ــﺬه اﻵﻟ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻻﻧ ـﻀ ـﻤــﺎم إذ ﺳﻴﺘﻢ
ﻃﺮح ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷواﻣﺮ
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺪاول
ﺑ ـﻌــﺪ ﻣـ ــﺰاد اﻹﻏ ـ ــﻼق ﻋ ـﻠــﻰ ﺳ ـﻬــﺮ اﻟـ ـﻤ ــﺰاد ،وﻫ ــﺬا
ً
ﺳﻴﻌﻄﻲ وﻗﺘﺎ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﺰاد اﻹﻏﻼق وأرﻳﺤﻴﺔ
ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻛﻤﺎ أﺷــﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺗﺎﺣﺔ
وﻗــﺖ إﺿــﺎﻓــﻲ ﻓــﻲ ﻣــﺰاد اﻹﻏ ــﻼق ،وﻛــﺬﻟــﻚ إﺗﺎﺣﺔ
اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟــﻰ ﻃــﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺸﺘﻘﺎت
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،وﺗﺸﻐﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
ً
اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ ،ﻛــﺎﺷ ـﻔــﺎ أﻧ ــﻪ ﺳـﻴـﺘــﻢ اﻹﻋـ ــﻼن ﺧــﻼل
اﻷ ﺳـﺒــﻮﻋـﻴــﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋــﻦ اﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻟﺘﺪاول اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت وﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﺮأي اﻟﻌﻤﻮم ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ.

وارﺗ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻊ ﺧ ـ ـ ــﻼل ﺟـ ـﻠـ ـﺴ ــﺔ أﻣ ــﺲ
ﺑــﺄﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  4ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ واﻟﺒﻨﻚ
اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎري ،ﻟ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ـﻄ ــﺮ ﻗـ ـﻄ ــﺎع
اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﺗ ـﻌــﺎﻣــﻼت اﻟ ـﺴــﻮق وﻳــﺪﻋــﻢ
اﻷداء واﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻛﺒﻴﺮ،
وﻳﺮﻓﻌﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﺮﻳﺒﺔ
ﻣـ ــﻦ  40ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ،وﻫ ــﻲ
أﻋﻠﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻟـﺘــﺪاوﻻت اﻟﺴﻮق
ﺧــﻼل ﻫــﺬا اﻟـﻌــﺎم إذا اﺳﺘﺜﻨﻴﻨﺎ
ﺟـ ـﻠـ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﺨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ،

وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﻎ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺑﺎﻟﻠﻮن
اﻷﺧﻀﺮ ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻛﺒﻴﺮة.
وﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺠــﺎﻧــﺐ اﻵﺧـ ــﺮ ،ﻛﺴﺎ
اﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ ﻣﺆﺷﺮات أﺳﻮاق
دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ،ﺣـﻴــﺚ اﻻرﺗ ـﻔ ــﺎع ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺑﻘﻴﺎدة ﺳﻮﻗﻲ
اﻹﻣ ـ ــﺎرات ﺑﻨﺴﺐ ﻓــﺎﻗــﺖ  1.5ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،واﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣﻦ  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺳ ـﺠ ــﻞ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟ ـﺴ ــﻮق

»رﻳﻢ« ﺗﻄﺮح  ٣١ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ
واﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻤﺰاد ﻋﻠﻨﻲ
ﺗﻌﻘﺪ ﺷﺮﻛﺔ رﻳﻢ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺰادا ﻋ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎرﻳـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ــﻲ 25
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎري ﻓ ــﻲ ﻗ ــﺎﻋ ــﺔ ﺑ ــﺪرﻳ ــﺔ
ﺑـﻔـﻨــﺪق اﻟـﺠـﻤـﻴــﺮا ،ﻟﺒﻴﻊ 31
ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻣ ـﺘ ـﻨ ــﻮﻋ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟـﻔـﻨـﻴـﻄـﻴــﺲ
واﻟﻤﻬﺒﻮﻟﺔ واﺷﺒﻴﻠﻴﺔ.
وﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﺨ ـﺼ ــﻮص،
ﻗـ ـ ــﺎل ﻣـ ــﺪ ﻳـ ــﺮ إدارة ا ﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎر
ﺑ ـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﻣ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺎري
ا ﻟ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻲ ،إن »ر ﻳ ـ ـ ـ ــﻢ
اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎرﻳـ ـ ــﺔ« دأﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺖ ﻋ ـﻠ ــﻰ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ا ﻟ ـﻤ ــﺰادات اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ،
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ـﻄ ــﺮح ﻣـ ــﻦ ﺧــﻼﻟ ـﻬــﺎ
ﻗ ـﺴ ــﺎﺋ ــﻢ ﺳ ـﻜ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻨــﻮﻋــﺔ
ﺗ ـﻨ ــﺎﺳ ــﺐ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ ﺷ ــﺮاﺋ ــﺢ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ
اﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴ ــﻦ
اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺣـ ـ ـﺜـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﻋـ ـ ـ ــﻦ ﻓـ ــﺮﺻـ ــﺔ
ﻣ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﺼ ــﻮل ﻋـﻠــﻰ
»ﺑﻴﺖ اﻟﻌﻤﺮ«.
وأ ﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن ا ﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺰاد
ﺳﻴﻀﻢ  31ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ
واﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺜـ ـ ـﻤ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺔ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ
اﻟ ـﻤــﻮاﻗــﻊ واﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﺣــﺎت ﻓﻲ
اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴ ـﻄ ـﻴ ــﺲ واﻟ ـﻤ ـﻬ ـﺒ ــﻮﻟ ــﺔ
واﺷـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ،ﺑ ـﺴ ـﻌ ــﺮ ﻳ ـﺒ ــﺪأ
ﻣــﻦ  225.000دﻳ ـﻨــﺎر ،ﻻﻓﺘﺎ
إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ

ﻣﺸﺎري اﻟﺼﻘﻌﺒﻲ

اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت واﻟـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت
اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺮدﻳ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣ ــﺰاد اﻟـﻘـﺴــﺎﺋــﻢ أو اﻟـﺒـﻴــﻮت
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺨـ ـ ـﺼـ ـ ـﺼ ـ ــﺔ ﻷﻏ ـ ـ ـ ـ ــﺮاض
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺎص ،ﻋ ـﻤ ــﻼ
ﺑ ــﺄﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎدة  230ﻣــﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑــﺎﻟـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ 9
ﻟﺴﻨﺔ .2008

اﻟﻘﻄﺮي ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﻴﺮا ،ﻟﺘﻜﺘﻤﻞ
اﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻀـ ــﺮاء ،وﺗ ـﻨ ـﺘ ـﻬــﻲ
اﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴــﺔ ﺧ ـﻀ ــﺮاء ﻋ ـﻠــﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺴﺒﻌﺔ ،واﻛﺒﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ
ﺗ ـﺤــﺮك ﻣ ـﺤــﺪود ﻷﺳ ـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ
دون ﺗ ـﻐ ـﻴ ــﺮات واﺿـ ـﺤ ــﺔ ،وﻟـﻜــﻦ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻴﻞ اﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺗ ـﻠــﻮﻧــﺖ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻋــﺎت ﺑــﺎﻟـﻠــﻮن

اﻷﺧ ـﻀــﺮ ﻓــﻲ ﺗـﻌــﺎﻣــﻼت ﺟﻠﺴﺔ
أﻣــﺲ ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮات
ﺧـ ـﻤـ ـﺴ ــﺔ ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎﻋـ ــﺎت ﻫ ـ ــﻲ ﺳ ـﻠــﻊ
ا ﺳـ ـﺘـ ـﻬ ــﻼ ﻛـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـ ـ ـ  11.5ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ
وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑـ  11.1ﻧﻘﻄﺔ،
وﺑﻨﻮك ﺑـ  5.8ﻧﻘﺎط ،واﺗﺼﺎﻻت
ﺑ ـ  4.7ﻧ ـﻘــﺎط ،وﺻـﻨــﺎﻋــﺔ ﺑ ــ0.75
ﻧـ ـ ـﻘـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ ،ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﻨ ـ ـﻤـ ــﺎ اﻧـ ـﺨـ ـﻔـ ـﻀ ــﺖ
ﻣ ـ ـ ــﺆﺷ ـ ـ ــﺮات أرﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺔ ﻗـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت
ﻫـ ــﻲ اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ واﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺎز ﺑـ ـ ـ 13.6
ﻧـﻘـﻄــﺔ ،وﻣ ــﻮاد أﺳــﺎﺳـﻴــﺔ ﺑـ ـ 2.4
ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ،وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﺳـﺘـﻬــﻼﻛـﻴــﺔ
ﺑ ـ ـ  1.7ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ،وﻋـ ـﻘ ــﺎر ﺑ ـ ـ 0.49
ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ،واﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮت ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات
أرﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻗـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت ﻫـ ــﻲ ﺗــﺄﻣ ـﻴــﻦ
وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻣﻨﺎﻓﻊ ورﻋﺎﻳﺔ
ﺻﺤﻴﺔ وﺑﻘﻴﺖ دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗﺼﺪر ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ب ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻷﺳ ـ ـﻬـ ــﻢ اﻷﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻗ ـﻴ ـﻤ ــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ
ﺑـﻠـﻐــﺖ ﺗ ــﺪاوﻻﺗ ــﻪ  12.4ﻣـﻠـﻴــﻮن
دﻳﻨﺎر ،وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  3ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،ﺗـ ــﻼه ﺳ ـﻬــﻢ ﺑ ـﻨــﻚ ورﺑ ــﺔ
ﺑـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاول  3.7ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ دﻳ ـﻨ ــﺎر
وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﺛــﻢ ﺳـﻬــﻢ أﻫـﻠــﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﺑـﺘــﺪاول
 3.4ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ،وﺑ ـﻨ ـﻤــﻮ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.78ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وراﺑﻌﺎ
ﺳﻬﻢ وﻃﻨﻲ ﺑﺘﺪاول  2.9ﻣﻠﻴﻮن
دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،وﺑ ـﻨ ـﻤــﻮ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ 0.21
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وأﺧـﻴــﺮا ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ
ﺑﺘﺪاول  2.2ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻘﻲ
ﻣﺴﺘﻘﺮا دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﻣـ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺚ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻷﺳ ـﻬــﻢ
اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻛ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺟـ ــﺎء أوﻻ ﺳـﻬــﻢ
ﺧﻠﻴﺞ ب ،ﺣﻴﺚ ﺗ ــﺪاول ﺑﻜﻤﻴﺔ

ﺑـ ـﻠـ ـﻐ ــﺖ  41.2ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻮن ﺳ ـﻬــﻢ
وﺑ ــﺄرﺑ ــﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ  3ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وﺟﺎء ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺳﻬﻢ اﻷوﻟﻰ ﺑﺘﺪاول
 16.8ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳ ـﻬــﻢ ،وﺑـﺘــﺮاﺟــﻊ
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  1.1ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،وﺟ ــﺎء
ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ ﺑﺘﺪاول 16
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ
 1.7ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،وﺟـ ـ ــﺎء راﺑ ـﻌ ــﺎ
ﺳﻬﻢ أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺘﺪاول 13.4
ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﺳ ـﻬــﻢ وﺑ ـﻨ ـﻤــﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.78ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟــﺎء ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﺳـﻬــﻢ ﺻـﻨــﺎﻋــﺎت ﺑ ـﺘ ــﺪاول 11.5
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ
 3.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ
ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺳﻬﻢ ﺳﻨﺎم ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  13.3ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﺗــﻼه
ﺳﻬﻢ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.9ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻬﻢ أﺳﻤﻨﺖ أﺑﻴﺾ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.8ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وراﺑـﻌــﺎ
ﺳﻬﻢ ك ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 6.6
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ ﻣﻮاﺷﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻛﺎن أﻛﺜﺮ اﻷﺳﻬﻢ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ
ﺳﻬﻢ اﻟﻤﻌﺪات ،ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  11.3ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﺗــﻼه
ﺳ ـﻬــﻢ اﻟ ــﺪﻳ ــﺮة ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  5.5ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛــﻢ ﺳﻬﻢ آﺑــﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ 5
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وراﺑـﻌــﺎ ﺳﻬﻢ اﻟــﺮاي
ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.6ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وأﺧﻴﺮا
ﺳ ـﻬ ــﻢ ع ﻋ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ 3.8
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

»أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل« :ﻧﺴﺘﻬﺪف اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻋﻘﺪت ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﺟﻮﻟﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ
ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
واﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺟﺬب
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ وﻟﻌﺮض
آﺧﺮ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻻﺳﺘﻤﺎع
إﻟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ وآراﺋﻬﻢ ﺣﻮل ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻓﻲ ّ
وﻣﺜﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﻷﺳﻮاق ﻣﺜﻨﻰ اﻟﺼﺎﻟﺢ،
وﻣﺪﻳﺮ إدارة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﻮاق ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي،
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪ ،واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ﺧﻠﺪون اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺧــﻼل ﻫﺬه
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻘﺪ  10اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺘﺎرﻳﺦ  13و14
و 15اﻟﺠﺎري ،وﺗﻐﻄﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮ  ،MSCIوﻛﺎﻧﺖ
ﺟﻤﻴﻊ ردود اﻷﻓـﻌــﺎل واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
أﺛﻨﺚ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺠﺒﺎرة اﻟﺘﻲ
ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ وﺗ ـﻘــﻮم ﺑـﻬــﺎ اﻷﻃـ ــﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺸــﺮوع
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق ،وأﺷــﺎدت ﺑﻮﺻﻮل اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

إﻟﻰ ﻣﻌﻴﺎر ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﻮﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎت ﻳﺸﻜﻞ
ﻣﺜﺎﻻ ﻳﺤﺘﺬى أﻣﺎم اﻷﺳﻮاق اﻷﺧﺮى ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺟﺬب
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
وﻣﻦ أﺑﺮز اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ،ﺧﻄﻂ
اﻷﻃــﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) ،(CCPواﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ إدارة
أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺧﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻘﺪم ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ وﺗﻌﻘﻴﺪا ﻣﺜﻞ
اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻃــﺮح ﺑﻌﺾ اﻵراء ﺣﻮل
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣــﻦ  MSCIﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن إﻣﺎ
ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ دﻓﻌﺔ.
وﺗ ـﺠــﺪر اﻹﺷـ ــﺎرة إﻟ ــﻰ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻌﻘﺪ ﻣـﺜــﻞ ﻫــﺬه
اﻟﺠﻮﻻت ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،2017وﺷﺎرﻛﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ
أﺧﻴﺮا ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ  10ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﺑ ــﻲ ،وذﻟ ــﻚ ﻋﻠﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﻘﺪﺗﻪ
 .HSBCوﺗﻌﺘﺰم ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻘﺪ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻻر واﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﺳﺘﻘﺮ ﺳﻌﺮ ﺻــﺮف اﻟ ــﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ أﻣﺲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  0.303دﻳﻨﺎر،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻊ اﻟﻴﻮرو ﻟﻴﺴﺠﻞ  0.344دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺻﺮف ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻗﺎل ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ

ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ إن ﺳﻌﺮ ﺻــﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ
اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  0.403دﻳﻨﺎر،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻊ اﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﻟﻴﺴﺠﻞ 0.303
دﻳﻨﺎر ،وﺑﻘﻲ اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى 0.002
دﻳﻨﺎر دون ﺗﻐﻴﻴﺮ.

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
» :«gfhﻻ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ
ﺟﺮاء إﺻﺪار »اﻟﻤﻨﺤﺔ«
ذﻛﺮت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﻲ إف إﺗﺶ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ » «gfhأﻧﻬﺎ ﺣﺼﻠﺖ
ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،وﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺑﻮرﺻﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﺟﺮاء
إﺻﺪار أﺳﻬﻢ اﻟﻤﻨﺤﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ إﻟﻐﺎء أﺳﻬﻢ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.
وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺗﻮزﻳﻊ أﺳﻬﻢ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻛﺄﺳﻬﻢ ﻣﻨﺤﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺳﻴﺒﻘﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وﻟﻦ ﻳﺰﻳﺪ.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ إﻟﻐﺎء  207.55ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ
اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ  6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻤﺼﺪرة ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑـ  20ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻮق وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ أﺳﻬﻢ ﻣﻨﺤﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  55ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﻌﺪ إﻟﻐﺎء أﺳﻬﻢ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ،إذ ﺳﻴﺼﺒﻊ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋــﺪد اﻷﺳـﻬــﻢ اﻟﻤﺼﺪرة  3.5ﻣﻠﻴﺎرات ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ أﺳﻬﻢ ﻣﻨﺤﺔ ﺑﻤﻌﺪل  5.97ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﺑﻮاﻗﻊ  1ﺳﻬﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ  16.74ﺳﻬﻢ.

»اﻟﻌﻴﺪ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ« ﺗﺤﻘﻖ  1.42ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ً
ﺣﻘﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻴﺪ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ أرﺑــﺎﺣــﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  1.42ﻣﻠﻴﻮن
ً
دﻳﻨﺎر ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  14.15ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ً
ﻓــﻲ  ،2018/12/31ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أرﺑ ــﺎﺣ ــﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 1.34
ً
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻮاﻗﻊ  13.42ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
ﻋﺎم  ، 2017وأوﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻌﺪم ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻋﻦ
أداء ﻋﺎم .2018

»ﻳﺎﻛﻮ« :إﻋﺎدة
ﻫﻴﻜﻠﺔ رأس اﻟﻤﺎل
ذﻛﺮت ﺷﺮﻛﺔ »ﻳﺎﻛﻮ« اﻟﻄﺒﻴﺔ
أن وﻗــﻒ ﺗ ــﺪاول أﺳـﻬــﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻓ ــﻲ ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑـﺘــﺎرﻳــﺦ
ً
 9ﻣ ـ ـ ــﺎرس  ،2019ﺟـ ـ ــﺎء و ﻓـ ـﻘ ــﺎ
ﻟﻠﻤﻮاد  9.8.2ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺎوز ﺧـ ـﺴ ــﺎﺋ ــﺮﻫ ــﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺘــﺮاﻛ ـﻤــﺔ  75ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣﻦ
رأس اﻟـ ـﻤ ــﺎل ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﻳــﺮﺟــﻊ
ﺳ ـﺒ ــﺐ اﻟ ـﺨ ـﺴ ــﺎﺋ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺮاﻛ ـﻤ ــﺔ
ﻓ ـ ــﻲ اﻷﺳ ـ ـ ـ ــﺎس إﻟـ ـ ــﻰ اﺣ ـﺘ ـﺴ ــﺎب
اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ وﻗﺖ
اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن
ﻣﺠﻠﺲ إدارة ا ﻟـﺸــﺮ ﻛــﺔ ﺑﺼﺪد
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ إ ﻋ ــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ
رأس اﻟ ـﻤــﺎل اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﻋﻘﺪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ ﻻﺗﺨﺎذ
ﻗﺮار ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ،ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣ ــﻦ إﺟ ـ ـ ــﺮاء اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎدﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻛــﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وﺳﺘﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﺎة ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﻜﻞ اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ـ ـﻬـ ــﺬا اﻟ ـ ـﺸـ ــﺄن ﺑـﻌــﺪ
اﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﻮل ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻓـ ـﻘ ــﺎت
اﻟـ ـ ـ ــﻼزﻣـ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤـ ـﻴ ــﻦ
واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ.

اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﺤﻜﻢ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ »اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ« ﺿﺪ »اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« و»اﻷﺷﻐﺎل«
أﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺖ ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ دﻋﻮﻳﻴﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﻴﻦ ﺿﺪ وﻛﻴﻞ
وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ،ووﻛﻴﻞ وزارة اﻷﺷﻐﺎل
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﺼﻔﺘﻴﻬﻤﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ »اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ« ،إن اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف أﻳﺪت ﺣﻜﻢ
أول درﺟــﺔ اﻟﺼﺎدر ﺿﺪ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟ ـﻤ ــﺎء ﺑـﺼـﻔـﺘــﻪ ،ﺑــﺈﻟــﺰاﻣــﻪ ﺑ ـﺘــﺄدﻳــﺔ ﻣـﺒـﻠــﻎ ﻗــﺪره
 840.62أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ

إﻟﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﺳﺪاد اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت وﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب
اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة.
وﺗ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ اﻟـ ــﺪﻋـ ــﻮى اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـﻨ ــﺪب ﺧـﺒـﻴــﺮ
ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎب ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻮرﻳﺪ وﺗﺮﻛﻴﺐ وﺗﺸﻐﻴﻞ
وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻮﻟﺪات ﺗﻮرﺑﻴﻨﻴﺔ ﻏﺎزﻳﺔ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺼﺒﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻮى اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ
ﻃﻮارئ اﻟﻮزارة ﻟﻌﺎم .2007

اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﺤﻜﻢ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ »زﻳﻦ« ﻓﻲ دﻋﻮى »ﻧﻬﻮض«
ﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ اﻻﺗ ـ ـﺼـ ــﺎﻻت
اﻟـﻤـﺘـﻨـﻘـﻠــﺔ »زﻳ ـ ــﻦ« ،إن ﻣﺤﻜﻤﺔ
ً
اﻻﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨ ــﺎف أﺻـ ـ ــﺪرت ﺣـﻜـﻤــﺎ
ﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ــﺪﻋ ـ ــﻮى
اﻟ ـﻤــﺮﻓــﻮﻋــﺔ ﺿــﺪﻫــﺎ ﻣــﻦ ﺷﺮﻛﺔ
ﻧـ ـﻬ ــﻮض اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠــﺎرة
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻻت.
وأﺿﺎﻓﺖ »زﻳــﻦ« أن ﻣﺤﻜﻤﺔ

اﻻﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨ ــﺎف ﺣ ـﻜ ـﻤــﺖ ﺑــﺮﻓــﺾ
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.
وﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ
ﻣ ـ ــﻦ »ﻧ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻮض« ﺿ ـ ــﺪ »زﻳـ ـ ـ ــﻦ«،
ﺑـ ـ ــﻮﻗـ ـ ــﻒ ﺗـ ـ ــﺪاﻋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎت اﻧـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎد
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ﻟـ ـ »زﻳــﻦ« ،واﻟـ ُـﻤــﺰﻣــﻊ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻓﻲ
 28ﻣ ـ ـ ـ ــﺎرس  2018و ﺑـ ـﻄ ــﻼن

اﻟﺪﻋﻮة ﻻﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ
ﻣﻦ آﺛﺎر.
وﻛ ـ ـ ــﺎن ﻣ ـﻨ ـﻄ ــﻮق ﺣ ـﻜ ــﻢ أول
درﺟـ ـ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـ ــﺪﻋـ ــﻮى اﻟ ـ ُـﻤ ـﺸ ــﺎر
إﻟـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﺟـ ـ ــﺎء ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺮﻓـ ــﺾ ،ﻟـﻜــﻦ
»ﻧﻬﻮض« ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ.

ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﻳﺸﺘﺮي  2.66ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻓﻲ »اﻻﻣﺘﻴﺎز«
ﻛﺸﻔﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻋﻦ ﻗﻴﺎم رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ
ﻋﻴﺴﻰ ﺑﺸﺮاء ﻧﺤﻮ  2.66ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت أﻣﺲ اﻷﺣﺪ.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،إن ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻠﻄﺎن اﺷﺘﺮى اﻷﺳﻬﻢ
ً
ُ
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  123و 127ﻓﻠﺴﺎ
ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ.

»أﺻﻮل« ﺗﻮاﺻﻞ ﺷﺮاء أﺳﻬﻢ »أﺳﺲ«
اﺷﺘﺮت ﺷﺮﻛﺔ أﺻــﻮل ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر 100 ،أﻟــﻒ ﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
أﺳــﺲ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺋﻴﺲ »أﺳــﺲ« اﻟــﺬي ﻳﻤﺜﻞ »أﺻــﻮل« ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة .وأوﺿﺤﺖ اﻟﺒﻮرﺻﺔ أن اﻟﺸﺮاء ﺗﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌﺮ
 108ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  10.8آﻻف دﻳﻨﺎر.
ﻛﺎﻧﺖ »أﺳــﺲ« أﻋﻠﻨﺖ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻗﻴﺎم »أﺻــﻮل« ﺑﺸﺮاء  257.5أﻟﻒ
ﺳﻬﻢ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ رأس اﻟﻤﺎل ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.

»اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ« :اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ
أﻓﺎدت ﺷﺮﻛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ،ﻟﻈﺮوف
ً
ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻳﻮم  16ﻳﻮﻧﻴﻮ  2019وﺳﻴﻜﻮن آﺧﺮ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻟﻪ.

ً
»رﻳﻢ« :اﻟﻤﻌﻤﺮي »ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ« ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺼﻘﻌﺒﻲ

ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ رﻳﻢ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،إﻧﻪ ﺗﻢ ﻗﺒﻮل اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ
ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﺸﺎري اﻟﺼﻘﻌﺒﻲ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن آﺧﺮ ﻳﻮم
ﻋﻤﻞ ﻟﻪ ﻫﻮ  25ﻣﺎرس  ،2019وﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﻌﻤﺮي ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺄداء ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ.

ً
»اﻟﺘﻤﺪﻳﻦ أ« :ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ  %12ﻧﻘﺪا
ﺑﻠﻐﺖ أرﺑﺎح ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﺪﻳﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ  7.39ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﺑﻮاﻗﻊ
ً
 21.53ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ،2019/12/31ﻣﻘﺎﺑﻞ
ً
ً
ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أرﺑﺎﺣﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  6.71ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  19.49ﻓﻠﺴﺎ
ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2017وأوﺻــﻰ ﻣﺠﻠﺲ إداراﺗﻬﺎ
ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻮاﻗﻊ  12ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ أداء اﻟﻌﺎم .2018
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اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ

إﻋﺪاد :أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

ٔ
ٓ
ﻧﺴﺘﻘﺒﻞ اراء ﻛﻢ ﺑﺸﺎن ﺻﻔﺤﺎت »اﻟﺠﺮﻳﺪة« اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ a.ajami@aljarida.com

زﻳﺎدة ﻋﺮض اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﺗﻘﻮض ﻗﺪرة »أوﺑﻚ« ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر

ً
 ٦٠دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻻ ﺗﻌﺮض اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻟﻬﺠﻮم »أوﺑﻚ«
أﻇﻬﺮت ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺼﺨﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻗﺪرة
ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ
اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ
واﺟﻬﺖ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ،
وﻛﺎن ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ اﻧﻬﻴﺎر أﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ وارﺗﻔﺎع اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ
ﻟﻺﻧﺘﺎج ،اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.

ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎوﻣ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ أﺑ ــﺪاﻫ ــﺎ
أﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء أوﺑ ـ ـ ــﻚ اﻵﺧ ـ ـ ـ ــﺮون ﻣــﻦ
أ ﺻـﺤــﺎب اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟـﻨـﺘـﻴـﺠــﺔ اﻧـﺨـﻔــﺎض
ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ
ً
 30دوﻻرا ،ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ذﻟﻚ ،أﻋﻠﻨﺖ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟـﺼـﺨــﺮي
إﻓﻼﺳﻬﺎ.

ﺧـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ــﻒ إﻧ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ــﺎج اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻂ
اﻟـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺮي ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ـ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت إذ ازداد
ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻤــﻮ رﻏ ــﻢ اﻟـﺼـﻌــﻮﺑــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
وﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﻞ ﺷ ـ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻂ
اﻟ ـﺼ ـﺨــﺮي اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ أﻇـﻬــﺮت
ﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺪرة ﻓ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ اﻷﺳﻮاق
اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄ ـﻴ ــﺔ ،وﻛ ـ ـ ــﺎن ﻣـ ــﻦ أﻫ ـﻤ ـﻬــﺎ
ً
اﻧ ـﻬ ـﻴــﺎر أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ،ﻓـﻀــﻼ
ﻋ ــﻦ ارﺗ ـﻔ ــﺎع ﺗـﻜــﺎﻟـﻴــﻒ اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج،
ﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة،
ﻓﺈن أداء ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ أرﺑــﻚ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ.

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺤﺼﻨﺔ

ﺣﺪوث إﺧﻔﺎﻗﺎت

ﺗﺤﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﻮط ﻟﻠﺤﻠﻮل
اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻗﺎدﻫﺎ
ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻮد
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

ﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻦ ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺾ اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻠـ ـﻠـ ـﻴ ــﻦ
ً
ﻃﺮﺣﻮا ﺳﺆاﻻ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق
ﻣﺎ إذا ﻛــﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺣﺪوث
إﺧـﻔــﺎﻗــﺎت ﻓــﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ؟ وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
إﻟــﻰ أن إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻗــﺪ ﺗ ـﺠــﺎوز  1.8ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻳـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ أﻛ ـ ـﺘـ ــﻮﺑـ ــﺮ 2018
ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـ ــﺬي ﺳـﺒـﻘــﻪ،
ً
وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻵﺧ ــﺮ اﻷرﻗـ ـ ــﺎم اﻟـﺸـﻬــﺮﻳــﺔ
اﻟ ـﺼــﺎدرة ﻋــﻦ إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ .وﻳـﻌــﺪ ﻫــﺬا
اﻟﻨﻤﻮ أ ﻋـﻠــﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻌﺖ أن ﻳﺒﻠﻎ
 1.2ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ
وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ .2018

ﺣﻠﻮل إﺑﺪاﻋﻴﺔ

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮد ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻺﻓﻼس
ﻫﻲ اﺗﺒﺎع ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻹﻏﺮاق

ﺗ ـﺒ ـﻴ ــﻦ أن ﻗ ــﺎﺑ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﺻ ـﻨــﺎﻋــﺔ
اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟ ـﺼ ـﺨــﺮي ﻓ ــﻲ اﻟﺘﻐﻠﺐ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﻮد اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮﻗـ ـﻌ ــﺔ ﻻ
ﺗ ـﻘ ـﺘ ـﺼ ــﺮ ﻓـ ـﻘ ــﻂ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺮاﺟ ــﻲ »اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺒ ــﻊ« إذ
ﺳﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ إﻟﻰ ﺣﻠﻮل إﺑﺪاﻋﻴﺔ
ﺧــﺎ ﺻــﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻨﻘﺺ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ ﻓـ ــﻲ ﻃـ ــﺎﻗـ ــﺎت اﻟ ـﻨ ـﻘــﻞ
واﻹﻧﺘﺎج.
وﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـ ــﺮﻏ ـ ــﻢ ﻣ ـ ــﻦ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ
ﻫﺬه اﻟﺤﻠﻮل ،ﻓﺈن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
أن ﻳ ـﺘــﺰاﻳــﺪ اﻟـﻌـﺠــﺰ ﻓ ــﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وﻫــﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ

ﻣــﻦ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت أن ﺗﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ
ً
إﺑـ ــﺪاﻋـ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻔــﺎظ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗــﺪﻓــﻖ
اﻹﻧﺘﺎج.

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻧﺘﺎج
ﻳ ـ ــﺮى ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـﻤ ــﺮاﻗ ـﺒ ـﻴ ــﻦ أن
اﻟﻘﻴﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻜﻤﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺜﻞ
اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮاﻓــﺮة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻵﺑﺎر أو ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ وﻫﻲ ﺗﻌﺪ
واﺣــﺪة ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي.
ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ــﻮﻗـ ـ ـ ــﺖ ﻧ ـ ـﻔ ـ ـﺴـ ــﻪ ﻳ ـ ــﺮى
ﻣ ــﺮاﻗـ ـﺒ ــﻮن أن ﺿـ ـﻐ ــﻮط اﻟـﺒـﻨـﻴــﺔ
اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ ﺳـﺘـﺨــﻒ ﻓــﻲ اﻟﻨﺼﻒ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،إذ ﻣﻦ
ً
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻃﺎﻗﺎت ﺧﻄﻮط أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ أﺣﻮاض اﻹﻧﺘﺎج.
ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻹﻃـ ــﺎر ،ﻣــﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ
أن ﺗ ـﺘ ـﺨــﺬ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت إﺟـ ـ ــﺮاء ات
ﻹﻋ ـ ــﺎدة ﺗ ــﺪوﻳ ــﺮ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣ ــﻦ ﻣـﻴــﺎه
اﻟﺼﺮف وإﺣﺮاق ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز
اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻘﻴﻮد ﻏﻴﺮ

اﻟﻤﻜﻤﻨﻴﺔ ﻓــﻲ ﺑـﻌــﺾ اﻟ ـﺤــﺎﻻت،
ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ أن اﻻرﺗ ـﻔــﺎع اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ً
ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ
ﻃــﺎﻗــﺔ ﺧــﻂ أﻧــﺎﺑـﻴــﺐ ﻧـﻔــﻂ ﻳﻌﺮف
ﺑــﺎﺳــﻢ ﺣــﻮض اﻟﺒﻴﺮﻣﻴﺎن اﻟــﺬي
ﺳﻴﺒﺪأ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻦ ﻋﺎم  ، 2019ﻗﺪ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ
ﻧﻤﻮ إﻧﺘﺎج ﻫﺬا اﻟﺤﻮض ﻟﺒﻌﺾ
اﻟﻮﻗﺖ.

أﺳﻌﺎر ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓــﺈن ﻫﻨﺎك
آراء ﺗ ــﺮى ﻫ ــﺬه اﻹﺟـ ـ ــﺮاء ات ﻏﻴﺮ
ﺿـ ــﺮورﻳـ ــﺔ إذا ﻫ ـﺒ ـﻄــﺖ أﺳ ـﻌ ــﺎر
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺤﺖ
ً
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى  50دوﻻرا ﻟـﻠـﺒــﺮﻣـﻴــﻞ،
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺗﺄﺛﻴﺮ أﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻋﻠﻰ
أرض اﻟﻮاﻗﻊ.
وﻳـ ـ ـ ــﺮى ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻠ ــﻮن ﻧ ـﻔ ـﻄ ـﻴــﻮن
أن ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ اﻟ ـﺼ ـﺨــﺮي
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﻤﺪ إﻟﻰ ﺿﻐﻂ
إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣﻊ
ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺗــﺮاوح ﺑﻴﻦ اﻧﺨﻔﺎض
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ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ وزﻳ ــﺎدات ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ،
إذا ﻣﺎ ﺣﺪث واﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ
ً
أﻗﻞ ﻣﻦ  50دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.

ﺿﻐﻂ إﻧﻔﺎق
وﻋ ـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن ذﻟ ــﻚ ﻟﻦ
ً
ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة ،ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ً
ﻳـﺒــﺪون أﻛﺜﺮ ﺣــﺮﺻــﺎ ﻋﻠﻰ رؤﻳــﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق
أﻛـ ـ ـﺜ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ــﻦ ﺳ ـﻌ ـﻴ ـﻬ ــﺎ إﻟـ ـ ـ ــﻰ رﻓـ ــﻊ
اﻹﻧﺘﺎج.
ً
وﻋ ـﻤ ــﻮﻣ ــﺎ ﻓ ــﺈﻧ ــﻪ ﻋ ـﻨــﺪ أﺳ ـﻌــﺎر
ً
ﻧﻔﻂ دون  50دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ،
ﻳ ــﻮد اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮون أن ﺗﻘﻠﺺ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﻧﻔﺎق ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ
ﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻹﻧﺘﺎج ،وأﻻ ﻳﺘﺴﺎرع
ً
اﻹﻧﻔﺎق ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر
ً
ﻓﻮق  55دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
واﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎم اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺿ ـ ــﻲ ،ﻗ ــﺎﻣ ــﺖ
اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻀـ ـﺒـ ـﻄ ــﺔ ﻓ ــﻲ
اﻹﻧﻔﺎق ،ﻣﺜﻞ ﻛﻮﻧﻮﻛﻮ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ
وﺷﻴﻔﺮون ،ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت
ﻟـﺘـﻐـﻄـﻴــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻘــﺎت اﻷﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣﻦ
ﺟــﺎﻧــﺐ ﺷــﺮﻛــﺎﺋـﻬــﺎ ،ﺑـﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜﻞ

ﻧـﺸــﺎﻃـﻬــﺎ اﻵن أﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ  40ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻔﺮ.

إﻧﺘﺎج ﻻﻓﺖ
ﻟ ـﻌ ــﻞ اﻻرﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﺎع اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻓــﻲ
اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺪى اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات اﻟـﺨـﻤــﺲ
ً
ً
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻛــﺎن ﻻﻓـﺘــﺎ ﺟ ــﺪا ،ﻟﻜﻦ
ﻓـ ـﻜ ــﺮة أﻧـ ـ ــﻪ ﺷـ ـﻜ ــﻞ ﻋ ــﻼﻣ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
دﺧــﻮل ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺮة
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺒﺪو ﻣﻀﺨﻤﺔ ﺑﻌﺾ
اﻟﺸﻲء ،ﺑﺴﺒﺐ أن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟـﺼـﺨــﺮي اﻵن ﻓــﻲ أزﻣ ــﺔ ﺣــﺎدة
إﻟ ــﻰ ﺣ ــﺪ ﻛـﺒـﻴــﺮ ﺑـﺴـﺒــﺐ ﺗ ـﻔــﺎوت
اﻷﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺎر واﻟـ ـﺒـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺘ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ.
وﻳﻮﺿﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ
ﺑ ـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ أن ﺳ ـﺒــﺐ أزﻣ ــﺔ
أﺳـﻌــﺎر اﻟـﺨــﺎم وﺗــﺪﻫــﻮرﻫــﺎ ﻓﻲ
ﻋ ــﺎم  2014ﻛ ــﺎن ﺑـﺴـﺒــﺐ رﻏـﺒــﺔ
أ ﻛ ـﻴ ــﺪة ﻣ ــﻦ ﺑ ـﻌــﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ
ﻓ ـ ــﻲ ﺗـ ـ ـﺠ ـ ــﺎوز ﻛـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ
اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻄﻠﺐ
ً
ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻻﻓ ـ ــﺖ ﺟـ ـ ــﺪا رﻏـ ـﺒ ــﺔ ﻣــﻦ
ﻫــﺆﻻء اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي
اﻷﻣـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ ،ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻟ ـ ــﺮﻏ ـ ــﻢ

ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﺳﺘﻤﺮت
وﺑ ــﺎﺗ ــﺖ ﻣ ـﺤـ ّـﺼ ـﻨــﺔ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ أﻛـﺒــﺮ
ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣــﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻤﻜﻨﺖ
ﻀــﻞ ﻣﻊ
ﻣ ــﻦ اﻟـﺘـﻜـﻴــﻒ ﺑـﺸـﻜــﻞ أﻓ ـ ّ
اﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض اﻷﺳـ ـﻌ ــﺎر وﺧــﻔـﻀــﺖ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ وزادت ﻣــﻦ ﻛﻔﺎء ﺗﻬﺎ
اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺔ ،ﻣ ــﺎ ﻳـﺠـﻌــﻞ ﻣﻦ
ً
ً
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺰﻋﺰﻋﺎ
ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷوﺑﻚ ،ﻓﻬﻮ
ﻗـ ـ ــﺪرة ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ـﻴــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـﺘـﻜـﻴــﻒ
اﻟـ ـﺴ ــﺮﻳ ــﻊ ﻣـ ــﻊ ﺗ ـﻘ ـﻠ ـﺒ ــﺎت أﺳ ـﻌ ــﺎر
اﻟﻨﻔﻂ ،ﻣﻤﺎ ﺣــﺪ ﻣــﻦ ﻗــﺪرة أوﺑــﻚ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر.
وﺗ ـﻘــﻮل ﻣ ـﺼــﺎدر ﻧـﻔـﻄـﻴــﺔ ،إﻧــﻪ
ﺑﻤﻘﺪور ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي
اﻷ ﻣـﻴــﺮ ﻛـﻴــﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أن ﺗﺰﻳﺪ
ً
اﻟـ ـﻌ ــﺮض ﺗ ــﺪرﻳ ـﺠ ـﻴ ــﺎ اﺳ ـﺘ ـﺠــﺎﺑــﺔ
ﻻرﺗﻔﺎع اﻷﺳـﻌــﺎر ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺆدي
إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺿـ ـ ـﻐ ـ ــﻂ ﻫـ ـ ـﺒ ـ ــﻮﻃ ـ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ
ً
اﻷﺳ ـﻌــﺎر ،واﺿـﻌــﺔ ﺣ ــﺪا ﻟﻤﻘﺪرة
أوﺑﻚ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر.

ﻗﺪرة أوﺑﻚ
وإذا ﻧـﻈــﺮﻧــﺎ إﻟ ــﻰ ﻗ ــﺪرة أوﺑــﻚ
ﻋـﻠــﻰ ﺧـﻔــﺾ اﻷﺳ ـﻌــﺎر ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ
ﻣ ـﺼ ــﺎدر ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻟ ـﻠ ـﻌــﺮض ﻓــﺈن
ً
ذﻟـ ــﻚ ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن ﻣ ـﻘ ـﻴ ــﺪا ﺑــﺎرﺗ ـﻔــﺎع
ﻧـ ـﻘ ــﺎط اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎدل ﻓ ــﻲ ﻣ ــﻮازﻧ ــﺎت
اﻷﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء ،ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ اﻻﺿ ـﻄ ــﺮاب
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟــﺬي أﻃﻠﻘﻪ اﻟﺮﺑﻴﻊ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﺑـ ــﻲ ،اذ ﻳـ ـﺤـ ـﺘ ــﺎج أﻋـ ـﻀ ــﺎء
»أوﺑ ــﻚ« إﻟــﻰ أﺳـﻌــﺎر ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗ ــﻞ إن ﻟــﻢ ﺗـﻜــﻦ أﻋـﻠــﻰ ﻣــﻦ ﺗﻠﻚ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﺘ ــﺎج إﻟ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋــﻦ اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟـﺼـﺨــﺮي
ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻔ ــﺎظ ﻋ ـﻠ ــﻰ ـ ـﻌ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻬ ــﺎ ،ﻛـﻤــﺎ
ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق إﻟﻰ ﺳﻌﺮ ﻳﺘﺠﺎوز
اﻟ ـ  100دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،وﺑﺎﻗﻲ
اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ
وﺿﻊ ﻣﻤﺎﺛﻞ.

ﻣ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣ ـﻴ ــﺔ أﺧ ـ ـ ــﺮى ،ﺗـﺤـﺘــﺎج
ﺗـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﻮرات اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻂ اﻟـ ـﺼـ ـﺨ ــﺮي
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟﻰ أﺳﻌﺎر ﺗﺒﻠﻎ 85-70
ً
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻟـﻠــﻮ ﺻــﻮل إ ﻟــﻰ
ﻧـﻘـﻄــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎدل ،وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ ﻓــﺈن
ﻃـﻔــﺮة اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟـﺼـﺨــﺮي ﻟﻴﺴﺖ
ﻣ ـﻌ ــﺮﺿ ــﺔ ﻟ ـﺨ ـﻄــﺮ ﻫـ ـﺠ ــﻮم أوﺑ ــﻚ
وﺳـ ـ ــﻮاء ﻛـ ــﺎن اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﻳ ـﻜ ـﻠــﻒ 60
ً
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ و ﺿـﻌــﻒ ذ ﻟــﻚ،
ﻓ ــﺎﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﺗـﻤـﻀــﻲ
ً
ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي،
وﺣ ـﺘــﻰ ﻟــﻮ اﻧـﺨـﻔــﺾ ﺧ ــﺎم ﻏــﺮب
ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة  30ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺒﺎﻟﻎ
 100دوﻻر ،ﺳ ـﺘ ــﺰ ﻳ ــﺪ ﺷ ــﺮ ﻛ ــﺎت
اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج ﺑ ـﻘــﺪر ﻣ ــﺎ ﺗﺘﻴﺢ
ﻟ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺎ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة
اﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺨﺮ اﻟﺰﻳﺘﻲ،
وﻻﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ
»أوﺑـ ـ ــﻚ« وﺧ ـ ــﺎرج »أوﺑ ـ ــﻚ ﺗﺤﻤﻞ
اﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض ﺑ ـﻬــﺬا اﻟ ـﺤ ـﺠــﻢ ،ﻟــﺬﻟــﻚ
ﻻ ﻳ ـ ـﻤ ـ ـﻜـ ــﻦ ان ﻳـ ـﺨـ ـﺴ ــﺮ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﻮ
اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟـﺼـﺨــﺮي ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة .

ﺣﺎﻻت اﻹﻏﺮاق
وﻫﻨﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺳﺆال ،ﻫﻞ ﻳﺴﻴﺮ
ﻣـﻨـﺘـﺠــﻮ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟ ـﺼ ـﺨ ــﺮي ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﺤﻮ اﻻﻓﻼس
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻏﺮاق اﻻﺳﻮاق ؟ وﻫﺬا
اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻻن ،ﻓﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺷﻬﺪت
اﻟﺤﻠﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻴﻦ،
اذ وﺿﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺄزق ﻋﺒﺮ إﻏﺮاق اﻟﺴﻮق ﺑﺎﻟﻐﺎز،
ﻣ ـﺤ ـﻄ ـﻤــﺔ اﻷﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺎر وأﻧ ـﻔ ـﺴ ـﻬــﻢ
ﻓـ ــﻲ ﻫـ ـ ــﺬه اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ،وﺑ ـﺤ ـﻠ ــﻮل
ﻣـﻨـﺘـﺼــﻒ  ،2012أﺻ ـﺒ ــﺢ ﺳﻌﺮ
ً
ً
اﻟ ـﻐــﺎز اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌــﻲ رﺧ ـﻴ ـﺼــﺎ ﺟــﺪا
ﻟـﻠـﺤـﻔــﺮ ،وﻻﻳـ ــﺰال ﻋ ــﺪد ﻣﻨﺼﺎت
اﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺮﻳﺐ
ً
اﺑﺪا ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ .
ﻟﻜﻦ أﻛـﺒــﺮ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻓــﻲ وﺟﻪ
ﺗــﻮﺳــﻊ إﻧـﺘــﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﺳ ـﻴ ـﻜ ــﻮن ردة ﻓـﻌــﻞ
ﻋـﻨـﻴـﻔــﺔ ﺿ ــﺪ أﺛ ـ ــﺮه اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﺒــﻲ ﻓﻲ
اﻟﺒﻴﺌﺔ وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻧﺘﺎﺟﻪ
ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻌﺪل اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺸﺪﻳﺪ
أول ﺳﻨﺔ وﻗﺪره  90-70ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻟﻶﺑﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻓﺎذا ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز
اﻻﺳ ـﻌــﺎر اﻟـ ـ  90دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ
ﻓﻠﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣﺪ ﻣﺠﺎراة اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺼﺨﺮي .

أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ »أوﺑﻚ« وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء
اﺟﺘﻤﺎع أﺑﺮﻳﻞ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺿﺮورة ﻋﻘﺪه
وﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻘﻴﺎدة »أوﺑﻚ«
ﺗ ـﺒ ــﺎﻳ ـﻨ ــﺖ أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ ،أﻣـ ـ ــﺲ ،ﺑـﻔـﻌــﻞ
اﻟـﻤـﺨــﺎوف ﻣــﻦ أن اﻟـﺘــﺮاﺟــﻊ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي ﻗﺪ
ﻳــﺆﺛــﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻬﻼك اﻟــﻮﻗــﻮد ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺗﻠﻘﺖ اﻟــﺪﻋــﻢ ﻣــﻦ ﺧﻔﺾ اﻹﻣـ ــﺪادات ﺑﻘﻴﺎدة
»أوﺑـ ــﻚ« واﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ إﻳ ــﺮان
وﻓﻨﺰوﻳﻼ.
وﺳـﺠـﻠــﺖ اﻟـﻌـﻘــﻮد اﻵﺟ ـﻠــﺔ ﻟـﺨــﺎم اﻟﻘﻴﺎس
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺮﻧﺖ  67.24دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑﺤﻠﻮل
اﻟﺴﺎﻋﺔ  0737ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ ﺑﺎرﺗﻔﺎع
 8ﺳﻨﺘﺎت ﻋــﻦ ﺳﻌﺮ اﻹﻏ ــﻼق اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ،وﻟﻢ
ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ

اﻟﺬي ﺳﺠﻠﺘﻪ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ 68.14
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﺳﺠﻠﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺨﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس
اﻟــﻮﺳ ـﻴــﻂ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ  58.43دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  9ﺳﻨﺘﺎت ﻋﻦ آﺧﺮ ﺗﺴﻮﻳﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺗﻈﻞ ﻗﺮﻳﺒﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﻋﺎم
 2019ﻋﻨﺪ  58.95دوﻻرا.
وﻧﺰل إﻧﺘﺎج ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ أن أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺘﺒﺎﻃﺄ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم.

وﻓ ــﻲ آﺳ ـﻴ ــﺎ ،اﻧـﺨـﻔـﻀــﺖ ﺻ ـ ــﺎدرات اﻟـﻴــﺎﺑــﺎن
ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ ﻓــﻲ ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ ،ﻓﻲ
ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﻨــﺎﻣــﻲ اﻟ ـﻀ ـﻐــﻮط ﺟ ــﺮاء
ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻫــﺬا ،زادت أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ﻧـﺤــﻮ  25ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣـﻨــﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﻌــﺎم ﻓــﻲ ﻇﻞ
ﻋﻘﻮﺑﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻲ اﻳــﺮان وﻓﻨﺰوﻳﻼ ،وﻣﻊ
ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ(
وﺣﻠﻔﺎء ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣﺜﻞ روﺳﻴﺎ ،ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ
ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ »أوﺑﻚ« ،ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﺨﺎم 1.2
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻷﺳﻌﺎر.

ﻗــﺎل ﻣـﺼــﺪر ﻓــﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺒـﻠــﺪان اﻟﻤﺼﺪرة
ﻟﻠﻨﻔﻂ )أوﺑ ــﻚ( أﻣــﺲ إن ﻟﺠﻨﺔ وزارﻳ ــﺔ ﻣــﻦ دول
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ أوﺻﺖ ﺑﺄن ﺗﻠﻐﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
أوﺑﻚ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺗﻀﻢ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟــﻮزارﻳــﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ،
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﻮ ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وروﺳﻴﺎ،
وﺗ ــﺮاﻗ ــﺐ ﺳ ــﻮق اﻟـﻨـﻔــﻂ وﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت اﻻﻣـﺘـﺜــﺎل
ﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻹﻣﺪادات.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻌﻮدي ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﻟﺢ إن
»أوﺑﻚ« وﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ

إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺿﺮورة
ﻟﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻻ ﺗﻤﺎرس ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻣﺪادات.
وﻗﺎل اﻟﻔﺎﻟﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ،ﻗﺒﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﻮ ﻋﺎﺻﻤﺔ
أذرﺑﻴﺠﺎن» ،ﻟﺴﻨﺎ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﺳﻮى )ﺿﻐﻂ(
اﻟﺴﻮق .ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت
وﻧﺤﻦ ﺑﻌﻴﺪون ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،ﺳﻨﻈﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻮق ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻮازن«.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﻔﺎﻟﺢ» :ﻫﻨﺎك ﺗﻮاﻓﻖ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺪث ،ﻳﺠﺐ أن ﻧﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎر ﺣﺘﻰ

ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ« .وﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻋ ـﻤ ــﺎ إذا ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻹدارة اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﺳـﺘـﻤــﺪد
اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﺨﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ
واﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ،أﺿﺎف:
»ﺣﺘﻰ ﻧﺮى أﻧﻬﺎ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ،ﺣﺘﻰ ﻧﺮى
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت ،ﻟﻦ ﻧﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎر«.
وﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮر أن ﻳ ـﻜــﻮن اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻟﻤﻨﺘﺠﻲ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ﺑﻔﻴﻴﻨﺎ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺎﻟﺢ ﻗﺎل
إن ﻫﺬا رﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺪث ،ﻣﺮدﻓﺎ» :ﻣﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎه ﻫﻮ
أن أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻮﻋﺪا ﻣﺒﻜﺮا ﺟﺪا ﻻﺗﺨﺎذ أي
ﻗﺮار ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج ﻟﻠﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ«.

ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻘﻠﺐ واﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
●

ﻇﺎﻓﺮ ﻗﻄﻤﺔ

أﻇـ ـ ـﻬ ـ ــﺮت أﺣـ ـ ـ ــﺪث اﻟـ ـﺘ ــﻮﻗـ ـﻌ ــﺎت،
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻧ ـﺸــﺮﺗ ـﻬــﺎ إدارة ﻣـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت
اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ،أن إﻧـ ـﺘ ــﺎج
اﻟﻨﻔﻂ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪ
ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ 11.9
ً
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن ﺑ ــﺮﻣ ـﻴ ــﻞ ﻳ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺎ ﻟ ـﻴ ـﺼــﻞ،
ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ،إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 11.5
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ و 11.3ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻳــﻮﻣ ـﻴــﺎ ،وﻫ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﻳـﻤـﺜــﻞ ،ﻓ ــﻲ رأي
اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ،ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺬي
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـﻤ ـﺴـﺘ ـﻘـﻠــﺔ،
اﻟ ـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ وراء اﻻرﺗـ ـﻔ ــﺎع اﻟ ــﺬي
ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺰﻳﺖ
اﻟﺼﺨﺮي.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻨﺒﺆات ،ﻓﺈن اﻟﻬﺒﻮط
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ﺳ ـﻴ ـﺤ ــﺪث ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻷﻏ ـﻠ ــﺐ
ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟـﺘــﻲ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻨﻤﻮ
اﻷﻛ ـ ـﺒـ ــﺮ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﻨـ ــﻮات اﻟ ـﺨ ـﻤــﺲ
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ،وﻫـ ـ ــﻲ :ﺑ ــﺎﻛ ــﻦ واﻳ ـﻐ ــﻞ
ﻓـ ــﻮرد وﻫـﻴـﻨـﺴـﻔـﻴــﻞ وﺟــﻮﻟـﺴـﺒــﺮغ

وﺑـ ـﻴ ــﺮﻣـ ـﻴ ــﺎن .وﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ أن
ﻳﺤﺪث ﻫﺬا اﻟﻬﺒﻮط ،ﻷن اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﺿﻄﺮت،
ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،إﻟﻰ
ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻔﺮ ﻫﻨﺎك.
وﺗـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺪر اﻹﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ أن
اﻟ ـﻤــﺰارﻋ ـﻴــﻦ ﻳ ـﻘ ـﺘــﺮﺿــﻮن اﻟـﻤـﺒــﺎﻟــﻎ
اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻋ ــﺎم ،ﻷﺟــﻞ ﺷــﺮاء
اﻷﺳﻤﺪة واﻟﺒﺬور واﻟﻮﻗﻮد ﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﺼﻴﻒ ،وﻫﻢ ﻳﺄﻣﻠﻮن أن ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا
ﻣ ــﻦ ﺗ ـﺴــﺪﻳــﺪ ﻗــﺮوﺿ ـﻬــﻢ ﺑ ـﻌــﺪ ﺑﻴﻊ
ﻣﺤﺎﺻﻴﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺨﺮﻳﻒ.
وﺗ ــﻮﻓ ــﺮ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت اﻟـﻤـﺘــﺎﺣــﺔ
ﺣـ ـ ـ ـ ــﻮل اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺮوض اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮﻓـ ـﻴ ــﺔ
وإﺣ ـﺼــﺎﺋ ـﻴــﺎت اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻣ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮات ﻣ ـﺴ ـﺒ ـﻘــﺔ ﻋـ ــﻦ ﻗ ـ ـ ــﺮارات
اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ،وﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ،وﺧﻄﻮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﺛـ ــﻢ إن ﺷ ــﺮﻳـ ـﺤ ــﺔ واﺳ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻣــﻦ
ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـﺘـﻜـﺴـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺘﺼﺮف ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺼﺮف
ً
اﻟﻤﺰارﻋﻮن ﺗﻤﺎﻣﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﺪ إﻟﻰ
اﻻﻗﺘﺮاض أو ﺑﻴﻊ اﻷﺳﻬﻢ ﻟﺴﻨﺔ ،ﺛﻢ
ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻔﺮ ﻟﻔﺘﺮة ﺗﻤﺘﺪ

ً
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺎدة ﺑ ـﻴــﻦ  16ﺷ ـﻬ ــﺮا و24
ً
ﺷﻬﺮا ،وﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻳﺒﺪأ اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺠﻴﺪ.
ﻓــﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟــﻚ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻛ ــﻞ اﻟ ـﺘ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺎت ﺗ ـﺼــﺐ ﻓ ــﻲ ﺧــﺎﻧــﺔ

ﻫﺒﻮط إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ،ﻗﺎل اﻟﺒﻌﺾ
ﻣــﻦ اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ،إن إﻧ ـﺘــﺎج ﺣــﻮض
ﺑ ـﻴ ــﺮﻣ ـﻴ ــﺎن ﺳ ـﻴ ـﺘ ـﻀــﺎﻋــﻒ ﺑـﺤـﻠــﻮل
ﻋﺎم .2023
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺮ ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﺮ أن اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت

اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻌ ـﻤ ــﺪ إﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﻮط
ﺑ ـﻤ ـﺠ ــﺮد أن ﻳ ـﺘ ــﻢ ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ ﺣـﺠــﻢ
اﻛـﺘـﺸــﺎﻓــﺎﺗـﻬــﺎ ،وﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺤـﺘـﻤــﻞ أن
ﺗ ـﺘ ـﺤــﺪد اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺎت اﻵﺟـ ـﻠ ــﺔ ﻋﻨﺪ
اﻛﺘﻤﺎل اﻵﺑﺎر ،وﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻟﺘﻜﺴﻴﺮ ،ﻟـﻀـﻤــﺎن ﻗ ــﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،ورﺑﻤﺎ ﺣﺘﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺑﺢ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻫﺒﻮط أﺳﻌﺎر
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ .وﻫ ـﻜ ــﺬا ﻓ ــﺈن اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺎﻟــﺪﻳــﻮن واﻷﺳ ـﻬــﻢ ﻣﻦ

ﻗ ـﺒ ــﻞ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ــﺰﻳ ــﺖ اﻟ ـﺼ ـﺨــﺮي
وﻣ ــﺮاﻛ ــﺰﻫ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻷﺳ ـ ــﻮاق اﻵﺟ ـﻠــﺔ
ﺗ ـﻌ ـﻄــﻲ ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮات ﻋ ــﻦ إﻧ ـﺘــﺎﺟ ـﻬــﺎ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ،وﺗـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮ ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ إﻟﻰ
ﺣﺪوث ﻫﺒﻮط ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج.
وﻓــﻲ ﺗﻄﻮر ﻻﻓــﺖ ،أﺷــﺎر ﺧﺒﺮاء
ﻃﺎﻗﺔ إﻟﻰ ﻇﺎﻫﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻓﻲ
أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑــﺎﻟـﻘــﻮل،
إن اﻧـﻬـﻴــﺎر اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج ﻓــﻲ ﻓـﻨــﺰوﻳــﻼ،
وﺧﻔﺾ ﻣﻨﻈﻤﺔ »أوﺑــﻚ« ﻟﻼﻧﺘﺎج،
واﺣ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻻت زﻳ ـ ــﺎدة اﻟ ـﻄ ـﻠــﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺎم ،وﻋــﺪم ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺪول
اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻜﺎرﺗﻞ ﻟﻢ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ أدﻧﻰ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ
وﺻﻠﺖ اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻓﺈن أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ارﺗﻔﻌﺖ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻷﺧـ ـ ـﺒ ـ ــﺎر ،اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗـﺘـﺤــﺪث ﻋ ــﻦ ﻫ ـﺒــﻮط اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج ﻓﻲ
دوﻟ ـ ــﺔ ﻣ ـﺜــﻞ ﻓ ـﻨ ــﺰوﻳ ــﻼ ﻣ ــﻦ ﻣـﻠـﻴــﻮن
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم إﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن

أو  600أﻟ ــﻒ ﺑــﺮﻣ ـﻴــﻞ ﺑ ـﻴــﻦ ﻋﺸﻴﺔ
وﺿﺤﺎﻫﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻛﻲ ﺗﺮﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر
ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة.
وﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ وراء ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﺮ
إﻟـ ــﻰ أن اﻷﺳـ ـ ـ ــﻮاق ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗـﺘــﻮﻗــﻊ
ﻧـﻤــﻮ إﻧ ـﺘــﺎج اﻟــﺰﻳــﺖ اﻟـﺼـﺨــﺮي ﻓﻲ
اﻟـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﺑ ـﻤ ـﻌ ــﺪﻻت
ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺗﻮﻗﻌﺖ ادارة
ﻣـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ أن
ﻳـﺒـﻠــﻎ ﻣ ـﺘــﻮﺳــﻂ إﻧ ـﺘ ــﺎج اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ
ً
 12.1ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،وﻟﻜﻦ
اﻹدارة ﻋﻤﺪت ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ
ذﻟــﻚ اﻟـﺘــﺎرﻳــﺦ إﻟــﻰ رﻓــﻊ اﻟــﺮﻗــﻢ إﻟﻰ
ً
 12.4ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
وﻋ ـﻠ ــﻰ أﻳ ــﺔ ﺣـ ــﺎل ،ﻗـ ــﺮرت إدارة
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻔﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ
ﻷول ﻣ ــﺮة ﺧ ــﻼل  6أﺷ ـﻬــﺮ ،ﻟﻴﺼﻞ
اﻟ ــﺮﻗ ــﻢ إﻟـ ــﻰ  12.3ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ،ورﻏﻢ أن اﻟﻔﺎرق ﻳﻌﺘﺒﺮ
ً
ﻃ ـﻔ ـﻴ ـﻔــﺎ ﻓـ ــﺈن اﻟ ـﻤ ـﻬــﻢ ﻫ ــﻮ اﻻﺗ ـﺠ ــﺎه
اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗــﻊ وﻧ ـﻈ ــﺮة اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ
إﻟﻰ ﻣﺴﺎر اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻤﻨﻈﻮر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

١٤
اﻗﺘﺼﺎد
»ﻏﻠﻮﺑﻞ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ«» :اﻟﻮﻃﻨﻲ« أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻌﺎم ٢٠١٩
دلبلا
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اﻟﻔﻠﻴﺞ :اﻟﺠﺎﺋﺰة ﺗﺘﻮﻳﺞ ﻟﺜﻘﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ واﻧﻌﻜﺎس ﻟﻨﺘﺎﺋﺠﻪ اﻟﻘﻮﻳﺔ وﺣﺼﺎﻓﺔ ﺧﻄﻄﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻣﻨﺤﺖ ﻣﺠﻠﺔ »ﻏﻠﻮﺑﻞ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ«
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ــﺔ ﺑ ـﻨــﻚ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﺟــﺎﺋــﺰة »أﻓﻀﻞ
ﺑ ـﻨــﻚ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ« ﻟ ـﻌ ــﺎم ،2019
ﺿﻤﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻷﻓﻀﻞ
اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك ﻓ ــﻲ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ  150دوﻟ ــﺔ
ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
واﺳﺘﻨﺪت اﻟﻤﺠﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ ﻻﺧ ـﺘ ـﻴ ــﺎر اﻟـﺒـﻨــﻮك
اﻟﻔﺎﺋﺰة ،وﻫﻲ :ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻷﺻﻮل،
ﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺪﻻت اﻟ ــﺮﺑـ ـﺤـ ـﻴ ــﺔ ،اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎر
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ،ﻣﻌﺪل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم
اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻼء.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر
آراء اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ،وﻣﺤﻠﻠﻲ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﺨﺒﺮاء
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ،واﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻦ
واﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ ذوي اﻟـﺨـﺒــﺮة
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،واﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ
اﺳﺘﻄﻼع آراﺋﻬﻢ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﺮري اﻟﻤﺠﻠﺔ.
وﺗـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻨ ـ ــﻮك اﻟ ـ ـﻔـ ــﺎﺋـ ــﺰة
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌــﺎم ﺑـﻘــﺪرﺗـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ
اﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت ﻋ ـﻤــﻼﺋ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻌ ـﻨــﺎﻳــﺔ،
وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎﻟﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣ ــﻊ اﻟـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ اﻟﺠﻴﺪ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ،ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟـ ـ ــﺮﻏـ ـ ــﻢ ﻣــﻦ
اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ.
ﺑــﺪوره ،ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ – اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺻﻼح اﻟﻔﻠﻴﺞ» :ﻳﺄﺗﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻨﻚ

»ورﺑﺔ« ﻳﺤﺼﺪ ﺟﺎﺋﺰﺗﻴﻦ ﻣﺮﻣﻮﻗﺘﻴﻦ
ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ أﺧﺒﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ IFN

ﺛﻮﻳﻨﻲ اﻟﺜﻮﻳﻨﻲ ﻳﺘﺴﻠﻢ اﻟﺠﺎﺋﺰة
ﺣﺼﺪ ﺑﻨﻚ ورﺑــﺔ ،ﺧــﻼل ﺣﻔﻞ
ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ اﻟ ـﺠ ــﻮاﺋ ــﺰ ،اﻟـ ــﺬي أﻗــﺎﻣـﺘــﻪ
ﻣﺠﻠﺔ أﺧﺒﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ
) (IFNﻓ ـ ـ ــﻲ د ﺑ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ،ﺟ ــﺎ ﺋ ــﺰ ﺗـ ـﻴ ــﻦ
ﻣــﺮﻣــﻮﻗـﺘـﻴــﻦ ،ﻫـﻤــﺎ »ﺻـﻔـﻘــﺔ اﻟـﻌــﺎم
ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻬﻴﻜﻞ« ،واﻟﺘﻲ ﻓﺎز
ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل أول ﻋﻤﻠﻴﺔ
إﺻـ ــﺪار ﺻـﻜــﻮك ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻘﻄﺎع
ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻄﻴﺮان ،واﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،واﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺧﻼل  12ﻋﺎﻣﺎ )،(Shaheen SPV
و«ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود«
ﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدة ﺑ ـﻨ ــﻚ ورﺑـ ـ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗــﺮﺗـﻴــﺐ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻟﺸﺮﻛﺔ Byrne
 Equipment Rental LLCﺑﻘﻴﻤﺔ
 91ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﺗ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻣـﺤـﻔـﻈــﺔ ﺑ ـﻨــﻚ ورﺑ ــﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أﺳﺎﺳﺎ
ﻣﺘﻴﻨﺎ ﻟﺘﻮﺳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ واﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ؛ إذ
ﻋـﻤــﻞ اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
اﻟـﻨــﺎﺟـﺤــﺔ واﻟ ـﺨــﺎﺿ ـﻌــﺔ ﻟـﻤـﺒــﺎدئ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ ،ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ
ﻋ ــﻦ ﺗ ـﺤــﻮل اﻟـﺒـﻨــﻚ إﻟ ــﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ

ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺜﻘﺔ
اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات اﻟﻤﺠﺪﻳﺔ
وﻓﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ وآﻣﻨﺔ.
وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺘــﻪ،
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺒﻨﻚ ورﺑﺔ ﻧﺠﺎﺣﺎت ﻣﻤﻴﺰة
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺢ
ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ؛ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﺎﻫﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﺷــﺮﻛــﺔ ﻧــﺎﻗــﻼت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
وﻣـ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ــﺮوع »ﺣـ ـ ـﻠـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎرات« ،واﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
أ ﻣ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـﻘ ــﺪ ﻋـﻤــﻞ
»ورﺑﺔ« ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
واﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ،ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮﻛﺔ Byrne Equipment
 Rental LLCاﻟﺬي أﻫﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻨﻴﻞ
ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة.

وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي
ﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ورﺑـ ـ ـ ــﺔ ﺷ ــﺎﻫـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ:
»ﻳﺴﻌﺪﻧﺎ أن ﺗﻠﻘﻰ ﺟﻬﻮد اﻟﺒﻨﻚ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺼـﻌـﻴــﺪﻳــﻦ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎري
واﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳ ـﻠــﻲ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮا دوﻟ ـﻴ ــﺎ ﻣﻦ
ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﻣ ــﻮﺛــﻮﻗــﺔ وﻋــﺮﻳ ـﻘــﺔ ﻓﻲ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻠﺔ .«IFN
وأﺿ ــﺎف اﻟﻐﺎﻧﻢ ان »اﺳﺘﻤﺮار
ﺑ ـﻨ ــﻚ ورﺑـ ـ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﺼ ــﻮل ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻔﻘﺎﺗﻪ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
واﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻳ ـﻌــﺪ ﺑ ـﻤ ـﻨــﺰﻟــﺔ ﻣــﺆﺷــﺮ
ﻗﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﺠﺎل،
واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن ﺑ ـﻤ ـﻨــﺰﻟــﺔ ﻣﺤﻔﺰ
ﻟﻨﺎ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻗﺘﻨﺎص ﻫﺬه
اﻟـ ـﻔ ــﺮص اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻤــﺎ ﻳــﺪﻋــﻢ
ﻣﺴﻴﺮة ﻧﺠﺎح اﻟﺒﻨﻚ وﻳﻌﺰز ﺛﻘﺔ
ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ وﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻨﺎ«.

اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﺄﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟـﻌــﺎم  2019ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻟﺜﻘﺔ
اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻮم
ﺑـﺘـﻘــﺪﻳـﻤـﻬــﺎ ،واﻧ ـﻌ ـﻜــﺎﺳــﺎ ﻟـﻨـﺘــﺎﺋــﺞ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻘﻮﻳﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت ،ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺤﺼﻴﻒ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻜﻤﺎل رﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ
ﻟﻠﺘﻨﻮع«.
وأ ﻛ ــﺪ اﻟﻔﻠﻴﺞ أن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟـﺘـﺤــﻮل اﻟــﺮﻗـﻤــﻲ اﻟـﺘــﻲ ﻳﻨﺘﻬﺠﻬﺎ
اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ رﻳﺎدﺗﻪ ،واﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﻮﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻪ،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت

واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ــﻼء ،ﻻﻓـ ـﺘ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ أن ﺳــﺮﻋــﺔ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻄـ ــﻮر اﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ــﻲ ﺗ ـﻤ ـﺜــﻞ
ﺗـﺤــﺪﻳــﺎت إﺿــﺎﻓـﻴــﺔ وﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ،ﻓﻲ
ﻇﻞ ﺳﻌﻲ اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻷﻣﺎن اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ
ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ.
وﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ ﺣ ـﻔــﻞ ﺗــﻮزﻳــﻊ
اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
واﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ ﻓـ ــﻲ واﺷ ـﻨ ـﻄ ــﻦ
أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

» «KIBﻳﺮﻋﻰ »ﺻﻨﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد
وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ« اﻟـ ٢٤
ﻓ ــﻲ إﻃـ ــﺎر ﺟ ـﻬ ــﻮده اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮة ﻟ ــﺪﻋ ــﻢ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻫ ــﺐ اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ
واﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب ،ﻗﺎم ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ » «KIBﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
ﻣﻌﺮض ﺻﻨﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،اﻟﺬي
ﻧﻈﻤﻪ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب واﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻹدارﻳﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﻗﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث اﻟﺴﻨﻮي ،اﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ،ﺗﺤﺖ
رﻋﺎﻳﺔ وزﻳﺮة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻹﺳﻜﺎن
د .ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي ،ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
وﻋ ـﻘــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺮم ﺟــﺎﻣ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،وﺳ ـﻌــﻰ إﻟــﻰ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﻼب واﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﻢ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻫﺪﻓﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
» «KIBإﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.
ً
ً
وﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻷﺧﻴﺮة ،ﺿﻢ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﺑﻌﺾ أﻛﺒﺮ اﻷﺳﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.
وﻣﺜﻞ » «KIBﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎح
اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﻨﻚ ،إذ ﻗﺎم اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺰوار ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺼﺢ ﻟﻬﻢ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﺪء ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓــﻲ » .«KIBﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﻗ ــﺪم اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻟـﻠــﺰوار
اﻟﻤﺸﻮرة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﺟﻬﻬﻢ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر وﻇﺎﺋﻒ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
وﺟﺎءت ﻣﺸﺎرﻛﺔ » «KIBﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻧﻴﻪ ﻓﻲ
دﻋــﻢ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺸﺎﺑﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺆﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ
ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ
أﻫﺪاﻓﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.

ﺗﻜﺮﻳﻢ  KIBﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض

»اﻟﺨﻠﻴﺞ« ﻳﺠﺮي ﺳﺤﺐ »اﻟﺪاﻧﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ«
أﺟﺮى »اﻟﺨﻠﻴﺞ« ﺳﺤﺐ اﻟﺪاﻧﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ
ﺑ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ  17اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎري ،أﻋـ ـﻠ ــﻦ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼﻟــﻪ
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  10إﻟﻰ
 14اﻟﺠﺎري ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ً
 1000د.ك ،أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ:
وﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﻠــﻲ أﺳ ـﻤــﺎء اﻟـﻔــﺎﺋــﺰﻳــﻦ :ﻳﺎﺳﻴﻦ
ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻠ ــﻪ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻮي ،ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻠ ــﻪ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ
اﻟﺮﺷﻴﺪي ،ﺣﻤﺰة ﻋﺒﺎس ﺑﺤﺮوه ،أﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻤﺆﻣﻦ ،زﻫﺮة أﺣﻤﺪ ﻣﻬﺪي.
وﻳ ـﺠــﺮي اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟـﺴـﺤــﺐ رﺑ ــﻊ اﻟﺴﻨﻮي
اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 150.000
د.ك ﻓﻲ  27اﻟﺠﺎري.
أﻣــﺎ ﺳﺤﺐ اﻟﺪاﻧﺔ رﺑــﻊ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﺴﻴﻘﺎم ﻓﻲ  26ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة
ﻗ ـﻴ ـﻤ ـﺘ ـﻬــﺎ  250.000د.ك ،ﻳ ـﻠ ـﻴــﻪ ا ﻟ ـﺴ ـﺤــﺐ
رﺑـ ــﻊ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮي اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ﻓ ــﻲ  25ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

 2019ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  500.000د.ك.
أﻣ ــﺎ اﻟـﺴـﺤــﺐ اﻷﺧ ـﻴــﺮ ﻓـﺴـﻴـﻘــﺎم ﻳ ــﻮم 16
ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2020وﺳﻴﺘﺨﻠﻠﻪ ﺗﺘﻮﻳﺞ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺮ
اﻟﺪاﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،اﻟﺬي ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﺋﺰة ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻳﺸﺠﻊ »اﻟﺨﻠﻴﺞ« ﻋﻤﻼء اﻟــﺪاﻧــﺔ ﻋﻠﻰ
زﻳ ـ ــﺎدة ﻓ ــﺮص ﻓ ــﻮزﻫ ــﻢ ﻋ ــﻦ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ زﻳ ــﺎدة
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﺤﺴﺎب،
ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ
اﻟـﻤـﺘــﺎﺣــﺔ ﻋـﺒــﺮ ﻣــﻮﻗــﻊ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ
وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼﺋ ــﻪ ،ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ »ﺑ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ــﺪاﻧ ــﺔ
ﻟــﻺﻳــﺪاع اﻟـﺤـﺼــﺮي« ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻌﻤﻼء
ﺣﺮﻳﺔ إﻳــﺪاع اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ أي وﻗــﺖ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ »اﻟﺤﺎﺳﺒﺔ« اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ،

ﱢ
وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻬــﻮاﺗــﻒ اﻟــﺬﻛـﻴــﺔ ،واﻟـﺘــﻲ ﺗﻤﻜﻦ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء ﻣ ــﻦ اﺣ ـﺘ ـﺴ ــﺎب ﻓ ــﺮﺻ ـﻬ ــﻢ ﻟـﻠـﻔــﻮز
ﻓــﻲ ﺳـﺤــﻮﺑــﺎت اﻟــﺪاﻧــﺔ اﻷﺳـﺒــﻮﻋـﻴــﺔ ،ورﺑــﻊ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
وﺗﺠﺪر اﻹﺷ ــﺎرة إﻟــﻰ أن »اﻟــﺪاﻧــﺔ« ﻣﺘﺎح
ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻜﻮﺗﻴﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء اﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﺑــﺎﻟـﺤــﺪ اﻷدﻧ ــﻰ ﻟﻠﺮﺻﻴﺪ اﻟـﺒــﺎﻟــﻎ  200د.ك

»اﻟﻤﺘﺤﺪ« ﻳﻌﻠﻦ ﻓﺎﺋﺰي »اﻟﺤﺼﺎد« اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ
أﻋ ـﻠــﻦ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻷﻫ ـﻠ ــﻲ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪ ﻓ ــﻲ 13
اﻟ ـﺠــﺎري ،أﺳ ـﻤــﺎء اﻟــﺮاﺑـﺤـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟﺴﺤﺐ
اﻷﺳ ـ ـﺒ ـ ــﻮﻋ ـ ــﻲ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺟـ ـ ــﻮاﺋـ ـ ــﺰ اﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﺎد
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺣﺴﺎب اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﺋﺰ
اﻹﺳـ ــﻼﻣـ ــﻲ اﻷول ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،واﻟـ ــﺬي
اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻌﻴﺪ رﺳــﻢ ﺣﻴﺎة اﻵﻻف ﻣﻦ
اﻟﺮاﺑﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻌﺪاء اﻟﺤﻆ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪم
ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻓﺮص ﻟﻠﻔﻮز ﻋﻠﻰ
ﻣــﺪار اﻟﻌﺎم ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 850
ﺟﺎﺋﺰة ﺳﻨﻮﻳﺎ.
وأﺳﻔﺮ اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻦ ﺣﺼﻮل ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق
ﻣﺤﻤﺪ ﻛـﻤــﺎل ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻘﻴﻤﺔ  10.000دﻳﻨﺎر.
ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ  20ﻓﺎﺋﺰا ﻋﻠﻰ  1000دﻳﻨﺎر
ﻟـﻜــﻞ راﺑـ ــﺢ ،وﻫـ ــﻢ :وﻟ ـﻴــﺪ ﻳـﻌـﻘــﻮب اﻟـﻌـﻠــﻲ،
ﻧــﺎﻳــﻒ ﻧــﺰﻳــﻪ ﻋـﺒــﺪاﻟــﺮﺣـﻤــﻦ ،ﻓـﻴـﺼــﻞ ﺳﻌﺪ
اﻟﺪوﺳﺮي ،ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻜﻨﺪري،
ﻧﻮﻣﻪ ﺳﻴﻒ اﻟﻄﻠﺢ ،ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ،
ﻧﺠﺎة ﻋــﻼوي ﻓﺮﺣﺎن ،ﺟــﻮاد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ
اﻟ ـﺼ ـﻔــﺎر ،ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟ ــﺪوﺳ ــﺮي ،رﻏــﺪ
ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻜﻨﺪري ،ﻓﻴﺼﻞ ﻣﻌﻀﺪ اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ،

ﻃﻪ ﺳﻌﻴﺪ زﻫﻴﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻞ،
ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ ﺧ ـﻤ ـﻴــﺲ ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ ،ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ
ﺣﺴﻴﻦ دﺷﺘﻲ ،ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ،
ﺧﻠﻴﻞ دروﻳﺶ أﺣﻤﺪ ،ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ
ﻋﺒﺪاﻷﻣﻴﺮ ،ﻓﺎرس ﻓﺎﻟﺢ ﺧﻠﻴﻔﺔ ،وﻛﺎﻣﻴﻼ
أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ.
وﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺢ »اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﺼـ ــﺎد« ﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ
اﻟ ــﺪﺧ ــﻮل ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﺤــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ  21ﺟــﺎﺋــﺰة

أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﺎﺋﺰة ﻛﺒﺮى ﺑﻘﻴﻤﺔ
 10.000دﻳﻨﺎر ،و 20ﺟﺎﺋﺰة ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ
 1000دﻳﻨﺎر ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺸﻬﺮي
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﺑﻘﻴﻤﺔ  100.000دﻳﻨﺎر .ﻛﻤﺎ
أن ﻫﻨﺎك ﺟﻮاﺋﺰ رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻛﺒﺮى ﺑﻘﻴﻤﺔ
 250.000دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺮاﺑﺢ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻼﻣﻪ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ.
وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻤﻤﻴﺰات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ
»اﻟﺤﺼﺎد« ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ؛ اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺋﺰ
اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﺪون ﺑﺎﻟﻔﻮز
ﻓــﻲ ﻋـﻴــﺪ اﻟـﻔـﻄــﺮ وﻋـﻴــﺪ اﻷﺿ ـﺤــﻰ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺤﻈﻰ اﻟــﺮاﺑـﺤــﻮن ﻣــﻦ ﻋﻤﻼء »اﻟﻤﺘﺤﺪ«
ﺑﺠﺎﺋﺰة ﺑﻘﻴﻤﺔ  100.000دﻳـﻨــﺎر ﻓــﻲ ﻛﻞ
ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻗﺔ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺠﺬاﺑﺔ،
ﻳـﺤـﺼــﻞ ﻋ ـﻤــﻼء »اﻟ ـﺤ ـﺼ ــﺎد« ﻋـﻠــﻰ أرﺑ ــﺎح
ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ،
وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻔﻴﺪا ﻟﻸﺳﺮة
وﻟﻠﻤﺪﺧﺮﻳﻦ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻴﺰات ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ
اﻟﻌﻤﻼء.

ﻟﻔﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب ﺷﺮط اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ
ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﺨﻔﺾ اﻟﺮﺻﻴﺪ إﻟﻰ
ﻣﺎ دون  200د.ك ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ  2د.ك ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺷﻬﺮي إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺤﺪ
اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺮﺻﻴﺪ.
أﻣ ـ ـ ـ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ
ﻳـﻔـﺘـﺤــﻮن »اﻟ ــﺪاﻧ ــﺔ« أو ﻳ ــﻮدﻋ ــﻮن ﻣﺒﺎﻟﻎ
أﻛﺜﺮ ﻓﻴﺘﺄﻫﻠﻮن ﻟﻠﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت
اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﻳﻮﻣﻴﻦ .وﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓـ ــﻲ ﺳـ ـﺤ ــﻮﺑ ــﺎت اﻟ ـ ــﺪاﻧ ـ ــﺔ رﺑـ ـ ــﻊ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺔ
واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ  ،2019ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻌـﻤــﻼء اﻻﺣـﺘـﻔــﺎظ ﺑﺎﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب،
ﻋﻠﻤﺎ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻳـﺘــﻢ إﺟ ــﺮاء ﺟﻤﻴﻊ ﺳﺤﻮﺑﺎت
اﻟــﺪاﻧــﺔ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ
ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

ﺻﻼح اﻟﻔﻠﻴﺞ

ً
ً
»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﻨﻈﻢ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ
ﻓﻲ »ﺗﻚ زون« ﻟﻌﻤﻼء »ﺣﺴﺎﺑﻲ اﻷول«

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﻔﺘﻮح
ﻓﻲ أﺟــﻮاء ﻣﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺣﺔ
واﻟﺒﻬﺠﺔ واﻟﺴﻌﺎدة واﻟﺴﺮور،
ﺗـ ـ ـ ــﻮاﻓـ ـ ـ ــﺪ ﻋـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻼء »ﺣـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻲ
اﻷول« ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻓﻨﻴﻮز،
ﻗ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺪﻳ ـ ــﻦ ﺻ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ اﻷﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎب
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ » ﺗ ــﻚ زون« ،ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﻟ ـﻠــﺪﻋــﻮة اﻟ ـﺘــﻲ ﻛ ــﺎن اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻗﺪ
وﺟـ ـﻬـ ـﻬ ــﺎ ﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼﺋ ــﻪ اﻟ ـﺼ ـﻐ ــﺎر
ﻟﺤﻀﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻳﻮم ﻣﻔﺘﻮح
ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ ﻣﻤﻴﺰ.
وﻗ ـ ـ ــﺪ ﺣـ ـﻀ ــﺮ اﻟـ ـﺤـ ـﻔ ــﻞ ﻋ ــﺪد
ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻷﻃ ـ ـﻔـ ــﺎل ﺑـﺼـﺤـﺒــﺔ
أﺳـ ـ ــﺮﻫـ ـ ــﻢ ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ اﺳ ـﺘ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ــﻮا
ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻷﻟ ـ ـﻌـ ــﺎب اﻟ ـﺘــﻲ
وﻓــﺮﻫــﺎ ﻟـﻬــﻢ اﻟـﺒـﻨــﻚ ﺑـﺒـﻄــﺎﻗــﺎت
ً
ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ  ،ﻟﻼﺳﺘﻤﺘﺎع
ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻟﻌﺎب ،واﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ
أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ  100ﻟـﻌـﺒــﺔ وﻣــﺮﻛـﺒــﺔ
ﺗـﺤــﺎ ﻛــﻲ ا ﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ وﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻘـﻨـﻴــﺎت اﻟــﻮاﻗــﻊ اﻟﻤﻌﺰز
) (A u g m e n t e d R e a l i t y
واﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ )Virtual
 ،(Realityﺑـ ــﺎﻹ ﺿـ ــﺎ ﻓـ ــﺔ إ ﻟ ــﻰ
ﻛﻮﺑﻮن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺟﺒﺔ
ﻣـﺠــﺎﻧـﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻣـﻄـﻌــﻢ »رﻳــﺰﻳـﻨــﻎ

ﻛﻴﻨﺰ« اﻟﻤﻮﺟﻮد داﺧﻞ ﺗﻚ زون
ﻟﻌﻤﻼء »ﺣﺴﺎﺑﻲ اﻷول«.
وﺟ ــﺎء ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ ﻫ ــﺬا اﻟـﺤــﺪث
ﻓﻲ إﻃــﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي
ً
ً
ﻳﻮﻟﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺑﻌﻤﻼﺋﻪ
ﻓـ ــﻲ ﻛـ ــﻞ اﻟـ ـﻤ ــﺮاﺣ ــﻞ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺮﻳ ــﺔ،
وﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﻢ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء أﺻ ـ ـﺤـ ــﺎب
» ﺣ ـﺴ ــﺎ ﺑ ــﻲ اﻷول« ،ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻟـﺘــﺮﻓـﻴـﻬـﻴــﺔ
اﻟـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻬـ ـ ـﺠ ـ ــﺔ
واﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻌ ـ ــﺎدة ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻗ ـﻠ ــﻮﺑ ـﻬ ــﻢ،
ﺑـ ـ ــﺎﻹﺿـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺔ إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ اﻷﻧ ـ ـﺸ ـ ـﻄـ ــﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ا ﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺴــﺎ ﻫــﻢ ﻓﻲ
ﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ وﺻ ـ ـﻘـ ــﻞ ﻣ ــﻮاﻫ ـﺒ ـﻬ ــﻢ
وﻗﺪراﺗﻬﻢ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ.
وﻗ ـ ـ ــﺪ ﻛ ـ ـ ــﺎن ﻓـ ـ ــﻲ اﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒ ــﺎل
اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺼﻐﺎر وذوﻳﻬﻢ ﻓﻲ
»ﺗ ــﻚ زون« ﻋ ــﺪد ﻣ ــﻦ ﻣــﻮﻇـﻔــﻲ
إدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﻮا
ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴــﺰة ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻼء اﻟ ـﺼ ـﻐــﺎر،
ﺑ ـﻤ ــﺎ ﺳ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﺟ ـﻌ ــﻞ اﻟ ـﻴ ــﻮم
اﻟـ ـﻤـ ـﻔـ ـﺘ ــﻮح ﺣـ ــﺪﺛـ ــﺎ ﻻ ﻳ ـﻨ ـﺴــﻰ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إ ﻟــﻰ ﻋﻤﻼء ﺣﺴﺎﺑﻲ
اﻷول.

وﺷ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻨ ـ ــﻚ ﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﻼء ه
اﻟﺼﻐﺎر وأﺳﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ
اﻟـ ــﺪﻋـ ــﻮة وﺣـ ـﻀ ــﻮر ﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت
اﻟـ ـﻴ ــﻮم اﻟ ـﺘــﺮﻓ ـﻴ ـﻬــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﺘــﻮح،
واﻋ ـ ـ ــﺪا إﻳ ــﺎﻫ ــﻢ ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻋـﻠــﻰ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻷﺧـ ـ ــﺮى ﻟ ـﺘــﻮﻃ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
ﺑـﻴـﻨــﻪ وﺑـﻴــﻦ ﻋـﻤــﻼﺋــﻪ اﻟـﺼـﻐــﺎر
أ ﺻ ـ ـﺤـ ــﺎب » ﺣـ ـﺴ ــﺎ ﺑ ــﻲ اﻷول«،
اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻳـ ـﻌ ــﺪ ﺣ ـ ـﺴـ ــﺎب ﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ
ﻣ ـ ـﺼ ـ ـﻤ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻟـ ـ ــﻸﻃ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎل ﺣ ـﺘ ــﻰ
 14ﺳ ـﻨ ــﺔ ،وﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ اﻟ ـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ
اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻶﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓــﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
أﻓـ ـ ـﻀ ـ ــﻞ ﻷﺑ ـ ـﻨـ ــﺎﺋ ـ ـﻬـ ــﻢ وﺗ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮ
اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﻮال ﻟ ـﻬ ــﻢ ﻓـ ــﻲ ﻣــﺮاﺣ ـﻠ ـﻬــﻢ
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

»ﺑﺮﻗﺎن« :ﺧﺼﻢ ٪١٠
ﻓﻲ ﻣﻄﻌﻢ ﺣﻠﻴﺐ وﻫﻴﻞ

دﻋﺎ ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن ﻋﻤﻼءه ﻟﻼﺳﺘﻤﺘﺎع
ﺑـﺨـﺼــﻢ ﻗـ ــﺪره  10ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺑﻤﻄﻌﻢ
»ﺣـ ـﻠـ ـﻴ ــﺐ وﻫ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻞ« ،واﺣـ ـ ـ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ أﻛ ـﺜ ــﺮ
اﻟ ـﻤ ـﻄــﺎﻋــﻢ واﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﻫ ــﻲ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ً
وﻳ ـ ـﻌـ ــﺪ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺮض ﺟـ ـ ـ ـ ــﺰءا ﻣــﻦ
ﺳﻴﺎﺳﺔ »ﺑــﺮﻗــﺎن« ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻋﻤﻼﺋﻪ،
وﺿﻤﺎن ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎزات.
وﻳ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰ ﻣ ـﻄ ـﻌــﻢ وﻛ ــﺎﻓ ـﻴ ــﻪ »ﺣـﻠـﻴــﺐ
أن
وﻫﻴﻞ« ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﻓﻲ ٍ
ً
ﻣ ـﻌــﺎ ،وﻟــﺪﻳــﻪ ﺧﻤﺴﺔ ﻓ ــﺮوع ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻓﺮع ﻓﻲ دﺑﻲ ،وﻳﺸﺘﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص
ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻪ اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

دلبلا
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اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﻮدي» :ﻏﻴﺘﻬﺎوس« ﻧﻔﺬت ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺠﺎوزت  ٣ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺣﺘﻔﻠﺖ ﺑﺬﻛﺮى ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ

ﺑﻨﻚ
»ﻏﻴﺘﻬﺎوس«
اﺳﺘﻄﺎع أن
ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺗﺘﺤﺪى اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﻫﺎرﻳﺴﻨﻴﺐ

اﺣ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮﻋـ ـ ــﺔ
"ﻏﻴﺘﻬﺎوس" اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮع
ً
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻤﺮور  20ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﺄﺳﻴﺲ "ﻏﻴﺘﻬﺎوس ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل"،
و 10أﻋــﻮام ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ "ﺑﻨﻚ
ﻏـ ـﻴـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎوس" و 5أﻋـ ـ ـ ــﻮام ﻋـﻠــﻰ
ﺗﺄﺳﻴﺲ "ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ".
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣ ــﺲ ،إﻧــﻪ ﺷ ــﺎرك ﻓﻲ
اﻻﺣـﺘـﻔــﺎل ،إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
واﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء ،وﺟـ ــﺎء ذﻟ ــﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ
اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﻋ ــﺪد
وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻮﺳﻊ
ﻗـ ــﺎﻋـ ــﺪة اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء وﺧ ــﺪﻣ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ،
ﻣﺤﻘﻘﺔ ﺻﻔﻘﺎت ﺗـﺘـﺠــﺎوز اﻟـ ـ 3
ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻣــﻦ ﺧــﻼل أﻛﺜﺮ
ً
ﻣﻦ  40اﺳﺘﺜﻤﺎرا.
وﻗ ــﺎل رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻏـﻴـﺘـﻬــﺎوس اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓـ ـﻬ ــﺪ ﺑ ـ ـ ـ ــﻮدي ،إن اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎت
ﻣـ ـ ـﺘـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،ﻣ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺬ ﺗـ ــﺄﺳ ـ ـﻴـ ــﺲ
أوﻟـ ـ ــﻰ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ ،ﻏ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎوس
ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ،ﻓﻲ ﻋﺎم  1998ﺛﻢ ﺑﻨﻚ
ﻏﻴﺘﻬﺎوس ﻋﺎم  ،2008ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺻﻔﻘﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺠــﺎل اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري ،ﺑﺎﻟﺴﻮﻗﻴﻦ

اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ واﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧــﻲ ﺑﻠﻐﺖ
ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬــﺎ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ  3ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرات
دوﻻر.
وﻟ ـﻔ ــﺖ ﺑ ـ ــﻮدي ﺧـ ــﻼل اﻟـﺤـﻔــﻞ
اﻟـ ــﺬي أﻗ ـﻴــﻢ ﻓ ــﻲ "Chairman’s
 "Clubإﻟﻰ ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓــﻲ رﻓــﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر
ﻣــﻊ اﻟــﻮﻗــﺖ ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺻـﺒــﺢ ﻟﻪ
ﻣﺮدود ﻣﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻨﺪ
اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻨﻪ.

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
وأوﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أن اﻟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺪف ﻣــﻦ
ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ،
ً
ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﻛ ــﺎن ﻳــﺮﻛــﺰ ﻣﻨﺬ
ﺗــﺄﺳ ـﻴ ـﺴــﻪ وﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ﻋ ـﻤ ـﻠــﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ ﺑــﺎﻋ ـﺘ ـﺒــﺎرﻫــﺎ
ً
ً
ﺳـ ـ ــﻮﻗـ ـ ــﺎ واﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪا ﻻﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎب
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ وﻣﻬﺘﻤﻴﻦ
ﺑـ ــﺎﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎر ﻓـ ـ ــﻲ اﻷﺳـ ـ ـ ـ ــﻮاق
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ واﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﻮدي ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﺘــﻮﺟــﻪ ﻓــﻲ ﺑـﻨــﻚ "ﻏـﻴـﺘـﻬــﺎوس"
إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎر ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ،
"ﻓﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﻴﻮم ﻻ ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت
ﻋﺒﺮ أﻓﺮع ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ

اﻟـﻤـﺜــﺎل ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﻴــﻮم ﻷي ﻣﻘﻴﻢ
ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﺘﺢ ودﻳﻌﺔ ﻋﺒﺮ
ً
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ" ،ﻻﻓﺘﺎ
إﻟـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ ﻧ ـﺠــﺢ ﻓ ــﻲ اﺳـﺘـﻘـﻄــﺎب
ﻧـ ـ ـﺤ ـ ــﻮ  250ﻣـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﻮن ﺟ ـﻨ ـﻴ ــﻪ
اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ.
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ أن "ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﻮﻻت
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫــﻮ ﺗـﺤــﻮل اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺷﺒﺎب ﺟﻴﻞ اﻷﻟﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
إﻟـ ـ ــﻰ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ،واﻟ ـﺘ ــﺄﺟ ـﻴ ــﺮ،
ً
ﻓـﻤــﻊ زﻳ ـ ــﺎدة اﻟـﺘـﻀـﺨــﻢ ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺎ
أﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺠﺪي ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﺰء ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻦ دﺧﻠﻬﻢ
ﻓﻲ أﺻــﻮل ﺛﺎﺑﺘﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺖ أو
ﺳ ـﻴ ــﺎرة ،وأﺻ ـﺒــﺢ اﻟـﺘــﻮﺟــﻪ إﻟــﻰ
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ".
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺪم
اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻲ ﺳــﺎﻋــﺪ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬا
ً
ﻛﺜﻴﺮا" ،ﻓﻤﻦ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ ﻟﻤﺴﻨﺎ ﻫﺬا
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
وﺑﺎدرﻧﺎ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﻮت اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ
ﻓ ــﻲ ﺑــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺎ ،واﻟ ـﻴ ــﻮم ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻧﺤﻮ  1600ﺑﻴﺖ ﻣﺆﺟﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺗﺘﻌﺪى  97ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻫﻲ
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻣـ ـﺒ ــﺎدرة ﻟـﺘـﻠـﺒـﻴــﺔ ﻧﻘﺺ
ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ ﻓ ـ ــﻲ ﺑ ــﺮﻳـ ـﻄ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺎ ﺣ ـﻴــﺚ
ﻳﺤﺘﺎج اﻟـﺴــﻮق إﻟــﻰ ﺑـﻨــﺎء أﻛﺜﺮ
ً
ﻣﻦ  84أﻟﻒ ﻣﻨﺰل ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺬﻟﻚ

ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫ ـﻨــﺎك ﻓ ـﺠــﻮة ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻣﺎ
ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟﻘﻄﺎع
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻪ.
وﺗ ـ ـ ــﻮﻗ ـ ـ ــﻊ ﺑ ـ ـ ـ ـ ــﻮدي أن ﺗـ ـﺒ ــﺪأ
اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﺑـﺠـﻨــﻲ ﺛ ـﻤــﺎر ﻫــﺬه
اﻟ ـﻔ ـﻠ ـﺴ ـﻔــﺔ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ" ،إذ
ﺳـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮن ﻟـ ـﻨ ــﺎ ﻛـ ـﻴ ــﺎن ﻣ ـﺘ ـﻜــﺎﻣــﻞ
ً
ﺑـﺠـﻨــﻲ أرﺑ ــﺎﺣ ــﺎ ﻣ ـﺴ ـﺘــﺪاﻣــﺔ ﻣﻦ
ﺧـ ــﻼل ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻘــﺪﻣــﻪ ﻣ ــﻦ ﺧــﺪﻣــﺎت
ً
اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻨــﻮﻋــﺔ ﻣـﺤـﻠـﻴــﺎ
ً
ً
وﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ
أن ﺗـ ـﻨـ ـﺠ ــﺢ اﻟـ ـ ـﺨـ ـ ـﻄ ـ ــﻮات اﻟ ـﺘ ــﻲ
اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻏﻴﺘﻬﺎوس
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ً
ﻣـ ــﺎ ﺳ ـﻴ ـﻨ ـﻌ ـﻜــﺲ إﻳـ ـﺠ ــﺎﺑ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻜﻞ ﻷن "ﻏﻴﺘﻬﺎوس"
أﻛﺒﺮ اﻷﺻﻮل وأﻫﻤﻬﺎ".
ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒ ــﻪ ،أﻛـ ـ ــﺪ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓــﻲ ﺑﻨﻚ ﻏﻴﺘﻬﺎوس
ﺗـﺸــﺎر ﻟــﺰ ﻫﺎرﻳﺴﻨﻴﺐ أن اﻟﺒﻨﻚ
ﻟ ــﺪﻳ ــﻪ ﺧ ـﻄــﻂ واﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺎت
ﻛﺒﻴﺮة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﺗ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮر اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ
ً
ﻓ ــﻲ اﻷداء ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﺑ ـﻌــﺪ أن
ً
ﻧﺠﺢ اﻟﺒﻨﻚ أﺧﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮل
ﻣ ــﻦ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎري إﻟــﻰ
ﺑـﻨــﻚ ﻳـﺘـﺤــﺪى اﻟـﻨـﻈــﻢ اﻟﻤﻌﺘﺎدة
ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻷﻧﻪ ﺑﻨﻚ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو
"أون ﻻﻳ ــﻦ" ،ﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ اﺳﺘﻄﺎع

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎل
أن ﻳ ـﺘ ـﺤــﻮل إﻟ ــﻰ أول ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ
ﻣ ـﺼــﺮﻓ ـﻴــﺔ إﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ ﺷــﺎﻣـﻠــﺔ
ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ــﺮﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻏﻴﺘﻬﺎوس
ﻛ ــﺎﺑـ ـﻴـ ـﺘ ــﺎل ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟ ـﺒ ـﻌ ـﻴ ـﺠ ــﺎن،
إن ﻏ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎوس ﻛــﺎﺑ ـﻴ ـﺘــﺎل ﻣﻨﺬ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ وﻫــﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺞ
واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺳــﻮاق
اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ،وﺗـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر

واﻟـﺘـﺨــﺎرج ﻣـﻨــﻪ .واﻟــﺪﻟـﻴــﻞ ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ رﺻﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﻋ ـ ـﻘـ ــﺎرﻳـ ــﺔ ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪدة ،ﻛ ـﻤ ـﺒــﺎﻧــﻲ
ﻣ ـ ـﻜـ ــﺎﺗـ ــﺐ اﻷﻋ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎل واﻟـ ـﺴـ ـﻜ ــﻦ
وأﻫﻤﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺣ ـﻘ ـﻘــﺖ وﻣ ـ ــﺎ زاﻟـ ـ ــﺖ أداء
ً
ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺰا ﻧـ ـﺘـ ـﻴـ ـﺠ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﺸ ــﺎط
اﻹﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺴــﻮق اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.

ﻣﺤﺎﻓﻆ
»ﻏﻴﺘﻬﺎوس«
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
وأﻣﻴﺮﻛﺎ ﺣﻘﻘﺖ
ً
ً
أداء ﻣﺘﻤﻴﺰا
اﻟﺒﻌﻴﺠﺎن

ً
»ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل« ﺗﻄﻠﻖ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﺪاول اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ
أﻋـﻠـﻨــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺑــﻮﺑ ـﻴــﺎن ﻛــﺎﺑـﻴـﺘــﺎل ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
)اﻟﺬراع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن( إﻃﻼق ﺧﺪﻣﺔ
ﺑــﻮﺑـﻴــﺎن ﻟ ـﻠ ـﺘــﺪاول اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻮﻓــﺮ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ واﺳـﻌــﺔ
ﻣــﻦ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟ ـﺘــﺪاول اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وإﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ اﻟــﺪﺧــﻮل اﻟـﻤـﺒــﺎﺷــﺮ إﻟــﻰ
أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ودول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ ،واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻢ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮﻫــﺎ ﻟـﺘــﻮﻓــﺮ أﻓـﻀــﻞ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﺣﺪث
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻟﻠﺘﺪاول ﻋﺒﺮ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺟﺒﺮا ﻏﻨﺪور
إن "ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻟﻠﺘﺪاول ﻫﻲ ﺣﻞ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﻼء
ً
اﻟـﻤـﻬـﺘـﻤـﻴــﻦ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺛــﺮواﺗ ـﻬــﻢ أو إدارﺗـ ـﻬ ــﺎ وﻓـﻘــﺎ

ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬه
اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺠﺮد ﺧﻄﻮة واﺣﺪة ﺗﺘﻴﺢ
ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﺪاول ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﻮﻗﻊ  Boubyan Brokerageﻟﻠﺘﺪاول اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻟﻠﺘﺪاول ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ
ﻓﻲ أي وﻗﺖ".

ﺳﻬﻠﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ـﻬ ــﺎ ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮة إدارة اﻷﺻ ـ ــﻮل
واﻟﺘﺪاول ﻓﻲ "ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل" ﺑﺪرﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﻀﻲ
إن "اﻟﻌﻤﻼء ﺳﻴﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ أواﻣﺮ اﻟﺸﺮاء
واﻟﺒﻴﻊ وأواﻣــﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ واﻹﻟﻐﺎء ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ

وﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،ﻣﻊ اﻻﻃــﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ
وﻣﻠﺨﺺ اﻟﺤﺴﺎب وإدارة ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ
ً
اﻷﺳــﻮاق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻼت واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻮق
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﺴﺮﻋﺔ".
وﺑـﻴـﻨــﺖ أن اﻟـﻌـﻤــﻼء ﺳﻴﻤﻜﻨﻬﻢ اﻻﻃ ــﻼع ﻋﻠﻰ
آﺧــﺮ اﻷﺧـﺒــﺎر وﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟـﺴــﻮق ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة وﻻﺋﺤﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ،
وﻋﺮض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻋﻤﻖ اﻟﺴﻮق ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻌﺮ
واﻟـﻄـﻠــﺐ ،اﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ رﺳــﻮﻣــﺎت ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ وأدوات
ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺪاول.
وﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋـﻤــﻼء ﺑﻨﻚ ﺑــﻮﺑـﻴــﺎن ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﺑﺤﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺪاول ﺗﺤﺖ

»اﻷﻫﻠﻲ« ﻳﺮﻋﻰ ﺣﻔﻞ ﺗﺨﺮج ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ
اﻟﺜﻨﻴﺎن :اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
رﻋﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
ﺣـﻔــﻞ ﺗـﺨــﺮج ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ
ﺑـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ،واﻟـ ـ ـ ــﺬي
أﻗـ ـﻴ ــﻢ ﺑ ـﻔ ـﻨ ــﺪق ﺳ ـﻴ ـﻤ ـﻔــﻮﻧــﻲ ﻓــﻲ
 16ﻣـ ـ ـ ــﺎرس  ،2019ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﺗــﻢ
اﻻﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎل ﺑ ـﺘ ـﺨــﺮج  90ﻃــﺎﻟـﺒــﺎ
و ﻃــﺎ ﻟـﺒــﺔ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻜـ ــﺎﻟـ ــﻮرﻳـ ــﻮس ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻮم
اﻟﻄﺒﻴﺔ.
وﻗ ـ ــﺪ ﺣ ـﻀ ــﺮ ﺣ ـﻔ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﺨــﺮج
ﻧـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺔ ﻋـ ــﻦ "اﻷﻫـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻲ" ،ﻓـ ــﻮزي
اﻟﺜﻨﻴﺎن ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺆون
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻹدارة ،واﻟـ ـ ــﺬي ﻗ ــﺎل:
"ﻳـ ـﻬـ ـﺘ ــﻢ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ﺑـ ــﺮﻋـ ــﺎﻳـ ــﺔ ﻫ ــﺬه
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻪ
ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ دﻋﻢ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
ﻓـ ـﻬ ــﺆﻻء اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب اﻟ ـﺨــﺮﻳ ـﺠــﻮن
ﻫ ــﻢ ﺟ ــﺰء ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺜ ــﺮوة اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ
اﻟـ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻘـ ـﻴ ــﺔ ،وﻫـ ـ ـ ــﻢ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﺣـﻴــﺚ ﺳـﻴـﻘــﻮم ﻫــﺆﻻء
اﻷﻃﺒﺎء ﺑﺘﺄدﻳﺔ دورﻫﻢ اﻟﺤﻴﻮي
ﻓــﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺻﺤﺔ
ورﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ".

ﻓﻮزي اﻟﺜﻨﻴﺎن ﻳﺘﺴﻠﻢ درع ﺷﻜﺮ ﻣﻦ د .ﻋﺎدل ﺧﻀﺮ
وأﺿ ـ ـ ــﺎف" :ﻧ ـﺤ ــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟـﺒـﻨــﻚ
اﻷﻫـﻠــﻲ ﻧﻔﺨﺮ ﺑــﺄن ﻧـﻜــﻮن رﻋــﺎة
ﻟــﻼﺣـﺘـﻔــﺎل ﺑ ـﻬــﺆﻻء اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ اﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ـﻠــﻮا دراﺳ ــﺎﺗ ـﻬ ــﻢ
اﻷﻛـ ــﺎدﻳ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ ،واﻧـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻠ ــﻮا إﻟ ــﻰ

ﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻬ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ
ﺳـﻴــﻮاﺟـﻬــﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣﻦ
اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻤــﺔ ،وﻧﺘﻤﻨﻰ
ﻟـ ـﻬ ــﺆﻻء اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ﻛ ــﻞ اﻟ ـﻨ ـﺠــﺎح
واﻟـ ـﺘ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﻖ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ـﻬــﻢ،

وﻧـﻐـﺘـﻨــﻢ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻔــﺮﺻــﺔ ﻟـﻨـﻘــﺪم
ﺗﻬﺎﻧﻴﻨﺎ اﻟـﺨــﺎﻟـﺼــﺔ ﻟـﻜــﻞ واﺣــﺪ
ﻣﻨﻬﻢ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺳﺮﻫﻢ".

»زﻳﻦ« اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺒﻼﺗﻴﻨﻲ ﻟﻤﻌﺮض اﻟﻴﺨﻮت
أﻋـﻠـﻨــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ زﻳ ــﻦ ﺷﺮاﻛﺘﻬﺎ
اﻟـﺒــﻼﺗـﻴـﻨـﻴــﺔ ﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت ﻣـﻌــﺮض
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﻟـ ـﻠـ ـﻴـ ـﺨ ــﻮت ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺨ ـﺘــﻪ
اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ،اﻟ ـ ــﺬي ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ اﻷﻛ ـﺒــﺮ
واﻷﻫـ ـ ـ ـ ــﻢ ﻣ ـ ــﻦ ﻧـ ــﻮﻋـ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل
اﻟﻘﻮارب واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻦ  26إﻟﻰ 30
اﻟ ـﺠ ــﺎري ،ﻓــﻲ ﻣــﺎرﻳـﻨــﺎ ﻛﺮﻳﺴﻨﺖ،
ﺑ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ ﺳ ـﻤ ــﻮ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك.
وذﻛـ ـ ـ ــﺮت اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،ﻓـ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أن ﺷﺮاﻛﺘﻬﺎ اﻟﺒﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻌﺮض أﺗﺖ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ واﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﺗﺼﺐ ﻓــﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺄن
اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ ،واﻟـﺘــﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓــﻲ دﻓــﻊ
ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻛﻮﻧﻬﺎ
إﺣــﺪى ﻛﺒﺮى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟ ـ ــﺮاﺋ ـ ــﺪة ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺨ ــﺎص
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ،ﺧــﺎﺻــﺔ أن اﻟـﻤـﻌــﺮض
ﻳـﻬــﺪف أﻳـﻀــﺎ إﻟ ــﻰ دﻋ ــﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ
أﺻ ـﺤ ــﺎب اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺼـﻐـﻴــﺮة
واﻟـﻤـﺘــﻮﺳـﻄــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺨـﺼـﺼــﺔ ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﻮارب
واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي.
وﺑ ـﻴ ـﻨ ــﺖ أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺳ ـﺘ ـﺸ ــﺎرك ﻓــﻲ
ﻣ ـﻌــﺮض اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟ ـﻠ ـﻴ ـﺨــﻮت ،ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل ﺟـﻨــﺎﺣـﻬــﺎ اﻟ ـﺨ ــﺎص ،اﻟ ــﺬي
ﺳـﺘـﺴـﺘـﻌــﺮض ﻣــﻦ ﺧــﻼﻟــﻪ أﺣــﺪث

ﻣﺴﺆول »زﻳﻦ« ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺮض
اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
ﺿ ـ ـﻤـ ــﻦ ﻣـ ـﺤـ ـﻔـ ـﻈ ــﺔ ،Zain LIFE
واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺣﺪث
اﻷﺟـ ـﻬ ــﺰة اﻟــﺬﻛ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺒـﺘـﻜــﺮة ﻓﻲ
ﻣـ ـﺠ ــﺎﻻت اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺰل اﻟ ــﺬﻛ ــﻲ وأﻣ ــﻦ
اﻟﻤﻨﺎزل ،واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﻔ ـ ــﻆ وﺣـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـﺨـ ـﺘـ ـﻠ ــﻒ
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻛﺎﻟﻴﺨﻮت واﻟﻘﻮارب
وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وأﺿــﺎﻓــﺖ أن ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﻴﺨﻮت ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻌﺮض اﻷﻛﺒﺮ
واﻷﻫ ــﻢ ﻣــﻦ ﻧــﻮﻋــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،اﻟ ـ ــﺬي ﻳـﺘـﺨـﺼــﺺ ﻓﻲ
ﻣـﺠــﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟ ـﻘــﻮارب واﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺒﺤﺮي ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﻤﻊ أﻓﺨﻢ وأﻛﺒﺮ

اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ا ﻟــﺬ ﻳــﻦ ﻳـﻘــﺪ ﻣــﻮن
ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت وﻓـ ــﻖ أﻋـﻠــﻰ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟـﻔـﻌــﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ واﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻬ ــﺪف إﻟـ ــﻰ اﻹﺳـ ـﻬ ــﺎم ﻓــﻲ
دﻓ ــﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ،
ً
ﺣﻴﺚ ﻟﻦ ﺗﺪﺧﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻬﺪا ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة واﻟﺪﻋﻢ ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺔ
ﺗﻤﻠﻚ ﻓﻜﺮة ورؤﻳﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻨﻮاﺣﻲ
اﻹﺑﺪاع وﺗﺨﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺴﻬﻢ
ﻓﻲ رﻓﻌﺔ اﻟﻮﻃﻦ.

وأﻛ ـ ــﺪت اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ أﻧ ـﻬ ــﺎ ﺗ ــﺪرك
أﻫـﻤـﻴــﺔ دور ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟ ـﺨــﺎص ﻓــﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣـﺜــﻞ ﻫــﺬه
اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ،ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ أﻧ ـﻬ ــﺎ إﺣ ــﺪى
ﻛﺒﺮى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة
ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﺨــﺎص ،ﺣﻴﺚ أﺗﺖ
ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ زﻳ ــﻦ ﻟـﺘــﺆﻛــﺪ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ
واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل
ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ اﻟـﻤـﻠــﻲء
ﺑ ــﺎﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب اﻟ ـﺸ ـﻐ ــﻮف واﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺪع
اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻚ أﻓﻜﺎرا إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺗﻬﺪف
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮل ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺴﻮق.

ﻣﻈﻠﺔ واﺣﺪة ،ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻬﻠﺔ ﻋﺒﺮ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻜﻲ ﻧﺖ او اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎب
اﻟﺒﻨﻜﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻟﻠﺘﺪاول ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻓ ــﺮﻳ ــﺪة ﻣ ـﺘــﻮاﻓ ـﻘــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺸــﺮﻳ ـﻌــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ ،ﻣﻊ
ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ أﺳﻮاق رأس اﻟﻤﺎل
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ودول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.
ً
وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻘﻴﻤﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺣﺴﺎب اﻟـﺘــﺪاول ﺑﺤﺪ أدﻧــﻰ 1,000
دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ )ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ أو اﻷﺳﻬﻢ( ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ
اﻟﺤﺴﺎب ،ﻋﻠﻰ اﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻦ  21ﻋﺎﻣﺎ.
ﺟﺒﺮا ﻏﻨﺪور

ﺑﺪرﻳﺔ اﻟﺤﻤﻴﻀﻲ

١٦
اﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻤﺮزوق» :ﺑﻴﺘﻚ« ﻣﻤﻮل أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4069اﻟﺜﻼﺛﺎء  19ﻣﺎرس 2019م  12 /رﺟﺐ 1440ﻫـ

ً
• اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أﻗﺮت ﺗﻮزﻳﻊ ًأرﺑﺎح  ٪٢٠ﻧﻘﺪا و ٪١٠ﻣﻨﺤﺔ ً ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
• »ﺑﻴﺘﻚ« ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ﻷﻛﺜﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻣﺎﻧﺎ ﻟﻌﺎم ٢٠١٨
ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ّ
ﻧﻔﺬﻧﺎ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺨﺎرﺟﺎت
اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻏﻴﺮ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﺄﻛﺪت
ﺟﻬﻮدﻧﺎ ﻓﻲ
ﻋﺎم 2018
ﺑﺘﺪﺷﻴﻦ
أول اﻟﻔﺮوع
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﺑﺸﻜﻞ آﻟﻲ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ

ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺣﻤﺪ
اﻟ ـﻤــﺮزوق إن "أداء ﺑـﻴــﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ )ﺑـ ـﻴـ ـﺘ ــﻚ( ﻟـ ـﻌ ــﺎم 2018
ﻣﺘﻤﻴﺰ ،وﻛﻢ أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎن ﺑﻤﺎ
أﻧـﺠــﺰﻧــﺎه ،ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﻣــﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﺑـﻴـﺘــﻚ ﻣــﻦ ﻣـﻜــﺎﻣــﻦ ﻗــﻮة
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﺟﺪﻳﺮا ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪان اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻓـﻴـﻬــﺎ.
وﻫـ ــﻮ ﻣ ــﺎ أﻫـ ــﻞ ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ ﻟ ـﻴ ــﺄﺗ ــﻲ ﻓــﻲ
اﻟـﻤــﺮﺗـﺒــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ ﺧـﻠـﻴـﺠـﻴــﺎ ﻷﻛـﺜــﺮ
اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك اﻹﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ أﻣ ــﺎﻧ ــﺎ ﻟـﻌــﺎم
 ،2018وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻏـ ـﻠ ــﻮﺑ ــﻞ ﻓ ــﺎﻳـ ـﻨ ــﺎﻧ ــﺲ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ،
ﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﻌـ ـﻜ ــﺲ ﺛـ ـﻘ ــﺔ واﺳ ـ ـﻌ ـ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻌﻤﻼء ،وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ وﻗﺒﻮﻻ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟــﺪوﻟــﻲ،
وﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق
واﻋﺪ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص".
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﻤﺮزوق ﺧﻼل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ ﻟـ ـ »ﺑـﻴـﺘــﻚ« أﻣ ــﺲ" :ﻟﻘﺪ
ﺗﻤﻜﻨﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻤﺔ رؤﻳﺔ
ﺑﻴﺘﻚ ،ورﺳﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ،
وﺟﻨﻲ ﺛﻤﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻃــﻮﻳ ـﻠــﺔ اﻷﻣـ ــﺪ اﻋ ـﺘ ـﻤــﺪﻫــﺎ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ،ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻷرﺑــﺎح،
وﺗـ ـﺠـ ـﻨ ــﺐ اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ ،وﺗ ــﺮﺷ ـﻴ ــﺪ
اﻹﻧ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﺎق ،وزﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻹﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮادات
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ ،وﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺨﺎرﺟﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ،
وﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻻﻧ ـﺴ ـﺠ ــﺎم ﻓ ــﻲ اﻷداء
ﺑـﻴــﻦ ﺑ ـﻨــﻮك اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ،ﻟﻀﻤﺎن
اﻻﺳـﺘــﺪاﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺮﺑﺤﻴﺔ،
وﻫ ـ ـ ـ ــﻮ ﻣ ـ ـ ــﺎ أﻛ ـ ـ ــﺪﺗـ ـ ــﻪ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮات
اﻹﻳ ـ ـﺠـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ وﻣ ـ ـﺘـ ــﺎﻧـ ــﺔ وﻛـ ـ ـﻔ ـ ــﺎءة
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،واﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﺪام
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﻮازن ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ــﺪى  4أﻋ ـ ــﻮام
ﻣﺎﺿﻴﺔ اﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻷداء اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
اﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪ".
وﻓ ـ ـ ــﻲ إﻃ ـ ـ ـ ـ ــﺎر ﺳ ـ ـﻌـ ــﻲ "ﺑـ ـﻴـ ـﺘ ــﻚ"
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋــﻦ ﻓ ــﺮص اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻤﻮ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ
اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﻲ واﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ ،ﻳ ــﻮاﻛ ــﺐ ﺑﻪ
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ،ﻓ ـﻘــﺪ ﻋ ـﻜــﻒ ﻋ ـﻠــﻰ دراﺳ ــﺔ
اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟ ـﻔــﺮص واﻟ ـﺨ ـﻴــﺎرات
ﻟـﺘـﻌــﺰﻳــﺰ ﻣـﻜــﺎﻧــﺔ وأﺻ ــﺎﻟ ــﺔ "ﺑـﻴـﺘــﻚ"
إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ وﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.

ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح
ﺗﺠﺎوز 227.4
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻄﻮر
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ
وأﺿ ــﺎف اﻟ ـﻤــﺮزوق" :اﺳـﺘـﻤــﺮارا
ﻟـﻘـﻴــﺎدﺗـﻨــﺎ اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮر اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ﻓﻲ
%23.5

إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﺑﻠﻎ 17.8
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر
ﺑﻨﻤﻮ ﻧﺴﺒﺘﻪ
%2.4

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ
 %12.4ﻓﻲ
 2018ﻣﻘﺎﺑﻞ
 %10.2ﻓﻲ ﻋﺎم
 2017وﻧﺴﺒﺔ
ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس
اﻟﻤﺎل ﺑﻠﻐﺖ
%17.47

اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ
أﺣـﻜــﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ ،ﻓﻘﺪ
ﻛ ــﺎن أداء أول ﺑ ـﻨــﻚ إﺳ ــﻼﻣ ــﻲ ﻓﻲ
أﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ –ﺑـﻴـﺘــﻚ اﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ -ﻛﺒﻮاﺑﺔ
رﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻷوروﺑ ـﻴ ــﺔ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺟﺪا ،ﺣﻴﺚ ﺛﺒﺘﺖ رؤﻳﺘﻨﺎ
ﻓﻲ ﺟﺪوى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎ
ﻣﺆﺷﺮات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ".
واردف " :ﻛـ ـﻤ ــﺎ وا ﺻ ـ ـ ــﻞ ﺑـﻴـﺘــﻚ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺤﻮط
ﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻐ ـﻴــﺮات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
واﻟ ــﺪول اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﺗﺒﺎع
ﺳ ـﻴــﺎﺳــﺎت ﻣـﺘـﺤـﻔـﻈــﺔ ،ﺗـﺴـﺘـﻬــﺪف
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ،
وﻣـﺘــﺎﻧــﺔ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻲ ،ﻓــﻲ ﻇﻞ
ﺗــﺮﻛـﻴــﺰ ﺟـﻬــﻮد ﺑﻴﺘﻚ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ــﻲ اﻷﺳـ ــﺎﺳـ ــﻲ ،وﺟـ ــﻮدة
اﻷﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل ﺑـ ــﺄﻓ ـ ـﻀـ ــﻞ ﺣـ ــﺎﻻﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ،
واﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـﻘ ــﻮﻳ ــﺔ ﺑ ــﺄﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣــﻦ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻄـ ـ ـﻠ ـ ــﻮب ،وﺗ ـ ـﺤ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﻖ أﻋـ ـﻠ ــﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻤﻴﺰ".
واﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪرك" :اﻋ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺪت
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺛــﻼث رﻛﺎﺋﺰ
رﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ أوﻟ ــﻮﻳ ــﺎﺗ ـﻨ ــﺎ،
اﺳـﺘـﻬــﺪﻓــﺖ اﻷوﻟـ ــﻰ ﻧـﻤــﻮ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ
واﻟ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻊ ﻓ ــﻲ ﻗ ــﺎﻋ ــﺪة اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء،
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
أﻓـ ـﻀ ــﻞ اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ،
وﺗ ـﻤ ـﺜ ـﻠــﺖ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻻﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎل
إﻟ ــﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻵﺧ ــﺬة ﻓﻲ
اﻟﺘﺴﺎرع واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ
و ﺗـﺴـﺨـﻴــﺮ ﻫــﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ
ﻟـ ــﺰﻳـ ــﺎدة ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى رﺿـ ــﺎﻫـ ــﻢ ،ﻣــﻦ
ﺧــﻼل اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟـﺜــﻮرة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻄ ــﻮرة ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ﺗ ـﺤــﻮل
اﻷﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل واﻷﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺑـﻴـﺘــﻚ
واﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت
اﻟـﻔـﻴـﻨـﺘــﻚ  Fintechﺑ ـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻟــﻚ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻄﻮرة وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻛ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪة ﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎﺗ ـﻨــﺎ ﻋـ ــﺎم 2018
وﻣــﺎ ﺑـﻌــﺪه ،وﺳـﻌــﺖ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻧﺤﻮ
ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ أﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ اﻟ ـﻜ ـﻔــﺎءة
واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺪام اﻷﻣ ـ ـﺜـ ــﻞ ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﻮارد

واﻷﻧـ ـ ـﺸـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ،ﺑ ـﻤــﺎ
ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻛﻞ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ".

اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـ ــﺮزوق" :واﺻـ ـ ـ ـ ــﻞ
اﻟﺒﻨﻚ رﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻠﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻻﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ ،ﻓــﺄﻃ ـﻠــﻖ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات واﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻗ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮاﺗـ ـ ــﻪ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺮﻓ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻻﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وإﺗــﺎﺣــﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت ﻟـﻠـﻌـﻤــﻼء
وﻣـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﻗـ ــﻊ اﻻﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ
وﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻬــﻮاﺗــﻒ
اﻟـ ــﺬﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ ،واﻟـ ـﺘـ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ أون ﻻﻳ ــﻦ
ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت ،وﺗ ـ ـﻘ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ــﺬﻛ ـ ــﺎء
اﻻﺻـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ــﻲ ،واﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨ ـ ــﺪام
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟــﺮوﺑــﻮت اﻟﻤﺘﻄﻮرة
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ،
وﻗ ـ ـ ــﺪ ﻧـ ـﺠ ــﺢ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻴــﻦ
ﻋﻤﻼﺋﻪ أﻳﻨﻤﺎ ﺗﻮاﺟﺪوا ﻣﻦ إﺟﺮاء
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ".
وأﺿــﺎف" :ﺗﺄﻛﺪت ﺟﻬﻮدﻧﺎ ﻓﻲ
ﻋــﺎم  2018ﺑﺘﺪﺷﻴﻦ أول اﻟـﻔــﺮوع
اﻻﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌـﻤــﻞ ﺑﺸﻜﻞ
آﻟــﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣ ــﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ،
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻣﻦ
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،ﻛﺨﻄﻮة أوﻟﻰ ﻧﺤﻮ اﻓﺘﺘﺎح
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﺿﻤﻦ
ﺧﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻃﻤﻮﺣﺔ وﺿﻌﻬﺎ
ﺑﻴﺘﻚ".
واﺳ ـﺘ ـﻄــﺮد :واﺻ ـﻠــﺖ اﻹدارات
اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ﺟ ـﻬــﻮدﻫــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت ،ﺣﻴﺚ أﻃﻠﻖ
ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ "ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ اﻛ ـﺴ ـﺒــﺮس"
ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﺣـ ــﻮل اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ اﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ـﻴ ــﺎ ،وﻣ ــﻦ
ﻧ ــﺎﺣـ ـﻴ ــﺔ أﺧ ـ ـ ـ ــﺮى ﻳ ـﻌ ـﻤ ــﻞ "ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ"
ﺟــﺎﻫــﺪا ﻻﺳـﺘـﻴـﻌــﺎب ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
 ،Blockchainإذ ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟـﺘـﺤــﻮﻳــﻼت اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﺑــﺎﺳـﺘـﺨــﺪام
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺮﻳﺒﻞ .RippleNet
وأﺿــﺎف" :واﺻﻠﺖ اﻟﻤﺆﺷﺮات
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
ﻧﻤﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ،
ﻓـ ـ ـﻘ ـ ــﺪ ﺗـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎوز ﺻـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﻲ أرﺑـ ـ ـ ـ ــﺎح
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ  227.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  2018ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ
 %23.5ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﻤــﺎ ﻳـﻘـﺘــﺮب ﻣﻦ
 184.2ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ
 36.36ﻓﻠﺴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة %23.4
ﻋﻦ  29.46ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻌﺎم ."2017

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
واردف اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮزوق" :ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺑـﻠــﻎ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات  17.8ﻣﻠﻴﺎر
دﻳ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ﺑـ ـﻨـ ـﻤ ــﻮ ﻧ ـﺴ ـﺒ ـﺘ ــﻪ ،%2.4
وﻧ ـﺠ ـﺤ ــﺖ اﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ـﺘ ـﻨ ــﺎ ﻓــﻲ
ﺗ ــﺮﺷ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻘ ــﺎت ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺑـﻠـﻐــﺖ
ﻧ ـﺴ ـﺒ ــﺔ إﺟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮوﻓ ــﺎت
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ  %39.2ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
إﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،وﻫﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻓﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ارﺗﻔﻌﺖ
ﺣ ـﺴــﺎﺑــﺎت اﻟ ـﻤــﻮدﻋ ـﻴــﻦ إﻟ ــﻰ 11.8
ﻣـﻠـﻴــﺎر دﻳـﻨــﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧـﻤــﻮ %1.6
ﻋﻦ ﻋﺎم ."2017
وأﺷ ـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن ﻣ ـﻌــﺪل اﻟـﻌــﺎﺋــﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ  %12.4ﻓﻲ  ،2018ﻣﻘﺎﺑﻞ
 %10.2ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  ،2017وﺑـﻠـﻐــﺖ
ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل %17.47
ﻓﻲ .2018

وذﻛ ـ ـ ـ ــﺮ" :ﻓ ـ ــﻲ ﻋ ـ ــﺎم  2018ﺑـﻠــﻎ
ﺻــﺎﻓــﻲ إﻳـ ــﺮادات اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ 527.3
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ %18.5
ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ،وﺑـﻠــﻎ
إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ إﻳـ ــﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ 746
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ %4.6
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ  ،2017وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻠﻎ
ﺻﺎﻓﻲ إﻳ ــﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ 453.5
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ %11.1
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ".
وﺗ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻊ" :ﻳ ـ ــﺮﺟ ـ ــﻊ ﻫ ـ ــﺬا اﻷداء
اﻟﻤﺘﻮازن إﻟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻣـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ــﻮى اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﻮﻋـ ــﺔ،
واﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻘ ــﻦ واﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻌـ ــﺎل
ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ ا ﻟـﻤــﻮ ﺣــﺪة اﻟﺘﻲ
اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺑﻂ واﻻﺗﺼﺎل،
واﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﺑـﻴــﻦ أﻃــﺮاﻓ ـﻬــﺎ ﺳ ــﻮاء
ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰﻫ ــﺎ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ــﻲ أو ﻓــﻲ
اﻟـﺒـﻠــﺪان اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻧﺘﻮاﺟﺪ
ﻓـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ،ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺎ واﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻦ
وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ واﻟﻤﺎﻧﻴﺎ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ،واﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ".

ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺘﻤﻴﺰ
وزاد اﻟﻤﺮزوق" :ﻧﺤﻦ إذ ﻧﻠﺘﺰم
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻓﺈن ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ﻳﻮﺻﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %20
وﺗـ ــﻮزﻳـ ــﻊ أﺳـ ـﻬ ــﻢ ﻣ ـﻨ ـﺤــﺔ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ
 ،%10ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺗﻮزﻳﻊ
ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟــﻮداﺋــﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ".
وﻗﺪ اﺣﺘﻔﻆ "ﺑﻴﺘﻚ" ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت
واﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻨ ـﻴ ـﻔ ــﺎت اﻹﻳـ ـﺠ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻦ
وﻛـ ـ ـ ــﺎﻻت اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻨ ـﻴــﻒ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ
اﻟ ــﺮﻓـ ـﻴـ ـﻌ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﺟـ ـﻬ ــﺎت وﻫ ـﻴ ـﺌ ــﺎت
ﻋ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـ ــﺮﻣ ـ ــﻮﻗ ـ ــﺔ ،ﻓـ ـﻀ ــﻼ ﻋــﻦ
اﻧـﻀـﻤــﺎم ﺳـﻬــﻢ ﺑﻴﺘﻚ إﻟ ــﻰ ﻣﺆﺷﺮ
ﻓﻮﺗﺴﻲ راﺳﻞ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻫﻲ ﻣﺆﺷﺮات
إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ ﻋ ــﺪﻳ ــﺪة ﻟـﻨـﺠــﺎح ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ وﺗﻤﻴﺰ اﻷداء.
وﻋـ ـﻜ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻴ ـﻴــﻢ اﻻﺋ ـﺘ ـﻤــﺎﻧــﻲ
اﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰ ،اﻟـ ــﺬي ﻣـﻨـﺤـﺘــﻪ وﻛ ــﺎﻻت
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺒﻴﺘﻚ ،ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ
وﺻ ــﺪارﺗ ــﻪ ،ﺣـﻴــﺚ أﻛ ــﺪت "ﻓﻴﺘﺶ"
ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻟﺒﻴﺘﻚ  A +ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻤﺪى
و F1ﻗ ـﺼ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪى ﻣـ ــﻊ ﻧ ـﻈــﺮة
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣـﺴـﺘـﻘــﺮة ،ﻛـﻤــﺎ أﻛــﺪت
"ﻣﻮدﻳﺰ" ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻟﺒﻴﺘﻚ  A1ﺑﻌﻴﺪ
اﻟﻤﺪى  P -1ﻗﺼﻴﺮ اﻟﻤﺪى ﻣﻊ ﻧﻈﺮة
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة.

وﻓ ـ ــﻲ إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﺗــﺆﻛــﺪ
ﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺔ "ﺑـ ـﻴـ ـﺘ ــﻚ" ورﻳ ـ ــﺎدﺗ ـ ــﻪ وﻓ ـﻘــﺎ
ﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ ﻋ ــﺪة وﺿـﻌـﺘـﻬــﺎ ﺟـﻬــﺎت
ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼــﺔ وﻣ ـﺤــﺎﻳــﺪة،
ﺗ ـﻌ ـﻜــﺲ ﺗ ـﻤ ـﻴــﺰه ﻛ ــﺄﺑ ــﺮز ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ
ﻣـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ إﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
واﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﻨﺤﺖ ﻏﻠﻮﺑﺎل ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ
"ﺑﻴﺘﻚ" ﺟﺎﺋﺰة أﻛﺜﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
إﺳﻼﻣﻴﺔ أﻣﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻌﺎم
 ،2018ﻛﻤﺎ ﻓﺎز "ﺑﻴﺘﻚ" ﻟﻌﺎم 2018
ﺑ ـﺠــﺎﺋــﺰة "أﻓ ـﻀ ــﻞ ﺑـﻨــﻚ ﻓ ــﻲ ﺧــﺪﻣــﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء ذوي اﻟـ ـﻤ ــﻼء ة اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ" ﻣﻦ "ﻳﻮروﻣﻮﻧﻲ".

وﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ أﻧ ـﻈ ـﻤــﺔ ﺗـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺔ
وﻫ ـ ـﻴـ ــﺎﻛـ ــﻞ أﺳـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻄ ــﻮرة
ﺑـﻬــﺪف ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻼء،
ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻠﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة
ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ واﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ وﻓ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎ ﻟـ ـﻘ ــﻮاﻋ ــﺪ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻓ ـﻘ ــﺪ ﻗـ ـ ــﺎم ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ ﺑ ـ ـ ــﺪور اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈــﻢ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺠﻤﻊ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  390ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺼـﻨــﺎﻋــﺎت
اﻟ ـﺒ ـﺘ ــﺮوﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻜــﺎﻣ ـﻠــﺔ ،وﺗـﺒـﻠــﻎ
اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  156ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر".
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف" :ﻛـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻗـ ـ ـ ــﺎم ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ
ﺑـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻟ ـﻴ ـﻤــﺎك ﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ
ﻣ ـﺒ ـﻨــﻰ اﻟـ ــﺮﻛـ ــﺎب اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻟـﻤـﻄــﺎر
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﺑـﻤـﺒـﻠــﻎ 249.2
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ ﺑﻴﺘﻚ
 %50ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ،
وﻗــﺎم أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﻨﺎ
ﻫﻮﻣﺰ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ )إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ "ﻛﻴﺒﻜﻮ"( ﺑﻤﺒﻠﻎ
 120ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮﻧــﺎ ،ﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ ﻣ ـﺸــﺮوع
ﺿﺎﺣﻴﺔ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺒﺎرك".
وﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮﻳـﻴــﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
واﻟﺪوﻟﻲ ،ﺷﺎرك "ﺑﻴﺘﻚ" ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺪﻗﻢ
ﺑــﺎﻟــﺪوﻻر ﺑﺤﺼﺔ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ 500
ﻣـﻠـﻴــﻮن دوﻻر ،ﻋﻠﻤﺎ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻳﺼﻞ إ ﻟــﻰ  4.6ﻣﻠﻴﺎرات
دوﻻر ،وﻗﺎم "ﺑﻴﺘﻚ" وﺑﻴﺘﻚ – ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣ ـﺸــﺮوع ﺟــﺎﻧــﺎﻛــﺎﻟــﻲ ﻓﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺎﻟﻴﻮرو ،ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺪر ﺑﻤﺒﻠﻎ
 72ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﻣ ــﻦ إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  800ﻣﻠﻴﻮن،
وﻫــﻮ ﺿﻤﻦ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ
ﻋــﺪة ﻣﺼﺎرف وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
وواﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ـ ــﺰاﻧـ ـ ـ ـ ــﺔ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ دﻣـ ـ ــﺞ وﺗ ـﺤ ـﺴ ـﻴــﻦ
ﻓ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ إدارة اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻣــﻦ ﺧﻼل
ﺗﻨﻮﻳﻊ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ
وﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻣـ ــﻮاردﻫـ ــﺎ اﻟ ـﺒ ـﺸــﺮﻳــﺔ،

اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻨﺸﻂ وﺿﻤﺎن ﺗﺪاوﻟﻬﺎ
ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮق اﻟـﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺔ ،اﺳﺘﻤﺮت
اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ا ﻟـﻘـﻴــﺎد ﻳــﺔ ﻛﻤﺰود
ﻟﻠﺴﻮق اﻷوﻟﻲ ﻟﺼﻜﻮك ﻣﺆﺳﺴﺔ
إدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
) (IILMوﻣـﺘـﻔــﻮﻗــﺔ ﻓــﻲ ذﻟ ــﻚ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻨﻮك اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺳﻌﺖ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
ﻟـﻠـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻻﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎر ﻣـﻨـﺘـﺠــﺎت
ﺟﺪﻳﺪة وإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻠﻮل
اﻟ ـﺘ ـﺤــﻮط ﻟـﺤـﻤــﺎﻳــﺔ اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات
"ﺑﻴﺘﻚ" اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﺑ ـ ـﻬـ ــﺎ ،ﻣـ ـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام ﻣـﻘــﺎﻳـﻀــﺎت اﻟـﻌـﻤــﻼت
اﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﺒﺎدﻻت ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ
ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺤﻮط
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺤﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
ﻓ ــﻲ ﺟـﻌــﻞ أﻏ ـﻠــﺐ أﻧـﺸـﻄــﺔ ﺧــﺰاﻧــﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰﻳ ــﺔ وﻣ ـﺘ ـﻜ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ
ﻣـ ــﻊ ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ ﺑ ـﻨ ــﻮﻛ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ،
ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﻀ ـﻤ ــﻦ اﻧـ ـﺘـ ـﻈ ــﺎم ﺗ ــﺪﻓ ـﻘ ــﺎت
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼت اﻷﺟـ ـﻨـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ وﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ
اﻟ ـﺘ ـﻜــﺎﻟ ـﻴــﻒ ،وﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻟـﺼـﻔـﻘــﺎت
ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة.
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف" :ﻛ ـ ـ ــﺎن  2018ﻋ ــﺎم
اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ واﺻﻠﻨﺎ ﺟﻬﻮدﻧﺎ
ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ واﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻜﻔﺎءات
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،واﻻرﺗـﻘــﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮاﻫﻢ
اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ــﻲ واﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨ ــﻲ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮﻓ ــﻲ واﻟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﻟﺘﺰﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻐ ـ ـﻴـ ــﺮات اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣــﻊ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎء ة ﻣﺆﺷﺮات
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻤﺮ
ﺗﺮﻛﻴﺰﻧﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ
ﻓ ــﻲ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ ،ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل

اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﻄــﺎب وﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﻜ ـﻔــﺎءات
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻛﻤﺼﺮﻓﻴﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ".

إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
ﺗﻘﺪم ﻣﻠﺤﻮظ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
وزاد اﻟﻤﺮزوق" :ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻖ ﺑﻴﺘﻚ
ّ
ﺷﻜﻞ %39.2
ﺗﻘﺪﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ وﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻲ
ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﻮارد
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟـ ـﺒـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺔ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺣ ـﻘ ـﻘ ـﻨــﺎ ﻧـﺴـﺒــﺔ
ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻨﺸﺎط
إﻳﺮادات
ﺗ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺗـ ـﻌ ــﺎدل  ،%69إذ ﺷﻜﻞ
وﻗ ــﺎﻣ ــﺖ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟ ـﺨ ــﺰاﻧ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﻮن  %97ﻣ ــﻦ إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻫﻲ
ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ،ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺜ ــﻒ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺼـ ـﻜ ــﻮك ،ﺣـﻴــﺚ ﻋﻠﻰ ﺑـﻨــﺎء وﺗـﻄــﻮﻳــﺮ ﻣﻮاﻫﺒﻨﺎ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ
ارﺗﻔﻌﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرات "ﺑﻴﺘﻚ" ﻓﻲ داﺧــﻞ ﺑﻴﺘﻚ ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻻﻧﺨﻔﺎض
ﺳـ ــﻮق اﻟ ـﺼ ـﻜ ــﻮك ﺧـ ــﻼل ﻋــﺎﻣـﻴــﻦ رﻳــﺎدﺗــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،
ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻤﻼﻗﺔ
ﻟﺘﺘﺨﻄﻰ ﺣﺎﺟﺰ  1.5ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳ ـﺨــﺺ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات اﻟـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺮاﺑﻊ
وﻗـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺮزوق" :اﺳ ـﺘ ـﻄ ـﻌ ـﻨــﺎ ﻋـ ــﺎم  ،2018وﻓـ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟ ــﺬي اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻧﺴﺐ اﻟﺘﻜﻮﻳﺖ".
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
وأردف " :ﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﻮ ﻳ ـ ــﺔ ﻷوا ﺻ ـ ـ ـ ــﺮ
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺗـ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ ﺑـﻌــﺾ ﻳ ـﻌ ـﻤــﻞ "ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ" ﻛ ـﺼــﺎﻧــﻊ ﻟـﺴــﻮق

ﺣﺴﺎﺑﺎت
اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ
ارﺗﻔﻌﺖ إﻟﻰ
 11.8ﻣﻠﻴﺎر
دﻳﻨﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻧﻤﻮ  %1.6ﻋﻦ
ﻋﺎم 2017

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺨﺰاﻧﺔ
ّ
وﺳﻌﺖ
ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
ﻓﻲ اﻟﺼﻜﻮك
وﺗﺨﻄﺖ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات
»ﺑﻴﺘﻚ« ﺧﻼل
ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺣﺎﺟﺰ
 1.5ﻣﻠﻴﺎر
دﻳﻨﺎر

اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟـ ـﺠـ ـﻴ ــﺪة ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ
وﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺣــﺮص ﺑﻴﺘﻚ ﻋﻠﻰ
ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ اﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت واﻻﺳ ـﺘ ـﻔ ــﺎدة
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺎت ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
ﻣ ــﻊ اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ ﻟـﺘــﻮﻃـﻴــﺪ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
واﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺔ ،إﻳـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﺎ ﺑــﺄﻫـﻤـﻴــﺔ
ذﻟــﻚ ﻓــﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻨﻚ وأداء ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻪ .وﻓﻲ
ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﻤﺮت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﻴﺘﻚ ﺧﻼل ﻋﺎم  2018ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻرﺗﺒﺎط
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ،
ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﺑ ـﻠ ـﻐ ــﺖ ﻧ ـﺴ ـﺒ ــﺔ اﻻرﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺎط
اﻟــﻮﻇـﻴـﻔــﻲ  %78ﻓ ــﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻨﺎ
ﻣ ــﻊ ﻧ ـﻤــﻮ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  ،%5ﻛ ـﻤــﺎ أﺛـﻤــﺮ
ﺗــﺮﻛ ـﻴــﺰﻧــﺎ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤــﺮ ﻻﺳـﺘـﻘـﻄــﺎب
واﻻﺣـﺘـﻔــﺎظ ﺑﻤﻮﻇﻔﻴﻨﺎ ﺗﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺿﻤﻦ أﻋﻠﻰ
ﺛـ ــﻼث ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت ﻓ ــﻲ ﺗــﺮﻛ ـﻴــﺎ ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ".
وأﺿـ ــﺎف" :ﻛـﻤــﺎ اﺣـﺘـﻠــﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎﻗـ ــﺐ اﻟـ ــﻮﻇ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ــﻲ ،إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ذوي اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،ﺣﻴﺚ
ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺑﻨﺠﺎح ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪورات
اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻣﻊ ﻫﺎرﻓﺮد ﻟﻠﻨﺸﺮ وﺟﺎﻣﻌﺔ
 INSEADوﺟــﺎﻣ ـﻌــﺔ  ،IMDوذﻟ ــﻚ
ﻟﺒﻨﺎء ﻗــﺪراﺗـﻬــﻢ ﻛـﻘــﺎدة ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﻴﺘﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ".
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ" :ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  2018ﻗﻤﻨﺎ
ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﺑﺮاﻣﺠﻨﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ــﻲ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻗ ــﺪم
ﺑﻴﺘﻚ إﻟﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة  11.2ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،إﻳﻤﺎﻧﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ أداء ﻓﺮﻳﻀﺔ
اﻟﺰﻛﺎة وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺼﺎرﻓﻬﺎ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وﺗﺒﺮز اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻷﻋﻤﺎﻟﻨﺎ".

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر

ﻻ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل
وﻧﺴﺘﻬﺪف زﻳﺎدة اﻷرﺑﺎح واﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت
أﻛـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮزوق ،أن »ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ« ﻟ ـﻴــﺲ ﻓﻲ
ﺣﺎﺟﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ إﻟﻰ زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ،ﻣﺆﻛﺪا
أن ﻛـﻔــﺎﻳــﺔ رأس اﻟ ـﻤــﺎل أﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﻦ اﻟﻨﺴﺐ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ رﻗﺎﺑﻴﺎ وﺗﺼﻞ اﻟﻰ .%18
وﻗ ــﺎل إن »ﺑـﻴـﺘــﻚ« ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓــﻲ ﺗﺴﻴﻴﻞ
اﻷﺻﻮل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﻴﺔ،

ً
اﻟﻤﺮزوق ﻣﺘﺮﺋﺴﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أﻣﺲ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻮﻓﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ(

وﻫﻮ ﻳﺤﺮر ﺟﺰءا ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل.
وﺗ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ــﻊ اﻟـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺮزوق ﻓ ـ ـ ــﻲ رده ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﺳ ـﺘ ـﻔ ـﺴ ــﺎرات اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻫ ـﻤ ـﻴــﻦ أن »ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ«
ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻧﻤﻮ اﻷرﺑﺎح وزﻳﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ﺷﻬﺮان إﻟﻰ  ٣ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ
ﻗــﺎل اﻟـﻤــﺮزوق ،ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻠﻒ دﻣــﺞ »ﺑﻴﺘﻚ«
و»اﻷﻫ ـ ـﻠـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪ« ،إن اﻟـﺒـﻨـﻜـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻜﻴﻦ،
ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ أن اﻷﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮﻳﻦ اﻟﻰ
 3أﺷﻬﺮ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺒﺎدل
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.

ﻧﺜﻖ ﺑﻜﻔﺎءة ﻣﺠﻠﺲ إدارة »أﻻﻓﻜﻮ«
ردا ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺤﺎدث اﻷﺧﻴﺮ ﻹﺣﺪى اﻟﻄﺎﺋﺮات ،ووﺿﻊ
أﻻﻓﻜﻮ ،ﻗﺎل اﻟﻤﺮزوق :ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺜﻖ ﺑﺠﺪارة وﻛﻔﺎءة ﺷﺮﻛﺔ
أﻻﻓﻜﻮ ،ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺠﻨﺒﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺤﻜﻤﺔ وﻛﻔﺎءة.

ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻴﻦ »ﺑﻴﺘﻚ« ووزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺤﺪث اﻟـﻤــﺮزوق ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﺜﻨﻰ ﻗﺎﺋﻼ إن »ﻫـﻨــﺎك ﻗﻀﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺣﺎﻟﻴﺎ وﻣﻨﻈﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﻴﻦ »ﺑﻴﺘﻚ« ووزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻼف ﺣﻮل
ﻗﻨﺎﻋﺔ »ﺑﻴﺘﻚ« ﺑﺄﺣﻘﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺜﻨﻰ ،وﻟﻶن ﻧﻨﺘﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء«.

»ﺑﻴﺘﻚ« ﺑﻴﻦ
 ٢٠٠٧و٢٠١٨
ﻗﺎل اﻟﻤﺮزوق إن أرﺑﺎح »ﺑﻴﺘﻚ« ﻓﻲ 2007
ﻛﺎﻧﺖ  275ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ،ﻣﻨﻬﺎ  266ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﺻﺒﺢ اﻵن اﻟﻮﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ،ﺣﻴﺚ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ أﻛﺜﺮ.
وﺑـ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ــﻮص اﻷﻧـ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـ ــﺔ ﻏـ ـﻴ ــﺮ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﺎل :ﻟﺪﻳﻨﺎ  3ﺧﻴﺎرات ،إﻣﺎ
اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺪﻣﺞ ﻟﻠﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ أو اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ.
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اﻟﻨﺎﻫﺾ :اﻟﻘﻮة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ

ً
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  ٤٠ﻋﺎﻣﺎ ﺗﻤﺴﻜﻨﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ وﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ
ﻧﻤﻮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸﺮق
ﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻣ ـ ــﺎزن اﻟ ـﻨ ــﺎﻫ ــﺾ ،إن اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪم ﻓﻲ
ﺑﺪاﻳﺔ "ﺑﻴﺘﻚ" ﻛﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻨﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺑﺪﻳﻞ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟــﻰ أﺣﻜﺎم
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻐﺮاء وﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء.
وأﺿـ ــﺎف اﻟـﻨــﺎﻫــﺾ ،أن "ﻧﻤﻮﻧﺎ
وﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﻳﺸﻴﺮان اﻟﻴﻮم إﻟﻰ ﻧﻤﻮذج
ً
ﻣﺎﻟﻲ راﺋــﺪ أﻛﺜﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮا،
ﻳــﻮﻓــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻨــﺎﻳــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء اﻷﻓـ ــﺮاد
واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ
ﻣــﺮاﺣــﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻳﺴﻌﻰ
ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ازدﻫــﺎر ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ،
وﺗ ـﻘــﻒ ﻋــﻼﻣــﺎﺗــﻪ اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ أﻳﻨﻤﺎ
ً
ُوﺟ ــﺪت رﻣ ــﺰا ﻟﻠﺜﻘﺔ اﻟـﻔــﺮﻳــﺪة ،اﻟﺘﻲ
ُﺑـ ـﻨـ ـﻴ ــﺖ ﻋـ ـﺒ ــﺮ رﺣ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻃ ــﻮﻳـ ـﻠ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟـ ـﺸ ــﺮاﻛ ــﺎت اﻟ ـﻨــﺎﺟ ـﺤــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻨــﻚ ﻣﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷــﺮاﺋــﺢ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء ،ﻓﻨﺤﻦ
ﻧﻌﻠﻢ وﻧﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ
ً
ﺑﺄن اﻟﺒﻨﻚ ﺳﻴﻜﻮن ﻧﺎﺟﺤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺤﻘﻖ اﻷﻣﺎن ﻟﻠﻌﻤﻼء واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت".
ً
وﺗﺎﺑﻊ "أﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  40ﻋﺎﻣﺎ،
ﺣ ــﺮﺻ ـﻨ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ رﻋـ ــﺎﻳـ ــﺔ ﻋـﻤــﻼﺋـﻨــﺎ
وﻣـ ـﺠـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎﺗـ ـﻨ ــﺎ ،وﺗـ ـﺤـ ـﻘ ــﻖ ذﻟ ــﻚ
ﻣ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ﻣ ـﺴ ـﻴ ــﺮة ﻋ ـﻤ ــﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻨـﻤــﻮ اﻟـﺘــﺪرﻳـﺠــﻲ ﻋـﺒــﺮ ﻗــﻮة
إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﺿﺤﺔ
ﻧـﺤــﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻫﺘﻤﺎم
ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻤﻮﻇﻔﻴﻨﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎءات
وﻗ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺎدات ﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدرة ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﺤ ـﻤــﻞ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺴﻴﺮة
ﻣﻦ ﺧﻼل اﺑﺘﻜﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻨﺒﻊ
ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ وﻗﻴﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ
ﻧﺨﺪﻣﻬﺎ ،إذ إﻧﻨﺎ ﻧﻔﻬﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﺳﻮﻗﻨﺎ وﻧﻌﺮف اﻟﻨﺒﺾ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟـﺘــﻲ ﻧﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻛﻲ
ﻳــﺄﺗــﻲ اﻟـﻨـﻤــﻮ اﻟ ـﺘــﺪرﻳ ـﺠــﻲ ﺑــﻮﺗـﻴــﺮة
ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻘﻮد ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ وﻋﻤﻼﺋﻨﺎ
إﻟ ــﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺎم ،ﻓ ـﻘــﺪ ﻗــﺪﻣ ـﻨــﺎ ﺧــﺪﻣــﺎت
وﺣ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺎت ﺟـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺪة ﻣ ـﺼ ـﻤ ـﻤــﺔ
ً
ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ
اﻟ ــﺰﻳ ــﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓــﻲ اﻷﺻــﻮل
واﻟﺪﺧﻞ واﻷﻣﻮال اﻟﻤﺪارة ،وﻫﻮ ﻣﺎ
أﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮﻧﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ.

إﻋﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻒ
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن "ﺑﻴﺘﻚ" أﻋﺎد ﻓﻲ ﻋﺎم
 2018ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ واﻟﺘﻘﺪم ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ
ﻳﺨﺘﺼﺮ اﻟــﺰﻣــﻦ وﻳـﻨـﻌــﺶ اﻟـﺘـﻘــﺪم،
إذ ﻋﻜﻒ "ﺑﻴﺘﻚ" ﺧــﻼل اﻟـﻌــﺎم ﻋﻠﻰ
ً
دراﺳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ﺳﻌﻴﺎ إﻟﻰ
ً
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ أﻛﺜﺮ ﻗﻮة واﺳﺘﻘﺮارا.
وأوﺿ ـ ــﺢ أن "اﻟ ـﻘ ــﻮة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ً
ً
ً
ً
ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻗﻮﻳﺎ وﻣﻨﻄﻠﻘﺎ داﻋﻤﺎ
ﻳﺘﻴﺢ اﻟـﺘــﺰاﻣـﻨــﺎ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ،
ﻓ ـﻠــﺪﻳ ـﻨــﺎ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪرة ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮ ﻣﻊ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ً
ﺷﺮاﺋﺤﻬﻢ ووﻓ ـﻘــﺎ ﻷﻧـﻤــﺎط وﺗﻐﻴﺮ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ،ﻓﻘﻮﺗﻨﺎ ﺗﺠﻠﺐ اﻟﻔﺮص
ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ وﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ وﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ
وﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ـﺘ ـﻨــﺎ ﺑــﺄﻛ ـﻤ ـﻠ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺴﺘﺪام واﺳﺘﻐﻼل
ً
اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮارد اﺳ ـﺘ ـﻐ ــﻼﻻ أﻣ ـﺜ ــﻞ ﺑـﻬــﺪف
إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺗﺄﺛﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ،ﻛﻤﺎ
أن أﺳﻮاﻗﻨﺎ اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
واﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ
وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺠﺴﺪ
ً
ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻗﻮﺗﻨﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﻘﺪم ﻧﻄﺎﻗﺎ
ً
واﺳﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ اﻵن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺨ ـﻴ ــﺎرات واﻟ ـﻤ ــﻮارد
واﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺟ ـﻌ ـﻠــﺖ ﺷﺒﻜﺔ
ﻓﺮوﻋﻨﺎ وﻗﻨﻮاﺗﻨﺎ ﻣﻤﻜﻨﺔ".
وﻗــﺎل اﻟﻨﺎﻫﺾ ،إن "ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ

ﻣـ ـﺸ ــﺮق ﺑ ـ ــﺈذن اﻟـ ـﻠ ــﻪ ﻋ ـﺒ ــﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟـﻨـﺠــﺎح اﻟـﻤـﺴـﺘــﺪام واﻟ ـﻘ ــﺪرة ﻋﻠﻰ
اﻏ ـﺘ ـﻨ ــﺎم اﻟـ ـﻔ ــﺮص ﻋ ـﻨــﺪ ﺗـﻘــﺪﻳـﻤـﻬــﺎ،
ً
ً
وﺑ ــﺎﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎرﻧ ــﺎ ﺑ ـﻨ ـﻜ ــﺎ راﺋـ ـ ـ ــﺪا ﻓــﺈﻧـﻨــﺎ
ﻧﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓــﻲ ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ وﻣﺮاﻓﻘﻨﺎ
وﻗ ــﺪرﺗـ ـﻨ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ
اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ واﻟ ــﺪﻋ ــﻢ اﻟ ـ ــﺬي ﻳﺜﻨﻲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻼؤﻧﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ،ﺳﻮاء ﻛﺎن
ذﻟــﻚ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل
ﻻﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮاﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،أو ﺧﺪﻣﺔ
ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ ﺑـﻤــﺎ ﻳـﻐــﺬي اﻟـﻨـﻤــﻮ ،أو
ﻋﻤﻼء اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وإﺗﺎﺣﺔ
اﻟ ـﻔــﺮﺻــﺔ أﻣــﺎﻣ ـﻬــﻢ ﻟ ـﺸ ــﺮاء اﻟـﻤـﻨــﺎزل
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ.

ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﺳـ ـﺠ ــﻞ "ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ" ﺻ ــﺎﻓ ــﻲ رﺑ ــﺢ
ﺑـﻤـﻘــﺪار  227.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ﻋﺎم
 2018أي ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  23.5ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وإﺿﺎﻓﺔ
إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ وﺧ ــﻼل اﻷﻋ ـ ــﻮام اﻷرﺑـﻌــﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺳﺠﻠﺖ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺆﺷﺮات
ً
ً
ً
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺴﻨﺎ وﻧﻤﻮا واﺿﺤﺎ ،إذ
ﺗﻀﺎﻋﻒ رﺑ ــﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﻋــﻦ أﻧﺸﻄﺔ
ً
اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـﺤـﻠـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  162ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ
ً
ﻧـﺤــﻮ  37ﻣـﻠـﻴــﻮﻧــﺎ ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم ،2014
وﻣﻊ ﺗﻮﺟﻪ "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻴﺘﻚ" ﻧﺤﻮ
ً
اﻻﻧﺘﺸﺎر واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺤﺜﺎ
ﻋــﻦ أﻓـﻀــﻞ اﻟ ـﻔــﺮص اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ
ً
واﻟـﻌــﻮاﺋــﺪ وﻟﻴﺲ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،إذ ﺑﻠﻎ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ
ﻣــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ً
دوﻟـ ـﻴ ــﺎ ﻧ ـﺤــﻮ  101ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر
ﻋﺎم .2018
وارﺗ ـﻔ ــﻊ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟ ـﻤــﻮﺟــﻮدات
ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  17.8ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻋﺎم  ،2018وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋــﺎم  2018ﻣﺘﺠﺎوزة 12.2
ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨــﺎر ،أي ﺑــﺰﻳــﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ
 15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻗﺒﻞ أرﺑﻌﺔ
أﻋ ـ ــﻮام ،ﻟﺘﺸﻜﻞ  69ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻪ ﻓﻲ  2018ﻣﻘﺎﺑﻞ
 62ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓــﻲ  ،2014وﻧﺠﺤﺖ
ً
ﺟﻬﻮد "ﺑﻴﺘﻚ" أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺸﺎر
اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أوروﺑــﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ  26ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﻮﺟﻮداﺗﻪ ) 24 :2014ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ( ،إذ
ﺗﻔﻮق ﻣﻮﺟﻮداﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أوروﺑﺎ
وﺗﺮﻛﻴﺎ  4.5ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋــﺎم  2018ﺑــﺰﻳــﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ
 10.3ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻋ ــﻦ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻓﻲ
ﻋﺎم . 2014

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد
ﻋـﻠــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧـ ــﺮ ،ﺷـﻬــﺪ اﻟـﻌــﺎم
ﺗﺤﻮل "ﺑﻴﺘﻚ" ﻧﺤﻮ اﻟﺜﻮرة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
وﺗ ـﺒ ـﻨ ــﻲ اﻟـ ـﺤـ ـﻠ ــﻮل اﻟ ـﻘ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ "اﻟﻔﻴﻨﺘﻚ" ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ
ﻟـﺒـﻴـﺘــﻚ ،ﻓـ ــﻸول ﻣ ــﺮة ﻳـﺸـﻬــﺪ ﻗﻄﺎع
ً
ً
اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﺮﻋﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ

ً
ﺷ ــﺎﻣ ــﻼ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ إﺷـﺒـﻴـﻠـﻴــﺔ ﺗﺤﺖ
ﺷﻌﺎر  KFH-GOﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣ ــﺪار اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ ﻋﺒﺮ
اﻷﺟـ ـﻬ ــﺰة اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ ووﺳ ــﺎﺋ ــﻞ
اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟــﺬاﺗ ـﻴــﺔ ودون اﻟـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ
اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ
اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻧـﺘـﻈــﺎر
اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ،وﻣ ــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح  10ﻓ ـ ــﺮوع ﻣـﻤــﺎﺛـﻠــﺔ ﺣﺘﻰ
ﻣـﻨـﺘـﺼــﻒ اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ،إﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟــﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
واﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
واﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ،وزﻳﺎدة ﻋﺪد
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  XTMوأﺟﻬﺰة
اﻟﺼﺮف اﻵﻟﻲ واﺳﺘﻴﻌﺎب ﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪ
وﻣـﺒـﺘـﻜــﺮ ﻓ ــﻲ ﺗـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ اﻟــﺬﻛــﺎء
اﻻﺻ ـﻄ ـﻨــﺎﻋــﻲ واﻟ ـﻨ ـﻈــﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء واﻟﺮﻳﺒﻮت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻤﺘﻜﺮرة
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮوﻋﻨﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﻟﺘﺰام اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ
ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ إدارات اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
واﻻﻟـﺘــﺰام اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة إدارة
ﻣـﺨــﺎﻃــﺮ اﻟـﺒـﻨــﻚ ﺑــﺄﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ واﻟ ـﻤ ـﻤــﺎرﺳــﺎت
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ اﺳـﺘـﻤــﺮ »ﺑـﻴـﺘــﻚ«
ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل واﻻﻟـﺘــﺰام
ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺧﻄﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث
ﺳ ـﻨ ــﻮات ،ﻛـﻤــﺎ ﺗ ـﺘــﻮاﻓــﻖ إدارة اﻟـﺘــﺪﻗـﻴــﻖ اﻟــﺪاﺧـﻠــﻲ
ﻟـﻠـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻋ ــﺎم ﻣ ــﻊ اﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ.
وﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴــﺔ أﺧ ــﺮى ،ﻗــﺎﻣــﺖ اﻹدارة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺧــﺪﻣــﺎﺗـﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻜﺘﺐ
ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ إدارة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
ﺑـ ـ ــﻮزارة اﻟـ ـﻌ ــﺪل ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻘــﺮ »ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ« ﻹﻧـ ـﺠ ــﺎز أﻏـﻠــﺐ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻮزارة وذﻟﻚ ﻟﻌﻤﻼء »ﺑﻴﺘﻚ«

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد
اﻓ ـﺘ ـﺘــﺢ "ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ" ﺧ ـﻤــﺲ ﻗــﺎﻋــﺎت
ﻓــﻲ ﻓﺮوﻋﻨﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑ ـ ـﺸ ـ ــﺮاﺋ ـ ــﺢ ﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻼء "اﻷوﻟـ ـ ـ ـ ــﻮﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ"
و"اﻟﻨﺨﺒﺔ" و"اﻟﺮواد" ،ﻓﻲ إﻃﺎر رؤﻳﺔ
اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﺑـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ أﻓ ـﻀ ــﻞ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮﻓـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺄﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﻳ ـﻴ ــﺮ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﺼﺮي
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
إﻟــﻰ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻠـﺒــﻲ ﺗﻄﻠﻌﺎت
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء ،وﺗـﻌـﻜــﺲ ﻣـﻜــﺎﻧــﺔ "ﺑﻴﺘﻚ"
ً
اﻟﺮاﺋﺪة ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،إذ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض
اﻟـﺘـﻜـﻠـﻔــﺔ وﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت أﻓﻀﻞ
ﻟﻠﻌﻤﻼء ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻴﺼﻞ اﻟـﻌــﺪد إﻟﻰ
 100ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻴﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ زﻳﺎدة
ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ً
اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻗ ــﻊ ﻷﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ  30ﻣ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺎ،
وﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺗﺨﺪم اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﻋﺪة ﻓﺮوع ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﻓﺮع ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻘﻴﺮوان وﻓﺮع ﻣﺠﻤﻊ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎﻟﻨﺎ ﺑﻌﺎﻣﻨﺎ اﻷرﺑﻌﻴﻦ
ﻣــﻊ ﻋـﻤــﻼﺋـﻨــﺎ وﻣـﺴــﺎﻫـﻤـﻴـﻨــﺎ ،ﻗﻤﻨﺎ
ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ ﻟـﻤــﻮاﻛـﺒــﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ
واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻟــﺪﻳـﻨــﺎ ﺑـﺤـﻴــﺚ ﺗـﺒـﻘــﻰ ﻏـﻴــﺮ ﻋــﺎدﻳــﺔ،
وﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء،
ً
ً
ﻧﻤﺖ ﺳﻤﻌﺘﻨﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎﺋﺪا ﻣﺆﻛﺪا
ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟـﻤـﺼــﺮﻓــﻲ اﻹﺳ ــﻼﻣ ــﻲ ﻓﻲ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،وﻗـ ــﺪ ﺳ ــﺎﻋ ــﺪت ﺧـﺒــﺮﺗـﻨــﺎ
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻤ ــﻼء ﻧ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﺻـﻴــﺎﻏــﺔ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ،وزاد ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺪﻣﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ
ﺧﻄﻮط اﻷﻋﻤﺎل.
ﻓﻨﺤﻦ ﻣـﻠـﺘــﺰﻣــﻮن ﻓــﻲ ﺗﺮﻛﻴﺰﻧﺎ
ﻋـﻠــﻰ أﻧ ـﻨــﺎ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎء ﻣـﻌـﻬــﻢ ،وﻟـﻴــﺲ
ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺔ ،وﻛﻲ ﻧﻜﻮن أﻛﺜﺮ
ً
إدراﻛﺎ ﻟﻠﻨﺒﺾ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ

أرﺑﺎح اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ
ﻧﻮع اﻟﺤﺴﺎب
وداﺋﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ »اﻟﺨﻤﺎﺳﻴﺔ«
وداﺋﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ »اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة«
وداﺋﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ »اﻟﺴﺪرة«
وداﺋﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ »اﻟﺪﻳﻤﺔ« )12
ﺷﻬﺮا(
وداﺋﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ »اﻟﺪﻳﻤﺔ« ) 6أﺷﻬﺮ(
اﻟﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎري

2018
%3.125
%2.625
%2.100

2017
%2.625
%2.250
%1.950

%2.500

%2.000

%2.300
%2.125
%1.250

%1.875
%1.930
%1.000

ﻣﺎزن اﻟﻨﺎﻫﺾ
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ
ﺗﻐﻴﺮ ﺳﻠﻮك اﻟﻌﻤﻼء وﺗﻔﻀﻴﻠﻬﻢ
ﻟﻄﺮق ﺳــﺪاد ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ
إذ زاد اﻹﻗـﺒــﺎل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﻋﺒﺮ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وأﺟﻬﺰة اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ.
وﻟـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎن ﺣـ ـﺼ ــﻮل ﻋ ـﻤــﻼﺋ ـﻨــﺎ
وﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎﺗـﻬــﻢ ﻋـﻠــﻰ أﻛﻤﻞ
وﺟﻪ ،ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻓﻴﺰا ﺑﻼﺗﻴﻨﻴﻮم Smart
 Payوﺑ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ ﻓ ـﻴ ــﺰا Signature
اﻻﺋ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﻟـﻠـﻌـﻤــﻼء
ﺑ ـﻤ ـﻤ ـﻴــﺰات ﻣ ـﺘ ـﻨــﻮﻋــﺔ ﺿ ـﻤــﻦ إﻃ ــﺎر
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﻞ واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ
ﻣـﻜــﺎﻓــﺄﺗــﻪ ،واﻻﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار ﻓــﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ
ﺗـﻄـﻠـﻌــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء وﺗ ـﻌ ــﺰز ﻣﻜﺎﻧﺔ
ً
اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟ ــﺮاﺋ ــﺪة ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺎ ،وﻣ ــﺎ ﺗــﻮج
ﺳﻌﻴﻨﺎ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن
ﺣﺼﻮل ﺑﻴﺘﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ
"ﻓﻴﺰا" اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻦ أﺳﺮع ﻣﺤﻔﻈﺔ
ً
ﻧﻤﻮا ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل  ،2018ﻛﻤﺎ
زادت ﻣـﺒـﻴـﻌــﺎت ﺑـﻴـﺘــﻚ ﻣ ــﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﻓﻴﺰا اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  32ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺼﻴﻒ  2018ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ،
ً
وﻫ ــﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋـﻠــﻰ ﻧـﻤــﻮا ﺧﻼل
أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻓﻴﺰا.
ﻛـﻤــﺎ رﻛ ــﺰ "ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ" ﻋـﻠــﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
أﺟـﻬــﺰة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﺪي واﻹﻳ ــﺪاع
ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ  7ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ،ﺗﻀﻔﻲ
ً
ﻣ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺪا ﻣـ ــﻦ راﺣـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء ،ﻣــﻊ
ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ
واﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
ﻣــﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮرة ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت ﻣـﻨـﻬــﺎ
اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ
إﻟﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
ً
اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ  ،QR codeوأﻳﻀﺎ
اﻟﺴﺤﺐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
أو رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ،ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻛــﺬﻟــﻚ ،وﺧــﺪﻣــﺎت ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﻄﺎﻗﺎت
اﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﺠﺪدة،
وﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ اﻟ ــﺮﻗ ــﻢ اﻟـ ـﺴ ــﺮي اﻟ ـﺨــﺎص
ﺑـﺒـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟ ـﺼ ــﺮف اﻵﻟ ـ ــﻲ ،وﺧــﺪﻣــﺔ
"ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ إﻛ ـﺴ ـﺒــﺮس "KFH Xpress
ﻟ ـﺘ ـﺤــﻮﻳــﻞ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﻮال ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻓ ــﻮري
وﺳــﺮﻳــﻊ وآﻣ ــﻦ ﺑــﺄﺳـﻌــﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
وﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ إﻟــﻰ ﻣﻌﻈﻢ دول
ً
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
واﺳ ـﺘ ـﻤــﺮت اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺠﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓــﺮ "ﺑﻴﺘﻚ"
ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ ﺗــﻮﺻ ـﻴــﻞ اﻷﻣ ـ ـ ــﻮال ﻟـﻌـﻤــﻼء

»ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ«
رﻛﺰ ﻋﻠﻰ
ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺟﻬﺰة
اﻟﺴﺤﺐ
اﻟﻨﻘﺪي
واﻹﻳﺪاع
ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ 7
ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة

اﻟﺒﻨﻚ اﻓﺘﺘﺢ
أﻛﺒﺮ ﻣﻌﺮض
ﺳﻴﺎرات
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ ﺧﻼل
 2018ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
وﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺴﻴﺎرات

إدارة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺨﺎص ﺗﻮﻟﻲ
ً
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء
اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﻋﻘﺎري ﺑﺠﻤﻴﻊ
ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ

ﻣﺴﺎﻫﻤﻮن ﻳﺘﺎﺑﻌﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﻧﻤﻮ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ذﻛــﺮ اﻟـﻨــﺎﻫــﺾ ان ﺑﻨﺪ اﻳـ ــﺮادات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻧ ـﺨ ـﻔــﺾ ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ ﺑ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻷﺻـ ــﻮل
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا اﻟ ــﻰ ان اﻟـﺒـﻨــﻚ ﺗـﺨــﺎرج
ﻣــﻦ اﻛﺜﺮ ﻣــﻦ أﺻــﻞ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ،ﻣﺸﻴﺮا
اﻟﻰ ان ﺧﻄﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻫﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ اﻷﺻﻮل
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ

ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺨﺎرﺟﺎت ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ ﺑ ــﺄن ﻧ ـﻤــﻮ ﻣـﺤـﻔـﻈــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ ﻳــﺰﻳــﺪ
أرﺑﺎح اﻟﺒﻨﻚ وﻳﻘﻠﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷرﺑﺎح
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ أن اﻟ ـﻌــﺎﺋــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ
ً
أﻓﻀﻞ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ ان ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟـ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺪﻳﺮ ﻋﻘﺎرﺗﻪ.

أراض ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺎت
ٍ
ﻗﺎل ﻣﺎزن اﻟﻨﺎﻫﺾ ان »ﺑﻴﺘﻚ« ﺧﺼﻢ ﻧﺤﻮ  63ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ً
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻷراض ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻤﺮة
واﺣﺪة ،ﻟﻦ ﻳﺘﻜﺮر أو ﺗﺘﻢ زﻳﺎدﺗﻪ.

اﻧﺨﻔﺎض اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت واﻟﻠﻴﺮة
ﺗﺤﺪث اﻟﻨﺎﻫﺾ ﻋﻦ ان اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻌﺾ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻳﺄﺗﻲ
ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ واﻟﻌﻤﻼت ﻋﻤﻮﻣﺎ.

ً
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﺼﺮﻳﺎ
ﺳﺒﻌﺔ أﻳ ــﺎم ﺑــﺎﻷﺳـﺒــﻮع ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار
اﻟﻌﺎم ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺮﺿﺎ ﻟﺪى اﻟﻌﻤﻴﻞ.
ً
وﺗ ـﻤ ــﺎﺷ ـﻴ ــﺎ ﻣ ــﻊ اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ
اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ أﻃ ــﺮاف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ،
ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮت اﻹدارة ﻓــﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ
إﺟﺮاءات ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﺪى "ﺑﻴﺘﻚ
ﺗﺮﻛﻴﺎ" و"ﺑﻴﺘﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ" و"ﺑﻴﺘﻚ
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ" وذﻟــﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﺴﻴﻖ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ً
وﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ــﺪار اﻷرﺑـ ـﻌـ ـﻴ ــﻦ ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن
ً
ً
واﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﺟ ـ ــﺰءا أﺳــﺎﺳ ـﻴــﺎ ﻣﻦ
اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺒﻴﺘﻚ ،ﻓﻤﻦ ﺑﺪاﻳﺎت
ﻣـﺘــﻮاﺿـﻌــﺔ ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﺔ ﺑــﺎﻟــﺮﻏـﺒــﺔ ﻓﻲ
ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪة ﻋـﻤــﻼﺋـﻨــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻨـﺠــﺎح
اﻟﻴﻮم واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻐﺪ ،ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺒﻨﺎء
إدارة ﺗـ ـﺸ ــﺮف اﻵن ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺻـ ــﻮل
أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻔﻮق  5ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر.
وﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرك "ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻚ" ﻛ ـ ــﺬﻟ ـ ــﻚ ﻓــﻲ
ﺻﻔﻘﺎت ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺷ ـﻤ ـﻠ ــﺖ ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ
واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ،وﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﺪد
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت
أﺧ ــﺮى ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ً
اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻹﻧﺸﺎءات ،اﻧﻄﻼﻗﺎ
ﻣﻦ دوره اﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ وﺗ ـ ـﻤـ ــﻮﻳـ ــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ
اﻟﻀﺨﻤﺔ ،وﻣﺴﺎﻧﺪة ﺟﻬﻮد ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ورؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻨﻬﺎ
ﺻﻔﻘﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ  124.6ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻴﻤﺎك ﻹﻧﺠﺎز ﻣﺸﺮوع
اﻟﻤﻄﺎر اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ،وﺗــﻮﻗـﻴــﻊ ﺻﻔﻘﺔ
ﺗﻤﻮﻳﻞ أﺧ ــﺮى ﺑﻘﻴﻤﺔ  200ﻣﻠﻴﻮن
ﻳ ـ ــﻮرو ﻹﻧـ ـﺸ ــﺎء ﺟ ـﺴــﺮ ﺟــﺎﻧــﺎﻛــﺎﻟــﻲ
اﻟﻤﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،وﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة
ﺗـﻌــﺎون ﻣــﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻴﺒﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻋ ـﻤ ــﻼء ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﺿ ــﺎﺣ ـﻴ ــﺔ ﺣﺼﺔ
اﻟﻤﺒﺎرك اﻟﻌﻘﺎري ،وﺻﻔﻘﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  120ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﻨﺎ ﻫﻮﻣﺰ.

اﻟﺨﺰاﻧﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ
اﻟــﺮاﺋــﺪة ﻛﻤﻨﻈﻢ ﻣــﻮﺛــﻮق ﻟﻠﺼﻜﻮك
اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ،وﻗ ــﺎﻣ ــﺖ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
"ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ ﻛ ــﺎﺑ ـﻴ ـﺘ ــﺎل" ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣﻊ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2018
ﺑــﺎﻟـﻌـﻤــﻞ ﻛـﻤــﺪﻳــﺮ رﺋـﻴـﺴــﻲ ﻣﺸﺘﺮك
ﻟــﻼﻛـﺘـﺘــﺎب ﻓــﻲ ﺑـﻌــﺾ اﻹﺻ ـ ــﺪارات
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﻜﻮك ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻣﻦ
أﺑ ــﺮزﻫ ــﺎ إﺻـ ــﺪار ﺻ ـﻜــﻮك ﻟﺴﻠﻄﻨﺔ
ﻋﻤﺎن ﺑﻘﻴﻤﺔ  1.5ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،وﺑﻨﻚ
دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر،
وأول إﺻ ــﺪار ﻟﺒﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻷول
ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  650ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻋﻼن ﻣﺆﺳﺴﺔ
إدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﻴﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟـﺒـﻨــﻮك اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ واﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ﻣﻤﺎ
ﻳﺜﺒﺖ "ﺑﻴﺘﻚ" ﻛﻼﻋﺐ رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ
ﺳﻮق اﻟﺼﻜﻮك ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ.
ﻛ ـﻤــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮ ﺗـﺴـﺨـﻴــﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻓــﻲ ﺧــﺰﻳـﻨــﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻵﻟﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﺎت
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ Bloomberg
ﻷﻧ ـ ـﺸ ـ ـﻄـ ــﺔ ﺳ ـ ـ ـ ــﻮق رأس اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل،
وﻗﺎﻣﺖ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﻮط اﺋﺘﻤﺎن

ـﻮزارة ،ﻛﻤﺎ
دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟــﻰ ًﻣﻘﺮ اﻟ ـ ً َ ﱠ
ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﺷﻬﺪت اﻹدارة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﻄﻮرا ﻧﻮﻋﻴﺎ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻮادر ﺟﺪﻳﺪة ،وإﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟ ـﻤــﻮﻇ ـﻔ ـﻴــﻦ ،وﻗ ــﺪ أﺛ ـﻤ ــﺮت ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﺨ ـﻄــﺔ ﺑﺤﺼﻮل
ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺷـﻬــﺎدات ﻣﻬﻨﻴﺔ دوﻟـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ.
ً
واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﻤﻬﻢ ﻟﻺدارة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮارات ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت وإدارات »ﺑﻴﺘﻚ« ،ﻓﻘﺪ أﻋﺪت اﻹدارة
ﺧﻄﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى
اﻟﺘﺰام ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
وﻗ ــﺮارات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دورﻳــﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ أﻋﻤﺎل
وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻧﺸﺮ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ
اﻷﺧــﻼﻗـﻴــﺔ ﺑـﻴــﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟـﻌـﻤــﻼء وأﺻـﺤــﺎب
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ.

ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻟـﻠـﺒـﻨــﻮك ذات اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻲ ،ﻣ ــﻦ أﺟـ ــﻞ ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ أﻓـﻀــﻞ
ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن
اﻟﺤﺬر واﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣﻦ أﺟــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ.
وﻧﺠﺤﺖ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻨــﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗــﺮﺗ ـﻴــﺐ ﺻـﻔـﻘــﺎت
ﺗـﻤــﻮﻳـﻠـﻴــﺔ ﺿ ـﺨ ـﻤــﺔ ،ﻣـﻨـﻬــﺎ ﺻﻔﻘﺔ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻘﻴﻤﺔ  250ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺷــﺎرﻛــﺖ ﻓــﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻊ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻤﻮﻳﻞ واردات اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء.

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
واﺳﺘﻜﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ رﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻮل
إﻟ ــﻰ اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺚ اﻟـﺒـﻨـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ،
ﻣـﻤــﺎ أﺳـﻬــﻢ ﻓــﻲ وﺻ ــﻮل ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻌﻤﻼء ﻋﺒﺮ ﻗﻨﻮاﺗﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  65ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ،وﻳﻘﺘﺮب
ﻋــﺪد اﻟـﻤـﻌــﺎﻣــﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ً
ﺣﺎﺟﺰ  4ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎ،
وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ
إدارﺗﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻓﻲ "ﺑﻴﺘﻚ" ﻻﺑﺘﻜﺎر ﻧﻈﺎم آﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء
ً
آﻟﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﺮاءة وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت
أﺟـﻬــﺰة اﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟــﻲ ﺑﺸﻜﻞ داﺋــﻢ
وﻣـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ ،ﻧـﺠـﺤـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ إﻃ ــﻼق
ﻧ ـﻈ ــﺎم ﻣ ــﺮﻛ ــﺰي ﻟـﺸـﺒـﻜــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺮاﺳ ــﻞ
" SWIFTاﻟ ـﺴــﻮﻳ ـﻔــﺖ" ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ،
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى اﻧﻀﻢ ﺑﻴﺘﻚ إﻟﻰ
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ "اﻟﺮﻳﺒﻞ"
ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓ ــﻲ ﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ ﻛ ـﻔــﺎءة
اﻷﻋﻤﺎل وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﺗﺮﻛﻴﺰ
ﺟﻬﻮد اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻔﻨﻴﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ
ﺑ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرات اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
أﻓﻀﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء.
ً
وﺳـ ـﻌـ ـﻴ ــﺎ ﻧـ ـﺤ ــﻮ ﺗ ـﺒ ـﻨ ــﻲ أﺣـ ــﺪث
اﻷﻧ ـﻈ ـﻤ ــﺔ اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺔ ﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ
أرﻗ ــﻰ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﺳﺘﺤﺪث "ﺑﻴﺘﻚ"
ً
وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﻈﺎﻣﺎ
ً
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﺠﻬﻮد ﻣﻤﻜﻦ وﻣﻦ
دون اﻟـﺤــﺎﺟــﺔ إﻟ ــﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻧﻤﻮذج
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﺨـ ـﻴ ــﺮي اﻟـ ــﻮرﻗـ ــﻲ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي.

اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺣـ ـﻘـ ـﻘ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﻮارد اﻟـ ـﺒـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻗـ ـﻔ ــﺰات ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ﻫ ــﺬا
اﻟﻌﺎم إذ ﺗﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻚ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ
زﻳ ــﺎدة ارﺗـﺒــﺎط وﺗﻤﻜﻴﻦ وﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
واﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮت اﻟـ ـﻤ ــﻮارد اﻟـﺒـﺸــﺮﻳــﺔ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻘﺪم واﻟــﺰﺧــﻢ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﻄﺒﻨﺎ اﻟﻤﻮاﻫﺐ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺷﻜﻠﺖ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﻤــﻮاﻫــﺐ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ  99ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
 97ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ
ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻫﺐ ﻧﺴﺒﺔ
ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺧﺮى،
ﺑﺴﺒﺐ اﻟـﻤـﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺳﺘﻘﻄﺎب
اﻟﻤﻮاﻫﺐ.
وﺗـ ـﺤ ــﺮص اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮارد اﻟ ـﺒ ـﺸــﺮﻳــﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ ﺑــﺎﺳـﺘـﻤــﺮار ﻋـﻠــﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ
أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ،
إذ ﺗﻢ إﻃﻼق ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ً
"أوراﻛﻞ" اﻟﺬي ﺣﻘﻖ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
أﻣﺎ ﻓﻲ "ﺑﻴﺘﻚ" اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ
ً
ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ  45ﻓ ــﺮدا ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗــﺎدة
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إرﺳﺎل اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ذوي اﻹﻣ ـﻜــﺎﻧــﺎت اﻟـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ
ﻣﺘﻄﻮرة وﻣﺮﻛﺰة ﻟﺪى أﻓﻀﻞ ﻣﻘﺪﻣﻲ
اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺸـﻤــﻞ ﻫــﺎرﻓــﺮد
ﻟﻠﻨﺸﺮ وذﻟـ ــﻚ ﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ وﺗﺤﺴﻴﻦ
ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ وﻛﻔﺎءاﺗﻬﻢ.
وﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴــﺔ أﺧـ ــﺮى ﺷـﻬــﺪ ﻋــﺎم
ً
ً
 2018اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟـﻤــﺪرﺟـﻴــﻦ ﻓــﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
إذ ﺗـ ـ ــﻢ ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ـﻠ ـﻬ ــﻢ ﻓـ ـ ــﻲ ﺑـ ــﺮاﻣـ ــﺞ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻣﻊ ﺛﻼث ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ﻛﻠﻴﺎت اﻷﻋﻤﺎل
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ وﻫـ ــﻲ ﻛـﻠـﻴــﺔ ﻫ ــﺎرﻓ ــﺎرد
ﻟﻸﻋﻤﺎل ،واﻧﺴﻴﺎد ،وآي أم دي.
ً
وﻣﺎزال "ﺑﻴﺘﻚ" اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻔﻈﺎ
ﺑﻤﺮﻛﺰه اﻟﺮﻳﺎدي ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﺖ
ﺑــﺎﻟـﻤـﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ اﻟـﺒـﻨــﻮك اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ 69
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻛﺪﻧﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺪرج اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻛﺠﺰء ﻣــﻦ إدارة اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻮﺳﻄﻰ .وﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ  18ﻣﺪﻳﺮ
ﻓــﺮع ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻣﻦ داﺧــﻞ "ﺑﻴﺘﻚ" ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن
ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  60ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ
اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدة اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ وذﻟـ ــﻚ ﺑﺴﺒﺐ
ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺪرج اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
ً
وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻤﻴﺰا ﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟــﺬي ﻳﻌﺪ أﻛﺒﺮ ﻣﺒﺎدرة
ﺣﻴﺚ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 10,000
ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ،
إذ ﺣﺎﻓﻈﻨﺎ ﻫــﺬا اﻟـﻌــﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ اﻟ ـ ــﺬي ﺗـ ـﺠ ــﺎوز  85ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻵراء ،وﻧﺘﺞ
ﻋــﻦ ذﻟــﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺒــﺎدرات
ً
واﻹﺟ ـ ــﺮاءات اﻟﺘﻲ أﺣــﺪﺛــﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮا
ً
واﺿ ـﺤــﺎ ﻓــﻲ "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻴﺘﻚ" ،إذ
اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮت "ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ" ﻓﻲ
ﻣﺴﺎرﻫﺎ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻرﺗﺒﺎط
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ  78ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ
اﺣﺘﻔﺎﻇﻬﺎ ﺑﻤﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟــﺮﻳــﺎدي ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﻤﻮارد
اﻟـﺒـﺸــﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ
أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻄﻮرة وراﺋﺪة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻫ ــﺐ اﻷﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﻣﻊ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﻮاﻫﺐ ﺗﻬﺪف ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ
إ ﻟ ــﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻨﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻤﺎ ﺳـﻴــﺆدي إﻟــﻰ زﻳ ــﺎدة اﻻرﺗـﺒــﺎط
واﻻﻟﺘﺰام اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ.
واﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺮ "ﺑـ ـ ـﻴـ ـ ـﺘ ـ ــﻚ" ﻓ ـ ــﻲ دﻋـ ــﻢ
وﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ اﻟـﺒـﻌـﺜــﺎت اﻟــﺪراﺳـﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻹﺗﻤﺎم دراﺳﺎﺗﻬﻢ
اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـ ـ ــﺪراﺳ ـ ـ ــﺎت اﻟـﻌـﻠـﻴــﺎ
ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻬﻨﺌﺔ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟـﻤــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ اﻟـﺨــﺮﻳـﺠـﻴــﻦ ﻋﻠﻰ
ﺗﺨﺮﺟﻬﻢ.
وﻣ ـ ــﺎ زاﻟـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﻮارد اﻟـﺒـﺸــﺮﻳــﺔ
ً
ً
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺤﺮز ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ
ﻓـ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﻄ ــﺎب وﺗ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﻮاﻫﺐ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﻨﻤﻮ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺈذن
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻷداء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
"ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻴﺘﻚ".

ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ً
ً
ﺗﻮﻟﻲ إدارة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎص اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ
ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼء اﻷﻓﺮاد اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻘﺎري ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ ﺳﻜﻨﻲ واﺳﺘﺜﻤﺎري
وﺗ ـﺠــﺎري أو ﺻﻨﺎﻋﻲ وﺣــﺮﻓــﻲ ،وﺗــﻮﻓــﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت
ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﻷﻓﺮاد
ﺳ ــﻮاء ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗـﻤــﻮﻳــﻞ ﻋ ـﻘــﺎرات ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ أو ﺗﺤﺖ
اﻹﻧﺸﺎء أو ﺗﻄﻮﻳﺮ أراﺿﻲ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ
ً
إﻧﺠﺎزﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋــﺪد ﻣﻦ

ً
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺳﺘﻄﺮح ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ
ً
ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻷﻓﺮاد ﻓﺮﺻﺎ وﺧﻴﺎرات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
ﻋﺪة ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ وﺑﺸﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ
ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺮﻧﺔ وﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ،وذﻟــﻚ ﻣﻦ ﺧــﻼل إرﺳــﺎء
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري وﺧﻠﻖ ﺑﺼﻤﺔ
وﻃﺎﺑﻊ ﺧﺎص ﻟﺒﻴﺘﻚ ﻣﻤﺎ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻼء اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري.

٢٠
اﻗﺘﺼﺎد
 Ooredooﺗﻄﻠﻖ ﻣﺒﺎدرة »ﺑﻠﻮك ﺗﺸﻴﻦ« اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
دلبلا

•
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» :«IDCﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺳﻴﻨﻤﻮ  ١٠أﺿﻌﺎف ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  ١٢ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺤﻠﻮل ٢٠٢٢
أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  Ooredooاﻟﻴﻮم واﺣﺪة
ﻣــﻦ أوﻟــﻰ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻻﺗـﺼــﺎﻻت ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻄﻠﻖ ﻣ ـﺒ ــﺎدرة ﺑ ـﻠــﻮك ﺗﺸﻴﻦ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ،واﻟـﺘــﻲ
ﺗﻤﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻻﻋﺘﻤﺎد ﺣﻠﻮﻟﻬﺎ،
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻧﻤﻮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر ،وﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
وﺗ ـﻌ ــﺪ »ﺑـ ـﻠ ــﻮك ﺗ ـﺸ ـﻴــﻦ« أداة ﺗـﻤـﻜـﻴــﻦ رﻗـﻤـﻴــﺔ
ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ،وﻣﺰودة ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻗﺎﻋﺪة
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  distributed ledgerاﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ آﻣﻨﺔ،
ً
ً
رﻗﻤﻴﺎ
وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺗــﻮﻓــﺮ ﺳﺠﻼ
ً
داﺋﻤﺎ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ .وﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺬي ﺗــﺪرك ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت دور ﺗﻘﻨﻴﺔ »ﺑـﻠــﻮك ﺗﺸﻴﻦ« ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﺸﻔﺮة ،إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت أوﺳﻊ
ﻣﻦ ﺣﻠﻮﻟﻬﺎ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻤﺎل،
وﺗﻌﺰز أﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ.
وأﻇـ ـﻬ ــﺮ ﺗ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﺣ ــﺪﻳ ــﺚ ﺻ ـ ــﺎدر ﻋ ــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) (IDCﺣﺠﻢ اﻹﻗﺒﺎل اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،إذ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻧﻤﻮ ﺣﺠﻢ

ﺳﻮق »ﺑﻠﻮك ﺗﺸﻴﻦ« اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  10أﺿﻌﺎف
ﻣﻦ  1.5ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم  2018ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ 11.7
ﻣﻠﻴﺎرا ﺑﺤﻠﻮل .2022
وﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أداة ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ،
ﺗﺘﻌﺎون  Ooredooﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟــﺪول اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ،ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻠﻮل »ﺑﻠﻮك ﺗﺸﻴﻦ«،
اﻟـﺘــﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻀﻴﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﻠﻔﻀﺎء
اﻟﺮﻗﻤﻲ وﺗﺜﺮي ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺎدرة
»ﺑﻠﻮك ﺗﺸﻴﻦ« اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ دﻋﻮة
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺷﺮاﻛﺎت وﺣﻠﻮل
وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﻟﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻓﺮاد
واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
وﺣﻮل اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ
آل ﺛﺎﻧﻲ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟــ» :Ooredooﺑﻠﻮك
ﺗﺸﻴﻦ ﺳﺘﻤﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻹﻃ ــﻼق ﻧـﻤــﺎذج أﻋﻤﺎل
رﻗﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،وﺗﻮﻓﺮ ﻣﺼﺎدر إﻳــﺮادات ﺟﺪﻳﺪة
ﺧﻼل اﻷﻋــﻮام اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ،وﺳﻴﺴﻬﻢ

ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﻂ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟــﻸﻓــﺮاد .ﻓﻤﻦ
ﺧ ــﻼل اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
وﻋـﻤــﻼﺋـﻬــﺎ ﺧـﻔــﺾ اﻟـﺘـﻜــﺎﻟـﻴــﻒ ،واﻟ ــﻮﺻ ــﻮل إﻟــﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة ،واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،واﻟﺜﻘﺔ،
وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻵﻣﻨﺔ«.
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﻄﻮري اﻟﻌﻘﺎرات
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻘﻮد ذﻛﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن دﻗﺔ وأﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ
واﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺎت وإدارة اﻟـﻤــﺮاﻓــﻖ ،وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻮك
ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻣ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼت اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﺘﻢ
ً
دوﻟﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ،وﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ،وﻳﻤﻜﻦ
ﻟـﻤـﻘــﺪﻣــﻲ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ اﻋـﺘـﻤــﺎد
ﺳ ـﺠــﻼت رﻗـﻤـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤــﺮﺿــﻰ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺧــﺪﻣــﺎت
اﻟـﻌــﻼج .وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﻨﻈﻤﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻳﺼﺎﻻت دﻓﻊ رﻗﻤﻴﺔ اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ
واﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﺮق اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﻗﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷداء واﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ
ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري وﻣﺒﺎﺷﺮ ،وﻛﺬﻟﻚ إدارة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻮﻻء
ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ.
وﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل »ﺑ ـﻠــﻮك ﺗـﺸـﻴــﻦ« ،ﺗ ـﻬــﺪف اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ

ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺗﻬﺎ وﺣﻠﻮﻟﻬﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة،
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت وﺣﻠﻮل اﻟﻤﺒﺎدرة ،ﻟﺘﻀﺎف ﺑﺬﻟﻚ
إﻟ ــﻰ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت واﻟ ـﺤ ـﻠــﻮل اﻟـﺘــﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎﻻت ﺷـﺒـﻜــﺔ اﻟـﺠـﻴــﻞ اﻟـﺨــﺎﻣــﺲ
 5Gوإﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء؛ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻛﺒﺮ ﻧﻔﻊ ﻣﻤﻜﻦ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷﻓﺮاد .ﻛﻤﺎ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺧﺒﺮاء
ﻣــﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ وﻣ ــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
وﺣ ــﺪات اﻷﻋ ـﻤــﺎل ،ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ إدارات ﺧﺪﻣﺎت
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴــﺮة واﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﺳ ـﻄــﺔ ،ووﺣـ ــﺪات
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ً
وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة ،أﺿﺎف اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻌﻮد:
»ﺗ ـﻬــﺪف ﺑـﻠــﻮك ﺗﺸﻴﻦ إﻟ ــﻰ ﻓـﺘــﺢ ﺑ ــﺎب اﺳـﺘـﺨــﺪام
ﻫــﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﻴﻪ ،واﻻﺳـﺘـﻔــﺎدة ﻣﻦ
أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﺑﺘﻜﺎرات
ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻷﺳﺮع ً
ﻧﻤﻮا ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻛﻤﺎ أن دﻋﻮﺗﻨﺎ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺑﻠﻮك ﺗﺸﻴﻦ ﺳﺘﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﻃﺮق
ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻣﺞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﻨﻴﺎت
اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻵﻟــﻲ ،واﻟﺤﻮﺳﺒﺔ
اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ ،وإﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء«.

ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ آل ﺛﺎﻧﻲ

َ
»ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ« ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ »ﻣﻮل  «٣٦٠ﻳﺨﺘﺘﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻋﺮض
»رﺣﻠﺔ  «٣٦٠ﻓﻲ رﻛﻦ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ  ٪١٠٠ﻣﻦ ﺣﺠﻮزات ﻣﻌﺮﺿﻲ
ﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻌﻄﻮر واﻟﺴﺎﻋﺎت

»ﻣﻮل «360

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات
ﻋـ ـﻘ ــﺪت ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣ ــﺎﻳـ ـﻜ ــﺮوﺳ ــﻮﻓ ــﺖ ﺣـ ـ ــﺪث »اﻟ ـﻘ ـﻤ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓ ـﻴــﺔ« ،اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟـﺴـﻠـﺴـﻠــﺔ ﻣــﺆﺗ ـﻤــﺮات ﺧـﺒــﺮاء
اﻷﻣــﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺿﻤﺖ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﻲ أﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ داﺧﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺗ ــﻢ ﺗــﻮﺟـﻴــﻪ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺤــﺪث ،اﻟ ــﺬي أﻗـﻴــﻢ ﻓــﻲ ﻓﻨﺪق
ﺟﻲ دﺑﻠﻴﻮ ﻣﺎرﻳﻮت ،ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ،
ﻋﻠﻰ ﺿــﻮء ﻣــﺎ ﺗﺸﻬﺪه اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣــﻦ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻟﻠﻬﺠﻤﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ،وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺗﻬﺪف
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ إﻟــﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣــﺪﻳــﺮي أﻣــﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ
اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻣﻦ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
وﻗــﺪم ﺧــﻼل اﻟﺤﺪث ﺧﺒﺮاء ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ ،وﻫﻢ
راﻣﻮن ﺑﻮش ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺪى
ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ أوروﺑــﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
وﻓﻮﻟﻜﺎن ﻓﻴﺮﻳﻢ ﺧﺒﻴﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ اﻟﺨﻠﻴﺞ ،وﻣﺤﻤﺪ زاﻳــﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺣﺰﻣﺔ
ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ  365وﺣـﻠــﻮل اﻷﻣــﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ
ﻣــﺎﻳـﻜــﺮوﺳــﻮﻓــﺖ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻋــﺮوﺿــﺎ ﺗـﻘــﺪﻳـﻤـﻴــﺔ ﺣــﻮل
اﻷﻣﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،اﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻏﻄﺖ

ﻣﻨﻬﺞ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻷﻣﺎن
واﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ واﻻﻣﺘﺜﺎل واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ اﻛﺘﺴﺐ اﻟﺤﻀﻮر ﺧﺒﺮات ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟـﻬــﻮﻳــﺎت ،وﺿـﻤــﺎن ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،
وﺗﺸﻔﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺷﺎرك ﺧﺒﺮاء
أﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺳﻠﻄﺖ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ
أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ
اﻟﺤﻮﺳﺒﺔ اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ ،ﺑﻬﺪف زﻳﺎدة اﻷﻣﺎن وﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.
اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﺑﺤﺚ »ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ« ﺣﻮل
اﻷﻣــﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻛﺸﻒ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻤﻘﻠﻘﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وذﻛــﺮ ذات اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻧﺤﻮ  63%ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻄﻠﻌﻴﻦ ﺻــﺮﺣــﻮا ﺑـﺘـﻌــﺮض ﻣـﻨـﻈـﻤــﺎﺗـﻬــﻢ إﻣــﺎ
ﻟـﺨـﺴــﺎرة اﻹﻧـﺘــﺎﺟـﻴــﺔ أو اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت ﺑـﺴـﺒــﺐ ﺣ ــﻮادث
اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻛﺪ 46%
ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺗﻜﺮار ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻬﺠﻤﺎت
أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ﻣــﺮة؛ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻣــﺮة أو أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻮاﺣﺪ .ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
واﻷﻣﻨﻲ ﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺪى ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎرف »أﻫﻤﻴﺔ اﻣﺘﻼك ﻣﺪﻳﺮي اﻷﻣﻦ
اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ ﻣ ـﻬــﺎرات إدارة ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻴﻮم«.

اﺧﺘﺘﻢ »ﻣﻮل  ،«360وﺟﻬﺔ اﻟﺘﺴﻮق اﻟﺮاﺋﺪة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﺪﻳﻦ
ﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮق ،اﻟﻌﺮض اﻟﺘﺮوﻳﺠﻲ )رﺣﻠﺔ  ،(360اﻟــﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﻣﻦ 7
ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﺘﻰ  7اﻟﺠﺎري ،ﺑﺮﻛﻦ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻷول.
وﺗ ــﻢ إﻃ ــﻼق ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌــﺮض ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﺨـﻄــﻮط اﻟـﺠــﻮﻳــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ،اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﺨﺘﺎرة
ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ أﺟﻮاء اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام
اﻟﻤﻮل ﺑﺈﺛﺮاء ﺗﺠﺮﺑﺔ رواده واﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻛﺎﻓﺔ.
وﺷــﺎرك ﻓﻲ اﻟﻌﺮض  25ﻣﻄﻌﻤﺎ ذات اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ،واﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .وﻛــﺎﻧــﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺮض ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻛﻮﺑﻮن ﺳﺤﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ  10دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻳﺘﻢ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻮاﺋﺰ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻋـﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﺗﺬﻛﺮﺗﻲ ﺳﻔﺮ إﻟﻰ
إﺣﺪى اﻟﻤﺪن اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :روﻣﺎ ،ﺑﺎﻟﻲ ،ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،ﻟﻨﺪن ،أﻣﺴﺘﺮدام ،ﺟﻴﻨﻴﻔﺎ،
ﻛﻴﺐ ﺗــﺎون ،إﺳﻄﻨﺒﻮل ،ﻣﻴﻼن وﻧـﻴــﻮﻳــﻮرك .وﺗﻤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺤﺐ ﻓﻲ
»ﻣﻮل  ،«360ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻌﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ .وﻳﺴﻌﻰ »ﻣﻮل  «360داﺋﻤﺎ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ
أﻓﻀﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺮواده ،ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ
ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺧﻴﺎرات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻘﻀﺎء أوﻗﺎت ﻣﻤﺘﻌﺔ ﻓﻲ أﺟﻮاء ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﺗﺤﺖ
ﺳﻘﻒ واﺣﺪ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻮع اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ،واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة،
وﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل واﻟﻜﺒﺎر ،ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.

أﺳﻤﺎء اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ

ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ )ﺗﺬﻛﺮﺗﺎن إﻟﻰ روﻣﺎ( ،ﻃﻼل ﺑﻼل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ )ﺗﺬﻛﺮﺗﺎن
إﻟ ــﻰ ﺑ ــﺎﻟ ــﻲ( ،أﺣ ـﻤــﺪ ﻛــﺮﻳــﻢ )ﺗ ــﺬﻛ ــﺮﺗ ــﺎن إﻟ ــﻰ ﺑــﺮﺷ ـﻠــﻮﻧــﺔ( ،ﺑـ ــﺪور ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎﻟﻲ )ﺗﺬﻛﺮﺗﺎن إﻟﻰ ﻟﻨﺪن( ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻷﻧﺼﺎري )ﺗﺬﻛﺮﺗﺎن
إﻟﻰ أﻣﺴﺘﺮدام( ،ﻳﺤﻴﻰ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ )ﺗﺬﻛﺮﺗﺎن إﻟﻰ ﺟﻴﻨﻴﻔﺎ( ،رﺣﺎب ﺳﺎﻟﻢ
اﻟﺮﺷﻴﺪي )ﺗﺬﻛﺮﺗﺎن إﻟﻰ ﻛﻴﺐ ﺗﺎون( ،ﻓﻬﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﺑﻲ )ﺗﺬﻛﺮﺗﺎن إﻟﻰ
إﺳﻄﻨﺒﻮل( ،ﺳﺎرة ﻣﺆﻳﺪ اﻟﻌﻮﺿﻲ )ﺗﺬﻛﺮﺗﺎن إﻟﻰ ﻣﻴﻼن( ،وﻓﺎﻃﻤﺔ وﻟﻴﺪ
اﻟﻐﻀﻮري )ﺗﺬﻛﺮﺗﺎن إﻟﻰ ﻧﻴﻮﻳﻮرك(.

ﺗﺘﻮاﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻻﻓﺘﺘﺎح
ﻣﻌﺮﺿﻲ اﻟﻌﻄﻮر وأدوات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ
واﻟﺴﺎﻋﺎت ،اﻟﺬي ﺗﻘﻴﻤﻪ وﺗﻨﻈﻤﻪ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ
أرض اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ
وأﺣﺪث ﺻﺎﻻﺗﻬﺎ ﺑﻤﺸﺮف ،ﺣﻴﺚ
ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ أﻧﺸﻄﺘﻪ ﻓﻲ  25اﻟﺠﺎري
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﺑﺤﻀﻮر ﺣﺸﺪ
ـﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻣــﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺷــﺮﻛـ ّ
وإﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ودوﻟ ـﻴ ــﺔ ﺗـﻤــﺜــﻞ وﻛــﻼء
اﻟﻌﻄﻮر واﻟﻄﻴﺐ ،وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات
اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺎرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
وﻣﻤﺜﻠﻲ وﻛﻼء اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﺸﻬﻴﺮة واﻛﺴﺴﻮاراﺗﻬﺎ ،وﺗﺴﺘﻤﺮ
ﻋﺮوﺿﻪ ﺣﺘﻰ  6أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻘﺎدم ،ﻓﻲ
اﻟﺼﺎﻻت  ،5و ،6و ،7و 8و ،B7ﺣﻴﺚ
ﺧﺼﺼﺖ اﻟـﺼــﺎﻟــﺔ  7ﻟﺒﻮﺗﻴﻜﺎت
وﻣﺸﺎﻫﻴﺮ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﺑـ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ ،ﺻــﺮﺣــﺖ
اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮة اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ
واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻟــﺪى ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣﻌﺮض
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟــﺪوﻟــﻲ ،ﺑﺎﺳﻤﺔ اﻟﺪﻫﻴﻢ،
ﺑـ ــﺄن اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮض ﻳ ـﻌــﺪ واﺣ ـ ـ ــﺪا ﻣﻦ
أﻫﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻄﻮر
واﻟﺴﺎﻋﺎت ،ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺮص اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻋـﻠــﻰ إﻗــﺎﻣ ـﺘــﻪ دورﻳ ـ ــﺎ ،وﺗﺤﺘﻀﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ ﻋـﻠــﻰ أرض اﻟـﻤـﻌــﺎرض
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻤﺸﺮف ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3
ﻋﻘﻮد ﻟﺘﻘﻒ ﺷﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺣﻪ
اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺢ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ
أﻗ ــﺪم وأﻛـﺒــﺮ اﻟـﻤـﻌــﺎرض وأﻛﺜﺮﻫﺎ
ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ،
ﻣﺘﺠﺎوزا ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ،
ﻟﻴﺼﻞ ﺻﻴﺘﻪ اﻟﻰ اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﻴﺔ.
وأﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ اﻟ ــﺪﻫـ ـﻴ ــﻢ أن ﻧـﺴـﺒــﺔ

اﻟ ـﺤ ـﺠ ــﺰ ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ  100ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
ﻣ ـ ــﻦ ﻣـ ـﺴ ــﺎﺣ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎﻻت ﺑ ـﻬ ــﺬا
اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮض اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺨ ـﺼــﺺ ،ﺣﻴﺚ
ﺿ ـﻤــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺎت ﺣ ـﺸ ــﺪا ﻣﻦ
ا ﻟ ـﺸــﺮ ﻛــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
وﺻـ ــﻞ اﻟـ ــﻰ  300ﺟ ـﻬ ــﺔ وﺷ ــﺮﻛ ــﺔ
ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﺮﻋﺎة وﻟﻮﻛﻼء ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ
وإﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ وﻣــﻦ ﺧــﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ
أﺻ ـﺤــﺎب اﻟـﻌــﻼﻣــﺎت واﻟـﻤــﺎرﻛــﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻄﻮر
وأدوات وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ
واﻟﺴﺎﻋﺎت.

ﻧﺠﺎح اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
وأﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪت اﻟ ـ ـ ــﺪﻫـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻢ ﻧ ـ ـﺠـ ــﺎح
اﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاﺗ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ــﻮﻳـ ــﻖ
واﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺎت اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺑ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺺ اﻟ ـ ـﺼـ ــﺎﻟـ ــﺔ رﻗـ ـ ــﻢ 6
ﻓـﻘــﻂ ﻟ ـﻠــﺮﻋــﺎة ،ﺣـﻴــﺚ أﺛ ـﻤ ــﺮت ﻋﻦ
ﻧ ـﺘــﺎﺋــﺞ ﻣ ـﻤ ـﻴــﺰة ﻓ ــﻲ زﻳ ـ ــﺎدة زﺧــﻢ
وﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ،وﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ
اﺳﺘﻘﻄﺎب وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وإﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،
اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺟ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺐ ﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺬب وﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻻت
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة أﺧــﺮى ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ،
ﻛ ــﺎﺷ ـﻔ ــﺔ ﻋ ــﻦ اﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴــﺰة
اﻟـﺘــﻲ ﻳﺤﻈﻰ ﺑـﻬــﺎ اﻟـﻤـﻌــﺮض ﻓﻲ
دورﺗ ــﻪ اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ ،واﻟ ــﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ
ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻪ  65ﺟﻬﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﻣﺖ
ﻟ ـﻠــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﺒــﻼﺗ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺷــﺮﻛ ـﺘــﺎن
ﻣﻤﺜﻠﺘﺎن ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﺮاي
ﻟـﻠـﻌـﻄــﻮر ،وﺷ ــﺮﻛ ــﺔ أﻣ ــﻞ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﻘﻴﺔ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﺑ ــﺎﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟــﺬﻫ ـﺒ ـﻴــﺔ،
ﻣ ـﻤــﺎ ﻳ ــﺆﻛ ــﺪ اﻷﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺑــﺎت
ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻣﻌﺮض اﻟـﻌـﻄــﻮر ،ﺳــﻮاء

ﺑﺎﺳﻤﺔ اﻟﺪﻫﻴﻢ

ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟــﺮاﻋـﻴــﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
أو ﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮر اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮض اﻟ ــﺬي
ﺗﺠﺎوز ﻋﺪده اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ
اﻟ ـ ـ ـ  90أﻟ ـ ــﻒ زاﺋـ ـ ـ ــﺮ .وﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ
إﻟ ــﻰ ﻣ ـﻌــﺮض اﻟ ـﺴــﺎﻋــﺎت ،ذﻛــﺮت
اﻟــﺪﻫ ـﻴــﻢ أن ﻋـ ــﺮوض اﻟ ـﺴــﺎﻋــﺎت
ﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎم ﻓ ـ ــﻲ ﺻـ ــﺎﻟـ ــﺔ رﻗ ـ ـ ــﻢ ،7B
ﻣﻀﻴﻔﺔ أن ﻫـﻨــﺎك أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ 25
ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻛ ـﺒ ــﺮى ﺗـﻤـﺜــﻞ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
ﻣﻦ اﻟــﻮﻛــﻼء اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ
ﻗـﻄــﺎع اﻟـﺴــﺎﻋــﺎت ﻷﺷـﻬــﺮ وأرﻗــﻰ
اﻟﻤﺎرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺤﺼﺮﻳﺔ.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺟﺎءت ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻟﺘﻄﺮح ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺎت ذات اﻟ ـﻤ ــﺎرﻛ ــﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة،
وﻣـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻤ ــﺮﺻـ ـﻌ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ــﺎس
واﻟ ــﺬﻫ ــﺐ أو اﻷﺣ ـﺠ ــﺎر اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ
وﺑـ ــﺄﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر ﺗـ ـﻨ ــﺎﺳ ــﺐ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ
و ﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ــﻒ اﻷذواق ،و ﻟ ـﻜ ــﻼ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ وﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ واﺣﺪ،
ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ ﻛﻔﺎﻟﺔ وﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ
أﺻﺤﺎب اﻟﺬوق اﻟﺮﻓﻴﻊ.
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»ﻛﺎﻣﻜﻮ« ﺗﺤﺼﺪ ﺟﺎﺋﺰة »أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ اﺳﺘﺜﻤﺎري
ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ «٢٠١٩ -
ﻋﻤﻼؤﻧﺎ ﻫﻢ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻲ دﻋﻢ
اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
واﻟﺨﺪﻣﺎت
زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ

أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﻣﻜﻮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة »أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺪﻳﻦ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ ﻟﻌﺎم  «2019ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ
ﻏﻠﻮﺑﺎل ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ اﻟﺮاﺋﺪة ،ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﺠﻬﻮدﻫﺎ
اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻜﻨﺖ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﺼﺮم ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ  9ﺻﻔﻘﺎت
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺨﻄﺖ  1.8ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﺗﺄﺗﻲ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﺗﻜﻠﻴﻼ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﻤﻬﻨﻲ
اﻟﺤﺎﻓﻞ ﺑﺎﻹﻧﺠﺎزات ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ اﺳﺘﻜﻤﺎل
»ﻛــﺎﻣ ـﻜــﻮ« ﻣ ــﺎ ﻳـﻨــﺎﻫــﺰ اﻟ ـ ــ 131ﺻـﻔـﻘــﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  20.4ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت
اﺳ ـﺘ ـﺸــﺎرﻳــﺔ ﻟـﻌـﻤــﻼﺋـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ
اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻻﻗﻠﻴﻤﻲ.
وﺣـ ـ ـ ــﺎزت »ﻛ ــﺎﻣـ ـﻜ ــﻮ« ﻟ ـﻘ ــﺐ »أﻓـ ـﻀ ــﻞ ﺑﻨﻚ
اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎري ﻟـﻠــﺪﻳــﻦ ﻓــﻲ اﻟ ـﺸــﺮق اﻷوﺳـ ــﻂ -
 «2019ﻓﻲ اﺳﺘﺒﻴﺎن ﺣﺼﺮي ﺳﻴﺘﻢ ﻧﺸﺮه

ﻓــﻲ ﻋــﺪد أﺑــﺮﻳــﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻏﻠﻮﺑﺎل
ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ ،وﺗﻤﺖ دﻋﻮة اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻟﺤﻀﻮر
ﺣـﻔــﻞ ﺗــﻮزﻳــﻊ اﻟ ـﺠــﻮاﺋــﺰ ،اﻟ ــﺬي ﻳـﻘــﺎم ﻓــﻲ 19
أﻛـﺘــﻮﺑــﺮ  2019ﺑـﻨــﺎدي اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ.
ووﻗ ــﻊ اﺧـﺘـﻴــﺎر ﻣ ـﺤــﺮري ﻣﺠﻠﺔ ﻏﻠﻮﺑﺎل
ﻓ ــﺎﻳـ ـﻨ ــﺎﻧ ــﺲ ،ﺑـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﺧـ ـ ـﺒ ـ ــﺮاء اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع
اﻟـﻤـﺼــﺮﻓــﻲ ،ﻋﻠﻰ »ﻛــﺎﻣـﻜــﻮ« ﺑـﻨــﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ
ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ،ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﺼﺔ
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ،وﻋﺪد وﺣﺠﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت ،واﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻻﺳﺘﺸﺎرات ،واﻟﻘﺪرات اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ،وﺷﺒﻜﺔ
اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،واﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﻇﺮوف اﻟﺴﻮق ،واﻻﺑﺘﻜﺎر ،واﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ،واﻷداء
ﺑـﻌــﺪ ﻃ ــﺮح اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮق ،واﻟﺴﻤﻌﺔ
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ.
وأﻋ ــﺮب ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴــﺲ أول رﺋـﻴــﺲ ﻗﻄﺎع
أﺳﻮاق اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻜﻮ ﻋﻤﺮ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ
ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻗﺎﺋﻼ:

»ان اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
أﻋـﻤــﺎﻟـﻨــﺎ .ﻋ ـﻤــﻼؤﻧــﺎ ﻫــﻢ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓ ــﻲ دﻋ ــﻢ اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎداﺗ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت .وﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺛﺮوة
ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
أو اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ«.
وأﺿﺎف زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ» :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺪد اﻟﻌﻤﻴﻞ
أوﻟﻮﻳﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳــﻮاق اﻟﺪﻳﻦ ،ﻳﻜﻮن اﻟﺪاﻓﻊ وراء
ذﻟــﻚ داﺋـﻤــﺎ ﻫــﻮ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ اﻟــﻮﻓــﺎء ﺑﻮﻋﺪه
ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ،ﻟﺬا ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺸﺪة
ﺑـ ــﺄن وﺟ ـ ــﻮد ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ اﺳ ـﺘ ـﺸ ــﺎري ﻳ ـ ــﺪرك ﺗﻠﻚ
اﻟﺤﺎﺟﺔ وﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ ﻫﻮ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ«.
وأﺷــﺎر اﻟﻰ ان »ﻫــﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة ﺗﻌﺪ اﻗــﺮارا
وﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﻖ
ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺪار اﻟ ـﻌــﺎم ،وﻗــﺪرﺗــﻪ ﻓــﻲ دﻋــﻢ
اﻻزدﻫﺎر ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺧﻴﺎرات
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ«.

ﻋﻤﺮ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ

»إﻳﻜﻮﻳﺖ« ﺗﻄﻠﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »«ELEVATE
أﻃـ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮﻋـ ـ ــﺔ إﻳـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﺖ
ﻟـﻠـﺒـﺘــﺮوﻛـﻴـﻤــﺎوﻳــﺎت ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ »«ELEVATE
داﺧ ــﻞ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟـﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ
أﻧـ ـﺤ ــﺎء اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ .وﻳ ــﺮﻋ ــﻰ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟـ«إﻳﻜﻮﻳﺖ« د .راﻣﻴﺶ
راﻣ ــﺎﺟـ ـﻨ ــﺪران ،ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻗ ــﺎم ﺑـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬه ﻓــﺮﻳــﻖ
اﻹدارة ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
وﻳــﺄﺗــﻲ ذﻟ ــﻚ اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺿـﻤــﻦ ﻣﺴﺎﻋﻲ
»إﻳﻜﻮﻳﺖ« ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﻧﺤﻮ آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ
ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
وﻳ ـ ـﻌ ـ ــﺪ ﻫ ـ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺮﻧ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺞ ﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺰءا ﻣ ــﻦ
اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات »إﻳـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ« اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮة ﻓﻲ
اﻟـﻤــﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻛﺐ وﺗﻮاﻓﻖ
ﻣـﺒــﺎدئ وأﻫ ــﺪاف اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﺪاﻣ ــﺔ ورؤﻳ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة
 .2035وﺗﻢ إﻃﻼق ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪ،
ﺑـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ اﻟ ـﻴ ــﻮم اﻟـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮأة ﻓ ــﻲ 8
ﻣـ ـ ـ ــﺎرس ،ﺣ ـﻴ ــﺚ أﺗ ـ ــﺎح ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺮوﻋﻬﺎ
وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼل

ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ
دﻋﻤﻬﻢ وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﻟﺪور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ،
وﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﻤﻮﻇﻔﺎت »إﻳﻜﻮﻳﺖ« أﻳﻀﺎ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،أوﺿﺤﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ »إﻳﻜﻮﻳﺖ« ،د .ﻋﺒﻴﺮ اﻟﻌﻤﺮ،
أﻫـ ــﺪاف اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ» :ﻧــﺆﻛــﺪ ﻓــﻲ )إﻳـﻜــﻮﻳــﺖ(
ﻣﺠﺪدا اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺘﻨﻮع

ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،وﺳﻨﺸﺎرك
ﺗ ـﺠــﺎرﺑ ـﻨــﺎ ﻣ ــﻊ ﻣـﺠـﺘـﻤـﻌــﺎﺗـﻨــﺎ .ﻧـﺴـﻌــﻰ إﻟــﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻔﺮص
اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ،وﺗﺸﺠﻴﻊ وﻧﺸﺮ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ
واﻷﻧـﺴــﺐ ﺣــﻮل أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻷﻓـﻜــﺎر واﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ ،واﻟــﺬي ﻗﺪ ﻳــﺆدي إﻟﻰ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر واﻻزدﻫﺎر ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ

ﻣﻊ أﻫﺪاف اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ«.
» «ELEVATEﻫﻮ ﻣﺜﺎل آﺧﺮ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ
أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ »إﻳﻜﻮﻳﺖ« ،ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ:
اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،اﻟﺒﻴﺌﺔ ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺎم.

»ذا اس اﻟﺒﺮﺷﺎء« ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ٢٠١٩
أﻋﻠﻦ ﻓﻨﺪق »ذا اس اﻟﺒﺮﺷﺎء«
ً
اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﺑﻲ ﻣﻘﺮا
ﻟﻪ ،ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق
اﻟـﺴـﻔــﺮ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ  ،2019اﻟـﺤــﺪث
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺒﺎرز ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻔﺮ
واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،واﻟﺬي ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن
ﻟﻔﺮص اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺸﺮق
ً
اﻷوﺳ ــﻂ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻛﻼ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮاء واﻟـﻤـﺘـﺨـﺼـﺼـﻴــﻦ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ .وﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮ ﻫ ــﺬا
اﻟـﺤــﺪث اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘــﺮة ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ  28أﺑﺮﻳﻞ إﻟﻰ  1ﻣﺎﻳﻮ ،2019
واﻟ ـﻤ ـﻘــﺮر ﻋ ـﻘــﺪه ﻓ ــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ دﺑــﻲ

اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻤﻌﺎرض.
ﻣـ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘ ــﻪ ،ﻗـ ـ ــﺎل ﺷــﺎﻳ ـﻠ ـﻴــﺶ
ﻏ ــﺮوﻓ ــﺮ ،اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟـﻔـﻨــﺪق
»ذا اس اﻟﺒﺮﺷﺎء« :ﻧﺤﻦ ﺳﻌﺪاء
ﺑـﻤـﺸــﺎرﻛـﺘـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ ﺳـ ــﻮق اﻟـﺴـﻔــﺮ
اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ،ﻛــﻮﻧــﻪ أﺣ ــﺪ اﻟـﻤـﻌــﺎرض
اﻟــﺮاﺋــﺪة ﻓــﻲ ﻣـﻴــﺪان اﻟﺴﻔﺮ ﻋﻠﻰ
ً
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ،ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ إﻟــﻰ
أن اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌ ـ ــﺮض ﻳ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺮ ﻣ ـﻨ ـﺼــﺔ
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﺰﺧﺮ ﺑﻪ
ﻓﻨﺪﻗﻨﺎ اﻷول ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
»ذا اس اﻟﺒﺮﺷﺎء«.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف ﻏـ ــﺮوﻓـ ــﺮ أن ﺳ ــﻮق
اﻟﺴﻔﺮ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﻫــﻮ ﻣـﻜــﺎن ﻟﻌﻘﺪ

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎرة
ً
اﻟﺴﻔﺮ ،ﻣﺆﻛﺪا» :ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن
ﻧ ـﻜــﻮن ﺣــﺎﺿــﺮﻳــﻦ وﻣﺘﺤﻤﺴﻴﻦ
ﻟﻠﻘﺎء ﻧﻈﺮاﺋﻨﺎ ﻓــﻲ اﻟ ـﺴــﻮق ،ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
واﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ«.
وذﻛ ـ ـ ــﺮ ،ﻓ ــﻲ ﺧ ـﻀــﻢ ﺣــﺪﻳ ـﺜــﻪ،
أﻧ ـ ـ ــﻪ »ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻟ ــﺪﻳـ ـﻨ ــﺎ ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ
ﻓــﺮﻳــﺪة ﻟــﻼﺗـﺼــﺎل ﻣــﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ ﻳ ــﺪﻋ ـﻤ ــﻮن
ﺣـ ــﺮﻛـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮور اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاردة إﻟ ــﻰ
اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﻳﺞ
اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳــﺐ ﻣ ــﻦ ﺣ ـﺼــﺔ اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل

اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺪث اﻟﻘﺎدم«.
وﻓـ ـ ــﻲ ﺷـ ـ ــﺄن ﻣـ ـﺘـ ـﺼ ــﻞ ،ﻛـﺸــﻒ
ً
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻــﺎدر ﻣــﺆﺧــﺮا ﻋﻦ ﺳﻮق
اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼﻗﻪ ،أن
اﻹﻣﺎرات ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل 8.92
ﻣﻼﻳﻴﻦ زاﺋــﺮ ﻣــﻦ أﻓﻀﻞ ﺧﻤﺴﺔ
ﻣﺼﺎدر ﻷﺳــﻮاق اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺤﻠﻮل
ﻋ ــﺎم  .2023وﻳ ــﻮﺿ ــﺢ اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ
ً
أﻳـ ـﻀ ــﺎ أن أﻛ ـﺒ ــﺮ ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ أﺳـ ــﻮاق
ﻟـﻠـﺒــﻼد ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺨــﺺ اﻟـﺴـﻴــﺎﺣــﺔ
اﻟ ــﻮاﻓ ــﺪة ﻫــﻲ اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪ ،واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ،واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺳ ـ ـﻴـ ــﺰداد ﻋ ــﺪد
اﻟ ــﺰوار اﻟﻬﻨﻮد اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ إﻟﻰ

اﻹﻣ ـ ـ ــﺎرات ﺑ ـﻤ ـﻌــﺪل ﻧ ـﻤــﻮ ﺳـﻨــﻮي
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﻘﺪر ﺑـ  7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻤﺎ
ﺳـﻴــﺮﻓــﻊ ﻋ ــﺪد اﻟ ـ ــﺰوار إﻟ ــﻰ 3.01
ﻣــﻼﻳ ـﻴــﻦ زاﺋ ـ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﺳ ـﻨــﺔ ،2023
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ ﺳ ـﻴ ـﺸ ـﻬــﺪ اﻟـ ــﻮاﻓـ ــﺪون
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ
 2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ و 1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﻴﺼﻞ
اﻟـﻌــﺪد إﻟــﻰ  1.76ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﺋﺢ
ﺳ ـﻌــﻮدي و 1.28ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳﺎﺋﺢ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة.

٢١

اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻘﺎﻃﻲ :أداء »اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ« ﻳﻌﻜﺲ
اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺣﻴﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ ﺟﺎﺋﺰة
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟـﻠـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ واﻻﺳـ ـﺘ ــﺪاﻣ ــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺮﻋﺎﻫﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ،أﻋﺮﺑﺖ اﻟﻤﺪﻳﺮة
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺷﻌﺎع اﻟﻘﺎﻃﻲ ﻋﻦ
ﺷﻜﺮﻫﺎ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة
اﻟ ـﺘــﻲ »ﺑــﺎﻟـﺘــﺄﻛـﻴــﺪ ﺳـﺘـﺸـﺠــﻊ اﻟـﻘـﻄــﺎﻋـﻴــﻦ
اﻟﺨﺎص واﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺿﻤﻦ رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ .«2035
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﻘــﺎﻃــﻲ إن »اﻟـﻤـﺒــﺎﻧــﻲ ﻋﻤﻠﺖ
ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ وﺗﺸﻜﻞ
ﻣ ـﺼ ــﺪر إﻟـ ـﻬ ــﺎم ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة«،
ﻣﺒﻴﻨﺔ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ »أرﺳﺖ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻠﺴﻤﺎت
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﺰ اﻻزدﻫﺎر
واﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻤ ــﺪى اﻟ ـﻄ ــﻮﻳ ــﻞ ﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻳﻌﻨﺎ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذات اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪم ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻟﻜﻞ أﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ«.
وأﻛ ـ ــﺪت أن »اﻷداء اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
وﻧ ـﺠ ــﺎﺣ ـﻬ ــﺎ اﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺎ ﻳ ـﻌ ـﻜــﺲ ﻣ ــﺪى

اﻟـﺘــﺰاﻣـﻬــﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟـﺸــﺮوط وﻣـﺒــﺎدئ
اﻻﺳ ـﺘــﺪاﻣــﺔ« ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟ ــﻰ أن اﻋـﺘـﺒــﺎرات
اﻻﺳـﺘــﺪاﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻷﻣ ــﻮر اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﺣﻴﺚ إﻧﻨﺎ ﻧﻬﺪف اﻟــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺸﻄﺘﻨﺎ وأﻋﻤﺎﻟﻨﺎ،
وﻧﺮﻛﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻼء،
واﻻﺑﺘﻜﺎر ،ورﺿﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،واﻟﺘﺪرﻳﺐ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ،
وذﻟﻚ ﺑﺨﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ«.
وﺑﻴﻨﺖ أن »اﻟـﻤـﺒــﺎﻧــﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ وﻋﻠﻰ دراﻳــﺔ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮﻫﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻴﻨﺎ ،ﻟﺬا ﻧﻠﺘﺰم
ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ ﺗﺠﺎه ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ وﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺘﻮاﺟﺪ ﺑـﻬــﺎ« ،ﻻﻓﺘﺔ
إﻟ ــﻰ أن »ﻣـﺴــﺎﻫـﻤـﺘـﻨــﺎ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل رﻋــﺎﻳــﺔ
اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة ﻫــﻮ اﻧـﻌـﻜــﺎس ﻟﺘﻮﺟﻬﻨﺎ ﺑﺪﻋﻢ
ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وأﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ«.
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أكد الناقد محمد
المسعودي أن فن
الرواية يسود المشهد
األدبي الراهن في العالم
العربي.

٢٥

تنتظر الفنانة إنجي
المقدم طرح أحدث أفالمها
«ليلة رأس السنة» الذي
تعود من خالله إلى شاشة
السينما.

٢٨
وعنبر

عرض المعهد العالي
للفنون المسرحية،
«الصقر» ،عن سيرة المؤلف
والمخرج المسرحي
المبدع صقر الرشود.

٢٩

القى عرض «الثمانينات»
لمركز الشيخ جابر الثقافي
ً
ً
ً
إقباال جماهيريا كبيرا
في الدوحة والظهران
والرياض.

آمبر هيرد تستعد لتصوير «»Run Away with Me
قد ال تشارك في الجزء الثاني من «»Aquaman
ت ـس ـت ـعــد ال ـن ـج ـم ــة ال ـع ــال ـم ــي آمـ ـب ــر ه ـيــرد
لتصوير فيلم جديد تم اإلعــان عنه ونوعه
رومانسي وجريمة ،وهو بعنوان "Run Away
 ،"with Meال ــذي كـتـبــه مــاثـيــو سيرولنيك،
ويخرجه فريد غريفوا ،وتــدور أحداثه حول
أميركي يقع في غرام إحدى عارضات األزياء
في باريس.
من جهة أخرى ،بعد أن رفع طليقها النجم
جوني ديب دعوى قضائية ضدها ،يطالبها
بتعويض  50مليون دوالر بسبب التشهير
ب ــه ،ونـشــر إدع ـ ــاء ات كــاذبــة تتعلق بالعنف
المنزلي ضــد هــا ،قــد يصبح مستقبل هيرد
فــي شخصية "مـيــرا" الـتــي ّ
تقدمها فــي عالم
 ،DCفي الجزء الثاني من فيلم ""،"Aquaman
حبيبة البطل ال ـخــارق "أك ــوام ــان" ،فــي خطر
خالل السنوات المقبلة ،إذ من المقرر عرضه
في عام .2022
وعبر موقع التواصل االجتماعي "تويتر"

طالب جمهور ديب بالعدالة وهاجموا آمبر
لما تسببت به ادعاءاتها الكاذبة ضد نجمهم
المفضل ،بعد الكشف عن تفاصيل الدعوى
المرفوعة ضدها.
وتشير الدعوى إلى حادثة ألقت فيها آمبر
زجــاجــة على دي ــب ،تطلبت جــراحــة فــي يــده،
كما تتهمها الدعوى بلكم ديب بينما كان في
سريره ،وركله في مناسبات عديدة.
وقال محامي آمبر ،في بيان َّ
خص به مجلة
ّ
"بيبول" إن تلك الدعوى القضائية ،التي رفعها
ّ
طائش ،يسعى من
ديب ،ليست سوى تصرف
ّ
خالله جوني إلسكات آمبر ،لكنها لن تسكت،
ّ
ّ
ّ
التي يقوم بها ،تؤكد بما
وأن تلك
التصر ّ
فاتّ ،
ً
ّ
ُ
ّ
ال يــدع مجاال للشك ،أنــه ال يقوى على تقبل
حقيقة السلوكيات المسيئة ،الـتــي مــا يــزال
ّ
مستمر ّ.
يفعلها حتى اآلن ،على نحو
وتــابــع الـمـحــامــي بـقــولــهّ :
"أم ـ ّـا وإن ــه عــازم
ً
العقد على تدمير نفسه ذاتيا ،فإننا سنستمر

في نقض هذه الدعوى الباطلة ،ووضــع ّ
حد
للمضايقات الــوضـيـعــة ،الـتــي تـتـعـ ّـرض لها
موكلتي".
وقـ ّـرر جوني ديــب ،مقاضاة طليقته ،بعد
ً
نشرها مـقــاال بصحيفة "واشـنـطــن بــوســت"،
ْ
ّ
ّ
ف ــي ديـسـمـبــر ع ــام  ،2018عــمــا ت ـع ــرض ــت له
بـسـبــب حــديـثـهــا ع ــن الـعـنــف األسـ ـ ـ ّ
ـري ،ال ــذي
عاشته مع ديب.
م ــن جــانــب آخـ ــر ،كــانــت أعـلـنــت ه ـيــرد عن
تخطيها لعالقتها مــع د يــب بعالقة جديدة
مــع رج ــل األع ـمــال األمـيــركــي فيتو سنابيل،
لكن على ما يبدو أن هذه العالقة لم يكتب لها
النجاح ،حيث وبحسب ما نشرته صحيفة
"دي ـلــي م ـيــل" الـبــريـطــانـيــة ،ظ ـهــرت آم ـبــر (32
ً
عاما) في غاية السعادة برفقة حبيبها الجديد
المخرج أندريس موسشيتي ،عندما رصدتها
العدسات تخرج مــن أحــد المنازل فــي لوس
أنجلس برفقته بابتسامة عريضة.

مغني الراب آكون يلتقي
جمهوره السعودي الجمعة

وفاء عامر صورت
مع ابنها «أشبع منها»

أنيل كابور :السينما
الهندية حققت التوازن

آكون

وفاء عامر

أنيل كابور

يلتقي الفنان العالمي آكون ،جمهوره في المملكة
العربية السعودية ،ضمن فعاليات موسم الشرقية،
وذلك يوم الجمعة  22الجاري في منتزه اليف بارك
في الــدمــام .وآكــون ( 45سنة) ،أو أليون ثيام مغني
أغان ،وهو رجل أعمال أميركي الجنسية
راب ،وكاتب
ٍ
وسنغالي األصل.
يشار إلى أن موسم الشرقية  ،2019يعد ّأول موسم
ً
من مواسم المملكة ،وتشكل حدثا مهما فى تاريخ
المنطقة؛ فمن خالله سيتم التركيز على إبراز البعد
الثقافي للطاقة فــي المنطقة الشرقية عبر تقديم
تجارب تتسم باإلبداع.

ان ـت ـهــت ال ـف ـنــانــة وفـ ــاء عــامــر م ــن ت ـصــويــر كليب
جــديــد مــع ابـنـهــا ع ـمــر ،يـحـمــل اس ــم "أش ـبــع مـنـهــا"،
غناء مصطفى العسال ،والمقرر طرحه في عيد األم
الموافق يوم الخميس المقبل .األغنية من كلمات
أحمد راؤول ،وألـحــان مصطفى الـعـســال ،وتوزيع
محمد مجدي.
وفي سياق آخر ،تصور عامر دورها في مسلسل
"حكايتي" ،المقرر عرضه في شهر رمضان ،وتأليف
محمد عبدالمعطي وإخ ــراج أحـمــد ف ــرج ،وبطولة
ياسمين صبري وإدوارد ،وأحمد صــاح حسني،
وأحمد حاتم ،وأحمد بدير ،ومها أبوعوف.

صــرح نجم بوليوود الشهير أنيل كابور بأن
صناعة السينما الهندية نجحت في تحقيق توازن
بين السينما القائمة على المحتوى والتجارية.
وقال كابور ( 62عاما) إنه إذا كانت قصة العمل
جيدة فبالتأكيد سيحصد حب الجمهور ،فاألفالم
ذات ال ـم ـح ـتــوى ال ـج ـيــد تـحـقــق أرب ــاح ــا جـيــدة
فــي شـبــاك الـتــذاكــر ،ألن الجمهور تـطــور أكثر
من أي وقــت مضى .يذكر أن كابور قــدم عددا
كبيرا من األفالم الناجحة ،أبرزها "Slumdog
."Millionaire

« »Captain Marvelيحافظ
على صدارة شباك التذاكر األميركي

ً
إيرادات الفيلم عالميا بلغت  494مليون دوالر
حــافــظ فـيـلــم الـبـطــولــة ال ـخــارقــة النسائية
" "Captain Marvelعلى صدارته لشباك التذاكر
ف ــي صـ ــاالت الـسـيـنـمــا األم ـيــرك ـيــة الـشـمــالـيــة،
مــع إيـ ــرادات قــدرهــا  69.3مليون دوالر ،وفق
مــا أظـهــرت أرق ــام شــركــة "إكــزبـيـتــر ريليشنز"
المتخصصة أمس األول.
وحقق هذا اإلنتاج الضخم لشركتي ديزني
ومارفل انطالقة صاروخية األسبوع الماضي،
هي األقوى لفيلم بطلة خارقة ،ومع تسجيله
ع ــائ ــدات عــالـمـيــة ق ــدره ــا  494مـلـيــون دوالر،
ً
بات مؤكدا توجه العمل لنيل مليار دوالر من
اإليرادات بحسب "هوليوود ريبورتر".
وتؤدي دور البطولة في الفيلم بري الرسون
الحائزة جائزة أوسكار سنة ّ ،2016من خالل
شخصية ك ــارول دان ـفــرز الملقبة بالقبطانة
م ــارف ــل ،وه ــي ط ـ ّـي ــارة تـنـخــرط فــي ح ــادث مع
مــركــب مـخـلــوقــات فضائية وتكتسب ق ــدرات
خارقة .ويشارك في هــذا العمل الــذي أخرجه
ّ
راي ــن فـلـيــك وآن ــا ب ــودن ك ــل مــن صــامــويــل ال.

لقطة من «»Captain Marvel

جاكسون وأنيت بينينغ وجــود لــوو .واحتل
ال ـم ــرك ــز ال ـث ــان ــي ب ـف ــارق كـبـيــر فـيـلــم ال ــرس ــوم
المتحركة الـجــديــد " "Wonder Parkبعدما
حصد  16مليون دوالر على شـبــاك التذاكر
األميركية الشمالية .ويشارك في أداء أصوات
شخصياته كــل مــن مـيــا كــونـيــس وجينيفر
جارنر وكين جيونج.
أما المركز الثالث فكان لفيلم جديد آخر هو
" "Five Feet Apartالموجه للمراهقين ،وهو من
إنتاج "سي بي اس" و"اليونزغايت" ،وبطولة
ه ــال ــي ل ــو ريـ ـتـ ـش ــاردس ــون وك ـ ــول س ـب ــراوس
بدور مراهقين يقعان في حب بعضهما ،رغم
إصابتهما بمرض يفرض عليهما التباعد.
وحاز الفيلم عائدات قدرها  13.2مليون دوالر.
وفي المركز الرابع جاء فيلم "How to Train
 ""Your Dragon: The Hidden Worldمع 9.3
ماليين دوالر ،وتدور قصته حول أنه في الوقت
الذي يحقق "هيكوب" حلمه بإنشاء يوتوبيا
للتنانين تنعم بالسالم ،يتسبب االكتشاف

غـيــر الـفــاعــل فــي رس ــم ليلة مليئة بالغضب،
وعندما يتصاعد الخطر في الداخل ،ويخضع
عهد هيكوب كرئيس للقرية لالختبار يصبح
على كــل مــن التنين وال ـفــارس اتـخــاذ ق ــرارات
مستحيلة إلنقاذ نوعهم.
ويشارك في األداء الصوتي
ل ـل ـف ـي ـل ــم ال ـ ـن ـ ـجـ ــوم ك ـيــت
بــان ـش ـيــت وكــريـسـتـيــن
ويـ ـ ــج وتـ ـ ــي ج ـي ــه مـيـلــر
وجـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــرارد ب ـت ـل ــر
وجـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــا ه ـي ــل
وك ــري ـس ـت ــوف ــر
م ـي ـن ـتــز ب ــاز
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي
باروتشل
ودج ـ ـي ـ ـمـ ــون
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــو
وأمــري ـكــا فـيــريــرا
وكاريج فيرجسون
وإف م ـ ـ ــوراي اب ــراه ــام
وك ـ ـ ـيـ ـ ــت هـ ــاري ـ ـن ـ ـت ـ ـج ـ ـتـ ــون
وغـيــرهــم .وك ــان الـمــركــز الخامس
في هذا التصنيف لفيلم "A Madea Family
 "Funeralالذي حصد  8.1ماليين دوالر.
أمــا األف ــام الـتــي احتلت الـمــراتــب الخمس
المتبقية فهي :المركز السادس "No Manches
 "Frida 2م ــع  3.9مــاي ـيــن دوالر ،وال ـســابــع
" "Captive Stateمع  3.2ماليين دوالر ،والمركز
الـثــامــن "The Lego Movie 2: The Second
 "Partمع  2.1مليون دوالر .والمركز التاسع
" "Alita: Battle Angelمع  1.9مليون دوالر.
والعاشر " "Green Bookمع  1.3مليون دوالر.

آمبر هيرد
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الناقد المغربي محمد المسعودي :الرواية تسود
المشهد األدبي في العالم العربي

فنتازيا
الحروب

«النقد األدبي بخير ويؤدي دوره على أكمل وجه»
الجمال
القاهرة :أحمد َّ

يعتبر محمد المسعودي أحد
أبرز نقاد األدب في المغرب،
إلى جانب تنوع إبداعه بين
القصة والشعر ،ورأى في حوار
مع "الجريدة" أن فن الرواية
يسود المشهد األدبي الراهن
في العالم العربي ،وأن النقد
األدبي بخير ويمارس دوره
على أكمل وجه ،وإليكم نص
الحوار:

أعيش متعة
الكتابة سواء
في النقد
أو اإلبداع

المتخيل
شكيل
غالف «ت حمد آدم»
ي شعر م
ف

وهناك نقاد جيدون في العالم األولوية ،لكن هذا لم يمنعني من
• كـيــف ت ــرى مـسـتــوى النقد
في العالم العربي ،وسط تنامي ال ـع ــرب ــي ،وع ـل ــى ث ـقــافــة واس ـعــة مواصلة الكتابة اإلبداعية ،ونشر
ً
ات ـه ــام ــات ب ـتــراجــع دوره خــال ودرايـ ــة بــالـنـصــوص اإلبــداعـيــة ،بعض ما أنتجه شعرا وقصة في
السنوات األخيرة ،وعدم مواكبته يـتــابـعــون كــل جــديــد ويقيمونه مواقع إلكترونية وصحف ورقية.
وربما كان شغف الناقد الذي
ويـ ـثـ ـمـ ـن ــون جـ ـه ــود ال ـم ـبــدع ـيــن
لكم اإلبداع األدبي؟
ً
 أرى  -ع ـك ــس أ غـ ـل ــب اآلراء ال ـم ـت ـم ـيــزيــن ال ــذي ــن يـسـتـحـقــون يتابع الجديد في اإلبداع دوما،المتداولة بين المبدعين وبعض التنويه والتشجيع ،وهم َيدلون ويصبو إلى االطالع على أحدث
ال ـن ـق ــاد  -أن ال ـن ـق ــد األدب ـ ـ ــي فــي القراء على اإلبداع الجميل الذي النظريات والتطبيقات لتطوير
ال ـعــالــم ال ـعــربــي بـخـيــر ،وي ــؤدي يستحق ال ـق ــراء ة ،وال ــذي ُيمتع أدواتـ ـ ـ ــه ال ـم ـن ـه ـج ـيــة وأســال ـي ـبــه
ً
دوره ا ل ـ ـح ـ ـضـ ــاري وا لـ ـثـ ـق ــا ف ــي وي ـف ـي ــد ،وكـ ــي ال ن ـغ ـفــل أحـ ـ ــدا ال ال ـن ـق ــدي ــة ،وراء ال ـ ـقـ ــراء ات الـتــي
عـلــى أك ـمــل وجـ ــه ،وي ــواك ــب قــدر داع ـ ــي ل ــذك ــر األس ـ ـمـ ــاء ،والـ ـق ــراء أنشرها.
وهــذه الحالة تجعل الكتابة
استطاعته ما ترمي به المطابع يـعــرفــون ه ــذه األس ـمــاء النقدية
ً
يــومـيــا عـبــر الـعــالــم الـعــربــي من الـ ـج ــادة والـ ــوازنـ ــة وي ـث ـقــون في اإلبـ ــداع ـ ـيـ ــة ت ــالـ ـي ــة ل ـل ـم ـمــارســة
إنتاج غثه وسمينه .وال أحسب أح ـكــام ـهــا وف ــي ذوق ـه ــا األدبـ ــي ،النقدية ل ــدي ،لكن األكـيــد أنني
أن ال ـن ـق ــد ت ــراج ــع ع ــن مـتــابـعــة ثـ ــم ف ـه ــم ي ــواكـ ـب ــون مـ ــا ت ـن ـشــره لــم أتــوقــف عــن مـمــارســة اإلب ــداع
اإلب ــداع ،لكن وفــرة ما ُيطبع من هــذه األقــام النقدية الــوازنــة في األدبي ،فبين فينة وأخرى أعود
كتب تجعل مهمة الناقد الفرد الصحف والمجالت والمواقع أو إلضافة شــيء لمشاريع سردية
ً
قصصية وروائية ،أو يحضرني
ع ـس ـي ــرة ،نـ ـظ ــرا إلـ ــى أنـ ــه ي ـحــار في كتب متخصصة.
• طبعت مجموعة قصصية شيطان الشعر فــأخــط مــا ألقاه
فـ ــي اخـ ـتـ ـي ــار الـ ـنـ ـص ــوص ال ـتــي
ً
أحيانا في وديوان شعر واحدَ ،
لم لم تواصل علي من وسوسات وهمهمات...
يكتب عنها ،ويحار
االه ـتــداء إليها بسبب جعجعة م ـس ـيــرتــك اإلب ــداعـ ـي ــة واكـتـفـيــت وعلى كل أنا أعيش متعة الكتابة
سواء كنت بصدد كتابة النقد أو
الــدعــايــة لنصوص دون أخــرى ،بممارسة النقد؟
ً
 أصـ ــدرت عـمـلـيــن إبــداعـيـيــن كتابة اإلبداع.ونـ ـظ ــرا إلـ ــى أن ك ـث ــرة ال ـجــوائــز
ً
ً
خالل عقود سابقة كانت هناك
التي صارت تمنح لإلبداع شعرا مطبوعين ورقيا ،هما مجموعة
ً
وق ـصــة وروايـ ــة ص ــارت مــرجـعــا قصصية بعنوان "سانشوبانشا فجوة بين أدباء المغرب العربي
للقارئ والناقد في الغالب األعم ،يـ ـ ــدخـ ـ ــل ال ـ ـ ـمـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــة" ،ودي ـ ـ ـ ـ ــوان والقارئ في مصر والخليج ،لكن
ً
وص ـ ـ ــارت ل ـج ــان هـ ــذه ال ـج ــوائ ــز شـعــر "م ـ ــدارج ال ـبــوح وال ـعــزلــة" ،تقلصت هذه الفجوة كثيرا.
ً
ً
• ما السبب في ذلك برأيك؟
بـمـثــابــة "ع ـص ـبــة ن ـقــديــة" تثمن وبعدهما نشرت ديوانا شعريا
ً
 مرده إلى إمكانات التواصلالـنـصــوص وت ـحـ ِّـدد جـيــدهــا من إلكترونيا بعنوان "حلم طائر"،
ً
رديئها .وهي ،تمارس نمطا من ث ــم ان ـك ـب ـبــت ع ـلــى إن ـه ــاء أع ـمــال الجديدة التي أفسحت المجال
النقد الذي تتحكم فيه اعتبارات نقدية مختلفة في دراسة الشعر ل ـل ـق ــارئ ال ـم ـص ــري والـخـلـيـجــي
وال ــرواي ــة وال ـق ـصــة ،وأعـطـيـتـهــا ل ـم ـعــرفــة أدب ال ـم ـغ ــرب الـعــربــي
ورؤى إيديولوجية معينة.
واالطالع على تجاربه الجديدة.
كـ ـم ــا أن فـ ـت ــح آفـ ــاق
ن ـشــر أدب
ال ـ ـم ـ ـغـ ــرب
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب ـ ـ ــي
بــال ـم ـشــرق،
ً
خـ ـص ــوص ــا
فـ ــي بـ ـي ــروت
وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــرة
ج ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــل هـ ـ ـ ــذا
األدب يحظى
ب ـ ـ ــاالنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاه،
وبـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــام
القراء.
كـمــا ال ننسى
دور ا ل ـ ـ ـجـ ـ ــوا ئـ ـ ــز
األدب ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي
غال
غالف «الكتابة
شـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت ال ـ ـن ـ ـق ـ ــد
ف كتاب «
س
ا
ن
ش
و
الشذرية في األدب المغربي»
بانشا» واإلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع ب ـش ـت ــى

محمد المسعودي
أجـ ـن ــاس ــه ،وهـ ـ ــذه ك ـل ـهــا ع ــوام ــل
قـلـصــت ال ـف ـج ــوة ،وج ـع ـلــت ق ــراء
ال ـم ـش ــرق ي ـط ـل ـعــون ع ـلــى إن ـتــاج
ال ـم ـغ ــرب الـ ـع ــرب ــي ،األمـ ـ ــر ذاتـ ــه،
ينطبق على قراء المغرب العربي
الذين قرأوا في الغالب أدب مصر
وسـ ــوريـ ــة وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،ل ـك ــن أدب
الخليج العربي كان شبه مجهول
ل ــديـ ـه ــم ،اآلن ب ـح ـكــم اإلن ـت ــرن ــت
وت ـ ــوس ـ ــع وس ـ ــائ ـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
وب ـ ـس ـ ـبـ ــب ف ـ ـ ـ ــوز ب ـ ـعـ ــض أدب ـ ـ ـ ــاء
الخليج بـجــوائــز عربية صــارت
بـعــض األس ـمــاء مـعــروفــة وصــار
هناك إقبال على قراءة جديدها،
وال ـب ـح ــث ع ــن ق ــدي ـم ـه ــا ...وأظ ــن
أن الــوضــع متشابه فــي الخليج
وفــي بــاد عربية أخــرى مــع هذا
الــوضــع ...ومــع ذلــك مــازال القراء
يـشـكــون مــن صـعــوبــة الـحـصــول
ً
على بعض األع ـمــال ،خصوصا
أ ع ـ ـ ـمـ ـ ــال ب ـ ـعـ ــض رواد ا ل ـق ـص ــة
والــروايــة والشعر والمسرح في
هذا القطر العربي أو ذاك ...وهنا
يأتي دور الــوزارات ودور النشر
للتفكير فــي إع ــادة طـبــع ونشر
أع ـم ــال هـ ــؤالء الـ ـ ــرواد ف ــي شكل
أعمال كاملة أو ما شابه ذلك.
• اقتراب المجتمع المغاربي
من الثقافة الغربية ،إلى أي مدى
منح األدب لديكم صبغة متفردة؟
 ال أحسب أن األدب المغاربيً
يـ ـخـ ـتـ ـل ــف كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرا ع ـ ـ ــن صـ ـن ــوه
ال ـم ـش ــرق ــي ال ـل ـه ــم ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
بالنقد الــذي استفاد فــي فترات
الثمانينيات من القرن العشرين
ومــا بعدها مــن النقد الفرنسي
ومــوجــة الـبـنـيــويــة وم ــا بـعــدهــا،
ً
أمــا فيما يتعلق بــاإلبــداع شعرا
ً
ونـثــرا فأحسب أنــه اسـتـفــاد أقل
من الثقافة الغربية ،ومــن ثم لم
تتبلور في الشعر أو القصة أو

ال ــرواي ــة أو ال ـم ـســرح ات ـجــاهــات
ومــدارس ذات خصوصية يمكن
أن ن ـ ـقـ ــول ع ـن ـه ــا إن ـ ـهـ ــا ت ـم ـت ـلــك
مقومات التميز والتفرد ،لكن هذا
ال يعدم وجــود محاوالت فردية
تمتلك شرط تميزها واختالفها.
• ب ـن ـظ ــرة ن ــاق ــد مـتـخـصــص
أي ـه ـمــا ي ـس ــود ال ـم ـش ـهــد األدبـ ــي
الــراهــن على المستوى العربي:
الشعر أم الروايةَ ،
ولم؟
 م ــا ي ـســود الـمـشـهــد األدب ــيالراهن في العالم العربي هو فن
الرواية ،بفضل كثرة النصوص
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـص ـ ــدره ـ ــا ال ـ ـم ـ ـطـ ــابـ ــع
ً
وت ـن ـشــرهــا دور ال ـن ـشــر ،ون ـظــرا
إلــى تعدد الجوائز المخصصة
لـهــذا الجنس األدب ــي فــي البالد
العربية ،كذلك كثرة األقالم التي
تكتب الــروايــة ســواء مــن األدبــاء
ال ـم ـع ــروف ـي ــن ب ــإخ ــاص ـه ــم ل ـهــذا
الـ ـف ــن ،أو م ــن الـ ـشـ ـع ــراء وك ـت ــاب
الـقـصــة والـمـســرح والـنـقــد ،ومــن
المفكرين والمؤرخين والفقهاء
واألطـ ـب ــاء والـمـهـنــدسـيــن الــذيــن
صاروا يدلون بدلوهم في كتابة
الرواية ،كما أن القراء يستهويهم
ال ـس ــرد أك ـث ــر م ــن ال ـش ـعــر .ولـعــل
استطالعات الــرأي في معارض
الكتب.
• مــا مـشــروعــك الـنـقــدي الــذي
ً
تعكف على إنجازه حاليا وربما
ً
يخرج إلى النور قريبا؟
 أضع اللمسات األخيرة علىكتابين نقديين ،أحدهما قراءات
فــي ا لـقـصــة المغربية القصيرة
ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان "فـ ـ ـ ــي بـ ــاغـ ــة ال ـق ـص ــة
الـمـغــربـيــة الـقـصـيــرة (اتـجــاهــات
وح ـســاس ـيــات)" ،والـثــانــي ق ــراءة
مقارنة مــن أفــق جديد تتمحور
ح ـ ــول نـ ـ ـم ـ ــاذج م ـ ــن ال ــروايـ ـتـ ـي ــن
المغربية والسورية.

الرواية والخبر

«حافة المغيب» ...إدريس علوش
يحتفي بكبار الشعراء

ُ َ
كه يالن محمد

ُ
ً
َّ
المقصود بما قــدم آنفا ،ليس إثبات فكرة سابقة بــأن من اختار
كتابة الرواية ُ
البـ َّـد أن َّ
يمر بتجربة الصحافة ،بقدر ما ان المراد هو
تأكيد وجود تواصل فن الرواية مع مجاالت أخرى خارج األجناس
األدبية.
ً
كثيرا ما ترى روايات مدموغة ُ بعناوين ذات نكهة صحافية مثل
"خبر االختطاف" لماركيز ،أو َ
ُ
ويذكر
"يوم قتل الزعيم" لنجيب محفوظ،
ً
أن األخير قد نشر قصصا بوليسية في صحيفة الخبر المصرية،
ُ
و"مقتل بائع الكتب" لسعد محمد رحيم على سبيل المثال ال الحصر.
ً
َّ
ُ
ُ
يجدر بالذكر أن مصطلح "حكاية" لم يدل على السرد إال الحقا
وما
ً
بل كان ُمــرادفــا للخبر ،حسب ما وردت اإلشــارة إلى ذلك في "معجم
ً
َّ
السرديات" .عطفا على ما سبق فإن الصحافة قد تحولت إلى "ثيمة"
أساسية في بعض الروايات ،كما آثر إمبرتو إيكو هذا المنحى في
آخر ما صدر له "العدد الصفر".
َّ
َ
محور الحديث كان عن عالقة الرواية والصحافة على
إلى هنا فإن
المستوى الشكلي ،فماذا بشأن مــؤثــرات المحتويات الخبرية على
مضامين العمل الروائي؟ هل ُتفيد َ
المعلومات الواردة على صفحات
ُ
األخبار أو ما يتداول على منصات التواصل االجتماعي وشاشات
الروائي؟
التلفزة الكاتب
ُ
ً
ُ
تصبح الصحافة مصدرا يستمد منه الروائي موضوعاته أو
هل
يلهم الخبر المنشور الكاتب بمادة روائية؟ بما أن الرواية محاكاة
ٌ
رصد لما يحدث في الواقع ،لذلك فمن الطبيعي
للحياة ،وان الخبر
ُ
التشابك بين المادة الخبرية والثيمات الروائية.
إذ إن ما أدلــى به الروائيون حــول تجربتهم في الكتابة السردية
َّ
يظهر أن الخبر هو ركيزة أساسية في بعض أعمالهم ،فضال عن تبني
نفر من الكتاب لخط التقرير الصحافي في تحبيك منجزه الروائي،
ُ
وهذا ما يتمثل بالوضوح في رواية (دورا بروديه) للروائي الفرنسي

غ

جميعنا؛ كـتــا بــا و ن ـقــادا وروا ئ ـي ـيــن ،نــؤ كــد أن القصة
الـقـصـيــرة هــي الـفــن األك ـثــر صـعــوبــة ،مـقــارنــة بـغـيــره من
األ جـنــاس األد بـيــة األ خــرى .هو فن يبدو لآلخرين سهل
المخاض ،ويرى البعض ،مقارنة بحجمه ،أنه هو البداية
الـتــي تـقــود الـكــاتــب ،اعـتـمــادا على عــدد الـصـفـحــات ،إلى
ا لــروا يــة أو ا لـنــو فـيــا .لكن هــذا اال عـتـقــاد ال يمت للواقع
الـفـنــي وال ـس ــردي بــالـحـقـيـقــة .فــالـقـصــة ال ـق ـص ـيــرة ،ربـمــا
بالنسبة لــي ،عـمــل مستقل يـحـتــاج إ لــى ذ هـنـيــة خاصة
وإ بـ ــداع ،بـمـعــزل عــن وا ق ــع كـتــا بــي مـخـتـلــف .ال يستطيع
كــا تــب ا لـقـصــة ا لـقـصـيــرة أن يـنـظــر إ ل ــى عـمـلــه القصصي
ك ـع ــال ــم أقـ ــل إبـ ــداعـ ــا ،ل ـم ـج ــرد أنـ ــه ك ـت ــب ب ـم ـج ـمــوعــة مــن
ال ـص ـف ـحــات ن ـق ـلــت ف ـك ــرة ع ــاب ــرة أو س ـلــوكــا اجـتـمــاعـيــا.
هذه المقارنة بين القصة القصيرة والنوفيال والرواية
جعلتنا نهمل اإل ب ــداع الحقيقي للقصة ا لـقـصـيــرة .بل
على العكس من ذلك ،عوالم القصة القصيرة تحتاج إلى
تركيز ذهني حاد ال يقل شأنا عما يبذله الكاتب الروائي
من جهد مضاعف.
ُ
ه ــذه ال ـع ــوال ــم الـصـعـبــة جـعـلــت ك ـتــاب ـنــا يـمـيـلــون إلــى
الـكـتــابــة الـسـهـلــة ،بـمـجــرد إحـســاسـهــم بــأن األف ـكــار التي
تطرحها القصة القصيرة هي سرد أل حــداث اجتماعية
سهلة يمكن نقلها من الواقع إلى الورق .ومن بين هذه
الكتابات القصصية يفاجئك كاتب يسير عكس السير،
حـتــى ي ـكــاد ي ـصــدمــك ،إن لــم يـكــن قــد صــدمــك ف ـعــا .ذلــك
ما حــدث مع تجربة ضياء جبيلي ،ا لــذي قــدم مجموعة
قصصية حــا مـضــة تـحــت ع ـنــوان "ال طــوا حـيــن ه ــواء في
البصرة" ،يقدم من خاللها فنتازيا مؤلمة عن الحرب .من
خالل تلك المجموعة يصور لنا ضياء العالم في حالة
حــرب غير وا قـعـيــة .أ نــت أ مــام كتابة مغايرة ومشاكسة
ومؤلمة تصور لنا بذاء ة الحرب وهمجيتها منذ القصة
األولى ال يمهلك أن تفكر فيما هو قادم من قصص ،أقل
ما يمكن أن نقول عنها إنها مجنونة .يقدم لنا الكاتب
منذ البداية بطل القصة القصيرة األو لــى مبارك ،الذي
يـعـمــل حــارســا فــي مـعـمــل دواجـ ــن يـقــع ج ـنــوب الـبـصــرة
و يـحـلــم بــا لـطـيــران ،لكنه طــار مــر تـيــن .لــم يـكــن ذ لــك على
م ـتــن ط ــائ ــرة ،ب ــل نـتـيـجــة ق ـصــف ال ـم ـع ـمــل ،ح ـيــن قصفت
سيارة اإليفا ،التي تقل أربعين جنديا ماتوا جميعا إال
هو .والمرة الثانية حين اندلعت الحرب في عام ،٢٠٠٣
ليجد نفسه كائنا من ريش ،وكان عمره خمسين عاما.
هذه الفنتازيا ،واعتمادا على بقية القصص ،يمكننا
أن نـقــول إن األ ف ـكــار ا لـتــي يعتمد عليها ضـيــاء جبيلي
تحتاج إلى ذهنية حــادة ال يمكن أن يمتلكها إال كاتب
كـبـيــر .الـقـصــص الـقـصـيــرة فــي هــذا ال ـجــزء ،ال ــذي عنونه
بــا لـحــروب ،نجد أن ضـيــاء أ نـهــاه بقصص قصيرة جدا
كانت أكثر فنتازية من تلك التي بدأ بها .بعد ذلك ،اعتمد
الكاتب عناوين مختلفة ،مثل :حب ،أمهات ،نساء ،أطفال،
شعراء ،متفرقة.
ف ــاز ض ـي ــاء جـبـيـلــي ع ــن م ـج ـمــوع ـتــه ب ـج ــائ ــزة الـقـصــة
القصيرة التي تقدمها الجامعة األميركية ،بالتعاون مع
الملتقى الذي يديره الروائي والقصصي طالب الرفاعي.
والـحـقـيـقــة أن اخ ـت ـيــار الـلـجـنــة ال ـتــي رأس ـت ـهــا د .سـعــاد
العنزي كانت تستحق هذا الفوز بجدارة.

إصدار

البطريرك» من مهنة المتاعب ،كذلك بالنسبة لمؤلف «الشيخ والبحر»َّ ،
فإن رشاقة أسلوبه ،وانسيابية
الخبر برأي الكاتب والصحافي المصري الكبير محمد حسنين هيكل وحدة أساسية في عملية التحليل
السياسيَّ ،
ُ
سرده ،وترتيب المادة الروائية والقصصية كل ذلك مطبوع بخلفيته الصحافية ،وما ًاكتسبه في هذا
تسمعه في قالب خبري هو ما يؤسس لتحوالت نوعية في حياة الشعوب.
ألن ما
المضمار ،إذ قام همنغواي بتغطية وقائع الحرب األهلية في إسبانيا ،كما كان حاضرا في الجبهة إبان
األعمال الروائية ،أن أصحابها استفادوا من المادة الخبرية في
لكن يبدو ،من خالل متابعة
كواليس ً
َّ
«طبخة» مؤلفاتهم ،ومن الواضح أن عددا من الروائيين قد ِعملوا في مجال الصحافة ،وتراكمت لديهم الحرب العالمية األولى ،أكثر من ذلك فإن ما أضافه همنغواي علىً صعيد تركيبة الجمل الروائية عرف
ُ
باألسلوب التلغرافي .وأصبحت نتاجاته الروائية والقصصية مرجعا لمن ُ
يهمه فن سبك العبارات غير
الخبرة بدقائق هذه الصنعة.
َّ
المثقلة بالحشو والفخامة المصطنعة.
همنغواي وغابرييل غارسيا ماركيز في طليعة الروائيين الذين كانت درايتهم
ارنست
ولعل
ً
ومن نافلة القول اإلشارة إلى َّأن ما يجمع بين الرواية والخبر الصحافي هو عنصر السرد ،وإضافة إلى
بالعمل الصحافي رافدا لمشروعهم الروائي ،فإن المقاالت والتقارير والحوارات التي اشتغل عليها
ذلكَّ ،
فإن المواد الخبرية تحتاج إلى عنصر التشويق والحبكة في الصياغة حتى لو كانت مبسطة.
«غابو» ،حيث ضمها كتاب صدر بنسخته العربية بعنوان «بال قيود» أبانت عن تمكن صاحب «خريف

•

ناصر الظفيري

الف «بال قيود»

غالف «

الشبخ والبحر»

إدريس علوش

غابرييل غارسيا ماركيز

أرنست همنغواي

ُ
الخبر المنشور في صحيفة
مفتتح العمل
باتريك موديانو يرد في
ِ
ُ
(باريس سوار) بتاريخ نهاية ديسمبر  1941عن شابةٍ مفقودة تدعى
دورا بروديه مع إيــراد تفاصيل عن مالمحها وبنيتها الجسمانية.
ُ
ً
ومن َّ
ثم يتكفل الراوي بالتقصي عن تفاصيل هذه الشخصية ُمعتمدا
َّ
ْ
على األسلوب التوثيقي والنبش في السجالت إلى أن يكتشف أن دورا
بروديه من اليهود المهاجرين إلــى فرنسا ،حيث ولــدت بمستشفى
روتشيلد.
ُ
َّ
ومــن الـمــاحــظ أن الـمــؤلــف يـتــدخــل مـبــاشــرة فــي بعض المقاطع،
ُ
َ
ويتناول موديانو ما ُ
يتمتع به الروائي من القدرة على تسلسل
يجب أن
ُ
استنباط األحــداث
األف ـكــار ،وتــرويــض الــذاكــرة مــا يمكنه مــن حــدس
ُ
ً
َّ
الماضية ُ
والمستقبلية ،مشيرا إلى أن الخبر الذي ينطلق من الرواية
قرأه سنة  ،1988وتأخر في الشروع بكتابة العمل بإيحائه لمدة ثماني
ً
ُ
سنوات ،فضال عن أن القصة األساسية برواية دورا بروديه تتضمن
ً
أحداثا متواقتة لهزيمة النازية في فرنسا كمقتل الروائي األلماني
فريد المب مؤلف (على مشارف الليل) ،فضال عن اختفاء األشخاص
الكثيرين في السنة التي ولد فيها موديانو أيضا ،كما يلمح
ً
صاحب (شارع الحوانيت ُ
الم َعتمة) إلى هروبه َبعد  15عاما
ُ
على استعادة فرنسا حريتها في تضاعيف مؤلفه.
باالختصار مــا ينبغي قوله عــن هــذا العمل هــو هيمنة
تقنية الـكـتــابــة الـخـبــريــة والـتـقــريــريــة عـلــى خيطه ال ـســردي،
َّ
أضف إلى كل ما أسلف ذكره أن ما حدا بالروائي المؤسس
غوستاف فلوبير لكتابة رائعته (مــدام بــوفــاري) هــو الخبر
المنشور عن انتحار السيدة ديلمار في سنة  ،1848بعدما
انفض عنها العشاق والمعجبون وحاصرتها المشاكل .وكان
جــوهــر المشكلة فــي تـحــويــل هــذا الـخـبــر إلــى الـعـمــل الــروائــي
بالنسبة لفلوبير هــو مـعــارضــة أم ــه وخــوفـهــا عـلــى مقاضاة
ُ
يشير إلــى ذلــك الكاتب الـعــراقــي (عـلــي حسين) في
ابنها ،كما
ً
ُ
ُ
(في صحبة الكتب) ،أخيرا يجد فلوبير الحل في استبدال اسم
ديلمار بمدام بوفاري.
بدوره ،رأى نجيب محفوظ في قصة اللص الذي أشاع الخوف
ً
بين سكان القاهرة ،وانشغلت به الصحف مادة ُمفعمة بالدراما،

مها حسن

ليلى سليماني

ُ
وبالتالي وظفها لكتابة رواية (اللص والكالب) ،التي تعد بداية لمرحلة
جديدة في مسيرة صاحبها .واألمر ال يختلف لدى الكاتبة الفرنسية
من أصول مغربية (ليلى سليماني) ،فاألخيرة استلهمت فكرة روايتها
المعنونة بـ(أغنية هادئة) ،التي حازت جائزة الغونكور الفرنسية مما
قرأته في مجلة ( )Paris Matchحول جريمة رهيبة وقعت في مانهاتن
بنيويورك ،إذ أقدمت مربية على قتل طفلين* .من المعلوم أن رواية
سليماني تتكئ على قصةٍ مماثلة لما ورد في السياق الخبري .فإن
ُ
تفجر الحدث بقتل ميال وآدم ،وذلك
الشخصية الرئيسية لويز هي
ً
ً َّ
كان أمرا صادما ،ألن ما لمسه والدا الطفلين في شخصية المربية
ظاهريا هو الحب والحنان .واألهم في هذا اإلطار أن الدارسين في
َّ
(لوليتا)
مجال األدب توصلوا نتيجة بحثهم وتعقيبهم إلى َّأن رواية ُ
المثيرة لكاتبها نابوكوف ليست وليدة الخيال ،إنما المؤلف كان
ُ
الصحف إلى
يتابع أخبار الجرائم واالعتداء الجنسي باالهتمام في
ِ
ُ
ْ
هورنر التي اعتقلها رجــل أربعيني
أن صـ ً
ـادف حادثة الفتاة سالي َّ
التحقيقات الفدرالية،
متلبسة بسرقة
ٍ
دفتر ،وأوهمها بأنه من مكتب ً
ُ
ليجبرها على البقاء معه عامين كاملين عشيقة ،ويعترف نابوكوف
َّ
بأن لوليتا ما هي ُإال االعترافات التي كتبها هامبرت في سجنه**.
َّ
ومــن جانبها ،تكشف الــروائـيــة المصرية رشــا عــدلــي أن خبر قتل
القناص األميركي كريس كايل في  2013قادها لقراءة سيرة الجندي
األميركي ،واستوحت أحداث روايتها الموسومة بـ(شواطئ الرحيل)
َّ
مما تجمعه عن حياة كريس .كما أن سقوط مدينة الموصل في 2014
بيد عناصر تنظيم "داعش" يدفع الكاتب العراقي خضير فليح زيدي
لكتابة روايته (فاليوم عشرة) ،وال تكتفي الروائية السورية مها حسن
(عمت صباحا أيتها الحرب) بل تحيل
بتضفير الخبر في متن رواية
ِ
القارئ إلى روابــط الفيديوهات والمواقع الخبرية ،ما يعني تفاعل
نصها الروائي مع الحدث الراهن .قصارى القول فيما يتعلق بعالقة
الرواية بالخبر َّأن الروائي ُ
يجب ُأن يكون لديه حس صحافي ،وينتبه
ُ
إلى ما يضخ في المنابر ،ويعرض في الجرائد والصحف.
*ينظر إلى مقابلة مترجمة مع ليلى سليماني في موقع (إلترا
صوت)
**ينظر إلى (غوايات القراءة) علي حسين صدر 2019

غالف اإلصدار

ضمن سلسلة اإلبداع العربي ،التابعة للهيئة العامة المصرية
للكتاب ،صدر ديــوان جديد للشاعر المغربي إدريــس علوش،
بعنوان "حافة المغيب".
ويـتـضـمــن ال ــدي ــوان  18قـصـيــدة ف ــي مـئــة صـفـحــة ،يخاطب
فيها أدباء وشعراء كبارا ،وشخصيات سياسية لها تأثيرها
الكبير في محيطها ،وفي األحداث السياسية والثقافية العربية
والعالمية ،مثل :بول إيلوار وتروتسكي ،سعدي يوسف ،شاهدة
شكري ،أحميدة عياشي ،سيف الرحبي ،عبدالله بلعباس ،وفان
جــوخ وغـيــرهــم ،حيث تحمل القصائد أسـمــاء هــم ،كما اقتطع
شــواهــد شعرية مــن آخــريــن ،مثل الشاعر اإلسباني أنطونيو
ماشادو ،ومعارضة لنصوص عدنان الصائغ.
وتتميز قصائد الــديــوان باعتمادها على ُ
الجمل القصيرة
المتالحقة ،مع قفالت هادئة دون صخب ،كما أنه يلجأ إلى صنع
صور شعرية بلغة بسيطة تتكئ على بالغة الشعر العربي ،عبر
تاريخه الطويل ،حتى تجلياته الحداثية عند شعرائه الكبار.
ُ
ويعد علوش أحد شعراء المغرب الكبار ،وصــدر له الكثير
من األعمال الشعرية في العديد من العواصم العربية ،كالمغرب
والقاهرة وعمان ودمشق وتونس .ومن أعماله" :الطفل البحري،
دفتر الموتى ،مرثية حذاء ،فارس الشهداء ،الطفل البحري ثانية،
قميص األشــاء ،زغب األقـحــوان ،يد الحكيم ،دوارة أسطوانة،
جهات العدم المشتهى ،سر الكتاب" ،إضافة إلــى كتب أخرى
نقدية وثقافية عامة ،كما شارك في مهرجانات شعرية بالوطن
العربي وأوروبا ،وضمت قصائده أنطولوجيات بلغات مختلفة.
وعلوش عضو اتحاد كتاب المغرب وحركة شعراء العالم في
تشيلي ،وله دور إعالمي ،بإدارته لبرنامج إذاعي بعنوان "ثقافة
مغربية" ،ومن قصائده إلى إيلوار:
بقدر استيعابه ليد قدر
تحمل زهرة العمر
تنشرها في اتجاه شالالت تدوي كالرياح
بنفس القدر ...ربما ...يستفزه
الشاعر بمملكة الروح
تنتشي بفضل الروح الساحات
والحكمة ...والسؤال ...والنشيد.
ومن قصيدته غليون تروتسكي:
في الليل ال أبصر
وفي النهار ال أنظر
وأعلم ُ أني كفيف وكفى...
الرؤية عندي تحجب منعرجات
الدوالي.

توابل ةديرجلا
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إنجي المقدم :أقدم شخصية صعيدية في «ولد الغالبة»
المخرج محمد سامي رشحها لدور شقيقة أحمد السقا
القاهرة  -هيثم عسران

تنتظر الفنانة إنجي المقدم
طرح أحدث أفالمها
"ليلة رأس السنة" الذي
تعود من خالله إلى شاشة
السينما .إنجي تتحدث في
دردشتها مع "الجريدة"
عن الفيلم الجديد
ووجودها في السباق
الرمضاني المقبل ،وغيرها
من التفاصيل.

أتمنى عدم
تراجع اإلنتاج
الدرامي ألنه
صناعة مهمة
في مصر

●ح ــدث ـي ـن ــا ع ــن ت ـجــرب ـتــك ف ــي "ول ــد
الغالبة" مع أحمد السقا؟
 المسلسل سيعرض خالل رمضانالمقبل على الشاشات ،وهو احد االعمال
الــدرام ـيــة الـمـمـيــزة ال ـتــي اس ـعــد بأنني
اشارك فيها خاصة انه تجربة مختلفة
بالنسبة لي ويقدمني للجمهور بشكل
جديد ومغاير ألي دور قدمته من قبل،
فأقدم شخصية صعيدية للمرة االولى
وه ــو م ــا يـخـتـلــف ع ــن شـخـصـيـتــي في
"ل ـيــالــي أوج ـي ـن ــي" ال ـت ــي تـعـلـمــت فيها
االيـطــالـيــة ،فـفــي "ول ــد الـغــابــة" تعلمت
اللهجة الصعيدية.
●كيف تدربت على اللهجة؟
 مــن خ ــال مـصـحــح الـلـغــة االس ـتــاذعبدالنبي ،وهو احد المخضرمين في
ال ـل ـه ـجــة ال ـص ـع ـيــديــة ،والـ ـ ــذي تـعــامـلــت
معه قبل التصوير بفترة حتى تكون
مـ ـخ ــارج ال ـ ـحـ ــروف سـلـيـمــة وال ـك ـل ـمــات
كــذلــك ،وم ــا يـمـيــز الـتـجــربــة بـشـكــل عــام
ه ــو ال ـت ـح ـض ـيــر ل ـه ــا ب ـش ـكــل ج ـي ــد قـبــل
ان ـطــاق الـتـصــويــر خــاصــة انـنــا عقدنا
عدة جلسات عمل في االيام التي سبقت
التصوير بسبب رغبتنا في تقديم عمل
ً
جيد على الشاشة ،فضال عن أنني اهتم
بالتفاصيل الخاصة بأي دور اقدمه وال
اعـطــي فــرصــة ألي ش ــيء يـحــدث بشكل
مفاجئ.
● اختالف كامل بين "ليالي أوجيني"
و"ولد الغالبة" ،فهل كان هذا مقصودا؟
 -ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ،ألنـ ـن ــي لـ ــم ارغ ـ ـ ــب فــي

إنجي في «ليلة رأس السنة»

● ماذا عن التعاون مع أحمد السقا؟
 يجمعني المسلسل مع احمد السقاللمرة الثانية درامـيــا ،والحقيقة انني
سعيدة بالتعاون معه فهو ممثل لديه
قدرة على جعل أجواء التصوير ايجابية
ج ـ ــدا ويـ ـس ــاع ــد م ــن ح ــول ــه بــاس ـت ـمــرار
ليقدموا افضل ما لديهم ،كما انه يختار
م ــوض ــوع ــات درام ـ ـيـ ــة ش ـي ـقــة وعـنـصــر
التشويق موجود بقوة في "ولد الغالبة"
وهــو ما سيلمسه الجمهور مع عرض
المسلسل.

إنجي المقدم
خــاصــة ان ال ـضــرر ال ي ـكــون للممثلين
فقط ولكن بشكل اكبر للعمال والفنيين
الموجودين خلف الكاميرا.

● كيف جاء ترشيحك للدور؟
 م ــن خ ــال ال ـم ـخــرج مـحـمــد ســامــيال ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـح ـ ــدث م ـ ـعـ ــي عـ ـ ــن ال ـم ـس ـل ـس ــل
واخـبــرنــي بترشيحه لــي للقيام بــدور
شقيقة السقا واخبرني بــاإلطــار العام
لقصة المسلسل حيث كان المشروع في
بدايته وتحمست للتجربة وجمعتني
جلسات عمل مع سامي والسيناريست
ايمن سالمة قمت بعدها بتوقيع التعاقد
على االشتراك في المسلسل.

● ن ـن ـت ـق ــل ل ـل ـح ــدي ــث ع ـ ــن ال ـس ـي ـن ـمــا
ومشروعك الجديد "ليلة رأس السنة".
 الفيلم حصل على إجازة من الرقابةل ـل ـع ــرض خـ ــال ال ـش ـه ــر ال ـح ــال ــي وه ــو
تجربة سينمائية مختلفة وشائقة جدا
والقصة مكتوبة بشكل واقعي وعندما
تشاهدها ستشعر أن االحداث ليس بها
ً
اي مبالغات مطلقا ،وهذا االمر جعلني
اتحمس للتجربة السيما في ظل االيقاع
السريع لالحداث التي تدور جميعها في
ليلة واحدة.

● هل ترين ان االعمال المعروضة في
رمضان ستستفيد من تراجع االنتاج
الدرامي؟
 تقييم هذا االمر سيكون بعد شهررم ـضــان ولـيــس اآلن ،وبــالـنـسـبــة لــي ال
ات ـم ـنــى ان ي ـح ــدث ت ــراج ــع ف ــي االن ـت ــاج
الــدرامــي ألن الــدرامــا صناعة مهمة في
مصر يعمل بها االالف خلف الكاميرا،
وعلى المستوى الشخصي لدي امل ان
يكون هناك كثافة انتاجية في االعمال
التي تعرض خارج السباق الرمضاني،

● ألــم تقلقي من تجربة التعاون مع
م ـخ ــرج س ـي ـن ـمــائــي ي ـخ ــوض الـتـجــربــة
للمرة األولى؟
ً
 لم اشعر بالقلق مطلقا ،ألنها ليستالمرة االولى التي اعمل فيها مع مخرج
ي ـقــدم نـفـســه لـلـجـمـهــور لـلـمــرة األولـ ــى،
باإلضافة إلى أن العمل اتعاون فيه مع
المنتج محمد حفظي وهو شخص لديه
خبرة كبيرة في السينما وصناعتها،
وبالتالي هو قــادر على اختيار افضل
العناصر الفنية في مشروعه الجديد،

« »Cairo showتطلق « 3أيام في الساحل»
بالسعودية وتستعد لعرض «الملك لير» بمصر
جهزت مسرحين بمنطقتي  6أكتوبر والتجمع الخامس
القاهرة  -ةديرجلا

•

قررت فرقة « »Cairo showعرض
مسرحية «الملك لير» ،للنجم يحيى
الفخراني ،قبل نهاية الشهر الجاري.
ت ــواص ــل إدارة فــرقــة «»Cairo show
التحضير لعدة مشاريع مسرحية خالل
الفترة المقبلة ،بعد النجاح الذي حققته
أول عروضها « 3أيام في الساحل» للفنان
محمد هـنـيــدي ،والـتــي انتهى عرضها
فــي مـصــر بــالـمــوســم األول ،وستنطلق
عروضها بالسعودية قبل نهاية الشهر
الجاري ،وفق االتفاق الذي وقعته إدارة
الفرقة مع هيئة الترفيه السعودية.
وت ـخ ـط ــط إدارة الـ ـف ــرق ــة ف ــي ال ــوق ــت
الحالي لالنتهاء من مشروعها بتجهيز
 4مـســارح فــي الـقــاهــرة لتقديم عــروض
مستمرة عليها طــوال الـعــام ،بعدما تم
االن ـت ـهــاء مــن تجهيز مـســرحـيــن؛ األول
ب ـم ـن ـط ـقــة  6أكـ ـت ــوب ــر ،وعـ ــرضـ ــت عـلـيــه
م ـســرح ـيــة ه ـن ـي ــدي ،وال ـث ــان ــي بمنطقة
ال ـت ـج ـمــع الـ ـخ ــام ــس ،وتـ ـت ــواص ــل عـلـيــه
ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي بـ ــروفـ ــات ال ـع ــرض
الـمـســرحــي «الـمـلــك لـيــر» لـلـفـنــان يحيى
ال ـف ـخ ــران ــي ،وم ـع ــه ف ـ ــاروق ال ـف ـي ـشــاوي،
والـتــي يفترض انـطــاق عــروضـهــا قبل
نهاية الشهر الجاري.
وت ــأخ ــر ع ــرض «ال ـم ـلــك ل ـي ــر» ،بسبب
االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــذارات الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة ال ـ ـتـ ــي ش ـهــدهــا
العرض خــال الفترة األخـيــرة ،وهــو ما
أرجــأ خروجه للنور ،علما بــأن الحملة
الدعائية للعرض انطلقت بالفعل خالل
األيـ ـ ــام ال ـم ــاض ـي ــة ،دون ت ـحــديــد مــوعــد
نهائي ألولى الحفالت .فيما لم يستقر

الفيشاوي والفخراني أثناء التدريبات

لقطة من « 3أيام في الساحل»
على موقعي المسرحين اآلخرين خالل
الفترة الحالية ،حيث يجري التفاوض
على أكثر من موقع ،منها مسرح الهرم،
المعروف باسم «مسرح الزعيم» ،وقدم
عليه محمد رمضان مسرحيته األخيرة.
وحققت مسرحية « 3أيام في الساحل»
إيرادات تخطت حاجز العشرين مليون
جنيه ،وهو رقم كبير جدا لم يتم تحقيقه
من قبل في عرض مسرحي واحد ،علما
بــأنــه ت ــم اخ ـت ـصــار نـحــو  45دقـيـقــة من
العرض ،ليكون إيقاعه أكثر سرعة عن
النسخة األول ــى الـتــي عــرض بـهــا ،وهو
م ــا ج ــرى م ــن أدوار جـمـيــع الـمـمـثـلـيــن،
فيما تقرر أن تكون هناك عروض أخرى
في مصر خالل موسم الصيف المقبل.
وق ــررت الـفــرقــة االستعانة بالنصوص
المسرحية التي ستفوز بالجائزة التي
أعلن عنها من أجــل تنفيذها ،وخاصة
مع وجود اتفاقات مبدئية لعدد كبير من

ال ـن ـجــوم عـلــى الـمـشــاركــة فــي ال ـعــروض
المسرحية ،دون أن تكون هناك نصوص
نـهــائـيــة ت ــم اخ ـت ـيــارهــا ل ـهــم ،عـلـمــا بــأن
أجورا جاذبة للنجوم
إدارة الفرقة تضع
ً
مسرحيا ،خصوصا أن أسعار التذاكر
ً
مرتفعة ،مقارنة بأسعار باقي العروض
المسرحية.

« 3أيام في
الساحل» حققت
إيرادات تخطت
العشرين مليون
جنيه

من بروفات «الملك لير»

أخبار النجوم

نجالء بدر تواصل تصوير «أبوجبل»
تؤدي شخصية قوية ومتسلطة
تـ ـ ـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـثـ ـ ـل ـ ــة
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة ن ـ ـ ـجـ ـ ــاء ب ـ ــدر
تـ ـص ــوي ــر مـ ـش ــاه ــده ــا فــي
مسلسل "أبــوجـبــل" ،بطولة
مصطفى شعبان ،داخل أحد
المستشفيات ،حيث تظهر
بشخصية قوية ومتسلطة
على زوجـهــا محمد ديــاب،
الـ ـ ــذي ي ـج ـســد دور شـقـيــق
بطل العمل ،وتسيطر عليه
حتى تستولي على الميراث،
نجالء بدر
فتخطط و تــد بــر للتخلص
مــن شـعـبــان لتحصل على
األمـ ــوال .ويجسد شعبان شخصية تــاجــر كبير .وتــدور
األحداث في إطار درامي مشوق تحصل فيه صراعات بين
عائلتين ،منهما عائلة مصطفى شعبان (أبوجبل) بسبب
التجارةُ .يذكر أن المسلسل من تأليف محمد سيد بشير،
وإخــراج أحمد صالح ،وبطولة :مصطفى شعبان ،دياب،
نجالء بدر ،مريم حسن ،عائشة بن أحمد ،رشا بن معاوية،
محمود البزاوي ،محمد رزق ،وعايدة رياض.

ح ـصــري بـنــوعـيــة مـعـيـنــة م ــن االدوار،
وعـنــدمــا قــدمــت "لـيــالــي أوجـيـنــي" كنت
سعيدة بالتجربة وردود الفعل عليها
لكن تفكيري دائما فيما سأقدمه الحقا،
فـعـنــدمــا تـقــدم عـمــا نــاجـحــا يـكــون من
الصعب عليك اختيار المشروع التالي
خــاصــة ان ــك تـسـعــى لــاخ ـتــاف فــي كل
تجربة تقوم بتقديمها ،لذا عندما عثرت
على "ولــد الغالبة" لم اتــردد بالموافقة
على التجربة.

● وتفاصيل دورك؟
 م ــا يـمـكــن ان اق ــول ــه ع ــن ال ـ ــدور فيالوقت الحالي هو انني ألعب شخصية
شقيقة السقا التي تحدث بينها وبينه
الكثير من المواقف ونشاهد تفاصيلها
في الحلقات.

٢٥

مزاج

وع ـنــدمــا ت ـعــاونــت مــع ال ـم ـخــرج محمد
صقر لمست فيه اجتهادا وسعيا لتقديم
اف ـض ــل م ــا ل ــدي ــه ،وات ــوق ــع ان ي ـك ــون له
ً
مستقبل باهر في المستقبل إخراجيا
سواء في السينما أو التلفزيون.
● ماذا عن دورك؟
 اجـســد شخصية مــريــم وه ــي ابنةال ـط ـب ـقــة االرس ـت ـق ــراط ـي ــة ال ـت ــي ت ــواج ــه
مشكلة في حياتها تتغير على اثرها،
وهي شخصية اجتماعية ولديها طائرة
خاصة تتحرك بها ،ونشاهد عالقاتها
بمن حولها خالل االحداث المتسارعة.
● ماذا عن مشاريعك القادمة؟
 في الوقت الحالي أركز على العملفــي "ولــد الـغــابــة" ،حيث نصور بشكل
مـكـثــف وب ـعــد ان انـتـهــي مــن التصوير
سأقوم بتحديد خطوتي المقبلة.

أجسد مريم ابنة
الطبقة االرستقراطية
في فيلم «ليلة رأس
السنة»

«مشربتش من نيلها» يبحث عن
بطل بعد رفض طاهر تدخالت مكي
رفض الكاتب عمر طاهر
تـ ـ ــدخـ ـ ــات ال ـ ـف ـ ـنـ ــان أح ـم ــد
مـكــي فــي سـيـنــاريــو فيلمه
الـ ـج ــدي ــد (مـ ـش ــربـ ـت ــش مــن
نيلها) ،والذي كان يفترض
أن يعود من خالله الفنان
ا ل ـكــو م ـيــدي للسينما بعد
غ ـي ــاب ،وت ـق ــرر عــرضــه في
موسم عيد الفطر.
ودفع الخالف بين مكي
وطاهر إلى إصدار الشركة
ً
أحمد مكي
ال ـم ـن ـت ـج ــة ب ـ ـيـ ــانـ ــا ،ت ــؤك ــد
فيه أن مكي لــم يــرشــح من
األساس للفيلم الجديد ،رغم جلسات العمل التي جمعت
بين ُصناع الفيلم خالل الفترة الماضية ،وانتهت بصدام
حاد بين الثنائي مكي وطاهر ،بسبب تمسك كل منهما
بوجهة نظره ،وهو شبيه بما حدث في وقت سابق بين
ً
عمر طاهر والفنان محمد عادل إمام ،بعد تعاونهما معا
في فيلم "كابتن مصر" .وطلب مكي خالل جلسات العمل
من عمر طاهر إضافة افيهات ،وإجراء تعديل على مسار
السيناريو ،إلى جانب رغبته في االتفاق بينهما على أن
تكون هناك مساحة لالرتجال خالل التصوير ،وهو ما
رفضه طاهر ،مطالبا بأن يتم التوافق على كل شيء قبل
بداية التصوير.
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 21مارس  19 -أبريل
ّ
ً
مـهـنـيــا :ال تـتــدخــل فــي ش ــؤون ســواك
حتى ال تصيبك مشكالته.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ح ـ ــاذر م ــن أن ـ ــاس ي ــري ــدون
اإلسـ ــاء ة إلـيــك بالتفريق بينك وبين
ّ
تحب.
من
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :ك ــن دق ـي ـقــا ف ــي مــواعـيــدك
ليحترمك اآلخرون.
رقم الحظ1. :

السرطان

 21مايو  21 -يونيو

ً
مـهـنـيــا :إل ــى جــانــب لـغـتــك األم اجتهد
لتتعلم سواها من لغات عالمية.
ً
عاطفيا :طـ ّـور حياتك فــي المنزل كما
طورتها في العمل.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :تـ ـق ـ ّـب ــل بـ ــرحـ ــابـ ــة ص ـبــر
المالحظات التي يوجهها إليك ذووك.
رقم الحظ5. :

ً
مـهـنـيــا :راج ــع مــا حققته خ ــال شهر
ً
لتتالفى أخطاء قمت بها.
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :خ ــذ ق ـس ـطــا م ــن الـ ـح ـ ّـب مع
الشريك لتهنأ بالحياة.
ً
اجتماعيا :إذا لم تحصل على ما تريد،
ُ
فخذ المتاح الذي يقدم لك.
رقم الحظ6. :

األسد
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5

1

9

8
5

3
1

2
5

5

7
8

9

2

ً
مهنيا :صحتك هي أفضل ما لديك فال
تتهاون بها.
ً
عاطفيا :اشــرح لشريكك وجهة نظرك
ّ
التي تتمسك بها ،ألنها األحق واألفضل
لكليكما.
ً
اجتماعيا :األسرة هي المكان األفضل
إلراحة رأسك.
رقم الحظ8. :

العقرب

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

6
3

 24أكتوبر  22 -نوفمبر
ّ ٌ
ً
ـرار منك
مهنيا :مستقبلك م ّـتـ ًـوقــف على ق ـ ّ ٍ
فحاول التفكير مطوال وبموضوعية.
ً
حبك القديم قد ّ
عاطفياّ :
يدمر حياتك وحياة
أسرتك انتبه منه.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :دع أص ـ ـحـ ــاب االخ ـت ـص ــاص
ّ
ي ـه ـت ـمــون ف ــي م ـجــال ـهــم وال ت ـت ـع ــدى على
إختصاص غيرك.
رقم الحظ13. :

ً
مهنيا :الجهود التي تقوم بها ليست
ّ
بمكانها الصحيح حاول التروي.
ً
أمر ّ
عاطفيا :مساعدة شريكك ٌ
أهم من
العمل وأي شيء آخر.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ال ت ـس ـت ـب ـع ــد وق ــوع ــك
ّ
بمشاكل اجتماعية نتيجة تصرفاتك.
رقم الحظ14. :

الجدي

القوس

 22ديسمبر  19 -يناير

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

كلمات متقاطعة
1

ً
م ـه ـن ـي ــا :الـ ـم ــال ال ي ـع ـنــي ب ــال ـض ــرورة
ال ـس ـع ــادة ب ــل راح ـ ــة الـ ـب ــال ت ـ ــؤدي إلــى
السعادة.
ً
عاطفيا :ال ترسل ّالكثير من اإلشارات
فبعض األعين مسلطة عليك.
ً
اجتماعيا :ال تقحم أحــد في المشاكل
ّ
ّ
العائلية فكل عائلة لها خصوصيتها.
رقم الحظ2. :

2
3
4
5
6
7
8

الدلو

الحوت

 20يناير  18 -فبراير
ً
ٌ
مهنيا :حدث يدعوك للتفكير بمستقبل
مهنتك وسير عملها.
ّ
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ت ـع ـنــي كـ ــل م ــا ت ـقــولــه في
أحاديثك ما قد يؤذي العالقة.
ً
اجتماعيا :أسرع في مواجة مشكلة قبل
ّ
تتطور وتصبح قائق في حياتك.
أن
رقم الحظ13. :

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :ال تقم بأعمال ال ترغب في أن تعرفها
ً
اإلدارة ،كن صريحا.
ً
عــاطـفـيــا :ســاهــم ف ــي الـتـخـفـيــف م ــن هـمــوم
الحبيب فهو ّ
يمر بفترة حرجة.
ً
اجتماعيا  :مراجعة حساباتك المصرفية
ضرورة ملحة لتعرف حدودك المالية.
رقم الحظ4. :

9
10

الحلول
sudoku
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كلمات متقاطعة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

عبد الحسين عبد
الرضا

كلمة السر

ً
الطعام (م).
أفقيا:
 -3دقات – أقصين.
 -1م ــن أس ـم ــاء الـثـعـلــب – تــاقــي في  -4حـ ــي ب ــاإل سـ ـكـ ـن ــدر ي ــة (م) – أوى
(مبعثرة).
األفكار.
 -5أكمال – نغمة موسيقية.
 ........... ( -2يا جحا) مثل شعبي.
 -6بخلت (م) – ضعف.
 -3أيام (مبعثرة) – ابتسمت.
 -7ويل – طقس – تجدها في (آالء).
 -4الفرد (م) – تجدها في (آالت).
 -8ديدان طفيلية.
 -5فك – أخشاها.
 -9ممثلة أميركية راحلة.
 -6يتخيل (م).
 -7يرفضان – حروف متشابهة.
 -10ثـلـثــا (دان) – ق ـ ــادم (م) – شهر
 -8أذاع (م) – يرجو (م).
ميالدي (م).
 -9مشروب روسي (م) – أفكار (م).
 -10رق – لالستثناء – حرف عطف.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ً
عمل قمت به دون
مهنيا :تهنئة قريبة على
ٍ
ّ
توقع نتيجته.
ً
عاطفيا :مسار العالقة إلى الهاوية في حال
لم يتم
التفاهم على بعض النقاطّ .
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ـ ـحـ ــوادث ال ي ـم ـكــن تــوقـع ـهــا
ّ
ٌ
وتخطيها رهن بنضوج فكرك.
رقم الحظ3. :

2
1
5
8
6
3
7
4
9

6

ً
مهنيا :قل كلمتك واغمشي فالمراوغة
ليست من مصلحتك.
ً
عاطفيا :أعط فرصة جديدة للحبيب
ّ
ً
لعله ليس مذنبا.
ً
اجتماعيا :استعد لمواجهة قد تكون
ّ
صعبة عليك غير أنه يمكن تخطيها.
رقم الحظ17. :

الميزان

6

4

 23أغسطس  22 -سبتمبر

7
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4

 -1سقط من علو – الحسين (مبعثرة).
 -2م ـجــاري مــائـيــة صـغـيــرة – تـنــاوال

 22يونيو  22 -يوليو

العذراء

 23يوليو  22 -أغسطس

3

ً
عموديا:

ً
مهنيا  :ا لـهــدف ا ل ــذي رسمته لحياتك
المهنية سينطلق إلى ما تشتهي.
ً
عــاطـفـيــا :ازرع ال ـفــرح حــولــك لتحصد
السعادة.
ً
اجتماعيا :سارع إلى تهنئة أصدقائك
عند نجاحهم بمشروعهم.
رقم الحظ10. :

الجوزاء

sudoku
تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل
مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه
اللعبة ملء املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من 1
الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل
مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.

الثور

 20أبريل  20 -مايو
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صحة
أزمة
قناة
فنون
عصر
صور
قوم
بها
إسم
كرم
منال
عمل
أخوة
مسرح
خالف
قالب
ساخر
شهرة
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كلمة السر:

من  17حرفا وهي اسم ممثل كويتي كوميدي راحل ،كان يعتبر من أشهر وأبرز الفنانين
الخليجيين والعرب.
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تسالي

tawabil@aljarida●com
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مجتمع

السفارة األميركية تنظم ملتقى «ديوانية» بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
بمناسبة ا لـيــوم العالمي للمرأة ،نظمت السفارة األميركية لدى
الكويت ملتقى "ديوانية" ،الذي استضاف خالله السفير األميركي
لورانس سيلفرمان مجموعة من الكويتيات القياديات في مجاالت
مختلفة تشمل األكــاديـمـيــا وريـ ــادة األع ـمــال وال ـح ـقــوق واإلع ــام
والصحة والرياضة ،وغيرها.
ّ
ومثل الملتقى فرصة لتسليط الضوء على إنجازات المشاركات
ومسيرتهن المهنية والتحديات التي يواجهنها ،إلى جانب تبادل
اآلراء والتجارب حول عدد من القضايا المهنية مع مجموعة من
الدبلوماسيات األميركيات العامالت في السفارة.
عدد من المشاركات في الملتقى

السفير األميركي يحاور السيدات المدعوات أثناء الملتقى

المدرسة البريطانية تقيم أمسيتها العربية للعام الثاني
أقامت المدرسة البريطانية في الكويت
أم ـس ـي ـت ـه ــا الـ ـع ــربـ ـي ــة لـ ـلـ ـع ــام الـ ـث ــان ــي عـلــى
ً
التوالي ،مؤكدة رسالتها الرامية إلــى ربط
أب ـنــائ ـهــا الـ ـط ــاب ب ـتــراث ـهــم األدب ـ ـ ــي ،ورف ــع
سقف التوقعات التي تضعها لمخرجاتها
التعليمية.
ودش ـ ـنـ ــت األمـ ـسـ ـي ــة ب ــاسـ ـتـ ـع ــراض عـلــى
صـيـحــات أش ـبــال الـكـشــافــة :تحيا الـكــويــت،
قبل أن تعزف األوركسترا السالم الوطني،
لتنطلق بعده فقرات األمسية التي استهلها

الطالب عبدالرحمن عطية من الصف العاشر
بتالوة قرآنية.
وخ ـ ــال ال ـح ـف ــل قـ ــام رئ ـي ــس ق ـس ــم الـلـغــة
الـعــربـيــة ص ــادق الـمـطــوع بـتـكــريــم أ .حمزة
الخياط على حضوره ،ثم قامت فيرا المطوع،
وصادق المطوع بتكريم السفير الفلسطيني
المعتمد فــي الـكــويــت ،إضــافــة إل ــى السفير
ّ
المصري ،راعي الحفل ،الذي تسلمت حرمه
الدرع نيابة عنه.

حرم السفير المصري تتسلم درع التكريم

ً
ً
«تدريب التطبيقي» تنظم مخيما ربيعيا
ّ
نــظـمــت الـلـجـنــة االجـتـمــاعـيــة لــرابـطــة أع ـضــاء هيئة
ً
ً
التدريب للكليات التطبيقية مخيما ربيعيا في الجليعة،
برعاية وحضور المدير العام للهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب د .علي المضف ،والرئيس الفخري
للرابطة فهد المعجل ،ونائب المدير العام للخدمات

األكاديمية المساندة د .جاسم االستاد ،ونائب المدير
العام لشؤون قطاع التدريب م .طارق العميري ،وعميد
كلية العلوم الصحية د .عبدالحكيم الصغير وأسرته،
ومدير إدارة الشؤون اإلدارية د .حسن الفجام.
وتضمنت االحتفالية ،التي حضرها عدد من قيادات

صورة جماعية

قطع كعكة االحتفال

عدد من المشاركين في المخيم الربيعي

وليم فياض يحتفل بعيد ميالده
احتفل وليم هادي فياض بعيد ميالده الثاني عشر
في أوتيل اإلليزيه ،وسط فرحة أهله وأصحابه ،متمنين
له العمر المديد والمستقبل السعيد.

وليم فياض مع أصدقائه

يزن الحواش يحتفل بميالده الرابع

يزن الحواش

احتفل يزن بسام الحواش بعيد ميالده الرابع مع أهله
وأصدقائه وسط فرحة الجميع  .وبهذه المناسبة أضاؤوا له
ً
الشمعة الرابعة وقطعوا قالبا من الحلوى.

الهيئة ومنتسبيها ،ولفيف من أعضاء هيئتي التدريب
وال ـتــدريــس فــي أج ــواء عــائـلـيــة مـتـمـيــزة ،فـقــرة خاصة
بمناسبة ع ــودة الــرئـيــس الـفـخــري لـلــرابـطــة مــن رحلة
عالج بالخارج ،وتم توزيع هدايا على جميع الحضور
بتلك المناسبة.

تكريم أ .حمزة الخياط
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«الصقر» ...لمسة وفاء من «الفنون المسرحية» للرشود
المعهد العالي يواصل نهجه في تكريم عمالقة المسرح الكويتي

تأدية مشهد «علي جناح التبريزي»

فادي عبدالله

برهن الكاتب عالء الجابر على
مقدرته اإلبداعية على اختزال
محطات كثيرة للمبدع صقر
الرشود في عرض مدته 45
دقيقة.

العرض تناول
شائعات خالف
الرشود مع زكي
طليمات وسعيد
خطاب

في العرض صقر الرشود وبالل عبدالله

ي ــواص ــل ال ـم ـع ـهــد ال ـع ــال ــي لـلـفـنــون
المسرحية نهجه في تكريم واستذكار
مبدعي الـمـســرح الـكــويـتــي ،فمنذ أيــام
قليلة عــرض "مسك" عن سيرة األديــب
والمؤلف المسرحي الراحل إسماعيل
فهد إسماعيل فــي القاعة المستديرة
بمركز الشيخ جــابــر األحـمــد الثقافي،
وأمس األول ّ
قدم لمسة وفاء أخرى من
خالل عرض "الصقر" عن سيرة الفنان
والمؤلف والمخرج المسرحي المبدع
ص ـق ــر ال ـ ــرش ـ ــود ،ع ـل ــى خ ـش ـبــة م ـســرح
حمد الرجيب بالمعهد ،بحضور بنات
الراحل ،وهو ما يحسب إلدارة المعهد
الجديدة ،وعميدها د .علي العنزي.
وقبيل ا ل ـعــرض ،استقبل الجمهور
الـمـعــرض ال ـخــاص بمقتنيات الــراحــل
ص ـ ـقـ ــر ،ال ـ ـ ـ ــذي أش ـ ــرف ـ ــت عـ ـلـ ـي ــه اب ـن ـت ــه
فــاط ـمــة الـ ــرشـ ــود ،ومـ ــن بـيـنـهــا بعض
الـصــور ال ـنــادر الـتــي تجمعه بالفنانة
فايزة أحمد ،وعبدالله غيث ،وأعماله
المسرحية ،و بـعــض المستندات مثل
شـ ـه ــادة ال ـج ـن ـس ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة ودف ـت ــر
الشيكات ،وشـهــادة البكالوريوس في
العلوم السياسية من جامعة الكويت
ً
بتقدير جـيــد ج ــدا ،وبـطــاقــة عضويته
التي حملت رقم ( )69في فرقة المسرح

ا ل ـش ـع ـبــي عـ ــام  ،1960و قـ ـ ــرار تعيينه
ً
ً
خبيرا مسرحيا عام  1977في اإلمارات
بموافقة مجلس الوزراء ،وبراتب قدره
 10آالف درهم.
ب ـ ــدأ الـ ـع ــرض بـ ـب ــروف ــات مـســرحـيــة
يقودها المخرج الــرشــود ،الــذي يفسر
سبب إط ــاق "مـســرح المعقدين" على
ف ــرق ــة مـ ـس ــرح ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــرب ــي ال ـتــي
أسسها مع زمالئه حياة الفهد وعبدالله
خـ ـل ــف وس ـ ــال ـ ــم الـ ـفـ ـقـ ـع ــان ومـ ـنـ ـص ــور
المنصور وغيرهم ،ونفيه الشائعات
ال ـتــي أطـلـقـهــا ال ـب ـعــض ع ــن خــافــه مع
الرائد المسرحي العربي زكي طليمات،
بقوله إنــه مــن رشحه إلحــدى ال ــدورات
ف ــي مـ ـص ــر ،ولـ ـي ــس هـ ـن ــاك أي خ ــاف،
ورغ ــم ان ـت ـقــاده لـطــريـقـتــه الكالسيكية
لـكـنــه ي ـقــدر دوره فــي نـهـضــة الـمـســرح
بــال ـكــويــت ،وك ــذل ــك شــائ ـعــة خــافــه مع
د .سعيد خـطــاب عندما رفــض قبوله
فــي معهد ا لـفـنــون المسرحية بمصر،
ً
ً
مــوضـحــا أن ــه لــم يـكــن حــاصــا حينها
على الثانوية العامة ،وهو ما أدى إلى
ً
أن يكمل تعليمه وصوال إلى الجامعة
بتخصص علوم سياسية ،ليبرهن على
أن الموهبة هي األساس قبل الشهادة.
وعــرج الـعــرض على محطات مهمة

خالد أمين« :إفراج مشروط» قالب
درامي مختلف يالمس الواقع
●

محمد جمعة

يواصل الفنان خالد أمين تصوير دوره
ف ــي مـسـلـســل "إف ـ ـ ــراج مـ ـش ــروط" م ــن تــألـيــف
عـبــدالـمـحـســن الـ ــروضـ ــان ،وإخـ ـ ــراج عيسى
ذياب ،ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين
ال ـم ـت ـم ـيــزيــن م ـن ـهــم خ ــال ــد أم ـ ـيـ ــن ،وف ـي ـصــل
الـعـمـيــري ،ومـحـمــد ال ـع ـلــوي ،وه ـبــة ال ــدري،
وه ــدى الخطيب ،وجــاســم النبهان ،إضافة
إلى ممثلين من خارج الكويت ،مثل الفنانة
المصرية منة فضالي ،ويتم تصوير العمل
بين الكويت ومصر.
وفــي تصريح خــاص إلــى "الـجــريــدة" قال
خــالــد "أراه ـ ــن عـلــى ه ــذا الـعـمــل الــذي
وضع فيه الكاتب الروضان جل
خبرته ،واستطاع أن يعبر عن
العديد من القضايا المحلية
بأسلوب م ــدروس ،وأزع ــم أن
الـعـمــل يـصـنــف قــالـبــا درام ـيــا
مختلفا يالمس واقعنا بشكل
كبير ،وأجسد من خالل السياق
ال ــدرام ــي ل ــأح ــداث شخصية
رج ــل مـتـسـلــط ،ول ــن أغ ــوص
بشكل أكبر في تفاصيل
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور ل ـ ـم ـ ـفـ ــاجـ ــأة
الجمهور".
وتـ ـ ــوق ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــا
مــع خــالــد عن
ت ـ ـجـ ــرب ـ ـتـ ــه
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

خالد أمين

مسلسل "م ــاذا ل ــو؟" ،حيث قــال "انتهيت من
تصوير مـشــاهــدي فــي المسلسل ،وهــو من
تأليف فيصل البلوشي ،ومعالجة درامية
ع ــدن ــان بــالـعـيــس ،وإخ ـ ــراج حـسـيــن دشـتــي،
وي ـش ــارك فــي بـطــولـتــه نـخـبــة مــن الـفـنــانـيــن،
منهم :مـنــذر ريــاحـنــة ،حسن إبــراهـيــم ،روان
مـهــدي ،نــور الـغـنــدور ،عبدالله التركماني،
علي الحسيني ،ليلى عبدالله ،أسيل عمران،
وعبدالله عبدالرضا.
وعما استفزه في هذا العمل أوضح "عرض
عـلـ َّـي حسين دشـتــي قـبــل ع ــام إخـ ــراج "م ــاذا
ل ــو؟" ،وكــانــت إجــابـتــي قــاطـعــة" :مستحيل"،
ألنـ ـن ــي مـ ـخ ــرج م ـس ــرح ــي ،ل ـك ــن تـلـفــزيــونـيــا
ال أع ـت ـقــد ذل ـ ــك ،الس ـي ـمــا أن ـن ــي مــؤمــن
بالتخصص ،وحينئذ طلبت منه
م ـش ــاه ــدة ج ــان ــب م ــن األع ـم ــال
ال ـتــي ص ـ َّـوره ــا ،ف ـكــان ال ــرأي
قاطعا بــأن يتولى حسين
م ـه ـمــة إخ ـ ـ ــراج الـمـسـلـســل.
راهنت عليه ،وكنت خائفا،
لكن بعد أول يــوم تصوير
ع ـ ـ ـنـ ـ ــدمـ ـ ــا انـ ـ ـتـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــا م ــن
المشاهد
منتجة
ِ
بـشـكــل مبدئي
وش ــاه ــدت ـه ــا،
أي ـق ـن ــت أن ـنــا
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
ميالد مخرج
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ف ــي
الكويت.

ومنجزات للرشود ،ومنها حصول عمله
"ع ـلــي ج ـنــاح الـتـبــريــزي وتــابـعــه قـفــه"،
ال ــذي أخــرجــه وه ــو مــن تــألـيــف ألفريد
ف ــرج ،عـلــى أفـضــل ع ــرض فــي مهرجان
دمشق المسرحي ،وكيف أخفى موت
ابنه "فراس" عن فريق العمل.
كما ّ
بين العمل العالقة التي تجمع
بين الكاتب عبدالعزيز السريع والناقد
الصحافي محبوب العبدالله والرشود،
إضافة إلى العالقة الوطيدة بينه وبين
الناقدين خالد الريس وبالل عبدالله.
وتـطــرق الـعـمــل إلــى مـحـطــات أخــرى
منها فترة الكتابة الثنائية مع السريع
في مسرح الخليج ،واستعانة الكاتبة
عــواطــف ال ـبــدر بــالــرشــود إلخ ــراج أول
ع ـمــل م ـســرحــي ل ــأط ـف ــال ف ــي ال ـكــويــت
تحت عنوان "السندباد البحري" للكاتب
م ـح ـفــوظ ع ـبــدالــرح ـمــن ،إال أنـ ــه رفــض
العرض ورشح لها منصور المنصور.
ً
وأخـ ـي ــرا ت ـطــرق ال ـع ـمــل إل ــى مــرحـلــة
انـتـقــال الــرشــود إل ــى اإلم ـ ــارات كخبير
مسرحي ،والتي أخــرج فيها مسرحية
"األول ت ـ ـ ـحـ ـ ــول" ،وفـ ـيـ ـه ــا ن ـ ـجـ ــوم مــن
الممثلين اإلماراتيين ،منهم الراحالن
س ـل ـطــان ال ـشــاعــر وم ـح ـمــد الـجـنــاحــي،
لتنتهي المسرحية مع أغنية "يا صقر"

الـتــي اخـتـصــرت مسيرته فــي كلماتها
بلحن جميل.
مـ ــا ق ـ ــام بـ ــه الـ ـك ــات ــب الـ ـمـ ـب ــدع ع ــاء
الجابر فــي تأليف هــذا الـعــرض ،الــذي
تـ ـن ــاول س ـي ــرة ال ــرش ــود ل ـيــس بـغــريــب
عليه ،وخاصة أنه يحمل ملكة الكتابة
ً
منذ فترة طويلة ،ونعي تماما الجهد
ال ـم ـبــذول فــي كيفية اخ ـت ــزال محطات
وإن ـجــازات الــراحــل التي صــدرت عنها
ك ـتــب ومـ ـق ــاالت طــوي ـلــة ف ــي ال ــدوري ــات
الثقافية والدراسات األكاديمية في 45
دقيقة ،ولن نقول إال أن الجابر يستحق
رفع القبعة له على هذا الجهد المثمر.
ولـ ـ ــن ن ـن ـس ــى عـ ـم ــل ط ـل ـب ــة ال ـم ـع ـهــد
وأداء هـ ـ ــم الـتـمـثـيـلــي ،فـهــم يستحقون
التحية السـيـمــا أنـهــا أول إطــالــة لهم
ع ـل ــى خ ـش ـبــة ال ـم ـس ــرح أمـ ـ ــام جـمـهــور
حـقـيـقــي ،وخ ــاص ــة عـبــدالـلــه الـبـلــوشــي
في أدائه لشخصية صقر الرشود ،كما
كان هناك جهد رائع لمخرج العمل د.
حسين الحكم.

فريق العمل
ال ـع ـم ــل مـ ــن ت ــأل ـي ــف ع ـ ــاء ال ـج ــاب ــر،
وإخ ـ ـ ــراج د .ح ـس ـيــن ال ـح ـك ــم ،وتـمـثـيــل

طلبة السنة األولــى بالمعهد :عبدالله
الـبـلــوشــي (ص ـقــر ال ــرش ــود) ،وم ـشــاري
ال ـس ـع ـيــدان ،ومـحـســن ال ـن ـجــدي ،وهـيــا
الـ ـسـ ـعـ ـي ــد ،وش ـ ـهـ ــد يـ ــاس ـ ـيـ ــن ،وغ ــدي ــر
الشريفي ،وعبدالعزيز العنزي ،وغدير
ح ـس ــن ،وأح ـم ــد ب ــن خ ـم ـيــس ،وش ـهــاب
ال ـم ـش ــاي ـخ ــي ،ومـ ـش ــارك ــة خ ــاص ــة مــن
ال ـف ـنــان وم ـق ــدم ال ـب ــرام ــج عـبــدالــرحـمــن
الـ ـ ّ
ـديـ ــن ،وع ـ ــزف الـ ـع ــود :ع ـم ــاد يـحـيــى،
وعزف اإليقاع :شمالن القطان وعبدالله
ال ـع ـم ـيــر ،وأزيـ ـ ـ ــاء :زي ـن ــب ع ـبــدال ـســام،
وديكور :أحمد السناسيري ،ومكياج:
خالد الشطي ،ومخرج مساعد :عدنان
بالعيس ،ومتابعة :د .سعداء الدعاس،
وإشـ ـ ـ ــراف :د .ع ـلــي ال ـع ـن ــزي ،وكـلـمــات
وألحان أغنية "يا صقر" :عالء الجابر،
وغناء :الفنان عادل الرويشد.
يذكر أن نخبة من الفنانين والكتاب
واألدبـ ـ ـ ــاء حـ ـض ــروا الـ ـع ــرض ،وم ـن ـهــم:
م ـح ـمــد ال ـم ـن ـص ــور ،وعـ ــواطـ ــف ال ـب ــدر،
وليلى الـعـثـمــان ،ود .خليفة الــوقـيــان،
ود .سليمان الشطي ،وعبدالله خلف،
وط ـ ــال ـ ــب ال ـ ــرف ـ ــاع ـ ــي ،وب ـ ـ ـ ــدر م ـ ـحـ ــارب،
وعبدالناصر الــزايــر ،وميس العثمان،
وعقيل عـيــدان ،وط ــارق العلي ،ونجف
جمال.

المسباح والعطار يتألقان في «الشباب العربي»
دويتو «وينك» جمعهما على مسرح حديقة الشهيد

عبدالعزيز المسباح

●

فضة المعيلي

ضمن فعاليات مهرجان الشباب العربي،
الـ ـ ــذي ت ـن ـظ ـمــه أك ــادي ـم ـي ــة ل ــوي ــاك لـلـفـنــون
(الب ـ ـ ـ ــا) ،ب ــال ـت ـع ــاون مـ ــع ح ــدي ـق ــة ال ـش ـه ـيــد،
للسنة الثالثة على الـتــوالــي ،وال ــذي يضم
مجموعة من الطاقات الشبابية الكويتية
والـخـلـيـجـيــة والـعــربـيــة الـمـمـيــزة ،انطلقت
حفالت المهرجان على المسرح المكشوف
بحديقة الشهيد.
ال ـب ــداي ــة ك ــان ــت م ــع ال ـف ـن ــان عـبــدالـعــزيــز
الـمـسـبــاح ،اب ــن األكــادي ـم ـيــة ،بـصــوتــه الــذي
ً
مأل أرجاء المسرح فرحة وبهجة وتصفيقا

حسن العطار
ً
وعزفا على آلة العود ،حيث قدم مجموعة
من األغاني الطربية القريبة من الجمهور،
مثل" :بالعون"" ،شويخ من أرض مكناس"،
"حمام"" ،أبعاد كنتم"" ،الجبل" وغيرها ،التي
القت تفاعال مميزا ،ثم أغنية "باسم الكويت"
التي أنتجتها "البا" في األعياد الوطنية.
من جانب آخر ،أشعل الفنان الشاب ،نجم
"ذا فويس" ،حسن العطار ،بصوته الدافئ
والشجي المسرح ،بتقديمه باقة مميزة من
األغــانــي لكبار الفنانين ،والـتــي استهلها
بأغنية "قــالــوا الـحــب أعـمــى" ،للفنان رابــح
صقر ،والتي أداهــا بشكل مميز وإحساس
عال ،ثم أغنية "ألني" ،كلمات وألحان حسن
ٍ

العطار ،وأغنية "كفاياك أعذار" للفنان تامر
ح ـس ـنــي ،وم ـي ــدل ــي ألغ ـن ـي ـتــي "ع ـل ــى بــالــي"
و"كيفك أنت" ،وأغنية "أخ يا حظي" كلمات
وألـحــان عبدالله العماني ،ثــم كــان الختام
بـ"دويتو" للفنانين بأغنية "وينك" للفنان
عبدالله الرويشد.
ُيذكر أن مهرجان الشباب العربي ،الذي
تنظمه "البـ ــا" سـنــويــا ،يـهــدف إل ــى تمكين
الشباب فــي مجال الفنون والـتــرويــج لهم،
للمساهمة فــي تـطــويــر وإن ـعــاش المشهد
ً
الثقافي والفني في الكويت ،ويساهم أيضا
فــي إب ــراز طاقاتهم اإلبــداعـيــة ،ويساعدهم
على تحقيق آمالهم وطموحاتهم.

القوني« :رؤى مصرية» إلثراء التبادل الثقافي بين الكويت ومصر

ً
ً
المعرض ضم أعمال  35فنانا تشكيليا من الجالية المصرية
●

فضة المعيلي

افتتح السفير المصري بالكويت
طارق القوني ،واألمين العام المساعد
لقطاع الفنون في المجلس الوطني
ل ـل ـث ـقــا فــة وا لـ ـفـ ـن ــون واآلداب د .ب ــدر
الدويش ،بحضور جمع من السفراء
وكبار الفنانين ،معرض "رؤى مصرية
 "4بقاعة أحمد العدواني ،حيث ضم
أع ـمــال  35فـنــانــا تشكيليا مــن أبـنــاء
الجالية المصرية المقيمة بالكويت.
وتميزت أعمال الفنانين المشاركين
في المعرض بالكثير من المقومات
الحسية ،تلك التي جعلت من فضاءات
اللوحات مساحة واسعة ،تتجول فيها
األفكار عبر معطيات ومدلوالت فنية
تتناغم فيها المشاعر الراصدة للرمز
ّ
والحلم بمفردات تشكيلية ،محلقة في
خياالت شاسعة ،وغير متوقفة عند
حد بعينه ،إذ إنها تتحرك في تواصل
غير منقطع ،راسمة الحياة في أجواء
مـغــايــرة لـمــا هــو ســائــد ،وف ــي الــوقــت
نفسه متصلة بالخيال في استلهام

وشفافية ،وعمق موغل في التوهج.
وق ــال الـسـفـيــر الـقــونــي فــي كلمته:
"يطيب لــي أن أق ــدم أعـمــال مجموعة
م ـخ ـتــارة مــن الـفـنــانـيــن التشكيليين
المصريين ،الذين يعبرون لنا فيها
عــن خــاصــة إبــداعــاتـهــم ومشاعرهم
ال ـصــادقــة ،مـتــرجـمــة فــي أع ـمــال فنية
ً
متميزة ،وإيمانا منا بأهمية الفنون
ودورهـ ــا فــي ت ـقــدم األم ــم والـشـعــوب،
جاء حرصنا على إقامة هذا المعرض
الفني للعام الــرابــع على التوالي في
الكويت ،إلثــراء روح التبادل الثقافي
بين الشقيقتين الكويت ومصر".
وأوضـ ـ ـ ــح الـ ـق ــون ــي أن ـ ــه فـ ــي "رؤى
مـصــريــة  ،"4يــرتـقــي الـفـنــان بمفهوم
الـثـقــافــة الـمـتـنــوعــة ،حـيــث يـعـبــر عن
البيئة والطبيعة ،المحيطة به تارة
وع ــن ش ـع ــوره ت ـج ــاه ه ــذه الـمـشــاهــد
بــأسـلــوب شخصي ت ــارة أخ ــرى ،كما
يعبر عما يـمــوج بــه عقله مــن أفـكــار،
وال ـت ـف ــاع ــل م ـع ـهــا إلنـ ـت ــاج م ـث ــل ه ــذه
األعمال الفنية.
وقــالــت األم ــان ــة الـعــامــة لــ"الــوطـنــي

للثقافة" في تعريفها بالمعرض" :بات
الفن ،باختالف استخداماته وتعدد
أنـ ــواعـ ــه ،حـتـمـيــة ح ـيــات ـيــة ،وبـفـضــل
تحقيقه جملة من المنجزات التي ال
تـعــد وال تـحـصــى ،ســاهـمــت وال تــزال
ت ـســاهــم ف ــي خ ــدم ــة ال ـب ـش ــر ،ويـسـعــد
ال ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي ال ـتــرح ـيــب بـهــذه
الكوكبة من الفنانين ،الذين يمتهن
أغـلـبـهــم ال ـتــدريــس بــالـمـجــال الـفـنــي،
ويسهمون في تنمية الذائقة الجمالية
للنشء".
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،أوض ـ ـ ــح ال ـم ـن ـس ــق ال ـع ــام
للمعرض د .إبراهيم ســام ،أن هناك
تــأثــرا واض ـحــا بــالـفـنــون التشكيلية
م ــن ت ـنــوع وت ـع ــدد األســال ـيــب الفنية
لمدارس الفن المختلفة التي صاغها
كل فنان وفق رؤيته التشكيلية ،وهذا
ال ـت ـن ــوع ف ــي ال ـش ـكــل وال ـم ــوضــوع ــات
الفنية التي تناولها كل فنان نابعة
مــن تــراثــه الـفـنــي وخـبــرتــه وتــواصـلــه
مع المحيط الذي يعيش فيه ،ما َّ
عمق
تجربته الفنية.
ومـ ــا ي ـج ــب ذك ـ ــره أن ف ـك ــرة إق ــام ــة

الدويش والقوني أثناء جولتهما في المعرض
الـمـعــرض ب ــدأت مــن خ ــال مجموعة
من الفنانين التشكيليين المصريين
ال ـم ـق ـي ـم ـي ــن فـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،شـ ــاركـ ــوا
ب ــأع ـم ــال ـه ــم ال ـف ـن ـي ــة ،وطـ ـمـ ـح ــوا إل ــى
التعبير عــن أنفسهم بالفن ،ومــن ثم

التقى هذا الفكر مع برنامج النشاط
الثقافي للمركز التعليمي المصري
في الكويت ،برعاية السفارة المصرية،
وب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـم ـج ـلــس الــوط ـنــي
للثقافة ،وكانت البداية بإقامة معرض

"رؤى م ـص ــري ــة  ،"1الـ ـ ــذي أق ـي ــم ع ــام
 ،2016خالل أنشطة مهرجان القرين
ال ـث ـقــافــي ف ــي ال ـع ــام ن ـف ـســه ،لـتـتــوالــى
ً
إقامته سنويا.

خبريات
«اإلنتاج البرامجي»
استضافت طلبة نادي
اإلبداع اإلعالمي

شدد املدير العام ملؤسسة
اإلنتاج البرامجي املشترك
لدول مجلس التعاون
الخليجي علي الريس ،على
أهمية التعاون الذي تقوم
به املؤسسة مع العديد
من القطاعات التربوية
واإلعالمية ،على حد سواء،
مشيرا إلى أن إنتاج البرامج
التربوبية واملعرفية واحد
من أهداف املؤسسة ،كما أنها
منهل إعالمي لكل ما فيه
مصلحة دول مجلس التعاون
ورفعة شعوبها ،وبناء
أجيالها لغد مشرق.
وقال الريس إن املؤسسة
استضافت ،أمس األول ،في
مقرها بالساملية طلبة نادي
اإلبداع اإلعالمي ،ضمن
فعاليات ملتقى إعالمي مع
املؤسسة ،شاهدوا خالله
الكثير من فعاليات املؤسسة
اإلبداعية في عرض أعد
خصيصا لهذه املناسبة،
أعقبته جولة في إداراتها
وحديث متبادل مع أسرتها
كان له األثر الطيب في نفوس
زوارها.

العراقي ضيف «ربيع
الشعر العربي» في الكويت

يحل الشاعر العراقي كريم
العراقي ضيفا على مهرجان
ربيع الشعر العربي في
موسمه الثاني عشر والذي
تنظمه مؤسسة عبدالعزيز
البابطني الثقافية في الكويت
يومي  24و 25الجاري.
ويشارك العراقي في األمسية
األولى للمهرجان على مسرح
مكتبة البابطني املركزية
للشعر العربي بجانب
الشاعر عبدالعزيز البابطني،
وتدير األمسية الشاعرة
خولة سامي سليقة.
ويملك العراقي ( 64عاما)
رصيدا شعريا كبيرا تغنى
به بعض من أشهر املغنني
العرب منهم اللبناني
عاصي الحالني ،والتونسي
صابر الرباعي ،واملصري
محمد منير ،والعراقي كاظم
الساهر .ويضم برنامج اليوم
الثاني للمهرجان مشاركات
لعدد كبير من شعراء الكويت
منهم سعد بن ثقل العجمي،
وعمر ناصر الخالدي ،وسيد
هاشم املوسوي ،وشهد
ساكت الشمري ،وعبدالرحمن
العوضي ،وعبدالعزيز
املشاري ،وحمدان البذالي،
وعلي الحبشان.

وفاة عازف الغيتار
األميركي ديك ديل

قال عازف الغيتار األميركي
سام بول إن العازف الشهير
ديك ديل امللقب بـ "ملك
غيتار موسيقى األمواج"
توفي عن  81عاما ،بعدما
هيمنت موسيقاه على ثقافة
الشواطئ بوالية كاليفورنيا
في أواخر الخمسينيات
وأوائل الستينيات.
واشتهر ديل عام 1962
بموسيقى "ميسيرلو"
الناجحة التي استخدمت في
الفيلم الشهير "بالب فيكشن".
ويعتبر ديل على نطاق واسع
مبتكر موسيقى األمواج،
وكان له تأثير على العشرات
من الفرق وعازفي الجيتار
املعروفني ،ومن بينهم جيمي
هندريكس وإيدي فان هالن
وفريق "ذا بيتش بويز".
ّورغم املتاعب الصحية التي
ألت به خالل كل حفل ،شارك
ديل في حفالت موسيقية
هذا العام مع ابنه عازف
الغيتار والطبول جيمي ديل.
وكثيرا ما قال ديل إنه واصل
العزف ألنه يريد "أن يموت
على املسرح".

توابل ةديرجلا
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مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي ينطلق
في جوالته الخارجية مع «الثمانينات»
بعد نجاحه الباهر في موسمين ثقافيين لمركز الشيخ جابر
األحمد الثقافيّ ،لبى عرض «الثمانينات» دعوتين من قطر
والسعودية ،ليأخذ الجمهور في رحلة إلى عصر ثمانينات القرن
الماضي ،المميز ببرامجه التلفزيونية ،وأغنياته التي رسخت في
ذاكرة الكويتيين والخليجيين.
وفي هذا العمل ،يدخل الجمهور في تجربة لمعايشة ما كانت
عليه حقبة الثمانينات ،مسترجعين الماضي ،ال بروح اآلسفين
على رحيله ،بل برؤية مقدرة وممتنة لتلك السنوات التي شكلت
شخصية المجتمع الذي نعيشه اليوم.

 ١٦٧٠٠زائر لعروض الثمانينات
في الدوحة والظهران والرياض

بدعوة كريمة من دولتي قطر
وال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة
ً
الشقيقتين ،وتزامنا مع احتفاالت
األع ـي ــاد الــوطـنـيــة انـطـلــق عــرض
"ال ـث ـمــان ـي ـنــات" الـجـمــاهـيــري في
جولة خليجية ،بفريق عمل من
مركز جابر الثقافي يقارب 100
شخص من موسيقيين وفنيين
وإداريـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن .وك ـ ــان ـ ــت م ـح ـط ــات
الجولة على التوالي هي الدوحة،
الـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــران ،والـ ـ ــريـ ـ ــاض .والق ـ ــى
ً
ً
ً
العرض إقباال جماهيريا كبيرا
ف ــي ال ـم ـحـطــات ال ـث ــاث ،انـعـكــس
على وسائل التواصل االجتماعي
التي أشادت بجودة العرض وأداء
فــرقــة مــركــز الموسيقية ومكانة
الكويت الرائدة في مجال الفنون
واإلعالم.
وبهذه المناسبة ،علق فيصل
خاجة ،المدير العام لمركز الشيخ
ج ــاب ــر األحـ ـم ــد ال ـث ـق ــاف ــي ق ــائ ــا:
"جــول ـت ـنــا ل ـع ــرض الـثـمــانـيـنــات،
في الدوحة والظهران والرياض،
أكـ ـ ــدت ل ــدي ـن ــا م ـش ــاع ــر االعـ ـت ــزاز
ب ـق ـي ـمــة اإلرث ال ـف ـن ــي ال ـكــوي ـتــي
بمختلف أنــواعــه ،ونحن سعداء
ً
بهذا جــدا ،فهي انطالقة جديدة

عرض الثمانينات في الرياض

ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـم ـن ـط ـقــة .وفــي
حفلي قطر ،بلغت نسبة اإلشغال
 100فــي الـمـئــة بـحـضــور 5000
زائر على مدى يومين.

المحطة الثانية :الظهران
 28فبراير  2 -مارس

تلفزيون الكويت
ذات آ ف ـ ـ ـ ــاق ال مـ ـ ـح ـ ــدودة ل ـل ـفــن
الكويتي".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف خ ـ ــاج ـ ــة" :وفـ ـ ـ ــي كــل
مدينة تم طلب تمديد العروض،
ً
خــافــا لـطـلـبــات عــديــدة مــن دول
أخ ـ ـ ـ ــرى خ ـل ـي ـج ـي ــة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا لــم
ن ـت ـم ـكــن مـ ــن ت ـل ـب ـي ـت ـهــا ل ــأس ــف،
وذلك الرتباطاتنا بعروض أخرى
للجمهور الكويتي سترى النور
ً
ً
تباعا ..قريبا".
وق ــال "أوجـ ــه ش ـكــري العميق
لكل ا لـجـهــات المستضيفة ،كما

أش ـك ــر ف ــري ــق ع ـم ــل م ــرك ــز جــابــر
على تفانيهم في إنجاح الجولة،
وعـلــى رأس ـهــم فــرقــة مــركــز جابر
الموسيقية بقيادة د .محمد باقر،
والتي عكست بأدائها والتزامها
صـ ـ ـ ـ ــورة م ـ ـشـ ــرقـ ــة عـ ـ ــن دولـ ـتـ ـن ــا
الحبيبة الكويت".

المحطة األولى :الدوحة
 22-21فبراير
ُعـ ـ ـ ــرض "الـ ـثـ ـم ــانـ ـيـ ـن ــات" فــي

م ـ ـسـ ــرح مـ ــركـ ــز قـ ـط ــر ال ــوطـ ـن ــي
ل ـل ـمــؤت ـمــرات ب ــال ــدوح ــة ،وحـقــق
ً
نـجــاحــا منقطع الـنـظـيــر ،حيث
اشـ ـتـ ـعـ ـل ــت وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي بعد الـعــرض األول
بتغريدات الحضور التي عبروا
ف ـي ـه ــا عـ ــن إع ـج ــاب ـه ــم ال ـش ــدي ــد
بــال ـع ـمــل وف ـك ــرت ــه وان ـب ـه ــاره ــم
بجودة العرض وأداء فرقة مركز
جابر ،وجاءت أغلب التغريدات
على "تويتر" لتؤكد دور الكويت
الريادي في مجال الفن واإلعالم

احتضن مـســرح مــركــز الملك
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـث ـقــافــي الـعــالـمــي
"إث ــراء" عــرض "الثمانينات" في
محطته ا لـثــا نـيــة ،حـيــث تفاعل
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي م ـع ــه
بـشـكــل غـيــر مـسـبــوق ،مـمــا حــدا
بــالـقــائـمـيــن عـلـيــه إل ــى تـمــديــده
يــومــا إضــاف ـيــا ،ول ــم تـقــل ردود
األفـعــال على وســائــل التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ع ــن مـثـيـلـتـهــا فــي
الدوحة.
وأكـ ـ ــد ذلـ ــك د .أشـ ـ ــرف فـقـيــه،
مدير العالقات العامة واإلعالم
ً
فــي مــركــز إث ــراء ،قــائــا "بــا شك
أن ف ــرق ــة م ــرك ــز ج ــاب ــر أث ـب ـتــت
نفسها كفرقة رفيعة المستوى
ب ـت ـقــدي ـم ـهــا لـ ــواحـ ــد مـ ــن أن ـجــح
ً
الـعــروض وأكثرها رســوخــا في
الذاكرة".

وبـلــغ إجـمــالــي الـحـضــور في
األيام الثالثة  3600زائر بنسبة
إشغال  100في المئة.

المحطة األخيرة :الرياض
 11- 8مارس
ب ــدع ــوة م ــن ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للترفيهُ ،عرض "الثمانينات" في
مسرح جامعة األميرة نورة في
ختام جولته الخليجية األولى.
وتميز جمهور الرياض بأقوى
تـفــاعــل حــي مــع ال ـع ــرض ،حيث
ك ــان الـمـســرح يـعــج بالتصفيق
وت ــردي ــد ك ـل ـمــات األغ ــان ــي على
مدى أربعة أيام شهدت حضور
 8700زائر.
وف ــي تـعـلـيــق ل ــه ق ــال فيصل
سعيد بافرط ،الرئيس السابق
وال ـم ـس ـت ـش ــار ال ـح ــال ــي لـلـهـيـئــة
العامة للترفيه " :مـنــذ تأسيس
الهيئة العامة للترفيه لم تحظ
فـ ـع ــالـ ـي ــة بـ ـمـ ـث ــل ه ـ ـ ــذا الـ ـنـ ـج ــاح
الجماهيري".

مطالبات بالتمديد
ط ــالـ ـب ــت ك ـ ــل الـ ـجـ ـه ــات
التي استضافت العرض
بتمديده ،في حين أبدت
دول أخ ـ ــرى رغ ـب ـت ـهــا في
اس ـت ـضــاف ـتــه ،ل ـكــن فــريــق
عـمــل مــركــز جــابــر يعكف
ً
ح ــالـ ـي ــا ع ـل ــى الـتـحـضـيــر
ل ـ ـعـ ــرض خ ـ ـتـ ــام ال ـم ــوس ــم
الـ ـثـ ـق ــاف ــي ،وال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الفعاليات األخرى.

«تويتر»

حضور جماهيري كبير في الرياض

ف ـ ـ ـ ــي زم ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــري ـ ــد
والمغردين أصبحت ردود
أفعال الجمهور واضحة
وص ـ ــريـ ـ ـح ـ ــة ،وف ـ ـ ــي ق ـط ــر،
كــان عــرض "الثمانينات"
ً
الـمــوضــوع األكـثــر ت ــداول
ع ـ ـلـ ــى "تـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــر" فـ ـ ــي 22
فبراير الماضي.

الكويت والمنطقة

من العرض في السعودية

خليجنا واحد ...وشعبنا واحد

ً
قال خاجة "سمعنا مــرارا أغنية جميلة نظمها عبداللطيف البناي ولحنها الرائع الراحل
مرزوق المرزوق بعنوان (خليجنا واحد ...وشعبنا واحد) ،ولكن لم نشعر بها كما شعرنا في
كل عرض من العروض العشرة التي تم تقديمها في الخليج ،فوجدنا ذات التجاوب في ذات
ً
المقاطع ..وأستميح البناي عذرا ألضيف (شعورنا واحد ...وشعبنا واحد".

ترديد الجمهور الخليجي كلمات أعمال كويتية يؤكد مكانة
الكويت في الثمانينات ،وبصمتها المؤثرة على خريطة اإلعالم
فــي المنطقة ،كما
يـ ــؤكـ ــد ت ــراب ــط
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــج
ً
ث ـ ـ ـقـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــا
بـ ـ ـ ـ ــذاكـ ـ ـ ـ ــرة
ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة
واحدة.

من العرض في الدوحة

فقرة الختام
أضاف فريق العمل فقرة ختامية "ثمانيناتية" خاصة بكل دولة ،فما ان بدأت حتى اشتعل حماس
ً
ً
الجمهور رافعا األعــام ،وصدح المسرح بهتافاته مــرددا كلمات األغاني وسط أجــواء من البهجة
والفرح.
ففي قطر ،أدت فرقة مركز جابر أغنية الفنان القطري علي عبدالستار "حيووا فريقي" ،التي
غناها في كأس العالم للشباب عام  1981بأستراليا.
وكانت فقرة الختام التي ألهبت الجماهير السعودية في الظهران والرياض هي أغنية
"فوق هام السحب" ،والتي تغنى به فنان العرب محمد عبده عام  .1989وقد صاحب
الفقرتين عرض مقاطع فيديو من تلك الحقبة للدولتين.

لقطة خارجية للمسرح في الظهران

ةديرجلا
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دوليات

تركي يقتل  3في أوتريخت ...وشبح كرايستشيرش يحضر

ّ ً
ّ
• الشرطة الهولندية تطوق المساجد تحسبا • تعليق حمالت االنتخابات • روته :لن نتسامح مع الكراهية

في حادث أثار تكهنات بشأن
ارتباطه بالهجوم اإلرهابي،
الذي استهدف مسجدين في
نيوزيلندا ،أطلق شاب من أصل
تركي النار في مدينة أوتريخت
الهولندية ،موديا بحياة 3
أشخاص ،األمر الذي دفع
السلطات الهولندية إلى رفع
حالة التأهب األمنية إلى أعلى
مستوياتها ،وفرض إجراءات
مشددة حول المساجد
لحمايتها.

الشرطة األلمانية
تفتش جميع
القطارات القادمة
من هولندا

ب ـ ـعـ ــد  4أيـ ـ ـ ـ ــام ع ـ ـلـ ــى م ـ ـجـ ــزرة
المسجدين في نيوزيلندا ،التي
نفذها متطرف يميني أسترالي،
وراح ضحيتها  50قـتـيــا ،أقــدم
م ـس ـلــح ت ــرك ــي ال ـج ـن ـس ـيــة يــدعــى
جوكمان تانيس على إطالق النار
داخـ ــل أح ــد قـ ـط ــارات ال ـضــواحــي
(ترام) غرب مدينة أوتريخت وسط
هــول ـنــدا ،مــا أس ـفــر عــن س ـقــوط 3
قتلى ،وج ــرح  ،9إصــابــة  3منهم
خطيرة.
وأثـ ـ ــار الـ ـهـ ـج ــوم ،الـ ـ ــذي رج ــح
مـ ـس ــؤول ــون أن ي ـك ــون إره ــاب ـي ــا،
تـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــاؤالت حـ ـ ـ ـ ـ ــول ارت ـ ـ ـبـ ـ ــاطـ ـ ــه
بـعـمـلـيــة الـمـسـجــديــن ف ــي مدينة
كرايتسشيرش بنيوزيلندا ،كون
مـنـفــذهــا بــري ـن ـتــون ت ــارن ــت كتب
عـ ـب ــارات م ـع ــادي ــة ل ــأت ــراك عـلــى
األسلحة التي نفذ بها جريمته
اإلرهابية.
وسارعت الشرطة إلى تطويق
ال ـم ـســاجــد ف ــي م ــدن ع ــدة بينها
أوتــريـخــت ،تحسبا ألي رد فعل،
ودعت المواطنين المسلمين إلى
عدم ارتيادها ،بينما تجمع رجال
الشرطة وعناصر أجهزة الطوارئ
حول موقع الهجوم في واحدة من
أكبر المدن الهولندية.
وتـ ـح ــدث ــت تـ ـق ــاري ــر إع ــام ـي ــة
عــن أن المهاجم ،الــذي أكــدت أنه
مـ ــن أص ـ ـ ــول ت ــركـ ـي ــة ،وي ـب ـل ــغ 37
عــامــا ،قفز مــن نــافــذة ال ـتــرام بعد
إطــاقــه الــرصــاص ،والذ بــالـفــرار
مع شخص آخر كان ينتظره في
سيارة حمراء اللون ،مضيفة ان
الشرطة تمكنت من التعرف عليه
من رقم لوحة السيارة.
وطلبت الشرطة من المواطنين
عدم االقتراب من المشتبه به في
ح ــال رؤي ـت ــه ،بــل إب ــاغ الـشــرطــة.
وأغلقت جامعة أوتريخت ودور
ال ـح ـضــانــة وال ـ ـمـ ــدارس أبــواب ـهــا
على الـطــاب .ولــم ُيسمح لآلباء
باصطحاب أطفالهم.

مشاركون في العملية
وقـ ـ ــال ق ــائ ــد جـ ـه ــاز مـكــافـحــة
اإلرهـ ــاب الـهــولـنــدي بـيـتــر-جــاب
البيرسبرغ ،في مؤتمر صحافي،
إن إطـ ــاق ن ــار وق ــع ف ــي الـعــديــد
مــن المواقع فــي أوتــريـخــت ،بعد

عناصر مــن الشرطة الهولندية فــي مــوقــع اط ــاق الـنــار داخ ــل المحطة في
أوتريخت أمس وفي اإلطار صورة من كاميرا المراقبة للقاتل التركي (أ ف ب)
الهجوم على الـتــرام ،مضيفا أن
«الـشــرطــة تـقــوم بعملية واسـعــة
للقبض على المسلح الذي ال يزال
فـ ــارا» ،ولـفــت ال ــى أن «أشـخــاصــا
آخرين قد يكونون مشاركين في
العملية».
وذكـ ـ ـ ــر أن «جـ ـ ـه ـ ــاز م ـكــاف ـحــة
اإلره ــاب يــراقــب الــوضــع ،ونحن
عـلــى ات ـصــال وث ـيــق بالسلطات
المحلية .ال نستطيع استبعاد
الدافع االرهابي .وتم تفعيل فريق
أزمة» ،مبينا أنه تم رفع مستوى
التهديد اإلرهــابــي إلــى مستواه
األقـصــى ،الــدرجــة الخامسة ،في
أوتريخت للساعات الـ 18المقبلة.
وقال المتحدث باسم الشرطة،
بـ ــرنـ ــارد يـ ـن ــس ،ل ـه ـي ـئــة اإلذاعـ ـ ــة
الهولندية (« :)NOSيمكن أن تكون
أيضا جريمة على خلفية عالقة».
وك ـ ـ ــان ش ــاه ــد عـ ـي ــان قـ ــد ادعـ ــى
عــاقـتــه بمنفذ الـهـجــوم أن بين
القتلى صديقة الشاب ،مؤكدا أن
األخير قتلها ألسباب عاطفية.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت هـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة اإلذاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ال ـهــول ـنــديــة أن وح ـ ــدة مـكــافـحــة
اإلره ــاب تـطـ ّـوق مبنى قــد يكون
الـم ـس ـلــح مـخـتـبـئــا ب ــه ،وح ــذرت
الـشــرطــة «مــن االق ـتــراب مــن رجل
تركي الجنسية يدعى غوكمان
تانيس مشتبه فيه بــاالعـتــداء».
وعرضت وسائل اإلعالم صورة
ل ـت ــان ـي ــس ال ـت ـق ـط ـت ـهــا ك ــام ـي ــرات
المراقبة في المحطة.
وفـ ــي وقـ ــت س ــاب ــق ،ان ـت ـشــرت
ق ــوات األم ــن فــي مـكــان ال ـحــادث،
واستعانت بثالث مروحيات.
وكتبت الشرطة ،في حسابها
على «تويتر»« :حادث إطالق نار
في منطقة  24اكتوبربالين في
مدينة اوتريخت .أصيب العديد
بـ ـ ـج ـ ــروح .تـ ــم إغ ـ ـ ــاق ال ـم ـن ـط ـقــة
المحيطة ونحن نحقق في األمر»،
متابعة« :إن ــه ح ــادث إط ــاق نار
في ترامواي .لقد تم ارســال عدة
مروحيات لتقديم المساعدة».
وطلبت الشرطة من المدارس
والجامعات في أوتريخت إغالق
أبوابها،

ك ـم ــا دعـ ــت ب ـل ــدي ــة أوت ــري ـخ ــت
المواطنين الى البقاء في منازلهم،
وطـلـبــت مــن الـتــامـيــذ الـبـقــاء في
مدارسهم وجامعاتهم.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
الهولندي مارك روته ،الذي ألغى
اجتماعا مع ائتالفه الحاكم ،عن
ق ـل ـقــه إزاء واقـ ـع ــة إط ـ ــاق ال ـن ــار،
وت ـ ـحـ ــدث فـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـحــافــي
مقتضب في الهــاي ،برفقة وزير
الـعــدل ،عــن وضــع «مثير للقلق»،
م ـ ــؤك ـ ــدا أن ـ ــه ت ـ ــم ت ـش ـك ـي ــل ف ــري ــق
إلدارة األزم ــة ،وأض ــاف أن بــاده
«ل ـ ــن ت ـت ـســامــح إط ــاق ــا م ــع ع ــدم
التسامح».

م ـب ـنــى الـ ـب ــرل ـم ــان ومـ ـق ــر رئ ـيــس
الوزراء.
وعلى غــرار ما فعلت الشرطة
النيوزيلندية ،طلبت الشرطة من
الـمــواطـنـيــن نـشــر أي ص ــور على
مواقع التواصل متعلقة بالحادث.
في غضون ذلك ،أعلنت شرطة
مــديـنــة روتـ ـ ــردام ،الـتــي تـبـعــد 60
كيلومترا عن أوتريخت ،تشديد
اإلجراءات األمنية حول المساجد
ومحطات النقل العام.
وبـعــد ال ـحــادث ،أعلنت جميع
األح ـ ــزاب أن ـهــا أوق ـف ــت حمالتها
اإلعالمية لالنتخابات التي كانت
ً
مقررة غدا األربعاء.

المساجد

ألمانيا

ونظرا لرفع مستوى التحذير
األمـ ـن ــي إل ـ ــى الـ ــدرجـ ــة ال ـق ـصــوى
في المنطقة ،تم تعزيز التواجد
ال ـع ـس ـكــري ف ــي م ــرك ــز ال ـح ـكــومــة
ال ـه ــول ـن ــدي ــة وم ـج ـم ــع ال ـم ـبــانــي
بـيـنـنـهــوف وس ــط الهـ ــاي وأم ــام

ف ــي ال ـس ـيــاق ،أعـلـنــت الـشــرطــة
األل ـم ــان ـي ــة رف ـ ــع درج ـ ــة ال ـتــأهــب
والرقابة على الحدود مع هولندا،
مؤكدة أنها تفتش كل القطارات
القادمة منها.
يذكر أن هولندا تتميز بجهد

اسـتـخـبــاراتــي نـجــح فــي اخـتــراق
الخاليا اإلرهابية ،كما أنها تتميز
عن بقية دول أوروبــا بما يسمى
باألمن المجتمعي.
وف ـ ـ ـ ــي أغ ـ ـس ـ ـطـ ــس ق ـ ـ ـ ــام شـ ــاب
أفغاني ( 19عاما) يحمل تصريح
إق ــام ــة ألـمــانـيــا بـطـعــن سائحين
أمـيــركـيـيــن فــي محطة الـقـطــارات
الرئيسية بأمستردام قبل أن يتم
إطالق النار عليه وإصابته.
و ف ــي سبتمبر ،ق ــال محققون
ه ــولـ ـن ــدي ــون إن ـ ـهـ ــم اعـ ـتـ ـقـ ـل ــوا 7
أشخاص ،وأحبطوا مخططا لشن
«هجوم ضخم» على مدنيين في
فعالية كبيرة بهولندا ،مضيفين
أنهم عثروا على كمية كبيرة من
الـ ـم ــواد ال ـم ـس ـت ـخــدمــة ف ــي صنع
القنابل ،ومن بينها سماد يرجح
أن ــه ك ــان يـمـكــن أن يـسـتـخــدم في
سيارة مفخخة ،واعتقل الرجال
في مدينتي ارنهيم وويرت.
(الهاي ،برلين  -وكاالت)

ّ
محام
نيوزيلندا :سفاح المسجدين يرفض تعيين ٍ
• الحكومة تقر تشديد قوانين ًحيازة األسلحة
• مراهق يواجه السجن  14عاما لـنشر فيديو الهجوم

بينما التــزال نيوزيلندا تعيش حالة تأهب
أم ـن ــي ق ـص ــوى م ـن ــذ ال ـه ـج ــوم اإلرهـ ــابـ ــي عـلــى
ال ـم ـس ـجــديــن ف ــي مــدي ـنــة ُكــراي ـس ـت ـش ـيــرش يــوم
ً
الجمعة الـمــاضــي ،ال ــذي قـتــل فـيــه  50شخصا
وأص ـيــب ال ـع ـشــراتّ ،ب ــدا الـمـتـطـ ّـرف األسـتــرالـ ّـي
ً
«عاقال ّ
وقرر أنه
برينتون تارانت ،منفذ االعتداء
سيدافع عن نفسه» ،على ما أفاد محاميه السابق
ريتشارد بيترز ،أمس.
ً
وتارانت البالغ  28عاما متهم بتنفيذ مذبحة
م ــروع ــة ع ـل ــى م ـس ـج ــدي الـ ـن ــور ولـ ـيـ ـن ــوود فــي
كرايستشيرش الجمعة الماضي ،قتل فيها 50
ً
شخصا وجرح العشرات.
وقــال بيترز ،الــذي عينته المحكمة لتمثيل
تارانت أثناء جلسة استماع أولية في المحكمة،
ً
ّ
إن تارانت البالغ  28عاما« ،أشار إلى أنه ال يريد
ً
محاميا».
وتابع« :هو يريد أن يمثل نفسه في القضية»،
ً
ً
مقلال من مزاعم أن تارانت ربما ال يكون الئقا
ً
عقليا للمثول أمام المحكمة.
ّ
وأكد أن «الطريقة التي قدمها كانت عقالنية
وتنبئ عن شخص ال يعاني أي إعاقة عقلية.
هكذا ظهر .بدا أنه يفهم ما الذي يحدث حوله».
ّ
البدنية ّ
والسبت ،مثل ّ
السابق
مدرب اللياقة
والناشط اليميني ،وهو ّ
مكبل اليدين ويرتدي
ً
قميصا أبيض يلبسه المعتقلون أمام المحكمة.
ّ
وه ــو ل ــم ي ـت ـقــدم بـطـلــب ل ــإف ــراج ع ـنــه بـكـفــالــة،

ّ
ّ
ً
وسيظل فــي السجن حتى مثوله مـجـ ّـددا أمــام
المحكمة في  5أبريل.
إلى ذلك ،وبعد أيام فقط على الهجوم ،وافقت
ً
حكومة نيوزيلندا «مبدئيا» ،أمس ،على تشديد
قوانين ضبط األسلحة.
وقالت رئيسة الــوزراء جاسيندا أرديــرن ،إن
تفاصيل هذه اإلجــراء ات ستطرح قبل اجتماع
ال ـح ـكــومــة االث ـن ـيــن الـمـقـبــل م ــؤك ــدة أن ــه «يـجــب
التحرك اآلن».
ً
وأعلنت أيضا بدء تحقيق في الهجوم الذي
أث ــار تـســاؤالت حــول كيفية إف ــات تــارانــت ،من
مراقبة وكاالت االستخبارات.
ورغ ـ ــم أن ت ـفــاص ـيــل اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ل ــم تـتـضــح
بعد ،فإن سرعة تحرك نيوزيلندا حيال مسألة
األسلحة تركت أصداء في مختلف أنحاء العالم
ً
وخصوصا في الواليات المتحدة حيث تراوح
االصالحات مكانها منذ عقود وحيث يستأنف
الـجــدل ذاتــه فــي كــل مــرة تحصل فيها عمليات
إطالق نار جماعية.
وأوض ـ ـحـ ــت أردي ـ ـ ـ ــرن «لـ ـق ــد اسـ ـتـ ـغ ــرق األمـ ــر
بالنسبة إلينا  72ساعة».
ً
وأضافت« :لقد اتخذنا قــرارا كحكومة ،نحن
م ـت ـح ــدون» وق ــد وق ــف بـجــانـبـهــا نــائــب رئـيــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء وي ـن ـس ـت ــون ب ـي ـت ــرس وش ــري ـك ـه ــا فــي
التحالف.
وأك ــد بـيـتــرس ال ــذي سـبــق أن ع ــارض حزبه

تارانت زار إسرائيل ومصر
صرح مسؤولون إسرائيليون ،أمس ،بأن األسترالي
المتهم بارتكاب مجزرة المسجدين في نيوزيلندا ،زار
إسرائيل لفترة وجيزة عام .2016
وقــالــت الـمـتـحــدثــة بــاســم وزارة الــداخـلـيــة للسكان
والهجرة اإلسرائيلية سابين حداد «إن المتهم برنتون
تارانت دخل إسرائيل في أكتوبر  2016بتأشيرة دخول
سياحية مدتها  3أشهر ،ومكث في البالد  9أيام».
وأظهرت صفحته تارانت على «فيسبوك» أن رحالته
الــى الـخــارج شملت باكستان وكــوريــا الشمالية ،الى
جــانــب الـيــونــان وكــرواتـيــا وبـلـغــاريــا ومـصــر وغيرها
من الدول.

ً
«نيوزيلندا أوال» التعديالت ،أنــه يدعم رئيسة
ً
الوزراء كليا.
وقال« :الحقيقة هي أنه بعد الساعة الواحدة
ظـهــر الـجـمـعــة ،تغير عــالـمـنــا إل ــى األب ــد وكــذلــك
قوانينا».
بدوره ،أفاد قائد الشرطة في نيوزيلندا مايك
بــوش في مؤتمر صحافي ،أمــس ،إن السلطات
ً
ً
متأكدة من أن «مهاجما واحدا فقط نفذ هجوم
كرايستشيرش».
وأضاف« :ولكن هذا ال يعني استبعاد إمكان
أن يكون أناس آخرون قدموا الدعم له ،وهذا ال
ً ً
ً
يزال جزءا مهما جدا من تحقيقنا».
وقــال ،إن مستوى التهديد في البالد ما زال
ً
مرتفعا.
وم ــع إع ـ ــادة ف ـتــح الـ ـم ــدارس وال ـش ــرك ــات في
كرايستشيرش أبوابها أمــس ،تعهدت الشرطة
باالنتشار بكثافة.
وقــال بوش إنه تم نشر  200شرطي إضافي
لـطـمــأنــة ال ـن ــاس م ــع عــودت ـهــم إل ــى أيـ ــام الـعـمــل
األسبوعية.
وحـلـقــت الـطــائــرات الـمــروحـيــة فــوق المدينة
ً
صباح أمس ،الذي كان ملبدا بالغيوم.
إلى ذلك ،مثل مراهق يبلغ من العمر  18عاما،
أمــس ،أمــام محكمة في نيوزيلندا بتهم توزيع
البث المباشر على «فيسبوك» إلطالق النار في
المسجدين.

ً
طالب يقفون حدادا على أرواح ضحايا المسجدين في مدينة كرايستشيرش أمس (أ ف ب)
كما ّ
وجهت إلى المراهق ،الذي قرر القاضي
حجب اسـمــه ،اتـهــامــات بنشر صــورة للمسجد
تحمل عنوان «تــم تحقيق الهدف» والتحريض
على العنف.
ّ
وقال المدعون إنه يواجه عقوبة السجن لمدة
ّ
أقصاها  14سنة لكل تهمة .وسيظل في السجن
ّ
ّ ً
مجددا أمام المحكمة في  5أبريل،
حتى مثوله
بعد أن قرر القاضي عدم اإلفراج عنه بكفالة.
وفي ملبورن ،أعلن رئيس الوزراء األسترالي
سكوت موريسون ،أمس ،انه سيخصص مبلغ 55
مليون دوالر أسترالي ( 39مليون دوالر أميركي)
مــن أجــل حماية مــؤسـســات مــع أولــويــة تشديد
األمن حول «المدارس الدينية وأماكن العبادة،
س ــواء كــانــت مـعــابــد أو مـ ــدارس أو مـســاجــد أو
كنائس ،والتجمعات الدينية» بعد االعتداء الذي
استهدف مسجدين في نيوزيلندا المجاورة.
وقــال إن التمويل سيشمل «كاميرات مراقبة

وإضاءة ونصب أسيجة وأجهزة إنذار وأنظمة
أمن».
ً
وتابع «يؤلمني أن يكون هذا االمر ضروريا،
لكنه لالسف كذلك».
وداهمت شرطة مكافحة اإلرهاب األسترالية،
منزلين في واليــة نيو ســاوث ويــل ،أصحابهما
على صلة بتارانت.
م ـ ـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـس ـ ـ ـل ـ ـ ـطـ ـ ــات
ال ـب ــاك ـس ـت ــان ـي ــة،أم ــس ،ب ـت ـن ـك ـيــس األع ـ ـ ــام ف ــوق
ً
الـمـنـشــآت بـجـمـيــع أن ـح ــاء ال ـب ــاد ،ح ـ ــدادا على
ضحايا هجوم نيوزيلندا.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية
ً
الباكستانية قالت فيه ،إن «القرار يأتي تعبيرا
عن التضامن مع األسر المكلومة جراء الهجوم
اإلرهابي الذي وقع الجمعة الماضية» ،حسبما
نقلت قناة جيو نيوز المحلية.
(عواصم  -وكاالت)

خطاب ترامب تجاه المسلمين تحت المجهر
س ـل ــط ال ـه ـج ــوم ع ـل ــى ال ـم ـس ـجــديــن فــي
نيوزيلندا ،الذي أودى بحياة  50شخصا،
ال ـض ــوء ع ـلــى خ ـط ــاب الــرئ ـيــس األم ـيــركــي
دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب بـ ـش ــأن اإلسـ ـ ـ ــام ،وأح ـي ــا
انتقادات لطريقة تعامله مع العنف الذي
يرتكبه معتنقو فكرة تفوق العرق األبيض،
بينما رفــض الـبـيــت األبـيــض أي محاولة
للربط بين الرئيس ومنفذ الهجوم.
ودافــع الرئيس األميركي عن اإلعالمية
في شبكة «فوكس نيوز» جينين بيرو ،التي
أدلت بتصريحات معادية للمسلمين ،ودعا

في تغريدة على «تويتر» إلى إعــادة بيرو
إلى ممارسة عملها ،واتهم الديمقراطيين
بالسعي إلى «إسكات الغالبية في بالدنا».
في الوقت نفسه ،سعى ميك مولفاني،
القائم بأعمال كبير موظفي البيت األبيض،
في تصريحات بأكثر من محطة إخبارية
أم ــس األول ،إل ــى الـحــد مــن ان ـت ـقــادات بــأن
ترامب لم يندد بخطاب الكراهية بالدرجة
الـ ـك ــافـ ـي ــة ،وأنـ ـ ـ ــه أج ـ ــج مـ ـش ــاع ــر م ـع ــادي ــة
للمسلمين.
وقـ ــال مــول ـفــانــي ،ف ــي تـصــريــح بمحطة

«ف ــوك ــس ن ـي ــوز» ،إن «الــرئ ـيــس لـيــس ممن
يؤمنون بتفوق العرق األبيض .لست أدري
كم مرة نحتاج فيها أن نقول ذلك».
وي ــوم الـجـمـعــة ،ن ــدد ت ــرام ــب بــالـهـجــوم
الذي وصفه بأنه «مذبحة مروعة» ،بينما
وصفه البيت األبيض بأنه «عمل وحشي
من أعمال الكراهية».
وكــان المسلح المتهم أشــاد ،في بيانه
الذي نشره على اإلنترنت ،بترامب ،ووصفه
بأنه «رمز إلحياء الهوية البيضاء».
وتعرضت بيرو ،وهي من مؤيدي ترامب،

لـلـتــوبـيــخ مــن قـبــل «فــوكــس ن ـي ــوز» ،األحــد
الماضي ،بشأن تعليقات لها تساءلت فيها
عما إذا كانت عضوة الكونغرس المسلمة
إلهان عمر أكثر والء للشريعة اإلسالمية
من والئها للدستور األميركي.
ودعــا نــواب ديمقراطيون ترامب ،أمس
األول ،إلى الدفاع عن المسلمين علنا بعد
المذبحة ،واالعتراف بالخطر الذي يشكله
المؤيدون لتفوق العرق األبيض.

سلة أخبار
باريس :إجراءاتنا األمنية لم
تكن كافية

أقرت الحكومة الفرنسية أن
إجراءاتها األمنية لم تكن
"كافية" للحد من أعمال
ّ
نهب وحرق تخللت تظاهرة
"السترات الصفراء" في جادة
الشانزيليزيه بباريس السبت.
وتعرض العديد من املحالت
التجارية للنهب والحرق في
الشانزيليزيه ،في السبت
الثامن عشر لتظاهرات
"السترات الصفراء" احتجاجًا
على سياسة الرئيس إيمانويل
ماكرون االجتماعية.
وأقر رئيس الوزراء الفرنسي
إدوار فيليب مساء األحد
بوجود "ثغرات" تحتاج
للتصحيح.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء
في بيان ،أن "تحليل أحداث
السبت يسلط الضوء على أن
التدابير املتخذة لم تكن كافية
الحتواء العنف ومنع ارتكاب
أي مخالفات" من قبل مثيري
الشغب.

بولسونارو في واشنطن
لترسيخ التحالف مع ترامب

في محاولة لتعزيز التحالف
بني زعيمني محافظني ،وصل
الرئيس البرازيلي اليميني
املتطرف جاير بولسونارو إلى
الواليات املتحدة ،أمس ،في
زيارة يلتقي خاللها نظيره
األميركي دونالد ترامب .وشدد
بولسونارو الذي لم يخف أبدًا
إعجابه بنظيره األميركي،
في تغريدة على "تويتر" ،على
األهمية الكبيرة التي تتسم بها
هذه الزيارة.
وسيلتقي الرئيس البرازيلي
اليوم الرئيس ترامب في البيت
األبيض.

ميركل ّ
توبخ
وزيرة دفاعها

انتقدت املستشارة األملانية
آنجيال ميركل ،وزيرة الدفاع
في حكومتها أورسوال فون
دير لياين ،ألنها اقترحت
إرسال طائرات وسفن حربية
أملانية ،إلى منطقة مضيق
كيرتش ،ملساندة أوكرانيا.
وقالت املستشارة ،موبخة
وزيرتها" :هل تقترحني دخول
أملانيا في حرب؟"
واعتبرت ميركل ،سلوك وزيرة
الدفاع" ،غير مناسب" متهمة
إياها" ،بالتفكير الطفولي".

فنزويال :مادورو ينوي
إعادة هيكلة الحكومة

أعلنت ديلثي رودريغيز ،نائبة
رئيس فنزويال نيكوالس
مادورو ،أن الرئيس ينوي
إجراء عملية "إعادة هيكلة
جذرية" لحكومته وذلك مع
تعافي البالد من انقطاع طويل
للكهرباء وسط صراع على
السلطة مع املعارضة.
وقالت رودريغيز" :طلب
الرئيس مادورو من كل أعضاء
الحكومة تقديم خططهم
ملراجعتها في إطار إعادة
هيكلة عميقة ألساليب ومهام
الحكومة".
يأتي التغيير املحتمل عقب
انقطاع للكهرباء استمر نحو
أسبوع وتسبب في حالة
من الشلل في البلد العضو
بمنظمة "أوبك" الذي يعاني
ً
فعال انهيارًا اقتصاديًا ونقصًا
في الغذاء والدواء وهجرة
ماليني املواطنني.
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رسائل متناقضة بين طهران وأنقرة في سورية والعراق
بغداد تعلن فتح معبر مع دمشق خالل أيام ...والنظام يخير األكراد بين المصالحات والقوة
في تطور سلبي على مسار
أستانة ،الذي تقوده روسيا،
طلبت إيران من تركيا بشكل
مباشر االنسحاب من إدلب،
في حين ّ
تعهدت دمشق
بتحرير المناطق الواقعة تحت
سيطرة األكراد بالقوة ،مع
قدرتها على إخراج القوات
األميركية من قاعدة التنف.

اس ـت ـب ــق رئـ ـي ــس ه ـي ـئــة أرك ـ ــان
ال ـج ـيــش اإلي ــران ــي الـ ـل ــواء محمد
باقري اجتماعه النادر في دمشق
م ــع وزي ـ ــر ال ــدف ــاع الـ ـس ــوري علي
أيوب ورئيس هيئة أركان الجيش
العراقي عثمان الغانمي لمناقشة
«سبل مكافحة اإلرهاب» ،بالتشديد
على ض ــرورة االنـسـحــاب الفوري
لـلـقــوات األجـنـبـيــة غـيــر الشرعية
من محافظة إدلب ،التي أقام فيها
الجيش التركي  12نقطة مراقبة
باالتفاق مع روسيا ،ومنطقة شرق
الفرات ،التي ّ
حولتها المعركة مع
تـنـظـيــم «داع ـ ــش» إل ــى م ــرك ــز ثقل
أميركي.
وإذ أقــر بــأن الــوجــود اإليــرانــي
جــاء بــدعــوة رسـمـيــة ،أكــد بــاقــري،
أن الـقــوات الموجودة في سورية
مــن دون التنسيق مــع حكومتها
ً
ً
ً
ستنسحب عاجال أم آجال ،مبينا
أن ــه ب ـحــث م ــع نـظـيــريــه ال ـس ــوري
وال ـع ــراق ــي والـ ـق ــادة العسكريين
م ـ ـجـ ــاالت ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ،وس ـي ـج ــري
لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاءات مـ ـ ــع الـ ـمـ ـق ــاتـ ـلـ ـي ــن ع ـلــى
ً
الجبهات ،خصوصا فــي منطقة
شرق الفرات والغوطة الشرقية.
وفي تناقض مع دعوة باقري،
أعـ ـل ــن وزي ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـت ــرك ــي
سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ص ــويـ ـل ــو أم ـ ـ ـ ــس ،ب ــدء
عمليات أمنية مشتركة مع إيران
ضــد ح ــزب الـعـمــال الـكــردسـتــانــي
( )PKKعلى المثلث الحدودي مع
العراق.
وفي حين أكدت وزارة الداخلية
اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة إطـ ـ ـ ـ ــاق ال ـع ـم ـل ـي ــات
ال ـم ـش ـتــركــة م ــع تــرك ـيــا لـمـحــاربــة
الجماعات اإلرهابية على الحدود،
ّ
نفى مصدر مطلع في هيئة األركان
اإلي ــرانـ ـي ــة أي م ـش ــارك ــة ل ـل ـقــوات
المسلحة مع الجيش التركي في
تنفيذ عملياته ضد حزب العمال
الكردستاني ،التي بــدأت بالفعل
في المناطق الحدودية الشرقية.

ورقة واشنطن

«البنتاغون» تنفي
نيتها إبقاء ألف
جندي بسورية...
وموسكو تناور
على «خط برافو»

إلى ذلــك ،اعتبر أيــوب أن قوات
ســوريــة الديمقراطية (قـســد) هي
الورقة المتبقية في يد واشنطن،
وأن ــه سـيـتــم الـتـعــامــل مـعـهــا «إمــا
بالمصالحة أو بتحرير المناطق
ً
التي تسيطر عليها بالقوة» ،مؤكدا
قــدرة الجيش على إخــراج القوات
األميركية من قاعدة التنف.
وق ـ ــال أيـ ـ ــوب ،خـ ــال ل ـقــائــه مع
وفود عسكرية من إيران والعراق:
«من حق سورية الدفاع عن أمنها

كرديان يفتحان النار على «داعش» في الباغوز أمس
واستقرارها ضــد أي وجــود غير
شرعي ألي دولة ومنها الواليات
ً
المتحدة» ،مشددا على أن «الدولة
سـتـبـســط سـيـطــرتـهــا ع ـلــى كــامــل
ً
ً
جغرافيتها عاجال أم آجال ،وإدلب
ليست استثناء».
وأضـ ـ ـ ــاف أن «ال ـت ـن ـس ـي ــق بـيــن
اإلي ــران ـي ـي ــن وال ـ ـ ــروس ع ـلــى أكـبــر
ح ـ ـ ـ ـ ــال ،وأك ـ ـ ـبـ ـ ــر دلـ ـ ـي ـ ــل الـ ـنـ ـت ــائ ــج
بــال ـم ـيــدان واالج ـت ـم ــاع ــات كثيرة
واألهـ ـ ــداف م ـش ـتــركــة ،ولـ ــوال ذلــك
لـمــا كـنــا استطعنا الـقـضــاء على
داعش وإنجاز ما تم إنجازه ،وال
تستمعوا كثيرا إلى اإلعالم حول
وجود خالفات».
ً
وق ـ ّـي ــم ال ــوزي ــر ال ـس ــوري عــالـيــا
اج ـت ـم ــاع ــه مـ ــع رئ ـي ـس ــي األرك ـ ــان
ً
اإلي ــران ــي وال ـع ــراق ــي ،مـعـتـبــرا أنــه
«مهم وناجح يساعد على مواجهة
أخطار أنتجها انتشار اإلره ــاب،
السيما أن اهتزاز األمن واالستقرار
ال يـمـكــن ح ـص ــره ف ــي دول ـ ــة دون
أخــرى ،فطبيعي أن يكون العراق
وسورية وإيــران معا على طاولة
واحدة لمنع تطور اإلرهاب».
وث ـ ّـم ــن ب ــاق ــري الـتـنـسـيــق بين
الدول الثالث والنتائج والميدانية.
وقال :الدولتان السورية والعراقية
ط ـل ـب ـتــا مـ ــن إيـ ـ ـ ــران أن ت ـق ــف إل ــى
جانبهما فــي مــواجـهــة اإلره ــاب،
ولذلك قدمت كل ما تملك وكانت
مساعدتها مثمرة في إتمام السلم

ً
واألمن في هذين البلدين ،مؤكدا أن
إيران ستبقى في سورية ما دامت
حكومتها تطلب ذلك.

معبر
من جانبه ،شدد رئيس األركان
العراقي الغانمي على التنسيق مع
الجيش الـســوري واسـتـمــراره من
ً
خالل مركز المعلومات ،مشيرا إلى
أن أمــن الـحــدود بين البلدين كان
حــاضــرا فــي الـمـبــاحـثــات ،واألي ــام
ال ـم ـق ـب ـلــة س ـت ـش ـهــد ف ـت ــح الـمـعـبــر
الحدودي واستئناف التجارة.
وق ــال الـغــانـمــي ،خ ــال مؤتمر
ص ـ ـحـ ــافـ ــي بـ ـثـ ـت ــه «اإلخ ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــة
ال ـســوريــة»« ،ه ـنــاك تنسيق كبير
بين الجيشين السوري والعراقي
لمواجهة اإلره ــاب ،وأمــن سورية
والعراق ال يتجزأ».
وأع ـ ـ ـلـ ـ ــن ق ـ ــائ ـ ــد قـ ـ ـ ـ ــوات حـ ــرس
ال ـح ــدود ال ـفــريــق ال ـعــراقــي الــركــن
حامد عبدالله ،عن البدء بنصب
م ـن ـظ ــوم ــات ل ـل ـك ــام ـي ــرات فـ ــي كــل
ً
الحدود العراقية بدءا من الحدود
لـلـســوريــة ،وكـشــف عــن نـصــب 80
ً
كاميرا حرارية ،مؤكدا «نشر أربعة
أل ــوي ــة .وق ـ ــوات الـجـيــش الـعــراقــي
م ـش ـت ــرك ــة م ـع ـن ــا عـ ـل ــى بـ ـع ــد 50
كيلومترا من شمال القائم ،وبعض
ال ـم ـن ــاط ــق ت ـش ـت ــرك م ـع ـنــا قـ ــوات
الحشد الشعبي ،وهــذا التنسيق

(أ ف ب)
فوت الفرصة ان يكون هناك تجاوز
على الحدود العراقية».
وفــي استمرار للتصعيد على
إدلـ ـ ــب ،ال ـت ــي تـخـضــع إلـ ــى ات ـفــاق
روس ــي -تــركــي وقــع فــي سوتشي
بسبتمبر الماضي ،وينص على
إن ـش ــاء مـنـطـقــة م ـنــزوعــة ال ـســاح
على خطوط التماس ،قصفت قوات
النظام قرى في ريف حماة الغربي
بالقذائف والصواريخ ،عقب مرور
دوريات تركية منها.
وتعرضت قرية الحويز ،التي
استقبلت الــدوريــة التركية أمس
األول بــالـتــرحـيــب واألم ـ ــل بــوقــف
الـتـصـعـيــد ،لـلـقـصــف بـنـحــو 400
قذيفة هاون وقذائف  ،RJCوشمل
ً
ال ـق ـص ــف أيـ ـض ــا ق ــري ــة ال ـشــري ـعــة
ً
ف ــي مـنـطـقــة س ـهــل الـ ـغ ــاب ،فـضــا
عــن الـحــي الـشــرقــي لمدينة معرة
الـنـعـمــان بــريــف إدل ــب الجنوبي،
وبلدة التمانعة ،إلى جانب مدينة
خان شيخون.
وبـ ـم ــوج ــب ات ـ ـفـ ــاق س ــوت ـش ــي،
ّ
سيرت تركيا الدورية الرابعة لها
بين نقطتي المراقبة فــي منطقة
ال ـع ـي ــس ب ــري ــف ح ـل ــب ال ـج ـنــوبــي
ونقطة الراشدين في الريف الغربي
لحلب.

«داعش» في دير الزور ،نفى رئيس
هيئة األرك ــان األميركية الجنرال
جوزف دانفورد بقوة ،أمس األول،
ً
ت ـقــريــرا لصحيفة «وول ستريت
ج ــورن ــال» عــن اعـتــزامــه ت ــرك نحو
ً
ألف جندي في سورية ،مؤكدا أن
الخطط إلبقاء قوة من  200جندي
لم تتغير.
وذكـ ــرت الصحيفة األمـيــركـيــة
أنه مع فشل المحادثات مع تركيا
والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وال ـح ـل ـفــاء
األوروبيين في التوصل إلى اتفاق
ب ـشــأن «مـنـطـقــة آم ـن ــة» ف ــي شـمــال
شرق سورية ،فإن واشنطن تنوي
اآلن مواصلة العمل مع حلفائها
المقاتلين األكراد.
ّ
وقـ ــال دان ـ ـفـ ــورد ،ف ــي ب ـي ــان ،إن
الواليات المتحدة تواصل «إجراء
تخطيط عسكري ّ
مفصل ومثمر
مع هيئة األركان التركية لمواجهة
ال ـ ـم ـ ـخـ ــاوف األمـ ـنـ ـي ــة ع ـل ــى ط ــول
الحدود السورية ،ولدينا تصور
مبدئي سيتم تنقيحه خالل األيام
ً
ً
الـمـقـبـلــة» ،مـضـيـفــا« :ن ـقــوم أيـضــا
بالتخطيط مع أعضاء التحالف
اآلخــريــن الــذيــن عـبــروا عــن نيتهم
ل ــدع ــم ال ـم ــرح ـل ــة االن ـت ـق ــال ـي ــة مــن
العمليات في سورية».

االنسحاب األميركي

الباغوز والجوالن

ومع احتدام المعركة مع تنظيم

ومـ ـ ـ ـ ــع اسـ ـ ـتـ ـ ـئـ ـ ـن ـ ــاف الـ ـقـ ـص ــف

األميركي ،دخلت «قسد» حصن ما
تبقى من عناصر «داعش» بمخيم
ال ـب ــاغ ــوز م ــن ال ـج ـهــة الـشـمــالـيــة،
وس ـي ـطــرت عـلــى م ــواق ــع وفـجــرت
ً
مستودعا للذخيرة ،بالبلدة ،التي
ال يفارقها هدير طائرات التحالف
وضرباتها وأصوات إطالق النار
ودوي االنفجارات النيران.
وع ـل ــى ج ـب ـهــة أخ ـ ـ ــرى ،أعـلـنــت
وزارة الـ ــدفـ ــاع ال ــروسـ ـي ــة أم ــس،
تـهـيـئــة جـمـيــع الـ ـظ ــروف الــازمــة
لعمل بعثة األمم المتحدة لحفظ
ال ـس ــام بـشـكــل ك ــام ــل ع ـلــى طــول
«خط برافو» بمنطقة فصل القوات
في الجوالن المحتل ،مشيرة إلى
تنفيذ مناورات وتدريبات مشتركة
في المنطقة المذكورة مع القوات
السورية.
وق ــال قــائــد الشرطة فالديمير
إيفانوفسكي« :نـحــن مــوجــودون
اآلن في منطقة مرتفعات الجوالن
ع ـلــى خ ــط ب ــراف ــو ،ع ـلــى الـجــانــب
السوري الشرقي ،حيث تم إنشاء
ستة مراكز مراقبة منذ نهاية العام
الماضي ،تراقب المنطقة منزوعة
الـســاح ،ووقــف إطــاق النار بين
ً
سورية وإسرائيل» ،مضيفا« :اليوم
وصلنا إلى نقطة المراقبة األولى
الـتــي تــم تجهيزها بــالـكــامــل من
الـنــاحـيــة الـهـنــدسـيــة فــي غضون
ثالثة أشهر».
(عواصم  -وكاالت)

عون :ال حصانة ألحد في الحرب على الفساد

يعقوبيان تتهم «حزب  »7و«الوطني الحر» بنشر فيديو لسائقها ّ
يشهر بها
●

يعقوبيان خالل مؤتمر صحافي أمس

بيروت  -ةديرجلا

•

يلتهي لبنان بالمناكفات السياسية بين
أطراف السلطة مما يضعه في مهب الريح
ويجعله عرضة لفقدان الفرصة األخيرة
المتاحة أمامه للخروج من النفق المظلم
ّ
يتخبط فيه منذ أشهر.
الذي
وتــراقــب أعـيــن المجتمع الــدولــي بدقة
مسار األمور في البالد ،كي يقرر في ضوء
األداء الحكومي مصير الــدعــم ال ــذي وعد
لبنان به في مؤتمر «سيدر» لكن يبدو أال
صحوة رسمية سريعة تمنع سقوط القطار
ّ
في «المهوار» الذي يبدو متجها إليه.
إلى ذلك ،قال رئيس الجمهورية ميشال
ع ــون ف ــي ح ـفــل إط ـ ــاق ال ـح ـم ـلــة الــوطـنـيــة
الستنهاض االقتصاد اللبناني في قصر
بعبدا ،أمس ،إن «الجميع يدرك أننا نعيش
اليوم تراكم أزمات ال أزمة واحدة وعندما
ن ــدرك ذل ــك فسنعلم كـيــف نعالجه ونحن
قادرون على الخروج من األزمة» .وأضاف:
«وضعنا خطة اقتصادية وهزمنا اإلرهاب

ونسبة الجرائم تتراجع وكل ذلك يساعد
في تحقيق النهوض ،ويبقى علينا االتفاق
على كيفية معالجة أزمة النزوح الذي فاقم
البطالة والجريمة ومشكلة البنى التحتية»،
ً
ً
مستطردا« :المطلوب أيضا مكافحة الفساد
وبدأنا هذه المعركة وعهدي أن قبل رمضان
المقبل ،نكون صححنا الجزء الكبير منه».
وأكد أنه «في معركة الفساد ال حصانة
ُ
وكنت أنا ّأول المتهمين بملف فارغ
ألحد
ً
ولم أتوسط ألحد إلظهار براءتي» ،جازما
ب ــأن «ك ــل متهم مجبر عـلــى أن يمثل أمــام
القضاء وإال نكون أمام مشكلة كبيرة».
في غضون ذلك ،استقبل رئيس مجلس
الوزراء سعد الحريري بعد ظهر أمس في
السراي الحكومي المنسق الخاص لألمم
المتحدة في لبنان جان كوبيس ،الذي قال
بعد اللقاء« :تطرقنا إلى مسائل عدة منها
كيفية دعــم الحكومة وال ـ ــوزارات والـقــوى
الـسـيــاسـيــة عـمـلـيــة اإلصـ ــاح ال ـتــي تـنــوي
الحكومة القيام بها ،ليس هناك أي تحويل
ً
لهذا الهدف ،خصوصا لناحية الخدمات

المقدمة للمواطنين ومحاربة الفساد ،وكان
مهما التأكد مــن أن الحكومة ماضية في
هذه اإلصالحات».
ً
وتــابــع« :مــن أهــم الخطوات أيضا إقــرار
مـ ــوازنـ ــة جـ ــديـ ــدة فـ ــي أق ـ ــرب وق ـ ــت مـمـكــن
على أن تكون مــوازنــة إصالحية تتضمن
ً
ً
خـفـضــا تــدريـجـيــا للعجز الـمــالــي وغـيــره.
وق ـ ــد ج ـ ـ ــددت دع ـ ــم ش ــرك ــائ ـن ــا ال ــدول ـي ـي ــن
لـبــرنــامــج اإلص ــاح ــات ه ــذا .كـمــا ناقشنا
مــؤتـمــر بــروك ـســل  -3والــرســالــة ال ـتــي أكــد
عليها ب ـضــرورة تأمين ال ـعــودة الطوعية
واآلمـنــة لالجئين السوريين إلــى بالدهم
ً
وفقا للقوانين الدولية وباحترام كامل لها
والتعاطي مع هــذا الموضوع من منطلق
إنساني ،واللجنة اإلنسانية التابعة لألمم
المتحدة ستتابع تسهيل هذه العودة وفي
الــوقــت نفسه دعــم المجتمعات المضيفة
ل ـهــم بـشـكــل م ــؤق ــت مـنـهــا ه ـنــا ف ــي لـبـنــان
والـ ــذي يـشـكــل مــوضــوع الــاجـئـيــن حمال
ثقيال عليها».
في سياق منفصل ،أعلنت النائب بوال

يعقوبيان في مؤتمر صحافي خصصته
لكشف وثائف متعلقة بملفات الفساد ،أمس
أن «من سمع كلمات النواب في جلسة الثقة
ويسمع كلمات رؤســاء األحــزاب يشعر أن
ً
هناك إجماعا في البلد على محاربة الفساد
والفاسدين».
في أن هناك حماية للفساد
ّ
وأض ـ ــاف ـ ــت »:ف ـت ـحــت عـ ـل ـ ّـي أبـ ـ ــواب جـهــنــم
ّ
وتـبــلـغـ ُـت ال ــدع ــوى الـقـضــائـ ّـيــة مــن الــوزيــر
جبران باسيل بقيمة  75ألف دوالر لتشويه
شرفه وسمعته وكــرامـتــه ،لكن أنــا ال أريــد
تشويه شرف أحد كما ال أريد أن ينال احد
من سمعتي لكن لدي معطيات» .وتابعت:
«حــزب سبعة صـ ّـور الفيديو المسيء ّ
إلي
(فيديو لسائقها السابق يشهر بها) وتم
تسليمه إلــى التيار الوطني الحر أي الى
أحــد أح ــزاب السلطة الـفــاســدة» .وختمت»:
أق ـ ّـدم وثــائــق عــن مبالغ تـقـ ّـدر ب ـ  4ماليين
ً
دوالر سنويا تدفعها الدولة لمنظمات غير
حكومية ال نعرف ماذا تفعل ،تواطأت ّ
علي
أحزاب السلطة السياسية الذين يختلفون
مع بعض حول الحصص».د

السيسي يختتم ملتقى أسوان بمعبد فيلة
• تأجيل «حوار التعديالت» إلى الغد • الجنيه يواصل صحوته

●

القاهرة  -حسن حافظ

اخ ـت ـت ـم ــت فـ ـع ــالـ ـي ــات مـلـتـقــى
ال ـش ـبــاب ال ـعــربــي واإلف ــري ـق ــي في
مــدي ـنــة أسـ ـ ــوان أم ـ ــس ،بـمـشــاركــة
ال ــرئ ـي ــس ال ـم ـص ــري ع ـبــدال ـف ـتــاح
الـسـيـســي ،وأج ــرى األخ ـيــر جولة
بـصـحـبــة مـجـمــوعــة م ــن الـشـبــاب
العربي واإلفريقي في معبد فيلة
صباح أمــس ،فــي رســالــة للتأكيد
على استقرار األوضاع في مصر،
في حين تسعى الحكومة لجذب
مـ ــزيـ ــد مـ ــن الـ ـسـ ـي ــاح السـ ـتـ ـع ــادة
معدالت ما قبل ثورة .2011
ال ـس ـي ـس ــي أع ـ ـلـ ــن ف ـ ــي جـلـســة
ال ـم ـل ـت ـق ــى ،م ـ ـسـ ــاء أم ـ ــس األول،
ً
عـ ـ ــددا م ــن ال ـتــوص ـيــات الـخــاصــة
بالملتقى ،بهدف تحقيق التكامل
والتواصل بين دول القارة والعالم
العربي ،بينها إتاحة بنك المعرفة
ال ـم ـصــري للباحثين م ــن الـعــرب
وإفريقيا ،وتأسيس مجلس تعاون

بين الجامعات العربية واإلفريقية.
وك ـشــف الــرئ ـيــس ال ـم ـصــري عما
يـشـبــه خ ـطــة ع ـمــل م ـصــريــة على
ً
صـعـيــد ال ـق ــارة ال ـس ـم ــراء ،مــؤكــدا
جار التجهيز النعقاد ملتقى
أنه ٍ
مصر والسودان لتعزيز التكامل
بين البلدين ،وإع ــداد ورق ــة عمل
مصرية تضمن إنشاء سوق عربي
إف ــري ـق ــي م ـش ـت ــرك ،وال ـع ـم ــل على
إنشاء آلية عربية إفريقية لمكافحة
ً
اإلرهاب ،فضال عن إعالنه إطالق
مــرحـلــة جــديــدة مــن م ـب ــادرة 100
مليون صحة لمكافحة فيروس
ســي لفحص «ضـيــوف مصر من
المقيمين ولـيــس الالجئين» من
األفــارقــة .وأثــار الرئيس السيسي
موجة من ردود الفعل على وسائل
التواصل االجتماعي بعدما قال في
جلسة «مستقبل البحث العلمي
وخدمات الرعاية الصحية» ،أمس
ً
األول ،متحدثا عن الدول المتقدمة:
«ما تيجوا نتكلم معاهم ونقولهم

لما يكون عندنا عقل متميز نبعته
لكم ،ولما ينجح في بحث علمي
أدون ــا نسبة مــن عـقـلــه ...ده ابننا
وعلمناه عندنا وأتاحناه لكم» ،ثم
ضحك السيسي وسط تصفيق من
الحضور.
وفي تصريح نادر ،عبرت زوجة
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـم ـص ــري،
ان ـت ـصــار الـسـيـســي ،ع ــن فرحتها
وس ـ ـعـ ــادت ـ ـهـ ــا بـ ــال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
الـمـلـتـقــى ،وقــالــت عـبــر صفحتها
الــرس ـم ـيــة ع ـلــى م ــوق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي «فـيـسـبــوك»« :سعدت
ً
كـثـيــرا بـمــا تـمــت مناقشته خــال
فعاليات ملتقى الشباب العربي
واإلفريقي ،والتي أثبتت أن إفريقيا
والعالم العربي يزخران بالعقول
المستنيرة والمتفردة التي علينا
ً
ج ـم ـي ـع ــا أن ن ـت ـك ــات ــف ون ـس ـعــى
ج ــاه ــدي ــن ل ـت ـم ـك ـي ـن ـهــم ،وتــوف ـيــر
الـ ـ ـف ـ ــرص الـ ـ ــازمـ ـ ــة لـتـشـجـيـعـهــم
وتنمية مهاراتهم».

ً
برلمانيا ،أجلت لجنة الشؤون
الدستورية والتشريعية بمجلس
ال ـن ــواب ،إط ــاق جـلـســات ال ـحــوار
ال ـم ـج ـت ـم ـع ــي حـ ـ ــول ال ـت ـع ــدي ــات
الــدسـتــوريــة ،مــن أم ــس ،إلــى الغد،
بـسـبــب وج ـ ــود رئ ـي ــس الـبــرلـمــان
علي عبدالعال وعــدد مــن النواب
في ملتقى أسوان.
وك ـ ـيـ ــل ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة
نبيل الجمل قال لـ «الجريدة» ،إن
الجلسات ستعقد يومي األربعاء
والخميس مــن األسـبــوع الجاري
وال ـس ـب ــت واألح ـ ـ ــد م ــن األس ـب ــوع
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،وذلـ ـ ـ ــك عـ ـب ــر فـ ـت ــح ب ــاب
ال ـن ـق ــاش وال ـ ـحـ ــوار ب ـي ــن ال ـن ــواب
وع ـ ــدد م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات الـعــامــة
والـسـيــاسـيــة والـقـضــاة وأســاتــذة
الجامعات وممثلي النقابات ،من
أجل بحث مواقفهم من التعديالت
الدستورية ،التي أقرها البرلمان
ب ـ ـص ـ ــورة مـ ـب ــدئـ ـي ــة  14فـ ـب ــراي ــر
الماضي ،والذي منح البرلمان 60

دوليات
سلة أخبار
أديس أبابا :تشابه بين
تحطم «اإلثيوبية» و«ليون»

أكد وزير النقل اإلثيوبي
داغماويت موغيس
وجود أوجه تشابه بين
حادثتي تحطم الطائرة
اإلثيوبية وأخرى تتبع
شركة «ليون اير» من نفس
الطراز الذي تنتجه شركة
بوينغ األميركية .وقال
موغيس ،إن المحققين
تمكنوا من استعادة جميع
البيانات ذات الصلة من
«الصندوقين األسودين»
للطائرة اإلثيوبية ،وسيتم
إصدار تقرير أولي في
غضون  30يوما ،ومن
المتوقع أن يتضمن ذلك
التقرير توصيات السالمة
للمستقبل .ويعتبر هذا أول
اعتراف بأن هناك تشابها
بين الحادثتين ،في حين
أن الخبراء يعتقدون أن
األمر على عالقة بالطريقة
التي حدثت فيها تغييرات
درامية للطائرة فيما يتعلق
باالرتفاع والسرعة.

األردن :شجار «نيابي»
خالل نقاش حول القدس

وقع شجار بين نائبين
أردنيين أمس ،خالل جلسة
طارئة عقدها مجلس النواب
بحضور رئيس الوزراء عمر
الرزاز لمناقشة االعتداءات
اإلسرائيلية في المسجد
االقصى بمدينة القدس
المحتلة ،مما أدى إلى تعليق
الجلسة وقتا قصيرا.
وحاول النائب خالد
الفناطسة ضرب زميله
محمد هديب الذي زعم عدم
استطاعة الحكومات األردنية
ومجلس النواب «استدعاء
سفيرنا من إسرائيل ،وال
طرد سفير الكيان» من
ّ
عمان .وأضاف« :لألقصى
ً
رب يحميه» ،مشيرا إلى
أن «الوصاية الهاشمية
تحتضر».

متظاهرون يطردون
الغنوشي من بن قردان

طرد تونسيون من
مدينة بن قردان جنوب
تونس ،مساء امس األول،
رئيس «حركة النهضة»
االسالمية راشد الغنوشي،
وطلبوا منه الرحيل عن
مدينتهم ،في أول حادثة
من نوعها في محافظات
ّ
الجنوب ،التي تعد الخزان
االنتخابي لـ «النهضة»،
وذلك قبل موعد االنتخابات
التشريعية والرئاسية
المرتقبة خالل أكتوبر
ونوفمبر المقبلين.
ّ
وتجمع مواطنون غاضبون
أمام الملعب البلدي في
بن قردان ،من أجل منع
الغنوشي من الدخول
وإلقاء خطاب أمام أنصاره،
وصرخوا في وجه زعيم
حركة النهضة الذي وصفوه
بـ «اإلرهابي والمجرم»،
«ارحل» ،كما رفعوا شعارات
تتهم النهضة بدعم اإلرهاب
«النهضة المساند الرسمي
لإلرهاب» و«الغنوشي
= الجهاز السري» ،كما
طلبوا منه العودة إلى لندن
والرحيل من الحكم.

 10قتلى بمواجهات
قبلية في الصومال

السيسي مع شبان عرب وأفارقة في معبد فيلة
ً
يوما لالنتهاء من إجراءات إعداد
التعديالت.
وأضـ ــاف الـجـمــل« :رب ـمــا نفتح
الـ ـب ــاب أم ـ ــام ج ـل ـســات أخ ـ ــرى إذا
تطلب األمر».
ومع انتهاء الحوار المجتمعي
في  28من الشهر الجاري ،سيكون
أمام اللجنة التشريعية بالبرلمان
أسبوع واحد لمناقشة التعديالت
المقترحة من مختلف الجهات إذا

وج ــدت ،ثــم أسـبــوع واح ــد إلعــداد
التقرير النهائي وصياغة المواد
المعدلة من الدستور ،ثم عرضها
على الجلسة العامة للبرلمان ،وإذا
وافق النواب يتم دعوة الناخبين
ل ــاسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء عـ ـل ــى الـ ـتـ ـع ــدي ــات
الــدس ـتــوريــة ،وي ـتــوقــع أن يجرى
االستفتاء قبل نهاية أبريل المقبل.
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،واص ـ ـ ـ ـ ــل ال ـج ـن ـي ــه
الـمـصــري صـحــوتــه أم ــام ال ــدوالر

ً
األمـيــركــي محققا أقـصــى ارتـفــاع
ل ــه ف ــي عــام ـيــن أم ـ ــس ،إذ تــراجــع
ً
ال ــدوالر إلــى  17.29جنيها ،ومنذ
ق ــرار تعويم الجنيه فــي نوفمبر
 ،2016وال ـع ـم ـل ــة ال ـم ـح ـل ـي ــة فــي
ان ـه ـي ــار م ـت ــواص ــل ف ــارت ـف ــع سعر
ً
ص ــرف ال ـ ــدوالر رسـمـيــا مــن 8.88
ً
جنيهات إلــى نحو  18.5جنيها،
قـبــل أن يثبت عـنــد ح ــدود 17.75
فترة طويلة.

قتل  10أشخاص على األقل،
وأصيب آخرون ،أمس ،في
مواجهات قبلية متواصلة،
لليوم الثاني على التوالي،
بإقليم شبيلى الوسطى
جنوبي الصومال بسبب
نزاع على مناطق رعوية
وزراعية.
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ّ
والدة حكومة الجزائر تتعثر واإلبراهيمي
يخشى «العرقنة»
رئيس األركان :الجيش مسؤول عن إيجاد حلول بأقرب وقت

جزائريون يحتجون ضد تمديد العهدة الرابعة في باريس أمس األول (أ ف ب)
ُ
ً
ّ
المعين حديثا
أوصــد بــاب جديد في وجــه رئيس ال ــوزراء الجزائري
نور الدين بدوي ،الذي يسعى لتهدئة الحراك الشعبي الرافض الستمرار
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ودائرته المقربة في الحكم ،بعدما رفضت 13
ً
نقابة مستقلة دعم مساعيه لتشكيل الحكومة الجديدة ،تمهيدا الختيار
شخصية «تقود ندوة وطنية لالنتقال السياسي».
وقال بوعالم عمورة أحد رؤساء نقابات قطاع التعليم إن النقابات لن
تجري مناقشات مع النظام ألنها تنتمي للشعب ،والشعب قال «ال للنظام».
ودعا المنسق العام لنقابة المجلس الوطني ألساتذة التعليم العالي
والبحث العلمي د .عبدالحفيظ ميالد ّ
السلطة في بالده إلجراء استفتاء
ّ
شعبي عــاجــل ،يـقـ ّـرر مــن خالله الشعب تفاصيل المرحلة التي يطمح
لدخولها مستقبال.
وأض ــاف« :تــم استدعائي مــن رئــاســة الحكومة ،هاتفيا ،طلبوا مني
ّ
في االجتماع التشاوري لتشكيل الحكومةّ ،وأصـ ّـروا علي كي
الحضور ّ
أحضر ،ولكنني رفضت بعد العودة للمكتب الوطني للنقابة».
وتابع« :من منطلق أننا دعمنا الحراك الشعبي ومن البداية ،نحن نرفض
تأجيل االنتخابات بطريقة غير دستورية ،حيث ال يوجد أي قوة في العالم
تعطي بوتفليقة الحق في ذلك».
وأفاد رؤساء نقابات بأنهم رفضوا الدخول في حوار عندما تواصل
بدوي معهم .وتعهد بدوي بإعالن تشكيل حكومة شاملة من التكنوقراط،
مطلع األسبوع الحالي ،لكن والدتها تعثرت في ظل استمرار التظاهرات
واالحتجاجات واإلضرابات ضد النظام ،الذي يهيمن عليه المحاربون
القدامى ،الذين شاركوا في حرب االستقالل عن فرنسا من  1954إلى ،1962
فضال عن العسكريين ورجال األعمال.
جاء ذلك بعد رفض أغلب األحزاب السياسية المشاركة في دعوة للحوار
أطلقها بدوي إلنهاء األزمة ،في ظل رفض االحتجاجات الشعبية التي تخرج
في تظاهرات منذ أكثر من ثالثة أسابيع ،مبادرات بوتفليقة الذي تراجع
عن الترشح لعهدة خامسة وأرجأ اجراء االنتخابات الرئاسية التي كانت
مقررة  18أبريل المقبل ألجل غير مسمى.
في غضون ذلك ،قال مسؤول بوزارة الخارجية إن من المتوقع أن يزور
ً
رمطان لعمامرة ،المعين حديثا في منصب نائب رئيس الوزراء ،عددا من
الدول بينها روسيا والصين وبعض دول االتحاد األوروبــي ،لتوضيح
األزمة في الجزائر.
بدوره ،وجه وزير الخارجية الجزائري األسبق األخضر اإلبراهيمي،

أمس ،رسالة إلى المتظاهرين ضد بوتفليقة ،واعتبر أن مطلب «ارحلوا
جميعا وفورا» ،هو ما تسبب في تدمير بلد كبير مثل العراق.
وقــال المفوض األممي السابق إن «المطالبة برحيل الجميع سهلة،
لكن تطبيقها صعب ،ألن الجزائر بحاجة إلى رجال يبقون على االستقرار
واألمن».
ً
ً
وتابع موجها حديثه للمحتجين« :أتــريــدون عــراقــا آخــر بالجزائر؟
صحيح أن الحالة الجزائرية مختلفة ،ولكن علينا الحذر».
ومضى اإلبراهيمي بقوله« :مطلب ارحلوا جميعا هو الذي دمر العراق،
ً
واألساتذة ورجال الشرطة ينتمون إلى اإلدارة ،هل يذهبون هم أيضا؟».
وتأتي تصريحات الدبلوماسي الجزائري المخضرم ،عقب تهديدات
سابقة لرئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى ،خالل رده على
تساؤالت نــواب البرلمان« :هكذا بــدأت األوض ــاع في سورية ،بالسلمية
والورد وانتهت بالدم».
من جانب آخر ،دعا أويحيى إلى االستجابة لمطالب المتظاهرين في
أقرب وقت ،لتجنيب الجزائر االنزالق.
وشدد أويحيى ،الذي يتزعم حزب التجمع الوطني الديمقراطي ،في
رسالة إلــى أعضاء الحزب ،أمــس ،على ضــرورة تقديم تنازالت من أجل
ً
إنقاذ الجزائر من المأزق الحالي ،مؤكدا في الوقت نفسه أن «ال السلطة
وال الحكومة أغلى من الجزائر» .ولفت إلى أن هذه التنازالت من شأنها أن
تقنع المعارضة بالمشاركة في الندوة الوطنية الجامعة السيادية ،التي
ستراجع الدستور ،وتسن قانون انتخابات جديد ،وتؤسس لهيئة مستقلة
لالنتخابات الرئاسية .وأكد أويحيى مشاركة حزبه في «الندوة الوطنية».
وفي وقت سابق ،أكد الناطق باسم حزب «جبهة التحرير» الحاكم ،حسين
خلدون ،مساء أمس األول ،أن الحزب لن يكون ضد الشعب .واقترح تشكيل
حكومة وحدة وطنية تنفذ ما ينتج عن الندوة الوطنية .أما عن االتهامات
للجبهة بأنها أصبحت من الماضي ،فقال خلدون« :نحن معتادون على
األصوات التي تطالب الجبهة بالذهاب إلى المتحف ،فهناك من راهن على
ً
زوالها منذ الثمانينيات ،لكنها صمام أمان للشعب الجزائر».والحقا ،أكد
رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح أن "المشاكل مهما تعقدت
لن تبقى دون حلول مناسبة ومالئمة ،ونؤمن أن هــذه الحلول تتطلب
التحلي بروح المسؤولية من أجل التوصل لها في أقرب وقت" .وأضاف أن
ً
الجيش يجب أن يكون مسؤوال عن إيجاد حلول لألزمة بأسرع ما يمكن.
(الجزائر -وكاالت)
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انضمام إيطاليا إلى «طريق الحرير»
يصدم الغرب
تتعلق بقواعد توفير الحماية للشركات
اإلي ـط ــال ـي ــة الـ ـت ــي ل ـه ــا ع ــاق ــات ت ـجــاريــة
مــع الـصـيــن .ويـنـظــر إل ــى جـيــراســي ،على
نطاق واسع ،على أنه يقف خلف المحور
«الصيني-اإليطالي».

عما قريب ،ستصبح إيطاليا أول دولة
عضو في مجموعة السبع لكبرى الدول
الصناعية في العالم تنضم إلى «مبادرة
ً
الحزام والطريق» الصينية ،مما أثار قلقا
في الواليات المتحدة وأوروبا.
وم ــن الـمـتــوقــع أن يـتــم تــوقـيــع مــذكــرة
تفاهم لدعم إيطاليا للمبادرة المعروفة
أيضا باسم «طريق الحرير» خالل زيارة
الرئيس الصيني تشي جين بينغ لروما
نهاية األسبوع الجاري.
و»مبادرة الحزام والطريق» هي مشروع
ضخم يتضمن إقامة شبكة بنية تحتية
وتجارية لتعزيز ربط الصين بدول وسط
وجـنــوب شــرق آسـيــا ،وأوروبـ ــا ،والـشــرق
األوســط وإفريقيا .ويشير «الـحــزام» إلى
النقل البري وطرق التجارة ،أما «الطريق»
فهو يشمل الربط بين الموانئ البحرية.
وتسعى الصين بالتحديد إلى تأسيس
ش ــراك ــات م ــع دول أخـ ــرى إلق ــام ــة مــوانــئ
وخطوط سكك حديدية ومحطات للطاقة،
إض ــاف ــة إل ــى تـعــزيــز ال ـعــاقــات مـعـهــا في
مجاالت التعليم والبحث العلمي والثقافة.
ويصف «مجلس العالقات الخارجية»،
وهــو مركز أبحاث أميركي رائــد« ،طريق
الحرير» بأنه «أكثر مشروعات االستثمار
طموحا فــي مـجــال البنية التحتية عبر
التاريخ».

ويوضح نيقوال كاساريني ،الخبير في
شؤون الصين بمركز «آي آيه آي» اإليطالي
ل ــأبـ ـح ــاث« :ال ـ ـقـ ــول إن م ــذك ــرة ال ـت ـفــاهــم
اقتصادية وتجارية بحتة ليس صادقا
مــن الـنــاحـيــة الـعـقـلـيــة .ي ــرى كــل شخص،
بداية من الصينيين ،توقيع المذكرة على
أنه إيماءة سياسية على موافقة إيطاليا»
على «مبادرة الحزام والطريق».
و«طـ ــريـ ــق الـ ـح ــري ــر» الـ ـ ــذي ك ـش ــف عـنــه
النقاب للمرة األولى في  2013هو مشروع
الرئيس الصيني ،الذي يرى فيه كثيرون
«حصان طروادة» الذي تسعى الصين من
خالله إ لــى توسيع نفوذها على صعيد
الجغرافيا السياسية فــي ا لـعــا لــم ،ماليا
واقتصاديا وعسكريا.
وترى الصين في المبادرة أداة لتحقيق
م ــزي ــد م ــن ال ـن ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــادي وت ـعــزيــز
ال ـع ــاق ــات ال ـت ـجــاريــة وتـنـصـيــب نفسها
زعيمة لقارة آسيا.

احتجاج اميركي

دبلوماسية الديون

وتشعر الــواليــات المتحدة واالتـحــاد
األوروبي بقلق إزاء التداعيات المحتملة
ف ــي ح ــال ان ـض ـمــام إيـطــالـيــا بــالـفـعــل إلــى
المبادرة الصينية العابرة للقارات ،حيث
س ـي ـس ـمــح ذل ـ ــك ل ـب ـك ـيــن ب ـتــوس ـيــع ن ـطــاق
وجودها ونفوذها في قلب أوروبا.
وغـ ـ ــرد ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم م ـج ـلــس األم ــن
الـقــومــي األم ـيــركــي غــاريــت مــاركـيــز على
موقع «تويتر» للتواصل االجتماعي ،أن
«الموافقة على مـبــادرة الـحــزام والطريق
تعطي شــرعـيــة لنهج الـصـيــن ال ـشــره في
مجال االستثمار ،ولن تجلب نفعا للشعب
اإليطالي».
واعتبر رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي
كــونـتــي ،أن االت ـفــاق مــع الـصـيــن سيكون
«اقتصاديا وتجاريا» تماما ،وليس له أي
تداعيات بالنسبة للسياسة الخارجية.
وق ــال كونتي فــي مقابلة مــع صحيفة
«كوريا ديال سيرا» اإليطالية ،إن المطروح
عـلــى الـطــاولــة هــو مــذكــرة تـفــاهــم ،وليس
اتفاقية دولية ملزمة ،وهي تضع «إطارا
لألهداف والمبادئ وأنماط التعاون في
إطــار مـبــادرة الـحــزام والطريق» .ونشرت
الصحيفة اإليـطــالـيــة نـسـخــة مــن مــذكــرة
التفاهم مع المقابلة.
وأعلن ميشيل جيراسي ،وزيــر الدولة
بـ ــوزارة التنمية االقـتـصــاديــة اإليـطــالـيــة
لصحيفة «ال ميساجارو» ،والذي يتحدث
لغة الماندرين الصينية ،إن مذكرة التفاهم

ويـنــدد مـعــارضــون ب ـ «م ـبــادرة الـحــزام
والطريق» ،حيث يرونها تمثل شكال من
أشكال «دبلوماسية الديون» ،فقد اضطرت
ســريــان ـكــا الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي إلـ ــى تسليم
موانئها للصين بعدما عجزت عــن دفع
ديــونـهــا لبكين .وانـسـحـبــت مــالـيــزيــا من
المشروع خشية عبء الديون.
وأشارت المفوضية األوروبية األسبوع
الماضي إلــى أن االسـتـثـمــارات الصينية
«كثيرا ما تتجاهل االستدامة االجتماعية
واالقتصادية والمالية ،وقد ينجم عنها
مستويات مرتفعة مــن الــديــون ،وتحول
ف ــي ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى األصـ ـ ــول والـ ـم ــوارد
االستراتيجية».

إيماءة سياسية

نجاح دعائي
ورغـ ـ ــم ذلـ ـ ــك ،أب ــرم ــت عـ ـش ــرات الـ ـ ــدول،
وب ـي ـن ـهــا  13دول ـ ــة ع ـض ــوة ف ــي االت ـح ــاد
األوروبــي من وسط القارة ،اتفاقيات مع
الصين لدعم «مبادرة الحزام والطريق».
ويقول كاساريني ،إن انضمام إيطاليا
للقائمة سيمثل «نجاحا دعائيا ال يقدر
بثمن» لبكين.
وتقول آليسيا أميغيني ،كبيرة محللي
ال ـش ــؤون اآلس ـيــويــة بـمــركــز «آي أس بي
آي» ال ـب ـح ـثــي ف ــي إي ـط ــال ـي ــا ،إن مــواف ـقــة
روما ستكون «نجاحا يعتز به» بالنسبة
للصين ،و«تحركا مثيرا للشقاق» بالنسبة

ألوروبا و»مجموعة شمال األطلسي».
وأضــافــت أميغيني أن توقيع الصين
اتفاقيات ثنائية مع دول أوروبية منفردة
يمثل جــزء ا من استراتيجية «فــرق تسد»
التي تقلل من مخاطر التعامل مع االتحاد
األوروبي كتكتل.
إذا لـمــاذا تقبل إيطاليا اتفاقا ثنائيا
مع الصين؟
يقول كاساريني إن هناك ثالثة أسباب:
األول هــو أن روم ــا تــأمــل زي ــادة ص ــادرات
المنتجات اإليطالية إلى السوق الصيني،
وتشديد الضوابط على تقليد البضائع
اإليطالية في الصين.
ثانيا ،تأمل روما تحت مظلة «مبادرة
ال ـح ــزام وال ـطــريــق» فــي ج ــذب الـمــزيــد من
االس ـت ـث ـم ــارات الـصـيـنـيــة إل ــى االق ـت ـصــاد
اإليطالي الذي يعاني االنكماش.
ثالثا ،في ظل المخاوف من أن تتعرض
إيطاليا لهجوم من االسواق المالية بسبب
ديونها الضخمة وتراجع معدالت االنتاج،
تــريــد الـحـكــومــة االيـطــالـيــة ضـمــانــات من
الـصـيــن بــأنـهــا يمكن أن تـشـتــري الــديــون
ال ـس ـيــاديــة اإلي ـط ــال ـي ــة ،ح ـتــى ف ــي أوقـ ــات
االضطرابات المالية.

مقامرة واضحة
وي ـ ـ ـقـ ـ ــول ك ـ ــاس ـ ــاريـ ـ ـن ـ ــي« :ال ت ـت ـض ـمــن
االتفاقية (مذكرة التفاهم) شيئا من هذا،
إنـهــا مـقــامــرة واض ـحــة :تـصــدر الحكومة
اإليطالية إيماءة ودودة إلى بكين ،أمال في
تنفيذ الوعود التي تتم خلف الكواليس».
وف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ف ـ ــإن ال ـث ـم ــن س ـي ـكــون
استعداء حلفاء روما التقليديين ،االتحاد
األوروبــي والواليات المتحدة ،كما يبدو
أن حــزب «الــرابـطــة» الشريك في االئتالف
الحاكم في إيطاليا يعيد التفكير بشأن
التقارب مع الصين.
ويقول ماتيو سالفيني ،زعيم الحزب
ونائب رئيس الوزراء« :ليس لدينا أحكام
م ـس ـب ـقــة ،ول ـك ـن ـنــا ف ــي م ـن ـت ـهــى الـ ـح ــذر»،
مـضـيـفــا« :ال نــر يــد أن نصبح مستعمرة
صينية».

زوبعة في فنجان
وحـ ـ ـ ــاول وزي ـ ـ ــر االقـ ـتـ ـص ــاد اإلي ـط ــال ــي
جيوفاني تريا ،وهو تكنوقراطي ،التقليل
من شأن الجدل حول مذكرة التفاهم مع
الصين على أنه مجرد «زوبعة في فنجان».
وأعربت أميغيني عن قناعتها بأن الضرر
قد وقع بالفعل ،وقالت« :سواء تم توقيع
الصفقة أو لم يتم ،لقد فقدنا احترامنا،
وسـنـكــون فــي عــزلــة داخ ــل أوروب ـ ــا ...إنها
اتفاقية ليست بال ثمن».
(روما ،بكين ـ ـ د ب أ)

دلبلا
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رﻳﺎﺿﺔ

ً
ﺟﻮزاك :اﻷزرق ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻌﺪد اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻨﻴﺒﺎل

ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

دﺷ ـ ـ ــﻦ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ـﺒ ـﻨ ــﺎ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ
اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟـﻘــﺪم ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ
اﻟـﺴــﺎدﺳــﺔ ﻣــﻦ ﻣـﺴــﺎء أﻣــﺲ ﻋﻠﻰ
ً
اﺳﺘﺎد ﻧﺎدي اﻟﺸﺒﺎب ،اﺳﺘﻌﺪادا
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻲ ﻧﻴﺒﺎل اﻟﻤﻘﺮرة ﻳﻮﻣﻲ
 ٢١و ٢٥اﻟ ـﺠ ــﺎري ﻓ ــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
ﺿﻤﻦ "اﻟﻔﻴﻔﺎ داي".
ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ  ٢٥ﻻﻋﺒﺎ،
وﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ إﺻﺎﺑﺎت أو
اﻋـ ـﺘ ــﺬارات ﻣــﻦ اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ
وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻﺧﺘﻴﺎر.
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ـﻬـ ـ ـﺘ ـ ــﻪ ،أﻛـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻣـ ـ ـ ــﺪرب
ﻣـﻨـﺘـﺨـﺒـﻨــﺎ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ اﻟ ـﻜــﺮواﺗــﻲ
روﻣـ ـﻴ ــﻮ ﺟ ـ ـ ــﻮزاك ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ
ﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋـ ــﻼم ﻋـﻠــﻰ ﻫﺎﻣﺶ
ﺗ ـ ـ ــﺪر ﻳ ـ ـ ــﺐ اﻷزرق أ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ،أن
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ،ﻣﺒﺮرا
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺗﺄﺛﺮوا ﺳﻠﺒﻴﺎ
ﻋﻘﺐ اﻟـﺨـﺴــﺎرة أﻣ ــﺎم اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﻫﺪاف ﻣﻦ دون رد.
ﺟﺪول اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻷوﻟﻤﺒﻲ
اﻟﻤﺒﺎراة

اﻟﻮﻗﺖ

 22ﻣﺎرس

ﺳﻮرﻳﺔ × ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
اﻟﻜﻮﻳﺖ × اﻷردن

5.15
8.15

 24ﻣﺎرس

ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن × اﻷردن
اﻟﻜﻮﻳﺖ × ﺳﻮرﻳﺔ

5.15
8.15

 26ﻣﺎرس

اﻷردن × ﺳﻮرﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ × ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن

5.15
8.15

وزاد ﺑ ـ ــﺄن "اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪادات
أﻣﺎم ﻧﻴﺒﺎل ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻦ
اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻨﺎﻫﺎ أﻣــﺎم اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
رﻏ ـ ــﻢ ﺗ ـ ـﻔـ ــﺎوت اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﻮى ﺑـﻴــﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
أن ﻣـ ــﺎ ﻳ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ داﺋ ـﻤ ــﺎ
ﺣ ـﺼ ــﺪ اﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﺎط ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺴـﻴــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﻧـﻤــﻂ واﺣ ــﺪ ﻣﻬﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺨﺼﻢ".
وﻋ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺳ ـ ـﺒ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻌ ـ ــﺐ ﻣ ــﻊ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ــﺐ اﻟ ـﻨ ـﻴ ـﺒ ــﺎﻟ ــﻲ ،أﺟـ ــﺎب
ﺟــﻮزاك" :ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر
ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻟﺘﻌﻮﻳﺪ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﺴــﻲ ﺑـﻌــﺪم
اﻻﺳﺘﻬﺘﺎر ﺑﺄي ﻣﻨﺎﻓﺲ ،واﻟﺴﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،واﻟﺜﺒﺎت
ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ﻣ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺪرﺳ ــﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﺮوﻳ ــﺔ أو ﻫ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻓــﺲ
اﻟــﺬي ﻧﻮاﺟﻬﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻨﺎ
ﺳـ ـﻨ ــﻮاﺟ ــﻪ ﺧـ ـ ــﻼل اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻔ ـﻴــﺎت
ﻣﺪارس ﻛﺮوﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ".
وﻋــﻦ ﻋــﺪم اﺧﺘﻴﺎره ﻻﻋﺒﻴﻦ
ﻣـ ـ ــﻦ ﻧ ـ ـ ـ ــﺎدي اﻟـ ـﺴ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ رﻏـ ــﻢ
أﻧـ ــﻪ ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ــﺪوري ،ﻃ ــﺎﻟ ــﺐ ﺟ ـ ــﻮزاك
اﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﺑـﻀــﺮورة ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻻﻋﺐ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎره.

إﺻﺪار ﺟﺪول اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬــﺔ اﺧـ ـ ــﺮى ،أﺻـ ــﺪرت

ﺟﻮزاك ﻳﻮﺟﻪ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻷول ﻟﻸزرق )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﻮرج رﻳﺠﻲ(
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟـﺨــﺎﻣـﺴــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ  ٢٢إﻟﻰ  ٢٦اﻟﺠﺎري،
ﺿ ـﻤــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻔ ـﻴــﺎت اﻟـﻤــﺆﻫـﻠــﺔ
ﻟـﻨـﻬــﺎﺋـﻴــﺎت ﻛ ــﺄس آﺳ ـﻴــﺎ ﺗﺤﺖ
 ٢٣ﺳﻨﺔ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،واﻟﻤﺆﻫﻠﺔ
ﺑ ــﺪورﻫ ــﺎ ﻷوﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻴــﺎد ﻃــﻮﻛـﻴــﻮ
 ،٢٠٢٠ﺟ ـ ـ ـ ــﺪول ا ﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎر ﻳ ــﺎت
اﻟﺴﺖ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﺟﺎﺑﺮ
اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.
وﺗﻔﺘﺘﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ٥.١٥
ﻣﺴﺎء اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﻤﺒﺎراة

ﻋﻘﻠﺔ :اﻷﺑﻴﺾ ﻳﻤﻠﻚ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺪوري
●

أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ

أﻛﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز اﻟﻜﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋﺎدل ﻋﻘﻠﺔ أن ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻳﻤﻠﻚ ﻗﺮار اﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﺑ ــﺎﻟ ــﺪوري اﻟـﻤـﻤـﺘــﺎز ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﻋﻠﻰ
ً
اﻟـ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ ،ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا إﻟ ـ ــﻰ أن اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة
ﺑﺎﻟﻼﻋﺒﻴﻦ وﺑﻘﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﻘﺎط
اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻐﺮض.
وﺑﻔﻮز اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻣﺲ اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺮ
ﺑﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ،رﻓﻊ اﻷﺑﻴﺾ رﺻﻴﺪه إﻟﻰ

 ٣٦ﻧﻘﻄﺔ ،وﺑﺎت ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ  ٤ﻧﻘﺎط ﻓﻘﻂ
ً
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ اﻟ ــﺪوري ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أي
ﺣﺴﺎﺑﺎت أﺧﺮى.
وﻗــﺎل ﻋﻘﻠﺔ إن أداء اﻷﺑﻴﺾ ﺗﺤﺴﻦ ﻓﻲ
ً
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻨﺼﺮ ﺑﺼﻮرة ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا
أن اﻷﻣـ ــﻞ ﻣ ـﻌ ـﻘــﻮد ﻋ ـﻠــﻰ ﺑـﻘـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎرﻳــﺎت
ﻟ ـﻠــﻮﺻــﻮل إﻟ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﻳــﺮﺿــﻲ اﻟ ـﻄ ـﻤــﻮح ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻴﺪ اﻷداء واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
وأﺿﺎف أن رﺑﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﺼﺮ ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ
ً
ﺳﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎراة ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻷﺑﻴﺾ واﺟﻪ

 ٣ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ دوري اﻟﻄﺎﺋﺮة
ﻳﺴﻌﻰ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ إﻟــﻰ ﻣــﻮاﺻـﻠــﺔ زﺣـﻔــﻪ ﻧـﺤــﻮ ﻗـﻤــﺔ اﻟ ــﺪوري
اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻠﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم
ﺿـﻴـﻔــﺎ ﺛـﻘـﻴــﻼ ﻋ ـﻠــﻰ ﻧ ـﻈ ـﻴــﺮه اﻟ ـﻘــﺎدﺳ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺻــﺎﻟــﺔ ﻓ ـﺠ ـﺤــﺎن ﻫــﻼل
اﻟﻤﻄﻴﺮي ،وﺗﺴﺒﻘﻬﺎ ﻣﺒﺎراﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎء ،ﺣﻴﺚ
ً
ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ اﻟﺠﻬﺮاء ،وﻳﺤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ،وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻷوﻟﻰ ،ﻳﺘﻄﻠﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑـ ١٤ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻠﻪ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﺰاﺋﻢ ،وإﺿﺎﻓﺔ ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺒﺎق اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑـ ١٣ﻧﻘﻄﺔ ،واﻟﺴﺎﻋﻲ ﻛﺬﻟﻚ
إﻟﻰ إﻳﻘﺎف ﺗﻘﺪم "اﻷﺑﻴﺾ" وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻈﻮﻇﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻷوﻟﻰ.
وﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻳﺨﺸﻰ "اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ" ،اﻟﻤﺘﺼﺪر ﺑـ ١٥ﻧﻘﻄﺔ
واﻟﺴﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺧﺴﺎرﺗﻪ أﻣﺎم اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
واﻻﺑﺘﻌﺎد ﺑﻘﻤﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺟﺂت اﻟﺠﻬﺮاء ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﺑـ ٨ﻧﻘﺎط،
واﻟﻄﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﺗﻨﻌﺶ آﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻬﺮوب ﻣﻦ ﺷﺒﺢ
اﻟﻬﺒﻮط ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
وﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻳﺒﺤﺚ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ،اﻟــﺮاﺑــﻊ ﺑ ــ ١٠ﻧـﻘــﺎط ،ﻋﻦ
ً
اﺳﺘﻌﺎدة ﻧﻐﻤﺔ اﻟﻔﻮز ﻣﺠﺪدا واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷﻣﺎن
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻷﺧﻴﺮ ﺑـ ٨ﻧﻘﺎط.

ً
ً
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎ ﺷﺮﺳﺎ ﺣﻘﻖ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻮط
اﻟﻤﺒﺎراة اﻷول ،إﻻ أن ﺧﺒﺮة اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ
ً
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺆﺛﺮا ﻟﺤﺴﻢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.
وﺷ ــﺪد ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴــﺲ ﺟـﻬــﺎز اﻟـﻜــﺮة ﻋﻠﻰ
أﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
أن اﻷﺑﻴﺾ ﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻷوﻟ ــﻰ ﻟـﻜــﺄس اﻷﻣ ـﻴــﺮ ،ﻷﻧــﻪ ﺣــﺎﻣــﻞ اﻟﻠﻘﺐ،
ً
ﻛ ــﺎﺷ ـﻔ ــﺎ ﻋ ــﻦ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎراة ودﻳـ ـ ــﺔ ﺳـﻴـﺨــﻮﺿـﻬــﺎ
اﻷﺑﻴﺾ أﻣﺎم اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ  ٢٣اﻟﺠﺎري.

ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ وﻗ ـﻴــﺮﻏ ـﻴــﺰﺳ ـﺘــﺎن ،ﺛﻢ
ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻊ
ﻧﻈﻴﺮه اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ  ،٨.١٥ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻳـﻠـﺘـﻘــﻲ  ٢٤ا ﻟـ ـﺠ ــﺎري ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ
ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن واﻷردن ﻓﻲ ،٥.١٥
ﺛــﻢ ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺴﻮري ﻓﻲ ،٨.١٥
وﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺎت
) ٢٦اﻟﺠﺎري( ،ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻷردﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ــﺐ ﺳـ ــﻮرﻳـ ــﺔ
ﻓ ــﻲ  ،٥.١٥و ﻳـﻠـﻌــﺐ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻘﻴﺮﻏﻴﺰي
ﻓﻲ .٨.١٥

وﻳـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺰ اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎز اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻲ،
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ،ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ اﻷردﻧ ـ ـ ـ ــﻲ ،إذ ﻳـﺘــﻢ
ﺗـﻜـﻠـﻴــﻒ اﻟــﻼﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ ﺑـﻤـﻬــﺎﻣـﻬــﻢ
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ،ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ أﺑﺮز
ﻧـ ـﻘ ــﺎط اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮة واﻟـ ـﻀـ ـﻌ ــﻒ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت
اﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮا.

»اﻟﻜﺮة« اﺟﺘﻤﻊ ﻣﻊ دﻳﻨﻜﻮ
ﻋ ـﻘــﺪ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة اﺗ ـﺤــﺎد
ً
اﻟﻜﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ

ﺣﺼﺪ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى )ﺳﻴﺪات( وﻓﺮﻳﻖ اﻟﺒﻮﻟﻴﻨﻎ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت "اﻟﻔﺮدي" ،أﻣﺲ اﻷول ،ﺳﺒﻊ ﻣﻴﺪاﻟﻴﺎت ﻣﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ دورة
اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟـ ١٥ﻟﻸوﻟﻤﺒﻴﺎد اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ.
ً
وﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت أﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى )ﺳﻴﺪات( ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ  ٢٥ﻣﺘﺮا )ﺟﺮي(
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻧﻮف ﻋﺒﺪاﻷﻣﻴﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺌﺘﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ أﺣﺮزت ﻣﻮاﻃﻨﺘﻬﺎ ﻓﺮح إﺳﻜﻨﺪر
اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓــﻲ ﻓﺌﺘﻬﺎ أ ﻳـﻀــﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻧﺘﺼﺎر اﻟﻌﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺪاﻟﻴﺔ ﺑﺮوﻧﺰﻳﺔ.
ً
وﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت  ٥٠ﻣﺘﺮا )ﺟﺮي( ﻓﺎزت اﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺮح اﺳﻜﻨﺪر
ﺑــﺎﻟـﻤـﻴــﺪاﻟـﻴــﺔ اﻟـﻔـﻀـﻴــﺔ وﻣــﻮاﻃ ـﻨ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻧ ـﺘ ـﺼــﺎر اﻟ ـﻌ ـﻤــﺮ ﺑــﺎﻟـﻤـﻴــﺪاﻟـﻴــﺔ
اﻟﺒﺮوﻧﺰﻳﺔ.
وﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺣﺼﺪ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻨﻎ ﺑﻔﺌﺔ "ﻓﺮدي" ﻣﻴﺪاﻟﻴﺔ
ذﻫﺒﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻼﻋﺐ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻤﺸﻤﻮم ،وأﺧﺮى ﻓﻀﻴﺔ
ﻟﻤﻮاﻃﻨﻪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺪواﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ.
وﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺒﻮﻟﻴﻨﻎ ﻟﻠﺴﻴﺪات اﺣﺮزت اﻟﻼﻋﺒﺔ ﻣﻬﺎ اﻟﺨﺸﺘﻲ
وﺷﺎح اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ،وﻓﻮزﻳﺔ اﻟﻌﺎزﻣﻲ وﺷﺎح اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎدس.
)ﻛﻮﻧﺎ(

أﻛـ ـ ــﺪ ﻣـ ـ ـ ــﺪرب ﻓـ ــﺮﻳـ ــﻖ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ،
اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮي ﺳـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ ﺣـ ـ ـﺠ ـ ــﺎزي،
أن "اﻷﺑ ـ ـﻴـ ــﺾ" اﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺪ ﺑــﺎﻟـﺸـﻜــﻞ
اﻟﻼﺋﻖ ﻟﺨﻮض ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﺑﻄﻮﻟﺔ
اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟـ ٢١ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ،
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺳ ـﺘ ـﻨ ـﻄ ـﻠــﻖ ﻏ ـ ــﺪا ،وﺳ ـﺘ ـﻘــﺎم
ﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺻـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻧـ ــﺎدي
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺣ ـﺘــﻰ اﻷول ﻣ ــﻦ أﺑــﺮﻳــﻞ
ً
اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ
اﻟﻘﻄﺮي ،اﻟﺬي اﻧﺘﻬﻰ أﻣﺲ ،ﺣﻘﻖ
أﻫﺪاﻓﻪ.
وأﺿﺎف" :ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺸﻬﺪ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺮﺳﺔ ،ﻟﻮﺟﻮد
ﻋ ــﺪد ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟ ـﻔــﺮق اﻟـﻤــﺮﺷـﺤــﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ ،وﺳﻨﻌﻤﻞ
ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻬﻮر ﺑﻤﺴﺘﻮى
ﻣﻤﻴﺰ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﻓﻀﻞ داﺋﻤﺎ".

اﺳـﺘـﻨـﻜــﺮت  ١٠أﻧــﺪﻳــﺔ ﻫ ــﻲ اﻟـﺴــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ واﻟ ـﺠ ـﻬــﺮاء
واﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ واﻟﺴﺎﺣﻞ وﻛﺎﻇﻤﺔ واﻟﻴﺮﻣﻮك
واﻟﺸﺒﺎب وﺑﺮﻗﺎن واﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺬي
أدﻟــﻰ ﺑــﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﺗـﺤــﺎد اﻟـﻜــﺮة ،رﺋﻴﺲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟـ ١٠ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﻟﻬﺎ" :ﻧﺴﺘﻨﻜﺮ ﻧﺤﻦ
أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺆول واﻟﻜﻼم ﻏﻴﺮ اﻟﻼﺋﻖ اﻟﺬي
ﺑــﺪر ﻣــﻦ رﺋـﻴــﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑــﺎﺗـﺤــﺎد اﻟ ـﻜــﺮة ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ،واﻟﺬي

ّ
ﺗﻌﺮض ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻘﺔ إﻟﻰ
أﺣــﺪ رؤﺳــﺎء اﻷﻧــﺪﻳــﺔ وﻋﻀﻮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد".
وﻛﺎن رﺋﻴﺲ ﻧﺎدي اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،اﻟﺸﻴﺦ
ﺗــﺮﻛــﻲ اﻟـﻴــﻮﺳــﻒ ،ﻗــﺪ اﻧـﺘـﻘــﺪ اﺧـﺘـﻴــﺎرات
اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎز اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ اﻷوﻟ ـﻤ ـﺒــﻲ
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻻﻋﺐ اﻟﺴﻤﺎوي ﻣﺤﻤﺪ
اﻟ ـﻬ ــﻮﻳــﺪي ﻣ ــﻦ ﺗـﺼـﻔـﻴــﺎت ﻛ ــﺄس آﺳـﻴــﺎ
ﺗﺤﺖ  ٢٣ﺳﻨﺔ ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي رﻓﻀﻪ
ﺻﻮ
اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ ،ﻣﻮﺟﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎداﺗﻪ ﻟﻠﻴﻮﺳﻒ.
رة
ﺿ
ﻮﺋﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎب اﺳﺘﻨ

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى )ﺳﻴﺪات( ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺎت

ﻣـﻘــﻮﻣــﺎت وإﻣـﻜــﺎﻧــﺎت ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺴﻬﻢ
ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮة اﻟﻔﺮﻳﻖ.
وﻓــﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،ﻳﻌﻘﺪ ﻓﻲ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﺼﺮ اﻟﻴﻮم اﺟﺘﻤﺎع
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق
ﻣـﻠ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﻮم ﻣ ــﻊ ﻣ ـﻨ ــﺪوﺑ ــﻲ اﻷﻧ ــﺪﻳ ــﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
أﻟ ـ ـ ــﻮان اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮق ،واﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد أﻫ ـﻠ ـﻴــﺔ
اﻟــﻼﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ ،ﻛـﻤــﺎ ﺳـﻴـﺸــﺮح رﺋـﻴــﺲ
ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟـﺤـﻜــﺎم اﻹﻣ ــﺎراﺗ ــﻲ ﺻﺎﻟﺢ
ﻋﺎﺷﻮر اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ.

 ٩أﻃﻘﻢ ﺣﻜﺎم
اﺧـ ـ ـﺘ ـ ــﺎرت ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﺎم ﻓــﻲ
اﻻﺗـﺤــﺎد اﻵﺳـﻴــﻮي  ٧أﻃـﻘــﻢ ﺣﻜﺎم

ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺠﺎزي

راﺑﺢ ﻏﺮﺑﻲ

ﻣــﻦ اﻟـﻴــﺎﺑــﺎن ،وﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ،
وإﻳـ ـ ـ ـ ــﺮان ،واﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻦ ،واﻷردن،
واﻟ ـ ـﻌـ ــﺮاق ،وﺳـﻠـﻄـﻨــﺔ ﻋ ـﻤ ــﺎن ،ﻛﻤﺎ

رﺷ ـ ــﺢ اﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﻲ ﻟـﻠـﻌـﺒــﺔ
ﻃﺎﻗﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ وﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ
ﻹدارة ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.

ﺳﻠﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﺰم اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ واﻗﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺐ
●

ﺻﺮاع ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﻮرج رﻳﺠﻲ(

اﻟﻴﻮﺳﻒ وﻋﻀﻮ اﻻﺗﺤﺎد ﻋﻠﻲ
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮر اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺲ ﻣـ ـﻨ ــﺢ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ
 ٥٠٠دﻳﻨﺎر ﻟﻜﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺒﺎراة ﻣﻦ
اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت
ﻛﺄس آﺳﻴﺎ ﺗﺤﺖ  ٢٣ﺳﻨﺔ.

 ١٠أﻧﺪﻳﺔ ﺗﺴﺘﻨﻜﺮ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ

ﺣﺠﺎزي :ﻧﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺪرج ...وﻏﺮﺑﻲ ﻳﺆﻛﺪ ﺣﻈﻮظ »اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ«
واﺧ ـﺘ ـﺘ ــﻢ ﺣـ ـﺠ ــﺎزي ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﻪ
ً
ﻗ ـ ــﺎﺋ ـ ــﻼ" :ﻫـ ــﺪﻓ ـ ـﻨـ ــﺎ واﺿ ـ ـ ـ ــﺢ وﻫ ــﻮ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ اﻵﺳـﻴــﻮي،
ﻟـﻜــﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣ ـﺘــﺪرج ووﻓــﻖ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺳﻴﻜﻮن
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻲ اﻟــﺪور اﻷول
واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺬﻫﺒﻲ ،ﺛﻢ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ".
وﻓـ ـ ــﻲ ﺗـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ ﻣـ ـﻤ ــﺎﺛ ــﻞ ،أﻛ ــﺪ
ﻣـ ــﺪرب ﻓــﺮﻳــﻖ ﻛــﺎﻇ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺠــﺰاﺋــﺮي
راﺑﺢ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ "اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ"
ﻟﺨﻮض ﻏﻤﺎر اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ،
ً
ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﻇﻬﻮر
ﻣﺸﺮف ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،رﻏﻢ
ﻏ ـﻴ ــﺎب اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺎت
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮات ﻃ ــﻮﻳـ ـﻠ ــﺔ،
ً
ﻣــﺆﻛــﺪا اﻣـﺘــﻼك اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ

اﻟ ــﻮدﻳ ــﺔ ﻣ ــﻊ ﻣ ـ ــﺪرب اﻟـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ
اﻷوﻟ ـﻤ ـﺒ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﺮواﺗ ــﻲ دﻳـﻨـﻜــﻮ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟ ـﻘ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ ،وﺗ ــﻮﺿ ـﻴ ــﺢ اﻟ ـﻤ ــﺪرب
أﺳـﺒــﺎب ﺿــﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ،
واﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ.
وﺣـ ـ ـ ــﺮص اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ ﺧ ــﻼل
اﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﻬــﺪﺋــﺔ اﻷﻣـ ــﻮر
ﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ ﻧ ـ ـ ـ ــﺎدﻳ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ
واﻟﻨﺼﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟـﺼــﺎدرة ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﺮﻳ ـﺤ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺰﻳــﻮﻧ ـﻴــﺔ
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﺮﻛﻲ

 ٧ﻣﻴﺪاﻟﻴﺎت ﻟﻠﻔﺮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻷوﻟﻤﺒﻴﺎد اﻟﺨﺎص

اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﺆﻫ ـﻠــﻪ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟ ـﻤ ــﺮدود
اﻟﻤﻄﻠﻮب ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺜــﻼﺛــﻲ اﻟ ـﺼ ــﺮﺑ ــﻲ ،اﻟـ ــﺬي ﺗﻢ
ﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻋـ ـﻠ ــﻰ دراﺳـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت
اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺟﻨﺤﺔ
أو اﻟﺪاﺋﺮة.
وﺑ ـ ـ ـ ّـﻴ ـ ـ ــﻦ أﻧـ ـ ـ ـ ــﻪ رﻏـ ـ ـ ـ ــﻢ ﺻـ ـﻌ ــﻮﺑ ــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﻳ ـ ـﻘـ ــﻊ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ
اﻟ ـﺒــﺮﺗ ـﻘــﺎﻟــﻲ ﻓ ــﻲ وﺟ ـ ــﻮد اﻟــﺪﺣ ـﻴــﻞ
اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺮي واﻟـ ـﺸ ــﺎرﻗ ــﺔ اﻹﻣـ ــﺎراﺗـ ــﻲ،
ﻓﺈن اﻟﺤﻈﻮظ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟـﻔــﺮق اﻟ ــ ٣ﻟﻠﺘﺄﻫﻞ ﻟـﻠــﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
وﻋـ ـ ــﻦ ﺗـ ـﻌ ــﺮض ﻻﻋـ ـﺒ ــﻪ ﻣ ـﻬ ــﺪي
اﻟ ـﻘــﻼف ﻟــﻼﺻــﺎﺑــﺔ ،أﻛ ــﺪ أن ﻏﻴﺎب
اﻟ ـﻘ ــﻼف ﻋ ــﻦ "اﻟ ـﺒــﺮﺗ ـﻘــﺎﻟــﻲ" ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺧ ـﺴ ــﺎرة ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ اﻣـﺘــﻼﻛــﻪ

٣٣

ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ

اﻗ ـ ـﺘـ ــﺮب اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻷول ﻟـ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـﺴ ـﻠ ــﺔ ﺑ ـﻨ ــﺎدي
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣ ــﻦ ﺣـﺴــﻢ ﻟـﻘــﺐ اﻟـ ـ ــﺪوري اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘــﺎز ،ﺑﻌﺪ
ﻓﻮزه ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ٧٩-٨٦ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ ﻳﻮﺳﻒ
اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﺑﻨﺎدي ﻛﺎﻇﻤﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ
ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،واﻟـﺘــﻲ ﺷﻬﺪت ﻓــﻮز اﻟﺠﻬﺮاء ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺒﺎب  ٧١-٨١وﻛﺎﻇﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﻳﻦ .٦٤-٨٤
وﺑﻬﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺣﺎﻓﻆ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﺪارﺗﻪ

ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑــﺮﺻـﻴــﺪ  ١٦ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﻳﻠﻴﻪ اﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ ١٤
ﻧﻘﻄﺔ ،ﺛﻢ ﻛﺎﻇﻤﺔ  ،١٣واﻟﺠﻬﺮاء  ،١٢ﻳﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮﻳﻦ ،٩
ً
وأﺧﻴﺮا اﻟﺸﺒﺎب  ٨ﻧﻘﺎط.
وﻳ ـﻘــﺎم اﻟـ ــﺪوري اﻟـﻤـﻤـﺘــﺎز ﻣــﻦ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﻋـﻠــﻰ ١٠
ً
ﻣﺮاﺣﻞ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻮج اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷﻛﺜﺮ ﺟﻤﻌﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎط
ﺑﻠﻘﺐ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ،
وﺑ ــﺬﻟ ــﻚ ﻳ ـﺤ ـﺘــﺎج اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ إﻟ ــﻰ ﻓ ــﻮز واﺣـ ــﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺒﺎراﺗﻴﻦ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺘﻴﻦ ﻟﻪ أﻣﺎم ﻛﺎﻇﻤﺔ واﻟﺠﻬﺮاء،
ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻠﻘﺐ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ.

ﻜﺎر اﻻﻧﺪﻳﺔ

 ٣ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺴﻴﺪات
ﻳﺨﻮض ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻴــﺪات ﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـﻘ ــﺪم ﺛــﻼث
ﻣـ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت ﺗ ـﺠــﺮﻳ ـﺒ ـﻴــﺔ ﺿـﻤــﻦ
اﺳ ـﺘ ـﻌــﺪاداﺗــﻪ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ
ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﻲ  ٣١اﻟﺠﺎري
و ٣أﺑــﺮﻳــﻞ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،ﺛــﻢ ﻳﻠﻌﺐ
ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻳﻮم
 ٦ﻣﻨﻪ.
وأﻛﺪت ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻜﺮة
اﻟـﻨـﺴــﺎﺋـﻴــﺔ ﻓــﺎﻃـﻤــﺔ ﺣ ـﻴــﺎت ،أن
اﻧ ـﻄــﻼﻗــﺔ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ
ﺑ ـﻤ ـﻨــﺰﻟــﺔ ﺗ ـﺤــﻮﻳــﻞ اﻟ ـﺤ ـﻠــﻢ إﻟــﻰ
واﻗـ ـ ــﻊ ،وﺧ ـ ــﻮض  ٣ﻣ ـﺒــﺎرﻳــﺎت
ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﻘﺎدم أﻓﻀﻞ.

٣٤
رﻳﺎﺿﺔ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻳﻤﻀﻲ ﺑﺜﺒﺎت ﻧﺤﻮ اﻟﻠﻘﺐ ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ راﺋﻌﺔ ﻟﻤﻴﺴﻲ
دلبلا
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ﺑﻔﻀﻞ ﺛﻼﺛﻴﺔ راﺋﻌﺔ ﻟﻨﺠﻤﻪ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ،
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟـ ٢٨ﻣﻦ اﻟﺪوري
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﻣﻀﻰ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺑﺜﺒﺎت ﻧﺤﻮ اﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﺑﻠﻘﺒﻪ ﺑﻄﻼ ﻟﻠﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.

ﻣﻀﻰ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺑﺜﺒﺎت ﻧﺤﻮ
اﻻﺣـﺘـﻔــﺎظ ﺑﻠﻘﺒﻪ ﺑﻄﻼ ﻟـﻠــﺪوري
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،وﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﺗ ـﻜــﺮار ﺳـﻴـﻨــﺎرﻳــﻮ  2009و2015
ﺑ ــﺈﺣ ــﺮاز اﻟ ـﺜــﻼﺛ ـﻴــﺔ ،ﺑ ـﻔ ــﻮزه ﻋﻠﻰ
ﻣﻀﻴﻔﻪ رﻳﺎل ﺑﻴﺘﻴﺲ  1-4ﺑﻔﻀﻞ
ﺛﻼﺛﻴﺔ راﺋﻌﺔ ﻟﻨﺠﻤﻪ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﻟ ـﻴــﻮﻧ ـﻴــﻞ ﻣ ـﻴ ـﺴــﻲ ،ﻓ ــﻲ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟــﺪوري
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﺑ ـﻌــﺪ أن ﺳـﻘــﻂ ذﻫ ــﺎﺑ ــﺎ ﻋﻠﻰ
أرﺿﻪ أﻣﺎم اﻟﻨﺎدي اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ 3-4
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ،ﻛﺎن
ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ ﻋــﺎزﻣــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺛ ــﺄره ،واﻹﻓ ــﺎدة ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ
ﻣ ــﻦ ﺳ ـﻘ ــﻮط ﻣ ــﻼﺣ ـﻘ ــﻪ أﺗـﻠـﺘـﻴـﻜــﻮ
ﻣﺪرﻳﺪ اﻟﺴﺒﺖ أﻣﺎم أﺗﻠﺘﻴﻚ ﺑﻠﺒﺎو
ﺻـﻔــﺮ ،2-ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟـﻔــﺎرق اﻟــﺬي
ﻳﻔﺼﻠﻪ ﻋﻦ ﻧﺎدي اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻰ
 10ﻧﻘﺎط.
وﻧﺠﺢ رﺟﺎل اﻟﻤﺪرب إرﻧﺴﺘﻮ
ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي ،اﻟﻘﺎدﻣﻮن ﻣﻦ اﻧﺘﺼﺎر
ﻛـ ــﺎﺳـ ــﺢ اﻷرﺑـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎء ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻟ ـﻴ ــﻮن
اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ــﻲ  1-5ﻓ ــﻲ اﻳـ ـ ــﺎب ﺛـﻤــﻦ
ﻧ ـﻬــﺎﺋــﻲ دوري أﺑ ـﻄ ــﺎل أوروﺑـ ـ ــﺎ،
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺘﻐﺎﻫﻢ واﻻﻗﺘﺮاب
ﺧ ـﻄــﻮة اﺿــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻻﺣـﺘـﻔــﺎظ
ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ،ﻋﻠﻰ أﻣﻞ ﺗﻜﺮار ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ
 2009و 2015ﺣﻴﻦ ﺗﻮج ﺑﺎﻟﺪوري
واﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﺄس اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ـﻴــﻦ ودوري
اﻷﺑﻄﺎل.
ووﺻ ــﻞ اﻟ ـﻨ ــﺎدي اﻟـﻜــﺎﺗــﺎﻟــﻮﻧــﻲ
اﻟـ ـ ــﻰ ﻧ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ ﻣ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﺄس
ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺴﺎدس ﺗﻮاﻟﻴﺎ ،وﻳﺄﻣﻞ
اﻟ ـﻔــﻮز ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ﻟـﻠـﻤــﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﺣﻴﻦ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ ﻓﻲ
 25ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
ﻋـﻘـﺒـﺘــﻪ اﻟ ـﺘــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻧ ـﺤــﻮ ﻣ ـﺤــﺎوﻟــﺔ

اﻟﻔﻮز ﺑﻠﻘﺐ دوري اﻷﺑﻄﺎل ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ  2015واﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
وﻳـ ــﺪﻳـ ــﻦ ﺑ ــﺮﺷ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺔ ﺑ ـﻔ ــﻮزه
اﻟ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ اﻟ ــﻰ
ﻣ ـﻴ ـﺴ ــﻲ ،اﻟـ ـ ــﺬي ﻣ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـﻄــﺮﻳــﻖ
أﻣﺎﻣﻪ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻫــﺪف اﻟﺘﻘﺪم
ﻓــﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  18ﻣــﻦ رﻛﻠﺔ ﺣﺮة
راﺋـ ـﻌ ــﺔ ،ﺛ ــﻢ ﺿ ــﺮب ﻣ ـﺠ ــﺪدا ﻓﻲ
اﻟ ــﺪﻗ ـﻴ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ
ﺑ ــﺪل اﻟ ـﻀــﺎﺋــﻊ ﻟ ـﻠ ـﺸــﻮط اﻷول،
ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺮﻳﺮة راﺋﻌﺔ ﺑﺎﻟﻜﻌﺐ ﻣﻦ
اﻷوروﻏﻮﻳﺎﻧﻲ ﻟﻮﻳﺲ ﺳﻮارﻳﺰ.
ووﺟ ـ ــﻪ ﺑــﺮﺷ ـﻠــﻮﻧــﺔ اﻟ ـﻀــﺮﺑــﺔ
اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﻟﺒﻴﺘﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺿــﺎف ﻟﻮﻳﺲ
ﺳ ــﻮارﻳ ــﺰ اﻟ ـﻬ ــﺪف اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ ﺑﻌﺪ
ﻣـﺠـﻬــﻮد ﻓـ ــﺮدي راﺋـ ــﻊ وﻓــﺎﺻــﻞ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺮاوﻏ ــﺔ ،ﻗـﺒــﻞ أن ﻳـﺴــﺪد
ﻋﻠﻰ ﻳﻤﻴﻦ اﻟﺤﺎرس ﺑﺎو ﻟﻮﺑﻴﺰ
) ،(63راﻓ ـﻌ ــﺎ رﺻ ـﻴ ــﺪه اﻟ ــﻰ 18
ﻫ ــﺪﻓ ــﺎ ﺧ ـﻠــﻒ ﻣـﻴـﺴــﻲ ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة
ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻬﺪاﻓﻴﻦ.
وﺑـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺪف ،أﺻـ ـﺒ ــﺢ
ﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻮارﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺰ أﻓ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ــﻞ ﻫـ ـ ـ ـ ــﺪاف
أوروﻏﻮﻳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪوري
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ دﻳﻴﻐﻮ
ﻓﻮرﻻن ) 128ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ(.
وﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﻠﺺ ﻟﻮرﻳﻦ ﻣﻮرون
اﻟﻔﺎرق ﻟﺒﻴﺘﻴﺲ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة راﺋﻌﺔ
ﻣــﻦ ﻣـﺸــﺎرف اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ) ،(82رد
ﻣﻴﺴﻲ ﺑﻬﺪﻓﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺬي ﺟﺎء
ﻣﻦ ﻛﺮة ﻣﺬﻫﻠﺔ ﻟﻌﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺪود
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ "ﺳﺎﻗﻄﺔ" ﻓﻮق
اﻟـ ـﺤ ــﺎرس ﺑ ــﺎو ﻟــﻮﺑ ـﻴــﺰ ﻓ ــﺎرﺗ ــﺪت
ﻣﻦ اﻟﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻰ اﻟﺸﺒﺎك )،(85
راﻓﻌﺎ رﺻﻴﺪه اﻟﻰ  29ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ
ﺻﺪارة ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺪاﻓﻲ اﻟﺪوري،
و 39ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﺬا
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ﻣﻴﺴﻲ ﻧﺠﻢ اﻟﺒﺮﺷﺎ ﻳﺴﺪد رﻛﻠﺔ ﺣﺮة أﻣﺎم ﺑﻴﺘﻴﺲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺎء
ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﻟﻴﻮن.
ووﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﻒ ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻬ ـ ــﻮر ﺑ ـﻴ ـﺘ ـﻴ ــﺲ
وﺻ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻖ ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﻲ اﻋ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاﻓـ ـ ــﺎ
ﺑ ـﻤ ــﻮﻫ ـﺒ ـﺘ ــﻪ وأﻫـ ـ ــﺪاﻓـ ـ ــﻪ اﻟ ــﺮاﺋـ ـﻌ ــﺔ،
وﻫــﻮ أﻣــﺮ "ﻟــﻢ أﺧـﺘـﺒــﺮه ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ" ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﺷﺎر اﻟﻨﺠﻢ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻘﺎء ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
"أﻋﺘﻘﺪ أن رد ﻓﻌﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻛﺎن
ﺟـﻤـﻴــﻼ ،أﺷـﻜــﺮﻫــﻢ ﻋـﻠــﻰ ذﻟ ــﻚ .إﻧــﻪ
ﻓ ــﻮز ﺟ ـﻤ ـﻴــﻞ .ﺧــﺮﺟ ـﻨــﺎ ﺑــﺎﻟـﻌــﻼﻣــﺔ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﺮﻓﻊ
اﻟﻔﺎرق ﻣﻊ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ".
واﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺮ أن ﺑــﺮﺷ ـﻠــﻮﻧــﺔ واﺟ ــﻪ

"ﻓــﺮﻳـﻘــﺎ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟـﻴــﺪا ﻣــﻊ اﻟـﻜــﺮة
ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺘﻴﺲ وﻳﺒﻨﻲ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻣﻦ
اﻟﺨﻠﻒ .أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻤﺪرب ﺧﻄﻂ
ﺟﻴﺪا ﻟﻠﻤﺒﺎراة ...ﻳﺠﺐ أن ﻧﻜﻮن
ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم
اﻟﻘﺎدﻣﺔ".
أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻠـﻔــﺎرق وﺗﻮﺟﻪ
اﻟ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎدي اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﺎﺗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻮﻧ ـ ــﻲ ﻧ ـﺤ ــﻮ
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ،ﻗﺎل ﻣﻴﺴﻲ "ﻛﻞ
ﺷــﻲء ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ،
ﻣﺎزال ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت،
ﻟﻜﻦ ﻓﺎرق اﻟﻌﺸﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺒﻴﺮ".
وﻛــﺎد ﻣﻴﺴﻲ ﻳﺨﺘﺘﻢ اﻟﻤﺒﺎراة
ﺑﻬﺪف راﺑﻊ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺮﺗﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ

ﺳﺘﻴﻦ :ﻣﺤﻈﻮظ ﺑﻮﺟﻮدي ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ
ﺳﺘﻴﻦ

أﻋـ ـ ـ ــﺮب اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻲ ﻟـ ـﻨ ــﺎدي
رﻳـ ـ ـ ــﺎل ﺑ ـﻴ ـﺘ ـﻴ ــﺲ اﻹﺳ ـ ـﺒـ ــﺎﻧـ ــﻲ ﻟ ـﻜ ــﺮة
اﻟ ـﻘ ــﺪم ،ﻛــﻮﻳـﻜــﻲ ﺳـﺘـﻴــﻦ ،ﻋ ــﻦ أﺳـﻔــﻪ
ﻟ ـﺨ ـﺴــﺎرة ﻓــﺮﻳ ـﻘــﻪ  4-1أﻣـ ــﺎم ﺿﻴﻔﻪ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة
ا ﻟـﺘــﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﺑـﻴــﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﺿﻤﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
)اﻟﻠﻴﻐﺎ( ،وﺷﻬﺪت ﺗﺄﻟﻖ ﻧﺠﻢ اﻟﻨﺎدي
اﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻮﻧ ــﻲ ،اﻷرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﻨ ــﻲ ﻟـﻴــﻮﻧـﻴــﻞ
ﻣﻴﺴﻲ.
وﻗــﺎل ﺳﺘﻴﻦ" :ﺧﻄﻄﻨﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎراة ﺑﻨﻔﺲ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺎض ﺑﻬﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺒﺎراة
اﻷوﻟ ـ ـ ـ ــﻰ .ﻛ ـ ــﺎن اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﺟـ ـﻴ ــﺪا إﻟ ـ ــﻰ ﺣــﺪ
ﻛﺒﻴﺮ ،وﺗﺼﺪﻳﻨﺎ ﻟﻠﻬﺠﻤﺎت اﻟﻤﺮﺗﺪة،
واﺳـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮذﻧ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﺮة ،وﻗ ـﻤ ـﻨــﺎ
ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺠﻴﺪة ،ﺣﺘﻰ
ﺟﺎء اﻟﻬﺪف اﻷول ﻣﻦ رﻛﻠﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ".
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف" :ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻨــﺎ أن ﻧـﻌـﺘــﺮف
ﺑــﺄﻧـﻬــﻢ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﻗ ــﻮة ﻫــﺎﺋـﻠــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻬﺠﻮم .اﻟﻤﺆﻟﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ أﻧﻨﺎ ﻟﻢ

ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي :اﻟﻤﺒﺎراة ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﻮﻳﺔ
ﺷﺪد إرﻧﺴﺘﻮ ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻋﻘﺐ اﻧﺘﺼﺎر ﻓﺮﻳﻘﻪ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ رﻳﺎل ﺑﻴﺘﻴﺲ ) ،(1 - 4أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟـ28
ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻐﺎ ،ﻋﻠﻰ "أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎرة أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ"،
اﻟﻮﺻﻴﻒ ،إذ إن اﻟﻔﺎرق أﺻﺒﺢ ﺣﺎﻟﻴﺎ  10ﻧﻘﺎط ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
وذﻛﺮ اﻟﻤﺪرب اﻟﺒﺎﺳﻜﻲ أﻧﻪ "ﺗﺘﺒﻘﻰ  30ﻧﻘﻄﺔ" ،وﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ "ﺗﻮﺧﻲ
ً
اﻟﺤﺬر" ،إﻻ أﻧﻪ وﺻﻒ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺑـ"اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺟﺪا" ،وﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺟﺎءت
أﻣﺎم ﻣﻨﺎﻓﺲ "ﻛﺎن ﻳﻌﺮف أﻧﻪ ﺳﻴﻄﺒﻖ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،وﺳﻴﻘﺪم ﻣﺒﺎراة
ﻣﻜﺜﻔﺔ وﻗﻮﻳﺔ" ،وﻟﻬﺬا ﻓﻀﻞ "اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻻﻋﺒﻴﻪ"؛ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻣﺎ ﺣﺪث
ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة اﻟﺪور اﻷول واﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﻗﻠﺐ "اﻟﻜﺎﻣﺐ ﻧﻮ" ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ).(3-4
وأﻛﺪ ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻋﻘﺐ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي اﺣﺘﻀﻨﻪ ﻣﻠﻌﺐ
"ﺑﻴﻨﻴﺘﻮ ﻓﻴﺎﻣﺎرﻳﻦ" ،أن ﻓﺮﻳﻘﻪ "ﺷﻜﻞ ﺧﻄﻮرة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣــﺮة ﻛﺎن
ﻳﺘﺨﻄﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻤﻠﻌﺐ" ،وأن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻠﻌﺐ ﻛﺎن
ﻓﻌﺎﻻ "ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺠﻬﻮد اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ واﻷﻫــﺪاف اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﻟﻤﻴﺴﻲ"،
اﻟﺬي "ﺗﺼﺒﺢ اﻷﻣﻮر ﺳﻬﻠﺔ ﺟﺪا ﻓﻲ وﺟﻮده".
ورﻏﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻔﺎؤل داﺧﻞ أروﻗﺔ اﻟﺒﻼوﻏﺮاﻧﺎ ،ﻓﺈن ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي َﻧﺒﻪ ﻋﻠﻰ
أﻧﻪ "دون اﻟﻔﻮز ﺑﺄي ﻟﻘﺐ ،ﻣــﺎزال ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻜﺮ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ" وﻻ
)إﻓﻲ(
ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺣﺴﻢ ﻟﻘﺐ اﻟﻠﻴﻐﺎ.

ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي

ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘــﺎﺋــﻢ اﻷﻳ ـﻤ ــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟـﺜــﻮاﻧــﻲ
اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺷـ ـﻬ ــﺪت اﺻ ــﺎﺑ ــﺔ
ﻟﻮﻳﺲ ﺳﻮارﻳﺰ ﻓﻲ رﺑﻠﺔ ﺳﺎﻗﻪ.

ﻣﻴﺴﻲ :اﻟﻠﻘﺐ ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻢ ﺑﻌﺪ
أﻛـ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺠـ ــﻢ اﻷرﺟـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻨ ــﻲ
ﻟـﻴــﻮﻧـﻴــﻞ ﻣـﻴـﺴــﻲ ،ﺑـﻌــﺪ اﻟـﺜــﻼﺛـﻴــﺔ
"ﻫــﺎﺗــﺮﻳــﻚ" ،اﻟﺘﻲ ﻗــﺎد ﺑﻬﺎ ﻓﺮﻳﻘﻪ
ﻟﺪك ﺷﺒﺎك ﻣﻀﻴﻔﻪ رﻳﺎل ﺑﻴﺘﻴﺲ،
أن ﻓﺮﻳﻘﻪ "ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻢ ﻟﻘﺐ اﻟﻠﻴﻐﺎ
ﺑ ـﻌ ــﺪ" ،رﻏ ــﻢ ازدﻳـ ـ ــﺎد اﻟـ ـﻔ ــﺎرق ﻣﻊ
ﻣﻼﺣﻘﻪ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣــﺪر ﻳــﺪ ﻟﻌﺸﺮ
ﻧﻘﺎط.

وأﺷــﺎر ﻣﻴﺴﻲ "اﻷﻣــﺮ ﻳﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺤﺴﻢ ﺷﻴﺌﺎ
ﺑـ ـﻌ ــﺪ .ﻣ ــﺮرﻧ ــﺎ ﺑ ـﻤ ــﻮاﻗ ــﻒ ﺻـﻌـﺒــﺔ
ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮة .ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣــﻮاﺻ ـﻠــﺔ اﻟﻠﻌﺐ
ﺑـﻨـﻔــﺲ ﻣـﺴـﺘــﻮى ﻣ ـﺒ ــﺎراة اﻟ ـﻴــﻮم،
دون اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ أي ﻧﻘﺎط".
وﻗــﺎل ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺼــﺪد "أﺷﻜﺮ
اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻋﻠﻰ رد ﻓﻌﻠﻬﺎ .داﺋﻤﺎ
ﻣــﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺤﻈﻰ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ راﺋﻌﺔ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻧﺄﺗﻲ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻫﻨﺎ".
وﺷـ ـ ـ ـ ــﺪد ﻫـ ـ ـ ـ ــﺪاف اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ
ﺑﺮﺻﻴﺪ  29ﻫﺪﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻮره
ﺑـ"اﻟﺴﻌﺎدة" ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻸﻫﺪاف
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺳـ ـﺠـ ـﻠـ ـﻬ ــﺎ ،وﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ أﻳ ـﻀ ــﺎ

ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ "اﻧـﺘـﺼــﺎر ﻛ ــﺎن ﻣﻬﻤﺎ"،
ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺑ ـﻌــﺪ ﺳ ـﻘ ــﻮط أﺗـﻠـﺘـﻴـﻜــﻮ
ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ ﻳ ــﺪ أﺛـﻠـﺘـﻴــﻚ ﺑـﻠـﺒــﺎو
) (2-0اﻟﺴﺒﺖ ،و"ﻛﺎن أﻣﺎم اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻓﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻔﺎرق".
ﻛـﻤــﺎ أﺛـﻨــﻰ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟـﺒــﻼوﻏــﺮاﻧــﺎ
ﻋـﻠــﻰ أداء اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ أﻣ ــﺎم ﻣﻨﺎﻓﺲ
ﺻ ـﻌــﺐ ﻣ ـﺜــﻞ ﺑـﻴـﺘـﻴــﺲ" .اﻟ ـﻤ ــﺪرب
ﻗﺮأ اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﻴﺪة ،وﻟﻢ
ﻧ ــﻮاﺟ ــﻪ ﻣ ـﺘ ــﺎﻋ ــﺐ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة .ﻳـﺠــﺐ
اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ،
ﻷن اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺣﺎﺳﻤﺔ،
وﻳﺠﺐ أن ﻧﻜﻮن ﻓﻲ أﺗﻢ اﺳﺘﻌﺪاد
ﻟﻬﺎ".

اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺗﺒﻌﺪ ﺳﻮارﻳﺰ
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ

ﻧﺘﺤﻞ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻠﻴﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة
اﻟﺬﻫﺎب".
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ اﻟ ـﻤ ــﺪرب اﻹﺳ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ" :داﺋ ـﻤ ــﺎ ﻣﺎ
ﺗﻨﻘﺼﻨﺎ أﺷﻴﺎء ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻠﻌﺐ ﺿﺪ ﻓﺮﻳﻖ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻌﻴﻮب ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ،ﻟﻜﻦ
أﻋ ـﺘ ـﻘــﺪ أﻧ ـﻨ ــﺎ ﻗـﻤـﻨــﺎ ﺑــﺎﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻷﺷ ـﻴ ــﺎء
اﻟـ ـﺠـ ـﻴ ــﺪة .أﺣ ـ ـ ــﺎول أن أﻓـ ـﻜ ــﺮ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺠــﺎﻧــﺐ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ .اﻟﻤﺒﺎراة ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ،
ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ".
وﺗﻄﺮق ﻣﺪرب رﻳﺎل ﺑﻴﺘﻴﺲ إﻟﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻋ ــﻦ اﻟـﺘـﺼـﻔـﻴــﻖ اﻟـ ـﺤ ــﺎر ﻟـﺠـﻤــﺎﻫـﻴــﺮ ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ
ﻟﻤﻴﺴﻲ ،اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﻫﺪاف )ﻫﺎﺗﺮﻳﻚ(
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻈﻮظ
ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻨﺠﻢ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﺒﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﺄﻟﻘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺬﻫﻞ.
واﺧﺘﺘﻢ" :ﻛﻨﺖ ﻣﺤﻈﻮﻇﺎ ﺑﻮﺟﻮدي ﻓﻲ
ﺣـﻘـﺒــﺔ ﻫ ــﺬا اﻟ ــﻼﻋ ــﺐ ،اﻟ ــﺬي ﻳ ـﻘــﺪم ﻣﺴﺘﻮى
ﻣــﺬﻫــﻼ ،إﻧ ــﻪ راﺋ ــﻊ ،إﻧ ــﻪ ﻻﻋ ــﺐ ﻛﺒﻴﺮ وﻗ ــﺎدر
وﺣﺪه ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت".
)د ب أ(

ﻛﺸﻒ ﻧﺎدي ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،أﻣﺲ،
أن ﻣﻬﺎﺟﻤﻪ اﻷوروﻏﻮاﻳﺎﻧﻲ ﻟﻮﻳﺲ ﺳﻮارﻳﺰ
ﺳﻴﻐﻴﺐ ﻋــﻦ اﻟـﻤــﻼﻋــﺐ  15ﻳــﻮﻣــﺎ ﺑــﺪاﻋــﻲ
ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاء ﻓﻲ اﻟﻜﺎﺣﻞ ،أﺻﻴﺐ ﺑﻪ
ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﻓﺎز ﺑﻬﺎ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻷﺣﺪ
 4-1ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ رﻳﺎل ﺑﻴﺘﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم "اﻟﻠﻴﻐﺎ".
وﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﻫــﺬا ،ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺘﺨﻠﻒ
ﺳـ ــﻮارﻳـ ــﺰ ﻋـ ــﻦ اﻻﻧـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎم إﻟ ـ ــﻰ ﺻ ـﻔــﻮف
ﻣﻨﺘﺨﺐ أوروﻏﻮاي ،اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﺨﻮض
ﻣـﻨــﺎﻓـﺴــﺎت ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ ﻛ ــﺄس اﻟـﺼـﻴــﻦ اﻟــﻮدﻳــﺔ
ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺑ ـ ــﺮﺷـ ـ ـﻠ ـ ــﻮﻧ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺎن ﻟ ـ ــﻪ:
"اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺘﻲ أﺟــﺮﻳــﺖ ﺻﺒﺎح أﻣﺲ
أﺛﺒﺘﺖ أن ﻟﻮﻳﺲ ﺳــﻮارﻳــﺰ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻮاء
ﻓﻲ اﻟﻜﺎﺣﻞ اﻷﻳﻤﻦ ،ﺳﻴﻐﻴﺐ ﻣﺪة ﺗﺘﺮاوح
ﺑﻴﻦ  10و 15ﻳﻮﻣﺎ".

وأﻛﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ أن ﺳﻮارﻳﺰ ﺳﻴﺨﻮض
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﻨﺎدي اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ ،وأﻧﻪ
ﻟــﻦ ﻳﻨﻀﻢ ﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ أوروﻏ ــﻮاي
اﻟـ ـ ــﺬي ﺳ ـﻴ ـﺨ ــﻮض ﺧـ ــﻼل ﻓ ـﺘ ــﺮة اﻟ ـﺘــﻮﻗــﻒ
اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس
اﻟﺼﻴﻦ اﻟﻮدﻳﺔ.
وﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﻳـﻌــﻮد ﺳــﻮارﻳــﺰ إﻟﻰ
ﺻـﻔــﻮف ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺧــﻼل ﻣ ـﺒــﺎراة اﻷﺧﻴﺮ
أﻣﺎم إﺳﺒﺎﻧﻴﻮل ﻓﻲ  30ﻣﺎرس اﻟﺠﺎري.
وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ،ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻼﻋﺐ ﺟﺎﻫﺰا
ﻟﺨﻮض ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دور اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
دوري أﺑ ـ ـﻄـ ــﺎل أوروﺑـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﺨــﻮض
ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ ﻣ ـﺒــﺎراﺗــﻪ اﻷوﻟ ــﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻓــﻲ 10
أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ أﻣﺎم ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﻌﺐ اﻷﺧﻴﺮ )أوﻟﺪ ﺗﺮاﻓﻮرد(.
)د ب أ(

ﻫﺎزارد ﻳﻀﻐﻂ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
ﻛﺸﻔﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ إﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،أﻣﺲ ،أن اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ
اﻳــﺪن ﻫ ــﺎزارد ،ﻧﺠﻢ ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،ﻟــﻦ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋــﻦ ﺣﻠﻤﻪ
ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟــﻰ ﺻﻔﻮف رﻳــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ ،وأﻧــﻪ ﻳﺠﺮي
ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺮاﻫــﻦ ﻣﻊ إدارة ﻧــﺎدﻳــﻪ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻹﺗﻤﺎم
ﺻﻔﻘﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻟﻠﻨﺎدي اﻟﻤﺪرﻳﺪي ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﺷﺎرت ﺻﺤﻴﻔﺔ "أ س" اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ أن ﻫﺎزارد ﺻﺮح ،ﻓﻲ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻃﻮال اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ،ﺑﺮﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل
إﻟﻰ ﺻﻔﻮف رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ،وأن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺣﻠﻤﻪ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ.
وأوﺿ ـﺤــﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣــﻦ اﻟــﻼﻋــﺐ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ
اﻋﺘﺮﻓﻮا أن ﻋﻮدة اﻟﻤﺪرب اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﺪان إﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺮﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ أﺳﻌﺪت ﻫﺎزارد ﻛﺜﻴﺮا ،ﻟﻜﻮن زﻳﺪان
ﻛﺎن أول ﻣﻦ رﺷﺤﻪ ﻟﻠﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﺎدي اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم .2010
ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،أﻛﺪت ﻫﺬه اﻟﻤﺼﺎدر أن ﻋﻮدة زﻳﺪان ﻟﺮﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ اﻟﺪاﻓﻊ وراء رﻏﺒﺔ ﻫﺎزارد اﻟﻤﺆﻛﺪة ﻓﻲ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻨﺎدﻳﻪ

اﻟﻤﻔﻀﻞ ،ﺣﻴﺚ اﻧﻪ اﺗﺨﺬ ﻗﺮاره ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻧﺎدي اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﺳﻮاء ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة زﻳﺪان أو ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ.
وأﻟﻤﺤﺖ "أ س" إﻟﻰ أن ﻧﺠﺎح ﺻﻔﻘﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺎزارد ﻣﻦ
ﺗﺸﻠﺴﻲ إﻟﻰ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻼﻋﺐ
اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑــﻞ إن اﻷﻣــﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻮرة
أﻛﺒﺮ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي ﺳﻴﺒﺮﻣﻪ اﻟﻨﺎدﻳﺎن اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
واﻹﺳﺒﺎﻧﻲ.
وﺗ ــﺮى "ا س" أن اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺔ اﻟـﻤــﻮﻗـﻌــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻫﺎزارد
ﺗﺸﻠﺴﻲ ،واﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑـﺤــﺮﻣــﺎﻧــﻪ ﻣــﻦ ﻋﻘﺪ
ﺻﻔﻘﺎت ﺷــﺮاء ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺟــﺪد ﺣﺘﻰ ﻋــﺎم ،2020
ﻟ ــﻦ ﺗ ــﺆﺛ ــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ ﻗـ ـ ــﺮاره ﺑـﺒـﻴــﻊ ﻫ ـ ـ ــﺎزارد إﻟـ ــﻰ رﻳ ــﺎل
ﻣــﺪرﻳــﺪ ،ﻛﻤﺎ ﻗــﺪرت ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﻴﻦ  100و120
ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.
)د ب أ(

ﺑﺎﻳﺮن ﻳﺼﺐ ﺟﺎم ﻏﻀﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻨﺘﺲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪوري
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ،ﺻﺐ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ
ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ ﺟﺎم ﻏﻀﺒﻪ ﻋﻠﻰ
ﺿﻴﻔﻪ ﻣﺎﻳﻨﺘﺲ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎﺣﻪ إﻳﺎه
-٦ﺻﻔﺮ ،ﻣﺴﺘﻌﻴﺪا ﺻﺪارة
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻔﺎرق اﻷﻫﺪاف ﻋﻦ
ﻏﺮﻳﻤﻪ ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ.

ً
ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ ﻧﺠﻢ ﺑﺎﻳﺮن ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻌﺪ إﺣﺮازه ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﻣﺎﻳﻨﺰ

ﺻﺐ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ ﺟﺎم ﻏﻀﺒﻪ
ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﻣﺎﻳﻨﺘﺲ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎﺣﻪ إﻳﺎه -6ﺻﻔﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ،
ﻣﺴﺘﻌﻴﺪا ﺑﺬﻟﻚ ﺻﺪارة اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻔﺎرق اﻷﻫﺪاف ﻋﻦ
ﻏﺮﻳﻤﻪ ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ اﻟﺬي ﺗﺼﺪر وﺣﻴﺪا
ﺑﻔﻮزه ﻋﻠﻰ ﻫﺮﺗﺎ ﺑﺮﻟﻴﻦ ).(2-3
ً
وﺿﺮب ﺑﺎﻳﺮن ﺑﺎﻛﺮا ﺣﻴﺚ اﻓﺘﺘﺢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻨﺬ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  3ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي روﺑــﺮت ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ
اﻟـ ـ ــﺬي ﺗ ـﻠ ـﻘــﻒ ﻋ ــﺮﺿ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻤ ـﺴ ــﻮي داﻓـ ـﻴ ــﺪ أﻻﺑ ـ ــﺎ،
وﺳﺪدﻫﺎ راﺋﻌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﺿﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﺎك
اﻟ ـﺤــﺎرس ﻓ ـﻠــﻮرﻳــﺎن ﻣــﻮﻟــﺮ ،ﻣ ـﻌــﺰزا ﺑــﺬﻟــﻚ ﺻــﺪارﺗــﻪ
ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻫﺪاﻓﻲ اﻟﺪوري ﺑـ 18ﻫﺪﻓﺎ.
وواﺻ ــﻞ رﺟ ــﺎل ﻛﻮﻓﺎﺗﺶ اﻧﺪﻓﺎﻋﻬﻢ وﺣﺼﻠﻮا
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻘﺪﻣﻬﻢ ،أﺑﺮزﻫﺎ
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  12ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﻴﻨﻐﺴﻠﻲ ﻛﻮﻣﺎن اﻟﺬي
ﻋﺎﻧﺪه اﻟﺤﻆ ﺑﻌﺪﻣﺎ ارﺗــﺪت ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ،
ﻟﻜﻦ ﺳــﺮﻋــﺎن ﻣــﺎ دﺧــﻞ ﻣﺎﻳﻨﺘﺲ ﻓــﻲ أﺟ ــﻮاء اﻟﻠﻘﺎء
وﺑــﺪأ ﺑﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﺮﻣﻰ اﻟﺤﺎرس ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﻧﻮﻳﺮ ﻟﻜﻦ
دون اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﺸﺒﺎك.
وﺑﻘﻴﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ 33
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺰز ﺑﺎﻳﺮن ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺑﻬﺪف ﺟﻤﻴﻞ ﻟﺨﺎﻣﻴﺲ
رودرﻳﻐﻴﺰ ﺑﻌﺪﻣﺎ وﺻﻠﺘﻪ اﻟﻜﺮة ﺑﺘﻤﺮﻳﺮة راﺋﻌﺔ
ﺑﺎﻟﺼﺪر ﻣﻦ ﻟﻴﻮن ﻏﻮرﻳﺘﺴﻜﺎ ،ﻓﺴﺪدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎك.
وﻟــﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟ ـﻨــﺎدي اﻟـﺒــﺎﻓــﺎري ﻃــﻮﻳــﻼ ﻹﺿﺎﻓﺔ

اﻟ ـﻬــﺪف اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ راﺋ ـﻌــﺔ ﻣــﻦ ﻛــﻮﻣــﺎن اﻟــﺬي
ﺗﻮﻏﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻴﺴﺮى ﻗﺒﻞ أن ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻜﺮة ﻣﻦ
ﻣ ـﺸــﺎرف اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗــﻮﺳـﻴــﺔ اﻟ ــﻰ اﻟ ــﺰاوﻳ ــﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة
ﻟﻤﺮﻣﻰ ﻣﻮﻟﺮ ).(39
وﺿﺮب ﺑﺎﻳﺮن ﻣﺠﺪدا ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﻬﺪف راﺋــﻊ ﺛﺎن ﻟﺨﺎﻣﻴﺲ رودرﻳﻐﻴﺰ اﻟــﺬي ﺗﻘﺪم
ﺑــﺎﻟـﻜــﺮة ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺔ اﻟـﻴـﺴــﺮى ﺛــﻢ أﻃـﻠـﻘـﻬــﺎ ﻗﻮﺳﻴﺔ
ﺑﻴﺴﺮاه ﻓﻲ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺮﻣﻰ ﻣﻮﻟﺮ
) ،(51ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﻤﻞ اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﻪ وﻳﺤﻘﻖ
ﺛﻼﺛﻴﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ﺑﻘﻤﻴﺺ ﺑﺎﻳﺮن ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻓﺎد ﻣﻦ ﺧﻄﺄ
ﻓﺎدح ﻟﻠﻤﺪاﻓﻊ أﻟﻜﺴﻨﺪر ﻫﺎك ﻟﻴﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻜﺮة ﻗﺒﻞ أن
ﻳﺴﺪدﻫﺎ ﻣﻦ ﻓﻮق اﻟﺤﺎرس ).(55
وﻫﺬه اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻲ ﻣﻨﺬ  2011ﻓﻲ
اﻟﺪوري اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﺿﺪ ﻓﻴﺘﻮرﻳﺎ ﻏﻴﻤﺎراﻳﺶ ﺣﻴﻦ
ﻛﺎن ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ أﻟﻮان ﺑﻮرﺗﻮ.
وأﻛﻤﻞ اﻟﻨﺎدي اﻟﺒﺎﻓﺎري ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪف ﻟﻠﺒﺪﻳﻞ
اﻟـﺸــﺎب اﻟﻜﻨﺪي اﻟﻔﻮﻧﺴﻮ دﻳﻔﻴﺲ اﻟ ــﺬي ﻛــﺎن ﻓﻲ
اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻴﺘﺎﺑﻊ اﻟﻜﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎك ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺗﺄﻟﻖ ﻣﻮﻟﺮ ﻓﻲ ﺻﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ )،(70
ﻟﻴﺴﺠﻞ اﺑﻦ اﻟـ 18ﻋﺎﻣﺎ ﻫﺪﻓﻪ اﻷول ﺑﻘﻤﻴﺺ ﺑﻄﻞ
"اﻟﺒﻮﻧﺪﺳﻠﻴﻐﺎ" وﻳﺼﺒﺢ أول ﻻﻋﺐ وﻟﺪ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة )وﻟــﺪ ﻓــﻲ  2ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋــﺎم  (2000ﻳﺴﺠﻞ
ﻟﺒﺎﻳﺮن ﻓﻲ اﻟﺪوري.
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ﺣﺴﻢ ﻓﺮﻳﻖ إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن ﻣﺒﺎراة
اﻟﺪﻳﺮﺑﻲ اﻷﺷﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﺮة
اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ )دﻳﺮﺑﻲ اﻟﻐﻀﺐ(،
أﻣﺎم ﺟﺎره وﻏﺮﻳﻤﻪ اﻟﻠﺪود
ﻣﻴﻼن ،ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ،٢-٣
ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻟـ  ٢٨ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.

اﻟﺤﻜﻢ أﺷﻬﺮ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺣﻤﺮاء ﻟﻜﻮﻧﺘﻲ ﻻﻋﺐ
ﻣﻴﻼن ﻟﻜﻨﻪ ﺗﺮاﺟﻊ
ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻋﺎد
ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ

اﻧ ـ ـﺘـ ــﺰع ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ إﻧـ ـﺘ ــﺮ ﻣ ـﻴــﻼن
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰ اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺚ ﺑـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺪوري
اﻹﻳ ـﻄــﺎﻟــﻲ ﻟ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻘ ــﺪم ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻳﻤﻪ
اﻟ ـﻠ ــﺪود وﻣـﻀـﻴـﻔــﻪ ﻣ ـﻴــﻼن ،٢-٣
ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺒ ــﺎراة "دﻳ ــﺮﺑ ــﻲ اﻟـﻐـﻀــﺐ"
اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ أﻣﺲ اﻷول ﻓﻲ
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺪوري.
ورﻓـ ــﻊ إﻧ ـﺘــﺮ ﻣ ـﻴــﻼن رﺻ ـﻴــﺪه
إﻟﻰ  ٥٣ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﻔﺎرق ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ أﻣﺎم ﻣﻴﻼن اﻟﺬي
ﺗﺮاﺟﻊ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ.
ﻳـ ــﺬﻛـ ــﺮ أن ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﻮز ﻫــﻮ
اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻹﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن ﻓﻲ
اﻟ ـ ــﺪوري ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟ ـﺨ ـﺴــﺎرة ﻓــﻲ ﺳـﺒــﻊ ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت،
واﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎدل ﻓـ ـ ــﻲ ﺧـ ـ ـﻤ ـ ــﺲ ،ﻓــﻲ
ﺣـﻴــﻦ ﺗـﻌــﺪ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺨ ـﺴــﺎرة ﻫﻲ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﻤﻴﻼن ﻓــﻲ اﻟ ــﺪوري
ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟـﻔــﻮز ﻓﻲ
 ١٤ﻣﺒﺎراة واﻟﺘﻌﺎدل ﻓﻲ ﺗﺴﻊ.
ﻟـ ـ ــﻢ ﻳ ـ ـﻜـ ــﻦ ﻫـ ـ ـﻨ ـ ــﺎك أي ﻓـ ـﺘ ــﺮة
ﻟﺠﺲ اﻟﻨﺒﺾ ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻄﺎع
إﻧـ ـ ـﺘ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﻼن أن ﻳـ ـﻜـ ـﺸ ــﺮ ﻋــﻦ
أﻧ ـﻴــﺎﺑــﻪ اﻟـﻬـﺠــﻮﻣـﻴــﺔ ﺑـﻌــﺪ ﻣــﺮور
ﺛ ــﻼث دﻗــﺎﺋــﻖ ﻓـﻘــﻂ ﻣــﻦ اﻧـﻄــﻼق
اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻫﺪف اﻟﺘﻘﺪم
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﺮر إﻳﻔﺎت ﺑﻴﺮﻳﺴﻴﺘﺶ
ﻛـ ـ ــﺮة ﻋ ــﺮﺿـ ـﻴ ــﺔ داﺧ ـ ـ ــﻞ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ
اﻟـﺴــﺖ ﻳ ــﺎرادت ﻟﻤﻴﻼن ،ﻫﻴﺄﻫﺎ
ﻻوﺗ ــﺎرو ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ ﺑــﺮأﺳــﻪ إﻟﻰ
ﻣﺎﺗﻴﺎس ﻓﻴﺘﺸﻴﻨﻮ اﻟﺬي ﻗﺎﺑﻠﻬﺎ
ﺑـ ـﺘـ ـﺴ ــﺪﻳ ــﺪة ﻗـ ــﻮﻳـ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ داﺧـ ــﻞ
اﻟﻤﺮﻣﻰ.
ﺑـﻌــﺪ ﺗـﻠــﻚ اﻟﻬﺠﻤﺔ اﺳﺘﻄﺎع
ﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﻼن أن ﻳـ ـﻨـ ـﻈ ــﻢ ﺻـ ـﻔ ــﻮﻓ ــﻪ،
وأن ﻳ ـﺒــﺎدل ﻓــﺮﻳــﻖ إﻧ ـﺘــﺮ ﻣﻴﻼن
اﻟـ ـﻬـ ـﺠـ ـﻤ ــﺎت وﻛـ ـ ـ ــﺎن ﻗ ــﺮﻳـ ـﺒ ــﺎ ﻣــﻦ
ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ ﻫ ـ ــﺪف اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎدل ﻓــﻲ
اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ اﻟـﺜــﺎﻣـﻨــﺔ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﺳــﺪد
ﻟــﻮﻛــﺎس ﺑﺎﻛﻴﺘﺎ ﻛ ــﺮة ﻗــﻮﻳــﺔ ﻣﻦ
ﻋﻠﻰ ﺣــﺪود ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟــﺰاء إﻧﺘﺮ
ﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﻼن ﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺪى ﻟ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺳ ـﻤ ـﻴــﺮ
ﻫﺎﻧﺪاﻧﻮﻓﻴﺘﺶ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﻗﺒﻞ
أن ﻳﺸﺘﺘﻬﺎ اﻟﺪﻓﺎع.

وﺑ ـﻌــﺪ ذﻟ ــﻚ اﻧ ـﺤ ـﺼــﺮ اﻟـﻠـﻌــﺐ
ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻤﻠﻌﺐ ﺣﺘﻰ ﺟﺎء ت
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ١٧اﻟﺘﻲ ﻛﺎدت أن ﺗﺸﻬﺪ
اﻟـ ـﻬ ــﺪف اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻹﻧ ـﺘ ــﺮ ﻣ ـﻴــﻼن
ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻠﺖ اﻟﻜﺮة إﻟﻰ داﻧﻴﻮ
دي أﻣ ـﺒ ــﺮوزﻳ ــﻮ داﺧ ـ ــﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺟﺰاء ﻣﻴﻼن ،وﻣﺮر ﻛﺮة ﻋﺮﺿﻴﺔ
أرﺿـ ـﻴ ــﺔ داﺧ ـ ــﻞ ﻣ ـﻨ ـﻄـﻘــﺔ اﻟـﺴــﺖ
ﻳــﺎردات ﻟﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺟﻴﺎﻧﻠﻮﻳﺠﻲ
دوﻧﺎروﻣﺎ ﺣﺎرس ﻣﻴﻼن ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻟــﻢ ﺗﺠﺪ ﻣﻬﺎﺟﻤﻲ إﻧـﺘــﺮ ﻣﻴﻼن
ﻟﻴﺸﺘﺘﻬﺎ اﻟﺪﻓﺎع.
وﺟﺎء رد ﻣﻴﻼن ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
 ٢٠ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪﻣـ ــﺎ ﻟـ ـﻌـ ـﺒ ــﺖ ﺗـ ـﻤ ــﺮ ﻳ ــﺮة
ﻋــﺮﺿ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻷﻳ ـﻤــﻦ
داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺰاء إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن
ارﺗ ـﻘ ــﻰ إﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻟ ــﻮﻛ ــﺎس ﺑﺎﻛﻴﺘﺎ
وﻗﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑﻀﺮﺑﺔ رأس ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻣ ـ ــﺮت ﺑ ـ ـﺠـ ــﻮار اﻟـ ـﻘ ــﺎﺋ ــﻢ اﻷﻳ ـﻤ ــﻦ
ﻟﻠﺤﺎرس ﻫﺎﻧﺪاﻧﻮﻓﻴﺘﺶ.
وﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ٢٤ﺗﻬﻴﺄت اﻟﻜﺮة
أﻣــﺎم ﻫﺎﻛﻦ ﻛﺎﻟﻬﺎﻧﺠﻮﻟﻮ ﻻﻋﺐ
ﻣﻴﻼن ﻋﻠﻰ ﺣﺪود ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺰاء
إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن ﻟﻴﺴﺪد ﻛﺮة أرﺿﻴﺔ
ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺼﺪى ﻟﻬﺎ ﻫﺎﻧﺪاﻧﻮﻓﻴﺘﺶ
ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻴﻦ.
وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺳﻴﺮ اﻟﻠﻌﺐ ﻛﺎد
إﻧـﺘــﺮ ﻣـﻴــﻼن أن ﻳﺴﺠﻞ اﻟﻬﺪف
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓــﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ٣٠ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻟﻌﺒﺖ ﺗﻤﺮﻳﺮة ﻋﺮﺿﻴﺔ أرﺿﻴﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟـﻨــﺎﺣـﻴــﺔ اﻟ ـﻴ ـﺴــﺮى ﻗﺎﺑﻠﻬﺎ
ﻓﻴﺘﺸﻴﻨﻮ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻠﺖ
اﻟﻌﺎرﺿﺔ.
وﻣــﻊ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﺸــﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ،
ﻛﺜﻒ ﻓﺮﻳﻖ إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ ﻫ ــﺪف ﺛ ــﺎن ﻳ ــﺆﻣ ــﻦ ﺑﻪ
ﺗﻘﺪﻣﻪ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻪ
ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻴﻼن ﻣﺮﺗﺒﻜﺎ.
وﻓــﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ٤٨ﻛــﺎد اﻹﻧﺘﺮ
أن ﻳﺴﺠﻞ اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺳ ــﺪد روﺑ ـﻴ ــﺮﺗ ــﻮ ﺟــﺎﻟـﻴــﺎردﻳـﻨــﻲ
ﻛ ـ ـ ــﺮة ﻗـ ــﻮﻳـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺣ ـ ــﺪود
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺰاء ﻣﻴﻼن ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اﻟﻴﺴﺮى ،إﻻ أن دوﻧــﺎروﻣــﺎ ﻛﺎن
ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺻﺎد.
وأﺳ ـ ـﻔـ ــﺮت ﻫ ـﺠ ـﻤ ــﺎت اﻹﻧ ـﺘ ــﺮ

ً
ً
»ﻳﻮﻳﻔﺎ« ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻠﻔﺎ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺎ ﻟﺮوﻧﺎﻟﺪو
ﻓﺘﺢ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم "ﻳﻮﻳﻔﺎ"
ً
ً
ﻼﻋـ ــﺐ ﻳ ــﻮﻓ ـﻨ ـﺘ ــﻮس
ﻣـ ـﻠـ ـﻔ ــﺎ ﺗ ــﺄدﻳـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎ ﻟـ ــﻼ
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺷﺎرة
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻓ ـﻌ ـﻠ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻧـ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ ﻣـ ـﺒ ــﺎراة
أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ ﺑﺈﻳﺎب ﺛﻤﻦ ﻧﻬﺎﺋﻲ
دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ.
وأﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ "ﻳ ــﻮﻳـ ـﻔ ــﺎ" اﻻﺛـ ـﻨـ ـﻴ ــﻦ أن
ً
اﻟﻤﻠﻒ ﺗﻢ ﻓﺘﺤﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 55
ـﻼق واﻻﻧـﻀـﺒــﺎط
ﻣــﻦ ﻻﺋـﺤــﺔ اﻷﺧ ــﻼ
ﻼ
ﻋـ ـ ـﻘ ـ ــﺐ ﺗ ـ ـﺤ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﻖ ﺟ ـ ـ ـ ــﺮى ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻗ ـﺒ ــﻞ
"ﻣ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﺶ" ،وﻧ ـ ـﺴـ ــﺐ ﻟـ ــﺮوﻧـ ــﺎﻟـ ــﺪو
اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎم ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ــﻮك ﻏ ـﻴ ــﺮ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
وﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ـ ـ ــﺬ
ـﻼق
ﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻨـ ــﺔ اﻷﺧـ ـ ـ ـ ــﻼ
ﻼ
واﻻﻧ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎط
ً
ﻗــﺮارا ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻓــﻲ
 21ﻣﺎرس.

ﻳــﺬﻛــﺮ أن ﻛــﺮﻳـﺴـﺘـﻴــﺎﻧــﻮ ﻛ ــﺎن ﺑـﻄــﻞ ﻣ ـﺒــﺎراة
ﻼﺛ ـﻴ ــﺔ ﻗ ــﺎد
اﻹﻳـ ـ ــﺎب ﺑ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﺳ ـﺠ ــﻞ ﺛ ــﻼ
ﺑ ـﻬ ــﺎ ﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ــﻪ ﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻄــﻲ اﻟ ـﺨ ـﺴ ــﺎرة
ً
ذﻫﺎﺑﺎ ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ واﻟﻌﺒﻮر
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ ﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻟـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ ،إذ
ﺳﻴﻮاﺟﻪ أﻳﺎﻛﺲ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي.
ﻳ ـ ــﺬ ﻛ ـ ــﺮ أن " ﻳ ـ ــﻮ ﻳـ ـ ـﻔ ـ ــﺎ" ﻛـ ــﺎن
ﻗـ ــﺪ ﻋ ــﺎﻗ ــﺐ ﻣ ـ ـ ــﺪرب أﺗ ـﻠ ـﺘ ـﻴ ـﻜــﻮ
ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ ،اﻷرﺟـﻨـﺘـﻴـﻨــﻲ دﻳـﻴـﻐــﻮ
ﺳﻴﻤﻴﻮﻧﻲ ،ﻋـﻘــﺐ ﻗـﻴــﺎ ﻣــﻪ ﺑﻨﻔﺲ
اﻹﺷـ ـ ـ ـ ــﺎرة ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺒ ـ ــﺎراة اﻟـ ــﺬﻫـ ــﺎب
ﺑﺘﻐﺮﻳﻤﻪ  20أﻟﻒ ﻳﻮرو.
)إﻓﻲ(

روﻧﺎﻟﺪو

ﻓﺮﺣﺔ ﻻﻋﺒﻲ اﻹﻧﺘﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻼن
اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻬﺪف
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓــﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ٥١ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻋﻨﺪم ﻣﺮر ﻣﺎﺗﻴﻮ ﺑﻮﻟﻴﺘﺎﻧﻮ ﻛﺮة
ﻋــﺮﺿ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻷﻳ ـﺴــﺮ
ارﺗـﻘــﻰ إﻟﻴﻬﺎ ﺳﺘﻴﻔﻦ دي ﻓﺮي
وﻗــﺎﺑـﻠـﻬــﺎ ﺑـﻀــﺮﺑــﺔ رأس ﻣﺘﻘﻨﺔ
إﻟﻰ داﺧﻞ اﻟﻤﺮﻣﻰ.
وﺟــﺎء ت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ٥٧ﻟﺘﺸﻬﺪ
ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ ﻣـ ـﻴ ــﻼن ﻫ ــﺪﻓ ــﻪ اﻷول
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻌﺐ ﻫﺎﻛﻦ ﻛﺎﻟﻬﺎﻧﺠﻮﻟﻮ
اﻟﻜﺮة داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺰاء اﻹﻧﺘﺮ
ﻣــﻦ رﻛـﻠــﺔ ﺣ ــﺮة ﻗﺎﺑﻠﻬﺎ ﺗﻴﻤﻮي
ﺑﺎﻛﺎﻳﻮﻛﻮ ﺑﻀﺮﺑﺔ رأس ﻣﺘﻘﻨﺔ
إﻟﻰ داﺧﻞ اﻟﻤﺮﻣﻰ.

ﺗ ـ ـﺨ ـ ـﻠـ ــﻰ إﻧ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮ ﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻼن ﻋ ــﻦ
ﺣﺬره اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﻠﻌﺐ
ﺳ ـﺠ ــﺎﻻ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻔــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﻦ ﺣـﺘــﻰ
ﺗﻤﻜﻦ إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،٦٦
ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ اﺣ ـﺘ ـﺴــﺐ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻢ رﻛـﻠــﺔ
ﺟــﺰاء ﻟﻺﻧﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎم
ﺻﺎﻣﻮﻳﻴﻞ ﻛﺎﺳﺘﻴﻴﺨﻮ ،ﻣﺪاﻓﻊ
ﻣﻴﻼن ،ﺑﻌﺮﻗﻠﺔ ﻣﺎﺗﻴﻮ ﺑﻮﻟﻴﺘﺎﻧﻮ
داﺧ ـ ــﻞ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺰاء ،وﺑـﻌــﺪ
ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻋﺘﺮاض ﻻﻋﺒﻲ ﻣﻴﻼن
ﺳــﺪد ﻻوﺗ ــﺎرو ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ اﻟﻜﺮة
ﺑﻨﺠﺎح إﻟــﻰ داﺧــﻞ اﻟﻤﺮﻣﻰ ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .٦٧

ﻣﺴﻌﻮد أوزﻳﻞ

وﺟـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻻﻋـ ـ ـ ـ ــﺐ ﻛـ ـ ـ ـ ــﺮة اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﺴﻌﻮد أوزﻳــﻞ ﻧﻔﺴﻪ
ﻣ ـﺤ ــﻂ اﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎدات ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻓــﻲ
ﺑـ ـ ـ ــﻼده ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﺴ ــﺆول
ﻣﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرة أﻧﺠﻴﻼ
ﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻞ ،ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻛـ ـﺸ ــﻒ ﺗ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ
ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ أﻧ ـ ـ ــﻪ دﻋ ــﺎ
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ــﺮﻛ ــﻲ رﺟـ ــﺐ ﻃﻴﺐ
إردوﻏﺎن ﻟﻴﻜﻮن ﺷﺎﻫﺪا ﻓﻲ ﺣﻔﻞ
ﻋﻘﺪ ﻗﺮاﻧﻪ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

وﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ٧٠ﺳﺠﻞ ﻣﻴﻼن
اﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـ ــﻲ ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻣ ــﺮر
ﺧﺴﻴﻮس ﺳﻮﺳﻮ ﻛﺮة ﻋﺮﺿﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﻤﻦ داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺟـ ـ ــﺰاء اﻹﻧـ ـﺘ ــﺮ أﺑ ـﻌ ــﺪﻫ ــﺎ داﻧ ـﻴ ـﻠــﻮ
دي أﻣ ـ ـﺒـ ــﺮوزﻳـ ــﻮ ،ﻟ ـﺘ ـﺘ ـﻬ ـﻴــﺄ أﻣ ــﺎم
ﻣﺎﺗﻴﻮ ﻣﻮﺳﺎﺷﻴﻮ اﻟــﺬي ﻗﺎﺑﻠﻬﺎ
ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺴﺖ ﻳﺎردات إﻟﻰ داﺧﻞ اﻟﻤﺮﻣﻰ.
وﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ٨٧أﺷﻬﺮ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﻓﻲ وﺟﻪ أﻧﺪرﻳﺎ
ﻛــﻮﻧ ـﺘــﻲ ﻻﻋـ ــﺐ ﻣ ـﻴ ــﻼن ﻟـﺘــﺪﺧـﻠــﻪ
اﻟﻌﻨﻴﻒ ﻣﻊ ﻻوﺗــﺎرو ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ،
ﻟﻜﻨﻪ ﻋــﺎد ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ

اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ )ﻓ ـ ـ ــﺎر( وﺗـ ــﺮاﺟـ ــﻊ ﻋــﻦ
اﻟـﻘــﺮار وأﻋـﻄــﻰ اﻟــﻼﻋــﺐ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺼﻔﺮاء ﻓﻘﻂ.
وﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ
ﺑﺪل اﻟﻀﺎﺋﻊ أﻧﻘﺬ ﻫﺎﻧﺪاﻧﻮﻓﻴﺘﺶ
ﻓﺮﻳﻖ إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن ﻣﻦ ﻫﺪف ﻣﺆﻛﺪ
ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻟﻌﺒﺖ ﻛ ــﺮة ﻋــﺮﺿـﻴــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ دا ﺧ ــﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺟﺰاء إﻧﺘﺮ ارﺗﻘﻰ إﻟﻴﻬﺎ ﺻﺎﻣﻮﻳﻞ
ﻛــﺎﺳـﺘـﻴـﻴـﺨــﻮ وﻗــﺎﺑ ـﻠ ـﻬــﺎ ﺑـﻀــﺮﺑــﺔ
رأس ﻟﻜﻦ ﻫﺎﻧﺪاﻧﻮﻓﻴﺘﺶ ﺗﺄﻟﻖ
وأﻧﻘﺬ اﻟﻜﺮة ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ.
وﻛــﺎد ﻣﻴﻼن أن ﻳﺴﺠﻞ ﻫﺪف
اﻟﺘﻌﺎدل ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ

اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪل اﻟﻀﺎﺋﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻌﺒﺖ
ﻛﺮة ﻋﺮﺿﻴﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ
ﻛﻮﺗﺮوﻧﻲ داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺰاء،
ﻟـﻴـﺴــﺪد ﻛ ــﺮة ﻗــﻮﻳــﺔ ﺗ ـﺼــﺪى ﻟﻬﺎ
داﻧﻴﻠﻮ دي اﻣﺒﺮوزﻳﻮ ﺑﺠﺴﺪه،
ﻗـ ـﺒ ــﻞ أن ﺗـ ـﻌـ ـﺒ ــﺮ ﺧ ـ ــﻂ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻣ ــﻰ
ﻟﺘﺨﺮج إﻟــﻰ رﻛﻠﺔ رﻛﻨﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻟﻴﻄﻠﻖ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺤﻜﻢ
ﺻﺎﻓﺮة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﻔﻮز إﻧﺘﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻼن .٢-٣
)د ب أ(

ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻳﺤﺴﻢ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻮ ﻣﻊ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ
ﻗﺎد اﻟﻨﺠﻢ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ اﻧﺨﻞ دي ﻣﺎرﻳﺎ
ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ
واﻟﻤﺘﺼﺪر إﻟﻰ ﺣﺴﻢ ﻟﻘﺎء اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻮ ﺿﺪ
ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ  ١-٣ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻫﺪﻓﻴﻦ وﺻﻨﻌﻪ
آﺧ ــﺮ ﺿ ـﻤــﻦ اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟ ـ ـ  ٢٩ﻣ ــﻦ ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ "ﺑــﺎرك دي
ﺑﺮﻳﻨﺲ".
ورﻓ ــﻊ ﺳ ــﺎن ﺟ ــﺮﻣ ــﺎن رﺻ ـﻴ ــﺪه إﻟ ــﻰ ٧٧
ً
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﺑـﻔــﺎرق  ٢٠ﻧﻘﻄﺔ ﻋــﻦ ﻟﻴﻞ
اﻟ ــﺬي ﺧـﺴــﺮ أﻣ ــﺎم ﻣــﻮﻧــﺎﻛــﻮ ﺻ ـﻔــﺮ ١-ﻋﻠﻰ
أرﺿـ ـ ـ ــﻪ ،ﻟ ـﻴ ـﻘ ـﺘ ــﺮب ﺧـ ـﻄ ــﻮة إﺿ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻠﻘﺒﻪ.
واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮ ﻏ ـ ـﻴـ ــﺎب ﻣـ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ
اﻷوروﻏﻮاي ادﻳﻨﺴﻮن ﻛﺎﻓﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﺻﻔﻮف
ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻹﺻﺎﺑﺔ ﻋﻀﻠﻴﺔ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺧـﺴــﺮ ﺑــﺎرﻳــﺲ ﺳ ــﺎن ﺟــﺮﻣــﺎن ﺟﻬﻮد
ﻣ ــﺪاﻓـ ـﻌـ ـﻴ ــﻪ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮازﻳ ـ ـﻠـ ــﻲ داﻧ ـ ـ ـ ــﻲ أﻟ ـﻔ ـﻴ ــﺶ
واﻟـﺒـﻠـﺠـﻴـﻜــﻲ ﺗ ــﻮﻣ ــﺎ ﻣــﻮﻧـﻴـﻴــﻪ ﻓ ــﻲ ﻧﺼﻒ
ً
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻷول ،ﻓﺸﺎرك ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﻮﻻن
داﻏﺒﺎ واﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺛﻴﻠﻮ ﻛﻴﻬﺮﻳﺮ.
ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟ ـﻔــﺮﺻــﺔ اﻷوﻟ ـ ــﻰ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة

ﻟـﻠـﻤـﻬــﺎﺟــﻢ اﻹﻳ ـﻄــﺎﻟــﻲ اﻟـﻤـﺸــﺎﻛــﺲ ﻣــﺎرﻳــﻮ
ﺑــﺎﻟــﻮﺗ ـﻴ ـﻠــﻲ اﻟ ـ ــﺬي ﺳـ ــﺪد ﻛـ ــﺮة ﻣ ــﻦ ﺧ ــﺎرج
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺼﺪى ﻟﻬﺎ ﺣﺎرس ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن
اﻟﻔﻮﻧﺲ ارﻳﻮﻻ ).(٧
وﻛـ ـ ــﺎن اﻟـ ـﺸ ــﻚ ﻳـ ـﺤ ــﻮم ﺣ ـ ــﻮل ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ
ﺑﺎﻟﻮﺗﻴﻠﻲ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة ﻷﻧ ــﻪ ﻟــﻢ ﻳﺴﺘﻘﻞ
ﻃ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ــﺮة ﻓـ ــﺮﻳ ـ ـﻘـ ــﻪ إﻟـ ــﻰ
ﺑﺎرﻳﺲ اﻟﺴﺒﺖ ﺑﺪاﻋﻲ
اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺮض ﻗـ ـ ـﺒ ـ ــﻞ أن
ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﻪ اﻷﺣﺪ.

وﻓ ــﻲ ﺗـﻌـﻠـﻴــﻖ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﺪﻋ ــﻮة،
ﻧـﻘـﻠــﺖ "ﺑ ـﻴ ـﻠــﺪ" أﻣ ــﺲ ﻋ ــﻦ ﻣــﺪﻳــﺮ
ﻣـﻜـﺘــﺐ ﻣـﻴــﺮﻛــﻞ ﻫـﻴـﻠـﻐــﻪ ﺑـ ــﺮاون،
اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ وزﻳﺮ ،ﻗﻮﻟﻪ:
"ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ،ﻳﺤﺰﻧﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳ ـ ـﻘـ ــﻮم ﻻﻋـ ـ ــﺐ ارﺗ ـ ـ ـ ــﺪى ﻗـﻤـﻴــﺺ
ﻣﻨﺘﺨﺐ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﺑـﻬــﺬا اﻷﻣـ ــﺮ ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ واﺟ ــﻪ ردة
ﻓﻌﻞ اﻟــﺮأي اﻟﻌﺎم اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ
ﻟ ـﻘــﺎﺋــﻪ اﻷول ﺑ ـ ــﺈردوﻏ ـ ــﺎن ،وأن

واﻓﺘﺘﺢ دي ﻣﺎرﻳﺎ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺒﺎرﻳﺲ
ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻮط اﻷول ﻟﻜﻦ
اﻟﺤﻜﻢ أﻟﻐﻰ اﻟﻬﺪف ﺑﺪاﻋﻲ اﻟﺘﺴﻠﻞ ﺑﻌﺪ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ )ﻓﻲ أﻳﻪ آر(.
ﻟﻜﻦ دي ﻣــﺎرﻳــﺎ ﻗــﺎم ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻤﺠﻬﻮد
ﻓﺮدي راﺋﻊ إذ ﺳﺎر ﺑﺎﻟﻜﺮة ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ
ﻗﺒﻞ أن ﻳـﻤــﺮرﻫــﺎ ﻣﺘﻘﻨﺔ ﺑــﺎﺗـﺠــﺎه ﻛﻴﻠﻴﺎن
ً
ﻣﺒﺎﺑﻲ ،ﻟﻴﺘﺎﺑﻌﻬﺎ اﻷﺧـﻴــﺮ زاﺣـﻔــﺔ ﺑﻌﻴﺪا
ﻋ ــﻦ ﻣ ـﺘ ـﻨــﺎول ﺣـ ــﺎرس ﻣــﺮﺳـﻴـﻠـﻴــﺎ ﺳﺘﻴﻒ
ﻣﺎﻧﺪادا ).(٤٥
وﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺰز ﻣ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻲ
رﺻـ ـﻴ ــﺪه ﻓ ــﻲ ﺻـ ــﺪارة
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻬﺪاﻓﻴﻦ ﺑــ٢٦
ً
ﻫﺪﻓﺎ.

دي ﻣﺎرﻳﺎ

اﻧﺘﻘﺎدات أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻷوزﻳﻞ
وﻛ ـﺸ ـﻔ ــﺖ ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﻔــﺔ "ﺑ ـﻴ ـﻠ ــﺪ"،
اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ،أﻣﺲ اﻷول،
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻷﺻﻞ،
اﻟــﺪﻋــﻮة إﻟــﻰ إردوﻏ ــﺎن ،ﻣﺎ أﻋﺎد
إﺣﻴﺎء اﻟﺠﺪل اﻟــﺬي دﻓﻊ أوزﻳﻞ
إﻟﻰ اﻋﺘﺰال اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻷﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ،واﺗـ ـﻬ ــﺎم ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴــﻪ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻌـ ـﻨـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ ﺣ ـ ـﻴـ ــﺎﻟـ ــﻪ ،ﺑ ـﻌــﺪ
اﻧﺘﻘﺎدات ﺣــﺎدة ﻟﺼﻮرة ﻟﻪ ﻣﻊ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.

رﻳﺎﺿﺔ

وﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﻄ ـﻠ ــﻊ اﻟ ـ ـﺸـ ــﻮط اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻓــﺎﺟــﺄ
ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ أﺻﺤﺎب اﻷرض ﺑﺈدراك اﻟﺘﻌﺎدل
ﻋ ـﺒــﺮ ﻓ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺮي ﺟ ــﺮﻣ ــﺎن اﻟ ـ ــﺬي ﺳـ ــﺪد ﻛــﺮة
ﻣﺒﺎﻏﺘﺔ ﺑﻴﺴﺮاه ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ.
ﺑـﻴــﺪ أن دي ﻣــﺎرﻳــﺎ ﻧـﺠــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة ﺑﻼ
ً
ﻣﻨﺎزع ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﻘﺪم ﻣﺠﺪدا ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ
ً
ﺑﻌﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﻨﻴﺔ راﺋﻌﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻓﻲ اﻟﺰاوﻳﺔ
اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻟﻤﺮﺳﻴﻠﻴﺎ ).(٥٥
ً
وازدادت اﻷﻣ ــﻮر ﺳ ــﻮء ا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ ﺑﻄﺮد ﺣﺎرﺳﻪ ﻣﺎﻧﺪاﻧﺪا ﻟﻠﻤﺴﻪ
اﻟﻜﺮة ﺧﺎرج ﻣﺮﻣﺎه ﺑﻌﺪ اﻧﻔﺮاد دي ﻣﺎرﻳﺎ
ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .٦١
ً
وﺣﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻪ اﻟﺤﺎرس ﻳﻮﻫﺎن ﺑﻴﻠﻴﻪ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻟﻮﺗﻴﻠﻲ اﻟﺬي أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺪرﺑﻪ
رودي ﻏﺎرﺳﻴﺎ.
وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ أﺿﺎف دي ﻣﺎرﻳﺎ اﻟﻬﺪف
اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﻣــﻦ رﻛـﻠــﺔ ﺣ ــﺮة ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة ﺳــﺪدﻫــﺎ
ﺑﺎﺗﻘﺎن ).(٦٦
وﻧ ـﺠ ــﺢ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎرس اﻟ ـﺒ ــﺪﻳ ــﻞ ﻓ ــﻲ اﻧ ـﻘ ــﺎذ
رﻛـﻠــﺔ ﺟ ــﺰاء ﻟﻤﺒﺎﺑﻲ اﺣﺘﺴﺒﺖ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻷﺧ ـﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻮﻗــﺖ
ﺑﺪل اﻟﻀﺎﺋﻊ.

ﻣﻴﺴﻲ ﻳﻨﻀﻢ ﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺘﺎﻧﻐﻮ

ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻷﻣﻮر ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ".
وأﺿ ـ ـ ــﺎف ﺑـ ـ ـ ــﺮاون" :إﻧـ ـ ــﻪ أﻣ ــﺮ
ﻣﺨﻴﺐ ﻷﻧﺼﺎر ﻛﺮة اﻟﻘﺪم وﻟﻲ
ﺷﺨﺼﻴﺎ" ،ﻣﻘﺮا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ
ﺑﺄﻧﻪ "ﻗﺮار ﺧﺎص ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ
اﻟـ ـﻘـ ـﺒ ــﻮل ﺑـ ـ ــﻪ" ،وﺗـ ــﺎﺑـ ــﻊ" :ﻻﻋ ـﺒ ــﻮ
ﻛــﺮة اﻟﻘﺪم ﻫﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎت ذات
رﻣﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ،واﻟﻨﺎس
ﻳﺘﻤﺎﻫﻮن ﻣﻌﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻊ
اﻟﻮزراء".

ﻳـﻨـﻀــﻢ ﻣـﻬــﺎﺟــﻢ ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ ﻟـﻴــﻮﻧـﻴــﻞ ﻣـﻴـﺴــﻲ إﻟــﻰ
ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ،ا ﻟــﺬي ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻓﻲ
ﻣﺪرﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أﻣﺲ ﻟﻮدﻳﺔ أﻣﺎم ﻓﻨﺰوﻳﻼ اﻟﺠﻤﻌﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻳﻌﻮد ﻣﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب  7.5أﺷﻬﺮ ﻣﻨﺬ
اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل روﺳﻴﺎ ،ﻣﻨﺘﺸﻴﺎ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﺮﻳﻚ
اﻟ ــﺬي ﺳﺠﻠﻪ أﻣــﺲ اﻷول ﻓــﻲ ﻣــﺮﻣــﻰ رﻳ ــﺎل ﺑﻴﺘﻴﺲ،
ﻟﻴﻀﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺤﺖ إﻣﺮة اﻟﻤﺪرب ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﺳﻜﺎﻟﻮﻧﻲ
اﻟﺬي ﻳﺠﻬﺰ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﻮﺑﺎ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺎم
ﻓﻲ اﻟﺒﺮازﻳﻞ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻏ ــﺎب ﻣـﻴـﺴــﻲ ﻣـﻨــﺬ اﻟ ـﻤــﻮﻧــﺪﻳــﺎل ﻋــﻦ  6ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت

ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ ) 4اﻧـﺘـﺼــﺎرات وﺗـﻌــﺎدل وﺧ ـﺴــﺎرة( ﺗﺤﺖ
ﻗ ـﻴ ــﺎدة ﺳ ـﻜــﺎﻟــﻮﻧــﻲ .وﺳـﻴـﻔـﺘـﻘــﺪ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ اﻟ ـﻤــﺪاﻓــﻊ
ﻧﻴﻜﻮﻻس أوﺗﺎﻣﻨﺪي ،اﻟــﺬي ﺗﻌﺮض اﻟﺴﺒﺖ ﻻﻟﺘﻮاء
ﻓﻲ اﻟﻜﺎﺣﻞ اﻷﻳﺴﺮ ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ ﻣﻊ
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ أﻣﺎم ﺳﻮاﻧﺰي ﻓﻲ ﻛﺄس اﻻﺗﺤﺎد.
وﺧــﺎض أوﺗﺎﻣﻨﺪي  90دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة ،ﻟﻜﻦ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم أﻋﻠﻦ إﺻﺎﺑﺘﻪ ،وﻻ
ﻳﻨﻮي ﺳﻜﺎﻟﻮﻧﻲ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻀﻢ  31ﻻﻋﺒﺎ ﻟﻤﺒﺎراﺗﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
واﻟﻤﻐﺮب اﻟﺜﻼﺛﺎء  26اﻟﺠﺎري.
)إﻓﻲ(

إﻣﺒﻴﻴﺪ ﻳﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ أﻧﺘﻴﺘﻮﻛﻮﻧﻤﺒﻮ ...وﺟﻴﻤﺲ دون ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻴﻜﺮز

إﻣﺒﻴﻴﺪ ﻧﺠﻢ ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ وﻟﻮﺑﻴﺰ ﻧﺠﻢ ﺑﺎﻛﺲ

ﻣﻨﺢ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮوﻧﻲ ﺟﻮﻳﻞ إﻣﺒﻴﻴﺪ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ
ﺳﻔﻨﺘﻲ ﺳﻴﻜﺴﺮز ﺑـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﺘــﺄﻫــﻞ ﻟـ ــﻸدوار اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
"ﺑﻼي أوف" ﻟﺪوري ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ،
ﺑﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻠﻮوﻛﻲ ﺑﺎﻛﺲ وﻧﺠﻤﻪ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻳﺎﻧﻴﺲ
أﻧﺘﻴﺘﻮﻛﻮﻧﻤﺒﻮ ،ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻮاﺻﻠﺖ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ
ﻟﻴﻜﺮز وﻧﺠﻤﻪ ﻟﻴﺒﺮون ﺟﻴﻤﺲ ﺑﺨﺴﺎرة ﺟﺪﻳﺪة.
ورﻏﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻧﺘﻴﺘﻮﻛﻮﻧﻤﺒﻮ  ٥٢ﻧﻘﻄﺔ ﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ،ﻓﺈن إﻣﺒﻴﻴﺪ ،اﻟــﺬي أﻧﻬﻰ اﻟﻤﺒﺎراة ﻣﻊ ٤٠
ﻧﻘﻄﺔ و ١٥ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﺧــﺮج ﻣﺘﻔﻮﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ
ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻳﻌﺪان ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟــﺪوري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ.
ً
ّ
وﻣﻜﻦ إﻣﺒﻴﻴﺪ ﻓﺮﻳﻘﻪ ،اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ً
ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﻣﻊ  ٤٥ﻓﻮزا و ٢٥ﺧﺴﺎرة
)ﻣﻦ أﺻﻞ  ٨٢ﻣﺒﺎراة ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ( ،ﻟﻴﻀﻤﻦ إﻧﻬﺎء
اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻓــﻲ أﺣــﺪ اﻟـﻤــﺮاﻛــﺰ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ )اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺒﻼي أوف( ،ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﺧﺴﺮ ﻛﻞ
ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ،إذ إن ﻓﻲ رﺻﻴﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺣﺎﻟﻴﺎ  ٣٣ﻓﻮزا و ٣٨ﺧﺴﺎرة.
وﻳﺤﺘﻞ ﻫــﺬا اﻟﻤﺮﻛﺰ أورﻻﻧ ــﺪو ﻣﺎﺟﻴﻚ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ
أﺗﻼﻧﺘﺎ ﻫﻮﻛﺲ .٩١ - ١٠١
وأﺗﻰ ﻓﻮز ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ ﻣﻄﻌﻤﺎ ﺑﻨﻜﻬﺔ إﺳﻘﺎط ﺻﺎﺣﺐ
أﻓﻀﻞ ﺳﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺪوري ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ ،ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة

ﺗﻤﺘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﻴﻮف ﺑﺎﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ،
وﺻﻨﻌﻮا ﻓﺎرﻗﺎ وﺻﻞ إﻟﻰ  ١٤ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
وﻳــﺪﻳــﻦ ﻓـﻴــﻼدﻟـﻔـﻴــﺎ ﻓــﻲ ﻓ ــﻮزه ﺑــﺎﻟــﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ إﻟــﻰ
إﻣﺒﻴﻴﺪ اﻟﺬي ﺣﻘﻖ "دﺑﻞ دﺑﻞ" ) ١٠ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﺛﻨﺘﻴﻦ
ﻣــﻦ اﻟـﻔـﺌــﺎت اﻻﺣـﺼــﺎﺋـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة( ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣـﺴـﻴــﺮﺗــﻪ ،ﻛـﻤــﺎ أﻧـﻬــﺎ اﻟ ـﻤــﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
واﻟﻌﺸﺮون اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ  ٣٠ﻧﻘﻄﺔ وﻳﺤﻘﻖ ﻋﺸﺮ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة واﺣﺪة.
وﺳﺠﻞ إﻣﺒﻴﻴﺪ  ١٨ﻣﻦ ﻧﻘﺎﻃﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺬي
أﻧﻬﺎه ﻣﻴﻠﻮوﻛﻲ ﻣﺘﻔﻮﻗﺎ  .٤١-٤٣وﻗﺎل ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺒﺎراة" :ﻫﻢ
أﻓﻀﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوري إذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ ﺳﺠﻠﻬﻢ
)ﻋﺪد اﻻﻧﺘﺼﺎرات واﻟﻬﺰاﺋﻢ( اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺘﺼﺪر .ﺷﻌﺮت
أﻧـﻨــﺎ ﻛـﻨــﺎ ﻓــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ اﻟ ــﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣــﻮﻗــﻒ .ﻛ ــﺎن ﻋﻠﻴﻨﺎ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻔﻮز".
وﻛﺎن اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ،
إذ ﺳﺠﻞ  ٥٢ﻧﻘﻄﺔ ،وأﺿﺎف  ١٦ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺳﺒﻊ ﺗﻤﺮﻳﺮات
ﺣﺎﺳﻤﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎن اﻷﻗﺮب إﻟﻴﻪ زﻣﻴﻠﻪ ﻛﺮﻳﺲ ﻣﻴﺪﻟﺘﻮن
ﻣﻊ  ١٩ﻧﻘﻄﺔ وﺳﺒﻊ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت وﺳﺖ ﺗﻤﺮﻳﺮات.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺳﺠﻞ ﻟﻔﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ إﻣﺒﻴﻴﺪ  ٤٠ﻧﻘﻄﺔ و١٥
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺳﺖ ﺗﻤﺮﻳﺮات ﺣﺎﺳﻤﺔ ،وﺟﻴﻤﻲ ﺑﺎﺗﻠﺮ  ٢٧ﻧﻘﻄﺔ
وﺳﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت وﺛﻼث ﺗﻤﺮﻳﺮات.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺸﻞ ﻟﻴﺒﺮون ﺟﻴﻤﺲ ﻓﻲ إﻧﻘﺎذ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻟﻮس

أﻧﺠﻠﺲ ﻟﻴﻜﺮز ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟـ ٣٩ﻟﻪ ﻓﻲ  ٧٠ﻣﺒﺎراة ﻫﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ ،وذﻟﻚ ﺑﺴﻘﻮﻃﻪ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ١٢٤-١٢٣أﻣﺎم ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﻧﻴﻜﺲ ،ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.
وأﻧﻬﻰ ﺟﻴﻤﺲ ،أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﺪوري أرﺑﻊ ﻣﺮات،
اﻟﻤﺒﺎراة ﻣﻊ  ٣٣ﻧﻘﻄﺔ وﺳﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت وﺛﻤﺎﻧﻲ ﺗﻤﺮﻳﺮات،
ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪم ﻓﺮﻳﻘﻪ  ١١١-١٢٢ﻓﻲ
اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ .واﻧﺘﻬﺖ اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﻔﻮز ﺑﻔﺎرق ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة
ﻟﻨﻴﻜﺲ ﺑﻔﻀﻞ رﻣﻴﺘﻴﻦ ﺣﺮﺗﻴﻦ ﻟﻼﻋﺒﻪ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮﻟﻲ
إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﻮدﻳﺎي ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ  ٢٢ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻗﻠﺐ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ  ١٢٢-١٢٣ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻴﻜﺮز ،إﻟﻰ
 ١٢٣-١٢٤ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ.
ووﺟﻬﺖ وﺳﺎﺋﻞ إﻋــﻼم أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎدات ﻟﺠﻴﻤﺲ
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ أداﺋﻪ وأداء اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي اﻧﻀﻢ اﻟﻰ ﺻﻔﻮﻓﻪ
ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻗــﺎدﻣــﺎ ﻣــﻦ ﻛﻠﻴﻔﻼﻧﺪ ﻛﺎﻓﺎﻟﻴﻴﺮز ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﻟﺠﻬﺔ ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﺎﻟﻜﺮة ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎراة،
وﺗﺼﺪي ﻻﻋﺐ ﻧﻴﻜﺲ اﻟﻜﺮواﺗﻲ ﻣﺎرﻳﻮ ﻫﻴﺰوﻧﻴﺎ ﻹﺣﺪى
ﻣﺤﺎوﻻﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺜﻮاﻧﻲ اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ.
وﺣﻘﻖ ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ روﻛﺘﺲ ﻓﻮزه اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻓﻲ آﺧﺮ
 ١٢ﻣﺒﺎراة ،ﺑﺘﻔﻮﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻨﻴﺴﻮﺗﺎ ﺗﻤﺒﺮووﻟﻔﺰ - ١١٧
 ،١٠٢ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة أﻧﻬﺎﻫﺎ ﻧﺠﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺟﻴﻤﺲ ﻫﺎردن ﻣﻊ ٢٠
ﻧﻘﻄﺔ و ١٠ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﺿﺎف زﻣﻴﻠﻪ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي
ً
ً
ﻛﻠﻴﻨﺖ ﻛﺎﺑﻴﻼ ﻋﺪدا ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط ،ﻣﻊ  ١٣ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ.
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آخر كالم
هكذا سيصفنا
التاريخ!

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ستؤكلون
مع الثور
األسود

د .نجم عبدالكريم

لـيـســت مـســألــة ُح ـكــم مــن مـحـكـمــة التمييز
ً
ي ـف ـســر وي ـط ـب ــق نـ ـص ــوص ــا ق ــان ــون ـي ــة بــال ـغــة
ال ـش ــذوذ وال ـق ـســوة ت ـضــرب ب ـعــرض الـحــائــط
أب ـســط ح ـقــوق ال ـبـشــر ف ــي ح ــري ــات الـضـمـيــر،
مثل حق اإلنسان في التعبير ،سواء بالكالم
أو الكتابة أو التظاهر السلمي ،وهي ليست
مسألة مجموعة أ ف ــراد مـحــدود يــن تظاهروا
وأرادوا أن ي ـعـ ِّـبــروا عــن ر فـضـهــم وسخطهم
ل ـس ـل ــوك س ـل ـط ــوي تـ ـف ـ َّـرد ف ــي اتـ ـخ ــاذ الـ ـق ــرار
ً
الـسـيــاســي ،ول ــم يـكـتــرث أب ــدا لـكـ ٍّـم رهـيــب من
الـ ـفـ ـس ــاد ال ـس ـي ــاس ــي مـ ــرافـ ــق ل ـس ـل ــوك إدارة
سياسية متسلطة ،وهي ليست قضية خاصة
بنائب ونواب وجمهور ،مثل :مسلم البراك أو
فيصل المسلم أو جمعان الحربش ،وغيرهم
ع ـش ــرات وم ـئ ــات (وربـ ـم ــا) ألـ ــوف ال ـب ـشــر ،قد
نختلف معهم في رؤيتهم ونهجهم السياسي،
لكن ال يجوز مصادرة حقوقهم في التعبير
ع ــن ف ـك ــره ــم ...ه ــي لـيـســت ك ــل م ــا س ـبــق ،هي
ُ
ق ـض ـي ـت ـنــا ك ـل ـن ــا ،بـ ــأال ن ـك ــون ك ـق ـط ـيــع ُي ـس ــاق
للمسلخ مــن ر عــاة يعتقدون أنهم "أ بـخــص"،
وأنهم أدرى بكل شؤون حياتنا ومستقبلنا
في الوجود ،رغم أن التاريخ أثبت فشلهم مرة
تلو المرة في هذه الدراية و"البخاصة".
حكم "التمييز" األخير ،المفسر والمطبق
لـنــص قــانــونــي "دراك ــون ــي" أبــدع ـتــه الـ ُّـسـلـطــة
الحكومية َ
وب َصمت عليه ولم تكترث له عدة
مجالس نيابية ،لم يصم فقط المتظاهرين
بأن تظاهرهم السلمي والمتوافق مع أبسط
األعـ ـ ـ ــراف ال ــدولـ ـي ــة هـ ــو مـ ــن جـ ــرائـ ــم ال ـش ــرف
واألمانة ،وبالتالي يصبح اإلعدام السياسي
بالحرمان من المشاركة السياسية النتيجة
الـطـبـيـعـيــة ل ـهــذا ال ـح ـكــم ،ب ــل يـمـضــي تفسير
الحكم القضائي لحرمان هذا اإلنسان الذي
ت ـظ ــاه ــر فـ ــي ي ـ ــوم مـ ــا مـ ــن الـ ـح ــق فـ ــي ال ـع ـمــل
والوظيفة ،كي تصل بنا إلى قناعة مخيفة في
نتائجها تقول "قطع األعناق وال قطع األرزاق"!
إذا كان هناك الكثيرون من غير المكترثين
وغير المبالين اليوم لتلك النتائج المحزنة
للنصوص ا لـقــا نــو نـيــة ا لـجــا ئــرة والمستبدة
الـتــي أعــدمــت حــريــة الـضـمـيـ ٍّـر ،بـكــل صــورهــا،
ب ــل ي ـن ـظــرون بـشـمــاتــة وت ـش ــف مــرضــي حين
يطالعون األ خـبــار عن العقوبات التي توقع
بقفازات
على المتظاهرين السلميين اليوم ُ
ا ل ـقــا ُنــون ،فعليهم أن يـتــذ كــروا حكمة "أ كـلــت
يوم أكل الثور األبيض" ،فليتعظ ذلك القطيع
الشامت.

نعيش فــي عـصــر حــافــل بــال ـكــوارث وال ـمــآســي ،وبـشـتــى أشـكــال
المخازي؛ العرقية والطائفية والتعصب والعنصرية ،وأشد أنواع
ُ
ُ
الكراهية ،فالفواجع التي نعيشها في هذا الزمن ال تعد وال تحصى.
ُ
ولست أدري كيف أبدأ مقالتي ،واألفكار التي تتدفق في ذهني
عن كل ما هو كالح السواد؛ دماء تسيل متزامنة مع ثواني الساعة،
وبــالــذات في وطني العربي؛ حــروب مستمرة بين األشقاء وأبناء
العقيدة الواحدة ،فساد سياسي واقتصادي واجتماعي بالغ القذارة،
ويكاد يشل قدرات اإلنسان على التفكير برؤية صحيحة سليمة،
لدرجة أن هناك َمن يفكر بجدية متناهية في أن يضع يده بيد أشد
ً
أعداء األمة العربية ،ظانا أنه سينجو من الدمار المحدق بالوطن،
َ
وهو يعلم أن هؤالء األعداء هم من خططوا ورسموا ونفذوا دمار
هذه األمة! ...لقد وصلت األمور إلى أقصى تداعياتها الكوارثية.

***

• وال أدري حـيــن يـكـتــب ال ـتــاريــخ عــن زمـنـنــا ه ــذا الـمـلــوث بكل
الــوســاخــات الــاإنـســانـيــة ،م ــاذا ستقرأ عنا أجـيــال الـعـصــور التي
تأتي بعدنا؟!...
أظن أن أقل ما سيقال عن زمننا هذا:
لقد عــاش أجــدادنــا في أحــط مراحل الجهل والتخلف والفساد
والعداوات والكراهية بين بعضهم البعض ،وليس بين أعدائهم!
آسن من اإلثم والعدوان ،عاشوا
مستنقع
لقد عاش أجدادنا في
ٍ
ٍ
االنحرافات الالإنسانية والالأخالقية .إن أجدادنا كانوا يسرقون
األموال العامةُ ،
ويزيفون االنتخابات ،وإعالمهم كاذب.

لقد كان أجدادنا يعقدون مؤتمرات تحت عناوين براقة ،بأنهم
ً
ً
سوف يتحدون ،ويتعاونون ،ويقفون صفا واحــدا ضد أعدائهم،
َّ
ـف ،ألن أجــدادنــا كانوا
لكن لألسف كــان العنوان
مجرد شعار زائ ـ ٍ
يتآمرون على بعضهم البعض مع أعدائهم ،وكأنهم بذلك يعيدون
تاريخ مخازي أجدادهم في األندلس ،بعد أن استوطنتها األجيال
العربية واإلسالمية ثمانمئة عام وأكثر ،وإذا بهم ُيطردون منها شر
طردة ،ألنهم تآمروا ضد بعضهم البعض مع أعدائهم ،ولم يتعظ
أجدادنا ،فسعوا للتطبيع مع َمن احتل أوطانهم وشتت شملهم.

***

• في زماننا هذا صار يتجرأ علينا َمن يدخل مساجدنا ويرشقنا
َّ
نتعبد لله ،كما حدث في الخليل منذ سنوات،
بالرصاص ونحن
وحدث مئات المرات في العديد من المساجد بالعالم ،ونيوزيلندا
ليست آخر المطاف ،واألدهــى من ذلك واألمـ ُّـر ،أن بعض المساجد
َّ
تتفجر برصاص المسلمين أنفسهم ،لقتل أشقائهم المسلمين!
كانت

***

• أيها القارئ الكريم:
ُ
ُ
شاهدت على "يوتيوب"
كتبت هذا المقال ،بعد أن
اعذرني :لقد
ً
خطابا لجيري فالويل جونيور ،رئيس جامعة ليبرتي في أميركا،
وهــو مــن أنـصــار تــرامــب ،يــدعــو فيه جميع األميركيين إلــى حمل
ً
السالح ،كما يحمل هو مسدسا في جيبه ،لقتل العرب والمسلمين
وتطهير العالم منهم ،وكانت الجماهير العريضة تصفق له!
َمــن يــرد االط ــاع على هــذا الخطاب ،فهو على "يــوتـيــوب" تحت
االسم الذي ذكرته – جيري فالويل جونيور – رئيس جامعة ومن
أنصار الحبيب ترامب!

طاولة طعام تدخل «غينيس» بـ  ٤٠٠متر
مـ ــع أغـ ــذيـ ــة ت ـك ـف ــي أللـ ـف ــي ش ـخ ــص عـلــى
مساحة  400متر ،حطم سوق رانجيس الرقم
القياسي ألكبر مائدة طعام في العالم خالل
مــأدبــة عمالقة لمناسبة الــذكــرى السنوية
الخمسين إلطــاق هــذا الـســوق الكبير في
جنوب العاصمة الفرنسية باريس.
ّ
ودون هــذا الــرقــم القياسي وهــو 401.02
متر تحديدا مسؤولون في موسوعة غينيس
لألرقام القياسية بعدما حطمت هذه المائدة
الرقم السابق المسجل في جزيرة الريونيون
الفرنسية سنة  2017والبالغ  322مترا.
ّ
وأوض ـح ــت أن ــا أورفـ ـ ــورد ،وه ــي محكمة
في موسوعة غينيس في تصريح صحافي
أم ــس بـعــد ال ـم ـصــادقــة عـلــى ال ــرق ــم "ف ــي كل
األرقـ ــام القياسية فــي الـعــالــم ،ثمة معايير
محددة بدقة".
وبـحـســب الـمـنـظـمـيــن ،ش ــارك نـحــو ألفي
شخص في هــذه المأدبة بينهم عــدد كبير
من الباعة في سوق رانجيس.
وتضمنت المائدة عددا كبيرا من األطباق
من مختلف المناطق الفرنسية.
وقـ ـ ــال ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـس ــوق سـتـيـفــان
الياني" :ال نحتفل كل يوم بعيدنا الخمسين.

الوجبات الشيوعية مرغوبة في برلين
على أي شخص لديه فضول
بشأن مطبخ ألمانيا الشيوعية
ال ـق ــدي ـم ــة الـ ـت ــوج ــه إل ـ ــى مـطـعــم
فولكسكامر القريب مــن محطة
أوس ـت ـب ــان ـه ــوف ف ــي ال ـعــاص ـمــة
ً
بـ ــرل ـ ـيـ ــن ،ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــدم أطـ ـب ــاق ــا
كــاس ـي ـك ـيــة م ـث ــل ك ـي ـت ـفــورســت،
وه ــي نـسـخــة ألـمــانـيــا الـشــرقـيــة
للسجق (هوت دوج) ،وكارلسباد
شنيته ،وهو نوع من الشطيرة

المشوية المستلهمة من االتحاد
السوفياتي.
كما تعرف كارلسباد شنيته
بأنها توست هاواي .خذ شريحة
من الخبز األبيض وضع عليها
شــريـحــة م ــن الـلـحــم واألن ــان ــاس
المعلب والجبن ،بهذا الترتيب،
وضعها تحت المشواة.
وت ـس ـت ـم ــر الـ ـق ــائـ ـم ــة لـتـشـمــل
فــالـشــر ه ــازه (األرن ـ ــب ال ـك ــاذب)،

وي ـج ــرش ـن ـي ـت ـس ــل وزولـ ـي ــانـ ـك ــا،
وفـ ـ ــورس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــوالش (ج ـ ـ ـ ــوالش
الـسـجــق) ،وكالتر هوند (الكلب
البارد) ،والدجاج البارد.
وأق ـ ـ ـيـ ـ ــم ف ــولـ ـكـ ـسـ ـك ــام ــر ع ـلــى
نـ ـف ــس طـ ـ ـ ــراز مـ ـط ــاع ــم أل ـم ــان ـي ــا
الشرقية ،وتوجد صــورة لقصر
الـجـمـهــوريــة ،وهــو مـقــر برلمان
جمهورية ألمانيا الديمقراطية
(د ب أ)
معلقة على الحائط.

خمسون عاما لشركة رقم كبير ،وقد حصلت
أمور كثيرة خالل هذه األعوام".
ويـ ـمـ ـت ــد ال ـ ـس ـ ــوق عـ ـل ــى مـ ـس ــاح ــة سـبـعــة
كيلومترات فــي جنوب بــاريــس ،وهــو أكبر
سوق لألطعمة الطازجة في العالم ،مع قرابة
 1200شركة و 12ألف موظف.

وي ـب ــاع ف ــي ال ـس ــوق  2.9م ـل ـيــون ط ــن من
المنتجات الغذائية سنويا ،مع رقم أعمال
إجـمــالــي بـلــغ نـحــو  9.4م ـل ـيــارات ي ــورو في
.2018
(أ ف ب)

عقار جديد يحد خطورة الكوليسترول
كشفت دراسة طبية عن فوائد لعقار جديد ،يسمى حمض
البيمبيدويك ،قد يساهم في الحد من خطورة الكوليسترول
الضار ،وأمراض انسداد األوعية الدموية ،والنوبات القلبية.
وبـحـســب ال ــدراس ــة ،الـتــي نشرتها ال ــ"بــي بــي س ــي" على
موقعها اإللكتروني أمس ،فإن العقار الجديد يقلل من نسبة
الكوليسترول فــي دم األشـخــاص الــذيــن يعانون استمرار
ارتفاعه ،رغم تناولهم أدوية أخرى مثل الستاتين.
ً
وأشار العلماء إلى أن العالج الجديد قد يكون بديال عن
ً
ً
عقاقير الستاتين ،خصوصا لألشخاص الذين يعانون آثارا
جانبية لهذه العقاقير.

يتزلج على ألواح من الجليد في القطب الشمالي
اخ ـتــار راك ــب األمـ ــواج الـنــرويـجــي إن ــغ فيغه
ً
ّ
الجليد ليشكله ويصنع منه أ لــوا حــا يمارس
بها رياضته المفضلة ،رغم صعوبة العمل بهذه
المادة الهشة التي تذوب بال ترك أي أثر.
ً
ويركب المغامر النرويجي األمواج مستخدما
األلـ ــواح الجليدية قـبــالــة أرخـبـيــل لــوفــوتــن في
النرويج شمال القطب الشمالي.
وتتراوح أوزان األلواح الجليدية بين  60و80
ً
كيلوغراما ،في حين تكون أوزان تلك التقليدية
بين كيلوغرامين وثالثة.
وتـعـتـبــر ه ــذه األلـ ـ ــواح صـعـبــة من
نــاحـيــة الـحـمــل وال ـط ـفــو ،وبــالـتــالــي
القدرة على التوازن عليها بقدمين
بـ ــاردت ـ ـيـ ــن ،ك ـم ــا أنـ ـه ــا ت ـ ـ ــذوب خ ــال
دقائق في مياه البحر التي يدفئها تيار
الخليج.

وق ــد حـ ــاول راكـ ــب األم ـ ــواج وص ــان ــع األف ــام
ً
الذي يبلغ  33عاما خالل  9أشهر تشكيل لوح
جليدي مثالي.
وقــال" :عندما تحدثت عن هــذا األمــر ،اعتقد
ً
ً
مجنونا ،كان ّ
علي
الناس أنها مزحة ،كان عمال
ً
أن أجعله حقيقيا".
وقبل أن يذوب الجليد بقليل ،تخسر األلواح
م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ك ـ ـث ـ ــاف ـ ـت ـ ـه ـ ــا

ووزنها ،وتصبح مثالية فترة وجيزة ثم تختفي.
وأضاف" :تكون األلواح ّ
جيدة لركوب األمواج
ً
ً
خــال أول  20دقـيـقــة" ،مــردفــا" :والحـقــا تصبح
مثالية لدقيقتين أو  3دقــائــق ،إلــى أن تصبح
ً
هشة جدا".
وب ــدأ فـيـغــه قـطــع ألـ ــواح الـجـلـيــد مــن بحيرة
متجمدة بــواسـطــة مـنـشــار دائـ ــري ،لكنه أدرك
أنـهــا كــانــت مليئة

ً
بــالـهــواء ونــاعـمــة ج ــدا ،وال تستطيع الصمود
أكثر من  10دقائق.
لذلك صنع هو وفريقه المؤلف من أشخاص
ً
مولعين مثله بركوب األمــواج قالبا ووضعوا
فيه محطة للتبريد بلغت الحرارة فيها أقل من
 20درجة مئوية في ميناء سفولفاير المخصص
للصيد.
ً
ّ
والح ـقــا ،شكلت كتل الجليد الصلبة بــأداة
فيغه ،ونثرت عليها الطحالب البحرية ،حيث
يستطيع راكبو األمواج تثبيت أقدامهم
عليها.
وخـتــم فـيـغــه" :ال ـمــرة المقبلة
ً
سـ ـنـ ـصـ ـن ــع  20أو  30لـ ــو حـ ــا
ّ
وسنجربها كلها في يوم واحد.
سنجعل األلواح تعمل".
(أ ف ب)

حسن العيسى

وفيات
فاطمة سعيد عيد

 75عاما ،شيعت ،الرجال :القادسية ،ق ،9شارع عبدالعزيز الدعيج ،م،68
النساء :الشعب البحري ،ق ،8شــارع الخليج العربي ،م ،33منزل الشيخ
إبراهيم الدعيج ،الباب الخلفي ،ت22633337 ،66022264 :

جابر عطية جبر الشمري

 59عــامــا ،شيع ،الــرجــال :القصر ،ق4ب ،الـشــارع الـخــامــس ،م ،16النساء:
النسيم ،ق ،2ش ،10ج ،47م ،405ت66345114 ،55598181 :

داود محمد عبدالله عبدالرحيم الكندري

 65عاما ،شيع ،الرجال :ديوان الكنادرة ،الشعب ،النساء :العدان ،ق ،1ش،54
م ،57ت96996939 ،65112212 :

عبدالرحمن عبدالله محمد الشطي

 75عاما ،شيع ،الــرجــال :الـســرة ،ق ،2الـشــارع األول ،م ،10النساء :صباح
السالم ،ق ،6الشارع األول ،ج ،8م ،24ت97440500 :
نجاة خالد حمد الحاي أرملة محمد سليمان محمد العنيزي
 67عاما ،شيعت ،الرجال :صباح السالم ،ق ،10الشارع الثاني ،ج ،12م،18
النساء :السرة ،ق ،3ش ،4م ،13ت50505859 ،99469707 ،99333930 :

مرشد عيد مرشد الجميلي

 66عاما ،شيع ،الرجال :الدوحة ،ق ،1ش ،3م ،21النساء :الدوحة ،ق ،1ش،3
م ،15ت60688806 :

فهد حمود العلي الموسى السيف

 82عاما ،شيع ،الرجال :الشهداء ،ق ،3ش ،308م ،23النساء :الروضة ،ق،3
شارع شهاب البحر ،م ،40ت22526574 ،50023313 :

عادل حسن مال الله المتروك

 55عاما ،شيع ،الرجال :الدعية ،مسجد البحارنة ،النساء :الرميثية ،ق،9
شارع أسامة بن زيد ،ج ،90م ،3ت66872949 :
منيرة محمد راشد العازمي أرملة حجي براك العازمي
 82عاما ،شيعت ،الرجال :جابر العلي ،ق ،3ش ،13م ،46النساء :جابر العلي،
ق ،8ش ،22م ،7ت99732945 ،99034519 :

راشد محمد راشد األرملي

 67عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :الشامية ،ديوان األرملي،
ق ،4شارع يوسف إبراهيم الغانم ،م ،2النساء :كيفان ،ق ،2ش ،28م ،2ت:
99046466 ،66655571
زينة حسين جولي أرملة يوسف عثمان جعفر
 77عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :الشعب ،ق ،4شارع عبدالله
السعد اللوغاني ،م ،10ديوان الكندري ،النساء :الروضة ،ق ،1ش ،11م،21
ت22510422 ،22552320 ،99064442 :

عبدالعزيز حامد عودة القحطاني

 19عاما ،شيع ،العيون ،ق ،1ش ،2م ،27ت99003919 :

خالد سالم فهد العازمي

 72عاما ،شيع ،الظهر ،ق ،5الشارع الثاني ،م ،63ت66020136 :

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
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11:56
03:23
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التوزيع:

الطقس والبحر
العظمى 27
الصغرى 15
ً
 11:29ظ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
أعلى مد
 10:18م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءً
ً
أدنى جزر  05:01صب ــاحـ ـ ــا
 04:46م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

