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الحكومة ترفض
تعديالت «األهلي»

« »Guava Islandلريهانا
وغلوفر يعرض على «أمازون»

ص 19

«البلدي» :ال
إلغاء لشيشة
ً العوائل

ً
َّ
«الصحية» البرلمانية تلقت كتابا من الوزيرة العقيل برفضها جملة وتفصيال  7أعضاء اعترضو ا على المقترح
ُ
قانون أقر باإلجماع في المداولة األولى
● الشاهين :أستغرب التراجع عن ٍ
محيي عامر
«التفرغ الرياضي» و«البدون»
و«اإليداعات» تسخن جلسة اليوم
كـ ـش ــف م ـ ـقـ ــرر لـ ـجـ ـن ــة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ال ـص ـح ـي ــة
واالجتماعية والعمل البرلمانية ،النائب أسامة
ً
الشاهين ،أن اللجنة تلقت كتابا من وزيرة الدولة
للشؤون االقتصادية مريم العقيل تبلغها فيه
رفضها تعديالت قانون العمل األهلي بالصيغة
ً
ال ـتــي انـتـهــت إلـيـهــا الـلـجـنــة جـمـلــة وتـفـصـيــا،
ً
معربا عن استغرابه ورفضه هذا التراجع عن
ـات أق ــره ــا مـجـلــس األم ــة بــاإلج ـمــاع في
ت ـعــديـ ٍ
المداولة األولى.
وأكــد الشاهين ،فــي تصريح أمــس ،أن لهذه
ً
ال ـت ـعــديــات آث ـ ــارا مـهـمــة م ــن شــأن ـهــا تشجيع
الـكــويـتـيـيــن عـلــى الـعـمــل فــي ال ـق ـطــاع ال ـخــاص،
حيث جاءت «ضمن حلول أزمة التوظيف التي
نناقشها ومن أجل إصالح اختالالت 02

الحكومة بين مطرقة هايف وسندان الفضل في «الحقوق المدنية»
يـ ـتـ ـضـ ـم ــن ج ـ ـ ـ ـ ــدول أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ج ـل ـس ــة
مجلس األم ــة ال ـيــوم بـعــض المواضيع
ال ـســاخ ـنــة ،ال ـتــي رب ـمــا تـنـتـهــي بــإعــان
اسـ ـتـ ـج ــواب ــات ف ــي حـ ــال أتـ ــى ال ـت ـعــامــل

الحكومي معها بما ال يشتهيه النواب.
أول ت ـلــك ال ـم ـل ـفــات ،قـضـيــة «ال ـت ـفــرغ
ال ــري ــاض ــي» ،ال ـتــي أثــارت ـهــا «ال ـجــريــدة»،
والمتوقع أن يطرحها النائب 02

اقتصاديات

الصقر :ارتفاع أرباح «الوطني» بالربع األول يدعمه
نمو قوي في اإلقراض وإدارة حصيفة للتكاليف

حسم المجلس البلدي ،في جلسته ،أمس« ،منع تقديم الشيشة»
للعائالت في المطاعم والمقاهي ،برفض المقترح بفارق صوت
واحد ،إذ اعترض عليه  7أعضاء مقابل موافقة  6وامتناع واحد.
وفــي حين فشلت مـحــاوالت إعــادة المقترح إلــى اللجنة الفنية
ً
ّ
لـمــزيــد مــن ال ــدراس ــة ،ش ــن ع ــدد مــن األع ـضــاء هـجــومــا عـلــى بلدية
الكويت ووزارة الداخلية بشأن «الكبائن» الموجودة في المقاهي،
متهمين الجهتين بالتخاذل في محاربة الممارسات غير األخالقية
التي ترتكب داخلها ،وأكد أعضاء آخرون أن مقترح إلغاء «شيشة»
العوائل غير قابل للتطبيق.
ومن جهته ،قال المدير العام لبلدية الكويت م .أحمد المنفوحي،
إن هناك لجنة رباعية ب ـ «البلدية» مــن مهامها الرقابة على تلك
المقاهي ،وتسجيل مخالفات ضد المتجاوزين.
ُيذكر أن الموافقين على المقترح هم :حمدي العازمي ،وحمود
العنزي ،وعبدالله الرومي ،وعلي العازمي ،وفهيد المويزري ،ومحمد
ّ
وصوت باقي
المطيري ،بينما امتنع عن التصويت أحمد هديان،
األعضاء بعدم الموافقة.
٠٧

البحر :نستند إلى أسس صلبة وميزانيتنا
تكشف فوارق كبيرة عن منافسينا

15

بودي« :الجزيرة» تواصل التوسع
بإضافة وجهات جديدة
16

●

علي حسن

الملحم :ال مالحظات على معايير ترقية
البورصة على مؤشر «»MSCI
17

15

ً
«المركزي» و«المقاصة» جاهزان فنيا
آللية التسويات النقدية
11

«الوزراء» يخصص قسيمتين بالشويخ السودان :تصاعد الضغوط على
الصناعية»
«شرق
لقسائم
بديلتين
«المجلس العسكري» لتسليم السلطة

قرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت اتخاذ
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة لـتـخـصـيــص الـقـسـيـمـتـيــن 69
و 70الكائنتين بالمنطقة األولــى بالشويخ (موقع
مسلخ بـلــديــة الـكــويــت الـســابــق) لمصلحة الهيئة
العامة للصناعة ،بديلتين عن قسائم منطقة شرق
الصناعية.
وقــال المجلس ،فــي اجتماعه األسبوعي أمــس،
إن هذا القرار جاء من منطلق الحرص على سالمة
العاصمة ،بعد تكرار حــوادث الحريق وما تسببه
من ضرر بيئي كبير داخلها.
واس ـت ـع ــرض م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ـت ـقــريــر نصف
ال ـس ـن ــوي ع ــن أعـ ـم ــال وأن ـش ـط ــة ال ـم ـج ـلــس األع ـلــى

للتخصيص ،حيث استمع إلى شرح قدمته وزيرة
الدولة للشؤون االقتصادية مريم العقيل عرضت
خالله أهم األنشطة واإلنـجــازات المتمثلة في بدء
اإلجــراء ات التنفيذية لتخصيص محطة الشعيبة
الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية ،ودراسة جدوى
تخصيص الـمـشــاغــل الــرئـيـسـيــة لـ ــوزارة الكهرباء
وال ـم ــاء ،وال ــدراس ــات الـخــاصــة بـقـطــاع االت ـصــاالت
فــي وزارة الـمــواصــات ،بــاإلضــافــة إلــى غيرها من
الخطوات المتعلقة بالجوانب القانونية واإلدارية.
واطلع المجلس على التقرير الدوري الثالث بشأن
تنفيذ االستراتيجية الوطنية الذي أعدته اللجنة
الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

فهد الرمضان

ب ـس ـب ــب مـ ـش ــاك ــل فـ ــي تــوق ـيــع
ال ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــود م ـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــات
ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة ،ت ـ ــواج ـ ــه وزارة
التربية أزمــة في توفير العمالة
الـ ـ ــازمـ ـ ــة ل ـل ـن ـظ ــاف ــة ف ـ ــي م ـع ـظــم
الـ ـ ـم ـ ــدارس ،ح ــاول ــت اح ـت ــواء ه ــا
باللجوء إلــى نقل عــدد كبير من
ّ
المعينات مــن منطقة
الـعــامــات
الفروانية إلى المناطق التعليمية

ً
المعارضة تطالب بحله ...ومهلة إفريقية مدتها  15يوما

عراقي يعاين بندقية في محل لبيع السالح بالنجف (أ ف ب)

الغانم :برلمان الطالب
منتدى ديمقراطي ومنصة
للتعبير الحر

اقتصاد

١٣
الخالد طلب عدم تجديد
عقده في «البورصة»

اقتصاد

14

قصر العدل

06

«التمييز» :لرجال
الشرطة االستعانة
بالمرشدين السريين بهدف
ضبط الجرائم

دوليات

26

٢٦

إقليم البصرة ...هذه المرة «غير»
●

05

«غلوبل» :توظيف
رأس المال في أصول
سائلة وتشغيلية

عقود النظافة تربك «التربية» «صفقة
توزيع العامالت على المناطق يضاعف األزمة القرن» قد ال
●
تتضمن دولة
فلسطينية
مستقلة
األخـ ـ ـ ــرى ،ف ـضــاع ـفــت األزمـ ـ ـ ــة ،إذ
أدى ذلــك إلــى نقص فــي عامالت
المنطقة نفسها ،ولم يسد عجز
البقية.
وقـ ــالـ ــت م ـ ـصـ ــادر ت ــرب ــوي ــة ،ل ـ
«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،إن ال ـ ـ ـ ــوزارة كــانــت
لجأت إلى تعيين عدد من عمال
النظافة بطريقة مباشرة ودون
عقود مع الشركات منذ حوالي 8
سنوات ،إذ تم تشكيل لجان في
عهد الوكيلة المساعدة 02

برلمانيات

مناورات أميركية ـ
بريطانية ـ
فرنسية في الخليج

بغداد  -محمد البصري

مـ ـن ــذ ع ـ ــام  ٢٠٠٨وأهـ ـ ـ ــل ال ـب ـص ــرة
يـ ـح ــاول ــون االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن دس ـت ــور
العراق الفدرالي الجديد إلنشاء إقليم
بصالحيات واسعة ،لكن محاوالتهم
تفشل ،وفــي هــذه الـمــرة ،تغيرت أمــور
كثيرة ،وبات هناك تيار شعبي يمتلك
«تراجيديا» احتجاج وشهداء ونخبة
م ـب ـش ــرة ب ـم ــا ي ـش ـبــه ال ـح ـك ــم ال ــذات ــي،
وكــذلــك اهتمام دول ــي كبير بحاضرة
العراق المطلة على الخليج والمتميزة
ب ـهــوي ـت ـهــا ال ـخ ــاص ــة ،والـ ـت ــي صنعت
أعنف االحتجاجات المدنية في البالد،
ً
وص ــوال إل ــى إح ــراق م ـقــرات الفصائل
المسلحة الموالية لـطـهــران ،الصيف
الماضي.
ورغ ـ ــم أن ال ـص ـيــف ال ــوش ـي ــك يـبــدو
أق ــل ق ـســوة ه ــذه ال ـمــرة بــوفــرة الـمـيــاه
واألمـ ـط ــار ال ـت ــي ت ـحــولــت إل ــى سـيــول
خـ ـطـ ـي ــرة وص ـ ـلـ ــت حـ ـت ــى الـ ـ ـف ـ ــاو عـنــد
الـ ـبـ ـح ــر ،ف ـ ــإن ق ـل ــق األح ـ ـ ــزاب 02

رياضة
متظاهرون في «اعتصام القيادة» بالخرطوم أمس األول (رويترز)
ّ
كثف المحتجون السودانيون
والـحـكــومــات الغربية الضغوط
ع ـلــى قـ ــادة الـمـجـلــس الـعـسـكــري
االنـتـقــالــي فــي ال ـســودان لتسليم
السلطة لحكومة مدنية ،بينما
أم ـ ـهـ ــل م ـج ـل ــس الـ ـسـ ـل ــم واألم ـ ــن
ً
اإلف ــريـ ـق ــي «ال ـع ـس ـك ــر»  15ي ــوم ــا
لتسليمها.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــؤتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر ص ـ ـحـ ــافـ ــي
ن ـق ـلــه ال ـت ـل ـف ــزي ــون ،دعـ ــا «تـجـمــع
المهنيين السودانيين» ،الذي قاد

التظاهرات ضد الرئيس المخلوع
عـمــر الـبـشـيــر عـلــى م ــدى أشـهــر،
«االنتقالي» إلى «تشكيل مجلس
سيادي مدني بتشكيل عسكري
ّ
محدود» ،وحل مؤسسات النظام
الـســابــق ،وإقــالــة رئـيــس القضاء
ً
ون ــواب ــه وال ـنــائــب ال ـع ــام ،مــؤكــدا
استمرار االعتصامات إلى «حين
تحقيق مطالب الشعب».
بدوره ،قال محمد ناجي ،وهو
م ــن قـ ـي ــادات «ت ـج ـمــع الـمـهـنـيـيــن

ال ـ ـسـ ــودان ـ ـي ـ ـيـ ــن»« :ن ـ ــري ـ ــد إلـ ـغ ــاء
ال ـم ـج ـل ــس الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ال ـح ــال ــي
واس ـت ـبــدالــه بـمـجـلــس مــدنــي مع
تمثيل للعسكريين».
وكان التجمع دعا السودانيين
إل ــى الـتــوجــه لـســاحــة االعـتـصــام
أمــام القيادة العامة للجيش في
الخرطوم ،بعد تحركات للجيش
فــي مـحـيــط االع ـت ـصــام اعتبرها
المتظاهرون محاولة لفضه.

25
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من لعنة ربع النهائي
أمام «شياطين» يونايتد

ةديرجلا

•
العدد  / 4093الثالثاء  16أبريل 2019م  11 /شعبان 1440هـ

الثانية

www●aljarida●com

األمير يتسلم أوراق اعتماد  5سفراء جدد لدى الكويت

س ـ ـمـ ــوه ي ـت ـس ـل ــم أوراق
اعتماد سفير أفغانستان
احـتـفــل فــي قـصــر بـيــان ام ــس بتسلم صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد أوراق
اعتماد كل من السفير دورجــا براسا بهانداري
سفيرا لنيبال ،والسفير سيد جــاو يــد هاشمي
سفيرا لجمهورية أفغانستان اإلسالمية ،والسفير
الكسندر باالنوستا سفيرا ألوكرانيا ،والسفير
بومو فرانك سوفونيا سفيرا لمملكة ليسوتو،
والسفير محمدن ولــد داداه سفيرا للجمهورية
اإلســام ـيــة الـمــوريـتــانـيــة ،س ـفــراء ل ـبــادهــم لــدى
الكويت.
حضر مراسم االحتفال وزيــر شــؤون الديوان

 ...وأوكرانيا

 ...وسفير موريتانيا

األميري الشيخ علي الجراح ،ونائب رئيس مجلس
ال ــوزراء وزيــر الخارجية الشيخ صباح الخالد،
ون ــائ ــب وزيـ ــر شـ ــؤون ال ــدي ــوان األم ـي ــري الشيخ
محمد العبدالله ،ووكيل الديوان األميري ومدير
مكتب صاحب السمو أمير الـبــاد أحمد الفهد،
ورئـيــس المراسم والتشريفات األميرية الشيخ
خالد العبدالله.
كما استقبل سموه وزير اإلعالم وزير الدولة
لشؤون الشباب محمد الجبري حيث قدم لسموه
منيرة الهويدي وذلك بمناسبة تعيينها وكيلة
لوزارة اإلعالم.

ً
صاحب السمو مستقبال الجبري والهويدي

مهنئون :تكريم صاحب السمو ثمرة للعطاء اإلنساني
• الجراح :التتويج محل فخر واعتزاز • انتصار العلي :الكويت مستمرة في نصرة اإلنسان ومساعدة المنكوبين
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«المعلمين»

تتواصل التهاني والتبريكات
على صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد ،بمناسبة
تكريم سموه من مجموعة البنك
الدولي ،ومنحه لقب «رائد العمل
ً
ال ـت ـن ـم ــوي» ،تـ ـق ــدي ــرا ل ـ ـ ــدوره في
التنمية االجتماعية واالقتصادية،
وإحياء السالم إقليميا ودوليا.
ورفـ ـ ــع ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
الــوزراء وزيــر الداخلية الفريق م.
الشيخ خالد الجراح ،برقية تهنئة
إل ــى ص ــاح ــب ال ـس ـمــو ق ــال فـيـهــا:
باإلصالة عن نفسي ونيابة عن
جميع منتسبي وزارة الداخلية
يطيب لي أن أرفع لمقام سموكم
الـ ـك ــري ــم أسـ ـم ــى آي ـ ـ ــات ال ـت ـهــانــي
وأصـ ـ ــدق ال ـت ـبــري ـكــات بـمـنــاسـبــة
تكريم سموكم من قبل مجموعة
البنك الدولي.
وأض ـ ـ ــاف أن م ــا ح ـصــل عليه
سموكم من تكريم لهو محل فخر
واعـ ـت ــزاز لـجـمـيــع أب ـن ــاء ال ــوط ــن،
وه ـ ــو ثـ ـم ــرة ل ـل ـع ـطــاء اإلن ـس ــان ــي
الـكـبـيــر والـمـسـتـمــر ،ال ــذي يبذله
سموكم طوال مسيرتكم المباركة،
واعـ ـت ــراف ــا لـ ـل ــدور ال ـك ـب ـيــر ال ــذي
يقوم به سموكم على المستوى
ال ـعــال ـمــي ،وإقـ ـ ــرارا بمساهمتكم
البارزة التي كان لها أطيب األثر

سمو األمير في هذا المسار البناء
والمنتج».

فــي تخفيف المعاناة اإلنسانية
في شتى بقاع األرض ،مستطردا:
ح ـف ــظ الـ ـل ــه س ـم ــوك ــم وأح ــاط ـك ــم
بعنايته ،وأدام على وطننا العزيز
أمـنــه وازدهـ ــاره فــي ظــل قيادتكم
الحكيمة والرشيدة.

قائد اإلنسانية

دعم السالم
ومن جانبها ،اعتبرت عضوة
ال ـم ـج ـلــس االسـ ـتـ ـش ــاري لـمـكـتــب
برنامج األمم المتحدة في الكويت
الـشـيـخــة ان ـت ـصــار ســالــم الـعـلــي،
ت ـكــريــم ص ــاح ــب ال ـس ـمــو إضــافــة
جــديــدة لـلـكــويــت وحــاكـمـهــا ،لما
لـسـمــوه مــن مـ ـب ــادرات فــي خدمة
الـشـعــوب ودع ــم ال ـســام والـعـمــل
التنموي اقليميا وعالميا ،ما جعل
الكويت في مقدمة الدول الداعمة
للعمل الخيري واالنساني.
وأكـ ـ ــدت ال ـش ـي ـخــة ان ـت ـص ــار أن
الكويت أصبحت تتمتع بمكانة
دولية مرموقة بفضل سمو األمير
وحـكـمـتــه ،الف ـتــة إل ــى أن الـكــويــت
كمركز للعمل اإلنساني وأميرها
قــائــد الـعـمــل اإلن ـســانــي مستمرة
ف ــي ن ـص ــرة اإلنـ ـس ــان ،وم ـســاعــدة
المنكوبين ،وإغاثة المتضررين،
فضال عــن سعي سـمــوه الحثيث

الخالد يلتقي رئيس مجلس النواب التونسي

خالد الجراح

عبدالله المعتوق

ب ـم ـســاعــدة ال ـم ـح ـتــاج ـيــن ف ــي كل
بقاع األرض.

وقـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـعـ ـت ــوق إن «ال ـع ـم ــل
الـ ـخـ ـي ــري شـ ـه ــد فـ ــي عـ ـه ــد سـمــو
األمـ ـي ــر ق ـف ــزة هــائ ـلــة م ــن الـتـطــور
واالن ـت ـشــار والـعــالـمـيــة ،واح ـتــال
ً
مواقع الصدارة ،انطالقا من إيمان
سـمــوه بنبل الــرســالــة اإلنسانية،
ودورها في إنقاذ األرواح ،والعمل
على انتشال الفقراء من مستنقع
الجهل والمرض والعوز».
وتابع أن هــذا «التكريم الرفيع
يشعرنا بالفخر واالعتزاز ،ويضع
عـلــى عــاتـقـنــا م ـســؤول ـيــات كبيرة
لـتـعـظـيــم هـ ــذا ال ـن ـه ــج اإلن ـس ــان ــي
النبيل ،والتأسي بخبرة ومسيرة

قائد استثنائي
ب ـ ــدوره ،وص ــف رئ ـيــس الهيئة
ال ـخ ـي ــري ــة اإلس ــامـ ـي ــة ال ـعــال ـم ـيــة،
المستشار بــالــديــوان األم ـيــري د.
عـبــدالـلــه الـمـعـتــوق ،الـتـكــريــم بأنه
حــدث مشهود ومستحق وتقدير
استثنائي لقائد استثنائي كرس
ج ـه ــوده ف ــي دع ــم م ـس ـيــرة الـعـمــل
اإلنساني والتنموي بالمجتمعات
الفقيرة.

إلـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ه ـ ـ ـنـ ـ ــأت ج ـم ـع ـي ــة
المعلمين بــاســم رئـيــس وأعـضــاء
مجلس إدارتها وجموع المعلمين
وال ـم ـع ـل ـمــات واألس ـ ـ ــرة ال ـتــربــويــة
الكويت قيادة وحكومة وشعبا.
وأكدت الجمعية ،في بيان لها،
أن ه ــذا الـتـكــريــم يــأتــي منسجما
وم ـتــواف ـقــا م ــع ال ـم ـكــانــة الـكـبـيــرة
التي يحظى بها سمو أمير البالد
عالميا ،والمكاسب الـتــي حققها
سموه لمصلحة الكويت من خالل
منحه لقب (قائد العمل اإلنساني)
م ــن األم ــم الـمـتـحــدة ف ــي سبتمبر
.2014
وأضافت« :كما أنه يأتي تتويجا
لـسـجــل ومـ ـش ــوار س ـم ــوه الـحــافــل
بالعطاءات والمبادرات اإلنسانية
واالجتماعية واالقتصادية الخيرة
وال ـن ـب ـي ـلــة ،وال ـم ـســاعــي الحثيثة
الـ ـص ــادق ــة إلرس ـ ـ ــاء ق ــواع ــد األم ــن
واالسـ ـتـ ـق ــرار والـ ـس ــام والـتـنـمـيــة
لشعوب العالم بأسره».
وع ـبــرت الجمعية عــن فخرها
واعتزازها وغبطتها بهذا التكريم

المستحق لصاحب السمو ،مشيرة
إل ــى أن لـسـمــوه مـكــانــة كـبـيــرة في
ق ـلــوب ك ــل أب ـنــائــه وأفـ ـ ــراد شعبه،
خصوصا أهل الميدان من معلمين
وم ـع ـل ـم ــات ،ل ـمــا ي ـح ـظــون ب ــه من
مكانة رفيعة لدى سموه.

لقب مستحق
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،أك ـ ــد رئ ـيــس
م ـج ـل ــس إدارة «ن ـ ـ ـمـ ـ ــاء» ل ـل ــزك ــاة
وا لـتـنـمـيــة المجتمعية بجمعية
اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ح ـســن
الـ ـهـ ـنـ ـي ــدي ،أن صـ ــاحـ ــب ال ـس ـمــو
استحق اللقب الرفيع عــن جــدارة
واق ـ ـت ـ ــدار ب ـف ـضــل جـ ـه ــود س ـمــوه
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة الـ ـ ــرائـ ـ ــدة فـ ــي م ـجــال
تخفيف معاناة منكوبي الحروب
والفقراء والـكــوارث الطبيعية في
جميع أنحاء العالم.
وأوضـ ــح أن ه ــذا الـتـكــريــم يعد
األول من نوعه الذي يقدمه البنك
ل ـق ــائ ــد دول ـ ـ ـ ــة ،مـ ــا ي ـت ــرج ــم حـجــم
الـمـكــانــة ال ـتــي يـتـفــرد بـهــا سموه
ف ــي س ـم ــاء اإلن ـس ــان ـي ــة الـعــالـمـيــة
وال ـ ـج ـ ـهـ ــود الـ ــدول ـ ـيـ ــة فـ ــي ال ـع ـمــل
ً
الـخـيــري ومـكــافـحــة الـفـقــر ،مبينا
أن األح ــداث المتوالية فــي العالم
وقضاياه ،وفــي مقدمتها اللجوء

اإلنساني والـكــوارث الطبيعية
التي تحدث في العالم أظهرت
بشكل جلي مدى ازدياد الحاجة
الدولية إلى الجهود اإلنسانية
والخيرية التي تبذلها الكويت.
وب ـيــن الـهـنـيــدي أن الـعـطــاء
اإلن ـســانــي الـمـشـهــود للكويت
ب ـلــغ ذروتـ ـ ــه ف ــي ع ـهــد صــاحــب
السمو ،الذي دشن نهجا جديدا
لـلـعـمــل اإلن ـس ــان ــي وال ـت ـن ـمــوي
لـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة ش ـ ـع ـ ــوب الـ ـع ــال ــم
وم ـ ـ ـبـ ـ ــادرات ت ـخ ـف ـيــف م ـعــانــاة
مــايـيــن الـمـنـكــوبـيــن فــي شتي
أرجاء العالم .وأضاف أن اختيار
ً
صــاحــب ال ـس ـمــو رائـ ـ ــدا للعمل
التنموي مــن البنك الــدولــي ما
هو إال تعبير عن أصالة العمل
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــري ،وط ـب ـي ـع ــة ال ـش ـعــب
الكويتي المحب للخير.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن ص ــاح ــب
السمو األمير قدوة لشعبه في
مجال العطاء والبذل ،فتبرعات
صاحب السمو التي ال تنقطع
ط ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـع ـ ــام ت ـن ـم ــي ال ــوع ــي
الخيري لدى المجتمع الكويتي،
الذي ال يكل وال يمل عن تقديم
ي ــد الـ ـع ــون لـلـمـحـتــاجـيــن ،وأن
سمعة الـكــويــت الـطـيـبــة قــد تم
تتويجها بهذا التكريم الكبير.

الجارالله يترأس وفد الكويت في المنتدى العربي الروسي
بحث مع سفير اإلمارات تعزيز العالقات والتطورات اإلقليمية

الخالد خالل لقائه رئيس مجلس النواب التونسي
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
الشيخ صباح الخالد ،في قصر بيان ،أمــس ،رئيس
مجلس الـنــواب التونسي محمد الناصر ،بمناسبة

زيارته البالد .حضر اللقاء سفير الكويت لدى تونس
علي الظفيري ،وع ــدد مــن كـبــار المسؤولين ب ــوزارة
الخارجية.

الحكومة ترفض تعديالت «األهلي»

ً
سوق العمل» ،مبينا أن دور القطاع الخاص في حل هذه األزمة ضعيف،
بدليل أن  %95.6فيه من غير المواطنين ،كما أن كويتيي هذا القطاع
ال يمثلون أكثر من  %3من عقوده مع الحكومة.
واستغرب هجوم رئيس لجنة األولويات البرلمانية على تقارير اللجنة
الصحية ،سواء فيما يتعلق بتقرير العمل الخيري أو تقرير العمل األهلي.
في السياق ،اعتبر النائب خليل الصالح أن رفض الحكومة تعديالت
ً
«العمل األهـلــي» يثبت مـجــددا عــدم جديتها في دعــم العمالة الوطنية
ّ
ويحملها مسؤولية التضخم الوظيفي في القطاع العام.
بالقطاع الخاص،

«التفرغ الرياضي» و«البدون»...
راكان النصف في بند األسئلة وقد تنتهي إلى تشكيل لجنة تحقيق
برلمانية ،وفق ما أعلن النائب عبدالله الرومي ،وفي حال رفض
الحكومة لها قد تعرض نفسها للمساءلة السياسية.
أما الملف الثاني فهو قانون الحقوق المدنية واالجتماعية لغير
مـحــددي الجنسية ،ا لــذي تجد الحكومة نفسها فيه بين مطرقة
الـنــائــب محمد هــايــف ،إذا لــم تــوافــق على إق ــراره ،وسـنــدان زميله
أحمد الفضل ،في حال أقرته بصيغته الحالية ،فماذا ستفعل مع
هذا القانون الذي يشوبه الكثير من الغموض؟
وصرح هايف ،أمس ،بأن «استجواب نائب رئيس الوزراء وزير
ً
الداخلية خالد الجراح ستحدد اتجاهه جلسة اليوم» ،مشددا على أن
المشاركة في ظلم البدون ال يقتصر على الجهاز المركزي لمعالجة

اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ،أمس ،وسفير دولة
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى دولة الكويت صقر الريسي،
وتم خالل اللقاء بحث عدد من أوجه العالقات الثنائية بين البلدين،
إضافة إلى تطورات األوضاع على الساحتين اإلقليمية والدولية.
حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير
السفير أيهم العمر.
وغادر الجارالله البالد أمس متوجها إلى موسكو لترؤس وفد
الـكــويــت فــي اجـتـمــاع ال ــدورة الخامسة لمنتدى الـتـعــاون العربي
الروسي ،الذي يعقد أعماله يومي  15و 16الحالي.
وضم الوفد بعضويته كال من مساعد وزير الخارجية لشؤون
الوطن العربي السفير فهد العوضي ،ومساعد وزيــر الخارجية
لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

أوضاعهم أو الوزير ،بل كل من سكت عن التعسف والظلم تجاه
هذه الفئةَ ،
«ومن له قلب يخشى الله أو حس إنساني أو وطني ال
يسعه إال الوقوف مع الحق المشروع لهم في إقرار حقوقهم المدنية
وإزاحة كابوس الظلم عنهم».
ومــن المتوقع أن تزيد طلبات المناقشة درجــة حــرارة الجلسة
التي تعد األولى في أبريل الجاري ،وخاصة (إذا وصل إليه الدور)
الطلب المقدم من النائب بدر المال وآخرين بشأن قضية اإليداعات
الجديدة ،التي ال يستبعد حدوث سجاالت نيابية ـ ـ نيابية خالل
مناقشتها.
عـلــى الـصـعـيــد الـتـشــريـعــي ،ه ـنــاك م ـشــروعــان سـيـتــم إقــرارهـمــا
بسهولة فــي ظــل ا لـتــوا فــق النيابي ـ ـ الحكومي بشأنهما ،وهما
«السجل العيني» و«مكافحة الغش التجاري» ،بعكس تعديالت قانون
العمل في القطاع األهلي ،وقانون العمل الخيري ،في ظل التباين
النيابي ـ ـ النيابي والنيابي ـ ـ الحكومي كذلك بشأنهما.
إلى ذلك ،عاد التصعيد النيابي مع الحكومة بسبب المشاريع
ً
التي ينفذها الديوان األميري إلى الواجهة مجددا ،إذ هدد النائب
محمد المطير باستخدام األدوات الدستورية بمحاسبة رئيس
الوزراء وحكومته إذا كان الكالم عن تبني الديوان لمشروع المدينة
ً
الترفيهية صحيحا؛ «ألنه دليل واضح وصريح على فشل الحكومة
في تأدية دورها بإدارة أمور البلد».

عقود النظافة تربك «التربية»
للشؤون االداري ــة آن ــذاك عائشة الــروضــان ،جلبت نحو  1500عامل

ً
الجارالله مستقبال الريسي

وعاملة من مصر والهند ليكونوا تحت إمرة «التربية» في أي وقت،
وتكون إقاماتهم عليها ،وذلك للتغلب على المشاكل التي كانت الوزارة
تعانيها نتيجة تأخر أو تخلف الشركات المتعاقد معها في تنفيذ
مهامها ،مما يدخل «التربية» في أزمة دائمة.
وأوضـحــت المصادر أن ال ــوزارة ،بعدما وجــدت نفسها فــي مــأزق
العام الدراسي الحالي نتيجة تأخر توقيع عقود النظافة في عدد من
المناطق التعليمية ،لجأت إلى تفريغ مدارس الفروانية من العمالة
وتوزيعها على مدارس مناطق أخرى ال توجد بها عقود نظافة سارية.
وأشــارت إلــى أن هــذا اإلجــراء تسبب في نقص شديد في عامالت
الـنـظــافــة ،إذ أصـبـحــت ال ـمــدرســة الـتــي ك ــان بـهــا  10عــامــات ،تمتلك
ً
ً
عاملتين فقط ،وهو ما سبب ضغطا شديدا عليهما.
وطــالـبــت الـمـصــادر الـ ــوزارة بالعمل عـلــى تــوفـيــر عـمــال النظافة،
واإلسراع بحل مشكلة العقود مع الشركات ،السيما أن المشاكل قائمة
ً
منذ سنوات ،ودائما ما تلجأ تلك الشركات إلى جلب عمالة ليست على
كفالتها ،ومن ثم الدخول في مشاكل مع «التربية».

إقليم البصرة ...هذه المرة «غير»...

ً
من استئناف االحتجاجات الشعبية في البصرة خصوصا ال يزال
ً
على أشده ،السيما أن أعمال العنف التي تشوبها تهدد دوما بوقف
تصدير النفط ،وتعطيل منافذ العراق التجارية مع الكويت وإيران
وتجارة البحر.
وبعدما فشل البصريون مرتين في استكمال اإلجراءات القانونية كي
تتحول مدينتهم إلى إقليم طبق الدستور ،عاد الجمهور والنخب هناك

يتحدثون عن ضرورة إنشاء إقليم البصرة على غرار إقليم كردستان
الشمالي ،حين أخفقت الحكومة حتى في توفير الماء الصالح للشرب
للمدينة ،التي يختلط فيها ماء البحر بمياه دجلة والفرات المنحسرة
بفعل سدود عمالقة أنشأتها تركيا وإيران عند منابع النهرين ،غير
َ
حكومتي
أن األمــر يقلق مراكز القوى السياسية والدينية ،مما دفــع
ّ
وشجع مرجعية
نوري المالكي وحيدر العبادي إلى عرقلة اإلجراءات،
النجف العليا على طلب تأجيل هذا المشروع لضرورات الحرب التي
كانت طويلة مع «داعش».
وقرر مجلس محافظة البصرة ،وهو البرلمان المحلي في منطقة
إداري ــة بــات يقطنها اليوم نحو خمسة ماليين نسمة ،بــدء إجــراء ات
التحول إلى إقليم بصالحيات واسعة ،ورغم أن هذا المجلس ال يحظى
بثقة األهالي الرتباطه باألحزاب المتهمة بتهميش البصرة ،خرجت
مسيرة واسعة الجمعة الماضي ،ورفع مئات الناشطين أثناء تجوالهم
ً
بسياراتهم في الشوارع الرئيسية علما يرمز لإلقليم بألوان البحر
والنخيل الزرقاء والخضراء يتوسطه شكل سفينة تقليدية على خلفية
بيضاء يزعم البصريون أنها تمثل روح دعواتهم السلمية.
وال يوجد إجماع داخل المدينة على التحول إلى إقليم ،لكن المحاولة
الثالثة التي تشهدها البصرة منذ سقوط نظام صــدام حسين قبل
ً
 ١٦عاما ،تبدو مختلفة هــذه المرة؛ ألنها نجحت في تأسيس تيار،
ً
وخصوصا بين شباب المدينة المكتظة بالسكان ،يدعو إلى امتالك
ّ
صالحيات إدارية توازي تلك الصالحيات التي مكنت األكراد من تطوير
بناهم التحتية بنحو جعل سفوح ووديان أربيل والسليمانية عامرة
بالمشاريع العمرانية والصناعية التي جلبت االستقرار.
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محليات

ً
منح زوجة المواطن الجنسية بعد  18عاما من الزواج

استقباالت رئيس الوزراء باإلنابة

• القانون الجديد نص على عدم السماح لوزير الداخلية باستثناء المدة
• الزوجة تعامل معاملة الكويتية بعد  3سنوات من الزواج بشرط وجود أطفال
محمد الشرهان

اقترحت «الداخلية» مشروع
قانون جديد يتعلق بتعديل
منح الجنسية لزوجة المواطن
األجنبية ،ويضع ضوابط
جديدة تمنع ذلك قبل إتمام
 18سنة على الزواج.

ع ـ ـل ـ ـمـ ــت "ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة" م ــن
م ـ ـصـ ــادر أمـ ـنـ ـي ــة م ـط ـل ـع ــة أن
وزارة ا لــدا خ ـل ـيــة ،مـمـثـلــة في
قـطــاع الجنسية وا ل ـجــوازات
ووث ـ ـ ــائ ـ ـ ــق الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــر ،ت ـق ــدم ــت
بـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع بـ ـ ـ ـق ـ ـ ــان ـ ـ ــون إلـ ـ ــى
لجنة ا لــدا خـلـيــة وا لــد فــاع في
مجلس األمة يقضي بتعديل
قــانــون مـنــح زوج ــة الـمــواطــن
األجنبية الجنسية الكويتية،
حـيــث نــص الـقــانــون الـجــديــد
ع ـل ــى م ـن ــح زوجـ ـ ــة ال ـم ــواط ــن
الجنسية الكويتية بـعــد 18
سنة من تاريخ ا لــزواج ،على
أن ي ـ ـقـ ــدم ا ل ـ ـ ـ ــزوج م ـ ــا ي ـث ـبــت
اس ـت ـم ــرار ال ـح ـي ــاة ال ــزوج ـي ــة
بينهما طوال هذه الفترة.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن
الـقــانــون الـجــديــد نــص كذلك

عـ ـل ــى إمـ ـك ــانـ ـي ــة مـ ـن ــح زوجـ ــة
ال ـمــواطــن مـعــامـلــة الـكــويـتـيــة
بعد  3سنوات من الزواج.

ال استثناءات
وأ ش ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ــى أن اإلدارة
العامة للجنسية والجوازات
شــددت في مشروع قانونها
ال ـج ــدي ــد ع ـلــى ع ــدم إمـكــانـيــة
وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ب ـص ـف ـت ــه
مـنــح أي اسـتـثـنــاء مــن الـمــدة
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي حـ ــددهـ ــا
القانون بمنح زوجة المواطن
الجنسية الكويتية ،الفتا إلى
أن إدارة ا ل ـج ـن ـس ـيــة أو ق ـف ــت
ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا ج ـ ـم ـ ـيـ ــع م ـ ـعـ ــامـ ــات
تجنيس زوجات المواطنين،
حـ ـت ــى يـ ـت ــم اقـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـق ــان ــون

المعروض على مجلس األمة.
وأو ضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن قـ ـ ـي ـ ــادات
اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة ل ـل ـج ـن ـس ـيــة
والـ ـج ــوازات ،بـحـضــور نــائــب
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
وز يــر الداخلية الشيخ خالد
الـ ـ ـج ـ ــراح ،ن ــاقـ ـش ــت الـ ـق ــان ــون
الـ ـج ــدي ــد مـ ــع أع ـ ـضـ ــاء لـجـنــة
الداخلية والدفاع بالمجلس
فــي ا كـثــر مــن جـلـســة ،مشيرة
إ ل ـ ـ ـ ــى أن األ ع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء أ ب ـ ـ ـ ــدوا
تجاوبا كبيرا مع المشروع،
ووعدوا بإدراجه على جدول
األعمال في القريب العاجل.

في السابق على منح زوجة
المواطن الجنسية الكويتية
بـ ـع ــد مـ ـ ـ ــرور  5سـ ـ ـن ـ ــوات مــن
إعـ ــان ال ــرغ ـب ــة ،مــوض ـحــة أن
هذا القانون ظهرت من خالله
ع ـي ــوب ك ـب ـيــرة جـ ــدا ،أب ــرزه ــا
حـ ـ ـ ــاالت الـ ـ ـط ـ ــاق ال ـ ـتـ ــي ت ـتــم
بـعــد حـصــول األجـنـبـيــة على
ال ـج ـن ـس ـيــة ،وه ــو م ــن األم ــور
الـ ـت ــي تـ ـم ــت م ـن ــاق ـش ـت ـه ــا مــع
خبراء وزارة العدل المتعلقة
بهذا الشأن.

القانون الراهن
ي ــذ ك ــر أن ق ــا ن ــون تـجـنـيــس
زوجات المواطنين كان ينص

ً
مستقبال وفد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
ناصر الصباح
إستقبل رئيس مجلس الــوزراء باإلنابة وزير
الدفاع الشيخ ناصر الصباح أمس ،رئيس هيئة
األركــان المشتركة بجمهورية باكستان الفريق
أول زبير حيات ،وذلــك بمناسبة زيارته للبالد،
يرافقه رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن
محمد الخضر.
وتـ ـم ــت خـ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء م ـن ــاق ـش ــة أهـ ـ ــم األمـ ـ ــور
ً
والـمــوضــوعــات ذات االهتمام المشترك ،مشيدا
بعمق العالقات بين البلدين الصديقين وحرص
الطرفين على تعزيزها وتطويرها.
حضر اللقاء سفير باكستان لدى البالد غالم
دستجير والملحق العسكري لجمهورية باكستان
والمقيم في الرياض العميد هارون اسحاق.

«التخطيط» :ال استراتيجية وطنية لردم «النفايات»
المواقع الحالية غير مؤهلة وتسبب تلوث المياه الجوفية
•

محمد الجاسم

حـ ــددت ال ـخ ـطــة اإلن ـمــائ ـيــة ال ـس ـنــويــة لـعــام
 2020/2019لألمانة العامة للمجلس األعلى
لـلـتـخـطـيــط وال ـت ـن ـم ـيــة أه ــم ال ـت ـحــديــات الـتــي
تواجه تنفيذ مشاريعها التنموية ،إذ ذكرت
الخطة في ركيزة بيئة معيشية مستدامة في
البرنامج التنموي المتعلق بتحسين كفاء ة
ادارة المخلفات والنفايات ،أن الكويت تعاني
ج ــراء ارت ـفــاع مـعــدل تــولــد الـنـفــايــات الصلبة
مقارنة بالحدود العالمية بحيث وصل معدل
نفايات البلدية "منزلية و تـجــار يــة" إ لــى 1.5
ً
كيلوغرام للشخص يوميا مقابل كيلوغرام
ً
يــوم ـيــا لـ ــدول ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط ،وأن ارت ـف ــاع
المعدل يحمل الدولة ميزانية على منظومة
إدارة النفايات.
ووفق الخطة ،ال توجد استراتيجية وطنية
لـمـنـظــو مــة أو خـطــط عـمــل إلدارة مــوا قــع ردم
النفايات وغلقها ،عالوة على أن مواقع الردم
ً
الحالية غير مؤهلة بيئيا بسبب عدم وجود
طـبـقــات ع ــزل لـلـجــوانــب وال ـق ــاع بـهــا كــذلــك ال
توجد أي وسائل لتجميع الغازات أو أنظمة
تجميع الرشيح ومعالجته مما يعني تلوث
ً
المياه الجوفية ،فضال عن نقص نوعي وكمي
في مشاريع تدوير النفايات بحيث ال توجد
م ـشــاريــع إعـ ــادة ت ــدوي ــر لـلـنـفــايــات الــزراع ـيــة
ك ــذل ــك عـ ــدد م ـش ــاري ــع إعـ ـ ــادة ت ــدوي ــر ال ـم ــواد
كاف .
البالستيكية غير
ٍ
وو ض ـ ـ ـعـ ـ ــت ا ل ـ ـخ ـ ـطـ ــة س ـ ـيـ ــا س ـ ـيـ ــات إلدراة

المخلفات من خالل تطوير نظام أمن إلدارة
ال ـم ـخ ـل ـف ــات ال ـص ـل ـب ــة وال ـس ــائ ـل ــة ال ـخ ـط ـي ــرة،
وتشجيع عمليات إ ع ــادة تــدو يــر المخلفات
عبر كل االستشارات العلمية وتقديم الحوافز
للمستثمرين للقيام بأنشطة التدوير.
و بـ ـ ـش ـ ــأن ر كـ ـ ـي ـ ــزة إدارة حـ ـك ــو مـ ـي ــة ف ــا ع ـل ــة
ب ــال ـب ــرن ــام ــج ال ـت ـن ـم ــوي ال ـم ـت ـع ـلــق ال ـح ـكــومــة
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،ك ـش ـف ــت الـ ـخـ ـط ــة عـ ــن ض ـعــف
الخدمات اإللكترونية في مجال قطاع األعمال
خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة،
وغ ـ ـيـ ــاب ال ـت ـن ـس ـي ــق ب ـي ــن الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـن ــوط
ب ـهــا ال ـم ــواف ـق ــات ع ـلــى األعـ ـم ــال ،إض ــاف ــة إلــى
ضعف قــوا عــد البيانات اإلحصائية الالزمة
للمستثمرين و مـتـخــذي ا ل ـقــرار اال قـتـصــادي
والمالي.
وو ض ـع ــت ا ل ـخ ـطــة ا لـتـنـمــو يــة 2020/2019
ّ
سـ ـي ــاس ــات م ــت ـب ـع ــة ع ـب ــر ت ـب ـس ـيــط إج ـ ـ ــراء ات
إص ـ ـ ـ ــدار الـ ـت ــراخـ ـي ــص ال ـ ــازم ـ ــة ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــر
األجنبي والمحلي ،ومنها :فـ ّـك التداخل في
اال خـتـصــا صــات لتبسيط اإل ج ــراء ات وتقليل
الـ ـ ـ ــدورة ال ـم ـس ـت ـن ــدي ــة ،وت ــوسـ ـي ــع اس ـت ـخ ــدام
ا ل ـخ ــد م ــات اإل ل ـك ـتــرو ن ـيــة ف ــي ت ـقــد يــم مختلف
الخدمات األمنية والمرورية ،وتبسيط نظم
ال ـت ـق ــاض ــي وإج ـ ــراء ات ـ ــه ل ــرف ــع ال ـم ـع ــان ــاة عــن
الـمـتـقــاضـيــن وتـمـكـيـنـهــم مــن ال ـح ـصــول على
حقوقهم ،داعية إلى تبني خطط زمنية لتظير
الخدمات اإللكترونية وزيادة الداعمة لقطاع
األعمال.

العفاسي لصرف مكافأة
قضاة «سوق المال»
•

مردم نفايات القرين

انخفاض نصيب «الخاص» من الناتج المحلي
ب ـي ـنــت ال ـخ ـط ــة اإلن ـم ــائ ـي ــة ال ـس ـن ــوي ــة ل ـعــام
 2020/2019في ركيزة اقتصاد متنوع مستدام
عبر البرنامج التنموي للتخصيص ،انخفاض
نـصـيــب الـقـطــاع ال ـخــاص مــن الـنــاتــج المحلي
اإلجمالي ،وضعف إنتاجية بعض الصناعات
وال ـخ ــام ــات ،ال ـتــي ي ـقــوم عليها ال ـق ـطــاع الـعــام
وتضخم وزيادة نفقات القطاع العام.
وحددت لها سياسات عامة من خالل زيادة
اإلنتاجية االقتصادية للدولة من خالل تخفيض

دور ال ـق ـط ــاع ال ـح ـك ــوم ــي ك ـن ـس ـبــة م ـئ ــوي ــة مــن
االقتصاد الكلي ومحاربة االحتكارات ،وتعزيز
دور وآليات السوق بتنفيذ برامج تخصيص
األنشطة االقتصادية المراد تحويل ملكيتها
ً
ً
كليا أو جزئيا للقطاع الخاص ،باإلضافة إلى
اتـبــاع الــامــركــزيــة بــإنـشــاء إدارات الــوقــايــة في
مختلف المحافظات وإشــراك القطاع الخاص
في أعمال الوقاية.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء باإلنابة سفير
الكويت لدى السعودية الشيخ علي الخالد ،وتمت
مناقشة أهم األمور والموضوعات ذات االهتمام
المشترك ضمن محور الزيارة.
كما استقبل عضو المجلس األعلى للتخطيط
والتنمية د .فـهــد الــراشــد يــرافـقــه عـضــو منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية االن بيك بمناسبة
زي ـ ــارت ـ ــه لـ ـلـ ـب ــاد ،وتـ ـ ــم بـ ـح ــث عـ ـ ــدد مـ ــن األمـ ـ ــور
والموضوعات ذات االهتمام المشترك.
حـضــر ال ـل ـقــاء الـمـسـتـشــار بــالــديــوان األم ـيــري
ي ــوس ــف اإلبـ ــراه ـ ـيـ ــم ومـ ــديـ ــر إدارة ال ـت ـخ ـط ـيــط
االس ـتــرات ـي ـجــي والـتـقـيـيــم ف ــي مــؤسـســة الـكــويــت
للتقدم العلمي عبدالله بوقماشة.

حسين العبداهلل

أكـ ــدت م ـص ــادر قـضــائـيــة
لــ"الـجــريــدة" وج ــود استياء
لـ ـ ـ ـ ــدى عـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـضـ ــاة
وال ـم ـس ـت ـش ــاري ــن بـمـحـكـمــة
االس ـت ـئ ـنــاف ،بـسـبــب رفــض
دي ـ ـ ـ ــوان الـ ـخ ــدم ــة ال ـم ــدن ـي ــة
مكافآت القضاة المنتدبين
ل ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــدوائـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة
ل ـه ـي ـئ ــة س ـ ـ ــوق الـ ـ ـم ـ ــال ب ـكــل
ت ـخ ـص ـص ــات ـه ــا الـ ـج ــزائـ ـي ــة
واإلدارية والمالية ألكثر من
 6أشهر.
وأضافت المصادر ان هذا
األمر قد يتسبب في اعتذار
القضاة الموسم القضائي
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل ع ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ــدم قـ ـب ــول
تــولــي ال ـه ـي ـئــات الـقـضــائـيــة
اإلضـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ل ـ ـعـ ــدم ص ــرف
ال ـ ــوزارة الـمـكــافــآت عــن تلك
األع ـم ــال اإلض ــاف ـي ــة ،والـتــي
تنتظر موافقة ديوان الخدمة
المدنية.
وب ـي ـنــت أن وزي ـ ــر ال ـعــدل
وزير الدولة لشؤون مجلس
االم ـ ـ ـ ــة د .فـ ـه ــد ال ـع ـف ــاس ــي
خ ـ ــاط ـ ــب دي ـ ـ ـ ـ ـ ــوان الـ ـخ ــدم ــة
ال ـم ــدن ـي ــة ب ـ ـضـ ــرورة ص ــرف

فهد العفاسي

المكافآت للقضاة المنتدبين
بتلك الدوائر ،لكن الديوان لم
يرد على المخاطبات حتى
اآلن ،رغم استمرار عمل تلك
الدوائر وفصلها في العديد
من القضايا المتراكمة أمام
محكمة االستئناف ،والتي
ت ـمــت زي ـ ــادة ع ــدد قـضــاتـهــا
لـلـفـصــل فـيـهــا ،ألن ـهــا ب ــدأت
تشهد ارتفاعا.

«الكهرباء» :خطأ «مهندس سلوى» وراء وفاته «المحاسبة» :دور بارز لألجهزة الرقابية
•
في خدمة المجتمعات وحماية األموال
سيد القصاص

أكد وزير النفط وزير الكهرباء
والماء ،د .خالد الفاضل ،أن لجنة
التحقيق المشكلة للتحقيق في
س ـبــب ح ـ ــادث ان ـف ـج ــار م ـحــوالت
الكهرباء في منطقة سلوى ،والذي
وقــع يــوم االثنين ،٢٠١٨ /١٠/ ٢٩
ونتج عنه وفاة شخص وإصابة
آخــر أثناء عملهما لــدى ال ــوزارة،
أكدت أن ذلك يرجع الى عطل في
الكيبل الواصل بين محطة سلوى
" ٤٩و."٤٨
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـفـ ــاضـ ــل ،فـ ــي م ــذك ــرة
وجهها الى مجلس األمة ،إن ذلك
العطل أدى الى توجه المهندس
ال ـم ـت ــوف ــى الـ ــى ال ـم ــوق ــع لـفـحــص
الـ ـكـ ـيـ ـب ــل وتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـل ــه ،وات ـ ـضـ ــح
للجنة أن المتوفى وصل بطريق

الخطأ جسمه بجهد كهرباء ١١
كيلوفولت ،مما نتج عنه مــرور
ال ـت ـي ــار ال ـك ـهــربــائــي الـ ــى جسمه
والتسبب في الوفاة.
وأوض ــح الــوزيــر أنــه لــم يثبت
ل ـ ـ ــدى الـ ـلـ ـجـ ـن ــة وج ـ ـ ـ ــود ت ـق ـص ـيــر
أو خـ ـ ـط ـ ــأ م ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،وأن

تعاون لميكنة إيصال التيار
دعا رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والــدور االستشارية بدر
السلمان أعضاء االتحاد الى المشاركة وحضور اللقاء الذي سيعقد
في الساعة العاشرة صباح غد في مقر االتحاد بجمعية المهندسين
ببنيد القار مع وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري ،لعرض
خدمات ال ــوزارة االلكترونية ذات العالقة بإيصال وتقوية التيار
والتحديثات التي تمت عليها.

«األشغال» :صرف الدفعات
المالية المتأخرة للمشاريع
•

س ـبــب الـ ـح ــادث ي ـع ــود ال ــى خطأ
شخصي من المهندس المتوفى،
والوزارة تشترط على المقاولين
الـ ـمـ ـتـ ـع ــاق ــدي ــن مـ ـعـ ـه ــا االل ـ ـت ـ ــزام
باشتراطات األمن والسالمة عند
التعامل مع الشبكة الكهربائية.
من جهة أخرى ،طلبت الوزارة

سيد القصاص

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة األشغال أن الوزارة
صــرفــت أخـيــرا العديد مــن الــدفـعــات المالية الـتــي تــأخــرت لبعض
المشاريع اإلنشائية والصحية ،بسبب بعض اإلجــراء ات اإلدارية
المتبعة.
وقالت المصادر إن وزيرة األشغال وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان،
د .جنان بوشهري ،حرصت على متابعة أسباب توقف تلك الدفعات،
واجتمعت أخيرا مع وكالء الوزارة والمراقب المالي لوضع الحلول،
حــرصــا على عــدم تــأخــر الـمـشــاريــع والــدفــع بعجلة اإلن ـشــاء وفقا
للجداول الموضوعة لتلك المشاريع دون تأخير.
ولفتت إلى أنه عقب االجتماع تم االتفاق على تزويد المراقب
المالي في الوزارة بكل المتطلبات التي تقتضي صرف الدفعات
المالية للمشاريع ،وعدم تكرار إيقافها ،حرصا على المصلحة
العامة.

من الجهاز المركزي للمناقصات
العامة سحب أعمال عقد دراسة
تـحــديــد وتـقـيـيــم ف ــرص تخفيف
ان ـب ـعــاثــات الـ ـغ ــازات الــدفـيـئــة في
قطاع توليد الكهرباء من معهد
األب ـح ــاث الـعـلـمـيــة ،ل ـعــدم ال ـتــزام
ً
ال ـم ـقــاول بـتـنـفـيــذ األع ـم ــال وفـقــا
للشروط التعاقدية والمواصفات
الفنية خالل المدة التعاقدية.
وأفـ ـ ـ ــادت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي ك ـتــاب
ل ـل ـج ـهــاز ،ب ــأن ــه ال ي ــوج ــد تنفيذ
أعمال من المعهد ،كما تم توقيع
غ ــرام ــة تــأخـيــر  ١٠ف ــي الـمـئــة من
قيمة العقد.
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أفـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـجـ ـه ــاز
ردا ع ـل ــى ط ـل ــب ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـعــدم
اختصاص مجلس إدارته بذلك.

أ كــد الوكيل المساعد لقطاع الرقابة
ع ـل ــى الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـس ـت ـق ـل ــة فـ ــي دي ـ ــوان
ا لـمـحــا سـبــة عـبــدا لـعــز يــز ا لـهــو لــي أهمية
الدور المتنامي البارز لألجهزة الرقابية
في خدمة المجتمعات وحماية األموال
العامة.
ولـفــت الـهــولــي خــال االجـتـمــاع الــذي
نظمه د يــوان المحاسبة مع مسؤولين
من مكتب التدقيق الوطني في فنلندا
أمس ،لبحث تبادل الخبرات المشتركة
ف ــي م ـج ــال تــد ق ـيــق األداء إ ل ــى ا ل ـحــرص
عـلــى الـتـفــاعــل ال ـخــاق واالس ـت ـفــادة من
التجارب والخبرات بما يسهم في أداء
المهام ذات الصلة.
و ق ــال إن دور األ ج ـه ــزة ا لــر قــا ب ـيــة في

متابعة تنفيذ خـطــط التنمية وتقييم
أداء مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ا ل ـ ـج ـ ـهـ ــات ا لـ ـمـ ـشـ ـم ــو ل ــة
برقابتها يؤكد مدى التزامها بتحقيق
الـخـطــط واأله ـ ــداف ال ـمــرســومــة ل ـهــا ،إذ
ً
ً
يعد ذلك جــزء ا أساسيا من رسالة تلك
األجهزة.
وأ شــار إلى حرص د يــوان المحاسبة
ع ـل ــى تـ ـب ــادل الـ ـخـ ـب ــرات واالط ـ ـ ــاع عـلــى
أساليب العمل وأداء المهام لدى أجهزة
ً
الرقابة فــي عــدد مــن ا لــدول انطالقا من
التطورات واألحداث المستجدة ،ومنها
تكليف األجهزة التحقق من مدى تنفيذ
الدول أهداف التنمية المستدامة.
وذكر الهولي أن "المحاسبة" يسعى
ً
إلـ ــى ت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون ال ـم ـش ـت ــرك وف ـق ــا

ل ـل ـخ ـطــط وبـ ــرامـ ــج ال ـع ـم ــل الـ ـت ــي تـلـبــي
احتياجاته وتساهم فــي تنمية قــدرات
ً
وم ـ ـهـ ــارات ال ـعــام ـل ـيــن ب ــه  ،م ـش ـي ــرا إلــى
أهمية تحقيق شعار المنظمة الدولية
ألج ـه ــزة ال ــرق ــاب ــة ال ـع ـل ـيــا (االن ـت ــوس ــاي)
والتي تنص على أن التجربة المتبادلة
تفيد الجميع .
وشدد على أهمية الخروج بتوصيات
محددة وواضحة عن االجتماع بحيث
ً
تـ ـك ــون عـ ــونـ ــا ل ـل ـع ــام ـل ـي ــن ب ــال ـج ـه ــازي ــن
ا ل ــر ق ــا ب ـي ـي ــن ع ـل ــى أداء مـ ـه ــام أ ع ـمــا ل ـهــم
الرقابية بكفاء ة واقتدار واإلسهام في
تفعيل أنشطة التدقيق واألداء الرقابي.

«المدنية» تطلق النسخة الثالثة من «كويت فايندر»
تظهر تنبيهات العزاءات والسرعة المسموح بها وتساعد على تفادي االزدحامات
أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية
ام ــس الـنـسـخــة ال ـج ــدي ــدة م ــن تـطـبـيــق "كــويــت
فايندر  "3 -لألجهزة الذكية وذلــك بعد إعــادة
بـ ـن ــاء ال ـت ـط ـب ـيــق ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام أحـ ـ ــدث ال ـل ـغــات
البرمجية.
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام لـ ـلـ ـهـ ـيـ ـئ ــة م ـس ــاع ــد
العسعوسي ل ـ "كــونــا" إن هــذا التحديث يأتي
ضـمــن س ـيــاق الـتـطــويــر الـمـسـتـمــر ال ــذي تقوم
به الهيئة للتطبيق لخدمة أكثر من  700ألف
مستخدم.
وأشـ ـ ــار ال ـع ـس ـعــوســي إلـ ــى تـحـسـيــن خــدمــة
التوجيه الصوتي بشكل كبير حيث تمت إضافة

خاصية توفير مقترح بالمسارات البديلة عند
اختيار الوجهة مع تنبيه المستخدم في حال
وجــود مسار أفضل الختصار وقــت الوصول
وتفادي االزدحام المروري.
وأضاف أن التطبيق سوف يظهر للمستخدم
خالل القيادة السرعة المسموح بها في الشارع
وتنبيهه فــي حــال تـجــاوزهــا وخاصية عكس
التوجيهات على زجاج السيارة خالل القيادة
الليلية.
وأوضـ ـ ــح ال ـع ـس ـعــوســي أن الـتـطـبـيــق يــوفــر
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـت ـن ـب ـي ـهــات م ـث ــل ت ـل ــك ال ـخــاصــة
بــالـعــزاء ات والـتــي يمكن للمستخدم تفعيلها

من خالل قائمة االعدادات الخاصة بالتطبيق.
وق ـ ــال إنـ ــه ت ــم اسـ ـتـ ـخ ــدام خــاص ـيــة الـمـنـظــر
المحيطي أكثر من  3ماليين مرة منذ إطالقها
في مارس  2018ونتيجة لذلك فقد تم تحسين
هذه الخاصية بشكل كبير حيث تمت إضافة
امكانية استعراض الصور التاريخية للمكان
وامكانية استخدام كاميرا الهاتف الستعراض
الموقع.
وذكر أن الهيئة توفر من خالل تطبيق "كويت
فايندر" مجموعة من الصور الفضائية الحديثة
التي تغطي كامل أجزاء البالد ويتم تحديثها
دوريا كل ثالثة أشهر مبينا أن هذه الصور يتم

استخدامها عبر بــوا بــة المعلومات المكانية
للكويت والتي أطلقتها الهيئة رسميا منذ فترة.
وأضـ ــاف أن ــه دع ـمــا لـلـجـهــات ال ـتــي تــرغــب في
استخدام كويت فايندر لدعم أعمالها قامت الهيئة
بــإضــافــة امـكــانـيــة الــربــط مــع التطبيق بواسطة
واجـهــات برمجية معيارية مــن خــال استخدام
الرابط القصير ليمكن البحث عن منطقة بالرقم
اآللي للعنوان أو العنوان التفصيلي.
وأك ـ ــد ال ـع ـس ـعــوســي أن ال ـه ـي ـئــة ش ــري ــك فــاعــل
وأساسي في المشاريع التي تسعى الكويت إلى
انجازها لتحقيق رؤية "كويت جديدة  "2035عبر
المشاريع المتعددة التي أنجزتها الهيئة.

4
محليات
«القوى العاملة» 200 :شكوى من عمالة منزلية خالل أسبوعين
ةديرجلا
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الموسوي لـ ةديرجلا• :إرسال  40عاملة إلى مركز اإليواء إلنهاء إجراءات عودتهن إلى بلدانهن
الزعبي لــ ةديرجلا• :عدم دفع الرواتب وحجز جواز السفر أبرز الشكاوى
جورج عاطف

كشف الموسوي أن «هناك
حافلة تتحرك من أمام مقر ً
إدارة العمالة المنزلية ،يوميا،
متجهة إلى مركز اإليواء ،وهي
ّ
محملة بالعامالت المنزليات،
غير الراغبات في العودة أو
االستمرار في العمل لدى أرباب
عملهن».

ع ـقــب تـفـعـيــل ق ـ ــرار مجلس
ال ــوزراء رقــم  614لسنة ،2018
القاضي بنقل االختصاصات
الـ ـ ــواردة ف ــي ال ـقــانــون رق ــم 68
لـسـنــة  ،2015الـ ـص ــادر بـشــأن
ال ـع ـمــالــة ال ـم ـنــزل ـيــة م ــن وزي ــر
الــداخـلـيــة إل ــى الـهـيـئــة الـعــامــة
للقوى العاملة ،باشرت إدارة
العمالة المنزلية فــي الهيئة،
استقبال الشكاوى والمنازعات
الـعـمــالـيــة ال ـخــاصــة بالعمالة
المنزلية فــي الـبــاد ،وتجديد
وإصــدار التراخيص الجديدة
لمكاتب جلب هذه العمالة.

 200شكوى
وقال مراقب استقدام العمالة
المنزلية ،ناصر الموسوي ،إن
"اإلدارة تلقت منذ بداية عملها،
مـطـلــع ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري (خ ــال
ً
 15ي ــوم ــا) ،ق ــراب ــة  200شـكــوى
مــن عـمــالــة مـنــزلـيــة ضــد أرب ــاب
ً
ع ـم ـل ـهــن ،ف ـض ــا ع ــن اس ـت ـق ـبــال
ً
 37ط ـل ـب ــا ل ـت ـجــديــد تــراخ ـيــص

م ـك ــات ــب اسـ ـتـ ـق ــدام عـ ـم ــال ــة ،و5
ط ـل ـبــات الس ـت ـخ ــراج تــراخـيــص
ً
مكاتب جــديــدة" ،مشيرا إلــى أن
"إج ـم ــال ــي أعـ ـ ــداد ال ـم ـكــاتــب في
ً
البالد تتجاوز الـ  320مكتبا".
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ـ ــوي،
ل ـ "ال ـجــريــدة" ،أن "ه ـنــاك حافلة
ت ـت ـحــرك م ــن أم ـ ــام م ـقــر اإلدارة
ً
ف ــي مـنـطـقــة الــرم ـي ـث ـيــة ،يــومـيــا
في تمام الثانية عشرة ونصف
ً
ظـهــرا ،متجهة إلــى مركز إيــواء
ال ـع ـم ــال ــة ال ـ ــواف ـ ــدة ف ــي مـنـطـقــة
جليب الـشـيــوخ ،تـكــون محملة
بــالـعــامــات الـمـنــزلـيــات الــاتــي
يلجأن إلى اإلدارة غير راغبات
ف ــي الـ ـع ــودة أو االس ـت ـم ــرار في
ً
العمل لدى أربابهن" ،موضحا
أنه "منذ عمل اإلدارة تم إرسال
ق ــراب ــة  40عــام ـلــة م ـنــزل ـيــة إلــى
ً
اإليواء ،تمهيدا إلنهاء إجراءات
عودتهن إلى بلدانهن".

الحل الودي
وذكــر أن "ثمة شكاوى عدة

ً
يـتــم حلها ودي ــا بـيــن العمالة
وأصـ ـح ــاب األعـ ـم ــال ،غ ـيــر أنــه
حـ ــال ت ـع ـثــر ذل ـ ــك ،ي ـتــم إرسـ ــال
ً
الـعـمــالــة إل ــى اإلي ـ ـ ــواء" ،مبينا
أن "ال ـش ـك ــاوى ال ـتــي تتلقاها
اإلدراة تـ ـك ــون مـ ــن األ ط ـ ـ ــراف
الثالثة وهم :العامل وصاحب
ً
العمل والمكاتب ،خصوصا أن
الـقــانــون ( )2015 /68الـصــادر
بـشــأن العمالة المنزلية ،كفل
ألي ط ــرف مـتـضــرر مــن اآلخــر
ال ـت ـقــدم بـشـكــوى إل ــى اإلدارة،
ال ـتــي ب ــدوره ــا ت ـقــوم ببحثها
للتأكد مــن صحتها ،و مــن ثم
ات ـخ ــاذ االج ـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة
حيالها".
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـمـ ـ ــوسـ ـ ــوي إلـ ــى
أن "اإلدارة ت ـض ــم قـ ــرا بـ ــة 23
ً
موظفا وموظفة ،غير أن هناك
موظفين جددا سوف يلتحقون
ً
بها قريبا ،حتى يتسنى تقديم
أفـضــل الـخــدمــات للمراجعين
بـ ـك ــل سـ ـه ــول ــة وي ـ ـسـ ــر ،ودون
أي ت ــأخ ـي ــر يـ ــذكـ ــر" ،مــوضـحــا

تسريع السفر لمعالجة االكتظاظ
عـلـمــت "الـ ـج ــري ــدة" م ــن م ـص ــادر مطلعة
أن "مركز إيــواء العمالة الــوافــدة في منطقة
ً
الجليب بات مكتظا بالعامالت المنزليات
غير الراغبات في االستمرار بالعمل" ،مشيرة
إلــى أن "الطاقة االستيعابية للمركز قرابة
 500نزيلة ،غير أن الـعــدد الـمــوجــود يفوق
هــذا العدد ،مما يشف عن كثرة المنازعات
الخاصة بالعمالة المنزلية في البالد".

ب ـهــذا ال ـص ــدد ،اجـتـمـعــت ال ـه ـي ـئــة ،أم ــس،
بممثلي وزارة الداخلية لبحث آلية تسريع
وتسهيل اجــراءات سفر النزيالت ،عبر فتح
مكتب لعمل البصمة التعريفية في المركز،
كما تم االتـفــاق على آلية نقل النزيالت من
وإل ــى إدارة اإلب ـعــاد وات ـخــاذ مــا يـلــزم بهذا
الشأن.
وأك ـ ــد م ــدي ــر ال ـه ـي ـئــة ب ــاإلن ــاب ــة ع ـبــدال ـلــه

محافظ الجهراء استقبل
القائم باألعمال اإلريتري

محافظ الجهراء والقائم باألعمال اإلريتري

اسـتـقـبــل مـحــافــظ ال ـج ـهــراء نــاصــر ال ـح ـجــرف بمكتبه في
الديوان العام للمحافظة القائم بأعمال سفارة إريتريا حمد
حالي بمناسبة توليه مهام عمله.
و هـنــأ حالي المحافظ على توليه منصبه الجديد ،وتم
خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية والتي تناولت العالقات
ال ـث ـنــائ ـيــة ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ال ـصــدي ـق ـيــن وس ـب ــل ت ـعــزيــزي ـهــا في
مختلف ال ـم ـجــاالت ،لـمــا فـيــه مصلحة شعبي الـبـلــديــن ،إلــى
جانب استعراض مختلف القضايا اإلقليمية والدولية ذات
االهتمام المشترك.
وأع ــرب حــالــي عــن بــالــغ شـكــره وتـقــديــره للكويت حكومة
ً
وشعبا على الحفاوة والرعاية التي تحظى بها بعثة بالده
على كل المستويات الرسمية والشعبية.

المطوطح" ،الحرص على تسهيل اجــراء ات
العمالة الوافدة الموجودة في مركز اإليواء،
واالت ـفــاق على آلـيــة معينة يتم مــن خاللها
اختصار االج ــراء ات المتبعة بشأن تسوية
ً
أوضـ ــاع ـ ـهـ ــا" ،م ـش ـي ــدا ب ـن ـتــائــج االج ـت ـم ــاع،
وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـم ـس ـت ـمــر مـ ــع م ـم ـث ـلــي وزارة
الداخلية.

اختتام ورشة
«علوم الفضاء»
أكـ ـ ـ ــد الـ ـمـ ـنـ ـس ــق اإلق ـل ـي ـم ــي
لـ ـلـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط لـلـمـجـلــس
االسـ ـتـ ـش ــاري ل ـج ـيــل ال ـف ـضــاء
غانم العتيبي أهمية الفعاليات
العلمية في تعزيز اإلقبال على
عـلــوم الـفـضــاء والـتـعــرف على
أحـ ــدث ال ـم ـس ـت ـجــدات ف ــي هــذا
المجال.
وقـ ـ ــال ال ـع ـت ـي ـبــي ل ـ ـ "ك ــون ــا"
على هامش ختام ورشة عمل
لـلـطــاب والـمـهـنـيـيــن الـشـبــاب
ف ــي بـ ـل ــدان ال ـف ـض ــاء الـنــاشـئــة
بــال ـشــراكــة م ــع راب ـط ــة الـقــريــة
القمرية إن هذه الورشة تهدف
إلـ ـ ــى ت ـش ـج ـي ــع ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب فــي
البلدان غير المرتادة للفضاء
ع ـ ـلـ ــى االن ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــام ل ـل ـج ـه ــود
والـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــات ال ـ ـجـ ــاريـ ــة فــي
العالم حــول إنـشــاء قرية على
سطح القمر.
وأضاف أن الورشة استمرت
يومين برعاية مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي وكانت مفتوحة
للفئة العمرية من  18حتى 35
ً
عاما ،مبينا أنها شهدت عدة
مـ ـح ــاور م ـن ـهــا ج ـل ـســة عصف
ذهني تحت عنوان "التحديات
وال ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــرص أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـكـ ــويـ ــت
للمشاركة في استيطان القمر".

ناصر الموسوي

أن "اإلدارة ت ـضــم مــرا قـبـتـيــن
و 5أق ـس ــام ،األولـ ــى السـتـقــدام
الـ ـعـ ـم ــال ــة الـ ـمـ ـن ــزلـ ـي ــة وت ـض ــم
قـ ـسـ ـمـ ـي ــن :مـ ـت ــابـ ـع ــة ت ـس ـج ـيــل
ا لـعـمــا لــة ،وتسجيل المكاتب،
والـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة هـ ـ ـ ــي :ال ـت ـف ـت ـي ــش
وال ـم ـت ــاب ـع ــة وت ـض ــم قـسـمـيــن:
ت ـف ـت ـيــش ال ـع ـم ــال ــة ال ـم ـنــزل ـيــة،
والـ ـمـ ـن ــازع ــات ال ـع ـم ــال ـي ــة ،أم ــا
ال ـق ـســم ال ـخ ــام ــس ف ـهــو الــدعــم
اإلداري وي ـت ـبــع مـكـتــب مــديــر
اإلدارة".

أنواع الشكاوى
وفـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــص أن ـ ـ ـ ـ ـ ــواع
ال ـ ـش ـ ـكـ ــاوى الـ ـت ــي تـسـتـقـبـلـهــا
اإلدارة ،قـ ـ ـ ــال ر ئـ ـ ـي ـ ــس ق ـســم
الـمـنــازعــات العمالية سلطان
ال ــزع ـب ــي ،إن "ال ـش ـك ــاوى الـتــي
ت ـس ـت ـق ـب ـل ـه ــا اإلدارة تـ ـك ــون
كاآلتي :من صاحب العمل ضد
العامل ،وهي النسبة األكبر من
الـشـكــاوى ،أو مــن العامل ضد
رب العمل ونسبتها أقل ،وأما

جانب من عملية إنجاز معامالت المراجعين وتبدو بعض العامالت المنزليات
ضد مكاتب االستقدام فبسبب
التأخر فــي تسلم العمالة من
المطار عقب الوصول بما يزيد
على  24ساعة".
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـ ــزع ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــي،
الشكاوى
لـ "الجريدة" ،أن "أبرز
ٌ
التي تستقبلها اإلدارة خاصة
بـعــدم دفــع الــرواتــب واألج ــور،
أو بحجز جــواز سفر العاملة
ً
من قبل رب العمل" ،مشيرا إلى
أن "الـمـهــام المنوطة ب ــاإلدارة
تتمثل في استقبال الشكاوى
ال ـ ـع ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة والـ ـ ــرقـ ـ ــابـ ـ ــة ع ـلــى
مكاتب جلب العمالة وتجديد
الـتــراخـيــص واصـ ــدار الجديد
منها".
وبـ ـي ــن أن "الـ ـ ـم ـ ــادة  17مــن
ا لـ ـق ــا ن ــون ( )2015 /68قـضــت
بــأن يضمن مكتب االسـتـقــدام
اس ـت ـمــراريــة ال ـعــامــل الـمـنــزلــي
ل ـ ـمـ ــدة  6أش ـ ـهـ ــر ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل،
ويـتـعـيــن عليه خــالـهــا إع ــادة

محافظ العاصمة :حلول عاجلة
لمشاكل غرناطة والدوحة
واصل محافظ العاصمة الشيخ
ط ــال ال ـخــالــد ،ج ــوالت ــه التفقدية
ل ـم ـنــاطــق ال ـم ـحــاف ـظــة ،وال ــوق ــوف
عـ ـل ــى م ـت ـط ـل ـب ــات ـه ــا ،وم ــامـ ـس ــة
االح ـت ـي ــاج ــات الـفـعـلـيــة ل ـل ـشــوارع
وال ـط ــرق وال ـم ـشــاريــع اإلنـشــائـيــة،
م ــع االس ـت ـف ـســار م ــن الـمـســؤولـيــن
عن جميع التفاصيل ،في محاولة
ح ـث ـي ـث ــة ل ـ ـلـ ــوصـ ــول إلـ ـ ـ ــى ح ـل ــول
للمعوقات وإدراك لإلنجازات.
ورافـ ـ ــق ال ـخــالــد خـ ــال الـجــولــة
مدير إدارة صيانة طرق المحافظة
في وزارة األشغال عايد العازمي،
ومختار غرناطة بدر العبدالجادر،
ومختار الــدوحــة ناصر الهبيدة،
إضــافــة إل ــى رئـيــس فــريــق ط ــوارئ
بلدية العاصمة زيد العنزي ،وعدد
من مسؤولي ديوان عام المحافظة.
وأكد محافظ العاصمة "ضرورة
تبني مصلحة المواطنين ،كأولوية
ُمـلـحــة ،ووض ــع الـحـلــول العاجلة
لجميع معوقات منطقتي غرناطة
وال ــدوح ــة" ،موجها خ ــال زيــارتــه
لـغــرنــاطــة إل ــى "ضـ ـ ــرورة معالجة
أوضاع المنطقة اإلدارية في قطعة
 ،3والتي تشمل الخدمات العامة،
مــع إزالـ ــة مـعــوقــات إي ـقــاف العمل
في مشروعي الجمعية التعاونية

محافظ العاصمة خالل الجولة
وال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوصـ ــف ال ـ ـص ـ ـحـ ــي فــي
المنطقة ،إضافة إلى توفير حديقة
عامة ومدارس لخدمة األهالي".
وش ـ ــدد ع ـلــى "ضـ ـ ـ ــرورة ات ـخــاذ
اإلجــراءات الالزمة لتفعيل النقطة
األم ـن ـي ــة ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ،واتـ ـخ ــاذ
اإلجــراءات الفورية الالزمة إلنشاء
مخفر شرطة ومركز خدمة مواطن
لخدمة أهالي غرناطة والدوحة".
وخالل زيارته لمنطقة الدوحة،
دع ــا الـخــالــد إل ــى "ض ـ ــرورة إنـشــاء
مخفر شرطة ومركز خدمة مواطن
ل ـل ـم ـن ـط ـق ــة ،إلـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب رص ــف
وإعــادة تأهيل الممشى الرياضي
ال ـم ـخ ـص ــص ألهـ ــالـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة،

بلدية األحمدي:
 3مخالفات
بـ  126ألف دينار
ن ـ ـفـ ــذت إدارة ا ل ـس ــا م ــة
ف ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـلـ ـ ــديـ ـ ــة األح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدي
ج ـ ـ ــول ـ ـ ــة م ـ ـ ـيـ ـ ــدان ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ـل ــى
ال ـش ــرك ــات وال ـم ـصــانــع في
الـمـنـطـقــة ال ـبــريــة بـجـنــوب
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ب ـ ـهـ ــدف ال ـت ــأك ــد
مـ ــن ص ــاحـ ـي ــة ت ــراخ ـي ــص
السالمة والتشوينات لتلك
المشاريع.
وأوض ـ ـ ــح م ــدي ــر اإلدارة
الـ ـحـ ـمـ ـي ــدي الـ ـمـ ـطـ ـي ــري أن
الجولة أسفرت عن تحرير
 3م ـخ ــال ـف ــات ب ـق ـي ـمــة 126
ألـ ـ ـ ــف ديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ،السـ ـتـ ـغ ــال
أراض ـ ـ ـ ـ ــي أمـ ـ ـ ـ ــاك الـ ـ ــدولـ ـ ــة،
وعـ ـم ــل تـ ـش ــويـ ـن ــات بـ ــدون
تـ ـ ــرخ ـ ـ ـيـ ـ ــص ،إلـ ـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب
توجيه  18تنبيها شملت
تعديات على أمالك الدولة
ورمــي أنـقــاض البناء امــام
المشروع اإلنشائي.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري
أن ه ـ ــذه ال ـ ـجـ ــوالت ج ــاء ت
اس ـت ـك ـمــاال إلح ـك ــام قبضة
الـبـلــديــة عـلــى التشوينات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــامـ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أم ـ ـ ـ ــاك
الـ ـ ــدولـ ـ ــة دون وج ـ ـ ــه ح ــق،
مـ ــؤكـ ــدا اسـ ـتـ ـم ــرار اإلدارة
ف ــي الـ ـج ــوالت ،لـلـتــأكــد من
صالحية التراخيص لتلك
الشركات في األيام المقبلة.

إضــافــة إل ــى وض ــع شـبــاك فاصلة
على جانبي طريق الجهراء السريع
مقابل المنطقة ،لحماية المشاة ،مع
دراسة إمكانية إنشاء جسر مشاة
على الطريق".
وط ــال ــب "ب ـ ـضـ ــرورة الـتـنـسـيــق
مــع اإلدارة الـعــامــة لـلـمــرور ،لمنع
وقوف الشاحنات في المواقف غير
المخصصة ،إضافة إلــى معالجة
أوضــاع المحال التجارية التابعة
للجمعية ،خصوصا مع تسببها
فــي مشاكل مــروريــة فــي المنطقة،
بسبب وجــود هذه المحال مقابل
المستوصف الصحي ،ما يتسبب
في اختناقات مرورية".

الـ ـع ــام ــل ال ـم ـن ــزل ــي إلـ ـ ــى ب ـلــده
ورد الـمـبــالــغ ال ـتــي تقاضاها
مــن صــاحــب العمل فــي بعض
الـ ـح ــاالت؛ مـنـهــا وج ــود عائق
يـ ـ ـح ـ ــول دون قـ ـ ـي ـ ــام ا لـ ـع ــا م ــل
المنزلي بعمله وال يد لصاحب

العمل فيه ،أو اصــابــة العامل
ال ـ ـم ـ ـنـ ــزلـ ــي ب ـ ــأح ـ ــد األمـ ـ ـ ـ ــراض
السارية أو أيــة اعاقات بدنية
أو صحية أو نفسية تمنعه من
االستمرار بالعمل".

ةديرجلا
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الغانم :برلمان الطالب منتدى ديمقراطي ومنصة للتعبير الحر

ً
ً
الطلبة طالبوا بإصالح جذري للتعليم ودعم الموهوبين ماديا ومعنويا
محيي عامر

غايتنا إعداد
جيل يمتلك
المعرفة
والمهارات

العازمي

تـ ــرأس رئ ـي ــس مـجـلــس األم ــة
م ـ ــرزوق ال ـغــانــم جـلـســة بــرلـمــان
الـ ـ ـط ـ ــال ـ ــب الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادس (الـ ـفـ ـص ــل
التشريعي السادس) ،أمس ،في
قاعة عبدالله السالم ،بحضور
وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وزيـ ـ ــر الـتـعـلـيــم
ال ـعــالــي ح ــام ــد ال ـع ــازم ــي وع ــدد
مــن مـســؤولــي الـ ــوزارة وقـيــادات
ال ـه ـي ـئ ــات ال ـش ـب ــاب ـي ــة وال ـط ـل ـبــة
أع ـضــاء الـبــرلـمــان الـطــابــي ،من
التعليم العام والخاص ومن فئة
ذوي اإلعاقة.
وقــال الغانم ،في كلمة افتتح
بها الجلسة ،إن "برلمان الطالب
مـ ـنـ ـت ــدى دي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي ش ـب ــاب ــي
مفتوح وشفاف ومنصة للتعبير
ال ـ ـحـ ــر وف ـ ـضـ ــاء ل ـل ـت ـف ــاع ــل بـيــن
األجيال".
وأوضـ ـ ــح ال ـغ ــان ــم ان بــرلـمــان
الطالب فرصة سانحة ومناسبة
م ــوات ـي ــة ألن ي ـب ــدي الـ ـط ــاب ما
يشاؤون من آراء ورسائل وأفكار
ورؤى ومـفــاهـيــم وف ــق الــائـحــة
وجـ ـ ـ ـ ــدول األع ـ ـ ـمـ ـ ــال وف ـ ــي اط ـ ــار
الدستور.
وأكـ ــد أن "االن ـف ـت ــاح ع ـلــى كل
ف ـ ـكـ ــرة جـ ــديـ ــدة ل ـت ـط ــوي ــر ف ـك ــرة
برلمان الطالب كان شعارنا منذ
ال ـب ــداي ــة ،لــذلــك ك ــان ال ـب ــاب على
ال ــدوام مفتوحا على مصراعيه
لكل فكرة جديدة ورؤية مختلفة
وزاوية مهمة مهملة".
وأض ــاف" :لـقــد بــدأنــا برلمان
ال ـطــالــب بـتـمـثـيــل ح ـصــري على
ط ـ ـ ـ ــاب وطـ ـ ــال ـ ـ ـبـ ـ ــات الـ ـ ـم ـ ــدارس

الـحـكــومـيــة ،وبـعــد س ـنــوات عــدة
من العمل قررنا العام الماضي
ضــم ط ــاب وطــالـبــات ال ـمــدارس
الخاصة ،فكان التمثيل موسعا
وم ـع ـبــرا ع ــن أغـلـبـيــة الـشــريـحــة
الطالبية بالكويت".
وت ــاب ــع ال ـغ ــان ــم" :إنـ ـن ــا نـعـقــد
ّ
ضامين
برلمان الطالب الـيــوم،
إلـيـنــا أبـنــاء نــا الطلبة مــن ذوي
اإلعاقة ،فنكون بذلك شملنا كل
مدارسنا وشرائحنا المنخرطة
في سلك التعليم وحققنا وعدنا
الذي ألزمنا أنفسنا به ،وهو عدم
اهمال أو تجاهل أي فئة طالبية".
من جهته ،أكــد وزيــر التربية
وزي ــر التعليم الـعــالــي د .حامد
ال ـع ــازم ــي ح ــرص ال ـ ـ ــوزارة على
االرتـ ـق ــاء بــالـتـعـلـيــم ،وال ــوص ــول
ب ــه إلـ ــى الـ ـج ــودة ال ـعــال ـيــة وفــق
المعايير العالمية ،مشيرا إلى
أن هذا األمر يحتاج إلى وقفات
جادة ،وخطوات إصالحية ربما
ت ـك ــون صـعـبــة وم ــؤل ـم ــة ،لكنها
ضرورية ومهمة.
وأضاف العازمي أن "برلمان
ال ـط ــال ــب ت ـجــربــة ف ــري ــدة تتميز
بـ ـه ــا الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،س ـت ـن ـض ــج فــي
المستقبل لتخرج أجياال شابة
ت ـك ــون ش ـمــوســا ت ـض ــيء س ـمــاء
الكويت بعلمها وعملها" ،مشددا
عـلــى أن ال ـحــرص عـلــى نظامنا
الديمقراطي والدفاع عنه قدرنا،
علينا أن نتمسك بــه ونصونه
م ــن ك ــل تـ ـج ــاوز ع ـلــى ق ـي ـمــه ،أو
ت ـعــد ع ـلــى ح ـ ـ ــدوده ،أو تعسف

جانب من جلسة برلمان الطالب أمس
ف ــي م ـمــارس ـتــه ،ل ـكــي ال يصبح
معول هدم وتخريب ،وأداة لهدر
م ـق ــدرات ه ــذا ال ـب ـلــد ،وتـقــويــض
مقوماته.
وأكــد أن "غاية نظام التعليم
ه ـ ــي إعـ ـ ـ ـ ــداد جـ ـي ــل ي ـم ـت ـل ــك مــن
المعرفة والـمـهــارات والـخـبــرات
التي تؤهله لتحمل مسؤولياته
ف ــي الـمـسـتـقـبــل ،فـعـلـيـكــم تضع
البالد آمالها ،فكونوا عند حسن
الظن بكم.
وعـ ـل ــى بـ ـن ــود جـ ـ ــدول اع ـم ــال
الـ ـجـ ـلـ ـس ــة أدرجـ ـ ـ ـ ـ ــت  4ط ـل ـب ــات

ل ـم ـنــاق ـشــة م ــوض ــوع ــات تتعلق
بالمناهج واالخـتـبــارات ونظام
ال ـك ـف ــاي ــات وت ــوزي ــع ال ــدرج ــات،
واخ ـت ـب ــار اآلي ـل ـت ــس وال ـب ـع ـثــات
الـخــارجـيــة وت ـج ــارب ال ــدول في
مجال التعليم.
وح ـم ـلــت م ــداخ ــات أع ـضــاء
برلمان الطالب دعــوات طالبية
إلجـ ـ ــراء عـمـلـيــة إص ـ ــاح ج ــذري
لقطاع التعليم ،من أجل تحقيق
رؤية "الكويت  ،"2035ومطالبات
ب ـ ــدع ـ ــم الـ ـطـ ـلـ ـب ــة الـ ـم ــوه ــوبـ ـي ــن
مــاديــا ومـعـنــويــا ،كـمــا تضمنت

مــوضــوعــات الـمـبـنــى الـمــدرســي
واألنـشـطــة ورعــايــة الموهوبين
والئحة النظام المدرسي (الغياب
– الغش).
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــاخـ ـتـ ـب ــار
اآليـ ـلـ ـت ــس أكـ ـ ــد ال ـط ـل ـب ــة وجـ ــود
عــوائــق عــديــدة بـسـبــب امـتـحــان
ال ـقــدرات ،وال ــذي يمثل صعوبة
عـلــى طلبة التعليم ا لـحـكــو مــي،
حـيــث ي ـفــرض عـلــى ال ـطــالــب في
الـكــويــت ،وم ــرة أخ ــرى فــي البلد
المبتعث إليه.
وبينوا أن هناك تضييقا على

الطلبة الراغبين فــي االبتعاث،
بسبب قــرار اآليلتس ،ووصفوه
ب ـ ــأن ف ـي ــه ظ ـل ـم ــا ك ـب ـي ــرا لـطـلـبــة
ال ـ ـمـ ــدارس ال ـح ـكــوم ـيــة ،ف ــي ظل
وجــود مشكلة قبول في جامعة
الكويت.
ووذك ــروا أن اختبار القدرات
يـعــد مــن اإلي ـجــاب ـيــات لــو حسن
تطبيقه ،ويجب ان يكون شامال
ال ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ال ــري ــاض ـي ــات
والكيمياء واإلنكليزية ،مطالبين
ب ـ ـ ــإع ـ ـ ــادة ال ـ ـن ـ ـظـ ــر فـ ـ ــي اخـ ـتـ ـب ــار
اآليلتس.

تكريم الطلبة األعضاء
كـ ــرم رئ ـي ــس م ـج ـلــس األم ـ ــة مـ ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم ال ـط ـل ـبــة األع ـض ــاء
المشاركين في جلسة (برلمان الطالب) السادس.
وسلم الغانم عقب انتهاء الجلسة الطالب والطالبات شهادات
تقديرية ودروعا تذكارية ،على جهودهم في نجاح جلسة برلمان
الطالب.
وحضر التكريم الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.
عبد المحسن الحويلة ،ومــديــر إدارة التعليم النوعي د .سلمان
الالفي ،وعدد من الموجهين وأركان الوزارة ،واألمين العام لمجلس
األمة عالم الكندري.

ً
الغانم مكرما إحدى الطالبات

«مكتب المجلس» :تنظيم طلبات
المناقشة واإلسراع في التشريع
ً
عقد مكتب مجلس األمة اجتماعا أمس ،برئاسة رئيس المجلس مرزوق
الغانم وحضور أعضاء المكتب.
وقال أمين سر المجلس النائب د.عودة الرويعي في تصريح صحافي
ً
عقب االجتماع ،إن مكتب المجلس ناقش خالل االجتماع عددا من القضايا
الخاصة بجدول أعمال الجلسات القادمة واألمور المتعلقة بسير الجلسات.
ً
وأوض ــح الــرويـعــي أن هـنــاك ع ــددا مــن طلبات المناقشة على جــدول
ً
األعمال يفترض تنظيمها بالشكل الصحيح ،أمال أن يكون هناك إسراع
في عملية التشريع واالنتهاء من كثير من القوانين الموجودة باللجان
السيما مكتملة ال ــرأي الحكومي ورأي اللجنة حتى تتم إحالتها إلى
المجلس ومناقشتها.
وأضاف أن مكتب المجلس بحث مع رئيس لجنة األولويات القوانين
المتفق عليها والتكليفات السابقة بحيث يكون سير الجلسة بالشكل
المأمول إلنجاز التشريعات المطلوبة.
وذكر أن االجتماعات القادمة لمكتب المجلس ستبحث احتمالية تحديد
جلسات إضافية في حال عدم وجود متسع من الوقت لمناقشة تقارير لجنة
ً
الميزانيات خصوصا أن بعض الجلسات ستكون في شهر رمضان المبارك.

عدد من الطالب والطالبات في الجلسة

«الميزانيات» :مناقالت «نزاهة»  %52من ميزانيتها
ُ
جر الدراسات الفنية والمالية المالئمة قبل تقدير مصروفاتها»
«الهيئة لم ت ِ
نــاقـشــت لـجـنــة ال ـم ـيــزان ـيــات والـحـســاب
الختامي مـشــروع ميزانية الهيئة العامة
لمكافحة الـفـســاد (ن ــزاه ــة) للسنة المالية
الجديدة  2020/٢٠١٩وحسابها الختامي
لـلـسـنــة ال ـمــال ـيــة الـمـنـتـهـيــة ،2018/٢٠١٧
وم ــاحـ ـظ ــات دي ـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة وج ـهــاز
المراقبين الماليين بشأنه.
وقـ ـ ــال رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ـن ــائ ــب ع ــدن ــان
عبدالصمد إن اللجنة بحثت دور وأداء
الهيئة في مكافحة الفساد ،ودرء مخاطره
وآثــاره ومالحقة مرتكبيه ،وحماية أجهزة
الدولة من مختلف أوجه الفساد ،والنهوض
بمرتبة دول ــة الكويت عالميا وعربيا في
مؤشر مــدركــات الفساد ،وال ــذي يقاس من

جانب منظمة الشفافية الدولية.
وأوضـ ــح عـبــدالـصـمــد أن الـلـجـنــة أكــدت
ضـ ــرورة تــدعـيــم وتـفـعـيــل مـكـتــب التدقيق
والتفتيش في الهيئة كخطوة أولــى تجاه
تسوية المالحظات المسجلة من الجهات
الرقابية ،ومنها ما يتعلق بأنظمة الرقابة
الداخلية في الهيئة ،وسرعة شغل الوظائف
ال ــازم ــة ف ــي الـمـكـتــب وال ـح ــرص عـلــى رفــع
تقارير دورية فعالة.
وب ـيــن أن الـلـجـنــة نــاقـشــت م ــا قــامــت به
الهيئة من مناقالت بلغت نسبتها  %52من
إجمالي بنود ميزانيتها ،مما يشير إلى عدم
إجراء الدراسات الفنية والمالية المالئمة قبل
تقدير مصروفاتها ،وذلك باستحداث بعض

البنود التي لم يــدرج لها اعتمادات مالية
أو نقل كامل المبالغ المخصصة لبعض
االعتمادات للصرف على بنود أخرى.
وأك ــد أن اللجنة حــرصــت عـلــى متابعة
توصياتها السابقة بشأن إعادة النظر في
نسب معايير القبول في توظيف الهيئة،
وخ ــاص ــة عـنـصــر "الـمـقــابـلــة الـشـخـصـيــة"،
ليكون في حــدود  %10من إجمالي نسب
القبول ،لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين
المتقدمين ومراعاة ذلك في اإلعالن األخير
للهيئة ،إذ أفادت الهيئة بأنه يجري تعديلها
بما يتواءم مع توصية اللجنة.
وذكـ ــر أن الـلـجـنــة أكـ ــدت ع ـلــى اإلسـ ــراع
ف ــي شـغــل ال ــدرج ــات ال ـشــاغــرة ف ــي الهيئة

واستغاللها في التوظيف ،بــدال من النقل
من االعتمادات المخصصة لذلك ،لتعزيز
بند المكافآت بالمخالفة للقيود ال ــواردة
بالميزانية ،وفقا لما أفادت به وزارة المالية
أث ـنــاء االج ـت ـمــاع ،إذ إن ـهــا مـكــافــآت ليست
بحتمية.
وق ـ ــال إن ال ـل ـج ـنــة دعـ ــت إلـ ــى م ــزي ــد من
التنسيق فيما بين الهيئة ووزارة المالية،
بشأن اختالف وجهات النظر فيما يخص
الضوابط والقيود التي تتوافق مع طبيعة
عـمــل الهيئة وك ــوادره ــا ،وال ـتــي قــد تعيق
تنفيذ ميزانيتها ،حسب ما أفادت به الهيئة،
وسـتـقــوم اللجنة بمتابعة ذل ــك مــن خــال
كتب رسمية.

الشاهين يستغرب الهجوم على «العمل الخيري» «ذوي االحتياجات» استمعت لمطالب المعاقين
أك ـ ــد ال ـن ــائ ــب أس ــام ــة ال ـش ــاه ـي ــن أن
جلسة الثالثاء ستشهد مناقشة قضية
خــريـجــي هـنــدســة ال ـب ـتــرول وخــريـجــي
ب ــاق ــي ت ـخ ـص ـصــات ال ـه ـن ــدس ــة ،ال ــذي ــن
اجـ ـ ـت ـ ــازوا االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ب ـن ـج ــاح دون
قبولهم ،وذلك في مستهل الجلسة على
بند الرسائل الــواردة ،مع طلب تكليف
"لجنة تنمية الموارد البشرية" بمتابعة
توظيف ا لـشــر كــات النفطية المملوكة
للدولة لهم.
وأضاف الشاهين أن جلسة األربعاء
ستشهد تـ ــداول ن ـقــاش وتـقــريــر "أزم ــة
التوظيف" ،الذي تقدم به مع مجموعة
من األعضاء.

ودعا الخريجين والنقابات لمتابعة
الجلسة وأداء الحكومة والنواب فيها،
ً
والـ ـق ــرارات الـنــاجـمــة عـنـهــا ،مستغربا
ه ـ ـجـ ــوم رئ ـ ـيـ ــس "لـ ـجـ ـن ــة األول ـ ـ ــوي ـ ـ ــات"
عـلــى تـقــاريــر لجنة ال ـشــؤون الصحية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة والـ ـعـ ـم ــل ،س ـ ــواء فـيـمــا
يتعلق بتقرير العمل الخيري أو تقرير
ً
العمل األهلي ،مؤكدا أنه خروج عن دور
اللجنة ومهامها ،خــا صــة أن الفيصل
بنهاية المطاف لتصويت النواب بقاعة
عبدالله السالم ،في مداولتين.
ولفت إلى أن مشروع العمل الخيري
مـ ـه ــم لـ ــارت ـ ـقـ ــاء ب ــالـ ـعـ ـم ــل اإلنـ ـس ــان ــي
والـخـيــري ،وهــو نـتــاج مـشــروع قانون

حكومي واجتماعات نيابية ودور واسع
للمجتمع المدني.
ُ
وأك ــد أن ق ــان ــون الـعـمــل األه ـل ــي أق ــر
باإلجماع في مداولته األولى ،وهجوم
الـنــائــب وتــراجــع ال ــوزي ــرة العقيل عنه
مستغرب ومرفوض ،خاصة أنه يحمل
ً
آثارا هامة لتشجيع الكويتيين للعمل
في القطاع الخاص ،وهي ضمن حلول
أزمة التوظيف التي نناقشها.
إلــى ذلــك ،استغرب الشاهين رفض
ال ـم ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي م ـن ــع ال ـش ـي ـشــة فــي
الـ ـمـ ـط ــاع ــم وال ـ ـم ـ ـقـ ــاهـ ــي ال ـم ـخ ـص ـصــة
للعائالت ،رغم ما في القرار من فائدة
كبيرة للمواطنين.

ناقشت لجنة شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة ،خالل
اجتماعها أمس ،مطالب جمعيات النفع العام والخاصة
بالمعاقين والتعديالت المقترحة حول القانون رقم 8
لسنة  2010فــي شــأن حـقــوق األش ـخــاص ذوي اإلعــاقــة
بحضور رئـيــس مجلس األم ــة م ــرزوق الـغــانــم ورئيس
اللجنة النائب مبارك الحجرف والنائب صالح خورشيد
إضــافــة إل ــى جــانــب ممثلي  22جمعية نـفــع ع ــام تمثل
المعاقين.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدالل ،في تصريح
ً ً
صحافي ،إن االجتماع كان مهما جدا واستمعت اللجنة
خالله لوجهات نظر ممثلي تلك الجمعيات الخاصة
بهذه الشريحة المهمة واألساسية ومقترحاتهم على
القانون رقم  2010/ 8والخاص بالمعاقين ،واستمعت
ً
أيضا لمعاناتهم من هيئة شؤون ذوي اإلعاقة وبعض

الجهات في الدولة لتطبيق القانون.
وأضــاف الــدالل ،أن ممثلي الجمعيات ركــزوا بنسبة
كبيرة على اإلشكاليات الخاصة بتطبيق القانون ،وأن
أجهزة الدولة غير جادة في تطبيقه وغير مهتمة به.
وأكــد تعاطف اللجنة مع قضايا تلك الشريحة ،وأن
اللجنة "منذ شهر ونصف الشهر أو شهرين طلبت من
وزارة الصحة من جانب ،ووزارة التربية من جانب آخر،
ً
تقديم خطة عمل واضحة "ومنحناهم شهرا كي يأتونا
بخطة عمل واضحة مدتها  5سنوات لدعم المعاقين".
ولفت إلى أن الفترة الممنوحة لهم مضت دون تقديم
ً
أي خـطــة ،معتبرا أن هــذا دلـيــل تقاعس مــن الــوزارتـيــن
المذكورتين.

هايف« :البدون» قضية شرعية وإنسانية يجب اإلسراع في حلها
أك ــد ال ـنــائــب مـحـمــد هــايــف أن
اسـتـجــواب نــائــب رئـيــس مجلس
الـ ـ ــوزراء وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة الشيخ
خــالــد ال ـج ــراح سـتـحــدد اتـجــاهــه
جلسة اليوم.
وقـ ـ ـ ـ ــال ه ـ ــاي ـ ــف فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
ص ـح ــاف ــي أم ـ ــس إن «ال ـم ـش ــارك ــة
فــي ظلم ال ـبــدون ال يقتصر على
الجهاز المركزي أو الوزير بل كل
م ــن سـكــت ع ــن الـتـعـســف والـظـلــم
تجاه هذه الفئة».
وأضاف أن َمن له قلب يخشى
الـلــه أو حــس إنـســانــي أو وطني
ال يـسـعــه إال ال ــوق ــوف م ــع الـحــق
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ل ـ ـل ـ ـبـ ــدون ف ـ ــي إق ـ ــرار
حقوقهم المدنية ،وإزاحة كابوس
الظلم عنهم.
وأكــد هايف أن قضية البدون
ش ــرعـ ـي ــة وإنـ ـس ــانـ ـي ــة ووطـ ـنـ ـي ــة،
ويجب اإلسراع في حلها ومنحهم

حقوقهم المدنية واالجتماعية.
وق ـ ــال ه ــاي ــف" ،ب ـش ـكــل مـحــدد
ومـ ـخـ ـتـ ـص ــر أود ال ـ ـت ـ ـحـ ــدث عــن
الـ ـ ـقـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــة اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي
طــرحــت ،وهــي مــن ضمن محاور
االسـ ـتـ ـج ــواب ،وت ــداولـ ـه ــا بعض
الناس ،وحاول تحويرها ويتجه
ب ـهــا الـ ــى ات ـج ــاه ــات اخ ـ ــرى غير
صـحـيـحــة ،ل ــذل ــك م ــا ي ـط ــرح اآلن
ركز فيه على أحد القوانين التي
قدمت ،والــذي قــدم للجنة حقوق
اإلنـ ـس ــان م ــا يـ ـق ــارب أك ـث ــر م ــن ٧
قوانين وتمت فلترتها ونوقشت
أك ـثــر م ــن مـ ــرة ،وت ــم ب ـنــاء عليها
إعداد تقرير ،ومن يرد العودة لما
انتهت إليه اللجنة فعليه الرجوع
لتقرير حقوق اإلنسان وال يأخذ
بهذه القوانين".
واض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ب ـ ـع ـ ــض م ـق ــدم ــي
ه ــذه الـقــوانـيــن نـســي ان ــه متقدم

بـقــانــون وذه ــب يـتـحــدث فــي واد
آخر ،ونحن نقول يجب االعتماد
على تقرير لجنة حقوق االنسان
وتم تأكيده ،وغير صحيح أن أي
شخص يدعي أنــه بــدون يصبح
ب ـ ــدون ،ف ـه ــذا ك ــام غ ـيــر منطقي
أو م ـع ـق ــول ،ف ـن ـحــن نـتـكـلــم عمن
تــواجــد فــي الـكــويــت ولــم يحصل
على الجنسية أو اإلحصاء ،وهم
مـ ــوجـ ــودون وال ت ــوج ــد ل ـه ــم أي
انتماءات وإثباتات أصلية أخرى".
وتابع" :حتى الجهاز المركزي
عجز عن أن يخرج مستندا واحدا،
وأي شـ ـخ ــص يـ ـت ــم اسـ ـتـ ـخ ــراج
مـسـتـنــد ل ــه م ــن ال ـم ــؤك ــد تنتهي
قضيته ،فقد أصبحت جنسيته
معروفة ،أما مجموعة من قضايا
الجوازات المزورة ذهب أصحابها
يشترون بعض الجناسي بعلم
الحكومة واشرافها ومباركتها،

محمد هايف

وبينا ذلــك لــأخ صالح الفضالة
واألخ الوزير بأنه ال يمكن ألحد
أن يدفع فلوس يشتري جواز وهو
ع ـنــده جنسية يخفيها بجيبه،
يكون هــذا مجنون ،فمن المؤكد

يخرج جنسيته بدال من أن يدفع
 ٤٠٠٠لجواز".
وزاد ه ــاي ــف "ال ـ ـيـ ــوم أمــام ـنــا
فرصة لالنتهاء من هذه القضية
ب ــأق ــل ش ـ ــيء الـ ـحـ ـق ــوق ال ـمــدن ـيــة
لـلـبــدون ،وهــذا هــو الحد األدنــى،
ونحن لم نتحدث عن الجناسي
اآلن ،ومـ ــع ذلـ ــك ص ـ ــارت صيحة
ولجة على موضوع الجناسي".
وقـ ــال "بـ ـم ــاذا ي ـت ـحــدثــون اآلن
ع ــن واح ــد ال يــريــدونــه ان يعمل
ويـتـعــالــج ويـتـعـلــم ،فـمــا المنطق
ال ـ ــذي ي ـت ـحــدث ب ــه ال ـم ـعــارضــون
ل ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون ال ـ ـ ـح ـ ـ ـقـ ـ ــوق الـ ـم ــدنـ ـي ــة
للبدون؟ ،لذلك انــا أطالب بوقفة
ج ــادة م ــن االخـ ــوة ال ــذي ــن أقــامــوا
ن ـ ـ ـ ــدوات أيـ ـ ــام االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات عــن
ق ـض ـيــة ال ـ ـبـ ــدون وال ـ ـيـ ــوم ن ــراه ــم
صــام ـت ـيــن ،وف ــي ال ـم ـقــابــل أن ــا لم
أعمل ورفضت إقامة نــدوة لهذه

القضية أيــام االنـتـخــابــات ،فهذه
قضية إنسانية لم أتعامل معها
فــي جــو االنـتـخــابــات كـشـعــارات،
والـ ـ ـ ــذي بـ ــه خ ـي ــر ح ـي ــن وص ــول ــه
إل ــى الـمـجـلــس فعليه الـقـيــام بــه،
ألنـ ـه ــا ل ـي ـســت ق ـض ـيــة تـسـتـخــدم
في االنتخابات لجلب األصوات،
ولكنني اآلن أتساء ل عن االخوة
النواب الذين جعلوا هذه القضية
ضمن برامجهم االنتخابية ،أين
هم الـيــوم؟ ،ولـمــاذا ال نسمع لهم
صوت؟ ...هذا بيت القصيد.
وأضاف" :هذه والله فضيحة،
هــذه فلوسهم وحقهم ،أصبحنا
نوقفها ونقول لهم ال يجوز قبل
أن ت ـخ ــرج ه ــوي ــة ،وإذا قـ ــال لنا
أعطونا هــويــة ،وضعها الجهاز
المركزي في الدوالب.
وتابع :اليوم التخلي عن هذه
ال ـق ـض ـي ــة هـ ــو ت ـخ ــل عـ ــن مــوقــف

شــرعــي وإن ـس ــان ــي ووطـ ـن ــي ،ألن
هـ ــؤالء األفـ ـ ــراد س ـت ـكــون ل ـهــم في
ال ـن ـه ــايــة م ـش ـك ـلــة وط ـن ـيــة داخ ــل
ال ـب ـل ــد" ،الـ ـب ــدون شـئـنــا ام ابـيـنــا
جزء من هذا المجتمع ،وال يمكن
رمـ ـيـ ـه ــم فـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،ت ــارك ـي ــن
التعالي والتغافل والجلوس في
البرج العاجي وكأننا انتهينا من
مشكلتهم ،فـهــذه معلومات غير
صحيحة يروجها الجهاز بإخراج
جناسيهم أو غـيــرهــا ،وه ــذا كله
كــام فاضي وغير صحيح ،وإذا
أراد أن يخرج جناسي فليخرج
مستندات رسمية ال مجرد كالم أو
أوراق عادية فقط ،بل إن الجهاز
أخرج  3جناسي في البيت الواحد
ووزع االخـ ــوة عـلــى ع ــدة ب ـلــدان،
ل ــذل ــك ن ـح ــن ن ــؤك ــد انـ ــه البـ ــد مــن
حسم القضية حتى ننهي األزمة
السياسية".

برلمانيات
سلة برلمانية
المطير :مساءلة المبارك
إذا تبنى الديوان األميري
تطوير المدينة الترفيهية

أعلن النائب محمد املطير انه
ستتم مساءلة رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ جابر
املبارك اذا صحت املعلومات
عن تبني الديوان االميري
مشروع تطوير املدينة
الترفيهية.
وقال املطير:نمى إلى
علمنا أن مشروع املدينة
الترفيهية سيتبناه الديوان
األميري ،فإذا كان هذا الكالم
صحيحا فسنستخدم أدواتنا
الدستورية ملحاسبة رئيس
الوزراء وحكومته،النه
دليل واضح وصريح بفشل
الحكومة في تأدية دورها في
إدارة أمور البلد.

المويزري يسأل الفاضل
عن توظيف الكويتيين
بالشركات النفطية التابعة

وجـه النائب شعيب املويزري
سؤاال الى وزير النفط وزير
الكهرباء واملاء خالد الفاضل
استفسر فيه عن الهدف من
النهج الذي تتبعه الشركات
واملؤسسات النفطية التابعة
للدولة بتوظيف الكويتيني
والكويتيات بعقود املقاولني
وليس بالتوظيف املباشر في
تلك الشركات واملؤسسات.
وقال ان هذه الطريقة املستخدمة
في توظيف املواطنني
واملواطنات من خالل عقود
املقاولني تخلق حالة من عدم
االستقرار وعدم ضمان املستقبل
الوظيفي ألبناء الشعب ويؤدي
إلى اهدار حقوقهم ،وفي نفس
الوقت يتم توظيف الوافدين
بشكل مباشر في تلك الجهات.
وتساءل :ملاذا تخالف وزارة
النفط والشركات واملؤسسات
النفطية التابعة للدولة نصوص
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 ...والمطيري يسأله عن
نتائج حملة شهادة الدبلوم

وجه النائب ماجد املطيري
سؤاال إلى وزير النفط وزير
الكهرباء واملاء خالد الفاضل عن
أسباب نزول نتائج قبول اعالن
حملة شهادة الدبلوم لعام ٢٠١٨
ومن ثم سحبه مرة أخرى ،ونفي
مؤسسة البترول الكويتية غير
الصحيح في توقيت يثير الكثير
من التساؤالت والتخبط اإلداري،
وما اإلجراءات التي تم اتخاذها
نتيجة هذا العبث اإلداري
الواضح؟
وقال :ما أسباب عدم قبول
جميع املتقدمني من حملة
شهادة الدبلوم لعام ٢٠١٨
الذين بلغ عددهم  ٦١٦واجتازوا
االختبارات واملقابلة الشخصية؟
وما حاجة الشركات النفطية
للعمالة في جميع أقسامها؟
وما حاجة شركة نفط الكويت
لسد النقص في جميع أقسامها
(النفط ،واملختبر ،والغاز،
ومناولة املياه ،والصيانة
بجميع أقسامها ،واالطفاء،
واالمن ،ومعاينة االبار ،وتطوير
الحقول؟

الحويلة يقترح دوامًا
واحدًا للكويتيين
بالجمعيات التعاونية

قدم النائب د .محمد الحويلة
اقتراحا إلصدار قرار من وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل،
يتضمن السماح بدوام عمل
واحد للكويتيني في جميع
الجمعيات التعاونية خالل
الفترة الصباحية ،برواتب
مجزية ،لتشجيع الشباب
الكويتيني على العمل في
الجمعيات ،وتطوير العمل
التعاوني ،ودعمه بالكوادر
الوطنية.

قصر العدل 6
«التمييز» :لرجال الشرطة االستعانة بالمرشدين
السريين بهدف ضبط الجرائم
ةديرجلا

•
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• المحكمة أكدت أنهم غير ملزمين بالكشف عن مصادرهم السرية
• القانون ال يوجب على رجال األمن رقابة األشخاص المتحرى عنهم بأنفسهم
حسين العبدالله

قضت محكمة التمييز بشرعية
استعانة رجال الشرطة
بمصادر سرية لضبط
المجرمين أو التحري عنهم،
مؤكدة أن الشرطيين غير
ملزمين باإلفصاح عن مصدر
معلوماتهم.

أك������دت م��ح��ك��م��ة ال��ت��م��ي��ي��ز
الجزائية ف��ي حكم قضائي
بارز أن لرجال الشرطة عند
ض��ب��ط ال��ج��رائ��م االس��ت��ع��ان��ة
بالمرشدين السريين ،وأن
ا ل�����ق�����ا ن�����ون ال ي�����و ج�����ب ع��ل��ى
ر ج������ل ا ل����ش����ر ط����ة أن ي���ت���و ل���ى
ع��م��ل��ي��ة رق����اب����ة األش����خ����اص
المتحرى عنهم بنفسه ،كما
أن ر ج��ل ا ل��ش��ر ط��ة غير ملزم
ب����اإلف����ص����اح ع�����ن م����ص����ادره
السرية.
الحكم القضائي الصادر
م��ن «ال��ت��م��ي��ي��ز» س��ي��ف��ت��ح أم��ر
االس����ت����ع����ان����ة ب���ال���م���رش���دي���ن
السريين والمصادر السرية
ً
ً
ب��اع��ت��ب��اره��ا أم�����را م��ش��روع��ا
ً
وم���ب���اح���ا ل��ض��ب��ط ال���ج���رائ���م،
ً
خ���ص���و ص���ا أ ن�����ه ال ي��ش��ت��رط
لرجال الشرطة الكشف عن
اسمه.
وق������ال������ت ال����م����ح����ك����م����ة ،ف��ي
ح����ي����ث����ي����ات ح����ك����م����ه����ا ال�������ذي
أص������درت������ه ب�����رف�����ض ال���ط���ع���ن
ال����م����ق����ام م����ن م���ت���ه���م وأي������دت
ح��ب��س��ه خ��م��س س���ن���وات م��ع
ا ل��ش��غ��ل وا ل���ن���ف���اذ ،إن ا ل��ت��ه��م
ال����م����ن����س����وب����ة إل��������ى ال���م���ت���ه���م
ب������ح������ي������ازة وإح���������������راز م�������واد
م����خ����درة وم�����ؤث�����رات ع��ق��ل��ي��ة
ث���ا ب���ت���ة ب���ح���ق ا ل���م���ت���ه���م ،وان
ع������دم إث����ب����ات ح����رك����ة أب������راج
االت��������ص��������االت وج������������وده ف���ي
م��ن��ط��ق��ة م��ع��ي��ن��ة ال ي��ع��ن��ي أن
ل��ي��س ل��دي��ه رق���م ه��ات��ف آخ��ر
يستدل على ثبوته بالواقعة
ك��م��ا أن ذ ل���ك األ م���ر ال يعني
عدم حدوث الواقعة.

عدم إثبات حركة أبراج
االتصاالت وجود
المتهم في منطقة
معينة ال يعني أن
ليس لديه رقم هاتف
آخر يستدل على
مصدر سري
ثبوته بالواقعة

يجوز للنيابة إصدار
إذن لضبط جريمة
واقعة بالفعل ال
مستقبلة

وتتحصل وقائع القضية
ف��ي��م��ا أب��ل��غ ب��ه ال��ض��اب��ط من
م�����ص�����ادره ال����س����ري����ة وال���ت���ي
دل�����ت ع���ل���ى ات����ج����ار ال��م��ت��ه��م
ب��ال��م��واد ال��م��خ��درة ،ف��أرس��ل
إل���ي���ه م���ص���دره ال���س���ري ب��ع��د
ح����ص����ول إذن م����ن ا ل���ن���ي���ا ب���ة
ل���ش���راء ال���م���ؤث���رات ال��ع��ق��ل��ي��ة
م��ن��ه ،وق���ام ال��م��ص��در ب��ش��راء
ال������م������واد ال����م����خ����درة ب��م��ب��ل��غ
ً
 30د ي�����ن�����ارا م���ر ق���م���ة ،و ب��ع��د
ان���ت���ه���اء ع��م��ل��ي��ة ال����ش����راء ت��م
ا ل��ق��ب��ض ع��ل��ى المتهم وعثر
م��ع��ه ع��ل��ى ال��ن��ق��ود ال��م��رق��م��ة،
وبتفتيش مركبته عثر فيها
على مواد مخدرة ومؤثرات
ع���ق���ل���ي���ة وم�������ي�������زان ص���غ���ي���ر،
ك���م���ا اع����ت����رف ال���م���ت���ه���م أم����ام
ال���ن���ي���اب���ة ب��ت��ع��اط��ي��ه ال���م���واد
المخدرة فقط دون االتجار
ب��ه��ا و ب��م��ث��و ل��ه أ م���ام محكمة
أول در ج�����ة ق���ض���ت ب��ح��س��ب��ه
 6س����ن����وات و ت���غ���ر ي���م���ه أ ل���ف
دي��ن��ار وإب��ع��اده ع��ن ال��ب�لاد،
ف���ي ح��ي��ن خ��ف��ض��ت م��ح��ك��م��ة
االس������ت������ئ������ن������اف ال�����ج�����زائ�����ي�����ة
ع����ق����وب����ت����ه ال��������ى ال����ح����ب����س 5
سنوات مع الشغل والنفاذ
وتأييد حكم تغريمه بألف
دي��ن��ار واإلب���ع���اد ع��ن ال��ب�لاد
بعد تنفيذ العقوبة.

ً
ً
يشترط دليال معينا إلثبات
جريمة حيازة م��واد مؤثرة
ً
عقليا بقصد االتجار مادام
قد ثبت بالفحص والتحليل
أن المواد المضبوطة مؤثرة
ً
ع���ق���ل���ي���ا  ،ك���م���ا أن ل��م��ح��ك��م��ة
ا ل���م���و ض���وع أن ت��س��ت��خ��ل��ص
م���ن أق����وال ال��ش��ه��ود وس��ائ��ر
ال������ع������ن������اص������ر ال�����م�����ط�����روح�����ة
أمامها الصورة الصحيحة
لواقعة ا ل��د ع��وى وأن تطرح
م�������ا ي����خ����ال����ف����ه����ا م�������ن ص�����ور
أ خ���رى ل��م ت��ق��ت��ن��ع بصحتها
ً
م��ادام استخالصها سائغا
ً
مستندا إلى أدلة مقبولة في
العقل والمنطق ولها أصلها
الثابت ب��األوراق وكان وزن
أق����������وال ال����ش����اه����د وت���ع���وي���ل
ال��ق��ض��اء ع��ل��ي��ه��ا م��ه��م��ا وج��ه
إل���ي���ه���ا م�����ن م���ط���اع���ن وح�����ام
حولها من شبهات مرجعة
إل��������ى م���ح���ك���م���ة ال����م����وض����وع
ت��ن��زل��ه ال��م��ن��زل��ة ال��ت��ي ت��راه��ا
وت�������ق�������دره ال�����ت�����ق�����دي�����ر ال�������ذي
ت��ط��م��ئ��ن إل���ي���ه ب��غ��ي��ر م��ع��ق��ب
وم�����ت�����ى أخ����������ذت ال���م���ح���ك���م���ة
ب����أق����وال ال���ش���اه���د ،ف����إن ذل��ك
ي��ف��ي��د أ ن��ه��ا أ ط���ر ح���ت جميع
االع�����ت�����ب�����ارات ال����ت����ي س��اق��ه��ا
الدفاع.
و ت��م��س��ك ا ل��ط��ا ع��ن المتهم
أم�����������ام م����ح����ك����م����ة ال���ت���م���ي���ي���ز
ب���ب���ط�ل�ان ا ل���ت���ح���ر ي���ات وإذن
ال��ن��ي��اب��ة ال���ع���ام���ة ل��ح��ص��ول��ه
ع���ل���ى ج��ري��م��ت��ه م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة
ول�����ي�����س�����ت ج�����ري�����م�����ة واق�����ع�����ة
ب����ال����ف����ع����ل وب�������ع�������دم س��ل�ام����ة
وقوع الحادثة لكون هاتف
المتهم لم يتم العثور عليه
م�����ن ك���ش���ف ح����رك����ة األب�������راج
إال أن ا ل��م��ح��ك��م��ة ردت على
أ س��ب��اب طعن المتهم ،التي
أوردها بمذكرة بأن المقرر
أن ت��ق��د ي��ر ج��د ي��ة التحريات
و ك���ف���ا ي���ت���ه���ا إل ص��������دار اإلذن
ب���ال���ق���ب���ض وال���ت���ف���ت���ي���ش ه��و
م��ن ال��م��س��ائ��ل ال��م��وض��وع��ي��ة
ال�����ت�����ي ي�����وك�����ل األم���������ر ف���ي���ه���ا
إ ل��ى سلطة التحقيق تحت
إ ش��راف محكمة الموضوع،
ا ل��ت��ي م��ت��ى ا ق��ت��ن��ع��ت بجدية
االس���������ت���������دالالت ال�����ت�����ي ب���ن���ي
ع���ل���ي���ه���ا ال�����غ�����ذن وك���ف���اي���ت���ه���ا
ل���ت���س���وي���غ إص��������داره وأق�����رت
ال������ن������ي������اب������ة ال�������ع�������ام�������ة ع���ل���ى
تصرفها في هذا الشأن فال
م��ع��ق��ب ع��ل��ي��ه��ا ف��ي��م��ا ارت��أت��ه
ل����ت����ع����ل����ق����ه ب�����ال�����م�����وض�����وع ال
بالقانون.

ال أساس
وأض����اف����ت «ال���ت���م���ي���ي���ز» أن
ال���م���ح���ك���م���ة س�����وغ�����ت األم������ر
ب���ال���ق���ب���ض وال���ت���ف���ت���ي���ش ف���إن
م���ا ي��ث��ي��ره ال��ط��اع��ن ف���ي ه��ذا
الخصوص يكون على غير
أ س�����اس وال ي���ق���دح ف���ي ذ ل��ك
أن تبقى شخصية المصدر
ال��س��ري ال���ذي اخ���ت���اره رج��ل

من قصر العدل

تساؤل

ل����م����اذا ال ت���ع ّ���ي���ن وزارة ال���ع���دل
م����وظ����ف����ي اس����ت����ق����ب����ال ف�����ي م��ج��م��ع
ال��م��ح��اك��م ب��ال��رق��ع��ي أو ال��ج��ه��راء
أو األ ح������م������دي أو ق����ص����ر ا ل����ع����دل
ل��ت��ل��ق��ي اس��ت��ف��س��ارات ال��م��راج��ع��ي��ن

وم�ل�اح���ظ���ات���ه���م ،إذ ي��س��م��ح خ��ل��و
م��ق��رات االستقبال م��ن الموظفين
ب��ت��ج��ول ال��م��راج��ع��ي��ن ف���ي م��ب��ان��ي
ا ل��م��ح��اك��م لالستفسار ع��ن بعض
األقسام؟

مطالبة

استفهام
ف�����ي ا ل�����و ق�����ت ا ل��������ذي ت���ع���ل���ن وزارة
العدل إجراء ها العديد من الخدمات
ً
إل��ك��ت��رون��ي��ا ي��ش��ه��د ال���واق���ع ال��ع��م��ل��ي
ت����ع����ط����ل ك�������ل ل�������وح�������ات ال����ج����ل����س����ات
اإللكترونية في كل طوابق محكمة
ً
الرقعي وتوقفها عن العمل نهائيا،
و ه��ي محاكم ر غ��م حداثتها تعتمد
على الرول الورقي!

غير معقول
أن ي����س����ت����م����ر خ�����ل�����ل و ص�������ول
ال���م���ل���ف���ات ال��ق��ض��ائ��ي��ة م����ن إدارة
الخبراء إل��ى المحاكم والعكس،
ً
ف���ض�ل�ا ع���ن ال���ت���أخ���ر ف���ي ت��ح��دي��د
وع��ق��د الجلسات ب�����اإلدارة ،وهو
م���ا ي���رت���ب ال��ت��أخ��ي��ر ف���ي ال��ف��ص��ل
ب���ال���ق���ض���اي���ا ال����م����ع����روض����ة أم�����ام
المحاكم.

أن ت��ع��م��ل وزارة ا ل����ع����دل ع��ل��ى
توفير موظفين في إدارات التنفيذ
ب���ع���دد م����ن ال���م���ح���اف���ظ���ات  -م��ن��ه��ا
ً
حولي والفروانية -تعاني نقصا
في الموظفين ،مما يؤدي إلى عدم
تغطية ا ل��ع��دد ا ل��ك��ب��ي��ر لمراجعي
تلك اإلدارات ،التي تتطلب اتخاذ
إجراءات من الموظفين.

أمنية
أن ت���و ف���ر وزارة ا ل���ع���دل م��ا ك��ي��ن��ات
ت��ص��وي��ر ح��دي��ث��ة ألق���س���ام ال��ج��ن��اي��ات
ف���ي ال��م��ح��اك��م ،إذ م���ن غ��ي��ر ال��م��ع��ق��ول
أن تعطل ملفات القضايا لعدم قدرة
ا ل��وزارة على توفير أوراق للتصوير
وم������ن ث�����م ع������دم ص�ل�اح���ي���ة م���اك���ي���ن���ات
التصوير.

ال�����ش�����رط�����ة ل����م����ع����اون����ت����ه ف���ي
م��ه��م��ت��ه غ���ي���ر م���ع���روف���ة ذل���ك
ً
أن القانون ال يوجب حتما
أن ي���ت���و ل���ى ر ج������ل ا ل���ش���ر ط���ة
ب��ن��ف��س��ه م��راق��ب��ة األش��خ��اص
ال��م��ت��ح��رى ع��ن��ه��م ،ب���ل ل���ه أن
ي���س���ت���ع���ي���ن ب���م���ع���اون���ي���ه م��ن
رج������ال ال��س��ل��ط��ة ال���ع���ام���ة أو
ال��م��رش��دي��ن ال��س��ري��ي��ن وم��ن
يتولون إبالغه بما وقع من
ال���ج���رائ���م م������ادام أن����ه اق��ت��ن��ع
ب����ص����ح����ة م�������ا ن�����ق�����ل�����وه إل����ي����ه
وبصدق ما تلقاه منهم من
م��ع��ل��و م��ات دون إ ل����زام عليه
باإلفصاح عن المصدر الذي
تلقى معلوماته منه ومن ثم
ي��ض��ح��ى م��ا ي��ث��ي��ره ال��ط��اع��ن
في هذا الصدد غير مقبول.
وذ ك����������������������رت أن ا ل�����ح�����ك�����م
ال���م���ط���ع���ون ف���ي���ه ق�����د ع���رض
ل���������ل���������دف���������ع ال����������م����������ب����������دى م�����ن
ا ل�������ط�������ا ع�������ن ب������ب������ط���ل��ان إذن
ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة ب��ال��ق��ب��ض
وال���ت���ف���ت���ي���ش ل�����ص�����دوره ع��ن
ج��ر ي��م��ة مستقبلة وا ط��ر ح��ه
ً
ت���أ س���ي���س���ا ع���ل���ى أن ض��ا ب��ط
ال���واق���ع���ة ل���م ي��س��ت��ص��در أم��ر
ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة ب��ال��ق��ب��ض
والتفتيش إال بعد أن دلت
ت��ح��ر ي��ا ت��ه ع��ل��ى أن ا ل��ط��ا ع��ن
يحوز ويحرز مواد مخدرة
وم����ؤث����رات ع��ق��ل��ي��ة ب��ق��ص��دي
االت�����ج�����ار وال����ت����ع����اط����ي ،ف���إن
مفاد هذا الذي أثبته الحكم
أ ن ا ال ذ ن ص����������د ر ل���ض���ب���ط
ج�����ري�����م�����ة واق�������ع�������ة ب���ال���ف���ع���ل
وت�����رج�����ح�����ت ن���س���ب���ت���ه���ا إل����ى
مقارفها ،ال لضبط جريمة
مستقبلة أو محتملة ويكون
الحكم فيما انتهى إليه من

إط������راح ال����دف����ع ال����م����ار ذك����ره
ق��د أ ص��اب صحيح القانون
ويصحى منعى الطاعن في
هذا الصدد غير سديد.

أوجه دفاعية
و ق��ا ل��ت المحكمة :المقرر
أن ا ل��د ف��ع ب��ح��ص��ول القبض
وال����ت����ف����ت����ي����ش ق����ب����ل ص������دور
اإلذن ب��ه��م��ا ه���و م���ن أو ج���ه
ال�����������دف�����������اع ال�����م�����وض�����وع�����ي�����ة
ال����ت����ي ي���ك���ف���ي ل����ل����رد ع��ل��ي��ه��ا
اط����م����ئ����ن����ان ال���م���ح���ك���م���ة إل����ى
ح���ص���ول ه���ذي���ن اإلج����راء ي����ن
ب���ع���د ص������دور اإلذن ،و ك����ان
ال��ح��ك��م االب��ت��دائ��ي ال��م��أخ��وذ
بأسبابه والمكمل والمعدل
ب��ال��ح��ك��م ال��م��ط��ع��ون ف��ي��ه قد
ع��رض ل��ه��ذا ال��دف��ع واط��رح��ه
بقوله :إن المحكمة تطمئن
إل����ى ح���ص���ول ال���ق���ب���ض ع��ل��ى
ا ل���م���ت���ه���م ب���ع���د ص�������دور إذن
ً
النيابة العامة ،وذ ل��ك أ خ��ذا
ب��م��ا ث��ب��ت م���ن االط��ل�اع على
دفتر أ ح��وال اإلدارة العامة
ل���م���ك���اف���ح���ة ال����م����خ����درات م��ن
إدخ������ال ال��م��ت��ه��م وآخ�����ر إل���ى
ا ل��ح��ج��ز ،وال ي���ن���ال م���ن ذ ل��ك
م���ا ن��ع��اه دف���اع ال��م��ت��ه��م من
أن ا ل��ق��ب��ض ع��ل��ي��ه ك����ان ق��ب��ل
ص��دور إذن النيابة العامة
ً
م��س��ت��ن��دا ب��ذل��ك إل���ى م��ا ج��اء
بكشف حركة األبراج لهاتف
المتهم من أن آخر استخدام
له كان قبل ذلك اليوم الذي
تم فيه القبض عليه ،وبعد
ذلك لم يستخدم هاتفه مما
ي���دل ع��ل��ى أن ا ل��ق��ب��ض عليه
ف���ي ذل����ك ال���وق���ت الف���ت���ة إل���ى

أن ع����دم ا س���ت���خ���دام ا ل��م��ت��ه��م
ل��ر ق��م ا ل��ه��ا ت��ف محمل كشف
ً
األ ب���راج ال يعد ب��ذا ت��ه دليال
ع���ل���ى وق������ت إل�����ق�����اء ال��ق��ب��ض
عليه ،فضال عما ثبت لدى
المحكمة من اطالعها على
ال�����ص�����ورة ال���ض���وئ���ي���ة ل��ع��ق��د
ت���أج���ي���ر ال���م���رك���ب���ة ال��م��ق��دم��ة
م����ن دف�������اع ال���م���ت���ه���م أن�����ه ق��د
أث��ب��ت ف��ي��ه رق���م ه��ات��ف آخ��ر
ل���ل���م���ت���ه���م م����غ����اي����ر ع�����ن رق����م
ال���ه���ات���ف ال���م���س���ت���خ���رج ع��ن��ه
ك���ش���ف األب��������راج م���م���ا ي��ب��ي��ن
ً
معه أن للمتهم هاتفا آخر
ي����س����ت����خ����دم����ه ،وع����ل����ي����ه ف����إن
ال��ن��ع��ي ب���ه���ذا ال���ش���أن ي��ب��ي��ت
غير مجد وال يعدو أن يكون
ً
ً
جدال موضوعيا تلتفت عنه
ال��م��ح��ك��م��ة ب��ع��د أن ا ط��م��أ ن��ت
إ ل��ى صحة محضر الضبط
وإ ل��ى ح��ص��ول القبض على
ا ل���م���ت���ه���م ب���ع���د ص�������دور إذن
النيابة العامة».

غير سديد
و ك������ان م����ا رد ب����ه ا ل��ح��ك��م
ع��ل��ى ال���دف���ع س���ال���ف ال��ب��ي��ان
س����ائ����غ����ا ف�����ي اط������راح������ه ف����إن
م��ا ي��ث��ي��ره ال��ط��اع��ن ف��ي ه��ذا
الخصوص غير سديد.
وأوض���ح���ت ال��م��ح��ك��م��ة أن
ال����ع����ب����رة ف�����ي ال���م���ح���اك���م���ات
ال����ج����زائ����ي����ة ه������ي ب���اق���ت���ن���اع
ال���ق���اض���ي ب���ن���اء ع��ل��ى األدل����ة
ال���م���ط���روح���ة ع���ل���ي���ه ،ف���ل���ه أن
يكون عقيدته م��ن أي دليل
أو قرينه يرتاح إليها إال إذا
قيده القانون بدليل معين
ينص عليه وكان القانون ال

األدلة
وذك�������رت ال��م��ح��ك��م��ة أن��ه��ا
«ف�������������ي ح���������������دود س����ل����ط����ت����ه����ا
التقديرية ألدلة الدعوى قد
اط��م��أن��ت إل���ى أق���وال ض��اب��ط
ال���واق���ع���ة وص���ح���ة ت��ص��وي��ره
ل���ه���ا وال����ت����ي ت����أي����دت ل��دي��ه��ا
ب����م����ا ث����ب����ت ب���ت���ق���ري���ر األدل������ة
الجنائية و ه��ي أد ل���ة كافية
ل��ح��م��ل ق���ض���اء ال���ح���ك���م ،ف���إن
ك��اف��ة م��ا ي��ث��ي��ره ال��ط��اع��ن في
أس���ب���اب ط��ع��ن��ه ح����ول أق����وال
ض��اب��ط ال��واق��ع��ة وم��ن��ازع��ت��ه
في القوة التدليلة لشهادته
وم��������ا ي�����س�����وق�����ه م������ن ق�����رائ�����ن
ل��ت��ج��ري��ح��ه��ا وال����ق����ول ب��ع��دم
توافر الدليل اليقيني على
إدانته ال يعو في حقيقته أن
ً
ً
ي��ك��ون ج��دال م��وض��وع��ي��ا في
س��ل��ط��ة م��ح��ك��م��ة ال��م��وض��وع
ف���ي وزن ع���ن���ا ص���ر ا ل���د ع���وى
ً
وت�����ق�����دي�����ر أدل�����ت�����ه�����ا ت������أدي������ا
ل���م���ن���اق���ض���ة ال�����ص�����ورة ال���ت���ي
ارت�����س�����م�����ت ف�������ي وج�����دان�����ه�����ا
بالدليل الصحيح.

الحكم يقرر مشروعية
أعمال المرشدين
السريين في القضايا
الجزائية

طعون النيابة دون تحديد األسباب
وأسماء المتهمين غير مقبولة
ضرورة التزام الطاعنين بشروط القانون
أكدت محكمة التمييز الجزائية عدم قبول الطعون
ال��ت��ي ت��ق��دم إل��ي��ه��ا م��ا ل��م ت��ك��ن م��ت��واف��ق��ة م��ع ال��ش��روط
التي أوردها القانون ،مع بيان تحديد األسباب التي
يتعين اإلشارة اليها في الطعون وأسماء المتهمين
المطعون ضدهم.
وق��ال��ت ال��م��ح��ك��م��ة ،ف��ي ح��ي��ث��ي��ات حكمها إن خلو
الطعون المقامة من النيابة العامة من أسباب الطعن
ع��ل��ى وج���ه ال��خ��ص��وص ،وك��ذل��ك ع���دم ب��ي��ان األس��ب��اب
ال��م��وج��ه��ة ل��ك��ل ت��ه��م��ة ع��ل��ى ح���دة دون وض���ع أس��م��اء
المتهمين بشكل ع��ام يتعين معهما القضاء بعدم
ً
قبول الطعن شكال.
وأضافت «التمييز» أن تقرير الطعن هو المرجع
في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم ،وإن تقرير
الطعن ورقة شكلية من أوراق اإلجراءات التي يجب أن
تحمل بذاتها مقوماتها األساسية ،باعتبارها السند
الوحيد ال��ذي يشهد بصدور العمل اإلج��رائ��ي ممن
صدر عنه الوجه المعتبر قانونا ،فال يجوز تكملة أي
بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه.
كما أنه من المقرر أن التقرير بالطعن بالتمييز،
كما رسمه القانون الذي يترتب عليه دخول الطعن
في حوزة المحكمة ،واتصالها بناء على إفصاح ذي
الشأن عن رغبته فيه ،ف��إن ع��دم التقرير بالطعن أو

التقرير ب��ه على خ�لاف م��ا رسمه ال��ق��ان��ون ال يجعل
للطعن قائمة ،فال تتصل به محكمة التمييز ،وال يغني
عنه تقديم أسباب له.
ولفتت المحكمة الى أن الطعن بالتمييز متى كان
م��رف��وع��ا م��ن النيابة ال��ع��ام��ة يتعين عليها أن تبين
ف��ي ت��ق��ري��ر طعنها أي ال��م��ح��ك��وم عليه تطعن ض��ده
الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت
بالتمييز ،وإذ كان
ّ ً
أسبابه في الميعاد موقعا عليها من رئيس النيابة،
إال أن تقرير الطعن المرفق ،قد ج��اء خلوا من بيان

اس��م من تطعن ض��ده النيابة العامة بالتمييز ،رغم
تعدد المتهمين ،إذ إن لفظ المتهمين كما ينصرف
الى ثالثتهم ،قد ينصرف الى اثنين منهم ،ودون أن
يغير من ذلك أن تكون قد أوردت ذلك بأسباب طعنها،
م��ادام��ت ل��م تحدد ف��ي تقرير طعنها ،وم��ن ث��م يكون
ال��ت��ق��ري��ر ه��و وال��ع��دم س����واء ،ويتعين ال��ق��ض��اء بعدم
ً
قبول الطعن شكال.
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كيف تستثمر
«الفتوى» قبول
المحامين؟
قرار إدارة الفتوى والتشريع
بتعيين  400من خريجي كليات
الحقوق جريء من المسؤولين
في اإلدارة على عملية القبول،
خ���ص���وص���ا أن ال�����ق�����رار ي��ك��ش��ف
عن أكبر عملية قبول شهدتها
اإلدارة م��ن��ذ ت���اري���خ إن��ش��ائ��ه��ا،
في محاولة لسد القصور الذي
ت���ع���ان���ي���ه ،وه������و م�����ا ي��س��ت��دع��ي
ضرورة استثمار هذا العدد من
المقبولين.
ورغم النقد الذي يوجه لعدد
ال��م��ق��ب��ول��ي��ن ال��ك��ب��ي��ر ،ف��إن��ي أرى
م��ن ال���ض���رورة ج���دا اس��ت��ث��م��اره،
خ���ص���وص���ا أن ع��م��ل��ي��ة ال��ق��ب��ول
ش����ه����دت ت���ع���ي���ي���ن ال����ع����دي����د م��ن
الكفاءات القانونية التي فقدتها
مهنة المحاماة وكسبتها إدارة
ال���ف���ت���وى وال���ت���ش���ري���ع ،وأن أم��ر
ق��ب��ول��ه��ا يتعين أن ي��ك��ون وف��ق
خ��ط��ة م��م��ن��ه��ج��ة ت��ن��ع��ك��س على
تطوير أداء «الفتوى والتشريع»،
وتجعل م��ن أم��ر تحويلها إلى
ه���ي���ئ���ة ل���ق���ض���اي���ا ال�����دول�����ة أم�����را
ط��ب��ي��ع��ي��ا ،ل���م���ا ت��ت��م��ت��ع ب����ه م��ن
كفاءات نفخر بها.
وه��ن��اك جملة م��ن الحقائق
ال����ت����ي ي���ت���ع َّ���ي���ن ال���ك���ش���ف ع��ن��ه��ا،
أل ه����م����ي����ت����ه����ا ،و ه��������ي أن إدارة
ال��ف��ت��وى الحالية تضم العديد
من المستشارين الذين َّ
يتعين
إح���ال���ت���ه���م إل�����ى ال���ت���ق���اع���د ،ب��ع��د
أن ك��ش��ف ال���واق���ع ال��ع��م��ل��ي ع��دم
ق���درت���ه���م ع��ل��ى م����ج����اراة ال��ع��م��ل
ال�����ق�����ض�����ائ�����ي ب�����ت�����ول�����ي م���ل���ف���ات
ال���دع���اوى ال��ق��ض��ائ��ي��ة ،أو حتى
ال��ف��ن��ي��ة ،ب��م��راج��ع��ة أو ص��ي��اغ��ة
ال���ت���ش���ري���ع���ات ،وب�����ات ل���زام���ا أن
ينظر في أمر إحالتهم للتقاعد
إذا س��م��ح ال���ق���ان���ون ب���ذل���ك ،مع
م��ن��ح��ه��م ألي ح����واف����ز ،ف��وج��ود
ع��دد ممن ال يكلفون بمهام أو
أعمال أمر غير مبرر ،ويستلزم
النظر فيه.
األم������ر اآلخ�������ر ،ه����و أن إدارة
ال����ف����ت����وى ب����ح����اج����ة إل�������ى رؤي�����ة
حقيقية للعمل ال��ذي تقوم به،
وس����ط ت��ن��ظ��ي��م ل��ل��ك��ف��اءات ال��ت��ي
تعمل في كل األقسام القضائية
أو ال���ف���ن���ي���ة ،م����ع رب�����ط ت��رق��ي��ات
األع������ض������اء م�����ن ك�����ل ال�����درج�����ات
ب��ال��دورات ال��ت��ي يقدمها معهد
ال��ك��وي��ت ل��ل��دراس��ات القضائية
وال����ق����ان����ون����ي����ة ،وال��������ذي ت��رب��ط��ه
ات��ف��اق��ي��ات م���ع م��ع��ه��د ال��ق��ض��اء،
ف���ت���ط���وي���ر م������ه������ارات األع����ض����اء
ال��ق��ان��ون��ي��ة ف���ي ك��ت��اب��ة صحف
ال��دع��اوى والطعون وال��رد على
ال��م��ذك��رات خ��ص��ائ��ص ي��ج��ب أن
يتمتع بها ك��ل أع��ض��اء اإلدارة،
ف���ض�ل�ا ع����ن إخ����ض����اع األع���ض���اء
ل�������دورات وب����رام����ج ف���ي ص��ي��اغ��ة
ال��ت��ش��ري��ع وال���ق���رارات وال��ل��وائ��ح
وال���ع���ق���ود وم��راج��ع��ت��ه��ا ،فضال
عن إجراء تدوير بين العاملين
في أقسام التشريع واإلفتاء مع
ال��ع��ام��ل��ي��ن م���ع ق��س��م ال��ق��ض��اي��ا،
إلي�������ج�������اد ك��������ف��������اءات ق����ان����ون����ي����ة
وطنية تملك مهارات التشريع
واإلفتاء وتولي ملفات الدعاوى
القضائية ،ألن النهج المعمول
ب�����ه ،م����ع ك����ل ال���ت���ق���دي���ر ،خ���اط���ئ،
وي��ت��ع َّ��ي��ن ال��ن��ظ��ر ف��ي��ه ،بتقريره
أع��ض��اء ف��ي ال��ت��ش��ري��ع واإلف��ت��اء
ف����ق����ط ال ي����ن����ق����ل����ون إل��������ى ق��س��م
ال���ق���ض���اي���ا ،وب���ال���ع���ك���س م����ن ه��م
بقسم القضايا ال ينقلون إلى
التشريع واإلفتاء!
واألم���ر الثالث ال���ذي َّ
يتعين
ال��ن��ظ��ر ف��ي��ه ،ل��م��ا ل��ه م��ن أهمية،
ه�����و إن�����ش�����اء م���ع���ه���د ل���ل���ت���دري���ب
يتبع إدارة الفتوى ،وباإلمكان
إن���ش���اؤه ،خ��ص��وص��ا أن اإلدارة
حصلت على المبنى المجاور
لها ،لما له من أهمية بتطوير
أداء األعضاء ،وإحاطتهم بعلوم
ال��ق��ان��ون وال��ق��وان��ي��ن ال��ص��ادرة،
وباإلمكان االستعانة بأعضاء
إدارة ال��ف��ت��وى م��م��ن يتمتعون
ب���ال���خ���ب���رة وال����ك����ف����اءة ب��ت��دري��ب
المحامين.
واألم��ر األخير ،هو أن تعمل
إدارة ال��ف��ت��وى ب��اس��ت��ث��م��ار 400
مقبول أخيرا ،لتغطية العمل في
اإلدارة ،وندب الدفعات السابقة
م��ن المحامين والمستشارين
للعمل ف��ي ال����وزارات والهيئات
وال���م���ؤس���س���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة مع
ت����دوي����ره����م الح�����ق�����ا ،ل��ل�إش����راف
ع����ل����ى ال����ق����ض����اي����ا ال�����ت�����ي ت���ق���ام
ض���د ت��ل��ك ال���ج���ه���ات ،وتحضير
القضايا إلدارة الفتوى ،وتقديم
ال���م���ش���ورة واإلف����ت����اء ال��ق��ان��ون��ي
ل���ت���ل���ك ال�����ج�����ه�����ات ال����ق����ان����ون����ي����ة،
م���م���ا ي���خ���ل���ق ل���دي���ن���ا ج���ي�ل�ا م��ن
المستشارين في تلك الجهات
ال��ح��ك��وم��ي��ة ،األم����ر ال����ذي يسهم
بفكرة االستغناء مستقبال عن
بعض المستشارين الذين تعمل
بعض الجهات الحكومية على
تعيينهم بنظام المكافآت.

ةديرجلا
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«البلدي» يرفض مقترح إلغاء «شيشة العوائل» في المقاهي
اعتراض  7أعضاء وموافقة  6وامتناع واحد ...ولجنة رباعية لرصد المخالفات
علي حسن

إقرار «النقل البحري
الجماعي على
السواحل» وإحالة
«إعداد خريطة
زلزالية للكويت»
إلى الجهاز

رفـ ـ ـ ـ ــض ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي
الـمـقـتــرح ال ـخ ــاص بـمـنــع تقديم
«الشيشة» للعائالت في المطاعم
وال ـ ـم ـ ـقـ ــاهـ ــي ،بـ ـع ــد اع ـ ـت ـ ــراض 7
أعضاء ،مقابل موافقة  ،6وامتناع
واحد.
وافتتح المجلس أمس جلسته
االعتيادية لــدور االنعقاد األول
لـ ـلـ ـفـ ـص ــل الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــي الـ ـث ــان ــي
عـشــر ،برئاسة رئيسه م .اسامة
العتيبي ،حيث صادق المجلس
على محضر االجتماع السابق،
ثم انتقل لمناقشة باب الرسائل
الواردة.
وتـ ـط ــرق ال ـم ـج ـلــس لـمـنــاقـشــة
ال ـم ـق ـت ــرح الـ ـمـ ـق ــدم مـ ــن ال ـع ـضــو
ح ـم ــدي الـ ـع ــازم ــي ،ب ـش ــأن إل ـغــاء
«شـيـشــة» ال ـعــوائــل فــي المطاعم
وال ـم ـق ــاه ــي ،ح ـيــث قـ ــال الـعـضــو
مشعل الحمضان« :إننا نحاول
أن نـ ـح ــل م ـش ـك ـل ــة ،لـ ـك ــن الـ ـ ــدول
المتحضرة تمنع شرب الشيشة
بشكل عــام في األمــاكــن المغلقة،
وتكون باألماكن الخارجية ،كما
أن المقترح غير قابل للتطبيق».
وأضاف الحمضان« :ال وجود
لـلـكـبــائــن ف ــي ال ـم ـقــاهــي كـقــانــون
ب ــال ـب ـل ــدي ــة ،ومـ ــن ال ـم ـف ـت ــرض أن
تـطـبــق الـبـلــديــة ال ـقــانــون وتــزيــل
ت ـلــك ال ـم ـخــال ـفــات» ،مــوض ـحــا أن

«بعض االعـضــاء قــالــوا إن هناك
رذيلة بالمقاهي ،وأنــا اقــول هذا
من اختصاص البلدية».
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ذكـ ـ ـ ــر ال ـع ـض ــو
العازمي« :نعتب على الصحافة
الـتــي قــالــت إن هــذا شــو اعــامــي،
ون ـحــن اتـيـنــا مــن إرادة الـشـعــب،
كما ا عـتــب على وزارة الداخلية
ومباحث اآلداب ألن هناك كبائن
موجودة في المقاهي».

لجنة رباعية
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــديـ ــر
ال ـع ــام لـبـلــديــة ال ـكــويــت م .أحـمــد
المنفوحي إن هناك لجنة رباعية
في «البلدية» من مهامها الرقابة
ع ـلــى ت ـلــك ال ـم ـق ــاه ــي ،وتـسـجـيــل
مخالفات ضد المتجاوزين.
وطـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ــن
المنفوحي عـمــل جــو لــة موسعة
بصحبة أع ـضــاء «ال ـب ـلــدي» على
ت ـل ــك ال ـم ـق ــاه ــي ال ـم ـخ ــال ـف ــة ،ورد
المنفوحي بالموافقة.
بدوره ،أكد العضو عبدالسالم
الـ ـ ــرنـ ـ ــدي أن «هـ ـ ـن ـ ــاك اش ـك ــال ـي ــة
كبيرة فنحن ضد الشيشة ،لكن
هـنــاك ق ــرارات ولــوائــح ال تطبق،
فــالـقــرارات الموجودة تمنع تلك
الـ ـمـ ـم ــارس ــات ،ول ـ ــو ت ــم تـطـبـيــق

جانب من جلسة «البلدي» أمس
القانون لما رأيـنــاهــا ،ووصلني
أن بعض المسؤولين في البلدية
ل ــديـ ـه ــم مـ ـ ـق ـ ــاه ،لـ ــذلـ ــك ال يـطـبــق
القانون».
وتساءل العضو أحمد هديان:
«هل يمكن فصل ترخيص المطعم
ع ــن ال ـم ـق ـهــى؟» ،مـطــالـبــا بــإعــادة
المقترح للجنة لتتم دراسته اكثر.
أمـ ــا ال ـع ـضــو ح ـم ــود ال ـع ـنــزي
ف ـق ــال« :ان م ـقــدم الـمـقـتــرح يــريــد
تطبيق ال ـقــانــون بـعــد أن شاهد
بعينه تلك المخالفات ،واستغرب
ضــرب الجهاز التنفيذي ،وكنت

المنفوحي :قاتلنا من أجل دعم المشروعات الصغيرة
حول تحسين بيئة األعمال للمشروعات
الـصـغـيــرة ،ق ــال ال ــرن ــدي« :ه ـنــاك الـعــديــد من
المشاكل التي واجهت هؤالء الشباب ،والعديد
من موظفي البلدية ال يعرفون قوانين البلدية،
ويقومون بمخالفة الشباب بطريقة خاطئة».

واج ــاب المنفوحي« :نحن ندعم الشباب
خاصة ،ووقعنا مذكرة تفاهم مع المشروعات
الـصـغـيــرة ،وعــانـيـنــا ب ــطء الـعـمــل الــروتـيـنــي
خاصة في مشروع برايح سالم ،لكن قاتلنا
من أجــل وضــع حاضنات خاصة للمشاريع

ال ـص ـغ ـي ــرة ب ـس ـعــر رم ـ ــزي ل ـل ـم ـت ــر» .وأردف:
«وصلتنا شكوى من مختار منطقة اليرموك
بأن هناك العديد من السيارات تتسبب في
ال ــزح ـم ــة ،وت ـب ـيــن أن ه ـنــاك م ـعــرضــا وحـفــا
للمشاريع الصغيرة ،وهنا تكمن المشكلة».

ات ـم ـنــى م ــن ال ـع ـضــو ال ـ ــذي اتـهــم
ال ـب ـلــديــة ب ــال ـخ ــذالن ان ي ـق ــدم ما
يثبت ذلــك ومــن العيب ان نرمي
التهم».
ورد الـ ــرنـ ــدي ع ـل ــى ال ـع ـن ــزي:
«ال ـع ـضــو يـقـصــدنــي ،فــأنــت قلت
ســابـقــا إنـنــا م ـنــاديــب ،مــع العلم
انت المندوب لدى الوزير وعيب
هذا الكالم».
وب ـع ــد ذلـ ــك صـ ــوت الـمـجـلــس
ب ــاالس ــم ع ـلــى ال ـم ـق ـتــرح ورف ــض
اعــادتــه للجنة ،حيث وافــق على
المقترح (حمدي العازمي ،حمود
الـعـنــزي ،عـبــدالـلــه ال ــروم ــي ،علي
العازمي ،فهيد المويزري ،محمد
الـ ـمـ ـطـ ـي ــري) ،ب ـي ـن ـمــا ام ـت ـن ــع عــن
التصويت أحمد هديان ،وصوت
بقية األعضاء بعدم الموافقة.

النقل البحري
ووافق المجلس على االقتراح
الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدم مـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـضـ ــو أسـ ــامـ ــة
العتيبي بشأن تفعيل دور النقل
ال ـب ـحــري الـجـمــاعــي عـلــى جميع

سواحل الكويت ،من خالل إنشاء
محطة ساحلية لنقل الركاب ،كما
أقر المجلس االقتراح المقدم من
العضو مها البغلي بـشــأن دعم
ال ـش ـبــاب الـكــويـتــي م ــن اصـحــاب
المشاريع الصغيرة.
وأح ـ ــال ال ـم ـق ـتــرح ال ـم ـقــدم من
العضو حسن كمال ،بشأن اعداد
خريطة زلزالية للكويت ،وطلب
وزارة المالية إصدار التراخيص
واعـ ـتـ ـم ــاد حـ ـس ــاب ال ـم ـس ــاح ــات
التجارية لمبنى مواقف سيارات
س ـ ــوق ال ـم ـص ـف ــاة ،إل ـ ــى ال ـج ـهــاز
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـمــزيــد م ــن ال ــدراس ــة
والبحث.

مستوى النظافة
وانتقل المجلس إلى مناقشة
ال ـ ـط ـ ـلـ ــب الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدم مـ ـ ــن ال ـع ـض ــو
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـسـ ــام الـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ــدي ،بـ ـش ــأن
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـنـ ـظ ــاف ــة فـ ــي جـمـيــع
المحافظات ،حيث طلب العضو
مقدم المقترح إحالة الطلب الى
ل ـج ـنــة ال ـب ـي ـئــة وت ـم ــت ال ـمــواف ـقــة

عليه ،بينما أعاد المجلس مقترح
اشتراط زراعة اشجار او شتالت
تتحمل البيئة الصحراوية عند
الترخيص للمخيمات الربيعية،
إلى الجهاز التنفيذي لمزيد من
الدراسة.
ث ــم ان ـت ـقــل إلـ ــى م ـنــاق ـشــة بــاب
الردود الواردة ،حيث قال العضو
حسن كمال« :هناك حلقة مفقودة
ب ـيــن ال ـب ـلــديــة ووزارة ال ـش ــؤون
ب ـش ــأن ال ـح ـضــانــات ف ــي مـنــاطــق
السكن الخاص» ،مبينا ان هناك
غزوا من تلك الحضانات ،حيث إن
بعض المناطق بها اكثر من 10
حاضنات في شارع واحد ،والبد
من تنظيم الموضوع.
ورد ممثل الجهاز التنظيمي
نائب المدير العام لبلدية الكويت
للمخطط الهيكلي محمد الزعبي،
ق ــائ ــا« :س ـت ـتــم م ــراع ــاة ذل ــك في
الـمـسـتـقـبــل ،السـيـمــا بـعــد احــالــة
الـحـضــانــات مــن وزارة ال ـشــؤون
ال ــى وزارة ال ـتــرب ـيــة» ،م ــؤك ــدا أن
دور البلدية يقتصر على سالمة
الترخيص.

تعاون بحثي بين «دسمان» وجمعية اإلمارات «الصحة» :بدء نظام التتبع الدقيق
لألدوية والمستلزمات الطبية
لألمراض الجينية لتبادل الخبرات
●

●
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زارت رئيسة مجلس إدارة ومؤسسة
جـمـعـيــة اإلم ـ ـ ــارات ل ــأم ــراض الـجـيـنـيــة
د .مــريــم مـطــر معهد دس ـمــان للسكري،
واج ـت ـم ـعــت م ــع م ــدي ــره الـ ـع ــام د .قيس
الـ ــدويـ ــري ،وال ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي لـقـطــاع
األبحاث د .فهد المال ،والباحث المنتدب
ف ــي ال ـم ـع ـهــد د .ح ـمــد ال ـي ــاس ـي ــن ،حيث
تــم بحث أوجــه التعاون بين الجانبين
لتبادل الخبرات على المستوى الطبي
والبحثي واألكاديمي والتعاون المشترك
بين الجهتين.
وأع ـلــن معهد دس ـمــان ،ال ــذي أنشأته
مــؤسـســة ال ـكــويــت لـلـتـقــدم الـعـلـمــي ،في
بيان أمس ،أن هذا االجتماع سبقه لقاء
عـلــى هــامــش الـمــؤتـمــر ال ــدول ــي الـســابــع
لــاض ـطــرابــات الـجـيـنـيــة ،الـ ــذي أقــامـتــه
«جـمـعـيــة اإلمـ ـ ــارات» بــدبــي فــي نوفمبر
ال ـمــاضــي ،حـيــث تــم تـكــريــم الـمـعـهــد إثــر
نيله جائزة االم ــارات الدولية للحد من
االضطرابات الجينية لعام  ،2018ألنه

الدويري ومطر والمال والياسين
الـجـهــة ال ـتــي تـتـمـيــز ف ــي م ـجــال أبـحــاث
الجينات على مستوى المنطقة ،وتسلم
الــدويــري الـجــائــزة ،وهــو إنـجــاز يضاف

الكويت تستضيف اجتماع
منظمات «الهالل العربية»
ت ـ ـس ـ ـت ـ ـض ـ ـي ـ ــف الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
االجتماع السنوي للجمعيات
ا لــو طـنـيــة بالمنظمة العربية
لـ ـلـ ـه ــال األحـ ـ ـم ـ ــر وال ـص ـل ـي ــب
األحمر  22الجاري في دورته
ال ـ ـ  44تـحــت ش ـعــار «مـبــادئـنــا
تجمعنا» برعاية نائب رئيس
الوزراء وزير الخارجية الشيخ
صباح الخالد.
وق ـ ــال ـ ــت األم ـ ـي ـ ـنـ ــة الـ ـع ــام ــة
لجمعية ال ـه ــال األح ـم ــر مها
ال ـب ــرج ــس لـ ــ»ك ــون ــا» أم ـ ــس ،إن
ه ــذه الفعالية تــأتــي فــي حين
تشكل جمعيات الهالل األحمر
والصليب األ حـمــر بالمنظمة
الـعــربـيــة حـجــر األس ــاس نحو
تـحـقـيــق مـتـطـلـبــات الــاجـئـيــن
والنازحين في العالم العربي.
وذكرت البرجس أن الدورة
ا ل ـ ـ ـ ـ ـ  44ا ل ـ ـت ـ ــي ت ـس ـت ـض ـي ـف ـهــا
ال ـج ـم ـع ـي ــة ي ـت ــرأس ـه ــا رئ ـيــس
مجلس إدارتها د .هالل الساير،
ً
وستضم ع ــددا مــن الجلسات

لـ ـلـ ـع ــدي ــد م ـ ــن الـ ـم ــوض ــوع ــات
واس ـت ـع ــراض ت ـق ــاري ــر األم ـيــن
العام واللجنة التنفيذية بشأن
مستجدات األوضاع اإلنسانية
فــي الـعــالــم الـعــربــي .وأضــافــت
أن ــه سـتـتــم مـنــاقـشــة الـتــدابـيــر
ا لـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة ذات ا لـ ـع ــا ق ــة
بمذكرة التفاهم بين جمعية
الـ ـه ــال األحـ ـم ــر الـفـلـسـطـيـنــي
وجـ ـمـ ـعـ ـي ــة (مـ ـ ــاجـ ـ ــن ديـ ـفـ ـي ــد)
مــوضـحــة أن ال ـ ــدورة الحالية
ت ـه ـت ــم بـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل األوض ــاع
اإلن ـس ــان ـي ــة ال ـم ـس ـت ـجــدة على
ال ـس ــاح ــة وأه ـم ـي ــة الـتـنـسـيــق
والترتيب لمواجهتها.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ال ـ ـ ــدورة
تـسـتـهــدف مـنــاقـشــة األوض ــاع
اإلنسانية في كل من فلسطين
والصومال وسورية والعراق
وال ـي ـمــن ولـيـبـيــا وج ــزر القمر
والسودان إضافة إلى أوضاع
النازحين والالجئين.

تفقد أضرار السيول في إيران
نفذ وفد جمعية الهالل األحمر جولة ميدانية في المناطق
المتضررة جراء السيول في محافظة «خوزستان» اإليرانية.
وقــال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أنــور الحساوي
لـ«كونا» ،إن الوفد «اطلع في الجولة عن كثب على حجم األضرار
التي لحقت بتلك المناطق ،ولمسنا حجم الكارثة واالحتياجات
الالزمة ،وسنساعد حسب الحاجة وبأقرب وقت ممكن».
وأشار إلى اجتماع الوفد بجمعية الهالل األحمر اإليراني
إذ استمع لشرح عن األضــرار التي وقعت في منطقة األهواز
بالذات.

إلــى رصيده من اإلنـجــازات واإلبــداعــات
الـتــي يحققها فــي مـجــال األب ـحــاث على
مستوى المنطقة.
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وق ـع ــت وزارة ال ـص ـحــة م ــذك ــرة ت ـفــاهــم مع
مؤسسة  GS1غير الربحية ،للبدء في تفعيل
نظام التتبع الدقيق لــأدو يــة والمستلزمات
الطبية بواسطة «الباركود».
وق ـ ــال ال ــوك ـي ــل ال ـم ـســاعــد لـ ـش ــؤون الــرقــابــة
ال ــدوائ ـي ــة وال ـغ ــذائ ـي ــة د .ع ـبــدال ـلــه الـ ـب ــدر ،في
تـصــريــح أم ــس ،إن ذل ــك يــأتــي فــي إط ــار سعي
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة إلـ ـ ــى تـ ـط ــوي ــر اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا فــي
ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ــى م ــأم ــون ـي ــة الـ ـ ـ ــدواء وس ــام ــة
المرضى.
وأضاف البدر ،أن هذا النظام يتتبع األدوية
والمستلزمات الطبية بشكل دقيق بواسطة
«ال ـب ــارك ــود» مــن لحظة خــروجـهــا مــن الشركة
المصنعة مرورا بالمخازن والصيدليات إلى
أن تصل الى المريض.
وأوض ـ ــح أن ه ــذا ال ـن ـظــام مـتـبــع ف ــي معظم
ال ـشــركــات الـعــالـمـيــة ل ــأدوي ــة والـمـسـتـلــزمــات
الطبية فــي أن ـحــاء الـعــالــم ،ومـفـعــل فــي معظم
شـ ــركـ ــات األدويـ ـ ـ ـ ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،وي ـ ـهـ ــدف إل ــى
تأمين اسـتـخــدام األدويـ ــة وســامــة المرضى،
كـمــا سيساعد فــي مكافحة األدويـ ــة ال ـمــزورة

والمغشوشة ،ويسهل عملية سحب األدو يــة
عند الحاجة ،إضافة إلى معرفة األدويــة التي
قد يساء استخدامها.
وأشار إلى أن من فوائد هذا النظام ضمان
ال ـجــودة مــن خــال الـمـســار والـتـتـبــع ،وخفض
ال ـت ـكــال ـيــف م ــن خـ ــال ال ـق ـضــاء ع ـلــى االخ ـط ــاء
والـتـكــالـيــف االداريـ ـ ــة ذات ال ـص ـلــة ،واالم ـت ـثــال
للمتطلبات التنظيمية العالمية بشأن التتبع
والسالمة واألمن ،فضال عن تحسين معلومات
ال ـم ـن ـتــج لـتـسـهـيــل م ـش ـتــريــات الـمـسـتـهـلـكـيــن،
وتخفيض تكاليف سلسلة التوريد.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،اح ـت ـفــل مـسـتـشـفــى الـطــب
الطبيعي والـتــأهـيــل الـصـحــي بـيــوم التأهيل
العالمي.
وقال مدير المستشفى د .صالح الشايجي،
إن المستشفى يقدم كــل الخدمات التأهيلية
التي تضم أقساما متكاملة للخدمات العالجية
المختلفة للبالغين وا لـمــرا هـقـيــن واأل ط ـف ــال،
وال ـ ـتـ ــي ت ـه ـت ــم ب ــاس ـت ـق ـب ــال ح ـ ـ ــاالت ال ـت ــأه ـي ــل
المحتاجة إلى عالج يومي مكثف بعد استقرار
الوضع الصحي للمريض.

محليات
سلة أخبار
«أمنية» يتعاون مع المركز
البيئي للطلبة

أقام مشروع "أمنية"
البيئي محاضرة توعوية
حول ثقافة فرز النفايات،
بالتعاون مع المركز
البيئي للطلبة في منطقة
الزهراء ،ألقتها مؤسسة
المشروع سناء الغمالس،
بحضور رئيسة المركز
رجاء الجاسم ،وعدد من
المدارس المستدامة للقطاع
التعليمي الحكومي.
وفي هذا اإلطار ،قالت
الناطقة الرسمية لمشروع
"أمنية" ،فرح شعبان:
"وجدنا تفاعال الفتا من
الطالب والطالبات في عدد
من المدارس من مختلف
المراحل الدراسية".

زكاة الفحيحيل كرمت
حفظة القرآن الكريم

أقامت لجنة زكاة الفحيحيل
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية حفلها" الحادي
عشر" لتكريم الطلبة الفائزين
في حلقات حفظ القرآن
الكريم ،تحت رعاية وحضور
نائب رئيس مجلس إدارة
جمعية النجاة وزير التربية
األسبق د .رشيد الحمد
وعدد من مسؤولي الجمعية
واألهالي .وحث الحمد ،في
كلمة له أولياء األمور على
ضرورة تشجيع أبنائهم
على المشاركة في مثل هذه
الحلقات.

مهندسون متطوعون
يرممون مدرسة بالهند
بدأ فريق من المتطوعين
في "مهندسون بال حدود
– الكويت" رحلة إلى إحدى
ضواحي مدينة مومباي
الهندية للقيام بأعمال ترميم
وإعادة تأهيل للفصول
بإحدى المدارس هناك.
وقال رئيس الفريق ومدير
إدارة الموارد البشرية في
"مهندسون بال حدود -
الكويت" حسن كمال في
تصريح صحافي أمس ،إن
المشروع ينفذ بالتعاون
مع مهندسون بال حدود
 مومباي ،وتهدف مهمةالفريق الى ترميم أحد فصول
مدرسة تأثرت بموسم
األمطار الغزيرة هناك.
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ناصر المحمد :حرص متبادل على
تعزيز العالقات الكويتية التونسية

ً
مستقبال رئيس مجلس النواب التونسي والوفد المرافق أمس
المحمد
استقبل سمو الشيخ ناصر المحمد ،في قصر الشويخ أمس،
رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر والوفد المرافق
له بمناسبة زيارته للبالد.
وعقب االستقبال أقــام سموه مــأدبــة غــداء على شــرف الضيف
وألقى كلمة أكد فيها عمق العالقات بين البلدين نتيجة العناية
الخاصة والرعاية التي تبذلها قيادتا البلدين على أرض الواقع،
وفي كل المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية والدولية.
واع ـتـبــر أن زيـ ــارة ال ـنــاصــر "تـعـكــس عـمــق أواصـ ــر األخـ ــوة بين
شعبينا ،والحرص المتبادل على دعم التفاهم واالحترام المشترك".

local@aljarida●com

انطالق «قضايا الوقف الفقهية» في األردن

«األوقاف» :لجنتان للتحقيق في
شبهة التعدي على المال العام الجالهمة :إحياء سنة الوقف أهم أهداف «األمانة»
علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة ،أصدر أمس
ً
قرارا بتشكيل لجنة تحقيق ،بناء على ما ورد في خطاب موجه إليه
من مدير إدارة الشؤون الهندسية في الــوزارة ،بشأن تكليف أحد
الموظفين دون اتباع اإلجراءات اإلدارية المقررة في نظام التكليف
بالعمل ،ومدى وجود شبهة التعدي على المال العام من عدمه.
وأكدت المصادر أن من مهام اللجنة المذكورة فحص ودراسة
حاالت التكليف التي تمت ،والتحقيق في حالة وجود حاالت مماثلة
للحالة المشار إليها سابقا ،موضحة أن مدة عمل اللجنة شهران
من تاريخ صدور هذا القرار ،كما أنه يسمح للجنة أن تستعين بمن
تراه الزما إلنجاز عملها .وأشارت إلى أن اللجنة برئاسة مستشار
"الفتوى والتشريع" محمد العدواني ،ومستشار "الفتوى والتشريع"
عبدالله الرشيدي نائبا للرئيس ،والمستشار المالي محمد الغريبة،
والمنسق اإلداري رجب المحمدي عضوين.
وفــي سياق متصل ،ذكــرت المصادر ان الــوزيــر الشعلة أصــدر
أيضا قرارا مماثال بتشكيل لجنة للتحقيق في مالبسات وأسباب
انحفاض نسبة الصرف إلدارة مساجد األحمدي ،على النحو الوارد
في مذكرة الرأي المعتمدة من الوزير ،بشأن التعقيب على تقرير
أعمال لجنة تقصي الحقائق بخصوص ذلك الموضوع ،والمشار
إليها ضمن القرار.
وأوضحت أن اللجنة برئاسة المستشار العدواني ،ومدير مكتب
ً
التنسيق والدعم الفني ندبا محمد الطيار نائب الرئيس ،وتضم
في عضويتها كال من :بهاء عبدالغفار ،وأحمد محمود ،وحسن
ً
السركي مستشارين قانونيين ،وعادل صبري سكرتيرا.

أكــد األمين العام لألمانة العامة لــأوقــاف محمد
الـجــاهـمــة "أهـمـيــة إح ـيــاء سـنــة ال ــوق ــف ،باعتبارها
أحد األهــداف االستراتيجية التي تعمل األمانة على
ترجمتها عبر مـشــروعــات وبــرامــج وأنشطة محلية
ودولية منذ إنشائها عام ."1993
وقال الجالهمة ،في تصريح صحافي على هامش
افتتاح منتدى قضايا الوقف الفقهية التاسع ،الذي
تنظمه األمانة في األردن ،بالتعاون مع وزارة األوقاف
وال ـشــؤون والـمـقــدســات اإلســامـيــة األردن ـيــة والبنك
اإلســامــي للتنمية تـحــت شـعــار "قـضــايــا مستجدة
وت ــأص ـي ــل ش ــرع ــي" ،إن "األمـ ــانـ ــة دأب ـ ــت ع ـلــى إقــامــة
المنتدى الذي تستمر أعماله  3أيام بمشاركة علماء
ومتخصصين كل عامين بمختلف القارات".
وأشار إلى أن "المنتدى يبحث قضايا عدة مستجدة
فــي م ـجــاالت اإلدارة واالسـتـثـمــار وال ــري ــع والـقــانــون
وعــاقــات العمل الـخـيــري مــع الـمــؤسـســات المسلمة
وغير المسلمة".
وبين أن ال ــدورة الحالية من المنتدى ستبحث 3
مـحــاور رئيسية فــي مـجــاالت متنوعة" ،مـشــددا على
"أهمية عقد المنتدى وسعيه نحو تـنــاول القضايا
والمسائل المستجدة في مجال الوقف وإبداء الحلول
الشرعية حولها" .من جانبه ،قال وزير األوقاف األردني
د .عبدالناصر أبوالبصل إن "األمانة العامة لألوقاف
الكويتية سباقة في بحث الموضوعات المستجدة،
وإن ـشــاء منظومة معرفية تـهــدف لــارتـقــاء بالوعي

الثقافي والعلمي والبحث في مسائل األوقاف" ،مؤكدا
"أهمية التعاون في عقد المنتديات المتخصصة لبحث
القضايا المستجدة ،في ظل التحديات المعاصرة التي
تواجه المجتمعات اإلسالمية" .بــدوره ،أعرب رئيس
اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية د .خالد
المذكور عن "االعتزاز بأن تكون اللجنة العلمية هي
المسؤولة عن لم شتات مسائل الوقف ووضعها على
طاولة البحث أمام العلماء ليدلوا بآرائهم ويتوصلوا
إلى الحلول الشرعية المالئمة".
من جهته ،تطرق د .عجيل النشمي إلى "أهمية عقد
المنتدى الذي يعتبر مناسبة مهمة لمناقشة قضايا
الوقف الفقهية بغرض تحقيق أهداف الوقف ومواصلة
مسيرته العلمية فــي إط ــار االجـتـهــاد البناء وتبادل
الخبرات والتجارب العلمية والعملية".
من جهة أخرى ،أعلن رئيس اللجنة اإلعالمية بجائزة
الكويت الدولية لحفظ القرآن وتجويده وتالوته عضو
اللجنة العليا عبدالحميد المطيري" ،انتهاء التصفيات
بين جميع المتسابقين في الجائزة ،والبالغ عددهم
ً
 145متسابقا ،اليوم ،على أن يكون الحفل الختامي غدا".
وأكد المطيري ،في تصريح صحافي ،أن "الجميع
على شوق لينال شرف لقاء سمو أمير البالد ،الذي
نتشرف بحضوره ورعايته السامية للجائزة ،السيما
أن هذه الرعاية الكريمة جعلت من جميع اللجان العاملة
خلية نحل ال تكل وال تمل لإلنجاز والتميز واإلبداع ،ما
جعل الجائزة تخرج بهذه الصورة المشرفة".

رئيس األركان ونظيره الباكستاني يناقشان التعاون «الحرس» يبحث التعاون العسكري مع تركيا وفيتنام
استقبل رئيس األركان العامة
ل ـل ـج ـيــش ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن مـحـمــد
الخضر ،في رئاسة األركان أمس،
رئـيــس هيئة األركـ ــان المشتركة
ب ـج ـم ـهــوريــة ب ــاك ـس ـت ــان ال ـفــريــق
أول زبير محمود حيات والوفد
ال ـم ــراف ــق لـ ــه ،ب ـم ـنــاس ـبــة زي ــارت ــه
الــرس ـم ـيــة ل ـل ـبــاد ،ح ـيــث أقـيـمــت
للضيف لـحـظــة وصــولــه مــراســم
استقبال رسمية.
وق ـ ــال ـ ــت األركـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،ف ـ ــي ب ـي ــان
صحافي أمس ،إنه تم خالل اللقاء
مناقشة أهم األمور والموضوعات
ذات االهتمام المشترك ،السيما
الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة مـ ـنـ ـه ــا ب ــالـ ـج ــوان ــب
العسكرية وحرص الطرفين على
تعزيزها وتطويرها.
ورح ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق الـ ـخـ ـض ــر
بالضيف والــوفــد المرافق له في
ً
ب ـل ــده ال ـث ــان ــي ال ـك ــوي ــت ،مـتـمـنـيــا

الخضر خالل مراسم استقبال نظيره الباكستاني أمس
ل ـه ــم ط ـي ــب اإلقـ ــامـ ــة خ ـ ــال ه ــذه
ً
الــزيــارة  ،مـشـيــدا بعمق عالقات
الـتـعــاون المشترك بين البلدين
الصديقين .

ضبط ّ
مروج مخدرات في كبد

ً
تمكن قطاع األمن الجنائي ،ممثال في اإلدارة العامة لمكافحة
المخدرات ،من ضبط شخص في منطقة تيماء بحوزته كمية
كبيرة من مادة الكيميكال المخدرة ومؤثرات عقلية.
وأشــار بيان "الداخلية" إلــى أن معلومات وردت الــى رجال
الـمـكــافـحــة تـفـيــد بـقـيــام شـخــص ب ـتــرويــج م ــواد م ـخ ــدرة ،فتم
تشكيل فــريــق بـحــث لجمع الـمـعـلــومــات واالسـ ـت ــدالالت ،وقــد
كشفت تحريات رجــال المكافحة أن المتهم لديه جاخور في
محافظة الجهراء (منطقة كبد) ،وبعد اتخاذ اإلذن القانوني تمت
مداهمته ،وبتفتيشه عثر على  39كيلوغراما من الكيميكال و50
ألف حبة كبتاغون ،و 4كيلوغرامات من مادة الشبو المخدرة،
وربع كيلوغرام من "الحشيش" وسالح ناري (مسدس) ،وأثناء
التحقيق معه اعترف بأن المضبوطات تخص نزيال بالسجن
الـمــركــزي (غـيــر كــويـتــي) ،وأن ــه يروجها لحسابه ،وأض ــاف أن
ّ
شقيق النزيل (وهو غير كويتي) يتسلم المبالغ المالية لحساب
شقيقه.
وبعد اتخاذ اإلذن القانوني ،تمت مداهمة مسكنه في منطقة
العيون ،إال أنه كان متواريا عن األنظار ،وتم العثور على حبوب
مؤثرات عقلية ومبلغ مالي ،وسجلت قضية بواقعة الضبط،
وجــار اتخاذ اإلج ــراء ات القانونية الــازمــة وتكثيف الجهود
لضبط شقيق نزيل "المركزي".

حـ ـض ــر م ـ ــراس ـ ــم اإلسـ ـتـ ـقـ ـب ــال
وال ـل ـقــاء أع ـضــاء مـجـلــس الــدفــاع
العسكري وكبار الضباط القادة
في كال الجانبين.

الجدير بالذكر أن رئيس هيئة
األرك ــان المشتركة الباكستانية
وصل إلى البالد والوفد المرافق
له ظهر أمس األول.

استقبل وكيل الحرس الوطني
الفريق الركن هاشم الرفاعي ،في
مكتبه بالرئاسة العامة للحرس،
ال ــوف ــدي ــن ال ـت ــرك ــي وال ـف ـي ـتـنــامــي
ال ـم ـش ــارك ـي ــن ف ــي ت ـم ــري ــن م ــراك ــز
قيادة الحرس الوطني " Cpxنصر
 " 17بــرئــاســة نــائــب مــديــر إدارة
ال ـع ــاق ــات ال ـخــارج ـيــة ف ــي األم ــن
الـعــام الفيتنامي الـلــواء نيقوين
ثامه ثــون ،وآمــر القوات الخاصة
فــي ق ــوات ال ــدرك التركية العقيد
ً
علي آرسوي ،وضم الوفدين عددا
من الضباط.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـحـ ــرس ال ــوطـ ـن ــي فــي
بـيــان صحافي أم ــس ،إن الفريق
الرفاعي رحب بأعضاء الوفدين
الصديقين ،ونقل إليهم تحيات
القيادة العليا للحرس الوطني،
ً
مــؤكــدا أهـمـيــة تـنــويــع المشاركة
في التمارين العسكرية واألمنية
ال ـتــي يـنـفــذهــا ال ـح ــرس الــوطـنــي

الرفاعي خالل لقاء الوفدين التركي والفيتنامي أمس
لتبادل الخبرات ومواكبة أحدث
المستجدات التدريبية .وناقش
ال ـف ــري ــق ال ــرف ــاع ــي م ــع ال ـح ـضــور
سبل تطوير التعاون العسكري
بين الحرس الوطني والمؤسسات
العسكرية التي يمثلونها من أجل
صقل الخبرات واالرتقاء باألداء،

جائزة سالم العلي تطلق دورتها الـ 19
أطلقت جائزة سمو الشيخ سالم العلي
للمعلوماتية دورت ـهــا الـ ــ 19أم ــس ،التي
تمنح ألفضل المشاريع التقنية المتميزة
ب ــاالب ــداع واالبـ ـتـ ـك ــار ،وي ـت ـنــافــس عليها
األفــراد والمؤسسات في الكويت وسائر
الدول العربية األخرى.
و ق ــال ر ئـيــس اللجنة المنظمة العليا
ل ـل ـج ــائ ــزة ب ـس ــام ال ـش ـم ــري ف ــي تـصــريــح
صحافي إن الترشح للتنافس على جائزة
المعلوماتية بدأ من أمس حتى آخر شهر
يوليو المقبل.
وأوضـ ــح ال ـش ـمــري أن آل ـيــة الـمـشــاركــة
تعتمد على ترشيح مختلف المشاريع
التقنية المتميزة من جهات ومؤسسات
ح ـكــوم ـيــة وم ــدن ـي ــة وخ ــاص ــة وتـعـلـيـمـيــة
وبحثية ،سواء كانت برمجيات أو أنظمة
أو مواقع إلكترونية أو تطبيقات ذكية،

إضافة إلى األدوات والمعدات مثل أنظمة
الشبكات والذكاء االصطناعي وغير ذلك.
وأضـ ـ ــاف أنـ ــه ي ـش ـتــرط ف ــي ال ـم ـشــاريــع
ال ـم ــرش ـح ــة أن تـ ـك ــون م ـل ـت ــزم ــة بـ ـ ــاآلداب
العامة ،واالبتعاد عما يثير الفتن ،وتوفير
متطلبات تقييم الـمـشــروع ،والمحافظة
على توفير حقوق الملكية الفكرية ،وعدم
ترشيح المشاريع الفائزة بهذه الجائزة
سابقا.
وذكر أن االدارة خاطبت ما يزيد على
مـئـتــي جـهــة حـكــومـيــة ومــدن ـيــة وخــاصــة
وتعليمية وبحثية فــي ا لـكــو يــت وسائر
األقطار العربية األخــرى لترشيح أفضل
ال ـم ـش ــاري ــع ال ـت ـق ـن ـيــة ال ـت ــي ت ـتــوفــر فيها
ال ـش ــروط الـســابـقــة مــع الـتـمـيــز واإلبـ ــداع،
وذل ــك عـلــى الــرابــط اإللـكـتــرونــي الـخــاص
بكل منها.

وأفاد بأن عمليات التحكيم تنهض
بها نخبة من كبار المسؤولين والخبراء
فـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ال ــذك ـي ــة
واألكاديمية والمنظمات في الدول العربية
والـهـيـئــات الــدولـيــة وف ــق معايير علمية
موضوعية تتعلق بالتصميم والمحتوى
والتفاعل ،مع مراعاة المقاييس المعمول
بها عالميا من حيث الجودة والشمولية
والتنوع.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن الـ ـف ــائ ــزي ــن ب ـج ــائ ــزة
المعلوماتية سينالون تكريما مميزا في
الحفل السنوي.
وبين أن قيمة الجائزة  200ألف دوالر
بواقع  20ألف دوالر لكل فائز ،إضافة إلى
درع خــاصــة وش ـهــادة تـقــديــر مــن رئيس
مـجـلــس أم ـنــاء ال ـجــائــزة الـشـيـخــة عــايــدة
سالم العلي الصباح.

«الشباب» :المجلس الشبابي منصة
للتعبير عن قضايا الفئة المستهدفة
ق ــال ال ـن ــاط ــق ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للشباب فهد العلي ،أمــس ،إن المجلس الشبابي
سيكون منصة شبابية للتعبير عن قضايا الشباب
وتطلعاتهم وطموحاتهم ،وسيعنى بدراسة واقتراح
السياسات والخطط المتعلقة بشؤونهم.
وأضاف العلي ،في تصريح عقب اختتام الندوة
التعريفية للموظفين الشباب بوزارة الدولة لشؤون
مجلس األمة ،أن الندوة سلطت الضوء على مجلس
الشباب وأهدافه ،مضيفا أن "هذا المجلس بحاجة

إلى كل الطاقات الشبابية لتطوير العمل الشبابي".
ولفت إلى أن الهيئة بدأت بالفعل في استقبال
طلبات التسجيل في عضوية المجلس منذ نحو
شـهــر ،وسيستمر حتى مطلع مــايــو المقبل عبر
موقعها االلـكـتــرونــي فــي ظــل إقـبــال جـيــد ،مشيدا
بالتفاعل المميز من الشباب المشاركين في الندوة.
وأوضح أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من
الحلقات النقاشية والندوات لتوعية الشباب بأهمية
دور المجلس واختصاصاته.

ً
إحباط تهريب  130كيلو غراما
من ورق البان المخدر
●

محمد الشرهان

أحبط رجال اإلدارة العامة للجمارك  -إدارة جمارك منفذ النويصيب
ً
الـحــدودي -صباح أمــس ،محاولة تهريب  130كيلو غراما من أوراق
نبات الـبــان المخدر ،حيث كانت مخبأة فــي مركبتين مخصصتين
لنقل المعلمات الخليجيات الالتي يعملن بالكويت من القاطنات في
مدينة الخفجي السعودية.
وقال مدير إدارة جمارك السالمي بالل الخميس لـ"الجريدة" إن رجال
الجمارك اشتبهوا في حافلتين مخصصتين لنقل المعلمات القاطنات
التربية الكويتية
في مدينة الخفجي ،والالتي يعملن بمدارس وزارة َ
عند قدوم هاتين الحافلتين إلى المنفذ ،بقيادة مواطنين سعوديين،
ً
مشيرا إلى أن رجال الجمارك تعاملوا بكل رقي مع المعلمات وطلبوا
منهن مغادرة الحافلتين والبقاء في صالة االنتظار ،ثم شرعوا في
تفتيش الحافلتين.
وأضاف الخميس ان رجاله فتحوا ديكورات الحافلتين وأخضعوهما
للتفتيش الدقيق ،ليعثروا على كميات كبيرة من أوراق نبات البان
ال ـم ـخــدرة مـخـبــأة فــي أمــاكــن ســريــة ،مـشـيــرا إل ــى أنـهــم تـحـفـظــوا على
ً
السائقين وأحالوهما إلى جهات االختصاص وأعدوا محضرا بالمواد
المضبوطة وأحالوه إلى جهات االختصاص.

ً
وصـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ـ ــى ت ـح ـق ـي ــق أه ـ ـ ــداف
الوثيقة االستراتيجية  2020تحت
ً
شـعــار (األم ــن أوال) ،الـتــي تسعى
لتفعيل دور الحرس الوطني في
المنظومة األمنية والعسكرية في
الكويت .وفي ختام اللقاء ،أهدى
الــرفــاعــي الـ ــدروع الـتــذكــاريــة إلــى

ً
ممثلي الوفدين ،مثمنا مشاركتهم
في تمرين " Cpxنصر  " 17الذي
تستمر فعالياته حتى الخميس
المقبل.
ح ـضــر ال ـل ـق ــاء م ــدي ــر مــديــريــة
التوجيه المعنوي العقيد الركن
عبدالله نزال.

«كردستان العراق» يشيد بريادة
الكويت في إغاثة النازحين
أشاد مسؤولون بإقليم كردستان العراق بالدور الريادي لدولة
الكويت في تقديم المساعدات اإلنسانية للنازحين والالجئين.
جاء هذا الموقف خالل لقائهم بوفد للهيئة اإلسالمية الخيرية
العالمية برئاسة د .عبدالله المعتوق ،الذي يزور اإلقليم حاليا للقاء
الجهات المختصة ،وتفقد المشاريع المنفذة من الكويت للنازحين
العراقيين ،إضافة إلى تنفيذ تعهدات المنظمات غير الحكومية في
مؤتمر الكويت الدولي ،الذي عقد في فبراير .2018

ةديرجلا
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ً
الجامعة تنعكس تقليصا في مواد «الصيفي»
ميزانية
محدودية
ً

الهزاع لـ ةديرجلا :.ال نعاني نقصا في األساتذة ونعتمد مكافآت مجزية لهم
فيصل متعب

أك ــد الـعـمـيــد الـمـســاعــد لـلـشــؤون الـطــابـيــة فــي كلية
الهندسة والـبـتــرول بجامعة الكويت د .خالد الـهــزاع،
أن الميزانية التي تقرها الجامعة هي سبب قلة طرح
المقررات الدراسية في الفصل الدراسي الصيفي ،نظرا
اللتزام الكليات واألقسام العلمية بها ،إذ ال تزيد على
الحد الموضوع لكل كلية ،مشيرا إلى أن نقص الميزانية
يحتم عدم إدراج المقررات في «الصيفي» الــذي يعتبر
ً
ً
ً
فصال دراسيا اختياريا للطلبة.
ً
وق ـ ــال ال ـ ـهـ ــزاع ،ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،إن ه ـن ــاك ط ـل ـبــا على
المواد الدراسية خــال فترة التسجيل المبكر للفصل

الصيفي الذي يستمر حتى  ٢٠الجاري ،مشيرا إلى أن
«فترة تسجيل الطلبة الخريجين ستبدأ من ٢٠إلى ٢٣
الجاري ،ويسمح لهم فيها بتسجيل المواد التي تؤهلهم
ً
للتخرج» ،مؤكدا أن «المواد في كلية الهندسة دسمة،
ويأخذ الطلبة في الفصلين أقل من  ١٤وحــدة دراسية
حتى يمكنهم اجتيازها بسالسة ودون صعوبات».
و بـ ّـيــن أن « ع ـم ــادة ا لـكـلـيــة تستعد للفصل الصيفي
وشتى الفصول الدراسية من خالل التواصل التام مع
األقسام العلمية واالجتماع الــدوري معها ،حتى نبين
مــدى فعالية طــرح ال ـمــواد العلمية الـتــي تهم شريحة

«األسترالية» تفوز في مسابقة
«إنجاز» لبرنامج الشركة

كبيرة من طلبة كليتنا ،كما نعتبر ثاني أكبر كلية في
الجامعة من حيث اإلقبال واألعداد ،وهناك افتراضيات
توجب علينا أن نعد دراسة استباقية لكل فترة تسجيل».
وأشار الهزاع إلى التزام الكلية «بعدد كورسات معينة
من خــال الميزانية الخاصة بنا ،ورغــم أننا ال نعاني
نقصا في عدد األساتذة في الفصل الصيفي ،إذ يحصل
عضو هيئة التدريس الراغب في إعطاء مواد خالل تلك
الفترة على مكافأة مجزية ،فإن االلتزام بالميزانية التي
أصبحنا نعاني بسبب نقصها جعل بعض أ ســا تــذة
ً
ً
الكلية يدرسون شعبا مجانا».

خالد الهزاع

السفير البريطاني« :العلوم والتكنولوجيا»
تتمتع بعالقات قوية مع جامعاتنا
«تدريبات مشتركة بين المملكة المتحدة والكويت في مجال الدفاع»
●

صورة جماعية للطلبة الفائزين في مسابقة «إنجاز»
فاز طلبة كلية إدارة االعمال
وال ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــدسـ ـ ــة وقـ ـ ـ ـس ـ ـ ــم الـ ـلـ ـغ ــة
االنكليزية في الكلية االسترالية
بالكويت عن فئتي أفضل شركة
ل ـ ـعـ ــام  ،2019وأ فـ ـ ـض ـ ــل مـنـتــج
مبتكر من خالل شركتهم التي
تحمل اسم «ميرين» البتكارهم
منتج « ،»MySOوذلك في ختام
ف ـع ــال ـي ــات م ـس ــاب ـق ــة «ب ــرن ــام ــج
ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة» ال ـ ـس ـ ـنـ ــويـ ــة ل ـط ـل ـبــة
المرحلة الثانوية والجامعات
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت وال ـ ـتـ ــي نـظـمـتـهــا
«انجاز» الكويتية.

وذكـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـكـ ـلـ ـي ــة ف ـ ــي ب ـي ــان
صحافي أمس أن الطلبة عكفوا
على العمل أكثر من ستة أشهر
بـعــد ســاعــات الـ ــدوام الــدراسـيــة
وأثناء عطالت نهاية األسبوع،
ً
اس ـ ـت ـ ـع ـ ــدادا ل ـ ـهـ ــذه ال ـم ـس ــاب ـق ــة
ال ـك ـبــرى ،الف ـتــة إل ــى ان انشطة
ال ـم ـســاب ـقــة ت ـض ـم ـنــت تــأسـيــس
ً
الشركة ،بدء ا من إيجاد الفكرة
ً
ومرورا بتقدير رأس المال الالزم
لـهــا ،وانـتـهـ ً
ـاء بتطوير المنتج
وتسويقه و بـيـعــه ،كما تضمن
ت ــأس ـي ــس الـ ـش ــرك ــة اس ـت ـح ــداث

نظام للموارد البشرية وتتبع
البيانات المالية ،وقام الطالب
بـ ــإصـ ــدار ت ـق ــري ــر ع ــن ال ـن ـش ــاط،
وإع ــداد ركــن مخصص لعرض
مـنـتـجــات ـهــم خـ ــال ال ـم ـســاب ـقــة،
ضــم كــافــة ال ـم ــواد التسويقية،
وكــان عليهم خــوض المنافسة
مــع الجامعات األخ ــرى بعرض
أع ـمــال ـهــم ،بــاإلضــافــة إل ــى ال ــرد
على استفسارات لجنة التحكيم.

حمد العبدلي

ق ــال الـسـفـيــر الـبــريـطــانــي لــدى
الكويت مايكل دافنبورت ،إن كلية
ا لـكــو يــت للعلوم والتكنولوجيا
تـ ـتـ ـمـ ـت ــع ب ـ ـع ـ ــاق ـ ــات قـ ـ ــويـ ـ ــة م ــع
ال ـجــام ـعــات الـبــريـطــانـيــة ،مــؤكــدا
حرص بــاده على دعم العالقات
التربوية مع الكويت.
وأوض ـ ـ ـ ــح دافـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــورت ،خ ــال
تنظيم «الـعـلــوم والتكنولوجيا»
أسبوع الشباب والحلقة النقاشية
االف ـت ـت ــاح ـي ــة بـ ـعـ ـن ــوان «ت ـم ـك ـيــن
الـشـبــاب وإشــراكـهــم فــي التنمية
المستدامة» ،صباح أمس ،بمسرح
الكلية ،أن «لدينا اآلن عــدد أكبر
م ــن أي وق ــت م ـضــى م ــن الـطـلـبــة
الكويتيين يدرسون في المملكة
الـمـتـحــدة ،إذ وص ــل عــددهــم إلــى
 6000ط ـ ــا ل ـ ــب ،و ن ـ ـحـ ــن سـ ـع ــداء
باستقبال المزيد».
وأضـ ـ ـ ــاف «أن هـ ـن ــاك ت ـعــاونــا
جيدا بين بريطانيا والكويت في
مجال الــدفــاع ،ونحن مستمرون
ف ــي م ـح ــادث ــات ـن ــا ح ـ ــول تــوس ـيــع
هذا التعاون» ،الفتا الى أن «هذا

جانب من الحضور
العام سيشهد تدريبات مشتركة
بين البلدين ،وكان هناك تدريب
مشترك منذ نحو شـهــر ،إضافة
إلــى تدريبين آخــريــن سيجريان
ً
خالل الـ  12شهرا المقبلة ،فضال
عن تدريبات قصيرة األجل».
وأكد «اننا نطور كل مجاالت
الـتـعــاون ســواء مــع وزارة الدفاع
أو ال ـحــرس الــوطـنــي ،وه ـنــاك 36
ً
ضــابـطــا بــريـطــانـيــا ف ــي الـكــويــت
بشكل دائ ــم ،ونحن ننظر بشكل

ً
تكريم  168متفوقا في «قائمة العميد» بـ «»GUST

أقـ ـ ــامـ ـ ــت جـ ــام ـ ـعـ ــة الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ل ـل ـع ـل ــوم
والـتـكـنــولــوجـيــا ( )GUSTحـفــا لتكريم
الطلبة المتفوقين فــي « قــا ئـمــة العميد»
لكليتي «إدارة األعمال» و«اآلداب والعلوم»،
وتوزيع الجوائز عليهم ،حيث تم تكريم
 168طالبا وطالبة لمجهوداتهم وتفوقهم
في الحفاظ على معدل تراكمي بلغ 3.5
نقاط وما فوق.
حضر الحفل رئيس الجامعة د .وليد
ب ــوح ـم ــرا ،وع ـم ـيــد ك ـل ـيــة إدارة األع ـم ــال
د.أنتونيس سيمينتيراس ،وعميد كلية
العلوم واآلداب د .وليد أنصاري ،وعميد
ال ـ ـشـ ــؤون ال ـط ــاب ـي ــة د .رغـ ــد ال ـكــاظ ـمــي،
ورؤسـ ـ ـ ـ ـ ــاء أقـ ـ ـس ـ ــام الـ ـكـ ـلـ ـي ــات وأع ـ ـضـ ــاء
هيئة التدريس والطلبة المحتفى بهم
وأهاليهم.
وأ كـ ــد د .بــو ح ـمــرا أن دور المعلمين

والـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـت ــدريـ ـسـ ـي ــة لـ ـي ــس فـ ـق ــط فــي
دف ــع الـطـلـبــة إل ــى ال ـخ ــروج عــن الـمــألــوف
ومناطق الراحة الخاصة بهم ،بل أيضا
في تشجيعهم على القيام بذلك ،مبينا ان
«رؤية عدد كبير من الطلبة على المسرح
اليوم يجعلني فخورا جدا بطلبتنا وبما
قاموا بإنجازه».
جدير بالذكر أن جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا تسعى بشكل مستمر إلى
تــزو يــد طلبتها بكل األدوات المطلوبة
ل ـت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح ف ـ ــي س ـ ـ ــوق ال ـع ـم ــل
المعاصر ،فقد نال قسم اإلعالم واالتصال
الجماهيري بكلية اآلداب والعلوم اعتمادا
كــامــا م ــن جـمـعـيــة االت ـص ــال األمـيــركـيــة
(.)ACA
بوحمرا خالل تكريمه أحد المتفوقين

«أبحاث الجامعة» بحث
منظومة االبتكار

ً
األنصاري متحدثا
عقد قطاع األبـحــاث بجامعة الكويت اجتماعه الــرابــع األخير
مــع فــريــق عمل منظمة الـتـعــاون االقـتـصــادي والتنمية ()OECD
أمس في قاعة مجلس الجامعة ،برعاية وحضور مدير الجامعة
د.حسين األنصاري ،وبالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
والمجلس األعـلــى للتخطيط والتنمية ( )SCPDوفــريــق منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية (.)OECD
ويأتي االجتماع لتحديد نقاط القوة والضعف في منظومة
االبـتـكــار بــالـكــويــت ،واالط ــاع على النتائج األول ـيــة فــي مختلف
الموضوعات المرتبطة بمنظومة االبتكار التي توصل لها فريق
المنظمة بناء على المناقشات التي تمت في الزيارات السابقة،
وتجسيدا للتعاون البحثي لدعم المشروع الوطني بين الجامعة
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وذك ــر د .األن ـص ــاري أن الـلـقــاء ج ــاء لــدعــم الـمـشــروع الــوطـنــي،
بالتعاون بين الجامعة و»التقدم العلمي» ،من خالل تشكيل فرق
بحثية مكونة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومجموعة من
الباحثين في المؤسسة للتطرق لموضوع دعم االبتكار في الكويت.
وأشــار إلى أن الجامعة دائما في مركز القوة التي تتميز بها
األبحاث الرئيسية ،مبينا أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لديها
عالقة قوية مع القطاع الخاص والعام لتنفيذ األبحاث التطبيقية.
وتمنى أن تكون نتائج الجهود المتحدة بين الجهتين أفضل،
وأثرها على المجتمع أكبر ،آمــا أن تتكلل بالنجاح ،وأن تكون
ثمرة المشروع الوطني تنفيذ أبحاث علمية مشتركة ،يتبادل من
خاللها الباحثون الخبرات حتى يكتب له النجاح ويكتب له األثر
الطيب على المجتمع.

أو ب ــآخ ــر إلـ ــى ت ـعــزيــز ال ـح ـضــور
البريطاني في الكويت ،ونسعى
إلـ ـ ــى تـ ـط ــوي ــر مـ ــرافـ ــق الـ ـت ــدري ــب
فـيـهــا ،وه ــو أم ــر يمتلك الجيش
ال ـبــري ـطــانــي خ ـب ــرة طــوي ـلــة فـيــه،
وهذا يعني حضور أكبر لتطوير
هذه المرافق في المستقبل».
من جانبه ،أكد رئيس «العلوم
والتكنولوجيا» د .خالد البقاعين،
أن االح ـت ـف ــال بــأس ـبــوع الـشـبــاب
ا ل ــذي أطلقه طلبة الكلية يهدف

إلى التركيز على تمكين الشباب
وإع ـ ـطـ ــائ ـ ـهـ ــم ال ـ ـفـ ــرصـ ــة ل ـع ــرض
مشاريعهم وأفـكــارهــم ،موضحا
أن ـه ــم ي ــرك ــزون ع ـلــى االس ـت ــدام ــة
وإعادة التدوير وتوعية الشباب.
وأضاف د .البقاعين أن الكلية
تتمتع بشراكة استراتيجية مع
برنامج كفو من الديوان األميري،
وتــركــز على إنـشــاء بــرامــج تخدم
ســوق الـعـمــل ،وتــوفــر لــه العمالة
القيادية والمهنية.

«األميركية» تحتضن المؤتمر
السنوي الـ  13لـ «ميناسا ناسبا»
احتضنت الجامعة األميركية في الكويت على مدى ثالثة أيام
مؤتمر ميناسا ناسبا « »MENASA NASPAالسنوي الثالث عشر
فــي حــرمـهــا الـجــامـعــي ،تـحــت شـعــار خـلــق تـجــربــة ط ــاب شاملة
«التعاون في الحرم الجامعي نحو العناية بالطالب وتطويرهم».
ونظم المؤتمر قطاع شــؤون الطلبة في الجامعة إلبــراز دور
ً
القطاع في تجربة الطالب الجامعية ،باعتباره جــزء ا ال يتجزأ
من خلق األنشطة خارج الفصول الدراسية الستكشاف وتطوير
جوانب مختلفة من حياة الطالب في الحرم الجامعي من أجل
تزويده بتجربة تعليمية جيدة.
وقالت رئيسة الجامعة د .روضة عواد إنه «يتم التدوير وإعادة
الهيكلة في القطاع في يومنا هذا على ضوء االحتياجات المتغيرة
لطالبنا ومالمح التعلم المتطورة باستمرار وتغيير الثقافات
والتحديات االقتصادية واالجتماعية والسياسية العالمية التي
تؤثر على طالبنا بطرق أكثر مما يمكننا االعتماد عليه».

أكاديميا
سلة أخبار
حفل ختام مجموعة برامج
«مجتمع الجامعة» اليوم

يقيم قسم البرامج
التدريبية ،التابع لمركز
خدمة المجتمع والتعليم
المستمر بجامعة الكويت،
حفل ختام لمجموعة من
الدورات التدريبية ،برعاية
نائب مدير الجامعة
للخدمات األكاديمية
المساندة د .جاسم الكندري،
اليوم ،في السابعة مساء،
بقاعة المؤتمرات ()119
– مبنى مدير الجامعة
بالخالدية.

«مخرجات التربية»
بـ «األساسية» اليوم
تنظم إدارة متابعة
الخريجين وسوق
العمل ،بالتعاون مع كلية
التربية األساسية في
هيئة التطبيقي ،حلقة
نقاشية بعنوان "مخرجات
كلية التربية األساسية
والمستقبل الوظيفي"،
اليوم ،الساعة  9:30صباحا
على مسرح الكلية بمنطقة
العارضية.

«اإلدارية» تنظم ورشة
«الرسم بقلم الرصاص»

نظم برنامج رعاية
الموهوبين في كلية العلوم
اإلدارية بجامعة الكويت
ورشة عمل بعنوان "الرسم
بقلم الرصاص" ،برعاية بنك
الكويت الوطني ،وبالتعاون
مع منصة الفن المعاصر
 ،CAPقدمها المتخصص
في فنون الرسم والفن
الفكاهي والجرافيك المدرب
في مشروع "مانيفيستو
 ،"13التابع للمنصة،
عمر عبدالعزيز ،للطلبة
الموهوبين المشاركين في
البرنامج ،وذلك تحت رعاية
العميد المساعد للشؤون
الطالبية في الكلية د .نايف
الشمري.
وتناولت الورشة أساسيات
الرسم بقلم الرصاص،
ومنها استخدام أقالم
متنوعة إلضفاء العمق
للعمل ،إضافة إلى االهتمام
بالصورة بشكل شامل
أثناء رسم حدودها العامة
وعدم التركيز في التفاصيل
لتظهر بالشكل المطلوب.
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«عنزة ولو طارت»

أ .د .فيصل الشريفي

عندما يفسد القضاء!

faisal.alsharifi@hotmail.com

سبعة وزراء وخمسة وكالء إلى نهائي أثينا

السفير يوسف عبدالله العنيزي
وصلت عواصف الربيع العربي إلــى جمهورية الجزائر،
وأخذت األمواج البشرية تجوب شوارع المدن الجزائرية وهي
تهتف بالشعارات التي اعتدنا سماعها في مختلف شوارع
المدن العربية ،فنحن شعوب تستهويها الشعارات حتى غدت
ً
جزءا من حياتنا وتاريخنا ،فرفعنا في الماضي القريب شعار
"ال صوت يعلو فوق صوت المعركة".
ُ
وحدثت المعركة وضاعت األرض والمدن العربية وانتهكت
المقدسات ،ثم ماذا؟ برزت الءات الخرطوم التي تحولت إلى
(نعم) كبيرة غطت عالمنا العربي ،وال ننسى الشعار باللهجة
المصرية "مــش حنمشي ...هــو يمشي" ومشى ثــم م ــاذا؟ وال
ننسى شعار "ارحل ...ارحل" ورحل ثم ماذا؟
لعل الشعار األكثر مرارة الذي تردد صداه في أغلب المدن
العربية شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" ،واآلن أين الشعب
وقد غدا يعيش البعض في خيام ال تقيه حر الصيف وال برد
ً
الشتاء ،في حين غدا البعض اآلخر مشردا في شرق األرض
وغربها كما غدا البعض طعاما لألسماك في قيعان البحار؟
ويبقى الشعار خالدا ،وال ننسى شعار إعادة األمل بالغارات
الجوية والصواريخ والطائرات المسيرة والبراميل المتفجرة،
ويختفي األمــل تحت ركــام المدن المدمرة ،وشعار "بالروح
بالدم نفديك يا زعيم" ،وتساقط الزعماء الواحد تلو اآلخر
بصور نعف عن ذكر تفاصيلها.
وقائمة طويلة مــن الـشـعــارات ،فنحن شعوب تستهويها
الشعارات ،فهي زادنا في الحياة ،ويتردد اآلن في شوارع المدن
الجزائرية شعار جديد وباللهجة الجزائرية وهو "ارحلوا...
قـ ــاع" ،بـمـعـنــى ارح ـل ــوا جـمـيـعــا ،وال ـخ ـطــاب مــوجــه للرئيس
المستقيل عبدالعزيز بو تفليقة ورجال النظام المحيطين به.
والواقع أنني لم أفاجأ باستقالة بوتفليقة منذ األسبوع
األول ل ـل ـم ـظــاهــرات ،ف ـقــد ع ـشــت ف ــي ال ـج ــزائ ــر ث ــاث س ـنــوات
فــي الفترة بين  1989و 1991رئيسا للبعثة الدبلوماسية،
وعــرف ــت ع ــن ق ــرب م ــا يـتـمـيــز ب ــه الـشـعــب ال ـجــزائــري م ــن قــوة
المراس والعناد ،ويجسد هذا العناد أن اثنين من المواطنين
الجزائريين شاهدوا "غرابا" حط على األرض ،فقال األول إنه
غ ــراب ،فــي حين أصــر الثاني على أنها "ع ـنــزة" ،فأخذ األول
ً
حجرا رمى به الغراب فطار ،لكن الثاني أصر بعناد على أنها
عنزة حتى لو طارت.
ندعو الله أن تتجاوز الشعوب العربية عواصف الربيع
الـعــربــي وع ــدم االن ـجــراف لـصــراعــات وح ــروب أهلية ال يعلم
إال الله أين ستصل ،ودعــاء من القلب أن يحفظ الله الكويت
وقيادتها وأهلها من كل سوء ومكروه.

edhafat@aljarida●com

ب ـ ـ ــودي لـ ــو اسـ ـت ــرس ــل الـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق
الدكتور بدر العيسى في مداخلته األخيرة
عـلــى تـلـفــزيــون "ال ـ ــراي" ب ــأن األس ـم ــاء التي
جـ ــاء ت ف ــي كـشــف جــامـعــة أثـيـنــا ال تشكل
نقطة مــن بـحــر ،وأن هيئة التطبيقي لها
ح ـصــة األسـ ــد م ــن ه ــذا ال ـك ـشــف ك ــي تتخذ
اإلدارة الحالية معهم اإلجراءات القانونية
ذاتها بحرمانهم من المناصب األكاديمية
واإلدارية وتحويل ملفاتهم إلى النيابة.
شـ ـه ــادات ال ـف ـل ـب ـيــن وأث ـي ـن ــا وال ـه ـن ــد قد
ً
تكون فعال نقطة في بحر إذا ما أبحرنا في
سفينة الخريجين والدارسين في الجامعات
العربية ،وإلى الطريقة التي تحصلوا عليها،
وإلى تضارب اإلحصاءات وأعداد المقيدين
فـيـهــا م ــن ج ـهــة ،وب ـيــن الـمـكــاتــب الـثـقــافـيــة
والتعليم العالي من جهة أخرى.
الـمــوضــوع األكـثــر أهمية مــن الشهادات
الوهمية يــدور حــول عــدد الـشـهــادات التي
تـمــت مـعــادلـتـهــا مــن الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي منذ
ً
بداية عام  2005حتى هذه اللحظة مقرونا
بأسماء الجامعات والتخصصات والدول
التي تنتمي إليها ،والكيفية التي تمت على
أســاسـهــا مـعــادلــة ال ـش ـهــادات ،ومـتــى طبق
شرط التفرغ الدراسي الكامل على معادلة
الشهادة.
ســأتـطــرق لـبـعــض أعـ ــداد الــدارس ـيــن في
جمهورية مصر العربية والمملكة األردنية
وإل ــى تـصــاريــح مـنـســوبــة إل ــى أصـحــابـهــا،
فـفــي جــريــدة "األنـ ـب ــاء" تــاريــخ 2017-6-17
ذكر الدكتور أحمد المطيري رئيس المكتب
الـثـقــافــي ب ــأن الـمـكـتــب ي ـقــوم عـلــى تسهيل
إجراءات أكثر من  20ألف طالب ،وقد سبقه

بذكر العدد نفسه الملحق الثقافي السابق
الدكتور شايع الشايع في تصريحه لجريدة
"الشاهد" بتاريخ  12نوفمبر  2015في حين
صرح السيد صالح المنوخ رئيس اتحاد
طلبة الكويت فــي مصر لجريدة "القبس"
ً
بتاريخ  31يناير  2019أن عددهم  26ألفا،
وأصبح في العام الدراسي الحالي  22ألف
طالب.
ً
وهناك تصريح لبدر المطيري نقال عن
جريدة "أجيال" بتاريخ  9سبتمبر  2017عن
أعداد الطلبة الدارسين في المملكة األردنية
الهاشمية بأن المكتب يشرف على تسجيل
 4700طالب ،وفي العام نفسه هناك تصريح
آخر لسفير دولة الكويت السابق الدكتور
حمد الدعيج في  21فبراير  2017لجريدة
"الغد" األردنية بأن عدد الطلبة الكويتيين
في األردن تجاوز الخمسة آالف ،وله تصريح
آخــر في جريدة "النهار" الكويتية في عام
 2016يتحدث عن وجود سبعة آالف طالب.
ذك ــر ه ــذه األرقـ ـ ــام ي ــأت ــي ل ـع ــدة أس ـب ــاب،
أولها لبيان إن كانت تلك األرقــام تتطابق
مع بيانات وزارة التعليم العالي وديــوان
الخدمة المدنية مع األعداد الفعلية للطلبة
ً
الــدارس ـيــن بــال ـخــارج ،وثــانـيــا مــا الــدواعــي
وراء تـكــدس الطلبة فــي هــذه ال ــدول؟ وهل
راعى التعليم العالي معايير جودة التعليم
إذا مــا رجـعـنــا إلــى مــوقــف تـلــك الجامعات
من التصنيف العالمي للجامعات ،ومدى
التزامها مع النظم الدراسية المعتمدة من
قبل وزارة التعليم العالي في دولة الكويت؟
شهادات أثينا والفلبين األسهل بين كل
الملفات ،فالمشكلة محصورة ضمن دائرة

د .حسن عبدالله جوهر

الجامعات الوهمية ،لكن المشكلة الحقيقية
ف ــي ال ـجــام ـعــات وال ـش ـه ــادات ال ـتــي ص ــادق
عـلـيـهــا الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي لـبـعــض خــريـجــي
الجامعات األوروبية مثل بلغاريا وألمانيا
والجامعات العربية ،حيث يتمتع أصحابها
بــأل ـقــاب أكــاديـمـيــة وام ـت ـي ــازات وظـيـفـيــة ال
يستحقونها.
لــن أستغرب أي رد ومــن أي مــن ال ــوزراء
السبعة أو الوكالء األربعة إذا ما استثنينا
وكـيــل التعليم الـعــالــي الـحــالــي ،فكم منهم
حضر حفالت التكريم ،وهو يلتقط الصور
ال ـتــذكــاريــة ،وه ــو يـعـلــم أن ه ـنــاك م ــن أخــذ
ش ـه ــادت ــه وهـ ــو ع ـل ــى رأس ع ـم ـل ــه ،ويـعـلــم
ً
أيـضــا أن الفترة التي يوجد فيها الطالب
بالجامعة ال تتعدى فترة االختبارات ،لذلك
أقول الفلبين وأثينا والهند قطرة في بحر.
إن ك ــان الــدس ـتــور قــد كـفــل حــق التعليم
ً
ل ـل ـمــواطــن ال ـكــوي ـتــي فــإنــه ت ــرك أي ـض ــا حق
تنظيم الدراسة في الخارج لوزارة التعليم
العالي ،وإن شاء الله يتمكن الدكتور صبيح
المخيزيم من طي ملف الشهادات الضعيفة
والجامعات الركيكة إلى غير رجعة.
سأختم بهذه القصة :قبل أكثر من عامين
جاء ني ممثل إلحدى الجامعات المصرية
يدعوني لزيارة جامعته ،وهي بالمناسبة
حكومية ،بهدف التسويق لها ،وأنه سوف
يقوم بتسهيل مهمة الطلبة الراغبين في
اسـتـكـمــال دراس ـت ـهــم م ــن حـيــث تــدريـسـهــم
والمواد واختبارهم في الكويت دون عناء
السفر ،وفي أسوأ األحوال تكون االختبارات
في القاهرة.
ودمتم سالمين.

ً
ليت االستعمار يعود يوما

وأنــا على يقين اآلن والـعــالــم العربي يمر بـهــذه الـظــروف
المأساوية بأن الدول االستعمارية تنظر إلينا بعين الشماتة،
ً
ولها الحق في ذلك ،قائلة لنا :هنئيا لكم حريتكم واستقاللكم
الوطني الذي كافحتم من أجله ،وأخرجتمونا من أوطانكم،
ً
هـنـيـئــا لـكــم فـقــد غ ــدت أوطــان ـكــم تمتلئ بــالـسـجــون الـســريــة
وغير السرية ،وغــدا السالح يباع في سوق الخضار ،وساد
ـروب األهلية واإلعــدامــات
القتل واالقتتال والصراعات والـحـ ّ
واالعتقاالت ،والتعذيب بأساليب نعف عن ذكرها.
لقد كانت تلك األوطان في زماننا "زمن االستعمار" تزدهر
بالثقافة واألدب والفن وبروز نخبة من المبدعين ،ثم األمن
واألم ــان ،أمــا اآلن فــا يمكن أن تجد دولتين عربيتين على
وئام وعالقة طيبة ،فالمطلوب اآلن دول تابعة ال دول حليفة.
حفظ الله شعوبنا وأوطاننا العربية من الطوفان.

hasanjohar@hotmail.com
عندما وضعت الـحــرب العالمية الثانية أوزاره ــا عــام 1945
تأسست األمم المتحدة كأكبر منظمة دولية في التاريخ البشري،
وفي طليعة أهدافها المحافظة على األمن والسالم العالميين،
ً
وذلــك بعد أن ضاق العالم ذرعــا بويالت الصراع الدموي الذي
اختتم بحصد أرواح عـشــرات الماليين مــن األرواح غالبيتهم
العظمى من المدنيين.
وجاء التنظيم الحديث كنموذج فوقي للدولة القومية الحديثة،
حيث ّ
عبر ميثاق األمــم المتحدة عــن دسـتــور الـعــالــم ،وتوزعت
سلطاته عـلــى ا لـجـهــاز التشريعي المتمثل بالجمعية العامة
ً
وحكومته التنفيذية المكونة من ( )15عضوا في مجلس األمن،
باإلضافة إلى سلطته القضائية المتمثلة بمحكمة العدل الدولية،
وتختص المحكمة كمثيالتها من أروقة القضاء بفض المنازعات
بين الدول األعضاء ،واألهم من ذلك حماية أرواح عامة الناس من
الظلم واالضطهاد والجريمة المنظمة ،ومن أهمها جرائم الحرب
واإلبادة الجماعية.
وعلى الرغم من أن قــرارات المحكمة الدولية ال تحمل صفة
اإلل ــزام فإنها تظل مؤسسة قضائية مكتملة األرك ــان وتباشر
اختصاصاتها ،وتـصــدر أحكامها بموجب القواعد القانونية
ً
ً
انسجاما واحتراما لهيبة القضاء وسيادة القانون ،وإن كان في
بعده األخالقي والوجداني.
لكن هذه المحكمة ،ورغم تنوع تشكيلها من مختلف قضاة
دول العالم ،خذلت البشرية وألحقت أقصى درجات العار بسلطان
القضاء ،ليس بسكوتها عن كثير من الجرائم الدولية فقط ،بل من
جراء الكيل بعدد ال يحصى من المكاييل ،محاباة للقوى الكبرى
النافذة حتى أصبحت أداة رخيصة بيد كبار السياسيين في
ّ
العالم ،فال تحكم إال على ّالضعاف من الــدول ،وال تستأسد إال
على من ال ظهر له ،وال تكشر عن أنياب القصاص إال بإيعاز من
حكومة العالم التنفيذية.
وقــد يحلو للبعض أن يــرجــع ضعف وه ــوان وحـتــى انـعــدام
مصداقية القضاء الدولي لطبيعة النظام العالمي وتوازنات القوة
فيه وهيمنة القوى المهيمنة عليه إضافة إلى الفزاغ التشريعي
في تحديد اختصاصات وصالحيات النظام القضائي الدولي،
ً
ً
وهذا التبرير وإن كان صادما للضمير اإلنساني وخادشا لحياء
القضاء ونزاهته وعدالته وأيقونته كصمام أمان للمظلوم ،ومالذ
للبسطاء من الــدول وشعوبها ،فقد يتماشى مع سياق الواقع
العالمي المعاش والمؤلم ،إال أن كل ذلك ال ّ
يبرر وال يغفر تهاون
السادة قضاة العالم من القيام بمسؤولياتهم وإن لم تكن ملزمة،
ً
ً
احتراما للوجدان اإلنساني وإكراما لضمائرهم الشخصية على
أقل تقدير.
ويظل كل هــذا العجز التاريخي في كفة وانبطاح المحكمة
الدولية لتغريدة من الرئيس األميركي في كفة أخرى ،حيث انقلب
ّ
ً
ً
ميزان القضاء ذليال خانعا للمعزب العالمي ،وتم إلغاء جميع
اإلجراءات الخاصة بالتحقيق في جرائم حرب الجيش األميركي
عبر العالم وشعوبه المسالمة ،وخاصة العرب والمسلمين من
ضحايا الجنود والضباط األميركيين في السنوات األخيرة ،بل
إن القضاة نزلوا صاغرين لتلبية قرار ترامب في تحصين الجرائم
ً
الصهيونية من المحاكمة على مدى سبعين عاما من حيث المبدأ.
هذه الحالة البائسة في أهم مرفق قضائي في الوجود مصداق
للقاعدة الشهيرة "إذا فسد القضاء أفسد معه كــل شــيء" ،وها
هو العالم يعيش الدكتاتورية الدولية بأبشع صورها في حين
الـقـضــاء تحت أقــدامـهــا ،ومــا قــد يترتب على ذلــك هــو الفوضى
العارمة وحياة الغاب ،وجاء في المأثور بأن القضاة في الغالب
هم في الجانب األعوج من ميزانهم ،حيث قاض واحد في الجنة
واثنان في النار ،ولكن من الواضح أن قضاتنا العالميين جميعهم
في جيب ترامب!

بربارا سالفن*

بول غوبل*

ً
إيران تزداد عنادا بعد عام على انسحاب أميركا من الصفقة النووية

رحيل نزارباييف يسم بداية الهجرة الروسية الثانية من كازاخستان

بعد مرور نحو سنة على انسحاب إدارة
ترامب األحادي الطرف من الصفقة
اإليرانية ،يبدو أن طهران
النووية ً
تزداد عنادا وأنها مستعدة لالنتظار
إلى أن يرحل ترامب ،آملة أال يدوم
عهده سوى والية واحدة وأن تعود
اإلدارة التالية إلى االتفاق النووي
لعام .2015
بـعــد مـ ــرور نـحــو سـنــة عـلــى انـسـحــاب
إدارة ترامب األحادي الطرف من الصفقة
النووية اإليــرانـيــة ،تنادي اليوم بصوت
ـال ب ــالـ ـت ــأثـ ـي ــر الـ ـ ـق ـ ــوي إلع ـ ـ ـ ــادة ف ــرض
عـ ـ ـ ـ ٍ
العقوبات الثانوية األميركية في االقتصاد
اإليراني.
يؤكد المسؤولون األميركيون أن إيران
ً
تواجه ،نتيجة تراجع العائدات ،ضغطا
ً
متناميا للحد مــن دعمها المجموعات
ّ
ال ـتــاب ـعــة ل ـهــا ال ـت ــي وس ـع ــت ن ـف ــوذ إي ــران
اإلقليمي.
صحيح أن اإليرانيين يعانون البطالة
والتضخم المرتفعين ،ولكن ما من إشارات
إلــى أن حكومتهم مستعدة للتحاور مع
مـســؤولــي تــرامــب ب ـشــأن صـفـقــة "أف ـضــل"
أو أنها تخلت عن شركائها اإلقليميين
ال ـقــدمــاء .عـلــى الـعـكــس ،ي ـبــدو أن طـهــران
ً
تزداد عنادا وأنها مستعدة لالنتظار إلى
أن يرحل ترامب ،آملة أال يدوم عهده سوى
والية واحدة وأن تعود اإلدارة التالية إلى
االتفاق النووي لعام .2015
ال ش ـ ــك أن إ ي ـ ـ ـ ــران ت ـن ـب ـه ــت ألن نـحــو
سـتــة مرشحين ر ئــا سـيـيــن ديمقراطيين
تعهدوا بالعودة إلى خطة العمل الشاملة
ُ
المشتركة إذا انتخبوا في عام  .2020في
ه ــذه األثـ ـن ــاء ،ب ــدأ الـمـحـلـلــون الــداع ـمــون
لخطة العمل هذه في المؤسسات الفكرية
األمـيــركـيــة يـقـ ّـدمــون خــرائــط طــريــق بغية
استئناف الـتــزام الــواليــات المتحدة بها
ً
مجددا على اتفاق ّ
"يقدم المزيد
والتفاوض
مقابل المزيد" (كان معهد بروكنز آخرها).
وصفت إدارة ترامب سياستها بشأن
إي ــران بسياسة "الـضـغــط األق ـصــى" ،لكن
ً
ع ــددا مــن الـعــوامــل يـكـ ّـبــل ق ــدرة الــواليــات
الـمـتـحــدة عـلــى الـضـغــط أكـثــر عـلــى إي ــران
خالل األشهر الثمانية عشر التالية.
صحيح أن العقوبات خفضت صادرات
ً
إيران النفطية بنحو مليون برميل يوميا
وتسبب مشقة كبيرة للشعب اإليراني ،إال
أن إيران ما زالت تبيع ما يكفي من النفط
(نحو  1.2مليون برميل) لتؤمن حاجاتها،
ً
فـضــا عــن أنـهــا تستفيد مــن مـئــة مليار
دوالر من احتياطات العملة الصعبة التي

ما عادت مجمدة بعد تطبيق خطة العمل
الشاملة المشتركة في عام .2016
يترتب على إدارة ترامب في شهر مايو
ات
أن تقرر ما إذا كانت ستجدد اإلعـفــاء ً
الـتــي أعطتها لنحو ســت دول ــة ،سامحة
لها بشراء النفط اإليراني من دون مواجهة
خطر العقوبات األميركية .وإذا امتنعت
اإلدارة عن تجديد هــذه اإلع ـفــاء ات ،التي
منحتها إلى مستوردين أساسيين مثل
ال ـص ـيــن وال ـه ـن ــد ،ت ـخــاطــر ب ــرف ــع أس ـعــار
النفط العالمية بقوة في مرحلة تحد فيها
ً
العقوبات األميركية أيضا من صــادرات
فنزويال مــن النفط الـخــام .فــي األسابيع
الماضية ،قــارب سعر البرميل السبعين
ً
ً
دوالرا ،علما أن هــذا مستوى يقلق على
ما يبدو الرئيس ترامب.
ً
مـ ــن غ ـي ــر الـ ـم ــرج ــح أي ـ ـضـ ــا أن تـسـعــى
الــواليــات المتحدة إلــى معاقبة االتـحــاد
األوروب ــي لمحاولته الحفاظ على الحد
األدنى من الروابط االقتصادية مع إيران.
ُ
طـ ّـور االتـحــاد األوروب ــي آلية تدعى "أداة
دعم المبادالت التجارية" ( )INSTEXبغية
َ
تسهيل التجارة في مجالي الغذاء والدواء
مــع إي ــران ،وينتظر األوروب ـيــون أن يمرر
ً
البرلمان اإليراني قانونا لمحاربة تبييض
األمــوال قبل تفعيل هذه األداة في أواخر
العام الحالي.
بــاإلضــافــة إلــى ذل ــك ،ينبغي للواليات
المتحدة أن توازن المصالح المتضاربة
بشأن العراق الذي يتشارك مع إيران في
حدود طويلة ويعتمد على الغاز الطبيعي
اإليــرانــي ليؤمن نحو نصف إنتاجه من
ً
ال ـك ـه ــرب ــاء .ج ـ ــددت إدارة ت ــرام ــب أخ ـي ــرا
اإلعفاءات التي منحتها لبغداد كي تتمكن
م ــن مــواص ـلــة اس ـت ـي ــراد ال ـغ ــاز الطبيعي
اإليــرانــي لثالثة أشهر إضــافـيــة ،وال شك
أن آخر ما تريد الواليات المتحدة رؤيته
فــي الـعــراق المزيد مــن االضـطــرابــات هذا
الصيف بسبب نقص الطاقة الكهربائية
ً
ودرج ــات الـحــرارة المرتفعة جــدا نتيجة
التبدل المناخي.
فــي زي ــارة أخـيــرة إلــى الـشــرق األوســط،
ح ــض وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي مــايــك
بــومـبـيــو ال ـع ــراق ع ـلــى تـضـيـيــق الـخـنــاق
على الميليشيات الشيعية المدعومة من
إيران ،والتي شاركت في حملة هزم تنظيم
ً
"داعش" ،لكن العراق عمد بدال من ذلك إلى
إدراج هذه الميليشيات في جداول الرواتب
ً
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،وال ش ــك أن ق ـ ــرار أم ـيــرك ـيــا
بتصنيف حرس الثورة اإليراني مجموعة
إرهابية ُ(يقال إن بومبيو ّ
روج له) سيقحم
ً
العراق في وضع بالغ الصعوبة نظرا إلى
عالقة هذا الحرس القوية بالميليشيات
والسياسيين العراقيين .كذلك قد ّ
يعرض
ب ـض ـعــة آالف م ــن ال ـج ـن ــود األم ـيــرك ـي ـيــن
لخطر أكبر.

ً
أما في لبنان الذي زاره بومبيو أيضا
خ ـ ــال ج ــول ـت ــه األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ف ـه ــاج ــم وزيـ ــر
الخارجية هذا بشراسة حزب الله ،شريك
ً
إيران اإلقليمي األقدم ،معتبرا إياه منظمة
إرهــابـيــة "تـقــف فــي طــريــق أح ــام الشعب
الـلـبـنــانــي" وي ـن ـصــاع "مـقــاتـلــوهــا ألوام ــر
طهران".
لكن وزيــر الخارجية اللبناني جبران
ب ــاس ـي ــل عـ ـ ــارض وجـ ـه ــة ن ـظ ــر بــوم ـب ـيــو،
فـفــي حـيــن ك ــان بــاسـيــل يـقــف إل ــى جانب
كـبـيــر الــدبـلــومــاسـيـيــن األمـيــركـيـيــن هــذا،
أخبر المراسلينَ ،
بمن فيهم المراسلون
األمـيــركـيــون الــذيــن كــانــوا يغطون جولة
بومبيو ،أن "حزب الله حزب سياسي ...ال
إرهابي" وأنه يحظى "بدعم سياسي كبير"
في لبنان ،وهذا مؤكد ،بما أن داعمي هذا
ً
الحزب فــازوا بسبعين مقعدا من مقاعد
المجلس النيابي اللبناني المئة والثمانية
والعشرين في انتخابات السنة الماضية.
ً
ّ
تدعي إدارة ترامب أنها تبني ائتالفا
ً
عالميا ضــد نـشــاطــات إي ــران "الخبيثة"،
ً
ولكن مع أن دوال غربية كثيرة تود أن ترى
إي ــران تتراجع عــن تدخالتها اإلقليمية،
وتحد برنامجها للصواريخ البالستية،
وتـحـ ِـســن مـعــامـلــة مــواطـنـيـهــا ،ال تحظى
الـسـيــاســة األم ـيــرك ـيــة بــدعــم ق ــوي إال من
ع ــدد قليل مــن خـصــوم إي ــران فــي الـشــرق
األوسط .أقر بومبيو خالل مقابلة معه في
 28مارس" :تشاطرنا دول الخليج العربي
ّ
وإسرائيل نظرتنا إلى الخطر الذي تشكله
جمهورية إيران اإلسالمية".
ولـ ـك ــن ح ـت ــى ه ـ ــذا االئـ ـ ـت ـ ــاف ال ي ـبــدو
ً
راس ـخــا ،إذ يجد المواطنون اإليــرانـيــون
أنفسهم واقعين بين انتهاكات حكومتهم
ال ـخ ــاص ــة وم ــوق ــف واش ـن ـط ــن ال ـع ــدائ ــي،
ويشعرون باالستياء من أداء حكومتهم
ُ
الـ ـسـ ـي ــئ ،ك ـم ــا ت ـظ ـه ــر األدلـ ـ ـ ــة ع ـل ــى س ــوء
االستعداد للفيضانات األخيرة ،إال أنهم ال
ينالون أي راحة من حملة دعائية أميركية
ش ــرس ــة ت ـس ـع ــى إلـ ـ ــى لـ ـ ــوم ال ـم ـس ــؤول ـي ــن
اإليرانيين على كل مشكلة تنشأ.
* «معهد لوي»

المسؤولون
األميركيون يؤكدون
أن إيران تواجه
نتيجة تراجع
ً
عائدات النفط ضغطا
ً
متناميا للحد من
دعمها المجموعات
التابعة لها

لو أن ً نزارباييف بذل
جهدا أكبر لتحديث
التعليم بين الناطقين
بالكازاخستانية وفرض
تعليم اللغة الكازاخستانية
على َمن ينتمون إلى اإلثنية
الروسية ،لما تسارعت
هجرة َمن ينتمون إلى
اإلثنية الروسية في
كازاخستان منذ استقالته
من منصبه كرئيس في
الشهر الماضي.

النخبة
السياسية
الناشئة تبدو
ً
أكثر التزاما
بمقاربة
ً
"الكازاخ أوال"
مما يثير قلق
َمن ينتمون
إلى اإلثنية
الروسية

من الواضح أن هجرة َمن ينتمون إلى اإلثنية
الروسية َ
ومن يتحدثون الروسية في كازاخستان
تسارعت منذ استقالة نــور سلطان نزارباييف
من منصبه كرئيس في الشهر الماضي ،مع أننا
ال نملك إحصاءات رسمية عن حجم هذا النزوح.
كــان نــزاربــايـيــف الـقــائــد السوفياتي المركزي
األخـ ـي ــر ل ـه ــذه ال ـج ـم ـهــوريــة ،وقـ ــد اع ـت ـب ــره روس
كثر ضمانة التناغم اإلثـنــي ،رغــم أن نزارباييف
يبقى في السلطة في الكواليس ،إذ يشير إيغور
بيريفيرزيف ،معلق روسي مقره في كازاخستان،
إلـ ــى أن ال ـق ـي ــادة ال ـت ــي ظ ـه ــرت ب ـعــد نــزاربــاي ـيــف
ً
تبدو أقل اهتماما منه في الحفاظ على التوازن
بين مصالح المجموعتين اإلثنيتين الروسية
والكازاخية.
ً
بدال من ذلك ،تبدو النخبة السياسية الناشئة
ً
ً
أكثر التزاما بمقاربة "الكازاخ أوال" ،مما يثير قلق
َمن ينتمون إلى اإلثنية الروسية ،ونتيجة لذلك،
من المؤكد أن هجرة هذه األقلية الكبيرة من البلد
ستزداد خالل األشهر المقبلة ،مما سيضفي على
ً
ً
ً
كازاخستان طابعا كازاخيا أكثر بروزا من أي وقت
مضى وسيدفع الحكومة إلى تخصيص اهتمام
أقل لمجتمع اإلثنية الروسية ،وهكذا يدخل هذا
المجتمع في دوامة ال مفر منها.
رغم غياب اإلحصاءات ،ثمة أدلة واضحة على
أن هذه الهجرة بدأت بالفعل ،فيخبر بيريفيرزيف:
"ي ـقــرأ س ـكــان مــديـنــة أل ـمــاتــي األص ـل ـيــون كــل يــوم
ً
تقريبا في وسائل التواصل االجتماعي أن أحد
معارفهم انتقل مــع عائلته إلــى روسـيــا" ،مــع أنه
كان يتمتع ببحبوحة اقتصادية في كازاخستان،
ويضيف هذا المعلق" :حتى أولئك الذين لم ّ
يعبروا
ً
ســابـقــا عــن رغـبــة مماثلة أو لــم يملكوا أي دافــع
ّ
التخاذ خطوة مماثلة يفكرون اليوم في الهجرة".
ـواح معينة
ال شــك أن هــذا الــوضــع يشبه مــن ن ـ ٍ
مــا ح ــدث فــي مطلع تسعينيات ال ـقــرن الماضي
ً
عـقــب انـهـيــار االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي ،ولـكــن خــوفــا
مما قد يسببه هــرب الــروس القتصاد هــذا البلد
وع ــاق ــات ــه م ــع مــوس ـكــو وال ـمــؤس ـســات الـحــاكـمــة
الروسية ،بذل نزارباييف قصارى جهده ليبطئ
ً
ً
هذا الخروج بمنحه اهتماما خاصا لمن ينتمون
إلى اإلثنية الروسية في هذا البلد ،مع أن حافزه
إلى ذلك تراجع مع مواصلة الروس الرحيل وقدوم
الشركات الغربية .عكس هذا خبرته السوفياتية،
خبرة شملت تسميته من قبل الرئيس السوفياتي
الـســابــق ميخائيل غــوربــاتـشــوف "أكـثــر مــن مــرة"
كرئيس وزراء سوفياتي محتمل .أما َمن خلفوا
ً
نــزاربــايـيــف ،فــا يملكون خلفية مـمــاثـلــة ،فضال
ً
ً
عن أن ًبلدهم اكتسب اليوم طابعا كازاخيا أشمل
مـقــار نــة بما كــان عليه عندما تسلم نزارباييف
زمام السلطة في أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
تعكس تركيبة الحكومة الكازاخستانية اإلثنية
هذا التبدل الديموغرافي المتنامي ،ففي العقود
األخـيــرة" ،تراجعت حصة غير الـكــازاخ فــي إدارة
الحكومة باستمرار ،ويؤكد بيريفيرزيف أنه "إذا
كــان أول رئـيــس وزراء لــ"كــازاخـسـتــان المستقلة"
ً
رج ــا يحمل االس ــم األوكــرانــي تيريشينكو ،فإن
الحكومة الحالية تتألف من الكازاخ فحسب" ،وال

ً
ً
شك أن اإلثنية الكازاخية تزداد بروزا ،وخصوصا
بعد اعتزال نزارباييف إدارة شؤون البلد اليومية،
وه ــذا واق ــع يــاحـظــه ال ــروس وال ـك ــازاخ عـلــى حد
سواء.
لـكــن ه ــذه الـقـصــة تـشـمــل حـبـكــة ق ــد ت ـقــود إلــى
ت ــداعـ ـي ــات أكـ ـب ــر ،ح ـي ــث ي ـت ـح ــدث عـ ــدد ك ـب ـيــر مــن
ً
ال ـكــازاخ األكـثــر نـجــاحــا الــروسـيــة ،ونتيجة لذلك
يوضح بيريفيرزيف" :ال يمتد االنـقـســام الكبير
في المجتمع بين المجموعتين اإلثنيتين بل بين
العالم الناطق بالكازاخستانية والعالم المتكلم
بالروسية والذي ال يقتصر على َمن ينتمون إلى
اإلثنية الــروسـيــة" .وال شــك أن رحيل المجموعة
اإلث ـن ـي ــة ال ــروس ـي ــة س ـي ـضــع ال ـ ـكـ ــازاخ الـنــاطـقـيــن
ً
بالروسية في موقف أكثر ضعفا ،وهكذا تساهم
ً
هجرة اإلثنية الروسية في جعل كازاخستان بلدا
ً
ً
أكثر تشددا وتمسكا بالتقاليد في وسط
إسالميا ً
ً
آسيا مقارنة بما كان عليه سابقا.
يؤكد بيريفيرزيف أن نسبة َمــن ينتمون إلى
اإلثنية الكازاخية في المجتمع الناطق بالروسية
ُ
في هذا البلد ،والتي تعتبر بحد ذاتها من نتاج
السياسات السوفياتية" ،ضخمة" .لذلك ما زالت
ً
الـحـكــومــة ،الـتــي تتألف إثـنـيــا مــن ال ـكــازاخ ،تعقد
ّ
اجتماعاتها باللغة الروسية ،مما يشكل إهانة
كبيرة للكثير ممن ينتمون إلى المجموعة اإلثنية
الرئيسة في البلد ويتحدثون الكازاخية .باإلضافة
ً
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ي ـم ـل ـكــون أسـ ـب ــاب ــا إض ــاف ـي ــة لـلـشـعــور
بــاالسـتـيــاء :يملك ال ـكــازاخ الـنــاطـقــون بالروسية
ً
ً
ثروات أكبر عموما ويبدون أكثر ميال إلى أوروبا
في حياتهم العائلية واالجتماعية.
ويشير بيريفيرزيف إلى أن الكازاخ المتكلمين
ً
ب ــال ــروس ـي ــة "يـ ـنـ ـظ ــرون غ ــال ـب ــا إل ـ ــى ال ـم ــاض ــي ال
الـمـسـتـقـبــل" ،ويـضـيــف هــو ومـعـلـقــون آخ ــرون أن
نزارباييف دعم الكازاخ المتكلمين بالروسية حتى
مع تنامي حصة َمن يتكلمون الكازاخستانية ،إال
أن هذا الميل بلغ ذروته وبدأ بالتراجع.
لكن هذا الميل ّ
يقسم المجتمع في كازاخستان:
ً
أوال بين المجموعة اإلثنية الروسية ومجموعة
اإلثـنـيــة الـكــازاخـيــة المتحدثة بــالـكــازاخـيــة التي
ً
ً
ً
ازدادت نفوذا أخيرا ،وثانيا بين الكازاخ الناطقين
بالروسية والكازاخ المتحدثين بالكازاخية ،مما قد
متنام.
يؤدي إلى عدم استقرار اجتماعي وسياسي
ٍ
ربما كان باإلمكان تفادي هذه المشكلة لو أن
ً
نزارباييف بذل جهدا أكبر لتحديث التعليم بين
الناطقين بالكازاخستانية وفــرض تعليم اللغة
الـكــازاخـسـتــانـيــة عـلــى َم ــن يـنـتـمــون إل ــى اإلثـنـيــة
َّ
الروسية ،لكنه لم يقم بذلك ،أو باألحرى لم يتسن
له الوقت ،أما َمن سيخلفونه وسيرثون عواقب هذا
الوضع على الصعيدين المحلي والدولي ،فيبدون
ً
أقل التزاما ببذل جهد مماثل.
َ
هذه الخالصة التي توصل إليها من ينتمون
إل ــى اإلث ـن ـيــة ال ــروس ـي ــة ،ل ــذل ــك يـ ـق ــررون الــرح ـيــل،
مما يعزز احتمال أن يسيطر الـكــازاخ الناطقون
بالكازاخستانية على نظام ما بعد نزارباييف،
ً
ُ
مقارنة بما أتيح لهم حين كان رأس الجمهورية
ً
السوفياتي األخير ممسكا بزمام السلطة.
*«مؤسسة جيمستاون»
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»اﻟﻤﺮﻛﺰي« و»اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ« ﺟﺎﻫﺰان ﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
أﺳﻬﻢ«
إﺟﻤﺎﻟﻲ
–
ﻧﻘﺪي
»ﺻﺎﻓﻲ
DvP-٢
ﻣﺒﺪأ
ﺑﺎﺗﺒﺎع
•
ً
ً ً
• ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ وﻓﻖ  ٢٤ﻣﻌﻴﺎرا دوﻟﻴﺎ ورﻓﻊ »اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﻤﻘﺎﺻﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ« إﻟﻰ  ١١ﻧﻈﺎﻣﺎ
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر إﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﻨﺪ إﻟﻰ
»اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.

ﻋﻠﻤﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر
ً
ﻣﻄﻠﻌﺔ ،أن ﻛﻼ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي واﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ
ﻟـﻠـﻤـﻘــﺎ ﺻــﺔ أ ﺗـ ّـﻤــﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ
ﺑـﺘـﺸـﻐـﻴــﻞ اﻟ ــﺪﻓ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ اﻷﻧـﻈـﻤــﺔ
اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻠـﻴــﺔ واﻟ ـﺒــﺪﻳ ـﻠــﺔ ﻟـﻀـﻤــﺎن
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮارﻳ ــﺔ وﺳــﻼﻣــﺔ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
وأوﺿ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر ،أن
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻘــﺎﺻــﺔ،
وﺑ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎء ﻋ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺧ ـ ـﻄ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ
اﻟ ـﻤــﻮﺿــﻮﻋــﺔ ﺑــﺎﻟــﺪﻓ ـﻌــﺔ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ
ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻓـﻴـﻤــﺎ
ً
ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻛﻠﻴﺎ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،CCP
ﺗـ ــﻮاﺻ ـ ـﻠـ ــﺖ ﻣـ ـ ــﻊ ﺑ ـ ـﻨـ ــﻚ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺈﻃﻼق ﻋﻤﻞ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﻤﺮﻛﺰي،
اﻟــﺬي ﺳـﻴــﺆدي إﻟــﻰ إﺣــﺪاث ﻧﻘﻠﺔ
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم،
وﺳﻴﻜﻮن اﻟـﺴــﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ أول
ً
اﻷ ﺳـ ــﻮاق ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ
ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻮﻓﺮ

اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،واﻟـﺘـﺤـﻘــﻖ
ﻣــﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣــﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪاول ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺎت اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء ﻓـﻴـﻤــﺎ
ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺤــﻮﻳــﻼت اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت
ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﻴﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻫﻤﺎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت
واﻟﻤﻘﺎﺻﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،إﻟﻰ 11
ً
ﻧﻈﺎﻣﺎ.
وأﺿ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ــﺖ أن »اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰي«

ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  ٣٤ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺿﻤﻦ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت ﺿ ـﻤ ــﺎﻧ ــﺎت ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة
ﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻨ ــﻪ ﻣ ـ ــﻦ ﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت
ً
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺎص واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ــﻮﻳـ ــﺔ ،وﻓـ ـﻘ ــﺎ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر إﻧ ـ ـ ــﻪ ﺗــﻢ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﻨﺪ إﻟﻰ
»اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ،إذ ﺳـﻴـﺘــﻮﻟــﻰ اﻟـﺒـﻨــﻚ
ﻣـﻬــﺎم اﻹﺷـ ــﺮاف واﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗـﻀـﻤــﻦ ﺳ ــﻼﻣ ــﺔ ﻋ ـﻤــﻞ ﻣـﻨـﻈــﻮﻣــﺔ

ً
»أرزان« :ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺸﺘﺮي ﻣﺠﻤﻌﺎ
ً
ﻫﻮﻟﻨﺪﻳﺎ ﺑـ 15.1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

ً
ً
اﻟﺴﻮق اﻷول ﻳﺴﺠﻞ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺤﺪودا ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﺟﻊ »اﻟﻌﺎم« ﺑﻀﻐﻂ »اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ«
●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

اﺳـﺘـﻤــﺮ اﻟـﺘـﺒــﺎﻳــﻦ ﻓــﻲ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات ﺑــﻮرﺻــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ أﻣﺲ ،إذ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.32ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل 18.62
ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  5732.42ﻧﻘﻄﺔ،
وﺳـ ــﻂ ﺳ ـﻴــﻮﻟــﺔ ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ  34ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر،
وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  191.4ﻣﻠﻴﻮن
ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  7692ﺻﻔﻘﺔ.
وارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻻول ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.21
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﻲ  13ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 6135.92ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  25.4ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ اﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ 52.3
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن ﺳ ـﻬ ــﻢ ﻧـ ـﻔ ــﺬت ﻋ ـﺒ ــﺮ  3114ﺻـﻔـﻘــﺔ،
واﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 1.68ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺴﺎوي  84.71ﻧﻘﻄﺔ ،ﻣﻘﻔﻼ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  4961.63ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 8.5ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺑـﻠـﻐــﺖ  139ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳـﻬــﻢ ﻧ ـﻔــﺬت ﻣــﻦ ﺧــﻼل
 4578ﺻﻔﻘﺔ.

ﺗﺒﺎدل أدوار
ﺟﺎءت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺒﺎدل اﻷدوار ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟـﻬــﺬا اﻷﺳ ـﺒــﻮع أﻣ ــﺲ ،إذ ﺗﺨﻠﺼﺖ
ﺑﻌﺾ اﻻﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻀﻐﻂ واﻟﺒﻴﻊ

وﺟ ـﻨــﻲ اﻻرﺑـ ـ ــﺎح ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻻول ﻟﺘﺪﻋﻢ
اﻟﻤﺆﺷﺮ ،ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ وﻳﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء
ﻣـ ـﺠ ــﺪدا .وﻛ ـ ــﺎن اﻟ ــﺪﻋ ــﻢ ﻣ ــﻦ ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﺑﻨﻜﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺑﻮﺑﻴﺎن
ﻧﻤﻮا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻻرﺑﺎح اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات.
وارﺗـﻔـﻌــﺖ ﻛــﺬﻟــﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫــﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺴﻮق اﻻول ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ،
وﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻞ ﺗـﻤــﺖ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت ﺑـﻴــﻊ وﺟﻨﻲ
أرﺑـ ــﺎح ﻋـﻠــﻰ أﺳ ـﻬــﻢ ذات أوزان ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ وﻳﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺤﻤﺮاء وﻳﺴﺤﺐ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم اﻟﻰ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻤﺮاء ،وﻛــﺎن ذﻟــﻚ رﻏــﻢ ارﺗﻔﺎع
ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻤـﺠــﺎﻣـﻴــﻊ واﻟ ـﻜ ـﺘــﻞ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ
أﻣﺲ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﺑﺮزﻫﺎ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺒﻴﺖ ،ﺳﻬﻤﺎ
اﻟـﺒـﻴــﺖ واﻻﻣ ـ ـ ــﺎن ،اﻟ ـﻠ ــﺬان ﺣـﻘـﻘــﺎ ارﺗ ـﻔــﺎﻋــﺎت
ﻛـﺒـﻴــﺮة ﺟ ــﺪا ،ﺣـﻴــﺚ وﺻـﻠــﺖ ﻋـﻠــﻰ »اﻻﻣـ ــﺎن«
اﻟــﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  24ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻔﻊ
ﺳﻬﻢ اﻟﺒﻴﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻠﻎ  11ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺑﻌﺪ دﺧﻮل ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺟﺪد ﻓﻴﻪ ،ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ
اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﺴﻮق اﻻول ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺑﺴﻴﻄﺔ ،وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم واﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺑﻨﺴﺐ واﺿﺤﺔ.
ً
ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ،ﻣﺎل اﻷداء اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع
وﺳ ـﺠ ــﻞ ﺳـ ــﻮق دﺑـ ــﻲ أﻓ ـﻀ ــﻞ ﻧ ـﻤــﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺗ ـﺠ ــﺎوزت  1ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ارﺗﻔﻌﺖ
ﺑﻘﻴﺔ اﻟ ـﻤــﺆﺷــﺮات ﺑﻨﺴﺐ ﻣـﺘـﻔــﺎوﺗــﺔ ،وﻛــﺎن
اﻻﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض ﺑ ـﻤــﺆﺷــﺮات ﻗـﻄــﺮ واﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ،

وﺗﺒﻌﻬﻤﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺑـﻨـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ ،وذﻟـ ــﻚ ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ اﻓﺘﺘﺤﺖ
أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ أﺳﺒﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ً
 71دوﻻرا ﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑﺮﻧﺖ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻐﻴﺮات
ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻃﻐﺖ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أﻣﺲ،
إذ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ،ﻫﻲ
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺑـ  42ﻧﻘﻄﺔ ،وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑـ
 36.3ﻧﻘﻄﺔ ،وﺗــﺄﻣـﻴــﻦ ﺑ ـ  9.8ﻧـﻘــﺎط ،وﻣــﻮاد
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑـ  7.6ﻧﻘﺎط ،وﻋﻘﺎر ﺑـ  7.4ﻧﻘﺎط،
وﺑﻨﻮك ﺑـ  7ﻧﻘﺎط ،واﺗﺼﺎﻻت ﺑـ  1.1ﻧﻘﻄﺔ،
وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﺳـﺘـﻬــﻼﻛـﻴــﺔ ﺑـ ـ  0.43ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ،ﻫﻲ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑـ  9.4ﻧﻘﺎط وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﻘﻄﺔ
واﺣ ــﺪة وﺳـﻠــﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑ ـ  0.79ﻧﻘﻄﺔ،
واﺳﺘﻘﺮ ﻣﺆﺷﺮا ﻗﻄﺎﻋﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﺑﻘﻴﺎ دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗ ـﺼ ــﺪر ﺳ ـﻬــﻢ وﻃ ـﻨ ــﻲ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻻﺳ ـﻬــﻢ
اﻻﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﺪاوﻻﺗﻪ  7ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.33ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﺗﻼه ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ ﺑﺘﺪاول  5.4ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.46ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻬﻢ
ﺧﻠﻴﺞ ب ﺑﺘﺪاول  2.2ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻘﻲ
ﻣﺴﺘﻘﺮا دون ﺗﻐﻴﺮ ،وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ زﻳﻦ ﺑﺘﺪاول

اﺳﺘﻜﻤﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪاول ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
ﺑﻨﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة
إﻟﻰ أن ﻣﻬﺎم اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺳﺘﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،
ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﺧ ـﺘ ـﻴ ــﺎر ﺑ ـﻨ ــﻚ واﺣ ــﺪ
ً
ﻟـﻴـﻜــﻮن ﺑـﻨــﻚ ﺗـﺴــﻮﻳــﺎت رﺋﻴﺴﻴﺎ
ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻓﻌﺎت
اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺴــﻮﻳــﺎت
إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ﺛـ ــﻢ إﻟ ــﻰ
اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺧﺮى ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻐﻴﺮ
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻤﻞ اﻟﻮﺳﻄﺎء ،إذ
ً
ﺳﺘﺸﻬﺪ دورا أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ ،ﻣﻦ
ﺧــﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ،
ﻋ ـﺒــﺮ ﻣ ـﻨــﺢ اﻟ ــﻮﺳ ـﻴ ــﻂ )اﻟ ـﻤ ــﺆﻫ ــﻞ(
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻮل أﻣﻮال اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﻟﺪى
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ.
وذﻛــﺮت أن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟـﻠـﻤـﻘــﺎﺻــﺔ ﻋـﻤـﻠــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗــﻮﻓـﻴــﻖ
أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  100ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
ً
ﻣﻊ  24ﻣﻌﻴﺎرا دوﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت
اﻟ ـﺘ ـﻘــﺎص واﻟ ـﺘ ـﺴــﻮﻳــﺔ ،واﻟـﺤـﻔــﻆ
اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي ،واﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ،
واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ،واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،وأﻧﻈﻤﺔ
ﺗـﻘـﻨـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ﻗـﺒــﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أن ﺗﺒﺪأ

ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ أرزان اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر إن إﺣ ــﺪى ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ أرزان ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﻎ
ﻟﻴﻤﻴﺘﺪ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  81.81ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
أ ﺳ ـﺴ ــﺖ ﺷ ــﺮ ﻛ ــﺔ »Hill Top Netherlands
 .«4 PLCوأو ﺿـ ـﺤ ــﺖ »أرزان« أن ﺗــﺄ ﺳـﻴــﺲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﺎء ﺑﻐﺮض ﺷﺮاء ُﻣﺠﻤﻊ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ
أﻣﺴﺘﺮدام  -ﻫﻮﻟﻨﺪا ﺑﻤﺒﻠﻎ  44ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو،
أي ﻣﺎ ُﻳﻌﺎدل  15.1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻰ أن اﻷﺛﺮ اﻟﺠﻮﻫﺮي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ُ
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺳﻴﻈﻬﺮ أﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﺪر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2019

 1.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.22ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﺑﺘﺪاول 1.6
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣــﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻤﻴﺔ،
ً
ﺟﺎء أوﻻ ﺳﻬﻢ اﻟﺒﻴﺖ ،ﺣﻴﺚ ﺗــﺪاول ﺑﻜﻤﻴﺔ
اﺳﻬﻢ ﺑﻠﻐﺖ  19.5ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،وﺑــﺄرﺑــﺎح
ﺑﻨﺴﺒﺔ  11.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟــﺎء ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺳﻬﻢ
اﻷﻣﺎن ﺑﺘﺪاول  15.6ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﻤﻜﺎﺳﺐ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  24.1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟــﺎء ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺳﻬﻢ
اﻋـﻴــﺎن ﺑ ـﺘــﺪاول  12.8ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﻨﻤﻮ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎء راﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ
ﺑﺘﺪاول  8.3ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.46ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟﺎء ﺧﺎﻣﺴﺎ ﺳﻬﻢ اﻻوﻟﻰ
ﺑﺘﺪاول  7.7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ وﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 2.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻛﺎن أﻛﺜﺮ اﻷﺳﻬﻢ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺳﻬﻢ اﻷﻣﺎن،
إذ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  24.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻼه ﺳﻬﻢ
اﻟـﺒـﻴــﺖ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  11.6ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﺛ ــﻢ ﺳﻬﻢ
اﺳﻤﻨﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وراﺑﻌﺎ
ﺳﻬﻢ ﻳﻮﺑﺎك ﺑﻨﺴﺒﺔ  7.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وأﺧﻴﺮا
ﺳﻬﻢ وﻃﻨﻴﺔ د ق ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻛﺎن أﻛﺜﺮ اﻷﺳﻬﻢ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺳﻬﻢ ﺳﻨﺎم،
إذ اﺧﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻼه ﺳﻬﻢ
اﻟﺪﻳﺮه ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻬﻢ ﺗﺠﺎري
ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ ﻧﺎﺑﻴﺴﻜﻮ
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

»رﻳﻢ« :ﺗﻮزﻳﻊ  ٪٥ﻣﻨﺤﺔ
ﺑﻠﻐﺖ أرﺑــﺎح ﺷﺮﻛﺔ رﻳــﻢ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ 638.7
اﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﻮاﻗﻊ  6.14ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ،2018 /12 /31ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
أرﺑﺎﺣﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  908.93آﻻف دﻳﻨﺎر ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل
 8.74ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم
 ،2018وأوﺻـ ــﻰ ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارﺗـ ـﻬ ــﺎ ﺑـﺘــﻮزﻳــﻊ
أﺳﻬﻢ ﻣﻨﺤﺔ ﺑﻮاﻗﻊ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل
ﻋﻦ أداء ﻋﺎم .2018

اﺧ ـﺘ ـﺒ ــﺎرات اﻟــﺪﻓ ـﻌــﺔ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻣﻦ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﺷ ـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـﺨ ـﻴــﺎرات
اﻟ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺎﺣـ ـ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪاوﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ
واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟ ـ ــﻸوراق اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﺳـﺘـﻜــﻮن ﻋﺒﺮ
ﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ رﺻـ ـﻴ ــﺪ ﺳ ــﺎﺑ ــﻖ ﺗ ـﺘــﻮﻓــﺮ
ﻓ ـﻴــﻪ اﻟ ـﺴ ـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺪﻳــﺔ ﻹﺗ ـﻤــﺎم
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ ـﺘــﺪاول ﻓــﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ،أو ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺿ ـﻤ ــﺎن ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ
ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
واﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى.
وﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺖ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎدر إﻟ ـ ــﻰ أن
اﻟ ــﺪﻓ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﺳ ـﺘ ـﻀــﻢ ﻋ ــﺪة
ﻣﺒﺎدرات ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ آﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﺗﺒﺎع ﻣﺒﺪأ
) DvP-2ﺻﺎﻓﻲ ﻧﻘﺪي – إﺟﻤﺎﻟﻲ
أﺳـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ( واﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺪاث ﻣ ـﻔ ـﻬ ــﻮم
وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،CCP
وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻮﺳﻄﺎء ،واﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻬ ــﺎﻣ ــﺶ ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﻟ ــﻮﺳ ـﻄ ــﺎء
اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
إﻋ ــﺎدة اﻟ ـﺸــﺮاء  ،REPOوﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻼء إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت
ﻓــﺮﻋ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻊ ﺗــﺮﻗ ـﻴ ـﻤ ـﻬــﺎ ورﺑ ـﻄ ـﻬــﺎ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم.

»اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ« :ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻛﻞ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ »ﺟﻲ أي إﺗﺶ«
أﻓﺎدت ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ
ﻛــﺎﻣــﻞ اﻟـﻤــﺪﻳــﻮﻧـﻴــﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟــﺪاﺋ ـﻨــﺔ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺟﻲ
أي إﺗــﺶ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣــﻮاﻟــﺔ اﻟـﺤــﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ
وﺑـﻴــﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟـﻤــﺆرﺧــﺔ  6ﻣﺎﻳﻮ
 ،2018ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ اﺛـﺒــﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺎدر
ﻣ ــﻦ إدارة اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ ﺑ ـ ــﻮزارة اﻟ ـﻌ ــﺪل ،واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﻔﻴﺪ
ﺑﺒﺮاء ة ذﻣﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻣﻦ
ﻛــﺎ ﻣــﻞ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓــﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ رﻗﻢ
.172607830

ﺻﻔﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ
»اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ  -اﻟﺴﻮرﻳﺔ« اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
أﻋﻠﻨﺖ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﺗﻤﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺻﻔﻘﺔ ذات
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ  -اﻟﺴﻮرﻳﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ،ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  6.09ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ،ﺑﺴﻌﺮ
 0.060دﻳـﻨــﺎر ،ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  365.6أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر.

»ﻛﺎﻣﻜﻮ« :أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ  ٥أﺷﻬﺮ
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻊ إﻣﺪادات »أوﺑﻚ« ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ
ﺗﻠﻘﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت
ﻓــﻲ اﻻرﺗ ـﻔ ــﺎع ﻣـﻨــﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟ ـﻌــﺎم،
ﻣ ــﺰﻳ ــﺪا ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺪﻋ ــﻢ ﺧ ــﻼل اﻟـﺸـﻬــﺮ
ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ ﺧ ـﻔــﺾ إﻧـ ـﺘ ــﺎج »أوﺑ ـ ــﻚ«
ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ أزﻣﺔ اﻟﻨﻔﻂ.
وﺣـ ـﺴ ــﺐ ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﺻ ـ ـ ــﺎدر ﻋــﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﻣﻜﻮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،ارﺗﻔﻌﺖ
أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻌـﻘــﻮد اﻟـﻔــﻮرﻳــﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ
إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻋﻨﺪ ﺳﻌﺮ
 70دوﻻرا ﻟـﻠـﺒــﺮ ﻣـﻴــﻞ ﻓ ــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،إﻻ أن ذﻟــﻚ
اﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻮﻗﻒ إﺛﺮ ﺻﺪور ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﺣﻴﺚ
أﻇﻬﺮ أﺣــﺪث اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟـﺼــﺎدرة
ﻋـ ــﻦ إدارة ﻣـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ زﻳﺎدة ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻂ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﺑــﺄﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  7ﻣﻼﻳﻴﻦ
ً
ﺑ ــﺮﻣ ـﻴ ــﻞ ﻳ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺎ ،ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﺠ ــﺎوز
ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ،ووﺻﻠﺖ إﻟﻰ
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ  17ﺷﻬﺮا
ﻋﻨﺪ  456.55ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ.
وﺗـﻌــﺰى ﺗﻠﻚ اﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺰون ﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺮﻓﻊ اﻹﻧـﺘــﺎج ﺑﻮﺗﻴﺮة
ﻗ ـﻴ ــﺎ ﺳ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻠ ـﻐ ــﺖ  12.2ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن
ً
ﺑ ــﺮﻣـ ـﻴ ــﻞ ﻳ ـ ــﻮﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ،اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﺬي
وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺻــﺪارة أﻛﺒﺮ اﻟﺪول
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻔــﻂ ﻗ ـﺒ ــﻞ روﺳ ـﻴ ــﺎ
واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .إﻻ أن اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺎد

ﻓﻲ ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ
دﻋــﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟ ـﻤ ـﺼــﺎﻓــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺮ اﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻌــﺎب
اﻟﻤﺨﺰون اﻟــﺰاﺋــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺨــﺎم ﻗﺒﻞ
ذروة ﻣﻮﺳﻢ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺼﻴﻔﻲ ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وأدت اﻟ ـﻔ ـﺠ ــﻮة اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻇـﻬــﺮت
ﻓﻲ اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮض
واﻟﻄﻠﺐ إﻟــﻰ دﻓــﻊ أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ
إﻟــﻰ اﻻرﺗـﻔــﺎع ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺛﺎﺑﺘﺔ ،إﻻ
أن ﺗﻘﻠﺺ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺠﻮة ﻳﻌﺰى ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺎم اﻷول إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺮض.
ﻓﺨﻼل ﻣــﺎرس  ،2019ﺑﻠﻎ إﻧﺘﺎج
أﻋﻀﺎء »أوﺑــﻚ« أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ
ﻓــﻲ ﻋ ــﺪة ﺳ ـﻨــﻮات ﺑـﻤـﻌــﺪل إﻧـﺘــﺎج
ً
 30.4ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ
ﺧﻔﺾ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ً
اﺳﺘﻨﺎدا إﻟــﻰ اﻟﺤﺼﺺ
اﻹﻧـﺘــﺎج
اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ،وذﻟﻚ ﺑﺨﻼف
اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ.

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺰام
دول »أوﺑ ـ ــﻚ« ﺑــﺎﻟ ـﺤــﺪود اﻟﻤﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ
ﺑﻴﻦ »أوﺑﻚ« وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ
 155ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـ ــﺎرس 2019
ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ  104ﺑــﺎﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓــﻲ ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ

اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺸﻬﺮي ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺴﻠﺔ أوﺑﻚ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ
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اﻟﻤﺼﺪر :ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ وﺑﺤﻮث ﻛﺎﻣﻜﻮ

 .2019ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻤﺖ اﻟ ــﺪول ﻏﻴﺮ
اﻷﻋـ ـﻀ ــﺎء ﻓ ــﻲ »أوﺑـ ـ ـ ــﻚ« ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻓﻲ
ذﻟ ــﻚ روﺳ ـﻴــﺎ وﻛــﺎزاﺧ ـﺴ ـﺘــﺎن ،ﻓﻲ
ﺧﻔﺾ اﻹﻣﺪادات ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
وﺟﻮد ﺿﻐﻮط ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ
ﻳﻮﻧﻴﻮ .2019
ﻛ ـﻤــﺎ ﺗـﺸـﻴــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺎرﻳــﺮ إﻟ ــﻰ أن
ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻣ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺎت داﺋـ ـ ــﺮة ﺑـﺸــﺄن
إﺻﺪار ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج إذا اﺳﺘﻤﺮ ﺗﺮاﺟﻌﻪ
ﻓﻲ إﻳﺮان وﻓﻨﺰوﻳﻼ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ

73.2 73.3 72.3 77.2
79.4 65.3
56.9 58.7
ﻳﻨﺎﻳﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ أﻏﺴﻄﺲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻳﻮﻧﻴﻮ
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019

اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وﺣﺎﻓﻈﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ.
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـﻬ ـ ــﺔ أﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﺗ ـﻠ ـﻔ ــﺖ
اﻟ ـﻤــﺆﺷــﺮات إﻟ ــﻰ أن وﺗ ـﻴــﺮة ﻧﻤﻮ
إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﻮﻓﻘﺎ
ﻟ ـﻤــﺎ أﻓـ ـ ــﺎدت ﺑ ــﻪ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ رﻳ ـﺴ ـﺘــﺎد
إﻧـﻴــﺮﺟــﻲ  ،Rystad Energyﻣﻦ
اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ أن ﻳـ ـﺘ ــﺮاﺟ ــﻊ إﻧـ ـﻔ ــﺎق
ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻹﻧ ـﺘ ــﺎج ﻓﻲ
اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ 6

ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫــﺬا اﻟ ـﻌــﺎم ،وﺗـﻠــﻚ ﻫﻲ
اﻷوﺿـ ـ ـ ــﺎع اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘ ــﺎدة ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻘ ـﻴــﺐ واﻹﻧـ ـ ـﺘ ـ ــﺎج اﻟ ـﺼ ـﻐــﺮى
ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﺎﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟـﻜـﺒــﺮى ذات
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻴﺪ.
إﻻ أن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻧﻔﺎق
اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻪ ﻟ ــﻺﻧ ـﺘ ــﺎج ﻟ ــﻦ ﻳـﻨـﻌـﻜــﺲ
إﻻ ﻋ ـﻠــﻰ إﻧـ ـﺘ ــﺎج اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ،
وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺑﺪا واﺿﺤﺎ ﻓﻲ
أﺣـ ــﺪث ﺗــﻮﻗ ـﻌــﺎت وﻛ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻟ ـ ــﺪوﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـﺸـ ــﺄن ﻧـ ـﻤ ــﻮ إﻧـ ـﺘ ــﺎج
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ﻣﺎﻳﻮ
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اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ،ﺣ ـﻴــﺚ رﻓـﻌــﺖ
اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻹﻧـﺘــﺎج ﻟﻠﻌﺎم
ً
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﺧﻔﻀﺘﻪ ﻗﻠﻴﻼ
ﻟ ـﻌ ــﺎم  .2020وذﻛـ ــﺮ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ آﺧــﺮ
أن ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻛـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎف اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ
ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺘﺮاﺟﻊ
ﺑﻮﺗﻴﺮة أﺳﺮع.

ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺜﻘﺔ
ً
ووﻓ ـ ـ ـ ــﻘ ـ ـ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻜ ــﻚ

اﻟـﺤــﺪﻳــﺪﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻜـﺴــﺎس ،ﻟــﻢ ﻳﺘﻢ
اﻹﻋﻼن ﻋﻦ أي اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻧﻔﻄﻴﺔ
ﻓ ــﻲ وﻻﻳ ـ ــﺔ ﺗ ـﻜ ـﺴــﺎس اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ
ﻓﻲ ﻣﺎرس  2019ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻛـﺘـﺸــﺎف واﺣ ــﺪ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻋ ــﺎم ﻣﻦ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻴ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ـﻴ ــﻦ .إﻻ أﻧ ــﻪ
ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗــﺆدي زﻳ ــﺎدة اﻟﻜﻔﺎء ة
ﻓــﻲ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ إﻟــﻰ وﺿﻊ
ﺣﺪ ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺧﻔﺾ
اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ.
أﻣــﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟـﻄـﻠــﺐ ،ﻓﻤﺎ
زاﻟـ ـ ــﺖ اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺔ ﻣ ـﺘ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺔ ﺑـﺴـﺒــﺐ
ﺿ ـﻌــﻒ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وأوروﺑﺎ.
ﺣﻴﺚ ﺧﻔﻀﺖ »أوﺑﻚ« ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ
ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم 2019
ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ أﺑـﻘــﺖ وﻛﺎﻟﺔ
اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻧـﻈــﺮﺗـﻬــﺎ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ
دون ﺗﻐﻴﺮ ،إﻻ أﻧﻬﺎ أﻟﻤﺤﺖ إﻟﻰ
اﺧ ـﺘ ــﻼط ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟ ـﻄ ـﻠــﺐ ،ﻧـﻈــﺮا
ﻟﻀﻌﻒ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وارﺗ ـ ـﻔ ـ ـﻌ ـ ــﺖ أﺳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ
ﻣ ـﺘ ـﺨ ـﻄ ـﻴ ــﺔ ﺣـ ــﺎ ﺟـ ــﺰ  70دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ  ،2019وذﻟﻚ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب
اﻻرﺗـ ـﻔ ــﺎع اﻟ ـﻘ ــﻮي اﻟـ ــﺬي ﺳﺠﻠﺘﻪ
ﻓﻲ ﻣــﺎرس  .2019ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ

أﺳـﻌــﺎر اﻟـﻌـﻘــﻮد اﻟـﻔــﻮرﻳــﺔ ﻟﻤﺰﻳﺞ
ﺧــﺎم ﺑﺮﻧﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  40ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻓ ـ ــﻲ  9أ ﺑ ـ ــﺮ ﻳ ـ ــﻞ  ،2019ﻣ ـﻘ ــﺎر ﻧ ــﺔ
ﺑـ ـﻤـ ـﻌ ــﺪﻻﺗـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺨ ـﻔ ـﻀ ــﺔ ﻓــﻲ
دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻌﺰى
ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ رﺋ ـﻴ ـﺴ ــﺔ ﻟ ـﻘ ـﻠــﺔ إﻣـ ـ ـ ــﺪادات
ﻣﻨﺘﺠﻲ »أوﺑﻚ« .وارﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ
أﺳـ ـﻌ ــﺎر ﻣ ـﻌ ـﻈــﻢ درﺟ ـ ـ ــﺎت اﻟـﻨـﻔــﻂ
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـ ــﺎرس 2019
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺸﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ  ،2019ﺣﻴﺚ
ارﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﺧﺎم »أوﺑﻚ«
ﺑﻨﺴﺒﺔ  4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺷﻬﺮي ﻓﻲ ﻣﺎرس  ،2019وﺻﻮﻻ
إﻟﻰ  66.4دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻣﺴﺠﻼ
أداء إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وارﺗ ـﻔ ــﻊ ﻣ ـﺘــﻮﺳــﻂ ﺳ ـﻌــﺮ ﺧــﺎم
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ أﻋـﻠــﻰ
ﻫــﺎﻣ ـﺸ ـﻴــﺎ ﺑـﻠـﻐــﺖ  4.5ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
ﻟﻴﺼﻞ ﺳﻌﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ إﻟﻰ
 66.8دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
ﺳﺠﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﻣﺰﻳﺞ ﺧﺎم
ﺑــﺮﻧــﺖ ارﺗ ـﻔــﺎﻋــﺎ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  3.3ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،وﺻــﻮﻻ إﻟــﻰ  66.1دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
إﻻ أن اﻻرﺗـ ـﻔ ــﺎع اﻟ ـﺸــﺪﻳــﺪ ﻓﻲ
ﻣـ ـﺨ ــﺰوﻧ ــﺎت اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ
ﺳ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓ ــﻲ وﺿـ ــﻊ ﺣ ــﺪ ﻻرﺗ ـﻔ ــﺎع
اﻷﺳﻌﺎر.
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اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ

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

اﻷﺳﻮاق ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺗﺼﻌﺪ رﻫﺎﻧﺎﺗﻬﺎ
اﻧﺨﻔﺎض إﻧﺘﺎج »اﻟﺼﺨﺮي« ﺳﻴﻮازن اﻷﺳﻌﺎر وﻳﻀﺒﻂ اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ
ﺗﺸﻴﺮ ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻟﻰ ﻗﺮب اﻧﺘﻬﺎء
إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ،ﺑﺴﺒﺐ
ﻧﻮﻋﻴﺘﻪ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ واﻟﺨﻔﻴﻔﺔ
ً
ﺟﺪا ،ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻃﺎﻗﺔ
ﺗﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻷن
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮب
ً
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻮاق ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ.

أﻛ ــﺪت ﺗـﻘــﺎرﻳــﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ أن اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن
ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ
اﺳﺘﺜﻤﺮت ﻋﺪة دول ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ
ﻋﺸﺮات اﻟﻤﻠﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟــﺪوﻻرات
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺼــﺎﻓــﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
آﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣــﻊ ﻫــﺬه اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﻮط.
وﻳ ـ ــﺮى ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻠ ـﻴــﻦ أن
اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻂ اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﺨ ـ ــﺮي ﺳ ـﻴ ـﻨ ـﺘ ـﻬ ــﻲ
اﻧﺘﺎﺟﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻮﻋﻴﺘﻪ
اﻟـﺨـﻔـﻴـﻔــﺔ واﻟـﺨـﻔـﻴـﻔــﺔ ﺟ ــﺪا ،وذﻟــﻚ
ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻃﺎﻗﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،
وﻷن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟ ـﺼ ـﺨ ــﺮي ﻏ ـﻴــﺮ ﻣــﺮﻏــﻮب
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻮاق ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
أﺧﺮى ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺛﻘﻞ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻷﺛﻘﻞ.

أزﻣﺔ ﻃﺎﻗﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺪﻳﻞ
ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي
ﺳﻴﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر ﻧﻔﻮط
دول اﻟﺨﻠﻴﺞ

وﺗﻮﻗﻌﺖ ﺑﻌﺾ اﻻراء ﺣــﺪوث
ازﻣــﺔ ﻃــﺎﻗــﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻟـﻌــﺪم وﺟــﻮد
ﺑــﺪﻳــﻞ ﻟـﻠـﺼـﺨــﺮي ﺑـﺴـﺒــﺐ ﺗـﺨــﻮف
اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓـ ــﻲ ﻃـ ــﺎﻗـ ــﺔ إﻧـ ـﺘ ــﺎﺟـ ـﻴ ــﺔ إﺿ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ؛
وﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ارﺗﻔﺎع ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻲ
أﺳﻌﺎر ﻧﻔﻮط دول اﻟﺨﻠﻴﺞ وأﻏﻠﺐ
دول "أو ﺑ ـ ــﻚ" ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺘﻨﺨﻔﺾ
أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟ ـﺼ ـﺨــﺮي ﺑﺸﻜﻞ
ﻛـﺒـﻴــﺮ ،وﺑـﻌــﺪ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ إﻧـﺘــﺎج
اﻟﺼﺨﺮي ﺳﻴﺘﻢ ﺗ ــﻮازن اﻷﺳﻌﺎر
واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬــﺔ أﺧ ـ ــﺮى ،ﻓ ـﻘــﺪ أﺑـﻠـﻐــﺖ
ﻓ ـ ـﻨـ ــﺰوﻳـ ــﻼ ﻣـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ "أوﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ" أن
إﻧـﺘــﺎﺟـﻬــﺎ اﻟـﻨـﻔـﻄــﻲ اﻧـﺨـﻔــﺾ إﻟــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﺪن ﺟﺪﻳﺪ ﻟــﻢ ﻳﺸﻬﺪه
ﻣـ ـﻨ ــﺬ ﻓـ ـﺘ ــﺮة ﻃ ــﻮﻳـ ـﻠ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ ﺑـ ـﺴـ ـﺒ ــﺐ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ واﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء،
ﻣﻤﺎ ﻳـﻌــﺰز ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻔﺾ اﻹﻧـﺘــﺎج
اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ ﺑــﺎﻟ ـﻘــﺮار اﻟ ــﺬي اﺗـﺨــﺬﺗــﻪ
ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ أﺧﻴﺮا.
وﺳ ــﺎﻫ ــﻢ ﺧ ـﻔ ــﺾ اﻹﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج ﻣــﻦ
ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ أوﺑ ـ ــﻚ وﺷ ــﺮﻛ ــﺎء
ﺑﻘﻴﺎدة روﺳﻴﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻔﺾ
ﻏﻴﺮ ﻃﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﻓﻨﺰوﻳﻼ وإﻳﺮان ﻓﻲ

ﺻﻌﻮد أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺎم  32ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ
ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم ،ﻣﻤﺎ ﻗــﺎد ﻟﻀﻐﻮط ﻣﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺟـﻬــﻮد
دﻋﻢ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
وﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﺸﻬﺮي ،ﻗﺎﻟﺖ
"أوﺑﻚ" إن ﻓﻨﺰوﻳﻼ أﺑﻠﻐﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺿ ـﺨ ــﺖ  960أﻟ ـ ــﻒ ﺑــﺮﻣ ـﻴــﻞ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﺤﻮ 500
أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﻦ
ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم.

اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق
وﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ أن ﺗـ ـﻌ ــﺰز اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت
اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺎش داﺧ ـ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻄ ـﻠــﻖ ﻋـﻠـﻴــﻪ
ﺗﺤﺎﻟﻒ "أوﺑﻚ "+ﺑﺸﺄن ﻣﺎ إذا ﻛﺎن
ﺳﻴﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج
ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،و ﻫــﻮ ﻣﻮﻋﺪ
اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ اﻟﺨﺎص ﺑﺨﻔﺾ
اﻻﻧﺘﺎج.
وأﺷ ـ ــﺎر ﻣـ ـﺴ ــﺆول روﺳ ـ ــﻲ إﻟــﻰ
أن ﻣــﻮﺳ ـﻜــﻮ ﺗ ــﺮﻳ ــﺪ ﺿ ــﺦ ﻛـﻤـﻴــﺎت
إﺿــﺎﻓـﻴــﺔ ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺗــﺆﻛــﺪ "أوﺑ ــﻚ"
ﻋ ـﻠــﻰ ﺿ ـ ــﺮورة اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار اﻟـﻘـﻴــﻮد
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج.
وﺗـ ـﺨـ ـﻔ ــﺾ "أوﺑـ ـ ـ ـ ــﻚ" وروﺳـ ـﻴ ــﺎ
وﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ــﻮن آﺧـ ـ ـ ــﺮون ﻣـ ــﻦ ﺧـ ــﺎرج
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻮاﻗﻊ  1.2ﻣﻠﻴﻮن
ﺑ ــﺮﻣ ـﻴ ــﻞ ﻳ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺎ ﻣ ــﻦ أول ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ،
ﻣــﺪة ﺳﺘﺔ أﺷـﻬــﺮ .وﻣــﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن
ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﻮن ﻳﻮﻣﻲ  25و26
ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻷﺧــﺬ ﻗ ــﺮار ﺑﺸﺄن
ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﻮا ﺳـﻴـﻤــﺪدون اﻻﺗـﻔــﺎق
ﻣ ــﻦ ﻋ ــﺪﻣ ــﻪ ،ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻳـﺸـﻴــﺮ أﺣــﺪ
ﻛـﺒــﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟ ــﺮوس اﻟﺬﻳﻦ
دﻋﻤﻮا اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ "أوﺑﻚ" ،إﻟﻰ أن
روﺳﻴﺎ ﺗﺮﻳﺪ رﻓﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ "أوﺑﻚ" ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ،ﻓﻲ
ﺣــﺎل ﺗﺤﺴﻨﺖ اﻟـﻈــﺮوف ﺑﺎﻟﺴﻮق
وﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت.
وﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﻄـ ــﻮر ﻗ ـ ــﺪ ﻳ ـﺨ ـﻔ ــﻒ ﻣــﻦ
ﻣـ ـﺨ ــﺎوف "أوﺑـ ـ ــﻚ" ﺑ ـﺸ ــﺄن ﺣ ــﺪوث
ﺗـ ـﺨـ ـﻤ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮوض ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ إن
ﻣ ـ ـﺨـ ــﺰوﻧـ ــﺎت اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﺪول
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓــﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ،

ﺑـﻌــﺪ زﻳـ ــﺎدة ﻓ ــﻲ ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟـﻌــﺎم
اﻟﺤﺎﻟﻲ.

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،وﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﺰداد اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات
ﺟﺮﻳﺌﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻨﺎخ ،أﻇﻬﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺟﺪﻳﺪ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة أن زﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺠ ــﺪدة إﻟـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ اﻹﻣ ـ ــﺪاد
ﺑــﺎﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﻳــﻮﻓــﺮ أﻛﺜﺮ
ﻣــﻦ ﺛــﻼﺛــﺔ أرﺑـ ــﺎع اﻻﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض ﻓﻲ
اﻻﻧ ـﺒ ـﻌــﺎﺛــﺎت اﻟـﻤــﺮﺗـﺒـﻄــﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟـ ـ ــﻼزﻣـ ـ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ اﻷﻫ ـ ـ ـ ــﺪاف
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ.
ووﻓ ـﻘــﺎ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ اﻷﺧ ـﻴــﺮة ﻣﻦ
ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺠ ــﺪدة ،ﺑـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮان "اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ :ﺧﺎرﻃﺔ
ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  ،"2050ﻓﺈن ﻫﻨﺎك
ً
ﻃ ــﺮﻗ ــﺎ ﻟـﺘـﻠـﺒـﻴــﺔ  %86ﻣ ــﻦ اﻟـﻄـﻠــﺐ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺠ ــﺪدة ،وﺳـﺘـﻐـﻄــﻲ
اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء ﻧ ـﺼــﻒ ﻣ ــﺰﻳ ــﺞ اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﻲ ،وﺳ ـ ـﺘـ ــﺰداد
إﻣ ــﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ
ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ،ﻣﻊ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ُﺟﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة،
اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح.
وذﻛﺮت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
اﻟـﻤـﺘـﺠــﺪدة أن "اﻟ ـﺴ ـﺒــﺎق ﻣــﻦ أﺟــﻞ
ﺗــﺄ ﻣـﻴــﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ آ ﻣــﻦ ﻟﻠﻤﻨﺎخ ﻗﺪ
دﺧﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ،وأن اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻫﻲ اﻟﺤﻞ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
واﻟـﻤـﺘــﻮﻓــﺮ ﺑـﺴـﻬــﻮﻟــﺔ ﻷﺟ ــﻞ ﻋﻜﺲ
اﺗ ـﺠ ــﺎه ارﺗـ ـﻔ ــﺎع اﻧ ـﺒ ـﻌــﺎﺛــﺎت ﺛــﺎﻧــﻲ
أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺰﻳﺞ
ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺼ ــﺎدر اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺠــﺪدة
وإﻣﺪاد أﻋﻤﻖ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺗﺤﺴﻴﻦ
ﻛﻔﺎء ة اﻟﻄﺎﻗﺔ أن ﻳﺤﻘﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 %75ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤــﺪ ﻣ ــﻦ اﻻﻧـﺒـﻌــﺎﺛــﺎت
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ".

ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ 2050

اﻟ ـﺴــﺮﻳــﻊ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ ﺑﻤﺎ
ﻳ ـﺘ ـﻤــﺎﺷــﻰ ﻣ ــﻊ ﺧ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﻄــﺮﻳــﻖ
ﻟ ـﻌ ــﺎم  2050ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺄﻧ ــﻪ أن ﻳــﻮﻓــﺮ
ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ
إﻟ ــﻰ  160ﺗــﺮﻳـﻠـﻴــﻮن دوﻻر ﺑﺸﻜﻞ
ﺗ ــﺮاﻛـ ـﻤ ــﻲ ،ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـ ــﺪار اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات
اﻟـﺜــﻼﺛـﻴــﻦ اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ،ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺼﺤﻴﺔ ودﻋﻢ
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻷﺿــﺮار اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ،وإن
ﻛﻞ دوﻻر ﻳﺘﻢ إﻧﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ
اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ ﺳـ ـﻴ ــﺆﺗ ــﻲ ﺛ ـ ـﻤـ ــﺎره ﺳـﺒــﻊ
أﺿ ـ ـﻌـ ــﺎف ،وﺳ ـﻴ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻧـﻤــﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ %2.5
ﻓﻲ ﻋﺎم ."2050
وأﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪت أن اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﻮل ﻧ ـﺤــﻮ
ﻣـ ـﺼ ــﺎدر اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺠ ــﺪدة ﻟــﻪ
ﻣﻐﺰى اﻗﺘﺼﺎدي ،إذ إﻧﻪ وﺑﺤﻠﻮل
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺳﻴﻜﻮن
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ أﻛﺒﺮ وﺳﺘﺰﻳﺪ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ
ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ ﻣ ــﻦ ﻓ ــﺮص اﻟـﻌـﻤــﻞ

اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%0.2ﻛﻤﺎ اﻧﻪ
ﻳـﻤـﻜــﻦ ﻟـﻠـﺴـﻴــﺎﺳــﺎت اﻟ ــﺮاﻣ ـﻴ ــﺔ إﻟــﻰ
ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﺗـ ـﺤ ــﻮل ﻋـ ـ ــﺎدل وﻣ ـﻨ ـﺼــﻒ
وﺷـ ــﺎﻣـ ــﻞ أن ﺗ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻔ ــﻮاﺋ ــﺪ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ــﻒ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪان
واﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ واﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌــﺎت ،وﻣــﻦ
ﺷـ ــﺄن ذﻟـ ــﻚ أﻳ ـﻀ ــﺎ أن ﻳ ـﻌ ـﺠــﻞ ﻣــﻦ
اﻟ ـ ــﻮﺻ ـ ــﻮل إﻟـ ـ ــﻰ ﻃـ ــﺎﻗـ ــﺔ ﺑ ــﺄﺳ ـﻌ ــﺎر
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﻴﺴﻮرة.
وﻳـﺤــﺬر ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ أن
اﻟ ـﺠ ـﻬــﻮد اﻟ ـﻤ ـﺒــﺬوﻟــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ﻛــﺎﻓـﻴــﺔ،
ﻓ ـﻔــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮت اﻧ ـﺒ ـﻌــﺎﺛــﺎت
ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮ ﺑ ــﺄﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣــﻦ
 %1ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﺧﻼل
اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮات اﻟ ـﺨ ـﻤ ــﺲ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ،
ﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﺘـ ــﺎج اﻻﻧ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎﺛـ ـ ــﺎت إﻟـ ــﻰ
اﻻﻧـ ـﺨـ ـﻔ ــﺎض ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  %70ﻋــﻦ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮاﻫــﺎ اﻟ ـﺤــﺎﻟــﻲ ﺑ ـﺤ ـﻠــﻮل ﻋــﺎم
 ،2050ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ ،وﻫﺬا ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ

زﻳﺎدة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻄﻤﻮح اﻟﻮﻃﻨﻲ
واﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻫــﺪاف اﻟﺠﺎدة ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﻤﻨﺎخ.

اﻧﺒﻌﺎث ﻛﺮﺑﻮﻧﻲ
وﺗ ـ ـ ــﻮﺻ ـ ـ ــﻲ ﺧـ ــﺮﻳ ـ ـﻄـ ــﺔ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ
اﻟ ـ ـ ــﻮﻛ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺠ ــﺪدة ﺑ ــﺄﻧ ــﻪ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻴــﻦ ﻋـﻠــﻰ
اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ أن ﺗ ــﺮﻛ ــﺰ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺎت ﻃــﻮﻳـﻠــﺔ
اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺘﺴﻤﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﺻﻔﺮ ﻣﻦ
اﻻﻧﺒﻌﺎث اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻲ .ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻠﻂ
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
واﺳ ـﺘ ـﻐ ــﻼل اﻻﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎر اﻟـﻨـﻈــﺎﻣــﻲ.
وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻷﻛ ـﺜــﺮ ذﻛ ــﺎء ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ،
ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ اﻗ ـﺘــﺮان ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ ،ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ
اﻟـﺘــﺪﻓـﺌــﺔ واﻟ ـﺘ ـﺒــﺮﻳــﺪ واﻟ ـﻨ ـﻘــﻞ ،ﻣﻦ
ﺧ ـ ـ ــﻼل إﻣـ ـ ـ ـ ــﺪاد ﻛـ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎﺋ ــﻲ أﻛ ـﺒ ــﺮ

وﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟــﻼﻣــﺮﻛــﺰﻳــﺔ وﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺷﺒﻜﺎت ﻃﺎﻗﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧﺔ.
وذﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻜﺘﺴﺐ زﺧﻤﺎ،
ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻔﻴﺰﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ
أﺳﺮع.
وذﻛﺮ أن أﺟﻨﺪة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟـﻌــﺎم 2030
واﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﻃــﺎر اﺗﻔﺎق ﺑﺎرﻳﺲ
ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎت ﺑﺎرزة ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻄﻤﻮح .وﻳﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻋﻠﻰ
اﻷرض ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
أﻣــﺮا ﺣﻴﻮﻳﺎ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﺘﺢ أﺑــﻮاب
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ زﺧﻢ
ﻫ ــﺬا اﻟـﺘـﺤــﻮل ﻓــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ،
وﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﻮن اﻟ ـ ـﺴـ ــﺮﻋـ ــﺔ واﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎدة
اﻻﺳﺘﺸﺮاﻓﻴﺔ أﻣــﺮا ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم 2050
ﻋﻠﻰ ﻗ ــﺮارات اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺳﻴﺘﻢ
اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ.

ً
اﻟﻜﻨﺪري 11 :أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺎﻛﻮرة إﻧﺘﺎج »اﻟﺜﻘﻴﻞ« ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ" :ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺤﻮل

ً ً
ً
وﺻﻮﻻ إﻟﻰ  ٦٠أﻟﻔﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﺗﻮﻗﻌﺖ رﺋﻴﺴﺔ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﻨﻔﻂ
اﻟـﺜـﻘـﻴــﻞ ﻓــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻧـﻔــﻂ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـﻤـﻬـﻨــﺪﺳــﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ
اﻟـﻜـﻨــﺪري أن ﻳﺒﺪأ ﻣـﺸــﺮوع اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟـﺜـﻘـﻴــﻞ ﻓــﻲ ﺟـﻨــﻮب اﻟــﺮﺗـﻘــﺔ إﻧـﺘــﺎﺟــﻪ ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ
أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺑﻄﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  11أﻟﻒ
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟ ـﻜ ـﻨــﺪري ،ﺧ ــﻼل اﻟـﺤـﻠـﻘــﺔ اﻟـﻨـﻘــﺎﺷـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
أﻗﺎﻣﺘﻬﺎ إدارة اﻹﻋﻼم اﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
وزارة اﻟﻨﻔﻂ أﻣﺲ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ رﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻤﻜﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﺮﺑﺎح ،إن اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻫﻮ 60
أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺪل وﻓﻘﺎ ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﻟـﻔـﺘــﺖ إﻟ ــﻰ أن ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟـﺜـﻘـﻴــﻞ ﻓــﻲ ﺷﻤﺎل
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  2040ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺜﻘﻴﻞ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ ان ﻫﻨﺎك ﻣﺤﺎوﻻت وﺗﺠﺎرب ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  1979ﺣﻴﺚ
ﺗﻢ ﺣﻔﺮ اول ﺑﺌﺮ اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺟﻨﻮب اﻟﺮﺗﻘﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم  1982ﺗﻢ ﺗﺪﺷﻴﻦ اول ﻣﺸﺮوع
ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﻟﻀﺦ اﻟﺒﺨﺎر وﻓــﻲ  1984ﺗﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺛﺎﻧﻲ
ﻣ ـﺸــﺮوع ﻟـﻀــﺦ اﻟـﺒـﺨــﺎر وﺑـﻌــﺪﻫــﺎ ﺗــﻮﻗـﻔــﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺟﻨﻮب اﻟﺮﺗﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻐﺰو اﻟﻌﺮاﻗﻲ
اﻟﻐﺎﺷﻢ ﻋــﺎم  ،1990ﻟﺘﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋــﺎم 2007

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ
وﻳـﺘــﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اول ﻣ ـﺸــﺮوع ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﻹﻧ ـﺘــﺎج اﻟﻨﻔﻂ
ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﺮﻣﺎل ﻓﻲ ﻋﺎم .2008
وأﺷ ــﺎرت اﻟـﻜـﻨــﺪري اﻟــﻰ اﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  2009ﺗــﻢ اﻟﺒﺪء
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣـﺸــﺮوع اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺜﻘﻴﻞ ،و ﺗــﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣـﺸــﺮوع ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﻟﻀﺦ اﻟﺒﺨﺎر
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺐ ﻋﺎم  ،2010ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻢ اﺧﺘﺒﺎر إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻵﺑﺎر
اﻻﻓﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺟﻨﻮب اﻟﺮﺗﻘﺔ ﻋﺎم  ،2011وﺗﻢ اﺳﺘﻜﺸﺎف
ﻣﻜﻤﻦ ﻓﺎرس اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ام اﻟﻨﻘﺎ ﻋﺎم .2014

»أراﻣﻜﻮ« ﺗﺸﺘﺮي  ٪١٧ﻓﻲ »ﻫﻴﻮﻧﺪاي
أوﻳﻞ ﺑﻨﻚ« ﻟﻠﺘﻜﺮﻳﺮ اﻟﻜﻮرﻳﺔ
ﻗــﺎل أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻓــﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻴﻮﻧﺪاي أوﻳــﻞ
اﻟﻜﻮرﻳﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺮﻳﺮ ،أﻣــﺲ ،إن "أراﻣﻜﻮ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ" اﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ﺣﺼﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 1.4
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن وون ) 1.24ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ،أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل
 17ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ.
وأﺿــﺎﻓــﺖ "ﻫ ـﻴــﻮﻧــﺪاي اﻟـﻘــﺎﺑـﻀــﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ" ،ﻓﻲ إﻓﺼﺎح ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ،إﻧﻬﺎ وﻗﻌﺖ اﺗﻔﺎق
ﺑﻴﻊ ﻣﻊ "أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ" ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺧﻴﺎرا ﻷن
ﺗﺸﺘﺮي "أراﻣ ـﻜــﻮ" ﺣﺼﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ 2.9
ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ "ﻫﻴﻮﻧﺪاي أوﻳﻞ ﺑﻨﻚ ﻟﺘﻜﺮﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ".
ﻛﺎﻧﺖ "ﻫﻴﻮﻧﺪاي" ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ أواﺧﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ إن "أراﻣﻜﻮ"
ﺗﻌﺘﺰم اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  1.6ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺣﺼﺔ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  19.9ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ اﻟﻜﻮرﻳﺔ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻗـ ــﺎل ﻣ ـﺴ ــﺆول ﻓ ــﻲ "ﻫ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺪاي ﻟـﻠـﺼـﻨــﺎﻋــﺎت
اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ" إن "أراﻣﻜﻮ" اﺷﺘﺮت اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ

اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ 33
أﻟﻒ وون ﻟﻠﺴﻬﻢ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ
اﻷوﻟﻲ اﻟﻤﺰﻣﻊ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
وﻟﻢ ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺴﺆول اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.
ﻛﺎﻧﺖ "ﻫﻴﻮﻧﺪاي ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ" ﻗﺎﻟﺖ
إﻧ ـﻬــﺎ ﺗـﺨـﻄــﻂ "ﻹﻋـ ـ ــﺎدة دراﺳـ ـ ــﺔ" إدراج ذراﻋ ـﻬــﺎ
ﻟﻠﺘﻜﺮﻳﺮ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻴﻊ اﻟﺤﺼﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺴﺆول ﻣﻦ "ﻫﻴﻮﻧﺪاي" إن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺘﺄﺧﺬ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟ ــﻼزم ﻻﺗﺨﺎذ ﻗــﺮار ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ
إدراج ذراﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﻜﺮﻳﺮ ،دون أن ﻳﺤﺪد إﻃﺎرا زﻣﻨﻴﺎ.
وﺗﺒﻠﻎ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻟـ "ﻫﻴﻮﻧﺪاي أوﻳﻞ ﺑﻨﻚ"،
)أﺻـﻐــﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﻓــﻲ ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ
ﺣـﻴــﺚ اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ( ،ﻣ ــﺎ إﺟـﻤــﺎﻟـﻴــﻪ  650أﻟ ــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ،وﺗ ـﻬــﺪف اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟــﻮاﻗ ـﻌــﺔ ﻓــﻲ داﻳـﺴــﺎن
ﺟ ـﻨ ــﻮب ﻏـ ــﺮب اﻟـ ـﺒ ــﻼد إﻟـ ــﻰ ﺗ ــﻮﺳ ـﻌ ــﺔ أﻧـﺸـﻄـﺘـﻬــﺎ
ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت) .اﻟﺪوﻻر =  1132.1600وون(.

وأوﺿ ـﺤــﺖ اﻧــﻪ ﺗــﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻣـﺸــﺮوع اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻷوﻟ ــﻰ ﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟـﺜـﻘـﻴــﻞ وﺗـﺸـﻐـﻴــﻞ اﻟـﻤـﺸــﺮوع
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻟﻀﺦ اﻟﺒﺨﺎر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ  ،2015وﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺗﻢ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ.
وﺣــﻮل اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  2040ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ،
ﻗــﺎﻟــﺖ ان اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﺗـﻬــﺪف اﻟــﻰ اﻧـﺘــﺎج  60اﻟﻒ
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﻮب اﻟﺮﺗﻘﺔ ،وﻧﺤﻮ  15اﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ

ﻣﻦ ام اﻟﻨﻘﺎ ﺧﻼل  ،2019/2018ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟــﻰ اﻧﺘﺎج  60اﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﻮب اﻟﺮﺗﻘﺔ،
وﻧﺤﻮ  50اﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ ام اﻟﻨﻘﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم .2027/2026
وﻗــﺎﻟــﺖ إن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم 2031/2030
ﺗﻬﺪف اﻟﻰ اﻧﺘﺎج  230أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﻮب
اﻟﺮﺗﻘﺔ و 80أﻟﻔﺎ ﻣﻦ أم اﻟﻨﻘﺎ ،وﺗﻬﺪف اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
إﻟﻰ إﻧﺘﺎج  325أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﻨﻮب اﻟﺮﺗﻘﺔ و 80أﻟﻔﺎ
ﻣﻦ ام اﻟﻨﻘﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  405آﻻف ﺑﺮﻣﻴﻞ ،وأﺧﻴﺮا

اﻟﻌﺮاق ﻳﺸﻴﺪ ﻣﺼﻔﺎة ﺑﻄﺎﻗﺔ
 ١٥٠أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮك
ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺛﺎﻣﺮ اﻟﻐﻀﺒﺎن إن وزارة اﻟﻨﻔﻂ ﺳﺘﺸﻴﺪ
ﻣﺼﻔﺎة ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮك ﺑﻄﺎﻗﺔ  150أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
وأﺿﺎف اﻟﻐﻀﺒﺎن ،أﻣﺲ ﺧﻼل زﻳﺎرة ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل
اﻟ ـﻌــﺮاق ،أن "اﻟ ـ ــﻮزارة وﺿـﻌــﺖ اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻹﻧـﺸــﺎء ﻣﺼﻔﺎة
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮك ﺑﻄﺎﻗﺔ  150أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ،وﺑﺄﺣﺪث
اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ" ،ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻓﺎد ﺑﻴﺎن ﻟﻠﻮزارة.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،ﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻸﻧﺒﺎء ﻋﻦ ﻣﺴﺆول
ُ
ﻧﻔﻄﻲ ﻛﺒﻴﺮ ،أﻣــﺲ ،أن ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﺮﺳﻲ ﻃﻬﺮان ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ
ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻘﻮد ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ وإﻧﺘﺎﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ،وأن
ُﻳﺒﺮم أول اﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺧﻤﺴﺔ أﺷﻬﺮ.
وﻋﻠﻘﺖ ﺷــﺮﻛــﺎت ﻃــﺎﻗــﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ "ﺗــﻮﺗــﺎل اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ"،
ﺧﻄﻄﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻋﺎدت
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأﻓ ــﺎدت وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑــﺄن ﺻــﺎﻟــﺢ ﻫـﻨــﺪي ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻗﺎل إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﺗﻨﻘﻴﺐ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻊ ﻧﻴﺠﻦ اﻓﺎق ﻛﻴﺶ إﻧﺮﺟﻲ دﻳﻔﻠﻮﺑﻤﻨﺖ
)ﺗﻜﻨﻮ( ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻮدﻳﺞ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
)روﻳﺘﺮز(

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،وﺗﻬﺪف اﻟﻰ إﻧﺘﺎج  430اﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻣﻦ ﺟﻨﻮب اﻟﺮﺗﻘﺔ وأم اﻟﻨﻘﺎ.
وأﻓﺎدت ﺑﺄن ﻋﺪد اﻵﺑﺎر اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت
ً
اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺒﻠﻎ  1518ﺑﺌﺮا ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أﻧﻪ
ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺣﻔﺮ اﻵﺑــﺎر ﺑﻨﻤﻂ ﻣﻌﻴﻦ ،وﺗﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
ً
ﺑﻴﻦ اﻵﺑ ــﺎر إﻟــﻰ  140ﻣـﺘــﺮا ،واﺳـﺘـﻌــﺪادا ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﻢ
ً
ﺣﻔﺮ ،وﺗﻮﺻﻴﻞ  930ﺑﺌﺮا ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ
ﻟـﻠـﻤـﺸــﺮوع ﻓ ــﻲ  ،2019/2020وﺗ ــﻢ ﺗــﺮﻛـﻴــﺐ اﻟـﻤـﻌــﺪات
اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ا ﻟـﺨــﺎ ﺻــﺔ ﺑﻤﻀﺨﺎت ا ﻟــﺮ ﻓــﻊ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
ً
ﻟﻶﺑﺎر اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ.
وﺑﺨﺼﻮص ﺿﺦ اﻟﺒﺨﺎر اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺐ ،أﻓــﺎدت ﺑﺄﻧﻪ
ﻳـﺘــﻢ ﺣـﻘــﻦ اﻟـﺒـﺨــﺎر ﻓــﻲ اﻟﻤﻜﻤﻦ ﻟـﻤــﺪة ﺷـﻬــﺮ ،وﻣ ــﻦ ﺛﻢ
ﺗﺸﺮﻳﺐ اﻟﺒﺨﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻜﻤﻦ ﻟﻤﺪة  10أﻳﺎم ،ﺛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻣﻌﺪات اﻹﻧﺘﺎج )اﻟﺴﻔﻠﻴﺔ( اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻀﺨﺎت اﻟﺮﻓﻊ
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﻶﺑﺎر ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺒﺪأ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺌﺮ ﻣﺪة 8
اﺷﻬﺮ ،وﺗﻜﺮر ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
وﻟـﻔـﺘــﺖ اﻟ ـﻜ ـﻨــﺪري إﻟ ــﻰ أن ﻣ ـﺸــﺮوع ﻣـﻨـﺸــﺄة إﻧـﺘــﺎج
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ ﻟﻠﻤﺮﺣﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ
ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻧـﻔــﻂ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ ان اﻟـﺠــﺪول
اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻳﺤﺪد ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ أﺑﺮﻳﻞ 2019
وﺑﺪاﻳﺔ ﺿﺦ اﻟﺒﺨﺎر ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ  2019وﺑﺪاﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎج
ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ 2019

اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺪادات
ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،أﻣﺲ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﺧﺎم
اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺑﺮﻧﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ
ﻓ ــﻲ ﺧـﻤـﺴــﺔ أﺷ ـﻬ ــﺮ ﻓ ــﻲ اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ،ﻣﻊ
ﺗﻮﺟﻪ أﻧﻈﺎر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ إﺷﺎرات ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ
ﻟﻠﻤﻌﺮوض اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﺑﺤﻠﻮل اﻟﺴﺎﻋﺔ  0629ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ،
ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﻌـﻘــﻮد اﻵﺟ ـﻠــﺔ ﻟـﺨــﺎم ﺑــﺮﻧــﺖ ﻋـﻨــﺪ 71.44
دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض  11ﺳﻨﺘﺎ أو  0.2ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻹﻏﻼق اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻳﻮم
اﻟﺠﻤﻌﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻣﻨﺬ  12ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﻨﺪ
ً
 71.87دوﻻرا.
وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟـﻠــﺔ ﻟـﺨــﺎم ﻏــﺮب ﺗﻜﺴﺎس
ً
ا ﻟ ــﻮ ﺳ ـﻴ ــﻂ اﻷ ﻣ ـﻴ ــﺮ ﻛ ــﻲ  63.63دوﻻرا ﻟـﻠـﺒــﺮ ﻣـﻴــﻞ
ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض  26ﺳﻨﺘﺎ أو  0.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ
اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﻗ ــﺎل ﻓ ـﻴــﺮﻧــﺪرا ﺷ ــﻮﻫ ــﺎن ،ﻣـﺤـﻠــﻞ اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻟــﺪى
إﻧــﺮﺟــﻲ أﺳـﺒـﻜـﺘــﺲ ﻓــﻲ ﺳ ـﻨ ـﻐــﺎﻓــﻮرة" :أﺗ ــﻮﻗ ــﻊ أن
ً
ﻳـﺘــﻢ ﺗـ ــﺪاول اﻟـﻨـﻔــﻂ داﺧ ــﻞ ﻧ ـﻄــﺎق ﺿـﻴــﻖ ﻧﺴﺒﻴﺎ
ً
ﺣــﻮل  70دوﻻرا ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺮاﻫــﻦ" ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟﻰ

إﺷﺎرات ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ( ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻹﻣﺪادات.
وﺗﺠﺘﻤﻊ "أوﺑﻚ" وﺣﻠﻔﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻻﺗﺨﺎذ
ﻗــﺮار ﺑﺸﺄن ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻛﺒﺢ اﻹﻣ ــﺪادات .وﺗﺨﻔﺾ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وروﺳﻴﺎ وﺣﻠﻔﺎء آﺧﺮون اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻮاﻗﻊ
 1.2ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ وﻟﻤﺪة
ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
وأﻋﻠﻨﺖ "أوﺑﻚ" ،أﻣﺲ ،أن ﺳﻌﺮ ﺳﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎﺗﻬﺎ
ارﺗﻔﻊ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﺘﺎت ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ 70.44
ً
ً
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ  70.41دوﻻرا اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وذﻛ ــﺮت ﻧﺸﺮة وﻛــﺎﻟــﺔ أﻧـﺒــﺎء أوﺑــﻚ أن اﻟﻤﻌﺪل
اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮي ﻟـﺴـﻌــﺮ ﺳـﻠــﺔ ﺧــﺎﻣــﺎﺗـﻬــﺎ ﻟـﺸـﻬــﺮ ﻣ ــﺎرس
ً
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺳﺠﻞ  66.37دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ً
 63.83دوﻻرا ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن
ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ً
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻠﻎ  69.59دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
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»اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ« ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ
ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ »ﺑﻠﻮك ﺗﺸﻴﻦ«

اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻃﻠﺐ ﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪه ﻓﻲ »اﻟﺒﻮرﺻﺔ«

ً
ً
اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ رﺋﻴﺴﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ
ﻗــﺪم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪ ،ﻃﻠﺒﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ
إدارة اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑ ـﻌــﺪم ﺗ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﻋ ـﻘــﺪه اﻟ ــﺬي
ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  22ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﻠﻒ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﻷﺳﻮاق
ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ ﺳـ ـﻌ ــﻮد اﻟ ـﻌ ـﺼ ـﻴ ـﻤــﻲ ﺗ ــﻮﻟ ــﻲ ﻣ ـﻬــﺎم
وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ
 22اﻟﺠﺎري.
ﺗﺸﻜﻴﻞ
ـﺮب
ـ
ﻗ
ـﻊ
ـ
ﻣ
ـﺪ
ـ
ﻟ
ـﺎ
ـ
ﺨ
ـ
ﻟ
ا
ـﺔ
ـ
ﺒ
ـ
ﻏ
ر
وﺗــﺄﺗــﻲ
ّ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﺪﻳﺪ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻳﻤﺜﻞ

ّ
اﻟـﻤــﻼك اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺤﺼﺔ  44ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺰاﻳﺪة اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ّ
وأﺷﺎرت اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ أن اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻓﻀﻞ
ّ
إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﻤﻼك اﻟﺠﺪد ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ
ً
ﻣﻦ ﻳﺮوﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ وﻳﻮاﻛﺐ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻀــﻲ ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒــﻼ ﺿﻤﻦ
ﺧﻄﻂ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق.
وﺷﺎرك اﻟﺨﺎﻟﺪ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺿ ـﻤــﻦ وﻓـ ــﺪ رﺳ ـﻤ ــﻲ »اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ واﻟ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ

أول ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺪود ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ
واﻟﻤﻘﺎﺻﺔ« ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮوﻳﺞ اﻟﻔﻨﻲ اﻟــﻼزم
ﻟﻠﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻟﻘﺎءات ﻣﻊ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وذﻟﻚ
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﺨﻄﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻹﻋﺪاد.
وﻛــﺎﻧــﺖ »اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ﻗــﺎدت
ﺗﺤﺎﻟﻔﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻳﺘﻜﻮن ﻣــﻦ ﺑﻮرﺻﺔ
أﺛﻴﻨﺎ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أرزان اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻷوﻟــﻰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺎﻟﻤﺰاﻳﺪة اﻟﺘﻲ
ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل.
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ

»رﺳﺎﻣﻴﻞ« :اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ

ّ
اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ »اﻟﻔﺪراﻟﻲ« ﺑﺸﺄن أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺟﺪد ﻣﺨﺎوف اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
ﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ
رﺳــﺎﻣـﻴــﻞ ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ،إن أﺳ ــﻮاق
اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ ﻓ ــﻲ اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
واﺻ ـﻠ ــﺖ ﻣــﻮﺟــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻜــﺎﺳــﺐ ،اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ﻣـﻨــﺬ ﻓـﺘــﺮة ﺑــﺎﻟـﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣﻊ
اﻛﺘﺴﺎب ﺑﻌﺾ اﻟــﺰﺧــﻢ ﻣــﻦ ﺑﻌﺾ
أﺳﻬﻢ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
اﻟﺘﻲ اﻓﺘﺘﺤﺖ ﻣﻮﺳﻢ اﻹﻋ ــﻼن ﻋﻦ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ
ﻋﺎم .2019
ووﻓــﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗــﺪاوﻻت
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺷﻬﺪت ارﺗﻔﺎع
ﻣــﺆﺷــﺮ  S&P 500ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.5ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ ﺗـ ــﺮاﺟـ ــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ
 Dow Jonesاﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻟﻢ
ﺗﺘﺠﺎوز  0.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن
ﺣﻘﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺧ ــﻼل اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﻦ
اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ،وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷــﺎرة إﻟﻰ
إن ﻛﻼ اﻟﻤﺆﺷﺮﻳﻦ ،ﻣﺆﺷﺮ S&P 500
وﻣــﺆﺷــﺮ  Dow Jonesاﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻫﻤﺎ اﻵن ﻋﻠﻰ ُﺑﻌﺪ  1.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻔــﺎﺻ ـﻴــﻞ ،ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ أﺳـﻬــﻢ
ﺷــﺮﻛــﺎت ﻗـﻄــﺎع اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺿـ ـﻤ ــﻦ ﻣـ ـ ــﺆﺷـ ـ ــﺮ S&P 500دﻓ ـﻌــﺖ
اﻟـ ـﺴ ــﻮق ﻳـ ــﻮم اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌــﺔ ﻟ ــﻼرﺗ ـﻔ ــﺎع
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  1.9ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻊ ﺑــﺪاﻳــﺔ
ﻣــﻮﺳــﻢ اﻹﻋ ـ ــﻼن ﻋ ــﻦ أرﺑ ـ ــﺎح اﻟــﺮﺑــﻊ
اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم.

وﺷ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺪ اﻷﺳـ ـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـ ــﻮع إﻋـ ـ ـ ـ ــﻼن
 JPMorgan Chaseارﺗﻔﺎع أرﺑﺎﺣﻬﺎ
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  5ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﺠ ــﺎوزة
ﺗــﻮﻗ ـﻌــﺎت اﻟـﻤـﺤـﻠـﻠـﻴــﻦ ﺑـﻔـﻀــﻞ ﻗــﻮة
ﻗـ ـ ـﻄ ـ ــﺎع اﻟ ـ ـﺨ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وارﺗـﻔــﻊ ﺳﻬﻢ
 JPMorgan Chaseﺑـﻌــﺪ اﻹﻋ ــﻼن
ﻋــﻦ ﻫ ــﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.7ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ أو  4.98دوﻻرات ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ
ً
ﻣﺴﺘﻮى  111.21دوﻻرا.
ﺑﺪوره ،أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ ،Wells Fargo
اﻟــﺬي ﻳﻌﺪ راﺑــﻊ أﻛﺒﺮ ﺑﻨﻚ أﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻ ــﻮل ،ارﺗ ـﻔــﺎع أرﺑــﺎح
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
اﺳﺘﻤﺮار اﻹﻳﺮادات ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺸﻄﺘﻪ .وﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻚ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو  1.25دوﻻر
ً
ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى  46.49دوﻻرا.
إن اﻟـﺘـﺤـ ّـﻮل ﻓــﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺠﻠﺲ
اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃــﻲ اﻟ ـﻔ ــﺪراﻟ ــﻲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
ً
أﺧﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
ً
ً
وﺗ ــﺄﻛ ـﻴ ــﺪه اﺗ ـﺒــﺎﻋــﻪ ﻧ ـﻬ ـﺠــﺎ ﻣـﺘــﺄﻧـﻴــﺎ
ً
وﺻـ ـﺒ ــﻮرا ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل رﻓ ــﻊ أﺳـﻌــﺎر
اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة ﺟـ ــﺪد اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺎوف ﺑـﺸــﺄن
رﺑﺤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.
واﺳﺘﻌﺎدت أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎت ﻗﻄﺎع
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮ S&P
 500ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻟﻜﻦ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 14

١٣

اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻫﻮ دون ﻣﺴﺘﻮى ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺆﺷﺮ
اﻷوﺳـ ــﻊ واﻟـ ــﺬي وﺻ ــﻞ إﻟ ــﻰ ﻧﺴﺒﺔ
 16ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻛـ ــﺎن ﻻﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض ﺳـﻬــﻢ ﺷﺮﻛﺔ
UnitedHealth Group Inc
وﺑﻨﺴﺒﺔ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻛﺒﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ  Dow Jonesاﻟﺼﻨﺎﻋﻲ،
وﻗ ــﺪ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺳـﻬــﻢ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ وﺳــﻂ

أﻧـﺒــﺎء ﻋــﻦ ﺑ ــﺪء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺿــﺪ إدارة
اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺪﻳﺮﻳﻬﺎ.
أﻣ ــﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗـ ــﺪاوﻻت ﻳﻮم
اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓـﻘــﺪ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺳـﻬــﻢ ﺷﺮﻛﺔ
 Chevronﺑﻨﺴﺒﺔ  4.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو
 6.23دوﻻرات ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ً
 119.76دوﻻرا ﺑﻌﺪ أن واﻓﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء
ﺷــﺮﻛــﺔ Anadarko Petroleum

اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ وأﺳﻬﻢ
ﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ  33ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر،
وﺗــﺄﺗــﻲ ﻫــﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﺗﻄﻠﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ
وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮة.
ﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،ارﺗ ـ ـﻔـ ــﻊ ﺳـ ـﻬ ــﻢ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ
 Anadarkoﺑﻨﺴﺒﺔ  32ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو
ً
 14.98دوﻻرا ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى

ً
 61.78دوﻻرا  ،أﻣـ ــﺎ ﺳ ـﻬــﻢ ﺷــﺮﻛــﺔ
 Walt Disneyﻓﻘﺪ وﺻﻞ إﻟﻰ ﺳﻌﺮ
ً
ﻗ ـﻴــﺎﺳــﻲ ﻳـ ـﻌ ــﺎدل  130.06دوﻻرا
ﺑﻌﺪﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  12ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
أو  13.46دوﻻرا ،وﺟـ ـ ــﺎء ت ﻫــﺬه
اﻟـﻤـﻜــﺎﺳــﺐ ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﻗــﺪﻣــﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﺣ ــﻮل ﺧﻄﻄﻬﺎ ﻹﻃ ــﻼق +Disney
وﻫﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﺒﺮ
ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
وﺷـ ـﻬ ــﺪ ﻳـ ـ ــﻮم اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ــﺔ إﻋـ ــﻼن
ﺟـ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻣـ ـﻴـ ـﺸـ ـﻴـ ـﻐ ــﺎن اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺮار
ﻣــﺆ ﺷــﺮ ﻫــﺎ ﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻲ
ﻗﺮاءﺗﻪ اﻷوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى 96.9
ﻧﻘﻄﺔ ﻟﺸﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﺠﺎري ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ  98.4ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟﺸﻬﺮ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ً
ﺳ ـﻴ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﻮن أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗـﺤـﻠـﻴــﻞ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺒﻴﻌﺎت ﻗﻄﺎع
اﻹﺳـﻜــﺎن وﻗـﻄــﺎع اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ إﺻﺪارﻫﻤﺎ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻ ــﻮرة
أوﺿ ـ ـ ــﺢ ﺣ ـ ــﻮل وﺿ ـ ــﻊ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.

ﻧ ـﺠ ـﺤــﺖ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز أول اﺧﺘﺒﺎر
ﻟـﺘـﺴــﻮﻳــﺔ اﻷوراق اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻋﺒﺮ
اﻟﺤﺪود ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ »ﺑﻠﻮك
ﺗﺸﻴﻦ« ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺗﻢ
اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻧﺠﺎح ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺧﻼل ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﺠﻬﺎت اﻹﻳ ــﺪاع اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي اﻟــﺬي
أﻗـ ـﻴ ــﻢ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻐ ــﺮب ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺎم
ﺑـ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر ﻧـ ـﺤ ــﻮ  ٩٠ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺟﻬﺔ اﻹﻳﺪاع
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﺴﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ.
ً
وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻹﻧﺠﺎز اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ
ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ
ﻟ ـﺘ ـﻜ ــﻮن ﺳ ـﺒ ــﺎﻗ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل،
وﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪاول اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﺗـ ـﻌـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ــﻮﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ »ﺑﻠﻮك ﺗﺸﻴﻦ«
ﻣــﻊ دوﻟــﺔ أﺧــﺮى ﻫــﻲ اﻷوﻟ ــﻰ ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺗــﻢ اﺧﺘﺒﺎر
اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ
اﻻﺧ ـﺘ ـﻴــﺎرﻳــﺔ ﺑـﻨـﺠــﺎح ﺑـﻴــﻦ ﺟﻬﺔ
اﻹﻳـ ـ ــﺪاع اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ﻓ ــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻣ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ وﻣﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻐ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﻦ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ أﻧ ـﻈ ـﻤــﺔ
ﺷﺮﻛﺔ »ﺗﺎﺗﺎ« اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻓﻀﻞ
ﻣﺰودي أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎص واﻹﻳﺪاع
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺑ ـ ـﻬـ ــﺬه اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ ،أﻋـ ــﺮب
اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻛــﺔ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻘــﺎﺻــﺔ ﺧ ـﻠ ــﺪون
اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ ،ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺎدة »ﺑﺄن
ﻧـﻜــﻮن أول ﺟـﻬــﺔ إﻳـ ــﺪاع ﻣــﺮﻛــﺰي
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﺗـﻨـﺠــﺢ ﻓ ــﻲ اﺧـﺘـﺒــﺎر
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ﻣ ــﻦ ﻫـ ــﺬه اﻟـ ـﻨ ــﻮع ﻋﺒﺮ
اﻟـ ـﺤ ــﺪود ،ﻓـﻤـﻨــﺬ ﺑـ ــﺪأت اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة
وﺿﻌﺖ ﻧﺼﺐ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟــﺬي ﻳﺨﺪم
ﺗـﻄــﻮر ﺳ ــﻮق اﻟ ـﻤــﺎل ﻓــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ،
اﻟﺬي ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ أﺣﺪ أرﻛﺎﻧﻪ
اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻣـﻨــﺬ ﻋ ــﺎم  1986ﻟــﺬا
ً
ﻓــﺈﻧـﻨــﺎ ﻧـﺴـﻌــﻰ دوﻣ ـ ــﺎ ﻻﻛـﺘـﺸــﺎف
ﻛ ـ ــﻞ ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺎ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت ،وﺑ ـﺤ ــﺚ إﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ

ﺧﻠﺪون اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ

ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘ ــﻪ ﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـ ـﺨـ ــﺪم أﻋـ ـﻤ ــﺎل
وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم«.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻄـ ـﺒ ــﺎﺋ ــﻲ أن
إﺣـ ـ ـ ـ ــﺪى اﻟ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺰ اﻷﺳـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ اﻟﺘﻲ
وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻮ أن ﺗﻜﻮن
ً
دوﻣ ـ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣـﻘــﺪﻣــﺔ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ،
»ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دورﻧﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل
ا ﻟـﻜــﻮ ﻳـﺘــﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺑﺤﺜﻨﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ »ﺑﻠﻮك ﺗﺸﻴﻦ«
ﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـ ـﺨـ ــﺪم ﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ أﻋ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻨ ــﺎ
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ذات
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ«.
وﻟ ـﻔ ــﺖ إﻟـ ــﻰ أن »ﻫ ـ ــﺬا اﻟـﺴـﺒــﻖ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ ﻟﻠﻔﺨﺮ ﻛﺸﺮﻛﺔ
ﺗ ـﻤ ـﺜ ــﻞ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻓــﻞ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻳﻌﻜﺲ ﻣﺪى اﻟﺘﻄﻮر
اﻟ ـ ـﺤ ـ ــﺎﺻ ـ ــﻞ ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﺳـ ـ ـ ــﻮق اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎل
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ و ﻗــﺪر ﺗــﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ
ﻛـ ــﻞ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﻓـ ــﻲ أﺳـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ«.

١٤
اﻗﺘﺼﺎد
»ﻏﻠﻮﺑﻞ« :ﺗﻮﻇﻴﻒ رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ أﺻﻮل ﺳﺎﺋﻠﺔ وﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
دلبلا
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ﺻﺮﺧﻮه :ﻧﺘﻄﻠﻊ ﻹﻧﻬﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ »ﻛﺎﻣﻜﻮ« ﺑﻨﺠﺎح
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻤﺪرة
ﻟﻠﺮﺳﻮم
ﺗﻤﺜﻞ ٪٧٧
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻹﻳﺮادات

اﻟﺮﺑﻴﻊ

ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻗﺮت
ﻋﺪم ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح
ﻋﻦ 2018

أﻛ ــﺪ رﺋ ـﻴــﺲ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺷ ـ ـ ــﺮ ﻛ ـ ـ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﺖ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ »ﻏﻠﻮﺑﻞ«
ﻓﻴﺼﻞ ﺻﺮﺧﻮه ﻗﻮة وﺳﻼﻣﺔ
اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺔ ،ﻷﻧــﻪ
ـﺎل ﻣـ ــﻦ اﻟـ ــﺪﻳـ ــﻮن وﺑ ـﺤ ـﻘــﻮق
ﺧـ ـ ـ ٍ
ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺗﺒﻠﻎ  64.4ﻣﻠﻴﻮن
دﻳ ـﻨــﺎر ،وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﻟـﺘــﺰاﻣــﺎت
ً
اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ  12.4ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ﺑـ ـﺸـ ـﻜ ــﻞ أﺳـ ـ ــﺎﺳـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺰاﻣـ ــﺎت
ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻣﻐﻄﺎة ﺑﺄرﺻﺪة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻔﻮق
 2.3ﻣﺮة ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺻـ ـ ـ ـ ــﺮﺧـ ـ ـ ـ ــﻮه أﻣـ ـ ـ ـ ــﺎم
ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ أﺛ ـﻨــﺎء ﻋﻘﺪ
ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ا ﻟـﻌـﻤــﻮ ﻣـﻴــﺔ ،أ ﻣ ــﺲ،
إن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺘﻮاﺻﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أرﺑـ ــﺎح ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟ ـﺴــﺎدﺳــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ واﻟﺘﻮﺗﺮ
اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ ذات ﻣ ـﺨــﺎﻃــﺮ
ﻣ ـﺘ ــﺪﻧ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـﻬ ــﺪف إﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ
وﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء.
وأﺿ ــﺎف أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻘﻘﺖ
ً
ﺧ ــﻼل  2018أرﺑ ــﺎﺣ ــﺎ ﺻــﺎﻓـﻴــﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  4.6ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑـ ـ ــﺄرﺑـ ـ ــﺎح ﺑ ـﻠ ـﻐ ــﺖ  2.5ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن
دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ﻓـ ــﻲ  ،2017ﻓـ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ
ﺑـﻠــﻎ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ اﻹﻳـ ـ ــﺮادات 14.2
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻃﻔﻴﻒ
ﻋﻦ  2017ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻹﻳﺮادات
ﻣ ــﻦ اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻤ ــﺪرة ﻟـﻠــﺮﺳــﻮم
)إدارة اﻷﺻﻮل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(
 11ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وأوﺿ ـ ــﺢ أﻧ ــﻪ ﻳ ـﺘــﻢ ﺗــﻮﻇـﻴــﻒ
رأس اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎل ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻣـﺘـﺤـﻔــﻆ
ﻓـ ــﻲ أﺻ ـ ـ ــﻮل ﺳ ــﺎﺋ ـﻠ ــﺔ وأﺻـ ـ ــﻮل
ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧــﻼل ،2018

ً
ﺻﺮﺧﻮه ﻣﺘﺮﺋﺴﺎ »اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ«
ً
ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟــﻰ أﻧــﻪ »ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻨﺎ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ــﻮاﻓ ـ ـﻘـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻫ ـﻤ ـﻴــﻦ
واﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ،أﻧـﻬـﻴـﻨــﺎ
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺗـ ــﻮزﻳـ ــﻊ  7.5ﻣــﻼﻳ ـﻴــﻦ
ً
د ﻳ ـﻨــﺎر ﻧ ـﻘــﺪا ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﺨﻔﻴﺾ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻦ  57ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر إﻟﻰ 49.5
ً
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ«.
وذﻛــﺮ أن ﻋﺎم  2018ﺻﺎدف
ً
ذﻛـ ـ ــﺮى ﻣـ ـ ــﺮور  20ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻘﻄﺔ
ﺗﺤﻮل رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﺳ ـﺘ ـﺤــﻮاذ ﻣﺴﺎﻫﻢ
اﺳ ـ ـﺘـ ــﺮاﺗ ـ ـﻴ ـ ـﺠـ ــﻲ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺣ ـﺼ ــﺔ
اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ راس اﻟﻤﺎل ،وﻛﺎن
ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻷداء اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮارد
اﻟـﺒـﺸــﺮﻳــﺔ اﻟـﻔـﻀــﻞ ﻓــﻲ اﻫـﺘـﻤــﺎم
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻷﻃ ــﺮاف اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

واﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ
ﺣﺼﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
وﺑ ـﻴ ــﻦ أﻧـ ــﻪ ﺑ ـﻌــﺪ ﻣ ـﻔــﺎوﺿــﺎت
وﻣ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻗ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎت ﻣـ ـ ـ ــﻊ ﻋـ ـ ـ ـ ــﺪد ﻣ ــﻦ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ اﻟـﻤـﺤـﺘـﻤـﻠـﻴــﻦ ﺗﻢ
ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ  2018ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺷﺮاء ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ »إن ﺳﻲ إﺗﺶ
ﻓـﻨـﺘـﺸــﺮز« اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻤـﺜــﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ
أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ  50ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ
وﺷــﺮﻛــﺔ »ﻛــﺎﻣ ـﻜــﻮ« ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر،
ً
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن »ﻛﺎﻣﻜﻮ« ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
أﻧ ـ ـﻬ ـ ــﺖ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺳـ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ 2018
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻓﻲ »ﻏﻠﻮﺑﻞ« ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ أﻛﺒﺮ
ﻣﺴﺎﻫﻢ ﺑﺎﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﺣــﻮاﻟــﻲ 70
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ رأﺳ ـﻤــﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑـﻬــﺪف دﻣ ــﺞ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﻴﻦ،
ﻹﻧـﺸــﺎء واﺣ ــﺪ ﻣــﻦ أﻛـﺒــﺮ وأﻗــﻮى
وأﻛـ ـﺜ ــﺮ اﻟ ـﻜ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت ﻓــﺎﻋ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ
ﻗـ ـ ـﻄ ـ ــﺎع ﺧـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎت اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻫــﻲ إدارة اﻷﺻــﻮل

واﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺜـ ـ ـﻤ ـ ــﺎرات اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ
واﻟـ ــﻮﺳـ ــﺎﻃـ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ،ﺑـﺤـﻴــﺚ
ﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﻮن »ﻛ ـ ــﺎﻣـ ـ ـﻜ ـ ــﻮ« اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ
اﻟ ـ ــﺪاﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺔ وﻏ ـ ـﻠـ ــﻮﺑـ ــﻞ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ
اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ.
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺻ ـ ـ ــﺮﺧ ـ ـ ــﻮه ،إﻧـ ـ ـ ــﻪ ﻣ ـﻨــﺬ
ذﻟــﻚ اﻟـﺤـﻴــﻦ ،ﺗﻌﻤﻞ ﻓــﺮق ﻣــﻦ ﻛﻼ
اﻟـﺸــﺮﻛـﺘـﻴــﻦ ﺑـﺸـﻜــﻞ وﺛ ـﻴــﻖ ﻟﺨﻠﻖ
ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻣ ــﻊ اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
واﻟﻌﻤﻼء ،وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ذﻟﻚ،
ﺗ ـﻘــﺪﻣــﺖ »ﻏ ـﻠ ــﻮﺑ ــﻞ« ﻣ ــﻊ »ﻛــﺎﻣ ـﻜــﻮ«
ﺑ ـﻄ ـﻠــﺐ ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ أﺳـ ــﻮاق
اﻟـﻤــﺎل ﺑﻨﻴﺔ اﻟــﺪﻣــﺞ ،وﺗــﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ،
ﻛـﻤــﺎ ﺗ ــﻢ اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎب ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة
ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018ﻟﻴﻌﻜﺲ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
وﺗ ـ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ـ ــﺮق إﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬ ـ ــﻮد
اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

واﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ 2.5
ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ﻟـﺘـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ 9.6
ﻣﻼﻳﻴﻦ.
وأﻋـ ــﺮب ﻋ ــﻦ »اﻟـﺘـﻄـﻠــﻊ ﻹﻧـﻬــﺎء
ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻻﻧ ـ ـ ـ ــﺪﻣ ـ ـ ـ ــﺎج ﺑـ ـﻨـ ـﺠ ــﺎح،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ
ﻋ ـﻤــﻼﺋ ـﻨــﺎ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻓـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ
وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺣﻠﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣ ـﺘ ـﻨ ــﻮﻋ ــﺔ ﺗ ـﺴ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓـ ــﻲ ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ
وﺗ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺛ ـ ـ ــﺮوات ﻋ ـﻤــﻼﺋ ـﻨ ــﺎ ﻓــﻲ
ﺑﻴﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ وﻣﻠﻴﺌﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت«.

أﻧﺸﻄﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،اﺳﺘﻌﺮض اﻟﺮﺋﻴﺲ
ا ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺳﻠﻴﻤﺎن
ً
ً
اﻟ ــﺮﺑ ـﻴ ــﻊ ﻋ ــﺮﺿ ــﺎ ﺗـﻔـﺼـﻴـﻠـﻴــﺎ ﻋﻦ
أداء  2018اﻟـ ــﺬي ﻳ ـﻌــﺪ اﻣ ـﺘ ــﺪادا
ﻟﺨﻤﺲ ﺳـﻨــﻮات ﻣــﻦ اﻹﻧـﺠــﺎزات
واﻷرﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎح ،ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـ ــﺮﻏ ـ ــﻢ ﻣــﻦ

ً
اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي :ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﻳﺤﺪده ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﺗﻘﻨﻴﺎ
»اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻮﺑﻴﺎن اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻻﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء«
أﻛﺪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﻨﻚ »ﺑﻮﺑﻴﺎن«
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي أن اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓــﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﻔﺮض
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت أﻣﺎم اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺳﻴﺤﺪد ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻣﺪى اﻟﻘﺪرة
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻌ ــﺎب اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ــﺮات اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺔ
واﻟ ــﺪﺧ ــﻮل ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ ﻣــﻊ اﻟـﻘــﺎدﻣـﻴــﻦ اﻟـﺠــﺪد
ﻟﻠﺴﻮق.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﻳ ـ ـﺠـ ــﺮي ،وﻓـ ـ ــﻖ ﺑ ـ ـﻴـ ــﺎن ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ
ﻟﻠﺒﻨﻚ أﻣ ــﺲ ،ﺧ ــﻼل ﻣـﺤــﺎﺿــﺮة ﺷ ــﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ« «SEAMLESSاﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ ،اﻟ ــﺬي ﻋـﻘــﺪ ﻓﻲ
دﺑ ــﻲ ،إن ﻗﻀﻴﺔ اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ ﻫــﻲ ﻗـﺒــﻮل اﻟـﺘـﻐـﻴــﺮات،
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻣﺪى
ﻣــﻮاﻛ ـﺒ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻟ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﻌ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء ﻧ ـﺤ ــﻮ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت واﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ أﺳ ـ ــﺮع وأﻛ ـﺜــﺮ
ﻣﻼءﻣﺔ.
وأوﺿــﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻤﻼء ﻻ ﺗﺰال
ﺗـﺴـﻴـﻄــﺮ ﻋـﻠـﻴـﻬــﻢ اﻟ ـﺼ ــﻮرة اﻟــﺬﻫـﻨـﻴــﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎن )اﻟﻔﺮع( اﻟﺬي ﻻ ﺑﺪ
أن ﻳﺬﻫﺒﻮا اﻟﻴﻪ ﻹﻧﻬﺎء ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ،ﺣﺘﻰ أن أﺣﺪث
دراﺳﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ » «IPSOSاﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أﺷﺎرت إﻟﻰ
أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  70ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻳﺤﺪدون
اﺧﺘﻴﺎراﺗﻬﻢ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ أﺳ ــﺎس ﻗــﺎﻋــﺪة ﻓﺮوﻋﻪ
وﻣﺪى اﻧﺘﺸﺎره.
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ وﻣﻌﺮض » «SEAMLESSاﻷﻛﺒﺮ
ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻣﻦ

أﻛﺒﺮ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء
ﻋـﻠــﻰ اﻷﻣ ــﻦ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ واﻟ ــﺬﻛ ــﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
واﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت واﻟﺒﻠﻮك ﺗﺸﻴﻦ واﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ،
وﺷﻬﺪ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﻀﻮر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  15أﻟﻒ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧ ـﺤــﺎء اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ،و400
ﻣﺘﺤﺪث ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ وﻣ ـﺨ ـﺘ ـﺒــﺮات ﻫ ــﺎرﻓ ــﺎرد
ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر وﻣﺮﻛﺰ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ  50ﺷــﺮﻛــﺔ ﻧــﺎﺷـﺌــﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻐﻴﺮة.

ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ؟
أﺷـ ــﺎر اﻟ ـﺘــﻮﻳ ـﺠــﺮي إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﺳـﻴـﺘــﻮﺟــﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻨﻮك اﻟـﺒــﺪء ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣﻦ
اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺎت اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻧﺠﺎز اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ دون اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺒﺸﺮي ،اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻔﺎرق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻴﺰﻫﻢ.
وأﺿ ـ ــﺎف أﻧ ــﻪ »ﺳ ـﺘ ـﺘــﺎح اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻷدوات
واﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
اﻟـﻤـﻤـﻴــﺰة اﻟـﻤـﺼـﻤـﻤــﺔ ﻟـﻜــﻞ ﻋـﻤـﻴــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺴــﺎﺣــﺔ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ا ﺳـﺘـﺨــﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻤﺪى  NFCأو اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﺧﻮل أو اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ

اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺮف أن ﻟﺪﻳﻪ
اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎر ،ﻓﺤﺘﻰ وإن ﻛﺎن ﻣﻦ ﻋﺸﺎق
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ
ً
زﻳﺎرة اﻟﻔﺮع واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻤﺎﻣﺎ«.

* اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ً
اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﻋـﺒــﺮ اﻟــﻮﺟــﻪ أو اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﺎت اﻟـﻤــﺮﺋـﻴــﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ«.
وأﻛﺪ اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي أن اﻟﺒﻨﻮك ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ
اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﻮازﻧ ــﺔ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺸـﻜــﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﻔﺮوع
ً
وﺑـﻴــﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺿــﺎرﺑــﺎ اﻟـﻤـﺜــﺎل ﺑﺒﻨﻚ
ﺑ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺎن ،اﻟـ ــﺬي اﺳ ـﺘ ـﻄــﺎع أن ﻳـﺤـﻘــﻖ اﻟـﻤـﻌــﺎدﻟــﺔ
ً
اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ّاﻟﺘﻮﺳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟ ـﻔ ــﺮوع ،وﺑـﻴــﻦ ﺿ ــﺦ اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات
ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼـ ــﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،
ﺛـ ــﻢ زﻳـ ـ ـ ــﺎدة ﺷ ــﺮﻳـ ـﺤ ــﺔ ﻋـ ـﻤ ــﻼﺋ ــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣ ـﻴــﻦ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ »ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗ ـﻀ ــﻊ اﻟ ـﺨ ـﻴ ــﺎرﻳ ــﻦ ﺑ ـﻴ ــﻦ ﻳــﺪ

وﻋ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎون ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻮك وﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت
اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ ،أﻓـ ــﺎد اﻟ ـﺘــﻮﻳ ـﺠــﺮي ﺑ ــﻮﺟ ــﻮب« أن
ﺗﺘﻌﺎون ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻮك
ﺑ ـﺼــﻮرة أﻛ ـﺒــﺮ ،واﺳ ـﺘ ـﻐــﻼل ﺧـﺒــﺮاﺗـﻬـ ـ ــﺎ ﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
اﻷﻓﻜــﺎر إﻟﻰ واﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮس وﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت
اﻟﻌﻤﻼء وﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ«.
وأﺿــﺎف أن »ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻋﻤﻞ ﻃــﻮال اﻟﻔﺘﺮة
اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎﻻت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋــﺎت ﻣــﻊ اﻟﺘﺮوﻳﺞ
ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ واﻗﻊ
ﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴ ـﺘــﻪ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ أﻧ ـﻬــﺎ
ﻓﺮﺻﺔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﻮاﻫﺐ واﻹﺑﺪاﻋﺎت اﻟﺸﺎﺑﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ«.
وﻟـﻔــﺖ إﻟــﻰ أﻧــﻪ وﻛـﺠــﺰء ﻣــﻦ اﻟــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ،
ً
ً
أﺑ ــﺪى ﺑـﻨــﻚ ﺑــﻮﺑـﻴــﺎن اﻫـﺘـﻤــﺎﻣــﺎ ﻛـﺒـﻴــﺮا ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر
واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
إدارة اﻟﺸﺮاﻛﺎت واﻻﺑﺘﻜﺎر.

اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻟـﻤـﻠـﻴـﺌــﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت ﺟـ ـ ــﺮاء اﻟ ـﺘ ــﻮﺗ ــﺮات
اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻧـﺨـﻔــﺎض اﻟﻔﻮاﺋﺾ
ً
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻣﺤﻠﻴﺎ
ﻋـ ـ ــﻼوة ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ
ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
وأﻛ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ــﺮﺑ ـ ـﻴـ ــﻊ أن اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ
ﺣــﺎﻓـﻈــﺖ ﻋـﻠــﻰ ﺟ ــﻮدة إﻳــﺮاداﺗـﻬــﺎ
ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ ﺗــﺮﻛــﺰ
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻷﻧ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺔ اﻷﺳ ـ ــﺎﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪرة ﻟـ ـﻠ ــﺮﺳ ــﻮم ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻀــﻢ
إدارة اﻷﺻـ ــﻮل واﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟــﻮﺳــﺎﻃــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ إﻳﺮادات اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ اﻟ ـﻤــﺪرة ﻟـﻠــﺮﺳــﻮم 77
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳــﺮادات
ﺑﻤﺒﻠﻎ  11ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ اﻹﻳـ ـ ـ ـ ــﺮادات ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺮﺳ ــﻮم
واﻟﻌﻤﻮﻻت  9.6ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر أي
ﻧﺴﺒﺔ  68ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻹﻳﺮادات.
وﺑ ـﻴــﻦ أن إدارة اﻷﺻ ـ ــﻮل ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﺎ واﺻ ـﻠ ــﺖ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ أداء
ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎدﻳﻖ واﻟﻤﺤﺎﻓﻆ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ
اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ وﺗ ـﻔــﻮق أداء اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ
ﻣ ــﻦ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎدﻳــﻖ ﻋـﻠــﻰ أداء
ﻣــﺆﺷــﺮات اﻟﻘﻴﺎس واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ اﺳﺘﺤﻮذ ﻓﺮﻳﻖ
إدارة اﻷﺻــﻮل اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺠﺎح
ﻋـﻠــﻰ ﻋ ـﻘــﺎر ﻓ ــﻲ أوروﺑ ـ ــﺎ وﺗﻤﻜﻦ
ﺑـ ـﻨـ ـﺠ ــﺎح ﻣ ـ ــﻦ إﺗـ ـ ـﻤ ـ ــﺎم ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ـﺘــﻲ
ﺗﺨﺎرج ﻣﻦ ﻋﻘﺎرﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎ أداء
ً
ﺟﻴﺪا ﻟﻠﻌﻤﻼء.
وﺣﻮل إدارة أﺻﻮل اﻟﻤﻠﻜﻴﺎت
اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ،أوﺿ ـ ـ ــﺢ اﻟ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﻊ أن
ﺟﻬﻮد اﻟﻔﺮﻳﻖ أدت إﻟــﻰ إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ

ﺑﻬﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧـﻄــﻮات ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻨﻤﻮ
ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻧﺠﺢ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎرج ﻣـ ــﻦ  3ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت،
وﺑﺈﺗﻤﺎم ﻫﺬه اﻟﺘﺨﺎرﺟﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ
ّ
ﺑﻨﺠﺎح وﺗﺴﻠﻢ ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ،ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻣﻦ ﺗﻮزﻳﻊ  132.6ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻓﻲ  2018ﻣﻨﻬﺎ  67ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق ﻏﻠﻮﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ
ً
ا ﻟ ـ ـﻜـ ــﺎ ﻣـ ــﻞ و 65.6ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮ ﻧ ــﺎ ﻣــﻦ
ﺻـﻨــﺪوق »ﺟــﻲ إم إف إي« ،ﻣﻤﺎ
ﻳـ ـﺠـ ـﻌ ــﻞ ﻏ ـ ـﻠـ ــﻮﺑـ ــﻞ إﺣـ ـ ـ ـ ــﺪى أﻛـ ـﺒ ــﺮ
ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ
وزﻋ ــﺖ ﻣـﺒــﺎﻟــﻎ ﻧـﻘــﺪﻳــﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎم .2018
وذﻛﺮ اﻟﺮﺑﻴﻊ أن »اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺬل
ً
ﺟ ـﻬ ــﻮدا ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ أﻋـﻤــﺎل
اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت،
ﻣ ـﻤ ــﺎ أدى إﻟـ ـ ــﻰ ارﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﺎع ﺣـﺼــﺔ
اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﺴــﻮﻗـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺳ ــﻮاق
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ،وﺳــﺎﻫــﻢ ﻗﻄﺎع
اﻟ ــﻮﺳ ــﺎﻃ ــﺔ ﺑ ـﻤ ـﺒ ـﻠــﻎ  1.3ﻣـﻠـﻴــﻮن
دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات.

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻓ ـﻘــﺖ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻲ )ﻏ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﻮﺑـ ـ ـ ــﻞ( اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ
ﻋ ـ ـﻘـ ــﺪت،أﻣـ ــﺲ ،ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﺣ ـﻀــﻮر
 80.9ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﻋ ــﺪم ﺗــﻮزﻳــﻊ أرﺑ ــﺎح
ﻧ ـ ـﻘـ ــﺪﻳـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018
واﺳﺘﻘﻄﺎع ﻧﺴﺒﺔ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ اﻷرﺑ ــﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺗﺨﺼﺺ
ﻟﺤﺴﺎب اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﺟـﺒــﺎري
وﻧ ـ ـﺴ ـ ـﺒ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺛـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ ﻟـ ـﺤـ ـﺴ ــﺎب
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

»اﻟﺨﻠﻴﺞ« ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺪاﻧﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ
أﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﻚ
اﻟ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺞ ﺳ ـ ـﺤـ ــﺐ
اﻟ ـ ــﺪاﻧ ـ ــﺔ اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮﻋ ــﻲ،
أ ﻣ ـ ـ ــﺲ اﻷول ،ﺣـﻴــﺚ
أﻋ ـﻠ ــﻦ ﺧ ــﻼﻟ ــﻪ أﺳ ـﻤــﺎء
اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰﻳ ــﻦ اﻟـﺨـﻤـﺴــﺔ
ﻣــﻦ  7إﻟــﻰ  11اﻟﺠﺎري
ﺑـ ـ ـﺠ ـ ــﻮاﺋ ـ ــﺰ ﻧ ـ ـﻘـ ــﺪﻳـ ــﺔ ﻗـ ـﻴـ ـﻤ ــﺔ ﻛــﻞ
ً
ﻣﻨﻬﺎ  1000دﻳ ـﻨــﺎر ،أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ،
واﻟ ـ ـﻔـ ــﺎﺋـ ــﺰون ﻫ ـ ــﻢ :دﻻل ﺧـﻠـﻴــﻞ
اﻟﺼﺎﻳﻎ ،ﻗﺎﺳﻢ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﻨﺰي،
ﺣﺒﻴﺒﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﺎﻟﻢ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﻌﺼﻔﻮر ،وﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻔﻠﺢ اﻟﺠﺪي.
وﻳـ ـﺠ ــﺮي »اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ــﺞ« ﺳﺤﺐ
اﻟـ ــﺪاﻧـ ــﺔ رﺑـ ــﻊ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮي اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﺋﺰة ،اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
 250.000دﻳـﻨــﺎر ﻓــﻲ  26ﻳﻮﻧﻴﻮ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ،ﻳ ـﻠ ـﻴ ــﻪ اﻟ ـﺴ ـﺤ ــﺐ رﺑ ــﻊ
اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ  25ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 2019ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟـ ــﺎﺋـ ــﺰة ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬــﺎ
 500.000دﻳﻨﺎر.
أﻣﺎ اﻟﺴﺤﺐ اﻷﺧﻴﺮ ،ﻓﺴﻴﻘﺎم
ﻓﻲ  16ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2020وﺳﻴﺘﺨﻠﻠﻪ
ﺗـﺘــﻮﻳــﺞ ﻣـﻠـﻴــﻮﻧـﻴــﺮ اﻟ ــﺪاﻧ ــﺔ ﻟـﻌــﺎم
 ،2019اﻟـ ـ ــﺬي ﺳ ـﻴ ـﺤ ـﺼــﻞ ﻋـﻠــﻰ
ﺟﺎﺋﺰة ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

وﻳ ـﺸ ـﺠــﻊ »اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ــﺞ« ﻋـﻤــﻼء
اﻟﺪاﻧﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻓﺮص ﻓﻮزﻫﻢ
ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳ ــﺎدة اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ
ﻳ ـﺘ ــﻢ إﻳـ ــﺪاﻋ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎب،
ﺑ ـ ــﺎﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ــﺪام ﺧـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺔ اﻟـ ــﺪﻓـ ــﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻋـﺒــﺮ ﻣــﻮﻗــﻊ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ
وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﻮﻓ ــﺮ ﺣـ ـﺴ ــﺎب اﻟ ــﺪاﻧ ــﺔ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
ﻟـﻌـﻤــﻼﺋــﻪ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺧــﺪﻣــﺔ »ﺑﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺪاﻧﺔ ﻟﻺﻳﺪاع اﻟﺤﺼﺮي« ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﻨﺢ ﻋﻤﻼء اﻟﺪاﻧﺔ ُﺣﺮﻳﺔ إﻳﺪاع
اﻟﻨﻘﻮد ﻓــﻲ أي وﻗــﺖ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﻢ،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ﺧــﺪﻣــﺔ »اﻟﺤﺎﺳﺒﺔ«
اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﺎﺣ ــﺔ ﻋـ ـﺒ ــﺮ ﻣـ ــﻮﻗـ ــﻊ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻬﻮاﺗﻒ
ﱢ
اﻟﺬﻛﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻋﻤﻼء اﻟﺪاﻧﺔ
ﻣﻦ اﺣﺘﺴﺎب ﻓﺮﺻﻬﻢ ﻟﻠﻔﻮز ﻓﻲ
ﺳﺤﻮﺑﺎت اﻟﺪاﻧﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ،رﺑﻊ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.

»اﻟﺘﺠﺎري« و»ﺑﺮﻗﺎن« و»اﻟﻤﺘﺤﺪ« ﺗﺮﻋﻰ » «KBAو»«Night Run

ﻣﺸﺎرﻛﺔ »اﻟﺘﺠﺎري« ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎق
رﻋــﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻤﺎراﺛﻮن
اﻟﻠﻴﻠﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ  Night Runاﻟﺬي ﻧﻈﻤﻪ اﺗﺤﺎد
ﻣﺼﺎرف اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﻣــﺮوج .وﺟــﺎء ت
رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺪث ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ دﻋــﻢ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻷﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ
واﻟـﺸـﺒــﺎﺑـﻴــﺔ ،وﺗ ـﻌــﺰز ﺷـﻐــﻒ اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴـﻴــﻦ ﻣﻊ
إﺗــﺎﺣــﺔ اﻟـﻔــﺮﺻــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺼـﻌـﻴــﺪﻳــﻦ اﻟ ـﻔ ــﺮدي واﻟـﺠـﻤــﺎﻋــﻲ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻮك وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻗﺎﻟﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ أﻣﺎﻧﻲ
اﻟـ ــﻮرع» :ﻳـﺴــﺮﻧــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺠــﺎري أن ﻧـﻜــﻮن أﺣــﺪ
اﻟﺮﻋﺎة ﻟﻤﺎراﺛﻮن  KBA Nightاﻟﺬي ﺿﻢ ﻋﺪدا
ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛـﻴــﻦ واﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺎت ،وﻛــﺎن
ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺣﺪث رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻫﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
ﺑــﺄﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻤ ــﺎرﺳ ــﺔ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺔ ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ إﻟــﻰ

 ...وﻣﺸﺎرﻛﺔ »ﺑﺮﻗﺎن«
اﻟﺠﻤﻴﻊ ودورﻫﺎ ﻓﻲ وﻗﺎﻳﺔ اﻟﺠﺴﻢ ﻣﻦ أﻣﺮاض
اﻟﺴﻜﺮ وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﻨﺔ«.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻮرع إﻟﻰ أن »اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﻮﻟﻲ أﻫﻤﻴﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺪﻋﻢ ورﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﺑﻞ وﻳﺸﺠﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧــﻮاﻋـﻬــﺎ
ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر اﻟـﺘــﻮﻋـﻴــﺔ ﺑــﺄﻫـﻤـﻴــﺔ اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ﻟﺨﻠﻖ
ﺧﺎل ﻣﻦ اﻷﻣــﺮاض .وﻗﺎﻟﺖ إن
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﺤﻲ ٍ
اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻪ ﺑﺎع ﻃﻮﻳﻞ وﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺎﻓﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻛﻞ أوﺟﻪ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺪﻋﻢ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ
ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﺗﺤﺎد ﻣﺼﺎرف اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت اﻟــﺮﻳــﺎﺿ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ
اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف
ﻓﺌﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻟﻴﺎﻗﺘﻬﻢ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ،
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا رﻳﺎﺿﻴﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ أو ﻣﺒﺘﺪﺋﻴﻦ،
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎﺋﻼت.

اﺧﺘﺘﻢ ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن ،أﺧﻴﺮا ،رﻋﺎﻳﺘﻪ ﻟﺴﺒﺎق
اﺗ ـﺤ ــﺎد ﻣ ـﺼ ــﺎرف اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـﻠـﻴـﻠــﻲ ﻟﻠﺠﺮي
) (Night Runﻟﻤﺴﺎﻓﺔ  5ﻛﻢ.
وﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،إﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ
ﺗﺤﺪ
ﻓـﺌــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ
ٍ
رﻳﺎﺿﻲ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻜﺲ رؤﻳــﺔ »ﺑﺮﻗﺎن«
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﺻﺤﺔ
وﺳﻌﺎدة ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
وﺷﻬﺪ اﻟﺴﺒﺎق ،اﻟﺬي اﺳﺘﻀﺎﻓﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻣ ــﺮوج ،اﻫـﺘـﻤــﺎﻣــﺎ ﻛـﺒـﻴــﺮا وﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ،
ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﻄﺐ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺮﺻﻮا ﻋﻠﻰ إﻛﻤﺎﻟﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
واﻧ ـﻄــﻼﻗــﺎ ﻣــﻦ أﻫـ ــﺪاف اﻟ ـﺴ ـﺒــﺎق ،اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺼﺤﺔ ورﻓﺎه اﻷﻓﺮاد ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم،
ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ذﻛﻮر وإﻧﺎث ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ.
وﻓــﻲ إﻃــﺎر ﺳﻌﻴﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻋﻼﻣﺘﻪ

 ...وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎق
اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
واﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ،واﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺘﻘﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل إﺛ ــﺮاء اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴــﺮات اﻹﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ ،ﻳﺄﺗﻲ
دﻋﻢ »ﺑﺮﻗﺎن« ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
اﻟﻤﺆﺛﺮة اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ أﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎة
اﻟﺠﻤﻴﻊ.
وﺗ ـﻨــﺪرج ﻫــﺬه اﻟـﻤـﺒــﺎدرة ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
»ﺑ ـ ـ ـ ــﺮﻗ ـ ـ ـ ــﺎن« اﻻﺟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻋ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﺤـ ــﺖ ﻋ ـ ـﻨـ ــﻮان
ً
») «ENGAGEﻣﻌﺎ ﻟﻨﻜﻮن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ( ،اﻟﻬﺎدف
إﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﻬﻤﺔ
واﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴـﺘــﻪ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ ،ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل دﻋــﻢ
اﻟﻤﺒﺎدرات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ً
وﻳﺄﺗﻲ ﻧﻬﺞ ﺣﻤﻠﺔ » «ENGAGEﺗﻤﺎﺷﻴﺎ
ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺒﻨﻚ ،ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ
راﺋﺪة ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺴﺠﻢ أﺳﻠﻮب ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﻣﻊ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

أﻋـ ـﻠ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ اﻷﻫ ـ ـﻠـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪ ،ﻓــﻲ
إﻃـ ــﺎر ﺑــﺮﻧــﺎﻣ ـﺠــﻪ اﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰ ﻟـﻠـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ ﺳﺒﺎق
اﺗـﺤــﺎد ﻣـﺼــﺎرف اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻠﻴﻠﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
» ،«KBA Night Runاﻟﻤﻘﺎم ﻓﻲ  13أﺑﺮﻳﻞ
اﻟﺠﺎري ،ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ  5ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ
ﻣﺮوج ،ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر ».«Ready Set Glow
وﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﺪف ﻫ ــﺬه اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـﺸـﺒــﺎب
واﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎت ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻔ ـﺌ ــﺎت اﻟـﻌـﻤــﺮﻳــﺔ
ﺿﻤﻦ أي ﻣﺴﺘﻮى ﻣــﻦ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ،
ﺑﻬﺪف إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ واﻻﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم ﺑﺎﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻻﺗﺒﺎع ﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎة ﺻﺤﻲ.
وأﻓ ـ ـ ـ ــﺎدت اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮة اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـﺤـﻤــﺎﻳــﺔ
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺆوﻟـ ــﺔ ﻋ ـ ــﻦ ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪ ﺳ ـﺤــﺮ دﺷـ ـﺘ ــﻲ» :ﻧ ـﺤ ــﻦ ﺳ ـﻌــﺪاء
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻌﺎم

اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺒﺎدر دوﻣﺎ
ﻟــﻺﺳـﻬــﺎم ﻓــﻲ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرات ذات
اﻟ ـﻤــﺮدود اﻹﻳـﺠــﺎﺑــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﺻـﺤــﺔ اﻷﻓ ــﺮاد
وﻟﻴﺎﻗﺘﻬﻢ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ روح
اﻟﻔﺮﻳﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ،ﺳﻮاء
ﻛــﺎﻧــﻮا أﻓ ــﺮادا أو ﺟـﻬــﺎت داﻋ ـﻤــﺔ« ،ﻣﺆﻛﺪة
أن اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻛـ ــﺎن ﺳ ـﺒــﺎﻗــﺎ ﻟ ــﺪﻋ ــﻢ اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ
واﻻﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم ﺑﻨﺸﺮ اﻟــﻮﻋــﻲ اﻟـﺼـﺤــﻲ ﺑﻴﻦ
أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة.
وأﻋﺮﺑﺖ دﺷﺘﻲ ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻫﺎ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر
ﺣـﻤــﺪ اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎوي اﻷﻣ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻻﺗـﺤــﺎد
ﻣﺼﺎرف اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻛﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﻟﻬﺬه
اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرة اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﺪة ،ﻣـﻄــﺎﻟـﺒــﺔ
ﺑـﻀــﺮورة اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫــﺬا اﻟﺴﺒﺎق
ﻋــﺎﻣــﺎ ﺑ ـﻌــﺪ ﻋـ ــﺎم ،ﻟـﻴـﺼـﺒــﺢ رﺳ ــﺎﻟ ــﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ
ﻟﻜﻞ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ.

١٥
اﻟﺼﻘﺮ :ارﺗﻔﺎع أرﺑﺎح »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻳﺪﻋﻤﻪ ﻧﻤﻮ
ﻗﻮي ﻓﻲ اﻹﻗﺮاض وإدارة ﺣﺼﻴﻔﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
دلبلا
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اﻗﺘﺼﺎد

ّ
»ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﻮن ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﻨﺎ ﺑﺘﺴﺎرع وﺗﻴﺮة إﺳﻨﺎد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ«
أﻛﺪ اﻟﺼﻘﺮ ،ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ ﻗﻨﺎة
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻘﻮة
ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻛﺒﺮ ﺣﺠﻤﻬﺎ
واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ
ﻟﺘﻜﻮن أﻛﺒﺮ
ً
ﺧﻄﻂ اﻹﻧﻔﺎق ،ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮات ﻋﺮﻳﻘﺔ
وﻛﺒﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻤﻼءة
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.

»اﻟﻮﻃﻨﻲ«
اﻷﻛﺜﺮ
دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
ﺑﻔﻀﻞ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ
وﺧﺪﻣﺎﺗﻪ
اﻟﻤﻤﻴﺰة
وﺑﺼﻤﺘﻪ
ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق
اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻗ ـ ــﺎل اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي
ﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﺑ ـ ـﻨـ ــﻚ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ ،ﻋ ـ ـﺼـ ــﺎم اﻟ ـﺼ ـﻘ ــﺮ،
ﻓ ــﻲ ﻟـﻘــﺎﺋــﻪ ﻣ ــﻊ ﻗ ـﻨــﺎة اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ
أن ﻧـﻤــﻮ أرﺑـ ــﺎح ﺑـﻨــﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﺗـﺴـﺘـﻨــﺪ إﻟ ــﻰ أﺳــﺲ
ﺻﻠﺒﺔ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻨﻮﻳﻊ
ﻣ ـﺼ ــﺎدر اﻟ ــﺪﺧ ــﻞ واﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل
رﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ،واﻟﺘﻲ
ﺗ ـﻨ ـﻌ ـﻜــﺲ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻋـﻠــﻰ
ﺗ ـﻄ ــﻮر ﺧ ــﺪﻣ ــﺎﺗ ــﻪ اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰة ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺠـﻌــﻞ ﻣﻦ
»اﻟـ ـ ــﻮﻃ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻲ« اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻚ اﻷﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ
دﻳـﻨــﺎﻣـﻴـﻜـﻴــﺔ ﺑـﻔـﻀــﻞ اﻟـﺘـﻄــﻮر
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻪ وﺑﺼﻤﺔ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق
اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻘـ ــﺮ إﻟ ـ ـ ــﻰ أن
»اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ« واﺻـ ـ ــﻞ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ
ﻧ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ ﻣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻗ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
ا ﻟ ـ ــﺮ ﺑ ـ ــﻊ اﻷول ﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ،2019
ً
ﺣـﻴــﺚ ﺣـﻘــﻖ أرﺑ ــﺎﺣ ــﺎ ﺻﺎﻓﻴﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  170.7ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳـﻨــﺎر،
ﺑـﻨـﻤــﻮ ﺳ ـﻨــﻮي ﺑـﻠـﻐــﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ
 15.1ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟــﻰ
أن اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻷرﺑــﺎح ﻳﻌﻜﺲ
ﺻﻼﺑﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ
واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ اﻟــﺮاﻣـﻴــﺔ إﻟﻰ
ﺗــﺮﺳـﻴــﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟ ــﺮاﺋ ــﺪة ﻓﻲ
اﻟ ـﺴــﻮق اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ،ﺑــﺎﻟـﺘــﺰاﻣــﻦ
ﻣــﻊ ﻣــﻮاﺻ ـﻠــﺔ ﺗــﻮﺳـﻌــﺔ ﻧﻄﺎق
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ
ﻣ ـ ــﻦ ﺗ ـ ـﻨـ ــﻮع ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر أرﺑ ـ ـ ــﺎح
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻳﻀﻤﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وذ ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ أن »ا ﻟ ـ ـ ــﻮ ﻃـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻲ«
ﻳـﻌـﺘـﻤــﺪ ﻓ ــﻲ ﻧ ـﻤــﻮه ﺑــﺎﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ
ﻋﻠﻰ اﻹﻳ ـ ــﺮادات ﻣــﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﺔ ،ﺣﻴﺚ
ارﺗ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻊ ﺻ ـ ــﺎﻓ ـ ــﻲ اﻹﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮادات
اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﻚ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ
 5.7ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ أﺳ ــﺎس
ﺳﻨﻮي ،ﻟﻴﺒﻠﻎ  225.6ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﻤﺖ اﻟﻘﺮوض
وﺗﺴﻠﻴﻔﺎت ا ﻟـﻌـﻤــﻼء  8.1ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ أﺳ ـ ــﺎس ﺳ ـﻨــﻮي،

ﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﻞ إ ﻟ ـ ـ ــﻰ  16.0ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎرا
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻛﺬﻟﻚ
ﻧﻤﺖ وداﺋ ــﻊ اﻟﻌﻤﻼء  2.8ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ أﺳ ـ ــﺎس ﺳ ـﻨــﻮي،
ﻟﺘﺒﻠﻎ  14.7ﻣﻠﻴﺎرا.
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺑـ ـ ّـﻴـ ــﻦ أن اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻟﻬﺎ دور ﻛﺒﻴﺮ
ﻓ ـ ــﻲ دﻋـ ـ ــﻢ اﻷرﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺎح وﺗ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﻞ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ
ﻣـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟ ـﻔــﺮوع
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻧﺤﻮ  25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ
أرﺑ ــﺎح اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ
اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻛﻤﺎ
ﺷ ـﻬــﺪ ﺑ ـﻨــﻚ ﺑ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺎن ،اﻟ ـ ــﺬراع
ً
اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻤﻮا
ً
ﻣﺘﺴﺎرﻋﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻧﻤﺖ أرﺑــﺎح
اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ــﺰﻳـ ــﺪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ 16
ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ،2019
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ.
وأ ﻛ ــﺪ أن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧـﻤــﻮ ﻓﻲ
رﺑ ـﺤ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﻳـ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﻦ ﻣــﻊ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﻮدة
أﺻﻮل ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ورﺳﻤﻠﺔ ﻗﻮﻳﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس
اﻟـ ـﻤ ــﺎل  16.9ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،ﺑﻤﺎ
ﻳﻔﻮق اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،
ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ ﺑـ ـ ـﻠـ ـ ـﻐ ـ ــﺖ ﻧـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ
اﻟـﻘــﺮوض اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة  1.51ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ إﻟــﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ 206.8
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
وﺣﻮل اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻟـ ـﻌ ــﺎم  ،2019ﻗـ ـ ــﺎل ا ﻟ ـﺼ ـﻘ ــﺮ:
»ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﻮن ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ،
وﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻲ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻗ ــﻮة،
ً
ﻧ ـ ـ ـﻈـ ـ ــﺮا ﻟ ـ ــﺰﺧ ـ ــﻢ ﻣ ـ ـﺘـ ــﻮﻗـ ــﻊ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺘـﻨـﻤــﻮﻳــﺔ ﺧــﻼل
اﻟﻌﺎم ،وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ وﺗﺤﻔﻴﺰﻫﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻧ ـﻤــﻮ اﻻﺋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎن ،ﺣﻴﺚ
ﻛــﺎ ﻧــﺖ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻻ

ﺗﺰال اﻟﻤﺤﺮك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاض ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى
اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﺨ ــﺎص اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ،
إذ أ ﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺪت ا ﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﻜ ـ ــﻮ ﻣ ـ ــﺔ ﻓ ــﻲ
ﻣـﻨــﺎﺳـﺒــﺎت ﻋــﺪﻳــﺪة اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ
ﺑﺨﻄﻄﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻹﻧﻔﺎق
دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ،وﺧﻴﺮ
ٍ
ذﻟـ ــﻚ ارﺗـ ـﻔ ــﺎع ﺣ ـﺠــﻢ اﻹﻧ ـﻔ ــﺎق
اﻟ ـ ــﺮأﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻲ ﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ــﻮازﻧ ـ ــﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ«.
وﻋـﺒــﺮ اﻟﺼﻘﺮ ﻋــﻦ ﺗﻔﺎؤﻟﻪ
ﺗﺠﺎه وﺗﻴﺮة إﺳﻨﺎد وﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ،
ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻫﻮ
ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ
إﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
وﻫ ـﻨ ــﺎ ﻳ ـﺒ ــﺮز دور ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﺄﻛﺒﺮ
ﻗﻮى داﻋﻤﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺮﺟﻤﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻄﻬﺎ ﻧﺤﻮ
ﻛ ــﻮ ﻳ ــﺖ ﺟ ــﺪ ﻳ ــﺪة  2035ﻋﻠﻰ
أرض اﻟﻮاﻗﻊ.
وأ ﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ أن ﻣـ ـ ـﺠـ ـ ـﻤ ـ ــﻮ ﻋ ـ ــﺔ
»اﻟـ ـ ــﻮﻃ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻲ« ﺗـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰ ﺑـ ـﻘ ــﻮة
ﻣـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺰﻫـ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﻲ وﻛ ـ ـﺒـ ــﺮ
ﺣـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎ واﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮارﻫـ ـ ــﺎ،
ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻳــﺆﻫ ـﻠ ـﻬــﺎ ﻟ ـﺘ ـﻜ ــﻮن أﻛ ـﺒــﺮ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻦ ﻣـ ـ ــﻦ ﺧ ـﻄــﻂ
اﻹﻧ ـ ـﻔـ ــﺎق ،ﻧ ـﻈ ــﺮا ﻟ ـﻤــﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺑ ـ ــﻪ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ﺑ ـ ــﻪ ﻣ ـ ــﻦ ﺧـ ـﺒ ــﺮات
ﻋﺮﻳﻘﺔ وﻛﺒﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
واﻟ ـ ـﻤـ ــﻼء ة اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ وﺗ ــﻮاﻓ ــﺮ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.

اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ
ﻗـ ــﺎل اﻟ ـﺼ ـﻘــﺮ إﻧ ـﻨ ــﺎ ﻧﺴﻌﻰ
ﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ »اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ«
إﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻻﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﻣـ ــﻦ
اﻧﺘﺸﺎرﻧﺎ اﻟﻮاﺳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ ﺗـﻌـﺘـﻤــﺪ ﻋﻠﻰ
ﻧـﻤــﻮ اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺳ ــﻮاق
اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻧـﻌـﻤــﻞ ﺑﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻜﺎﻧﺘﻨﺎ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق

اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺬراع اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ )ﺑﻨﻚ
ﺑﻮﺑﻴﺎن( ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺳﻮاق
ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻛﺄﺳﻮاق
رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻧﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ،وﻧﺴﻌﻰ
إﻟ ــﻰ اﻟـﺘــﻮﺳــﻊ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ
ﻫﻨﺎك.
وأﺷ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ــﻰ أن اﻟـ ـﺴ ــﻮق
اﻟـﻤـﺼــﺮي ﻳﻌﺪ ﻣــﻦ اﻷﺳ ــﻮاق
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـﻨــﺎ،
واﻟـ ــﻮﺟـ ــﻮد ﺑــﺄﻛ ـﺒــﺮ اﻻﺳ ـ ــﻮاق
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﻄ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺣ ـﻴ ــﺚ
ﻋـ ــﺪد اﻟ ـﺴ ـﻜ ــﺎن ﻳ ـﻌــﺪ وﺟـ ــﻮدا
اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺎ ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟــﻰ
اﺳﺘﻬﺪاف اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻗﻠﺔ
ﺗ ـﻜــﺎﻟ ـﻴــﻒ اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ ،إﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟﻰ إﻣﻜﺎن اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳﻮاق
اﻟـﺘــﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ »اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ«،
ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ
ﻣﻜﺎﻧﺔ رﻳﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
واﻟﺪوﻟﻲ.
وأو ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أن ﻫ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎك
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻔــﺮص اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ
ﻋـ ـﺒ ــﺮ ﻛـ ــﺎﻓـ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت ﻓــﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي )اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ،
اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺎت ،اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺮوﻋـ ــﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ( ،وأن
ً
»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﺨﻄﻮ ﻗﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ا ﻟـﻤـﺴــﺎر اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ
ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﺴــﻮق اﻟـﻤـﺼــﺮي ﻣــﻦ ﺧــﻼل
اﺳﺘﻬﺪاف ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮص.
وأﻛﺪ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
زﻳﺎدة ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟ ـﺴــﻮق اﻟـﻤـﺼــﺮي ﺧــﻼل
اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ،ﺑــﺎﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ
ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻷﻓﺮاد واﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺧـﺒــﺮات اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ
ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﺣ ـﻠ ــﻮل ﺗـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺔ
راﺋﺪة.
وﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺻـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق
اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻌ ـ ــﻮدي ،ﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺼـ ـﻘ ــﺮ:
»ﻧ ـﺴ ـﻌــﻰ إﻟـ ــﻰ زﻳـ ـ ــﺎدة ﻗــﺎﻋــﺪة

ﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻼﺋ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﻮق
اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺳﺮاع
ﺑــﻮﺗ ـﻴــﺮة ﻧ ـﻤــﻮ أﻋ ـﻤ ــﺎل ﺷــﺮﻛــﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹدارة اﻟـﺜــﺮوات ﻓﻲ
ﻇ ـ ــﻞ رؤﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻔـ ــﺮص ﻧ ـﻤــﻮ
ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة ﻓـ ــﻲ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع«،
ﻟﻨﻀﻴﻒ ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﺪأﻧﺎه
ﻣ ـ ــﻦ ﺗ ــﻮﺳـ ـﻌ ــﺔ ﺧ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻌ ــﺎم
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ ،واﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺷ ـﻬ ــﺪت
زﻳ ـ ــﺎدة ﻋ ــﺪد اﻟـ ـﻔ ــﺮوع ﻟﺘﺼﻞ
إﻟﻰ .3
وﻛـ ـ ـ ـ ــﺬﻟـ ـ ـ ـ ــﻚ ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﻮق
اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺔ ،ﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺼـ ـﻘ ــﺮ:
»ﻧ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻰ إﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﻔ ـ ــﺎظ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻜــﺎﻧ ـﺘ ـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮق
اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﺣ ـ ـﻴـ ــﺚ ﻗ ـﻤ ـﻨــﺎ
ﺑﺘﺪﺷﻴﻦ »اﻟﻮﻃﻨﻲ – ﻓﺮﻧﺴﺎ«،
ﻓ ــﻲ إﻃـ ــﺎر ﺧـﻄــﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻟﺨﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،واﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻘﻴﺎم
ﺑ ـ ـ ـ ــﺪوره ﻓ ـ ــﻲ دﻋـ ـ ــﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎدل
اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ أوروﺑــﺎ ودول
ﻣـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮق اﻷوﺳـ ـ ـ ــﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ«.

اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ

اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻨ ـ ــﻚ رﺣ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﻮل
اﻟـ ــﺮﻗ ـ ـﻤـ ــﻲ ،أﻛـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﺼـ ـﻘ ــﺮ أن
اﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻨ ــﻮﻟـــﻮﺟـ ـﻴ ــﺎ رﺳـ ـﺨ ــﺖ
ﻣ ـ ـﻜـ ــﺎﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺻـ ـ ـ ـ ــﺪارة
اﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ
اﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮﻓـ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺨ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﻧـ ـ ـﻈ ـ ــﺮا إﻟـ ــﻰ
ارﺗـﻔــﺎع ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺿﻤﻦ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب
اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،2018ﻓﺈن اﻟﺒﻨﻚ ﺳﻴﻮاﺻﻞ
ﺟﻬﻮده ﻧﺤﻮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﻮل اﻟ ــﺮﻗ ـﻤ ــﻲ ﻟـﺘــﺄﻣـﻴــﻦ
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ،ﻣﺸﻴﺮة
إﻟﻰ أن ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻳــﺆﻣــﻦ ﺑـ ــﺄن اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ
ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ
ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﻘ ـ ــﺮ أن
ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟ ـﺘ ـﺤــﻮل اﻟــﺮﻗـﻤــﻲ
اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﺠﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺘﻌﺪد
اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎﻋـ ــﺎت وﻳ ـ ـﺸ ـ ـﻤـ ــﻞ ﻛــﻞ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻢ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ ،و ﻛــﺬ ﻟــﻚ اﻟﺨﺒﺮة
واﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺮص اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻧ ـﻘــﺪﻣ ـﻬــﺎ
ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ.

ً
اﻟﺒﺤﺮ :ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ اﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أﺳﺲ ﺻﻠﺒﺔ
وﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻨﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﻓﻮارق ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻨﺎ
وﻓ ـ ـ ــﻲ إﻃ ـ ـ ـ ــﺎر اﺳـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻤ ــﺎل

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« أﻛﺒﺮ
اﻟﺪاﻋﻤﻴﻦ ﻟﺮؤﻳﺔ
»ﻛﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪة
 «2035ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺨﻄﻂ
ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ

ﻧﻤﻮ رﺑﺤﻴﺔ
اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺘﺰاﻣﻦ
ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ
ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﺟﻮدة اﻷﺻﻮل
واﻟﺤﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

»ﻧﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺨﻄﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ«
ذﻛﺮت ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺷﻴﺨﺔ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ
ﻗﻨﺎة »ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ« أن »اﻟﻮﻃﻨﻲ«
واﺻﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل ،إذ
ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس
٪١٦.٩
ً
 ،٢٠١٩ﻣﺘﺠﺎوزا اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.

ﻗﺎﻟﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺷﻴﺨﺔ اﻟﺒﺤﺮ» ،إن اﻟﺒﻨﻚ واﺻﻞ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻷول ﻣــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم  2019ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺻــﺎﻓــﻲ أرﺑ ــﺎح
ﺑﻠﻐﺖ  107.7ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر وﺑﻨﻤﻮ ﺳﻨﻮي ﺑﻠﻐﺖ
ﻧﺴﺒﺘﻪ  15.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ«.
وأوﺿ ـ ـﺤ ـ ــﺖ اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻘ ــﺎﺑ ـﻠ ــﺔ ﻣـ ــﻊ ﻗ ـﻨ ــﺎة
»ﺑ ـﻠ ــﻮﻣ ـﺒ ــﺮغ« أن ﻧ ـﻤــﻮ ﺻ ــﺎﻓ ــﻲ أرﺑ ـ ــﺎح اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻓﻲ
ً
ً
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ  2019ﺟــﺎء ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ أﺳــﺎﺳــﺎ ﻣﻦ
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻮي ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻗــﺮاض ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﺼﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ
إدارة اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ّ
ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ.
وأﺿــﺎﻓــﺖ أن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺳﺠﻞ
زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  5.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺒﻠﻮﻏﻪ  225.6ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﺴﻦ اﻹﻳﺮادات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ اﻟﻨﻤﻮ
ً
اﻟـﻤـﻄــﺮد ﻷﻧـﺸـﻄــﺔ اﻹﻗ ـ ــﺮاض ،ﻣـﻤــﺎ ﻳــﺆﻛــﺪ ﻣـﺠــﺪدا
اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ
ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ.
وذﻛ ــﺮت أن اﻟ ـﻘــﺮوض واﻟـﺘـﺴـﻠـﻴـﻔــﺎت ﻧـﻤــﺖ ﻓﻲ
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﺑﻨﺤﻮ ﺑﻠﻎ  8.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ 16
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﺘﺘﺨﻄﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت واﺗﺠﺎﻫﺎت
اﻟـﻨـﻤــﻮ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟـﻤـﺼــﺮﻓــﻲ ﻛ ـﻜــﻞ ،ﻣـﺒـﻴـﻨــﺔ أن
اﻟﻮداﺋﻊ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺤﻮ  2.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ
اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺒﻠﻎ  14.7ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.
ً
وأﺷﺎرت اﻟﺒﺤﺮ إﻟﻰ أن »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﺳﺠﻞ ﻧﻤﻮا
ً
ﺟﻴﺪا ﻷﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2019إذ ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات  1.59ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺎﺋﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ  14.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺖ أن اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ واﺻ ـ ـ ــﻞ اﻟـ ـﺤـ ـﻔ ــﺎظ ﻋـﻠــﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل ،إذ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل
ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل  16.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس
ً
 ،2019ﻣﺘﺠﺎوزا اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة إ ﻟــﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ أﺳــﻮاق اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ
ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت رﺳﻤﻠﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺪﻋﻢ
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

زﻳﺎدة ﺣﺼﺔ
»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻓﻲ
ﺑﻮﺑﻴﺎن إذا ﻣﺎ
أﺗﻴﺤﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺣﺼﺔ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮ» :إن ﻧ ـﻘــﺎط ﻗــﻮﺗـﻨــﺎ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ
واﻟﻮﻗﺖ
ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ وﺿﻌﻨﺎ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﻬﻴﻤﻦ
ً
إ ﻟــﻰ ﺟــﺎ ﻧــﺐ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ ﻟﻠﺘﻨﻮﻳﻊ ،إذ ﺷﻜﻼ
ً
ً
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﻴﻦ
ﻣﻌﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ أﺳﺴﺎ ﺻﻠﺒﺔ ﻟﻨﻤﻮ
ً
رﺑﺤﻴﺘﻨﺎ وﺗﻮﺳﻌﻨﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ«.
وﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺘﻤﺮ »ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺗﻨﻮع ﻟﻤﺼﺎدر إﻳﺮاداﺗﻨﺎ ودﻋﻢ
ﻧـﻤــﻮ أرﺑــﺎﺣـﻨــﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟـﻴــﺪ ،ﻧــﻮاﺻــﻞ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ

ذاﺗــﻪ ﺗﺮﺳﻴﺦ دﻋﺎﺋﻢ وﺟﻮدﻧﺎ اﻟﻘﻮي ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣــﻦ اﻟـﻔــﺮص اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪﻫﺎ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ«.
وﺣﻮل ﻧﻴﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ زﻳﺎدة ﺣﺼﺘﻪ
ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن أﻓــﺎدت ﺑــﺄن »ذراﻋـﻨــﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ ﻣﻴﺰة وأﻓﻀﻠﻴﺔ
ً
ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ
اﻻﻫـﺘـﻤــﺎم ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ زﻳﺎدة
ﺣﺼﺘﻨﺎ إذا ﻣﺎ أﺗﻴﺤﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ واﻟﻮﻗﺖ
ً
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﻴﻦ وﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ«.

ﻓﺮص ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ
وﺗﺎﺑﻌﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ً
ﺑـﻨــﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ» :إﻧ ـﻨــﺎ ﻧﺴﺘﺸﺮف ﻓــﺮﺻــﺎ
ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ داﺧﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ
ﺳﻮﻗﻨﺎ اﻟﻤﺤﻠﻲ وأﻫــﻢ اﻷﺳــﻮاق ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ
ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﻂ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤــﻮﻳــﺔ وﻫـ ــﻮ اﻷﻣ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﺬي ﻳـﻌـﻄـﻴـﻨــﺎ ﺻ ــﻮرة
أوﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻤﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وﺑ ـﻴ ـﻨ ــﺖ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮ أﻧـ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ ﺑـﻌــﺾ
اﻟ ـﺘ ـﺒــﺎﻃــﺆ ﻓ ــﻲ ﻋـ ــﺎم  2018ﻋ ـﻠــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴــﺪ اﺳ ـﻨــﺎد
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،ﻓــﺈن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﺮة
ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺼﺤﻴﺢ.
وأﻛـ ــﺪت أن ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗـﺘـﺴــﺎرع وﺗـﻴــﺮة
إﺳﻨﺎد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ 25
ً
ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ  2.6ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺤﺘﻔﻆ
ﺑﻤﻮﻗﻌﻪ اﻟﺮﻳﺎدي ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ﻛ ــﺄﻛ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪﻳــﻦ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻔ ــﺮص
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺣﺠﻢ

اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ وﻫﻴﻤﻨﺘﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻮق ،وﻣﺎ ﻳﻨﻔﺮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺪرات وﺧﺒﺮات ﻣﻤﻴﺰة.
وﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻻﻧﺪﻣﺎﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﻚ ﺷــﺪدت ﻋﻠﻰ أن »اﻟﻮﻃﻨﻲ«
ﺳﻴﻮاﺻﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﺼﺘﻪ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ إذ ﻳﺘﻤﻴﺰ
اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻋ ــﻦ ﻣـﻨــﺎﻓـﺴـﻴــﻪ ﺑـﺘــﺮﺳـﻴــﺦ ﻋ ــﻼﻗ ــﺎت ﻗــﻮﻳــﺔ
وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣــﻊ اﻟﻌﻤﻼء إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻻﺳـﺘـﺜـﻨــﺎﺋــﻲ ﻟـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻼء وﻣ ــﺎ ﻳـﻘــﺪﻣــﻪ ﻣﻦ
اﺳـﺘـﺸــﺎرات ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﻛــﺬﻟــﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻀــﺎﻓــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳـﻘــﺪﻣـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﻻﻧ ـﺘ ـﺸــﺎر
واﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.
وأوﺿ ـﺤــﺖ أن ﻣــﻮﻗــﻊ ﺑـﻨــﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺮﻳﺎدي واﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ راﺳﺦ
وﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟــﻰ أﺳــﺲ ﺻﻠﺒﺔ ﺗﻌﻜﺴﻪ اﻟﻤﺆﺷﺮات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻋــﻦ اﻟ ـﻔــﻮارق اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻋﻦ
اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴـﻴــﻦ ،وﻳـﻌـﻤــﻞ اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻋـﻠــﻰ ﺗــﻮﺳـﻌــﺔ ﻫــﺬا
اﻟﻔﻮارق ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
ً
اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ.

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ
ً
وﻫﻴﻤﻨﺘﻨﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺷﻜﻠﺘﺎ
رﻛﻴﺰة ﻟﻨﻤﻮ رﺑﺤﻴﺘﻨﺎ ﺧﻼل
ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ رﻗﻤﻴﺔ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ

اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ ﺻﺪارة
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
وﺿﻤﻦ ﺧﻄﻄﻨﺎ ﻓﻲ
اﺳﺘﻬﺪاف ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت رﺳﻤﻠﺔ ﻗﻮﻳﺔ
ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮ ،إن اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ رﺳـﺨــﺖ
ﻣـﻜــﺎﻧـﺘـﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺻـ ــﺪارة اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ً
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﻔﺎع
ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺧﺮﻳﻄﺔ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺎم  ،2018ﻓﺈن اﻟﺒﻨﻚ
ﺳﻴﻮاﺻﻞ ﺟﻬﻮده ﻧﺤﻮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل
ا ﻟــﺮ ﻗـﻤــﻲ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن
ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺄن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻫــﻲ اﻟـﻌـﻨـﺼــﺮ اﻷﻛ ـﺜــﺮ أﻫـﻤـﻴــﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.
وأﺿــﺎﻓــﺖ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟــﺬي
ﻳﻨﺘﻬﺠﻪ اﻟﺒﻨﻚ »ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻳﺸﻤﻞ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
ﻳﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ
ﻧﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ«.
وأﻛ ــﺪت أن »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل وﺟ ــﻮدﻫ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدي ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻼء وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
ً
أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻷﺻﻮل
اﻟﻤﺪارة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹدارة اﻟﺜﺮوات«.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ ،أوﺿﺤﺖ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أداء ﻗــﻮي ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮق اﻟـﻤـﺼــﺮي ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ،
ﺳﻴﺴﻌﻰ اﻟﺒﻨﻚ إ ﻟــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣــﺎ ﺳﺠﻠﻪ ﻣــﻦ ﻧﻤﻮ
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻮق وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻳــﺮى اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻔﺮص
اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺘﻲ

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.

آﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
وﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ـﻌ ــﺮض ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻘ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ آﻓـ ـ ــﺎق اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،أﻛﺪت اﻟﺒﺤﺮ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﺧـﻔــﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻷﺧـﻴــﺮة اﻟ ـﺼــﺎدرة ﻋﻦ
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﺰزت ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ
اﻟ ــﺬي ﻳﺨﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﺗـﺠــﺎﻫــﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،إذ ﺗﺰاﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻤﺨﺎوف ﺑﺸﺄن
اﻟﺤﺮوب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺗﺒﺎﻃﺆ ﻳﻌﺼﻒ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﻟﻜﺒﺮى ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ ﺑﺪرﺟﺔ
أﻗﻞ ﺟﺮاء ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ أن أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮت ﻋﻨﺪ
ً
ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮ ﻳ ــﺎت ﻳ ـ ـﺘ ـ ــﺮاوح ﺑـ ـﻴ ــﻦ  65و  70دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ وﻫﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻘﺎرب ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎدل
ﻓــﻲ ﻣـﻴــﺰاﻧـﻴــﺎت ﺑـﻌــﺾ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدات اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ،
ﻣﺒﻴﻨﺔ أن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ ﺑــﺄداء أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي
ً
ﺳـﺠــﻞ اﺳ ـﺘ ـﻘــﺮارا ﻓــﻲ اﻵوﻧ ــﺔ اﻷﺧ ـﻴــﺮة  ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺴﺎرع اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وأﻛ ـ ــﺪت اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮ أن ﺑ ـﻘــﺎء أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﻋﻨﺪ
ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎﺗـﻬــﺎ اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻳـﻌـﻨــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار ارﺗ ـﻔــﺎع
ً
ﻣـﻌـﻨــﻮﻳــﺎت اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﺨــﺎص ﻧ ـﻈــﺮا إﻟ ــﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟ ــﺬي ﻳﺤﺪﺛﻪ أي ﺿﻌﻒ أو ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻓﻲ
ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓــﺮص اﻟﻨﻤﻮ،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻮﻗﻌﺎت
اﻟﻨﻤﻮ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎدل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد.
وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﻨﻈﻮر ﻻ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوث
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺆدي ﺑﺪوره
ً
إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ آﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﻮي
ّ
ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺘﺮات ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ
دون اﻻﺿﻄﺮار ﻻﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺻﺎرﻣﺔ.

ً
ﻧﺴﺘﺸﺮف ﻓﺮﺻﺎ ﻫﺎﺋﻠﺔ
ﻟﻠﻨﻤﻮ داﺧﻞ اﻟﺴﻮق
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰام
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ

١٦
اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﻮدي» :اﻟﺠﺰﻳﺮة« ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ وﺟﻬﺎت ﺟﺪﻳﺪة
دلبلا
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إﻃﻼق رﺣﻼت ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ أوروﺑﺎ واﻟﻬﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن وﺑﻨﻐﻼدش واﻟﺨﻠﻴﺞ
ﺟﺮاح اﻟﻨﺎﺻﺮ

ﻋﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎ
ً
وزﻋﺖ أرﺑﺎﺣﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  7ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر ﻋﻦ 2018

ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ
ﻃ ـﻴ ــﺮان اﻟ ـﺠ ــﺰﻳ ــﺮة ﻣ ـ ــﺮوان ﺑ ــﻮدي،
إن اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺗ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻓ ـ ــﻲ 2019
إﻟ ــﻰ ﻣــﻮاﺻـﻠــﺔ ﺗــﻮﺳـﻴــﻊ ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ،
واﺳـﺘـﻘـﻄــﺎب ﺷــﺮاﺋــﺢ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣﻦ
اﻟـﻌـﻤــﻼء ﻋﺒﺮ إﻃ ــﻼق رﺣ ــﻼت إﻟﻰ
وﺟﻬﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ أوروﺑﺎ،
واﻟﻬﻨﺪ ،وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،وﺑﻨﻐﻼدش،
واﻟﺨﻠﻴﺞ.
وأﺿﺎف ،ﺧﻼل اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،أﻣﺲ،
ً
ان »ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ
ﺑ ـﺘ ـﺴ ـﻠــﻢ  3ﻃـ ــﺎﺋـ ــﺮات ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣــﻦ
ﻃــﺮاز إﻳﺮﺑﺎص  ،A320neoﺿﻤﻦ
إﻃــﺎر ﺧﻄﻄﻨﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟــﻰ زﻳــﺎدة
أﺳﻄﻮﻟﻨﺎ ﻟﻴﺒﻠﻎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  20ﻃﺎﺋﺮة
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .«2022
وﺗـ ـﺤ ــﺪث ﺑـ ـ ــﻮدي ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ
ً
ﻗــﺎﺋــﻼ» :ﺷ ـﻬــﺪت ﻃ ـﻴــﺮان اﻟـﺠــﺰﻳــﺮة
ﺗـ ـ ـﻄ ـ ــﻮرات ﻣـ ـﺤ ــﻮرﻳ ــﺔ ﺧـ ـ ــﻼل ﻋ ــﺎم
ً
 ،2018ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬا ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺎ

ﺗ ـﻘــﺪﻣــﻪ ﻣ ــﻦ ﻣـﻨـﺘـﺠــﺎت وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت،
ً
ﺣ ـﻴ ــﺚ اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺰت ﻓ ــﺮﺻ ــﺎ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة،
وأﻃﻠﻘﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻨﺎ ﻣــﻦ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة«.
وﻣــﻦ أﺑ ــﺮز ﻣــﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﻛ ــﺎن اﻓـﺘـﺘــﺎح
ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺮﻛﺎب اﻟﻤﻌﺮوف
اﻟﻴﻮم ﺑﻤﺒﻨﻰ رﻛﺎب ) ،(T5اﻟﺬي ﺟﺎء
ً
ﺗـﺘــﻮﻳـﺠــﺎ ﻟـﻠـﺠـﻬــﻮد اﻟ ـﺘــﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ
ﻣ ـﻨــﺬ وﻗ ــﺖ ﻃ ــﻮﻳ ــﻞ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻛ ــﺎن ﻟﻪ
أﺛﺮ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ إﺟﺮاءات
ً
اﻟﺴﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼء اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺑــﺪء ا
ﻣ ــﻦ ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻒ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻴــﺎرات،
ً
وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﻋﺒﺮ
اﻟـﺒــﻮاﺑــﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓــﻲ ﻣﻄﺎر
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ.
ّ
ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ﻫـ ــﺬا ،ﺗﺴﻠﻤﺖ
»ﻃ ـ ـﻴـ ــﺮان اﻟـ ـﺠ ــﺰﻳ ــﺮة« أول ﻃ ــﺎﺋ ــﺮة
إﻳﺮﺑﺎص ﻣﻦ ﻃﺮاز  A320neoﺗﺼﻞ
إﻟﻰ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ ،واﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ

ً
ﺑﻮدي ﻣﺘﺮﺋﺴﺎ »اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ«
ﻃﻠﺒﻴﺔ ﺗـﺸـﻤــﻞ أرﺑ ــﻊ ﻃ ــﺎﺋ ــﺮات ﻣﻦ
اﻟﻄﺮاز ﻧﻔﺴﻪ.
ّ
وﺗ ـﻤ ــﻜ ــﻦ ﻃـ ــﺎﺋـ ــﺮات A320neo
ﻣــﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ﻋـ ــﻦ ﺗ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﺋـ ــﺮة ،ﺑـﻔـﻀــﻞ
اﻟـﺘـﺤــﺪﻳـﺜــﺎت ﻓــﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻲ

ﺗﺤﻘﻴﻖ »اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ« ﻋﻦ »اﻟﻤﻨﻄﺎد« ﻟﻢ ﻳﺪن اﻟﺸﺮﻛﺔ
أﻛﺪ ﺑﻮدي ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻦ وزارة
اﻟﺪﻓﺎع ﺑﺤﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑـ  300ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر،
ً
ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ان اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻹدارة
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻄـﻴــﺮان اﻟ ـﻤــﺪﻧــﻲ ،ﺑ ـﺸــﺄن ﺣــﺎدﺛــﺔ
اﻟﻤﻨﻄﺎد ،ﻟﻢ ﻳﺪن ﻃﻴﺮان اﻟﺠﺰﻳﺮة ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﻧـ ـ ــﻮه إﻟـ ــﻰ أن ﻋـ ــﺪد اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻓ ــﺮﻳ ــﻦ ﺑـﻠــﻎ
ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﻦ ،أي ﺑــﺎر ﺗـﻔــﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  46.4ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة ذاﺗ ـﻬ ــﺎ ﻣ ــﻦ  ،2017ﻛﻤﺎ
وﺻﻠﻨﺎ اﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ راﻛﺐ ،وﺑﺪأﻧﺎ ﻧﺸﻜﻞ

ﺛﻘﻼ اﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻄﻠﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟــﻰ ﺗﻮﺳﻌﺔ
اﻛﺒﺮ ﻓﻲ  2019ﻓﻲ »ﻃﻴﺮان اﻟﺠﺰﻳﺮة« ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
ً
اﻧــﻪ ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻄﺎرﻧﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
ان اﻟـ  6أﺷﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﻓﺘﺘﺎح
ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ  2019ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻻﻛ ـﺒ ــﺮ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻄــﺎر ،وﺳـﻨـﻨـﺘـﻈــﺮ اﻟـﻨـﺘــﺎﺋــﺞ
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـ ــﺬي ﺳﻴﻌﻜﺴﻬﺎ ﻋـﻠــﻰ »ﻃ ـﻴــﺮان
اﻟﺠﺰﻳﺮة«.
وﻗ ــﺎل ان »وﺟـﻬــﺎﺗـﻨــﺎ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﺗﺘﻄﻠﺐ

ان ﻳـﻜــﻮن اﺳـﻄــﻮﻟـﻨــﺎ داﺋ ـﻤــﺎ ﺣــﺪﻳـﺜــﺎ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ اﻻن اﻟﻰ ﻃﺎﺋﺮات  ،A320neoواي
ﻃﺎﺋﺮات ﺟﺪﻳﺪة ﻻﺳﻄﻮل اﻟﺠﺰﻳﺮة ﺳﺘﻜﻮن
ً
ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟـﻄــﺮاز« ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ان اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﺷﻐﻒ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻔﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪا ،وﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻤﻄﺎر ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ زاد ﺣﺠﻢ اﻟﺮﻛﺎب ﻓﻲ ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻛـﻠــﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  8ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ اﻟـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ،
وﻃﻴﺮان اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻫﻲ اﻟﺪاﻓﻊ اﻻﻛﺒﺮ ﻟﺰﻳﺎدة
ﺣﺠﻢ اﻟﺮﻛﺎب ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﺗﻌﺰز أداء ﻫﺬه اﻟﻄﺎﺋﺮة ذات اﻟﻤﻤﺮ
اﻟﻮاﺣﺪ ،وﺗﺰﻳﺪ ﻧﻄﺎق اﻟﻄﻴﺮان ﺑﻤﺎ
ﻳﻘﺎرب  6.5ﺳﺎﻋﺎت ﻟﺘﺨﺪم ﺧﻄﻂ
إﻃــﻼق رﺣــﻼت ﺟــﺪﻳــﺪة .وﺗﺨﻄﻂ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ إﻟ ــﻰ ﺑ ــﺪء رﺣــﻼﺗ ـﻬــﺎ إﻟــﻰ
ﻣ ـﻄ ــﺎر ﻏ ــﺎﺗ ــﻮﻳ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﻟ ـﻨ ــﺪن ﺧــﻼل
.2019
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻮﺟﻬﺎت،
واﺻـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ ﺗ ــﻮﺳـ ـﻌـ ـﻬ ــﺎ
ﺑ ــﺈﻃ ــﻼق  4ﺧ ـﻄ ــﻮط ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة إﻟــﻰ
اﻟﻬﻨﺪ ،وﻋﻠﻰ وﺟــﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ إﻟﻰ
ﻛﻮﺗﺸﻲ ،وأﺣﻤﺪ آﺑﺎد ،وﻣﻮﻣﺒﺎي،
وﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ ،وذﻟﻚ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ
اﻟ ـﻬ ـﻨ ــﺪﻳ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻌ ــﺪ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻘ ــﺎرب
ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﻣـﻘـﻴــﻢ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻛﻤﺎ
ﺑﺪأت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺗﺴﻴﻴﺮ
رﺣﻼت إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﻮرﺟﻴﺔ
ﺗﺒﻠﻴﺴﻲ واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة.
وأﺷﺎر ﺑﻮدي إﻟﻰ أن إﻃﻼق ﻫﺬه
ّ
اﻟــﺮﺣــﻼت اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﻣــﻜــﻦ »ﻃـﻴــﺮان
اﻟ ـﺠــﺰﻳــﺮة« ﻣــﻦ زﻳ ــﺎدة ﻣـﻌــﺪل ﻋــﺪد
اﻟ ــﺮﺣ ــﻼت إﻟ ــﻰ وﺟ ـﻬ ــﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،ﻟﺘﺮﺑﻂ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻬﻨﺪ ﺑﻮﺟﻬﺎت ﻓﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ودول ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ أﺧﺮى،
ً
ﺧﺎﺻﺔ ﻗﻄﺮ.
وﻗــﺎل» :اﻟـﻴــﻮم ،ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺧﺪﻣﺎت
»ﻃ ـﻴ ــﺮان اﻟ ـﺠــﺰﻳــﺮة« ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ
ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﺳﻔﺮﻫﻢ
وإﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻌﻜﺲ ﻛﺬﻟﻚ ،ﺑﻞ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﻮﺳﻊ ﻧﺸﺎط اﻟﻨﻘﻞ
اﻟـ ـﺠ ــﻮي ﺿ ـﻤــﻦ ﺷـﺒـﻜـﺘـﻬــﺎ ﻟﺘﻨﻘﻞ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﺳﻔﺮﻫﻢ إﻟﻰ
وﺟـﻬـﺘـﻬــﻢ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋـﻴــﺔ ﻋـﺒــﺮ رﺑﻄﻬﻢ
ﺑـﻤــﺮﻛــﺰﻫــﺎ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ .وﺳــﺎﻫــﻢ ﻫــﺬا
اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺑﻂ
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي ﻣﻦ  3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻓــﻲ  2017إﻟ ــﻰ  18ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ .«2018
وراﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻖ ﻫـ ـ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﺳ ـ ـﻌـ ــﺎت
واﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎت ﺗ ـ ـﻨـ ــﻮﻳـ ــﻊ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎدر
ّ
اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ واﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ
اﻹﻳﺮادات
زادت ﺑﻨﺴﺒﺔ  40.8ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ
 ،2017وﻗﺎل ﺑﻮدي »وزﻋﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ً
أرﺑ ــﺎﺣ ــﺎ ﻧ ـﻘــﺪﻳــﺔ إﺟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 84ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ﻓ ــﻲ اﻟـﺴـﻨــﻮات
اﻟﺨﻤﺲ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ  2013إﻟﻰ .«2018
وﻋـ ــﻦ أﺑ ـ ــﺮز اﻟ ـﻨ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،2018
ً
ً
ﺳﺠﻠﺖ ﻧﻤﻮا ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 46.4
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓــﻲ أﻋ ــﺪاد اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ،
ً
وﻧـ ـﻤ ــﻮا ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  45.5ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
ﻓﻲ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﱠ
اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
وﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑ ــﺎح
 8.7ﻣ ــﻼ ﻳ ـﻴ ــﻦ دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﻓ ــﻲ ،2018
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ 6.7
ً
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،آﺧــﺬا ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷﺣﺪاث اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺘﻜﺮرة اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم،
وﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺮﻛﺎب،
اﻟﺬي ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ،2018
واﻟــﺬي ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ.
وأو ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أن اﻹ ﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮادات

اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻠـﻴــﺔ ﺑـﻠـﻐــﺖ  82.4ﻣﻠﻴﻮن
دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،وارﺗ ـﻔ ــﺎﻋ ــﺎ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ 45.5
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة ذاﺗ ـﻬ ــﺎ ﻣﻦ
 ،2017ﻛﻤﺎ ان اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ـ ﱠـﺪﻟ ــﺔ 8.8 :ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ دﻳـ ـﻨ ــﺎر،
ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  13.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ
اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ  ،2017ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﱠ
اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
ﺑﻠﻐﺖ اﻷرﺑ ــﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ
ﻧﺤﻮ  8.7ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،ﺑﺎرﺗﻔﺎع
ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.7ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋــﻦ اﻟﻔﺘﺮة
ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ  2017ﻳﻀﺎف ﻟﻸرﺑﺎح
اﻟـﺼــﺎﻓـﻴــﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟـﻤـﻌـ ﱠـﺪﻟــﺔ
ﻗﻴﻤﺔ  2ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
أﺣ ـ ــﺪاث ﻏ ـﻴــﺮ ﻣـﻨـﺘـﻈـﻤــﺔ وﺧـﺴــﺎﺋــﺮ
ّ
ﺗ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻌ ــﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت
ﺗ ـﺸ ـﻐ ـﻴــﻞ ﻣ ــﺮاﻓ ــﻖ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻟـﻴـﺒـﻠــﻎ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟــﺮﺑــﺢ  6.7ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
ﻓﻲ  ،2018ﻛﻤﺎ ان ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام
أﺳ ـﻄــﻮل اﻟ ـﻄــﺎﺋــﺮات  13.6ﺳــﺎﻋــﺔ،
ﺑــﺎرﺗـﻔــﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  24.7ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ّ
وﻣﻌﺪل
ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ،2017
إﺷﻐﺎل اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ 75.2 :ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ إﺷـﻐــﺎل  73.9ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ .2017
وواﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻖ ﻣـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﻮ »ﻃ ـ ـﻴـ ــﺮان
اﻟ ـﺠــﺰﻳــﺮة« ﻋـﻠــﻰ ﺗــﻮﺻـﻴــﺔ ﻣﺠﻠﺲ
إدارﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺑ ـﺘ ــﻮزﻳ ــﻊ أرﺑـ ـ ــﺎح ﻧـﻘــﺪﻳــﺔ
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  35ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ رأس
اﻟﻤﺎل ،أي ﺑﻮاﻗﻊ  35ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ
اﻟ ــﻮاﺣ ــﺪ ،وﺑ ـﻌــﺪ اﺳـﺘـﺒـﻌــﺎد اﺳـﻬــﻢ
اﻟ ـﺨ ــﺰﻳ ـﻨ ــﺔ ،وﺑ ـﻤ ـﺒ ـﻠ ــﻎ اﺟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ 7
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ،2018
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﺳﻬﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ أﻗــﺎﻣـﺘـﻬــﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﱢ
»أﻳﻮﻓﻲ« ﻳﻜﺮم »ﺑﻴﺘﻚ« ﻟﺪوره ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﱠ
ﻛﺮم ﻣﺆﺗﻤﺮ »أﻳﻮﻓﻲ« اﻟﺴﻨﻮي اﻟـ 17ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ،
اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
)ﺑﻴﺘﻚ( ،ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻟﻠﺪور اﻟﺒﺎرز ﻓﻲ دﻋﻢ
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
وﺗﺴﻠﻢ اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﺑﻴﺘﻚ« ،اﻟﻌﻀﻮ
اﻟـﻤـﻨـﺘــﺪب واﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟ ــ»ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ– اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ«
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﻴﻢ اﻟﺨﻴﺎط ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ
ﻳــﻮﻣـﻴــﻦ ،ﺑـﺤـﻀــﻮر ﻛــﻮﻛـﺒــﺔ ﻣــﻦ أﻫ ــﻢ ﻗ ـﻴــﺎدات اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻋـﻠـﻤــﺎء وﻓ ـﻘ ـﻬــﺎء وﻣﺼﺮﻓﻴﻴﻦ
وﺧﺒﺮاء وﻣﺤﺎﻣﻴﻦ وﻣﺤﺎﺳﺒﻴﻦ وﻛﺒﺎر ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﱡ
واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ.
وﻗــﺎل اﻟﺨﻴﺎط» :ﻳﺴﺮﻧﺎ أن ﻧﻌﻠﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻌﺎوﻧﻨﺎ
ﱢ
ﻣﻊ ﻣﺆﺗﻤﺮ أﻳﻮﻓﻲ ،اﻟﺬي ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺳﻦ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
ﺣـﻴــﺚ ﺗــﺄﺗــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺸــﺮاﻛــﺔ ﺗـﻤــﺎﺷـﻴــﺎ ﻣــﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺘﻤﺤﻮرة ﺣﻮل اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
واﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«.
وﺗ ـﻨ ــﺎول اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ ﻋ ــﺪة ﻣــﻮاﺿـﻴــﻊ ﺣـﻴــﻮﻳــﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ ،ﺿ ـﻤــﻦ 6
ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻮارﻳﺔ ،وﻫﻲ :أﻫﻤﻴﺔ إﻟﺰام اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻟـﻠـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ

اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،إﻟــﺰام اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﱢ
ﺑﺎﻟﺤﻂ ﻣﻦ ﱠ
اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺪاد اﻟﻤﺒﻜﺮ ،ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻌﻘﻮد
اﻟـﻔــﺎﺳــﺪة وأﺛ ــﺮه ﻓــﻲ اﺳـﺘـﻘــﺮار اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻼت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ،إدراج اﻟﺼﻜﻮك ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﻃﺮق
ﺗﻮﻗﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻹﺟﺎرة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ.
وﺗــﺄﺗــﻲ ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ »ﺑـﻴـﺘــﻚ« ﻓــﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻧـﻄــﻼﻗــﺎ ﻣﻦ
ﺣــﺮﺻــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ ﺻـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﺼـﻴــﺮﻓــﺔ اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ،
وﺗﺄﻛﻴﺪ دﻋﻤﻪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻜﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء
ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻬﺎ ،وﻣﻮاﻛﺒﺔ
أﺣـ ــﺪث ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت اﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ اﻟـﻤـﺤــﺎﺳـﺒـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ُ
وﻳـﻌــﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟـﺤــﺪث اﻷﻫــﻢ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟ ـﺠ ــﻮاﻧ ــﺐ اﻟ ـﺸــﺮﻋ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .وﺗﻤﺜﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﺘﺒﺎدل اﻷﻓـﻜــﺎر ﻣــﻊ ﻗــﺎدة ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ
واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻟﺨﺰي رﻋﻰ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻌﺮض اﻟﺒﻨﺎء »ﺑﻴﺘﻚ«
اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ أرض اﻟﻤﻌﺎرض
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻤﺸﺮف ﺻﺒﺎح ،أﻣﺲ،
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻌﺮض اﻟﺒﻨــﺎء »ﺑﻴﺘـﻚ«
اﻟـ ـ ــﺬي ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﻪ وﺗ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﻪ ﺷــﺮﻛــﺔ
ﻣـﻌــﺮض اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺣﺘﻰ
 20أﺑ ــﺮﻳ ــﻞ اﻟـ ـﺠ ــﺎري ﻓ ــﻲ ﺻــﺎﻟــﺔ
) (8ﺗ ـ ـﺤـ ــﺖ ر ﻋـ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ــﺔ و ﺣ ـ ـﻀـ ــﻮر
وﻛـﻴــﻞ وزارة اﻷﺷ ـﻐــﺎل ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻬـ ـ ـﻨ ـ ــﺪس ﺧـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺰي،
وﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﺎﻋ ـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ  60ﺟﻬﺔ
ﻋـ ـ ـ ــﺎرﺿـ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻤ ـ ـﺜ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎﻧ ــﻊ
وﻣــﺆﺳ ـﺴــﺎت وﺷ ــﺮﻛ ــﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ
وﻛ ـ ـ ــﻼء ﻣ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﺎت ﻋ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ذات
ﻋـ ــﻼﻗـ ــﺔ ﺑـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع ﻣـ ـ ـ ــﻮاد اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎء
وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻬﺎ.
وﻟﺒﻰ اﻟــﺪﻋــﻮة ﻟﺤﻀﻮر ﺣﻔﻞ
اﻻﻓﺘﺘﺎح ﺟﻤﻊ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل
واﻹﻋـ ـ ــﻼم ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،إﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮي وﻣﺴﺆوﻟﻲ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺮاﻋ ـﻴــﺔ واﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮض ،وﺷ ــﺎرك ﺑﺎﻻﻓﺘﺘﺎح
ً
أﻳـﻀــﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻮ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻌﺮض
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ــﻲ ﻳ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻣ ـﻬ ــﻢ
اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻛــﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟـﻨـﺼــﺎر ،واﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي ﻟـ ـﻠـ ـﺸ ــﺆون اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
واﻹدارﻳـ ـ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـﻤـ ــﻮارد اﻟـﺒـﺸــﺮﻳــﺔ
ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﺪان ،وﻣ ــﺪﻳ ــﺮة
ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

ﻋﻤﺎد اﻟﻬﺎرون

ﺑــﺎﺳـﻤــﺔ اﻟــﺪﻫ ـﻴــﻢ ،وﻣ ــﺪﻳ ــﺮ إدارة
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﺎري اﻟﻌﻴﺒﺎن،
وﻣﺪﻳﺮ ﻣﻌﺮض اﻟﺒﻨﺎء »-ﺑﻴﺘـﻚ«
ﻋـ ـﻤ ــﺎد اﻟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎرون ،إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟ ــﻰ
ﻋ ــﺪد ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺴــﺆوﻟــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرض
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﺟـ ـ ــﺎل اﻟ ــﻮﻛـ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺰي ﻓــﻲ
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮض وﺗـ ـ ـﻔـ ـ ـﻘ ـ ــﺪ أﺟـ ـﻨـ ـﺤ ــﺔ
اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎرﺿ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ وﺗ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺪث إﻟ ـ ــﻰ
ﻣـ ـ ـﺴ ـ ــﺆوﻟـ ـ ـﻴـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ واﻃـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻊ ﻋ ـﻠ ــﻰ
أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ أﺛﻨﻰ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻓـ ـﻜ ــﺮة إﻗـ ــﺎﻣـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮض،
ً
ﻣـﺸـﻴــﺪا ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟ ــﺬي ﻇﻬﺮ
ﻋـﻠـﻴــﻪ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض واﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت

اﻟ ــﺮاﻋـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ــﻪ واﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓـﻴــﻪ
واﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ.
وأﻋﺮب ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح
دورة ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ دورات ﻣﻌﺮض
اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎء »-ﺑـ ـﻴـ ـﺘ ــﻚ« ،اﻟـ ـ ــﺬي ﻳـﻠـﺒــﻲ
اﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت وﻳـ ـﺨ ــﺪم ﺷــﺮﻳ ـﺤــﺔ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴــﻦ
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻت
واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ،
ﻣ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﻔ ـﺴــﺢ اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎل وﻳـﺸـﻌــﻞ
روح اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ أﻓﻀﻞ اﻟﻌﺮوض
ً
ﺳﻌﻴﺎ ﻻﻗﺘﻨﺎص رﺿﺎ ﻋﻤﻼﺋﻬﻢ
ﻣﻦ رواد ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺮض.
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،ﻗ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻬـ ــﺎرون،
إن اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮض ﺣـ ــﺪث ﻣ ـﻤ ـﻴــﺰ ﻓﻲ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣ ـﻴ ــﺔ ﺗــﻮﻗ ـﻴ ـﺘــﻪ
وﻧ ــﻮﻋ ـﻴ ـﺘ ــﻪ وأﻫـ ـﻤـ ـﻴـ ـﺘ ــﻪ ،وﻳ ــﺄﺗ ــﻲ
ً
ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ــﻪ إﻳ ـ ـﻤـ ــﺎﻧـ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ
ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ
ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع ﻛـ ــﺄﺣـ ــﺪ اﻟـ ــﺮواﻓـ ــﺪ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد،
واﻟﺬي ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﻨﺎء
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻻت،
واﻟـ ـﻤـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪﺳـ ـﻴ ــﻦ واﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎوﻟـ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل إﺿﺎﻓﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ا ﻟــﺮا ﻏــﺐ ﻓﻲ
اﺳﺘﻜﻤﺎل أو ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎء ﺑﻴﺘﻪ
أو ﻗﺴﻴﻤﺘﻪ.

»اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ« :ﺧﺼﻢ أﻛﺒﺮ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ »اﻟﻨﺨﺒﺔ«
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﻤﻠﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻧﺨﺒﺔ »اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ« اﻵن
اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ أﻛﺒﺮ ﻓــﻲ ﻛــﻞ زﻳــﺎرة ﻟﻤﻄﻌﻢ
ﻟﻮﻧﺎ وﺑﻮﻓﻴﻪ ﻣﻄﻌﻢ ﻛﻮﺗﺸﻴﻨﺎ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ وﺷﻮﻛﻮ
ﻛﺎﻓﻴﻪ آﻧــﺪ ﻏــﺎردن ﻓﻲ ﻓﻨﺪق ﺳﻴﻤﻔﻮﻧﻲ ﺳﺘﺎﻳﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أﺣﺪ ﻓﻨﺎدق رادﻳﺴﻮن ﻛﻮﻟﻴﻜﺸﻦ ،وﻳﺼﻞ
ﱢ
اﻟﺨﺼﻢ إﻟــﻰ  40ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟــﺰوار ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺄﻟﺬ اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺴﻌﺮ أﻗﻞ.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ،أن ﻣﻄﻌﻢ ﻟﻮﻧﺎ ،اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﺠﺎﺋﺰة

أﻓﺨﺮ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻳﻘﺪم أﺷﻬﻰ اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت
اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﺟﻮاء ﺗﺘﻔﺮد ﺑﺎﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻘﺼﻮى،
ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳ ـﻘ ــﺪم ﻣـﻄـﻌــﻢ ﻛــﻮﺗـﺸـﻴـﻨــﺎ ﺑــﻮﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻣـﻤـﻴــﺰا
وﺑﻮﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻛﻞ أرﺑﻌﺎء.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ﱠـﺪم ﺷ ــﻮﻛ ــﻮﻛ ــﺎﻓ ـﻴ ــﻪ آﻧـ ـ ــﺪ ﻏ ـ ـ ـ ــﺎردن اﻟ ــﺪﻋ ــﻮة
ﻟ ــﻼﺳ ـﺘ ـﻤ ـﺘ ــﺎع ﺑــﺎﻟ ـﻤــﻮﺳ ـﻴ ـﻘــﻰ اﻟ ـﺤ ـﻴ ــﺔ واﻷﻧ ـ ـﻐـ ــﺎم
اﻟﻤﺒﻬﺠﺔ وﻗ ـﻀــﺎء أﺟ ـﻤــﻞ اﻷوﻗـ ــﺎت ﻣــﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
واﻷﺻﺪﻗﺎء ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺎء.

ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻫﻢ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﻠﻮﻻ
وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟـﻤـﺼــﺮﻓــﻲ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ
اﺳﺘﻤﺮار ﺟﻬﻮد اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﻄﻮره.
وﺗﻌﺘﺒﺮ »أﻳــﻮﻓــﻲ« إﺣ ــﺪى أﺑ ــﺮز اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋــﺎم  1991وﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،وﻟﻬﺎ
ﻣﻨﺠﺰات ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﺛــﺮ ،ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ إﺻــﺪار 111
ﻣﻌﻴﺎرا ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
وأﺧــﻼﻗـﻴــﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﺑﻨﻮك ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ُ
وﺳﻠﻄﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻈﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻀﺎء،
ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟـﻤـﺼــﺎرف اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﱡ
واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﱢ
وﺗﻄﺒﻖ
واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣــﻦ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  45دوﻟ ــﺔ،
ً
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،واﻟﺘﻲ وﻓﺮت درﺟﺔ
ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ً
ﻣﺘﺴﻠﻤﺎ درع اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﻴﻢ اﻟﺨﻴﺎط

»اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ« ﺗﻘﻴﻢ ﻣﻌﺮض اﻟﻔﻨﻮن
اﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ُ
ﻟﻠﺤ ّﻠﻲ اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أﻗ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــﺖ ﺷـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺴﻔﺎرة اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻣ ـﻌــﺮض »اﻟـﻔـﻨــﻮن
اﻟ ــﺰﺧ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـ ُـﺤ ـﻠ ـ ّـﻲ اﻟ ـﺜ ـﻤ ـﻴ ـﻨــﺔ«
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮﺳﺘﻴﺞ ﻓﻲ اﻷﭬﻨﻴﻮز.
ُ
واﻓـ ــﺘ ـ ـﺘـ ــﺢ اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮض ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر
اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴــﺮ اﻹﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ــﻲ ﺟـﻴــﻮزﻳـﺒــﻲ
ﺳ ـ ـﻜـ ــﻮﻧ ـ ـﻴـ ــﺎﻣ ـ ـﻴ ـ ـﻠـ ــﻮ واﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺮة
اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬﻳ ــﺔ ﻟ ـ ــﻼﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻻت ﻓــﻲ
»اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎﻧـ ــﻲ« ﺷ ـ ـﻌـ ــﺎع اﻟـ ـﻘ ــﺎﻃ ــﻲ،
وﻟــﻮﺗ ـﺸــﺎﻧــﻮ ﻛــﺎﻟــﻮﺳــﻮ وإﻧــﺮﻳـﻜــﺎ
ﺑﺎرﺑﺎﻧﻮ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻛﻮﻟﻮﺳﻴﻮم
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.
ً
وﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺮض ﻧ ـﺴ ـﺨ ــﺎ
ﻃـﺒــﻖ اﻷﺻ ــﻞ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺠــﻮﻫــﺮات،
واﻹﻛﺴﺴﻮرات اﻟﻘﺪﻳﻤﺔُ ،
واﻟﺤ ّ
ﻠﻲ
اﻷﺳ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻮرﻳـ ـ ــﺔ ﻣـ ـﺜ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻴ ـﺠ ــﺎن
واﻟ ـﻘ ـﻄــﻊ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﺪة واﻟـﻤـﻌــﺎﺻــﺮة
ﺑ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ــﺔ ﻛ ــﻼﺳ ـﻴ ـﻜ ـﻴ ــﺔ اﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺮت
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﻌﺮوض واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ.
ﺣـﻴــﺚ ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺠــﻮاﻫــﺮ داﺋـﻤــﺎ
ﻗﻄﻌﺎ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ
ﻛﻞ إﻧﺘﺎج ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ،وﻳﺠﺐ أن
ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺴﺮد اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
واﻟﻘﺼﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﺗﺘﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﻗ ـﻄ ــﻊ راﺋـ ـﻌ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﻮﻫ ــﺮات
ﻋــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺠ ــﻮدة ﻣ ــﻊ ﻣ ـ ــﻮاد ﻏﻴﺮ
ﺛﻤﻴﻨﺔ ،ﺑﻬﺪف ﺗﺄﺻﻴﻞ اﻟﺤﺒﻜﺔ

اﻟ ــﺰﻣـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻄـ ـﻠ ــﻮﺑ ــﺔ ،ﻟ ـﺘ ـﺒــﺪو
أﺻﻴﻠﺔ ،وﺗﺪﻋﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﺪﻗﻴﻖ
ﻟﻜﺎﻣﻴﺮا اﻷﻓﻼم ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﻘﺮﺑﺔ
ﻟﻠﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ا ﻟـﻤـﺸـﻬــﻮر ﻳــﻦ ا ﻟــﺬ ﻳــﻦ
ﻳﺮﺗﺪوﻧﻬﺎ.
وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﺮض ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ
ﻗـﻄـﻌــﺔ ﺗ ـﻘــﺪم ﻧ ـﻈــﺮة ﻋــﺎﻣــﺔ ﺣــﻮل
ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﻮﻫ ــﺮات واﻟ ـ ُـﺤ ـﻠ ـ ّـﻲ
وﺗ ـﻄــﻮر أﻧـﻤــﺎﻃـﻬــﺎ .وﺗـﻌـﻴــﺪ ﻫــﺬه
اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﻮﻫ ــﺮات ،اﻟـﻤـﺼـﻨــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ
ﻣ ــﻮاد ﻣـﺼـﻘــﻮﻟــﺔ ،وﺧــﺎﺻــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻗ ــﺎﻋ ــﺪة ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻨـ ـﺤ ــﺎس اﻷﺻ ـﻔ ــﺮ
اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﺞ ،ﺗ ـﻌ ـﻴ ــﺪ إﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج ﺛـ ــﺮاء
اﻷﻋﻤﺎل اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻣﻦ
اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﺠﺪارﻳﺔ واﻟﻠﻮﺣﺎت
واﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
وﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ اﻟـﻘـﻄــﻊ اﻟـﻤـﻌــﺮوﺿــﺔ
ﻓــﻲ ﻣ ـﻌــﺮض اﻟـﻔـﻨــﻮن اﻟــﺰﺧــﺮﻓـﻴــﺔ
ﻟ ـﻠـ ُـﺤ ـﻠـ ّـﻲ اﻟـﺜـﻤـﻴـﻨــﺔ ﻋ ــﻦ إﺑ ــﺪاﻋ ــﺎت
ﺣﺼﺮﻳﺔ ،ورواﺋﻊ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻤﻮذﺟﺎ
ُ
ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ .ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺮز
اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﻮﻫ ــﺮات واﻹﻛـ ـﺴـ ـﺴ ــﻮارات
اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ واﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ،اﻹﺗﻘﺎن
اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﻤﻬﺎرة اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﻨﻲ
اﻟ ـ ــﺬي أﻗ ــﺎﻣ ــﻪ ﻣـﺼـﻤـﻤــﻮ اﻷزﻳ ـ ــﺎء
اﻟﺨﺒﺮاء.

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ
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اﻗﺘﺼﺎد

»ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﺨﺼﺨﺼﺔ  ٢١اﻟﺠﺎري«
ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻔﻮﺿﻲ
ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل د .أﺣﻤﺪ
اﻟﻤﻠﺤﻢ إن ﻣﺸﺮوع اﻻﺧﺘﺒﺎرات
اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ واﺟﺒﺔ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪى اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﺤﻈﻰ
ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻻﻋﺘﺒﺎرات.

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺒﺮات
اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻳﻌﺰز ﺳﻼﻣﺔ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أﺳﻮاق
اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﺳﻬﻢ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
ﺳﻴﺨﻀﻊ ﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻃﺮﺣﻪ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﺘﺒﻴﺎن
ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ

أﻛــﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻔﻮﺿﻲ
ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺳ ـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﻤ ــﺎل د .أﺣ ـﻤــﺪ
اﻟﻤﻠﺤﻢ ﻣﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻣﻦ
أن »اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺨﺼﺨﺼﺔ
اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﻮرﺻ ـ ــﺔ ﺳ ـﻴ ـﺘ ـﺴ ـﻠ ــﻢ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﻟﻤﻘﺒﻞ )21
اﻟﺠﺎري(«.
وﻗﺎل اﻟﻤﻠﺤﻢ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﺻ ـﺤــﺎﻓ ـﻴــﺔ ،أﻣـ ــﺲ ،ﻋ ـﻠــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ
اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺆﻫﻼت
اﻟـ ـﻤـ ـﻬـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﻮﻇ ــﺎﺋ ــﻒ واﺟـ ـﺒ ــﺔ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،اﻟــﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ
ً
ﻣـﺒــﺪﺋـﻴــﺎ ﻓــﻲ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟـﻌــﺎم
ً
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وإﻟﺰاﻣﻴﺎ ﻓﻲ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ،إن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﺳ ـﻴ ـﺘ ـﺴ ـﻠــﻢ ﻣ ـﻘ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ
ﻟ ـﻴ ـﻘ ــﻊ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻋ ــﺎﺗـ ـﻘ ــﻪ اﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ــﺎل
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﻴ ــﺮة ،وﻳـ ـ ـﻘ ـ ــﻮد ﻣ ـ ــﺎ ﺗ ـﺒ ـﻘــﻰ
ﻣ ــﻦ ﻣ ــﺮاﺣ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ ،ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻬﺪ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃ ــﺮح اﻷدوات اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﻤﺸﺘﻘﺎت.
وأﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪى ﺗ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎؤﻟـ ـ ــﻪ اﻟـ ـﻜـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ
ً
ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا »أﻧﻨﺎ
ﻧﺨﻄﻮ ﺑﺜﺒﺎت ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻠﻢ
ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ﺑـﺘـﺤــﻮﻳــﻞ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ إﻟــﻰ
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺘﻄﻮر وﻣﺘﻘﺪم«.
وأﺿـ ـ ــﺎف أﻧـ ــﻪ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﺠــﻮﻟــﺔ
اﻟـ ـﺘـ ـﺴ ــﻮﻳـ ـﻘـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺒـ ــﻮرﺻـ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ
ﻛـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻫـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎك إﻋ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺎب ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ
واﻧـ ـ ـﺒـ ـ ـﻬ ـ ــﺎر ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺮﻳ ــﻦ
واﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﻧ ـﻠ ـﺘ ـﻘ ـﻴ ـﻬــﺎ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮل اﻟـ ـﻨ ــﻮﻋ ــﻲ واﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴ ــﺮ
اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﺣ ـﻘ ـﻘ ـﺘ ــﻪ ﻫـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ أﺳ ـ ـ ــﻮاق
اﻟـﻤــﺎل ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
وﻣ ــﻮاﻛ ـﺒ ــﺔ أﺣـ ــﺪث اﻟ ـﻨ ـﻈــﻢ ،ﻛــﺬﻟــﻚ
اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎء
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻮن واﻟﻤﻤﺜﻠﻮن ﻓﻲ
اﻟـﺒــﻮرﺻــﺔ واﻟﻤﻘﺎﺻﺔ وﺷﺮﻛﺎت
اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ.
وﺑـ ـ ـﺸ ـ ــﺄن ﺗ ــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ
اﻟـﻤــﺮﺗـﻘـﺒــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺆﺷــﺮ »«MSCI
ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،أﻓﺎد ﺑﺄن »ﻣﺎ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻷﻛﻤﻞ
ً
ً
وﻧﺤﻦ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﻮن ﺟﺪا ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
أن اﻟ ـﻤــﺮاﺟ ـﻌــﺎت اﻟـﻨـﻬــﺎﺋـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺖ أﺛﺒﺘﺖ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻜﻞ
ا ﻟـﻤـﻌــﺎ ﻳـﻴــﺮ ،ﺣـﺘــﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﺑﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺒﺪوا أي
ﻣﻼﺣﻈﺎت وﻳﺘﺒﻘﻰ ﻓﻘﻂ اﻟﻘﺮار
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ«.
وﺗ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻤـ ـﻠـ ـﺤ ــﻢ :اﻧـ ـﺘـ ـﻈ ــﺮوا
ً
ﻣــﺰﻳــﺪا ﻣــﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﺴﻮق ،إذ
ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺳﻮق ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت
واﻷدوات ا ﻟ ـﻤ ـ ّـﺎ ﻟ ـﻴ ــﺔ ا ﻟ ـﺤ ــﺪ ﻳ ـﺜ ــﺔ،
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺎون ﺑﻨﺎء ﻣﻊ اﻟﺒﻮرﺻﺔ،
ً
ﻣـ ـ ــﺆﻛـ ـ ــﺪا أن اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ﺳ ـﺘ ـﺘ ـﻔــﺮغ
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ واﻟﻜﺎﻣﻠﺔ وﻋﺎﺗﻖ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ
وﺷ ــﺮﻛ ــﺎﺋ ـﻬ ــﺎ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﺳ ـﻨ ـﺘ ـﻌــﺎون
ﻣﻌﻬﻢ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«.

ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق
ﺗﺪﺷﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻘﺪرات
اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺧﺺ
ﻟﻬﻢ

ً
وردا ﻋﻠﻰ ﺳــﺆال ﺑﺨﺼﻮص
ﺣـﺼــﺔ اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ اﻟـﺒــﺎﻟـﻐــﺔ 50
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺒﻮرﺻﺔ،
ﻛﺸﻒ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ
ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻟﺴﻌﺮ ا ﻟـﺴـﻬــﻢ ،ﺑﺤﻴﺚ
ﻳ ـﻌ ــﺮف وﻳ ـﻌ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻃ ــﻦ ﻗـﻴـﻤــﺔ
اﻟـ ـﺴـ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ـﻴ ــﺔ ،ﻓـ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ
ﺳﺘﺘﻢ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن
وﺑــﺎﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ اﻻﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ،وﻧـﺘـﻄـﻠــﻊ

أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻠﺤﻢ
ﻷن ﺗ ـﻜــﻮن ﺑـﺤـﻠــﻮل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ« .وﺑﺨﺼﻮص
ﻣ ــﺮاﺣ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﻟ ـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ أﻧــﻪ
ﺑ ـﻌــﺪ اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟــﺮاﺑ ـﻌــﺔ
ً
»ﺗـﻜــﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗــﺪ اﻧﺘﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻣــﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻣــﻦ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺘ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﺮﻓ ــﻊ وﺗ ـﺠ ــﺬب
ً
ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﺴﻮق«.
وﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻧ ـ ـ ـ ـ ـﻈـ ـ ـ ـ ــﺎم اﻹﻓ ـ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـ ــﺎح
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،أﺷﺎر اﻟﻤﻠﺤﻢ إﻟﻰ أن
ً
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ
أي ﻣ ـﺸ ــﺮوع ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ،إذ ﻧﻤﻀﻲ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﻮازي ﻣ ــﻊ ﻧ ـﻈ ــﺎم اﻹﻓ ـﺼ ــﺎح
ً
اﻟﻮرﻗﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء
اﻟـﻜــﺎﻣــﻞ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل
اﻟﻰ اﻹﻓﺼﺎح اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ.

اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
وﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻻﻓـﺘـﺘــﺎﺣـﻴــﺔ ،أﻓــﺎد
د .اﻟﻤﻠﺤﻢ ﺑﺄن اﻟﻠﻘﺎء )أﻣﺲ( ﻳﺄﺗﻲ
ﺑ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ إﻋ ـ ــﻼن ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺳـ ــﻮاق
اﻟﻤﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﺪ أﻫﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ،
أي »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ«
ً
اﻟـ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـ ـﻌـ ــﺪ ﻧ ـ ـﺘـ ــﺎﺟـ ــﺎ ﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع
اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ
واﺟ ـﺒــﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣﻊ
ﻣـﻌـﻬــﺪ  CISIاﻟ ــﺬي ﻋـﻜـﻔــﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻋـﻠــﻰ اﻹﻋ ـ ــﺪاد ﻟــﻪ ﻣـﻨــﺬ ﻋ ــﺎم 2016
وﺣ ـ ــﺪدت »أﺳـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﻤ ــﺎل« ﺷـﻬــﺮ
ً
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪا ﻟﻮﺿﻊ ﻫﺬا
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣــﻮ ﺿــﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺪ
اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺮاﺣﻞ اﻹﻋﺪاد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ.
وأوﺿﺢ أن ﻣﺸﺮوع اﻻﺧﺘﺒﺎرات
اﻟ ـﺘ ــﺄﻫ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﻮﻇ ــﺎﺋ ــﻒ واﺟـ ـﺒ ــﺔ
اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ ﻟـ ــﺪى اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻳﺤﻈﻰ
ﺑ ــﺄﻫـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﺧـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻻﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎرات ،ﻓ ـﻤــﻦ ﻧــﺎﺣ ـﻴــﺔٍ أوﻟ ــﻰ
ﻳ ـﻤ ـﺜــﻞ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع أﺣـ ــﺪ أﻫ ــﻢ
ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ ،واﻟــﺬي ﻳﺘﻜﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎت أﺧﺮى ﺗﻌﻜﻒ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ً
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻛﺎﺳﺘﻜﻤﺎل
اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻲ
ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟـ ـﺴ ــﻮق وﺧـﺼـﺨـﺼـﺘــﻪ،
واﻟﺒﺪء ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺮوع اﻹﻓﺼﺎح
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ ،XBRL
وﻣﺸﺮوع ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل
ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ،إﺿﺎﻓﺔ
ـﺎدرات أﺧــﺮى ﻗــﺪ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ
إﻟــﻰ ﻣ ـﺒـ
ٍ
ً
اﻟﻤﺠﺎل ﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ.
وﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﺮض اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﺤـ ــﻢ ﻟ ـﻠ ـﺨ ـﻄ ــﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
 ا ﻟ ـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﺔ ا ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺬ ﻳ ـ ــﺔاﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻨــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
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 ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻌﻬﺪ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاقاﻟﻤﺎل.

 ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع اﺣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن وﺗـ ـﺒـ ـﻨ ــﻲ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
.FINTECH
وﻫ ـ ـ ــﻲ ﺑ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ـﻠ ـﻬ ــﺎ ﺗ ــﻮﺟ ـﻬ ــﺎت
اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻔﺎﺻﻞ
ً
ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻛﺎﻣﻠﺔ،
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣﻊ
اﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻄـﺒـﻘــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺸﻄﺔ اﻷوراق
ً
وﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﻈــﺮ أن ﺗ ـﺤ ــﺪث ﻧـﻘـﻠــﺔ
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر أﻧﺸﻄﺔ اﻷوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ
وﺑ ـﻴ ـﺌ ـﺘ ـﻨ ــﺎ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
وﺟــﻪ اﻟـﻌـﻤــﻮم ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﺮاﻓﻖ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ إﻧﺠﺎزات
اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻤ ـﺜ ـﻠــﺖ ﻓ ــﻲ ﺗــﺮﻗـﻴــﺔ
ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ وﻓـ ــﻖ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ
ﻣــﻦ ﻣــﺆﺷــﺮات وﻛ ــﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ووﺿ ـﻌ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﻗــﻮاﺋــﻢ
ـﺎت أﺧ ـ ــﺮى
اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرة ﻟـ ـﺘ ــﺮﻗـ ـﻴ ـ ٍ
ﻣﻨﺘﻈﺮة.
وﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣ ـﻴــﺔ ﺛــﺎﻧ ـﻴــﺔ ،ﻓ ــﺈن ﻫــﺬا
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮوع ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨ ـ ــﺎول ﺷ ــﺮﻳ ـﺤ ــﺔ
واﺳـ ـﻌ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺎﻏ ـﻠ ــﻲ اﻟ ــﻮﻇ ــﺎﺋ ــﻒ
واﺟﺒﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪى اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ،اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻌﻨﻲ
ﺷﻤﻮﻟﻪ ﻟﻘﻄﺎع واﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل واﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
اﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ
ﻧــﺎﺣـﻴــﺔ أﺧ ــﺮى ﻋـﻠــﻰ ﻗـﻴــﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺑــﺄداء اﻟــﺪور اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﺎ ﺑﺼﻮرة
ﻓـ ــﺎﻋ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺻـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟـﻤـﻨـﺒـﺜـﻘــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺮؤﻳ ــﺔ اﻟـﺴــﺎﻣـﻴــﺔ
ﺑﺸﺄن ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟــﻰ ﻣﺮﻛﺰ
ﻣﺎﻟﻲ وﺗﺠﺎري ﺟﺎذب ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر،
ﻳﻤﺘﻠﻚ ا ﻟـﻤـﻘــﻮ ﻣــﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ
ﺑﻨﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت
ﻣﺘﻄﻮرة وﺑﻴﺌﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﺸﺠﻌﺔ.
وﻟ ـﻌ ــﻞ اﻷﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ
ﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮوع ﺗ ـ ـﻜ ـ ـﻤـ ــﻦ ﻓ ــﻲ
ﺗ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺰه ﺑـ ـﺼ ــﻮرة رﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻌ ـﻨ ـﺼ ــﺮ اﻟـ ـﺒـ ـﺸ ــﺮي ،اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳـﻌــﺪ
ً
أﺳـ ــﺎﺳـ ــﺎ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ
ً
واﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ وﻫـ ــﺪﻓـ ــﺎ ﻟ ـﻬ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟــﻮﻗــﺖ ذاﺗـ ــﻪ ،ﻓــﺎﻟـﻬــﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ اﻟـ ـﻤ ــﺆﻫ ــﻼت اﻟـﻤـﻬـﻨـﻴــﺔ
ﻳ ـﺘ ـﻤ ـﺜــﻞ ﻓ ــﻲ اﻻرﺗ ـ ـﻘـ ــﺎء ﺑـﻤـﺴـﺘــﻮى
اﻟﻜﻔﺎء ة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟـﻘــﺪرة اﻟﻔﻨﻴﺔ
واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪى ﺷﺎﻏﻠﻲ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﺟـﺒــﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪى
اﻷﺷـ ـ ـﺨ ـ ــﺎص اﻟـ ـﻤ ــﺮﺧ ــﺺ ﻟ ـﻬ ــﻢ أو
ً
ا ﻟـﻤــﺮ ﺷـﺤـﻴــﻦ ﻟﺸﻐﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،
واﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل ،اﻷﻣﺮ
ً
ً
اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﺴﻼﻣﺔ
ً
ً
ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈــﻮﻣــﺔ ،ودرء ا وﻗــﺎﺋ ـﻴــﺎ
ﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ،ﻛﻤﺎ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ً
ﻳﻤﺜﻞ ﺑﻌﻀﺎ ﻣــﻦ ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻟﻜﻔﺎء ة
واﻟـﻨــﺰاﻫــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻳـﺴــﺮي ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻷﺷ ـﺨــﺎص اﻟـﻤــﺮﺧــﺺ ﻟﻬﻢ،
وﻫــﻲ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ﺗﺘﺨﻄﻰ واﻗــﻊ
أﻧـﺸـﻄــﺔ اﻷوراق اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ
ً
واﻗﻌﻨﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻤﻮﻣﺎ.
وﺣـ ـ ــﺮﺻـ ـ ــﺖ ﻫـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻷﺳـ ـ ـ ـ ــﻮاق
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ ﻫ ـ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺮوع
اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﻮي ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﻣـ ــﻊ ﺟـﻬــﺔ
دوﻟﻴﺔ راﺋــﺪة ﺑﻤﺠﺎل اﻻﺧﺘﺒﺎرات
اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ،وﻫﻮ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ
ﻟـ ـ ـ ــﻸوراق اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ واﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر
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 ((CISIذو اﻻ ﻧ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺎر ا ﻟـ ــﺪو ﻟـ ــﻲ
اﻟــﻮاﺳــﻊ ،إذ ﻳﻨﺘﺸﺮ أﻋـﻀــﺎؤه ﻓﻲ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  111دوﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺣﺪه ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺧﺘﺒﺎرات
اﻟـﻤـﻌـﻬــﺪ ﻓــﻲ  81دوﻟ ــﺔ ﻓــﻲ أﻧـﺤــﺎء
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺣ ــﺮﺻ ــﺖ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﺠــﺎل
اﻟ ـﻤ ــﺆﻫ ــﻼت اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺪدة
اﻟـﺘــﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻋﻠﻰ
ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻮاﻓ ـ ــﻖ ﻣـ ـ ــﻊ أﺣـ ـ ــﺪث
اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎﻳـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ــﺪوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﺒ ـﻘــﺔ
ﻣ ــﻊ ﻣ ــﺮاﻋ ــﺎة ﺧ ـﺼــﻮﺻـﻴــﺔ اﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ذاﺗﻪ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﻫﻼت
ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ا ﻟـﻄــﺎ ﺑــﻊ ،ﻓﻲ
ﺣـﻴــﻦ ﻛــﺎن ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧ ــﺮ ﻣﺤﻠﻲ
ً
اﻟـﻄــﺎﺑــﻊ ﻣـﻌـﻨـﻴــﺎ ﺑـﻘــﻮاﻧـﻴــﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ
وﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ.

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺆﻫﻼت
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
وﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـﻔــﺎﺻ ـﻴــﻞ إﻋـ ـ ــﻼن ﻫـﻴـﺌــﺔ
أﺳ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﻤ ــﺎل اﻧـ ـﻄ ــﻼق ﺗــﺪﺷـﻴــﻦ
اﻟـﺤـﻤـﻠــﺔ اﻟ ـﺘــﻮﻋــﻮﻳــﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻹﻃـ ـ ـ ــﻼق ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع اﻻﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎرات
اﻟ ـﺘــﺄﻫ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻟــﻮاﺟ ـﺒــﺔ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣــﻊ اﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪ ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻸوراق اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ
واﻻ ﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر CISI(Chartered
Institute of Securities and
 ،(Investmentﻳــﺄﺗــﻲ ﻧ ـﺘــﺎج ﻫــﺬا
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع ﻣـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل »ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ
اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ« ،اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.

اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي
ﻛﻤﺎ ﻋﻘﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻧــﺪوة ﺣﻮل
إﻃ ـ ـ ــﻼق اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺮوع ،أﻟـ ـﻘ ــﻰ ﻓـﻴـﻬــﺎ
اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﺤــﻢ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ اﻓ ـﺘ ـﺘــﺎﺣ ـﻴــﺔ أﺷ ــﺎر
ﻓﻴﻬﺎ إﻟــﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟـﻤـﺸــﺮوع اﻟﺘﻲ
ﺗﻜﻤﻦ ﻓــﻲ ﺗــﺮﻛـﻴــﺰه ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮ
ً
اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺬي ﻳﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ

ً
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا
أن اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﺣــﺮﺻــﺖ ﻛــﻞ اﻟـﺤــﺮص
ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﻣ ــﻊ ﺟﻬﺔ
دوﻟﻴﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺧﺘﺒﺎرات
اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ وﻫﻮ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ
ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر CISI
ذو اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻮاﺳﻊ ،ﻛﻤﺎ
ﻗ ــﺪم اﻟـﻤـﻔــﺮج ﻧـﺒــﺬة ﻋــﻦ اﻟـﻤـﺸــﺮوع
ً
وﻣـ ـ ـ ــﺮاﺣـ ـ ـ ــﻞ ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻘ ــﻪ وﺷـ ـ ــﺮﺣـ ـ ــﺎ
ً
ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﻋــﻦ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ واﺟـﺒــﺔ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ
ﻟﻬﻢ.

ﻋﺮض ﻣﺮﺋﻲ ﻣﺸﺘﺮك
إﻟ ـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ،ﻗ ــﺪﻣ ــﺖ ﻛــﻞ
ً
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ واﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪ ﻋ ــﺮﺿ ــﺎ
ً
ً
ﻣ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺎ ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺎ ﺷ ـ ــﺎرك ﻓ ـﻴــﻪ ﻛﻞ
ﻣــﻦ ﺳــﺎﻳـﻤــﻮن ﻛــﻮﻟـﻬــﺎﻳــﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﻌﻬﺪ ) ، (CISIوزﻫﺮاء
اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻰ رﺋ ـﻴ ـﺴ ــﺔ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟـﻌـﻤــﻞ
ﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ "اﻟ ـﻤ ــﺆﻫ ــﻼت
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ" ،ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ
ﺗ ـﻔ ــﺎﺻ ـﻴ ــﻞ ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ اﻟـ ـﻤ ــﺆﻫ ــﻼت
اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮن ﻣـ ــﻦ ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ
ﻣــﺆﻫــﻼت ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑـﻤــﺆﻫــﻼت ﻓﻨﻴﺔ
ورﻗ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ وأﺧـ ـ ــﺮى ﺗـﺨـﺼـﺼـﻴــﺔ،
وﺳـﻴــﺎﺳــﺔ اﻹﻋ ـﻔــﺎء ﻣــﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺑ ـﻬــﺪف إﺗ ــﺎﺣ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎل ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ
اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺎدات اﻟـﻤـﻬـﻨـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻌـﺘـﻤــﺪة
وﻣ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﻠ ـ ـﻜـ ــﻲ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﻮات ﺧ ـ ـﺒـ ــﺮة
ﻣـﺤــﺪدة ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺠــﺎﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﺆﻫ ــﻞ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠــﻮب
ﻟ ـﻜ ــﻞ وﻇ ـﻴ ـﻔ ــﺔ واﺟـ ـﺒ ــﺔ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺣـ ـ ـ ـ ــﺪة ،وآﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﻖ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺳ ـﺘ ـﻜ ــﻮن ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣــﺮﺣـﻠـﺘـﻴــﻦ

زﻣﻨﻴﺘﻴﻦ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن
ﻓـ ــﻲ ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ ﺷ ـﻬ ــﺮ ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﻣــﻦ
ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ،وﺗ ـﺘ ـﻤ ـﺜ ــﻞ اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ
اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﻖ اﻹﻟـ ــﺰاﻣـ ــﻲ
واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻣ ــﻦ ﺑ ـﻌــﺪ ﺳ ـﻨــﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ أي ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  .2020إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ذﻟﻚ،
ﺗــﻢ اﺳـﺘـﻌــﺮاض ﻣــﺆﻫــﻼت اﻟﻤﻌﻬﺪ
وﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﻪ وﺗﺠﺎرﺑﻪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ،وﻣ ــﺰاﻳ ــﺎ اﻻﻧ ـﻀ ـﻤــﺎم
ﻟ ـﻌ ـﻀــﻮﻳــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻬــﺪ ،ﻛ ـﻤــﺎ أﻋـﻠـﻨــﺖ
اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﻋـﻘــﺪ ورش ﻋـﻤــﻞ ﺧــﺎﺻــﺔ
ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻤــﺮﺧـﺼــﺔ واﻟـﺠـﻬــﺎت
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر إﻃﻼﻗﻬﺎ
ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻘﺎدم.

ﺷﺮﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﻣـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣـ ـﻴـ ـﺘ ــﻪ ،ﻋـ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻴ ـﻤــﻮن
ﻛ ــﻮﻟ ـﻬ ــﺎﻳ ــﻦ ،ﻋ ــﻦ ﺳـ ـﻌ ــﺎدة اﻟـﻤـﻌـﻬــﺪ
ﺑــﺎﻟـﻌـﻤــﻞ ﻣــﻊ ﻫﻴﺌﺔ أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـ ـ ـ ــﺪار اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات اﻷرﺑـ ـ ـ ــﻊ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻛـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎء ﻓـ ـ ــﻲ ﻫـ ــﺬا
اﻟـﻤـﺸــﺮوع اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠــﻲ اﻟﻤﻬﻢ،
ً
ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن وﺿ ــﻊ ﺧـﻄــﺔ ﻣـﺘـﻄــﻮرة
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﺆﻫـ ــﻼت ،وإﺗ ـ ـ ــﺎﺣ ـ ـ ــﺔ ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ،وإﻧﺸﺎء
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ً
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰءا
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺘ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺤ ـﻴــﻮﻳــﺔ
واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ رؤﻳﺔ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ﻟ ـﺘ ـﺤ ــﻮﻳ ــﻞ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ إﻟ ــﻰ
ﻣــﺮﻛــﺰ ﻣــﺎﻟــﻲ ﻋــﺎﻟـﻤــﻲ ،وﺳﺘﺴﺎﻫﻢ
ﻫ ـ ــﺬه اﻷﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻜ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ

ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺧـﻠــﻖ ﺑﻴﺌﺔ اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ ﺟــﺎذﺑــﺔ
ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺄﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈن اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ
ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر CISI
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ ﻣﻘﺮه اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،وﻫﻮ ﺟﻬﺔ
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺔ راﺋـ ـ ـ ــﺪة ﻣ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺔ ﻓــﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺎﻻت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻷوراق
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ واﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات وإﻋ ــﺪاد
اﻻﺧ ـﺘ ـﺒــﺎرات اﻟـﺘــﺄﻫـﻴـﻠـﻴــﺔ اﻟــﻮاﺟــﺐ
اﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎزﻫـ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ ﻗـ ـﺒ ــﻞ ﻣ ــﻮﻇ ـﻔ ــﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ووﻗـ ـﻌ ــﺖ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ ﻣﻊ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻬــﺪ ﻓ ــﻲ ﻋـ ــﺎم  2016ﺧــﺎﺻــﺔ
ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ،ﺗﻢ وﻓﻘﻬﺎ
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻳـﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣﻊ
أﻓ ـﻀــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ﻣﻊ
اﻻﺧـ ـ ــﺬ ﺑ ـﻌ ـﻴــﻦ اﻻﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر ﻃـﺒـﻴـﻌــﺔ
اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ .ﺑﺪوره ،ﻗﺎل ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﻤﻔﺮج )رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع( إن ﻫـ ـ ــﺪف ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ
اﻟ ـﻤ ــﺆﻫ ــﻼت اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟـﻠــﻮﻇــﺎﺋــﻒ
واﺟـ ـﺒ ــﺔ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ ﻫ ــﻮ اﻻرﺗـ ـﻘ ــﺎء
ﺑ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻔـ ــﺎءات اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺔ
واﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪرات اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮﻓ ــﺔ
اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺸــﺎﻏ ـﻠــﻲ اﻟ ــﻮﻇ ــﺎﺋ ــﻒ
واﺟﺒﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪى اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻻﺧـﺘـﺒــﺎرات اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ
ً
ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ أن ﺗ ــﻮاﻓ ــﺮ اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮات
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻘﺪرات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ
ً
ً
ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻳﻤﺜﻞ رﻛﻨﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ
ً
ورﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أﺳﻮاق
اﻟﻤﺎل.

رؤﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻣﺜﻞ ﺟــﺎ ﻧــﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ د
أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻠﺤﻢ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ واﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟﻬﻴﺌﺔ أﺳ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل ،وﺧــﺎﻟــﺪ اﻟـﻤـﻔــﺮج
رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟـﺘــﻮﺟـﻴـﻬـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸــﺮوع ،وزﻫـ ــﺮاء
اﻟـﻤــﻮﺳــﻰ رﺋـﻴـﺴــﺔ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻟـﻠـﻤـﺸــﺮوع ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻌﻬﺪ ﺳﺎﻳﻤﻮن ﻛﻮﻟﻬﺎﻳﻦ  -اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻟـﻤـﻌـﻬــﺪ  .CISIوأﺷـ ـ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﺤــﻢ ﺧــﻼل
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ إﻟــﻰ أن ﻫــﺬا اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﻳﻤﺜﻞ
أﺣﺪ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ،اﻟﺘﻲ
ً
ً
ﺗﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ رؤﻳﺘﻬﺎ
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل ،واﻟﺘﻲ

ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم.
وأوﺿﺢ أن اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ رؤﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻤﻮ أﻣـﻴــﺮ اﻟـﺒــﻼد )ﻛــﻮﻳــﺖ ﺟــﺪﻳــﺪة  (2035ﺑﺸﺄن
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟــﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ وﺗـﺠــﺎري ﺟﺎذب
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻳﻬﺪف ﺑﺼﻮرة رﺋﻴﺴﻴﺔ إﻟﻰ اﻻرﺗﻘﺎء
ﺑ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟ ـﻜ ـﻔ ــﺎءة اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺔ واﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺪرة اﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ
واﻟـﻤـﻌــﺮﻓــﺔ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ واﺟـﺒــﺔ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪى اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل.

اﻗﺘﺼﺎد

١٨

دلبلا
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»ورﺑﺔ« ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻟﺼﻜﻮك »اﻟﺸﺎرﻗﺔ« ﺑﻤﻠﻴﺎر دوﻻر
أﻛﺪ ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ أﻧﻪ ﻳﻮاﺻﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻬﺎدف ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺎت ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻮاﺋﺪ
ﻣﺠﺰﻳﺔ وﻣـﺴـﺘــﺪاﻣــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﺒﺮ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ
ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ ﺗـﺴـﻬـﻴــﻼت ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟـﺠـﻬــﺎت اﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر،
ﺳــﺎﻫــﻢ ﻛـﻤــﺪﻳــﺮ ﻣـﺸـﺘــﺮك ﻓــﻲ ﺻﻔﻘﺔ إﺻ ــﺪار ﺻـﻜــﻮك ﺑﻤﺒﻠﻎ
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺗﺴﺘﺤﻖ إﺛﺮ  7ﺳﻨﻮات ،ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻣﺎرة
اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺪى اﻹﻣﺎرة ،وﻗﺪ

ﺿﻤﺖ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﻤﺪﻳﺮة
ﻟﻺﺻﺪار.
وأوﺿﺢ ﺛﻮﻳﻨﻲ اﻟﺜﻮﻳﻨﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻓﻲ »ورﺑﺔ« أن اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺘﺘﺎب
ﻛﺒﻴﺮا إذ ﻓﺎق  4أﺿﻌﺎف ﺣﺠﻢ اﻹﺻﺪار ﻟﻴﺼﻞ
ﻧﺠﺎﺣﺎ
ﺳﺠﻞ
ً
ً
إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  4.2ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.
وأﺿﺎف اﻟﺜﻮﻳﻨﻲ أﻧﻪ »ﻳﺴﺮ ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻹﺻــﺪار اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﺼﻜﻮك اﻟﺬي ﻳﺤﺴﺐ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺸﺎرﻗﺔ ،وداﺋﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ،وﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ
ﻛﻤﺼﺪر ﻣﻮﺛﻮق ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ
ّ
ﻋﺎل ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ
ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ
ﺗﺘﻤﺘﻊ
اﻹﻣﺎرة
ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻻﺳﻴﻤﺎ أن
ٍ
ﻣﻮدﻳﺰ ) (A3إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻣﺘﻨﻮع اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺛﺎﻟﺚ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة«.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ ﻓﻲ إﺻﺪار ﻫﺬه اﻟﺼﻜﻮك
ّ
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻤﻮ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻪ واﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻪ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻗﺘﻨﺎص
اﻟﻔﺮص اﻟﺠﺬاﺑﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ.

وأﻛ ــﺪ اﻟـﺜــﻮﻳـﻨــﻲ أن ﺑـﻨــﻚ ورﺑ ــﺔ اﺳـﺘـﻄــﺎع ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨــﻮات
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻧـﺠــﺎزات ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إذ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت
اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ واﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ﻟ ـﻌــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮاﻋﺪة ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﻨﻚ
ﻧﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ – واﺣﺪ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ-
واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  500ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،وﺗﺮﺗﻴﺐ إﺻــﺪار
ﺻﻜﻮك ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻣﺎرات رﻳﺖ.

ﺛﻮﻳﻨﻲ اﻟﺜﻮﻳﻨﻲ

ثقافات

20

مسك وعنبر

مزاج
أكدت األديبة صفاء
عبدالمنعم أن روايتها
«ستي تفاحة» تحكي
تاريخ مصر في قرن
كامل.

om

t

aw
abil@ rida.c
alja

العدد  / 4093الثالثاء  16أبريل 2019م  11 /شعبان 1440هـ

21

يعيش الفنان عزت
العاليلي حالة من
السعادة ،بعد النجاح الذي
حققه مسلسله الجديد
«قيد عائلي»

24
مسك وعنبر

افتتح د .بدر الدويش
معرض «فنون النسيج»
للتشكيلية سهيلة
العطية ،في متحف الفن
الحديث.

24

حققت الكويت جائزتي
النقاد والتمثيل عن عرض
«سبيليات إسماعيل» في
مهرجان البصرة األول
للمونودراما.

« »Guava Islandلريهانا
وغلوفر يعرض على «أمازون»

فيلم إثارة يتناول مواضيع سياسية وفنية
س ـي ـعــرض ا لـفـيـلــم ا لـمـنـتـظــر " "Guava Islandللمغنية
الـمـشـهــورة ريـهــانــا وف ـنــان ال ــراب األمـيــركــي دونــالــد غلوفر
الـمـعــروف باسم تشايلدش غامبينو على منصة "أم ــازون
برايم" ،وهي أول خدمة اشتراك فيديو عبر االنترنت تتيح
إمكانية التحميل على األجهزة التي تعمل بنظامي أندرويد
وآي أو إس.
وقالت "أمازون" إنها لن تفرض أي رسوم إضافية على هذه
الخدمة ،وتبلغ قيمة االشتراك السنوي في "أمازون برايم" في
بريطانيا  79جنيها استرلينيا سنويا.
والفيلم الجديد يتناول مواضيع سياسية وفنية وتم
عرضه خــال مهرجان كوتشيال الشهير ،وعــرض "Guava
 "Islandا لــذي يستمر  54دقيقة ،بعد منتصف الليل عقب
الوصلة الفنية الـتــي أداه ــا تشايلدش غامبينو فــي الليلة
األولى من هذا المهرجان الموسيقي الذي يقام في صحراء
كاليفورنيا.
وصور فيلم اإلثارة في كوبا وأخرجه هيرو موراي الذي
أخــرج أيضا مسلسل "أتالنتا" الــذي يــؤدي فيه غلوفر دورا
رئيسيا ،وفيديو كليب أغنية "ذيس إيس أميركا" لغامبينو.
وقال المغني في شريط إعالني قصير للفيلم" :نحن نعيش

فــي الجنة ،لكن ال أحــد منا فعليا لديه الــوقــت أو الوسائل
للعيش فيها".
وتعتبر منصة البث التدفقي "أم ــازون بــرايــم" من أفضل
ُ
الخدمات التي تقدمها المجموعة األميركية العمالقة أمازون.
ً
وأصـبــح اآلن ممكنا لــأعـضــاء المشتركين فــي "أم ــازون
برايم" تحميل األفالم والبرامج التلفزيونية ومشاهدتها على
أجهزتهم دون االتصال باإلنترنت.
ويـمـكــن م ـشــاهــدة ال ـبــرامــج الـتـلـفــزيــونـيــة والـمـسـلـســات
الـكــومـيــديــة واألف ـ ــام م ــن خ ــال ه ــذه ال ـخــدمــة ال ـتــي تسمح
ً
أيضا لألشخاص بمشاهدة ملفات الفيديو عبر اإلنترنت
"ستريمنغ".
وتتاح الخدمة للمشاهدة دون االتصال باإلنترنت اآلن
في كل من الواليات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والنمسا،
وقال ريك هندرسون ،كبير المحررين في موقع "بوكيت -لنت"
المتخصص في التكنولوجيا ،إن المشاهدة دون االتصال
باالنترنت أصبحت "أمرا ضروريا إلى حد كبير" بالنظر إلى
عادات المشاهدة الحديثة.
وتابع هندرسون" :حققت أمازون طفرة قوية في معركتها
ً
مع نتفليكس ،وبالرغم من أن نتفليكس كانت تعارض دائما

فكرة التحميل للمشاهدة دون االتصال باإلنترنت ،فإنه من
الصعب أن نرى هذه الشركة األميركية ال تحاكي في
المستقبل أكبر منافسيها".
وفــي الــوقــت نفسه ،أعلنت نتفليكس أنها
س ـت ـص ــدر ف ـي ـل ــم ب ـي ــون ـس ــي الـ ـج ــدي ــد "هـ ــوم
كــامـيـنــغ" فــي  17أبــريــل ،وه ــو وثــائـقــي عن
أدائـ ـه ــا ال ــرائ ــع ف ــي نـسـخــة ع ــام  2018من
مهرجان كوتشيال.
وتتنافس شــركــة أبــل فــي مـجــال الـفــن مع
عــدد مــن الالعبين الــذيــن رسـخــوا أقدامهم
واق ـ ـت ـ ـن ـ ـصـ ــوا أسـ ـ ـم ـ ــاء ن ـ ـجـ ــوم ك ـ ـبـ ــار م ـثــل
نتفليكس وتايم وارنر ،باإلضافة إلى شركة
فيسبوك الوافدة حديثا على هذا المجال.
وقــال مصدر مطلع إن شركة أبــل تضع
ال ـل ـم ـســات األخـ ـي ــرة الت ـف ــاق ع ـلــى إن ـتــاج
عشر حلقات جديدة من مسلسل الخيال
العلمي "أميزنغ ستوريز" الذي أخرجه
سـتـيـفــن سـبـيـلـبــرغ ف ــي ثـمــانـيـنـيــات
القرن الماضي.

مادونا تكشف عن ألبومها
الجديد «مدام إكس»

ماريا كاري تفوز بجائزة
«»Icon Award

كيدمان وغرانت يجتمعان
في «»The Undoing

مادونا

ماريا كاري

نيكول كيدمان

قدمت نجمة البوب األميركية مادونا لجمهورها
لمحة عن ألبومها القادم .وفي مقطع فيديو نشرته
عـبــر صفحتها ب ــ"إن ـس ـت ـغــرام" بـ ــرزت فـيــه النجمة
كشخصية غامضة تدعى "مدام إكس" في شخصيات
ال تحصى.
وتـصــف مــادونــا الشخصية بأنها عميل سري
يسافر حول العالم ،وتغير هويتها باستمرار.
ووص ـفــت "مـ ــدام إك ــس" بــأنـهــا راق ـصــة وأس ـتــاذة
جامعية ومدبرة منزل وسجينة وأم ومدرسة وراهبة
وقديسة وعاهرة وكذلك "جاسوسة في بيت الحب".
ولم يتم إعالن تاريخ محدد إلصدار األلبوم الجديد.

ت ـت ـس ـل ــم ا ل ـن ـج ـم ــة مـ ــار يـ ــا كـ ـ ــار ي جـ ــا ئـ ــزة "Icon
 ،"Awardضـمــن حـفــل تــوز يــع جــوا ئــز "Billboard
 "M usic Awardsلعام  ،2019والمقرر إقامته في
بداية مايو المقبل.
ويأتي فــوز كــاري بالجائزة ،كونها استطاعت
وضع بصمة مميزة في عالم الغناء ،ما جعلها ذات
"ستايل" مبهر ،من الصعب تقليده أو استنساخه.
و مــن المقرر أن تقدم كــاري ميدلي يجمع عددا
من أهم وأشهر األغنيات التي قدمتها بمسيرتها
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،وحـ ـقـ ـق ــت نـ ـج ــاح ــا كـ ـبـ ـي ــرا بـ ـي ــن ع ـش ــاق
الموسيقى والغناء.

يجتمع النجمان نيكول كيدمان وهيو غرانت في
بطولة فيلم " ،"The Undoingحيث بــدأ كل منهما
تصوير مشاهده األولى في الفيلم بمدينة نيويورك
األميركية.
وظهرت كيدمان في مشهد أثناء خروجها من إحدى
المحاكم وحولها الكثير من األشخاص مع غرانت،
الذي يجسد دور زوجها المفقود ،الذي يختفي في
ظ ــروف غامضة وتعيش حـيــاة مضطربة ،وخــال
ً
فترة اختفائه تكتشف أسرارا لم تكن تعرفها عنه.
وسيعرض لكيدمان ،الموسم الثاني من مسلسلها
" "Big Little Liesفي يونيو المقبل.

«السدرة» يجمع الفرج والفهد في رمضان

●

محمد جمعة

يجري العمل على قدم وساق
فـ ــي وزارة اإلع ـ ـ ـ ــام ،لــان ـت ـهــاء
م ــن تـسـجـيــل األع ـم ــال الــدرام ـيــة
اإلذاعية المقرر بثها عبر األثير
خ ـ ــال ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان ،فـ ــي ظــل
سعي الوكيل المساعد لشؤون
اإلذاع ـ ـ ــة ال ـش ـيــخ ف ـهــد ال ـم ـب ــارك،
وح ــرص ــه ع ـلــى ل ــم ش ـمــل نـجــوم
الصف األول ،وهو ما استطاع أن
يحققه خالل السنوات األخيرة،
لتقدم اإلذاعة العديد من األعمال
المميزة التي جمعت بين الفكر

الشبابي والتراث المحلي وكبار
الـنـجــوم مــع الـشـبــاب جنبا إلــى
جنب.
وبدأ ظهر أمس تسجيل أولى
ح ـل ـق ــات ال ـ ــدرام ـ ــا االج ـت ـمــاع ـيــة
اإلذاعية "السدرة" ،بطولة سعد
ال ـفــرج وح ـيــاة الـفـهــد وإبــراهـيــم
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــال وزه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـخـ ــرجـ ــي
وسـعــاد علي وعـصــريــة الــزامــل،
إلـ ــى ج ــان ــب عـ ــدد م ــن الـفـنــانـيــن
الـ ـشـ ـب ــاب ،وال ـم ـس ـل ـس ــل تــأل ـيــف
ابتسام السيار ،وإخراج يوسف
الحشاش ،وسيتم بثه عبر أثير
إذاعة البرنامج العام في  6مساء

فهد المبارك يتوسط أسرة مسلسل « السدرة»

خالل شهر رمضان على موجة
 89.5إف إم.

جــانــب ال ـش ـب ــاب ،لـتـقــديــم أع ـمــال
منوعة في أفكارها وقصصها"،
ً
م ـش ـي ــدا بـ ــالـ ــروح الـ ـس ــائ ــدة بـيــن
نجوم العمل.

وال ـتــأم شمل فــريــق العمل مع
الشيخ فهد المبارك في استديو
ص ـق ــر ال ـ ــرش ـ ــود ،أم ـ ــش ،وصـ ــرح
الـمـبــارك" :نلتقي الـيــوم لمتابعة
تسجيل حلقات مسلسل السدرة،
ضـمــن خـطــة اإلذاعـ ـ ــة ،اس ـت ـعــدادا
لـمــوســم رم ـض ــان الـمـقـبــل ،وكـمــا
تـشــاهــدون نحرص سنويا على
تــواجــد نـجــوم الـصــف األول إلــى

أعمال مختلفة

خطة اإلذاعة

وذكـ ـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك أن اإلذاعـ ـ ـ ــة
شــرعــت أبــوابـهــا مـنــذ فـتــرة لبدء
ت ـس ـج ـي ــل األع ـ ـم ـ ــال ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة،
وكانت البداية مع مسلسل "نهاية
خ ــدم ــة" ل ـل ـقــديــرة مــريــم الـصــالــح
وع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن الـ ـعـ ـق ــل وداود
ح ـس ـيــن وأحـ ـم ــد ج ــوه ــر ونـخـبــة

مــن الفنانين ،وكتب العمل
م ـش ـعــل ال ـس ـع ـيــد وأخ ــرج ــه
مشاري المجيبل.
وتابع" :ثم جاء مسلسل
الـ ـ ــوالـ ـ ــي وب ـ ـنـ ــت الـ ـ ـش ـ ــاوي،
ب ـطــولــة حـسـيــن الـمـنـصــور
وه ـ ـ ـ ــدى حـ ـسـ ـي ــن وم ـح ـم ــد
العجيمي ،وتأليف محمد
ال ـك ـنــدري وإخـ ــراج وضحة
السني ،ثم مسلسل الجاحظ
لسليمان الياسين وأحمد
م ـســاعــد وج ـم ــال ال ــرده ــان،
وتأليف السيد عامر وإخراج
أسامة المزيعل".
وب ـ ـيـ ــن أنـ ـ ــه فـ ــي األس ـ ـبـ ــوع
الماضي "التقينا في كواليس
م ـس ـل ـســل ع ـس ــاك ــم م ــن عـ ــواده
ل ـ ـل ـ ـكـ ــات ـ ـبـ ــة ع ـ ـ ــواط ـ ـ ــف ال ـ ـ ـبـ ـ ــدر،
والمخرج عبدالمحسن العمر،
وه ـ ـ ــو م ـ ــن بـ ـط ــول ــة ن ـخ ـب ــة مــن
النجوم ،منهم محمد المنصور
وهيفاء عادل وجاسم النبهان
وإبـ ــراه ـ ـيـ ــم الـ ـح ــرب ــي وخ ــال ــد
البريكي ومحمد العلوي".
واس ـ ـت ـ ـطـ ــرد" :ه ـ ــذا ال ـكــم
ا لـكـبـيــر مــن المسلسالت
نتاج جهود متواصلة
وعمل دؤوب وتكاتف
جميع العاملين في
اإلذاعة ،وأتمنى أن
تلقى المسلسالت
اعـجــاب الجمهور
ع ـ ـنـ ــد بـ ـثـ ـه ــا خـ ــال
الشهر الكريم".

ريهانا

ثقافات ٢٠

توابل ةديرجلا

•
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صفاء عبدالمنعم« :ستي تفاحة» تحكي تاريخ مصر في قرن كامل

«حكايات جدتي مايزال لها تأثيرها الطاغي على أعمالي»
تعكف األديبة الكبيرة صفاء عبدالمنعم ،على كتابة رواية
جديدة بعنوان "ستي تفاحة" تتناول فيها تاريخ مصر في قرن
كامل ،بما يحمله من أحداث ثورات وحروب وهزائم .وهي قد
صدر لها عبر مسيرتها الطويلة عدد وافر من األعمال األدبية
المتنوعة بين الرواية والقصة القصيرة وكتابة األطفال ،وهي من
أبرز الكاتبات الالتي قالت عنهن الناقدة واألديبة هويدا صالح
إنهن "صنعن أنفسهن" ،خارج المؤسسات الثقافية الرسمية...
التقتها "الجريدة" وكان هذا الحوار.
القاهرة -محمد الصادق

ورش «حكي»
لألطفال وطباعة
مؤلفاتهم
مشروعي القادم

● تنوعت إبداعاتك بين القصة
والرواية والكتابة لألطفال ...بماذا
تنشغلين اآلن؟
 أعكف اآلن على كتابة رواية"ستي تفاحة" ،وهي تتناول فترة
ق ــرن كــامــل مـنــذ ع ــام  1900حتى
ً
عام  1995تقريبا ،مساحة زمنية
ك ـب ـي ــرة وب ـه ــا أح ـ ـ ــداث تــاري ـخ ـيــة
مـ ـهـ ـم ــة ،وفـ ـيـ ـه ــا تـ ـح ــول ــت مـصــر
م ــن ال ـح ـكــم ال ـم ـل ـكــي إلـ ــى الـحـكــم
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ،وحـ ــدثـ ــت ثـ ـ ــورات
وحـ ـ ــروب وهـ ــزائـ ــم ،ك ـمــا أن لــدي
م ـش ــروع ط ـم ــوح أن أق ـ ــوم بعمل
مؤسسة للطفل ،عمل ورش حكي
واسـ ـتـ ـض ــاف ــة ،وق ـ ـ ـ ـ ــراء ة ،وورش
ت ــدري ــب ل ـل ـمــوهــوب ـيــن ،وط ـبــاعــة
أعمالهم (أعمال األطفال).

● ب ــدأت مـسـيــرتــك بمجموعة
قصصية "حكايات الليل" فماذا
ع ـن ـه ــا وك ـ ـيـ ــف ح ـ ـ ــدث االنـ ـتـ ـق ــال
للرواية؟
 بالفعل كانت "حكايات الليل"أول مـجـمــوعــة صـ ــدرت ل ــي على
نـفـقـتــي الـشـخـصـيــة عـ ــام ،1984
أن ــا وصــديــق ل ــي ،هــو  4قصص،
وأنا  4قصص ،أهمها قصة "يوم
عاصف" ،والتي اعتبرتها البداية
الحقيقية لــي فــي ال ـس ــرد ،ورغــم
بساطة المجموعة إال أنها القت
نجاحا كبيرا فى الوسط الثقافي
وقـتـهــا ،رغ ــم أنـهــا طـبــاعــة فقيرة
(ماستر) وتم توزيعها بالمجان
ع ـل ــى األص ـ ــدق ـ ــاء ،ون ــوق ـش ــت فــي
ن ـ ــدوات ك ـث ـي ــرة ،ونـ ـ ـ ــوادي األدب
بالقاهرة والقليوبية والمنوفية.
بـعــد ذل ــك نـشــرت مـجـمــوعــة "تلك
ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ت ـغ ــري ـن ــي ب ـس ـي ـقــان ـهــا
العارية" ،طبعة خاصة (ماستر)
ع ـ ـ ـ ـ ــام  ،1990ووز ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت عـ ـل ــى
األصدقاء والقت نجاحا أكبر من
المجموعة األولــى ،بعدها كتبت
روايــة "حــاوة الــروح" عام ،2000
وه ــي بــال ـعــام ـيــة ال ـم ـصــريــة ،عن
شخصيات عشت معها في حي
المطرية عــن قــرب لمدة  17سنة
ت ـقــري ـبــا ،وك ـنــت أعـ ــرف تفاصيل
حياتها كاملة ،وفى يوم وجدتها
تكتب نفسها فى جلسة واحــدة،
وح ــاول ــت ن ـشــرهــا م ـ ــرات كـثـيــرة
فى هيئة الكتاب أو الهالل ،ولكن
جميع ا ل ـم ـحــاوالت فشلت ألنها
مكتوبة باللغة العامية ،وطبعت
ال ـمــرة األول ــى ع ــام  2001عــن دار
رؤى بالمحلة الكبرى ،والطبعة

الثانية عام  2005عن دار سنابل
للنشر وال ـتــوزيــع ،وقــد انتشرت
انـ ـتـ ـش ــارا واس ـ ـعـ ــا ،وك ـت ــب عـنـهــا
مقاالت ودراسات كثيرة ،وندوات
ورس ــال ــة دك ـ ـتـ ــوراه لـلـمـسـتـشــرق
فرانشيسكو ،من إيطاليا.

حكايات الجدة
● رغ ــم ه ــذه الـسـنــوات مــاتــزال
حـ ـك ــاي ــات ج ــدت ــك ونـ ـش ــأت ــك لـهــا
تاثيرها الـطــاغــي عليك ،أال يعد
ذلك صحيحا؟
 نـ ـع ــم ،فـ ـق ــد ولـ ـ ــدت فـ ــى حــيال ـم ـطــريــة بــال ـقــاهــرة ع ــام ،1960
وهـ ـ ــو ح ـ ــي شـ ـعـ ـب ــي يـ ـق ــع ش ــرق
ال ـق ــاه ــرة ،ب ــه ش ـجــرة مــريــم الـتــي
قـيــل إنـهــا اح ـتــوت الـسـيــدة مريم
واب ـ ـن ـ ـهـ ــا وه ـ ـ ــو ط ـ ـفـ ــل ،وع ــاش ــت
فـتــرة فــي حــي الـمـطــريــة ،ويــوجــد
بـ ـئ ــر م ـ ــر ي ـ ــم ،وأرض ا ل ـب ـل ـس ــان
وكانت مزروعة بنبات البلسان،
وأرض سميكة ،ومسلة المطرية
ال ـش ـه ـيــرة ،ومـسـجــد ال ـم ـطــراوي،
وبعد المساجد األثرية األخــرى،
وتعتبر المطرية ج ــزء ا مصغرا
من مصر الكبرى ،حيث بها اآلثار
الفرعونية ،وأرضها كانت أرضا
زراع ـيــة ،وهــي قريبة مــن منطقة
عين شمس (جامعة أون القديمة)،
فـهــذا الـتــاريــخ الـعــريــق ،والموقع
الـجـغــرافــي المتميز عــامــل جــذب
لكثير من المهاجرين من القرى
بالمحافظات القريبة (المنوفية،
الـشــرقـيــة) أصـبــح مـكــانــا لصغار
ال ـم ــوظ ـف ـي ــن كـ ــذلـ ــك ،فـ ـه ــى بـيـئــة

إبداعية خصبة ،وأؤكــد أن الــذي
أثر في تكويني الثقافي واألدبي
ه ـ ــي جـ ــدتـ ــي ألب ـ ـ ــى رح ـ ـمـ ــة ال ـل ــه
عليها ،فأنا أنتمي ألسرة ممتدة،
كنت أعيش فى المنزل مع جدي
وجدتي وعمتي وأبي وأمي ،فقد
تربيت على الثقافة الشعبية بكل
طقوسها و عــادا ت ـهــا وتقاليدها
الـ ـمـ ـمـ ـت ــدة مـ ـن ــذ آالف ال ـس ـن ـي ــن،
وخ ــاص ــة ال ـث ـقــافــة الـشـفـهـيــة من
حكايات وأمثال شعبية وأغان.
● وم ـ ــا ت ــأث ـي ــر ه ـ ــذه ال ـث ـقــافــة
الشعبية؟
 دفعتني لجمع كتاب "أغانيوألعاب شعبية لألطفال" ،والذي
صدر عام  2004عن الهيئة العامة
لقصور الثقافة ،سلسلة دراسات
شعبية.

كلهم أبنائي
● ماذا عن أحب األعمال لديك؟
 أنا أحب أعمالي جميعا ،ألنكل عمل منهم له ميالد مختلف
عـ ــن اآلخـ ـ ـ ــر ،ولـ ـحـ ـظ ــات سـ ـع ــادة،
ولحظات حــزن ،وفرحة االنتهاء
تـخـتـلــف م ــن ع ـمــل ل ـع ـمــل ،رواي ــة
"قــال لها يــا إنــانــا" ،التي صــدرت
ع ـ ــام  ،2007كـ ــانـ ــت ع ـ ـبـ ــارة عــن
شهادة أدبية طلب مني كتابتها،
ووجــدتـنــي أكـتــب رواي ــة قصيرة
(نوفيال) عمال مكتمال في جلسة
واحدة ،فالنظرة تختلف مع تقدم
الـعـمــر ،حيث (الـخـبــرة ،ال ـقــراءات
المتعددة ،السفر ،حضور ندوات
ومؤتمرات) .خبرة الكتابة في حد

ذاتـهــا تختلف ،فالعمل األول لن
يـكــون مثل العمل رقــم  20أو 30
أو  ،50أصبح هناك خبرة كتابية
معرفية متجددة ،وثقافة واسعة،
ورصيد من الكلمات أكبر.
● لــو ع ــاد بــك الــزمــن ،أي عمل
كنت تعيدين كتابته؟
 لو عاد بي الزمن سوف أكتبهذه األعمال ،انا لم أفكر فى إعادة
كتابة أي عمل لى كتبته من قبل
مـ ــرة أخ ـ ــرى ب ـص ـيــاغــة مـخـتـلـفــة،
ولكن أكتب عمال جديدا ومختلفا،
ويـمـكــن يـكــون هـنــاك كـتــابــة على
الكتابة السابقة مثل رواية "التي
رأت" ،فهي على نسج روايــة "من
حـ ـ ــاوة الـ ـ ـ ـ ــروح" ،االخ ـ ـتـ ــاف فــي
ال ـل ـغ ــة .ال ـك ـتــابــة ت ــأت ــى إلـ ـ ـ ّـي ،هي
الـتــي تسعى ن ـحــوي ،وت ـقــول لي
اك ـت ـب ـي ـن ــي ،وهـ ـن ــاك شـخـصـيــات
تظل تــؤرق راحتي حتى أكتبها،
وت ـفــرض وجــودهــا ولغتها مثل
شـخـصـيــة "زن ـ ــة" ف ــي رواي ـ ــة "مــن
حـ ــاوة الـ ـ ــروح" ،وش ـخ ـص ـيــة "أم
ج ــاب ــر" ف ــي رواي ـ ـ ــة "الـ ـت ــي رأت"،
وشـخـصـيــة "ن ـع ـمــات" ف ــي رواي ــة
"بيت فنانة" وغيرها كثير ،هذه
ال ـش ـخ ـص ـي ــات ج ـم ـي ـع ـهــا كـتـبــت
نفسها دون تدخل أو تعديل مني
كمؤلف للنص.
● رواي ـت ــك ال ـجــديــدة تـعــوديــن
ف ـي ـه ــا إلـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،مـ ـ ــاذا عــن
عالقتك به؟
 أن ـ ـ ــا م ـ ــن ع ـ ـشـ ــاق ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ،وأجلس بالساعات أقرأ عن حقب
ز مـنـيــة ،أو شخصيات تاريخية

من أعمال صفاء

غالف «ضيعة القطط البيضاء»

رواية «ميريت أصفر»

سفيان رجب :نعيش زمن السرد وإن كره الشعراء
األديب التونسي بدأ مشواره مع القصيدة ثم انطلق في عالم الرواية
األديب سفيان رجب أحد األسماء األدبية الالمعة في تونس .بدأ
مشواره اإلبداعي مع القصيدة وأصدر أربعة دواوين« :كالبرتقالة فوق
مائدة الفقير»  ،2012و«الحدائق المسيجة»  ،2013و«شباك جارتنا
الغريبة»  ،2016و«ساعي بريد الهواء»  ،2019كما برع في القصة
َ
القاهرة -أحمد الجمال

الشاعر يلعب
بالرموز والروائي
يبني عالمه
األدبي من
التفاصيل

أنا كائن ساخر
وكتاباتي صورة
مبعثرة مني وال
أبحث عن شهادات
النقاد

ً
● بدأت مشوارك األدبي شاعرا
وأصـ ــدرت أرب ـعــة دواويـ ــن ،لـمــاذا
تحولت إلــى الــروايــة وهــل يؤكد
ذلك مقولة تفوق زمن الرواية؟

دون ك ـلــل ،فــالـتــاريــخ هــو الـشــيء
ال ـ ــذي يــدف ـع ـنــي دائـ ـم ــا لـلـكـتــابــة،
خصوصا التاريخ القريب ،القرن
العشرين الــذي ولــدت فــي نصفه
الـ ـث ــان ــي ،ودائ ـ ـمـ ــا ي ـس ـي ـطــر ع ـلـ ّـي
وخ ــاص ــة ف ـتــرة الـسـتـيـنـيــات بما
لها وما عليه.

الكتابة لألطفال
● ك ـي ــف ك ـ ــان دخـ ــولـ ــك م ـجــال
الكتابة لألطفال؟
 الـ ـكـ ـت ــاب ــة ل ــأطـ ـف ــال ج ـ ــاء تب ــالـ ـص ــدف ــة م ـ ـعـ ــي ،عـ ـن ــدم ــا ن ـفــد
رصيدي من الحكايات الشعبية

التي كنت أحكيها ألوالدي وهم
أطـ ـ ـف ـ ــال ،ف ــأص ـب ـح ــت أؤل ـ ـ ــف لـهــم
الحكايات في لحظتها ،ومن هنا
كانت بداية الكتابة لألطفال.
● هــل اختلفت الــرؤيــة للطفل
اآلن عن الماضي؟
 ن ـعــم ،ال ـط ـفــل اخ ـت ـلــف كـثـيــراعن طفل الماضي ،ونحن أطفال
صغار كنا نصدق كل شىء يقال
لـنــا ،وال نـجــادل فـيــه ،ولـكــن طفل
اليوم مختلف تماما ،فهو يجادل
وال ي ــأخ ــذ ال ـ ـكـ ــام ال ـم ـح ـك ــي أو
المكتوب أنه صادق تماما.

المرأة بكتف الرجل

روايات وقصص صفاء
صدر لألديبة صفاء عبدالمنعم في مجال الرواية" :من حالوة
الروح ،ريح السموم ،في الليل لما خلي ،التي رأت ،قال لها يا أنانا،
ميريت أصفر ،مثل ساحرة ،بيت فنانة ،حافة الروح ،دولت هانم".
وفي مجال القصة" :حكايات جدتي ،تلك القاهرة ،بنات في بنات،
أنثى الخيال ،بشكل أو بآخر ،الليالي ،األلعاب الخطرة ،أحضان
بيكاسو ،حديث مع كافكا" .وفي مجال الكتابة لألطفال" :سفينة
الحلوى ،حكايات من حاليب ،حكايات بسملة ،العمة توتة ،ضيعة
القطط البيضاء ،حمزة صائد الوحوش ،القطة كوكا".

صفاء عبدالمنعم

عن وضعية المرأة المبدعة في عالمنا العربي تقول صفاء
عبدالمنعم" :رغم أن المرأة مازالت تجاهد للوقوف كتفا بكتف
بـجــوار الــرجــل المبدع إال أنها أكثر حظا مــن الـمــرأة المبدعة
في زمن سابق .وعن المشهد األدبي المصري والعربي حاليا
تقول" :سعيدة بالنهضة الثقافية في بعض الــدول العربية،
والحراك الثقافي الذي يحدث هناك ،وأتمنى أن أرى في مصر
نهضة ثقافية كبيرة مثل فترة األربعينيات من القرن الماضي
والحراك السياسي الكبير".

إصدار

«أيام الخرطوم األخيرة» ...رواية
لحسام الهاللي

حين أصدر «الساعة األخيرة» عام  ،2018لكن تبقى روايته الشهيرة
«القرد الليبرالي» الصادرة عام  2017أبرز عالمة في سجل إبداعه ،وفي
هذا الحوار يؤكد لـ«الجريدة» أننا نعيش زمن السرد وإن كره الشعراء
سماع هذا الكالم ..تفاصيل أخرى في السياق.
فلجأ إلى السرد .إذن المرحلة هي
مرحلة إجــابــات وليست مرحلة
أسئلة ،أنــا أرى أن السؤال منبع
الـشـعــر والـ ـج ــواب مـنـبــع ال ـســرد.
ً
شخصيا أرى أنـنــي خــرجــت من
أسئلتي الكثيرة بغابة أسئلة ال
حد لها ،وما لجوئي إلى السرد
سوى مجرد تكتيك وقتي ال غير.

 مـ ـن ــذ أيـ ـ ــام كـ ـن ــت أمـ ـ ــام ه ــذاالسؤال في الدورة الثانية من أيام
قرطاج الشعرية ،أثناء مشاركتي
فــي ن ــدوة مجموعة مــن الشعراء
الذين كتبوا الرواية :لماذا يتحول
ال ـش ــاع ــر إلـ ــى ال ـ ــرواي ـ ــة؟ أنـ ــا أرى
أن ال ــزم ــن ه ــو زم ــن الـ ـس ــرد ،وإن
كــره الـشـعــراء سـمــاع هــذا الـكــام.
ً
وال ـم ـس ــأل ــة ل ـي ـســت ص ــراع ــا بين
الـشــاعــر وال ـس ــارد ،إنـمــا هــو نقل
ل ــواق ــع ال م ـج ــال إلخ ـف ــائ ــه .حين
خرج اإلنسان من الحرب العالمية
الثانية ،وبعد أن علق بندقيته في
مدخل بيته المهدم ،جلس يفكر
فــي مـصـيــره ،وب ــدأ يـســأل نفسه:
ِل ـ َـم ح ــدث كــل ه ــذا؟ وب ــدأ يـحــاول
اإلج ــاب ــة عــن ه ــذا ال ـس ــؤال بطرق
ش ـتــى ،بــال ـعــودة إل ــى التفاصيل
واألح ـ ـ ـ ــداث ،ولـ ــم ت ـكــن الـقـصـيــدة
قادرة على حمل إجاباته الكثيرة،

ً
● ح ـيــن يـكـتــب ال ـشــاعــر عـمــا
ً
روائيا بالتأكيد ثمة مزايا خافية
ال يــدرك ـهــا إال مــن ي ـخــوض هــذه
ال ـت ـج ــرب ــة ..حــدث ـنــا ع ــن ذلـ ــك في
ضوء تجربتك الخاصة؟
 أرى أن الشاعر يحب اللعبب ــال ــرم ــوز ،ع ـكــس ال ــروائ ــي ال ــذي
يبني عالمه األدبي من التفاصيل،
لذلك فإن رواية الشاعر تكون أكثر
ً
تكثيفا ،وملغمة بالرموز ،أتصور
أن الشاعر الكالسيكي إذا حاول
ً
كتابة النثر يكون مكبال بعبارة
النثر فضاح الشعراء ،لكن الشاعر
ً
الحديث ال أرى إشكاال في تحركه
ً
في ملعب النثر ،إذ إن جــزء ا من
أدواته يتالءم مع النثر ،ومخلوق

غالف «القرد الليبرالي»

غالف «الساعة األخيرة»

للحفر داخله .بمعنى موجز :أنا
لم أشعر بالغربة داخل النثر ألنه
وطني األول داخل قصيدة النثر.
● في روايتك "القرد الليبرالي"
إلى أي مدى قصدت تعرية الواقع
بكل ما فيه من متناقضات؟
 الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرد الـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــرال ـ ــي ب ـك ــلش ـغ ـبــه وض ـح ـكــه وق ـف ــزات ــه على
األشجار المقدسة ،يمثل صورة
ل ـل ـس ـخ ــري ــة م ـ ــن ك ـ ــل شـ ـ ـ ــيء ،هــو
ل ــم ي ـع ـ ّـر الـ ــواقـ ــع ،وإنـ ـم ــا اكـتـفــى
ـار
ب ـ ــاإلش ـ ــارة إل ـ ـيـ ــه ،ف ــال ــواق ــع عـ ـ ٍ
بطبيعته .ب ــدأت بـكـتــابــة "ال ـقــرد
الليبرالي" في األشهر األولى من
ال ـث ــورة الـتــونـسـيــة ،كـنــت أن ــزوي
ف ــي ح ــدي ـق ــة الـ ـحـ ـي ــوان ــات داخ ــل
حــدي ـقــة "ال ـب ـل ـفــديــر" ف ــي تــونــس،
وأكتب قبالة قفص قرد من نوع
"بــونــوبــو" (الـشـمـبــانــزي ال ـقــزم)،
وحـ ـي ــن اك ـت ـم ـل ــت الـ ـ ــروايـ ـ ــة بـعــد
سنتين ،عــدت لــزيــارة الـقــرد فلم
أجده ،قال لي أحد حراس الحديقة
إن القرد مات ،فعدت إلى الرواية
ً
وأج ــري ــت ف ـي ـهــا ت ـح ــوي ــرا ذك ــرت

غالف «ساعي بريد»

جوائز عربية وإشادات غربية
ح ـصــد س ـف ـيــان رجـ ــب ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـجــوائــز
العربية في الشعر ،أهمها :جائزة مفدي زكريا
 2007بالجزائر ،وجائزة طنجة الشاعرة ،2009
وج ــائ ــزة مـحـمــد عـفـيـفــي م ـطــر ،ع ــن مخطوطته
الشعرية "ساعي بريد الهواء"  2018بالقاهرة.
ونشر مقاالت كثيرة في النقد ونشر قصائده

فــي أه ــم الـصـحــف الـعــربـيــة .وت ــم ذك ــره فــي أهــم
الملفات التي تخص األدب التونسي ،مثل الكتاب
الــذي نشرته جامعة أورغ ــون األميركية ،2015
والملف الذي أعدته صحيفة كارافان السويدية
 ،2018والكتاب المشترك بين المعهد الوطني
للترجمة واتحاد الكتاب اإليطاليين .2017

سفيان رجب
فـيـهــا ح ــدث م ــوت ال ـق ــرد .بعض
النقاد الذين قرؤوا الكتاب أكدوا
أن هذا النص هجين وهو نتاج
زواج بين الـســرد والـشـعــر ،وأنــا
ً
أوافقهم تماما في هــذه النقطة،
وربما طبيعة الواقع السوريالي
هي التي طبعت هذا النص بهذه
الصفة.
● مـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ت ـ ـم ـ ـثـ ــل الـ ـسـ ـخ ــري ــة
بالنسبة إليك ،كأداة في يد كاتب،
وكيف تعمل على توظيفها في
أعمالك؟
 ب ـط ـب ـعــي ك ــائ ــن س ــاخ ــر فــيالحياة ،وكتاباتي بعض مني إن
ً
لم تكن صورا مبعثرة مني ،لذلك
فإن السخرية هي أصل وجوهر
في كتاباتي وليست مجرد تكتيك
فني .الكثير من الكتاب يتسترون
بالسخرية لغايات فنية ورؤيوية،
أمــا أنــا فــأرى الــوجــود فــي أصله
شكل من أشكال السخرية.
● ال ـ ـق ـ ــارئ ألعـ ـم ــال ــك يـلـحــظ
انـشـغــالــك بــالـتـجــريــب وتحطيم
الـقــوالــب الكالسيكية فــي تقنية
الكتابة ...ماذا يحقق لك هذا
ال ـ ـت ـ ـجـ ــريـ ــب ومـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ي ـض ـيــف
للنص؟
 التجريب هــو جوهر العملال ـف ـنــي الـ ــذي يـبـحــث ع ــن الـتـفــرد
والتميز ،لكني أعتبر التجريب
وسـيـلــة ال غ ــاي ــة ،عـكــس الـكـتــاب
الـتـجــريـبـيـيــن ،أب ـحــث ع ــن نقطة
الـتـقــاء مــع ال ـق ــارئ ،وأل ـعــب على
حبل المعنى ،ألتقي مع الكتاب

ال ـكــاس ـي ـك ـي ـيــن ف ــي م ـمــارســة
سلطتهم على القارئ ،وألتقي
م ــع ال ـك ـتــاب الـتـجــريـبـيـيــن في
مرواغة القارئ وفتح مربعات
للعبث داخل النص.
● هل حظيت بمتابعة جيدة
من النقاد؟
 ل ـســت م ــن ال ـبــاح ـث ـيــن عنشهادات النقاد ،وإن جاء رأي
ً
يخدم النص فمرحبا به .كتب
ع ــن ت ـجــرب ـتــي األدب ـ ـيـ ــة ك ـتــاب
وشـعــراء مهمون ،مثل األديــب
التونسي حسونة المصباحي
والشاعر المصري محمد عيد
إبــراه ـيــم وال ـشــاعــر الـتــونـســي
أشـ ـ ـ ــرف الـ ـق ــرقـ ـن ــي والـ ـش ــاع ــر
والـقــاص الـعــراقــي زهـيــر كريم
والشاعر التونسي عبدالفتاح
ب ــن ح ـ ـمـ ــودة ..وغـ ـي ــره ــم .كـمــا
ت ــاح ــظ أغـ ـل ــب مـ ــن ك ـت ــب عــن
ت ـج ــرب ـت ــي ه ـ ــم مـ ـب ــدع ــون فــي
ً
الشعر والسرد وليسوا نقادا
بــال ـم ـع ـنــى األك ــاديـ ـم ــي ،وه ــذا
من حسن حظي إلــى حد اآلن.
فبقدر حبي لقراء ة المبدعين
فـ ـ ـ ــي األدب بـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدر نـ ـ ـف ـ ــوري
مـ ـ ــن تـ ـشـ ــريـ ــح األك ــاديـ ـمـ ـيـ ـي ــن
التحنيطيين .أنتصر للناقد
داخ ــل ال ـم ـبــدع ،وأرى أن ــه هو
حامل مصباح النص الحقيقي،
أما ذاك القادم من جهة بعيدة
عن النص ،فهو مجرد موظف
برتبة أستاذ أو دكتور يخدم
لمصلحة المؤسسة الثقافية
والسياسية ال غير.

غالف الرواية
ً
أقــامــت دار الكتب خــان للنشر بــالـقــاهــرة أخ ـيــرا ،حفل توقيع
رواية "أيام الخرطوم األخيرة" ،للكاتب السوداني حسام الهاللي،
التي صدرت قبل شهرين ،وتتناول تفاصيل الحياة الواقعية في
السودان برؤية خيالية ،إذ يرتفع باألحداث اليومية العادية مثل
النمط والعادات المعيشية لألسر السودانية ،بطريقة أقرب إلى
الفانتازيا ،ثم يعود بالقارئ إلى الواقع مرة أخرى ،بلغة سردية
شائقة .حضر الحفل الكاتب الهاللي ،والمترجم السوداني عمار
جمال ،ونخبة من المثقفين واألدباء.
وقــال جمال ،إن قصص أيــام الخرطوم األخيرة ،مكتوبة بلغة
شديدة الحيوية ،تختفي فيها الحدود بين الواقع والخيال واليقظة
والحلم ،كأن الراوي قد عبر من باب خلفي للواقع ،ثم يعود إليه.
وجاء على غالف الكتاب :في قصص "أيام الخرطوم األخيرة"،
ً
يتحرك حسام هاللي في أجواء عابثة تماما ،ليسرد عن حيوات
وأماكن حقيقية ،وقد أعيد ترتيبها وفق منظور جديد للرؤية،
يفتش عن المفارقة الكامنة فى جوهر كل شيء.
ً
يبدأ هاللي قصصه دائما من وقائع وحوادث هامشية ،فيرتفع
ً
بـهــا عــن عــاديـتـهــا ويــومـيـتـهــا ،ويـسـبــغ عليها ح ـســا مــن العبث
والغرائبية ،والتأمل العدمي المبطن بالسخرية لكل ما يمر به
فى الحياة.
حسام هاللي كاتب ومسرحي سوداني الجنسية ،درس علوم
التقنية الحيوية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ،ويعمل
فــي المجال الثقافي فــي القاهرة منذ عــام  .2003شــارك فــي عدة
أع ـ ـمـ ــال م ـس ــرح ـي ــة ك ـكــاتــب
ودرامـ ــاتـ ــورجـ ــي وم ـســاعــد
م ـخــرج .ص ــدرت لــه مــن قبل
مجموعة قصصية بعنوان:
"الـتــي بعد اإلق ــاع والـتــي قبل
الرجوع".

توابل ةديرجلا
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عزت العاليلي :وافقت على «قيد عائلي »2
قبل بداية عرض الجزء األول
يعيش الفنان عزت ًالعاليلي حالة من السعادة ،خالل الفترة الحالية ،بعد النجاح الذي حققه مسلسله الجديد «قيد عائلي» ،الذي
انطلق عرضه مؤخرا.
وفي دردشته مع «الجريدة» ،يتحدث العاليلي عن المسلسل وسبب غيابه عن الدراما ،خالل الفترة الماضية ،باإلضافة إلى سبب
حماسه لتقديم جزء ثان من العمل.
القاهرة – هيثم عسران

أؤيد عرض
األعمال
الدرامية
على مدار
العام ال في
رمضان فقط

• مـ ـ ــا س ـ ـبـ ــب غ ـ ـيـ ــابـ ــك عــن
الدراما خالل الفترة الماضية؟
 غيابي ارتبط برغبتي فيالسعي الختيار العمل ا لــذي
ي ـنــاس ـب ـنــي ،ولـ ـي ــس م ــن أج ــل
الـ ــوجـ ــود ف ـح ـس ــب ،ف ـل ــم أع ـتــد
عـلــى تـقــديــم أع ـمــال تجعلني
ً
مــوجــودا فـقــط عـلــى الـشــاشــة،
مــن دون ان تـحـمــل مضمونا
جـ ـي ــدا او اضـ ــافـ ــة ل ـ ــي ،وهـ ــذا
اال م ــر بالنسبة إ ل ــي فــي غاية
األهـ ـمـ ـي ــة ،ف ــا ي ـع ـقــل ب ـع ــد مــا
قدمته من أعمال في تاريخي
الفني أن أشارك في اعمال أقل
بالمستوى وال تناسبني.
• هل األمر ارتبط بمساحة
الدور؟
 على االطالق ،فأنا ال افكرب ـهــذه ال ـطــري ـقــة ،وم ــا يهمني
هو الدور وليس اكثر ،وأعتقد
أن هـ ــذا ح ـق ــي ب ـع ــدم ــا عـمـلــت
عـلــى مـ ــدار ع ـق ــود ،فــأنــا ليس
لــدي مشكلة بــأن يكون الــدور
مساحته ليست كبيرة ،ولكنه
دور مهم بــاالحــداث ويضيف
لـهــا ولـيــس مــن أج ــل الــوجــود
فحسب.
• حــد ثـنــا عــن ردود الفعل
ح ـ ـ ــول مـ ـش ــاركـ ـت ــك ف ـ ــي «ق ـي ــد
عائلي»؟
 سعيد جــدا بــردود الفعلع ـ ـلـ ــى ال ـ ـع ـ ـمـ ــل خـ ـ ـ ــال عـ ــرض
الحلقات األولى من المسلسل،
خاصة أن رد الفعل كان اكبر
ب ـك ـث ـي ــر مـ ـم ــا تـ ــوق ـ ـعـ ــت ،وه ــو
م ــا ج ـع ـل ـنــي اشـ ـع ــر ب ـس ـعــادة
ك ـب ـيــرة ،الس ـي ـمــا أن الـتـجــربــة

لــم تـكــن سـهـلــة عـلــى اإلط ــاق،
بــل كــا نــت مليئة بالتحديات
والصعوبات المختلفة حتى
ً
ً
يمكن أن نقدم عمال جيدا.
• ا ل ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل ح ـ ـ ـقـ ـ ــق نـ ـسـ ـب ــة
م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــدة كـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ع ـ ـلـ ــى
«يوتيوب» ،كيف وجــدت هذه
األرقام؟
 الـحـقـيـقــة أن ـنــي ال اعـتـبــرً
م ـش ــاه ــدات ال ـيــوت ـيــوب دل ـيــا
ع ـ ـلـ ــى نـ ـ ـج ـ ــاح أي عـ ـ ـم ـ ــل ،ألن
هـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـشـ ــاهـ ــدات بـعـضـهــا
ً
يـ ـك ــون م ــدف ــوع ــا ،ف ــاأله ــم مــن
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاهـ ــدات االلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
ه ــو ان ي ـك ــون ه ـن ــاك ارت ـب ــاط
بـيــن الـجـمـهــور وال ـع ـمــل ،وأن
تـجــد الـمـتــابــع ال ـعــادي يعرف
المسلسل ويتذكره ويتحدث
ع ـنــه ،ف ـهــذا بالنسبة إ ل ــي هو
االهم ،وأعتقد انه تحقق بشكل
كبير في «قيد عائلي».
• مـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـب ـ ـ ــب حـ ـ ـم ـ ــا س ـ ــك
للتجربة؟
 العمل مكتوب باحترافيةشـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ،وع ـ ـ ـنـ ـ ــدمـ ـ ــا ق ـ ــرأت ـ ــه
وج ــدت فـيــه الــواقــع المصري
وتـ ـف ــاصـ ـيـ ـل ــه ،كـ ـم ــا ن ـع ــرف ـه ــا
بــدون مبالغات أو ال منطقية
ت ـهــدم م ــا ي ـتــم ت ـقــدي ـمــه ،وهــو
ام ـ ـ ــر يـ ـحـ ـس ــب لـ ـك ــاتـ ـب ــه ال ـ ــذي
استطاع توظيف الشخصيات
والـ ـتـ ـع ــام ــل م ـع ـه ــا فـ ــي اطـ ــار
ً
درامـ ـ ـ ـ ــي مـ ـحـ ـك ــم ،ف ـ ـض ـ ــا عــن
توافر فريق عمل محترف من
ممثلين يـسـتـطـيـعــون تقديم
أدوارهم بشكل احترافي ،وهو
ما حدث بالفعل.

ً
العاليلي متوسطا حنان شوقي وعال رامي

ول ــدي حـمــاس دائ ــم للعمل
ف ـ ــي ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـمــل
لقاءات بين االجيال المختلفة،
فـفــي بــدايــاتــي كـنــت اعـمــل مع
كثير من النجوم الكبار الذين
سبقوني ،واليوم أسعد عندما
اش ــارك االج ـيــال الـجــديــدة في
اعـ ـم ــالـ ـه ــم ،فـ ـك ــل جـ ـي ــل لـ ــه مــا
يميزه.
• لكنك اعتذرت عن العمل
ُ
ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،وك ـت ـب ــت اخ ـبــار
كثيرة عن هذا األمر؟
 اعتذاري عن المسلسل فيالبداية ارتبط بعدم حصولي
على كل الحلقات ،ومن ثم لم
أ سـتـطــع تقييم ا لـعـمــل بشكل
ج ـي ــد ،وع ـ ـ ــادة م ــا أعـ ـت ــذر عــن
االعـمــال الـتــي ال أتحمس لها
دون الـحــديــث عــن االم ــر ،لكن
عندما وصلني العمل كامال
وت ـح ــدث مـعــي مــؤلـفــه محمد
رج ــاء ب ــدأت ال ـق ــراء ة الكاملة،
ووجدت ان التجربة تستحق
ان اشارك بها ،وستضيف لي،
لــذا عدلت عــن موقفي وبــدأت
الـ ـتـ ـص ــوي ــر ،وم ـ ــازل ـ ــت أصـ ــور
مشاهدي حتى اآلن.
• مـ ــاذا ع ــن م ـق ـتــرح ال ـجــزء
الثاني من العمل؟
 بــال ـف ـعــل ه ـن ــاك جـ ــزء ثــانمـ ــن الـ ـعـ ـم ــل تـ ـع ــاق ــدت ع ـل ـيــه،
وسـنـبــدأ تـصــويــره بعد شهر
رم ـ ـضـ ــان ل ـي ـع ــرض فـ ــي وق ــت
الحـقــا ،فــاألحــداث المتالحقة
هي السبب في تحضير جزء
ج ــدي ــد س ـي ـتــم ف ـيــه اسـتـكـمــال
االحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث والـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــراع ب ـي ــن
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القاهرة  -هيثم عسران

ت ـش ـهــد خ ــري ـط ــة ال ـم ـس ـل ـســات اإلذاعـ ـي ــة
الجديدة التي يجري العمل على تحضيرها
إلذاعـتـهــا فــي شهر رمـضــان نشاطا كبيرا،
خالل الفترة الحالية ،ما بين اإلذاعات التابعة
للتلفزيون المصري واإلذاعات الخاصة التي
لم تنهِ تعاقداتها حتى اآلن ،ألسباب مرتبطة
بالتسويق وتحديد الميزانيات.
ولم يحسم عدد كبير من االذاعات الخاصة
خريطته في الدراما االذاعية هذا العام حتى
اآلن ،ألسباب تسويقية مرتبطة بعدم تحديد
ميزانية االعمال واسماء النجوم المرشحين
لتقديمها في وقت تتواصل فيه المناقشات
والـمـفــاوضــات مــع اكـثــر مــن نـجــم لتسجيل
اعمال عبر اثير االذاعات الخاصة ،من بينهم
يسرا ،محمد هنيدي ،عمرو سعد ،ياسمين
عبدالعزيز.
ويعول مسؤولو االذاعــات الخاصة على
امكانية تسجيل الحلقات االذاعـيــة في اقل
مــن  4ايـ ــام ،وتـبـقــى عملية الـمــونـتــاج فقط
ل ـت ـتــواصــل خ ــال ش ـهــر رمـ ـض ــان ،ف ــي حين
سيجري تسجيل الحلقات االذاعية لبعض
الفنانين المرتبطين بأعمال درامية لشهر
رم ـضــان بشكل مـنـفــرد ودون وج ــود باقي
فــريــق ال ـع ـمــل ،حـيــث سـتـتــم عـمـلـيــة تركيب
االصوات ودبلجتها بمعرفة المخرج.
وخفضت اإلذاعــات الخاصة الميزانيات
المخصصة لـلــدرامــا االذاع ـيــة بشكل كبير

العائلتين وأ بـنــا ئـهــم ،وقمت
بتوقيع الـتـعــاقــد عـلــى الـجــزء
الثاني قبل بداية عرض الجزء
األول ،فاالمر ارتبط باألحداث
ولـ ـي ــس ب ـم ـح ــاول ــة اس ـت ـغ ــال
النجاح الجماهيري.
• ألـ ـ ــم ت ـق ـل ــق مـ ــن ان ـت ـم ــاء
العمل للدراما الطويلة؟
 ال يشغلني مدة الحلقاتب ـقــدر م ــا يـشـغـلـنــي االه ـت ـمــام
بالتفاصيل واألحداث والمدة
المناسبة لها ،وطبيعة العمل
وت ـع ــدد الـشـخـصـيــات جعلت
حلقاته  45حـلـقــة ،فــاألحــداث
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ن ـ ـ ـتـ ـ ــا بـ ـ ــع االن م ـل ـي ـئ ــة
بالتفاصيل المختلفة وبها
مساحة كبيرة مــن التشويق
واإلث ــارة طــوال الــوقــت بسبب
تطورها.
• ت ـ ـ ــردد أن ث ـم ــة خ ــا ف ــات
كانت السبب فــي عــدم وجــود
ش ـ ــارة لـلـعـمــل ت ـح ـمــل أس ـمــاء
الممثلين؟
 -ل ــم أس ـم ــع ع ــن هـ ــذا االم ــر

َّ ً
ومكرما من وزيرة الثقافة المصرية
...

الدراما الرمضانية تنطلق عبر أثير اإلذاعة
المصرية وتتعثر في الشبكات الخاصة

نشوى مصطفى

عزت العاليلي

أحمد بدير

مصطفى قمر

ضـمــن خـطــة تــرشـيــد الـنـفـقــات عـلــى خلفية
تراجع العائدات اإلعالنية المتوقعة خالل
رمـ ـض ــان ،ب ــوق ــت ت ـس ـبــب تـغـيـيــر ال ـق ـي ــادات
ً
والـمـلـكـيــات مــؤخــرا فــي االذاع ـ ــات الخاصة
ً
ً
سببا إضافيا لتأجيل الشروع في تعاقدات
المسلسالت الجديدة.
وفي ماسبيرو ،خصصت اإلذاعة المصرية
نحو  900ألف دوالر إلنتاج اعمال إذاعية عبر
ً
اثير الشبكات المختلفة ،علما بأن التسجيل
ي ـجــري ف ــي س ـتــوديــوهــات مــاس ـب ـيــرو ،مما
يوفر كلفة انتاجية كبيرة في االعـمــال ،في
حين تسعى بعض االذاعات للحصول على
توقيع نجوم كبار بأجور متواضعة ،خاصة
أن الميزانية المخصصة لكل إذاعة ال تزيد
عن  12الف دوالر لإلنتاج ،في وقت سيتم فيه
إذاعة بعض المسلسالت االذاعية التي اذيعت
في السنوات السابقة ،والتي سيتم اختيارها
بعناية بحيث تعرض عبر اثير اذاعات لم تقم
بإذاعتها من قبل.
وان ـت ـهــت لـجـنــة الـتـخـطـيــط ال ــدرام ــي من
مراجعة االفكار المقدمة ،وحصلت غالبية
المسلسالت على إجازة من اللجنة ،في وقت
ستتولى كل إذاعة فيه اختيار االعمال التي
تــراهــا مناسبة لتنفيذها وفــق ميزانيتها
الخاصة دون تدخل من اإلدارة المركزية.
ويعود الفنان مصطفى قمر لإلذاعة من
خالل مسلسل «أنا ...ناس» ،والذي تشاركه في
بطولته ريهام عبد الغفور ،إذ انطلق تسجيل
المسلسل خالل االيام القليلة الماضية وتدور

أحداثه في اطار كوميدي فانتازي من خالل
طبيبة درست في الخارج وتسعى لتجريب
ج ـهــاز يـعـمــل عـلــى تــرجـمــة االف ـك ــار لـصــور،
وتفاجأ بــأن المريض هو حبيبها السابق
الذي عرفته خالل فترة الجامعة ولم تلتقيه
ً
مــن  15عــامــا .المسلسل كتبه ايـمــن فتيحة
ويخرجه علي مصيلحي ،في حين يشارك في
بطولته مجموعة من الفنانين منهم احمد
صيام وندى بسيوني.
أما الفنان هاني رمزي فيشارك مع الفنانة
انتصار في بطولة المسلسل االذاعــي «قمر
في سكة سفر» ،والــذي تقوم بإنتاجه إذاعة
الشباب والرياضة ،وأقيمت احتفالية بسيطة
داخ ـ ــل االسـ ـت ــودي ــو ،ب ـح ـضــور ف ــري ــق عمل
المسلسل الــذي كتبه فينان نبيل ويخرجه
محمد مصباح.
وي ـش ــارك ال ـف ـنــان طـ ــارق عـبــدالـعــزيــز في
بطولة مسلسل «برنس ونصف» مع مجموعة
من الفنانين الشباب الذين شارك في تجربة
البرنامج الكوميدي  snlبالعربي ،حيث تدور
احداث المسلسل في اطار كوميدي ،في حين
يقوم بإخراجه محمد لطفي.
أم ــا الـفـنــانــة ن ـشــوى مصطفى فـتــواصــل
تواجدها في رمضان عبر اثير االذاعة فقط
من خالل مسلسل «الشهبندر» ،وتشارك في
بطولته مــع الفنان احـمــد بــديــر ومجموعة
كبيرة من الفنانين ،وسيذاع المسلسل الذي
كتبه سعد القليعي ويخرجه أمجد ابو طالب
عبر اثير إذاعة القاهرة الكبرى.

ً
مطلقا ،خاصة أن عالقة فريق
ً
العمل كانت ممتازة جدا طوال
ف ـتــرة ال ـت ـصــويــر ،ول ــم تـحــدث
بـيـنـنــا اي خ ــاف ــات ،ومـســألــة
الشارة ترجع للشركة المنتجة
ومرتبطة بأمور عديدة ليس
ل ــي كـمـمـثــل دخ ــل ب ـهــا ،وعـلــى
المستوى الشخصي اعتبرها
م ـســأ لــة ا ن ـتــا ج ـيــة ال تعنيني
على المستوى الشخصي.
• هـ ـ ــل شـ ـ ـع ـ ــرت ب ــال ـض ـي ــق
م ــن عـ ــرض الـمـسـلـســل خ ــارج
السباق الرمضاني؟
 أؤيـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ــرض االعـ ـ ـم ـ ــالالــدرامـيــة على م ــدار ال ـعــام ،ال
فــي رم ـضــان ف ـقــط ،وس ـبــق أن
شـ ــاركـ ــت فـ ــي اع ـ ـمـ ــال درامـ ـي ــة
ك ـث ـيــرة ع ــرض ــت خ ــال ال ـع ــام،
وأعتقد ان هذا االمر مهم ألن
الجمهور يشاهد التلفزيون
ف ــي أي وقـ ــت ،وال ــزح ــام ال ــذي
ي ـحــدث ب ـعــرض أعـ ــداد كبيرة
من االعمال دفعة واحدة يربك
الـمـشــاهــد ويـظـلــم الـكـثـيــر من
االعمال الجيدة.
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أخبار النجوم

درة تشارك في بطولة
المسلسل التاريخي «الحرملك»
أك ـ ـ ــدت ال ـم ـم ـث ـل ــةدرة
التونسية أنها ستغيب
ع ــنال ـ ــدرام ـ ــا ال ـم ـصــري ـة
ف ـ ـ ـ ـ ــي ش ـ ـ ـهـ ـ ــر رم ـ ـ ـضـ ـ ــان
المقبل ،بعدما ارتبطت
ب ـع ـم ـل ـي ــن األول ع ــر ب ــي
مشترك وهو «الحرملك»،
والثاني تونسي بعنوان
«الـمــايـسـتــرو» ،موضحة
درة
أن ـه ــا تـحـمـســت لــأخـيــر
لرغبتها في تقديم عمل
ببلدها وتتحدث باللهجة التونسية ،إضــافــة الــى القضية
المهمة التي يناقشها .وأشارت درة إلى أن مسلسل «الحرملك»
عمل ضخم يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الدراما في
الوطن العالم ،كاشفة أنها تقدم فيه الدراما التاريخية التي لم
ً
تظهر فيها كثيرا ،وتظهر فيه بدور فتاة مصرية ،مشددة على
ً
أن هذا العمل يمثل تحديا بالنسبة إليها لما فيه من تفاصيل،
وطبيعة الشخصية تحتاج إلى مذاكرة جيدة.

سمية الخشاب تستعد ألعمال
تلفزيونية ومسرحية وسينمائية
ت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدرت الـ ـفـ ـن ــان ــة
سمية الخشاب« ،تريند
تويتر» ،واحتلت المرتبة
الثالثة في قائمة األكثر
تداوال بالتريند المصري
ك ـ ـمـ ــا ت ـ ـ ـصـ ـ ــدرت ت ــري ـن ــد
«غ ــوغ ــل» ب ـع ــد حــديـثـهــا
ع ــن طــاق ـهــا م ــن الـفـنــان
أحمد سعد.
سمية الخشاب
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت الـ ـ ـخـ ـ ـش ـ ــاب،
خــال حــوارهــا ببرنامج
«الحكاية» الذي يقدمه اإلعالمي عمرو أديب ،إنها لن تشارك
فــي السباق الرمضاني المقبل ،ولـكــن ستشارك فــي أعمال
فنية كثيرة بعد رمضان ،وتجهز حاليا لعمل درامي وعمل
سينمائي ومسرحي الفترة المقبلة« ،كل ده رزق بعد طالقي».
وعن طالقها ،قال« :قرار طالقي كان بعد سنة من الزواج،
وأرى أن األمر عادي ،ولكن بسبب الشهرة كان االهتمام أكبر،
والطالق رزق ،ففي بعض الحاالت يكون أفضل وأكثر أمانا،
ويمكن للمرأة أن تتزوج بعد العدة بيوم».

إليسا تغني من كلمات
طعيمة وألحان برجي
مـ ــن ك ـل ـم ــات ال ـش ــاع ــر
أمـ ـي ــر ط ـع ـي ـمــة وألـ ـح ــان
ال ـ ـف ـ ـنـ ــان زيـ ـ ـ ـ ــاد بـ ــرجـ ــي،
اخ ـت ــارت الـفـنــانــة إليسا
أغنية جديدة قد تضمها
إلى ألبومها المقبل ،وهي
أغنية مصرية رومانسية
ً
جـ ــدا تـتـجــه ن ـحــو ال ـلــون
الـ ـح ــزي ــن ،ف ـي ـه ــا الـ ـ ــروح
إليسا
التي قدمتها بأغنية «يا
م ــراي ـت ــي» ،لـكــن بستايل
جديد وروح جديدة .وكانت إليسا حصلت على جائزة جديدة،
وهذه المرة لم تكن عن أغنية أو ألبوم معين كما جرت العادة،
بل عن دورها المؤثر بمواقع التواصل االجتماعي .كما طرحت
فــي األون ــة األخـيــرة اإلع ــان الدعائي الـخــاص بفيديو كليب
أغنيتها «كرهني» عبر موقع الفيديو «يوتيوب» ،والذي قامت
بتصويره تحت إدارة المخرجة إنجي جمال.
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sudoku

من  4أحرف و هي اسم دولة تقع في غرب آسيا.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير
وفي كل خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة
عمان

كلمة السر

 - 5قــط (م) – تجدها في ي ــول ـي ــو – يـ ـب ــذل مـ ــا فــي  - 10متشابهان – اللوح
وتحية كاريوكا.
ً
ال ــذي كـتــب عـلـيــه أسـمــاء
وسعه.
 - 3أرج ــع إل ــى الـخـلــف – (النجوم).
عموديا:
 - 6ال ـع ـيــب (م ـب ـع ـثــرة) –  - 8فنانة ومطربة راحلة أصحاب أهل الكهف.
الجمع من «هانم».
أفالمها تحمل اسمها .
 - 4لـ ـع ــرض األفـ ـ ــام فــي صديق.
 - 1فنانة سورية (م).
 - 7شهر سيرياني يقابل  - 9يعادل – أرفض .
 - 2فيلم لشكري سرحان السينما – للنداء.
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sudoku

1

 - 1ممثلة سورية قدمت
مسلسل «أشواك ناعمة» .
 - 2أب ــو األن ـب ـيــاء ( عليه
السالم) – حب .
 - 3ش ــات ــم (م ـب ـع ـث ــرة) –
الجمع من «ولد».
 ....( - 4ج ـ ــا س ـ ــم) ن ـجــم
الدراما القطرية.
 - 5للنفي – فسر – عندنا.
 - 6الـ ـت ــي ي ــوج ــه إل ـي ـهــا
اتهام (م) – متشابهان.
 - 7جـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــو د ب ـ ـعـ ــض
الحيوانات – قلب نخلة.
 - 8ح ــروف مـتـشــابـهــة –
نفاذ بشدة .
 - 9ي ـشــرب (م) – يفاخر
(م).
 - 10ع ـ ـ ــا ب ـ ـ ــر – مـ ــد يـ ــد
(مبعثرة).
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
ّ
تتجسد
مهنيا :تدخل دورة من الحظ
فـ ـيـ ـه ــا آم ـ ــال ـ ــك م ـ ــع بـ ـع ــض الـ ـجـ ـه ــود
الصغيرة.
ً
عــاط ـف ـيــا :ي ــازم كــوكــب ال ـحــب بــرجــك
ّ
ويقدم لك ً
فرصا جديدة للمغامرة.
ّ
ً
اجتماعيا :انتبه إلــى نفسك وتجنب
المجازفات ومخالفة األنظمة السائدة.
رقم الحظ1. :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :لديك الـجــرأة على مواجهة
الفشل واالنطالق من جديد.
ً
عاطفيا :تصطدم برأي لشريك عمرك
ّ
لم تكن تتوقع أن يصدر عنه.
ً
ً
ً
شخصيا
اجتماعيا  :تعيش قلقا
وت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاول ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاوزه ب ـم ـخ ـت ـل ــف
الوسائل.
رقم الحظ16. :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـي ــا :ي ـن ـص ـحــك ال ـف ـل ــك ب ـمــراج ـعــة
ح ـس ــاب ــات ــك ب ـ ـهـ ــدوء وال ـت ـف ـك ـي ــر م ـلـ ًـيــا
ببرنامج عملك.
ً
عاطفيا :تعيش قصة حب غريبة ربما
ً
ً
معقدة تجعلك سعيدا ومرتبكا في آن.
ً
اجتماعيا :يصبح الحظ حليفك ويؤمن
الطمأنينة واالستقرار في عائلتك.
رقم الحظ10. :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا  :تتخذر ق ــرارات صائبة في
مالي سوف تثمر ً
ّ
قريبا.
مجال
ً
ّ
عاطفيا :ال تتهم شريك حياتك حتى
فــي سريرتك ألنــه مخلص فــي حبه
لك.
ً
اجتماعيا :يلجأ إليك بعض المعارف
فتحاول إيجاد الحلول لمشاكلهم.
رقم الحظ19. :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ًّ
ّ
تتسرع بعمل قد
متأنيا وال
مهنيا :كن
تندم عليه في المستقبل.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـت ـح ـ ّـدث ال ـف ـل ــك ع ــن ح ـ ّـب
جـ ّـيــاش ب ــدون ال ـخــوض فــي تجربة
الزواج.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تفاجئك أم ــور لــم تعمل
ّ
ً
حسابا لها تؤخر تحديثك لمنزلك.
رقم الحظ2. :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :استفد من تطورات األفالك
اإليجابية وال تخف من المغامرة.
ً
عــا طـفـيــا :ح ــاول أن يتغلب العقل
عـ ـل ــى األه ـ ـ ـ ـ ــواء وال ت ـ ـجـ ــري وراء
عاطفتك.
ً
اجتماعيا :تتخلص من تطفل أحد
المعارف بعدما واجهته برأيك فيه.
رقم الحظ8. :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

م ـه ـن ـيـ ًـا :ح ـ ــاول أن ت ـ ّ
ـؤج ــل ق ــرارات ــك
وقت أفضل.
المالية ً إلى ٍ
عاطفيا :تعيش بعض االختالجات
ً
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـنـ ــاق ـ ـضـ ــة وتـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ــه ظـ ـ ــروفـ ـ ــا
استثنائية.
ّ
ً
ً
اجتماعيا :يخفف برجك عنك ضغطا
ً
ً
عائليا كبيرا تعانيه منذ مدة.
رقم الحظ14. :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :تشق طريقك وال تنظر إلى
الوراء مهما كانت التضحيات.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ق ــد تـ ـك ــون ع ـل ــى عــاقــة
عــاط ـف ـيــة وال تـسـتـطـيــع الـتـعـبـيــر
عنها.
ً
اجتماعيا :بعض المعارف لديهم
نيات سيئة ويريدون اإليقاع بك.
رقم الحظ17. :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تبذل بعض الجهود اإلضافية
ل ـك ـنــك ت ـت ـن ــاول ف ــي ال ـم ـقــابــل ثمنها
وأكثر.
ً
ّ
عــاط ـف ـيــا :تـفـكــر ب ــارت ـب ــاط جـ ــدي لكن
ظروفكما العائلية غير مهيئة بعد.
ً
ّ
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ـص ـبــر ه ــو ش ـجــرة م ــرة
ّ
المذاق لكن ثمارها حلوة.
رقم الحظ13. :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ّ
تتسرع باتخاذ القرارات إذا
مهنيا :ال
ً
شخصا ما.
كنت ستفاوض
ً
عــاطـفـيــا :مــن عـ ــادات الـحـبـيــب طــرح
ً
مطالبه ولست مجبرا على تلبيتها
ً
جميعا.
ً
اجتماعيا :تحتاج إلى مساعدة األهل
فتجد من يقودك بحكمة إلى هدفك.
رقم الحظ12. :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ّ
ً
مـهـنـيــا :ي ـحــذرك كــوكـبــك مــن ارتـكــاب
ّ
المتسرعة.
األخطاء أو األعمال
ً
عاطفيا :تكتنف صــدرك هواجس
وش ـكــوك وج ـ ّـو مــن الـغـيــرة شديد
ً
جدا.
ً
ً
اجتماعيا :ينبغي التحفظ قليال عن
القيام بتغييرات أساسية في المنزل.
رقم الحظ6. :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :يوم واعد يحمل معه ايجابيات
كثيرة فال تدع الوقت يمر سدى.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـخ ـيــب ظ ـن ــك م ــن ت ـصــرف
الحبيب لكنه يشرح لك األسباب فتهدأ.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـتـخـلــص م ــن الـتــأثـيــرات
ً
السلبية لبعض األفالك وتبدو سعيدا
ً
جدا.
رقم الحظ3. :
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«اإلخالص األهلية» استقبلت مدرسة اإلمام النووي
اسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـل ــت م ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس اإلخ ـ ـ ـ ــاص
األه ـل ـي ــة ،ال ـحــاص ـلــة ع ـلــى ال ـمــركــز
األول فــي مـشــروع مسابقة تحدي
الـقــراء ة العربي في دورتــه الثالثة،
مــدرســة اإلم ــام ال ـنــووي االبتدائية
م ـ ــن ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ل ـ ــاط ـ ــاع ع ـلــى
اسـتــراتـيـجـيــة وخ ـطــة "اإلخ ـ ــاص"،
واالستفادة من الفعاليات المميزة
ّ
الـ ـت ــي أه ـل ـت ـه ــا ل ـن ـيــل ال ـل ـق ــب بـتـلــك
المسابقة.
ح ـضــر ال ـل ـقــاء الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
ل ـ ـ ـمـ ـ ــدارس اإلخـ ـ ـ ـ ـ ــاص ،م .م ـح ـمــد
الصايغ ،والمنسق العام لمشروع
تحدي القراءة العربي في الكويت،
د .مبارك العتيبي.

ً
الصايغ مستقبال مسؤولي مدرسة اإلمام النووي

صورة جماعية

قصائد شعرية وحفاوة من طلبة "اإلخالص" خالل استقبال الضيوف

تقديم درع تذكارية

المعرض الدولي للشعوب
في ثانوية بيان للبنات
نـظـمــت ثــانــويــة ب ـيــان لـلـبـنــات ،الـتــابـعــة لـمـنـطـقــة حــولــي
التعليمية ،المعرض الدولي للشعوب ،بإشراف قسم اللغة
اإلنكليزية ،والذي يعتبر بمنزلة عمل تعاوني اشترك فيه
عدد من مدارس المنطقة ،ويهدف إلى زيادة الوعي العالمي
بعادات وثقافات بعض الشعوب ،وإقامة جسور التعارف
الثقافي بمختلف دول العالم.
ويهدف المعرض أيضا إلى معرفة أوجه الشبه واالختالف
بين هذه الشعوب ،وتعزيز فكرة البحث واالطالع ،لمعرفة
المزيد عن دول العالم ،من خالل إشراك الطالبات في هذه
األعمال ،وتأكيد فكرة أن العالم قرية صغيرة تجمعه بعض
الصفات والعادات المتشابهة.
نجالء الشريعان وعدد من مديرات المدارس

طالبات يعرضن اللباس التونسي

الجامعة المفتوحة ّدربت منتسبي الحرس الوطني
أ ق ــام مــر كــز الجامعة العربية المفتوحة للتدريب سبعة برامج
تدريبية ،لنحو  100متدرب من منتسبي الرئاسة العامة للحرس
ً
الــوط ـنــي ،وتــأتــي ه ــذه ال ـبــرامــج امـ ـت ــدادا لسلسلة مــن الـبــرنــامــج
الـتــدريـبـيــة ،ال ـتــي أطـلـقـهــا ال ـمــركــز خ ــال ت ـعــاونــه مــع القطاعين
الحكومي والخاص ،بحضور مدير مركز الجامعة للتدريب محمد
فهيد العجمي والمتدربين والدكاترة المحاضرين.
قدم البرامج التدريبية مجموعة من الدكاترة والمختصين في
برامج التوجيه اإلداري ،وهم د .عادل عباس ود .فايز الفضلي،
ود .غدير أسيري ود .محمد الوهيب ود .خالد أطرش ود .جراح
النصور ،ود .خضر حامد.
وف ــي خـتــام ال ـبــرامــج الـتــدريـبـيــة ح ــرص مـســاعــد مــديــر الجامعة
للشؤون اإلدارية والمالية د .عبدالله بن طفلة العجمي على تكريم
ً
كافة منتسبي الحرس ،مؤكدا أن كل البرامج المقدمة تهدف إلى
تنمية مـهــارات المشاركين وتدعيم قدراتهم لمواكبة التطوير
والتغيير.

أحمد ومحمد وائل ظريف احتفال
بعيد ميالدهما
احتفل وا ئــل ظــر يــف و حــر مــه بعيد مـيــاد ابنيهما محمد
وأحمد جعلهما الله من البارين بوالديهما.

أحمد ظريف

محمد ظريف

تكريم السعيدي

صورة جماعية للمشاركين في الدورات

مجتمع

مسك وعنبر

٢٤
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«سبيليات إسماعيل» تحصد جائزة النقاد في «البصرة»
الحداد يقدم مفاجأته في ختام مهرجان المونودراما بعرض «قصة األمس»

لقطة من عرض «قصة األمس»

فادي عبدالله

حققت الكويت جائزتي النقاد
والتمثيل عن عرض «سبيليات
إسماعيل» في مهرجان
البصرة األول للمونودراما.

«التحكيم» أوصت
بضرورة االهتمام
بالقاعات وعمل
لجنة االختيار

مشهد من مسرحية «سبيليات إسماعيل»

ف ـ ـ ــاز الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـمـ ــونـ ــودرامـ ــي
الـكــويـتــي «سبيليات إسماعيل»
ل ـف ــرق ــة لـ ــويـ ــاك ،ب ـج ــائ ــزة ال ـن ـقــاد
كأفضل عــرض متكامل ،وجائزة
التمثيل للفنانة شيرين حجي في
منافسات مهرجان البصرة األول
للمونودراما ،والعمل من تأليف
فارعة السقاف ،وتمثيل شيرين
حـجــي ،وسينوغرافيا د .خليفة
الهاجري ،وإخراج رسول الصغير.
وتضمن حفل ختام المهرجان،
ال ــذي أق ـيــم فــي قــاعــة الـفــراهـيــدي
بـفـنــدق ال ـب ـصــرة ال ــدول ــي ،عــرض
فـ ـي ــدي ــو لـ ـ ـع ـ ــازف الـ ـ ـع ـ ــود سـفـيــر
اليونيسكو للسالم نصير شمة،
الــذي بــارك إقامة هذا المهرجان،
وقال« :إنها انطالقة أللق البصرة،
وه ـ ــو فـ ـك ــرة ن ـج ـحــت ف ــي ب ـغ ــداد
بـتـعـمـيــر ســاحــات ـهــا وشــوارع ـهــا
وإنارتها ،وإعادة الروح إلى المدن

عبدالناصر درويش يعود للمسرح
الكويتي بمعية مبارك المانع

العراقية الكبيرة والـبـصــرة تلي
بغداد بهذه األهمية ،لذلك سيكون
ً
ً
ً
هـنــاك حــراكــا كـبـيــرا انـطــاقــا من
مهرجان الـمــونــودرامــا ،وبسببه
استطعنا إصالح بعض الشوارع
بــالـتـعــاون مــع محافظة البصرة
واإلدارت الـمـحـلـيــة ف ـي ـهــا ،لــرفــع
التجاوزات والعشوائيات ،وهذا
ال ـع ـم ــل س ـي ـس ـت ـمــر م ـ ــدة عــام ـيــن
ً
تـقــريـبــا ،لحين إن ـجــاز الـمـشــروع
ً
كــامــا ومتطلباته الـتــي ستعيد
ل ـل ـب ـصــرة ج ـم ــال ـه ــا ،والـ ـت ــي تعد
عروس الخليج».
ثم عرض رائد فن المونودراما
فــي الـكــويــت عـبــدالـعــزيــز ال ـحــداد،
عمله «قـصــة األمـ ــس» ،مــن تأليفه
وإخراجه ،والمخرج المنفذ شيرين
حجي ،وقال الحداد قبيل البدء في
العرض« :أسعدتني المشاركة في
هــذا المهرجان الجميل ،وســوف

العطية :استخدمت التطريز في «فنون النسيج»
المعرض افتتحه الدويش في متحف الفن الحديث

●

عبد الناصر درويش

●

محمد جمعة

أعلن الفنان الكوميدي عبدالناصر درويش عودته للمسرح
خالل عيد الفطر المقبل ،مضيفا« :لدي عمل مسرحي في الكويت
سأكشف تفاصيله في وقــت الحــق» ،وأعــرب عن سعادته للقاء
الجمهور الكويتي بعد طول غياب.
وقال درويــش ،في تصريح صحافي أمس ،إن العمل يجمعه
والفنان مبارك المانع ،وآثر عدم الخوض في تفاصيله بصورة
أكبر لحين االنتهاء من كل الترتيبات المتعلقة بفريق العمل
والفكرة والتعاقدات وما إلى ذلك من جوانب فنية.
وكشف عــن غيابه عــن الموسم الــدرامــي الرمضاني المقبل،
موضحا« :اعتبرها استراحة محارب ،ولنا عودة درامية قريبا،
فالفنان يحتاج فرصة اللتقاط األنفاس».
وكـ ــان ال ـن ـجــم ال ـكــوم ـيــدي أط ــل خ ــال رم ـض ــان ال ـمــاضــي في
مسلسل «ب ـلــوك غ ـش ـمــرة» ،بـطــولــة حـســن ال ـب ــام ،وعـبــدالـنــاصــر
درويــش ،وانتصار الشراح ،وأحمد العونان ،إضافة إلى كوكبة
من النجوم الشباب.
والمسلسل عبارة عن حلقات منفصلة ،وفي كل حلقة يتناول
قضية وقصة مختلفة تطرح بأسلوب كوميدي ساخر ،وحقق
ردود أفعال واسعة ،السيما مع تقليد العديد من الشخصيات
بصورة مثيرة للجدل.
وي ـح ــرص دروي ـ ــش ع ـلــى ال ـت ــواص ــل م ــع ج ـم ـهــوره م ــن خــال
مواقع التواصل االجتماعي ،السيما في خاصية الاليف ،حيث
يمضي وقتا طويال في تبادل أطراف الحديث معهم ،والرد على
استفساراتهم بتلقائية.

آخذكم في رحلة إلى وجدان شاعر
عربي من مصر اسمه أحمد فتحي،
أطلق عليه شاعر الكرنك ،بعدما
لحن وغنى من كلماته الموسيقار
م ـح ـم ــد عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــوه ـ ــاب ،أغ ـن ـي ـتــه
الشهيرة (الكرنك)».
تـ ـ ـن ـ ــاول ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــداد ش ـخ ـص ـيــة
ال ـ ـشـ ــاعـ ــر ،ال ـ ـتـ ــي م ـ ــرت بـ ـظ ــروف
الـ ـ ـص ـ ــراع م ـ ــع ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ج ـع ـل ـتــه
يبدع في قصيدة خالدة بتاريخ
األغ ـن ـيــة ال ـعــرب ـيــة ،وأثـ ـن ــاء عمله
ً
ً
مترجما ومذيعا في هيئة اإلذاعة
البريطانية فــي لندن تعرف إلى
«كارول» التي تزوجها وأنجبت له
جوزفين ،لكن اإلذاعة استغنت عن
خدماته ،ولم يفلح في االستمرار
بوظيفة أخ ــرى ،فانتهت إقامته
ورف ـضــت الـسـلـطــات البريطانية
تجديدها له ،وعاد إلى وطنه بعد
أن رفـضــت زوج ـتــه الــرحـيــل معه

فضة المعيلي

افتتح األمـيــن الـعــام المساعد لقطاع
ال ـف ـنــون ف ــي الـمـجـلــس الــوط ـنــي للثقافة
والفنون واآلداب د .بدر الدويش معرض
ال ـف ـن ــان ــة ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة س ـه ـي ـلــة ال ـع ـط ـيــة،
بعنوان «فنون النسيج» في متحف الفن
الحديث.
وحـ ـض ــر ال ـم ـع ــرض ال ـش ـي ـخــة أنـيـســة
الحمود وجمع من الفنانين والمهتمين.
واخـ ـت ــارت الـعـطـيــة الـنـسـيــج الـ ــذي يعد
مــن األســالـيــب الفنية الــراقـيــة والصعبة
لتجسيد أفكارها وفق تصورات مفعمة
بالحيوية والحركة.
ب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،ق ــال ــت ال ـع ـط ـيــة إن
«ال ـم ـع ــرض ال ـف ـنــي ي ـضــم أع ـم ــاال ف ــي فن
الرسم باألنسجة ،حيث تتعدد فروعها
بـ ـي ــن فـ ــن ال ـ ـبـ ــات ـ ـشـ ــوورك ،وال ـخ ـي ــام ـي ــة،
واالبليك ،والحياكة ،والصباغة ،والطباعة
تـعـتـمــد أغ ـل ـب ـهــا ع ـلــى إعـ ـ ــادة اس ـت ـخــدام
األن ـس ـج ــة وت ـح ــوي ـل ـه ــا إل ـ ــى ق ـط ــع فـنـيــة
تعرض في المتاحف والمعارض ضمن
الفنون الحديثة والمعاصرة».
وأض ــاف ــت أن ـهــا اسـتـخــدمــت الـتـطــريــز
ال ـي ــدوي ف ــي ك ــل أع ـمــال ـهــا ،إلض ــاف ــة تلك
اللمسات الشرقية في أنــواع الغرز التي
كــان يستخدمها الـحــرفـيــون فــي تطريز
األلبسة مــن رداء رجــالــي وث ــوب نسائي
بزخارف معبرة عن بيئة امتزجت بأصالة
ال ـ ـتـ ــراث ال ـع ــرب ــي بـ ــاإلبـ ــرة وال ـك ـش ـت ـبــان،
وامتزجت بالهوية الكويتية والخليجية
ل ـت ـض ـيــف إلـ ــى جـ ـم ــال هـ ــذا الـ ـف ــن ج ـمــاال
مرتبطا بالتراث المحلي بكل تفاصليه
بعاداته وتقاليده وأفراده وأحداثها.
وأوض ـ ـحـ ــت أنـ ـه ــا ق ــدم ـت ـه ــا ك ـت ـجــربــة

ً
الدويش مستمعا لشرح العطية
ش ـخ ـص ـيــة اه ـت ـم ــت بــال ـب ـي ـئــة الـكــويـتـيــة
م ــن ال ـت ـل ــوث ،ك ـمــا ح ــرص ــت ع ـلــى بعض
ذكرياتها الجميلة من االنــدثــار ،ليتعلم
م ـ ــن خ ــالـ ـه ــا ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ال ـ ـ ـقـ ـ ــادم ك ـي ـف ـيــة
استغالل وقــت الـفــراغ بما ينمي الــذات،
وبالتالي تنمو الكويت بسواعد أبنائها
المخلصين.
واحـتــوى المعرض على أعمال فنية،
ذات مدلوالت جذابة ،إضافة إلى الرسائل
التوعوية التي تتضمنها هذه األعمال،
والـ ـت ــي ت ـخــص ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى أجـ ــواء
الكويت ،لتكون نظيفة خالية من التلوث،
كـمــا أن ال ـهــدف األس ــاس ــي مــن المعرض
تمحور حول إبراز الجوانب المضيئة في

الشايع :رابطة «النسيج» تجمع الثقافات
افتتحت معرضها السنوي الـ  20في «الفنون والعدواني»
●

فضة المعيلي

افتتح األمـيــن الـعــام للمجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،م .علي اليوحة،
ال ـم ـعــرض ال ـس ـنــوي ال ـ ـ  20لــراب ـطــة «فـنــون
الـ ـنـ ـسـ ـي ــج» ف ـ ــي ق ــاعـ ـت ــي الـ ـفـ ـن ــون وأحـ ـم ــد
العدواني بضاحية عبدالله السالم ،وشهد
ً
ً
إق ـب ــاال ك ـب ـيــرا م ــن الـجـمـهــور الـمـحــب لـهــذا
النوع من الفن.
وأقـ ـي ــم ع ـل ــى ه ــام ــش ال ـم ـع ــرض تـكــريــم
ً
للفائزات ،واحتوى المعرض أعماال لمواهب
ذات طــابــع فـنــي مـتـنــوع تستحق التقدير
من المتسابقين والمتدربين في الرابطة،
وانقسم إلى عدد من األركان المتعددة التي
تتناسب وطبيعة مخرجات المشاركات.
وعـلــى هــامــش الـمـعــرض ،أك ــدت رئيسة
الرابطة دونــا الشايع أهمية النسيج وأنه
يظهر جوانب عدة من المجتمع ،مشيرة إلى
أن رابطة النسيج تجمع العديد من الثقافات
تحت مظلتها.
وبينت أن المشاركات في المعرض وظفن
تقنيات وأساليب مختلفة ليكون المنتج
في النهاية « ،»quiltأو « ،»afghanوغيرها.
من جانبها ،قالت عضوة مجلس إدارة
رابـ ـط ــة فـ ـن ــون ال ـن ـس ـيــج ال ـكــوي ـت ـيــة ح ـنــان
الكاظمي ،إن الرابطة فنية متعددة الثقافات
ت ـض ــم أع ـ ـضـ ــاء مـ ــن م ـخ ـت ـلــف ال ـج ـن ـس ـيــات

واحتفظت بابنتهما ،وكانت لهذه
الحالة السيكولوجية المجسدة
في حرمانه من رؤية ابنته وبحثه
عن الحب المفقود األثر البالغ في
س ــوء أح ــوال ــه الـحـيــاتـيــة ،وأنـهــى
العرض ،مع أغنية «لن أعود إليك»
أو «ق ـصــة األمـ ــس» كـلـمــات أحمد
فتحي وألحان رياض السنباطي
وغ ـنــاء كــوكــب ال ـشــرق أم كـلـثــوم،
ً
ً
ونــال عمل الحداد تصفيقا حارا
من الجمهور.
يذكر أن الفنان الحداد ،عرض
م ــون ــودرام ــا «ق ـص ــة األمـ ـ ــس» في
العديد من المهرجانات المحلية
والدولية ،ومنها مهرجان الكويت
ال ــدول ــي ل ـل ـم ــون ــودرام ــا ب ــدورت ــه
الثانية ،ومهرجان أيــام المسرح
لـ ـلـ ـشـ ـب ــاب ال ـ ـثـ ــامـ ــن ،ومـ ـه ــرج ــان
بيشيليا اإليطالي ،وتونس.
وتـ ـ ـب ـ ــع ذلـ ـ ـ ـ ــك ،فـ ـ ـق ـ ــرة ل ـل ـف ـن ــان

مرتضى السيد من كربالء ،حيث
ً
ي ـع ــزف ال ـمــوس ـي ـقــى م ـن ـف ــردا من
خ ــال إمـكــانــاتــه الـصــوتـيــة ،فنال
استحسان الجمهور.
ثم ألقى رئيس لجنة التحكيم
المخرج د .ج ــواد األس ــدي ،كلمة
ج ـ ـ ــاء فـ ـيـ ـه ــا« :لـ ـنـ ـس ــم االحـ ـتـ ـق ــال
بكرنفال الشباب الــذيــن يكتبون
المستقبل بلغة مملوءة بالسحر
والفكر المغاير» ،ثم قرأ توصيات
ال ـل ـج ـن ــة« :ن ــوص ــي ب ـع ـمــل لـجـنــة
الختيار العروض بعناية عالية
مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل االرت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاء ب ـم ـس ـت ــوى
المهرجان فــي ال ــدورات القادمة،
كما تلفت اللجنة القائمين على
ال ـم ـه ــرج ــان بـ ـض ــرورة االه ـت ـمــام
بقاعات العروض من كل النواحي
اللوجستية والتقنية».
بعدها تم تكريم أعضاء لجنة
التحكيم وهم :د .عجاج سليم ،ود.

علي الحمداني ،ود .ليلى محمد،
ود .سعيد شكور ،وماجد درندش
إلى جانب األسدي.
وص ـعــد أع ـض ــاء لـجـنــة الـنـقــاد
الخشبة وهم :د .حسن األنصاري،
ود .ح ـس ـيــن عـ ـ ـ ــارف ،ود .ج ـبــار
خـمــاط ،ود .ياسر ال ـبــراك ،وعــاء
الجابر ،ود .منتهى طارق ،لتسليم
جائزة النقاد ألفضل عمل متكامل
ل ـل ـع ــرض ال ـك ــوي ـت ــي «س ـب ـي ـل ـيــات
إس ـمــاع ـيــل» ،وه ــذه ال ـجــائــزة هي
عرف مسرحي عتامي في عدد من
المهرجانات أن تمنح جائزة لجنة
النقاد ألفضل عمل في المهرجان.
ً
وتـضـمــن حـفــل ال ـخ ـتــام أيـضــا
تكريم الجهات الداعمة للمهرجان
ب ــال ــدروع ال ـتــذكــاريــة إل ــى جــانــب
األعمال الفائزة ولجنة التحكيم
وعدد من الفنانين ومنهم سامح
الصريطي وإبراهيم الحساوي.

دونا الشايع (يمين) أمام أعمال المعرض
ً
«نجتمع دوريــا كل أربعاء في بيت السدو
وت ـبــدأ االجـتـمــاعــات األسـبــوعـيــة فــي شهر
سبتمبر وتنتهي اال جـتـمــا عــات فــي شهر
مايو ،ويكون الختام بالمعرض السنوي
الذي يضم مجموعة من قطع النسيج».
وأنشئت رابطة فنون النسيج الكويتية
ت ـحــت مـظـلــة ب ـيــت الـ ـس ــدو ،وه ــي مـتـعــددة
الثقافات غير ربحية ،أسست تحت رعاية
الشيخة ألطاف سالم الصباح في أكتوبر
 ،1994وت ـهــدف الــراب ـطــة إل ــى تشجيع فن
النسيج وتسهيل تبادل األفكار والمعلومات
وال ـم ـهــارات فــي الـكــويــت ومنطقة الخليج

العربي ،والعضوية مفتوحة للمهتمين في
هذا المجال لالرتقاء بفن النسيج.
وتـشـمــل م ـم ـيــزات الـعـضــويــة الـمـشــاركــة
في اجتماعات ومحاضرات شهرية لعرض
م ـس ـت ـج ــدات ف ـن ــون ال ـن ـس ـيــج والـ ـت ــي ت ـقــدم
مــن متخصصين فــي هــذا الـمـجــال ،إضافة
إل ــى وجـ ــود دورات لـجـمـيــع الـمـسـتــويــات،
كما توجد مكتبة خاصة بفنون النسيج،
والمشاركة في معارض دولية ومحلية.
وتــرعــى رابـطــة فـنــون النسيج الكويتية
ال ـم ـع ــرض ال ـس ـن ــوي ل ــأعـ ـض ــاء ،وأن ـش ـطــة
البازار ،وأنشطة أخرى خالل السنة.

ماضي الكويت ،ومــا يمثله من ذكريات
ال تزال عالقة في األذهان ،سواء كان في
األزي ــاء أو المباني أو الطبيعة بشكلها
العام.
وب ـ ــدت ه ـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة ال ـف ـن ـي ــة ال ـتــي
خ ــاضـ ـتـ ـه ــا الـ ـفـ ـن ــان ــة س ـه ـي ـل ــة ال ـع ـط ـيــة
مـتــواصـلــة مــع الـقــديــم بــأسـلــوب وأدوات
حــديـثــة ،كما أنـهــا أضــافــت إلــى أعمالها
روحا شيقة ،تتمثل في األلــوان الزاهية،
التي تعبر عن الغبطة والفرح ،والسعادة،
وهي أفكار أسهمت بشكل واضح في أن
تتناغم الــرؤى مع التصورات واألفـكــار،
وأن تتحاور الصور فيما بينها بأساليب
تبدو وكأنها تحكي تاريخ وطن.

والـعـطـيــة حــاصـلــة عـلــى بـكــالــوريــوس
مكتبات وتـقـنـيــات ،وم ــدرب معتمد في
مجال الفنون والحرف اليدوية ،وعضو
ف ــي ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـج ـم ـع ـيــات وال ـم ــراك ــز
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات والـ ـ ـف ـ ــرق ،وشـ ــاركـ ــت فــي
معارض محلية أقامها المجلس الوطني
للفنون والثقافة واآلداب وفي بوشهري
والحرفيين الكويتيين وغيرها.
وش ــارك ــت ف ــي م ـع ــارض دول ـي ــة منها
ملتقى الفن في غاليري البحرين ،وملتقى
أل ـ ــوان شــرق ـيــة ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،وم ـهــرجــان
الجنادرية وغيرها ،كما أقامت معرضها
الشخصي األول بعنوان «خيوط ماضينا»
في متحف العثمان.

(البا) استضافت مدربي «الفلهارمونية
الملكية» في الورش الموسيقية

ً
شارك فيها أكثر من  70طالبا وطالبة
اسـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــاف ـ ــت أكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة
لــويــاك للفنون األدائ ـي ــة (الب ــا)
بالتعاون مع المجلس الثقافي
البريطاني مجموعة مدربين
من األوركـسـتــرا الفلهارمونية
ال ـم ـل ـك ـيــة ل ـت ـقــديــم ورش عمل
مـ ــوس ـ ـي ـ ـق ـ ـيـ ــة ألكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ـ ــن 70
ً
ط ــال ـب ــا وط ــال ـب ــة م ــن مـخـتـلــف
ال ـمــدارس المحلية والمعاهد
الـمــوسـيـقـيــة ف ــي ال ـك ــوي ــت في
مـقــر مــؤسـســة لــويــاك للشباب
ال ـك ــائ ــن ب ــال ـم ــدرس ــة الـقـبـلـيــة.
وارتـ ـ ـك ـ ــزت ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات عـلــى
تأليف مقطوعات أوركسترالية
من ابتكار الطالب وبمساعدة
ال ـمــدرب ـيــن ،إض ــاف ــة إل ــى ورش
ع ـمــل لـتـطــويــر األداء والـعـمــل
الجماعي والتعامل مع المسرح
والجمهور.
جاء هذا التعاون المشترك
ً
ت ـ ــزامـ ـ ـن ـ ــا م ـ ــع ال ـ ـع ـ ــرض ال ـ ــذي
ق ــدم ـت ــه األورك ـس ـت ــرا الـمـلـكـيــة
ف ـ ــي م ـ ــرك ـ ــز ج ـ ــاب ـ ــر الـ ـثـ ـق ــاف ــي
أ ي ـ ـ ــام  11و 12و 13ا لـ ـج ــاري

جانب من الورشة
ل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــزف مـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــوع ـ ــات ألش ـ ـهـ ــر
م ــؤل ـف ــي ال ـح ـق ـب ــات الـكــاسـيـكـيــة
وال ــروم ــان ـس ـي ــة وم ــؤل ـف ــات ج ــون
وليامز ألشهر األفالم السينمائية.
وف ـ ــي بـ ـ ـ ــادرة تـشـجـيـعـيــة ق ــدم
ً
الطالب والمعلمون معا وبعض
أعضاء األوركسترا الفلهارمونية
ً
ً
ال ـم ـل ـك ـيــة ع ــرض ــا مــوس ـي ـق ـيــا في
بهو مركز جابر الثقافي مدته 20
دق ـي ـقــة س ـبــق ال ـع ــرض األســاســي
لألوركسترا.
من جانبه ،صرح المدير العام

للمجلس الثقافي البريطاني
مايكل جوردن بأن هذه الفعالية
ً
تتزامن مع مرور  120عاما من
الصداقة بين الكويت والمملكة
الـمـتـحــدة إذ تـعــد األورك ـس ـتــرا
الفلهارمونية الملكية واحــدة
من أعرق المنظمات الثقافية.
ك ـ ـمـ ــا أع ـ ـ ـ ـ ــرب ج ـ ـ ـ ـ ـ ــوردن عــن
سعادته بالتعاون مع أكاديمية
ً
«البــا» مشيدا بالتنظيم الرائع
باستضافة ورش العمل على
مدى يومين متتاليين.

خبريات
ليلى عز العرب
تعاني الزهايمر

تجسد الفنانة ليلى عز العرب
ضمن أحداث الجزء الثالث
من مسلسل «كلبش» امرأة
تعاني الزهايمر ووالدة يسرا
اللوزي ،التي تؤدي دور
محللة نفسية ،وتراهن عليه
بقوة ،ألنه يقدمها بشكل
جديد ومختلف عليها تماما
عن أعمالها السابقة.
وانتهى بطل العمل أمير
كرارة ومخرجه بيتر ميمي
من تصوير األسبوع السابع
من المسلسل ،وهو العمل
المنتظر في الدراما بشغف
كبير من الجمهور ،استكماال
لنجاح جزئيه الماضيين،
واللذين حققا شعبية كبيرة،
وارتبط الجمهور بشخصية
«سليم األنصاري».
والمسلسل تأليف باهر
دويدار ،وإخراج بيتر ميمي،
وإنتاج شركة سينرجي
للمنتج تامر مرسي ،وبطولة
أمير كرارة ،أحمد عبدالعزيز،
هشام سليم ،يسرا اللوزي،
هالة فاخر ،أحمد العوضي،
إسالم جمال ،أميرة العايدي،
وعدد آخر من الفنانين.

إطالق بوستر الدورة
الـ  72لمهرجان «كان»

أطلق القائمون على مهرجان
كان السينمائي الدولي
الملصق الرسمي (البوستر)
للمهرجان في دورته الـ ،72
التي ستبدأ فعالياتها في 14
مايو المقبل وتستمر حتى
 25مايو.
وتصدرت الملصق النجمة
والمخرجة الفرنسية آجناس
فاردا ،بعد فترة قصيرة من
ً
وفاتها؛ تكريما لمسيرتها
الفنية الساحرة.
ومن المقرر أن تعلن األعمال
ً
المنافسة رسميا بفعاليات
المهرجان من جانب بيير
ليسكور رئيس المهرجان،
وتيري فريمو المندوب العام،
الخميس المقبل.
يذكر أن فيلم الرعب «The
 »Dead Don’t Dieسيفتتح
المهرجان في مسرح Grand
 ،Théâtre Lumièreوسيكون
كذلك العرض األول للعمل
ً
عالميا ،وهو من تأليف
وإخراج جيم جارموش،
وبطولة سيلينا غوميز وآدم
داريفر وبيل موراي وتيلدا
وينستون ،وغيرهم.

«شازام» يحافظ على
صدارة إيرادات السينما

حافظ فيلم الحركة
والمغامرات (شازام) على
صدارة إيرادات السينما
بأميركا الشمالية ،لألسبوع
الثاني على التوالي ،مسجال
 25مليون دوالر ،ويقوم
ببطولة الفيلم زكاري ليفي،
ودجيمون هونسو ،ومارك
سترونغ ويخرجه ديفيد
ساندبيرغ.
وجاء الفيلم الكوميدي
الجديد «صغيرة» (ليتل)
في المركز الثاني بإيرادات
بلغت  15.5مليون دوالر ،وهو
بطولة ريجينا هول وإيسا
راي ومارساي مارتن ،ومن
إخراج تينا جوردن.
واحتل فيلم الحركة
والمغامرات الجديد «فتى
الجحيم» (هيل بوي) الترتيب
الثالث بتحقيق  12مليون
دوالر ،ويقوم ببطولة الفيلم
مارك ستانلي وبرايان
جليسون ،وتراجع فيلم
الرعب «بت سماتيري» من
المركز الثاني إلى الرابع
محققا  10ماليين ،بطولة
جيسون كالرك ،وإيمي
سيميتز .ونزل أيضا فيلم
المغامرات «دمبو» من
المركز الثالث إلى الخامس،
بتسجيل  9.2ماليين دوالر،
والفيلم بطولة كولين فاريل،
ومايكل كيتون ،وإيفا غرين.
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دوليات

ّ
السودان :تغييرات دبلوماسية وعسكرية وتوتر في «االعتصام»

ضغوط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية ...وأنقرة و«الجامعة» ّ
ترحبان بإجراءاته
واجه قادة المجلس العسكري
االنتقالي في السودان
ً
ضغوطا كثيفة من المحتجين
ومن حكومات غربية لتسليم
السلطة إلى حكومة مدنية،
في حين ال يزال آالف
المتظاهرين معتصمين أمام
مقر القيادة العامة للقوات
المسلحة في الخرطوم لليوم
العاشر على التوالي.

ب ـ ـع ـ ــد سـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــات مـ ـ ـ ــن إعـ ـ ـ ــان
المجلس العسكري االنتقالي في
السودان ،عن حزمة قرارات أبرزها
إع ـ ــادة ت ـش ـك ـيــل رئ ــاس ــة األرك ـ ــان
المشتركة للجيش ،وترفيع عدد
من الضباط ،فضال عن تغييرات
فـ ــي ع ـ ــدد مـ ــن ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ـي ــن،
شهد مقر القيادة العامة لألركان
وسـ ـ ــط ال ـ ـخـ ــرطـ ــوم ،ح ـي ــث يـقـبــع
آالف الـســودانـيـيــن مـنــذ  10أيــام،
تــوتــرا بين األم ــن والمعتصمين
صباح أمس ،بعد أن عمد بعض
الـ ـعـ ـن ــاص ــر األمـ ـنـ ـي ــة إل ـ ــى إزال ـ ــة
المتاريس الموضوعة في المكان.
ودف ــع هــذا الـتـحــرك المعارضة
إلـ ــى االس ـت ـن ـف ــار ،فــأع ـلــن "تـجـمــع
المهنيين السودانيين" ،في خبر
عاجل على حسابه على "تويتر"،
أن "هناك محاولة لفض االعتصام
أم ـ ــام الـ ـقـ ـي ــادة ال ـع ــام ــة ل ــأرك ــان،
وإزال ـ ــة جميع ال ـم ـتــاريــس" .ودعــا
ً
المواطنين إلى "التوجه فــورا إلى
ساحات االعتصام لحماية ثورتكم
ومكتسباتكم".
ً
وأفــاد شهود عيان ،بأن جنودا
ش ــوه ــدوا وه ــم يــزيـلــون متاريس
أقامها المتظاهرون كتدابير أمنية.
وقالوا إن الجيش رفع الفتة على
أحد جدران مقره تواجه المحتجين،
كتب عليها "أخي المواطن ،أختي
المواطنة ،ال تقترب أكثر ،لقد كنتم
ضـيــوفـنــا وت ـحــت حـمــايـتـنــا ،لكن
قانون الطوارئ يحكم الجميع".
ً
والحـ ـ ـق ـ ــا أعـ ـل ــن ال ـم ـج ـل ــس أن ــه
يجدد دعوته للمتظاهرين بفض
االعـ ـتـ ـص ــام وإع ـ ـ ــادة ال ـح ـي ــاة الــى
طبيعتها.
وت ـج ـم ـعــت ق ـ ــوة ع ـس ـكــريــة من
الجيش تتكون من أكثر  20سيارة
عسكرية ومدرعة عند ثالثة جوانب
لالعتصام ،وتستعد جرارات إلبعاد
حواجز من الحجارة والمعادن ،لكن
المحتجين شكلوا حلقات حول
منطقة االعتصام لمنعهم.

بيان الجيش
وفي وقت سابق ،أصدرت قوات
ً
الدعم السريع في الجيش بيانا
ً
عــاجــا أعـلــن فيه قيامه "بحملة

ّ
ً
جددا حضروا للمشاركة في االعتصام أمام مقر القيادة العامة بالخرطوم أمس (رويترز)
سودانيون يفتشون متظاهرين
نظافة قرب ساحة االعتصام أمام
القيادة العامة" .وأوضــح البيان
ّ ً
متوجها ا لــى المعتصمين" :في
إطار تكامل األدوار بين المجتمع
وقــواتـكــم المختلفة ،تـقــوم قــوات
الدعم السريع والقوات النظامية
للشوارع
األخ ــرى بحملة نظافة ُ
أم ــام ال ـق ـيــادة ال ـعــامــة ،ونعلمكم
أن مـهـمــة قــوات ـكــم ال ـح ـفــاظ على
س ــامـ ـتـ ـك ــم ،وق ـ ـ ــد ش ـ ـهـ ــدت ه ــذه
ال ـم ـن ـط ـقــة ف ــي األيـ ـ ـ ــام ال ـمــاض ـيــة
ّ
اشتباكات لربما خلفت وراء هــا
أجـ ـس ــام ــا غ ــري ـب ــة ي ـص ـع ــب عـلــى
المدنيين التعامل معها".
وأضاف البيان" :تأتي مهمة
قواتكم في تهيئة البيئة التي
ت ـض ـم ــن س ــامـ ـتـ ـك ــم ،ون ـت ـق ــدم
ب ــال ـش ـك ــر ل ـك ــل مـ ــن س ــاه ــم فــي
ح ـم ـلــة ال ـن ـظــافــة م ــن ك ــل فـئــات
المحتجين الموجودين بمكان
االع ـت ـص ــام ،ونـلـفــت انتباهكم

ق ــرار الجيش لـقـيــادة المرحلة االنـتـقــالـيــة ،كما
دعا إلى تسليم السلطة لقيادة مدنية ليس لها
عالقة بالجيش.
ويتوقع ان يجمد االتحاد اإلفريقي عضوية
الـســودان إلــى حين خــروج العسكر من السلطة
وتسليمها لحكومة مدنية انتقالية.
مــن جانبه ،داف ــع عضو المجلس العسكري
االنـ ـتـ ـق ــال ــي ج ـ ــال الـ ــديـ ــن ال ـش ـي ــخ ال ـط ـي ــب عــن
ال ـخ ـطــوات ال ـتــي ات ـخــذهــا الـمـجـلــس الـعـسـكــري
الحاكم بالسودان ،ورفض تسميتها باالنقالب.

إلبــاغـنــا عــن وج ــود أي جسم
غريب".
وف ـ ــي ظـ ــل تـ ـ ـط ـ ــورات األح ـ ـ ــداث
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـسـ ــارعـ ــة ،ات ـ ـخـ ــذ ال ـم ـج ـلــس
االنـتـقــالــي جملة إجـ ــراءات تهدف
إلحـكــام سيطرته على المؤسسة
العسكرية ،وإعادة ترتيب المشهد،
السيما األمني في البالد.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أص ـ ــدر
رئ ـ ـيـ ــس ال ـم ـج ـل ــس ع ـب ــدال ـف ـت ــاح
ال ـب ــره ــان،أم ــس ،قـ ـ ــرارات ب ــإع ــادة
تشكيل رئاسة األركان المشتركة
للجيش ،وترفيع عدد من الضباط
إلى رتبة فريق أول.
وت ــأت ــي ه ـ ــذه ال ـ ـق ـ ــرارات عـقــب
إعـ ـف ــاء وزي ـ ــر ال ــدف ــاع عـ ــوض بــن
ع ـ ــوف ،ورئـ ـي ــس األرك ـ ـ ـ ــان ،ك ـمــال
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــروف م ـ ـ ــن الـ ـخ ــدم ــة
العسكرية وإحالتهما للتقاعد.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح ب ـ ـيـ ــان صـ ـ ـ ــادر عــن
ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم ال ـج ـي ــش ،ال ـل ــواء
أح ـم ــد ال ـش ــام ــي ،أنـ ــه ت ــم تعيين
الـفــريــق أول هــاشــم عبدالمطلب
بابكر رئيسا لألركان المشتركة،
وال ـ ـفـ ــريـ ــق أول م ـح ـم ــد ع ـث ـم ــان
الحسين نائبا لــه .والـفــريــق أول
بحري عبدالله المطري الفرضي
مفتشا عــامــا لـلـقــوات المسلحة،
والفريق آدم هارون إدريس رئيسا
لهيئة العمليات المشتركة.
كما تم تعيين الفريق مجدي
إبــراه ـيــم عـثـمــان ،رئـيـســا ألرك ــان
الـ ـق ــوات ال ـب ــري ــة ،وال ـف ــري ــق طـيــار
محمد علي محمد ،رئيسا ألركان
الـقــوات الجوية ،والفريق بحري
مجدي سيد عمر رئيسا ألركــان
القوات البحرية ،والـلــواء حذيفة

ً
لبنان« :خفض الرواتب» يولد ميتا

إرجاء اجتماع بين «االشتراكي» و«حزب الله» لخالف على مكانه
•

بيروت  -ةديرجلا

•

م ـ ــع اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة دي ـ ـمـ ــا جـ ـم ــال ــي م ـق ـعــدهــا
البرلماني ،وطي صفحة انتخابات طرابلس
ال ـف ــرع ـي ــة ،ب ـق ـيــت الـ ـم ــوازن ــة ال ـش ـغــل ال ـشــاغــل
للسياسيين كما لعموم المواطنين بعدما
أحـســوا "بـسـخــن" قــد يمس لقمة عيشهم من
بوابة خفض الــرواتــب ،الــذي أشــار إليه وزير
الخارجية والمغتربين جبران باسيل ،فقامت
الدنيا ولم تقعد ،وتفاعلت ردات الفعل على
وسائل التواصل االجتماعي مهددة بالويل
والثبور.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر م ـتــاب ـعــة ،إن "مـ ــا طــرحــه
الوزير باسيل مجرد فكرة تتداول من ضمن
ً
مجموعة أفكار بحثا عن سبل خفض العجز
ّ
في الموازنة العامة وال توجه حتى الساعة في
هذا االتجاه" ،داعية إلى "عدم استباق األمور
وخلق حالة من الهلع في األوساط الشعبية،
فــاألزمــة ال تعالج مــن طريق خفض الــرواتــب
بــل مــن سلسلة إج ـ ــراء ات تقشفية قــد يكون
ً
بعضها موجعا لكنه حتما لن يوجع الطبقة
الفقيرة" .ولفتت إلى أن "القوى السياسية كلها
التي تدرك وتتهيب دقة الوضع تنتظر تسلم
ّ
مسودة مشروع الموازنة لتبني على الشيء
مقتضاه .وقبل ذلك ال لزوم ألي كالم".
إل ــى ذل ــك ،انـعـقــد المجلس األع ـلــى للدفاع
فــي قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية
ميشال عــون ،أمــس ،وأك ــدت مـصــادر متابعة
ً
ّ
يتطرق نهائيا إلى مسألة التدبير رقم
أنه "لم
 3ال ــذي يـتـحــدث عــن الـمـســاس بمخصصات
السلك العسكري ،لكنه طلب في المقابل إلى
الــوزارات المختصة اتخاذ تدابير وإجــراءات
لضبط مسألة تهريب األشخاص والبضائع
ع ـبــر الـ ـح ــدود ال ـب ــري ــة ،والـ ـي ــد ال ـعــام ـلــة غـيــر
المرخص لها".
في موازاة ذلك ،يعقد مجلس النواب جلسة
ً
ً
تشريعية غدا على جدول أعمالها  18مشروعا

سلة أخبار
«مجلس األمن» يبحث
تعطل «سالم الحديدة»

عقد مجلس األمن ،أمس،
جلسة عامة أعقبتها
مشاورات مغلقة لبحث
التطورات في اليمن ،وسط
تحديات تعطل تنفيذ بنود
اتفاق ستوكهولم للسالم
الخاص بمحافظة الحديدة
والمبرم في ديسمبر .2018
وركزت المباحثات على
الجهود المبذولة لتنفيذ
اتفاق ستوكهولم الذي
يقضي بوقف كامل إلطالق
النار وانسحاب عسكري لكل
األطراف من الحديدة وإشراف
قوى محلية على النظام في
المحافظة ،لتبقى الحديدة
ً ً
ممرا آمنا للمساعدات
اإلنسانية.

مهلة إفريقية للعسكر :سلموا السلطة
أمهل مجلس السلم واألمن اإلفريقي المجلس
العسكري االنتقالي في السودان  15يوما لتسليم
السلطة للمدنيين.
ودعــا المجلس ،في بيان ،بعد اجتماعه في
الـعــاصـمــة اإلث ـيــوب ـيــة (أديـ ــس أب ــاب ــا) ،إل ــى فتح
األج ـ ــواء الـسـيــاسـيــة ،مـعــربــا عــن قـلـقــه العميق
لـسـيـطــرة الـجـيــش عـلــى الـسـلـطــة ،وتــأث ـيــر ذلــك
على الوضع اإلقليمي والقاري .ونــدد بتعطيل
ال ــدس ـت ــور ،وح ــل ال ـبــرل ـمــان ،وتــأس ـيــس سلطة
الجيش الـتــي وصفها بغير الـشــرعـيــة ،رافضا
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ً
مستقبال الحريري في القصر الرئاسي أمس (داالتي ونهرا)
عون
واقتراح قانون أبرزها تمديد العمل بالقانون
رقم  288/2014الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء
ووضـ ــع آل ـيــة خــاصــة بـتـلــزيــم م ـشــاريــع بـنــاء
مـعــامــل تعتمد طــريـقــة التصميم والـتـمــويــل
واإلنتاج والتشغيل والتسليم إلى الدولة بعد
فترة زمنية.
فــي س ـيــاق مـنـفـصــل ،أع ـلــن رئ ـيــس الـحــزب
"التقدمي االشـتــراكــي" النائب السابق وليد
جنبالط ،في تصريح صحافي صباح أمس،
أن لقاء بين حزبه و"حزب الله" أرجئ بسبب
اختالف حول مكانه.
وك ــان جنبالط أش ــار عبر "تــويـتــر" الــى أن
"االتـصــاالت بين كليمنصو وحــارة حريك لم
تنقطع ،وإن شابها بعض من ســوء التفاهم
وجب عالجه بهدوء .لذلك من الـفضل أن تكون
ً
المعالجة بعيدا من اإلعالم وبعض العناوين
ال ـم ـث ـيــرة .ق ـصــدت ه ــذا الـتــوضـيــح إلزال ـ ــة أي
التباس للتأكيد على الحوار".
كما استقبل رئيس مجلس ال ــوزراء سعد

الحريري ظهر أمــس ،في الـســراي الحكومي،
السفير البريطاني كريس رامبلنيغ ،الذي أشار
بعد اللقاء أنهما بحثا في التطورات األخيرة،
"ورحبت بااللتزام القوي لدولة الرئيس وعمل
الحكومة من خــال التدابير في مــوازنــة عام
 ،2019إض ــاف ــة إل ــى اإلج ـم ــاع الـسـيــاســي من
خالل اتخاذ الخطوات الالزمة إلصالح قطاع
الكهرباء .وأخـبــرت الرئيس الـحــريــري بأننا
ً
والمجتمع الدولي نتطلع قدما إلى رؤية تنفيذ
هذه الخطط".
وأض ــاف" :لقد أبلغت رئيس ال ــوزراء أن
المملكة المتحدة ستواصل دعم المشاريع
لـتـحـسـيــن ح ـي ــاة ال ـمــواط ـن ـيــن الـلـبـنــانـيـيــن
في طرابلس وجميع أنحاء لبنان وتعمل
ً
المملكة حاليا على إعداد أفكار أخرى لدعم
طرابلس وغيرها من البلدات خارج بيروت.
إن تحسين الـخــدمــات والتعليم والــوضــع
االق ـت ـصــادي فــي لـبـنــان أم ــر بــالــغ األهـمـيــة
للمملكة المتحدة".

عبدالملك الشيخ ،رئيسا لهيئة
االستخبارات العسكرية باإلنابة.
وأشار البيان إلى ترقية الفريق
طيار صالح عبدالخالق ،والفريق
محمد عثمان الحسين ،والفريق
جـ ـم ــال عـ ـم ــر مـ ـحـ ـم ــد ،والـ ـف ــري ــق
بحري عبدالله المطري إلى رتبة
الفريق أول.
واألحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أصـ ـ ـ ـ ـ ــدر الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
مــرســومــا دسـتــوريــا بتعيين كل
رئيسا
مــن عـبــدالـفـتــاح ال ـبــرهــان
ّ
له ،ومحمد حمدان دقلو ،المكنى
ب ـ "حـمـيــدتــي" ،قــائــد ق ــوات الــدعــم
السريع ،نائبا لرئيس المجلس.
وت ـ ــم كـ ــذلـ ــك ت ـع ـي ـي ــن ال ـف ــري ــق
أبوبكر مصطفى رئيسا لجهاز
المخابرات واألمن الوطني.

حزمة قرارات
من ناحية أخرى ،كشف الناطق
باسم المجلس العسكري ،الفريق
شمس الدين كباشي ،عن حزمة
ق ــرارات اتخذها المجلس بينها
"م ـ ـصـ ــادرة دور حـ ــزب الـمــؤتـمــر
ال ـ ــوط ـ ـن ـ ــي ال ـ ـح ـ ــاك ـ ــم الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق،
ومواصلة عمليات اعتقال رموزه،
وك ــل مــن ثـبــت تــورطــه فــي فـســاد
وتقديمهم الــى الـمـحــاكـمــة ،على
ً
أن تنشر الئحة باألسماء الحقا".
وقـ ـ ـ ــال" :م ـ ــن ض ـم ــن ال ـ ـقـ ــرارات
إعـ ــادة الـنـظــر فــي قــانــون الـنـظــام
العام وإطــاق جميع المعتقلين
م ـ ــن ض ـ ـب ـ ــاط ال ـ ـج ـ ـيـ ــش واألم ـ ـ ــن
الــذيــن شــاركــوا فــي الـتـظــاهــرات".
وأك ــد "إع ــادة النظر فــي البعثات
الدبلوماسية" ،وأعلن إعفاء محمد
عطا المولى ،القائم باألعمال لدى

واشـ ـنـ ـط ــن ،وه ـ ــو رئـ ـي ــس ســابــق
لجهاز المخابرات واألمن الواسع
النفوذ في الـبــاد ،وإعـفــاء سفير
السودان بمجلس حقوق اإلنسان
الدولي مصطفى عثمان إسماعيل
من منصبيهما.

االتحاد األوروبي
ف ـ ـ ـ ــي غ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـلـ ــن
س ـف ـيــر االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي لــدى
ال ـســودان جــان ميشال دومــونــد،
ب ـعــد ل ـق ــائ ــه ،أمـ ــس ن ــائ ــب رئـيــس
ال ـم ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري االن ـت ـقــالــي
الـ ـف ــري ــق ح ـم ـي ــدت ــي فـ ــي ال ـق ـصــر
الـجـمـهــوري" ،أن االت ـحــاد ملتزم
بـ ـتـ ـق ــدي ــم كـ ـ ــل مـ ـ ــا هـ ـ ــو م ـط ـل ــوب
إلنـ ـج ــاح ال ـف ـت ــرة االن ـت ـقــال ـيــة في
الـســودان" .واعتبر أن "الخطوات
ا لـتــي اتخذها المجلس بإطالقه
جـمـيــع ا لـمـعـتـقـلـيــن السياسيين
ورف ــع حظر الـتـجــول ،وال ـبــدء فى
إصالح جهاز األمن والمخابرات
تعد خطوات مهمة في بناء الثقة
بين األطراف".

الترويكا

ّ
و ف ـ ــي ردود ا لـ ـفـ ـع ــل ،ح ــض ــت
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وبــريـطــانـيــا
وال ـن ــروي ــج الـمـجـلــس الـعـسـكــري
وأحـ ـ ــزابـ ـ ــا أخ ـ ـ ـ ــرى عـ ـل ــى إجـ ـ ــراء
محادثات لنقل السلطة إلى حكم
مدني.
وف ــي ب ـي ــان م ـش ـتــرك أص ــدرت ــه
سـ ـف ــاراتـ ـه ــا ،حـ ـ ــذرت ت ـل ــك الـ ــدول
مـ ـ ــن مـ ـغـ ـب ــة اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ال ـع ـن ــف
لـفــض الـتـظــاهــرات ،الفـتــة ال ــى أن
"الـتـغـيـيــر ال ـشــرعــي" ال ــذي طالب

به الشعب السوداني لم يحصل
ب ـعــد .وأض ــاف ــت أن "ال ــوق ــت حــان
لـلـمـجـلــس ال ـع ـس ـكــري االنـتـقــالــي
وجميع األطراف األخرى للدخول
فــي ح ــوار شــامــل إلح ــداث انتقال
ّ
منظم إلــى حكم مدني يقود إلى
انتخابات في إطار زمني معقول".
ب ـ ـ ـ ــدور ه ـ ـ ـ ــا ،ر ح ـ ـ ـبـ ـ ــت وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة ،بـتـعـهــد
المجلس العسكري نقل الحكم
ال ـ ــى س ـل ـطــة م ــدن ـي ــة ب ـم ـشــاركــة
جـ ـمـ ـي ــع ش ـ ـ ــرائ ـ ـ ــح الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع.
وأعربت عن أملها في االنتهاء
من نقل السلطة في وقت سريع
والمحافظة على األمن والنظام
العام في السودان.

الجامعة ومنظمة التعاون
وأيدت جامعة الدول العربية،
أمــس األول" ،الخطوات المهمة
التي أعلنها الفريق أول الركن
عـ ـب ــدالـ ـفـ ـت ــاح ال ـ ـبـ ــرهـ ــان ب ـش ــأن
تحقيق االنتقال السياسي".
وأعـلـنــت "تــأيـيــدهــا للجهود
التي يبذلها المجلس ،والقوى
السياسية والمدنية السودانية،
لـ ـلـ ـت ــوص ــل إل ـ ـ ــى وفـ ـ ـ ــاق وط ـن ــي
يـحـقــق رغ ـب ــات وآم ـ ــال الـشـعــب
السوداني".
كما أ ك ــدت "منظمة التعاون
اإلس ــام ــي" تــأيـيــدهــا لـخـيــارات
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ،وم ـ ـ ــا ي ـ ـق ـ ــرره ح ـي ــال
مـسـتـقـبـلــه ،ورح ـب ــت بـمــا اتـخــذ
م ــن قـ ـ ــرارات وإج ـ ـ ــراءات تــراعــي
مصلحة الشعب وتحافظ على
مؤسسات الدولة.
(عواصم  -وكاالت)

ً
ليبيا :تحذير من حرب أهلية لـ  30عاما

قبل مشاركته بمحادثات في روما مع رئيس
الوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي ووزير الداخلية
ماتيو سالفيني ووزير الخارجية القطري محمد
بن عبدالرحمن ،حذر نائب رئيس الوزراء الليبي
أحمد معيتيق أوروبــا من إجــراء مفاوضات مع
ً
قــائــد "الـجـيــش الــوطـنــي" خليفة حفتر ،متوقعا
وقوع حرب أهلية على غرار ما يحدث في سورية.
وقـ ـ ــال م ـع ـي ـت ـيــق ،ل ـص ـح ـي ـفــة "ال ري ـبــوب ـل ـي ـكــا"
اإليـطــالـيــة ،أم ــس" ،حفتر يبيع ألوروب ــا والعالم
ً
فكرة أنه يحارب اإلرهاب ،لكنه سيتسبب بدال من
ً
ذلك في حرب أهلية تستمر  30عاما وفي سيطرة
ً
تنظيم داع ــش على مــدى  30عــامــا وفــي الـخــراب
ً
مدة  30عاما".
ووصف معيتيق حفتر بـ"الخائن" ،الذي يقتل
المدنيين ويقصف العاصمة طرابلس ،التي تشهد
منذ أسبوعين مواجهات بين قواته والفصائل
ً
الـمــوالـيــة لحكومة الــوفــاق المعترف بها دولـيــا
برئاسة فايز السراج.
وعلى األرض ،أعلن المتحدث باسم "الجيش
الوطني" أحمد المسماري تقدم قوات حفتر إلى
ً
طرابلس من سبعة محاور من الجنوب ،مشيرا إلى
أن سالح الجو استهدف تدمير أسلحة وذخائر
تــاب ـعــة لـحـكــومــة ال ــوف ــاق ف ــي مـنـطـقــة الـكــريـمـيــة
ّ
ومحيط منطقة خزانات النفط الرئيسية بطريق
المطار ،وكذلك في مناطق عين زارة وتــاجــوراء
ووادي الربيع.
وأف ـ ـ ــاد ب ـ ــأن ال ـع ـم ـل ـي ــات الـ ـج ــوي ــة تـ ـه ــدف إل ــى
دعــم ال ـقــوات الـبــريــة الـتــي تتقدم على  7مـحــاور،
ً
وخصوصا محوري عين زارة وتاجوراء القريبة
من طرابلس من ناحية األحياء السكنية.
وأقر المسماري بسقوط طائرة تابعة لحفتر
م ــن ط ـ ــراز م ـي ــغ  21ب ــإص ــاب ــة غ ـي ــر م ـب ــاش ــرة مــن
صاروخ ،وأن الطيار تمكن من القفز وهو بصحة
ً
جيدة ،متهما
الـقــوات الجوية التابعة للسراج باستهداف
مــدنـيـيــن ع ـبــر ق ـصــف م ـن ــزل ف ــي مـنـطـقــة سـيــدي
السايح أدى لوفاة عائلة ،واستهداف شركة في
منطقة قصر بن غشير ،نتج عنه مقتل  4أشخاص
من العمالة السودانية الوافدة إلى ليبيا.
وفــي وقــت ســابــق ،أبــدى الـســراج انزعاجه من

ً
عدم انعقاد المؤتمر الجامع الذي كان مقررا أن
تـبــدأ جـلـســاتــه ،أم ــس األول ،فــي مــديـنــة غــدامــس
ّ
مسمى بسبب الحرب
قبل تأجيله لموعد غير
التي نشبت جنوب طرابلس في الرابع من الشهر
ً
معربا عن ّ
تخوفه من
الجاري ومازالت مستمرة،
استغالل عناصر إرهابية ومتطرفة للحرب الدائرة
ً
والعبث بأمن واستقرار ليبيا.
وقــال ال ـســراج ،خــال زيــارتــه لغرفة العمليات
المشتركة" ،الحرب ليست بين شرق ليبيا وغربها
مثلما يحاول البعض التسويق لها من أجل إذكاء
الفتنة وإث ــارة الفرقة ،بل سببها مطامح فردية
ً
للتسلط  ،لكن على الباغي تدور الدوائر" ،مضيفا:
ً
"نـحــن دع ــاة ســام ومسعانا كــان دائ ـمــا الـحــوار
وال ـت ــواف ــق ،لـكـنـنــا ج ــاه ــزون ل ـلــدفــاع ع ــن وطننا
وأهلنا وعاصمتنا وجميع مدننا".
وفــي بـنـغــازي ،استهدفت سـيــارة مفخخة في
منطقة سـيــدي خليفة شــرق المدينة الخاضعة
لسيطرة حفتر ،أمس ،آمر جهاز مكافحة اإلرهاب
العقيد عادل مرفوعة.
وقال محللون ،إن نجاح هجوم طرابلس يعتمد
أكثر على قدرة حفتر على كسب والء الميليشيات
المحلية منه على القدرات العسكرية لقواته.
ول ـ ــإش ـ ــارة ف ـ ــإن ال ـم ـي ـل ـي ـش ـيــات وال ـج ـم ــاع ــات
المسلحة فــي ال ـغــرب الـلـيـبــي لـيـســت متجانسة
وال تدعم بذات الطريقة حكومة الوفاق الوطني
ً
المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس.
ويرى ماتيو غودير ،الخبير في شؤون الدول
العربية لــوكــالــة فــرانــس بــرس أنــه يتوجب على
حـفـتــر أن "ي ـس ـتــوحــي م ــن ال ـن ـظــام الـ ــذي وضـعــه
(الــزعـيــم السابق معمر) الـقــذافــي للسيطرة على
األراضي فترة مستدامة وإال ليس لديه أي فرصة
إلعادة توحيد البالد تحت مظلة حكومة واحدة".
وقال آندرياس كريغ ،الباحث في مجال الدفاع
ف ــي كـيـنـغــز ك ــول ــدج ف ــي لـ ـن ــدن ،إن "خ ـط ــأ حفتر
الرئيسي كــان التقليل من شــأن كتائب مصراتة
الـقــويــة ( 200كلم شــرق طــرابـلــس) واسـتـعــدادهــا
للقتال ليس بالضرورة لمصلحة حكومة الوفاق
ولكن ضد حفتر".
(عواصم -وكاالت)

الجزائر :مجالس محلية
ترفض االنتخابات الرئاسية

أعلن نحو أربعين رئيس
بلدية في الجزائر رفضهم
المشاركة في تنظيم
االنتخابات الرئاسية
ّ
المقررة في  4يوليو
المقبل ،متضامنين في ذلك
مع الحركة االحتجاجية
المتواصلة ضد النظام.
ّ
وتؤدي البلديات في الجزائر
ً
ً
دورا مهما في اإلشراف على
القوائم االنتخابية وتنظيم
االقتراع وسير العملية
االنتخابية وفرز األصوات.

تونس :شلل بحركة
العاصمة وعدة مدن

تسبب إضراب سائقي
سيارات األجرة في تونس،
أمس ،في إحداث شلل
بالعاصمة وعدة مناطق
ً
أخرى في البالد احتجاجا
على الزيادات في أسعار
المحروقات .ورابطت
سيارات األجرة في عدة
طرقات حساسة وفوق
الجسور في العاصمة ،وفي
مداخل رئيسية في مدن
ّ
أخرى ،مما أدى إلى تعطل
حركة السير بالكامل .كما
أغلق المحتجون الطرقات
التي تربط العاصمة بمدن
الشمال .ويأتي اإلضراب
بدعوة من اتحاد سيارات
األجرة ضد رفع أسعار
المحروقات بنسبة  4في
المئة.

آالف المدرسين المغاربة
ّ
يعلقون إضرابهم

ّ
المدرسين
استأنف آالف
المغاربة المتعاقدين ،غير
ّ
المثبتين بعقود دائمة،
عملهم أمس ،بعد أن قرروا
تعليق إضراب بدأ مطلع
مارس الماضي .وأعلنت
تنسيقية اإلضراب أن
األساتذة المتعاقدين قرروا
تعليق اإلضراب واستئناف
عملهم "إلى حين النظر في
مخرجات حوار الثالثاء 23
أبريل المقبل" .وأكدت في بيان
ّ
تمسكها بـ"إسقاط مخطط
التعاقد ،وإدماج جميع
األساتذة ،وعددهم حوالي
ً
 55ألفا ،في النظام األساسي
لوزارة التربية".
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مناورات أميركية  -بريطانية  -فرنسية في الخليج

ً
• قائد القيادة المركزية األميركية يطلع الملك سلمان على المستجدات • خامنئي يهاجم قادة عربا
تجري البحرية األميركية ً
والفرنسية والبريطانية تدريبا
ً
مشتركا على إزالة األلغام
وضمان سالمة المالحة في
مياه الخليج قبالة سواحل
البحرين ،في حين هاجم
المرشد اإليراني األعلى زعماء
دول عربية دون أن يسميها
واتهمها بالتواطؤ مع
واشنطن.

بـ ـع ــد أس ـ ـب ـ ــوع م ـ ــن ت ـص ـن ـيــف
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة "ال ـ ـحـ ــرس
الثوري" اإليراني منظمة إرهابية
ورد طـ ـه ــران بــاع ـت ـبــار "ال ـق ـي ــادة
ال ـمــركــزيــة األم ـي ــرك ـي ــة" إرهــاب ـيــة،
كـ ـشـ ـف ــت ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
والفرنسية والبريطانية قيامها
ب ـتــدري ـبــات عـسـكــريــة ع ـلــى إزال ــة
األل ـغــام قبالة ســواحــل البحرين،
مقر األسطول األميركي الخامس،
بهدف إثبات االلتزام المشترك في
ضمان حرية المالحة والتجارة
بمياه الخليج.
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ــة ب ــاس ــم
البحرية األميركية كلوي مورغان،
أمــس ،أن الـمـنــاورات التي تجري
بــالـجـهــة ال ـمـقــابـلــة إليـ ـ ــران اطـلــق
عليها اســم "ارتـيـمـيــس ترايدنت
 ."19وقالت إن المناورات "محض
دفاعية لكننا في الوقت نفسه على
استعداد للتعامل مع أي تهديد".
وتشارك عشر سفن ومروحيات
وغ ــواص ــون فــي الـتــدريـبــات التي
ب ــدأت فــي  7أبــريــل ال ـج ــاري على
أن تـسـتـمــر ح ـتــى  19م ــن الـشـهــر
كـمــا أضــافــت الـمـتـحــدثــة ،مشيدة
ب ــ"ال ـشــراكــة ال ـك ـبــرى" بـيــن بحرية
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وف ــرن ـس ــا
وبريطانيا .من الجانب الفرنسي
ت ـشــارك كــاسـحـتــا األل ـغ ــام "آيـغــل"
و"ســاج ـي ـت ـيــر" ال ـم ـن ـت ـشــرتــان في
المحيط الهندي ومنطقة الخليج
منذ فبراير الماضي.

الملك سلمان

ّ
طهران تذكر باريس
بقدرتها على
تخصيب اليورانيوم
وتستدعي سفيرها

فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،أطـلــع قائد
ال ـق ـي ــادة ال ـم ــرك ــزي ــة األم ـيــرك ـيــة
"سـنـتـكــوم" الـفــريــق أول كينيث
م ـك ـي ـن ــزي الـ ـع ــاه ــل ال ـس ـع ــودي
ال ـم ـلــك س ـل ـمــان ب ــن عـبــدالـعــزيــز
عـلــى "مـسـتـجــدات األحـ ــداث في
المنطقة".
وجــاء ذلــك خــال لقاء ُعقد في
قصر اليمامة بالعاصمة الرياض
أمس.
وقالت وكالة األنباء الرسمية،
إنـ ـ ـ ــه "جـ ـ ـ ـ ــرى خـ ـ ـ ــال االسـ ـتـ ـقـ ـب ــال

بريطانيا :كوربن األوفر
حظًا للفوز بـ «المبكرة»

ً
الملك سلمان مستقبال قائد القيادة المركزية األميركية في الرياض أمس (واس)
استعراض العالقات الثنائية بين
البلدين".
ويأتي اللقاء ،بعد نحو أسبوع
مــن إع ــان الــريــاض ،استضافتها
ً
اجتماعا ضــم الــواليــات المتحدة
األمـيــركـيــة واإلمـ ـ ــارات والبحرين
وال ـكــويــت وسـلـطـنــة ع ـمــان وقطر
واألردن ،فـ ــي إطـ ـ ــار الـتـحـضـيــر
إلط ــاق "تـحــالــف الـشــرق األوســط
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي" ،الـ ـ ــذي دع ـ ــت له
واشنطن لمواجهة نفوذ طهران
ً
في المنطقة وأطلق عليه إعالميا
"الناتو العربي".
وتـ ـ ــزامـ ـ ــن ل ـ ـقـ ــاء الـ ـ ــريـ ـ ــاض مــع
ً
إدراج الــواليــات المتحدة رسميا
قــوات «الـحــرس الـثــوري» اإليــرانــي
على قائمة المنظمات اإلرهابية
األجنبية ،حسبما ورد في مذكرة
نـ ـش ــرت فـ ــي الـ ـسـ ـج ــل االت ـ ـحـ ــادي
األميركي أمس.
وستسهل الخطوة األميركية
الرمزية غير المسبوقة ،التي أعلنها
الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب مقاضاة

الـشــركــات أو األفـ ــراد فــي االتـحــاد
األوروبي ممن يدخلون في أنشطة
اقتصادية مع إيران.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ه ــاج ــم الـمــرشــد
اإليـ ــرانـ ــي ع ـلــي خــام ـن ـئــي ،أم ــس،
بعض زعماء الدول العربية ،دون أن
يحددهم ،واتهمهم بأنهم "تواطأوا
ف ــي س ـفــك دمـ ــاء الفلسطينيين"،
مع الواليات المتحدة وإسرائيل،
ً
ووصفهم بأنهم "باتوا عبيدا".
واعـ ـتـ ـب ــر خ ــام ـن ـئ ــي أن إيـ ـ ــران
ستصبح أقوى في ظل العقوبات
األميركية المفروضة عليها .وقال
إن "ما يقوم به األعــداء اليوم ضد
الجمهورية اإلسالمية هو آخر ما
يمكنهم القيام به من ع ــداء .كلما
زادوا الضغوط كلما زادت إرادتنا".
ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـن ـف ـصــل ،واف ــق
خــام ـن ـئــي ع ـلــى س ـحــب م ــا يصل
إل ــى م ـل ـيــاري دوالر م ــن صـنــدوق
ال ـث ــروة ال ـس ـيــادي لـتـمــويــل إغــاثــة
ال ـم ـت ـضــرريــن م ــن ال ـس ـي ــول الـتــي
تـ ـض ــرب ال ـ ـبـ ــاد م ـن ــذ  20مـ ــارس

الماضي وأعمال إعــادة البناء في
المناطق المنكوبة.
وقال خامنئي في خطاب أرسله
للرئيس حـســن روحــانــي وأذاع ــه
التلفزيون الرسمي أمس"ُ :يسمح
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ص ـ ـنـ ــدوق الـتـنـمـيــة
الوطني إذا لم تتوفر موارد أخرى".
لكنه حث الحكومة على البحث
عــن م ـصــادر أخ ــرى فــي الـمــوازنــة
لتمويل جهود اإلغاثة قبل السحب
من الصندوق.
وتسببت السيول والفيضانات
الناجمة عن هطول أمطار غزيرة
في خسائر تقدر بنحو  2.5مليار
دوالر في شبكة الطرق والجسور
والـ ـمـ ـن ــازل واألراضـ ـ ـ ـ ــي ال ــزراع ـي ــة
ً
وأج ـبــرت أكـثــر مــن  220ألـفــا على
النزوح إلى مراكز إيواء.
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ق ـ ــال االت ـ ـحـ ــاد
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ل ـج ـم ـع ـي ــات ال ـص ـل ـيــب
األحمر والهالل األحمر ،بجنيف
أم ـ ـ ــس ،إن مـ ــا يـ ـق ــدر ب ـم ـل ـيــونــي
شخص يحتاجون إلى مساعدات

ظريف إلى سورية ...وقوات نيوزيلندية خاصة تبحث عن ممرضة خطفت من إدلب
النفايات لعدم تمكن شاحنات القمامة من
جمعها.
ً
وبعد أشهر من نقص حاد خصوصا في
أسطوانات الغاز ّ
ثم المازوت ،توسعت األزمة
ً
ّ
أخيرا لتشمل البنزين .ويعد قرار وزارة النفط
والثروة المعدنية الثالث في عشرة أيام.
فــي هــذه األث ـنــاء ،يقوم وزي ــر الخارجية
اإليــرانــي محمد ج ــواد ظــريــف بــزيــارة إلى
دمشق اليوم ،هي األولى له منذ عدوله عن
ً
استقالته في  25فبراير الماضي ،احتجاجا
ع ـل ــى دعـ ـ ــوة ق ــائ ــد "ف ـي ـل ــق ال ـ ـقـ ــدس" قــاســم
سليماني للرئيس بشار األسد إلى طهران
إلجــراء مباحثات مع المرشد األعلى علي
خامنئي والرئيس حسن روحاني دون علمه
أو التنسيق.
وغ ــداة كشف الصليب األحمر عن قيام
تنظيم داع ــش" بخطفها أثناء وج ــوده في
إدلب عام  2013مع سائقيها السوريين عالء
رجــب ونبيل بقدونس ،أعلن نائب رئيسة
وزراء نيوزلندا وينستون بيترز أمس ،عن

عملية تنفذها قواته الخاصة في سورية
ً
بحثا عن الممرضة لويزا اكافي ،البالغة من
ً
العمر  62عاما والتي تشير آخر المعلومات
"الموثوقة" الى أنها كانت ال تزال على قيد
الحياة في نهاية .2018
وأكد بيترز أن هناك عملية جارية ينفذها
فريق مركزه العراق لتحديد مكان الممرضة.
وأضاف" :تبذل جهود لتحديد مكان لويزا
والعثور عليها ،هناك الكثير من المسائل
العمالنية واالستخباراتية التي ال ترغب
الحكومة في التعليق عليها".
ول ــم تخف رئيسة الحكومة جاسيندا
آرديرن خيبة أملها لقرار المفوضية العليا
لالجئين كشف وضع الممرضة ،مؤكدة أن
"الحكومة تقدر أن من األفضل أال تتحول هذه
القضية إلى شأن عام".
إلــى ذلــك ،استهدفت فصائل ريــف حلب
ً
الغربي بينها جبهة النصرة سابقا بأكثر
من  20قذيفة أحياء عدة في غرب المدينة،
التي استعادها النظام بالكامل في نهاية

ً
 ،2016ما أسفر عن مقتل  11شخصا بحسب
وكالة األنباء الرسمية (سانا) ووفق المرصد
السوري لحقوق اإلنسان.
وفي إدلب ،طالبت "النصرة" أهالي قريتي
حـلـبــان ش ــرق م ـعــرة الـنـعـمــان وال ـص ـيــادة
شــرق مدينة جرجناز ومنطقة الصرمان
بإخالئهما بشكل كامل ،ألنهما واقعتان على
خط التماس مع قوات النظام.
وفي بغداد ،باشرت السلطات القضائية
إجـ ـ ـ ـ ــراءات م ـحــاك ـمــة  900ع ــراق ــي يشتبه
بانتمائهم إلى "داعش" تسلمتهم الحكومة
من قوات سورية الديمقراطية (قسد).
مــن جـهــة ثــانـيــة ،ن ـشــرت شــركــة األق ـمــار
االصطناعية "ايميج إنترناشيونال" أمس
ً
األول صورا لقاعدة الصواريخ اإليرانية ،التي
استهدفتها إسرائيل بمدينة مصياف في
محافظة حماة ،تؤكد تدمير حظيرة طائرات
مبان قريبة كانت تحتوي على
كبيرة وثالثة ٍ
عدد كبير من المعدات.
(عواصم -وكاالت)

إنسانية في إيران بسبب السيول.
وأطلق االتحاد مناشدة دولية
طارئة لجمع " 5.1ماليين دوالر"
لتوسيع نطاق الدعم الذي يقدمه
الهالل األحمر اإليراني ليشمل 30
ألــف أســرة إضافية وهــو مــا يقدر
بنحو  150ألف شخص.

ظريف وباريس
إلى ذلــك ،وجه وزيــر الخارجية
اإلي ـ ــران ـ ــي م ـح ـم ــد ج ـ ـ ــواد ظــريــف
ً
"ت ــذكـ ـي ــرا" ل ـب ــاري ــس ب ـش ــأن ق ــدرة
بــاده على تخصيب اليورانيوم،
بعد سلسلة تـغــريــدات مــن سفير
فرنسا في واشنطن جيرارد ارود،
حـ ــول ضـ ـ ــرورة اس ـت ـم ــرار مــراقـبــة
أنشطة طهران النووية عقب انتهاء
سريان مدة االتفاق النووي الموقع
عام .2015
وكتب ظريف عبر "تويتر" أمس:
"تذكير إلى شركائنا في الترويكا
األوروب ـ ـيـ ــة ،ألـمــانـيــا وبــريـطــانـيــا

وفرنسا :ال شــيء يمنع إي ــران من
تخصيب اليورانيوم" في معاهدة
ع ــدم ان ـت ـشــار األس ـل ـحــة ال ـنــوويــة
واالت ـ ـفـ ــاق ال ــدول ــي ب ـش ــأن الـمـلــف
النووي اإليــرانــي في  2015وقــرار
مجلس األمن الدولي رقم .2231
وأضاف الوزير "ربما من المفيد
أن ي ـق ـ ًـرأ ش ــرك ــاؤن ــا األوروب ـ ـيـ ــون
حقيقة الوثائق التي وقعوا عليها
ويؤكدون دفاعهم عنها".
وف ـ ــي وق ـ ــت س ــاب ــق ،اس ـتــدعــت
ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة السفير
الـفــرنـســي الـجــديــد لــديـهــا فيليب
تيبو على خلفية تصريحات ارود
حول برنامج طهران النووي بعد
عام .2025
وأب ـ ـل ـ ـغـ ــت وزارة الـ ـخ ــارج ـي ــة
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ت ـي ـب ــو رفـ ـ ــض ط ـه ــران
للتصريحات التي "تتعارض مع
االتفاق النووي" وطالبت باريس
بتقديم إيضاحات حولها.
(المنامة ،الرياض ـ أ ف ب،
رويترز ،د ب أ ،إرنا)

الصدر لـ «الحشد» :العراقيون
أولى من «الجيران»
بعد أن أعلن "الحشد الشعبي" تقديمه المساعدة منذ أيام للمتضررين
ّ
من السيول في إيران ،علق زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر،
ً
ً
على األمر للمرة األولى ،معتبرا أن العراقيين أولى بالمساعدة أوال.
وقال الصدر في تغريدة ليل األحد ـ االثنين" :ما زال الكثير من مناطق
األمطار أو ألسباب أخرى" .ودعا
العراق تحت خطر السيول سواء من جراء
ّ
الصدر ،الميسورين إلى "تقديم التبرعات وبال منة أو أذى أو تصوير أو ما
شاكل ذلك ،فال يجب استعمال مثل هذه األمور لغايات سياسية أو دنيوية".
وأضاف أن "من يقع على عاتقه مساعدة المناطق المتضررة وإغاثة
األهالي هما جهتان ال غيرهما :إما الجيش العراقي وإما لجان شعبية
تتكافل فيما بينها كل حسب منطقته وبمعونة أهالي المناطق غير
ً
المتضررة" ،ناصحا بـ"عدم زج السياسيين في ذلك".
وأكد أنه "بما أن هناك من قام بإغاثة المناطق المتضررة في الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية مشكورين .فصار من الواجب علينا أن نكثف جهودنا
بإغاثة أهلنا في العراق ،ولو من باب وحدة الهدف وتنوع اآلليات".
وأكد الصدر ،أنه "إذا زالت معاناة العراقيين من السيول فنحن على أتم
االستعداد لمعونة الجيران في إغاثتهم سواء في الجمهورية اإلسالمية
أو أي دولة جارة أخرى".
وكانت مقاطع فيديو أظهرت مشاركة قوات من الحشد الشعبي العراقي
في تقديم المساعدات لإليرانيين والتخفيف من خطر السيول .وأفاد موقع
الحشد الشعبي بــأن الجهد الهندسي للحشد دخــل األراضــي اإليرانية
الخميس الماضي ،من أجل تشتيت مجرى مياه السيول وحماية المناطق
العراقية من خطر الفيضان.

«صفقة القرن» قد ال تتضمن دولة فلسطينية مستقلة
واشنطن ترحب بحكومة أشتية وتدعو إلى فتح صفحة جديدة
قالت صحيفة "واشنطن بوست" األميركية ،إن
خطة السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين
التي تعمل إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب
ً
على إعدادها وتعرف إعالميا باسم "صفقة القرن"
سـتـتـضـمــن م ـق ـتــرحــات لـتـحـسـيــن ظـ ــروف حـيــاة
الفلسطينيين ،إال أنها لن تنص على األرجح على
إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة.
ون ـق ـلــت "واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت" ع ــن مـ ـص ــادر أن
مستشار تــرامــب وصـهــره غــاريــد كوشنير الــذي
يتصدر جهود وضع الخطة يربط السالم والتنمية
االقتصادية باالعتراف العربي بإسرائيل وقبول
صورة الوضع الراهن "للحكم الذاتي" الفلسطيني،
وليس "السيادة".
وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى أن واشنطن
ستعلن الخطة بعد االنتخابات اإلسرائيلية التي
جرت في  9الجاري ،رجحت "واشنطن بوست" أن
يطرح البيت األبيض الخطة التي طال انتظارها
خالل الربيع أو بداية الخريف القادم.
وذكرت الصحيفة أن الخطة تمثل جهد ترامب
لوضع بصمته على الدبلوماسية في صراع مستمر

منذ عام  ،1948ومن المرجح أن تركز بصورة كبيرة
على المخاوف األمنية اإلسرائيلية.
ّ
إلى ذلــك ،هنأت الواليات المتحدة أمس األول
ّ
الحكومة الفلسطينية الجديدة التي شكلها رئيس
الوزراء محمد ّ
أشتية ّ
وضمت وزراء موالين للرئيس
محمود عباس ،وأقصت حركة حماس.
وق ــال جيسون غرينبالت ،مستشار الرئيس
األم ـيــركــي لعملية ال ـس ــام ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ــط:
"تهانينا لحكومة السلطة الفلسطينية الجديدة"،
ً
ّ
مضيفا" :من خالل خبرة أعضائها ،نأمل أن نتمكن
مــن الـعـمــل مـعــا إلح ــال ال ـســام وتحسين حياة
الفلسطينيين ،لقد حان الوقت لفتح فصل جديد".

مشاورات ريفلين
إل ــى ذل ــك ،ب ــدأ الــرئـيــس اإلســرائـيـلــي ريئوفين
ريفلين أمــس م ـشــاورات مــا بعد االنتخابات مع

ال ـجــديــدة ،بــرئــاســة محمد اشـتـيــه ،والـمــوقــف
المالي للحكومة الجديدة ،والتي تعاني نقصا
حادا في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني».
ومـ ــن ال ـم ـتــوقــع أن ي ـطــالــب ع ـب ــاس الـ ــدول
العربية بدعم «الحكومة حتى تقوم بواجباتها
والتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني».

أظهرت نتائج استطالع للرأي
في بريطانيا أجرته وسائل
إعالم محلية ،أن زعيم حزب
«العمال» املعارض جيريمي
كوربن سيكون األوفر حظا
لرئاسة الحكومة إذا أجريت
انتخابات مبكرة.
ّ
وبي االستطالع ،الذي أجرته
«صنداي تلغراف» ،وشمل 8
آالف و 561شخصا خالل الفترة
من  2إلى  11الجاري ،أن حزب
املحافظني الحاكم بزعامة تيريزا
ماي سيخسر  59مقعدا بمجلس
العموم في حال إجراء انتخابات
مبكرة ،ما يمهد الطريق للزعيم
اليساري كوربن ليصبح رئيسا
للحكومة املقبلة.

تكهنات بقرب انعقاد
قمة بين بوتين وكيم

رجحت مصادر لوكالة
«يونهاب» الكورية الجنوبية،
أن يعقد الزعيم الكوري
الشمالي كيم جونغ أون ،أول
قمة له مع الرئيس الروسي
فالديمير بوتني األسبوع املقبل
في روسيا.
ونقلت الوكالة عن مصدر،
أمس ،أنه «من املتوقع أن يقوم
بوتني برحلة إلى منطقة
الشرق األقصى الروسي في 24
أبريل ،حيث من املحتمل انعقاد
قمة روسية كورية شمالية
هناك».
وأضاف املصدر «أن قمة بوتني
ـ ـ كيم في الشرق األقصى
الروسي ،قد تأتي بعد حضور
بوتني منتدى حركة البنية
التحتية (حزام واحد وطريق
واحد) في بكني يومي  26و27
الجاري».
من ناحية أخرى ،أعرب الرئيس
الكوري الجنوبي مون جاي
إن ،أمس ،استعداده للذهاب
إلى أي مكان لعقد قمة رابعة
مع الزعيم الكوري الشمالي،
مشيدا برغبته في استئناف
املفاوضات مع الواليات
املتحدة.

شعبية رئيسة وزراء
نيوزيلندا في أعلى مستوياتها

غرينبالت وحكومة أشتية

«وزاري عربي» طارئ يبحث مساعدة الفلسطينيين
يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا
األحــد الـقــادم ،بمشاركة الرئيس الفلسطيني
محمود عباس.
وص ـ ــرح م ـص ــدر فلسطيني بــال ـقــاهــرة أن
«عـ ـب ــاس سـيـطـلــع وزراء ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـعــرب
على المستجدات على الساحة الفلسطينية،
والتحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية

أستراليا :تراجع تأييد
ّ
المتطرف
اليمين

أظهر استطالع للرأي العام
في أستراليا نشرته صحيفة
«ذا أستراليان» أمس ،تراجع
تأييد الحزب اليميني املتطرف
في البالد» أمة واحدة» ،وذلك
قبل أربعة أسابيع فقط من
االنتخابات البرملانية االتحادية.
ووفقًا لالستطالع ،انخفض
تأييد «أمة واحدة» من  6في
املئة إلى  4في املئة خالل
أسبوعني ،ما أعطى دفعة لكل من
االئتالف املحافظ الحالي بقيادة
الليبراليني وحزب «العمال»
املعارض.

دمشق تواصل التقشف وأزمة الوقود تتفاقم
تقشفية تعكس حجم
فــي ثالث خطوة ّ
تفاقم أزم ــة الــوقــود ،خفضت وزارة النفط
ً
الـ ـس ــوري ــة ،أم ـ ــس ،مـ ـج ــددا كـمـيــة الـبـنــزيــن
المخصصة للسيارات الخاصة ،لتصبح
ً
 20ليترا كل خمسة أيام ومثلها كل يومين
لألجرة العمومية ،مؤكدة أن األمــر "موقت
بهدف توزيعه بعدالة على جميع أصحاب
اآلليات".
ويأتي هذا القرار غداة إعالن الــوزارة أن
ّ
جار لحل األزمة خالل  10أيام .وتشهد
العمل ٍ
مناطق سيطرة الحكومة منذ أسبوعين
زحمة خانقة أمام محطات الوقود ،ويضطر
سائقو السيارات للوقوف في طوابير تمتد
مئات األمتار واالنتظار ساعات طويلة قبل
حصولهم على كمية محدودة.
ويـعـمــد مــواط ـنــون إل ــى دف ــع سياراتهم
ً
ً
يــدويــا إليصالها إلــى محطة الــوقــود بــدال
من تشغيلها ،لتوفير ما أمكنهم من بنزين،
بينما بــدت ش ــوارع عــدة ،أمــس ،خالية من
ال ـحــركــة االع ـت ـي ــادي ــة وت ـك ـ ّـدس ــت ح ــاوي ــات

سلة أخبار

يهودي أرثوذكسي يعد خبر الماتزا الخاص بعيد الفصح أمس األول (رويترز)
األح ــزاب السياسية ،والـتــي ستنتهي باختياره
ً
مرشحا لتشكيل الحكومة غدا.
ولـلـمــرة األول ــى أذيـعــت م ـشــاورات ريفلين مع
األحــزاب على الهواء مباشرة في إطــار ما يصفه
بــإبــداء شفافية الجلسات التي جــرت الـعــادة في
السابق أن تجرى خلف أبواب مغلقة.
وي ـب ــدو أن تــرشـيــح رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء بنيامين
نتنياهو يـكــاد يـكــون مضمونا بـعــد ف ــوز حــزب
"ليكود" الذي يتزعمه بأكبر عدد من المقاعد في
االنتخابات واعتراف أقرب منافسيه بيني غانتس
زعيم تحالف "أزرق أبيض" الوسطي ،بالهزيمة.
وبموجب القانون اإلسرائيلي ،يختار الرئيس
بعد مشاوراته مع األحزاب النائب الذي يعتقد أن
لديه أفضل فرصة لتشكيل الحكومة في غضون
 28يوما مع إمكانية تمديد هذه المهلة أسبوعين
آخرين إذا اقتضت الضرورة.
وقــال نتنياهو إنــه يعتزم تشكيل ائتالف مع

خـمـســة أح ـ ــزاب م ــن الـيـمـيــن الـمـتـطــرف واليمين
واألح ــزاب اليهودية الدينية المتشددة ،وهــو ما
سيمنح حكومة ائتالفية يقودها حزب "ليكود" 65
ً
مقعدا بالبرلمان من اصل  120بزيادة أربعة مقاعد
مقارنة بحكومته المنتهية واليتها.
وقــالــت أرب ـعــة مــن ه ــذه األحـ ــزاب بالفعل إنها
سـتــدعــم نتنياهو مـمــا يـصــل بمجموع مقاعده
إلى .60
ولم يعلن وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان
زعيم حــزب "إسرائيل بيتنا" القومي المتطرف،
الــذي حصل على خمسة مقاعد ويلتقي ريفلين
ال ـي ــوم ،بشكل رسـمــي أن ــه سينضم إل ــى حكومة
ائـتــافـيــة بـقـيــادة "لـيـكــود" وف ــي الــوقــت نفسه لم
يستبعد االنضمام إلى حكومة يمين رغم استقالته
من الحكومة الحالية بعد خالفات مع نتنياهو
ً
خصوصا حول األوضاع في غزة.
لكن معلقين سياسيين توقعوا أن يبرم اتفاقا

مع نتنياهو بعد ممارسة ضغوط لتقديم تنازالت
في مفاوضات تشكيل الحكومة االئتالفية ،مشيرين
إل ــى ال ـخــافــات ال ـح ــادة بـيــن لـيـبــرمــان واألحـ ــزاب
الـيـســاريــة والـعــربـيــة الـتــي تــدعــم غانتس لتولي
رئاسة الحكومة.
وعلى األرجح سيكون غانتس ،وهو قائد سابق
للجيش حصل حزبه على  35مقعدا برلمانيا ،هو
المرشح التالي لمحاولة تشكيل حكومة إذا فشل
نتنياهو .واستبعد غانتس أمــس المشاركة في
حكومة وحدة وطنية برئاسة نتنياهو ،حسبما
ذكرت صحيفة "هآرتس" .ويملك غانتس دعم 35
ً
نائبا من "أبيض ازرق" نجحوا في االنتخابات ،و6
مقاعد لحزب "العمل" اليساري ،و 4مقاعد لحزب
"م ـيــرتــس" مــن أقـصــى ال ـي ـســار ،وف ــي ح ــال سمته
األحزاب العربية اإلسرائيلية التي تملك مجتمعة
ً
 10مقاعد فسيكون لديه  55نائبا ،ويحتاج إلى 6
مقاعد لتشكيل حكومة.

أظهر استطالع للرأي نشر
أمس ،أن شعبية رئيسة وزراء
نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
وصلت إلى أعلى معدالتها
منذ توليها املنصب.
وكانت أرديرن نالت اإلشادة
في الداخل والخارج ،بسبب
طريقة تعاملها مع واقعة
اطالق النار في مسجدين
بمدينة كرايستشيرش الشهر
ً
املاضي ( 50قتيال).
وأوضح االستطالع ،الذي
أجرته « 1نيوز كوملار
برونتون» الستطالعات الرأي،
أن  51في املئة من املشاركني
فيه قالوا إن أرديرن هي رئيس
الوزراء املفضل لهم ،وهو ما
يزيد بنسبة سبع نقاط مئوية
مقارنة بآخر استطالع في
فبراير املاضي.

ةديرجلا
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ً
مصر :البرلمان يمرر «التعديالت» اليوم واالستفتاء قريبا

ً
المواد المعدلة تسمح ببقاء السيسي حتى  2030وتستحدث نوابا له وتمنح وضعية خاصة للجيش
القاهرة  -حسن حافظ

تجتاز مصر مرحلة مهمة
باتجاه تمرير التعديالت
الدستورية مع تصويت مجلس
النواب على الصياغة النهائية
للمواد المقترحة اليوم ،ثم
ترسل إلى رئيس الجمهورية
عبدالفتاح السيسي ،الذي
يدعو نحو  61مليون مصري
إلى االستفتاء عليها ،في حين
وافقت لجنة الدفاع بالبرلمان
على مشروع قانون الحكومة
بزيادة المعاشات العسكرية
.%15

انطالق تدريب
بحري جوي بين
مصر وقبرص
واليونان

تنجز مصر محطة مهمة من
محطات الـتـعــديــات الدستورية
اليوم ،عبر تصويت نواب البرلمان
عـلــى الـصـيــاغــة النهائية للمواد
ال ـم ـعــدلــة ،وم ــن ث ــم إرســال ـهــا إلــى
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة عـبــدالـفـتــاح
ال ـس ـي ـســي ،الـ ــذي يــدعــو ن ـحــو 61
م ـل ـيــون م ـص ــري إلـ ــى االس ـت ـف ـتــاء
عليها ،في موعد من المتوقع أن
تعلنه الهيئة الوطنية لالنتخابات،
وب ـ ــات مــرج ـحــا ب ـق ــوة أن يـجــرى
األسبوع المقبل.
ووافـ ـق ــت ال ـل ـج ـنــة الـتـشــريـعـيــة
ب ـم ـج ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب أمـ ـ ــس األول،
على التقرير النهائي للتعديالت
ال ــدس ـت ــوري ــة ،الـ ــذي أع ــدت ــه لجنة
الصياغة برئاسة رئيس البرلمان
عـلــي ع ـبــدال ـعــال ،لـيـصــرح األخـيــر
بعدها بأنه سيتم تكثيف العمل
لــانـتـهــاء م ــن ال ـت ـعــديــات ال ـيــوم،
عبر عقد  3جلسات عامة ،األولى
لالستماع إلى كل اآلراء ،والثانية
تناقش تقرير اللجنة التشريعية،
والثالثة للتصويت النهائي من
النواب عبر النداء باالسم وأغلبية
الثلثين.
وأرج ـ ـ ـ ـ ــع ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــال ت ـك ـث ـيــف
البرلمان اجتماعات االنتهاء من
التعديالت إلى ارتباط عدد كبير
م ــن الـ ـن ــواب ب ـمــواع ـيــد س ـفــر إلــى
دوائــرهــم االنتخابية ،وارتباطهم
ب ـع ــدد م ــن ال ـم ــؤت ـم ــرات ال ـخــاصــة
بالدعوة للمشاركة في االستفتاء،
وكان الفتا حديث رئيس البرلمان
عن أن التعديالت الحالية لن تكون
األخـ ـي ــرة ،وأن ه ـنــاك نـيــة إلنـجــاز
دس ـت ــور ج ــدي ــد ل ـل ـبــاد خ ــال 10
سنوات.
وعقد ائتالف األغلبية بالبرلمان
«دعم مصر» اجتماعا مساء أمس،
لمراجعة التعديالت التي أقرتها
الـلـجـنــة الـتـشــريـعـيــة ،وق ــال زعيم
االئتالف عبدالهادي القصبي ،في
ب ـيــان ،إن االجـتـمــاع ج ــاء لــدراســة
الخطوات المتبقية لدعم التعديالت
ال ـت ــي شـكـلــت «ق ـن ــاع ــة ق ــوي ــة لــدى
الجميع» ،وكيفية دعوة المواطنين
للمشاركة في عملية االستفتاء.

مشهد عام يظهر هطول أمطار على القاهرة أمس
وس ـبــق أن ت ـقــدم الـقـصـبــي في
فبراير الماضي بطلب إلى رئيس
البرلمان من  155عضوا لتعديل
بعض م ــواد الــدسـتــور ،وسيقود
االئـتــاف الـنــواب الـيــوم للموافقة
عـلــى الـتـعــديــات الـتــي يـتــوقــع أن
تواجه معارضة هامشية.

تعديالت جوهرية
وحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــم أعـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاء الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
التشريعية أمر المادة  ،140التي
تعد أهم المواد المعدلة ،والخاصة
بتحديد م ــدة الــواليــة الــرئــاسـيــة،
إذ باتت تتضمن انتخاب رئيس
الجمهورية مدة  6سنوات ميالدية،
تبدأ من اليوم التالي النتهاء مدة
سلفه ،وال يجوز أن يتولى الرئاسة
ألك ـ ـثـ ــر مـ ــن م ــدتـ ـي ــن رئــاس ـي ـت ـيــن
متتاليتين ،مع النص على مادة

التغريدة بعدها بساعات ،ربما خشية أن تعد
تغريدته تدخال في عمل القضاء المصري.
وب ـ ـ ــدأت م ـح ـك ـمــة ج ـن ــاي ــات الـ ـق ــاه ــرة أم ــس
االستماع لمرافعة النيابة والدفاع في إعادة
محاكمة جمال وعالء مبارك و 7متهمين في
قضية التالعب بالبورصة ،والحصول على ما
يزيد على ملياري جنيه بالمخالفة للقانون.

انتقالية تـنــص عـلــى رف ــع الفترة
الرئاسية الحالية للسيسي من 4
إلى  6سنوات ،أي تنتهي فترته في
 2024بدال من  ،2022مع السماح
له بالترشح لفترة رئاسية جديدة
تنتهي في .2030
ك ـم ــا ن ـص ــت الـ ـتـ ـع ــدي ــات ،فــي
صـيـغـتـهــا ال ـن ـهــائ ـيــة ،ع ـلــى إق ــرار
عـ ــودة مـجـلــس ال ـش ــورى (الـغــرفــة
ال ـث ــان ـي ــة مـ ــن ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان) ،تـحــت
مسمى مجلس الـشـيــوخ ،ويضم
 180ع ـض ــوا ،م ــع تـخـفـيــض عــدد
نواب مجلس النواب من  600إلى
 ،450وتـخـصـيــص رب ــع مـقــاعــده
للمرأة (كوتة) ،وإقرار مبدأ تعيين
جميع رؤساء الهيئات القضائية
مــن رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،وإعـطــاء
األخير الحق في تعيين نائب أو
أكثر ويحدد لهم اختصاصاتهم.
وم ــن ال ـم ــواد الـمـهـمــة ال ـتــي تم

إقـ ـ ـ ــرار ص ـي ــاغ ـت ـه ــا ،ال ـ ـمـ ــادة 200
ال ـخــاصــة بــوضـعـيــة ال ـج ـيــش ،إذ
نصت على أن «الـقــوات المسلحة
م ـل ــك ل ـل ـش ـعــب ،مـهـمـتـهــا حـمــايــة
الـ ـ ـب ـ ــاد وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى أم ـن ـهــا
وسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة أراضـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا وصـ ـ ـ ــون
الدستور والديمقراطية والحفاظ
على المقومات األساسية للدولة
ومــدنـيـتـهــا ،ومـكـتـسـبــات الشعب
وحقوق وحريات األفراد».

موعد االستفتاء
وتتكتم أجهزة الدولة المصرية
على موعد االستفتاء ،إذ تمسكت
ال ـه ـي ـئــة ال ــوط ـن ـي ــة لــان ـت ـخــابــات
بـمــوافـقــة ال ـبــرل ـمــان نـهــائـيــا على
ال ـت ـعــديــات وتـسـلـيـمـهــا للهيئة
إلعالن األخيرة موعد االستفتاء،
ل ـكــن أجـ ـه ــزة الـ ــدولـ ــة ب ـ ــدأت على

أصدر نائب بمجلس النواب المصري
أغنية لحث المواطنين على المشاركة
وال ـت ـص ــوي ــت ل ـل ـت ـع ــدي ــات ال ــدس ـت ــوري ــة
المقبلة.
وق ــام الـنــائــب إسـمــاعـيــل نـصــر الــديــن،
ب ــإص ــدار األغ ـن ـي ــة «انـ ـ ــزل شـ ـ ـ ــارك ...ان ــزل

هدد روسيا وكوبا بدفع الثمن ...والصين تصفه بـ «الكاذب»
الكولومبي إيـفــان دوك ــي« ،ت ــرون أن الخناق
السياسي واالق ـت ـصــادي يضيق حــول عنق
مـ ـ ـ ـ ــادورو» .وت ــاب ــع أنـ ــه «ع ـل ــى ال ـكــوب ـي ـيــن أن
يدركوا أيضا أنه ستكون هناك كلفة مرتبطة
بمواصلة دعم مادورو ،وسنبلغ ذلك للروس
أيضا».
وأمس ،قال جيمس ستوري ،القائم بأعمال
السفير األميركي لدى فنزويال ،إن الواليات
المتحدة ليس لديها ج ــدول زمـنــي لتغيير
حكومة فنزويال ،لكن من المؤكد أن مادورو
لن يبقى في السلطة.
إلى ذلك ،انتقدت الصين التي تعد بين أبرز
مقرضي فنزويال ،وتحافظ على عالقاتها مع
حكومة مادورو.

(إي بي أيه)
أرض الواقع االنتهاء من تجهيزات
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م ـل ـيــون م ـص ــري ال ـم ـشــاركــة فـيــه،
ب ـح ـس ــب آخـ ـ ــر تـ ـح ــدي ــث ل ـق ــاع ــدة
بيانات الناخبين.
وصرح محافظ القاهرة ،اللواء
خالد عبدالعال ،خالل االجتماع
ا لـتـنـفـيــذي لمجلس المحافظة،
أمس ،بأنه تم تحديد  679مركزا
ان ـت ـخــاب ـيــا ي ـش ـمــل  1388لجنة
فــرعـيــة بـجـمـيــع أح ـي ــاء الـقــاهــرة
كبرى المدن المصرية وأكثرهااكتظاظا بالسكان -إضافة إلى 44
لجنة عامة ألعمال فرز األصوات
تكون جاهزة الستقبال نحو 7.6
ماليين ناخب ،وأن دور المحافظة
ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ت ـج ـه ـيــز وإعـ ـ ــداد
المقرات.
في األثناء ،وافقت لجنة الدفاع
واألمن القومي بالبرلمان ،أمس،

عـلــى م ـش ــروع ق ــان ــون الـحـكــومــة
بزيادة المعاشات العسكرية %15
اعـتـبــارا مــن أول يوليو المقبل،
أسوة بالزيادة التي أقرتها الدولة
ألص ـح ــاب ال ـم ـعــاشــات الـمــدنـيــة
ومعاشات ضباط الشرطة على
مستوى الدولة.

تدريب مشترك
وفــي إطــار االهتمام المتزايد
بـثــروات شــرق البحر المتوسط
الغنية باحتياطي هائل من الغاز
الطبيعي ،واصلت مصر وقبرص
واليونان التنسيق المشترك ،إذ
انطلقت فعاليات التدريب البحري
ال ـج ــوي ب ـيــن ال ـ ــدول ال ـث ــاث في
مصر أمس.

ً
نائب يغني دعما للتعديالت

بومبيو يجدد دعوة مادورو إلى االستقالة
أع ـل ــن وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي مــايــك
بومبيو ،أن الــواليــات المتحدة ستستخدم
ك ــل م ــا ف ــي جـعـبـتـهــا م ــن وس ــائ ــل سـيــاسـيــة
واق ـت ـصــاديــة ،لتحميل الــرئـيــس الفنزويلي
االشتراكي نيكوالس مــادورو المشكوك في
شرعيته الـمـســؤولـيــة عــن األزم ــة فــي ب ــاده،
مجددا دعوته إلى االستقالة.
وأدل ـ ــى بــومـبـيــو ب ـهــذه الـتـصــريـحــات في
مــديـنــة كــوكــوتــا الكولومبية ال ـحــدوديــة مع
فنزويال ،آخر محطات جولة مدتها ثالثة أيام
قادته إلى تشيلي وباراغواي وبيرو.
وأض ــاف للصحافيين الــذيــن راف ـقــوه في
الرحلة قبل عــودتــه إلــى الــواليــات المتحدة،
خــال مؤتمر صحافي مشترك مــع الرئيس

سلة أخبار
اإلكوادور :أسانج انتهك
اللجوء واستخدمنا للتجسس

اتهم رئيس اإلكوادور لينين
مورينو مؤسس موقع
«ويكيليكس» جوليان أسانج
باستخدام سفارة بالده في
لندن «مركزا للتجسس»،
في أثناء تمتعه بوضعية
اللجوء هناك لمدة سبعة
أعوام .وقال مورينو في
حوار مع صحيفة «غارديان»
البريطانية ،أمس ،إن اإلكوادور
سحبت وضعية اللجوء
من أسانج عقب انتهاكه
المعاهدات الدولية أكثر من
مرة ،كما هددت «ويكيليكس»
اإلكوادور .وأردف« :ال نستطيع
أن نسمح لمنزلنا ،المنزل
الذي فتح أبوابه ،أن يصبح
مركزا للتجسس» ،مبينا «هذا
النشاط ينتهك شروط وضعية
اللجوء».

عالء مبارك :ادعولي
طلب نجل الرئيس المصري األسبق حسني
مبارك ،عالء مبارك ،من متابعيه على «تويتر»،
أمـ ـ ــس ،الـ ــدعـ ــاء ل ــه ق ـب ــل بـ ــدء إحـ ـ ــدى جـلـســات
محاكمته في قضية التالعب بالبورصة.
وق ــال م ـب ــارك االبـ ــن« :ادع ــول ــي رب ـنــا يظهر
الحق في قضية البورصة ،الحق إن شاء الله.
سالم» ،لكن الغريب أن عالء مبارك عاد ومسح

دوليات

وق ــال الـمـتـحــدث بــاســم وزارة الـخــارجـيــة
الصينية لو كانغ أمــس ،إن وزيــر الخارجية
األميركي «أهان بكل استهتار» العالقات بين
الصين ودول أميركا الالتينية ،مشيرا إلى أن
واشنطن تعتبر أن المنطقة بمنزلة «ساحتها
الخلفية».
وأشار إلى أن «كالمهم وأفعالهم خسيسة.
األكاذيب تبقى أكاذيب ولو تم تكرارها ألف
مرة .سيد بومبيو ،بإمكانك التوقف عن ذلك».
ويأتي التنديد الصيني للرد على خطاب
بومبيو في تشيلي الجمعة ،حيث قال األخير،
إن «تمويل» بكين لنظام مــادورو «ساهم في
تزايد األزمة وإطالة أمدها» في فنزويال.

شارك» ،لحث المواطنين على المشاركة
في االستفتاء على التعديالت الدستورية.
وأكــد النائب ،في بيان لــه ،أن «الهدف
من التعديالت الدستورية تحقيق مزيد
مــن االس ـت ـقــرار الـسـيــاســي والـضـمــانــات،
وأن الدستور الحالي وضــع فــي ظــروف

خــاصــة ،وكــان يجب أن يتم تعديله بما
يضمن المزيد من االستقرار على األرض،
م ـطــال ـبــا ال ـم ـصــري ـيــن ب ــاالح ـت ـش ــاد أم ــام
ص ـنــاديــق الـتـصــويــت لـنـقــول كـلـمــة بكل
حرية والضمانات لهذه التعديالت غير
المسبوقة» .

اشتراكيو ًفنلندا يفوزون بأول انتخابات
منذ  20عاما بفارق مقعد
ً
ب ـعــد  20ع ــام ــا ع ـلــى آخ ــر ان ـت ـصــار ح ـق ـقــوه ،فــاز
االشـ ـت ــراكـ ـي ــون ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــون ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
الـتـشــريـعـيــة ال ـت ــي ج ــرت ف ــي ف ـن ـل ـنــدا ،أم ــس األول،
مـتـقــدمـيــن ب ـفــارق ضـئـيــل عـلــى ح ــزب «الفنلنديين
الحقيقيين» الـقــومــي ال ـم ـنــاوئ لـلـهـجــرة ،فــي أكثر
انتخابات مثيرة لالنقسامات في تاريخ البالد كان
الـخــاســر األك ـبــر فـيــه ح ــزب الــوســط بــزعــامــة رئيس
الوزراء المنتهية واليته يوها سيبيال.
وحصل «الحزب االشتراكي الديمقراطي» بقيادة
وزير المالية السابق أنتي ريني على  40مقعدا من
أصل  200في البرلمان ،مقابل  39مقعدا لـ «الفنلنديين
الحقيقيين» ،وفق النتائج النهائية ،بفارق  0.2نقطة.
وبــذلــك يـعــود االشـتــراكـيــون الــديـمـقــراطـيــون إلى
مقدمة الساحة السياسية بعد  4سنوات على فشلهم
فــي االنـتـخــابــات التشريعية ع ــام  ،2015حيث حل

حملة ترامب لرئاسية  2020تجمع  40مليون دوالر

حزبهم في المرتبة الرابعة .وتعود آخر مرة تصدر
فيها الحزب االنتخابات التشريعية إلى عام ،1999
حين قاد بافو ليبونن ائتالفا من اليسار واليمين
حتى عام  .2003ومنذ ذلك الحين ،شارك االشتراكيون
الديمقراطيون في حكومات عدة من دون أن يتولوا
رئــاسـتـهــا .وش ــرع االش ـتــراك ـيــون فــي مهمة معقدة
لتشكيل حكومة ائتالفية .وقال ريني إنه قد يشكل
ائتالفا مع حزب الخضر وحزب تحالف اليسار اللذين
على  11.5بالمئة و 8.2بالمئة من األصوات.
حصال ّ
ُ
ويـتــوقــع أن يــدفــع االخ ـتــراق ال ــذي حققه اليمين
المتطرف بحلوله ثانيا فــي االنـتـخــابــات ،كــا من
اليمين واليسار إلــى محاولة تشكيل ائتالف كبير
بـقـيــادة االشـتــراكـيـيــن الديمقراطيين الـفــائــزيــن في
االستحقاق بشق النفس ،بهدف قطع الطريق على
وصول القوميين إلى السلطة( .هلسنكي  -أ ف ب)

توقف التعاون بين روسيا
و«ناتو» بشكل كامل

أكد نائب وزير الخارجية
الروسي ،ألكسندر غروشكو،
أن التعاون بين روسيا و«حلف
شمال األطلسي» (ناتو) في
المجال المدني والعسكري
توقف بشكل كامل .وقال
غروشكو« :ناتو رفض بنفسه
أجندة العمل اإليجابية بحق
روسيا ،وهي غير موجودة.
وال توجد أي إشارات بأنه
يعرف كيفية الخروج من هذا
الطريق المسدود».

إسطنبول :إعادة فرز
ُ
األصوات تغضب المعارضة

أمر مسؤولو االنتخابات
األتراك ،أمس ،بإعادة فرز
األصوات مرة ثانية في
حي بشرق إسطنبول بعد
الطعون التي قدمها «حزب
العدالة والتنمية» بزعامة
الرئيس رجب طيب إردوغان
على مدار أسبوعين في
نتائج االنتخابات البلدية
التي أظهرت خسارة الحزب
الحاكم السيطرة على أكبر
مدن البالد .وأدت الطعون
والشكاوى المتكررة من
«العدالة والتنمية» في النتائج
المبدئية ،إلى تزايد الشعور
باإلحباط بين أنصار «حزب
الشعب الجمهوري» المعارض،
وهو إحباط وصل إلى
مدرجات تشجيع مباريات كرة
القدم ،إذ شهد مطلع األسبوع
مباراتين بين فرق كبرى
في المدينة .وهتف بعض
الجمهور «امنح التفويض...
امنح إمام أوغلو التفويض
اآلن» ،في إشارة إلى أكرم
إمام أوغلو مرشح «الشعب
الجمهوري» في انتخابات
بلدية إسطنبول الذي حضر
المباراتين.

الصين تناور قرب
تايوان وواشنطن تندد

تهديدات بالقتل إللهان عمر ...وبيلوسي تطالب بمراجعة إجراءات حمايتها
ً
متجاوزا بكثير إجمالي ما جمعه أي مرشح ديمقراطي
خالل الفترة نفسها ،أعلنت حملة انتخاب الرئيس األميركي
دونالد ترامب لفترة ثانية ،أنها جمعت أكثر من  30مليون
دوالر في الربع األول من العام الحالي لتتجاوز بذلك أي
مرشح ديمقراطي.
وي ــوض ــح هـ ــذا ال ـم ـب ـلــغ أن ال ـم ـت ـبــرع ـيــن الـجـمـهــوريـيــن
مستعدون لالستثمار في ترامب حيث يستعد لما يرجح
أن تكون منافسة صعبة للفوز بفترة رئاسة ثانية .وبذلك
يصل إجمالي ما جمعته حملة ترامب إلى  40.8مليون دوالر.
وت ـ ـصـ ــدر الـ ـسـ ـن ــات ــور ب ـي ــرن ــي س ـ ــان ـ ــدرز ال ـم ـت ـنــاف ـس ـيــن
الديمقراطيين في جمع التبرعات منذ بداية  2019بمبلغ 18.2
ً
مليون دوالر تلته كاماال هاريس التي جمعت  12مليونا.
وقالت حملة ساندرز إنها حصلت على متوسط تبرعات
ً
بلغ  20دوالرا خالل الربع األول.
أما حملة ترامب ،فذكرت أن متوسط التبرعات خالل نفس
الفترة بلغ  34.26دوالر وأن قرابة  99في المئة من تبرعاتها
كان  200دوالر أو أقل .وجمعت اللجنة الوطنية الجمهورية
 45.5مليون دوالر في الربع األول.
على صعيد آخ ــر ،قــالــت الناطقة بــاســم البيت األبيض
سارة ساندرز ،أمس األول ،إن الرئيس لم يقصد أي إساءة
في تغريدته تنتقد تعليقات عضو الكونغرس الديمقراطية
إلهان عمر على هجمات  11سبتمبر.
وأكدت لمحطة «أي بي سي نيوز» التلفزيونية« :ال يقصد

الرئيس اإلساءة وال العنف بالتأكيد تجاه أي شخص ،لكن
على الرئيس بالقطع مخاطبة عضو الكونغرس بسبب تاريخ
من تعليقاتها المعادية للسامية وليس لمرة واحدة فحسب».
من ناحيتها ،أعلنت عمر في بيان نشرته عبر صفحتها
على «تويتر» ،أمس األول ،أنه «منذ تغريدة الرئيس مساء
الجمعة ،تعرضت لعدد متزايد مــن التهديدات المباشرة
لحياتي ،كثير منها يشير مباشرة إلى فيديو الرئيس أو
يــرد عليه» .وتابعت« :الجرائم العنيفة وغيرها من أعمال
ّ
المتطرفون اليمينيون والقوميون
الكراهية التي يرتكبها
البيض في ازديــاد في هذا البلد وفي جميع أنحاء العالم،
ولم يعد بإمكاننا تجاهل تلقيهم التشجيع ممن يشغل أعلى
منصب في الدولة».
ونشر ترامب الجمعة الماضي تغريدة تحتوي على مقطع
ً
فيديو لعمر وهي تلقي خطابا عن معاملة المسلمين بعد
هجمات عام  ،2001ومرفق بها صور لمركز التجارة العالمي
ً
وهو يحترق .وكتب في التغريدة «لن ننسى أبدا!»
وداف ــع زمــاء إلـهــان عمر فــي الـحــزب الديمقراطي ،ومن
بينهم المرشحان للرئاسة بيرني ساندرز وإليزابيث وارن،
عــن عـمــر واتـهـمــا تــرامــب بــالـتـحــريــض عـلــى الـعـنــف ونشر
الكراهية.
وقــالــت رئيسة مجلس الـنــواب نانسي بيلوسي ،أمس
األول ،إنها طلبت من المسؤولين مراجعة اإلجراءات األمنية
المطبقة لحماية عمر وعائلتها وفريق العمل معها.

وأض ــاف ــت فــي ب ـيــان« :كـلـمــات الــرئـيــس ثقيلة وخـطــابــه
ً
ً
التحريضي المليء بالكراهية يخلق خطرا حقيقيا .يجب
عـلــى الــرئـيــس تــرامــب إزال ــة مقطع الـفـيــديــو غـيــر المحترم
والخطير».
ومساء أمس ،كتب ترامب في «تويتر»« :قبل أن تدافع
عن قائدتها النائبة الهان عمر ،كان على نانسي بيلوسي
التي خسرت السيطرة على مجلس النواب دون أن
ً
تفعل شيئا لهذا الشأن ،االلتفات إلى تصريحات
الكراهية المعادية للسامية والكارهة إلسرائيل
والناكرة للجميل تجاه الواليات المتحدة
التي أطلقتها عمر».
وتابع ترامب متحدثا
عن عمر« :انها
خارجة عن
السيطرة،
باستثناء
سيطرتها
على
ً
نانسي!» ،الفتا
إلى أن «اليسار
ً
الراديكالي في الحزب الديمقراطي لن يكتفي أبدا من اي
ً
شيء نمنحهم إياه .سيقاومون ويعرقلون دائما!».
(واشنطن ـ ـ وكاالت)

أجرت قاذفات وسفن حربية
صينية تدريبات حول تايوان
أمس ،في أحدث مناورات
عسكرية قرب الجزيرة التي
تتمتع بحكم ذاتي ،وصفها
مسؤول أميركي كبير بأنها
«إكراه» وتهديد الستقرار
المنطقة.

دلبلا
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رﻳﺎﺿﺔ

اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻳﻜﻮن أو ﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﻜﺄس اﻻﺗﺤﺎد اﻵﺳﻴﻮي

ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻳﻬﻨﺊ اﻷﻣﻴﺮ ﺑﺘﺄﻫﻞ
اﻟﺮﺷﻴﺪي ﻷوﻟﻤﺒﻴﺎد ﻃﻮﻛﻴﻮ

ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻓﻲ راﺑﻊ ﺟﻮﻻت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

 ٠٧:٠٠م

اﺳﺘﺎد ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
اﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ

ﻳﺤﻞ ﻓﺮﻳﻖ ًاﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ،ﺑﺎﺳﺘﺎد ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم ،وذﻟﻚ ﻓﻲ راﺑﻊ
ﻣﻮاﺟﻬﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺑﻜﺄس اﻻﺗﺤﺎد اﻵﺳﻴﻮي.

ﻳ ــﺮﻓ ــﻊ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﻘ ــﺎدﺳ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟـ ـﻘ ــﺪم ﺷـﻌــﺎر
أﻛــﻮن أو ﻻ أﻛ ــﻮن ،ﻓــﻲ ﻛــﺄس اﻻﺗـﺤــﺎد اﻵﺳـﻴــﻮي،
وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم ،ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺎد ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﻓﻲ راﺑﻊ ﺟﻮﻻت
دور اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت.
وﻳﺘﺼﺪر اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺟﺪول ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺮﺻﻴﺪ  7ﻧـﻘــﺎط ،وﻓــﻲ اﻟــﻮﺻــﺎﻓــﺔ ﻳﺤﻞ
اﻟ ـﻌ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﺎﻧــﻲ ﺑ ــﺮﺻ ـﻴ ــﺪ  5ﻧـ ـﻘ ــﺎط ،وﻣـ ــﻦ ﺛــﻢ
اﻟ ـﻘــﺎدﺳ ـﻴــﺔ ﺑــﺮﺻـﻴــﺪ  4ﻧ ـﻘ ــﺎط ،ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻳﺘﺬﻳﻞ
اﻟﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻦ دون رﺻﻴﺪ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎراة اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻗــﺪ ﺷﻬﺪت ﺗﻔﻮﻗﺎ ﻟﻸﺧﻴﺮ ،ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺪف ،ﺳﺠﻠﻬﻤﺎ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ
ﻋﻴﺴﻰ "ﻫـﺸــﻮﻣــﻲ" ،وﻟﻠﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻳــﻮﺳــﻒ ﻧﺎﺻﺮ
ﻣﻦ رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء.
وﺗﻤﺜﻞ اﻟـﻤـﺒــﺎراة ﻋﻨﻖ اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ ﻟﻸﺻﻔﺮ ،إذ
إن اي ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻮز ﺳﺘﻨﻬﻲ أﺣﻼم اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺳـﺘـﻜــﻮن ﻟ ــﺪى اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﺴﺎرة ﺣﺘﻰ اﻵن
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ.
وﻳ ـ ــﺪرك اﻷﺻ ـﻔ ــﺮ وﻣ ــﺪرﺑ ــﻪ اﻟ ــﺮوﻣ ــﺎﻧ ــﻲ إﻳ ــﻮان
ﻣــﺎرﻳــﻦ أن اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟــﻦ ﺗـﻜــﻮن ﺳﻬﻠﺔ أﻣ ــﺎم ﻓﺮﻳﻖ
ً
ً
ً
ﻳﻤﻠﻚ اﻧﻀﺒﺎﻃﺎ د ﻓــﺎ ﻋـﻴــﺎ وﻫﺠﻮﻣﻴﺎ  ،وﻳﺘﺤﻠﻰ
ﺑﻠﻴﺎﻗﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻷرض
واﻟﺠﻤﻬﻮر.
وﻻ ﺗﺸﻬﺪ ﺻﻔﻮف اﻷﺻﻔﺮ أي ﻏﻴﺎﺑﺎت ﺗﺬﻛﺮ
ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﻨﻴﺠﻴﺮي إﻳﺒﺎﺑﻮي ﺑﻜﺮ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ
اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﺣﻞ ،ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﺎﻇﻤﺔ
اﻷﺧ ـﻴــﺮة ،ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﺎد اﻷﺻـﻔــﺮ ﺧــﺪﻣــﺎت ﺳﻴﻒ
اﻟﺤﺸﺎن ،اﻟﺬي ﻏﺎب أﻳﻀﺎ ﺑﺪاﻋﻲ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻣﻨﺬ
ﻓـﺘــﺮة ﻃــﻮﻳـﻠــﺔ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻐﻴﺐ أﺣـﻤــﺪ اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ
ﻟﻌﺪم ﻗﻴﺪه ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ.
وﻳﺴﻌﻰ ﻣﺎرﻳﻦ ﻣﺪرب اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘــﻮﻟـﻴـﻔــﺔ اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺳــﺎﻋــﺪﺗــﻪ ﻓﻲ

اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻷﺧﻴﺮة ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﺎﻇﻤﺔ
ﺑﻨﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس اﻷﻣﻴﺮ.
وﻳ ـﻌ ــﻮد ﺑـ ــﺪر اﻟ ـﻤ ـﻄــﻮع إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻣﻨﺬ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﻏﺎب ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﺎﻇﻤﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ﻟﻌﺪم ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻪ اﻟﺘﺎﻣﺔ ،ﻟﻴﻜﻮن إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ورﻗﺔ
اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟــﺮاﺑـﺤــﺔ ﻳــﻮﺳــﻒ ﻧــﺎﺻــﺮ ،ﻳﻌﺎوﻧﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟ ــﻮﺳ ــﻂ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ ﻣـ ـ ــﺎوي ،وأﺣـ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﻈ ـﻔ ـﻴــﺮي،
وﺳﻠﻄﺎن اﻟﻌﻨﺰي ،وإﺳﺮاء اﻟﺤﻤﻮﻳﺔ ،وﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع
ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻤﻌﺘﻮق ،وﺧﺎﻟﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،واﻳﺒﺎﺑﻮي ﺑﻜﺮ،
وﺧﺎﻟﺪ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ،وﻓﻲ ﺣﺮاﺳﺔ اﻟﻤﺮﻣﻰ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﺮﺷﻴﺪي.
وﻳﻌﻮل اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺎﺻﺮ
ﻛﻤﻬﺎﺟﻢ ﺻﺮﻳﺢ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺪر اﻟﻤﻄﻮع
ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ ،ﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺎوي ،وأﺣﻤﺪ
اﻟﻈﻔﻴﺮي ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻟﻌﺎب ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺘﻜﻮن
ﻣـﻬـﻤــﺔ اﻟ ـﺜ ـﻨــﺎﺋــﻲ اﻟ ـﺤ ـﻤــﻮﻳــﺔ ،واﻟ ـﻌ ـﻨ ــﺰي دﻓــﺎﻋـﻴــﺔ
ﻓــﻲ وﺳــﻂ اﻟﻤﻠﻌﺐ ،ﻟﻤﻨﺢ اﻷﻃ ــﺮاف اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ
واﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘــﻮق ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺪم واﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑــﻮاﺟـﺒــﺎت
ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ.

ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺠﺪارة
ﻳﺘﻄﻠﻊ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ و ﻣــﺪر ﺑــﻪ أﺣﻤﺪ
ﺻــﺎﻟــﺢ إﻟ ــﻰ ﺗــﺄﻛـﻴــﺪ ﺟــﺪارﺗ ـﻬــﻢ أﻣ ــﺎم اﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ،
وإﺛﺒﺎت أن اﻟﻔﻮز ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺿﺮﺑﺔ ﺣﻆ.
وﺗﻀﻢ ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ أوراﻗﺎ ﻣﻬﻤﺔ أﺑﺮزﻫﻢ
ﻫــﺎﺷــﻢ ﻋـﻴـﺴــﻰ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﻬــﺪﻓـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣــﺮﻣــﻰ
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ،وﻋﻴﺴﻰ
اﻟﺒﺮي ،وﻋﻤﺎر ﺣﺴﻦ.
وﺗﻀﻢ ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻄﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎراة
اﻷوﻟ ــﻰ ﻛــﻼ ﻣــﻦ ﺳﻴﺪ ﻫــﺎﺷــﻢ ،وأﺣـﻤــﺪ ﺣﺒﻴﺐ،
وﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ ،وﻣﺴﻠﻢ أﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ،وﻓﻲ
اﻟﻮﺳﻂ ﺟﻮزﻳﻒ ،وﻧﻮاف أﺣﻤﺪ وﻋﻤﺎر ﺣﺴﻦ،
وﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺮي ،وﻓﻲ اﻟﻬﺠﻮم أﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ،
وﻫﺎﺷﻢ ﻋﻴﺴﻰ.

ﺟ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺐ ﻣـ ـ ــﻦ ﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎء اﻟـ ـﻘ ــﺎدﺳـ ـﻴ ــﺔ
واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

»اﻟﻜﺮة« ﻋﻘﺪ »ﺗﻨﺴﻴﻘﻲ«
ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس اﻷﻣﻴﺮ

ﻣﺎرﻳﻦ :اﻟﻔﻮز ﺿﺮورة
ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺸﻮار اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ

ﻋﻘﺪ اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة ﺑﻤﻘﺮه ،ﻓﻲ
اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﺻﺒﺎح
أﻣﺲ ،اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻛﺄس ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ،واﻟﻤﻘﺮر
إﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ
ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء،
ﺑﺤﻀﻮر اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺤﺎد
د .ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻌﻠﻲ ،ورؤﺳﺎء
اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد،
وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .وﺗﻄﺮق ﺧﻠﻴﻞ،
ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ،إﻟﻰ اﻷﻣﻮر
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪﺧﻮل
اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ واﻹﻋﻼم وأﺻﺤﺎب
اﻟﺪﻋﻮات ،وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ آﻟﻴﺔ
دﺧﻮﻟﻬﻢ ،إذ ﺳﺘﻔﺘﺢ ﺑﻮاﺑﺎت
»ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺪوﻟﻲ« ،اﻟﺬي
ﺳﺘﻘﺎم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﻤﻊ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
ً
واﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺼﺮا.

ﺷـ ــﺪد ﻣـ ـ ــﺪرب اﻟ ـﻘ ــﺎدﺳ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـﻘ ــﺪم،
اﻟــﺮوﻣــﺎﻧــﻲ إﻳـ ــﻮان ﻣ ــﺎرﻳ ــﻦ ،ﻋـﻠــﻰ أﻫﻤﻴﺔ
ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻟ ـ ـﻔـ ــﻮز ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻜ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻴﻮم
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺠـ ــﻮﻟـ ــﺔ اﻟ ـ ــﺮاﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ ﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑـﻜــﺄس اﻻﺗـﺤــﺎد
اﻵﺳـﻴــﻮي ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن اﻟﺨﺴﺎرة
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ـﺜ ــﺔ أﻣ ـ ـ ــﺎم ﻧـﻔــﺲ
اﻟﻔﺮﻳﻖ وﺿﻌﺖ "اﻷﺻﻔﺮ" ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ
ﻻ ُﻳﺤﺴﺪ ﻋﻠﻴﻪ.
واﻋ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻣـ ــﺪرب "اﻷﺻـ ـﻔ ــﺮ" ﻓﻲ
ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟ ــ"اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة" ،أن اﻟـﻔــﻮز
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻜـ ـﻴ ــﺔ وﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﺗـﺒـﻘــﻰ
ﻣــﻦ ﻣ ـﺒــﺎرﻳــﺎت ﺑــﺎﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ،ﻫﻮ
اﻟ ـﺴ ـﺒ ـﻴ ــﻞ اﻟ ــﻮﺣـ ـﻴ ــﺪ ﻟـ ـﻠـ ـﻌ ــﻮدة إﻟ ــﻰ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺄﻫﻞ إﻟﻰ
اﻟ ــﺪور اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻦ
ﺗ ـﻜ ــﻮن ﺳ ـﻬ ـﻠــﺔ ،ﺳ ـ ــﻮاء ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﻦ أو
ﺑﺎﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻷﺧﺮى.
وأﺑـ ـ ــﺪى ﻣ ــﺎرﻳ ــﻦ ارﺗ ـﻴ ــﺎﺣ ــﻪ ﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺪادات
"اﻷﺻﻔﺮ" ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻪ
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ،وﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺟﺪ
ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ وﺑﺼﻮرة ﻣﻤﻴﺰة.
واﻋﺘﺮف ﺑﺄن أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻋﺎﻧﺎه اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ
ﻫﻮ إﺿﺎﻋﺔ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ.

ً
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻄﻼ ﻟﻜﺄس ﻗﺪم
اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ ﺗﺤﺖ ١٥

ﺳﻮء ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻻﺗﺤﺎد ﺣﺮم اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻧﺼﺎر اﻷﻗﺮب ﻟﻘﻴﺎدة
ﺑﺮﻗﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﻦ »آﺳﻴﻮﻳﺔ« اﻟﻄﺎﺋﺮة
●

ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

ﻋﻠﻤﺖ "اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة" أن ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻧــﺎدي
ﺑــﺮﻗــﺎن ﺑﺼﺪد اﻟـﺘـﻔــﺎوض ﻣــﻊ ﻣــﺪرب اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﺎﻟﻨﺎدي وﻟﻴﺪ ﻧﺼﺎر ،ﻣﻦ
أﺟــﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪه ،واﻻﺳـﺘـﻤــﺮار ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة
ﺑــﺮﻗــﺎن اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،اﻟ ــﺬي ﻳﺨﻄﻂ ﻓﻴﻪ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻞ إﻟــﻰ دوري ﻓﻴﻔﺎ ﻟﻠﺪرﺟﺔ
اﻟﻤﻤﺘﺎزة.
وﻋـ ــﺰز ﻧ ـﺼــﺎر ﻣ ــﻦ ﻓ ــﺮص اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮاره ،ﺑﻌﺪ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮاﺋﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس
ﺳﻤﻮ اﻷﻣ ـﻴــﺮ ،وﻧـﺠــﺎﺣــﻪ ﻓــﻲ اﻟـﺘــﺄﻫــﻞ إﻟــﻰ اﻟــﺪور
ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻮدع اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ ﺑﺨﻤﺴﺔ أﻫﺪاف دون رد.
وﻓﻲ ﺣﺎل ﺳﺎرت اﻷﻣﻮر ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ،
ﻓﺈن ﻧﺼﺎر ﺳﻴﻀﻊ ﺷﺮوﻃﺎ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪه ﺗﺼﺐ
ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮات
ﺧﺎرﺟﻴﺔ وإﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت ﺟﻴﺪة ﻣﻊ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ
وﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ أوﺻﻰ ﺑﻌﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﻮد
اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻜﻴﻨﻲ ﺟــﻮن ﻣ ــﺎرك ،اﻟــﺬي
ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ اﻟـﻨــﺎدي ﻓــﻲ ﻓﺘﺮة اﻻﻧـﺘـﻘــﺎﻻت اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
إﻟـ ــﻰ ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﻳ ـﺨ ـﺘ ـﺘــﻢ ﺑ ــﺮﻗ ــﺎن ﺗ ــﺪرﻳ ـﺒ ــﺎﺗ ــﻪ اﻟ ـﻴــﻮﻣ ـﻴــﺔ
اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻣﻦ
ً
ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دوري اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻏﺪا ،واﻟﺘﻲ
ﻳﺴﻌﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺮﻗﺎن إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰه اﻟﺤﺎﻟﻲ
)اﻷﺧ ـﻴ ــﺮ ﺑــﺮﺻـﻴــﺪ  14ﻧـﻘـﻄــﺔ( ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ أن ﺑــﺪاﻳــﺔ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻴﺪة ،ﺑﻌﺪ أن ﻧﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ.

●

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﺑـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﺎﻓـ ــﺮ ﺟـ ـﻬ ــﻮد
اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ ﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻮدة رﻳ ــﺎﺿـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎ
اﻟ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻮﻓ ــﺔ ﻣ ـﻨ ــﺬ ﻋ ـ ــﺪة ﺳ ـﻨ ــﻮات
ﻟ ـﻠ ـﺴــﺎﺣــﺔ اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ ،ﺣـ ــﺮم ﺳــﻮء
ﺗ ـﺨ ـﻄ ـﻴ ــﻂ ﺑ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺞ ﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺎت
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة
ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮرة
ﻣ ــﻦ  18ﺣ ـﺘــﻰ  26اﻟـ ـﺠ ــﺎري ﻓﻲ
اﻟﺼﻴﻦ ﺗﺎﻳﺒﻴﻪ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﻀﻠﺖ
إدارة اﻷﺑ ـ ـﻴـ ــﺾ اﻻﻋ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺬار ﻋــﻦ
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻄـ ــﻮﻟـ ــﺔ وﺗ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻐـ ــﺮاﻣـ ــﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وأﻧﻬﺖ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﻟﻤﻘﺎم ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ،
وﻋــﺎد اﻟــﻮﻓــﺪ اﻟـﻴــﻮم إﻟــﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس اﻻﺗﺤﺎد
 28اﻟﺠﺎري.
وأﻋ ـ ــﺮب ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـﻠـﻌـﺒــﺔ
رﺋـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺲ وﻓ ـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﺖ ﻓ ــﻲ
ﻣﻌﺴﻜﺮه اﻟﻘﻄﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ
ﻋﻦ اﺳﺘﻴﺎﺋﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ
اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد ،ﺑ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﺣـ ــﺪد ﻣــﻮﻋــﺪ
ﻣﺒﺎراﺗﻲ ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻜﺄس  28اﻟﺠﺎري ﺑﺪون ﻣﺮاﻋﺎة
ﻟ ـﻈ ــﺮوف ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻷﺑ ـﻴ ــﺾ ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ
 26ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻬﺮ.
وﺗﺴﺎءل" :ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﻬﻲ
اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓــﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ

اﻟـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ وﻳـ ـﻌ ــﻮد ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻳــﻮﻣـﻴــﻦ
ﻟ ـ ـﻠـ ــﺪﻓـ ــﺎع ﻋ ـ ــﻦ ﻟـ ـﻘـ ـﺒ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ ﻛ ــﺄس
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ؟".
وﻗ ــﺎل ﻛــﺎﻣــﻞ ،ﻓــﻲ اﺗ ـﺼــﺎل ﻣﻦ
ﻗﻄﺮ ،إن "ﺳﻮء ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻻﺗﺤﺎد،
وﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة ﻇﺮوف اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
دﻓ ـﻌ ـﻨــﺎ إﻟـ ــﻰ اﻻﻋ ـ ـﺘـ ــﺬار ﻋ ــﻦ ﻋــﺪم
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ واﻟﻌﻮدة
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ".
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف" :اﻷﺑـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺾ ﻛ ــﺎن
ﺟ ــﺎﻫ ــﺰا واﻟ ــﻼﻋ ـﺒ ــﻮن ﻓ ــﻲ أﻓـﻀــﻞ

ﺣﺎﻻﺗﻬﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
أن إدارة ا ﻟ ـﻔ ــﺮ ﻳ ــﻖ أ ﻧـ ـﻬ ــﺖ ﻣـﻠــﻒ
اﻟـﻤـﺤـﺘــﺮﻓـﻴــﻦ اﻻﺟ ــﺎﻧ ــﺐ واﺗـﻔـﻘــﺖ
ﻣﻊ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮاز رﻓﻴﻊ ،ﻟﻜﻦ
اﻷﻣـ ـ ــﻮر ﺗ ـﻐ ـﻴــﺮت ودﻓ ـﻌ ـﺘ ـﻨــﺎ إﻟــﻰ
اﻻﻋ ـﺘــﺬار ﻣــﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ واﻟـﻌــﻮدة
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ".
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ" :ﻓـﻘــﺪﻧــﺎ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻨﺎ
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ ﺳ ـ ــﻮاء اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﻮن
ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻵﺳﻴﻮي ﻟﻠﻌﺒﺔ أو
اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻮن اﻷﺟــﺎﻧــﺐ ،واﻟﺴﺒﺐ
ﻋ ـ ـ ــﺪم وﺟـ ـ ـ ــﻮد ﺗ ـﺨ ـﻄ ـﻴ ــﻂ ﺳـﻠ ـﻴــﻢ

ﺗﺘﻮﻳﺞ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ دوري اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻟﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة

ﻫﻨﺄ دﻋﻴﺞ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ رﺋﻴﺲ
اﻻﺗﺤﺎدﻳﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻟﻠﺮﻣﺎﻳﺔ ،ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
وﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻷﻣﻴﻦ
واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑـﺘﺄﻫﻞ
اﻟﺒﻄﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻨﺼﻮر
اﻟﺮﺷﻴﺪي ﻷوﻟﻤﺒﻴﺎد ﻃﻮﻛﻴﻮ
 ٢٠٢٠ﻓﻲ رﻣﺎﻳﺔ اﻻﺳﻜﻴﺖ.
وﺣﻘﻖ اﻟﺒﻄﻞ اﻟﺮﺷﻴﺪي اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻷول واﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ
رﻣﺎﻳﺔ اﻻﺳﻜﻴﺖ ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس
ً
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺮﻣﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻦ اﻻﻣﺎراﺗﻴﺔ،
وﺟﺎء اﻟﺪاﻧﻤﺎرﻛﻲ ﻫﺎﻧﺴﻦ
ً
ﺟﺎﺳﺒﺮ ﺛﺎﻧﻴﺎ واﻻﺳﺘﺮاﻟﻲ
ً
ﺑﻴﺘﺮ ﻟﻮك ﺛﺎﻟﺜﺎ .وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺖ أول دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ
ﺑﻄﺎﻗﺘﻲ ﺗﺄﻫﻞ ﻷوﻟﻤﺒﻴﺎد
ﻃﻮﻛﻴﻮ  .٢٠٢٠وﺻﺮح اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
ﺑﺄن "ﻫﺬا اﻹﻧﺠﺎز ﺟﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﺪﻋﻢ اﻷﺑﻮي ﻣﻦ أﻣﻴﺮﻧﺎ
اﻟﻤﻔﺪى ووﻟﻲ ﻋﻬﺪه اﻷﻣﻴﻦ
واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﺗﺸﺠﻴﻊ
أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺛﻤﺮة
ﺟﻬﻮد اﺧﻮاﻧﻪ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻻدارة واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻨﺎدي
اﻟﺮﻣﺎﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ".

ﻓــﻲ اﻻﺗـﺤــﺎد ،أو دﻋــﻢ ﻟﻠﻔﺮق ﻓﻲ
ﻣ ـﺸــﺎرﻛ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﻫﻮ
ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻌﻰ ﻟـﻠـﺘـﻘــﺪم وارﺗ ـﻘ ــﺎء ﻓﺮﻗﻬﺎ
أو ﻣـﻨـﺘـﺨـﺒــﺎ ﺗـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ
اﻟﺪوﻟﻲ".
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﺎض ﻣﺒﺎراة
ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮه اﻟﻘﻄﺮي
ﻣﻊ ﻧﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ،واﻧﺘﻬﺖ ﺑﻔﻮز
اﻻﺧﻴﺮ ﺑﺜﻼﺛﺔ اﺷﻮاط ﻧﻈﻴﻔﺔ.

ﻓﺎز اﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ،أﻣﺲ
اﻷول ،ﺑﻜﺄس اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ ﺗﺤﺖ
 15ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ
ﺧﻴﻄﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
 4-5ﺑﺎﻟﻀﺮﺑﺎت اﻟﺘﺮﺟﻴﺤﻴﺔ،
ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻮﻗﺘﻴﻦ اﻷﺻﻠﻲ
واﻹﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل اﻟﺴﻠﺒﻲ،
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻔﺮﻋﻲ رﻗﻢ  .2وﺗﻮج "اﻷﺧﻀﺮ"
ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة اﻻﺗﺤﺎد رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻤﺮي،
وﻋﻀﻮي اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ وﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي.

اﻟﺠﻬﺮاء ﻓﻲ ﺿﻴﺎﻓﺔ
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ودﻳﴼ اﻟﻴﻮم
ﻳﺤﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ﺑﻨﺎدي اﻟﺠﻬﺮاء ﻓﻲ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء
اﻟﻴﻮم ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮه
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ودﻳﺔ
ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ
ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺠﻮﻟﺘﻴﻦ
اﻟـ  17و 18ﻣﻦ "دوري ﻓﻴﻔﺎ".
وﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻮدﻳﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺠﻬﺮاء ﺿﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ
ﻟﻘﺎءات أﺧﺮى ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻠﻌﺐ
ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻨﺼﺮ ﻓﻲ 22
اﻟﺠﺎري ،واﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ﻓﻲ 26
اﻟﺠﺎريُ .ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺠﻬﺮاء
ﻳﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺮﺻﻴﺪ
 12ﻧﻘﻄﺔ .ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻳﺤﺘﻞ
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ
ﺳﻠﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺪوري ﺑـ 33
ﻧﻘﻄﺔ ،ﻣﺘﺨﻠﻔﺎ ﺑﻔﺎرق اﻷﻫﺪاف
ﻋﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺘﺼﺪر.
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رﻳﺎﺿﺔ

اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ
إﻟﻰ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس اﻟﺴﻠﺔ
ﺑﻌﺪ ﻓﻮزﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻇﻤﺔ واﻟﻘﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ

وﺻﻞ ﻓﺮﻳﻘﺎ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
واﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻛﺄس اﻻﺗﺤﺎد ،ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺎوزﻫﻤﺎ
ﻛﺎﻇﻤﺔ واﻟﻘﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻲ
اﻟﺪور ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.

ﺗـ ـ ــﺄﻫـ ـ ــﻞ ﻓ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﻘ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎدﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ
واﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ــﻰ ﻧـ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ ﻛ ــﺄس
اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد ﻟ ـﻜــﺮة اﻟـﺴـﻠــﺔ ،ﺑـﻌــﺪ ﻓــﻮز
اﻻول ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ -71
 70واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﻳﻦ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ
 ،72-84ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراﺗـﻴــﻦ اﻟﻠﺘﻴﻦ
ﺟـﻤـﻌـﺘـﻬـﻤــﺎ أ ﻣـ ــﺲ اﻷول ،ﺿﻤﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺪور ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ،
وﺳﻴﻠﺘﻘﻲ اﻻﺻـﻔــﺮ ﻣــﻊ اﻻﺑﻴﺾ
ﻏﺪ.
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻳﻮم ٍ
ﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﺑـ ـﺸ ــﻖ اﻷﻧ ـ ـﻔـ ــﺲ ﺑـ ـﻌ ــﺪ أن ﻋ ــﺎﻧ ــﻰ
اﻷﻣﺮﻳﻦ اﻣــﺎم ﻛﺎﻇﻤﺔ ،اﻟــﺬي ﻓﺮط
ﻓﻲ ﻓﻮز ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول ﻳﺪه ،اﺛﺮ
ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  68-70ﻗﺒﻞ 20
ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎراة،
اﻟ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﺣ ـﻴــﺎزﺗــﻪ ﻟ ـﻠ ـﻜــﺮة ،إﻻ
أن ﺗــﺄﺧــﺮ ﻻﻋـﺒــﻪ ﻓ ــﺎرس اﻟﻔﻀﻠﻲ

اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺔ اﻟﺠﻬﺮاء
ﻗـ ــﺪم ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﻟ ـﻌ ـﺒــﺔ ﻛـ ــﺮة اﻟ ـﺴ ـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ ﻧ ـ ــﺎدي اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺮاء ﺳﻌﺪ
ً
ً
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ رﺳﻤﻴﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻳﻮم اﻣﺲ ،ﻻﻓﺘﺎ
إﻟﻰ أن ﻇﺮوﻓﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ،إﻻ
أن ﻣﺼﺎدر ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ ان اﻟﺴﻼﻣﺔ اﺳﺘﻘﺎل ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻻﺧﺬ
ﺑﺮأﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺠﻢ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ ﺳﻬﻮ اﻟﺴﻬﻮ
اﻟﻰ ﺳﻠﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ان ّ
ﻳﺒﺖ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ.

ﻓ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻤ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﺮة ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ــﺎرج
اﻟﻤﻠﻌﺐ ﻣﻨﺢ اﻟﻜﺮة اﻟﻰ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
رﻣـﻴــﺔ ﺣــﺮة ﻣﻨﺤﺖ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﻔﻮز
ﺑﻔﺎرق ﻧﻘﻄﺔ وﺣﻴﺪة.
وﻛــﺎن اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﺑــﺪأ اﻟﻤﺒﺎراة
ﺑﻘﻮة وﺑﺎﻏﺖ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻤﺮﺗﺪة اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻋﻦ
ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻴــﺪي
وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻬﻮ ،اﻟﺬي ﺗﺄﻟﻖ
ﻓــﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋـﺒــﺮ اﻻﺧـﺘــﺮاﻗــﺎت
اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻻول  12ﻧﻘﻄﺔ ،وﺗﻘﺪم اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
ﺑـﻔــﺎرق  14ﻧﻘﻄﺔ  ،4-18ﻟﻴﺴﺎرع
ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟـﻤــﺪرب اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻛ ــﺎﻇـ ـﻤ ــﺔ ﺧـ ــﺎﻟـ ــﺪ اﻟـ ـﻨـ ـﺠ ــﻢ ﺑ ـﻄ ـﻠــﺐ
وﻗﺖ ﻣﺴﺘﻘﻄﻊ أﻋﺎد ﻓﻴﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
اوراﻗﻪ ،واﺳﺘﻐﻞ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ ﻛﺜﺮة
اﻟـﺘـﺒــﺪﻳــﻼت اﻟـﺘــﻲ أﺟــﺮاﻫــﺎ ﻣــﺪرب
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪوﻧﻲ ﺟﻮرداﻧﻜﻮ
داﻓـﻴــﺪﻛــﻮف ،ﻟﻴﺒﺪأ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﻤﺒﺎراة وﻳﻘﻠﺺ
اﻟﻔﺎرق ﻣﻊ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺣﻤﺪ
اﻟ ـﺒ ـﻠــﻮﺷــﻲ اﻟ ــﻰ ﺳ ـﺒــﻊ ﻧ ـﻘ ــﺎط ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ .20-27
وﺑ ـ ــﺪأ ﻛــﺎﻇ ـﻤــﺔ اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ
ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺚ اﻧ ـﻬ ــﻰ اﻻول ﻓــﺎرﺿــﺎ
ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻌﺐ ،ﻋﺒﺮ ﺗﻤﻴﺰ
اﻟـﺒـﻠــﻮﺷــﻲ وﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ رﻳـﺤــﺎن
وﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ ﺗــﻮﻓ ـﻴــﻖ ﻓ ــﻲ اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ
اﻟـ ـﻬـ ـﺠ ــﻮﻣ ــﻲ ،ﺑ ــﺎﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻄ ــﺮة ﻋـﻠــﻰ

»اﻟﺘﺎﻳﻜﻮﻧﺪو« ﻳﺤﺮز  ٦ﻣﻴﺪاﻟﻴﺎت ﻓﻲ »اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«
أﺣـ ـ ــﺮز اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ــﺐ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘـ ــﺎ ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮ ﻧـ ــﺪو أ ﻣ ـ ـ ـ ــﺲ اﻷول
 6ﻣ ـ ـﻴـ ــﺪا ﻟ ـ ـﻴـ ــﺎت ﺑ ـ ــﺮو ﻧ ـ ــﺰ ﻳ ـ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺎت اﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﺒ ــﺔ ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻀــﺎﻓ ـﺘ ـﻬــﺎ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل
ﻳﻮﻣﻴﻦ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت 11
دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ.
واﺣـ ـ ـﺘ ـ ــﻞ ﻻﻋ ـ ـﺒـ ــﻮ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ،
وﻫ ــﻢ ﻋ ـﻠــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺮﺷ ــﺎد وﻣـﺴـﻔــﺮ
اﻟـ ـﻌـ ـﺠـ ـﻤ ــﻲ وﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ ﻏ ـﻠ ــﻮم
وﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻠ ــﻪ اﻟـ ـﻌـ ـﻨ ــﺰي وأﺣـ ـﻤ ــﺪ
اﻟﻔﻮدري ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺿﻤﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻻوزان.
واﻋ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ـ ــﺮ رﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ اﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد
اﻟ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﻮﻳـ ـ ـ ــﺖ ﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔ ﻫـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻲ
اﻟﻤﺮﺷﺎد ان ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ
ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ﻟ ـﻌ ــﻮدﺗ ــﻪ اﻟـ ــﻰ ﻣـﻀـﻤــﺎر
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻻﻳﻘﺎف
اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ.
وأﻋ ـ ــﺮب اﻟ ـﻤ ــﺮﺷ ــﺎد ﻋ ــﻦ ﺛﻘﺘﻪ
ﺑــﺎﻟـﻤــﺆﻫــﻼت اﻟـﺒــﺪﻧـﻴــﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ "ان ﻋﻮدﺗﻨﺎ
ﻟـﻤـﻌـﺘــﺮك اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺎت اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ
ﻣـﺤــﻚ ﺣـﻘـﻴـﻘــﻲ ﻹﺑ ـ ــﺮاز ﻣ ـﻬــﺎرات
ﻻﻋﺒﻴﻨﺎ وﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻻوﻟﻰ".
ﻳــﺬﻛــﺮ ان ﻫ ــﺬه أول ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ
رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺿﻤﻦ

ﺻﺮاع ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ وﻛﺎﻇﻤﺔ

 ٣ﻣﻴﺪاﻟﻴﺎت ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟـ »اﻟﻜﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﻎ«

ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﺎﻳﻜﻮﻧﺪو ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﺒﺔ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ
رﻓﻊ اﻻﻳﻘﺎف اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ.
وﻋـﻠــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ زﻛﻰ
اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ﻟـﻠـﺘــﺎﻳـﻜــﻮﻧــﺪو
رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﻌﺒﺔ
ﻫﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮﺷﺎد ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﻜﺘﺒﻪ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﺼﻔﺔ أﻣﻴﻦ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ.
ﺟـ ـ ـ ــﺎء ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ﺧـ ـ ـ ــﻼل اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎع
اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ ﻟــﻼﺗـﺤــﺎد
اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﻟـﻠـﺘــﺎﻳـﻜــﻮﻧــﺪو اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻫـ ــﺎﻣـ ــﺶ ﻣـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
ﻳﻮﻣﻴﻦ.

اﻟﻜﺮات اﻟﻤﺮﺗﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺔ ،وﻫﻮ
ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺎرق
اﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ وﺣﻴﺪة  ،34-35ﻗﺒﻞ ان
ﻳﻌﻮد اﻻﺻﻔﺮ اﻟــﻰ اﺟــﻮاء اﻟﻠﻘﺎء
وﻳﻨﻬﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ
.42-44
و ﺗ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪم ﻛـ ــﺎ ﻇ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻻول ﻣـ ــﺮة
ﺑﺎﻟﻤﺒﺎرة ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ،44-48ﻋﺒﺮ اﺗـﺒــﺎع ﻃﺮﻳﻘﺔ دﻓــﺎع
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ "اﻟﺰون" ،اﻟﺘﻲ ﺣﺪت ﻣﻦ
ﺧﻄﻮرة ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮا،
وﺑﻘﻴﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﺄرﺟﺤﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟـﻄــﺮﻓـﻴــﻦ ،ﻗـﺒــﻞ ان ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻨﺠﻢ
ﺻﺎﻟﺢ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪم
ﺑـﺜــﻼﺛـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺜ ــﻮاﻧ ــﻲ اﻻﺧ ـﻴ ــﺮة
ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ اﻟﺮﺑﻊ .52-54
و ﺗ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎرب اﻻداء ﻓ ـ ــﻲ ا ﻟ ــﺮ ﺑ ــﻊ
اﻷﺧﻴﺮ ،اﻟﺬي ﻃﻐﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺴﺮع
وﻋﺪم اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،وﺳﻂ
ﺣ ـ ــﺮص ﻛ ــﻞ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺒ ـﻘــﺎء
ﻓ ــﻲ اﺟ ـ ـ ــﻮاء اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎراة .وﺗـ ـﻌ ــﺎدل
اﻟـﻔــﺮﻳـﻘــﺎن  67-67ﻗـﺒــﻞ دﻗﻴﻘﺘﻴﻦ
ﻣ ــﻦ ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎء اﻟـ ـ ــﺬي ﺷـﻬــﺪ
ﻧﻬﺎﻳﺔ دراﻣــﺎﺗـﻴـﻜـﻴــﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻇﻠﺖ
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﺄرﺟﺤﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﺛﻨﻴﻦ
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺤﺴﻤﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﻮﺳﻒ
ﻟﻠﻘﺎدﺳﻴﺔ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ .70-71

وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮﺷ ـ ــﺎد "إن ﻫ ــﺬه
اﻟﺘﺰﻛﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻛﺘﺘﻮﻳﺞ ﻟﻠﺠﻬﻮد
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺑــﺬﻟ ـﻨــﺎﻫــﺎ داﺧـ ــﻞ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد
اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﻟـﻠـﺘــﺎﻳـﻜــﻮﻧــﺪو ﺑـﻌــﺪ رﻓــﻊ
اﻻﻳﻘﺎف اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ".
واﻛ ــﺪ ان ﻋ ــﻮدة اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻰ
ﻫ ـﻴ ــﺎﻛ ــﻞ اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ﻛ ــﺎن
ﻣﺤﻞ ﺗﺮﺣﻴﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء
اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد ،ﺑﺴﺒﺐ "دور اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻣﺴﺎﻫﻤﺔ أﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻻﺷـﻌــﺎع اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻞ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ".
)ﻛﻮﻧﺎ(

ﺣﺼﺪ ﻻﻋﺒﻮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺛﻼث ﻣﻴﺪاﻟﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﺮﻳﺎﺿﺔ "اﻟﻜﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﻎ" اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺘﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻧﺴﺒﺮوك
اﻟﻨﻤﺴﺎوﻳﺔ أﻣﺲ اﻷول.
وﺣﻘﻘﺖ اﻟﻼﻋﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻫﻤﺎﻳﻞ اﻟﻴﺎﻗﻮت اﻣﺲ اﻷول ﻓﻮزا
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﻠﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ "اﻟﻜﻴﻚ اﻟﺒﻮﻛﺴﻴﻨﻎ" ﻟﺘﻜﻮن اول ﻻﻋﺒﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ وآﺳﻴﻮﻳﺔ
ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬا اﻻﻧﺠﺎز اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ وﻫﻮ اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺬﻫﺒﻴﺔ.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﻴــﺎﻗــﻮت ﻓ ــﺎزت أﻣ ــﺲ ﺑﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ ﻓﻀﻴﺔ ﻓــﻲ وزن 65
ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة اﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﻨﺪﻳﺔ ﺟﻤﻌﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻄﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻻوﻛﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻴﺸﺎﻧﻜﻮ اوﻟﻴﻨﺎ.
وﻓﺎز ﻻﻋﺐ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺮﺟﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮاد ﺑﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ
ﺑــﺮوﻧــﺰﻳــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﻨــﺎﻓـﺴــﺎت اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ "اﻟـﻜـﻴــﻚ
ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﻎ" ﺑﻌﺪ أن ﺷــﺎرك اﻟﻴﻮم ﻓﻲ أرﺑــﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﺎز ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮاﺋﻪ اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ واﻷﻟﻤﺎﻧﻲ واﻟﻨﻤﺴﺎوي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎرة
واﺣــﺪة أﻣﺎم اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺴﻠﻮﻓﻴﻨﻲ ،ﻟﻴﺤﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﻗ ــﺎل ﻣ ــﺮاد ﻋﻘﺐ اﻟـﻔــﻮز اﻧــﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺼﻒ ﻣﺸﺎﻋﺮه
ﺑـﻌــﺪ اﻻﻋـ ــﻼن ﻋ ــﻦ ﻓـ ــﻮزه ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا ان ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻔ ــﻮز ﺛ ـﻤــﺮة وﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ
وﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻼﻋﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻫﻤﺎﻳﻞ اﻟﻴﺎﻗﻮت ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﺣﺮزت
اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ وزن  70ﻛﻠﻴﻮﻏﺮاﻣﺎ ﺧﻼل اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻜﻴﻚ اﻟﺒﻮﻛﺴﻴﻨﻎ ﻓﻲ ﻋﺎم .2017
وﻣﺜﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟـ"اﻟﻜﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﻎ" ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﻼﻋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮاد واﻟﻼﻋﺒﺔ ﻫﻤﺎﻳﻞ اﻟﻴﺎﻗﻮت ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎء ،وﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ  600ﻻﻋﺐ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ.
)ﻛﻮﻧﺎ(

اﻟﻌﺮﺑﻲ أﺳﻘﻂ اﻷﺻﻔﺮ وﺗﺄﻫﻞ
ﻟﺮﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس اﻟﻄﺎﺋﺮة
•

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

أﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎح ﻓ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﻖ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺮﺑ ـ ــﻲ
ﺑ ـﻐ ــﺮﻳ ـﻤ ــﻪ اﻟـ ـﻘ ــﺎدﺳـ ـﻴ ــﺔ ﺧـ ــﺎرج
ﺑـﻄــﻮ ﻟــﺔ ﻛ ــﺄس اﻻ ﺗ ـﺤــﺎد ﻟﻠﻜﺮة
اﻟـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ــﺮة ،وﺗ ـ ـ ــﺄﻫ ـ ـ ــﻞ ﻟ ـ ـ ــﺪور
اﻟ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪﻣـ ــﺎ ﺗ ـﻐ ـﻠ ــﺐ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺜﻼﺛﺔ أ ﺷــﻮاط ﻧﻈﻴﻔﺔ،
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎراة اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺟـﻤـﻌــﺖ
ا ﻟ ـﻔــﺮ ﻳ ـﻘ ـﻴــﻦ أ ﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻋﻠﻰ
ﺻﺎﻟﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻐﺎﻧﻢ ﺑﻨﺎدي
ﻛ ــﺎ ﻇ ـﻤ ــﺔ ،ﺿ ـﻤــﻦ ا ﻟ ـ ــﺪور اﻷول
"اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﺪي" ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ،
وﺟـ ـ ـ ـ ــﺎء ت ﻧ ـ ـﺘـ ــﺎﺋـ ــﺞ اﻷﺷ ـ ـ ـ ــﻮاط
ﻛ ــﺎ ﻟـ ـﺘ ــﺎ ﻟ ــﻲ،22 -25 ،22 -25 :
.21-25
وأﺳـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮت ﻧ ـ ـﺘـ ــﺎﺋـ ــﺞ ﺑ ـﻘ ـﻴ ــﺔ
ﻣ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎر ﻳـ ـ ـ ــﺎت ا ﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪور اﻷول
ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺟ ــﺮت أﻣــﺲ
اﻷول ،ﻋـ ـ ــﻦ ﻓـ ـ ـ ــﻮز ا ﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺮاء
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺮﻣ ـ ـ ــﻮك ﺑ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﺠ ــﺔ
ﺛﻼﺛﺔ أ ﺷــﻮاط ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻻ ﺷﻲء
) ،(18 -25 ،23 -25 ،18 -25
ﻛ ـﻤــﺎ ﺗـﻐـﻠــﺐ ا ﻟـﻔـﺤـﻴـﺤـﻴــﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺼ ـﻠ ـﻴ ـﺒ ـﻴ ـﺨ ــﺎت ﺑ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﺠ ــﺔ 3
أﺷﻮاط ﻟﺸﻮط واﺣﺪ ،وﺟﺎء ت
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺷــﻮاط25- ،23-25 :
 ،25-19 ،25-21 ،18وﺑﻨﻔﺲ

•

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓــﺎز اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﺎﺣﻞ 27- ،25-19 ،23-25
.25-19 ،25

دور اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻬﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺄﻫﻠﺖ اﻟﻔﺮق
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟـﻔــﺎﺋــﺰة ﻟ ــﺪور اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،اﻟﺬي ﺳﻴﻘﺎم اﻷﺣﺪ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﻣــﻊ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺮاء ،واﻟـﻔـﺤـﻴـﺤـﻴــﻞ ﻣﻊ
اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻌﺐ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻣﻊ
ﺑ ــﺮﻗ ــﺎن ،وﻫ ـﻤــﺎ اﻟ ـﻠ ــﺬان أﻫﻠﺘﻬﻤﺎ

اﻟ ـﻘــﺮﻋــﺔ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ﻟــﺮﺑــﻊ ﻧـﻬــﺎﺋــﻲ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺄﻫﻞ
ﻟـﻨـﺼــﻒ ﻧ ـﻬــﺎﺋــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ ﺑﻌﺪ
ﻓـ ـ ـ ــﻮزه ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺒـ ــﺎب ﺑ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺔ
أﺷـ ـ ـ ـ ــﻮاط ﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﻮط ،ﺿـ ـﻤ ــﻦ دور
اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻷﺣﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻗ ــﺪﻣ ــﺖ ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺎت ﻓــﻲ
اﻻﺗـﺤــﺎد ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﺴﺒﺐ
اﺳﺘﻌﺪادات اﻷﺑﻴﺾ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ
ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮر إﻗ ــﺎﻣ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ
ﺗﺎﻳﺒﻴﻪ ﻣﻦ  18ﺣﺘﻰ  26اﻟﺠﺎري.

اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ أﺳﻘﻂ ﺑﺮﻗﺎن ﻓﻲ ﻓﺦ
اﻟﺘﻌﺎدل وأدﺧﻠﻪ ﺣﺴﺒﺔ ﻣﻌﻘﺪة

اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ﻳﺘﺄﻫﻞ ﻟﻨﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ
»اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ« ...وﻳﺨﺴﺮ ﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻘﺎﻫﺮة  -دلبلا

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻲ

•

ﺗﺄﻫﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﻨﺎدي اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ
ﻟﻨﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ "اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ" اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ
ﻓ ــﻮزه ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﺣﺴﻨﻴﺔ أﻏــﺎدﻳــﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ،
ﺑﻬﺪف دون رد ،ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ
ﻣـ ـﺴ ــﺎء أﻣـ ـ ــﺲ اﻷول ،ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﺳ ـ ـﺘـ ــﺎد اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ
ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺲ ﻓﻲ إﻳــﺎب رﺑــﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن
ﻣﺒﺎراة اﻟﺬﻫﺎب اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل اﻟﺴﻠﺒﻲ.
ﺟ ــﺎء ت ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟ ـﺸــﻮط اﻷول ﺣـﻤــﺎﺳـﻴــﺔ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ اﻟﺬي ﺳﻌﻰ
ﺑﻜﻞ ﻗﻮة ﻹﺣﺮاز ﻫﺪف ﻣﺒﻜﺮ ﻳﺮﻳﺢ اﻷﻋﺼﺎب،
ﻟﻜﻦ ﺻﻼﺑﺔ دﻓﺎع ﺣﺴﻨﻴﺔ أﻏﺎدﻳﺮ ﺣﺎﻟﺖ دون
ذﻟ ــﻚ ،وﺷ ـﻬــﺪت اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ  10إﺻــﺎﺑــﺔ ﻓــﺮﺟــﺎﻧــﻲ
ﺳﺎﺳﻲ ﻻﻋﺐ وﺳﻂ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷﺑﻴﺾ ﺑﻌﺪ ﻛﺮة
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣــﻊ دوادي ﻻﻋــﺐ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ،
ﻟﻴﺨﺮج ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻳﺤﻞ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻪ.
وﻣ ــﻊ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟ ـﺸــﻮط اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ وﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪا ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،49ﻧﺠﺢ إﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ ﺣﺴﻦ ﻓــﻲ إﺣــﺮاز
اﻟﻬﺪف اﻷول ﻟﻠﺰﻣﺎﻟﻚ ،وﺑﻌﺪﻫﺎ اﻧﺘﻔﺾ ﻻﻋﺒﻮ
ﺣﺴﻨﻴﺔ أﻏﺎدﻳﺮ ﺑﻐﻴﺔ إدراك اﻟﺘﻌﺎدل ،وﺗﻮاﻟﺖ
اﻟﻔﺮص اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك ،وﺟﺎء ت أﺧﻄﺮ
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  82ﺑﻌﺪ
ﺗ ـﺴ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣ ــﻦ داﺧـ ـ ــﻞ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺰاء وﺳ ــﻂ
درﺑـﻜــﺔ دﻓــﺎﻋـﻴــﺔ ،ﻟﻴﺨﺮج ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ
"ﺟ ـﻨــﺶ" ﺣ ــﺎرس اﻟــﺰﻣــﺎﻟــﻚ اﻟ ـﻜــﺮة ﻓــﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ،
وﺳ ــﻂ اﻋ ـﺘــﺮاض ﺷــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻻﻋـﺒــﻲ اﻟﻀﻴﻮف
ﺑــﺪاﻋــﻲ ﻋـﺒــﻮر اﻟـﻜــﺮة ﺧــﻂ اﻟﻤﺮﻣﻰ ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ
أﺷﺎر ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﻠﻌﺐ ،وﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  86أﺣﺮز
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺴﻦ ﻫﺪﻓﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ ،إﻻ أن اﻟﺤﻜﻢ أﻟﻐﺎه
ﺑ ـﺤ ـﺠــﺔ وﺟ ـ ــﻮد ﻟ ـﻤ ـﺴــﺔ ﻳ ــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﻼﻋ ــﺐ ﻗﺒﻞ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻳﺼﻮب ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻣﻲ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻮﻓﻞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ(

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ وﺣﺴﻨﻴﺔ أﻏﺎدﻳﺮ
ﺗـﺴــﺪﻳــﺪ اﻟ ـﻜ ــﺮة ،وﺗـﻤــﺮ اﻟــﺪﻗــﺎﺋــﻖ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﻼ
ﺟﺪﻳﺪ ،ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﻔﻮز اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ﺑﻬﺪف
دون رد واﻟﺼﻌﻮد إﻟﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﻟﻴﻨﺘﻈﺮ
اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
واﻟﻬﻼل اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻬﺎ ﻳﻮم  22اﺑﺮﻳﻞ،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺮر اﻻﺗﺤﺎد اﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم "ﻛﺎف"
ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺠﻤﻌﻬﻤﺎ أﻣﺲ
اﻷول ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ
اﻟﺴﻮدان.
وأﻋﻠﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﺰﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺔ

ﻓﺮﺟﺎﻧﻲ ﺳﺎﺳﻲ ﺑﺸﺮخ أﺳﻔﻞ ﻋﻈﻤﺔ اﻟﺸﻈﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺪم ،ﻟﻴﺘﺄﻛﺪ ﻏﻴﺎب ﻣﺪة ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ  4إﻟﻰ 6
أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺪﺋﻲ.
ﻛ ـﻤــﺎ واﻓ ـ ــﻖ ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﻮ اﻟ ــﺰﻣ ــﺎﻟ ــﻚ ﻋ ـﻠــﻰ ﻃﻠﺐ
اﻻﺗـﺤــﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻜﺮة اﻟـﻘــﺪم ﺑﺴﻔﺮ ﺳﺎﺳﻲ
إﻟــﻰ ﺑ ــﻼده ﻟﻠﺨﻀﻮع ﻟﻔﺘﺮة ﻋــﻼج ﻫـﻨــﺎك ،ﻓﻲ
ﻣـﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰه ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟـﻠـﺤــﺎق ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻛﺄس اﻷﻣﻢ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،ﻗ ــﺎل اﻟ ـﺴــﻮﻳ ـﺴــﺮي ﻛــﺮﻳـﺴـﺘـﻴــﺎن
ﻏ ــﺮوس اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟـﻠــﺰﻣــﺎﻟــﻚ ،إن ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻟﻢ

ﻳﻘﺪم ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﻤﻄﻠﻮب وﻟﻜﻨﻪ ﺣﻘﻖ اﻟﻬﺪف
اﻷﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺪور اﻟﺘﺎﻟﻲ.
وأﺿــﺎف ﻏــﺮوس أﻧﻪ ﻳﻬﺪي اﻟﻔﻮز ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ
اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮت وﻣﺎزال أﻣﺎم اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻟﻴﻘﺪﻣﻪ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ﻳﻄﻤﺢ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻻ اﻟﺘﺄﻫﻞ إﻟﻰ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻘﻂ.
وﻗﺮر ﻏﺮوس ﻏﻠﻖ ﻣﻠﻒ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ أﻣﺎم اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ،
واﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮر إﻗــﺎﻣ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻳ ــﻮم اﻟـﺨـﻤـﻴــﺲ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﻓﻲ
اﻟﺪوري اﻟﻤﺼﺮي.

أدﺧﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻧﻈﻴﺮه ﺑﺮﻗﺎن ﻓﻲ ﺣﺴﺒﺔ ﻣﻌﻘﺪة ،ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻧﺘﺰع
ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺎدﻻ ﺛﻤﻴﻨﺎ  ،25-25ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ أﻣﺲ ﻋﻠﻰ
ﺻﺎﻟﺔ ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺿﻤﻦ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺪوري
اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ ،وﺑﺬﻟﻚ رﻓﻊ ﺑﺮﻗﺎن رﺻﻴﺪه إﻟﻰ  8ﻧﻘﺎط ،وارﺗﻘﻰ إﻟﻰ
إﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑـﻔــﺎرق اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋــﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻇﻞ
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻨﻘﻄﺘﻴﻦ.
ً
ﺣﺴﺎﺑﻴﺎ ﺑﺮﻗﺎن ﻟﺪﻳﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﺎﻓﺔ أو اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺴﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻲ أﻣﺎم اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺧﺴﺎرة ﻛﺎﻇﻤﺔ أﻣﺎم اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻮز اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﺒﺎراﺗﻴﻦ ،وﻓﻮز
ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﺈن ﺑﺮﻗﺎن ﺳﻴﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ،أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻮز
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة واﺣﺪة وﺧﺴﺎرة ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻓﺴﻴﻜﻮن اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺛﺎﻧﻴﺎ وﺑﺮﻗﺎن ﺛﺎﻟﺜﺎ.
ﻗﺪم ﺑﺮﻗﺎن ﻣﺒﺎراة ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻠﻌﺐ
اﻟﺴﺮﻳﻊ ،واﺳﺘﻐﻼل اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﻟﻠﺴﻤﺎوي اﻟﺬي ﻋﺎﻧﻰ ﻻﻋﺒﻮه ﻏﻴﺎب
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ،وﻛﺜﺮت اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻟﻴﻨﻬﻲ ﺑﺮﻗﺎن اﻟﺸﻮط اﻷول .15-11
ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺮاﺟﻊ أداء ﺑﺮﻗﺎن واﻧﺘﻔﺾ اﻟﺴﻤﺎوي ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ً
ﻧﺠﺢ ﻣﺪرﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﻼ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ،وﻧﺠﺢ
ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﻮة ﻧﺠﻮم ﺑﺮﻗﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻧﺠﻴﺐ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗﺄﻟﻖ اﻟﺤﺎرس ﺣﺴﻦ ﺻﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﺬود ﻋﻦ ﻣﺮﻣﺎه ،ﻟﻴﺪرك اﻟﺴﻤﺎوي اﻟﺘﻌﺎدل
ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء  20-20ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،23ﻟﻜﻦ ﺧﺒﺮة ﻻﻋﺒﻲ ﺑﺮﻗﺎن ﺑﻘﻴﺎدة
ﻧﺠﻴﺐ ﻣﻜﻨﺘﻬﻢ ﻣﻦ إدراك اﻟﺘﻌﺎدل ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻷﺧﻴﺮة.
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ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ وﻣﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻟﻌﻨﺔ رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
أﻣﺎم »ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ« ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
ﻳﺴﻌﻰ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ وﻧﺠﻤﻪ
اﻷرﺟـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻨ ــﻲ ﻟـ ـﻴ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻞ ﻣ ـﻴ ـﺴ ــﻲ إﻟ ــﻰ
اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣــﻦ ﻟﻌﻨﺔ اﻟ ــﺪور رﺑــﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻓ ــﻲ ﻣـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ دوري أﺑ ـﻄ ــﺎل أوروﺑـ ـ ــﺎ ﻟـﻜــﺮة
اﻟﻘﺪم ،اﻟﺘﻲ ﺗﻼﺣﻘﻬﻤﺎ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ "ﻛﺎﻣﺐ ﻧﻮ"
"ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ" ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻓﻲ
إﻳﺎب اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ.
ـﻼث ﺟﺒﻬﺎت،
وﻳـﺼــﺎرع ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺛــﻼ
ﻼ
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﺨﻄﻮ ﺑﺨﻄﻮات
ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻧﺤﻮ اﻻﺣـﺘـﻔــﺎظ ﺑﻠﻘﺒﻪ ﻓــﻲ "اﻟﻠﻴﻐﺎ"
ﻟـﻠـﻌــﺎم اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘــﻮاﻟــﻲ ،ﻛـﻤــﺎ ﻳﺘﻄﻠﻊ
اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﺄس ﻋ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺎ ﺧ ــﺎﻣ ـﺴ ــﺎ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﻮاﻟ ـ ــﻲ ،ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ
ﺳ ـﻴ ــﻮاﺟ ــﻪ ﻓــﺎﻟـﻨـﺴـﻴــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﻌﺐ "ﺑﻴﻨﻴﺘﻮ ﻓﻴﺎﻣﺎرﻳﻦ"
ﻓــﻲ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻓــﻲ  ٢٥ﻣﺎﻳﻮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻋﻤﺪ ﻣﺪرب ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ إرﻧﺴﺘﻮ ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي إﻟﻰ
إراﺣﺔ ﺗﺴﻌﺔ ﻻﻋﺒﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻪ ﻓﻲ
اﻟﺪوري أﻣﺎم ﻫﻮﻳﺴﻜﺎ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل
اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﺠﻤﻪ
ﻣﻴﺴﻲ ﺗﺤﻀﻴﺮا ﻟﻠﻤﺒﺎراة اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ أﻣﺎم
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻟﻴﻮم.
وﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮض ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪر ﺗ ــﺮﺗ ـﻴ ــﺐ
اﻟﻬﺪاﻓﻴﻦ ﻓﻲ "اﻟﻠﻴﻐﺎ" )) ٣٣ﻫﺪﻓﺎ(
ﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ وﺟﻬﻪ ﺑﻌﺪ اﺣﺘﻜﺎك
ﻣ ــﻊ ﻣ ــﺪاﻓ ــﻊ ﻳــﻮﻧــﺎﻳـﺘــﺪ ﻛــﺮﻳــﺲ
ﺳـﻤــﻮﻟـﻴـﻨــﻎ ،وأﻧ ـﻬ ــﻰ اﻟـﻠـﻘــﺎء

ﻣﻊ ﻛﺪﻣﺎت وﺗــﻮرم ﺣــﻮل أﻧﻔﻪ وﺧــﺪه ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻋﺎﻧﻰ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻟﻠﻌﻮدة ﻣﻦ ﻣﻠﻌﺐ "أوﻟﺪ ﺗﺮاﻓﻮرد"
ﺑﺄﻓﻀﻠﻴﺔ ﻫﺪف وﺣﻴﺪ ُﺳ ِﺠﻞ ﺑﺎﻟﻨﻴﺮان اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ارﺗﻄﻤﺖ اﻟﻜﺮة ﺑﻜﺘﻒ ﻟﻮك ﺷﻮ وﺗﺤﻮﻟﺖ
ﻓﻲ ﺷﺒﺎك ﻓﺮﻳﻘﻪ إﺛﺮ رأﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻷوروﻏﻮﻳﺎﻧﻲ
ﻟﻮﻳﺲ ﺳﻮارﻳﺰ ).(١٢
وﺗﻌﻜﺲ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ "اﻟﻠﻴﻐﺎ" ﺗﺄﻟﻖ
ﻧﺠﻤﻪ اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﺠﺎوز ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﺣﺎرس
رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ إﻳﻜﺮ ﻛﺎﺳﻴﺎس ﻛﺄﻛﺜﺮ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻮزا
ً
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪوري ،ﻣﻊ  ٣٣٥ﻓﻮزا.
ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺼﺎرات ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ إﺣﻜﺎم اﻟﻨﺎدي
اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻓﻔﺎز
ﻓــﻲ ﺳـﺒـﻌــﺔ أﻟ ـﻘــﺎب ﻣــﻦ اﻟ ـﻌ ـﺸــﺮة اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ،وﻣــﻦ
اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﺮﻗﻢ إﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻟﻘﺎب ﻣﻦ
 ،١١ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻘﺪم ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة ﺑﻔﺎرق ٩
،
ﻧﻘﺎط ﻋﻦ وﺻﻴﻔﻪ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ ) ٧٤ﻣﻘﺎﺑﻞ .(٦٥
وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻘﺎري اﻟﺨﻄﺄ ﻣﻤﻨﻮع،
ﻓـﺒــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ ﻻ ﻳــﺮﻳــﺪ أن ﻳـﻜــﻮن ﺿﺤﻴﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة
أﻣﺎم ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﻘﻂ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ أﻣﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ
ﻣـ ــﺪرﻳـ ــﺪ وﻳ ــﻮﻓـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮس وروﻣ ـ ـ ـ ــﺎ اﻹﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ـﻴ ـﻴ ــﻦ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ذﻛﺮى ﺧﺴﺎرة اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺎ
زاﻟــﺖ راﺳﺨﺔ ﻓﻲ اﻷذﻫ ــﺎن ،وﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻧﺠﻤﻪ
ﻣﻴﺴﻲ.
وﻛ ــﺎن ﻣﻴﺴﻲ ﺻــﺮح ﻓــﻲ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺑ ـﻌــﺪ ﻓـ ــﻮز ﻓــﺮﻳ ـﻘــﻪ ﺑـﺜـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ اﻟ ـ ـ ــﺪوري واﻟ ـﻜ ــﺄس
اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ،ﻗﺎﺋﻼ" :ﺣﻘﻘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﺷﻌﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺨﻴﺒﺔ ﺣﻴﺎل اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳﺎرت ﺑﻬﺎ اﻷﻣﻮر ﻓﻲ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ".
وﺗﺎﺑﻊ "ﻧﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺒﺬل ﻗﺼﺎرى

ﺟﻬﺪﻧﺎ ﻹﻋﺎدة ﻫﺬه اﻟﻜﺄس اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ إﻟﻰ ﻛﺎﻣﺐ
ﻧﻮ".

ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻟﻸﻓﻀﻞ
وﺑﻌﺪ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ وﻳﺴﺘﻬﺎم اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻓــﻲ اﻟ ــﺪوري اﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي ،اﻋـﺘــﺮف أوﻟــﻲ ﺟﻮﻧﺎر
ﺳ ــﻮﻟ ـﺴ ـﻜ ــﺎﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻲ ﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﺸ ـﺴ ـﺘــﺮ
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﺑﺄن ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮاه.
وﻗ ــﺎل ﺳــﻮﻟـﺴـﻜــﺎﻳــﺮ" :أﺗـﻄـﻠــﻊ ﻷداء أﻓﻀﻞ
أﻣﺎم ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ دوري اﻻﺑﻄﺎل ،اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻳﻌﻠﻢ أن أﻣﺎﻣﻨﺎ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻟﻨﺴﻴﺮ ﻓﻴﻪ ،وﻋﻠﻴﻨﺎ
أن ﻧ ــﺆدي ﺑﺸﻜﻞ أﻓ ـﻀ ــﻞ ...ﻷﻧـﻨــﺎ ﻟــﻮ واﺟﻬﻨﺎ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟــﺬي ﻗﺪﻣﻨﺎه )أﻣــﺎم
وﻳﺴﺘﻬﺎم( ﻛﻨﺎ ﺳﻨﺨﺴﺮ ﺻﻔﺮ." ٥-
وﻳﺤﻈﻰ ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ ﺑﺬﻛﺮﻳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺎد "ﻛﺎﻣﺐ ﻧﻮ" ،ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﻫﺪف اﻟﻔﻮز ١-٢
ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﺦ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻀﺎﺋﻊ
ً
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ﻗﺒﻞ  ٢٠ﻋﺎﻣﺎ.

ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻤﺒﺎراة
 ١٠:٠٠م

ﺳﻮارﻳﺰ

دﻳﻤﺒﻠﻲ ﻳﻌﻮد ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺮﺷﺎ
أﻛــﺪت اﻟﺼﺤﻒ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻲ
ﻋــﺪدﻫــﺎ اﻟـﺼــﺎدر اﻣــﺲ ،أن اﻟﻼﻋﺐ
اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ ﻋـﺜـﻤــﺎن دﻳـﻤـﺒـﻠــﻲ ،ﻧﺠﻢ
ﻧ ــﺎدي ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ اﻹﺳ ـﺒــﺎﻧــﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ،ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ دﻓﻌﺔ ﻗﻮﻳﺔ
ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ
ﻋـﻤــﺮ اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺼــﺎرع ﻓﻴﻪ
اﻟﻨﺎدي اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻟﻘﺎب
ﻣﻬﻤﺔ ،اﻟ ــﺪوري واﻟ ـﻜــﺄس ،ودوري
أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ.
وﻳ ـﺨــﻮض اﻟ ـﻨ ــﺎدي اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ
اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻣﺒﺎراة ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﻮاره
ﻧـ ـ ـﺤ ـ ــﻮ ﻧـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﺋ ـ ــﻲ دوري أ ﺑـ ـ ـﻄ ـ ــﺎل
أوروﺑﺎ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻧﻈﻴﺮه
ﻣــﺎﻧـﺸـﺴـﺘــﺮ ﻳــﻮﻧــﺎﻳ ـﺘــﺪ اﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي
ﻓــﻲ إﻳ ــﺎب دور اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻷوروﺑﻴﺔ.
وﻳ ــﺪﺧ ــﻞ ﺑ ــﺮﺷ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة
ً
ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺄﻓﻀﻠﻴﺔ ﺟﻴﺪة ،ﺑﻌﺪ أن
أﻧﻬﻰ اﻟﻤﺒﺎراة اﻷوﻟــﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ
ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻮز ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ 1-ﺻﻔﺮ،
وﻫﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ
دﻳﻤﺒﻠﻲ ﻧــﺰوﻻ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،ارﻧﺴﺘﻮ
ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي.
وﻟــﻢ ﻳﻐﺎﻣﺮ ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي ﺑﺈﺷﺮاك
دﻳ ـﻤ ـﺒ ـﻠ ــﻲ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎراة اﻷوﻟـ ـ ــﻰ
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ أوﻟ ــﺪ ﺗــﺮاﻓــﻮرد ،ﻣﻌﻘﻞ
ﻣــﺎﻧ ـﺸ ـﺴ ـﺘــﺮ ﻳ ــﻮﻧ ــﺎﻳ ـﺘ ــﺪ ،ﻷﻧـ ــﻪ ﻛ ــﺎن

ﻗ ــﺪ ﺣ ـﺼــﻞ ﻟ ـﺘ ــﻮه ﻋ ـﻠــﻰ إذن ﻃﺒﻲ
ﻟﻠﻌﻮدة ﻟﻠﻤﺒﺎرﻳﺎت ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺎﻓﻰ
ﻣــﻦ إﺻــﺎﺑــﺔ ﻟﺤﻘﺖ ﺑــﻪ ﻓــﻲ ﻣـﺒــﺎراة
اﻹﻳﺎب ﻟﺪور اﻟﺴﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﻣﻊ ﻟﻴﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣـﺒــﺎراة اﻟﻠﻴﻠﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
ﻧـ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ ﻣـ ـﺒـ ـﻜ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـﻜــﻼ
اﻟـﻔــﺮﻳـﻘـﻴــﻦ ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ
اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻓﻲ
ﻣﺒﺎراة اﻟﺬﻫﺎب ،وﻫﺎ ﻫﻮ دﻳﻤﺒﻠﻲ ﻗﺪ
ﺗﻌﺎﻓﻰ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺘﻪ وﺷﺎرك
ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎدي اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ
ً
ﻫﻮﻳﺴﻜﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻐﺎ ،وأﺻﺒﺢ ﺟﺎﻫﺰا

ﺑﻮﻏﺒﺎ

ﻟﻮﻛﺎﻛﻮ :ﻋﺪم ارﺗﻜﺎب اﻷﺧﻄﺎء

ﻟـﺨــﻮض اﻟـﺘـﺤــﺪي ﻟﻴﺜﺒﺖ ﻣـﺠــﺪدا
أﻧ ــﻪ ﻻﻋ ــﺐ ﻻ ﻏـﻨــﻰ ﻋـﻨــﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻔﺎﻟﻔﻴﺮدي ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ.
وذﻛﺮت "ﻣﻮﻧﺪو دﻳﺒﻮرﺗﻴﻔﻮ" أن
دﻳﻤﺒﻠﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﻮز ﺑﻠﻘﺐ ﺑﻄﻮﻟﺔ
دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑــﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺤﺪ
ﺷـﺨـﺼــﻲ ،وأن اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺮﺣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ
وﺗ ـﻌــﻮﻳــﺾ ﻣ ــﺎ ﻓــﺎﺗــﻪ ﻓ ــﻲ ﻣﻮﺳﻤﻪ
اﻷول ﻣﻊ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮض
ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎءات ﻣﻌﺪودة ﻹﺻﺎﺑﺔ ﻗﻮﻳﺔ،
اﺿﻄﺮ ﻋﻠﻰ أﺛﺮﻫﺎ إﻟــﻰ اﻟﺨﻀﻮع
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟــﺮاﺣ ـﻴــﺔ واﻻﺑ ـﺘ ـﻌ ــﺎد ﻋﻦ
اﻟﻤﻼﻋﺐ ﻋﺪة أﺷﻬﺮ.

أو ﺿ ــﺢ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ
روﻣﻴﻠﻮ ﻟﻮﻛﺎﻛﻮ ﻧﺠﻢ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ،أن ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﻋــﺪم ارﺗـﻜــﺎب أي أﺧـﻄــﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳـ ـﺤ ــﻞ ﺿ ـﻴ ـﻔ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺑ ــﺮﺷ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺔ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ إﻳﺎب رﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ
دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ.
وﻛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎراة اﻟ ـ ــﺬﻫ ـ ــﺎب،
اﻟـﺘــﻲ أﻗـﻴـﻤــﺖ ﻋـﻠــﻰ ﻣﻠﻌﺐ "أوﻟ ــﺪ
ﺗﺮاﻓﻮرد" اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻔﻮز ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﺑﻬﺪف دون ﻣﻘﺎﺑﻞ.
وأﺷﺎر ﻟﻮﻛﺎﻛﻮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻤﻤﻴﺰ اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ:
"ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ ﻳﻌﻴﺶ ﻓـﺘــﺮة زاﻫﻴﺔ
ﺑ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ ﻛـ ــﻞ ﻣـ ــﻦ رﻳـ ـ ــﺎل ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ
وﻳــﻮﻓـﻨـﺘــﻮس وﺑــﺎﻳــﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ،
ﻫــﻢ اﻷﻓـﻀــﻞ ﻓــﻲ أوروﺑ ــﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻧﺴﻌﻰ أن ﻧﻌﻴﺪ ﻣ ــﺎن ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
إﻟ ــﻰ ﻣـﻜــﺎﻧــﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣــﻊ ﻛﺒﺎر
أﻧﺪﻳﺔ أوروﺑﺎ".
وأﺿﺎف "ﻋﻠﻴﻨﺎ أﻻ ﻧﺮﺗﻜﺐ أي
اﺧﻄﺎء ،وﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻧﻘﺪم ﻛﻞ
ﻣــﺎ ﻧﻤﻠﻚ ﻣــﻦ اﻣـﻜــﺎﻧــﺎت ﻣــﻦ اﺟﻞ
اﺳﺘﻐﻼل أي ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ".
وﺗــﺎﺑــﻊ اﻟـﻤـﻬــﺎﺟــﻢ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ
"ﺑ ــﺮﺷـ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺔ ﻳ ـﻠ ـﻌ ــﺐ ﺑ ـﻄــﺮﻳ ـﻘ ـﺘــﻪ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘ ــﺎدة ،ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻨــﺎ أن ﻧـﺘـﺤـﻠــﻰ
ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﻢ ،اﻟﻔﻮز
ﻋﻠﻰ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻣﻨﺤﻨﺎ

اﻟـﺜـﻘــﺔ ،ﻟـﻜــﻦ ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻤﺎﻣﺎ".
وﺧ ـﺘــﻢ ﻟــﻮﻛــﺎﻛــﻮ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ
ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺪرﺑﻪ ﺳﻮﻟﺸﺎﻳﺮ
ﻗﺎﺋﻼ" :إﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ اﻷﻓﻀﻞ داﺋﻤﺎ،
ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻟـ ــﺪﻳـ ــﻚ ﻣ ـﻬــﺎﺟــﻢ
ﻣ ـﺘ ـﻜــﺎﻣــﻞ ﻳ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻛـ ـﻤ ــﺪرب اﻵن،
ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﻌﻄﻴﻚ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ
اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮاك،
وأﻧ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺷـ ـﺨـ ـﺼـ ـﻴ ــﺎ أﻫ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻢ ﺑ ـﻜ ــﻞ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﺪرب".

ﻧﺠﺎز اﻟﻤﻬﻤﺔ أﻣﺎم ﺷﺒﺎب أﻳﺎﻛﺲ
اﻟﺤﺮس اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس ﻹﻧﺠﺎز

ﻧﻴﺮﻳﺲ ﻧﺠﻢ أﻳﺎﻛﺲ

ﺳﻴﺸﻜﻞ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو
رأس ﺣــﺮﺑــﺔ اﻟ ـﺤــﺮس اﻟـﻘــﺪﻳــﻢ ﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ،اﻟــﺬي ﺳﻴﺤﺎول إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻬﻤﺔ أﻣﺎم
ﺷ ـﺒــﺎب أﻳ ــﺎﻛ ــﺲ أﻣ ـﺴ ـﺘ ــﺮدام اﻟ ـﻬــﻮﻟ ـﻨ ــﺪي ،ﻟــﺪى
اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺒﻪ "أﻟﻴﺎﻧﺰ
ﺳﺘﺎدﻳﻮم" ﻓﻲ ﺗﻮرﻳﻨﻮ ﺿﻤﻦ إﻳﺎب رﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ
دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎراة اﻟﺬﻫﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﻳﻮﻫﺎن
ﻛﺮوﻳﻒ أرﻳﻨﺎ ﻓﻲ أﻣﺴﺘﺮدام اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ
اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺘﻌﺎدل اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ  ،١-١إذ ﻣﻨﺢ روﻧﺎﻟﺪو
اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻮط اﻷول،
ﺛﻢ أدرك اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ داﻓﻴﺪ ﻧﻴﺮﻳﺲ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
اﻷوﻟـ ــﻰ ﻣــﻦ اﻟ ـﺸــﻮط اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎدل ﻟﺸﺒﺎب
أﻳ ــﺎﻛ ــﺲ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻟـﻔـﺘــﻮا اﻷﻧ ـﻈ ــﺎر ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ واﺻ ـﻠــﻮا
اﻧﻄﻼﻗﺘﻬﻢ اﻟﻘﻮﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﻳﺪ رﻳﺎل
ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﻄﻞ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﺜﻼث اﻷﺧﻴﺮة،
ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺐ ﻓﻲ ﺛﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ )اﻟﺬﻫﺎب  ٢-١ﻓﻲ
أﻣﺴﺘﺮدام ،واﻹﻳﺎب  ١-٤ﻓﻲ ﻣﺪرﻳﺪ(.
وﻳـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ــﺪو ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪرب ﻳـ ــﻮﻓ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮس
ﻣﺎﺳﻴﻤﻴﻠﻴﺎﻧﻮ أ ﻟـﻴـﻐــﺮي ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ
ً
إﻟﻰ اﻟﻠﻘﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻣﺼﻤﻤﺎ ﻋﻠﻰ
إﺣﺮاز اﻟﻠﻘﺐ اﻷوروﺑــﻲ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻨﻪ

ﻣﻨﺬ  ٢٣ﻋﺎﻣﺎ ،ورﻓﻊ ﻋﺪد أﻟﻘﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺑﻌﺪ
أن ﺗﻮج ﻷول ﻣﺮة ﻋﺎم  ١٩٨٥ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي )-١ﺻﻔﺮ( .وأراح أﻟﻴﻐﺮي ﻣﻌﻈﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮه
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺿﺪ ﺳﺒﺎل ﺗﺤﺴﺒﺎ ﻟﺤﺴﻢ ﻟﻘﺎء اﻟﻌﻮدة
ﻣــﻊ أﻳــﺎﻛــﺲ ﻣﺜﻞ روﻧ ــﺎﻟ ــﺪو ،واﻟ ـﻤــﺪاﻓــﻊ ﻟـﻴــﻮﻧــﺎردو
ﺑﻮﻧﻮﺗﺸﻲ ،واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻠﻴﺰ ﻣﺎﺗﻮﻳﺪي ،واﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
أﻟﻴﻜﺲ ﺳﺎﻧﺪرو ،واﻟﻜﺮوﺗﻲ ﻣﺎرﻳﻮ ﻣﺎﻧﺪزوﻛﻴﺘﺶ
واﻟﺒﻮﺳﻨﻲ ﻣﻴﺮاﻟﻴﻢ ﺑﻴﺎﻧﻴﺘﺶ .وﻳـﺘــﺎﺑــﻊ اﻟﺸﺎب
ﻣﻮﻳﺰ ﻛﻴﻦ ) ١٩ﻋﺎﻣﺎ( ﺗﺄﻟﻘﻪ ،وﺳﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة
ﺿﺪ ﺳﺒﺎل ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺴﺎدس ﻓﻲ ﺳﺖ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ،ﻟﻜﻦ
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﺳﻴﺤﺮم ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﺪه ﺟﻮرﺟﻮ
ﻛﻴﻴﻠﻴﻨﻲ ) ٣٤ﻋﺎﻣﺎ( اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ
رﺑﻠﺔ اﻟﺴﺎق ،وﺳﻴﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ داﻧﻴﻴﻠﻲ روﻏﺎﻧﻲ.
وﻳﺒﻘﻰ روﻧــﺎﻟــﺪو ) ٣٤ﻋــﺎﻣــﺎ( اﻟـﺴــﻼح اﻷﻣﻀﻰ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ "اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻌﺠﻮز" اﻟﺬي اﺷﺘﺮاه ﻣﻦ
رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ  ١٠٠ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻣﻊ راﺗﺐ

ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻤﺒﺎراة
 ١٠:٠٠م

ﺳﻨﻮي ﻳﺼﻞ اﻟﻰ  ٣١ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺑﻬﺪف اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
اﺣﺮاز اﻟﻜﺄس اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷذﻧﻴﻦ ﺑﻌﺪ أن ﺣﻞ وﺻﻴﻔﺎ
ﻟﻠﺒﻄﻞ ﺳﺒﻊ ﻣﺮات )رﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ( آﺧﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ
٢٠١٧
) ٢٠١٥ﺧﺴﺮ أﻣﺎم ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ  (٣-١و٢٠١٧
)ﺧﺴﺮ أﻣﺎم اﻟﺮﻳﺎل .(٤-١

أﻳﺎﻛﺲ ﻟﻠﻌﻮدة ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺒﺎر
وﻋـﻠــﻰ اﻟـﻄــﺮف اﻵﺧ ــﺮ ،ﻳﺴﻌﻰ أﻳــﺎﻛــﺲ اﻟــﺬي
أﺣ ـ ــﺮز ﻟ ـﻘ ـﺒــﻪ اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ﺗ ــﻮاﻟ ـﻴ ــﺎ ﻋـ ــﺎم  ١٩٧٣ﻋﻠﻰ
ﺣ ـﺴ ــﺎب ﻳــﻮﻓ ـﻨ ـﺘــﻮس ،ﻗ ـﺒــﻞ أن ﻳ ـﺘ ــﻮج ﺑــﺎﻟــﺮاﺑــﻊ
اﻷﺧﻴﺮ ﻋﺎم  ١٩٩٥ﺑﻔﻮزه ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻼن اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
)--١ﺻـ ـﻔ ــﺮ( ،ﻟـﻠـﻌــﻮدة ﺑ ـﻘــﻮة ﻓــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺑﻔﺮﻳﻖ ﺷﺎب ،ﺑﺮﻏﻢ أن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺰﻋﻤﺎء
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎح ﻟﺪى
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس.
وأﻧ ـﻔ ــﻖ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟ ــﺬي ﻳـﺤـﻤــﻞ ﺷ ــﺎرة اﻟـﻘــﺎﺋــﺪ
ﻓﻴﻪ اﻟـﻤــﺪاﻓــﻊ ﻣﺎﺗﻴﻴﺲ دي ﻟﻴﺨﺖ ) ١٩ﻋــﺎﻣــﺎ(،
 ٤٥ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻓﻲ ﺳﻮق اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت ﻣﻦ اﺟﻞ
ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺻﻔﻮﻓﻪ وﺗﻌﺰﻳﺰ آﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ دوري اﻷﺑﻄﺎل.
وﺟــﺎء اﻟﺪوﻟﻴﺎن اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي داﻟــﻲ ﺑﻠﻴﻨﺪ ﻣﻦ
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ،واﻟﺼﺮﺑﻲ دوﺷﺎن ﺗﺎدﻳﺘﺶ

ﻣﻦ ﺳﺎوﺛﻤﺒﺘﻮن اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻟﻘﻴﺎدة ﻓﺮﻳﻖ ﻳﺒﻠﻎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ أﻋﻤﺎره  ٢٤ﻋﺎﻣﺎ.
وﻳـﺒـﻠــﻎ ﻣـﺘــﻮﺳــﻂ اﻋ ـﻤــﺎر اﻟ ـﻘــﻮة اﻟ ـﻀــﺎرﺑــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔﺮﻳﻖ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺘﺎدﻳﺘﺶ ،ﻧﻴﺮﻳﺲ واﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺣﻜﻴﻢ زﻳﺎش ٢٢ ،ﻋﺎﻣﺎ ،وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺟﺪا
ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ.
أﻣﺎ اﻟﻤﺨﻀﺮم ﻛﻼس-ﻳﺎن ﻫﻮﻧﺘﻴﻼر اﻟﺒﺎﻟﻎ
 ٣٥ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻘﺪ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺧﻼل
ﻓــﻮز أﻳﺎﻛﺲ ﻋﻠﻰ اﻛﺴﻠﺴﻴﻮر  ٢-٦ﻓﻲ اﻟــﺪوري
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻔﺎﺋﺖ.
ﻟﻜﻦ اﻟﺸﻜﻮك ﺗﺤﻮم ﺣــﻮل ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻻﻋﺐ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻨﺸﻴﻂ ﻓﺮاﻧﻜﻲ دي
ﻳﻮﻧﻎ اﻟﺬي ﺳﻴﻠﺘﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻒ
ﺑﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ اﺻﺎﺑﺘﻪ
ـﻼت
ﺑ ـﺘ ـﺸ ـﻨ ــﺞ ﻓ ـ ــﻲ ﻋ ـﻀ ــﻼ
ﻼ
اﻟﻔﺨﺬ.

روﻧﺎﻟﺪو ﻧﺠﻢ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
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ﻗﺎل داﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺎﺧﺎل ﻣﺪاﻓﻊ
ﻧﺎدي رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ إن
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻮ اﻷﺳﻮأ
ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺷﺎد زﻣﻴﻠﻪ
ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس ﺑﺎﻟﻤﺪرب زﻳﺪان
ً
ﻣﺆﻛﺪا اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪث
زﻳﺪان ﻣﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﻌﺪ اﻟﺒﺪﻻء
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻟﻪ

ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس

أﻗ ـ ــﺮ اﻟ ـﻈ ـﻬ ـﻴ ــﺮ اﻷﻳ ـ ـﻤـ ــﻦ ﻟ ــﺮﻳ ــﺎل
ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ ،داﻧ ـ ــﻲ ﻛ ــﺎرﺑ ــﺎﺧ ــﺎل ،ﺑــﺄن
ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﻻﺻﻌﺐ
ﻟــﻪ ﻃ ــﻮال ﻣـﺴـﻴــﺮﺗــﻪ ،ﺑـﻌــﺪ ﺗــﻮدﻳــﻊ
اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﻣـﺒـﻜــﺮا ﻟـ ــﺪوري اﻷﺑ ـﻄــﺎل
وﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس
اﻟـﻤـﻠــﻚ واﺑ ـﺘ ـﻌــﺎده ﻋــﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ اﻟﻠﻴﻐﺎ.
وﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ـﻘ ــﺎﺑ ـﻠ ــﺔ ﻣـ ــﻊ ﺻـﺤـﻴـﻔــﺔ
"ﻣﺎرﻛﺎ" اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﻗﺎل ﻛﺎرﺑﺎﺧﺎل:
"ﻫ ــﺬه اﻷﺷ ـﻬــﺮ ﻫــﻲ اﻷﺻ ـﻌــﺐ ﻟﻲ
ﻛــﻼﻋــﺐ ﻣـﺤـﺘــﺮف ،ﻣــﻦ اﻟ ـﻨــﺎدر أﻻ
ﺗﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ أﻟﻘﺎب ﻣﻨﺬ ﻣﺎرس،
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺷﻌﺎر ﻫﺬا اﻟﻨﺎدي،
إﻧ ــﻪ وﺿ ــﻊ ﻏــﺮﻳــﺐ وﻏ ـﻴــﺮ ﻣــﺮﻳــﺢ.
ﻧ ـﺴ ـﻌ ــﻰ ﻟ ـﻠ ـﻔ ــﻮز ﺑ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﺒ ـﻘ ــﻰ ﻣــﻦ
ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻐﺎ واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ".
وﺗـﺤــﺪث اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻋﻦ
ﻣﺒﺎراة ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻓﻲ إﻳﺎب دور اﻟـ16
أﻣﺎم أﻳﺎﻛﺲ واﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي  1-4ﻓﻲ ﻣﻌﻘﻞ
اﻟــﺮﻳــﺎل اﻟ ــﺬي ﻛــﺎن ﻗــﺪ ﻓــﺎز ذﻫﺎﺑﺎ
 1-2ﻓــﻲ أﻣ ـﺴ ـﺘــﺮدام ،ﻗــﺎﺋــﻼ" :ﻛــﺎن
ﻟــﺪﻳ ـﻨــﺎ اﻷﻣـ ــﻞ أﺛ ـﻨ ــﺎء اﻻﺳ ـﺘــﺮاﺣــﺔ
ﻟﻠﻌﻮدة ﻓــﻲ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻣﻬﻢ
ﺻﻔﺮ  2-ﻟﻜﻦ اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﻀﻰ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ،ﻟــﻢ ﻳـﻜــﻦ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻬــﻞ ﻗﻠﺐ
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﻟــﻢ ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﻐﺮات،
ﻫﺬا ﻛﻞ ﺷﻲء ،ﻫﻨﺎك أوﻗﺎت ﻻ ﻧﻤﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﺟﻴﺪ ،واﻋﺘﻘﺪ أن
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻪ،
ﻛ ــﺎﻧ ــﻮا ﻫ ــﻢ اﻷﻓـ ـﻀ ــﻞ وﻫ ـ ــﺬه ﻫــﻲ
ﻛﺮة اﻟﻘﺪم".
وﻋ ــﻦ واﻗ ـﻌ ــﺔ زﻣـﻴـﻠــﻪ ﺳﺮﺧﻴﻮ
راﻣﻮس وﺑﺤﺜﻪ ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺻﻔﺮاء
ﺧ ــﻼل ﻟـﻘــﺎء اﻟ ــﺬﻫ ــﺎب ﻟﻴﻐﻴﺐ ﻋﻦ
اﻹﻳﺎب وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻳﻘﺎف ﻣﺒﺎراة
أﺧﺮى ،ﻗﺎل" :ﻟﻘﺪ أﻗﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﺑﺄﻧﻪ أﺧﻄﺄ .اﻟﺘﻔﻮق ﺧﺎرج أرﺿﻚ
ﻓ ــﻲ اﻟـ ــﺬﻫـ ــﺎب  1-2ﺗ ـﻌ ــﺪ ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ
راﺋﻌﺔ ﻓﻲ أي دور إﻗﺼﺎﺋﻲ ،ﻓﻜﺮ

رﻳﺎﺿﺔ

ﻻﻋﺒﻮ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﺧﻼل ﻣﺒﺎراة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ
ﻓــﻲ أن ﻫ ــﺬا ﺳـﻴـﻜــﻮن اﻷﻓ ـﻀــﻞ ﻟﻪ
وﻟﻠﻔﺮﻳﻖ".
وﺣﻮل ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﻋﻘﺐ رﺣﻴﻞ
ﺟــﻮﻟـﻴــﻦ ﻟﻮﺑﻴﺘﻴﻐﻲ ﻣــﻦ ﺗــﺪرﻳــﺐ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺄﻧﻪ أﻓﻀﻞ ﻣــﺪرب ﻋﻤﻞ
ﻣﻌﻪ ،ﻗﺎل "ﻫﺬا ﺣﻘﻴﻘﻲ ،ﻓﺠﻮﻟﻴﻦ
ﻫ ــﻮ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ أﺛ ــﺮ ﻋ ـﻠ ـ ّـﻲ ﻣ ـﻨــﺬ أن
ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺳﻮﻳﺎ ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ ﺗﺤﺖ 18
ﻋﺎﻣﺎ ،إﻧﻪ ﻣﺪرب ﻳﻌﻴﺶ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم
ﺑـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ ﺗـﺘـﺸــﺎﺑــﻪ ﻣــﻊ ﻃﺮﻳﻘﺘﻲ،
أﺗــﻮاﻓــﻖ ﻓﻜﺮﻳﺎ ﻣﻌﻪ وﻣــﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ
رؤﻳﺘﻪ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم".
ﻛﻤﺎ داﻓــﻊ ﻋﻦ ﻗــﺮارات اﻟﻤﺪرب
اﻵﺧ ـ ـ ـ ــﺮ ﺳ ــﺎﻧـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﻏ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ــﻮﻻري
ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﺒ ـﻌ ــﺎد ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻟ ــﻼﻋ ـﺒ ـﻴ ــﻦ
اﻟـ ـﻬ ــﺎﻣـ ـﻴ ــﻦ داﺧ ـ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻳـ ــﻖ ﻣــﻦ

اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻛــﺄﺳــﺎﺳ ـﻴ ـﻴــﻦ "إﻧ ـﻬ ــﺎ
ﻗ ــﺮارات ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟـﻤــﺪرب ،ﻳﻔﻌﻞ
ﻣﺎ ﻳــﺮاه ﻣﻔﻴﺪا ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻋـﻠــﻰ اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ اﺣـﺘــﺮاﻣـﻬــﺎ ،ﻓﻬﻮ
ﻛﺎن رﺋﻴﺴﻨﺎ".
وﻧ ـ ـﻔـ ــﻰ ﻛ ـ ــﺎرﺑ ـ ــﺎﺧ ـ ــﺎل ﺗ ـﺨ ــﻮﻓ ــﻪ
ﻣ ــﻦ ﻋ ـ ــﻮدة اﻟ ـﺒ ــﺮﺗ ـﻐ ــﺎﻟ ــﻲ ﺟ ــﻮزﻳ ــﻪ
ﻣــﻮرﻳـﻨـﻴــﻮ ﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﺑﻌﺪ
رﺣ ـﻴــﻞ ﺳـ ـ ــﻮﻻري ،ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ" :ﻛــﺎﻧــﺖ
ﻫـ ـ ـﻨ ـ ــﺎك اﻟـ ـﻜـ ـﺜـ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـ ــﻦ اﻷﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﺎء
اﻟ ـﻤ ـﻄــﺮوﺣــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻄــﺎوﻟــﺔ ﺑﻌﺪ
رﺣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻞ ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻻري ،وﻟ ـ ـ ـ ــﻮ ﻛـ ــﺎن
اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻫﻮ ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ ﻓﺤﺴﻨﺎ
ﻛﻨﺎ ﺳﻨﺘﺄﻫﺐ وﻧﺘﺼﺎرع ﺳﻮﻳﺎ
ﻋـﻠــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫ ـ ــﺪاف ،ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ
ﻫﻨﺎك ﺧﻮف ﻣﻦ ﻣﺠﻲء أﺣﺪ".

وﺣ ــﻮل ﻋ ــﻮدة اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ زﻳــﻦ
اﻟﺪﻳﻦ زﻳﺪان ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ،واﻟﺬي ﻗﺎده
ﻟﻠﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﻠﻘﺐ اﻟﺘﺸﺎﻣﺒﻴﻮﻧﺰ ﻟﻴﻎ
ﻟﺜﻼﺛﺔ أﻋﻮام ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻗﺎل" :ﻛﺎن
ﻫﻮ اﻷﻧﺴﺐ ،وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ــﺢ وﻛـ ـ ــﺎن أﻓـ ـﻀ ــﻞ ﺷ ــﻲء
ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺪوﺛﻪ .ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ
اﻟﻌﻮدة ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺻﻌﺐ ﻛﻬﺬا".

ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس ﻳﻤﺘﺪح زﻳﺪان
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﻛﺎل اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
ﻓـﻴـﻨـﻴـﺴـﻴــﻮس ﺟ ــﻮﻧ ـﻴ ــﻮر ،ﺟـﻨــﺎح
رﻳـ ــﺎل ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ ،اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺢ ﻟـﻤــﺪرﺑــﻪ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﺪان ،ﺣﻴﺚ
ﻗ ــﺎل ﻋ ـﻨــﻪ إﻧ ــﻪ "ﻳ ـﻔ ـﻌــﻞ ﻛ ــﻞ ﺷ ــﻲء"

ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺸﻐﻞ اﻟﻼﻋﺒﻮن ﺑﺎﻟﻤﻠﻌﺐ
ﻓﻘﻂ ،ﻣﺜﻨﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣـﺴـﻴــﺮﺗــﻪ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺠـﻌــﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻳﻨﺼﺖ إﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪث.
وﻗ ــﺎل ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس ﻓــﻲ ﺣــﻮار
ﻣﻊ ﻗﻨﺎة ﺑﺮازﻳﻠﻴﺔ" :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن
ﻫ ـﻨ ــﺎك ﺷ ـﺨــﺺ ﺑ ـﻬ ــﺬه اﻟـﻤـﺴـﻴــﺮة
اﻟﺮاﺋﻌﺔ ،ﻳﺘﺤﺪث ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ
اﻟﺒﺪﻻء ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻟﻪ.
أﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ؟ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﺎ أﺣﻴﺎﻧﺎ
ﻳـﺸـﻌــﺮ ﺑــﺎﻟـﺘــﻮﺗــﺮ واﻟـﻘـﻠــﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺬﻫﺐ ﻟﻠﺘﺤﺪث إﻟﻴﻪ".
وأﻛ ـ ـ ــﺪ ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـ ـ ـ ــ 18ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ،
اﻟــﺬي ﻳﺨﻮض اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﻠﺸﻔﺎء
ﻣــﻦ إﺻــﺎﺑـﺘــﻪ ﺑـﺘـﻤــﺰق ﻓــﻲ أرﺑـﻄــﺔ

ﻣ ـﻔ ـﺼــﻞ اﻟـ ـﺴ ــﺎق اﻟ ـﻴ ـﻤ ـﻨــﻰ ﺧ ــﻼل
ﻣﺒﺎراة ذﻫﺎب ﺛﻤﻦ ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري
اﻷﺑـﻄــﺎل أﻣــﺎم أﻳﺎﻛﺲ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي
ﻓــﻲ ﻣ ــﺎرس اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،أن زﻳ ــﺪان
"ﻳـﻔـﻌــﻞ ﻛ ــﻞ ﺷ ــﻲء ﺣـﺘــﻰ ﻳﻨﺸﻐﻞ
اﻟﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻤﻠﻌﺐ ﻓﻘﻂ" ،وﻫﺬا ﻣﺎ
"ﻳﺠﻌﻞ ﻻﻋﺐ اﻟﻜﺮة ﺳﻌﻴﺪا".
وأﺿ ـ ــﺎف" :اﻟ ــﻼﻋ ــﺐ ﻳ ــﺪرك أﻧــﻪ
ﺳﻴﺘﺪرب داﺧﻞ اﻟﻤﻠﻌﺐ ،وﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﺮﻛﺾ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ،وﻟﻜﻦ
ﻣ ـ ــﻦ أﺟ ـ ـ ــﻞ زﻣـ ـ ــﻼﺋـ ـ ــﻪ ،وﻣ ـ ـ ــﻦ أﺟ ــﻞ
اﻟﻘﻤﻴﺺ اﻟﺬي ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ".
وأﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪى اﻟ ـ ـ ــﻼﻋ ـ ـ ــﺐ اﻷﺳ ـ ـﻤ ـ ــﺮ،
اﻟ ــﺬي ﻟــﻢ ﻳ ـﺸــﺎرك ﻓــﻲ أي ﻣـﺒــﺎراة
ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺖ ﻗـﻴــﺎدة زﻳ ــﺪان ﺑﺴﺒﺐ
اﻹﺻﺎﺑﺔ ،ﺷﻌﻮره ﺑـ"اﻟﻬﺪوء" إزاء

ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻛﺄﺳﺎﺳﻲ ﻟﺪى
ﻋﻮدﺗﻪ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ،ﻷﻧﻪ ﻳﺪرك ﺟﻴﺪا
"أن اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺳﺘﺄﺗﻲ" ﻣﻊ زﻳﺪان.
وأوﺿﺢ" :أﻋﻠﻢ أن زﻳﺪان ﻳﻤﻨﺢ
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺘﻌﺪ
ﻣﻦ اﻵن ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ".
وﺣﻮل اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺴﻴﺊ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ
اﻟـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻜ ــﻲ ،ﺑ ـ ـﺨـ ــﺮوﺟـ ــﻪ ﻣ ـ ــﻦ ﺛ ـﻤــﻦ
ﻧـﻬــﺎﺋــﻲ دوري اﻷﺑـ ـﻄ ــﺎل ،وﻛ ــﺄس
اﻟﻤﻠﻚ ﻓــﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ
ﻳــﺪ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،وﺗﺒﺨﺮ آﻣــﺎﻟــﻪ ﻓﻲ
ﻟ ـﻘــﺐ اﻟ ـﻠ ـﻴ ـﻐــﺎ ،ﻗ ــﺎل ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس
إﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا "اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ أوروﺑــﺎ
ﻓﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ" ،وﻟﻬﺬا ﻓﺎﻟﺠﻤﻴﻊ
"ﻫﺎدئ ﺗﻤﺎﻣﺎ".
)إﻓﻲ(

ﻫﺎزارد ﻳﻬﺪد ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس ﻣﻊ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻛﻠﻮب :ﻫﺪف ﺻﻼح ﺿﺪ ﺗﺸﻠﺴﻲ ...ﻋﺒﻘﺮي

ﻫﺎزارد

ﻛﺸﻔﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ اﻣﺲ أن
ﻧﺎدي رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺗﻮﺻﻞ
إﻟ ــﻰ اﺗ ـﻔــﺎق ﻣــﻊ اﻟـﻨـﺠــﻢ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ اﻳ ــﺪن ﻫ ــﺎزارد
ﻟﻀﻤﻪ إﻟﻰ ﺻﻔﻮﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ
ﻟﻪ ﺳــﻮى ﺧﻄﻮة واﺣــﺪة ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ إﻗﻨﺎع ﻧﻈﻴﺮه ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻼﻋﺐ.
وأﺷـ ــﺎرت ﺻﺤﻴﻔﺔ "أ س" اﻹﺳـﺒــﺎﻧـﻴــﺔ إﻟــﻰ أن
ﻣﻬﻤﺔ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻓﻲ إﻗﻨﺎع ﺗﺸﻠﺴﻲ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ
ﻋﻦ ﻫ ــﺎزارد ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﺳﻬﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃــﻼق،
رﻏـ ــﻢ أن ﻋ ـﻘــﺪ ﻧ ـﺠــﻢ ﻣـﻨـﺘـﺨــﺐ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  2020ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻨــﺎدي اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ اﻹﺳ ــﺮاع ﻓﻲ
ﺑﻴﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﻘﺒﻞ أو
اﻟـﺘـﺠــﺪﻳــﺪ ﻟــﻪ ﺣـﺘــﻰ ﻻ ﻳﺮﺣﻞ
ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ وﺟﻬﺔ أﺧﺮى
ﻣﺠﺎﻧﺎ.
وأو ﺿ ـ ـﺤـ ــﺖ "أ س" أن
ﺗ ـﻌــﺎﻗــﺪ رﻳ ـ ــﺎل ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ ﻣﻊ
ﻫﺎزارد ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ

اﻟﺼﺎﻋﺪ ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس ﺟﻮﻧﻴﻮر اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺘﻀﺮر
ﻣــﻦ وﺟ ــﻮد اﻟـﻨـﺠــﻢ اﻟـﺒـﻠـﺠـﻴـﻜــﻲ ،اﻟ ــﺬي ﺳﻴﺤﻈﻰ
ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟـﺤــﺎل ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ودور أﻛﺒﺮ ﻣــﻊ اﻟﻨﺎدي
اﻟﻤﻠﻜﻲ.
وﺳ ـﺠــﻞ ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس ﻣـﻨــﺬ اﻧـﻀـﻤــﺎﻣــﻪ ﻟــﺮﻳــﺎل
ﻣﺪرﻳﺪ ﺳﺒﻌﺔ أﻫﺪاف وﺻﻨﻊ  13ﻫﺪﻓﺎ آﺧﺮ ،وﻛﺎن
ﻇﻬﻮره اﻷول ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة وﻻﻳﺔ اﻟﻤﺪرب
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺳﻮﻻري.
وﻧ ـﺠ ــﺢ ﻓـﻴـﻨـﻴـﺴـﻴــﻮس ﻓ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻐ ــﻼل ﻓــﺮﺻــﺔ
اﻟـﺼـﻌــﻮد ﻟـﻠـﻔــﺮﻳــﻖ اﻷول ﺗـﺤــﺖ ﻗ ـﻴــﺎدة ﺳ ــﻮﻻري
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا ،وﻗﺪم ﻣﺮدودا راﺋﻌﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﺴﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰه اﻟﻤﻔﻀﻞ اﻟﺬي
ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻪ وﻳﺼﻨﻊ اﻷﻫﺪاف.
و ﻟ ــﻢ ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس ﻓــﻲ ﻣــﺮ ﻛــﺰ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ
اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻻ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة واﺣﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﺘﻘﻰ رﻳﺎل
ﻣﺪرﻳﺪ ﻣﻊ ﻟﻴﻐﺎﻧﻴﺲ ﻓﻲ دور اﻟﺴﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻛ ــﺄس ﻣـﻠــﻚ إﺳـﺒــﺎﻧـﻴــﺎ ،وﻟـﻜـﻨــﻪ ﻓـﺸــﻞ ﻓـﺸــﻼ ذرﻳـﻌــﺎ
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﺷﻲء ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا
اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻷول ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎء ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد
إﻟــﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳـﺴــﺮ ﻓــﻲ اﻟـﺸــﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻳﻘﺪم
أداء ﻣﺬﻫﻼ.

أﺑﺪى ﻳﻮرﻏﻦ ﻛﻠﻮب ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻨﺎدي
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ،إﻋﺠﺎﺑﻪ ﺑﻬﺪف ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح ﺿﺪ
ً
ﺗـﺸـﻠـﺴــﻲ ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ ﻓـﻘــﻂ ﻋﻠﻰ
ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﺮﻳﻘﻪ.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻧﺘﻬﺖ ﺑـﻔــﻮز ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﺸ ـﻠ ـﺴــﻲ ) ،(0-2ا ﻣ ـ ــﺲ اﻷول ،ﻋـﻠــﻰ
ﻣﻠﻌﺐ أﻧﻔﻴﻠﺪ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  34ﻣﻦ اﻟــﺪوري
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﻗ ــﺎل ﻛـﻠــﻮب ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ:
"اﻟﻤﺒﺎراة ﻛﺎﻧﺖ راﺋﻌﺔ وﺻﻌﺒﺔ ﺿﺪ ﻣﻨﺎﻓﺲ
ﻗ ـ ــﻮي ،وﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻨــﺎ ﺳ ـﻴ ـﻄــﺮﻧــﺎ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ وﺧـﻠـﻘـﻨــﺎ
ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ".
اﻟﻔﺮص ،وﻛﻨﺎ اﻟﻄﺮف اﻷﻗﻮى ّ
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻫﺪف ﺻﻼح ﻋﺒﻘﺮي ،إﻧﻪ ﻣﻦ ﻃﺮاز
ﻋــﺎﻟـﻤــﻲ وﻣ ـﺒــﺪع ﺟ ــﺪا ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺠــﻮاﻧــﺐ.
ّ
أﻋﺘﻘﺪ أن "ﻣــﻮ" ﺧﻼل آﺧﺮ  3ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻳﻘﺪم
أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ".
اﻟﻤﺪرب اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ رﻓﺾ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺳﺘﻴﻔﻴﻦ
ﺟﻴﺮارد ﻣﻊ ﺟﻮردان ﻫﻴﻨﺪرﺳﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ّ
ﺑ ـﻘــﺪرات اﻷﺧ ـﻴــﺮ اﻟـﻘـﻴــﺎدﻳــﺔ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن
ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟــﻼﻋــﺐ ﻓــﻲ ﺗﺤﺴﻦ ﺧ ــﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ،ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﺑ ـﻌــﺪ ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰه،
ً
وداﺋﻤﺎ ﻳﻘﺪم اﻹﺿﺎﻓﺔ.

ً
ﺻﻼح ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻌﺪ إﺣﺮازه ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﺗﺸﻠﺴﻲ
واﺧﺘﺘﻢ" :ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺎﻟﺪوري،
وﻋﺪم اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ أي ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،واﺣـﺘــﺮام ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ دون
اﻟﻨﻈﺮ ﻷي ﺷﻲء آﺧﺮ".

ّ
اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﺻــﻼح ﺳﺠﻞ اﻟﻬﺪف
اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﺿ ــﺪ ﺗ ـﺸ ـﻠ ـﺴــﻲ ،ﻟ ـﻴ ـﺼ ـﺒــﺢ ﺳ ــﺎدس
اﻟﻬﺪاﻓﻴﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﻴﻦ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل.

ﺳﻴﻮﻓﺎس وﻫﻮﻣﻠﺰ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﺗﺎﻳﻐﺮ وودز ﻳﻔﻮز ﺑﺄوﻏﻮﺳﺘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺳﺘﺮز
ﻓﻲ أﻟﻌﺎب اﻟﻬﻮاء

ﻗـ ــﺪم اﻟ ـﻤ ــﺮﺻ ــﺪ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـﻘ ــﺪم إﺣ ـﺼــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻋﻦ
اﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪورﻳﺎت اﻟـ 5اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،اﻋﺘﻤﺪ
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺎز ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ
اﺳـﺘـﺨــﻼص اﻟـﻜــﺮات اﻟــﺮأﺳـﻴــﺔ ،وﺣ ــﺪد ﻋــﺪد  80ﻣﻮاﺟﻬﺔ
دﻓﺎﻋﻴﺔ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﻟﻜﻞ ﻻﻋﺐ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﻤﻠﻪ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ.
وﻳﻌﺪ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ دﻳﻤﺘﺮﻳﻮس ﺳﻴﻮﻓﺎس ،ﻧﺠﻢ
ﻧﺎدي ﻟﻴﻐﺎﻧﻴﺲ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪوري
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ "اﻟﻠﻴﻐﺎ" ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻜﺮات إﻟﻰ
 82ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺎﺗﺲ ﻫﻮﻣﻠﺰ اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﺪوري
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ "ﺑﻮﻧﺪﺳﻠﻴﻐﺎ" ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ  80.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺣﺼﻞ اﻟﻤﺪاﻓﻊ ﺑﺮوﻧﻮ اﻟﻔﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ
اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  80.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺿﻤﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أﻳﻀﺎ ﻛﻼ ﻣﻦ :راﻓﺎﻳﻞ ﻓﺎران ،ﻻﻋﺐ رﻳﺎل

ﻣﺪرﻳﺪ وﺟﻴﺮارد ﺑﻴﻜﻴﻪ ،ﻻﻋﺐ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،وﺟﺎء اﻟﻨﺠﻤﺎن
اﻟﻜﺒﻴﺮان ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﻦ  15و 16ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺧﻠﻒ ﺷﺎن
ﻣﻮرﻳﺴﻮن ،ﻣﺪاﻓﻊ ﻛﺎردﻳﻒ ﺳﻴﺘﻲ ،ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟـ.15
وﺣﻘﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻜﻴﻪ وﻓﺎران ﻧﺴﺒﺔ دﻗﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﻼص
اﻟﻜﺮات اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  78.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺗﻔﻮﻗﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟـﺼــﺪد ﻋﻠﻰ اﻟـﻤــﺪاﻓــﻊ اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ اﻟﻤﺨﻀﺮم ،ﺳﻴﺮﺧﻴﻮ
راﻣــﻮس اﻟــﺬي ﺟــﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ  24ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ  77ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣﻦ اﻟﻌﺠﻴﺐ أن ﻳﺨﺮج راﻣﻮس ﻓﻲ ﻫﺬه اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻌﺸﺮة اﻷوﻟﻰ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﻃﻮل ﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻫﻲ أﻫﻢ ﺳﻤﺎﺗﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ
ﻳﻌﺪ أﺣﺪ أﺑﺮز اﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻓﻲ أﻟﻌﺎب اﻟﻬﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻗﺘﺼﺮت ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ.

ﺗﺎﻳﻐﺮ وودز

أﺣﺮز اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﺎﻳﻐﺮ وودز ،أﻣﺲ اﻷول،
ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟ ــ ،43ﻣﺎﺳﺘﺮز أوﻏﻮﺳﺘﺎ ﻟﻠﻐﻮﻟﻒ
واﻟﻠﻘﺐ اﻟـ 15ﻓﻲ اﻟﻐﺮاﻧﺪ ﺳﻼم ﺑﻌﺪ  11ﻋﺎﻣﺎ
ﻣــﻦ اﻻﻧ ـﺘ ـﻈــﺎر ،وﺗـﻠـﻘــﻰ اﻟـﺘـﻬــﺎﻧــﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ وﺳﻠﻔﻪ
ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ.
وﻟ ـ ــﻢ ﻳ ـﻔ ــﺰ وود ﺑ ـ ــﺄي دورة ﻛـ ـﺒ ــﺮى ﻣـﻨــﺬ
ﺗـﺘــﻮﻳـﺠــﻪ ﻓــﻲ ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻋﺎم .2008
وﺑ ــﺎت وودز ﻋـﻠــﻰ ﺑـﻌــﺪ ﺛــﻼﺛــﺔ أﻟ ـﻘــﺎب ﻓﻲ
اﻟﻐﺮاﻧﺪ ﺳﻼم ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻪ
اﻷﺳـ ـﻄ ــﻮرة ﺟ ــﺎك ﻧ ـﻴ ـﻜــﻼوس ،وﺟ ـﻤــﻊ ﺣﺘﻰ
اﻵن  81ﻟﻘﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﻮﻟﻒ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻲ ﻓﺄﺻﺒﺢ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺐ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻪ اﻵﺧﺮ ﺳﺎم
ﺳﻨﻴﺪ.
وﺗﻘﺪم "اﻟﻨﻤﺮ" وودز ﺑﻤﺠﻤﻮع (-13) 275
ﺑﻔﺎرق ﺿﺮﺑﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ داﺳﺘﻦ
ﺟ ــﻮﻧ ـﺴ ــﻮن ،ﻛ ـﺴــﺎﻧــﺪر ﺷــﻮﻓـﻴـﻠــﻲ وﺑ ــﺮوﻛ ــﺲ

ﻛﻮﻳﺒﻜﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻠﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻊ
.(-12) 276
وﻛﺘﺐ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺬي ﻟﻌﺐ اﻟﻐﻮﻟﻒ ﻣﻊ وودز
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻳﺘﺮ "اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺗﺎﻳﻐﺮ
وودز .اﻧﻪ ﺣﻘﺎ ﺑﻄﻞ ﻛﺒﻴﺮ .ﻳﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻮدة
راﺋﻌﺔ ﻟﻌﺒﻘﺮي ﺣﻘﺎ".
ﺑـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻏـ ــﺮد أوﺑـ ــﺎﻣـ ــﺎ ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ "أن ﺗ ـﻌــﻮد
وﺗﺤﺮز اﻟﻤﺎﺳﺘﺮز ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻄﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮد
واﻟ ـﻬ ـﺒــﻮط ﻓ ـﻬــﺬا رﻣ ــﺰ ﻟـﻠـﻤـﻬــﺎرة واﻟـﺸـﺠــﺎﻋــﺔ
واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ".
وﻓ ــﻲ اﻟ ـ ــﺪور اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ اﻟ ـﻐ ـﻨــﻲ ﺑــﺎﻟـﺘـﻘـﻠـﺒــﺎت،
واﻟــﺬي ﺷﻬﺪ ﺧــﺮوج اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻓﺮاﻧﺸﻴﺴﻜﻮ
ﻣــﻮﻟ ـﻴ ـﻨــﺎري ،ﺣـﻘــﻖ وودز ﻋ ــﻮدة ﻣــﻦ اﻟ ـﻨــﺎدر
ﺣ ــﺪوﺛـ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺗـ ــﺎرﻳـ ــﺦ اﻟـ ـﻐ ــﻮﻟ ــﻒ ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻓــﻲ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ.
ﻣﺮﺗﺪﻳﺎ ﻗﻤﻴﺼﻪ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ،ﻋﺒﺮ
وودز ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺮات ﻧﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ،ﻋﻦ
ﻓﺮﺣﺘﻪ اﻟﻌﺎرﻣﺔ أﻣﺎم ﻃﻔﻠﻴﻪ وأﻣﻪ وﺻﺪﻳﻘﺘﻪ.

ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ وﻣﻴﻠﻮوﻛﻲ ﻳﻀﺮﺑﺎن ﺑﻘﻮة

ﻛﺎﺑﻴﻼ ﻧﺠﻢ ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﺧﻼل ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻳﻮﺗﺎ

ﺿﺮب ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ روﻛﺘﺲ وﻣﻴﻠﻮوﻛﻲ
ﺑﺎﻛﺲ ﺑﻘﻮة ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻬﻤﺎ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻓﻲ
اﻟــﺪور اﻷول ﻣﻦ "ﺑــﻼي أوف" دوري ﻛﺮة
اﻟﺴﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،ﺑﺈﻛﺮاﻣﻬﻤﺎ
وﻓـ ــﺎدة ﺿﻴﻔﻴﻬﻤﺎ ﻳــﻮﺗــﺎ ﺟ ــﺎز ،90-122
ودﻳﺘﺮوﻳﺖ ﺑﻴﺴﺘﻮﻧﺰ .86-121
وﻓﺮض اﻟﻤﻨﻄﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻏﺪاة اﻷﻣﺴﻴﺔ
اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼي أوف ،واﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت
ﻫﺰاﺋﻢ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﺘﻮروﻧﺘﻮ راﺑﺘﻮرز ﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ )أﻣﺎم ﺿﻴﻔﻪ أورﻻﻧﺪو
ﻣﺎﺟﻴﻚ اﻟﺴﺎﺑﻊ  ،(104-101وﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ
ﺳﻔﻨﺘﻲ ﺳﻴﻜﺴﺮز اﻟﺜﺎﻟﺚ )أﻣﺎم ﺑﺮوﻛﻠﻴﻦ
ﻧﺘﺲ اﻟﺴﺎدس  ،(111-102ودﻧﻔﺮ ﻧﺎﻏﺘﺲ
ﺛﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ )أﻣﺎم ﺿﻴﻔﻪ ﺳﺎن
أﻧﺘﻮﻧﻴﻮ ﺳﺒﻴﺮز اﻟﺜﺎﻣﻦ .(101-96
وﻳـﺘــﺄﻫــﻞ ﻟـﻠــﺪور اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ )رﺑ ــﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ
اﻟـ ـ ــﺪوري ،ﻧـﺼــﻒ ﻧـﻬــﺎﺋــﻲ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘـﺘـﻴــﻦ(،
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻳﺴﺒﻖ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺄرﺑﻊ
ﻣﻦ ﺳﺒﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت.
ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة اﻷوﻟـ ــﻰ ﻓــﻲ ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ،

ﻧ ـﺠ ــﺢ ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﻀ ـﻴ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ـ ــﺬي أﻧ ـﻬــﻰ
اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ راﺑ ـﻌــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟ ـﻐــﺮﺑ ـﻴــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺤـﻴـﻴــﺪ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ
اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻳﻮﺗﺎ ﺟﺎز اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﺤﺪ
ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺠﻤﻪ ﺟﻴﻤﺲ ﻫﺎردن ،أﻓﻀﻞ
ﻫﺪاف ﻓﻲ اﻟﺪوري ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وﻛ ـﻠ ــﻒ ﻳ ــﻮﺗ ــﺎ ﺟ ــﺎز ﻻﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ ﻟـﻤــﺮاﻗـﺒــﺔ
ﻫ ـ ـ ــﺎردن ﻋ ــﻦ ﻗـ ـ ــﺮب ،وﻧ ـﺠ ـﺤ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤــﺪ
ﻣــﻦ اﺧـﺘــﺮاﻗــﺎﺗــﻪ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺤــﻮر ،ﻟـﻜــﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻬﻰ "اﻟﻤﻠﺘﺤﻲ" اﻟﻤﺒﺎراة
ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ "داﺑﻞ داﺑﻞ" ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ
 29ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻊ  10ﺗﻤﺮﻳﺮات ﺣﺎﺳﻤﺔ ،وﻛﺎن
ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣــﻦ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟـﻤــﺰدوﺟــﺔ "ﺗﺮﻳﺒﻞ
داﺑـ ــﻞ" ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻪ  8ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺎت ﺑـﻴـﻨـﻬــﺎ 6
دﻓﺎﻋﻴﺔ.
واﺳـﺘـﻐــﻞ زﻣ ــﻼء ﻫـ ــﺎردن اﻟـﻤـﺴــﺎﺣــﺎت
ﻓﻲ دﻓﺎع ﻳﻮﺗﺎ ﺟﺎز ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻓﻀﻞ
ﻻﻋ ــﺐ ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ــﺪوري اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ،
وﻧ ـﺠــﺢ ﺳـﺘــﺔ ﻣـﻨـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ ﺗـﺨـﻄــﻲ ﺣــﺎﺟــﺰ
اﻟﻌﺸﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﻴﻨﻬﻢ إرﻳــﻚ ﻏــﻮردون )17

ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ( ،وﻛ ـﻠ ـﻴ ـﻨــﺖ ﻛــﺎﺑ ـﻴــﻼ ) 16ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ(،
وﻛﺮﻳﺲ ﺑﻮل ) 14ﻧﻘﻄﺔ(.
وﻓﺮض ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ روﻛﺘﺲ أﻓﻀﻠﻴﺘﻪ
ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،وﺣﺴﻢ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﺑﻔﺎرق
 7ﻧﻘﺎط ) ،(24-31وﻛﺎن اﻟﻄﺮف اﻷﻓﻀﻞ
أﻏ ـﻠ ــﺐ ﻓ ـﺘــﺮاﺗ ـﻬــﺎ ﺑــﺎﺳـﺘـﺜـﻨــﺎء ﻓ ـﺘ ــﺮة ﻓ ــﺮاغ
ﺑﻌﺪ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺠﺢ
اﻟ ـﻀ ـﻴــﻮف ﻓ ــﻲ ﺗـﻘـﻠـﻴــﺺ اﻟـ ـﻔ ــﺎرق إﻟ ــﻰ 5
ﻧﻘﺎط ) (66-61وﺣﺴﻤﻮه ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ
.24-27
وﻛﺴﺐ ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻔﺎرق
 8ﻧﻘﺎط ) ،(20-28واﻟﺮاﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻔﺎرق
 20ﻧﻘﻄﺔ ).(19-39
ﻓﻲ ﻣﻴﻠﻮوﻛﻲ ،ﺣﺴﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض
اﻟﺬي ﺗﺼﺪر اﻟﺪوري اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ) 60ﻓﻮزا
و 22ﺧ ـﺴ ــﺎرة( ،ﺑـﻌــﺪ أن ﻓـﺸــﻞ ﻓــﻲ ﺑﻠﻮغ
اﻟـ ــﺪور اﻷول ﻟـﻠـﺒــﻼي أوف ﻣـﻨــﺬ ،2001
ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة ﻣـﺒـﻜــﺮا وﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪا ﻓﻲ
رﺑﻌﻬﺎ اﻷول ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺴﺒﻪ ﺑـﻔــﺎرق 20
ﻧﻘﻄﺔ ).(18-38

واﺳﺘﻐﻞ ﻣﻴﻠﻮوﻛﻲ ﺑﺎﻛﺲ ﻏﻴﺎب ﻧﺠﻢ
دﻳﺘﺮوﻳﺖ ﺑﻼﻳﻚ ﻏﺮﻳﻔﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﻓﻲ رﻛﺒﺘﻪ اﻟﻴﺴﺮى ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻃﺮد ﻻﻋﺐ
ارﺗﻜﺎزه أﻧﺪري دروﻣﻮﻧﺪ ) 12ﻧﻘﻄﺔ و12
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ( ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺄﻋﺼﺎﺑﻪ أﻣــﺎم ﻧﺠﻢ ﻣﻴﻠﻮوﻛﻲ
اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻳﺎﻧﻴﺲ أﻧﺘﻴﺘﻮﻛﻮﻧﻤﺒﻮ ،ﺣﻴﺚ
ﻗﺎم ﺑﺪﻓﻌﻪ ﺑﻌﻨﻒ.

ﺑﻼﻳﺰرز ﻳﻔﻚ اﻟﻨﺤﺲ
وﻓﻚ ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ ﺗﺮاﻳﻞ ﺑﻼﻳﺰرز ﻧﺤﺲ
ﻋـ ــﺮوﺿـ ــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﻴ ـﺒــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻋ ــﺎﻣ ــﻲ 2017
و ،2018واﺳ ـﺘ ـﻬــﻞ ﺣـﻤـﻠـﺘــﻪ ﻓ ــﻲ اﻷدوار
اﻹﻗﺼﺎﺋﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﺑﻔﻮز ﺛﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺿﻴﻔﻪ أوﻛﻼﻫﻮﻣﺎ ﺳﻴﺘﻲ ﺛﺎﻧﺪر .99-104
وﻓﻲ ﻣﺒﺎراة راﺑﻌﺔ ،ﻗﺎد ﻛﺎﻳﺮي إﻳﺮﻓﻴﻨﻎ
ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﺳﻠﺘﻴﻜﺲ إﻟﻰ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ
ﺿﻴﻔﻪ إﻧﺪﻳﺎﻧﺎ ﺑﺎﻳﺴﺮز  74-84ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ
 20ﻧﻘﻄﺔ.
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آخر كالم
ٌ
كلب يحرص
على القانون!

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ال مباالة

د .نجم عبدالكريم

قبل أن أدخل في ُصلب الموضوع ،اسمحوا لي أن أفسر لكم هذا العنوان.
ً
كنت أتــابــع بعض مــا ُينشر فــي "يــوتـيــوب" ،ولفت انتباهي أن قاضيا
لديه حصانة قانونية تخوله التنقل بسيارته بين المدن المصرية ،دون أن
كقاض ،لكن في إحدى المرات كان
يتعرض للتفتيش بمجرد إبراز بطاقته
ٍ
كلب ّ
في نقطة التفتيش ٌ
مدرب على شم مخدر الحشيش ،فأخذ ينبح بشدة
على سيارة القاضي ،فلما تم تفتيشها تبين أنها تحمل ّ
كميات كبيرة من
هذا المخدر ،وكان القاضي ّ
بشكل متقن على رجال الحدود ،إذ كان
يموه
ٍ
هناك سائق يقود سيارته الضخمة ،وهو يجلس بالخلف مع سيدة ،مما
ً
يدرأ عنه الشبهات ،وكان مستمرا على ذلك منذ سنوات عدة.
ً
ـاض ومستشار مـعــار لدولة
وعـلــى "يــوتـيــوب" أيـضــا رأي ــت محاكمة ق ـ ٍ
الكويت ،ألنه أطلق النار من مسدسه على شاب في العشرينيات من عمره،
فلفظ الـشــاب أنفاسه األخـيــرة وهــو فــي حضن خطيبته بالطريق العام،
وهرب القاضي.

***

عدت بذاكرتي إلى عام  1955يوم كنت أعمل في إدارة المالية ،حيث أنيطت
بي – كموظف في العالقات العامة – القيام برعاية متطلبات د .عبدالرزاق
السنهوري ،الذي كان في حينها يقوم بكتابة الدستور.
العالم القانوني الكبير ألستفيد منه
وكنت أنتهز فرصة االحتكاك بهذا
ِ
في هذا المجال ،فنصحني بقراءة كتاب "روح القوانين" لمونتسكيوّ ،
ولما لم
أجد الكتاب في الكويت ،طلب د .السنهوري من نجله القادم من القاهرة إلى
الكويت أن يأتي بعدة نسخ من هذا الكتاب المترجم ،وما هي إال أيام حتى
ً
وكتابا آخر هو "العقد االجتماعي" للفيلسوف روسو،
أهداني "روح القوانين"
ّ
فعشت مع هذين الكتابين ،ومن خاللهما أصبح لدي إلمام بسيط بقانون
حمورابي ،والروماني شيشرون ،وغير ذلك مما ّ
تيسر من هذا العالم الواسع.
فتأكدت قناعتي أنه إلى جانب قداسة القوانين السماوية التي أنزلها الله
لعباده وأهميتها ،تأتي أهمية القوانين الوضعية لتنظيم حياة اإلنسان
والمحافظة على أمنه وحقوقه .بل إن هناك َمن ال يلتزم بالقوانين السماوية،
ّ
لكنه ملزم بتطبيق قانون البلد الذي يعيش فيه.

***

ّ
• والمطلع على تاريخ من ترأسوا أميركا ،سيجد أن نسبة كبيرة منهم
ً
من القانونيين؛ بدءا من جون آدمز حتى أوباما.
أم ــا فــرن ـســا ف ـقــد أص ـب ـحــت م ــن أك ـث ــر ال ـ ــدول ال ـت ــي يـحـتــل ال ـق ــان ــون في
أكــاديـمـيــاتـهــا مــرتـبــة مـتـقــدمــة ،وكــذلــك بـقـيــة الـ ــدول ال ـتــي تـنـعــم بالحرية
والديمقراطية ،وينعم اإلنسان فيها بالحصول على كامل حقوقه بموجب
القانون.

«التمييز» تعيد ملف متهم بابتزاز فتاة للنيابة
ادعى أنه صديق حاكم خليجي ...فصدقته
●

حسين العبدالله

ق ـ ــررت مـحـكـمــة ال ـت ـم ـي ـيــز ال ـجــزائ ـيــة،
ب ــرئ ــاس ــة ال ـم ـس ـت ـشــار ع ـب ــدال ـل ــه جــاســم
العبدالله ،أمــس ،إعــادة التحقيقات في
إحـ ــدى ق ـضــايــا االب ـ ـتـ ــزاز ،ال ـت ــي اتـهـمــت

ً
النيابة العامة فيها مواطنا اد عــى أنه
صديق لحاكم إحــدى الــدول الخليجية،
بـعــدمــا انـتـهــت الـمـحـكـمــة إل ــى أن هناك
ً
قـ ـص ــورا ف ــي الـتـحـقـيــق ،وع ـلــى الـنـيــابــة
اسـتـكـمــالــه ،وحـ ــددت جـلـســة  17يونيو
المقبل لورود التحقيقات الحديثة ،بعد

***

• في بداية المقال أشرت إلى نموذجين شاذين فقط من النماذج التي
قاض يتاجر
تستهتر بالقوانين في بالدنا العربية ،لكن األمر ال يقتصر على
ٍ
بالمخدرات ،وآخر يرتكب جريمة قتل ،بل يوجد من القضاة من يقومون
ً
بجرائم أشد وأفتك من هذين النموذجين ،فهناك َمن يصدر أحكاما جائرة
لمصلحة الحكومة ،وهناك من يرتشي ،وهناك ،وهناك!
ً
ً
محام
سمعت قصصا لقانونيين يشيب لها الولدان ،فمثال هناك
وقد
ٍ
لجأ إليه ُأ ٌ
ناس ليتولى قضية ضد من أكل حقوقهم وأنكرها عليهم ،فتعهد
بالدفاع عنهم ،إال أن الطرف اآلكل للحقوق ُ
والمنكر قام برشوة المحامي لكي
ُ
ُيخسر القضية وفعل ،وفضح ...لكنه لم يزل يعمل في القانون!
ُ
أال أيها القانون ...كم من جريمة ترتكب باسمك!

طفل ميغان وهاري ...شجاع وجريء
تـنـبــأت عــرافــة أمـيــركـيــة ،ب ــأن ال ـمــولــود المنتظر
ً
لألمير البريطاني هاري وزوجته ميغان؛ ولدا كان أم
ً
ً
ً
بنتا ،سيكون جريئا وشجاعا ،كما أن هاري سيكون
ً
األكثر صبرا من بين الوالدين.
وإذا وضعت ميغان المولود فــي أواخ ــر الشهر
الجاري ،أو في أوائل مايو المقبل ،كما هو متوقع،
فإنه سيكون من مواليد برج الثور.
لكن العرافة كاريس ميلونا قالت لـ"رويترز" ،في
لوس أنجلس ،أمس ،إن هناك عناصر نجمية أخرى
ً
نارية في ذلك التوقيت ستلعب دورا.

وقالت ميلونا ،بعد أن فحصت الخرائط الفلكية:
ً
"هناك اصطفاف نــاري عظيم .نتوقع طفال سيولد
بالكثير مــن مـكــو نــات الشخصية المنفتحة على
اآلخ ــري ــن ،وال ـن ــاري ــة الـشـجــاعــة ال ـتــي تـتـســم بتألق
ً
الـ ـنـ ـج ــوم" .وأضـ ــافـ ــت م ـي ـل ــون ــا ،الـ ـت ــي تـ ـق ــرأ أي ـض ــا
أوراق ال ـت ــاروت عــن مـيـغــان وهـ ــاري" :إن ـهــا مـثــل أم
مثالية ستشمله بالرعاية ،وهو أب مثالي يتحلى
بالمسؤولية والنبل الشديد ،لكن ما الحظته فيما
يتعلق بشخصيتيهما كــوالــديــن ،أن األمـيــر هــاري
ً
سيكون في الواقع أكثر صبرا من ميغان"( .رويترز)

أن أمرت باإلفراج عن المتهم المحبوس.
وكــانــت محكمة أول درج ــة ،وأيدتها
"االسـ ـتـ ـنـ ـئ ــاف" ،ق ـضــت بـحـبــس الـمـتـهــم
سنتين مع الشغل والنفاذ ،بعد إدانته
ب ـج ــري ـم ــة االبـ ـ ـت ـ ــزاز ل ـف ـت ــاة وت ـه ــدي ــده ــا
ون ـشــره صــورهــا عـبــر مــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي ،بعدما ادعى لها أنه صديق
شـخـصــي لـحــاكــم إحـ ــدى دول الـخـلـيــج،
إال أن "التمييز" قررت وقف نفاذ الحكم
وإحالة الملف إلى النيابة للتحقيق في
عــدة جوانب أشــارت إليها في حيثيات
حكمها.
ً
يذكر أن النيابة تلقت بالغا من إحدى
ال ـم ــواط ـن ــات تـشـتـكــي أحـ ــد األش ـخ ــاص
بــابـتــزازهــا وتـهــديــدهــا بنشر صــورهــا،
بعدما عـ ّـرف نفسه بأنه صديق لحاكم
خليجي ،وأرسـلــت صــورهــا ،وقــدمــت له
ً
أغراضا شخصية طلبها ،إال أن المتهم
أنكر االتهامات ،وأكد عدم صحة الواقعة،
غير أن تحريات المباحث أكدت ارتكابه
وقائع االبتزاز والتهديد بحق المجني
عليها.

بدء موسم «الكركي» في أفغانستان
م ـ ــع ان ـ ـب ـ ــاج الـ ـصـ ـب ــح ع ـلــى
سهل بشمال كابول راح صياد
الطيور جان آغا يفحص شباكه
ً
مثلما يفعل منذ  30عاما على
أم ـ ــل اصـ ـطـ ـي ــاد ط ــائ ــر ال ـك ــرك ــي
ً
ً
ً
م ـس ـت ـخ ــدم ــا ط ـ ــائ ـ ــرا م ــرب ــوط ــا
الستدراج آخر إلى شباكه.
وصيد الطيور رياضة قديمة
فــي أفـغــانـسـتــان ،حـيــث تتدفق
الطيور المحلية والمهاجرة منذ

آالف الـسـنـيــن .ول ــم تـنــدثــر تلك
الرياضة حتى وســط الفوضى
ال ـ ـتـ ــي خ ـل ـف ـه ــا ال ـ ـص ـ ــراع ال ـ ــذي
ً
تعانيه البالد منذ  40عاما.
والربيع هو موسم الكركي،
الذي يحاول الصيادون اإلمساك
ً
به حيا في الشباك باستخدام
ط ــائ ــر م ــرب ــوط يـ ـج ــذب صــوتــه
الطيور المارة.
(رويترز)

أســرت السيدة األميركية األولــى السابقة ميشيل أوباما
قلوب آالف البريطانيين الليلة قبل الماضية عندما تحدثت
ً
عــن اجتماع مــع الملكة إليزابيث "الـحـنــون واللطيفة جــدا"
وأثنت على التنوع الذي تشهده لندن في ندوة بالعاصمة
البريطانية.
وتزور ميشيل ،زوجة الرئيس السابق باراك أوباما الذي
تولى السلطة بين عامي  2009و ،2017لندن لترويج سيرتها
الذاتية (بيكامينغ).
وفي القاعة المكتظة بالحضور ،الذين سافر كثير منهم
ً
ساعات للقاء ميشيل ،ضحك الحاضرون طويال بعد دقائق
من اعتالئها خشبة المسرح عندما استرجعت الضجة التي
أحدثتها عام  2009عندما خرقت البروتوكول الملكي بوضع
ذراعها حول الملكة.
ومــزحــت قــائـلــة ،إنـهــا تعلمت فيما بـعــد أن تـضــع يديها
بجانبها أو خلف ظهرها لكبح غرائزها الطبيعية.
ً
لكنها لم تبد ندما على فعل ذلك ،قائلة" :ال أعرف أنه كان
ً
ً
ً
يجب علي أن أفعل شيئا مختلفا ألنــه كــان رد فعل بشريا
ً
طبيعيا".
وق ــال ــت إن ـهــا ت ــأث ــرت عـنــدمــا قـ ــررت الـمـلـكــة أن تـضــع في
مالبسها ش ــارة صغيرة قدمتها لها هــي وزوج ـهــا أوبــامــا
هدية خــال الــزيــارة ووصـفــت الملكة البالغة مــن العمر 92
بالقول" :هذا هو ما شعرت به :الدفء والرقة والذكاء والعقل
 أنا أحبها".ً
وزارت ميشيل خ ــال جولتها أمـيــركــا الـشـمــالـيــة ودوال
اسكندنافية .وبعد لندن ،ستذهب إلى باريس وأمستردام.
وكانت دار النشر األلمانية التي تولت نشر سيرتها الذاتية
قالت الشهر الماضي إن (بيكامينغ) أصبحت أكثر كتب السير
ً
(رويترز)
		
الذاتية مبيعا على اإلطالق.
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يومية سياسية مستقلة

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

ماذا لو ظل البدون "بدون"؟ ماذا سيحدث لو بقيت أوضاعهم
عـلــى حــال ـهــا؛ "مــاك ـل ـيــن ،شــارب ـيــن ،م ــو نــاقـصـهــم ش ــي" ،حسب
أبـجــديــات التعيير الـعـنـصــري لـحــزب "الـكــويــت لـنــا وحــدنــا"؟!
الجواب عند طالب حزب "كو كلوكس كالن" الكويتي ،أن األمور
لن تتغير في شيء ،فهؤالء "البدون" سيبقون على أوضاعهم
"المريحة" هنا ،بالنسبة إلى الدول التي قدموا منها ،سواء كانوا
هم أنفسهم أو أجدادهم وأجداد أجدادهم ،فهم سيظلون الوعاء
ً
الذي يمكن أن تغرف منه وزارة الدفاع أو الداخلية بشرا ،في
حالة نقص األفراد الكويتيين العسكريين عند أي من الوزارتين،
فهم "سبير" احتياط ،وغير هذا هم ال شيء ،فليبق وضعهم دون
هوية ،دون أي إثبات لهم كشخصيات كاملة الهوية القانونية،
تستحق إثبات وجودها في أي معاملة مدنية ،ما لم يبارك لهم
الجهاز المركزي "إلثبات الوجود" ببطاقة ما.
لماذا يكترث أهل الكويت من عيال السور بهؤالء "البدون"؟
ً
فـ "كلوكس كالن" مقتنعون تماما ،كما تقول ابتهال الخطيب،
بأنه ال يوجد أحد "فقع" ،أي نبت بمحض صدفة األمطار ،وهي
أمطار قانون الجنسية لعام  ،59الذي أخرج "الحالة القانونية"
المميزة للكويتيين .هــؤالء البدون في ثقافة حــزب "كلوكس"
ً
طراثيث ُمــرة نبتت في األرض دون علم أحد تقريبا ،عدا أهل
الحكم الذين يشرعون وينفذون ويحددون من هم أبناء الدولة
ومن هم غيرهم من الدخالء.
مخطئ من يتصور أن اآلريين الكويتيين ينظرون للبدون
ً
وحدهم بهذا المنظار ،فهم تقريبا يشخصون كل "آخر" ،الذي
ليس منهم ،على أن وجوده الحالي زائد عن الحاجة ،وأنه جاء
هنا "ليرتزق" من خير الديرة ،والمفروض أن تكون لهم وحدهم
صفة السيادة واالختصاص بميزاتها الريعية ،أما البقية من
"العبيد" فمهمتهم خدمة األسياد عيال الديرة ،سواء كان هذا
ً
اآلخر وافدا أو من البدون.
ه ــذا م ــا يـمـلـيــه مـنـطــق ال ـقــوم ـيــة الـكــويـتـيــة أو الـقـبـلـيــة أو
ً
العنصرية ،لكن بالنسبة إلى وضع البدون المر فيختلف قليال،
ً
فهم عند رفــاق هذا الحزب يشكلون خطرا أكبر من الوافد ،إذ
يريدون أن يشاركوا الحزب الكويتي ميزاته وحقوقه كلها بصفة
ً
دائمة ،وليس مثل الوافد الذي لو ظل دهرا يحترق في الكويت
ً
فسيظل وا ف ــدا ال تستوعبه قوانين الجنسية ،ويبقى خــارج
المجتمع الكويتي ،الذي بدوره يخضع لتقسيمات ثانوية ليس
هذا مكان عرضها.
ً
ً
حالة الالمباالة إزاء البدون أوال ،والوافدين العاملين ثانيا،
عـنــد أهــل الجنسية ،تنقلب إلــى "م ـبــاالة" ملتهبة إذا قــدم أي
تصور أو مشروع لحل واقع البدون ،فحالة الالمباالة تنقلب
ً
ســري ـعــا لـحــالــة "قـ ــرف" مــن كــل ه ــؤالء الــذيــن ي ـه ــددون الـهــويــة
الوطنية ،بالنسبة إلى البدون ،أو عند الوافدين الذين يرتزقون
من عملهم كعمال أو خدم منازل أو أصحاب حرف أو مهن ال
يعمل بها أكثرية أهل الكويت ،ألن الريع النفطي قد كفاهم شر
معاناة العمل.
حالة الالمباالة نحو معاناة اآلخر "غير الحامل للجنسية"
ليس لها حل اآلن؛ إذا ظلت عقلية هذه السلطة على ذاتها ،وظلت
ً
ً
بئر النفط تضخ ماال سهال.

الثقافة هذا المساء
● الفعالية:

ليلة العندليب
ً
مساء
الوقت :الثامنة والنصف
ال ـم ـك ــان :م ــرك ــز ج ــاب ــر األح ـمــد
الثقافي
معرض "عشق الحروف"
ً
مساء
الوقت :السابعة
المكان :منصة الفن المعاصر

●الفعالية:

وفيات
عواطف سعد عوض المطيري زوجة محمد راشد الشويحان
 55عاما ،شيعت ،الرجال :السرة ،ق ،6ش ،11م ،14النساء :صباح
السالم ،ق ،11ش ،2ج ،3م ،2ت65886868 ،99544147 :
سكينة محمد علي نصرالله األطرم زوجة عباس علي عبدالله نصرالله
 61عاما ،شيعت ،الــرجــال :الرميثية ،ق ،3شــارع طاهر البغلي،
حسينية الـقــائــم ،الـنـســاء :ش ــرق ،حسينية سـيــد عـلــي (م ـيــدان)
بجانب البنك الوطني (العزاء فترة العصر فقط) ،ت،99801919 :
55998855
نورة رمضان خلف الحربي زوجة حميدي الخشمان الحربي
 74عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت65565000 :
هيا عثمان عبدالله حيدر زوجة يوسف جاسم الحجي
 90عــامــا ،تشيع الـتــاسـعــة مــن صـبــاح ال ـيــوم ،ضــاحـيــة عبدالله
السالم ،ق ،4شارع سيد علي سيد سليمان ،م ،10ت،97932655 :
99106502

ميشيل عن الملكة
«الحنونة» :أحبها

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

حسن العيسى

عبدالله رومي الفهد

 83عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :الروضة ،ق،4
ش ،44م ،3النساء :القادسية ،ق ،3ش ،35م ،15ت،98919199 :
90090073

سالم محمود أمير غلوم

 84عــامــا ،شيع ،الــرجــال :مسجد ال ــوزان ،غــرب مـشــرف ،النساء:
حسينية العترة الطاهرة ،الرميثية ،ق ،10شارع أبوحنيفة ،ج،101
م ،16ت99081838 ،24713002 ،99640807 :

سالم عبدالله عبدالعزيز المسعود

 77عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :الزهراء ،ق،4
ش ،411م ،8النساء :الــزهــراء ،ق ،8ش ،810م ،41ت،66778833 :
66712842

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

03:59

العظمى 32

الشروق

05:21

الظهر

11:48

العصر

03:22

المغرب

06:15

العشاء

07:35

الصغرى 19
ً
أعلى مد  10:10صب ــاحـ ـ ــا
 08:59م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  03:25صب ــاحـ ـ ــا
 03:25م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

