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«مذكرات بحار»
بحلة درامية
في مركز جابر
الثقافي
٢٤

واشنطن تخنق طهران

● ترامب ينهي اإلعفاءات من العقوبات النفطية والرياض تتعهد باستقرار األسواق
● «الحرس الثوري» يهدد بإغالق «هرمز» ...وقائده الجديد يضغط لـ «رد هجومي»
طهران  -فرزاد قاسمي
وواشنطن  -وكاالت

في ظل الحديث المتكرر عن «صيف ساخن» مقبل ،ارتفعت حدة
التوتر في المنطقة ،بعد تصعيد أميركي جديد ضد إيران ،يستكمل
ما وصفته واشنطن بـ «أقوى عقوبات في التاريخ» ،من خالل إنهاء
اإلع ـفــاء ات التي سمحت إدارة الرئيس دونــالــد تــرامــب بموجبها
لثماني دول باالستمرار في شراء النفط اإليراني.
وذكر البيت األبيض ،في بيان أمس ،أن الدول الـ  ،8وهي الصين
والـهـنــد وكــوريــا الجنوبية وت ــاي ــوان وتــركـيــا وال ـع ــراق وإيطاليا
ً
واليونان ،ستواجه عقوبات أميركية اعتبارا من مطلع مايو المقبل
إذا استمرت في شراء النفط من طهران.
وأض ــاف أن «الــواليــات المتحدة والـسـعــوديــة واإلمـ ــارات ،وهي
ثالثة مــن أكبر منتجي الطاقة فــي الـعــالــم ،إلــى جانب أصدقائنا
وحلفائنا ،ملتزمة بضمان أن تظل أسواق النفط العالمية تتلقى
إمدادات كافية».
وأوضح وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو ،في مؤتمر عقده
بعد إعالن البيت األبيض إنهاء اإلعفاءات التي ُمنحت في نوفمبر
الماضي ،أن بــاده ستعمل من أجــل الوصول بصادرات 02

●

حسين العبدالله

ع ـ ـل ـ ـمـ ــت «الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدة» ،م ــن
م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر هـ ـ ـ ــا ،أن ا لـ ـمـ ـجـ ـل ــس
األعـ ـل ــى ل ـل ـق ـضــاء وافـ ـ ــق ،أم ــس،
ع ـل ــى ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة الخ ـت ـيــار
المتقدمين لوظيفة وكيل نيابة
م ــن خــري ـجــي كـلـيـتــي الـشــريـعــة
والـحـقــوق ،برئاسة المستشار

ترامب وميالنيا مع أرنب «الفصح» في شرفة البيت األبيض أمس (رويترز)

ال ـع ـم ــل ب ــال ـش ـه ــادة الـجــامـعـيــة
ل ـل ـم ـت ـقــدم ،غ ـيــر أن ـه ـمــا فــوجـئــا
بنشر إعالن بشروط ال تتضمن
«الـ ـ ـس ـ ــن» ،وت ـت ـط ـل ــب ع ـ ــدم عـمــل
ً
المتقدم نهائيا طوال حياته.
وأوض ـحــت أن تـلــك الـشــروط
لم يتم االتفاق عليها بمجلس
الـ ـقـ ـض ــاء ،وأن «ال ـ ـعـ ــدل» ب ــررت
نشر اإلعــان بــأن أحد 02

 3لجان تحقيق تجتمع وطلب
«جديدة» في تزوير الجناسي

اقتصاديات

«األموال العامة» تبدأ اليوم تحقيقها في استجواب الروضان

 51.6مليون دينار أرباح
● محيي عامر
«بيتك» في الربع األول
بنمو %17.4
بـ ـع ــد تـ ـج ــاه ــل طـ ـل ــب الـ ـن ــائ ــب ال ـح ـم ـي ــدي
١٣
إطالق سوق الصناديق
والصفقات الخاصة و«ثالثة»
تطوير البورصة
١١

«كامكو» :نمو األصول
المدارة إلى 12.9
مليار دوالر

15

السبيعي تحديد موعد لالنتهاء من تحقيق
ل ـج ـنــة ح ـم ــاي ــة األم ـ ـ ـ ــوال الـ ـع ــام ــة ف ـي ـمــا ورد
بــاس ـت ـجــوابــه م ــع ال ـنــائــب م ـب ــارك الـحـجــرف
ال ـمــوجــه ل ــوزي ــر الـصـنــاعــة وال ـت ـج ــارة خــالــد
ال ــروض ــان ،وبـعــد إعــانــه توجيه استجواب
جديد له ،تعقد اللجنة اليوم أول اجتماعاتها
بصفتها لجنة تحقيق بحضور الــروضــان،
بعد نحو شهر من جلسة االستجواب.
ك ـمــا تـعـقــد لـجـنــة الـتـحـقـيــق ف ــي ضــوابــط
وق ــواع ــد الـقـبــول بـ ــإدارة الـفـتــوى والـتـشــريــع
اج ـت ـمــاع ـهــا األول ،الـ ـي ــوم ،لـمـنــاقـشــة وضــع
آلـيــة عملها ،بحضور نــائــب رئـيــس مجلس
الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،
أنس الصالح ،الذي ُي َ
درج على جدول أعمال
الجلسة المقبلة االسـتـجــواب المقدم لــه من
النائبين محمد المطير ومحمد هايف.
ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،ت ـب ــدأ ل ـج ـنــة الـتـحـقـيــق
ُ ّ
المشكلة مــن لجنة حقوق اإلنسان
الفرعية
أول اجتماعاتها بشأن مــوضــوع الـجــوازات

المزورة ،والذي خصصته لتحديد آلية عملها.
وك ــان مـجـلــس األم ــة ق ــد رف ــض فــي جلسة
ً
 16الجاري ،طلبا من لجنة الداخلية والدفاع
ل ـت ـمــديــد عـمـلـهــا لـلـتـحـقـيــق ف ــي «ال ـج ـنــاســي
المزورة» ،بعد إخفاق ،استمر نحو عامين ،في
إنجاز تقريرها عن القضية ،التي كانت حديث
ً
الـشــارع الكويتي ،كما رفــض المجلس طلبا
بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في القضية،
وع ـ ــاد  5ن ـ ــواب إلـ ــى ت ـقــديــم ط ـلــب أم ـ ــس ،من
المتوقع أن يتم البت فيه خالل الجلسة المقبلة
إلعادة التحقيق في القضية ،وهؤالء النواب
هم  :محمد الدالل ،وأسامة الشاهين ،وأحمد
الفضل ،وعادل الدمخي ،وعمر الطبطبائي.
ً
وقــال الـنــواب الخمسة فــي طلبهم« :نـظــرا
ل ـم ــا أثـ ـي ــر بـ ـش ــأن وج ـ ـ ــود تـ ــزويـ ــر ك ـب ـي ــر فــي
وثائق الجنسية الكويتية وحصول البعض
عليها دون وجــه حــق ،ومنحها من الجهات
ال ـح ـكــوم ـيــة الـمـخـتـلـفــة ع ـلــى ن ـحــو مـخــالــف
ً
للقانون ،ونظرا لخطورة ما سبق فإننا نتقدم
ً
وفقا للمادة  114من الدستور والمادة  147من
الالئحة الداخلية من المجلس بطلب تشكيل
لجنة تحقيق برلمانية مكونة من 02

السودان« :الميدان» و«العسكر» يفترقان
قمة إفريقية في القاهرة اليوم والبرهان يستقبل وزير خارجية البحرين

ً
مستقبال وزير الخارجية البحريني في الخرطوم أمس (بنا)
رئيس المجلس العسكري االنتقالي السوداني

صراع الكويت والقادسية
يتجدد على أغلى الكؤوس

08

العسعوسي وبورسلي فوجئا بتغيير شروط المتقدمين للنيابة في الصحف
يــوســف ال ـم ـطــاوعــة ،وعـضــويــة
المستشارين محمد بن ناجي
وعبدالعزيز الفهد وعبدالهادي
الـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ــار ،وال ـ ـم ـ ـحـ ــامـ ــي الـ ـع ــام
سلطان بوجروة ،بعدما رفض
النائب العام المستشار ضرار
العسعوسي ورئيس المحكمة
ال ـك ـل ـي ــة ال ـم ـس ـت ـش ــار د .عـ ــادل
بورسلي المشاركة في أعمالها.

28

محليات

«شرط العمر» يقسم «األعلى للقضاء»
وق ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر إن
العسعوسي وبورسلي ،وهما
عضوان كذلك بمجلس القضاء،
لــم يــواف ـقــا عـلــى ال ـش ــروط التي
أعلنتها وزارة العدل للمتقدمين
للوظيفة في الصحف اليومية
وجاء ت مخالفة لما تم االتفاق
ً
عليه في المجلس سابقا ،الذي
اشـ ـت ــرط ت ـحــديــد الـ ـس ــن ،وع ــدم

رياضة

بــدا أمــس أن الـهــوة تتسع بين
ال ـم ـج ـلــس ال ـع ـس ـك ــري االن ـت ـقــالــي
الـ ـح ــاك ــم فـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ،وح ــرك ــة
االحتجاج التي ال تزال في الشارع
وتضغط من أجل تسليم السلطة
ً
بـســرعــة إل ــى مــدنـيـيــن ،ف ـضــا عن
إقصاء كامل لبقايا نظام الرئيس
المخلوع عمر البشير.
وغداة إعالن المعارضة المدنية
والسياسية المنضوية في «تجمع
الحرية والتغيير» تعليق التفاوض
م ــع ال ـم ـج ـلــس ال ـع ـس ـك ــري ،طــالــب
ه ــذا األخ ـي ــر الـمـحـتـجـيــن بــالــرفــع
الفوري للحواجز التي تغلق الطرق
المؤدية إلى مقر قيادته.
في المقابل ،دعت المعارضة إلى
تظاهرة مليونية بعد غـ ٍـد ،لتعلن
خاللها أسماء المرشحين لتولي
السلطة الـمــدنـيــة االنـتـقــالـيــة بكل
الهياكل ،كما بدأت أطراف في تلك
المعارضة تدعو إلــى حل اللجنة
السياسية في المجلس العسكري
التي تتولى التفاوض مع القوى
السياسية.
02

الصالح :المحاسبة البرلمانية تثري
الرقابة وتحمي األموال العامة

المنفوحي :إصدار
التراخيص في مقار
الشركات

قصر العدل

ً
● قدم استيضاحا لتحديد الوقائع المتضمنة في محاور استجوابه
● مجلس الوزراء يؤكد مؤازرته ودعمه للوزير
07
اعـتـبــر نــائــب رئـيــس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
مجلس ال ـ ــوزراء أن ــس الصالح
أن ت ـف ـع ـي ــل ال ـن ــائ ـب ـي ــن مـحـمــد
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـي ـ ــر وم ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــد ه ـ ــاي ـ ــف

أدواتـهـمــا الــدسـتــوريــة وتقديم «التمييز» :اعتماد
استجوابهما له بمثابة تأصيل
"أقسمنا الشهادات الخارجية حق
لممارسة ديمقراطية
ج ــم ــي ــعــ ًـا ع ـ ـلـ ــى احـ ـ ـت ـ ــرامـ ـ ـه ـ ــا" ،أصيل لـ«التعليم العالي»
مـبـيـنـ ًـا أن الـمـحــاسـبــة  02والقضاء ال يراقبها

ةديرجلا

•
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الكويت وموريتانيا توقعان  4اتفاقيات تعاون مشتركة
األمير والرئيس ولد عبدالعزيز عقدا جلسة مباحثات لتعزيز العالقات بين البلدين
بحضور صاحب السمو
والرئيس ولد عبدالعزيز وقعت
الكويت وموريتانيا  4اتفاقيات
تعاون بشأن االعالم والثقافة
والفنون وشؤون الخارجية
والبيئة والتنمية المستدامة.

اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ص ـ ــاح ـ ــب ال ـس ـم ــو
أم ـ ـيـ ــر الـ ـ ـب ـ ــاد الـ ـشـ ـي ــخ ص ـب ــاح
األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،ب ـق ـص ــر بـ ـ ـي ـ ــان ،ظـهــر
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،رئ ـ ـي ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
اإلسالمية الموريتانية محمد
ولد عبدالعزيز والوفد الرسمي
ال ـمــرافــق ل ــه ،بـمـنــاسـبــة زيــارتــه
الرسمية للبالد.
وعقدت المباحثات الرسمية
بين الجانبين وتــرأس الجانب
ال ـك ــوي ـت ــي س ـم ــو أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد،
ورئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ب ــاإلن ــاب ــة وزيـ ــر ال ــدف ــاع الـشـيــخ
ن ــاص ــر ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ،وك ـبــار
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن بـ ــالـ ــدولـ ــة ،وع ــن
الجانب الموريتاني الرئيس ولد
عبدالعزيز و كـبــار المسؤولين
في الحكومة الموريتانية.
وصرح وزير شؤون الديوان
األميري الشيخ علي الجراح بأن
المباحثات تناولت استعراض
العالقات الثنائية بين البلدين
وال ـش ـع ـب ـيــن الـشـقـيـقـيــن وسـبــل
ت ـ ـع ـ ــزي ـ ــزه ـ ــا وت ـ ـن ـ ـم ـ ـي ـ ـت ـ ـهـ ــا ف ــي
ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت كـ ــافـ ــة بـ ـم ــا ي ـح ـقــق
تطلعاتهم وتوسيع أطر التعاون
بين الكويت وموريتانيا لخدمة
مصالحهما المشتركة ،كما تم
ب ـحــث ال ـق ـضــايــا ذات االه ـت ـمــام
المشترك.

الخالد وولد الشيخ أحمد بعد توقيع إحدى االتفاقيات أمس

ً
سموه مستقبال الرئيس الموريتاني أمس

صاحب السمو والرئيس ولد عبدالعزيز خالل توقيع اتفاقيات التعاون أمس
وسـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاحـ ـ ـث ـ ــات ج ــو
ودي عـكــس روح األخـ ــوة ،التي
ت ـت ـم ـيــز ب ـه ــا ال ـع ــاق ــة وال ــرغ ـب ــة
المتبادلة في المزيد من التعاون
والتنسيق في الصعد كافة.

توقيع اتفاقيات
وب ـ ـح ـ ـضـ ــور سـ ـم ــو األمـ ـي ــر
والرئيس الموريتاني ورئيس
مجلس الوزراء باإلنابة وزير
الــدفــاع تــم بقصر بـيــان ظهر،
أمس ،التوقيع على  4اتفاقيات

ب ـي ــن ال ـك ــوي ــت وال ـج ـم ـهــوريــة
الـمــوريـتــانـيــة ،وه ــي :اتفاقية
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون اإلعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي ب ـي ــن
حكومتي الكويت وموريتانيا
وق ـع ـهــا ع ــن ح ـكــومــة الـكــويــت
نــائــب رئـيــس مجلس ال ــوزراء
الشيخ صباح الخالد ووزيــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة وعـ ـ ــن ال ـح ـكــومــة
الـمــوريـتــانـيــة وزيـ ــر ال ـشــؤون
الخارجية والتعاون إسماعيل
ولد الشيخ أحمد.
كما وقع بين البلدين اتفاقية
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون فـ ــي مـ ـج ــال ال ـث ـق ــاف ــة

والـ ـفـ ـن ــون وق ـع ـه ــا ع ــن حـكــومــة
ال ـك ــوي ــت ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
الـ ـ ــوزراء وزي ــر الـخــارج ـيــة وعــن
ح ـ ـكـ ــومـ ــة مـ ــوري ـ ـتـ ــان ـ ـيـ ــا وزي ـ ـ ــر
ال ـشــؤون الخارجية والـتـعــاون،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى م ــذك ــرة تـفــاهــم
ل ـل ـت ـعــاون ال ـم ـش ـتــرك ف ــي مـجــال
األنـشـطــة المتبادلة بين وزارة
خارجية الكويت ووزارة الشؤون
الخارجية الموريتانية.
وفــي مجال البيئة والتنمية
المستدامة وقعت اتفاقية بين
ال ـب ـل ــدي ــن وق ـع ـه ــا عـ ــن ح ـكــومــة

الكويت وزيــرة الــدولــة للشؤون
االقتصادية مريم العقيل وعن
حكومة موريتانيا وزير البيئة
والتنمية المستدامة آمادي كمرا.

مأدبة غداء
إلـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أقـ ـ ـ ـ ـ ــام ص ــاح ــب
ال ـ ـس ـ ـمـ ــو ،بـ ـقـ ـص ــر بـ ـ ـي ـ ــان ،ظ ـهــر
أمـ ــس ،م ــأدب ــة غـ ــداء عـلــى شــرف
رئـيــس الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة
الـمــوريـتــانـيــة الشقيقة والــوفــد
ال ــرسـ ـم ــي ال ـ ـمـ ــرافـ ــق ل ـف ـخــام ـتــه

ّ
صاحب السمو يتسلم رسالة السبسي

تسلم صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح ـم ــد ،بقصر ب ـيــان ،صـبــاح أم ــس ،رســالــة خطية
من أخيه رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد
السبسي تتعلق بالعالقات األخــويــة الطيبة ،التي
تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها
وت ـط ــوي ــره ــا ،ك ـم ــا تـضـمـنــت دعـ ـ ــوة س ـم ــوه ل ــزي ــارة
الجمهورية التونسية ،وقد أعرب سموه عن سعادته
بتلبية دعوته.
وقــام بتسليم الرسالة لسموه سفير الجمهورية
التونسية لدى الكويت أحمد بن الصغير ،بحضور
وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي الجراح.
من جهة أخرى ،بعث صاحب السمو ببرقية تعزية
إل ــى قــداســة الـبــابــا فرنسيس رئـيــس دول ــة حــاضــرة
ال ـفــات ـي ـكــان ،ع ـبــر فـيـهــا س ـمــوه ع ــن خــالــص تـعــازيــه
وص ــادق مــواســاتــه لقداسته بضحايا االنـفـجــارات،

التي استهدفت كنائس وفنادق ومرافق في عاصمة
جمهورية سريالنكا كولومبو ،مؤكدا سموه استنكار
الكويت لهذه األعمال اإلجرامية ،والتي تتنافى مع كل
الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والقيم اإلنسانية.
كما بعث سموه ببرقية تعزية إلى رئيس كولومبيا
إيـفــان دوك ــي ،عبر فيها سـمــوه عــن خــالــص تعازيه
وصادق مواساته بضحايا االنهيار األرضي الذي نجم
عن هطول أمطار غزيرة في إقليم (كاوكا) .
وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى الرئيس المنتخب
لـجـمـهــوريــة أوكــران ـيــا فــاديـمـيــر زيلينتسكي ،عبر
فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فــوزه في
االنتخابات الرئاسية رئيسا لجمهورية أوكرانيا،
متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وكل التوفيق
والسداد ،وللعالقات الطيبة بين الكويت وجمهورية
أوكرانيا المزيد من التطور والنماء.

العقيل وآمادي كمرا بعد توقيع اتفاقية أخرى أمس

الجبري :االستثمار اإلعالمي يبني الفكر اإلنساني
افتتح أعمال الدورة الـ 16من الملتقى اإلعالمي
أكــد وزيــر اإلعــام وزيــر الدولة
لشؤون الشباب محمد الجبري،
أم ــس األول ،ض ــرورة االستثمار

ً
فــي مجال صناعة اإلع ــام ،نظرا
ألهميته في بناء الفكر اإلنساني،
وخلق أجـيــال ق ــادرة على تحمل

«الصحافيين» نظمت ندوة
عن العمل اإلجباري
●

حمد العبدلي

عـقــدت جمعية الـصـحــافـيـيــن ،بــالـتـعــاون مــع االت ـح ــاد الــدولــي
للصحافيين ومنظمة العمل الدولي ،جلسة حوارية حول التغطية
الصحافية لقضايا العمل اإلجباري وظروف التشغيل اإلجباري.
وق ــال عضو الجمعية ده ـيــران أب ــا الخيل إن الـكــويــت ملتزمة
باتفاقيات دولية بشأن حقوق العمالة وقعتها في السنوات الماضية،
مشيرا إلى أن اتحاد العمال بالبالد يقوم بدور مشرف وكبير في
الدفاع عن حقوق العمال ،وتوفير الجو المالئم لهم للعمل في الكويت.

واشنطن تخنق طهران
طهران النفطية إلى صفر؛ بهدف «حرمان النظام اإليراني الخارج
عن القانون من عائدات الخام التي يستغلها في دعم اإلرهاب».
وأكــد بومبيو عــدم وجــود أي فترة سماح جــديــدة بحلول أول
ً
مايو المقبل ،مشيرا إلى أن عدم تجديد اإلعفاء يحرم إيران من 10
مليارات دوالر على األقل.
ّ
وتعهد بفرض المزيد من العقوبات الشديدة إلرغــام طهران
ً
ُ
على تغيير سلوكها ،مجددا التذكير بالمطالب الـ  12التي يجب
أن تلتزم بها إيران للوصول إلى اتفاق جديد يغطي البرنامج
النووي ،وكذلك البالستي ،وأنشطتها في المنطقة.
وشدد على أن بالده ال تدعم أي جماعة إيرانية ،وال تتحدث
عن أي تغيير للنظام في طهران ،وال تعد لضربة عسكرية ،لكنها
سترد على أي استهداف ألميركيين.
ً
وعلق بومبيو على تعيين اللواء حسن سالمي قائدا لقوات
ً
«الحرس الثوري» ،التي صنفتها واشنطن إرهابية أخيرا ،بأنه
متشدد «ال يختلف عن المسؤولين اإليرانيين».
ً
من جانبه ،وتعليقا على القرار األميركي ،قال المتحدث باسم
ُ
وزارة الخارجية اإليرانية عباس موسوي ،إن بالده لم ت ِعر أي
قيمة ومصداقية لإلعفاء ،وستجري مشاورات داخلية وخارجية
لبحث التداعيات السلبية لتلك الخطوة ،في حين أشار مصدر
بوزارة النفط اإليرانية لـ «الجريدة» ،إلى أن إيران ستواصل العمل
على تصدير النفط بشكل غير ر سـمــي عبر تعبئة السفن في
ً
عرض المحيطات ،مضيفا أن طهران تتوقع أن تستغل الصين
والهند وتركيا القرار األميركي الجديد لشراء البترول اإليراني
بسعر بخس.
وتابع المصدر أن اليابان وكوريا الجنوبية ستلتزمان بالقرار
بالكامل ،بينما إيطاليا واليونان وتايوان امتنعت ،منذ أشهر،
عن شراء الخام اإليراني ،أما العراق وأفغانستان فمجبران على
االستمرار في شرائه.
مــن جهته ،كــرر قــائــد البحرية التابعة ل ـ «ال ـحــرس ال ـثــوري»
الجنرال علي رضا تنكسيري تهديد قادة بالده بإغالق مضيق
هرمز.

مسؤولياتها الوطنية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الجبري
خــال حفل افتتاح أعـمــال ال ــدورة
الـ 16من الملتقى اإلعالمي العربي
المقام في مركز الشيخ جابر األحمد
الـثـقــافــي ،بــرعــايــة رئ ـيــس مجلس
الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك،
وح ـضــور ع ــدد مــن وزراء اإلع ــام
العرب ،ووفود إعالمية عربية رفيعة
المستوى.
وق ــال إن "ح ــرص الـكــويــت على
استمرار دورات الملتقى اإلعالمي
العربي يعكس الرؤية االستشرافية
للقيادة لمفهوم اإلعــام ،وأهميته
في مواجهة التحديات التي تواجه
دولنا وشبابنا" .وأوضح أن الدورة
األولى للملتقى ،التي انطلقت عام
 2003عـلــى أرض ال ـكــويــت ،كانت
بمباركة ورعاية سامية من صاحب

جانب من حضور حفل افتتاح الملتقى اإلعالمي
السمو أمير البالد الشيخ صباح
ً
األحمد ،حينما كــان سموه نائبا
ً
أول لرئيس مجلس الــوزراء وزيرا
للخارجية ،ما يؤكد االهتمام الذي
توليه القيادة الكويتية بمنظومة
اإلعالم بكل أشكالها.
وش ــدد على أهمية االستثمار

وقــال مسؤول كبير ب ــاإلدارة األميركية إن أي تحرك إيراني
إلغالق المضيق غير مقبول.
وفــي م ــوازاة ذلــك ،أكــد مصدر فــي «الـحــرس» ل ـ «الـجــريــدة» ،أن
الجنرال سالمي ال يــزال عند قناعته بضرورة الــرد على القرار
ً
األميركي بطريقة هجومية في سورية أو في لبنان ،مضيفا أن
القائد الجديد للحرس لديه تصور كامل لمواجهة األميركيين
واإلسرائيليين في المنطقة.
وفي حين قفزت أسعار الخام األسود باألسواق العالمية ألعلى
مستوى منذ  6أشهر ووصل «برنت» إلى  74.31دوالرا للبرميل،
جددت الرياض تأكيدها على مواصلة سياستها التي تسعى
من خاللها إلى تحقيق االستقرار باألسواق.
وق ـ ــال وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة ال ـس ـع ــودي خ ــال ــد ال ـف ــال ــح إن «الـمـمـلـكــة
ستقوم بالتنسيق مع منتجي النفط اآلخرين والدول الرئيسية
المستهلكة ،في األسابيع القليلة المقبلة ،للتأكد من توفر إمدادات
كافية من النفط للمستهلكين ،والعمل على عدم خروج أسواق
النفط العالمية عن حالة التوازن لتحقيق مصالح الجميع».

«شرط العمر» يقسم «األعلى للقضاء»
أع ـضــاء الـمـجـلــس طـلــب نـشــر اإلع ــان بالصيغة الـتــي نـشــرت في
الصحف ،وإنها لم تفعل ذلك من تلقاء نفسها ،مؤكدة أن ذلك األمر
دفــع المستشارين العسعوسي وبــورسـلــي إلــى رفــض االشـتــراك
باللجنة ،واالع ـت ــراض عـلــى ال ـشــروط المعلنة لمخالفتها مــا تم
االتفاق عليه في اجتماع المجلس ،وما استقر عليه العمل داخله
ً
طوال  40عاما.
وبينت أن قرار عدم تحديد سن للمتقدمين للعمل في النيابة
العامة سوف يفتح باب الطعن لهم ،وقد يأتي بأشخاص يبلغون
ً
من العمر  40عاما لهذه الوظيفة ،في حين كانت أكبر سن وضعها
ً
مجلس القضاء في السنوات الماضية  26عاما ،الفتة إلى أن اشتراط
أال يكون المتقدم عمل طوال حياته لم يطلبه المجلس ألكثر من 40
ً
عاما ،إذ كان يشترط أال يكون المتقدم قد عمل بشهادته الجامعية
فقط ،في حين يمنع الشرط الذي أعلنته «العدل» المتقدمين ممن
عملوا بشهادة الثانوية العامة.

ف ــي ص ـنــاعــة اإلع ـ ـ ــام ،ب ـمــا يسهم
في خلق أجيال قــادرة على تحمل
م ـس ــؤول ـي ــات ـه ــا ال ــوطـ ـنـ ـي ــة بـفـكــر
مستنير ،ورؤية خالقة من أجل غد
ينعم فيه عالمنا العربي باالستقرار
والتنمية بعيدا عــن أف ـكــار الغلو
والتطرف والكراهية واإلرهاب.

وع ـلــى هــامــش حـفــل االفـتـتــاح،
ت ــم ت ـكــريــم كــوك ـبــة م ــن الـعــامـلـيــن
فــي الحقل اإلعــامــي والصحافي
ً
العربي ،تقديرا لجهودهم وإبداعهم
وت ـم ـيــزهــم ف ــي مـ ـج ــاالت عـمـلـهــم،
بما يحقق التميز ،وخدمة أهداف
التنمية واالستقرار.

الصالح :المحاسبة البرلمانية...

وذلك بمناسبة زيارته الرسمية
للبالد.
ووصل إلى البالد ،ظهر أمس،
الرئيس محمد ولد عبدالعزيز
والـ ــوفـ ــد ال ــرس ـم ــي الـ ـم ــراف ــق لــه
في زيــارة رسمية للبالد ،وكان
على رأس مستقبليه على أرض
المطار صاحب السمو ،ورئيس
مـجـلــس األمـ ــة بــاإلنــابــة عيسى
الكندري ،ورئيس مجلس الوزراء
ب ــاإلن ــاب ــة وزيـ ــر ال ــدف ــاع الـشـيــخ
ن ــاص ــر ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ،وك ـبــار
المسؤولين بالدولة.

وت ـ ـش ـ ـك ـ ـلـ ــت ب ـ ـع ـ ـثـ ــة ال ـ ـشـ ــرف
المرافقة له من الديوان األميري
بــرئــاســة الـمـسـتـشــار بــالــديــوان
األميري محمد ضيف الله شرار.
ويرافق الرئيس الموريتاني
وفـ ـ ـ ـ ـ ــد رس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــي ي ـ ـ ـضـ ـ ــم وزي ـ ـ ـ ــر
ال ـخــارج ـيــة وال ـت ـع ــاون ال ــدول ــي
إس ـمــاع ـيــل ولـ ــد ال ـش ـيــخ أح ـمــد،
ووزي ـ ـ ـ ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد وال ـم ــال ـي ــة
الـمـخـتــار أج ــاي ،ووزي ــر البيئة
والتنمية المستدامة امدي كمرا،
ً
وعددا من كبار المسؤولين في
حكومة موريتانيا الشقيقة.

الكويت :متضامنون مع السعودية
في إجراءاتها لصيانة أمنها
أع ـ ــرب م ـص ــدر م ـس ــؤول ف ــي وزارة ال ـخــارج ـيــة ع ــن إدانـ ــة
واستنكار الكويت الشديدين للهجوم اإلرهابي الذي استهدف
مركز مباحث محافظة الزلفي في المملكة العربية السعودية
أمس األول.
وأك ـ ــد ال ـم ـص ــدر ت ـضــامــن ال ـك ــوي ــت م ــع الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
الـسـعــوديــة وتــأيـيــدهــا الـتــام فــي كــل مــا تتخذه مــن إج ــراءات
ً
لصيانة أمنها واستقرارها ،مشيدا في الوقت نفسهبجهود
رجال األمن ويقظتهم في إحباط هذه العملية اإلرهابية.
وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية
السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.
كما أعــربــت الكويت عــن إدانتها واستنكارها الشديدين
للتفجيرات اإلرهــابـيــة الـتــي استهدفت كنائس وفـنــادق في
مدينة كولمبو ومدن أخرى في سريالنكا.
وأعـ ــرب م ـصــدر م ـس ــؤول ف ــي وزارة ال ـخــارج ـيــة ع ــن إدان ــة
واستنكار الكويت الشديدين للتفجيرات اإلرهابية التي أدت
إلى وقوع المئات من الضحايا والجرحى.
وش ــدد الـمـصــدر عـلــى مــوقــف الـكــويــت الـثــابــت والـمـبــدئــي
المناهض للعنف واإلرهــاب مؤكدا تأييدها لكل اإلجــراء ات
التي تتخذها سريالنكا للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأع ـ ــرب ع ــن خ ــال ــص ال ـت ـع ــازي وص ـ ــادق ال ـم ــواس ــاة ألســر
ً
الضحايا ،متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

 3لجان تحقيق تجتمع وطلب...
ثالثة نواب يختارهم المجلس في جلسته القادمة ،كما ندعم أي
مقترحات نيابية سابقة بهذا الشأن».
في السياق ،قال النائب راكــان النصف« :ورد اسمي في رسائل
واتساب بأنني من ضمن األسماء المؤيدة لطلب التحقيق في تزوير
الـجـنــاســي لكشف الــدخــاء عـلــى المجتمع الـكــويـتــي ب ـصــورة غير
ً
ً
مشروعة» ،معقبا« :إحقاقا للحق ومصداقيتي أمام المواطنين ،لم
ً
أكن موجودا للتصويت على الطلب ،ألنني كنت خارج القاعة ،إال أن
إعادة تقديمه ودعمه مسألة مؤكدة وواجبة».
تأت بحلول،
لم
االستجوابات
وقال النائب ّ أحمد الفضل إن «أغلبية
ِ
ً
وأمس األول وقعت مع النائب الدالل طلبا بشأن التحقيق في تزوير
الجناسي ،في محاولة ثانية ،ويحق لي استنكار تصويت ثمانية
ً
فقط معنا لكشف الجناسي المزورة ،وفي المقابل  29نائبا يوافقون
على قانون البدون المشوه».
من جهة أخرى ،اعتبر الفضل أن قانون العمل الخيري «مو زين»،
كما أن إصرار وزير الشؤون االجتماعية والعمل سعد الخراز وحثه
ً
النواب على سرعة إقراره يجعالنه يشك فيه ،متسائال« :لماذا تركض
ً
ً
يا الخراز إلنجاز هذا القانون بسرعة رغم أنه ليس قانونا حكوميا؟».
بدوره ،قال النائب عمر الطبطبائي« :منذ وضع قانون الجنسية،
دأب ــت الحكومة ورم ــوز الـنـظــام على العبث بــه واسـتـخــدام الهوية
ً
الوطنية لشراء الوالءات وتدمير الديمقراطية» ،معتبرا أن الحكومة
«بـسـكــوتـهــا عـمــا يـحـصــل اآلن مــن تــزويــر فــاضــح للجنسية تثبت
تواطؤها وضعفها».

البرلمانية وفــق األطــر الدستورية السليمة تثري غايات الرقابة
وتحمي األموال العامة.
ً
وصرح الصالح ،في حسابه على "تويتر" ،بأنه قدم استيضاحا
عــن هــذا االسـتـجــواب ،ألنــه لــم يتضمن "فــي مـحــاوره الثالثة وقائع
أو موضوعات مـحــددة ،وفــق ما نصت عليه المحكمة الدستورية
في تفسيرها للمادتين  100و ،101وألنــي مؤمن بحق المواطنين
ً
ً
واإلخوة النواب أوال ،وحقي الدستوري ثانيا في معرفة كل الوقائع".
وأوض ــح أن "كـشــف غـمــوض الـمـحــاور ليس مطلبه فـقــط ،بــل إن
ً
ذلك ضــرورة أيضا لتكون كل البيانات واألدلــة والمستندات تحت
ً
نظر بقية النواب" ،مشيرا إلى أن عناوين المحاور ال تشمل تحتها
أي موضوعات أو وقائع ،بالمخالفة ألحكام المادة  ١٣٤من الئحة
مجلس األمة.
وطلب الوزير تحديد الوقائع وعناصر االتهام في المحور األول
ً
المتعلق بـ"هدم دولة المؤسسات" ،فضال عن تقارير ديوان المحاسبة
ً
التي تدل على سياسات الحكومة الخاطئة في إدارة الدولة ،الفتا
إلى أن "تلك التقارير تتعلق بالرقابة المالية على جهات الدولة ،ال
بتقييم سياسات الحكومة".
كما طلب الصالح تحديد األدلة على ما ورد في المحور الثاني
من "عدم المساواة في تطبيق القوانين والتفريق بين المواطنين،
والكيل بمكيالين في قبول المتقدمين بإدارة الفتوى" ،حتى يتمكن
من إعداد الرد ،باإلضافة إلى االستدالل على ما ورد فيه عن وجود
استثناءات غير قانونية في مجلس الخدمة المدنية.
صــود باحتكار
وشـمــل اسـتـيـضــاح الـصــالــح ض ــرورة بـيــان الـمـقـ ُ
المناقصات العامة وأدلة هذا االتهام ،باإلضافة إلى ما ذ ِكر عن تبديد
أموال الدولة وترسية المناقصات على جهات ال تتوافر فيها الشروط.
جاءت هذه التطورات في وقت يتزايد الدعم اإلقليمي للمجلس
في السياق ،وخالل استعراضه استجواب الصالح ،أكد مجلس
ً
الــوزراء مجددا أن "االستجواب حق كفله الدستور لكل نائب" ،غير العسكري ،حيث زار أمس وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد
أن "ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار الشرعية الدستورية الفريق البرهان ،عشية قمة إفريقية تعقد في القاهرة اليوم لبحث
ً
ً
وتحقيقا للمصلحة العامة ومتطلباتها" ،معربا عن دعمه ومؤازرته كيفية تـجـنــب تعليق عـضــويــة ال ـخــرطــوم فــي االت ـح ــاد اإلفــريـقــي
ً
ل ـل ــوزي ــر ف ــي م ــواج ـه ــة هـ ــذا االسـ ـتـ ـج ــواب وفـ ــق األط ـ ــر الــدس ـتــوريــة الذي منح المجلس العسكري مهلة  15يوما لتسليم السلطة إلى
(الخرطوم ـ وكاالت)
			
المدنيين.
والقانونية.
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محليات
مجلس الوزراء :تقرير ميزانية الدولة إلى «الوزارية» للدراسة
أكد دعمه للصالح في مواجهة استجوابه وفق األطر الدستورية والقانونية
أحال مجلس الوزراء تقريري
استراتيجية المجلس الوطني
لـ ـلـ ـثـ ـق ــا ف ــة وا ل ـ ـف ـ ـن ـ ــون واآلداب
ومـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع م ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة ال ـ ــدول ـ ــة
 2020/2019إلى اللجان الوزارية
المختصة للدراسة وإبداء الرأي.
وعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء

اجتماعه األسبوعي ،أمــس ،في
مـطــار الـكــويــت الــدولــي برئاسة
رئـيــس المجلس بــاإلنــابــة وزيــر
الـ ــدفـ ــاع ال ـش ـي ــخ ن ــاص ــر ص ـبــاح
األحـمــد ،وبعد االجـتـمــاع صرح
ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس ،وزي ــر
الــدولــة لـشــؤون مجلس ال ــوزراء

أن ـ ــس الـ ـص ــال ــح ب ـ ــأن ال ـم ـج ـلــس
رحـ ـ ــب فـ ــي م ـس ـت ـه ــل اج ـت ـم ــاع ــه
بالزيارة التي يقوم بها للبالد
الرئيس محمد ولــد عبدالعزيز
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة
الموريتانية ،متمنيا له والوفد
المرافق طيب اإلقامة.

واسـ ـتـ ـم ــع م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
إلـ ــى شـ ــرح ق ــدم ــه ن ــائ ــب رئ ـيــس
مجلس الــوزراء وزير الخارجية
ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح الـ ـخ ــال ــد ح ــول
ن ـتــائــج الـ ــزيـ ــارة ال ـت ــي قـ ــام بـهــا
لـ ـلـ ـب ــاد مـ ــؤخـ ــرا م ـن ـس ــق األمـ ــم
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ل ـع ـم ـل ـيــة

ناصر الصباح يقدم واجب العزاء لذوي الشرطي العنزي
أدى رئيس مجلس الوزراء باإلنابة وزير الدفاع وزير الداخلية
باإلنابة الشيخ ناصر صباح األحمد ،عصر أمس ،واجب التعزية
لذوي الفقيد الشرطي محمد العنزي من اإلدارة العامة لقوات
األمن الخاصة -إدارة العمليات قسم األمن والحراسات ،والذي
وافته المنية يوم السبت أثناء تأديته مهام عمله.
وقالت "الدفاع" ،في بيان صحافي ،إن الشيخ ناصر الصباح
نقل نيابة عن منتسبي وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين
خالص التعازي وصادق المواساة ألهل الفقيد ،سائال المولى
عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ،ويسكنه فسيح جناته ،وأن
يلهمهم الصبر والسلوان.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،شـيـعــت وزارة الــداخـلـيــة وج ـمــع غـفـيــر من
المواطنين والمقيمين جثمان الشرطي محمد العنزي إلى مثواه
األخير ،وكان في مقدمة المشيعين وكيل وزارة الداخلية الفريق
عصام النهام ،وقيادات المؤسسة األمنية.

الـ ـ ـس ـ ــام ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ــط
نـ ـيـ ـك ــوالي م ــاديـ ـن ــوف ،وال ـ ــذي
قدم بالغ الشكر والتقدير للدور
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ال ـ ــذي ت ـض ـط ـلــع بــه
ال ـك ــوي ــت ودع ـم ـه ــا ال ــام ـح ــدود
لجميع المساعي الدولية الرامية
إل ــى إن ـه ــاء ال ـص ــراع ف ــي الـشــرق
األوسـ ــط ،كـمــا تــم خ ــال الــزيــارة
اسـتـعــراض ال ـت ـطــورات األخـيــرة
الـمـتـعـلـقــة بــالـجـهــود اإلقليمية
والدولية الداعمة لعملية السالم
في المنطقة.

تقريرا «التخطيط»
م ــن جــانــب آخـ ــر ،اسـتـعــرض
المجلس التقريرين المقدمين
من المجلس األعلى للتخطيط
والتنمية ،وأولهما تقرير لجنة
الـتـنـمـيــة الـبـشــريــة والـعـمــرانـيــة
ب ـش ــأن اس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـمـجـلــس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي لـ ـلـ ـثـ ـق ــاف ــة وال ـ ـف ـ ـنـ ــون
واآلداب  2020/2015فــي ضــوء
رؤيـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت  ،2035واآلخ ـ ــر
ع ــن رأي ال ـل ـج ـنــة االق ـت ـص ــادي ــة
بـشــأن م ـشــروع مـيــزانـيــة الــدولــة
 ،2020/2019وقرر مجلس الوزراء
إحالتهما إلــى اللجان الــوزاريــة

ناصر الصباح يقدم واجب التعزية لذوي الفقيد العنزي

استجواب الصالح
ك ـم ــا ب ـح ــث ال ـم ـج ـلــس ش ــؤون
مجلس األمة واطلع بهذا الصدد
عـلــى كـتــاب رئـيــس مـجـلــس األمــة
الموجه إلى سمو رئيس مجلس
ال ـ ــوزراء الـمــرفــق بــه االسـتـجــواب
الـ ـمـ ـق ــدم مـ ــن ال ـع ـض ــوي ــن مـحـمــد
هــايــف وم ـح ـمــد الـمـطـيــر لـلــوزيــر
أنـ ــس ال ـص ــال ــح وإعـ ـم ــاال ألح ـكــام
المادة ( )135من الالئحة الداخلية
لمجلس األم ــة س ــوف ي ــدرج هــذا
االستجواب على جدول أعمال أول
جلسة قادمة للمجلس.
وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،أك ــد مجلس
الــوزراء بعد استعراضه صحيفة
االسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــواب ،أن االسـ ـتـ ـج ــواب
ح ــق ك ـف ـلــه ال ــدس ـت ــور ل ـكــل عضو
من أعضاء مجلس األمــة ،مشددا
أيضا على أن ممارسة هذا الحق
يجب أن تكون في إطار الشرعية
الدستورية وتحقيقا للمصلحة
العامة ومتطلباتها ،مؤكدا دعمه
وم ــؤازرت ــه للصالح فــي مواجهة
االستجواب المقدم له وفق األطر
الدستورية والقانونية.

«الكهرباء» :توفير المياه
العذبة بإدارة مستدامة
بوشهري :عبر فريق عمل مؤهل ومتفرغ
● سيد القصاص
أكـ ــد وك ـي ــل وزارة ال ـك ـهــربــاء
والـ ـ ـم ـ ــاء م .م ـح ـم ــد ب ــوش ـه ــري
أن "الـ ـكـ ـه ــرب ــاء" تـ ـح ــرص عـلــى
المحافظة على مــركــزهــا األول
ال ــذي حـصـلــت عـلـيــه فــي درجــة
أمان ونظافة مياه الشرب ومياه
الـ ـص ــرف ال ـص ـحــي ال ـم ـعــال ـجــة،
الف ـت ــا إلـ ــى أن ال ـك ــوي ــت قطعت
شوطا كبيرا في تحقيق الهدف
رق ـ ـ ــم  6م ـ ــن أهـ ـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـيــة
المستدامة ( ،)2030وهو ضمان
توفير المياه وخدمات الصرف
الصحي للجميع وإدارتها إدارة
مستدامة.
وق ــال بــوش ـهــري ،ف ــي كلمته
بــافـتـتــاح ال ـبــرنــامــج الـتــدريـبــي
الدولي حول خطة سالمة المياه
في الكويت ،إن حصول الكويت
على المرتبة األولــى عربيا في
ج ــودة الـمـيــاه بنسبة  100في
الـمـئــة فــي درج ــة أم ــان ونظافة
م ـي ــاه الـ ـش ــرب ومـ ـي ــاه ال ـصــرف
ال ـص ـحــي الـمـعــالـجــة ي ــدل على
الجهود الحثيثة ،التي يبذلها
المهندسون والفنيون العاملون
فـ ـ ــي "ال ـ ـ ـك ـ ـ ـهـ ـ ــربـ ـ ــاء" ،مـ ـ ــن خـ ــال
الفحوصات الدقيقة والمستمرة.
وبـ ـي ــن أن هـ ـ ــذه ال ـم ـن ـه ـج ـيــة
هــي التي تسمى "خطة سالمة
المياه" ،والتي يجب اعتبارها
سياسة إلدارة المخاطر التي
تؤثر على طريقة عمل منشآت
ال ـم ـي ــاه ل ـكــي ي ـتــم تــوف ـيــر مـيــاه
آمـ ـن ــة ع ــالـ ـي ــة الـ ـ ـج ـ ــودة بـصـفــة

محمد بوشهري

مستمرة ،مشيرا الى انه يمكن
لهذه المخاطر أن تكون كبيرة
وغ ـيــر خــاضـعــة للضبط مــا لم
يـتــم الـقـيــام ب ــإج ــراء ات سريعة
لتداركها على األمــد القريب أو
المتوسط أو البعيد.
وأشار بوشهري إلى أنه من
ناحية الموارد البشرية المدربة
فإن تطوير خطة سالمة المياه
في أية مؤسسة او مرفق يتطلب
وجود فريق عمل مؤهل متفرغ
لـهــذه الـمـهـمــة ،إذ يـجــب أن يتم
تشكيل الفريق من األفراد ذوي
الخبرة الفنية الالزمة من داخل
ال ــوزارات المعنية إلعــداد خطة
سالمة المياه.

العدواني لـ ةديرجلا  :نسعى إلعفاء موظفي «الرعاية» من «البصمة»
•

●

محمد بوزبر

جورج عاطف

م ـ ــع ت ـ ـك ـ ــرار ح ـ ـ ـ ـ ــوادث ه ـ ــروب
ن ــزالء إدارة رعــايــة األح ـ ــداث في
مجمع دور الرعاية االجتماعية،
ال ـ ـ ــذي ش ـه ــد م ـح ــاول ـت ــي هـ ــروب
منذ مطلع العام الحالي؛ واحدة
الـ ّشـهــر ال ـمــاضــي ل ـحــدث س ــوري
ملقب بـ "سبايدرمان" ،والثانية،
أمـ ــس األول ،وحـ ــاولـ ــت خــالـهــا
ف ـتــاة ال ـه ــروب وف ـش ـلــت ،أرجـعــت
مصادر مطلعة في وزارة الشؤون
االجتماعية "السبب الرئيس وراء
تكرار حوادث هروب األحداث إلى
نقص الكادر الوظيفي العامل في
ً
اإلدارة ،خ ـصــوصــا ف ــي مــواعـيــد
النوبات الليلية ،وما يترتب على
ذل ــك م ــن ض ـعــف عـمـلـيــة الــرقــابــة
والـمـتــابـعــة عـلــى الـ ـن ــزالء ،فضال
عن تهالك بعض مباني اإلدارة،
التي تشكل ثغرة خطيرة استغلها
بعض النزالء في الهروب".
وب ـي ـن ـمــا ذك ـ ــرت ال ـم ـص ــادر أن

"قـ ـ ـط ـ ــاع الـ ــرعـ ــايـ ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
بـ ــات طـ ـ ــاردا ل ـل ـك ــوادر الــوط ـن ـيــة،
خصوصا إدارتي رعاية األحداث
وال ـح ـض ــان ــة ال ـع ــائ ـل ـي ــة ،ف ــي ظــل
اتـ ـب ــاع وزارة الـ ـش ــؤون سـيــاســة
إحــال العمالة الوطنية بــدال من
الــوافــدة ،ون ــدرة الـمــوافـقــات على
توظيف الوافدين" ،أكدت الوكيلة
المساعدة لشؤون قطاع الرعاية
االجـتـمــاعـيــة فــي الـ ــوزارة شيخة
ال ـعــدوانــي ،أن "م ـح ــاوالت بعض
النزالء للهروب من دور الرعاية،
لـ ــم ت ـ ــرق إل ـ ــى الـ ـظ ــاه ــرة وب ــات ــت
ً
محدودة جدا" ،موضحة أنه "خالل
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ه ـن ــاك م ـحــاولــة
هروب واحدة وتم إفشالها ،غير
أن القطاع يسعى بكل السبل أال
يكون هناك أي محاوالت هروب".

إعفاء من «البصمة»
وفـيـمــا يـخــص رف ــض ال ـكــوراد
الوطنية التوظف بــإدارات قطاع

شيخة العدواني

ا لــر عــا يــة ،كش ـ ـف ـ ــت الع ـ ــدوا نــي
ل ـ ـ "ال ـجــريــدة" أن "الـقـطــاع يعكف
ً
حاليا على إضافة بعض المزايا
لموظفي دور الرعاية لتحفيزهم
على االسـتـمــرار فــي العمل ،على
سبيل المثال ،مخاطبة الشؤون
اإلداريـ ـ ـ ــة ف ــي الـ ـ ـ ــوزارة لتخفيف
بـ ـع ــض اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــوظ ـي ـف ـي ــة

محافظ األحمدي بحث
التعاون مع سفير إثيوبيا

المختصة للدراسة وإبداء الرأي.

َ
مسؤولين بـ «األشغال» «الشؤون» :نقص الكادر الوظيفي وتهالك
«نزاهة» :إحالة
المباني وراء هروب األحداث
إلى النيابة بتهمة الفساد
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ،أمس ،إحالة
مدير إدارة ،ومشرف على أحد العقود لدى وزارة األشغال العامة،
ومــديــر مـشــروع بــإحــدى الـشــركــات الـمـتـعــاقــدة مــع الـ ــوزارة إلــى
النيابة العامة ،بعد تلقي الهيئة بالغا يتضمن شبهة جريمة
فساد ضد المذكورين.
وقال المتحدث الرسمي األمين العام المساعد لكشف الفساد
والتحقيق بـ "نزاهة" ،محمد بوزبر ،في تصريح ،ان الهيئة باشرت
مهامها ،وأعملت اختصاصاتها حيال تلك الواقعة ،إضافة إلى
اتخاذها إجراءات البحث والتحري والتحقيق ،وسماع شهادات
المبلغ والشهود والمختصين واالنتقال والضبط القضائي.
وأضـ ــاف ب ــوزب ــر ،أن الـهـيـئــة خـلـصــت مــن نـتــائــج إجــراءات ـهــا
وأعمالها واطمأنت إلى توافر شبهات جدية على ارتكاب المبلغ
ضدهم جرائم االستيالء وتسهيل االستيالء على المال العام
وجريمة التزوير.
وأوضح أن هذه الجرائم مؤثمة بموجب المادة  10من القانون
 1لسنة  1993بشأن حماية األموال العامة ،والمادتين  257و48
من القانون  16لسنة  1960بإصدار قانون الجزاء ،وبناء على
ذلك أحالت البالغ إلى النيابة إلعمال شؤونها فيه.
وأكد عزم "نزاهة" على مواصلة جهودها وإجراءاتها الخاصة
بفحص وتحقيق ودراسة كل البالغات الجدية التي ترد إليها،
مثمنا دور المبلغين فــي مـســاعــدة "الهيئة" فــي الــوصــول إلى
المعلومات الالزمة عن وقائع الفساد.
وش ــدد بــوزبــر عـلــى ال ـتــزام "ن ــزاه ــة" بتوفير أقـصــى درج ــات
السرية والحماية للمبلغين والـشـهــود والـخـبــراء فــي الجرائم
التي تنظرها.

سلة أخبار

عليهم ،كإعفائهم مــن "البصمة"
الخاصة بالحضور واالنصراف،
كنوع من الجذب".
وحول ما يثار عن تهالك بعض
المباني ،خصوصا رعاية األحداث،
ّ
قالت العدواني إن "الــوزارة شكلت
ف ــريـ ـق ــا ل ـل ـت ـج ـه ـيــز واالس ـ ـت ـ ـعـ ــداد
لــانـتـقــال إل ــى مـبـنــى مـجـمــع دور
رعاية األحداث الجديد في منطقة
الـصـلـيـبـيــة ،وال ـ ــذي م ــن الـمـتــوقــع
االنتقال إليه مطلع ."2020
وع ـ ــن مـ ـح ــاول ــة ه ـ ـ ــروب نــزيـلــة
"األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث" أمـ ـ ــس األول ،بـيـنــت
العدواني ،أن "النزيلة أودعت اإلدارة
فــي يناير الماضي ضمن حــاالت
التصدع األسرية ،وليست موقوفة
على ذمــة قضية م ــا" ،مشيرة إلى
أن ــه "ت ـمــت إح ــال ــة ال ـمــوضــوع إلــى
الـشــؤون القانونية للتحقيق في
الواقعة" ،مشددة على أن "القطاع لن
يسمح بحدوث أي إهمال ،ويتخذ
اإلجراءات القانونية كافة حيال أي
واقعة تحدث داخل دور الرعاية".

استقبل محافظ األحمدي
الشيخ فواز الخالد ،في مكتبه
بديوان عام املحافظة ،سفير
جمهورية إثيوبيا لدى الكويت
عبدالفتاح حسن ،حيث جرى
التعارف وتبادل األحاديث
الودية حول العالقات الثنائية
التي تربط البلدين الصديقني،
وبحث فرص تطوير التعاون
املشترك وتبادل الخبرات
على مستوى األنظمة اإلدارية
املحلية عمومًا ،وعلى صعيد
املحافظات واملناطق على وجه
الخصوص.
من جهته ،عبر السفير حسن
عن سعادته وامتنانه لحفاوة
استقبال الخالد ،معربًا عن
التقدير البالغ للرعاية التي
تحظى بها البعثة الدبلوماسية
وجالية بالده على الصعيدين
الرسمي والشعبي في الكويت.

تأهل  7طالب لبرنامج
«المدير التنفيذي للعلوم»
أعلن مركز صباح األحمد
للموهبة واإلبداع ،التابع
ملؤسسة الكويت للتقدم
العلمي ،تأهل سبعة طالب من
برنامج فصول املوهبة على
مستوى الكويت للمشاركة في
التصفيات النهائية لبرنامج
"املدير التنفيذي للعلوم" في
جامعة أريزونا األميركية.
وقال مدير إدارة املوهبة في
املركز د .عبدالله السويد ،في
تصريح أمس ،إن هذه السنة
الثانية التي يشارك فيها طلبة
برنامج املوهبة في البرنامج
الذي تنظمه املؤسسة بهدف
تنمية مهارات الطلبة.

«الخيرية» تطلق حملة
رمضان «بادر بخيرك»
أعلن رئيس الهيئة الخيرية
اإلسالمية العاملية املستشار
بالديوان األميري د .عبدالله
املعتوق ،أمس ،إطالق حملة
الهيئة الرمضانية لهذا العام
تحت شعار "بادر بخيرك".
وقال املعتوق ،في تصريح ،إن
"الحملة تستهدف حشد الجهود
اإلنسانية ،وحث املحسنني،
أفرادا وشركات ،للعمل على
تلبية احتياجات شرائح واسعة
من الفقراء واملحتاجني وضحايا
األزمات اإلنسانية بمختلف
أنحاء العالم".

محليات
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«مركز  :»21الكويت سباقة في رعاية ذوي اإلعاقة

محافظ العاصمة ُي ِّ
وجه
بتطوير «يوم البحار»

محمد جاسم

المركز يخدم
 42من ذوي
االحتياجات
بين أسرتهم
الثانية

النصار
سعد العلي والنصار والحميضي يتقدمون الحضور

خطة لتوسعة
المركز حتى
نتمكن من
استقبال
معظم أبناء
أهل الكويت

الحميضي

احـتـفــل مــركــز  ،21وه ــو اول
مـ ــركـ ــز ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت وال ـ ـشـ ــرق
االوسط لذوي االعاقات الذهنية
مـ ــن سـ ــن  ٢١ع ــام ــا وم ـ ــا فـ ــوق،
بـمــرور  5سـنــوات على انشائه
امس في مقره بمنطقة السالم.
وق ــال رئـيــس مجلس االدارة
مؤسس المركز نبيل النصار،
في تصريح صحافي أمــس ،إن
المركز هو الوحيد في منطقة
الخليج الذي يقدم خدمات لعمر
 ٢١س ـنــة وم ــا فـ ــوق ،م ــؤك ــدا أن
الكويت سباقة دائما في رعاية
ذوي االعاقة.
وأوضح انه اسس هذا المركز

هو وزوجـتــه لمياء الحميضي
وه ـ ـ ـ ـ ــو ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــز ال ـ ـح ـ ـض ـ ــاري
االنساني الــذي يقدم الخدمات
لــذوي االعــاقــات الذهنية للفئة
العمرية  ٢١عاما وما فوق.
وأضاف ان اهمية انشاء هذا
المركز هــي اختيار هــذه الفئة
الـعـمــريــة خــاصــة ان الـخــدمــات
المدرسية تقف عند هذه السن
ما يرغم الطالب على التواجد
ف ــي م ـنــزلــه م ــن دون ان يـكــون
ل ــه ه ـ ــدف ف ــي ال ـح ـي ــاة وي ـك ــون
م ـض ـطــربــا ول ـي ــس ل ــه بــرنــامــج
منظم.
واوضـ ـ ـ ـ ــح ان هـ ـ ــذا ال ـم ــرك ــز

هــو حلم كــل اب ،مشيرا الــى ان
لــديــه ابـنــا عـمــره  ٢٨سنة لديه
ً
اضـ ـ ـط ـ ــراب ـ ــات ذهـ ـنـ ـي ــة ،قـ ــائـ ــا:
ال احـ ـ ـ ــب مـ ـسـ ـمـ ـي ــات الـ ـت ــوح ــد
وض ـ ـعـ ــف الـ ـعـ ـق ــل ب ـ ــل ن ـع ـت ــرف
ب ـ ـقـ ــدرات ـ ـهـ ــم ،والشـ ـ ـ ــك ان ذوي
االعاقة الذهنية مواطنون لهم
ال ـح ــق ف ــي ال ـح ـص ــول ع ـلــى كل
م ــا ي ـح ـت ــاج ــون ــه ،وه ـ ــذا بـحـكــم
االنسانية والــديــن والــدسـتــور،
فالجميع سواسية.
ولـفــت ال ــى ان الـمــركــز يخدم
 42اســرة تقريبا ،وعلى اولياء
االمور ان يطمئنوا بان ابناءهم
ف ــوق رؤوس اص ـح ــاب الـمــركــز

جانب من الحفل في مركز 21
وال ـعــام ـل ـيــن ب ــه وهـ ــم اســرت ـهــم
ً
الثانية ،مضيفا :نقدم البنائهم
الــرعــايــة وال ـب ــرام ــج التأهيلية
والـتـطــويــريــة ،النـنــا نــؤمــن بان
لــديـهــم قـ ــدرات ون ـق ــوم بتنمية
قدراتهم.

توسعة ودمج
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت نــائ ـبــة
رئيس مجلس االدارة ومديرة
المركز لمياء الحميضي :اننا
نـعـمــل ع ـلــى تــوس ـعــة مــركــز 21
خ ــال الـفـتــرة الـمـقـبـلــة ،وهـنــاك
خ ـطــة ل ـتــوس ـع ـتــه ،وذل ـ ــك حتى

ي ـت ـم ـكــن مـ ــن اس ـت ـق ـب ــال مـعـظــم
اب ـ ـنـ ــاء اهـ ـ ــل ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وك ــذل ــك
ابناء غير الكويتيين من ذوي
االحتياجات الخاصة.
وأكــدت حــرص المركز على
دمج ذوي القصور اإلدراكــي -
أكثر من  21عاما -مجتمعيا،
وتأمين أفضل رعاية لهم.
وأفادت بأن منتسبي المركز
ت ـ ــم ت ــأه ـي ـل ـه ــم ل ـش ـغ ــل ب ـعــض
الــوظــائــف الـخــاصــة ،موضحة
أنه يتم ترشيحهم للمركز من
قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي
اإلعاقة.
وأع ـ ــرب ـ ــت ال ـح ـم ـي ـض ــي عــن

«اتحاد الجمعيات» :لجنة مشتركة
لمراقبة أسعار «التعاونيات»
●

جورج عاطف

ك ـش ــف رئـ ـي ــس اتـ ـح ــاد ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـت ـعــاون ـيــة
خالد الهضيبان ،عن «تشكيل لجنة مشتركة بين
االت ـحــاد ووزارة ال ـشــؤون االجـتـمــاعـيــة ،ممثلة في
قطاع التعاون ،بهدف القيام بجوالت تفتيش على
التعاونيات خالل شهر رمضان ،لمراقبة األسعار
وضبطها ،والتأكد من عدم وجود زيادات مصطنعة».
وأكــد الهضيبان لــ»الجريدة» ،أن «االتـحــاد يقف
بالمرصاد ضــد مـحــاوالت بعض الـشــركــات تمرير
أي زيـ ـ ــادات مـصـطـنـعــة ف ــي األسـ ـع ــار ،ول ــن يسمح
بذلك» ،موضحا أنه «خصص خطا ساخنا لعموم
المستهلكين من المواطنين والمقيمين ،لالتصال
مباشرة واإلبالغ عن أي زيادة في األسعار».

وأشــار إلــى أن «الـفــرق المشكلة من قبل االتحاد
قامت بجوالت على بعض الجمعيات خالل الفترة
الماضية ،وخالفت بعضها بسبب زيادة األسعار».
وك ـشــف الـهـضـيـبــان أن «االتـ ـح ــاد ب ـصــدد تسلم
مخازنه الجديدة في منطقة الصليبية على مساحة
 6اآلف م ـتــر ،وال ـتــي تــوفــر أمــاكــن لـتـخــزيــن ال ـمــواد
الغذائية لجمعيات ال تملك مساحات لذلك» ،الفتا
إلــى أن «هناك مشروعات عــدة لالتحاد تهدف إلى
االرتقاء بالعمل التعاوني» .إلى ذلك ،أعلن االتحاد
فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة ،النتخاب
مجلس جديد ،داعيا الجمعيات التعاونية الراغبة
ً
في الترشح إلى التقدم إلى االتحاد اعتبارا من أمس
م ــدة  10أي ــام تنتهي فــي  5مــايــو الـمـقـبــل ،شريطة
تسليم أصل الكتاب إلى مقر االتحاد في حولي.

شكرها وتقديرها لكل الهيئات
والمؤسسات والشركات على
دع ـم ـه ــا ال ـ ـمـ ــادي واإلن ـس ــان ــي
لهذا المركز الذي يعد مؤسسة
كويتية مستقلة غـيــر ربحية
ت ـس ـت ـهــدف ت ـق ــدي ــم ال ـخ ــدم ــات
ال ـم ـت ـك ــام ـل ــة ل ـل ـف ـئ ــة ال ـع ـم ــري ــة
 21ع ــام ــا ف ـمــا فـ ــوق م ــن ذوي
االحتياجات ومساعدتهم على
ت ـطــويــر م ـه ــارات ـه ــم ودم ـج ـهــم
مجتمعيا.

استقبل محافظ العاصمة
الشيخ طالل الخالد ،في مكتبه
بديوان عام المحافظة ،وفد
قطاع السياحة في وزارة
اإلعالم ،برئاسة الوكيل
المساعد للقطاع يوسف
مصطفى ،في إطار اهتمام
المحافظ بمتابعة مستجدات
مشروع تطوير قرية "يوم
البحار التراثية" .وطالب الخالد
"بتنفيذ الخطط التطويرية
ً
للقرية ،خصوصا أنها
أصبحت أحد أهم مراكز الجذب
ً
السياحي في الكويت" ،مشيرا
إلى أن "المحافظة تتطلع إلى
تنفيذ المشروع التطويري
للقرية ،بحيث تتوافر
فيها الخدمات األساسية
والحضارية الجاذبة للسياحة
ومقاه وألعاب
من مطاعم
ٍ
لألطفال ومرافق عامة على
راق وحضاري تخدم
مستوى ٍ
كل شرائح الزوار".

ةديرجلا
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 5نواب لنشر نتائج االنتخابات بالجريدة الرسمية

ً
خالل أسبوع من إعالنها حرصا على نزاهتها

لمزيد من
الضمانات
والحماية
وللحق
الدستوري
ولحماية
نزاهة العملية
االنتخابية
وشفافية
نتائجها

عبدالله الرومي

عادل الدمخي

قـ ــدم الـ ـن ــواب ع ـ ــادل ال ــدم ـخ ــي ،وع ـبــدال ـلــه
الـ ــرومـ ــي ،وعـ ــدنـ ــان ع ـب ــدال ـص ـم ــد ،وشـعـيــب
ً
الـ ـم ــوي ــزري ،وريـ ـ ــاض ال ـعــدســانــي اق ـت ــراح ــا
ب ـق ــان ــون ب ــإض ــاف ــة م ـ ــادة ج ــدي ــدة ب ــرق ــم "39
مكرر" إلى القانون رقم  35لسنة  1962بشأن
انتخابات أعضاء مجلس األمة.
وتـضـمــن االق ـت ــراح أن تـنــص ال ـمــادة على
أن "تنشر نتائج االنـتـخــاب التفصيلية في
الجريدة الرسمية خالل سبعة أيام من إعالن
نتيجة االنتخاب وفق الجدول المرفق بهذا
القانون".
وقالت المذكرة اإليضاحية" :لما كان حق
االنـتـخــاب هــو حــق دس ـتــوري أصـيــل نصت

المعاش
المويزري :صرف ربع صافي ً
التقاعدي بما ال يجاوز  ٢٨شهرا
تقدم النائب شعيب الـمــويــزري باقتراح بقانون بتعديل المادة
الخامسة من القانون رقم  10لسنة  2019بشأن تعديل بعض أحكام
قانون التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانون رقم
 61لسنة  ،1976والقانون رقم  110لسنة  2014بتقرير مكافأة مالية
للخاضعين لقانون التأمينات االجتماعية وقانون معاشات ومكافآت
التقاعد للعسكريين عند انتهاء االشتراك.
ونص االقتراح على أن "يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون
رق ــم  10لسنة  2019الـمـشــار إلـيــه الـنــص اآلت ــي :تـضــاف إل ــى قــانــون
التأمينات االجتماعية المشار إليه مادة جديدة برقم  112مكررا نصها:
يـجــوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صــرف ربــع صافي
المعاش التقاعدي بما ال يجاوز المستحق له عن ثمانية وعشرين
شهرا مقدما ،على أن يكون السداد بقسط شهري بواقع  60دينارا لمن
ال تزيد صافي معاشاتهم عن  1000دينار ،وما يزيد عن ذلك يتم خصم
 5%من صافي المعاش ،ويكون لمرة واحدة طوال الحياة ،واستثناء
من ذلك يجوز طلب الصرف مقدما مرة أخرى في حدود ما يكون قد
تبقى من الحد األقصى المشار إليه ،وتسقط باقي األقساط التي لم
يتم سدادها عند وفاة المقترض".

عدنان عبدالصمد

عليه ال ـم ــادة  80م ــن الــدس ـتــور ،ولـمــا كانت
التجربة الديمقراطية الكويتية تجربة رائدة
فــي العالم الـعــربــي ،ولما كــان الـبــاب الثاني
الـخــاص بــالـجــداول االنتخابية ينص على
نشر كل ما يطرأ على الـجــداول االنتخابية
بالجريدة الرسمية ،ولما كان نشر تفاصيل
نتائج العملية االنتخابية ال يقل أهمية عن
نشر ما يطرأ على الـجــداول االنتخابية من
تغيير.
ولـمــزيــد مــن الـضـمــانــات والـحـمــايــة لهذا
ً
الـحــق الــدسـتــوري وتـلــك الـتـجــربــة ،وحــرصــا
عـلــى نــزاهــة العملية االنـتـخــابـيــة وشفافية
نتائجها ،جاء هذا االقتراح بقانون بإضافة

رياض العدساني

مادة جديدة تتضمن نشر النتائج االنتخابية
بالجريدة الرسمية وفق جدول يحتوي على
اسم المرشح والعدد اإلجمالي الذي حصل
عـلـيــه ،واألصـ ـ ــوات ال ـتــي حـصــل عـلـيـهــا بكل
منطقة مقسمة إلــى ذك ــور وإن ــاث ،مــع بيان
الترتيب الذي حصل عليه المرشح".
ً
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،وجـ ــه ال ــدم ـخ ــي سـ ــؤاال
ً
بــرلـمــانـيــا إل ــى وزي ــر الـتــربـيــة وزي ــر التعليم
ال ـعــالــي حــامــد ال ـع ــازم ــي ،طـلــب إجــاب ـتــه عن
اآلتــي :هل يوجد رؤســاء أقسام يصرف لهم
بدل توجيه؟ ولماذا ال يتم صرف هذا البدل
لجميع رؤسـ ــاء األق ـس ــام؟ وه ــل مــن الـعــدالــة
الصرف لمن رفع قضية وعدم الصرف للبقية؟
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البابطين يسأل الحجرف
عن تضخم أرصدة «الكويتية»
تـ ـق ــدم ال ـن ــائ ــب ع ـب ــدال ــوه ــاب
ال ـب ــاب ـط ـي ــن بـ ـس ــؤال إل ـ ــى وزي ــر
المالية نايف الحجرف ،بشأن
ت ـ ـض ـ ـخـ ــم وحـ ـ ـ ـج ـ ـ ــز األرص ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
المالية لشركة الخطوط الجوية
الكويتية ،وتراكمها لــدى أحد
ال ـب ـن ــوك األج ـن ـب ـيــة ف ــي ال ـه ـنــد،
وعدم تحويلها للمركز الرئيسي
منذ فبراير .٢٠١٧
وق ــال الـبــابـطـيــن ،ف ــي مقدمة
سؤاله" ،نمى إلى علمي تضخم
وحجز األرصــدة المالية لشركة
ال ـخ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة،
وتــراك ـم ـهــا ل ــدى بـنــك سـتــانــدرد
تشاترد في إقليم الهند (بومباي
 دك ــا) ،وعــدم تحويلها للمركزالرئيسي فــي حسابات الشركة
الـجــاريــة ل ــدى الـبـنــوك المحلية
للفترة الزمنية من  1فبراير ۲۰۱۷
حتى تاريخ ورود هذا السؤال".
وطلب تزويده بحجم المبلغ
المحتجز لــدى البنك المذكور،
واإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـت ــي ات ـخــذت ـهــا
ال ـ ـشـ ــركـ ــة ضـ ـ ــد ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ل ـح ـفــظ
ح ـق ــوق ـه ــا ،واإلف ـ ـ ـ ـ ــراج عـ ــن تـلــك
المبالغ ،متسائال" :هــل أوقفت
الشركة تعاملها مع البنك؟ وهل
أوق ـفــت إيـ ــداع إي ــرادات ـه ــا لــديــه،
خصوصا أن البنك جمد أموال
الشركة فترة طويلة؟".

عبدالوهاب البابطين

وتـ ـ ــابـ ـ ــع" :ه ـ ـ ــل ت ـ ــأث ـ ــرت ت ـلــك
األرص ـ ـ ـ ـ ــدة ن ـت ـي ـج ــة ان ـخ ـف ــاض
أس ـ ـعـ ــار الـ ـعـ ـم ــات ،خ ـصــوصــا
أن ال ــروبـ ـي ــة ال ـه ـن ــدي ــة وال ـت ـكــا
ال ـب ـن ـغ ــادش ـي ــة ه ـب ـطــت ألدن ــى
م ـس ـتــويــات ـهــا خـ ــال ال ـس ـن ــوات
ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة ۲۰۱۸ - ۲۰۱۷؟ إذا
كانت اإلجابة باإليجاب يرجى
ت ــزوي ــدي ب ـح ـجــم خ ـســائــر تلك
األرصدة".
واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :مـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــام
األس ــاسـ ـي ــة ل ـم ـســاعــد الــرئ ـيــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـ ـلـ ـش ــؤون ال ـمــال ـيــة
الحفاظ على أموال الشركة".

الفضالة لحصر تقديم المعامالت بأصحاب العالقة
تقدم النائب يوسف الفضالة باقتراح
بـقــانــون بـشــأن حصر تقديم المعامالت
الـخــاصــة بــالـمــواطـنـيــن ألي مــن الجهات
الحكومية.
ونص االقتراح ،في مادته االولى ،على
أن "تقدم المعامالت والطلبات الخاصة
بــال ـمــواط ـن ـيــن أو ال ــواف ــدي ــن الـ ــى أي من
الجهات الحكومية مــن صاحب العالقة
شخصيا أو من يمثله ،ويحظر على أي
من الموظفين والعاملين في هذه الجهات
ويـقــع تحت طائلة المسؤولية قـبــول أو
استالم المعامالت أو الطلبات إال بالطريق
المحدد".
وقالت المادة الثانية" :يقصد بالجهات
الحكومية الــوزارات والهيئات واألجهزة
وال ـمــؤس ـســات ال ـعــامــة وال ـش ــرك ــات الـتــي
تخضع لرقابة ديوان المحاسبة ،ويصدر
مجلس ال ــوزراء قواعد وإج ــراء ات تقديم

وقـ ـب ــول واس ـ ـتـ ــام ال ـم ـع ــام ــات ف ــي ه ــذه
الجهات".
وجــاء في المذكرة اإليضاحية" :لمنع
بعض الممارسات التي تتعلق بتقديم
معامالت وقبولها في الجهات الحكومية
األمر الذي أصبح يشكل ظاهرة مؤرقة في
إدارات الدولة إذا انتشرت بعض الظواهر
المتعلقة بتقديم المعامالت وبيع وشراء
الـمـعــامــات والـتــوســط فيها والمتاجرة
فـيـهــا بـشـكــل ي ـخــالــف ال ـقــوان ـيــن أحـيــانــا
وقــواعــد العدالة والـمـســاواة ويــؤثــر على
قوة ومتانة الجهاز الحكومي".
وأضـ ــافـ ــت" :ل ــذل ــك جـ ــاء هـ ــذا ال ـق ــان ــون
بهدف التقليل أو التخفيف أو منع هذا
ال ـظــواهــر ،حـيــث ج ــاء فــي ال ـم ــادة األول ــى
بالمبدأ الذي يجب أن يسود ،وهو يتعلق
بتقديم الـمـعــامــات والـطـلـبــات الخاصة
بــال ـمــواط ـن ـيــن أو ال ــواف ــدي ــن الـ ــى أي من

الجهات الحكومية مــن صاحب العالقة
شخصيا أو من يمثله".
وتابعت" :ويحظر في الوقت نفسه على
أي من الموظفين والعاملين في الجهات
الحكومية ويقع تحت طائلة المسؤولية
قبول أو استالم المعامالت أو الطلبات إال
بالطريق المحدد في هذا القانون".
وق ــدم الـفـضــالــة اق ـتــراحــا بـقــانــون اخــر
بشأن نقل جميع السفارات والقنصليات
خارج المناطق السكنية نص على :يحظر
على وزارة الخارجية الموافقة ألي دولة
تتخذ احد منازل المناطق السكنية مقرا
للسفارة او قنصلية تابعة لها.
وتـخـصــص وزارة الـخــارجـيــة أراض ــي
خــاصــة لـكــل الـ ــدول كـمـقــر لـلـسـفــارة بعد
استكمال اإلجراءات مع الجهات المعنية
لتكون منطقة دبلوماسية خارج المناطق
السكنية.

يوسف الفضالة

برلمانيات
سلة برلمانية
المرداس« :األبحاث»
صرح علمي يتراجع!

أكد النائب نايف املرداس
أن "معهد األبحاث صرح
علمي مهم ،ووزير التربية
وزير التعليم العالي
د .حامد العازمي اليوم أمام
مسؤولية النهوض بأدائه،
بعد أن أصيب املعهد بحالة
من التراجع ،وتسربت اعداد
كبيرة من موظفيه ،خصوصا
العلميني منهم" .وقال إن معهد
األبحاث اليوم أحد االمثلة
الصارخة لوضع العراقيل
امام الطاقات الشبابية،
ومازال يوجد فيه مدراء مراكز
لم يتزحزوا من منصبهم
لسنوات طويلة ،بعضهم
وصل إلى اكثر من  16سنة،
علما أن االدارة في االماكن
العلمية ال تتجاوز  4سنوات.

السبيعي يوجه  5أسئلة
إلى الحجرف

وجه النائب الحميدي
السبيعي  5أسئلة إلى وزير
املالية نايف الحجرف،
تناول فيها السيرة الذاتية
ألعضاء مجلس إدارة الهيئة
العامة لالستثمار ،وشاغلي
الوظائف اإلشرافية فيها،
وتعيينات الوافدين ،واللوائح
اإلدارية واملالية ونظام
شؤون املوظفني املعمول به
في الهيئة ،كما تناول بعض
القرارات اإلدارية في شركة
الخطوط الجوية الكويتية
وانخفاض معدالت أرباحها.
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الجارالله :مسؤوليتنا اإلنسانية تحتم علينا مواجهة آثار الكوارث
ةديرجلا
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الساير :نشعر بالفخر لما تقدمه الكويت من مساعدات إغاثية
عادل سامي

أكد نائب وزير الخارجية خالد
الجارالله أن الكويت تسعى ،من
مـنـطـلــق م ـســؤول ـيــات ـهــا الــديـنـيــة
واألخالقية واإلنسانية ،إلى العمل
بكل جهد لمواجهة آثار الكوارث
اإلنسانية بالعالم ،السيما التي
وقعت في اإلقليم العربي.
وقال الجارالله ،خالل كلمة له
ً
صباح أمس ،ممثال لنائب رئيس
مجلس ال ــوزراء وزيــر الخارجية
الشيخ صباح الخالد ،في افتتاح
االجتماع إن الكويت استضافت
ع ـ ــددا م ــن م ــؤت ـم ــرات الـمــانـحـيــن
وشاركت في رئاسة عدد آخر منها

وساهمت في تقديم المساعدات
ّ
السخية ،التي أطلقت
اإلنسانية
معها األمم المتحدة على الكويت
ً
م ــرك ــزا لـلـعـمــل اإلن ـس ــان ــي وعـلــى
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ً
صـ ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد ق ـ ــائ ـ ــدا لـلـعـمــل
ً
اإلنـ ـس ــان ــي ،ان ـط ــاق ــا م ــن عملها
فــي إطــار مــا تؤمن بــه مــن ثوابت
راس ـخــة وم ـبــادئ فــي مـجــال دعــم
وتعزيز العمل اإلنساني العالمي.
وأش ـ ــار إل ــى «أن ـن ــا نـعـيــش في
مـحـيــط ج ـغــرافــي ضـمــت ح ــدوده
صراعات ونزاعات قتلت ّ
ودمرت
ّ
ّ
وشردت ،فشكلت بتبعاتها كوارث

تحديات كبيرة أمام العمل اإلنساني
أكد الساير أن ما تقدمه المنظمة العربية للهالل
األحمر والصليب األحمر في دعم العمل اإلغاثي
ً
واإلن ـســانــي يــأتــي إدراك ـ ــا لـمـقــومــات ذل ــك العمل،
وقـيــامـهــا ب ــدوره ــا ضـمــن الـمـنـظـمــات اإلنـســانـيــة
التي حملت على عاتقها خدمة المتضررين جراء

الكوارث الطبيعية أو مــن صنع اإلنسان .وذكر أن
أمام العمل اإلنساني تحديات كبيرة تفرض عليه
أن يكون أكثر سرعة ،ليس فقط لمواجهة الكوارث،
ولكن للحد من وقوعها ،وذلــك باتخاذ إجــراءات
ُ
َ
تحد منها وتقلل من آثارها.

إنسانية غير مسبوقة في عالمنا
ال ـم ـع ــاص ــر ع ـم ـلــت م ـع ـهــا ال ـ ــدول
والمنظمات الدولية واإلقليمية
ل ـت ـفــادي آث ــاره ــا ول ـجــم تبعاتها
ورفـ ــع م ـعــانــاة اإلنـ ـس ــان ف ــي هــذا
المحيط».

مواجهة الكوارث
وأشـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـجـ ــارال ـ ـلـ ــه بـ ــالـ ــدور
ال ــذي تـقــوم بــه مــؤسـســات الهالل
وال ـص ـل ـي ــب األح ـ ـمـ ــر ،مـ ــؤكـ ــدا أن
ً
ً
«ل ـه ــذه ال ـمــؤس ـســات دورا بـ ــارزا
فــي مواجهة هــذه ال ـكــوارث ،فلقد
اجتهدتم في مواجهتها وعملتم
ّ
على التخفيف من آثارها فشكلتم
وحكوماتكم خلية عمل ساهمت
ف ــي إيـ ـ ـ ــواء ال ـم ـش ــردي ــن وإطـ ـع ــام
الـجــائـعـيــن وإغ ــاث ــة الـمـنـكــوبـيــن،
األم ـ ــر ال ـ ــذي س ــاه ــم ف ــي تخفيف
وطـ ــأة تـلــك الـ ـك ــوارث اإلنـســانـيــة،
وهو الــدور الــذي سجل له العالم
ال ـت ـق ــدي ــر والـ ـثـ ـن ــاء ،وم ـم ــا يــدعــو
إلــى األســى أن ال بارقة أمــل تلوح
فــي األف ــق النحسار تلك األزم ــات
والصراعات ،وال دالالت على لجم

تصاعد حدة الكوارث اإلنسانية،
األمر الذي يؤكد استمرار التطلع
إلى جهودكم ّ
الخيرة ومساعيكم
النبيلة».
وقال الجارالله إن هذا االجتماع
ّ
يحظى بأهمية بالغة ،إذ يشكل
فـ ــرصـ ــة ل ـب ـح ــث م ـ ــا ت ـ ــم إن ـ ـجـ ــازه
والتشاور حــول تنسيق الجهود
للفترة المقبلة.

دعم إنساني
من جانبه ،عبر رئيس مجلس
إدارة جمع ـ ـي ـ ــة الهـ ـ ــالل األحـ ـمـ ـ ـ ــر
د .هالل الساير عن خالص تعازيه
وصادق مواساتنه ألسر وضحايا
االن ـ ـف ـ ـج ـ ــارات ال ـ ـتـ ــي اس ـت ـه ــدف ــت
كـ ـن ــائ ــس وفـ ـ ـن ـ ــادق وم ـ ــراف ـ ــق فــي
العاصمة السريالنكية كولومبو،
أمس األول.
وأكد الساير أن الجمعية على
أتـ ــم االسـ ـتـ ـع ــداد ل ـت ـقــديــم جـمـيــع
أوجــه الــدعــم االنساني واالغــاثــي
من خالل التعاون والتنسيق مع
شركاء العمل اإلنساني للمساعدة
فــي تخفيف مـعــا نــاة المصابين

«الجهاز المركزي»« :البدون» يحصلون على حقوقهم
الفضالة بحث مع مفوضية الالجئين تعزيز التعاون

●

محمد الشرهان

بحث رئيس الجهاز المركزي
لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة
غير قانونية صالح الفضالة ،مع
رئيس مكتب المفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
في الكويت سامر حدادين تعزيز
ً
ال ـت ـعــاون ،مـبـيـنــا جـهــود الكويت
ل ـحــل قـضـيــة الـمـقـيـمـيــن ب ـصــورة
غير قانونية.
وأوضـ ـ ـ ــح الـ ـجـ ـه ــاز ،فـ ــي ب ـيــان
صحافي ،أمس ،أن االجتماع يأتي
ف ــي إطـ ــار االج ـت ـم ــاع ــات ال ــدوري ــة
مــع ممثلي المنظمات الحقوقية
ً
والدولية تعبيرا عن انفتاح الجهاز

ل ـل ـت ــواص ــل مــع ت ـلــك ال ـم ـن ـظ ـمــات،
والـ ـعـ ـم ــل ف ــي ج ــو م ــن ال ــوض ــوح
والـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة .وأش ـ ـ ـ ــاد ال ـف ـضــالــة
خ ــال االج ـت ـمــاع بــالـجـهــود التي
يقوم بها برنامج األمــم المتحدة
لشؤون الالجئين على المستوى
ً
الـعــالـمــي ش ــارح ــا ال ـج ـهــود الـتــي
تبذلها الكويت من أجل حل قضية
المقيمين بصورة غير قانونية.
واط ـ ـ ـلـ ـ ــع ح ـ ـ ـ ــدادي ـ ـ ـ ــن والـ ـ ــوفـ ـ ــد
الـمــرافــق لــه خــال االجـتـمــاع على
كــل الـخــدمــات والتسهيالت التي
تـقــدمـهــا ال ــدول ــة لـفـئــة المقيمين
بصورة غير قانونية والتي شملها
القانون ( )2011/409وفي مقدمتها
مجانية العالج والتعليم وتنظيم

ً
الفضالة مستقبال حدادين
إصــدار شهادات الميالد والوفاة
والـ ـ ـ ـ ــزواج وال ـ ـطـ ــاق إض ــاف ــة إل ــى
استخراج رخص القيادة.

وأوض ـ ــح ال ـف ـضــالــة ل ـلــوفــد أن
هــذه الفئة معفاة من كل الرسوم
الصحية كما ا نـهــا تمنح بطاقة

ت ـم ــوي ـن ـي ــة أس ـ ـ ــوة بــال ـمــواط ـن ـيــن
الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن ،م ـ ـش ـ ــددا عـ ـل ــى ان
التجنيس حق سيادي للدولة.

الجارالله والساير خالل افتتاح االجتماع الـ 44للمنظمة العربية للهالل والصليب األحمر
وال ـج ــرح ــى وال ـم ـت ـضــرريــن ج ــراء
الحادث اإلرهابي.
َ
وق ـ ـ ـ ـ ــال إن ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت تـ ـشـ ـع ــر
بالفخر واالعـتــزاز لما تقدمه من
المساعدات اإلنسانية واإلغاثية
للدول التي تتعرض للكوارث أو
م ــن ص ـنــع اإلنـ ـس ــان بـتــوجـيـهــات
سامية من قائد العمل اإلنساني
سمو أمير الـبــاد الشيخ صباح
االح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـف ـ ـخـ ــري
للجمع ــية.

وأش ــار إل ــى أن ه ــذا االجـتـمــاع
ي ــأت ــي وس ـ ــط ظ ـ ــروف م ــأس ــاوي ــة
تمر بها المنطقة العربية في ظل
أزم ــات وك ــوارث إقليمية ودولية
َ
تتطلب تظافر الجهود والتنسيق
لـمــواجـهــة تــداعـيــاتـهــا اإلنسانية
لتخفيف ال ـعــبء عـلــى الضحايا
والمنكوبين.
وأك ـ ـ ــد أه ـم ـي ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون بـيــن
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات ال ـت ــي
ُ
ت ـع ـن ــى ب ــال ـع ـم ــل اإلنـ ـس ــان ــي بـمــا

يخدم الشعوب العربية ،السيما
فــي الــوضــع ال ــراه ــن وم ــا تـمــر به
ال ـم ـن ـط ـقــة مـ ــن نـ ــزاعـ ــات أس ـف ــرت
ع ــن أعـ ــداد كـبـيــرة م ــن الـنــازحـيــن
والــاجـئـيــن .ودع ــا إلــى مضاعفة
ال ـ ـج ـ ـهـ ــود ل ـت ـخ ـف ـي ــف ح ـ ـ ــدة ت ـلــك
الكوارث اإلنسانية التي يمر بها
ع ــدد مــن ال ــدول الـعــربـيــة ،نتيجة
الـ ـن ــزاع ــات ،م ــن خـ ــال الـتـنـسـيــق
والتشاور في نطاق المنظمة ،مع
مكونات الحركة الدولية.

«لوياك» :اتفاقية مع «دسمان ثنائية اللغة»
●

فهد الرمضان

َّ
وقـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــت مـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة لـ ـ ــويـ ـ ــاك
وأكاديمية لوياك للفنون األدائية
(الب ــا) مــذكــرة تـفــاهــم مــع مــدرســة
دس ـ ـم ـ ــان ثـ ـن ــائـ ـي ــة الـ ـلـ ـغ ــة ب ـم ـقــر
المؤسسة فــي المدرسة القبلية،
ب ـح ـضــور رئ ـي ـســة مـجـلــس إدارة
«لـ ــويـ ــاك» ف ــارع ــة ال ـس ـق ــاف ،وعــن
مدرسة دسمان الرئيس التنفيذي
عادل الصانع .وسيعمل الطرفان،
بموجب هذه االتفاقية ،على تعزيز
ال ـم ـشــاركــة الـفـعــالــة م ــع خــريـجــي
مـ ــدرسـ ــة دس ـ ـمـ ــان وط ــابـ ـه ــا فــي
برامج «لوياك» و«البا» المختلفة،
وب ـ ــرام ـ ــج الـ ـتـ ـط ــوع فـ ــي ال ـخ ــدم ــة
المجتمعية ،لترسيخ عدة مفاهيم
وق ـي ــم لـ ــدى ال ـش ـب ــاب ،كــال ـت ـعــاون
وا ل ـســام والتمكين والمساهمة
والمحبة وااللتزام والوعي.

جانب من توقيع االتفاقية
من جانبه ،أعــرب الصانع عن
سـعــادتــه بــالـتـعــاون مــع «لــويــاك»
و«الب ـ ـ ـ ـ ــا» ف ـ ــي ت ــدشـ ـي ــن وإن ـ ـجـ ــاز
بــرامـجـهـمــا مــع مــدرســة دسـمــان،
م ــوضـ ـح ــا أن «ل ـ ـ ــوي ـ ـ ــاك» ق ــدم ــت
مـجـمــوعــة مـتـنــوعــة م ــن الـبــرامــج
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وال ـت ـث ـق ـي ـف ـيــة ال ـتــي
تهدف إلى تنمية معارف الطالب
وتزويدهم بخبرات جديدة.

فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،أكـ ـ ــدت
السقاف أن المؤسسة تعد مركزا
أساسيا وفاعال قادرا على تمكين
ال ـش ـب ــاب م ــن ال ـق ـي ــام بـ ــأدوارهـ ــم
الحقيقية في بناء مجتمعاتهم،
وأن «لوياك» هي واحة إلنجازاتهم
الحقيقية.

ً
«التربية» تتسلم كشوفات «اإلشرافية» قريبا
المقصيد :وضع استراتيجية تربوية لسد فراغ الطلبة
●

فهد الرمضان

أكد الوكيل المساعد للتعليم العام باإلنابة
في وزارة التربية فهد الغيص استمرار تطبيق
قرار تدوير مديري مدارس المرحلة الثانوية
فــي اخـتـبــارات نهاية الـعــام الــدراســي ،مشيرا
ً
ً
ً
إلى أن ذلك ليس قرارا جديدا ،إذ كان معموال
به في السابق من خالل لجان يتم نقلها من
مكان إلى آخر.

وحــول الوظائف اإلشــرافـيــةّ ،بين الغيص
ً
أن الــوزارة ستتسلم قريبا جميع الكشوفات
من المناطق التعليمية ،ثم ستقوم بالتدقيق
ً
عليها وفرزها ،الفتا إلى أن موعد اختبارات
تلك الوظائف يتحدد فور االنتهاء من مراجعة
ج ـم ـيــع ال ـك ـش ــوف ــات ،والـ ـت ــأك ــد م ــن اس ـت ـي ـفــاء
المتقدمين للشروط.
من جهة أخرى ،شدد وكيل الوزارة للتنمية
الـتــربــويــة واألنـشـطــة فيصل المقصيد ،على

«إعانة المرضى» :أنفقنا 6
ماليين دينار خالل 2018
أطلقت حملتها الجديدة «صدقاتكم أجر وعافية»
● عادل سامي
أكد رئيس مجلس إدارة جمعيـ ـ ــة صن ـ ــدوق إعان ـ ــة المرضى
د .محمد الشرهان ،أن الجمعية استطاعت تقديم مساعدات لـ10
آالف و 147حالة مرضية في العام الماضي ،بكلفة بلغت خمسة
ماليين و 984ألف دينار ،تنوعت بين أدوية وأجهزة طبية غالية
الثمن ،إلى جانب المساهمة في تكاليف مصاريف العالج داخل
الكويت وخارجها وتركيب سماعات طبية وعــاج عقم وزراعــة
نخاع ومستلزمات طبية وكفالة أ ســر مرضى أقعدهم المرض
عن طلب الرزق.
وأض ــاف ال ـشــرهــان ،فــي كلمة لــه صـبــاح أم ــس خ ــال المؤتمر
الصحافي ،الذي عقد بمقر الجمعية بمنطقة الصباح الصحية،
بـمـنــاسـبــة ان ـط ــاق الـحـمـلــة الــرمـضــانـيــة ال ـجــديــدة تـحــت شـعــار
«صدقاتكم أجر وعافية» ،أن الجمعية تمكنت ،على مدار 40عاما،
ً
من تحقيق انجازات وتسجيل نجاحات منقطعة النظير ،موضحا
أن الجمعية نـفــذت  139مشروعا خارجيا فــي  21دول ــة لخدمة
ا لـجــر حــى وا لـمــر ضــى والمصابين زادت تكلفتها على المليون
و 223ألف دينار.

«الطبية» لمنح
األطباء «الممتازة»
طـ ــالـ ــب رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـع ـيــة
ال ـط ـب ـي ــة د .أح ـ ـمـ ــد ال ـع ـن ــزي
وزارة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة ب ــإ نـ ـص ــاف
األطباء بمنح مكافآت االعمال
ال ـم ـم ـتــازة ،وإعـ ـط ــاء الــرئـيــس
الفني المباشر لألقسام الفنية
ص ــاح ـي ــات الـ ـ ــرأي ال ـن ـهــائــي
بمنح الـمـكــافــآت ،واعتمادها
ف ـقــط م ــن ال ـم ــدي ــري ــن ،بحيث
تـ ـعـ ـتـ ـم ــد مـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــآت االطـ ـ ـب ـ ــاء
العاملين بالمستشفيات التي
يدونها الرئيس المباشر من
مــديــري المستشفيات ،وذلــك
تجنبا لتظلمات االطباء كما
حصل العام الماضي.

أهمية األنشطة التربوية في الميدان التربوي،
ً
مؤكدا أن تنظيمها بالشكل الصحيح ينعكس
على نفوس المتعلمين ،ويقضي على كل أنواع
المشاكل الطالبية داخل المدارس.
وكشف المقصيد ،في تصريح أمــس على
هــامــش حـضــوره الحفل الختامي لألنشطة
المدرسية في منطقة األحمدي التعليمية ،عن
استراتيجة وضعها القطاع لسد فراغ الطلبة
بما يعود عليهم بالنفع العام.

٧
«التمييز» ترفض معادلة شهادات ضباط «سعد العبدالله»
خريجي مصر لعدم اعتراف «التعليم العالي»

مرافعة

أكدت أن االعتماد حق أصيل للوزارة والقضاء ال يراقب إال انحراف قراراتها

حسين العبدالله

ةديرجلا
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حسين العبدالله

في حكم قضائي بارز ،أكدت
محكمة التمييز اإلدارية،
برئاسة المستشار محمد
الرفاعي ،أن معادلة
الشهادات العلمية األجنبية
من األمور الفنية البحتة التي
يصدر بها قرار من لجنة
معادلة الشهادات العلمية.

أكدت محكمة التمييز اإلدارية
أن رق ــاب ــة ال ـق ـضــاء اإلداري تقف
ع ـنــد ح ــده ــا ال ـط ـب ـي ـعــي ف ــي وزن
قرار اللجنة المطعون فيه بميزان
القانون في ضوء صحيح واقعة،
بما ليس فيه تغول على سلطة
اإلدارة بأجهزتها الفنية ،طالما
لــم يثبت مــن األوراق أن قــرارهــا
في هذا الشأن جاء مشوبا بعيب
إس ـ ـ ــاءة اس ـت ـع ـم ــال ال ـس ـل ـط ــة أو
االنحراف بها عن غايتها.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت «ال ـ ـت ـ ـم ـ ـي ـ ـيـ ــز» ،فــي
حكمها برفض معادلة الدرجات
الـتــي حـصــل عليها أح ــد الطلبة
الـخــريـجـيــن م ــن أكــادي ـم ـيــة سعد
ال ـع ـبــدال ـلــه ل ـل ـع ـلــوم األم ـن ـي ــة مــع
إحدى الجامعات المصرية ،بعد
رف ـ ــض وزارة ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي
معادلة تلك الشهادة العتبارات
فنية ،أن نظام معادلة الشهادات
ال ـع ـل ـم ـيــة االج ـن ـب ـيــة ت ـخ ـتــص به
قانونا األجهزة اإلداريــة والفنية
الــوط ـن ـيــة ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى ش ــؤون
التعليم الـعــالــي بــالـكــويــت ،وفــق
ال ـت ـن ـظ ـيــم الـ ـق ــان ــون ــي واإلداري
ال ـم ـع ـم ــول ب ــه ل ــدي ـه ــا ،واألسـ ــس
وال ـض ــواب ــط ال ـم ـقــررة بــال ـقــرارات
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ال ـ ـصـ ــادرة ف ــي ه ــذا
الشأن.

الحقوق
وأف ــادت المحكمة بــأن الطعن
أق ـيــم عـلــى أس ـب ــاب مـنـهــا الـخـطــأ
ف ــي ت ـط ـب ـيــق الـ ـق ــان ــون وال ـف ـس ــاد
فـ ــي االس ـ ـ ـتـ ـ ــدالل وال ـ ـق ـ ـصـ ــور فــي
الـتـسـبـيــب ع ـلــى س ـنــد م ــن ال ـقــول
ان ــه ســايــر الـحـكــم االب ـت ــدائ ــي في
ق ـض ــائ ــه ب ــرف ــض الـ ــدعـ ــوى عـلــى
مـ ــا خ ـل ــص الـ ـي ــه ال ـح ـك ــم مـ ــن أن
ال ـش ـه ــادة م ـحــل الـ ـن ــزاع صـ ــادرة
مــن المجلس األعـلــى للجامعات
في مصر ،وتفيد بمعادلة درجة
ب ـك ــال ــوري ــوس ال ـع ـلــوم الـشــرطـيــة
الـ ـح ــاص ــل ع ـل ـي ـه ــا الـ ـط ــاع ــن فــي
أكاديمية سعد العبدالله للعلوم
االم ـن ـي ــة ب ــال ـك ــوي ــت ،إض ــاف ــة الــى
المواد الدراسية التكميلية التي
اجتازها بنجاح في كلية الحقوق
جامعة طنطا ،بدرجة الليسانس
ف ـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـق ـ ــوق الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـم ـن ـح ــه
الـجــامـعــات المصرية الخاضعة
لقانون تنظيم الجامعات رقم 49
لسنة .1972

موافقة مجلس
الجامعات المصرية
للمعادلة ال يعني
االحتجاج بها في
الكويت

القضاء اإلداري
وقالت «التمييز» في حيثيات
حكمها ،إن «ه ــذا النعي م ــردود،
وذلــك من المقرر -في قضاء هذه
المحكمة -أن القضاء اإلداري ،وهو
بصدد أعمال واليته في دعــاوى
اإللغاء ،ومراقبة مشروعية القرار

االستشهاد بحاالت مماثلة
أكدت المحكمة أنه بشأن ما ابداه الطاعن من دفاع امام محكمة
الموضوع قد استشهد بحالتين( :األولى) عادلت بها لجنة المعادالت
في كلية الحقوق جامعة الكويت لطالبين بكالوريوس الحقوق في
جامعة الـكــويــت( ،والـثــانـيــة) عــادلــت فيها لجنة معادلة الشهادات
العلمية ب ــوزارة التعليم الـعــالــي لطالب اخــر بـكــالــوريــوس العلوم
التطبيقية الحاصل عليه من مملكة البحرين بدرجة البكالوريوس
في الحقوق ،وكان قرار المعادلة األول صادرا من لجنة داخلية في
ً
كلية الحقوق جامعة الكويت ال تقوم مقام اللجنة المختصة قانونا
بمعادلة الشهادات العلمية في دولــة الكويت والمشكلة في وزارة
التعليم العالي ،كما ان قــرار المعادلة الثاني برغم انــه صــادر من
لجنة المعادالت المختصة اال انه يتعلق بمؤهل اخر خالف مؤهل
الطاعن ،ومن ثم فإن القرارين اللذين استشهد بهما الطاعن كالهما
ً
ال يسعفانه في دعــواه ،ويغدو دفاعه المستند اليهما دفــاعــا غير
جوهري ليس من شأنه تغيير وجه الرأي ،فال تثريب اذن على الحكم
المطعون فيه اذا لم يفصل في تناوله لعدم جدوى ذلك ،ومن ثم يكون
النعي عليه بهذا السبب على غير اساس.

المختصم ،انما يحاكمه ويحكم
تقديره ويقسط ميزانه في ضوء
صحيح واقعه وحقيقية ما بنيت
عليه أركانه ،فإذا استظهر جادة
القرار واستقامته صحيحا على
اصــل المشروعية الـمـقــرر انحاز
إل ـي ــه ف ــأج ــازه وث ـب ـتــه ع ـلــى أصــل
صحته».
وأضافت المحكمة أن «معادلة
الشهادات العلمية األجنبية هي
مــن األمـ ــور الـفـنـيــة الـبـحـتــة التي
يصدر بها قرار من لجنة معادلة
الشهادات العلمية ،وان دور هذه
اللجنة يتمثل في تقييم المؤهل
وما يرتبط بذلك من التحقق من
مـطــابـقـتــه لـلـمـقــايـيــس الـعـلـمـيــة،
واس ـت ـي ـف ــائ ــه شـ ـ ــروط وض ــواب ــط
ال ـ ـم ـ ـعـ ــادلـ ــة بـ ــال ـ ـش ـ ـهـ ــادات ال ـت ــي
تـمـنـحـهــا جــام ـعــات ال ـكــويــت في
ضوء القواعد التنظيمية المقررة،
وان رقــابــة القضاء اإلداري تقف
ع ـنــد ح ــده ــا ال ـط ـب ـي ـعــي ف ــي وزن
قرار اللجنة المطعون فيه بميزان
القانون في ضوء صحيح واقعه،
ليس فيه تغول على سلطة اإلدارة
بأجهزتها الفنية ،طالما لم يثبت
م ــن األوراق ان ق ــراره ــا ف ــي هــذا
الشأن جاء مشوبا بعيب إساء ة
اسـتـعـمــال السلطة أو االن ـحــراف
بها عن غايتها».
ومن المقرر أيضا أن لمحكمة
ال ـم ــوض ــوع ال ـس ـل ـطــة ال ـت ــام ــة في
تحصيل فهم الواقع في الدعوى
مــن عيون أوراق ـهــا ومستنداتها
وم ـ ـ ــا ي ـ ـقـ ــدم ف ـي ـه ــا م ـ ــن ب ـي ــان ــات
وق ــرائ ــن ،ول ـه ــا ان تـسـتـنـبــط من
وق ــائ ــع الـ ــدعـ ــوى الـ ـق ــرائ ــن ال ـتــي
تعتمد عليها في تكوين عقيدتها،
واألخ ـ ــذ ب ـمــا تـطـمـئــن ال ـيــه منها
واطراح ما عداه.
وبـيـنــت المحكمة أن الـقــانــون
رق ـ ــم  29ل ـس ـنــة  1966ف ــي ش ــأن
ت ـن ـظ ـيــم «ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي» قــد
نص في المادة ( )14منه على أن
يختص المجلس األعلى للتعليم
الـعــالــي بــرســم الـسـيــاســة الـعــامــة
ل ـل ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــال ــي ،وعـ ـل ــى وج ــه
الخصوص ما يلي...3- ...2- ...1- :
 4م ـنــح الـ ــدرجـ ــات الـعـلـمـيــة،والدبلومات ،والشهادات ،وتقرير
معادلة الشهادات األجنبية ،كما
ان المرسوم رقم  164لسنة 1988
فــي ش ــأن تنظيم وزارة التعليم
العالي قد نص في المادة األولى
منه على أن تتولى وزارة التعليم
ا لـعــا لــي كــل مــا يتعلق بالتعليم
الـجــامـعــي والـتـطـبـيـقــي والـبـحــث
ال ـع ـل ـمــي ،الـ ــذي ت ـق ــوم ب ــه كـلـيــات
ومعاهد التعليم العالي.»...
ون ـ ــص ق ـ ــرار وزارة الـتـعـلـيــم
ال ـ ـعـ ــالـ ــي رق ـ ـ ــم  20ل ـس ـن ــة 2000
ا لـ ـ ـص ـ ــادر بـ ـت ــار ي ــخ 2000/3/21
ف ــي م ــادت ــه األولـ ــى عـلــى االل ـت ــزام

قصر العدل

h.alabdullah@aljarida.com

ثالث محاكم
والمحامي واحد!

رقابة القضاء
اإلداري تقف عند
حدها الطبيعي في
وزن قرار اللجنة
المطعون فيه
بميزان القانون دون
تدخل بسلطاتها
الفنية

بأسس وضوابط تقييم الشهادات
العلمية الموضحة على النحو
التالي:
 - 1ا لـمــدة الزمنية المتعارف
ع ـل ـي ـهــا وال ـم ـط ـل ــوب ــة ل ـل ـح ـصــول
عـلــى الــدرجــة العلمية المطلوب
معادلتها.
 - 2ال ـم ـت ـط ـل ـب ــات ال ــدراسـ ـي ــة
للحصول على الدرجة العلمية.
ونــص الـقــرار ال ــوزاري رقــم 39
لـسـنــة  2001ب ـشــأن إن ـشــاء إدارة
م ـعــادلــة ال ـش ـهــادات الـعـلـمـيــة في
ال ـم ــادة األول ـ ــى مـنــه عـلــى إنـشــاء
إدارة معادلة الشهادات العلمية
بوزارة التعليم العالي.
 - 1ل ـل ـت ـن ـس ـيــق مـ ــع ال ـج ـه ــات

مجلس الجامعات المصرية

أكدت المحكمة أن اعتماد مجلس الجامعات
المصرية للمعادلة ال يعني سالمة االعتماد الفتة
إلــى أن المحاجة بـصــدور قــرار رئيس المجلس
األعلى للجامعات بجمهورية مصر العربية رقم
 165بتاريخ  - 2008/12/21معدال بقراره رقم 96
بتاريخ  2010-/7/29بمعادلة درجة بكالوريوس
الـعـلــوم الـشــرطـيــة الـحــاصــل عليها الـطــاعــن من
اكاديمية سعد العبدالله للعلوم األمنية بدولة
الكويت ،باالضافة الى المقررات الدراسية التي
اجتازها بنجاح في كلية الحقوق بجامعة طنطا
بــدرجــة الـلـيـســانــس فــي الـحـقــوق الـتــي تمنحها
الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم
الجامعات رقــم  49لسنة  ،1972وحصوله على
شهادة من المجلس المذكور تفيد ذلك ،اذ ان هذه
الشهاة ال تعدو ان تكون مجرد شهادة معادلة
وليست شهادة بمنح مؤهل جامعي ،وال مراء في

أن مسألة معادلة الشهادات العلمية االجنبية هو
شأن خالص من شؤون كل دولة على حدة ،تجريه
وفق قوانينها وطبيعة نظمها التعليمية ،ومن
ثم فــإن ما يصدر من ق ــرارات معادلة الشهادات
العلمية في دولة ما ال يكون ملزما لدولة اخرى،
بــل تـكــون حجية ق ــرار الـمـعــادلــة وآث ــاره قاصرة
على الــدولــة المصدرة لــه فــا تبرحها الــى دولــة
اخ ــرى ،مــا لــم تقرر االخـيــرة ذلــك بنفسها ووفــق
قوانينها ،وعلى ذلــك فــا وجــه للمحاجة بقرار
المجلس األ عـلــى للجامعات بجمهورية مصر
العربية سالف البيان ،في مواجهة وزارة التعليم
العالي بدولة الكويت ،وإذ وافق الحكم المطعون
فيه هــذا الـنـظــر ،فــإنــه يـكــون قــد ص ــادف صحيح
حكم القانون ،ويضحي النعي عليه بهذا السبب
على غير أساس.

الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة فـ ـ ــي دولـ ـ ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
وخارجها في كل األمور المتعلقة
بمعادلة الشهادات.

اعتراف
وبينت المحكمة أن ذلــك يدل
على أن نظام معادلة الشهادات
ال ـع ـل ـم ـيــة األج ـن ـب ـيــة ت ـخ ـتــص به
قانونا األجهزة اإلداريــة والفنية
الــوط ـن ـيــة ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى ش ــؤون
التعليم الـعــالــي بــدولــة الـكــويــت،
وفق التنظيم القانوني واالداري
ال ـم ـع ـم ــول ب ــه ل ــدي ـه ــا ،واألسـ ــس
وال ـض ــواب ــط ال ـم ـقــررة بــال ـقــرارات
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ال ـ ـصـ ــادرة ف ــي ه ــذا
ال ـ ـش ـ ــأن ،ب ـح ـس ـب ــان أن م ـع ــادل ــة
الـ ـم ــؤه ــل ال ـع ـل ـم ــي «األج ـ ـن ـ ـبـ ــي»،
الــذي يحصل عليه الكويتي من
ال ـخ ــارج ،ومـعــامـلــة ه ــذا الـمــؤهــل
ب ـ ــذات م ـع ــادل ــة ال ـم ــؤه ــل الـنـظـيــر
الذي تمنحه الجامعات الكويتية
ال ي ـت ــأت ــى إال ب ــاعـ ـت ــراف ال ــدول ــة
بهذا المؤهل من خالل أجهزتها
الــوط ـن ـيــة ،ونـظـمـهــا وقــوانـيـنـهــا
المعبرة عن سيادتها ،وبما يدل
أي ـضــا عـلــى أن ن ـظــام الـمـعــادالت
إنـمــا يـتــركــز فــي اســاســه ومبناه
على فكرة وجود «مؤهل اجنبي»
يـ ـخـ ـض ــع إلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـق ـي ـي ــم
والمعادلة ،وصوال إلى قرار يحدد
مــدى جدارته بالمعادلة ،فــإذا لم
يوجد أصال هذا المؤهل العلمي
األج ـن ـبــي بــالـمـهـفــوم األكــادي ـمــي
ال ـم ـت ـع ــارف ع ـل ـيــه ت ـخ ـلــف مـنــاط
إع ـم ــال ن ـظــام ال ـم ـعــادلــة لتخلف
محله الصحيح.
وأوضحت المحكمة أن الثابت

من األوراق أن الطاعن تخرج في
أكاديمية سعد العبدالله للعلوم
األمنية بالكويت ،وحصل منها
على بكالوريوس العلوم الشرطية
عــام  ،1987ثــم التحق بــالــدراســة
ب ـك ـل ـيــة ال ـح ـق ــوق ج ــام ـع ــة طـنـطــا
بجمهورية مصر العربية ،ودرس
فيها عددا من المقررات الدراسية
في القانون دون أن يحصل منها
على درجة ليسانس الحقوق ،فإنه
ً
وال ـح ــال كــذلــك ال ي ـكــون حــاصــا
على شـهــادة علمية فــي الحقوق
م ـ ــن الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج ،ب ـ ــل عـ ـل ــى ب ـعــض
الـمـقــررات الــدراسـيــة مــن مـقــررات
كل فرقة من الفرق الدراسية األربع
في الكلية المذكورة ال تشكل في
ً
ً
مـجـمــوعـهــا مــؤهــا عـلـمـيــا ،ومــن
ثــم ال يـقــوم مـحــل صحيح لطلب
ال ـم ـع ــادل ــة ،ب ـح ـس ـبــان ال ـم ـعــادلــة
ب ــإج ــراء قــانــونــي ال ي ــرد إال على
ال ـم ــؤه ــل ال ـع ـل ـمــي ال ـ ــذي يحصل
عليه الطالب الكويتي من الخارج
بالشروط والضوابط المقررة في
هذا الشأن ،والتي حددها القرار
الـ ـ ـ ـ ــوزاري رق ـ ــم  20ل ـس ـنــة 2000
ال ـم ـش ــار الـ ـي ــه ،واخ ـص ـه ــا قـضــاء
الطالب المدة الزمنية المتعارف
ع ـل ـي ـه ــا ،وه ـ ــذه الـ ـض ــواب ــط غـيــر
متحققة فـيـمــا نــالــه الـطــاعــن في
دراسـتــه بكلية الحقوق بجامعة
طنطا ،إذ لم تنته بحصوله على
الدرجة العلمية منها .وإذ رفضت
لجنة معادلة الشهادات العلمية
بـ ــوزارة التعليم الـعــالــي معادلة
المقررات الدراسية سالفة البيان
لـهــذا السبب ،فــإن قــراراهــا يكون
قائما على سببه الصحيح المبرر
له بمنأى عن اإللغاء.

«الجنايات» :مطالبة الضابط بالتحريات ال تعطيه حق القبض على األشخاص
أكدت أنه يكون إما بجريمة مشهودة أو إذن نيابة
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار
أح ـم ــد ال ـيــاس ـيــن وع ـض ــوي ــة ال ـقــاض ـي ـيــن أك ــرم
الطويل وأحمد الصدى ببراء ة ثالثة متهمين
بعدما انتهت إلى بطالن إجراءات القبض التي
تـمــت بحقهم مــن قـبــل رج ــال الـمـبــاحــث ،الــذيــن
قدموا تحريات إلــى النيابة دون بيان تحديد
المتهم بها.
وقالت الجنايات ،في حيثيات حكمها ،والتي
أيــدت ـهــا بــذلــك مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـنــاف الـجــزائـيــة
ب ــرئ ــاس ــة ال ـم ـس ـت ـشــار ع ـبــدالــرح ـمــن ال ــدارم ــي،
وعضوية المستشارين حسن الشمري وعاصم
ً
الغايش ،إن المحكمة تشير تمهيدا لقضائها
إلــى أن مــن المقرر بنص الـمــادة  39مــن قانون
اإلجــراءات والمحاكمات الجزائية أن (الشرطة
هي الجهة اإلداريــة المكلفة حفظ النظام ومن
ً
الجرائم .وتتولى إلى جانب ذلــك ،وطبقا لهذا
القانون ،المهمات اآلتية:
ً
أوال -إج ــراء التحريات الــازمــة للكشف عن
الجرائم ومعرفة مرتكبيها وجمع كل ما يتعلق
بها من معلومات الزمة.

ً
ث ــانـ ـي ــا -ت ـن ـف ـيــذ أوامـ ـ ــر س ـل ـط ــات الـتـحـقـيــق
وال ـم ـحــاك ـمــة ف ــي ك ــل م ــا يـتـعـلــق بــالـتـحـقـيـقــات
والمحاكمات.
ً
ثــالـثــا -تولي مــن ثبت لــه مــن رجــال الشرطة
ص ـفــة ال ـم ـح ـقــق لـلـتـحـقـيــق ف ــي األح ـ ـ ــوال الـتــي
ينص فيها الـقــانــون على ذلــك وبـنــص الـمــادة
 1-45من ذات القانون أنه «لرجال الشرطة عند
قـيــامـهــم بــال ـت ـحــريــات ،أن يـسـتـعـمـلــوا وســائــل
البحث واالستقصاء التي ال تضر باألفراد وال
تقيد حرياتهم .وليس ألحد مباشرة إجراء ات
التحقيق إال إذا كانت له صفة المحقق بموجب
القانون» وبنص المادة  46من ذات القانون أن
«محاضر التحري التي يحررها رجال الشرطة
يجب عرضها على النيابة العامة أو محققي
وزارة الشرطة بحسب األحــوال للتصرف فيها
ومباشرتها ،وعلى هؤالء التأكد من استيفائها،
وال يـكــون لـهــذه المحاضر حجية فــي اإلثـبــات
أمام القضاء»،
وأضــافــت أنــه بنص ال ـمــادة  151-1مــن ذات
الـقــانــون ف ــإن «الـمـحـكـمــة تعتمد فــي اقتناعها

على األدلة المستمدة من التحقيق الذي أجرته
فــي القضية أو مــن التحقيقات ا لـســا بـقــة على
المحاكمة ،و لـهــا الحرية المطلقة فــي ترجيح
دل ـيــل عـلــى دل ـيــل وت ـكــويــن اقـتـنــاعـهــا حسبما
يوحيه إليه ضميرها».
وبينت المحكمة أن الثابت مــن األوراق أن
الـمـجـنــي عليه تـقــدم بـبــاغ إل ــى مخفر شرطة
القيروان بتعرضه لسرقة مبلغ نقدي ونظارة
مملوكين له من داخل مركبه عن طريق تحطيم
حرز (بكسر زجاجها) فتم تسجيل بالغ له بذلك
وأحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق
مـعــه ب ـســؤالــه ع ــن الــواق ـعــة وظـ ــروف ارتـكــابـهــا
وبـعــد ذل ــك أص ــدر وكـيــل الـنـيــابــة ق ــراره بطلب
تحريات الشرطة عن الواقعة ،فأرسلت الشرطة
تحرياتها إلى النيابة ،والتي انتهت فيها إلى
عدم التوصل إلى شيء يفيد التحقيق ،فأصدر
ً
وكيل النيابة قراره بحفظ التحقيق مؤقتا لعدم
معرفة الفاعل مع تكليف الشرطة بمواالة البحث
والتحري عنه ،ثم أعيد فتح التحقيق بناء على
تحريات الشرطة التي أورد فيها شاهد االثبات

الثاني تحرياته والتي
ع ـلــى أث ــره ــا ق ــام بــإلـقــاء
القبض على المتهمين األول
والثالث وعرضهما على النيابة العامة
التي باشرت استجوابهما وإحالتهما والمتهم
الـثــانــي ال ـم ـتــواري عــن األن ـظــار إلــى المحاكمة
الجزائية.
وبينت المحكمة أنه ولما كان المجني عليه
ً
عـلــى نـحــو م ــا سـلــف بـيــانــه ل ــم يـتـهــم مـعـلــومــا
بــارت ـكــاب ال ــواق ـع ــة ،وك ــان األم ــر ال ــذي أص ــدره
وكيل النيابة بعد سؤال المجني عليه لرجال
ً
الـشــرطــة كــان مـقـتـصــرا عـلــى إج ــراء التحريات
(وهي وسائل البحث واالستقصاء التي ال تضر
ً
باألفراد وال تقيد حرياتهم) عن الواقعة توصال
إلــى معرفة مرتكبها وجمع كل ما يتعلق بها
ً
من معلومات الزمة وهو أمر ال يتضمن قبضا
على أحد معلوم ألن الفاعل باألصل مجهول،
ومن ثم كان يتعين على القائم بالتحريات ان
يـعــرض محضر تحرياته على و كـيــل النيابة
للتصرف فيه حسب تقديره لما جاء به ،أما وأن

ضــابــط ال ــواق ـع ــة قد
تجاوز اإلجراءات التي
نظمها القانون بإلقاء القبض على المتهمين
األول وال ـثــالــث دون أم ــر مــن سـلـطــة التحقيق
أو ارتكابهما جريمة مشهودة حسبما عرفها
ال ـم ـش ــرع ب ـق ــان ــون اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات وال ـم ـحــاك ـمــات
ً
ال ـجــزائ ـيــة ،وم ــن ثــم ي ـكــون إجـ ــراؤه بــاطــا ومــا
ترتب عليه من إجــراء ات وإذ خلت األوراق من
دليل على صحة إسناد االتهام للمتهمين فإن
المحكمة تقضي والـحــال كذلك ببراء تهم مما
ً
اسند إليهم عمال بنص المادة  172/1من قانون
اإلجراءات والمحاكمات الجزائية.

م ـ ـ ــع اق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراب نـ ـه ــاي ــة
م ــوس ــم ق ـضــائــي وب ــداي ــة
آخ ـ ــر ج ــدي ــد ف ــي أك ـتــوبــر
المقبل تشير المعلومات
إلـ ـ ــى أن رح ـ ـ ــال ال ـ ــدوائ ـ ــر
القضائية في قصر العدل
ُ
س ــتـ ـش ــد إلـ ـ ــى مـحـكـمـتــي
ح ــول ــي ل ـن ـظ ــر ال ـق ـضــايــا
التجارية واإلدارية ،وإلى
ا ل ـج ـهــراء لنظر القضايا
الـ ـ ـج ـ ــزائـ ـ ـي ـ ــة ،مـ ـ ــع إب ـ ـقـ ــاء
القضايا المدنية وتجاري
كلي في محكمة الرقعي،
و بــا ن ـت ـقــال إدارة مجلس
الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء إل ـ ـ ـ ــى م ـن ـط ـق ــة
مشرف في مقرها الجديد.
ومـ ـث ــل ه ـ ــذا االن ـق ـس ــام
ال ـم ـث ـي ــر س ـي ـت ـض ــرر مـنــه
بـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــامـ ـ ــون
وح ــده ــم ،وذلـ ــك بالتنقل
فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم ال ـ ــواح ـ ــد إل ــى
ع ـ ــدة م ـح ــاك ــم خ ــارج ـي ــة،
لـ ـتـ ـغـ ـطـ ـي ــة واس ـ ـت ـ ـي ـ ـعـ ــاب
تشتت الدوائر القضائية
لـ ـلـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة الـ ـ ـ ــواحـ ـ ـ ــدة،
كــالـمـحـكـمــة الـكـلـيــة ،بين
ثالث محافظات مختلفة،
وت ـب ـت ـعــد ك ــل واحـ ـ ــدة عن
األخ ـ ـ ــرى ب ـم ـس ــاف ــات ،مــع
ال ــوض ــع بـعـيــن االع ـت ـبــار
االختناق الـمــروري الذي
تعيشه ش ــوارع الكويت،
بسبب إصالحات الطرق.
مـ ــا ي ـع ـن ـي ـنــي هـ ـن ــا ،أن
يـ ــراعـ ــي الـ ـق ــائـ ـم ــون عـلــى
هــذا الـقــرار ،ســواء رئيس
الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة ال ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــة ،أو
الـ ـس ــادة أع ـض ــاء مجلس
القضاء ،أو وزارة العدل،
أو شـ ــار ك ـ ـت ـ ـهـ ــم ج ـم ـع ـيــة
المحامين في هذا القرار،
حجم الضرر الذي سيقع
عـلــى الـمـحــامـيــن ،نتيجة
حـ ـ ــالـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ـش ـ ـتـ ــت ال ـ ـتـ ــي
س ـي ـع ـي ـشــون ـهــا ف ـي ـمــا لــو
تـ ــم ت ـط ـب ـيــق ه ـ ــذا الـ ـق ــرار
الكارثي!
ومنطق األمور فيما لو
تـقــرر إغ ــاق مبنى قصر
الـ ـ ـع ـ ــدل أن يـ ـت ــم ت ـق ـس ـيــم
ا ل ـع ـمــل ع ـلــى محكمتين،
ب ـ ــأن تـ ـح ــال كـ ــل الـ ــدوائـ ــر
ال ـ ـمـ ــدن ـ ـيـ ــة وال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة
واإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى م ـج ـمــع
الـ ـمـ ـح ــاك ــم ف ـ ــي ال ــرقـ ـع ــي،
والقضايا الجزائية إلى
مجمع مـحــاكــم الـجـهــراء،
رغــم خلو األقـفــاص التي
َّ
تتحمل أعــداد المتهمين
ُ
ال ـ ــذي ـ ــن ي ـ ـعـ ــرضـ ــون عـلــى
المحاكم ،وهو األمر الذي
سيترتب عليه جلوسهم
على المقاعد الموجودة
بالقاعة ،أو يتم إدخالهم
فــي الـقــاعــة عـلــى دفـعــات،
مما سيربك نظر القضايا
ال ـ ـ ـجـ ـ ــزائ ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وم ـ ـ ـ ــع ذلـ ــك
َّ
سنتحمل!
ل ـ ـكـ ــن الـ ـ ـ ـ ــذي ال ي ـم ـكــن
ت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ُّـم ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــه ،هـ ـ ـ ـ ـ ــو ن ـ ـقـ ــل
دوائ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة ب ـيــن
ثـ ـ ـ ــاث م ـ ـحـ ــاكـ ــم ل ـل ـك ـل ـيــة
واالسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ،وه ـ ــو مــا
سـ ـ ـيـ ـ ـض ـ ــر ال ـ ـم ـ ـحـ ــام ـ ـيـ ــن،
وي ـ ــوق ـ ــف حـ ــال ـ ـهـ ــم ،وه ــو
األمـ ــر الـ ــذي يـتـعـ َّـيــن على
جمعية المحامين ،التي
أصـبـحــت ذات ـهــا مصونة
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ت ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــل م ـ ـي ـ ـثـ ــاق
المحامين األ خ ـيــر بعدم
جـ ــواز اإلسـ ـ ــاء ة ل ـهــا بــأي
صورة كانت ،أن تنتفض،
الت ـ ـخـ ــاذ ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ال ـتــي
ت ــراع ــي حـ ــال الـمـحــامـيــن
وشـ ـ ــؤون ـ ـ ـهـ ـ ــم وس ـ ـهـ ــولـ ــة
تنقلهم ،فمنظومة العدالة
ال ت ـت ــوق ــف ع ـل ــى الـهـيـئــة
القضائية فقط ،بل تمتد
إلـ ـ ــى ال ـم ـت ـق ــاض ــي ،الـ ــذي
أ صـبــح تمثيل المحامي
لــه ج ــزء ا أصـيــا ال يمكن
االلتفات عنه أو تجاهله،
خ ـ ـصـ ــو صـ ــا أن ا ل ـك ـث ـي ــر
مـ ــن م ـك ــات ــب ال ـم ـحــام ـيــن
حاولت تعيين العديد من
المحامين لتغطية الحالة
ا ل ـتــي تعيشها ا لـمـحــا كــم
ف ــي ال ـك ــوي ــت بـتــوسـعـهــا
إلــى الـعــديــد مــن المباني
في المحافظات ،كمحاكم
وخـ ـب ــراء ،إال أن األمـ ــر لم
ُّ
تحمله ماليا،
يعد يمكن
كـ ـم ــا أن هـ ـ ـن ـ ــاك ق ـض ــاي ــا
ت ـس ـت ـل ــزم مـ ــن ال ـم ـحــامــي
الواحد حضورها بنفسه
ب ــأك ـث ــر م ــن دائـ ـ ـ ــرة ،وه ــو
مـ ــا يـ ــوجـ ــب الـ ـنـ ـظ ــر إل ـي ــه
باالعتبار كذلك.

محليات
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«الغذاء» تشارك في منتدى سالمة األغذية
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية مشاركتها
اليوم في المنتدى الدولي لسالمة األغذية والتجارة
الذي سيعقد بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف
ويستمر يومين.
وقالت نائبة المدير العام للشؤون الفنية ،رئيسة

اللجنة العليا لـســامــة األغــذيــة فــي الـهـيـئــة ،د .ريــم
الفليج ،لـ «كونا» إن الهيئة تشارك في هذا المنتدى
المهم لمناقشة موضوع سالمة األغذية ،ألن الكويت
تعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد الغذاء من مختلف
دول العالم.

local@aljarida●com

المنفوحي :إصدار التراخيص في مقار الشركات
البلدية انتقلت إلى أحد المستثمرين لترخيص مدينة ترفيهية
●

علي حسن

أعـلــن الـمــديــر الـعــام لبلدية الـكــويــت م .أحمد
المنفوحي ،أن البلدية علي استعداد للسفر الى
بلد أي مستثمر جاد يريد االستثمار في الكويت
لهدف إصدار التراخيص الالزمة لمشروعه ،مؤكدا
أن مناخ اإلستثمار في البالد أصبح جاذبا نتيجة
نجاح الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق نقلة
نوعية علي صعيد بيئته وتطوير آلية العمل
وميكنة المعامالت.
وقال المنفوحي ،في تصريح ،بمناسبة انتقال
فــريــق مــن الـبـلــديــة ال ــي مـقــر أح ــد المستثمرين
واصدار الترخيص الالزم لمشروعه في عقر داره،

إننا سعداء لرؤية أهدافنا وطموحاتنا تتحقق
وتصبح واقعا ملموسا يشيد به المستثمرون
أنفسهم والذين باتوا يستخرجون تراخيصهم
في يوم واحد بعد أن كانوا في السابق يعانون
مــن اإلح ـبــاط نتيجة م ــرور شـهــور طويلة دون
الـحـصــول عـلــي الـتــراخـيــص ال ــازم ــة لممارسة
نشاطاتهم .وأض ــاف أنـنــا سـعــداء بهكذا ردود
أفعال نرصدها ونتفاعل معها ونستفيد منها
اسهاما في تحقيق رؤية «كويت جديدة» وتحقيق
رغبة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد المتمثلة في تحويل الكويت الــي مركز
مالي وتجاري في المنطقة.
وتابع المنفوحي بالقول :الحمد لله تغلبنا

بيت الزكاة :إطالق والئم
اإلفطار في  19دولة
بمبلغ  105آالف دينار لتقديم  140ألف وجبة
أعلن مدير إدارة النشاط الخارجي في بيت الزكاة
عادل الجري ،أن مشروع والئم اإلفطار الخارجي يعبر
عن حب الكويتيين للخير ،وحرصهم على مد يد العون
للمستحقين خارج البالد ،خصوصا في شهر رمضان
ً
المبارك ،امتدادا لجهود أهل الخير من اآلباء واألجداد
الــذيــن كــانــوا يحرصون على إقــامــة والئــم اإلفـطــار في
بيوت الله.
وأشــار الجري ،في تصريح صحافي ،أمــس ،إلى أن
ً
البيت يخصص جــزء ا من نشاطه لخدمة المسلمين
ً
خــارج الكويت ،انطالقا من تعاليم اإلســام العظيمة،
الـتــي تـحــث المسلمين عـلــى الـتـعــاون والـتـكــافــل فيما
بينهم ،وذ لــك من خــال تنفيذه العديد من المشاريع
الخيرية الخارجية ،وعلى رأسها مشروع والئم اإلفطار
خــارج الكويت ،حيث سيتم تنفيذه هــذا العام في 19
دولــة إفريقية وآسيوية وأوروب ـيــة ،بالتعاون مــع 37
هيئة خيرية بمبلغ  105آالف دينار ،لتقديم  140ألف
وجبة ،أو من خالل السلة الغذائية ألســرة ،باإلضافة
إلى تنفيذ المشروع حسب رغبة المتبرعين المشروطة.
ودعا الجري المحسنين والمحسنات من المواطنين
والمقيمين إ لــى التبرع للمشروع لمن لديهم الرغبة
بتوفير طعام اإلفطار للصائم طوال شهر كامل ،حيث
إن بيت الزكاة على استعداد لتسلم التبرعات من خالل
موقعه اإللكتروني وتطبيقه على األندرويد وأبل ستور،
أو من خالل مراجعة المراكز اإليرادية المنتشرة بالقرب
من الجمعيات التعاونية وصاالت المتبرعين في أفرع
المحافظات ،باإلضافة إلى بوث البيت في مجمع ،360
واألفنيوز.

عـلــي ال ـم ـعــوقــات واسـتـطـعـنــا تـطــويــع الـقــانــون
ألج ــل تحقيق ه ــدف وط ـمــوح وطـنــي مــن شأنه
أن يسهم في تحسين مناخ االستثمار الداخلي
ودعم المستثمريين الوطنيين وايصال رسالة
للمستثمرين في الخارج بشأن مناخ االستثمار
في الكويت.
جــديــر بــالــذكــر أن الـتــرخـيــص حصلت عليه
شركة التمدين في مقرها لغرض تشييد مركز
ترفيهي وثقافي علي مساحة تـفــوق  100ألف
متر في منطقة جنوب الصباحية باإلضافة الى
مبني لمواقف السيارات متعدد الطوابق مربوط
بــالـمــركــز عـبــر جـســر ضـمــانــا لسهولة االنـتـقــال
بينهما.

أحمد المنفوحي

٩
ّ
« »AUMتفوز بتحدي الروبوتات لجامعات دول الخليج
ةديرجلا
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أكاديميا

ّ
المسابقة تتكون من  6جوالت مستوحاة من معالم سياحية في دول مجلس التعاون

تكريم طالبتين فائزتين

جانب من المشاركة في المسابقة
فـ ــاز ط ـل ـبــة ك ـل ـيــة ال ـه ـنــدســة والـتـكـنــولــوجـيــا
فــي جامعة الـشــرق األوس ــط األميركية ()AUM
بــالـمــركــزيــن األول والـثــالــث فــي ال ــدورة الــرابـعــة
لـمـســابـقــة ت ـحــدي ال ــروب ــوت ــات ل ـجــام ـعــات دول
الخليج ،التي أقيمت في الجامعة الكندية بدبي،
بتنظيم من جمعية الهندسة والتقنية األوروبية
( ،)IETالتي ُت ّ
عد أكبر منظمة احترافية مهنية
على مستوى أورو ب ــا لتطوير وتعزيز العلوم
والهندسة والتقنية.

وذكرت الجامعة ،في بيان أمس ،أن المسابقة
تهدف إلى تشجيع الطالب الجامعيين في كل
أن ـح ــاء دول مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي على
ّ
تتميز بقدرات تقنية وحركية
ابتكار روبوتات
في مجاالت متنوعة ،من خالل توظيف معارفهم
األكاديمية ومهاراتهم الفنية.
وق ــال ــت إن الـمـســابـقــة ت ـت ـكـ ّـون م ــن  6ج ــوالت
مستوحاة من معالم سياحية للدول الخليجية
التالية :السعودية ،والكويت ،والبحرين ،وقطر،

 ...ومشاركة اخرى
ّ
وعمان ،واإلمارات العربية المتحدة .ويتوقف فوز
المشاركين في المسابقة على مدى دقة تنفيذ
ّ
روبوتاتهم المهام المناطة بها في كل مرحلة.
وأوضحت أن المسابقة تنافس فيها  7فرق من
 6جامعات مختلفة ،هي «جامعة عفت األهلية»
من السعودية ،و«الكلية العسكرية التقنية» من
عمان ،و«جامعة بولتن» و«الجامعة الكندية دبي»
من اإلمارات ،و«جامعة أما الدولية» من البحرين،
و«جامعة الشرق األوسط األميركية» من الكويت.

اإلبراهيم :لن تنهض أمة دون ازدهار العلم
ً
رعى تفوق  150طالبا بـ «»AOU

احتفلت الـجــامـعــة الـعــربـيــة المفتوحة
بالكويت ( )AOUبتفوق  150طالبا وطالبة،
حصلوا على معدل  3.67وما فوق ،برعاية
وح ـضــور الـمـسـتـشــار بــالــديــوان األم ـيــري
د.يـ ــوسـ ــف اإلبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،وحـ ـض ــور رئ ـيــس
الجامعة د .محمد الزكري ،ومدير الجامعة
د .نايف المطيري ،في مسرح قتيبة الغانم
بالحرم الجامعي.
وقــال د .يوسف اإلبــراهـيــم «إن األمــة لم
ولن تنهض دون ازدهار العلم فيها ،فالعالم
م ــن حــول ـنــا ي ـس ـيــر ب ـخ ـطــى ســري ـعــة نحو
العلم والمعرفة ،فالحديث اآلن عن الثورة
الصناعية القائمة على التكنولوجيا التي
ستغير نمط حياتنا وطبيعة األعمال التي
سنقوم بها ،والعالقة بين البشر وتداخل
هذه العلوم مع بعضها البعض سيؤدي
إل ــى تـغـيـيــر الــوظــائــف الـمـطـلــوبــة ف ــي ظل
هــذه ال ـث ــورة» .وأض ــاف« :ال أعـلــم اذا كنتم
ستقفون بعد  20عاما لتكريم الفائقين في

اإلبراهيم متوسطا الفائقين
نفس التخصصات الحالية ،فسوق العمل
سيستفيد بشكل كبير ،لذا اسمحوا لي أن
أناشدكم الحرص الدائم على مواكبة هذه
التطورات بالتحصيل العلمي والتدريب
أثناء العمل وخارجه».

من جانبه ،ذكر د .نايف المطيري أن عدد
المحتفى بهم الـيــوم  150طالبا وطالبة،
بينما إجـمــالــي عــدد الطلبة فــي الجامعة
« ،8000وه ـ ــذا ي ــدل ع ـلــى ج ــدي ــة ال ــدراس ــة
وارتفاع مستوى التقييم في المقررات ،وهو

ما يدعونا للفخر والتميز والثقة بتقديم
م ـخــرجــات عــالـيــة ال ـم ـس ـتــوى ،قـ ــادرة على
متابعة الــدراســات العليا ،واكـتـســاب ثقة
السوق المحلي لمن بدأ أو تابع مسيرته
المهنية».

ّ
ً
وأشـ ــارت الـجــامـعــة إل ــى أنـهــا حــقـقــت إن ـجــازا
ً
جديدا ،إذ فاز فريقها «روبو» بالمركز األول ،وهو
يـضـ ّـم الطلبة شهد ال ـشــرف ،ومحمد جــاويــش،
وبدرية فرحان وعبدالرحمن عبدالسميع ،بينما
َّ
ّ
يضم رقية المطوع،
حــل فريق «سـمــارت» الــذي
وأحـمــد يحيى ،ومـهــدي الـفــرج ،وص ــادق الفرج
في المركز الثالث.
وهنأت المنسقة العامة للمسابقة د .صفاء
زمان « »AUMعلى تحقيقها هذا اإلنجاز والفوز

والتمثيل الـمـشــرف لـلــوطــن في
بــالـمــركــز األول
ً
ه ــذه الـمـســابـقــة ،مـعــربــة عــن امـتـنــانـهــا لجهود
ال ـم ـت ـطــوع ـيــن م ــن ف ــري ــق ال ـت ـن ـظ ـيــم وال ـم ـتــاب ـعــة
ل ـل ـم ـســاب ـقــة سـ ـ ــواء ف ــي ال ـك ــوي ــت أو م ــع ال ـ ــدول
الخليجية.
ً
ي ـشــار إل ــى أن الـجــامـعــة نـجـحــت ســاب ـقــا في
تحقيق المركز األول عام  2016والمركزين األول
والثاني عام .2018

طالبة « »KCSTتتأهل للمشاركة
في ملتقى االستثمار السنوي بدبي
شــاركــت الـطــالـبــة قـطــر الـنــدى
العنزي ،من كلية الكويت للعلوم
وا ل ـت ـك ـن ــو ل ــو ج ـي ــا ( ،)KCSTفــي
ملتقى االسـتـثـمــار الـسـنــوي في
نسخته التاسعة برعاية وزارة
االقـ ـتـ ـص ــاد ف ــي دولـ ـ ــة اإلم ـ ـ ــارات
ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،وح ـض ــور
الـفــريــق سـمــو الـشـيــخ سـيــف بن
زايــد بن سلطان آل نهيان نائب
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الــداخـلـيــة تـحــت شـعــار «خــارطــة
مـسـتـقـبــل االس ـت ـث ـمــار األجـنـبــي
ال ـم ـب ــاش ــر :إث ـ ـ ــراء االقـ ـتـ ـص ــادات
ال ـع ــال ـم ـي ــة مـ ــن خ ـ ــال ال ـعــول ـمــة
الرقمية».
وق ــال مــديــر الـعــاقــات العامة
والتسويق فــي الكلية ،إبراهيم
المطوع« :نحن فخورون باختيار
إ ح ــدى طالباتنا للمشاركة في
هــذا المحفل الــدولــي ضمن 500

م ـشــروع م ـشــارك مــن  25دول ــة»،
مشيرا إلى أن الجامعة تحرص
على تشجيع طلبتها ودعمهم
للمشاركة في مثل هذة األنشطة
ال ـتــي م ــن شــأن ـهــا تـحـقـيــق سبل
الـ ـنـ ـج ــاح واالسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار بـصـقــل
إمكاناتهم.
وأض ـ ــاف ال ـم ـطــوع أن الـكـلـيــة
تسعى إلــى فتح آفــاق ومجاالت
ت ــدريـ ـبـ ـي ــة وت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ج ــدي ــدة
ي ـس ـت ـط ـيــع م ــن خ ــال ـه ــا الـطـلـبــة
اإلل ـ ـ ـمـ ـ ــام ب ـ ـم ـ ـبـ ــادئ ع ـل ـم ـي ــة مــن
شأنها تطوير مهاراتهم الذهنية
والمعرفية.
وم ــن جـهـتـهــا ،قــالــت الـطــالـبــة
العنزي« :مشاركتي هــذه جاء ت
بعد حصولي على المركز األول
في مسابقة  AIM STARTUPعن
م ـشــروع (عـلـبــة األدويـ ــة الــذكـيــة)
ضمن  500مشاركة شبابية من

إبراهيم المطوع

 25دولة ،كما حصلت على المركز
األول ف ــي م ـســاب ـقــة الـمـيـكــاثــون
ال ـتــاب ـعــة ل ـجــائــزة ال ـش ـيــخ ســالــم
العلي الصباح للمعلوماتية».

« »KiLAWتحقق المركز الـ  19في مسابقة جيسوب

«بوكسهل» :بدء استقبال طلبات
االلتحاق للفصل الدراسي الثاني  2019بعد منافسة مع أكثر من  600فريق طالبي يمثلون أرقى الجامعات
أعلنت كلية بوكسهل الكويت بدء استقبال
طـلـبــات االلـتـحــاق للفصل ال ــدراس ــي الثاني
 2019-2018فــي بــرامــج الــدب ـلــوم بــالـفـتــرات
الصباحية ،الـتــي تــوفــرهــا الكلية بـعــدد من
التخصصات فــي مـجــاالت اإلدارة والفنون
التطبيقية ،علما أن الكلية ستفتح أبوابها
كل سبت ،من التاسعة صباحا إلى الواحدة
ظهرا ،قبل بدء شهر رمضان.
وذك ــرت الكلية ،فــي بيان أمــس ،أن الكلية
تأسست سنة  ،2007وخرجت أكثر من 1200
طالبة في مختلف التخصصات 60% ،منهن
استكملن دراستهن في درجة البكالوريوس،
من خالل االتفاقيات مع الجامعات الخاصة
ال ـمــوجــودة فــي الـكــويــت :الكلية األسـتــرالـيــة
وجامعة الخليج للتكنولوجيا والمعلومات،
والـجــامـعــة األمـيــركـيــة بــالـكــويــت ،والجامعة
ال ـم ـل ـك ـيــة ل ـل ـب ـنــات ب ــال ـب ـح ــري ــن ،إض ــاف ــة ال ــى
اتفاقيات أ خ ــرى مــع جامعات عالمية ،مثل
األكاديمية األميركية لألفالم.
واشارت الكلية إلى أنها توفر تخصصات
عـ ــديـ ــدة فـ ــي مـ ـج ــال إدارة األعـ ـ ـم ـ ــال ع ــام ــة،
الـ ـتـ ـس ــوي ــق ،إدارة الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة،
التصميم الجرافيكي ،ا لــد يـكــور والتصميم
الداخلي ،تصميم المواقع اإللكترونية ،وقد
شـهــد ه ــذا الـقـســم ت ـط ــورا كـبـيــرا ف ــي هيكلة
ب ــرامـ ـج ــه األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ،ب ـم ــا ي ــوف ــر تـكــويـنــا
علميا متميزا للطالبات اللواتي يرغبن في
االلتحاق بسوق العمل أو تكملة دراستهن

العليا وزي ــادة فرصتهن فــي نقل م ــواد إلى
المؤسسات الجامعية األخرى داخل وخارج
الكويت.
وأف ـ ـ ـ ـ ــادت بـ ـ ــأن ال ـك ـل ـي ــة ت ـس ـت ـق ـب ــل جـمـيــع
الـطــالـبــات مــن مختلف الـجـنـسـيــات ،وتــوفــر
تسهيالت مالية خاصة للطالبات اللواتي
لديهن مـعــدالت عــالـيــة ،لتتأكد مــن حصول
جميع الطالبات على الفرصة لالرتقاء بالعلم،
وتعتبر المناهج الدراسية بالكلية مناهج
أكاديمية تعتمد على النواحي العملية أكثر
من النظرية ،مما يجعل مخرجاتها مهيأة
لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأضافت أن الكلية توفر برنامج الدراسة
المسائية فــي تخصص التصميم الداخلي
والديكور والتصميم الجرافيكي ،ابتداء من
سبتمبر  ،2019و هــو نفس البرنامج ا لــذي
ي ــدرس فــي الـفـتــرة الـصـبــاحـيــة ،حـيــث قــررت
الكلية تمديد فترة دوامــه للفترة المسائية،
لتمكين الـطــالـبــات الــاتــي لـهــن وظــائــف من
الدراسة خالل خارج أوقات الدوام الرسمي.

س ـجــل طـلـبــة كـلـيــة ال ـقــانــون
الـكــويـتـيــة الـعــالـمـيــة ()KiLAW
ح ـضــورا مـتـقــدمــا فــي مسابقة
فيليب ســي جيسوب للقانون
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،الـ ـت ــي تـ ـق ــام س ـنــويــا
ف ــي واش ـن ـط ــن ،وتـ ـش ــارك فيها
ج ــام ـع ــات م ــن مـخـتـلــف الـ ــدول
والقارات.
وح ـقــق فــريــق ال ـك ـل ـيــة ،ال ــذي
ي ـض ــم  4طـ ـ ــاب :ط ـ ــال ب ـ ــودي،
زين األنصاري ،محمد العنزي،
أحـمــد الـحـســن ،مــركــزا متقدما
بـ ـحـ ـص ــول ــه عـ ـل ــى ال ـ ـمـ ــركـ ــز 19
فــي ال ـمــذكــرات الـمـكـتــوبــة ،بعد
منافسة مع أكثر من  600فريق
طــابــي يمثلون أرق ــى الكليات
والجامعات في العالم ،معظمها
من دول تمثل «اإلنكليزية» اللغة
األم فيها.
وقال رئيس الكلية د .محمد
ال ـ ـم ـ ـقـ ــاطـ ــع إن «هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـم ــرك ــز
الـمـتـقــدم ،ال ــذي حققه طلبتنا،
كـ ــان نـتـيـجــة عـ ــدة ع ــوام ــل ،في
مقدمتها امتالك هؤالء الطلبة
جميع المقومات التي تؤهلهم
للنجاح والتميز والـتـفــوق في
هذه المسابقة».
وأض ــاف د .الـمـقــاطــع أن من
هــذه الـمـقــومــات تأهيلهم على

فريق الكلية
م ــدى ع ــدة أش ـهــر مــن الـتــدريــب
وورش ال ـع ـم ــل ،وتـشـجـيـعـهــم
ع ـلــى ال ـب ـح ــث ،ح ـتــى يـتـمـكـنــوا
من إعــداد المرافعات المكتوبة
بإتقان ،وامتالك القدرات لتقديم
المرافعات الشفهية أمام لجنة
ال ـت ـح ـك ـي ــم ب ـش ـج ــاع ــة وط ــاق ــة
مدعومتين بالحجج المقنعة.
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع« :ل ـ ــذل ـ ــك أت ـ ـ ــت ه ــذه
النتيجة المشرفة التي آمــل أن
ت ـكــون ح ــاف ــزا لـلـفــرق الـطــابـيــة

الـ ـت ــي س ـت ـم ـثــل ك ـل ـيــة ال ـق ــان ــون
الكويتية العالمية في السنوات
الـمـقـبـلــة ،لتحقيق ال ـمــزيــد من
المراكز المتقدمة ،حتى يرفعوا
اسـ ـ ــم الـ ـك ــوي ــت واسـ ـ ـ ــم ال ـك ـل ـيــة
عاليا في هذا المحفل الطالبي
العالمي.
واس ـ ـتـ ــدرك« :ان ـن ــا ف ــي إدارة
الـكـلـيــة عملنا بــاسـتـمــرار على
تشجيع طلبتنا على المشاركة
ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــات ال ـم ـح ـل ـي ــة

« »ACKتنظم حملة التدخين في «البكالوريا األميركية»

صورة جماعية للطلبة المشاركين في الحملة

نـفــذت الـكـلـيــة األسـتــرالـيــة فــي الـكــويــت (،)ACK
برنامجا للتوعية بمضار التدخين فــي مدرسة
البكالوريا األميركية (.)ABS
وذكــرت الكلية ،في بيان أمــس ،أن هــذه الزيارة
لـلمدرسة هي الخامسة ضمن سلسلة من الزيارات
إبراز اآلثار السلبية
إلى المدارس المختلفة ،من أجل ً
ً
تقديميا عن
للتدخين .وتضمن البرنامج عرضا
آثـ ــار الـتــدخـيــن م ــن خ ــال تـجــربــة صـمـمـهــا طــاب
الكلية األسترالية في الكويت من كلية الهندسة،
تبعتها مجموعة من األنشطة الترفيهية لألطفال،
تم خاللها تسليط الضوء على موضوع التوعية
بالتدخين .وبـعــد ذل ــك ،قــدمــت شـهــادة تقدير لكل
طالب على انضمامه إلى مجموعة مكافحة التدخين
بـ «األسترالية».
وتــابـعــت الكلية :اعـتـبـ ً
ـارا مــن عــام  ،2014كانت
«األس ـت ــرال ـي ــة» ف ــي ال ـكــويــت ق ــد انـتـهـجــت الـتــوعـيــة
ً
ً
يؤثر
بمضار بالتدخين ،باعتباره مجال مهما ال ً
فقط على صحة طالبها وموظفيها ،ولكن أيضا
على أسرهم والمجتمع بأكمله ،وتم إنشاء لجنة
للحياة الصحية من الطالب والموظفين في الكلية

األسترالية في الكويت للنظر في طرق زيادة الوعي
فيما يتعلق بآثار التدخين على األشخاص والبيئة.
ُ
وأش ــارت الكلية الــى أنــه «فــي الـبــدايــة ،طلب من
طالب كلية الهندسة تصميم وبناء نماذج إلظهار
آ ث ــار التدخين على الجسم وا لـمـنــا طــق المحيطة
ب ــه ،وت ــم تنفيذ ه ــذا ال ـم ـشــروع بـتــوجـيــه مــن كلية
الهندسة ،وتــم االنتهاء منه خــال العام الدراسي
 ،2015 /2014وبعد العروض التجريبية للنماذج
وع ــرض ـه ــا ع ـلــى أبـ ـن ــاء ه ـي ـئــة ال ـت ــدري ــس بــالـكـلـيــة
األسترالية في الكويت ،تم تكليف طالب كلية إدارة
األعمال بتطوير العروض التقديمية لتقديمها إلى
المدارس المحلية.
وأض ــاف ــت ال ـك ـل ـيــة أن ال ـع ــرض ال ـت ـقــدي ـمــي تــرك
ان ـط ـبـ ً
ـاعــا ق ـ ً
ـوي ــا ًل ــدى ط ــاب م ــدرس ــة ال ـب ـكــالــوريــا
األمـ ـي ــركـ ـي ــة وف ـ ــق ـ ــا ل ـ ـمـ ــديـ ــرة ال ـ ـمـ ــدرسـ ــة ال ـي ـس ـيــا
زيدلوفسكي.
ً
وقالت زيدلوفسكي« :قــدر فريقنا حقا العرض
والنشاط عالي الجودة الذي قدمتموه لطالبنا»« .إن
ُ
فريقكم يتمتع بالمرونة ،وترك انطباعات ال تنسى
لدى طالبنا الصغار».

واإلقليمية والدولية باللغتين
العربية واإلنكليزية ،إلدراكنا
ل ـمــدى اآلث ـ ــار اإلي ـجــاب ـيــة لمثل
هــذه الـمـشــاركــات على الطالب
من جوانب عدة ،تسهم في إثراء
معلوماته وثقافته القانونية،
وتشجعه على البحث العلمي،
وتـمـكـنــه م ــن ص ـيــاغــة مــذكــرات
الــدفــاع واالدع ــاء وفقا لألسس
ال ـع ـل ـم ـيــة ال ـم ـع ـت ـمــدة عــال ـم ـيــا،
وت ـم ـن ـح ــه ال ـش ـج ــاع ــة األدبـ ـي ــة

لـ ـ ـم ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرق األخ ـ ـ ـ ــرى
والـ ـح ــدي ــث ب ـط ــاق ــة مـتـسـلـحــا
بوجهة نظر واضحة ،وفي ذات
الوقت احترام الرأي اآلخر».
بــدورهــا ،هنأت مديرة إدارة
التطوير الطالبي والمسابقات
هناء اإلبراهيم الفريق الطالبي
والـ ـم ــدربـ ـي ــن ،وأثـ ـن ــت ع ـلــى كل
م ــن ســاهــم بـجـهــد ف ــي تحقيق
هـ ــذا اإلنـ ـج ــاز ال ـ ــذي ي ــرم ــز إلــى
ال ـ ـم ـ ـكـ ــانـ ــة األك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة الـ ـت ــي
اس ـت ـط ــاع ــت ال ـك ـل ـيــة تـحـقـيـقـهــا
لـتـثـبــت ب ــاس ـت ـم ــرار أن ـه ــا فعال
تقدم لطلبتها تعليما قانونيا
م ـت ـقــدمــا يــؤه ـل ـهــم لـلـتـمـيــز في
ك ـ ـ ــل م ـ ـج ـ ــال يـ ـ ـخ ـ ــوض ـ ــون ف ـي ــه
غـ ـم ــار ال ـم ـن ــاف ـس ــة ح ـت ــى بـلـغــة
لـيـســت لـغـتـهــم األم ،م ــع زم ــاء
لهم يمثلون جامعات أميركية
وأوروبية وآسيوية عريقة ،نظرا
لما توفره لهم الكلية من ظروف
وأجواء خالل سنوات دراستهم،
أبرزها جمع التدريس النظري
مع التدريب الميداني والعملي،
لتأهيلهم بعد التخرج للتميز
في أي مهنة قانونية يعملون
فيها.

معرض «مدارس مبدعة»
بكلية التربية
ً
نظمت كلية التربية في جامعة الكويت معرضا لمقرر أصول
التربية برعاية عميد الكلية د .بدر العمر ،تحت شعار « مدارس
مبدعة  -تنمية مستدامة» بإشراف د .نبيل الغريب من قسم أصول
التربية بالكلية ،ورئيس القسم أ .د .علي جاسم الشهاب.
وقال د .الغريب إن الهدف من هذا المعرض هو نشر ثقافة االبداع
في المدارس من أجل تحقيق التنمية التربوية المستدامة داخل
المدرسة وتنمية ثقافة اإلبداع لدى الطالب الجامعي وإعداده ليكون
ً
ً
ً
معلما مبدعا في المدرسة ،الفتا إلى أهمية هذا المعرض لتطوير
المدرسة من أجل أن تكون بيئة تربوية جاذبة تحقق دورها في
التنمية العلمية والثقافية المستدامة داخل المدرسة وخارجها.
ً
وتضمن الـمـعــرض عــرضــا لمشاريع الطلبة المشاركين وهم
مـشــروع استراتيجية المعلم الصغير للطالبتان نــوف و شــوق
الـحـجـيــان ،وم ـشــروع الـتــوعـيــة بــأهـمـيــة الـمـحــافـظــة عـلــى الـثــروة
المائية والسمكية للطالبة أنوار الشمري ،ومشروع التكنولوجيا
والتعليم في الـمــدارس للطالبتان رهــف يوسف المطيري ومــرام
فالح الديحاني ،باإلضافة إلى مشروع ألعاب صعوبات التعلم
للطالبتان فجر فهم الشمري وبدور العازمي.

زوايا ورؤى
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مجلس حماية المزورين
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
النائب د .بــدر المال صــرح بــأن االقـتــراح المقدمللموافقة على
ً
تكليف لجنة برلمانية مستقلة لبحث حاالت تزوير الجنسية بدال
مــن لجنة الداخلية والــدفــاع لــم يحصل إال على ثمانية أصــوات،
وبالتالي لم يتمكن المجلس من التصويت على المقترح الجديد
وتـمــريــره ليظهر لـنــا المجلس فــي ث ــوب جــديــد هــو ث ــوب حماية
المزورين.
وتعود القصة الى كلمة لرئيس مجلس األمة بنفسه قالها من
كراسي النواب بأن لدينا في الكويت زيادة غير طبيعية في أعداد
المواطنين تصل إلى  ٤٠٠ألف نسمة ،فأصدر مجلس األمة الحالي
ً
قبل سنتين في  ٢٥أبريل  ٢٠١٧تكليفا إلى لجنة الداخلية والدفاع
الـبــرلـمــانـيــة بالتحقيق فيما أثـيــر ح ــول "وج ــود شـبـهــات تــزويــر
بالجنسية الكويتية" ،وأن تحيل لجنة الداخلية تقريرها بهذا
الشأن إلى المجلس بداية دور االنعقاد المقبل ،أي قبل أكثر من
سنة ونصف في أكتوبر  ٢٠١٧لكنها لم تفعل إلى اليوم.
أعـضــاء لجنة الــداخـلـيــة الـحــالـيــون هــم عسكر الـعـنــزي ونايف
العجمي وخالد العتيبي وسعود الشويعر وناصر الدوسري ،وهي
لجنة ذات أداء متواضع وليس لها إنجاز يذكر ،ومعدل إنجازها
للتقرير الواحد يصل إلى أكثر من ستة أشهر ،ولم تعقد هذا الفصل
ً
سوى  ٣اجتماعات* ويبدو أن ليس من اهتماماتها أبدا موضوع
تــزو يــر الجنسية ،والمثير للشك أن الحكومة ساهمت بوصول
بعض النواب إليها.
وحـتــى نـعــرف مستوى تفاهة أداء لجنة الــداخـلـيــة فقد سبق
لها الموافقة على مقترح بمنح "أعضاء مجلس األمــة السابقين
والقياديين المتقاعدين بالديوان األميري وديوان سمو ولي العهد
وديــوان سمو رئيس مجلس الــوزراء جــواز سفر خاصا ،تسهيال
عليهم في تنقالتهم في مختلف دول العالم" ،وهكذا تركت هذه
اللجنة القضايا الخطيرة للمجتمع الكويتي ،وصدرت لنا اقتراحات
تافهة ليست من أولويات الوطن وال اهتمامات الشعب.
ً
قضية تــزويــر الجنسية خـطـيــرة ج ــدا ،وف ــي حـيــن كـنــا ننتظر
ُ
من المجلس والحكومة منذ عدة سنوات أن تحل قضية البدون
ويجنس المستحقون ُ
ُ
ويغلق هذا الملف بشكل حاسم ظهرت لنا
قضايا ازدواجية الجنسية التي لم تحسن الحكومة التعامل معها،
ثم تتفجر قضايا تزوير الجنسية لتعمق جراح الوطن ،وال أدري
كيف يقبل أعضاء مجلس األمة أن تقوم لجنة الداخلية بطمطمة
التحقيق بالتزوير لمدة سنتين ودفنه في أدراجها ،ثم يرفضون
تكليف لجنة مستقلة لبحث هذا الموضوع ،وما لم يتدارك النواب
أنفسهم ويصححوا هذا الوضع التعيس فإن مجلسهم يستحق أن
يطلق عليه لقب مجلس حماية المزورين ،ولكم الله يا أهل الكويت.
والله الموفق.
* هذه اإلحصائيات من موقع www.raqib50.com
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ما بعد الهيكل التنظيمي
لهيئة التطبيقي

أندرياس أومالند*

هل زيلينسكي ترامب أوكرانيا؟
ً
ً
ّ
لن تشكل رئاسة زيلينسكي حالة شاذة سياسيا فحسب بل تاريخيا
ً
ُ
زيلينسكي مجرد
أيضا في أوكرانيا بعد الحقبة السوفياتية ،فال يعتبر
ّ
ً
دخيل على عالم السياسة العالي المستوى في كييف ،بل يمثل أيضا
ً
ً
أول دخيل من هذا النوع يحقق تقدما مماثال.
في عام  ،2014أصبح بطل المالكمة السابق فيتالي كليتشكو عمدة
كييف .صحيح أن دخالء آخرين وصلوا قبله إلى برلمان أوكرانيا ومراكز
وزارية عالية ،إال أنه ما من مبتدئ سياسي بالكامل نجح في االقتراب
من تبوء أعلى منصب عام في أوكرانيا مثل زيلينسكي.
يعود السبب الواضح ّ
لتقدم زيلينسكي إلى خيبة أمل األوكرانيين
العميقة في الطبقة الحاكمة ،فبعد نحو ثالثين سنة من اختيار رجال
ً
ً
موالين نسبيا لروسيا أو مؤيدين رسميا للغرب من النخبة االقتصادية
والسياسية المفترضة في البلد ليشغلوا منصب الرئيس ،تبقى أوكرانيا
ً
إحدى األمم األكثر فقرا في أوروبا.
ال شــك أن الكثير مــن مشاكل البلد االقتصادية األخـيــرة يعود إلى
عوامل خارجية :حرب روسيا الهجينة التي ال تهمد ضد أوكرانيا ،وضم
موسكو القرم ،واحتالل الكرملين المبطن لجزء كبير من حوض دونيتس.
ً
ولكن مــن وجهة نظر الشعب األوكــرانــي على األق ــل ،يرجع عموما
التعافي البطيء من صدمة عام  2014والكثير من مشاكل البلد المتواصلة
إلى إخفاقات بوروشينكو وأعوانه المتكررة كمصلحين ورجال دولة
(ال تتبوأ نساء كثيرات مناصب مهمة) ،مما أدى إلى تدخل الكرملين
في شؤون البلد.
صحيح أن أعمال روسيا التخريبية المتواصلة واحتاللها أوكرانيا
يؤديان إلى تداعيات مدمرة كثيرة ،ولكن ثمة أسباب مهمة عدة لخيبة
أمل األوكرانيين العميقة في أوساطهم الحاكمة القديمة.
ً
ً
ّ
على هذه الخلفية المحددة ،ال يشكل اختيار أوكرانيا أخيرا ممثال
ً
كوميديا ال روابط له (أو على األقل ال روابط ظاهرة له) بالطبقة السياسية
القديمة ليكون رأس دولة مفاجأة خارجة عن المألوف.
ً
عــاوة على ذلــك ،ال ُيعتبر هــذا الخيار تعبيرا عن خلل اجتماعي-
سياسي أعمق كما حدث مع بروز بعض الشخصيات المريبة مثل دونالد
ترامب في الواليات المتحدة وبيبي غريلو في إيطاليا.
قــد يـكــون الـشـعــور الشخصي بالتهميش مــن "الـنـظــام الـقــديــم" في
ً
أوكرانيا" ومن الغرب متشابهين جزئيا ،لكن حالة أوكرانيا الموضوعية
ً
ً
كدولة تخوض حربا طويلة وتعاني الفقر المدقع ،فضال عن رزوحها
ً
تحت عبء كبير جدا من الفساد المستشري وعدم االستقرار الشخصي،
ُ
مختلفة بالتأكيد .نتيجة لذلك ،ال تعتبر مشاكل أوكرانيا الحالية مطابقة
بالكامل للمشاكل والتحديات المختلفة التي قد يصادفها المواطنون
العاديون في الغرب خالل حياتهم.
يــواجــه المواطنون فــي أوكــرانـيــا مهمة أكثر صعوبة مما قــد نــراه
ً
في أي بلد غربي :مهمة إدارة شؤونهم المهنية والشخصية ماديا،
ً
ً
وجسديا ،ونفسيا.
وهكذا يجعل واقع الحياة طريقة عمل هذا المجتمع مختلفة بالكامل
عما نالحظه في معظم الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وحلف شمال
األطلسي ،بما فيها الواليات المتحدة وإيطاليا.
ً
نتيجة لذلك ،يكون انتخاب أوكرانيا زيلينسكي استمرارا في الظاهر

أ .د .فيصل الشريفي
ّ
التحول األشمل في السياسات االنتخابية والشؤون
فحسب لموجة
العامة التي تطول الكثير من دول أوروبا.
ّ
للتحول نحو زيلينسكي والتخلي عن األنماط
يستند اإلطار العام
السياسية األوكرانية السابقة إلى عوامل أخــرى ،وإن لم تكن مختلفة
بطبيعتها ،غير الفضول المشابه في الظاهر الذي نراه في الديمقراطيات
الغربية .قد يذهب البعض إلى حد اعتبار إعادة انتخاب بوروشينكو
ً
(ن ـظــرا إل ــى ت ـجــارب أوكــران ـيــا الـســابـقــة مـعــه وم ــع ال ــرؤس ــاء السابقين
ً
المشابهين له إلى حد ما) تعبيرا عن جمود اجتماعي رجعي.
ً
لذلك ،يمنحنا هذا الوجه "المنطقي" نوعا ما من اختيار شخصية
ً
بعيدة االحتمال مثل زيلينسكي لمنصب الرئيس سببا للتفاؤل.
يـعـنــي ه ــذا أن نـقـطــة ان ـطــاق حـكـمــه كــدخـيــل تختلف عــن الــدوافــع
الالعقالنية التي تقف وراء بروز دونالد ترامب المفاجئ المشابه في
الظاهر فحسب.
تبدو الطبقة الساسية األميركية (من ناحية تنظيمها الذاتي ،ومعايير
عملها ،واحترافها ،واحترامها الواضح) أعلى جودة من الطبقة األوكرانية.
ً
نظرا إلى هذا االختالف األساسي ،يبدو انتخاب دخيل مثل ترامب
ً
خطوة أكثر تهورا من اختيار دخيل مثل زيلينسكي على ضــوء أداء
سياسيي األحزاب األوكرانية خالل السنوات الثالثين الماضية.
يعتبر عدد كبير من المثقفين الوطنيين األوكرانيين تصويت إخوانهم
ً
ً
ً
ً
"للمهرج" زيلينسكي عمال غبيا ،ومشينا ،وحتى خطيرا ،ولكن بالنظر
إلى سجل النخبة السياسية األوكرانية التاريخي والبدائل المتوافرة
في عام  ،2019ال يبدو قرار التصويت لمرشحين يفتقرون إلى الخبرة
ً
السياسية بقدر زيلينسكي العقالنيا بالكامل.
انتخبت أوكرانيا في خمس مناسبات حتى اليوم سياسيين مثل
الرؤساء الذين بنوا مسيرتهم داخل "النظام القديم" ،ولكن ّ
تبين أن كل
ً
هذه الخيارات خاطئة جدا بطريقة أو بأخرى ،لذلك آن األوان في عام
 2019الختبار حل آخر ،إذا جاز التعبير.
لكن هذا اإلطار العام ال يقلل من أهمية المخاطر الكبيرة المرتبطة
بافتقار زيلينسكي الواضح للخبرات اإلدارية المالئمة وفريق المساعدين
ً
المناسب ،فضال عن المستشارين.
من المؤكد أن أوكرانيا ال تملك في أزمنة الحرب رخاء خوض تجارب
ّ
سياسية أو التلهي الحكومي في أعلى مستويات الحكم ،لكنها تشكل
ً
رسميا جمهورية برلمانية-رئاسية تتركز فيها صالحيات واسعة بين
ّ
يدي األكثرية البرلمانية ،وجهاز الحكومة ،ومكتب رئيس الوزراء.
ً
تمكن بوروشينكو بحنكته كسياسي مخضرم مــن إلـغــاء جزئيا
تأثيرات هــذا الفصل الدستوري الرسمي بين السلطات ،ولكن خالل
موسم انتخابات  2019وما بعده ستميل على األرجح كفة ميزان القوى
بين البرلمان والحكومة األوكرانيين من جهة واإلدارة الرئاسية من جهة
أخرى باتجاه الفريق األول .نتيجة لذلك ،يجب أن يصبح النظام السياسي
ً
األوكراني ذا طابع برلماني أكثر بروزا بطبيعته.
وهكذا تقتصر على األرجــح مهام الرئيس األوكراني على مجاالت
المسؤولية التي حــددهــا لــه الــدسـتــور ،فسيتمتع بالسلطة الرسمية
ليحدد سياسات أوكرانيا الخارجية ،واألمنية ،والقضائية ،والدفاعية.
* «ذي غلوبليست»

بنجامين جيدان ونيكوالس سالدياس*

فضائح ترودو ّ
تقوض قيادة
كندا بشأن فنزويال
يواجه رئيس الــوزراء الكندي جاستن تــرودو فضيحة لتدخله
لشركة "إس إن سي-الفالين" ،وهي شركة
في المالحقة القضائية ّ
ً
ً
هندسة مقرها في كيبك تشغل عددا كبيرا من الموظفين ،وأدت هذه
المسألة إلى تبديد التقدم الذي كان يحققه الحزب الليبرالي على
خصومه المحافظين في الحملة االنتخابية هذه السنة ،إال أن شعبية
ترودو ليست المتضرر الوحيد في هذه المسألة ،فقد ألهت المشاكل
ً
السياسية رئيس الوزراء عن األزمة الفنزويلية التي تزداد عمقا في
حين كانت كندا قد بــدأت تعرب عن استعدادها لصوغ رد الفعل
الدولي .قبل فضيحة "إس إن سي" ،كانت كندا ،وهي إحدى الدول
األعضاء المؤسسة في مجموعة ليما ،في طليعة الجهود اإلقليمية
الرامية إلى تنظيم عملية انتقال سلمية وديمقراطية في فنزويال.
ً
قلما تغوص أوتاوا عميقا في مشاكل أميركا الالتينية ،لكن ترودو
ً
ً
ّ
شكل هذه المرة العبا رئيسا ،وانسجمت مقاربة ترودو مع آراء غالبية
الدول في المنطقة التي تلتزم بالمسار غير العسكري لإلطاحة بحكم
الرئيس نيكوالس مادورو.
في فبراير أدلى نائب الرئيس األميركي مايك بنس بخطاب شديد
ً
اللهجة أمام مجموعة ليما في بوغوتا ،مكررا تهديد ترامب بأن "كل
الخيارات مطروحة على الطاولة" ،وفي المقابل رفضت مجموعة
ليما مقاربة الواليات المتحدة ،مؤكدة أن أي عملية انتقال "يجب أن
ً
يخوضها الفنزويليون أنفسهم سلميا ضمن إطار الدستور والقانون
الدولي" ،وانسجم هذا مع موقف كندا ،التي تؤيد العقوبات بشدة إال
ً
ً
أنها ترفض العمل العسكري رفضا قاطعا ،فبعد قمة بوغوتا أعلنت
وزي ــرة الخارجية الكندية كريستيا فريالند أن أوت ــاوا ّ
تنسق مع
ً
حلفائها كي تمنح العقوبات المفروضة على مادورو "تأثيرا أكبر"،
ً
وقبل أيام أعلنت كندا فرض عقوبات جديدة ضد  43فنزويليا .وقبل
فضيحة "إس إن سي" ،كانت كندا من أبرز األصوات في هذه المسألة.
وفي مطلع فبراير اجتمع وزراء خارجية مجموعة ليما في أوتاوا
لمناقشة مستقبل فنزويال واالستماع إلى إعالن كندا تخصيص
ع ـشــرات ماليين ال ـ ــدوالرات للمساعدات األجـنـبـيــة ،وش ــارك زعيم
المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو في هذا اللقاء بواسطة تصوير
الفيديو .أما ترامب ومساعدوه الذين يدقون طبول الحرب ،فتغيبوا
ً
عن هذا اللقاء رغم اهتمامهم بالموضوع ،وكان هذا الغياب متعمدا،
ً
نظرا إلى تاريخ التدخالت األميركية في أميركا الالتينية وافتقار
ّ
تــرامــب إلــى الشعبية فــي هــذه المنطقة ،حيث ول ــدت قـيــادة البيت
ً
األبيض بشأن أزمة فنزويال خليطا من ردود الفعل والنتائج ،لكن
ً
ً
ً
ً
ّ
ترودو ال يواجه عبئا مماثال ،ونتيجة لذلك شكلت كندا العبا أساسيا
َ
لم يحظ بالتقدير المناسب منذ بداية حملة الضغط على مادورو.
بعدما فــاز م ــادورو بوالية ثانية في انتخابات غير نزيهة في
مايو رفضت كندا النتائج التي اعتبرتها فريالند "صورة هزلية عن
الديمقراطية" ،وقبل حفل تسلم مادورو السلطة في يناير ،انضمت
ً
كندا إلى إعالن صدر عن مجموعة ليما رفض رسميا والية مادورو
الثانية ،وطالب بانتخابات جديدة ،وهــدد بفرض عقوبات ،ودعا
مادورو إلى االستقالة.
ً
ً
عندما أعلن رئيس الجمعية الوطنية غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا
ً
في الدستور بشأن الفراغي الرئاسي،
بعد أيــام ،مستندا إلى مادة ً
ً
سارعت كندا إلى دعمه ،دافعة دوال كثيرة حول العالم إلى القيام
بالمثل واالعتراف بغوايدو.
تعتبر اليوم عشرات الحكومات الديمقراطية غوايدو قائد فنزويال
الشرعي ،بما فيها بريطانيا العظمى ،وفرنسا ،وألمانيا ،ولكن في
ً
ّ
تلك المرحلة كان قرار كندا جريئا وبالغ األهمية ألنه شكل تعبيرا
ً
ً
عن دعم من إحدى الديمقراطيات األكثر احتراما في العالم ودليال
على أن غوايدو لم يكن مجرد دمية أميركية.
ت ــرودو ُيعتبر أحــد ال ـقــادة الليبراليين الـقــائــل الــذيــن مــا زالــوا
يتقيدون بــالـمـبــادئ واألخـ ــاق ،لكن قضية "إس إن س ــي" لطخت
مصداقيته كمدافع عن حكم القانون والقيم الليبرالية ،فحتى قبل
ً
الفضيحة ،لم يكن دور كندا في رد الفعل ضد فنزويال خاليا من أي
شائبة ،فقد رفض ترودو منح اللجوء لعدد كبير من الفنزويليين،
رغــم تخطي عــدد المهجرين ثالثة ماليين ،وقــد يصل إلــى خمسة
ماليين السنة المقبلة.
رغم ذلك ،يبقى تراجع دور كندا السريع في مسألة فنزويال خسارة
كبيرة ،ومن دون ترودو يصبح االئتالف الدولي أكثر عرضة لمناورات
ضغط البيت األبيض ،منها التهديد بالتدخل العسكري ،وقد يؤدي
هذا بمرور الوقت إلى تفكك االئتالف ويساعد مادورو في تصوير
نظامه القمعي كضحية العتداء خارجي.
ومن حسن الحظ أال داعــي أن تنسحب كندا بالكامل ،ففريالند
دبلوماسية ماهرة ونجمة بــدأت تبرز في الحزب الليبرالي ،لذلك
تسمح لها مكانتها بالحفاظ على قيادة كندا والمساهمة في منع
مادورو من تصنيف الرد الفعل الدولي حملة عقائدية عدائية.
*«ريل كلير ورلد»

edhafat@aljarida●com

faisal.alsharifi@hotmail.com

مع بداية العام الدراسي القادم وما بعده ،وبسبب الزيادة
أعداد خريجي الثانوية العامة ،ستواجه
المتوقعة في ً
الهيئة ضغوطا كبيرة في قبول أعداد كبيرة باعتبارها
ً
المالذ اآلمن لمن ال يجد قبوال في بقية مؤسسات التعليم
الجامعي ،لذلك البد من اإلسراع في تغيير نمطية القبول
وفق منظومة البرامج المرنة.
إ قـ ــرار ا لـهـيـكــل ا لـتـنـظـيـمــي لـلـهـيـئــة ا ل ـعــا مــة للتعليم
ال ـت ـط ـب ـي ـقــي والـ ـت ــدري ــب ي ـم ـثــل أحـ ــد ف ـص ــول ن ـجــاحــات
م ـس ـيــرت ـهــا؛ ل ـمــا ل ـه ــذا الـ ـق ــرار م ــن أه ـم ـيــة ف ــي تـحـقـيــق
اال سـتـقــرار اإلداري وا نـعـكــا ســه عـلــى تحسين الجانب
األكاديمي داخل هذا الصرح ،الذي أعتز باالنتماء إليه،
لكنه ال يعني تراجعي عن دعم مشروع فصل التعليم
التطبيقي عن التدريب لما له ُمن إيجابيات في تمكين
كل قطاع من أداء أهدافه التي أ نشئ من أجلها.
ً
قبل أكثر من سنة كتبت مقاال تحت عنوان "قطاع
التدريب في الهيئة ورؤية الكويت  "2030تناولت فيه
أهمية قطاع التدريب في الهيئة ودوره في مد سوق
العمل بالعمالة الفنية والمهنية وقدرته على مواكبة
متطلبات الرؤية ،ومن ضمنها توجيه الشباب للعمل
في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الدولة وعلى لسان النائب األول الشيخ ناصر صباح
األحمد المسؤول األول عن المجلس األعلى للتخطيط
م ـق ـب ـلــة ع ـل ــى ن ـم ــو اقـ ـتـ ـص ــادي وطـ ـف ــرة ف ــي ال ـم ـشــاريــع
ُا لـعـمــا قــة ،وا لـتــي تحتاج عمالة وطنية مــدر بــة ،حيث
ق ــدرت اال ح ـت ـيــا جــات األو ل ـيــة لتشغيل تـلــك ا لـمـشــار يــع
بـ 400ألف وظيفة.
ال ـق ــدرة الـتـشـغـيـلـيــة ال ـحــال ـيــة لـلـهـيـئــة ت ـت ــراوح بين
 55و 60أ لــف طــا لــب ،و مــع ا كـتـمــال مبانيها فــي ا لـمــدن
ً
الجديدة فإن هذا الرقم سيصل إلى أكثر من  85ألفا ،
وع ـل ــى ض ــوء ه ــذه األرقـ ـ ــام س ــوف ت ـك ــون ال ـه ـي ـئــة أحــد
الــاعـبـيــن األســاسـيـيــن فــي ســد احـتـيــاجــات الــدولــة من
الوظائف الفنية وبالمجاالت االقتصادية والصناعية
والصحية واإلدارية.
المناشدة في مقالي السابق كانت موجهة إلى قطاع
التدريب ،أما اليوم وفي ظل مرئيات ومتطلبات رؤية
الكويت الجديدة ،وبعد أن وجه الشيخ ناصر األنظار
إلى أهمية التعليم كشريك استراتيجي لرؤية الكويت،
ومن هذا المنطلق تقع المسؤولية على الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب كأحد روافد سوق العمل
األساسية في التعاطي مع هذه المسؤولية الوطنية.
خ ــال ا ل ـس ـنــوات ا لـمــا ضـيــة أ بــر مــت هـيـئــة التطبيقي
الكثير من مذكرات التعاون مع مؤسسات وجامعات
لها مكانتها الدولية ،وفتحت شراكات مع القطاعين
الحكومي والخاص ،وقد حان الوقت الستثمارها في
تحريك مخرجات الهيئة بصورة مرنة وفي اتجاهات
م ـت ـط ـل ـبــات ال ــرؤي ــة ض ـمــن م ـعــاي ـيــر الـ ـج ــودة وتـمـكـيــن
الخريجين من المنافسة في اقتناص أكبر قدر من تلك
الفرص الوظيفية.
القيادة الناجحة تعني المبادرة ،ومن منطلق "كلكم
راع و كـلـكــم م ـســؤول عــن ر ع ـي ـتــه" ،لــذ لــك أو ج ــه حديثي
إلى اإل خــوة السادة المدير العام و نــواب المدير العام
وعمداء الكليات ومديري المعاهد بدراسة متطلبات
رؤي ــة الـكــويــت ال ـجــديــدة مــن الــوظــائــف ال ـجــديــدة التي
يحتاجها السوق ،مع مراجعة شاملة لكل البرامج التي
َت ّ
شب َع منها سوق العمل ،والعمل على تقنينها أو حتى
وقف الدراسة فيها.
مع بداية العام الدراسي القادم وما بعده ،وبسبب
الزيادة المتوقعة في أعداد خريجي الثانوية العامة،
ً
ستواجه الهيئة ضغوطا كبيرة في قبول تلك األعداد
ً
بــاعـتـبــارهــا الـمــاذ اآلم ــن لـمــن ال يـجــد قـبــوال فــي بقية
مــؤ سـســات التعليم ا لـجــا مـعــي ،لــذ لــك ال بــد مــن اإل ســراع
في تغيير نمطية القبول وفق منظومة البرامج المرنة،
وبما يتوافق مع حاجات سوق العمل الفعلية.
ودمتم سالمين.

فيكتور د .تشا*

ترامب وكوريا الشمالية واإلسراع نحو السالم
ً
تسعى الكوريتان سعيا
ً
حثيثا للتوصل إلى إعالن
ّ
سالم ،إذ أكد مون أن
هدفه تحقيق إعالن
السالم هذا قبل نهاية
ُّ
رئاسته ،كذلك اتخذت
على هذا الدرب خطوات
عدة ،منها فتح مكتب
ارتباط في كايسونغ بكوريا
الشمالية وبدء العمل على
مشاريع سكك حديدية بين
الكوريتين.

حكومة
كوريا
الجنوبية
ال تريد
العودة إلى
تبادالت "النار
والغضب"
التي شهدناها
عام 2017

يبدو أن الكوريتين والــواليــات المتحدة تتجهان،
ولو ببطء ،نحو السالم واتفاق لنزع األسلحة النووية،
فقد ذكــر الرئيس الـكــوري الجنوبي مــون جــاي إن أن
هدفه التوصل إلــى إعــان السالم قبل نهاية رئاسته
ً
(ف ــي  ،)2022وعـقــد لـهــذا ال ـغــرض ع ــددا مــن الـقـمــم مع
الزعيم الكوري الشمالي في َ
عامي  2018و ،2019كذلك
وافق ترامب في قمة سنغافورة على عقد اتفاق سالم
مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون ،وسيسعى
ّ
التقدم نحو هذا الهدف.
خالل ما تبقى من واليته إلى
ً
ً
تسعى الكوريتان سعيا حثيثا للتوصل إلى إعالن
ّ
سالم ،إذ أكد مون أن هدفه تحقيق إعالن السالم هذا
ُ
قـبــل نـهــايــة رئــاس ـتــه ،كــذلــك ات ـخ ــذت عـلــى ه ــذا ال ــدرب
خطوات عــدة ،منها فتح مكتب ارتباط في كايسونغ
ب ـكــوريــا الـشـمــالـيــة وب ــدء الـعـمــل عـلــى م ـشــاريــع سكك
حديدية بين الكوريتين ،مع أنها نالت موافقة الواليات
المتحدة بتردد ،ومن الطبيعي أن ينشأ هنا السؤال:
َ
لم تسعى كوريا الجنوبية إلى هذا اإلعــان بحماسة
ً
ً
ّ
شــديــدة مــع أن ــه يـشــكــل تــدبـيــرا نــاقـصــا لــن ي ــؤدي إلــى
أي ت ـبـ ّـدل ج ــذري فــي ال ـت ــوازن الـعـسـكــري ول ــن يترافق
مــع تفكيك نهائي لخطر األسـلـحــة الـنــوويــة الكورية
الشمالية؟
ً
أوال ،ال تريد حكومة كوريا الجنوبية العودة إلى
تبادالت "النار والغضب" التي شهدناها عام  2017حين
بدا أن سيئول قد تعلق في حرب بين الواليات المتحدة
وكوريا الشمالية ،في حين راح ترامب والزعيم الكوري
الشمالي يتبادالن التهديدات بمهاجمة بعضهما ،حيث
ً
ً
أجرى كيم عشرين اختبارا لصواريخ بالستية ،فضال
عن اختبار لقنبلة هيدروجينية ،خالل اثني عشر شهرا
األولى من عهد ترامب في البيت األبيض.
في المقابل أمر الرئيس األميركي بتعزيز التدريبات
وحركة األصول االستراتيجية واألسلحة إلى المنطقة،
وخ ــال ه ــذه الـمــرحـلــة اعـتـبـ ُ
ـرت خـطــر وق ــوع خـطــأ في
ً
ً
الحسابات والتصعيد كبيرا ج ــدا ،فلم يسبق لــي أن
ً
ً
سـمـعـ ُـت م ـق ــدارا مـمــاثــا مــن ال ـكــام عــن ال ـحــرب داخــل
أوس ـ ـ ــاط واش ـن ـط ــن ط ـ ــوال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـث ــاث ـي ــن ال ـتــي
أمـضـيـتـهــا ف ــي ال ـع ـمــل ال ـس ـيــاســي ،أم ــا بــالـنـسـبــة إلــى
حكومة كوريا الجنوبيةُ ،
فيعتبر أي وضع أفضل من
حرب أخــرى في شبه الجزيرة الكورية ،لذلك تواصل
الـسـعــي ب ــدأب ل ـت ـفــادي ف ـقــدان ال ــزخ ــم ،ال ــذي نـجــم عن
األلعاب األولمبية الشتوية ،من خالل لقاء ي قمة في
سنغارفورة وهانوي.
ً
ثانيا ،تدفع السياسات الداخلية إدارة مــون نحو
إع ــان س ــام مـمــاثــل ،فمنذ تسلمه زم ــام السلطة في

استفتاء شعبي عقب سحب الثقة مــن ب ــارك غــن هي
سياساتها
في ديسمبر  ،2016تعتقد حكومة مون أن
ّ
ً
الميالة إلــى التحاور مــع كــوريــا الشمالية تمثل حقا
إرادة الشعب ،وعالوة على ذلك يشعر التقدميون في
البيت األزرق أنهم ّ
يعوضون الوقت الضائع بعد تسع
سنوات من الحكومات المحافظة في كوريا الجنوبية
خالل عهد بارك وسلفها لي ميونغ-باك وثماني سنوات
من سياسة "الصبر االستراتيجي" التي اتبعتها إدارة
ً
أوبــامــا ،علما أنهما لــم تحققا أي تـقـ ّـدم فــي معالجة
الــوضــع المتفاقم مــع كــوريــا الشمالية الــذي أدى إلى
أزمة الحرب خالل األشهر االثني عشر األولى من عهد
إدارة ترامب.
مــن وج ـهــة الـنـظــر الـتـقــدمـيــة ه ــذه ،مــا ك ــان الــوضــع
ّ
ليتبدل بغض النظر عن هوية الفائز في االنتخابات
ال ــرئ ــاس ـي ــة ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،ف ــإه ـم ــال كــوريــا
الشمالية خالل العقد الماضي كان سيقود إلى موجة
االس ـت ـف ــزاز ذات ـه ــا م ــن بـيــونــغ يــانــغ حـتــى ل ــو وصـلــت
هيالري كلينتون إلى سدة الرئاسة ،ونتيجة لذلك ،كان
من الضروري أن تضع سيئول خطة لتصحيح المسار.
أما السبب الثالث وراء سعي حكومة مون األحادي
الـطــرف إلــى الـتـحــاور ،فيرتبط بالتالقي الـفــريــد بين
الـعـقـيــدة ال ـكــوريــة وخـ ــروج الـسـيــاســة األم ـيــرك ـيــة عن
الـمــألــوف ،إذ يندفع أعـضــاء أســاسـيــون فــي الحكومة
الحالية في سيئول إلى هذا المسار بسبب قناعتهم
الوطنية اإلثنية العميقة بــأن مصدر كــل علل بلدهم
ينبع مــن انقسام الشعب الـكــوري المتجانس بسبب
ق ــوى خ ــارج ـي ــة ،وال ش ــك أن تـحـقـيــق ال ـم ـصــال ـحــة ما
بين الكوريتين أولــويــة ،لكن هــذه الخطوة اصطدمت
بمعارضة الراعي األمني ،الواليات المتحدة ،طوال فترة
ً
الحرب الباردة وازدادت تعقيدا بسبب الخطر النووي،
ولكن مــع تــرامــب ،هــذا الرئيس المتعالي الــذي يفخر
بالتخلي عن كل السياسات التقليدية ،يرى الكوريون
الجنوبيون فرصة فريدة للسعي وراء المصالحة ما
بين الكوريتين ،فتستطيع سيئول الترويج ألجندة
تــدعــو إلــى قمم بين الــواليــات المتحدة وق ــادة كوريا
الـشـمــالـيــة ،إلع ــادة بـنــاء الـمـشــاريــع االقـتـصــاديــة بين
الـكــوريـتـيــن ،والـتــوصــل إلــى إعــانــات س ــام ،فــي حين
ُيـنـســب الـفـضــل فــي كــل ه ــذه اإلن ـج ــازات بــالـكــامــل إلــى
الرئيس األميركي.
ّ
كان انسحاب الواليات المتحدة سيولد صدمة في
كوريا الجنوبية ،وكان سيؤدي إلى اضطرابات داخلية
مع مهاجمة المحافظين التقدميين لخسارتهم الواليات
الـمـتـحــدة ،فــي حـيــن سـيـنــادي آخـ ــرون بـتـحــرر كــوريــا

الـمــرجــو منذ زمــن مــن نير الــواليــات الـمـتـحــدة ،ولكن
بعد المعمعة األولية ،من الممكن أن ينجو االئتالف
رغم انسحاب ترامب ،وهكذا تواصل الواليات المتحدة
ً
التزامها صوريا بأمن كوريا الجنوبية متخلية عن
ّ
وجودها التقليدي الملموس الذي قد يشكل آلية إشعال
شرارة الحرب.
أما الكلفة الفعلية ،فستتجلى من خالل استراتيجية
الواليات المتحدة الطويلة األمد في آسيا ،وال شك أن
القارة اآلسيوية الخاضعة اليوم لهيمنة الصين ،التي
ً
تسعى إلــى االستحواذ على تــايــوان أيـضــا ،ستختبر
تداعيات خطيرة في مسألة نشر النفوذ من جراء تراجع
قوة الواليات المتحدة ووجودها في آسيا.
قــد يتطلب نــزع األسلحة الـنــوويــة رفــع العقوبات،
وتأسيس مكاتب سياسية ،وضمانات أمنية سلبية،
ومساعدة في مجال االقتصاد والطاقة ،لكن الواليات
المتحدة يجب أال تستخف بقدرات االئتالف ،منها:
ً
أوال ،نشر الجنود ،ووضع هذه القوات ،وجهوزيتها.
ً
ثانيا ،صحيح أن إعالن السالم خطوة مرغوب فيها
بما أنها تؤدي إلى تبدل البيئة المحيطة بشبه الجزيرة
الكورية ،إال أن التفاوض بشأن اتفاق يجب أال يشمل أي
وعود ،سواء صراحة أو في السر ،بشأن تبدل طبيعة
القوات في شبه الجزيرة.
ً
ثالثا ،ينبغي أن يحتفظ الكونغرس من خالل عدد
من التشريعات بصالحيات اإلشراف وتحديد الميزانية
المتعلقة بالتغييرات في مستويات القوات في كوريا
الجنوبية.
ً
راب ـع ــا ،مــن ال ـض ــروري أن يخضع أي ق ــرار يقضي
بخفض الـقــوات أو سحبها لمراجعة عــواقــب قــرارات
مماثلة ،سواء إيجابية أو سلبية ،بين الوكاالت وفي
الكونغرس.
ً
خامسا ،يلزم أن يقود المجتمع االستخباراتي عملية
تقييم وطنية شاملة لتأثيرات خطة مماثلة في أمن
ً
شبه الجزيرة والمنطقة قبل اعتبار أي قرار نهائيا.
ً
وأخ ـيــرا ،صحيح أن طبيعة الـقــوات األميركية في
الخارج ال تخضع لموافقة األمم المضيفة ،لكن ينبغي
أن تتشاور الــواليــات المتحدة عــن كثب مــع حلفائها
اإلقليميين بشأن نظرتهم إ لــى انعكاسات تغييرات
مـمــاثـلــة عـلــى أم ــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ومصداقيتها
بصفتها قوة منطقة المحيط الهادئ اآلسيوية التي
ً
ُينسب إليها الفضل عموما في الحفاظ على االستقرار
واالزدهار في المنطقة.
* «ناشيونال إنترست»
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إﻃﻼق ﺳﻮق اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ واﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ و»ﺛﺎﻟﺜﺔ« ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق
ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ﺳﺠﻠﺖ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
ﻗﻔﺰات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ
اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،وأﻧﻬﺎ
ً
ﺟﺎﻫﺰة ﺗﻘﻨﻴﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.

ﻳ ــﺪﺧ ــﻞ ﺳ ـ ــﻮق اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ـ ـ ــﻸوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﺸــﺎﻣــﻞ ﻟـﻴـﺒــﺪأ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻬﺪ
اﻟـﻤـﺸـﺘـﻘــﺎت وﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﻮازي ﻣ ــﻊ اﻧـﺘـﻘــﺎل
ً
إدارة اﻟﺴﻮق ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ،أﺛﺒﺘﺖ
ﺗﻌﻄﺶ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص إﻟﻰ اﻟﻔﺮص
واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻄﺮﺣﻪ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .
وﺗ ـﻨ ـﺸ ــﺮ "اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـ ــﺪة" أﺑ ـ ـ ــﺮز وأﻫـ ــﻢ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﻼﻣـ ــﺢ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺳ ـﻴ ـﺸ ـﻬ ــﺪﻫ ــﺎ ﻣ ـﻠــﻒ
ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ اﻟـ ـﺠ ــﺰء اﻷول ﻣ ــﻦ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق ،اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺸﻤﻞ أدوات وأﻧﻈﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻄﺒﻖ
ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ:
 ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺪاول ﺑﺴﻌﺮ اﻹﻗﻔﺎل. ﺗﺪﺷﻴﻦ ﺳﻮق اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ.ً
 أﻳ ـﻀــﺎ ﺗــﺪﺷـﻴــﻦ ﺳ ــﻮق اﻟﺼﻔﻘﺎتﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرج اﻟ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﻮق )ﻋ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﻮاﺑ ـ ــﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ(.
 إﻃﻼق ﺳﻮق اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻷول ﻣﺮة. ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﻖ ﻧـ ـ ـ ـﻈ ـ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ـ ـﻘـ ــﺎتاﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ.

 ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﻌﺮ اﻹﻗﻔﺎل ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲﻟــﻢ ﺗـﺘــﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ أي ﺻﻔﻘﺔ ﺧ ــﻼل ﻳــﻮم
اﻟﺘﺪاول اﻻﻋﺘﻴﺎدي.
 اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ ﺟﻠﺴﺔﻣﺰاد اﻹﻏﻼق.
وﺗ ـﻠ ـﻔــﺖ ﻣ ـﺼ ــﺎدر إﻟ ــﻰ أن ﺷــﺮﻛــﺎت
اﻟــﻮﺳــﺎﻃــﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﻗـﻔــﺰات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ
اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،وأﻧـﻬــﺎ ﺟﺎﻫﺰة
ً
ﺗﻘﻨﻴﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻟﺸﺮﻛﺎت
ً
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﺟﺎﻫﺰة
ﻛــﺬﻟــﻚ ﻟـﻤــﺎ ﺑـﻌــﺪ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ ،إذ
ﻳ ـﺸ ـﻴــﺮ ﻣ ـﺼ ــﺪر ﻓ ــﻲ أﺣـ ــﺪ اﻟـﻤـﺠــﺎﻣـﻴــﻊ
اﻟﻜﺒﺮى أن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻻﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠ ــﻲ وﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم
وﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ
ً
ً
ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ وأﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﺳﺘﺒﺎﻗﺎ وﺗﻔﺎؤﻻ
ﺑ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ ،اﻟـ ــﺬي
ً
ﺳﻴﺘﺨﺬ ﻣﻨﺤﻰ آ ﺧ ــﺮ ﺧـﺼــﻮ ﺻــﺎ ﻓﻲ
ﺿﻮء دﺧﻮل ﺷﺮﻛﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻛﺒﺮى ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑــﺄﺳــﻮاق دوﻟ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
أدوات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ.

وﺗ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدر إﻟـ ـ ـ ــﻰ أﻧـ ـ ـ ــﻪ ﻣــﻊ
ﻧ ـ ـﻬـ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎﻟـ ــﻲ ﺳ ـﻴ ـﺸ ـﻬــﺪ
اﻟـﺴــﻮق أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ أداة ﺳﺘﻤﺜﻞ ﻋﺎﻣﻞ
ﺟـ ـ ـ ــﺬب ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ ﻟـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ ﻷن ذﻟـ ــﻚ
ﻳ ـﻨــﺎﺳــﺐ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ اﻟـﻤـﺤـﺘــﺮﻓـﻴــﻦ
واﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت واﻟـﺼـﻨــﺎدﻳــﻖ ،ووﺳــﻂ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ
ً
ً
وﺗﺴﻠﻴﻂ ا ﻟ ـﻀــﻮء إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ وﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺤﺴﻦ أداء اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻷداء واﻟﻌﻮاﺋﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘــﻮزﻳ ـﻌــﺎت اﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ ﻳـﻨـﺘـﻈــﺮ أن
ﺗ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ــﺮ ﺧ ــﺮﻳـ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ
ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ .2019
و ﻣـ ـ ـ ــﻊ ﻧـ ـ ـﺠ ـ ــﺎح ا ﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺰء اﻷول ﻣــﻦ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
ﻳ ـﻨ ـﺘ ـﻈــﺮ أن ﻳ ـﺘ ــﻢ اﺧ ـﺘ ـﺼ ــﺎر اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮات
اﻟــﺰﻣـﻨـﻴــﺔ إذا ﻣ ــﺎ ﺟ ــﺎء ت اﻻﺧ ـﺘ ـﺒــﺎرات
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﺗﻢ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن إﻟﻰ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ
وﻛﻔﺎءة ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ.
وﻳ ـﻨ ـﺘ ـﻈ ــﺮ أن ﺗ ـ ـﺸـ ــﺎرك اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺻ ــﺔ
واﻟ ـ ـﺒـ ــﻮرﺻـ ــﺔ وﻫـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻷﺳـ ـ ـ ـ ــﻮاق ﻓــﻲ
ﺗــﺪﺷ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺠ ــﺰء اﻷول ﻣ ــﻦ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.

»اﻹﺣﺼﺎء« ٪٠.٨ :ﻧﻤﻮ اﻟﺘﻀﺨﻢ
ﻓﻲ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
 ٩٨٦أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺧﺴﺎﺋﺮ »أﺑﻴﺎر« ﻣﻦ ﺑﻴﻊ أرض
ﺑﺎﻋﺖ ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻴﺎر ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﻗﻄﻌﺔ أرض ﻓﻲ
إﻣﺎرة دﺑﻲ ﺑﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ،ﺑﻘﻴﻤﺔ  8ﻣﻼﻳﻴﻦ درﻫﻢ )660
ُ
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر( ،ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ دﻓﺘﺮﻳﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ  986أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
) 3.25ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر(.
وﻗﺎﻟﺖ "أﺑﻴﺎر" إن اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ
ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم .2019
وأوﺿ ـﺤــﺖ أﻧـﻬــﺎ ﺗﻠﻘﺖ إﻓ ــﺎدة ﻣــﻦ إﺣ ــﺪى اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ُ
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ اﻷرض ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ
"أﺑﻴﺎر" ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺒﻠﻎ  40ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺣﻴﺚ أوﺿﺤﺖ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ أﻧ ـﻬ ــﺎ ﻗ ــﺎﻣ ــﺖ ﺑ ــﺈﺗ ـﻤ ــﺎم إﺟـ ـ ـ ــﺮاءات ﺑ ـﻴــﻊ اﻷرض
اﻟﻤﺬﻛﻮرة.
وﻟـﻔـﺘــﺖ اﻟ ــﻰ أن اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺳﻮف ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟــﺮاء ات ﺗﺤﺼﻴﻞ
اﻟﻤﺒﻠﻎ وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ "أﺑﻴﺎر".

ﺑﻠﻐﺖ أرﺑ ــﺎح ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺳﻮﻓﺖ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
 8.71ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،ﺑﻮاﻗﻊ  72ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻟـﻤـﻨـﺘـﻬـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ  31ﻣ ــﺎرس  ،2019ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ارﺑ ــﺎﺣ ــﺎ ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ  7.83ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ دﻳ ـﻨــﺎر،
ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  64ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم .2018

»اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ« :ﺣﻜﻢ ﺿﺪ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ

»ﻓﻴﻮﺗﺸﺮ ﻛﻴﺪ« :ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺴﻠﻢ »اﻷﻛﻮاﺑﺎرك« ﻟـ»اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ«
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻔﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
"ﻓ ـﻴ ــﻮﺗ ـﺸ ــﺮ ﻛـ ـﻴ ــﺪ" أن ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـ ـﺠ ــﺰﻳ ــﺮة ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸــﺮوﻋــﺎت
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ،واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  88.9ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﺼﺪد ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ )اﻷﻛــﻮاﺑــﺎرك(
ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ "ﻓﻴﻮﺗﺸﺮ ﻛﻴﺪ" إن "اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ" ﻫﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﺳﺘﻐﻼل ا ﻟــﻮا ﺟـﻬــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ )اﻷﻛــﻮاﺑــﺎرك( ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن "اﻟﺠﺰﻳﺮة" وﻗﻌﺖ إﻗﺮارا وﺗﻌﻬﺪا

»ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺳﻮﻓﺖ« ﺗﺮﺑﺢ
 ٨.٧١ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر

ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﺄن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺼﺪد
اﺳﺘﻼم اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﺗﺮاه ﺑﺸﺄﻧﻪ أو ﺗﻄﻮﻳﺮه.
وﺑـﻴـﻨــﺖ "ﻓـﻴــﻮﺗـﺸــﺮ ﻛـﻴــﺪ" أﻧــﻪ ﺳﻴﺘﻢ إﺧ ـﻄــﺎر اﻟﺸﺮﻛﺔ
ً
ﺑﻤﻮﻋﺪ اﻹﺧﻼء ،ﻣﻊ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻣﻬﻠﺔ أﻗﺼﺎﻫﺎ  60ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ
ً
ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺧﻄﺎر ﺑﻮﺟﻮب ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮﻗﻊ وإﺧﻼﺋﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت واﻟﻤﺨﻠﻔﺎت.
وأﻛﺪت اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟـ"ﻓﻴﻮﺗﺸﺮ ﻛﻴﺪ" ،وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ
ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﻼغ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻮﻋﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮﻗﻊ.

ﻗ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻜ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻻﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺌ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎف ﺑ ـ ـﻘـ ــﻮل
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﻦ ﺷﻜﻼ وﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻷول ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻟﻴﻜﻮن ﺑﺈﻟﺰام
وزارة اﻻ ﺷـ ـﻐ ــﺎل ا ﻟ ـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﺑ ــﺄن ﺗـ ــﺆدي ﻟـﺸــﺮ ﻛــﺔ
ا ﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮ ﻋــﺔ ا ﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮ ﻛــﺔ ﻣ ـﺒ ـﻠــﻎ  485.64ا ﻟــﻒ
دﻳﻨﺎر واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻮاﻗﻊ  7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑــﻪ ،اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ
ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ ﺻـ ــﺪور ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻢ ،وﻓ ــﻲ ﻣــﻮﺿــﻮع
اﻻﺳـﺘـﺌـﻨــﺎف اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﺑــﺮﻓـﻀــﻪ وأﻋ ـﻔــﺖ اﻻدارة
)وزارة اﻷﺷﻐﺎل( ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت.

أﻇ ـﻬــﺮت ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت اﻹدارة اﻟـﻤــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻟــﻺﺣـﺼــﺎء
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ارﺗ ـ ـﻔـ ــﺎع اﻷرﻗـ ـ ـ ــﺎم اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻷﺳ ـﻌ ــﺎر
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ )اﻟﺘﻀﺨﻢ( ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.8ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ
ذاﺗﻪ ﻣﻦ  2018وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.
وﻗﺎﻟﺖ اﻹدارة ﻓﻲ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺣﻮل اﻷرﻗﺎم
اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ إن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ
ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.18ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ
ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻔﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وذﻟﻚ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي.
وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ارﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻣــﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.03
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ذاﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻊ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )اﻟـﺴـﺠــﺎﺋــﺮ واﻟـﺘـﺒــﻎ( ﻋﻠﻰ أﺳ ــﺎس ﺳﻨﻮي
ﺑﻨﺤﻮ  9.02ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ واﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي.
وأوﺿ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺖ أن ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮ اﻷرﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎم اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )اﻟﻜﺴﺎء واﻟﻤﻠﺒﻮﺳﺎت( ارﺗﻔﻊ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.38ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻋـﻠــﻰ أﺳ ــﺎس ﺳـﻨــﻮي ﻓﻲ
ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
)ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﻜﻦ( ﺑﻨﺴﺒﺔ  60ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وذﻛـ ـ ــﺮت أن ﻣ ـﻌ ــﺪل اﻟ ـﺘ ـﻀ ـﺨــﻢ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ

اﻟـﺨــﺎﻣـﺴــﺔ )ﻣ ـﻔــﺮوﺷــﺎت ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ وﺻ ـﻴــﺎﻧــﺔ( ارﺗـﻔــﻊ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.40ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ )اﻟﺼﺤﺔ( ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.77ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ أ ﺳـﻌــﺎر اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
)اﻟﻨﻘﻞ( ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.94ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺑـ ـﻴـ ـﻨ ــﺖ ان أﺳ ـ ـﻌ ـ ــﺎر اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ اﻟ ـﺜ ــﺎﻣ ـﻨ ــﺔ
)اﻻﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت( ارﺗـﻔـﻌــﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  6ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ )اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ( ﺑﻨﺴﺒﺔ 2
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة
)اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي  1.85ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ ان اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ )اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ
واﻟﻔﻨﺎدق( ﺷﻬﺪ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ
ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.17ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪت
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ )اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ( اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.46ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻳﻌﺪ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ أداة
ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﺘﺮﺗﻴﻦ ،إﻣﺎ
ﺷﻬﺮﻳﺘﻴﻦ أو ﺳﻨﻮﻳﺘﻴﻦ ،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺆﺷﺮا
أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻨﻤﻮ أو اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،إذ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ورﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  34.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺿﻐﻂ وﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻮق اﻷول وذات اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ »اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ«
•

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ ،ﻣﻊ ﻏﻠﺒﺔ ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ ،إذ
اﻧﺨﻔﺾ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟـﺴــﻮق اﻟـﻌــﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.89ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺗﻌﺎدل  51.68ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  5748.85ﻧﻘﻄﺔ
وﺳﻂ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  34.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣ ـﺘــﺪاوﻟــﺔ ﺑـﻠـﻐــﺖ  193.9ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳـﻬــﻢ ﻧ ـﻔــﺬت ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
 6875ﺻﻔﻘﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.28ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ ﻫﻲ  79.89ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﻔﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  6169.07ﻧﻘﻄﺔ
ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  26.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  58.2ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻋﺒﺮ  2995ﺻﻔﻘﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.14ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﻲ
 6.74ﻧﻘﺎط ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  4943.16ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ

»اﻟﻤﺮﻛﺰي« :ﺳﻨﺪات وﺗﻮرق
ﺑـ  ٢٤٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،أﻣﺲ ،ﺗﺨﺼﻴﺺ
إﺻﺪار ﺳﻨﺪات وﺗﻮرق ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ 240
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ  792ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
وﻗــﺎل "اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي" ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﻟ ـ "ﻛــﻮﻧــﺎ" ،إن ﻣﺪة
اﻹﺻﺪار ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﻤﻌﺪل ﻋﺎﺋﺪ  3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻛــﺎن آﺧــﺮ إﺻ ــﺪار ﺳـﻨــﺪات وﺗ ــﻮرق ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓﻲ
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ اﻟـﺠــﺎري ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟﻤﺪة
واﻟﻌﺎﺋﺪ.

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻻر واﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﺳﺘﻘﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر أﻣﺲ
ﻋـﻨــﺪ ﻣـﺴـﺘــﻮى  0.304دﻳ ـﻨــﺎر ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ اﻧﺨﻔﺾ
اﻟﻴﻮرو إﻟﻰ  0.341دﻳﻨﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻣﺲ
اﻷول.
وﻗﺎل ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،ﻓﻲ ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،إن ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ
اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  0.395دﻳﻨﺎر،
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى 0.299
دﻳ ـﻨــﺎر ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻇــﻞ اﻟـﻴــﻦ اﻟـﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
 0.002دﻳﻨﺎر دون ﺗﻐﻴﺮ.

ﺑﻠﻐﺖ  7.8ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 135.6ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  3880ﺻﻔﻘﺔ.

ﺟﻠﺴﺔ ﺑﻴﻊ
ﺟـ ــﺎءت ﺛ ــﺎﻧ ــﻲ ﺟـﻠـﺴــﺔ ﻟ ـﺒــﻮرﺻــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺧ ــﻼل ﻫــﺬا
اﻷﺳﺒﻮع أﻣﺲ ،ﺑﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮات واﻧﻘﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺗﻬﺪﺋﺔ
ً
إﻟﻰ ﺑﻴﻊ ﻣﻜﺜﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺳﻬﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻷول واﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻛـﻘـﻄــﺎع اﻟـﻤـﺼــﺎرف وﺑﻘﻴﺔ
اﻷﺳﻬﻢ ،وﻟﻢ ﻳﻨﺞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺘﺮاﺟﻊ إﻻ ﺳﻬﻤﺎن
ﻓـﻘــﻂ ،ﻫـﻤــﺎ ﻫـﻴــﻮﻣــﻦ ﺳــﻮﻓــﺖ واﻟـﻤـﺘـﻜــﺎﻣـﻠــﺔ اﻟ ـﻠ ــﺬان ﺗﻠﻮﻧﺎ
ً
ﺑﺎﻷﺧﻀﺮ وﻋﻠﻰ ﻣﻀﺾ وارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺤﺪودة ﺟﺪا.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ
أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  3ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺗــﺮاﺟــﻊ ﻗـﻄــﺎع اﻟـﺒـﻨــﻮك وﺧﺴﺮت
ً
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ وﺑﻨﺴﺐ واﺿﺤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺘﻚ وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﻮﻃﻨﻲ وورﺑﺔ وﺑﻘﻴﺔ اﻷﺳﻬﻢ ،وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ

إﻋ ــﻼن ﺑﻴﺘﻚ أرﺑــﺎﺣــﻪ ﺑﻨﻤﻮ ﺟﻴﺪ ﺑﻠﻐﺖ  17.5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
وﺑﺄرﺑﺎح ﺗﺠﺎوزت  51ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول،
وﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻛﺒﺪاﻳﺔ ﺑﻬﺬه اﻷرﺑﺎح اﻟﻜﺒﻴﺮة.
وﻋﻠﻰ اﻟـﻄــﺮف اﻵﺧــﺮ ﺷﻬﺪ ﻣﺆﺷﺮ اﻟـﺴــﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ
ﻣـﺠــﺮﻳــﺎت ﻟــﻢ ﺗـﻜــﻦ ﺧـﻀــﺮاء وﻛــﺎﻧــﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳـﻬــﻢ ذات
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻮط اﻟﺒﻴﻊ
ً
وﺧ ـﺴــﺮت ﻧـﺴـﺒــﺎ أﻛـﺒــﺮ ﻣــﻦ ﻧـﺴــﺐ ﺧـﺴــﺎﺋــﺮ اﻟ ـﺴــﻮق اﻷول
إذ ﺗﺠﺎوز ﺑﻌﻀﻬﺎ  6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻛﺴﻬﻢ اﻻﻣﺘﻴﺎز وﻛﺬﻟﻚ
أﺳـﻬــﻢ أﻋـﻴــﺎن واﻷوﻟ ــﻰ واﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات ،وﻫــﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ
أﺳﻬﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻮن أﺣﺪ
ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ إﻻ أﻧﻬﺎ إﺟﻤﺎﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻠﺴﺔ
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺣﻤﺮاء ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ وﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ
ً
اي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
ً
ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ،ﻃﻐﺖ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﺆﺷﺮات أﺳﻮاق دول

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻋﺪا ﻣﺆﺷﺮي اﻹﻣﺎرات وﻗﻄﺮ،
وﺟﺎءت اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺬي
ﺧﺴﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،وﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﺘﺪاوﻻت ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوز
ً
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺮﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮى  74دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
ً
ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،وﺑﻠﻎ ﻧﺎﻳﻤﻜﺲ  65دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ إﺛﺮ
اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة
اﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﺪول اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮرد اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ إﻣــﺪادات اﻟﻨﻔﻂ ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ دﻋﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ً
ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺎت ﻗﺎدﻣﺔ أﻳﻀﺎ.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻃﻐﺖ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت إذ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺆﺷﺮات

ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑـ  21.3ﻧﻘﻄﺔ وﺑﻨﻮك ﺑـ 14
ﻧﻘﻄﺔ واﺗﺼﺎﻻت ﺑـ  9.1ﻧﻘﺎط وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑـ  2.5ﻧﻘﻄﺔ وﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ  2.4ﻧﻘﻄﺔ وﻋﻘﺎر ﺑﻨﻘﻄﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ وﻣﻮاد أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺑ ـ  1.3ﻧﻘﻄﺔ وﺻـﻨــﺎﻋــﺔ ﺑ ـ  1.1ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗـﻔــﻊ ﻣﺆﺷﺮا
ﻗﻄﺎﻋﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎ ﺳﻠﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑ ـ  8.2ﻧﻘﺎط واﻟﻨﻔﻂ
واﻟﻐﺎز ﺑـ  4.1ﻧﻘﺎط ،واﺳﺘﻘﺮت ﻣﺆﺷﺮات ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﻣﻨﺎﻓﻊ وﺑﻘﻴﺖ دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗـﺼــﺪر ﺳـﻬــﻢ ﺑﻴﺘﻚ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻷﺳـﻬــﻢ اﻷﻛـﺜــﺮ ﻗﻴﻤﺔ إذ
ﺑﻠﻐﺖ ﺗﺪاوﻻﺗﻪ  9.3ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ
 1.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه ﺳﻬﻢ وﻃﻨﻲ ﺑﺘﺪاول  4.8ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
وﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺛﻢ ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ب ﺑﺘﺪاول 2.1
ً
ً
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.98ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وراﺑﻌﺎ
ﺳـﻬــﻢ أﻫـﻠــﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﺑ ـﺘــﺪاول ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ دﻳ ـﻨــﺎر وﺑـﺨـﺴــﺎرة
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺑﺘﺪاول 1.7
ً
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺧﺎﺳﺮا ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

اﻻدﻋﺎء اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻳﺘﻬﻢ ﻛﺎرﻟﻮس ﻏﺼﻦ ﺑـ »ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻟﺜﻘﺔ«
وﺟـ ــﻪ اﻻدﻋـ ـ ــﺎء اﻟ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎﻧ ــﻲ اﺗ ـﻬ ــﺎﻣ ــﺎ ﺟــﺪﻳــﺪا
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻴﺴﺎن ﻟﻠﺴﻴﺎرات،
ﻛــﺎرﻟــﻮس ﻏﺼﻦ ،وﻫــﻮ "ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻟـﺜـﻘــﺔ" ،وﻳﻌﺪ
ﻫﺬا ﻫﻮ اﻻﺗﻬﺎم اﻷﺣﺪث اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻬﻪ ﻏﺼﻦ
ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺈﺳﺎء ة اﺳﺘﺨﺪام
أﻣﻮال اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ.
وﻳـﺤـﺘـﺠــﺰ ﻏـﺼــﻦ ) 65ﻋــﺎﻣــﺎ( ﻓــﻲ ﻃــﻮﻛـﻴــﻮ،
وﻗ ـ ــﺪ ﺗـ ـﻘ ــﺪم ﻣـ ـﺤ ــﺎﻣ ــﻮه ﺑ ـﻄ ـﻠــﺐ ﻟـ ــﻺﻓـ ــﺮاج ﻋـﻨــﻪ
ﺑﻜﻔﺎﻟﺔُ ،
وﻳﻨﻜﺮ ارﺗﻜﺎب أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ،ﻗﺎﺋﻼ إن
اﻻدﻋﺎءات ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺆاﻣﺮة ﺣﻴﻜﺖ ﺿﺪه.
ُ
وأﻟ ـﻘــﻲ اﻟـﻘـﺒــﺾ ﻋـﻠــﻰ ﻏـﺼــﻦ ﻷول ﻣ ـ ُـﺮة ﻓﻲ
ُ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،واﺣﺘﺠﺰ  108أﻳﺎم ،ﺛﻢ أ ُﺧﻠﻲ
ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ،ﺛﻢ أﻟﻘﻲ
اﻟـﻘـﺒــﺾ ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻣ ــﺮة أﺧ ــﺮى ﻓــﻲ ﻃــﻮﻛـﻴــﻮ ﻓــﻲ 4
أﺑﺮﻳﻞ اﻟﺠﺎري ،وﻳﺘﻬﻢ اﻻدﻋﺎء ﻏﺼﻦ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻟﻤﻮزع ﻧﻴﺴﺎن
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات
ِ
ﻓﻲ ُﻋﻤﺎن ،وﺑﺄن أﻣﻮاﻻ ﺑﻘﻴﻤﺔ  5ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر
أﺿﻴﻔﺖ إﻟﻰ ﺣﺴﺎب ﺑﻨﻜﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻪ.
وﺗﻘﺪﻣﺖ ﻧﻴﺴﺎن ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﻏﺼﻦ،
ﺑﺸﻜﻮى ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪه ،ﻣﺘﻬﻤﺔ إﻳﺎه ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ
أﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﻐﺮض
اﻹﺛﺮاء ،وﻛﺎن اﻻﺗﻬﺎم اﻷول اﻟﺬي واﺟﻬﻪ ﻏﺼﻦ

ﻫﻮ ﻋﺪم اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻤﺎ ﻳﺘﻠﻘﺎه ﻣﻦ راﺗﺐ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  5ﺳﻨﻮات ﺣﺘﻰ .2015
وﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮُ ،وﺟﻬﺖ ﺗﻬﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ ﻏﺼﻦ
ﺑﻌﺪم اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻣﻔﺮدات راﺗﺒﻪ ﻟﺜﻼث
ﺳﻨﻮات أﺧﺮى ،ﻛﻤﺎ واﺟﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎ ﺟﺪﻳﺪا أﻛﺜﺮ
ﺧ ـﻄ ــﻮرة ﺑـﺨـﻴــﺎﻧــﺔ اﻟ ـﺜ ـﻘــﺔ .وﺑ ـﺤ ـﺴــﺐ اﻻدﻋ ـ ــﺎء،
ﻓــﺈن ﻏﺼﻦ إذا أدﻳــﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻬﻢ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ
ﻓـﺴـﻴــﻮاﺟــﻪ ﻋـﻘــﻮﺑــﺔ اﻟـﺴـﺠــﻦ ﻟ ـﻤــﺪة ﺗـﺼــﻞ إﻟــﻰ
 15ﻋﺎﻣﺎ.
وﺟﺬب ﻫﺬا اﻟﺴﻘﻮط ﻟﻘﻄﺐ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات
أﻧﻈﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ؛ وأﻟﻘﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاع
داﺧﻞ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﺷﺮﻛﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ،وﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن.
وﻛ ــﺎن ﻏـﺼــﻦ ﻫــﻮ ﻣـﻬـﻨــﺪس اﻟـﺘـﺤــﺎﻟــﻒ ﺑﻴﻦ
ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻧﻴﺴﺎن اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ورﻳﻨﻮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم ،2016
ُ
وﻳﻨﺴﺐ ﻟﻪ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺎر ﻧﻴﺴﺎن
ورﻳﻨﻮ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺳﻨﻮات.
وﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟـﺠــﺎري ،ﻗﺎل
ﻏﺼﻦ إن ﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻦ ادﻋﺎءات ﻫﻲ ﻣﺆاﻣﺮة
ﺣﻴﻜﺖ ﺿﺪه ،ﻣﺘﻬﻤﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ
ﻓﻲ "ﻧﻴﺴﺎن" ﺑـ "ﻃﻌﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻈﻬﺮ" .وﻓﻲ  3أﺑﺮﻳﻞ

اﻟﺠﺎري ،ذﻛﺮت "روﻳﺘﺮز" أن ﻏﺼﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻗﻊ "ﺗــﻮﻳـﺘــﺮ" ﺑﻘﻮل اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت
ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل إﻋﺪاد اﻟﻤﺪﻋﻴﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺿﺪه.
وﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﻳﻮﻣﻴﻮري" اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻧﻘﻠﺖ

ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ أن اﻻدﻋﺎء
ﻓﻲ ﻃﻮﻛﻴﻮ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﻔﺘﺢ ﻗﻀﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺿﺪ
ُ
ﻏﺼﻦ ﺑﺘﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟﺜﻘﺔ.
وﻓﻲ  17أﺑﺮﻳﻞ اﻟﺠﺎري ،ﻛﺘﺒﺖ ﻛﺎرول ،زوﺟﺔ
ﻏـﺼــﻦ ،ﻓــﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ واﺷـﻨـﻄــﻦ ﺑــﻮﺳــﺖ ﺗﻘﻮل
إﻧـﻬــﺎ وزوﺟ ـﻬ ــﺎ ،ﻓــﻲ اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ﻣــﻦ اﻟـﺸـﻬــﺮ ذاﺗ ــﻪ،
وﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ،اﺳﺘﻔﺎﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻬﻤﺎ
اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺑﻄﻮﻛﻴﻮ ،ﻋﻠﻰ وﻗــﻊ ﻃــﺮﻗــﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ
ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﻤﻨﺰل ،ﻟﻴﺠﺪا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  10أﺷﺨﺎص
ﻣــﻦ اﻻدﻋ ـ ــﺎء اﻟـﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻲ ﻓــﻲ اﻻﻧ ـﺘ ـﻈــﺎر ﻗـﺒــﻞ أن
ﻳﻘﺘﺤﻤﻮا اﻟﻤﻨﺰل.
ُ
ُ
وأوﺿ ـ ـﺤ ـ ــﺖ ان زوﺟ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻋ ــﺘـ ـﻘ ــﻞ واﺗـ ـﻬ ــﻢ
ُ
ﺿ ــﻊ
ﺑــﺎﺗ ـﻬــﺎﻣــﺎت ﻏــﺎﻣـﻀــﺔ ﻻ أﺳ ــﺎس ﻟ ـﻬــﺎ ،وو ِ
ﻣﻨﺬ ﺻﺒﻴﺤﺔ اﻟـﻤــﺪاﻫـﻤــﺔ ﻓــﻲ ﺣﺒﺲ اﻧـﻔــﺮادي
ُﻣﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺠﺮﻣﺎ
ﻋﻨﻴﻔﺎ أو ﻣﺘﻬﻤﺎ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﻛﺒﺮى ،ﻛﻤﺎ ﺧﻀﻊ
ﻟﻼﺳﺘﺠﻮاب ﻟﺴﺎﻋﺎت ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻠﻴﻞ
واﻟﻨﻬﺎر دون اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻪ ﺑﻠﻘﺎء ﻣﺤﺎﻣﻴﻴﻪ.
ُ وأﺷـ ـ ـ ــﺎرت إﻟـ ــﻰ أﻧ ـﻬ ــﺎ ﻛ ـﻤ ــﻮاﻃ ـﻨ ــﺔ أﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ
ذﻋﺮت ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻛﺘﺸﻔﺖ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻻ وﺟــﻮد
ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ،ﻛﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ

أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺠﻮاب ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن اﻟﻤﺮء ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن
ﻳﻤﻜﻦ اﺣﺘﺠﺎزه  23ﻳﻮﻣﺎ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﺳﻮء اﻟﺴﻠﻮك
ﻓﻘﻂ ،دون أن ُﻳﻮﺟﻪ ﻟﻪ اﺗﻬﺎم رﺳﻤﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻛﺎرول إﻧﻬﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن ﻫﺬه
اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ،اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﺑﺎﺳﻢ
"ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺮﻫﺎﺋﻦ" ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﺤﻄﻴﻢ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺎت
واﻧﺘﺰاع اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت.
وﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ـﻔ ـﺘــﻲ "ﻟ ـ ــﻮ ﺟ ـ ــﻮرﻧ ـ ــﺎل دو
دﻳﻤﺎﻧﺶ" اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ و"وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟﻮرﻧﺎل"
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ،ﻓ ــﺈن وزارة اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد واﻟـﺘـﺠــﺎرة
واﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎن ﻋ ـﻤ ـﻠــﺖ ﻣ ــﻊ اﻟ ــﺮؤﺳ ــﺎء
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓــﻲ ﺷــﺮ ﻛــﺔ ﻧﻴﺴﺎن ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺪﻣﺞ
اﻟــﺮﺳ ـﻤــﻲ ﺑـﻴــﻦ ﻧـﻴـﺴــﺎن ورﻳ ـﻨ ــﻮ اﻟ ــﺬي ﻳﺤﺒﺬه
ﻛﺎرﻟﻮس واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻧﻴﺴﺎن ﺑﺄي
ﺛﻤﻦ .وﺗﺤﻮل ﻣﺎ ﻛﺎن ﺧﻠﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ داﺧﻞ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻧﻴﺴﺎن ،إﻟﻰ ﺷﺄن ﺟﻨﺎﺋﻲ.
وﺗ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺖ ﻛ ـ ـ ـ ــﺎرول" :ﻻ أﺣ ـ ـ ــﺎول ﺷـﺨـﺼـﻨــﺔ
اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ،ﻟﻜﻦ زوﺟﻲ ﺑﺮيء ﻣﻨﻬﺎ
ﻛﻠﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ أن ﺣﺒﻪ ﻟﻠﻴﺎﺑﺎن -ﺣﻴﺚ ّرﺑﻰ أوﻻده
اﻷرﺑﻌﺔ -وﻟﻨﻴﺴﺎن ﻣﻌﺮوف".
)أرﻗﺎم(
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إﻋﺪاد :أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

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

ً
ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ» ...إﺑﺮة ﺑﻨﺞ«
ﺧﺒﺮاء ﻧﻔﻄﻴﻮن ﻟـ   :اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺠﻴﺪ ﻳﺠﻨﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ
•

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ أﺣﺪ أﻛﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ وأﻫﻤﻬﺎ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،ﻓﻤﻨﻪ ﻳﺄﺗﻲ
ﻧﺤﻮ  95ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻳﻀﻢ ﻫﺬا
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪواﺋﺮ اﻹدارﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺑﺪورﻫﺎ
ﺗﻮﻇﻒ ﻧﺤﻮ  20أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ 85 ،ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢ
ﻛﻮﻳﺘﻴﻮن.
وﻻ ﻳﻘﻒ ًاﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ ،ﺑﻞ
ﻳﺤﺘﺎج أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻷن
أﻏﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺒﺤﺖ ﻓﻲ
اﻟﺤﻘﻮل أو اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ،ﻟﺬا ﻓﺈن اﺣﺘﻴﺎج

ﻋﻘﻮد
اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻻ
ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺨﺒﺮة
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ
ﻗﺼﺮ ﻣﺪﺗﻬﺎ

ﺑﻮﻗﺮﻳﺺ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻟﻠﻜﻮادر اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺨﺒﺮات
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻟﻜﺴﺐ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات
وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ً
وﻟﻌﻞ »ﺗﻜﻮﻳﺖ« اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻫﻮ ﺳﻼح
ذو ﺣﺪﻳﻦ ،ﻟﺠﻬﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
أو ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع إﻟﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻮزاري واﻟﺘﻜﺪس
واﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻴﻪ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل
ّ
ﺷﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻹﺿﺮاﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ .وﻫﻨﺎ
ﻳﻜﻤﻦ اﻟﺤﻞ إﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺐ ﻛﻮادر أﺧﺮى إﻟﻰ وﻗﺖ
اﻟﺤﺎﺟﺔ أو ﻋﺒﺮ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻت واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﺔ م .ﻋ ـﻠــﻲ اﻟ ـﺸ ـﻤــﺮي،
إﻧ ـ ـﻨـ ــﺎ ﻧ ـ ـﻌـ ــﺮف ﺑ ـ ـ ــﺄن اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع
اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔـ ـ ـﻄ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻞ أﻧـ ـﺸـ ـﻄـ ـﺘ ــﻪ
ﻟ ــﺪﻳ ــﻪ ﺧ ـﻄــﺔ ﻃ ـﻤــﻮﺣــﺔ ﺗـﻌــﺮف
ﺑ ـ ــ«ا ﺳ ـ ـﺘـ ــﺮا ﺗ ـ ـﻴ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﺔ «2030
وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺗـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ إﻧ ـﺠــﺎز ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ
ﺿـﺨـﻤــﺔ ﻣــﻦ ﺣـﻔــﺮ آﺑ ــﺎر ﺑــﺮﻳــﺔ
وﺑـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺔ ،وﻣـ ــﺮاﻛـ ــﺰ ﺗـﺠـﻤـﻴــﻊ
وﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟ ـﻐ ــﺎز ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ
اﻟ ـ ــﻮﻗ ـ ــﻮد اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ــﻲ وﻣ ـﺼ ـﻔ ــﺎة
اﻟـ ـ ـ ـ ــﺰور وﻣـ ـ ــﺮاﻓـ ـ ــﻖ اﺳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺮاد
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
ً
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﻀـﺨـﻤــﺔ ،ﻻﻓـﺘــﺎ
إﻟ ــﻰ أن أﻫ ــﻢ ﻋ ـﻨــﺎﺻــﺮ ﻧـﺠــﺎح
ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﺨ ـﻄــﺔ اﻟ ـﻄ ـﻤــﻮﺣــﺔ ﻫﻲ
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ
وﺗﺪرﻳﺐ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ
اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ وﻫ ـ ــﻲ ﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﻪ اﻷو ﻟــﻰ،
ً
ﻣ ـﻌــﺪدا أﺳـﺒــﺎب ﻣﺸﻜﻠﺔ أزﻣــﺔ

اﻟـ ـﺘ ــﻮﻇـ ـﻴ ــﻒ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎم ﻓــﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
 - 1ﺗﻨﺰﻳﻞ إﻋﻼن واﺣﺪ ﻓﻘﻂ
ﺧﻼل ﻋﺎم  2018وﻫﺬا ﺧﻼف
اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺒ ــﻊ واﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘ ــﺎد
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ واﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟـﻬــﺎ ﺑــﻮاﻗــﻊ إﻋﻼﻧﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮي ﻓﺒﺮاﻳﺮ
وأﻏﺴﻄﺲ.
 - ٢ﺗ ـ ـﻘ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻞ ا ﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﻮا ﻏـ ـ ــﺮ
اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﺎﺣ ــﺔ ﻟـ ــﻺﻋـ ــﻼن ﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت.
 - ٣ﻋ ــﺪم ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ ﺳـﻴــﺎﺳــﺔ
اﻹﺣـ ـ ـ ــﻼل وﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ـﻜ ــﺲ ﺗــﻮﺟــﺪ
ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك ﻋ ـ ـﻘـ ــﻮد ﺧـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﻓ ـﻘــﻂ
ﻟ ـﺘــﻮﻇ ـﻴــﻒ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ــﻮاﻓ ــﺪة
وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻘﺎول.
 - ٤ﻗـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻮل ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ــﻊ ﻣ ــﻦ
اﺟﺘﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟ ـﺨــﺮﻳ ـﺠــﻲ ﻫ ـﻨــﺪﺳــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮول
وذ ﻟــﻚ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺼﺎﻣﻬﻢ ،وﻣﻦ
اﻟﻤﻔﺘﺮض اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ

ً
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺸﺮﻛﺎﺗﻪ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
»اﻟﺠﺮﻳﺪة« اﺳﺘﻄﻠﻌﺖ آراء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ً
واﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ أن ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻫﻮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻣﻮﻗﻮﺗﺔ ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺠﻴﺪ ﺗﺠﻨﻴﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻮق ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ،
ﻣﺸﺪدﻳﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮل أن ﻳﻜﻮن »إﺑﺮة
ﺑﻨﺞ« ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺨﻄﻂ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﺿﺤﺔ،
وإﻟﻴﻜﻢ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ:

واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
وزﻣـ ـ ــﻼﺋ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـ ــﺬﻳ ـ ـ ــﻦ أﻳـ ـﻀ ــﺎ
اﺟ ـﺘ ــﺎزوا ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺧـﺘـﺒــﺎرات
واﻟـﻤـﻘــﺎﺑـﻠــﺔ وﺗـﺨــﺮﺟــﻮا ﻣﻌﻬﻢ
ﻓ ــﻲ ﻧ ـﻔ ــﺲ اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺮج ﻣـ ـ ـﻨـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ زﻣ ـ ـ ــﻼؤﻫ ـ ـ ــﻢ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻮ اﻟﺒﺘﺮول.
وﻋﻦ اﻟﺤﻠﻮل واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت
ﻟﺤﻞ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ ،أﻛﺪ اﻟﺸﻤﺮي
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻋـ ــﺪة ﻧـ ـﻘ ــﺎط ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻫــﺎ
ﻋـﻠــﻰ أرض اﻟــﻮاﻗــﻊ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد أﻫﻤﻬﺎ:
 - 1ا ﻟـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻮل ا ﻟـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﻮري
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺬﻳﻦ اﺟﺘﺎزوا
اﺧ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎرات إﻋـ ـ ـ ـ ــﻼن ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ
اﻟـﺒـﺘــﺮول اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
أﺳﻮة ﺑﺰﻣﻼﺋﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
ﺗ ـ ـﺨ ـ ـﺼـ ــﺺ اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮول ﻣ ـﻤ ــﻦ
اﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ــﺎزوا اﻻﺧ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎرات
واﻟﻤﻔﺘﺮض اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ
ً
وﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ واﺣﺪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ

واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ
اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﺒ ـ ــﻮل ﻟ ـ ـ ـ ــﺪى اﻟـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ
واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﻪ ﻟﻬﺎ.
 - 2ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﻗﺖ
ﻟـﻤــﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ إ ﻟ ــﻰ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ
اﻟﺸﻮاﻏﺮ.
 - 3أن ﺗﻜﻮن ﻟﻬﻢ اﻷوﻟﻮﻳﺔ
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮل ﺑـ ـ ــﺎﻹﻋـ ـ ــﻼﻧـ ـ ــﺎت
اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
 - 4أ ن ﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﻢ ﺗ ـﻌ ـﻴ ـﻴ ـﻨ ـﻬ ــﻢ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣــﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟـﻨـﻔـﻄــﻲ
أ ﺳ ــﻮة ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
أﺻ ـ ـﺤـ ــﺎب اﻟـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮة ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﺎﻟــﺔ
اﻟﻮاﻓﺪة.
 - 5ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻣـﺒــﺎ ﺷــﺮة ﻣﻊ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻘﻮد ﻣﻊ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ.
 -٦ا ﻟـ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ــﻮادر ا ﻟ ــﻮ ﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ
أﺻﺤﺎب اﻟﺨﺒﺮة ﻋﻠﻴﻬﻢ دور
ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺐ زﻣﻼﺋﻬﻢ اﻟﺠﺪد.
 - 7ﻋﻤﻞ دراﺳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ

ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺤﺮﻣﻲ

ﺳﻬﻴﻞ ﺑﻮﻗﺮﻳﺺ

ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻤﺮي

ﻟﻜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
اﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎﺟـ ــﺎﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣـ ـ ــﻦ ﻋ ـﻤ ــﺎﻟ ــﺔ
ﻟـ ـﻤ ــﻮاﻛـ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ
ذﻛﺮت ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.

وﻟـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺖ ﺑـ ـ ــﻮﻗـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺺ إﻟ ـ ــﻰ
أن ﻃ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ا ﻟـ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ــﺮ ﻛ ـ ـ ـ ــﺎت
اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴــﺔ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ اﻧﺘﻬﺖ
ً
واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ـﻌـ ــﺎب ﺣـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻫــﻮ
ﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎوﻟ ـﻴ ــﻦ ،وﻣ ــﻦ
اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﻃﺮح أﻓﻜﺎر ﻋﻦ
ﻃــﺮ ﻳــﻖ ا ﻟ ـﺸــﺮ ﻛــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻫﻲ أﻓﻜﺎر ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧﺔ.
وأوﺿــﺢ أن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﺮول
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﺪرﻳﺐ
ً
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺧﻼﻓﺎ
ﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻧ ـﻔ ــﻂ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،اﻟ ـﺘــﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺄن
ﺗ ـﻌ ـﻄ ــﻲ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎوﻻت
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺼ ـﻴــﺎﻧــﺔ اﻟ ــﺪورﻳ ــﺔ
إﻟ ـ ــﻰ أن اﻧ ـﺘ ـﻬ ـﺠ ــﺖ »اﻟـ ـﺒـ ـﺘ ــﺮول
ً
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« اﻟﻤﺴﺎر ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ.
وأ ﺷ ـ ـ ـ ــﺎر إ ﻟـ ـ ــﻰ أن ﺣـ ـﻠ ــﻢ أي
ﺧــﺮ ﻳــﺞ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻄ ــﻲ ﺑـ ـﺴـ ـﺒ ــﺐ اﻟـ ـﺤ ــﻮاﻓ ــﺰ
اﻟـ ـﺠـ ـﻴ ــﺪة اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﺘ ـﻤ ـﺘ ــﻊ ﺑـﻬــﺎ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ــﻮن ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻘ ـﻄ ــﺎع ،ﻓــﻲ

ﺣ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻞ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻋـ ـﻘ ــﻮد
اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ
ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ا ﻟـﺨـﺒــﺮة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻞ ﻷن ﻋـ ـﻘ ــﺪ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎول
ﻳـﻨـﺘـﻬــﻲ ﺧ ــﻼل  3ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻛﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﺘﺮة ﺗﺪرﻳﺐ
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﺨﺒﺮات.
وذﻛﺮ أن اﻟﺤﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ
إ ﻋ ــﺪاد ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ
ﻣـﺴـﺘــﻮى ﻷ ﻧ ـﻬــﺎ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
ً
اﻷﻛ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﺮ رواﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟـﻨـﻔـﻄــﻲ ﻋـﻠــﻰ أن ﻳﺘﻢ
ً
ﻣﻨﺢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﻋﻘﻮدا
ﺗﻤﺘﺪ  10ﺳﻨﻮات ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ
اﻛﺘﺴﺎب ﺧﺒﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻜﻮادر
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣـﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻨﻔﻄﻲ.
ﻣ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣ ـﻴ ـﺘ ــﻪ ،أﻛـ ــﺪ اﻟـﺨـﺒـﻴــﺮ
اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄ ــﻲ ﻛـ ــﺎﻣـ ــﻞ اﻟـ ـﺤ ــﺮﻣ ــﻲ أن
اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄ ــﻲ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺒ ــﻼد
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻓﻨﻴﻴﻦ وﺧﺮﻳﺠﻴﻦ
ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌـ ـ ـﻬ ـ ــﺪ اﻟـ ـﺘـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻘ ــﻲ
واﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮل
واﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺧ ــﺮﻳـ ـﺠ ــﻲ
اﻟﺒﺘﺮول واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ
ً
ﻓﻘﻂ ،وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻃﻼﻗﺎ
ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﻜﻠﻴﺎت
اﻟـﻨـﻈــﺮﻳــﺔ واﻷدﺑـ ـﻴ ــﺔ ،واﻷﺧ ــﺮى
ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
وﻗـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺤ ــﺮﻣ ــﻲ ،إن ﻧـﺴـﺒــﺔ
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﺠﺐ
أﻻ ﺗ ــﺰ ﻳ ــﺪ ﻋ ـﻠ ــﻰ  80ﻓ ــﻲ ا ﻟـﻤـﺌــﺔ
ﺑـﺤـﺴــﺐ اﻟـﺘــﺮﻛـﻴـﺒــﺔ اﻟـﺴـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ،
ً
ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨ ــﺎ أن اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄــﻲ
ً
ّ
ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﺒﻊ ﻛﺎﻣﻞ
ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وذﻛﺮ أن ﻛﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج ﺑﺮﻣﻴﻞ
اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻂ ﻗـ ـ ــﺪ ﺗـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺰداد ﺑ ـﺴ ـﺒ ــﺐ
ﺣـ ــﺎﺟـ ــﺎﺗ ـ ـﻨـ ــﺎ إﻟـ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎت
واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وﻟﻴﺴﺖ
ﺑـﺴـﺒــﺐ اﻟـﺘـﻌـﻴـﻴـﻨــﺎت اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ
ً
ﺑﺎﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣﺒﻴﻨﺎ
أن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻳﺄﺗﻲ
ﻓﻲ اﻟﺪواﺋﺮ واﻹدارات اﻟﺴﻬﻠﺔ
ﻓــﻲ ﺑـﻘـﻴــﺔ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.

ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،ﻗ ــﺎل اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدي
اﻟـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻄ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻖ ﺳ ـﻬ ـﻴــﻞ
ﺑ ـ ـ ــﻮ ﻗ ـ ـ ــﺮ ﻳ ـ ـ ــﺺ ،إن ا ﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﺎ ﺋـ ــﺞ
ﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﻋـ ـﻜـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ إذا ﺗ ــﻢ
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ
ﺑ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎﺗـ ــﻪ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻓـ ــﻮق
ً
ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ ﻻﺑﺪ أن
ﻳ ـﻜــﻮن اﻟ ـﺘــﻮﻇ ـﻴــﻒ ﻋ ــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ
ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎوﻟـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﻓــﻲ ا ﻟـﺒــﻼد ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﻤ ــﻞ وﻓ ــﻖ
ﻧ ـﻈــﺎم اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮد ﻣ ــﺰاﻳ ــﺎ ﻋــﺪﻳــﺪة
رﻏــﻢ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻣــﺰاﻳــﺎ أﻗﻞ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻴ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.

ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺰﻳﺪ
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ
اﻟﻜﻮادر
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
ﻋﻠﻰ %٨٠

اﻟﺤﺮﻣﻲ

ﻫﻞ ﺗﺆدي اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺼﺨﺮي ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة؟
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ »ﺷﻠﻤﺒﺮﺟﻴﻪ«
ﺗ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺮر ﻧـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺞ أﻋ ـ ـﻤـ ــﺎﻟ ـ ـﻬـ ــﺎ
اﻟ ـﻔ ـﺼ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ــﺮﺑـ ــﻊ اﻷول
ﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ـﺠـ ــﺔ ﺗ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎﻃـ ـ ــﺆ أﻧ ـ ـﺸ ـ ـﻄـ ــﺔ
اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي
ﻟﺘﺘﺴﺎء ل »أوﻳﻞ ﺑﺮاﻳﺲ« :إﻟﻰ
أي ﻣ ــﺪى ﺷـﻬــﺪ إﻧ ـﺘ ــﺎج اﻟـﺨــﺎم
اﻟﺼﺨﺮي ﺑﺄﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة؟
ً
وأﻓـ ـ ــﺎد اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي
ﻟـ«ﺷﻠﻤﺒﺮﺟﻴﻪ« ﺑﺎل ﻛﻴﺒﺴﺠﺎرد
ﺑـ ـ ـ ــﺄن اﻹﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮادات اﻟ ـﻔ ـﺼ ـﻠ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓــﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻷول ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ  4ﻓـ ــﻲ ا ﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ
إﻟــﻰ  7.9ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ،ﻣﻤﺎ
ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ
أ ﻧـﺸـﻄــﺔ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻓــﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ
اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻤـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ وأﻳ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ـ ًـﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ
ﺧﺼﻮﺻﺎ
اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ً
ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺮة
اﻷرﺿﻴﺔ.

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق
ﺷﻬﺪ ﺗﺮاﺟﻊ أﻧﺸﻄﺔ إﻧﺘﺎج
اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟـﺼـﺨــﺮي ﻓــﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ
ﺗﻮازﻧﺎ ﻣﻊ اﻷﺟﻮاء
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ً
ﻋ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ـ ًـﺎ وﺳ ـ ـ ـ ــﻂ ﺗـ ــﻮﻗ ـ ـﻌـ ــﺎت
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـ ــﺪار ﻋ ــﺎم  2019ﺑــﺪﻋــﻢ
ﻣـ ــﻦ اﺗ ـ ـﻔـ ــﺎق »أوﺑ ـ ـ ـ ــﻚ« ﻟـﺨـﻔــﺾ
اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺠﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ.

وﻋ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـ ــﺮﻏ ـ ـ ـ ــﻢ ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ أن
ﻛـ ـﻴـ ـﺒـ ـﺴـ ـﺠ ــﺎرد أﺷـ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ــﻰ أن
ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ وﺗ ـﻴ ــﺮة اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج ﻟــﺪى
دوﻟﻴﺎ – ﻧﺘﻴﺠﺔ
»ﺷﻠﻮﻣﺒﺮﺟﻴﻪ«
ً
أرﺑـ ـ ـ ـ ــﻊ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮات ﻣـ ـ ــﻦ ﺧ ـﻔــﺾ
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎرات – ﺳ ـﻴ ـﺼ ـﺒــﺢ
ـﺮا واﻗ ـ ـﻌـ ـ ًـﺎ ،ﻓـ ــﺈن ﻫـ ــﺬا اﻷﻣ ــﺮ
أﻣـ ـ ـ ً
ﺳﻴﺴﻔﺮ ﻋﻦ دﻋﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺬي
ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ
ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺸﻬﺪ
ً
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻴﻦ  7و  8ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﻟ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﻞ ﻣـ ـ ـ ــﻮﻗـ ـ ـ ــﻒ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻂ
اﻟﺼﺨﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﻓــﺮﻏــﻢ اﻹﻧ ـﻔ ــﺎق ﺑـﻜـﺜــﺎﻓــﺔ ﻟــﺪﻋــﻢ
اﻹﻧـﺘــﺎج اﻟــﺬي ﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻗ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻔ ـﻌــﻞ ،ﻟ ــﻢ ﺗﺤﻘﻖ
اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻹﻧ ـﺘــﺎج
ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻌﺎﺋﺪ
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب.
وﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴـ ـ ـﺠ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـ ــﺬﻟـ ـ ـ ــﻚ ،رﺑ ـ ـﻤـ ــﺎ
ﺗـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺮض ﺻـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎم
اﻟـ ـﺼـ ـﺨ ــﺮي ﻓـ ــﻲ أﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ إﻟ ــﻰ
ﺿ ـ ـ ـ ـﻐـ ـ ـ ــﻮط ﺑ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻞ ﺗ ـ ـ ــﺮاﺟ ـ ـ ــﻊ
اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺜـ ـ ـﻤ ـ ــﺎرات ﻣـ ـ ــﻊ إﻃـ ـ ــﻼق
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺸﺄن ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج
ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻳـ ــﺰداد اﻟـﺘـﻔــﺎؤل
ﺑ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺄن ﺻـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔ ـ ــﻂ
اﻟ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺮي ﻋ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ـ ًـﺎ ،ﻓ ـ ــﺈن
اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت ﺣﻴﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ
أﻣـﻴــﺮﻛــﺎ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑــﺎﻟـﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣﻊ
ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
وﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ اﻻﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاض وﺗـﻄـﻠــﻊ

اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮﻳــﻦ إﻟ ـ ــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ
اﻟﻌﺎﺋﺪ.
وﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أﺛـ ـ ــﺮ ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ،ﺗ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ
»ﺷ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮﺟ ـ ـﻴـ ــﻪ« اﻧ ـ ـﺨ ـ ـﻔـ ــﺎض
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرات ﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﻨـﻘـﻴــﺐ
ـﺮا
وإ ﻧـﺘــﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﺑـ ً
ﻓــﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 10ﻓ ــﻲ ا ﻟـﻤـﺌــﺔ ﻋ ــﺎم  2019ﻣﻊ
وﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮد ﻣـ ـ ـﺸـ ـ ـﻜ ـ ــﻼت ﺗ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ــﻖ
ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﻔﺮ اﻟﺼﺨﺮي
واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ
ﻧ ـﻤ ــﻮ اﻹﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات
اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ
ﻟــﻢ ﺗـﺴــﺆ اﻷﻣـ ــﻮر ﺑ ـﻌــﺪ ،ﻓﻘﺪ
ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد أﻃﻘﻢ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ
اﻟ ـﺨــﺎم اﻟـﺼـﺨــﺮي ﻓــﻲ أﻣـﻴــﺮﻛــﺎ
ا ﻟـ ـﺸـ ـﻤ ــﺎ ﻟـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ  12ﻓــﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ،
واﻹﻧ ـﺘــﺎج ﻻ ﻳ ــﺰال ﻓــﻲ ارﺗـﻔــﺎع
ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺑﻄﻴﺌﺔ.
و ﺗ ـﺘــﻮ ﻗــﻊ إدارة ﻣـﻌـﻠــﻮ ﻣــﺎت
اﻟﻄﺎﻗﺔ ار ﺗـﻔــﺎع إﻧﺘﺎج أﻣﻴﺮﻛﺎ
ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
أﻟــﻒ ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ ﻳــﻮﻣـﻴـ ًـﺎ ﻓــﻲ ﻣﺎﻳﻮ
– وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻘﻞ ﻋــﻦ اﻟــﺰﻳــﺎدات
اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻛ ـﻤــﺎ ﺗــﻮﻗ ـﻌــﺖ اﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣـ ـ ــﺎرس زﻳ ـ ـ ــﺎدة ﻓـ ــﻲ إﻣ ـ ـ ــﺪادات

ا ﻟـﺨــﺎم اﻟﺼﺨﺮي ﻣــﻦ اﻟﺴﺒﻌﺔ
ﺣـﻘــﻮل اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓــﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ
ﺑـ ـﺤ ــﻮا ﻟ ــﻲ  282أ ﻟـ ـ ــﻒ ﺑــﺮ ﻣ ـﻴــﻞ
ﻳـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ـ ًـﺎ ﻣـ ـ ــﻦ دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ إﻟـ ــﻰ
ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرس ،ﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻦ ﺗـ ـ ـ ــﻢ ﺧـ ـﻔ ــﺾ
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة
ﻳﻮﻣﻴﺎ.
إﻟﻰ  42أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
وﻻ ﺗ ــﺰال اﻟـﺘــﻮﻗـﻌــﺎت ﺗﺸﻴﺮ
إﻟ ــﻰ دﺧ ــﻮل ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ ﺧـﻄــﻮط
اﻷﻧ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺐ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﺑ ــﻮﻻﻳ ــﺔ
ﺗﻜﺴﺎس اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﻲ 2019
و ،2020ﻣ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺒ ـﺸــﺮ ﺑ ــﺰ ﻳ ــﺎدة
أﺧـ ـ ــﺮى ﻓ ــﻲ أﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟـﺘـﻨـﻘـﻴــﺐ
واﻹﻧﺘﺎج.
وﺗ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺬب ﺣـ ـ ـﻘ ـ ــﻮل اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ
اﻟﺼﺨﺮي اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻻ ﺑﺄس
ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻲ
ﺑﻬﺎ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺷﻬﺪت
ً
ا ﻟـﺴـﻨــﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ا ﻟـﻤــﺎ ﺿـﻴــﺔ،
وﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬا ﻣـ ـ ـ ــﺎ أﻛـ ـ ـ ــﺪﺗـ ـ ـ ــﻪ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ
»ﻫﺎﻟﻴﺒﻴﺮﺗﻮن« ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ
ﺑﺘﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  10ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.

ﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ
ﺗـ ـ ــﻮاﺟـ ـ ــﻪ ﺻ ـ ـﻨـ ــﺎﻋـ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ
اﻟ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ــﺮي ﺗ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ـ ًـﺎ ﻓ ــﻲ
ـﺮا إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن
»ﺗـ ـ ـﻜـ ـ ـﺴ ـ ــﺎس« ﻧ ـ ـ ـﻈـ ـ ـ ً
اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج
اﻟﺨﺎم اﻟﺨﻔﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻗﺪ
ﺗﺨﻄﺖ اﻟﻘﺪرات اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
ﻓﻲ ﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ.
وأﺳـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻧـ ـ ـﻘ ـ ــﺺ ﺧ ـ ـﻄـ ــﻮط

اﻷﻧــﺎﺑ ـﻴــﺐ ﻓــﻲ »ﺗ ـﻜ ـﺴــﺎس« ﻋﻦ
ﻋﺮض اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت
ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻷﺧﻴﺮة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺨﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج
ﻛـ ـﻤ ــﺎ أن ﻣـ ـﺼ ــﺎ ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﺘ ـﻜ ــﺮ ﻳ ــﺮ
ﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ ﻣـﺸـﻜـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﻌــﺎﻟـﺠــﺔ
اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺨ ــﺎم اﻟـﻤـﺘــﺪﻓــﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺑ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻊ ﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺗـ ـ ـ ـ ـ ــﺆدي
اﻟـﺨـﺼــﻮﻣــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ
ﺷ ـ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ـ ــﺎت إﻧـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ــﺎج اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻂ
اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﺨ ـ ــﺮي ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻣـ ـﺼ ــﺎﻓ ــﻲ
اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺮ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣ ـ ــﻞ ﻣ ــﻊ
إﻣﺪاداﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،
ﺗﺤﺪﻳﺎ
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺳﺘﺸﻜﻞ
ً
إﺿ ــﺎﻓـ ـﻴ ـ ًـﺎ وﺗـ ـ ـﺴ ـ ــﺎؤﻻت ﺑ ـﺸــﺄن
ﻣـ ـ ــﺪى ﻗ ــﺪرﺗـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت.

ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺤﺮب اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺒﺎردة
ورﻫﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
●

ﻇﺎﻓﺮ ﻗﻄﻤﺔ

ﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺆﻛﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﻼﻓﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻄﺎﻗﺔ أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ
وﺻﻔﻪ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻬﺎ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟ ـﺤــﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ واﻟ ـﻐــﺎز ،وأﻓﻀﺖ
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺷﺒﻪ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر وﺳﻂ
ﻏﻤﻮض ﺗﺎم ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ.
وﻳﺆدي اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ دور
اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺎق ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاراﺗﻪ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪروﺳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
وﻓ ــﺮض ﺿــﺮاﺋــﺐ ﻋـﻠــﻰ ﻛــﻞ دوﻟ ــﺔ ﺗــﺮﻓــﺾ اﻹذﻋ ــﺎن
ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ اﻟﻤﺠﺤﻔﺔ ،ﺣﺘﻰ إن ﻛــﺎ ﻧــﺖ ﻣــﻦ اﻟﺤﻠﻔﺎء
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ ،وأﺑﺮز ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪاﺗﻪ ﻟﺒﻠﺪان
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ اﻟﺘﻲ ﺑــﺪأت ﺗﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﺸﺮق
ﺑﻘﻮة وﺗﺮﻛﻴﺰ واﺿﺤﻴﻦ.
وﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﺘﺮﺗﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ أﻃﻠﻖ ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﺒﺪأ
ً
»أﻣﻴﺮﻛﺎ أوﻻ« وﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ وﺧﺎض ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ
اﻟﻌﻮاﻗﺐ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ دول
أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﺷﺮﻛﺎء اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ.
وﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﻣﺤﻠﻠﻮن ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻌﺖ أن
ﺗﻔﻀﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2030وأن ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎء ة ﻓﻲ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  31ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺳﻮف ﻧﺠﺪ
أن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻳﻨﻤﻮ ﺑﺼﻮرة أﺑﻄﺄ ﻣﻤﺎ ﻧﺤﻦ
ﻋﻠﻴﻪ اﻵن ،وﺳﻮف ﺗﻜﻮن اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺠﻞ
أﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻫﻲ روﺳﻴﺎ واﻟﺒﺮازﻳﻞ واﻟﻬﻨﺪ واﻟﺼﻴﻦ.
وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟــﻚ ،ﺳﻮف ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﻠﻰ
دﻓــﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد وﺗﺤﻘﻴﻖ أﻗـﺼــﻰ درﺟــﺔ ﻣﻦ
ﻣ ـﺼ ــﺎدر اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ ،واﻟـ ـﺴ ــﺆال ﻫ ــﻮ :ﻫ ــﻞ ﺳــﻮف
ﻧﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣـﻔــﻮري ﻓﻲ ﻫــﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ؟
ً
واﻟـ ـﺠ ــﻮاب ﻃـﺒـﻌــﺎ ﻻ وﻷﺳ ـﺒ ــﺎب ﻣ ـﺘ ـﻌــﺪدة ،وﺳ ــﻮف
ﻳﺼﻞ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ إﻟﻰ  6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ

ﻓــﻲ ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻔـﺘــﺮة .وﻟـﻜــﻦ ﻣ ــﺎذا ﻳﻌﻨﻲ ذﻟ ــﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ؟ واﻟـﺠــﻮاب ﻫﻮ اﺳﺘﻤﺮار اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد
اﻷﺣﻔﻮري ﻛﻤﺎ أن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺗﺒﻘﻰ اﻷﺳﺮع
ً
ﻧـﻤــﻮا وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ  8ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓــﻲ اﻟﺴﻨﺔ،
وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﻓﻲ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 26
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،و 28ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻔﺤﻢ،
و 27ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻔﻂ.
وﻫـﻨــﺎ ﻳـﺒــﺮز اﻟ ـﺴــﺆال ﺣــﻮل ﻋــﻼﻗــﺔ ذﻟــﻚ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ،
واﻟـﺠــﻮاب ﻫﻮ أن اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
ﻗﺪ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  26ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﺮاﻫﻨﺔ وﺳﻂ اﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  2025ﺗﺘﻤﺤﻮر
ﺣــﻮل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﺒﻞ وﻃ ــﺮق اﻹﻧـﺘــﺎج واﻟـﺤـﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻤـﺼــﺎدر ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣــﻦ اﻻﻋـﺘـﻤــﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮق اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ وﺗﻔﺎدي اﻟﻬﺪر
اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻤﺼﺎدر.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻌﻈﻢ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ
أن ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ ﻣ ـﺼ ــﺎدر ﻃــﺎﻗــﺔ ﻳ ـﻌــﻮل ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ وﺟــﺪﻳــﺮة
ً
ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ وﻣﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﺜﻤﻦ ﻳﺸﻜﻞ أﻣﺮا ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻣﻦ ورﺧﺎء أوروﺑــﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ أن اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺳﻼح
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ روﺳﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻄﻌﺖ إﻣﺪادات
اﻟﻐﺎز ﻋﻦ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم .2006
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬــﺔ أﺧـ ـ ــﺮى ،ﺗـﺒـﻘــﻰ اﻟـﻤـﺸـﻜـﻠــﺔ اﻟ ـﺠــﻮﻫــﺮﻳــﺔ
ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ إزاء ﻣﺴﺄﻟﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﻨﺎﺷﻰء ﺣﻮل
إﻣﺪادات اﻟﻐﺎز واﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة
وﺑﻮﺿﻮح.
واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑـ ــﻲ اﻟـﺘـﺼــﺮف ﺑـﺼــﻮرة أﺣــﺎدﻳــﺔ إزاء ﻣﺴﺄﻟﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء
واﻻﺗ ـﺤ ــﺎد ﻓــﻲ اﻟــﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ.

١٣
 ٥١.٦ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح »ﺑﻴﺘﻚ« ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﺑﻨﻤﻮ ٪١٧.٤
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اﻗﺘﺼﺎد

ً
اﻟﻤﺮزوق :ﻣﺮوﻧﺔ وﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺼﻜﻮك ...واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺗﻜﺘﺴﺐ زﺧﻤﺎ
ذﻛﺮ اﻟﻤﺮزوق ،أن ﻧﺘﺎﺋﺞ
»ﺑﻴﺘﻚ« ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﺒﺸﺮة
وإﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎؤل
ﺑﻌﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﺤﻘﻖ
أﻫﺪاﻓﻪ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﻣﺴﺘﺪام ،ﻳﻮﻓﺮ
ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻪ وﻋﻤﻼﺋﻪ ﻣﻌﺪﻻت
ﺟﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ،وﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ
ﺗﻄﻮر اﻷداء وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ.

أن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ً
اﻛﺘﺴﺒﺖ زﺧﻤﺎ
ﻓﻲ »ﺑﻴﺘﻚ«
ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ
اﻷول

ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ
ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ »ﺑﻴﺘﻚ«
ﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮزوق ،إن »ﺑﻴﺘﻚ« ﺣﻘﻖ
ﺻ ــﺎﻓ ــﻲ أرﺑ ـ ـ ـ ــﺎح ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴــﺎﻫ ـﻤ ـﻴــﻦ
ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ،2019
ﻗـ ــﺪرﻫـ ــﺎ  51.6ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر
ً
ﻣـﻘــﺎر ﻧــﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  44ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻓﻲ
اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة ذاﺗـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﻋـ ــﺎم 2018
وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ  17.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺻﺮح اﻟﻤﺮزوق ،أﻣﺲ ،ﺣﻮل
ﻧﺘﺎﺋﺞ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول،
ﺑــﺄن إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳ ــﺮادات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷول ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺑﻠﻎ  228.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻧ ـﻤ ــﻮ  9.5ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ
ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ،
وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷول ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
 196.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ
 4.1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة
ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻛﺬﻟﻚ
ﺑﻠﻎ ﺻــﺎﻓــﻲ إﻳـ ــﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
 118.1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺮﺑﻊ
اﻷول ﻣﻦ  ،2019ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ 7.1
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻗﺎل إن رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ ﻟﻠﺮﺑﻊ
اﻷول ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺎم اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ﺑﻠﻐﺖ
 7.50ﻓﻠﻮس ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑ ـ ـ  6.39ﻓ ـﻠ ــﻮس ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة
ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ
زﻳﺎدة  17.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟــﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺤﻔﻈﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ ﻋ ـﻨــﺪ  9.36ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرات
دﻳﻨﺎر ،وارﺗﻔﺎع إﺟﻤﺎﻟﻲ أﺻﻮل
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إ ﻟ ــﻰ 18.38
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎر دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﺑـ ــﺰﻳـ ــﺎدة ﻗ ــﺪرﻫ ــﺎ
ً
 612.4ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.4ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﺑ ـﻨ ـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﻌــﺎم
اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ،وارﺗ ـﻔ ـﻌ ــﺖ ﺣـﺴــﺎﺑــﺎت
اﻟ ـﻤــﻮدﻋ ـﻴــﻦ ﻟـﺘـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ 12.29
ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،ﺑ ــﺰﻳ ــﺎدة ﻗــﺪرﻫــﺎ
 518.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ،وﺑﻨﺴﺒﺔ
زﻳــﺎدة  4.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وذﻛـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮزوق أن ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ
ا ﻟـ ــﺮ ﺑـ ــﻊ اﻷول ﻣـ ــﻦ ﻋـ ـ ــﺎم 2019
ﻣـ ـﺒـ ـﺸ ــﺮة وإﻳ ـ ـﺠـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ وﺗ ــﺪﻋ ــﻮ
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺎؤل ﺑ ـﻌــﺎم ﺟــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘــﺮ ،اﻟ ـﻘــﺎﺋــﻢ ﻋﻠﻰ
أﺳـ ـ ــﺲ ﺛ ــﺎﺑ ـﺘ ــﺔ ﺗ ـﺤ ـﻘ ــﻖ أﻫـ ـ ــﺪاف

»ﺑﻴﺘﻚ« ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﻣﺴﺘﺪام ،ﻳﻮﻓﺮ
ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻪ وﻋـﻤــﻼﺋــﻪ ﻣـﻌــﺪﻻت
ﺟﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ،وﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ
ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء وارﺗـﻔــﺎع
ﻣـﻌــﺪﻻت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻧﺨﻔﺎض
ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ،ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺗـ ــﺮﺷ ـ ـﻴـ ــﺪ اﻹﻧ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﺎق وﺗ ــﺮﺗـ ـﻴ ــﺐ
اﻷوﻟﻮﻳﺎت.

ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
وﺑ ـﻴ ــﻦ أن »ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ« اﺳـﺘـﻄــﺎع
ً
أن ﻳﺤﻘﻖ ً
أداء إ ﻳـﺠــﺎ ﺑـﻴــﺎ ﻟﻠﻌﺎم
اﻟ ـﺨــﺎﻣــﺲ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ ،ﻋﻠﻰ
اﻟـ ــﺮﻏـ ــﻢ ﻣـ ــﻦ ﺗـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ
اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﻌـﻤــﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ً
ً
ً
ﻣـﺤـﻠـﻴــﺎ وﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺎ ،ﻣـﺸ ـﻴــﺮا إﻟــﻰ
أن اﻷرﺑ ـ ـ ــﺎح ﺗـﺸـﻐـﻴـﻠـﻴــﺔ ﻧــﺎﺗـﺠــﺔ
ﻋــﻦ اﻷﻋ ـﻤــﺎل اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ،
وﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﺠﺎح اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
»ﺑـﻴـﺘــﻚ« اﻟـﺘــﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ،وﺗﻘﻮم اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ
اﻷﻣ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﻞ ،إذ ﺟ ـ ـ ـ ــﺎء ت اﻷرﺑ ـ ـ ـ ــﺎح
ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ،وﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮرات
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺣــﺮﻛــﺔ اﻷﺳ ــﻮاق،
ﻣ ــﺆﻛ ــﺪة ﺟ ــﺪوى ﻣ ــﺎ ﺗ ــﻢ اﺗ ـﺨــﺎذه
ﻣـ ــﻦ ﻗـ ـ ـ ـ ــﺮارات وﺗ ــﺮﺗـ ـﻴـ ـﺒ ــﺎت ،ﻣــﻦ
أﻫـﻤـﻬــﺎ اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻨـﺸــﺎط
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ــﻲ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ــﻲ ﻟـﻠـﺒـﻨــﻚ،
واﻟ ـﺘ ـﺨ ــﺎرج ﻣ ــﻦ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺠــﺎﻻت ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت واﻟﻨﻈﻢ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام
اﻟﺘﺎم واﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ.
وأﻛ ـ ــﺪ أن »ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ« ﻧ ـﺠــﺢ ﻓﻲ
ﺑﻨﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻤﻞ وﻓــﻖ أﻋﻠﻰ
وأﻓـ ـﻀ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟـﻤـﺼــﺮﻓــﻲ ،ﺗ ـﻘــﻮم ﻋﻠﻰ
وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺑـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ داﺋـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻄـ ــﻮر،
ودﻣـ ـ ـ ــﺞ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻠـ ــﻮل اﻻﺑـ ـﺘـ ـﻜ ــﺎرﻳ ــﺔ
واﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓ ـﻴــﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،وإﻃﻼق
ﻣ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎدرات اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮل اﻟ ــﺮﻗـ ـﻤ ــﻲ،
وإﻋـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﺗ ــﺮﺗـ ـﻴ ــﺐ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت
واﻟ ـ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ـ ــﺪﻣـ ـ ـ ـ ــﺎت ،ﺑ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎ ﻳ ـ ــﻼﺋ ـ ــﻢ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻃﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.

ﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮزوق

وأﺷـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺮزوق إﻟ ـ ـ ــﻰ أن
»ﺑﻴﺘﻚ« ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻼء اﻷﻓ ـ ـ ــﺮاد واﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت،
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وإدارة أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺑﻜﻔﺎءة،
وﺗ ـﻌ ـﻈ ـﻴ ــﻢ رﻳـ ـ ــﺎدﺗـ ـ ــﻪ وﺗ ــﻮﺳ ـﻴ ــﻊ
اﻟ ـﺤ ـﺼــﺔ اﻟ ـﺴ ــﻮﻗ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
أﻓﻀﻞ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ أداء
اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ.
وأوﺿـ ـ ــﺢ أن اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ
ً
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ اﻛ ـﺘ ـﺴ ـﺒ ــﺖ زﺧ ـﻤ ــﺎ
ﻓــﻲ »ﺑـﻴـﺘــﻚ« ﺧ ــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول
ً
اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮارا ﻻﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم ﻣـﺘــﻮاﺻــﻞ
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،أﺳﻔﺮ ﻋﻦ
اﺳـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪاث ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت وﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ،إذ ﻧ ـﺠــﺢ »ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ« ﻓﻲ
ﺗﺸﻐﻴﻞ أول روﺑﻮﺗﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
ً
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻣﻘﺪﻣﺎ
ً
ً
ﻣﻌﻴﺎرا ﺟﺪﻳﺪا ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء
ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر ﺣــﺮﺻــﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ
أﺣ ـ ـ ــﺪث اﻷﻧـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴ ــﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وأﺑﺮزﻫﺎ »اﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت«،
وﻫﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛﺎء
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ
»اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ واﻟﻤﻘﺴﻂ« ،ﺑﻤﺎ
ﻳﺤﻘﻖ أ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷداء
وﻳ ــﻮﻓ ــﺮ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ
واﻟﺠﻬﺪ.

ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻮرﻳﺔ
وﻟـ ـﻔ ــﺖ إﻟ ـ ــﻰ إﻃـ ـ ــﻼق »ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ«

»ﻳﻼ وﻃﻨﻲ« ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ دﻓﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ
اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ اﻟــﺪﻓـﻌــﺔ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺪرﺑﻲ ﻋﺎم  ،2019ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
»ﻳﻼ وﻃﻨﻲ« ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺠﺪد ،ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ،
ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن ،اﻟﻘﺮوض ،أﻧﻮاع اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت،
اﻟـﺘــﺄﻣـﻴــﻦ ،ﻣـﺨــﺎﻃــﺮ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎل ،ﻏـﺴــﻞ اﻷﻣ ــﻮال،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﺮوع وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻨﻚ.
وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗــﺪرﻳـﺒــﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ
واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ،ﺑﻨﺎء اﻷداء اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ،اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
واﻻﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎر ،ﻋـﻠــﻢ اﻹدارة واﻻﺗ ـﺼ ــﺎل اﻟـﻔـﻌــﺎل،
أﺧ ــﻼﻗ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ واﻟ ـﺴ ـﻠ ــﻮك ،اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺑ ــﺮوح
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮاﺣﺪ.
وﻳﻤﺘﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،اﻟــﺬي ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ ﻧﺤﻮ
 18ﻣﺘﺪرﺑﺎ وﻣﺘﺪرﺑﺔ ،ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ،ﺑﻬﺪف
ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷﻓــﺮع وﺻﻘﻞ
ﻣ ـﻬ ــﺎراﺗ ـﻬ ــﻢ ﻟ ـﺘ ــﻮاﻛ ــﺐ ﺑ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ،وﻣـ ــﻦ ﺛﻢ
اﻟ ـﺨ ـﻀ ــﻮع ﻟ ـﻠ ـﺘــﺪرﻳــﺐ اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺪاﻧ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻷﻓـ ــﺮع
اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ.
وﻛــﺎن ﻓــﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ
ﻣﻦ ﻗﻴﺎدﻳﻲ اﻟﺒﻨﻚ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﺎد اﻟﻌﺒﻼﻧﻲ،
وﻣــﺪﻳــﺮو اﻟـﻔــﺮوع اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وﻛــﺬﻟــﻚ ﻣﺴﺆوﻟﻮ
اﻟـﺘــﻮﻇـﻴــﻒ وإدارة اﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺐ واﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
وﻳﻌﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻼ وﻃﻨﻲ أﺣﺪ أﻫﻢ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟ ـﺘــﺄﻫ ـﻴــﻞ اﻟــﻮﻇ ـﻴ ـﻔــﻲ ﻟ ـﺤــﺪﻳ ـﺜــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺨ ــﺮج ﻣﻦ
اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
ﺑﺸﻜﻞ اﺣﺘﺮاﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻌﻤﻞ

اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓــﻲ ،ﺑ ـﻬــﺪف ﺗــﺄﻫـﻴـﻠـﻬــﻢ ﻟـﻠـﻌـﻤــﻞ ﺿﻤﻦ
اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ.
وﻳﺄﺗﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻳﻼ وﻃﻨﻲ« ﺿﻤﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﺑﻬﺪف
اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻜﻔﺎء ات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻴﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺔ ﺳﻮق
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ،ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗـﻘــﺪﻳـﻤــﻪ ﻓــﺮﺻــﺎ ﺗــﺪرﻳـﺒـﻴــﺔ
ﻟﻠﺨﺮﻳﺠﻴﻦ اﻟﺠﺪد اﻟﻤﻤﻴﺰﻳﻦ ،واﻟﺬﻳﻦ اﺟﺘﺎزوا
اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.

»ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن
أﻋـﻠــﻦ ﺑﻨﻚ ﺑــﻮﺑـﻴــﺎن ﻓﺘﺢ ﺑﺎب
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺘﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ّ
)رﺗ ــﻞ ﻣــﻊ ﺑــﻮﺑـﻴــﺎن( اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺧـ ــﻼل ﺷ ـﻬ ــﺮ رﻣ ـﻀ ــﺎن
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎرك ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺚ أﻋ ـ ـ ـ ــﺪاد

اﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﻴﻦ و ﺟــﻮا ﺋــﺰ ﻫــﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  10آﻻف دﻳﻨﺎر.
وﻗـ ــﺎل ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ إدارة اﻟـﺘــﺪﻗـﻴــﻖ
اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻮاز
ﻣ ـﺸ ــﺎري اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺐ ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣـ ــﺲ ،إن اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻗــﺮر

ﺗ ــﻮﺳـ ـﻴ ــﻊ ﻧ ـ ـﻄـ ــﺎق اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ـﻴ ــﻦ
ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺮآن اﻟ ـﻜ ــﺮﻳ ــﻢ
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ورﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻮاﺋﺰ
وزﻳــﺎدﺗـﻬــﺎ ،ﺑﻌﺪ اﻹﻗـﺒــﺎل اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻷﻋ ـ ـ ــﻮام
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وأﺿ ــﺎف اﻟﻜﻠﻴﺐ أﻧــﻪ إﺿﺎﻓﺔ
إﻟ ـ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﺳ ـﺒ ــﻖ ﻓ ـ ــﺈن اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ
ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺳﻮاء ﻣﻦ أﺑﻨﺎء
ً
ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻚ أو ﻏﻴﺮﻫﻢ إﻳﻤﺎﻧﺎ
ﻣ ــﻦ »ﺑ ــﻮﺑـ ـﻴ ــﺎن« ﺑ ـ ــﺄن ﻣ ـﺜ ــﻞ ﻫ ــﺬه
اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺎت ﻳـ ـﺠ ــﺐ أن ﺗ ـﻜ ــﻮن
ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ ،ﻣ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻳـ ـﺠـ ـﻌ ــﻞ ﻫـ ــﺬه
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷﻛ ـﺒــﺮ ﺧ ــﻼل اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﻔﻀﻴﻞ.
وأوﺿــﺢ أن اﻟﻤﺠﺎل ﺳﻴﻜﻮن
ً
ﻣـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﺣ ـ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ ﻻﺧـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎر
اﻟ ـﺠ ــﺰء أو اﻟ ـﺤ ــﺰب اﻟـ ــﺬي ﻳــﺮﻏــﺐ
ﻓ ــﻲ ﺗـﺴـﻤـﻴـﻌــﻪ أﻣـ ــﺎم اﻟـﻠـﺠ ـﻨــﺔ ،إذ
ﺳـﺘـﺠــﺮي ﻣـﻨــﺎﻓـﺴــﺎت اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  11اﻟﻰ  16ﻣﺎﻳﻮ
ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﺘﺮاوﻳﺢ
ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﻠﻮم
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ .GUST
وﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻀ ـ ـﻤـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ــﺔ 3
ﺷـ ــﺮاﺋـ ــﺢ اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ ﻣـ ــﻦ ﺳـ ــﻦ 9-7
ﺳﻨﻮات واﻟﻤﻄﻠﻮب ﺣﻔﻆ ﺣﺰب
ﻛ ــﺎﻣ ــﻞ )اﺧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎري( وﺳ ـﻴ ـﻜ ــﻮن
ﻣ ــﻮﻋ ــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻳـ ــﻮم اﻟـﺴـﺒــﺖ
 11ﻣــﺎﻳــﻮ ﻟﻠﺒﻨﻴﻦ واﻟـﺜــﻼﺛــﺎء 14
ﻣﺎﻳﻮ ﻟﻠﺒﻨﺎت ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺘﻜﻮن
اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣــﻦ ﺳــﻦ -10
 13ﺳﻨﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮب ﺣﻔﻆ ﺟﺰء
ﻛﺎﻣﻞ )اﺧﺘﻴﺎري( وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻮﻋﺪ

ﻓﻮاز اﻟﻜﻠﻴﺐ

اﻟﺘﺴﻤﻴﻊ اﻷﺣﺪ  12ﻣﺎﻳﻮ ﻟﻠﺸﺒﺎب
واﻷرﺑﻌﺎء  15ﻣﺎﻳﻮ ﻟﻠﺒﻨﺎت.
ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﺳ ـﺘ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـﺸــﺮﻳ ـﺤــﺔ
ا ﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺳـ ـ ـ ــﻦ 17 14-
واﻟﻤﻄﻠﻮب ﺣﻔﻆ ﺟﺰأﻳﻦ ﻛﺎﻣﻠﻴﻦ
)اﺧ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎري( وﺳـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮن ﻣــﻮﻋــﺪ
اﻟﺘﺴﻤﻴﻊ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻳــﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ
 13ﻣــﺎﻳــﻮ واﻟ ـﻔ ـﺘ ـﻴــﺎت اﻟﺨﻤﻴﺲ
 16ﻣﺎﻳﻮ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻠـﺠــﻮاﺋــﺰ ﻓـﻘــﺪ ﺗﻢ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺧـﻤــﺲ ﺟــﻮاﺋــﺰ ﻟﻜﻞ
ﺷــﺮﻳـﺤــﺔ ﻟـﻴـﺼــﻞ اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﻰ
 30ﺟﺎﺋﺰة ﻟﻠﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺜﻼث )15
ﺟﺎﺋﺰة ﻟﻜﻞ ﺟﻨﺲ( ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻋﺪد
ً
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻣﻦ إدارة اﻟﺒﻨﻚ
ﻟﺤﻔﻈﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ.

ﺧ ــﺪ ﻣ ــﺔ  Skiplinoاﻷو ﻟ ـ ـ ــﻰ ﻣــﻦ
ﻧــﻮﻋـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ــﻲ ﻟ ـﺤ ـﺠــﺰ اﻟ ـﻤــﻮاﻋ ـﻴــﺪ
ً
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ
ﻟـ ــﺰﻳـ ــﺎرة اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮوع اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓ ـﻴــﺔ،
و ﻫـ ـ ـ ــﻮ ﻧـ ـ ـﻈ ـ ــﺎم إدارة ا ﻧـ ـﺘـ ـﻈ ــﺎر
ﻳﺴﻤﺢ ﻟـ »ﺑﻴﺘﻚ« ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻧ ـﺘ ـﻈ ــﺎر اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ذﻛــﻲ
ً
وﺳــﺮﻳــﻊ ،ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء وﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ راﺣﺘﻬﻢ
واﻻﺳـﺘـﻐــﻼل اﻷﻣـﺜــﻞ ﻷوﻗﺎﺗﻬﻢ،
ً
وﺗ ـﺘ ــﻮﻓ ــﺮ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ ﻋﺒﺮ
ﻣﻮﻗﻊ »ﺑﻴﺘﻚ« اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ KFH.
ً
 comوﻻﺣـ ـﻘ ــﺎ ﻋ ـﺒــﺮ ﻧ ــﺎﻓ ــﺬة ﻓﻲ
ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ »ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ« KFHonline
وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ً
اﻟﻔﺮوع اﻷﻗﻞ ازدﺣﺎﻣﺎ واﻟﺘﻮﺟﻪ
إﻟﻴﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻋﺒﺮ
اﻟﺤﺪود ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺷﺒﻜﺔ رﻳﺒﻞ
» ،«RippleNetوﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﺔ
اﻹ ﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮو ﻧ ـﻴ ــﺔ kfh.com/cars
اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت وﻋـ ــﺮوض
اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرات ﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻤــﻞ ﻣـﻨـﺘـﺠــﺎت
اﻟ ــﺪراﺟ ــﺎت اﻟ ـﻨــﺎرﻳــﺔ ،واﻟ ـﻘ ــﻮارب
واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﺳﻢ
 ،kfh.com/autoو ﺗ ـﺼ ـﺒ ــﺢ
أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﺷ ـﻤــﻮﻟ ـﻴــﺔ وﺳـ ـﻬ ــﻮﻟ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻻﺳﺘﺨﺪام.
وأﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺮزوق أﻧ ـ ـ ـ ــﻪ ﻓ ــﻲ
ﺳـﺒـﻴــﻞ ﺗـﻨـﻤـﻴــﺔ ﻗ ــﺎﻋ ــﺪة اﻟـﻌـﻤــﻼء
اﻟـ ـﺤ ــﺎﻟـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ،ﺗـ ــﻢ اﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎح ﻓ ــﺮع

اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺮوان ﻫ ــﻮ اﻟـ ـﻔ ــﺮع رﻗـ ــﻢ 62
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ وﺻــﻞ
ﻋ ــﺪد اﻟ ـﻔــﺮوع اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ
ً
اﻟﺴﻴﺪات إﻟﻰ  45ﻓﺮﻋﺎ ،وزادت
ً
ﻣ ــﺰاﻳ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﺄﻃﻠﻖ
»ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻚ« ﺣ ـﻤ ـﻠ ــﺔ ﺟ ـ ــﻮاﺋ ـ ــﺰ ﻏ ـﻴــﺮ
ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻋﻠﻰ »ﺣﺴﺎب اﻟﺮاﺑﺢ«،
ً
ﺗﻘﺪم  54ﻛﻴﻠﻮ ﻏﺮاﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ،
ﻟ ـ  23ﻣــﻦ ﻋﻤﻼء اﻟﺤﺴﺎب ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى ﻋﺎم ﻛﺎﻣﻞ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ واﺻﻞ
ﻣﻨﺘﺞ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻮاﺋﺰه
اﻟـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻤ ــﺔ ،وﻋ ـ ـ ـ ــﺰزت اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ وﻣﻜﺎﻓﺂﺗﻬﺎ
اﻟ ـﻨــﻮﻋ ـﻴــﺔ ﻟـﻌـﻤــﻼﺋـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﺣـ ـﻤ ــﻼت وﺟـ ــﻮاﺋـ ــﺰ ﻫ ــﻲ اﻷﻛ ـﺒ ــﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ،
ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ
اﻗﺘﻨﺎء اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ورﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت
اﻻﺳـﺘـﺨــﺪام ،ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ إﺿﺎﻓﺔ
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻘﺪرات اﻟﺴﻮق ،ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ
أﺳ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺐ اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ،
وﺗـ ـﺴـ ـﻬـ ـﻴ ــﻞ ﺗـ ـﺤ ــﻮﻳ ــﻞ اﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﻮال،
وﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎر.
وﻗـ ــﺎل اﻟـ ـﻤ ــﺮزوق ،إن »ﺑـﻴـﺘــﻚ«
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﻜـﺒــﺮى ،وﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺘ ـﻴــﺔ ﺑــﺎﻋ ـﺘ ـﺒــﺎرﻫــﺎ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤﻞ »ﺑﻴﺘﻚ«
وﻓﻲ إﻃﺎر دﻋﻢ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ،وﺗﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺒﻠﺪان
ً
اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ »ﺑﻴﺘﻚ« ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻻﻫ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎم اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻳ ــﻮﻟ ـﻴ ــﻪ
»ﺑﻴﺘﻚ« ﺑﺪﻋﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ً
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋﻠﻰ دورﻫﻢ
اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد
اﻟ ـ ـ ــﻮﻃـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻲ ،وﻓ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺢ ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﻻت
ﻋ ـﻤ ــﻞ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة وﺗ ـﻨ ــﻮﻳ ــﻊ ﻓ ــﺮص
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺟﺬب اﻟﺸﺒﺎب إﻟﻰ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎص.

ﺑﻨﻮك إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
وﻧ ـ ـ ــﻮه ﺑ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﺰ »ﺑـ ـﻴـ ـﺘ ــﻚ« ﻓــﻲ
ً
ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻜﻮك ،إذ ﻧﺠﺢ أﺧﻴﺮا
ﻋﺒﺮ ذراﻋﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺷﺮﻛﺔ
»ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ ﻛ ــﺎﺑ ـﻴ ـﺘ ــﺎل« ﻓ ــﻲ ﺗــﺮﺗـﻴــﺐ

ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﺑﻘﻴﻤﺔ
 1.6ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎر دوﻻر أ ﻣـ ـﻴ ــﺮ ﻛ ــﻲ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑـﻨــﻚ أﺑــﻮﻇـﺒــﻲ اﻷول
وﺑ ـ ـﻨ ـ ــﻚ دﺑ ـ ـ ـ ــﻲ اﻹﺳـ ـ ـ ــﻼﻣـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ــﻊ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ــﺆﻛ ــﺪ رﻳ ــﺎدة
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ »ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ« واﻟ ـﺜ ـﻘــﺔ ﻓﻲ
دورﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰ ﺑ ـﺘ ــﺮﺳ ـﻴ ــﺦ
ً
ً
ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺼﻜﻮك ﻣـﺼــﺪرا ﻣﻬﻤﺎ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ
اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻧــﺪ ﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت
اﻟـ ـﻨـ ـﻤ ــﻮ واﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﺳـ ــﻊ ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت
واﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻣ ـ ــﺎت واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳـ ــﻊ
ً
اﻟﻜﺒﺮى ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺘﺠﺎرب
اﻟ ــﻮاﺳ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ »ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ«
ﻓــﻲ إﺻ ــﺪار اﻟـﺼـﻜــﻮك ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ
ﻣﺤﻞ ﺛﻘﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟـ ـﻜـ ـﺒ ــﺮى واﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻜـ ــﻮﻣـ ــﺎت ﺣ ــﻮل
ً
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﻨﻤﺎذج
واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ »ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ« ﻓ ــﻲ ﺗــﺮﺗـﻴــﺐ
أﻧ ـ ـ ـ ـ ــﻮاع اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻜـ ــﻮك ﺑ ـﺼ ـﻴ ـﻐ ـﻬــﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ،ﺗ ـﺘ ـﻤ ـﺘ ــﻊ ﺑ ـﻤ ــﺮوﻧ ــﺔ
وﻛﻔﺎءة وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ .
وﺷ ــﺪد ﻋـﻠــﻰ اﻷوﻟ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﻳ ـﻀ ـﻌ ـﻬــﺎ »ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ« ﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ـﻄــﺎب
وﺗــﻮﻇ ـﻴــﻒ اﻟـ ـﻘ ــﺪرات اﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰة
ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻛ ــﻞ ﻋ ـﻨــﺎﺻــﺮ اﻟ ـﻨ ـﺠــﺎح أﻣــﺎﻣ ـﻬــﺎ،
وإﻓ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎح اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠـ ــﺎل ﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ
ﻗــﺪراﺗ ـﻬــﺎ وﻣ ـﻬــﺎراﺗ ـﻬــﺎ ،إذ ﻳﻘﺪم
»ﺑﻴﺘﻚ« اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﻣﺜﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﺠﺎل ،وﻳﺆﻛﺪ ﺑﺤﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ
دﻋﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
دوره اﻟـﺒــﺎرز ﻓﻲ دﻋــﻢ اﻟﻤﺴﻴﺮة
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد  ،اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓــﻲ ﺻــﺪر أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ
ً
وﻋــﻮاﻣــﻞ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
أن ﺗــﻮﻇـﻴــﻒ وﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﺸـﺒــﺎب
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ اﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴ ــﺔ
ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮة ﻓــﻲ »ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ« ﺗـﻌــﺰزﻫــﺎ
ﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛــﻮادر وﻇﻴﻔﻴﺔ
وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻌﻤﻞ
وﺧﻠﻖ أﺟﻴﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ.
واﻋـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ـ ــﺮزوق أن
اﺣـﺘـﻔــﺎظ »ﺑـﻴـﺘــﻚ« ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت

واﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻔــﺎت اﻹﻳ ـﺠــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﻣﻦ
وﻛـ ـ ـ ــﺎﻻت اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻴ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺣـﻴــﺎزة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟ ـﺠ ــﻮاﺋ ــﺰ اﻟــﺮﻓ ـﻴ ـﻌــﺔ ﻣ ــﻦ ﺟـﻬــﺎت
وﻫ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺎت ﻋ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﺮﻣ ــﻮﻗ ــﺔ
ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك
واﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ
ً
ً
ﻣ ــﺆﺷ ــﺮا إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺳﻼﻣﺔ
اﻷداء ،وا ﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺮار ا ﻟ ـﺠ ـﻬ ــﻮد
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ا ﻟ ـﺠــﻮدة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ،
وزﻳـ ـ ـ ــﺎدة اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﻖ ﻓ ــﻲ اﻷداء
ﺑ ـﻴ ــﻦ ﺑـ ـﻨ ــﻮك اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ،ﺑـﻤــﺎ
ﻳﻀﻤﻦ اﻻﺳ ـﺘــﺪاﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺟ ـ ـ ـ ـ ــﻮدة اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺔ وﺳ ـ ـﻴـ ــﺎﺳـ ــﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
ً
واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أن ﺑﻨﻮك اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ
وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ،
واﺻ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺖ أداء ﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﺰ
واﻟﻨﺎﺟﺢ وﻓﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
واﻟـ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـ ــﻂ اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻮﺿ ـ ـ ــﻮﻋ ـ ـ ــﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﻮة ﻛﻞ
ﺳﻮق ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺪم اﻟـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺮزوق اﻟـ ـﺸـ ـﻜ ــﺮ
ﻟـﻠـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ واﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء ﻋـﻠــﻰ
ﻣــﺎ ﻗــﺪﻣــﻮه ﻣــﻦ دﻋــﻢ وﻣــﺎ أﺑــﺪوه
ﻣــﻦ ﺛﻘﺔ ﺗـﺠــﺎه أﻋـﻤــﺎل وأﻧﺸﻄﺔ
»ﺑﻴﺘﻚ« ،ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ،
ً
ﻣﺜﻤﻨﺎ ﺟﻬﻮد اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
واﻟـ ـﻤ ــﻮﻇـ ـﻔـ ـﻴ ــﻦ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻋ ـﻄــﺎﺋ ـﻬــﻢ
ً
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ اﻟﺬي أﺛﻤﺮ أداء إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ
ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮات.

ﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ
»ﺑﻴﺘﻚ«

اﻟﻤﺮزوق

١٤

اﻗﺘﺼﺎد
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ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق ﻧﻈﻤﺖ ورﺷﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻪ

اﻟﻮرﺷﺔ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ
ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ
ﻟﻨﺸﺎط »وﺳﻴﻂ
أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺠﻞ
ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻷوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« وﻣﻤﺜﻠﻴﻪ

ﻓﻲ إﻃــﺎر ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻷداء دورﻫــﺎ
اﻟﺘﻮﻋﻮي ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﻋـﻘــﺪت ﻫﻴﺌﺔ أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل أﻣﺲ
ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﻌﺎﻣﻼت
اﻟــﻮﺳ ـﻴــﻂ اﻟـﻤـﺴـﺠــﻞ ﻣ ــﻊ ﻋـﻤــﻼﺋــﻪ«
ﺑﻤﺒﻨﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ -
ﻗﺎﻋﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺨﺮاﻓﻲ.
واﺳ ـﺘ ـﻬــﺪﻓــﺖ اﻟ ــﻮرﺷ ــﺔ ﺗــﻮﻋـﻴــﺔ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﻟﻨﺸﺎط
»وﺳﻴﻂ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« وﻣﻤﺜﻠﻴﻪ،
ً
ﻓ ـﻀ ــﻼ ﻋ ــﻦ ﻣ ـﺴــﺆوﻟــﻲ اﻟـﻤـﻄــﺎﺑـﻘــﺔ
واﻻﻟ ـﺘ ــﺰام ﺑـﻄــﺮق وآﻟـﻴــﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل
أواﻣــﺮ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء
ﺑﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻓﻲ ّ
وﻣــﺜــﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫــﺬه
اﻟﻮرﺷﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻤﻮﺳﻰ
ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ إدارة ﻣ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت
اﻷﺳـ ـ ـ ـ ــﻮاق ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ ،وﺧ ــﺎﻟ ــﺪ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاول ،وإﺑ ــﺮاﻫـ ـﻴ ــﻢ اﻹﺑ ــﺮاﻫ ـﻴ ــﻢ
ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻷﺳﻮاق ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض
ﻋﺪة ﻣﺤﺎور ﺧﺼﺺ اﻷول ﻣﻨﻬﺎ
ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺮﻳــﻒ ﺑ ــﺪور وﺳ ـﻴــﻂ أوراق
ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺴ ـﺠــﻞ ،وﺗـ ـﻨ ــﺎول اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﻞ

واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻟﺬﻟﻚ واﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ
اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮم ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ،إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟ ــﻰ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ
واﻟﺘﺰام اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺈﻋﺪاد
ﻧﻤﻮذج ﺧﺎص ﺑﺬﻟﻚ واﻹﺟــﺮاءات
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟـﻜــﺎﻣـﻠــﺔ ﻗـﺒــﻞ ﻗﺒﻮل
اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ واﻟـﺘــﺰاﻣــﺎت

ﺗـﺤــﺪﻳـﺜـﻬــﺎ ،ﻛـﻤــﺎ ﺗ ــﻢ ﺷ ــﺮح اﻟﻨﻈﻢ
واﻹﺟ ـ ــﺮاء ات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﻔﻮﻳﺾ
ً
اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺷﺨﺼﺎ آﺧﺮ ﻟﻠﺘﺪاول ﻓﻲ
اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ.
أﻣ ــﺎ اﻟـﻤـﺤــﻮر اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﻟﻠﻮرﺷﺔ
ً
ﻓ ـﻘ ــﺪم ﺷ ــﺮﺣ ــﺎ ﻋ ــﻦ وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ ﺗﻠﻘﻲ
اﻷواﻣـ ــﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻤــﻼء وأﺷـﻜــﺎﻟـﻬــﺎ،
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻧ ـﺼ ــﺖ ﻋ ـﻠ ــﻰ ذﻟ ـ ــﻚ اﻟــﻼﺋ ـﺤــﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ ،وﻛــﺎن

»اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ« ﺗﻨﻀﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

راﺑـ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎور ﻋ ــﻦ اﻟـﻤـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻮل وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻠﻘﻲ اﻷواﻣﺮ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ،ﺛﻢ اﺧﺘﺘﻤﺖ اﻟﻮرﺷﺔ
ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت
اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻮﺳﻴﻂ
اﻟﻤﺴﺠﻞ أواﻣﺮ اﻟﻌﻤﻼء وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
واﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ.

أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻘــﺎﺻــﺔ ﻗ ـﺒــﻮل
ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎت اﻷوراق
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ) ،(IOSCOﺑ ـﻌــﺪ أن اﺳ ـﺘــﻮﻓــﺖ اﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ
واﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ.
وﺗـﻌــﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻳـﺴـﻜــﻮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟــﺔ ﻋﻦ
ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟـﻀــﻮاﺑــﻂ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ،وﺗﻘﻠﻴﻞ ا ﻟـﻤـﺨــﺎ ﻃــﺮ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ
ﻷﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،وﻫــﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻊ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻷﺳﻮاق
ا ﻟ ـﻤــﺎل ) ،(PFMIوا ﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل.
وﻳﺮﺳﺦ اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ إﻟــﻰ ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل ،ﻷﻧﻬﺎ
ﺟﻬﺔ اﻹﻳ ــﺪاع اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي واﻟـﻤـﺴــﺆوﻟــﺔ ﻋــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻘﺎص واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وﻳﺬﻛﺮ أن »اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ« ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ،ﻣﺜﻞ
ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ ﻟﺠﻬﺎت اﻹﻳﺪاع
) ،(AMEDAوﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )،(ANNA
وﻣﻨﻈﻤﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ) ،(ICMAواﻻﺗﺤﺎد
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺎت ).(AFE
وﺑ ـﻬــﺬه اﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ،أﻋ ــﺮب اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﺧـﻠــﺪون اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ ﻋــﻦ ﺳـﻌــﺎدﺗــﻪ ﺑﻬﺬا
اﻹﻧ ـﺠ ــﺎز ،وﺻ ــﺮح ﻗــﺎﺋــﻼ» :ﻧ ـﺤــﻦ ﻓ ـﺨ ــﻮرون ﺑﻘﺒﻮل
ﻋ ـﻀــﻮﻳ ـﺘ ـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ اﻷﻳـ ـﺴـ ـﻜ ــﻮ ،ﻓ ـﻘ ــﺪ ﻋـﻤـﻠـﻨــﺎ
ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻼل اﻷﻋــﻮام اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻄﻨﺎ
اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ،وإﺣــﺪاﻫــﺎ اﻟـﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣــﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ

ﺧﻠﺪون اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ
اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻨــﻰ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻷﺳـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﻤ ــﺎل اﻟـﺘــﻲ
ﺗﻄﻮرﻫﺎ اﻷﻳﺴﻜﻮ« .وأﺿﺎف اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ »أن وﺟﻮد
اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻳﻌﺰز ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ
أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ،وﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ،وأﻧﻬﺎ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻧﺤﻮ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺧﻄﻄﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«.

ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻨﻈﻢ ﻧﺪوة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ »ﻣﻴﺮا«
ﺑﻌﻨﻮان »أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮي اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ«
ّ
ﻧــﻈ ـﻤــﺖ ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺨــﺔ اﻟ ـﺨــﺎﻣ ـﺴــﺔ ﻣﻦ
ﻧ ــﺪوة ﻋــﻼﻗــﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑـﻌـﻨــﻮان »أﻫـﻤـﻴــﺔ ﻋــﻼﻗــﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮي اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ«،
وذﻟــﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣــﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋــﻼﻗــﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ )ﻣﻴﺮا( ،وﺷﻬﺪ اﻟﺤﺪث ﺣﻀﻮر
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻼﻗﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ.
وﺧﻼل ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﺘﺮﺣﻴﺒﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﺪوة اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻄﺖ
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺗﻄﺮق رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع
إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﻟﺘﺰام اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟـﺒــﻮرﺻــﺔ أﺣـﻤــﺪ اﻟـﻜـﺴــﻮاﻧــﻲ ،إﻟــﻰ اﻟ ــﺪور اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮﻳــﻦ ﻓ ــﻲ اﻷﺳ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﺄﺛ ــﺮت
ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ
اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.

أداء ﻣﺘﻤﻴﺰ
ً
وﺗـﻌـﻠـﻴـﻘــﺎ ﻋـﻠــﻰ ذﻟـ ــﻚ ،ﻗــﺎﻟــﺖ رﺋ ـﻴ ـﺴــﺔ ﻗ ـﻄــﺎع اﻷﺳـ ــﻮاق
ً
ﺑــﺎﻹﻧــﺎﺑــﺔ ﻟـﻠـﺒــﻮرﺻــﺔ ﻧ ــﻮرة اﻟـﻌـﺒــﺪاﻟـﻜــﺮﻳــﻢ» :اﻧ ـﻄــﻼﻗــﺎ ﻣﻦ
ﺟﻬﻮدﻧﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﺪام ﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻇﻠﺖ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ
ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ً
وﻣـﺴــﺎﻋــﺪﺗـﻬــﻢ ﺟـﻤـﻴـﻌــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ أداء ﻣـﺘـﻤـﻴــﺰ ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻴﺪي اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ«.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ أن »اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻧﺪوة
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮة رﺋﻴﺴﻴﺔ أﺧﺮى ﻧﺤﻮ

ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻨﺎ ،وﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ
اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ ﻹﻃﻼق ﻣﺒﺎدرات ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ«.

ﺣﻠﻘﺔ ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أ ــﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟـﻨــﺪوة ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺣﻠﻘﺔ
ﻧﻘﺎش ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪال اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ زﻳﻦ ،ورﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺧﺒﺮاء ﻣﺨﻀﺮﻣﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﻣﺒﺎرك اﻟﺤﻤﺪان ،ﻣﺤﻠﻞ
ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻹدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓــﻲ واﻷﺑـ ـﺤ ــﺎث واﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﻼت ﻓ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺛ ــﺮوة
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.
وﺷـ ــﺎرك ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻠـﻘــﺔ اﻟـﻨـﻘــﺎﺷـﻴــﺔ أﻳ ـﻀــﺎ ﻋـﻴـﺴــﻰ ﻋﻠﻲ
اﻟـﺤـﺴــﺎوي ،ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴــﺲ إدارة أﺻــﻮل اﻟـﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻹدارة
اﻷﺻــﻮل »ﻛﺎﻣﻜﻮ« ،وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻘﺎدر ،ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ -إدارة أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ )اﻟﻤﺮﻛﺰ( .وﺳﻠﻄﺖ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻀﻮء
ﻋﻠﻰ أﺣﺪث اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻓــﻲ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﻗﻮﻳﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﻣﻊ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻄﺮق اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻤﺪﻳﺮي اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﺪﻳﺮي ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
وﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،ﻗـ ــﺎل ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟ ـﻌ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻘ ــﺎدر» :ﻋ ــﻼﻗ ــﺎت
ً
ً
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺗﺆدي دورا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺪوة
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،وﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ
ﻓــﻲ ﺳــﻮق اﻷوراق اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ« .وأﺿ ــﺎف اﻟـﻌـﺒــﺪاﻟـﻘــﺎدر» :ان
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﺑ ــﺪون أي ﺗــﺄﺧـﻴــﺮ ،وﻫ ــﺬا ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻳﻌﻜﺲ اﻷﻫـﻤـﻴــﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟـﻠــﺪور اﻟﻨﺸﻂ اﻟ ــﺬي ﻳـﻘــﻮم ﺑﻪ
ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ً
أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة
ﺳـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺪاول ،واﻟ ـﺤــﺪ ﻣــﻦ ﺗـﻘـﻠـﺒــﺎت أﺳ ـﻌــﺎر اﻷﺳ ـﻬــﻢ،
وإﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮون

ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑــﺪوره إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ
ﺳﻌﺮ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻛﻜﻞ«.
وﺗــﺎﺑــﻊ »وﺗـ ـ ــﺰداد أﻫـﻤـﻴــﺔ وﺟ ــﻮد اﻟـﺸـﻔــﺎﻓـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـﺴــﻮق
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺬات ،ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﻋﺘﺎب ﺗﺤﻮل
ً
ﻛﺒﻴﺮ ﺳﻴﺮاﻓﻘﻪ إﻧـﺸــﺎء ﻗــﺎﻋــﺪة ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﻛـﺜــﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ
ً
وﺗﻄﻮرا ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن وﺟﻮد ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﻬﻢ«.

ﺣﺠﺮ أﺳﺎس
ُ
وﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴـﺘــﻪ ،ﻗ ــﺎل ﻣ ـﺒــﺎرك اﻟ ـﺤ ـﻤــﺪان» :ﺗ ـﻌــﺪ وﻇﻴﻔﺔ
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺣﺠﺮ أﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ

ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻃﺮح ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﻓﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮرﻫﺎ
اﻷوﻟﻰ« ،ﻣﻮﺿﺤﺎ »ان إﻋﺎدة إدراج ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﺴﻮق
ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﺊ وزﻳﺎدة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻻ
ﺑﺪ أن ﻳﺘﺮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺗﺼﺎل
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ« .وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ،
ﻗﺎل ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﺎوي» :ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺣﺪ أن ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ
اﻟ ــﺪور اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻤﻬﻢ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،إذ
ً
ً
ﻳ ــﺆدي اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻮن ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻤـﺠــﺎل دورا ﻣﺤﻮرﻳﺎ
ﻓــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻗ ـﻨــﻮات اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ،
ﺗﻀﻴﻒ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ إﻟﻰ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﺣﻴﺚ ُﻳﻌﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺜﻘﺔ ﺣﺠﺰ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ«
وأﻛﺪ اﻟﺤﺴﺎوي »ان اﻣﺘﻼك ﻗﺴﻢ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻣﺘﻔﺎن ﻓﻲ أي ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ ﺳﻌﺮ ﺳﻬﻢ
ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ«.

ﻋﺮض ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ
وﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﺠﻠﺴﺔ ،ﻗﺪﻣﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺜﺎ ﺑﺎرﺗﻞ ،اﻟﺸﺮﻳﻚ
ً
ً
اﻹداري ﻓــﻲ » ،«Instinctif Partnersﻋــﺮﺿــﺎ ﺗﻘﺪﻳﻤﻴﺎ
ً
ﻗﺼﻴﺮا ﺗﻀﻤﻦ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻣﻔﻴﺪة ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺳﺒﻞ ﺗﻮﻃﻴﺪﻫﺎ.
ُ
وأﺗﻴﺤﺖ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺪوة ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
أﺣﺪث ﻣﺒﺎدرات ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳـ ــﻂ ،وﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ ﻋــﻼﻗــﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺸــﺮق
اﻷوﺳﻂ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.

١٥
»ﻛﺎﻣﻜﻮ« :ﻧﻤﻮ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺪارة إﻟﻰ  ١٢.٩ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
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اﻗﺘﺼﺎد

• اﻟﺴﻮﻳﺪي :ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ »ﻏﻠﻮﺑﻞ« اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺨﻄﻮات ﺑﻤﺴﻴﺮﺗﻨﺎ
• ﺻﺮﺧﻮه :إﻧﺠﺎز  ١٣١ﺻﻔﻘﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٢٠.٤ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

١٠٥

دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ
ﻣﻼﻳﻴﻦ

ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح

دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ
ً
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت

أداء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

١٣١

ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت

دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ

١٢.٩٧

دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ

دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ

ً
ﻣﻠﻴﺎرا

ً
ﻣﻠﻴﺎرا

ﺣﺠﻢ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺪارة

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺻﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

٪
ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﺮﻛﺐ

اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺪارة ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

ذﻛﺮ ﺻﺮﺧﻮه أن »ﻛﺎﻣﻜﻮ«
أﻋﻠﻨﺖ ﺧﻄﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ ﺿﻤﻦ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
واﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ
ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﺻﺮﺧﻮه

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ
»ﻛﺎﻣﻜﻮ« واﻓﻘﺖ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺑﻨﻮد ﺟﺪول
أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وأﻫﻤﻬﺎ ﻋﺪم
ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻋﻦ
واﻗﻊ أداء ﻋﺎم 2018

ﻛ ـ ـﺸ ـ ـﻔـ ــﺖ ﻧ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ
ﻣ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺲ إ د ا ر ة ﺷـ ـ ــﺮ ﻛـ ـ ــﺔ
»ﻛﺎﻣﻜﻮ« ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﺘﺼﺎر
اﻟﺴﻮﻳﺪي ،أن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎﻓﻲ
ر ﺑــﺢ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﻠﻎ 2.56
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،2018ﺑـﻨـﻤــﻮ ﺑـﻠـﻐــﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ
 124ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ 1.4
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم ،2017
وﺑﻠﻐﺖ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ 10.77
ﻓﻠﻮس ﻣﻘﺎﺑﻞ  4.80ﻓﻠﻮس ﻓﻲ
ﻋﺎم .2017
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮﻳـ ــﺪي ،أﻣـ ــﺎم
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺔ
اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ،أﻣﺲ ،إن اﻷرﺑﺎح
ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
واﻟـ ـ ـﻀ ـ ــﺮاﺋ ـ ــﺐ واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﻼك
وإﻃـ ـ ـﻔ ـ ــﺎء اﻟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﻦ إﻟـ ـ ــﻰ 5.19
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم 2018
ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ  2.78ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر
ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،2017ﺑﻨﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ
ﻧـﺴـﺒـﺘــﻪ  87ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،ﻛﻤﺎ
ارﺗ ـ ـﻔـ ــﻊ إﺟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ اﻹﻳ ـ ـ ـ ــﺮادات
ﺑﻨﺴﺒﺔ  91ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،2018ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ
وﺑﻠﻎ  18.36ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر«.
وذﻛ ـ ــﺮت أﻧ ــﻪ »إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟــﻰ
ﺻﻔﻘﺔ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ،
اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ ﻛﺎﻣﻜﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
اﻟﻌﺎم ،ﺳﺎﻫﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺤﻘﻖ
ﻓ ــﻲ اﻹﻳ ـ ـ ـ ــﺮادات ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺮﺳ ــﻮم
ﺑ ـﺘ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟ ـﻨ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
ً
ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،إذ ﺷـ ـﻬ ــﺪت ﻧ ـﻤ ــﻮا
ﺑـﻠـﻐــﺖ ﻗـﻴـﻤـﺘــﻪ  3.22ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر ،ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ  7ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﻓ ــﻲ ﻋ ـ ــﺎم  2017إ ﻟ ـ ــﻰ 10.22
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم .2018
وأرﺟـ ـ ـﻌ ـ ــﺖ ﻫ ـ ــﺬا اﻻرﺗ ـ ـﻔـ ــﺎع
ﺑ ـﺼ ـﻔ ــﺔ رﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ ﻧـﻤــﻮ
أﺗﻌﺎب اﻹدارة واﻻﺳﺘﺸﺎرات
ﻋـﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ إدارة اﻷﺻ ــﻮل
واﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،إذ ﺑﻠﻐﺖ اﻷﺗﻌﺎب
ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ
 8.08ﻣــﻼﻳ ـﻴــﻦ دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،وﺑـﻠــﻎ
ﺣﺠﻢ اﻷﺻــﻮل اﻟـﻤــﺪارة 3.93
ﻣﻠﻴﺎرات دﻳـﻨــﺎر ﺑﻨﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ
ﻧ ـﺴ ـﺒ ـﺘ ــﻪ  16.69ﻓ ـ ــﻲ ا ﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ
)ﻣـﺘـﻀـﻤـﻨــﺔ اﻟـﺘــﺄﺛـﻴــﺮ اﻟــﻼﺣــﻖ
ﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺔ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﻮاذ( ،ﻛﻤﺎ
ﺷ ـﻬ ــﺪت إﻳ ـ ـ ــﺮادات اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
ً
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻧﻤﻮا
ً
ﻗﻮﻳﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،إذ ﻧﻔﺬت
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﻊ ﺻﻔﻘﺎت ﺑﻠﻐﺖ
ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬــﺎ اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺣــﻮاﻟــﻲ
 534ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
واﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺮﺿ ــﺖ اﻟ ـﺴــﻮﻳــﺪي
ﺧــﻼل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ أﻫﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ــﺮات ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺴــﺎﺣــﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2018إذ
ﺗــﺄﺛــﺮت اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ وﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى
اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﻲ ﺑ ـﺒ ـﻌ ــﺾ اﻷﺣ ـ ـ ــﺪاث

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ
ﻓ ــﻲ ذﻟـ ــﻚ اﻟـ ـﺤ ــﺮب اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮة ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ،وارﺗﻔﺎع
أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة وﻣ ــﺎ ﻟــﺬﻟــﻚ ﻣــﻦ أﺛــﺮ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪﻓ ـ ـﻘـ ــﺎت اﻟـ ــﺪوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﻟـ ـ ــﺮؤوس اﻷﻣـ ـ ـ ــﻮال ،ﻫـ ــﺬا إﻟــﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﺗـﻔــﺎق »أوﺑــﻚ«
وﺣ ـﻠ ـﻔــﺎﺋ ـﻬــﺎ ﻟ ـﺨ ـﻔــﺾ إﻧ ـﺘ ــﺎج
اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻂ ﻟـ ـﻠـ ـﺤ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ ﺗـ ــﺮاﺟـ ــﻊ
اﻷﺳـ ـﻌ ــﺎر ،واﻟ ـ ــﺬي ﺗ ــﻢ اﻗـ ــﺮاره
اﻟـ ـ ـ ــﺮﺑـ ـ ـ ــﻊ اﻷﺧ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﻋ ـ ــﺎم
ً
 ،2014ﻓ ـﻀ ــﻼ ﻋ ــﻦ اﻷﺣ ـ ــﺪاث
اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ«.
ﻛـﻤــﺎ ﺳﻠﻄﺖ اﻟ ـﻀــﻮء ﻋﻠﻰ
أداء ﺳ ــﻮق اﻷوراق اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﻧﻔﺮاده ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ
أداء إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑــﺎﻷداء
اﻟ ـﻀ ـﻌ ـﻴــﻒ ،اﻟ ـ ــﺬي ﻣ ـﻨ ـﻴــﺖ ﺑﻪ
اﻟ ـﻤــﺮاﻛــﺰ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أﻫﻤﻴﺔ
اﻧـﻀـﻤــﺎم اﻟ ـﺴــﻮق اﻟـﺴـﻌــﻮدي
إﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ
ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺗ ــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮق اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ،
وﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ دﻋﻢ ﻷداء
ً
اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ.
وﻓــﻲ ﺳـﻴــﺎق اﺳﺘﻌﺮاﺿﻬﺎ
ﻟـ ــﻸداء اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ،
أﻓــﺎدت اﻟﺴﻮﻳﺪي ﺑﺄن ﻛﺎﻣﻜﻮ
أﺑﺮﻣﺖ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺻ ـﻔ ـﻘ ــﺔ ﻛ ـ ـﺒـ ــﺮى ﺗ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ــﺖ ﻓــﻲ
اﻻﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻮاذ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺣ ـﺼــﺔ
اﻷﻏـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﺑـﻴــﺖ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ »ﻏﻠﻮﺑﻞ«،
ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮة إﻟـ ــﻰ أن ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺮار
اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠــﻲ ﻳـﻌــﺪ ﻣــﻦ أﻫــﻢ
اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﻮات ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﻴــﺮﺗ ـﻨــﺎ،
واﻟ ـﺘــﻲ ﺳـﺘــﺆﺛــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺸﻬﺪ
إدارة اﻷ ﺻـ ـ ـ ـ ــﻮل و ﺧـ ــﺪ ﻣـ ــﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﻗـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ــﺖ »ﻧـ ـ ـﺠـ ـ ـﺤـ ـ ـﻨ ـ ــﺎ ﻓ ــﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ رؤﻳــﺔ ورﺳﺎﻟﺔ ﻛﺎﻣﻜﻮ
وﻧﻘﻠﻬﺎ إ ﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ
ﻣ ـﺴ ـﺒــﻮﻗــﺔ ﻓ ــﻲ إﻃ ـ ــﺎر ﺳﻌﻴﻨﺎ
اﻟ ــﺪاﺋ ــﻢ إﻟ ــﻰ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ ﻣﻜﺎﺳﺐ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ واﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎدي،
اﻟـ ــﺬي ﺗـﻤـﻜـﻨــﺖ ﻣ ــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ،
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ
اﻟ ـ ــﺪوﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ .وﻳ ــﺮﺗـ ـﻜ ــﺰ ﺟ ــﻮﻫ ــﺮ
أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻮﻋﻮدﻧﺎ
ﺑــﺎ ﺳـﺘـﻤــﺮار ﻟﻨﺼﺒﺢ اﻟﺨﻴﺎر
اﻟﻤﻔﻀﻞ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
وﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﻤﻼء ،واﻟﻤﻤﻮﻟﻮن،
واﻟـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﻮاﻫ ـ ـ ـ ــﺐ ،واﻟـ ـ ـﺠـ ـ ـﻬ ـ ــﺎت
اﻟ ـ ــﺮﻗ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،وأﻗـ ـ ــﺮاﻧ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎ ﻣــﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻣﺰودو
اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓﻲ
ﺗــﺮﺳـﻴــﺦ اﻟـﺜـﻘــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻣﻨﺤﻨﺎ
إﻳ ــﺎﻫ ــﺎ أﺻـ ـﺤ ــﺎب اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎﻟــﺢ،

واﻟـ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳـ ـﺼ ــﺐ ﺑـ ـ ـ ـ ــﺪوره ﻓــﻲ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺒﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎدات
ً
أﻛ ـﺜــﺮ ﺗ ـﻨــﻮﻋــﺎ واﺳ ـﺘــﺪاﻣــﺔ ﻓﻲ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ«.

ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧ ـ ـﺒـ ــﻪ ،اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮض
اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
ﻛﺎﻣﻜﻮ ﻓﻴﺼﻞ ﺻﺮﺧﻮه أﺑﺮز
اﻷﺣـ ـ ـ ـ ــﺪاث اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﻧـ ـﻔ ــﺬﺗـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻋ ــﺎم
 ،2018ﻓـﻌـﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ إدارة
اﻷﺻـ ـ ــﻮل ،ﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻨــﺖ« ﻛــﺎﻣـﻜــﻮ«
ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺘﻮى أﺻﻮﻟﻬﺎ
اﻟ ـﻤــﺪارة اﻟـﺘــﻲ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
إﻟ ـ ــﻰ ﺣـ ــﻮاﻟـ ــﻲ  12.97ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر
دوﻻر ﻣ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل ا ﺟ ـ ـﺘـ ــﺬاب
اﻷﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻮال اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺪة ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﺗ ـ ــﻢ ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻬ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﺻ ـﻨ ــﺎدﻳ ــﻖ
وﻣـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻓ ـ ــﻆ اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻼء ،ﻛ ـﻤــﺎ
اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ  9ﺻﻔﻘﺎت
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ
ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ إﺟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﺑـﻠـﻐــﺖ 1.8
ً
ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎر دوﻻر ﺗـ ـﻘ ــﺮ ﻳـ ـﺒ ــﺎ  ،إذ
ﺗـ ـﻀـ ـﻤـ ـﻨ ــﺖ ﺗ ـ ـﻠـ ــﻚ اﻟـ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت
ﺧﻤﺲ ﺻﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
أﺳــﻮاق أدوات اﻟﺪﻳﻦ ،وﺛﻼث
ﺻ ـﻔ ـﻘ ــﺎت اﺳـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮاذ ودﻣ ــﺞ
وﺻﻔﻘﺔ واﺣــﺪة ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ
ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎف ﺻـ ـ ــﺮﺧـ ـ ــﻮه أﻧـ ــﻪ
» ﺗــﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻨﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت
اﺳ ـﺘ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻟ ـﺨ ـﻤــﺲ ﻋ ـﻤــﻼء
ﺑ ـ ــﺎرزﻳ ـ ــﻦ ﻣـ ــﻦ ذوي اﻟـ ـﻤ ــﻼء ة
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗ ـ ـﻌـ ــﺎون ﻛ ــﺎﻣـ ـﻜ ــﻮ ﻣـ ــﻊ ﺷــﺮﻛــﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات وﺷﺮﻛﺔ »أوﻟﻴﻔﺮ
واﻳـﻤــﺎن« ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻣﻊ
ﻫﻴﺌﺔ أﺳ ــﻮاق اﻟ ـﻤــﺎل ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﻌــﺪ ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ ﻣـﺤــﻮرﻳــﺔ
وﻣ ـﻬ ـﻤــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣ ــﺮاﺣ ــﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ.
واﺳ ـﺘ ـﻌــﺮض أداء اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻟـﻌــﺎم  2018ﺿـﻤــﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
ً
ﻣ ـﻨ ـﺘ ــﺪى اﻟ ـﺸ ـﻔ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ،ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ:
»ﻓـ ـ ــﻲ ﻇـ ــﻞ ﻣـ ــﺎ ﻧـ ـﻌ ــﺎﺻ ــﺮه ﻓــﻲ
وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮات
دا ﺋـﻤــﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤﺸﻬﺪ
اﻻﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدي واﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺎري،
ﻳ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺐ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻨــﺎ اﻟـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ
ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ واﻟ ـﺤ ـﻔ ــﺎظ ﻋﻠﻰ
وﺿﻌﻨﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ وﺗﺮﺳﻴﺦ
ﻣـﻜــﺎ ﻧـﺘـﻨــﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ
اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ«.
وﻗـ ــﺎل إﻧ ــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﻣـ ــﺪار ﻋــﺎم
» ،2018ا ﻧـ ـ ـﺼ ـ ــﺐ ﺗ ــﺮ ﻛ ـﻴ ــﺰ ﻧ ــﺎ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ وﺿ ـ ـ ــﻊ رﻛـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺰ ﻗ ــﻮﻳ ــﺔ
ﻟﻤﺴﻴﺮﺗﻨﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ

اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ٪٢٢ :ﺣﺼﺔ »اﻟﺪواﺟﻦ« ﻣﻦ اﻟﺴﻮق

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ »اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ«

●

ﺳﻨﺪ اﻟﺸﻤﺮي

ﻗ ـ ــﺎل ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻹدارة
اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻟ ـﻠــﺪواﺟــﻦ ،ﻋ ــﺰاره اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ،
إن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﺳـﺘـﺤــﻮذت ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ
اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ ﺑـﻠـﻐــﺖ  22ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ،
ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﻣــﻊ وزارة
اﻟـﺘـﺠــﺎرة واﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ ،ﺑﺨﻄﻂ اﻟـﻄــﻮارئ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺘـﻄـﻠـﺒـﻬــﺎ اﻟ ـ ـ ــﻮزارة ﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ أي
ﻃﺎرئ.
ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﺟﺎء ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع
اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت
أﻣﺲ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  97.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
أن اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ واﺻـ ـﻠ ــﺖ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﺧـﻄـﻄـﻬــﺎ
اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷداء وزﻳـ ــﺎدة
اﻷرﺑﺎح وﺗﻨﻮع ﻣﺼﺎدر دﺧﻠﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻛﺎن
ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ّ
وﺑﻴﻦ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺿــﻊ ﺧﻄﺔ
اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ،
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رﻓــﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟﻰ اﻟﺪﺟﺎج واﻟﺒﻴﺾ ،واﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺸﺮوع إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت ووﺣﺪات
ﺗــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟ ــﺪﺟ ــﺎج ،واﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﺟﺎج اﻟﻤﺠﻤﺪ ﻓﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ،وﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟـ ـﺤـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻨ ــﻲ أن إﺟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ
ﻣ ــﻮﺟ ــﻮدات اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻣــﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 25
ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ،وذﻟ ــﻚ ﻋــﻦ اﻟـﺴـﻨــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  23.4ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ،
أي ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  1.59ﻣﻠﻴﻮن.
وﻟﻔﺖ اﻟــﻰ أن ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻠﻎ  6.1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
 5.3ﻣﻼﻳﻴﻦ ،اي ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  804آﻻف
دﻳﻨﺎر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻞ رﺑــﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

 6.3ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  5.5ﻣﻼﻳﻴﻦ،
أي ﺑﻨﻤﻮ ﻧﺤﻮ  805آﻻف دﻳﻨﺎر.
وأﻓﺎد ﺑﺄن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻹدارﻳﺔ
واﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ ﺑـﻠـﻐــﺖ  1.88ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  1.78ﻣﻠﻴﻮن ،ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ 106
آﻻف دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺑـﻠــﻎ ﺻــﺎﻓــﻲ رﺑــﺢ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت  4.4ﻣﻼﻳﻴﻦ،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺼﺎﻓﻲ رﺑﺢ ﺑﻠﻎ  3.7ﻣﻼﻳﻴﻦ.
وواﻓ ـﻘــﺖ »اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ« ﻋﻠﻰ ﻛــﻞ اﻟﺒﻨﻮد
اﻟـ ـ ـ ــﻮاردة ﻓ ــﻲ ﺟ ـ ــﺪول اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل ،وأﺑ ــﺮزﻫ ــﺎ
اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮي ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
وﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ،
وذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31
دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018ﻛﻤﺎ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻮاﻗﻊ
 35ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﺧﻼل اﻗﺘﻨﺎص اﻟﻔﺮص ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
وﺣﺼﺎﻓﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،وﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬا
اﻟـﻨـﻬــﺞ ،إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ إﺷﺮاﻓﻨﺎ
ﻋـﻠــﻰ اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎراﺗـﻨــﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
وﺗﺮﺳﻴﺦ أواﺻﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ
ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ«.
وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ،
أﺷ ـ ــﺎر إﻟـ ــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ إﻳﺮادات ﺑﻠﻐﺖ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  293ﻣﻠﻴﻮن د ﻳـﻨــﺎر،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ  105ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎر ،وﺑ ـ ـﻠ ـ ـﻐـ ــﺖ اﻷرﺑـ ـ ـ ـ ــﺎح
اﻟ ـﻤــﻮزﻋــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻣــﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  86ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
ﻛ ـﻤــﺎ ﺗـﻤـﻜـﻨــﺖ »ﻛ ــﺎﻣ ـﻜ ــﻮ« ﻋﺒﺮ
اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﻗﻴﻤﺔ
اﻷﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻮل اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺪارة واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ
ً
ﺳﺠﻠﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ
ﺳﻨﻮي ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ
 17ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟــﻰ
اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺎت اﻟ ـﻨ ــﺎﺟ ـﺤ ــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ
أﺗﻤﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم،
ً
ً
وﺣﻘﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺠﻼ ﻣﻬﻨﻴﺎ
ً
ﺣﺎﻓﻼ ﻣﻦ ﺧــﻼل إﻧﺠﺎز 131
ﺻﻔﻘﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺗﻘﺎرب ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 20.4
ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎر دوﻻر ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ 31
دﻳﺴﻤﺒﺮ .2018

آﻓﺎق ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
وأوﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ ﺻ ـ ـ ــﺮﺧ ـ ـ ــﻮه أن
ﻛ ـ ــﺎﻣـ ـ ـﻜ ـ ــﻮ أﻋـ ـ ـﻠـ ـ ـﻨ ـ ــﺖ ﺧ ـﻄ ـﺘ ـﻬ ــﺎ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴــﺔ اﻟـ ـﻬ ــﺎدﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ
اﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﻔ ـ ــﺎظ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎ
اﻟـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺎدﻳـ ـ ــﺔ ﺿ ـ ـﻤـ ــﻦ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺨﺘﻠﻒ
أﻧـ ـﺤ ــﺎء اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﺗـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﻗـ ــﺪراﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ
اﻟـﻨـﻤــﻮ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﺪام واﻟـﺤـﻔــﺎظ
ﻋ ـﻠ ــﻰ رﺑ ـﺤ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
اﻟ ـﻤــﺪى اﻟـﺒـﻌـﻴــﺪ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺪارة
واﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرات اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎﺷــﺮة
وﺧ ـﻠ ــﻖ اﻟـ ـﺘ ــﺂزر ﻓ ــﻲ اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل
ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل دﻣـ ــﺞ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺎت
واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻣﻊ »ﻏﻠﻮﺑﻞ«.
وﺑﻴﻦ أن »ﻛﺎﻣﻜﻮ« ﺗﺨﻄﻂ
ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ
ﻣـ ـﺼ ــﺎدر اﻹﻳـ ـ ـ ــﺮادات ﻟـﺘــﻮﻟـﻴــﺪ
ﺗـ ــﺪﻓ ـ ـﻘـ ــﺎت دﺧ ـ ـ ــﻞ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﺪاﻣ ــﺔ
وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺮﻳ ــﻦ ﻣـ ـ ــﻦ ﺧـ ــﻼل
إﻧ ـﺸــﺎء ﻣـﻨـﺼــﺎت ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ً
ﺗــﻮﻓــﺮ ﻋ ــﺎﺋ ــﺪات ﻣـﻌــﺪﻟــﺔ وﻓـﻘــﺎ
ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ

 ٢٢.٨ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ
واﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس
ﻗ ـ ــﺎ ﻟ ـ ــﺖ وزارة ا ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،إن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟ ــﺪﻋ ــﻢ اﻟـ ـ ــﺬي ﻗ ــﺪﻣ ـﺘ ــﻪ ﻟـﻠـﺴـﻠــﻊ
واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ واﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺻﻨﺎﻓﻬﺎ ﺑﻠﻎ 22.8
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر )ﻧـ ـﺤ ــﻮ 75.2
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دوﻻر أﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ( ﻓــﻲ
ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ »اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة« ،ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،أن ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟـﻤــﻮاد
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺣﻠﻴﺐ
وﻣـ ـﻐ ــﺬﻳ ــﺎت اﻷﻃ ـ ـﻔ ـ ــﺎل ،ﺑـﻠـﻐــﺖ
 13.1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ 43.2
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
وأﻓ ـ ــﺎدت ﺑ ــﺄن ﻣـﺠـﻤــﻞ ﻗﻴﻤﺔ
دﻋــﻢ ﻣــﻮاد اﻟﺤﻠﻴﺐ وﻣﻐﺬﻳﺎت
اﻷﻃ ـﻔــﺎل ﺑــﺄﻧــﻮاﻋـﻬــﺎ ﺑـﻠــﻎ 97.8
أﻟـ ــﻒ دﻳـ ـﻨ ــﺎر )ﻧ ـﺤ ــﻮ  323أﻟــﻒ
دوﻻر( ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أﻧﻬﺎ أﻧﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ
 10أﺻﻨﺎف.
وذﻛ ـ ــﺮت اﻟ ـ ـ ــﻮزارة أن ﻗﻴﻤﺔ
دﻋــﻢ اﻟـﻤــﻮاد اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 9.7ﻣ ــﻼﻳـ ـﻴ ــﻦ دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر )ﻧ ـﺤ ــﻮ
 32ﻣـﻠـﻴــﻮن دوﻻر( ،ﻓ ــﻲ ﺣﻴﻦ
ﺑ ـﻠ ــﻎ ﻋـ ــﺪد اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪﻳــﻦ ﻣــﻦ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﻧﺤﻮ 2.071
ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻮزﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ
 231506ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﻤﻮﻳﻨﻴﺔ.

ﺻﺮﺧﻮه واﻟﺴﻮﻳﺪي ﺧﻼل »اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ«
اﻷﻃـ ـ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ واﻟ ـﻘ ــﻮﻳ ــﺔ
ﻟﻺدارة واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ
وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
وﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻻﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎه
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ
اﻟﺸﺮﻛﺔ إ ﻟــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﺼﻔﺔ
ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮة أﻛ ــﺪ »أﻧ ـﻨ ــﺎ ﻧﺴﻌﻰ
ً
داﺋـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاﺻ ـ ـﻠـ ــﺔ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ
ً
ً
ﻧﻄﺎﻗﺎ واﺳـﻌــﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ
أﺳـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ وأﺳ ـ ـ ــﻮاق
اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ــﺪ ﺳـ ـ ــﻮاء ،ﻣﻊ
اﻟ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺮص ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﺗـ ــﻮﺳ ـ ـﻌـ ــﺔ
ﺑﺼﻤﺘﻨﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ وﻧﺸﺮ
وﺟــﻮدﻧــﺎ ﻋﻠﻰ أوﺳــﻊ ﻧﻄﺎق،
ً
ً
ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أﻳﻀﺎ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻧﻤﻮ
ﺧﺪﻣﺎت إدارة اﻷﺻﻮل ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻛﺎﻣﻜﻮ وﺳﻂ ﺗﺮﻛﻴﺰ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺣﺼﺘﻬﺎ
اﻟ ـﺴــﻮﻗ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺼـﻌـﻴــﺪﻳــﻦ
اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻠ ــﻲ واﻹﻗ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﻲ ،ﻣــﻊ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﺮﻳﺪة وﻣﻤﻴﺰة
ً
ﻟﻠﻌﻤﻼء و ﻓ ـﻘــﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ
واﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎﺗـﻬــﻢ اﻟ ـﻔــﺮدﻳــﺔ ﻣﻦ
ﺧ ـ ـ ــﻼل ﺗ ـ ـﻌـ ــﺰ ﻳـ ــﺰ دور إدارة
اﻟﺜﺮوات وﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺣﻠﻮل
ﻣـﺘـﻨــﻮﻋــﺔ ﺑــﺎﺳـﺘـﺨــﺪام أﺣــﺪث
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت.
وﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ــﻮﻗ ـ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـ ــﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻌﺎم  2019ﻣﻦ
ﺧــﻼل ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت
واﻷوﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎع اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻷﺳﻮاق أﻓﺎد ﺻﺮﺧﻮه »ﺑﺄﻧﻨﺎ
ﻧـﺤــﺮص ﻓــﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﺰام اﻟـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎؤل واﻟـ ـﺤ ــﺮص
ً
ﻓ ــﻲ آن واﺣ ـ ـ ــﺪ« ،ﻣ ـﺘــﻮﻗ ـﻌــﺎ أن
ﻳ ـ ـﻈـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻤـ ــﻮ اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدي
ﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺪول ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﺲ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎون
ً
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت اﻟ ـﺘــﺎرﻳ ـﺨ ـﻴــﺔ،
ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻓﻀﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮات اﻷﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة ﻋـﻠــﻰ
ﺧﻠﻔﻴﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ«.
وﻟـ ـﻔ ــﺖ إﻟـ ـ ــﻰ أن اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ
ﺗ ـ ـﺸ ـ ـﻬـ ــﺪ ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬ ﻋـ ـ ـ ـ ــﺪد ﻣ ــﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﻤﺨﻄﻂ
ﻟﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أوﺿـ ـ ـ ـ ــﺎع اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻗﺪ

أﻇ ـ ـﻬـ ــﺮ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ــﻲ
ً
ً
ﻧﻤﻮا ﻗﻮﻳﺎ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح وﺗﻤﻜﻦ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻔ ــﺎظ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﻻ ﻳــﺰال
ً
ً
اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺒﺸﺮا ﻧﻈﺮا ﻟﺒﻌﺾ
ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺞ اﻟـ ـﻜـ ـﺒ ــﺮى
اﻟ ـﺘ ــﻲ أﻋ ـﻠ ــﻦ ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ وﻗــﺖ
ﺳﺎﺑﻖ وإﺟ ــﺮاء اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
ﺑﺸﺄن ﺑﻌﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﻣﺞ
اﻟﺠﺪﻳﺪة.

ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺗﺪرﻳﺠﻲ
أﻣ ـ ــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ــﻸوﺿ ــﺎع
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻗــﺎل ﺻــﺮﺧــﻮه ،إن
اﻷﺣﺪاث أﺛﺒﺘﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻷﺧ ـﻴــﺮة اﺗـﺠــﺎه اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﺤﻮ
ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى
اﻟ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺐ ،إذ أدت اﻟ ـﺘــﻮﺗــﺮات
اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮة ﺑـﻴــﻦ
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ
إﻟـ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺘ ــﺄﺛـ ـﻴ ــﺮ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻵﻓـ ـ ــﺎق
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻫﺎﺋﻠﺔ،
واﻧـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮت أﺻ ـ ــﺪاؤﻫ ـ ــﺎ ﻋـﺒــﺮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻗﺪ
رﻓـ ــﻊ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃــﻲ اﻟ ـﻔ ــﺪراﻟ ــﻲ
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة
أرﺑ ـ ــﻊ ﻣ ـ ــﺮات ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم ،2018
ﻟﻜﻨﻪ أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ
ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ
اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ.
وﻋ ـ ــﻦ أوروﺑ ـ ـ ـ ــﺎ أﺷـ ـ ــﺎر إﻟ ــﻰ
ﺗ ـﻌــﺮض اﻟـﻨـﻤــﻮ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي
ﻣ ــﺮة أﺧ ــﺮى ﻟـﻀـﻐــﻮط ﻫﺎﺋﻠﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ
ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻋــﺎم  2018واﺳﺘﻤﺮت
ﺣﺎﻟﺔ اﻻرﺗﺒﺎك ﺣﻮل اﻧﻔﺼﺎل
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻜـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺪة ﻋ ــﻦ
اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑـ ـ ـ ــﻲ إﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﺿـ ـ ـﻌ ـ ــﻒ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺆﺷـ ـ ــﺮات
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻟ ـ ـﺼـ ــﺎدرة ﻋﻦ
ﺑﻌﺾ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدات اﻟﻜﺒﺮى
ُ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻈﻬﺮ
اﻟـﺼـﻴــﻦ ،اﻟـﻤـﺤــﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ،
ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻤﻮ
ﻏـﻴــﺮ ﻣـﻠـﺤــﻮظ ﻓ ــﻲ اﻟـﺴـﻨــﻮات
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ«.

ً
وﻗ ــﺎل »إﻧ ـﻨــﺎ ﻧﻠﺤﻆ ﻧﻬﺠﺎ
ً
ً
ﻣـ ـ ـﺤـ ـ ـﺴ ـ ــﻮﺑ ـ ــﺎ وﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬرا ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻟ ـﺠ ـﺒ ـﻬ ــﺔ اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــﺔ ﻣــﻊ
ارﺗـ ـﻔ ــﺎع اﻹﻧـ ـﻔ ــﺎق إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ
ﺗـ ــﺪاﺑ ـ ـﻴـ ــﺮ زﻳ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻹﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺮادات
ﻓ ــﻲ ﻫـﻴـﺌــﺔ ﺿ ــﺮاﺋ ــﺐ وﺧـﻔــﺾ
اﻟﺪﻋﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺎت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟ ـﻌ ــﺎم  2019ﻓـﻨـﺘــﻮﻗــﻊ اﺗ ـﺒــﺎع
ﻧـ ـﻬ ــﺞ اﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎري ﻣ ـﺤــﺎﻓــﻆ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴــﺔ ﺗ ـﺒــﺎﻃــﺆ اﻟـﻨـﻤــﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

ﻋﺪم ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح
واﻓ ـﻘ ــﺖ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﻛﺎﻣﻜﻮ« ﻋﻠﻰ
ﻛ ــﻞ ﺑ ـﻨ ــﻮد ﺟ ـ ــﺪول أﻋ ـﻤــﺎﻟ ـﻬــﺎ،
وأﻫﻤﻬﺎ ﻋﺪم ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻋﻦ
واﻗﻊ أداء ﻋﺎم  ،2018وﻃﺎﻟﺐ
أ ﺣــﺪ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ
اﻟـ ـﺴـ ـﺒ ــﺐ وراء ﻋـ ـ ــﺪم ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ
أرﺑﺎح ﻋﻦ اداء اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ــﺮﻏ ـ ــﻢ ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت
ﻃـ ــﻮال اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ،
ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﺻــﺮﺧــﻮه ﺑــﺄن ﻫﻨﺎك
ﺣــﺎﺟــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟـﻤـﺘــﻮﻓــﺮة
ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻹﺗﻤﺎم وإﻧﺠﺎز
ﺻﻔﻘﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ »ﻏﻠﻮﺑﻞ«
ً
ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ أﻧـ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﺣـ ــﺎل وزﻋ ــﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ أرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻗﺪ
ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﺘﺮة ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ
 9أﺷﻬﺮ.
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ُ
»زﻳﻦ« ﺗﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺒﺎدرة »ﺣﻠﻢ أﺧﻀﺮ« اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻗﺎﻟﺖ »زﻳﻦ« إن ﺑﺪاﻳﺔ ﺛﻤﺮة
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ُﻣﺒﺎدرة ُ
»ﺣﻠﻢ
أﺧﻀﺮ« ﺷﻬﺪت ﺣﻀﻮر
اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ
زﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻳﻤﺎن اﻟﺮوﺿﺎن،
واﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﺒﻴﺌﻲ ورﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ
»ﺣﻠﻢ أﺧﻀﺮ« ﺷﺒﻴﺐ اﻟﻌﺠﻤﻲ،
اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﺎ ﺑﺰراﻋﺔ أول ﺷﺘﻠﺔ
ﺿﻤﻦ  10آﻻف ﺷﺘﻠﺔ ﻗﺎم
اﻟﻌﺠﻤﻲ ﺑﺈﻫﺪاﺋﻬﺎ إﻟﻰ »زﻳﻦ«.

أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ »زﻳــﻦ« ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ
ﻣﻊ ﻣﺒﺎدرة ُ
»ﺣﻠﻢ أﺧﻀﺮ« اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺑ ـﻤ ـﻨ ــﺎ ﺳ ـﺒ ــﺔ ﻳ ـ ـ ــﻮم اﻷرض اﻟ ـ ــﺬي
ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑــﻪ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻓــﻲ  22أﺑــﺮﻳــﻞ
ﻛﻞ ﻋﺎم ،وﺗﻬﺪف ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدرة إﻟﻰ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
وأﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﺳ ـﺘ ـﺒ ــﺪال اﻟ ـﻤ ــﺰروﻋ ــﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﺑﺎﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺑﺄﺻﻨﺎﻓﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ
ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﻼد.
وﻗـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن
ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣ ــﺲ ،إن ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ﺛـﻤــﺮة
اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﺑ ـﻴــﻦ »زﻳـ ـ ــﻦ« ُ
وﻣـ ـﺒ ــﺎدرة
ُ
»ﺣ ـﻠ ــﻢ أﺧ ـﻀ ــﺮ« ﺷ ـﻬ ــﺪت ﺣـﻀــﻮر
اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬﻳ ــﺔ ﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ
زﻳ ــﻦ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ إﻳ ـﻤ ــﺎن اﻟ ــﺮوﺿ ــﺎن،
واﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﺒﻴﺌﻲ ورﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ
»ﺣـﻠــﻢ أﺧ ـﻀــﺮ« ﺷﺒﻴﺐ اﻟﻌﺠﻤﻲ،
اﻟ ـﻠــﺬﻳــﻦ ﻗــﺎﻣــﺎ ﺑ ــﺰراﻋ ــﺔ أول ﺷﺘﻠﺔ
ﺿﻤﻦ  10آﻻف ﺷﺘﻠﺔ ﻗﺎم اﻟﻌﺠﻤﻲ
ﺑــﺈﻫــﺪاﺋـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ »زﻳـ ــﻦ« ،وذﻟ ــﻚ ﻓﻲ
ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﺸﻮﻳﺦ،
وﺗﺘﻜﻮن اﻟﺸﺘﻼت ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 40
ً
ﺻـﻨـﻔــﺎ ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻤــﺰروﻋــﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻟﺘﺘﻢ زراﻋﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد ﺑﻬﺪف
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﺳ ـﺘ ـﺘــﻮﻟــﻰ »زﻳ ـ ــﻦ« ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون زراﻋﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 200
ﺷﺘﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺸـﺘــﻼت اﻟـﻤـﻬــﺪاة ﻓﻲ
ُ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ
ﺑﻤﻘﺮ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ ،ﺑﺤﻴﺚ
ﺳ ـﻴ ـﺘ ــﻢ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺪال اﻟ ـ ـﻤـ ــﺰروﻋـ ــﺎت
ً
اﻟﻤﺴﺘﻮردة اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻬﺬه
اﻟ ـﺸ ـﺘــﻼت اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ واﻟـﻌـﻀــﻮﻳــﺔ
اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻔـ ـﻴ ــﺪ ﺑـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ،
وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
ﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﺘ ـ ــﻼت ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ
اﻟـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت واﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎت داﺧـ ــﻞ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻛ ــﺎﻟ ـﻤ ــﺪارس واﻟـﻤـﺴــﺎﺟــﺪ
واﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺎت واﻷﻣـ ــﺎﻛـ ــﻦ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ

اﻟﺮوﺿﺎن ﺗﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺠﻤﻲ واﻟﺨﺸﺘﻲ أﻣﺎم ﻣﻘﺮ »زﻳﻦ« اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
وﻏ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ﻟـﺘـﺘــﻢ زراﻋ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﺑـﻬــﺪف
ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ اﻟـﺒـﻴـﺌـﻴــﺔ ﺣ ــﻮل أﻫﻤﻴﺔ
ً
زراﻋــﺔ اﻟﻤﺰروﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺪﻻ
ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮردة ،ﻫ ــﺬا ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟ ـ ــﻰ ﺗ ـﺸ ـﺠ ـﻴ ــﻊ ﻣ ــﻮﻇـ ـﻔ ــﻲ »زﻳ ـ ــﻦ«
ﻋﻠﻰ زرع اﻟﺸﺘﻼت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣ ـﻨــﺎزﻟ ـﻬــﻢ وﻧ ـﺸ ــﺮ ﻫـ ــﺬه اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ
ﻣــﻊ ﻫ ــﺬه اﻟ ـ ُـﻤ ـﺒ ــﺎدرة اﻟـﺒـﻴـﺌـﻴــﺔ أﺗــﻰ
ّ
ﺗـ ـﺤ ــﺖ ﻣـ ـﻈ ــﻠ ــﺔ اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺆوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ
واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﺗﺠﺎه اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻴﺌﻲ،
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﺮﺗـﻜــﺰ ﻋـﻠــﻰ دﻋ ــﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟـﻤـﺒــﺎدرات ،اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم ﻣﺠﺎﻻت
اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ
ً
ﺟﺪا ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﺠﻤﻴﻊ ،إذ ﺗﺴﻌﻰ
رﺳـ ــﺎﻟـ ــﺔ زﻳ ـ ــﻦ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ إﻟ ــﻰ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
وﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﻹدراك ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ
اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﻲ داﺧ ـ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ اﻟ ــﺬي
ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ.
وﺗ ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ــﻮم زﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻣـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ــﻼل

اﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﻮازﻧـ ــﺔ
ﻟ ــﻼﺳـ ـﺘ ــﺪاﻣ ــﺔ ﺑـ ـﺒ ــﺬل اﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬ ـ ــﻮد ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺳ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﻞ ﺗ ـﻘ ـﻠ ـﻴ ــﻞ
ﺑﺼﻤﺘﻬﺎ اﻟـﺒـﻴـﺌـﻴــﺔ اﻟـﻨــﺎﺗـﺠــﺔ ﻋﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ،ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،وﺗﻘﻠﻴﻞ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وإﻋــﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ
ّ
اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﻠ ـﻔ ــﺎت ،وﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ اﻟ ـﺤ ـﻠــﻮل
ّ
اﻟ ـﺨ ـﻀ ــﺮاء ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌــﻠــﻖ ﺑـ ــﺈدارة
اﻟﻤﻴﺎه واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ّ
اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ،
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ
وﻏ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﻮد ،وﺗ ـﻘ ــﻮم
زﻳﻦ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺒﻮات »اﻟﻘﻨﺎﻧﻲ«
اﻟ ـﺒــﻼﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻜ ـﻴــﺔ ﻷﻏ ـ ـ ــﺮاض إﻋ ـ ــﺎدة
ّ
ﺑﻤﻌﺪل  21أﻟــﻒ إﻟــﻰ 23
اﻟﺘﺪوﻳﺮ
أﻟ ــﻒ ﻋـﺒــﻮة »ﻗـﻨـﻴـﻨــﺔ« ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
ً
ً
ﺷ ـﻬــﺮﻳــﺎ ،وﻗ ــﺎﻣ ــﺖ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ أﻳـﻀــﺎ
ﺧ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ 2018
ً
ﺑـﺘـﺠـﻤـﻴــﻊ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ  13ﻃ ـﻨ ــﺎ ﻣﻦ
اﻟﻮرق ﺑﻬﺪف إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ.
ً
وﺗﺒﺬل »زﻳﻦ« ﺟﻬﻮدا ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ
ﻟــﺪﻋــﻢ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟﺒﻴﺌﻲ ،إذ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ً
ً
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺷ ــﺮﻳ ـﻜ ــﺎ اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺎ
ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟـﻐــﻮص اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ

»إﻳﻜﻮﻳﺖ« ﺗﺪﻋﻢ ﺟﻬﻮد ﺑﻴﺖ اﻟﺴﺪو
أﻋـﻠـﻨــﺖ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ إﻳ ـﻜــﻮﻳــﺖ دﻋـﻤـﻬــﺎ ﻟﺠﻬﻮد
ﺑﻴﺖ اﻟﺴﺪو اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ اﻟــﺬي ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ
اﻟﺤﻔﺎظ واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وﻓﻦ
اﻟﺤﺮف اﻟﻴﺪوﻳﺔ اﻟﺒﺪوﻳﺔ ،وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص
ﻓﻦ اﻟﻨﺴﻴﺞ ،إذ ﺗﺮﻋﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﺣﺪث ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﻴﺖ
اﻟﺴﺪو اﻟﺘﻲ أﺛﻤﺮت ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح »اﺳﺘﺪﻳﻮ ﺳﺪي« اﻟﺬي
ﻳﻬﺪف إﻟﻰ إﻋــﺎدة إﺣﻴﺎء ﻫﺬا اﻟﻤﻮروث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺠـﻴــﻞ اﻟـﺸـﺒــﺎﺑــﻲ ﻣ ــﻦ اﻟـﻔـﻨــﺎﻧـﻴــﻦ واﻷﻓ ـ ــﺮاد
ً
ﺳ ــﻮاء ،وذﻟ ــﻚ ﺳﻌﻴﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮه وإﻋ ــﺎدة اﺑﺘﻜﺎره
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ إﻳﻜﻮﻳﺖ،
د .ﻋ ـﺒ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺮ إن اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﺗ ـﻘ ــﻮم ﺑــﺪﻋــﻢ
واﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻓــﻲ ﺑــﺮاﻣــﺞ ذات أﺑـﻌــﺎد اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺑﻴﺌﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ّ
اﻟﺘﻘﺪم اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ ،وﻫﺬا
ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﺒﺎدرة ﺳﺘﻮدﻳﻮ ﺳﺪي اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ
إﻋﺎدة إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ«.
ﻣ ــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻬــﺎ ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻋ ـﻀ ــﻮة ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ »إﻳﻜﻮﻳﺖ« ،ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻔﺎرﺳﻲ» :ﻳﻌﺪ
ﺑﻴﺖ اﻟـﺴــﺪو ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ واﻟـﻤــﺮاﻛــﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء
أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .إﻧﻨﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ
رؤﻳــﺔ ﻣﺎ ﺳﻴﺒﺘﻜﺮه اﻟﻔﻨﺎﻧﻮن اﻟﺸﺒﺎب ﻋﺒﺮ رﺑﻂ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
ﻣﺎﺿﻴﻨﺎ ﺑﺤﺎﺿﺮﻧﺎ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺬي ﻳﻄﻤﺤﻮن
ﻟﻪ ،وﻧﺪﻋﻮ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟـﻐـﻨـﻴــﺔ« .وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺸــﺮاﻛــﺔ ﻣﻊ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻳﻜﻮﻳﺖ ،ﻗﺎﻟﺖ رﺋﻴﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
ﺟﻤﻴﻌﺔ اﻟ ـﺴــﺪو ،اﻟﺸﻴﺨﺔ ﺑﻴﺒﻲ دﻋـﻴــﺞ اﻟﻌﻠﻲ:
»اﺳﺘﺪﻳﻮ ﺳﺪي ﻣﻨﺼﺔ اﺑﺘﻜﺎر ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻟﺠﺬب
وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻠﻬﺎم ﻣﻦ ﺗﺮاث اﻟﻨﺴﻴﺞ
وﺗﻘﺎﻟﻴﺪه اﻟﻔﻨﻴﺔ ،وﻧــﺄﻣــﻞ أن ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﺒﺮ ﻫﺬه
ً
اﻟﻤﺒﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺮاث اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺼﺪر
ً
ﻋﻴﺶ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ودول اﻟﺨﻠﻴﺞ .ﻧﺸﻜﺮ

إﻳـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺘﻬﻢ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ وﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺜﻤﺮ«.
ﻗـ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﻮﻋـ ــﺔ إﻳ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ﺑ ـ ـﻤـ ــﻮاء ﻣـ ــﺔ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻊ أﻫــﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻷﻣ ــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧـﻤــﺎﺋــﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ورؤﻳـ ــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟ ـﻌــﺎم  .2035وﻛ ـﺠــﺰء ﻣــﻦ ﻫــﺬه
اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ ،ﺗ ـ ـﻘـ ـ ّـﺪم اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ دﻋ ـﻤ ـﻬــﺎ
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء
ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺎص ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻟﻠﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ.

ّ
ﻟﻠﻤﺒﺮة اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻷﻛﺜﺮ
ً
ﻣ ــﻦ  16ﻋـ ــﺎﻣـ ــﺎ ،وﻗ ــﺎﻣ ــﺖ ﺑ ــﺈﻫ ــﺪاء
ً
ً
اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻗ ــﺎرﺑ ــﺎ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪا ﺑــﺎﻟـﻜــﺎﻣــﻞ،
وﻫـ ــﻮ ﻣ ـﺠـ ّـﻬــﺰ ﺑـﺠـﻤـﻴــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺪات
اﻷﺳـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﻴـ ـﺘ ــﻢ اﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪاﻣ ــﻪ
ﻹﻧ ـ ـﺠ ـ ــﺎز اﻟـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺔ
اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺸ ـﻤــﻞ اﻧ ـﺘ ـﺸــﺎل
ﺳﻔﻦ وﻗﻮارب ﻏﺎرﻗﺔ ورﻓﻊ ﺷﺒﺎك
ﺻـﻴــﺪ ﻣﻬﻤﻠﺔ وﺻـﻴــﺎﻧــﺔ اﻟـﻤــﺮاﺑــﻂ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ورﺻﺪ اﻟﺸﻌﺎب
اﻟ ـﻤ ــﺮﺟ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ورﻓ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﻠ ـﻔــﺎت
اﻟﻀﺎرة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻒ
اﻟﺴﻮاﺣﻞ واﻟﺠﺰر وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
ً
وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﺧﻴﺮا ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
ﻣﺒﺎدرة  Project UCONاﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺑـ ـﻬ ــﺪف ﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻴــﻂ اﻟ ـ ـﻀـ ــﻮء ﻋـﻠــﻰ
ﻣﻔﻬﻮم إﻋ ــﺎدة اﻟـﺘــﺪوﻳــﺮ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ دﻋﻢ ﺣﻤﻠﺔ »ﺗﺴﻮى ﻧﺤﻤﻴﻬﺎ«
ّ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻧــﻈـﻤـﺘـﻬــﺎ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ وﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺣ ــﻮل أﻫ ــﻢ اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮات اﻟـﺘــﻲ ﻳﻨﺺ
ﻋﻠﻴﻬﺎ.

أﻃﻠﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻮاوي ﻣﺆﺧﺮا
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ اﻟﺮاﺋﺪ HUAWEI
 ،P30 Proاﻟـﻐـﻨــﻲ ﺑـﺒــﺎﻗــﺔ واﻓ ــﺮة
ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺟﻬﺎ أﻗﻮى
اﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟ ـﻜ ــﺎﻣ ـﻴ ــﺮا ،ﻓــﺎﺳـﺘـﺤــﻖ

ﺑ ـﺠ ــﺪارة ﻟـﻘــﺐ »ﻫــﺎﺗــﻒ اﻟـﻜــﺎﻣـﻴــﺮا
اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋـ ـﻘ ــﺔ« ،إﻟـ ـﻴ ــﻚ أﻫـ ـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ــﺰاﻳ ــﺎ
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺬﻫﻞ.
 .1ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ راﺋ ـﻌ ــﺔ ﻣ ــﻊ ﺳـﻨــﺎب
ﺷﺎت

أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﻫـ ـ ــﻮاوي أﻳ ـﻀ ــﺎ أﻧـﻬــﺎ
ﻋ ـﻤ ـﻠ ــﺖ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻛ ــﺎﻣ ـﻴ ــﺮا
ﺳـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻠ ــﺔ ﻫـ ـ ــﻮا ﺗـ ـ ــﻒ HUAWEI
 P30ﻛ ــﻲ ﺗـﺘـﻨــﺎﺳــﺐ ﻣ ــﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺳـ ـﻨ ــﺎب ﺷـ ـ ــﺎت ،ﻟ ــﻮﺿ ــﻊ اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ
ﻣﻦ اﺑﺘﻜﺎرات اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﻴﻦ ﻳﺪي

 Ooredooﺗﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻧﻌﻴﻦ وﻧﻌﺎون«
ً
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻻﻫـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎم
ً
واﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﺤﺪي ،وﺗﻤﺎﺷﻴﺎ
ﻣ ــﻊ ﺳ ـﻴــﺎﺳ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗــﺮﺗ ـﻜــﺰ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﺎء وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺑ ـﺴــﻮاﻋــﺪ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب واﻟ ـﺸــﺎﺑــﺎت
اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ،أﻋﻠﻨﺖ Ooredoo
ﻓ ـ ـﺘـ ــﺢ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺠ ـ ــﺎل ﻟ ـ ـﻤـ ــﻦ ﻳ ــﺮﻏ ــﺐ
ﻓ ــﻲ اﻻﻧـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎم إﻟ ـ ــﻰ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ
»ﻧ ـﻌ ـﻴ ــﻦ وﻧ ـ ـﻌـ ــﺎون« اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻋــﻲ
ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﺒــﺎب ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎﻣ ــﻪ اﻟـﺨــﺎﻣــﺲ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ واﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺼــﺺ
ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ وﺧﺪﻣﺔ
اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ ﻋـﺒــﺮ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ www.tinyurl.
.com/ooredoosp
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻣﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻧ ـﻌ ـﻴــﻦ وﻧ ـ ـﻌـ ــﺎون ﺷـ ــﺎرﻛـ ــﻮا ﻓــﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ وإﻗ ــﺎﻣ ــﺔ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ 120
ً
ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻋﺎم  ،2015وﻫﻮ ﻳﻨﻤﻮ ﺳﻨﻮﻳﺎ
وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻴﻀﻢ اﻟﻴﻮم
أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ  350ﻣـﺘـﻄــﻮﻋــﺎ ﻣﻤﻦ
ﻳـﻬـﺘـﻤــﻮن وﻳ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﻮن ﻓ ــﻲ ﻛﻞ
ﻧﺸﺎط ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄداء اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ .Ooredoo

ﻣﺠﺒﻞ اﻷﻳﻮب

وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﻊ وﺟ ـ ـﺒ ـ ــﺎت اﻹﻓـ ـ ـﻄ ـ ــﺎر ﻣــﻦ
ﺧ ـ ـ ــﻼل ﺧـ ـﻴـ ـﻤ ــﺔ إﻓ ـ ـﻄ ـ ــﺎر اﻟـ ـﺼ ــﺎﺋ ــﻢ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺸـﻴــﺪﻫــﺎ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻛ ــﻞ ﻋــﺎم
أﻣــﺎم ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻓﻠﺔ اﻟﺨﻴﺮ
اﻟﺘﻲ ﺗــﻮزع اﻟﻮﺟﺒﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ﻋــﺪد ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻣﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺘﻌﻔﻔﺔ،
إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ زﻳ ــﺎرات دور اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ودور اﻷﻳ ـﺘ ــﺎم وأﺟـﻨـﺤــﺔ اﻷﻃ ـﻔــﺎل

ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم.
وأ ﺷ ـ ـ ـ ــﺎد ﻣـ ــﺪ ﻳـ ــﺮ أول إدارة
اﻻﺗ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﻲ ﻓ ــﻲ
 Ooredooا ﻟـ ـﻜ ــﻮ ﻳ ــﺖ ﻣـﺠـﺒــﻞ
اﻷﻳـ ــﻮب ﺑـﺠـﻬــﻮد اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ،
ً
ﻣـ ــﺆﻛـ ــﺪا أﻧ ـﻬ ــﻢ ﻳ ـﺠ ـﺴ ــﺪون ﻗـﻴــﻢ
اﻟ ـﻌ ـﻄ ــﺎء اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ـﻬــﺎ ﺷـﻬــﺮ
رﻣﻀﺎن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺬي ﻳﺘﺰاﻣﻦ
ﻣ ــﻊ اﻧ ـﻄ ــﻼق أﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ
اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ.
وأﺿـ ـ ــﺎف اﻷﻳ ـ ـ ــﻮب» :أﺷ ـﺠــﻊ
اﻻﺧـ ـ ـ ـ ـ ــﻮة واﻷﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮات اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ
ﻳ ـ ـ ــﺮﻏـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻮن ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺠـ ـﻴ ــﻞ
ﺑــﺎﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ،وﻛـﻠــﻲ ﺛﻘﺔ ﺑﺄﻧﻬﻢ
ﺳ ـﻴ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﻮن ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻣــﻊ
ﻓﺮﻳﻖ ﻧﻌﻴﻦ وﻧﻌﺎون اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،ﻛﻤﺎ أرﺣــﺐ ﺑﺠﻤﻴﻊ
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛ ـﻴــﻦ اﻵﺧ ــﺮﻳ ــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ
اﻋ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪﻧـ ـ ــﺎ وﺟ ـ ـ ـ ــﻮدﻫ ـ ـ ـ ــﻢ ﻣ ـﻌ ـﻨ ــﺎ
ﻣ ـﻨــﺬ اﻧـ ـﻄ ــﻼق اﻟ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ﻗـﺒــﻞ
 5ﺳ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﻮات .أﻧ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻢ داﻓ ـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﺎ
ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ،وﺷﻐﻔﻜﻢ ﻟﻠﻌﻄﺎء
ﻫ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﺐ اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺮار ﻫ ـ ــﺬا
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ«.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻲ »ﻧﻌﻴﻦ وﻧﻌﺎون«

»اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ« ﺗﺮﻋﻰ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻃﺐ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ
ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر »ﻧﺤﻦ ﻧﻬﺘﻢ« ،رﻋﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻹﻏ ــﺎﺛ ـﻴ ــﺔ
ﻟ ـﻄــﺐ اﻷﻃـ ـﻔ ــﺎل اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺘـﻜــﻮن
ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻷﻃ ـ ـﺒـ ــﺎء اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺮﺣﻠﺔ إﻏﺎﺛﻴﺔ
إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ وﺑﻨﺎء
ﻋﻴﺎدات ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ ﻟﻌﻼج اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﻘﺮى
اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ.
وﻗـ ــﺪ ﺳــﺎﻫ ـﻤــﺖ »اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ«
ﺑ ـﺠــﺰء ﻣــﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻹﻏــﺎﺛ ـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ
اﻧﻄﻠﻘﺖ إﻟﻰ ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ ﻓﻲ  15ﻣﺎرس ،2019
واﺳـﺘـﻤــﺮت ﺳﺒﻌﺔ أﻳ ــﺎم ،وأﺛ ـﻤــﺮت اﻟﺮﺣﻠﺔ
ﻋـ ــﻼج ﻋـ ــﺪد ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ أﻃـ ـﻔ ــﺎل ﻛ ـﻤ ـﺒــﻮدﻳــﺎ،
إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻔ ــﻞ ﺑ ـ ـﻌـ ــﻼج اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎﻻت
اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ،وأﻳﻀﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻴﺎدة أﻃﻔﺎل ﺧﻴﺮﻳﺔ
ﺗﺨﺪم أﻃﻔﺎل اﻟﻘﺮى.
ووﺟـﻬــﺖ »اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ« اﻟﺸﻜﺮ
ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﻏــﺎﺛـﻴــﺔ ﻟﻄﺐ اﻷﻃـﻔــﺎل اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ ،اﻟﺘﻲ أﺗﺎﺣﺖ ﻟﻬﺎ ﺷﺮف

»ﻫﻮاوي« ﺗﺴﺘﻌﺮض اﺑﺘﻜﺎرات Pro HUAWEI P٣٠
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺨ ــﺪﻣ ـﻴ ــﻦ ،وﻛ ــﻲ
ﻳـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻜ ــﻦ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺨ ــﺪﻣ ــﻮ
ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ ﺳـ ـﻨ ــﺎب ﺷ ــﺎت
ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻻﻧـ ـ ـ ـﻐـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎس ﻓ ــﻲ
اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرب
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺎﻣﻴﺮا
ﺳ ـ ـﻠ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ــﺔ ﻫ ـ ـ ــﻮاﺗ ـ ـ ــﻒ
.HUAWEI P30
 .2ﻛــﺎﻣـﻴــﺮا رﺑﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻦ ﻻﻳﻜﺎ
ﻷول ﻣــﺮة أﺿﺎﻓﺖ
ﻫــﻮاوي إﻟــﻰ اﻟﻬﺎﺗﻒ
ا ﻟ ـ ــﺬ ﻛ ـ ــﻲ HUAWEI
 P30 Proﻛ ــﺎ ﻣ ـﻴ ــﺮا
رﺑﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻻﻳﻜﺎ ،أﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل
ﻋﻨﻬﺎ إﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻴﺮا ﺛﻮرﻳﺔ وﻓﺮﻳﺪة
ﺗﻤﺎﻣﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣــﻦ ﻛﺎﻣﻴﺮا
رﺋﻴﺴﺔ ﺑﺪﻗﺔ  40ﻣﻴﻐﺎﺑﻜﺴﻞ ﻣﻊ
ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﺳﻮﺑﺮ ﺳﺒﻜﺘﺮوم ﻣﻦ
ﻫـ ــﻮاوي ﻗ ــﺎدر ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘـﻘــﺎط أﻗــﻞ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت اﻹﺿـ ـ ـ ــﺎءة ﻟـﻴـﺼـﺒــﺢ
اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻔ ــﻮﺗ ــﻮﻏ ــﺮاﻓ ــﻲ أو
ﺗ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺮ ﻣ ـﻘ ــﺎﻃ ــﻊ اﻟ ـﻔ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻮ ﻓــﻲ
اﻷﺟﻮاء اﻟﻤﻈﻠﻤﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ.
 .3ﺳﻮﺑﺮ زووم
اﺳ ـﺘ ـﻄ ــﺎع ﺧـ ـﺒ ــﺮاء اﻟـﺘـﺼـﻤـﻴــﻢ
ﻓ ــﻲ ﻫ ـ ـ ــﻮاوي ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ أﻋ ـﺠــﻮﺑــﺔ
ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻋﺪﺳﺔ ﺗﻜﺒﻴﺮ
ﻗـ ــﻮﻳـ ــﺔ ﺿـ ـﻤ ــﻦ ﻫـ ـﻴـ ـﻜ ــﻞ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎز
 HUAWEI P30 Proا ﻟـﻨـﺤـﻴــﻒ
ﺟﺪا .إﻧﻬﺎ ﻋﺪﺳﺔ ﺳﻮﺑﺮ زوم اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم ﻗﺪرة اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ
اﻟﺒﺼﺮي ﺑﻘﻮة  5ﻣﺮات ،واﻟﺘﻘﺮﻳﺐ
اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﻦ ﺑ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮة  10ﻣـ ـ ـ ـ ــﺮات،
واﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮق
ﺑ ـﻘــﻮة  50ﻣ ــﺮة ،ﻣــﺎ ﻳـﺠـﻌــﻞ ﺣﺘﻰ
ً
أﺑﻌﺪ اﻷﺷﻴﺎء ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪا.
 .4اﻟ ـﻔ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻮ ﻣ ـ ـ ــﺰدوج زاوﻳ ـ ــﺔ
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة
ﻻ ﻳـﻜـﻔــﻲ أ ﺣ ـﻴــﺎ ﻧــﺎ أن ﺗﺴﺠﻞ
ﻣﺎ ﺗــﺮاه ﻣﻦ زاوﻳــﺔ واﺣــﺪة ،ﻓﺬﻟﻚ
ﻳﻔﻮت ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،إﻻ أن اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ
 HUAWEI P30 Proﻳ ـﻘ ــﺪم ﻟﻚ
اﻟ ـﺤــﻞ ﺑـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ ﺑ ــﺎرﻋ ــﺔ ،ﻓﺒﻔﻀﻞ
ﺗـﻘـﻨـﻴــﺔ اﻟـﻔـﻴــﺪﻳــﻮ ﻣ ـ ــﺰدوج زاوﻳ ــﺔ
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة  1ﻣﻦ ﻫــﻮاوي أﺻﺒﺢ

economy@aljarida●com

ﺑ ــﺈﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ــﻚ أن ﺗـ ـﺼ ــﻮر اﻟ ـﻔ ـﻴــﺪﻳــﻮ
ﺑﻜﺎﻣﻴﺮﺗﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ ﻓﻲ آن.
 .5أداء ﻓــﺎﺋــﻖ ﺑـﻔـﻀــﻞ اﻟـﻌـﺘــﺎد
اﻟﻘﻮي
ﻳـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪ ﺗـ ـﺸـ ـﻐـ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎز
 HUAWEI P30 Proﻋﻠﻰ رﻗﺎﻗﺔ
ﻛﻴﺮﻳﻦ  ،980وﻫﻲ أﻗﻮى رﻗﺎﻗﺎت
اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﻮاوي ﺣﺘﻰ
اﻟ ـﻴــﻮم ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ أﻧـﻬــﺎ إﺣــﺪى
أواﺋـ ــﻞ اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﻗ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ رﺗﺒﺔ
 7ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮات واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ 6.9
ﻣﻠﻴﺎرات ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر.
 .6وﺿﻊ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻠﻴﻠﻲ
ﻋ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻮاﺗـ ـ ــﻒ اﻟ ــﺬﻛـ ـﻴ ــﺔ
ﻣ ـﻨ ــﺬ ﻓـ ـﺘ ــﺮة ﻃ ــﻮﻳ ـﻠ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺿـﻌــﻒ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎط اﻟ ـ ـﺼـ ــﻮر اﻟ ـﺠ ـﻴ ــﺪة
ﻟ ـﻴ ــﻼ أو ﻓـ ــﻲ ﺣ ـ ـ ــﺎﻻت اﻹﺿ ـ ـ ــﺎء ة
اﻟ ـ ـﻀ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ــﺔ ،ﺑـ ـﺴـ ـﺒ ــﺐ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﻮد
اﻟـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـ ـﺒـ ــﺮﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﺤــﺪ ﻣ ــﻦ إﻣـﻜــﺎﻧــﺎﺗـﻬــﺎ ﻓﻲ
ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺎل ،وﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ ﻣـﻌـﻈــﻢ
اﻟ ـﺼــﻮر اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﺤﺎﻻت ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ أو ﻣﻬﺘﺰة .إﻻ
أن اﻟ ـﻬــﺎﺗــﻒ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ HUAWEI
 P30 Proﻛ ـﺴ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬه ا ﻟ ـﻘ ــﺎ ﻋ ــﺪة
ﺑ ـﻔ ـﻀ ــﻞ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ـﻤ ــﻪ ﻣ ـ ـﻴـ ــﺰة وﺿ ــﻊ
اﻟ ـﺘ ـﺼــﻮﻳــﺮ اﻟـﻠـﻴـﻠــﻲ اﻟـ ــﺬي ﻳﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ ا ﻟـﺼــﻮر ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻣﺜﺒﺖ اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﺼﺮي وﻣﺜﺒﺖ
اﻟ ـﺼــﻮرة اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺬﻛــﺎء
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ.

»اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ« ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻔﺎﻃﻤﺔ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﺘﺴﻠﻢ درع اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻴــﺮﻳــﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﺳﻤﻰ اﻟﺼﻔﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
ودﻋﺖ »اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ« ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع

اﻟﺨﺎص إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺤﻤﻼت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن ﻳﻌﻢ اﻟﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

دلبلا
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»رﻳﻢ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ« ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺰاد ﻋﻠﻨﻲ  ٢٩اﻟﺠﺎري
ﺑﺴﻌﺮ اﺑﺘﺪاﺋﻲ  ١٠.٥ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أﺣﺪ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ
أﻛﺪ اﻟﺮاﺷﺪ أن اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ
أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺰادات ،ﻳﻌﻜﺲ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ
ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
أن اﻟﻤﺰادات أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ ،أو
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.

أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ رﻳﻢ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪادﻫ ــﺎ ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ ﻣـ ــﺰاد
ﻋ ـ ـﻘـ ــﺎري ﻋ ـﻠ ـﻨ ــﻲ ﻳـ ـﻘ ــﺎم ﻓـ ــﻲ 29
اﻟ ـﺠ ــﺎري ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أﺣ ــﺪ ﻛﺒﺎر
ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ،ﺑﺴﻌﺮ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻳﺒﻠﻎ
 10.5ﻣ ــﻼ ﻳ ـﻴ ــﻦ دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ،ﻟـﺒـﻴــﻊ
ﻗـﺴـﻴـﻤــﺔ ﻣـﺴــﺎﺣـﺘـﻬــﺎ  4128م2
ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻤﻴﺰ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮق
ﺑﻘﻠﺐ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
وﺑـ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ ،ﺻ ــﺮح
ﻧـ ــﺎﺋـ ــﺐ اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟـﻌـﻘــﺎري واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،م .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮاﺷﺪ،
ﺑ ــﺄن ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻤ ــﺰاد ﻳ ـﻌــﺪ اﻟ ـﻤ ــﺰاد
اﻟـ ـﺘ ــﺎﺳ ــﻊ اﻟـ ـ ــﺬي ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﻪ »رﻳـ ــﻢ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ« ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺆﻛ ــﺪ اﻟـﺜـﻘــﺔ
اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻟﺪى
ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ،وﻳﻌﺰز ﻣﻦ وﺟﻮدﻫﺎ
ﻛ ـ ـ ــﺮاﺋ ـ ـ ــﺪة ﺗ ـﻨـ ـﻈ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺰادات
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺠﺤﺖ
أﺧ ـ ـﻴـ ــﺮا ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ ﻋـ ـ ــﺪد ﻣــﻦ
اﻟﻤﺰادات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻗ ـﻴ ـﻤ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـ ــﺎ ﻳـ ــﺰﻳـ ــﺪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ 31

ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻣ ـ ــﺰادان ﺗ ــﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﻤﺎ ﺧــﻼل
اﻟـﻌــﺎم اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ،وﺷـﻬــﺪا إﻗﺒﺎﻻ
ً
ﻛﺜﻴﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻤﺰادات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.
وذﻛ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﺮاﺷ ـ ــﺪ أن اﻟـ ـﻤ ــﺰاد
اﻷﺧ ـﻴــﺮ اﻟ ــﺬي أﻗــﺎﻣـﺘــﻪ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
ً
ً
ﺣـ ـﻘ ــﻖ ﻧـ ـﺠ ــﺎﺣ ــﺎ ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮا ﻟـﺒـﻴــﻊ
ﻋـ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﺴ ــﺎﺋ ــﻢ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ
واﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻨــﺎﻃــﻖ
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ﻫ ـ ــﻲ »اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴ ـﻄ ـﻴ ــﺲ
واﻟﻤﻬﺒﻮﻟﺔ وإﺷﺒﻴﻠﻴﺔ« ،ﺣﻴﺚ
ﺗــﻢ ﺑـﻴــﻊ  27ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮع
ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺑﻠﻐﺖ  8ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ
ﻣ ـ ــﺰادات »رﻳـ ــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ« ،أﻧــﻪ
ﻻ ﻳ ــﻮﺟ ــﺪ ﺧ ـﺼ ــﻮم أو أﻃـ ــﺮاف
ﻣﺘﻨﺎزﻋﺔ ،ﻟﺬا ﻓﺒﻤﺠﺮد ﺗﺮﺳﻴﺔ
اﻟﻤﺰاد ،وﻗﺒﻮل ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺰاﻳﺪة
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺪء
ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮة.
وﺣ ـ ــﻮل ﻣ ــﺪى اﻧ ـﻌ ـﻜــﺎس أﺛــﺮ
ﻫـ ـ ــﺬه اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺰادات ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺳ ــﻮق
اﻟـﻌـﻘــﺎر اﻟﻤﺤﻠﻲ ،أﻓ ــﺎد اﻟــﺮاﺷــﺪ
ﺑــﺄن ﻫــﺬه اﻟ ـﻤــﺰادات ﻻ ﺗﺨﺎﻟﻒ

» «KIBﻳﺠﺪد رﻋﺎﻳﺘﻪ ﻟﻠﺒﻄﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺮاﺑﻊ
ﺟﺪد ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ )(KIB
رﻋﺎﻳﺘﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺒﻄﻞ اﻟﺪراﺟﺎت
اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻔﺎﺿﻞ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ
اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻌﺎم اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
ﻓــﻲ دﻋ ــﻢ اﻟـﻔــﺎﺿــﻞ ﻟـﻠـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت واﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟـ ـﻘ ــﺎدﻣ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة
ً
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﺗــﺎﻳــﻼﻧــﺪ ،وذﻟــﻚ وﻓﻘﺎ
ﻻﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻓـ ــﻲ دﻋـ ـ ــﻢ اﻷﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ
واﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ.
وﺑ ــﺎﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎره ﺑـ ـﻄ ــﻼ ﻛ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺎ،
ّ
ﺗـ ـﻤ ــﻜ ــﻦ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺎﺿـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ اﻛـ ـﺘـ ـﺴ ــﺎب
ﺷﻬﺮة ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻬﺎراﺗﻪ
وﻣــﻮاﻫ ـﺒــﻪ اﻟــﺮﻳــﺎﺿ ـﻴــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ ﻧــﺎل
اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟ ـﺠــﻮاﺋــﺰ اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺴﻨﻴﻦ ،آﺧﺮﻫﺎ
ﻛ ــﺎن اﻟ ـﻔ ــﻮز ﺑــﺎﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻓﻲ
ﺑ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ ﻣ ـﻠ ــﻚ ﺗ ــﺎﻳ ــﻼﻧ ــﺪ اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ
ﻟ ـ ـﻠـ ــﺪراﺟـ ــﺎت اﻟـ ـﻤ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ
ا ﻟـ ـﺜ ــﺎ ﻧ ــﻲ ﻓـ ــﻲ ﻛـ ـ ــﺄس Pro stock
 runaboutﻓﺌﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻜﺒﺎر
اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ؛ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ واﺣﺪة ﻣﻦ
ً
أﻛﺒﺮ اﻟﻔﺌﺎت وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﺤﺪﻳﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻓﺎز اﻟﻔﺎﺿﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول
ﻓﻲ ﻓﺌﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﺑﺸﻴﻜﺎﻏﻮ ،إﻟﻴﻨﻮي.
أﻗﻴﻤﺖ ً
وﺗـﻌـﻠـﻴــﻘــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻫ ــﺬه اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ،
ﻗ ــﺎل ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ أول وﺣـ ــﺪة اﻻﺗ ـﺼ ــﺎل
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ،ﻧﻮاف ﻧﺎﺟﻴﺎ:
»ﻧﺤﻦ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺸﺪة ﺑــﺄن ﻣﻤﺎرﺳﺔ
اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ﻟـﻬــﺎ ﻗ ــﺪرة ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻋﻠﻰ
ﺗﻄﻮﻳﺮ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺸﺒﺎب .وﻟﻬﺬا

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮاﺷﺪ

ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺸﻬﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺷﺮاﺋﻴﺔ
ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻋ ـ ــﺎم ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ اﻟـﺴـﻜــﻦ
اﻟﺨﺎص ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﺮوض
ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻓ ــﻲ ﻇﻞ
ﻧـ ـ ــﺪرة اﻟـ ـﻔ ــﺮص اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ
اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.

َ
اﻟﻬﺎﺷﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـ»اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ« ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار
اﻟﻨﻘﺪي واﻟﻤﺎﻟﻲ وﺑﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ
أﻟـ ـﻘ ــﻰ ﻣ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻆ ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰي د .ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ اﻟـ ـﻬ ــﺎﺷ ــﻞ،
ﻣﺤﺎﺿﺮة ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي
واﻟﻤﺎﻟﻲ وﺑﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﺑ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪﺳــﺔ
واﻟ ـﺒ ـﺘ ــﺮول ﻓ ــﻲ ﺟــﺎﻣ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ،
ﺑﺤﻀﻮر ﻟﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.
وﺗـ ـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـ ــﺎول اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻓ ـ ــﻆ ﻓ ــﻲ
ﻣﺤﺎﺿﺮﺗﻪ أدوار اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي
وﻣ ـ ـﻬ ـ ــﺎﻣ ـ ــﻪ ﻓ ـ ـ ــﻲ رﺳـ ـ ـ ـ ــﻢ وﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺔ واﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ
اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ،وﺻ ـ ــﻮﻻ إﻟـ ــﻰ إﺻـ ــﺪار
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻤﻬﺎم
ﺑﻨﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﻮرة
اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـﻬـ ــﺎ .واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺮض د.
اﻟﻬﺎﺷﻞ ﻣﺆﺷﺮات أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ واﻻﺳـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺮار اﻟ ـﻨ ـﻘــﺪي
واﻟ ـﻤــﺎﻟــﻲ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ﺟـﻤـﻠــﺔ ﻣﻦ
اﻟـﺤـﻘــﺎﺋــﻖ ﺣ ــﻮل ﺑـﻴـﺌــﺔ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد
اﻟـ ـﻜـ ـﻠ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ،وﻣ ـﻨ ــﺎﺑ ــﻊ
ﻗﻮﺗﻬﺎ ،واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﻣﺆﻛﺪا ﺿﺮورة ﺗﺒﻨﻲ
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟ ـﻬ ـﻴ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ اﺳ ـﺘ ــﺪاﻣ ــﺔ
اﻟﺮﺧﺎء ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

ً
ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﺧﻼل اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة
اﻟﻬﺎﺷﻞ
وﺗﻄﺮق د .اﻟﻬﺎﺷﻞ إﻟﻰ ﻣﻼﻣﺢ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ،
وﺿــﺮورة ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
وﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻤﻌﺎرف
اﻟ ــﻼزﻣ ــﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟــﻰ
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪور اﻟﻤﻨﻮط ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻜﻮادر اﻟﻮاﻋﻴﺔ
ﺑﺂﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وإﻋﺪاد اﻷﺟﻴﺎل

»اﻟﺨﻠﻴﺞ« ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺪاﻧﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ
أﺟ ـ ـ ـ ــﺮى ﺑـ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﺨـ ـﻠـ ـﻴ ــﺞ ﺳـ ـﺤ ــﺐ اﻟـ ــﺪاﻧـ ــﺔ
اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻓﻲ  21أﺑﺮﻳﻞ اﻟﺠﺎري ،أﻋﻠﻦ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻪ أﺳﻤﺎء اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ اﻟﺨﻤﺴﺔ ،ﻣﻦ  14إﻟﻰ
 18أﺑــﺮﻳــﻞ  ،2019ﺑـﺠــﻮاﺋــﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ
ً
ﻣﻨﻬﺎ  1000د.ك ،أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ:
وﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﻠــﻲ أﺳ ـﻤ ــﺎء اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺰﻳــﻦ اﻟﺨﻤﺴﺔ
ﻟﻬﺬا اﻷﺳﺒﻮع:
• شيخة خالد األحمد الجابر الصباح.
• ابتسام يوسف حيدر محمد.
• نادية سعد خلف العازمي
• وفاء عوض مسعود العجمي
• سعود محمد شريدة الشمري
ﻫﺬا ،وﻳﺠﺮي ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺳﺤﺐ اﻟﺪاﻧﺔ
رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬــﺎ  250000دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﻓ ــﻲ  26ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ

اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻳﻠﻴﻪ اﻟﺴﺤﺐ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ  25ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2019ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
 500000دﻳﻨﺎر ،أﻣﺎ اﻟﺴﺤﺐ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﺴﻴﻘﺎم
ﻓ ــﻲ  16ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ  ،2020وﺳـﻴـﺘـﺨـﻠـﻠــﻪ ﺗﺘﻮﻳﺞ
ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺮ اﻟﺪاﻧﺔ ﻟﻌﺎم  ،2019اﻟﺬي ﺳﻴﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻳﺸﺠﻊ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻤﻼء اﻟﺪاﻧﺔ ﻋﻠﻰ
زﻳﺎدة ﻓﺮص ﻓﻮزﻫﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻋ ـﺒــﺮ ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ وﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ
اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ.
ﻛ ـﻤــﺎ ﻳ ــﻮﻓ ــﺮ ﺣ ـﺴ ــﺎب اﻟ ــﺪاﻧ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ
»ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪاﻧﺔ ﻟﻺﻳﺪاع اﻟﺤﺼﺮي« ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ

ﻋﻤﻼء اﻟﺪاﻧﺔ ﺣﺮﻳﺔ إﻳﺪاع اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ أي وﻗﺖ
ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﻢ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺧــﺪﻣــﺔ »اﻟﺤﺎﺳﺒﺔ«
اﻟ ـﻤ ـﺘــﺎﺣــﺔ ﻋ ـﺒــﺮ ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ
ﱢ
وﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ اﻟ ـﻬــﻮاﺗــﻒ اﻟــﺬﻛ ـﻴــﺔ ،واﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻤﻜﻦ
ﻋﻤﻼء اﻟﺪاﻧﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﺴﺎب ﻓﺮﺻﻬﻢ ﻟﻠﻔﻮز ﻓﻲ
ﺳﺤﻮﺑﺎت اﻟﺪاﻧﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ،رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻔﺎﺿﻞ
اﻟﺴﺒﺐ ،ﻳــﺮﻛــﺰ اﻟﻤﻜﻮن اﻷﺳــﺎﺳــﻲ
ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب،
ودﻋﻤﻬﻢ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت.
وﻧـﺤــﻦ ﻧـﻬــﺪف إﻟــﻰ دﻋــﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﺒــﺎب اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ،
وإﻃـ ـ ـ ـ ـ ــﻼق اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﺎن ﻟ ـﻤ ــﻮاﻫ ـﺒ ـﻬ ــﻢ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﻣ ـﻜــﺎﻧــﺔ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﺣـﺘــﻰ ﻳـﺼـﺒـﺤــﻮن ﻗ ــﺎدة
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«.
وأﺿﺎف ﻧﺎﺟﻴﺎ أن ﻫﺬه اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺟ ــﺎءت ﻛ ـﺠــﺰء ﻣــﻦ رﻛ ـﻴــﺰة ﺗﻤﻜﻴﻦ
اﻟﺸﺒﺎب ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟــﺮاﺋــﺪ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﻳ ـ ـﻬـ ــﺪف اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ إﻟـ ـ ــﻰ دﻋ ــﻢ
اﻷﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ وﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻴــﻦ
اﻟـﺸـﺒــﺎب اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻋﺒﺮ
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ــﻒ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻄـ ــﻮﻻت اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺔ

 ٢٧٤ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻹﻧﻔﺎق اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺤﻠﻮل ٢٠٢٣
ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻓﻨﺪق ذا اس اﻟﺒﺮﺷﺎء
وﻫـ ــﻮ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺪق اﻟـ ــﺮاﻗـ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﻓﺌﺔ
اﻷرﺑـ ــﻊ ﻧ ـﺠــﻮم وﻣ ـﻘــﺮه ﻓــﻲ دﺑــﻲ،
ﻟﻜﺸﻒ اﻟـﻨـﻘــﺎب ﻋـﻤــﺎ ﻳـﻘــﺪﻣــﻪ ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﺿﻴﺎﻓﺔ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ ﻓﺮﻧﺪﻟﻲ«
أﺛﻨﺎء ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺴﻔﺮ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﺠﺮي ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
ﺑﻴﻦ  28أﺑﺮﻳﻞ اﻟﺠﺎري واﻷول ﻣﻦ
ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،واﻟﻤﻘﺮر ﻋﻘﺪه ﻓﻲ
ﻣــﺮﻛــﺰ دﺑــﻲ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮات
واﻟـﻤـﻌــﺎرض .وﺑﻬﺬا اﻟـﺸــﺄن ،ﻗﺎل
ﺷﺎﻳﻠﻴﺶ ﺟــﺮوﻓــﺮ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺪق »ذا اس اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮﺷـ ــﺎء :إن
ﻗـﻄــﺎع اﻟـﺴـﻴــﺎﺣــﺔ اﻟ ـﺤــﻼل ﻳﺸﻬﺪ
ً
ً
ﻧـ ـﻤ ــﻮا ﻣ ـﻠ ـﺤ ــﻮﻇ ــﺎ وﻳ ـﺴ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓﻲ
ً
رﻓــﻊ ﻣـﻌــﺪﻻت اﻟﺴﻔﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،إذ
ﻳﺒﺤﺚ اﻟـﻤـﺴــﺎﻓــﺮون اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن
ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻦ ﺗﺠﺎرب
اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ
وأذواﻗ ـ ـﻬـ ــﻢ ،وﻫـ ــﺬا ﺑـ ــﺪوره ﻳﻘﻮد
إﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺳﻴﺎﺣﺔ
اﻟـ ـﺤ ــﻼل .ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ آﺧ ـ ــﺮ ،ﻟﻔﺖ
ﺟــﺮوﻓــﺮ إﻟــﻰ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻻﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎد اﻹﺳـ ــﻼﻣـ ــﻲ
اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ ﻟـﻌــﺎﻣــﻲ  2018و2019
)ﺳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺖ إﺳـ ـ ـ ـ ــﻼم إﻳـ ـﻜ ــﻮﻧ ــﻮﻣ ــﻲ
رﻳ ـ ـﺒـ ــﻮرت( وأﻇ ـ ـﻬـ ــﺮت أن ﻧﺴﺒﺔ
اﻹﻧ ـﻔــﺎق اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ﻋـﻠــﻰ اﻟﺴﻔﺮ
ﺳﺘﺼﻞ إﻟ ــﻰ  274ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر
أﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﺑ ـﺤ ـﻠ ــﻮل ﻋ ـ ــﺎم ،2023
ً
ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻗﻔﺰة واﺿﺤﺔ ﺑﻠﻐﺖ 177
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .2017
وﻟ ـﻔ ــﺖ إﻟـ ــﻰ أن ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮر
ً
»ﻳ ـ ـﻨ ـ ـﻌ ـ ـﻜ ـ ــﺲ إﻳـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ـ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ
اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺘـﻨــﺎ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺘــﻮاﻓــﻖ
ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻣـﺜــﺎﻟــﻲ ﻣ ــﻊ ﻫ ــﺬا اﻟـﺴــﻮق
ً
اﻟـ ــﻮاﻋـ ــﺪ ،ﺟ ـﻨ ـﺒ ــﺎ إﻟـ ــﻰ ﺟ ـﻨ ــﺐ ﻣﻊ
وﺟــﻮد ﻓﻨﺪﻗﻨﺎ اﻷول ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ »ذا اس اﻟﺒﺮﺷﺎء« ،اﻟﺬي
ﺻﻤﻢ ﻟﻴﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻀﻴﻮف
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﻦ وﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟـﻤـﺴـﻠـﻤـﻴــﻦ
اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ً
واﻟﺪوﻟﻴﺔ .ووﻓﻘﺎ ﻟﺪراﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة

واﻗﻊ اﻟﺴﻮق ،ﺑﻞ ﺗﻌﻜﺴﻪ ،وأن
ﻓـ ــﺮوﻗـ ــﺎت اﻷﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳﺘﻢ
رﺻﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺰادات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ،
ﺳﻮاء ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع أو اﻻﻧﺨﻔﺎض
ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒ ــﺮ ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﻴ ــﺔ ،وﺗ ـﻌ ـﻜ ــﺲ
اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟـﻌــﺎم ﻟـﻠـﺴــﻮق ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ارﺗﺒﺎط ﻗﻴﻢ ﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎرات
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺰادات ﺑــﺎﻟ ـﻤــﻼءة
اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺮﻳ ــﻦ أو
اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﻫــﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺰادات
ﻫ ـ ـ ــﻮ رﻏـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺮﻳ ــﻦ،
وﺳﻴﻮﻟﺘﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وأﻛﺪ اﻟﺮاﺷﺪ أن اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ
أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺰادات ،ﻳـﻌـﻜــﺲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟ ـ ــﺮاﻏـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﻓـ ـ ــﻲ ﺗ ـﻤ ـﻠــﻚ
اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻤﺰادات
أﺻـ ـﺒـ ـﺤ ــﺖ ﺗ ــﻮﻓ ــﺮ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴ ــﺮ ﻣــﻦ
اﻟﻔﺮص ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ
ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻜــﻦ ،أو اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ،
ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻃﻠﺒﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ
ﻣــﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ
ذات اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻤﻴﺰة.
وأﻓــﺎد ﺑــﺄن اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري

١٧

ﺷﺎﻳﻠﻴﺶ ﺟﺮوﻓﺮ

أﺟﺮﺗﻬﺎ ﻏﺮﻓﺔ ﺗـﺠــﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ
دﺑ ـ ــﻲ ،ﻓ ـﻘــﺪ ﻗ ـ ــﺪرت ﻗـﻴـﻤــﺔ اﻟـﺴـﻔــﺮ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺮاﻫﻦ ﺑﻨﺤﻮ  660.6ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ
إﻣﺎراﺗﻲ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﻞ
إﻟﻰ  807.4ﻣﻠﻴﺎرات درﻫﻢ ﺑﺤﻠﻮل
ﻋﺎم .2020
وﻗﺎل ﺟﺮوﻓﺮ» ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻓﻨﺪﻗﻨﺎ
ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت ،ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺎﻗﺎت
ً
إﻗﺎﻣﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﺗﻢ إﻃﻼﻗﻬﺎ أﺧﻴﺮا
ﻟـﺘــﻮﻓــﺮ ﺗ ـﺠــﺎرب ﻋــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟ ـﺠــﻮدة،
ً
ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ أﻧـﻬــﺎ ﺗﺠﻤﻊ وﺗـﻘــﺮب
ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ً
ﺑﻌﻀﺎ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻔﻨﺪق ﻳﺘﻤﻮﺿﻊ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻜــﺎن ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻣ ــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ أن
ﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺢ ﻟ ـﻠ ـﻀ ـﻴ ــﻮف اﺳ ـﺘ ـﻜ ـﺸــﺎف
ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ـﺜ ـﻴ ــﺮة ﻣ ــﻦ ﻣـﻨــﺎﻃــﻖ
اﻟـﺠــﺬب اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻪ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ دﺑﻲ ﻣﻴﺮاﻛﻞ ﻏﺎردن
وﺣ ــﺪﻳ ـﻘ ــﺔ دﺑـ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻔ ــﺮاﺷ ــﺎت ،أو
اﻻﻧ ـﻀ ـﻤــﺎم إﻟ ــﻰ ﻣـﻐــﺎﻣــﺮة ﻣﻠﻴﺌﺔ
ﺑ ــﺎﻷدرﻳ ـﻨ ــﺎﻟ ـﻴ ــﻦ ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻠ ـﺒــﺔ دﺑــﻲ
أوﺗﻮدروم ﻟﻬﻮاة ﺳﺒﺎق اﻟﺴﻴﺎرات
أو ﺧـ ــﻮض ﺗ ـﺠــﺮﺑــﺔ ﺗ ـﺴ ــﻮق ﻣﻦ
ﻣﺘﺎﺟﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟﻸﻣﻬﺎت
واﻟﺒﻨﺎت ﻣﻦ ﻣﻮل اﻹﻣﺎرات ﺣﻴﺚ
ﻳـﻘــﺪم اﻟـﻔـﻨــﺪق ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟـﺤــﺎﻓــﻼت
اﻟـﻤـﻜــﻮﻛـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺠــﺎﻧـﻴــﺔ ﻣــﻦ وإﻟــﻰ
اﻟﻤﻮل.

ً
واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ .ووﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ،
ﻛ ــﺎن » «KIBداﺋـ ًـﻤــﺎ ﻣــﺆﻳـ ًـﺪا ﻓـﺨــﻮراً
ﻟﻠﺒﻄﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻔﺎﺿﻞ،
وﻳﻨﺒﻊ ﻫﺬا ﻣﻦ إﻳﻤﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻘﻮي
ﺑ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ـﺘ ــﻪ وﻗـ ــﺪرﺗـ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻛـﺴــﺐ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟــﺪوﻟــﻲ ﻋﺒﺮ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻻت.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
رﻛﻨﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »«KIB
اﻟــﺮاﺋــﺪ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﻟﻬﺬاّ ،
ﻳﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ دﻋﻤﻪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﻟ ـﻠــﺮﻳــﺎﺿ ـﻴ ـﻴــﻦ واﻟ ـﻤــﻮﻫــﻮﺑ ـﻴــﻦ ﻓﻲ
ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠـ ــﺎﻻت اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ،
ﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻜ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﻢ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺎت ﻓ ــﻲ إﻃـ ـ ــﺎر ﺟ ـﻬ ــﻮده
ً
ً
ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة
ﺟـﻤـﻴــﻊ أﻓ ـ ــﺮاد اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ ﺑﺼﻔﺘﻪ
»ﺑﻨﻚ ﻟﻠﺤﻴﺎة«.

»ﺑﺮﻗﺎن« ﻳﻘﺪم ﺧﺼﻮﻣﺎت ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻴﺎدة
اﻟﻤﻴﺪان ﻟﻄﺐ اﻷﺳﻨﺎن
أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن ،ﺿﻤﻦ ﺣﻤﻼﺗﻪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ وﻓﻮاﺋﺪ ّﻗﻴﻤﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻪ،
ً
ﺗﻌﺎوﻧﻪ أﺧـﻴــﺮا ﻣــﻊ ﻋـﻴــﺎدة اﻟـﻤـﻴــﺪان ،وﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺧـﺼــﻢ ﺣـﺼــﺮي ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻪ ﻋـﻠــﻰ ﻛــﻞ ﺧــﺪﻣــﺎت
اﻷﺳﻨﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺎدة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ إﺣﺪى أﻫﻢ
ﻋﻴﺎدات اﻷﺳﻨﺎن اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗ ــﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣ ــﺲ ،إن
وﺣﺪة اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ »ﺑﺮﻗﺎن« زارت
ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻴﺎدة اﻟﻤﻴﺪان ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  3أﻳﺎم ﺧﻼل
اﻟﺸﻬﺮ اﻟ ـﺠــﺎري ﻟﻌﻤﻞ اﻟـﻔـﺤــﻮﺻــﺎت اﻟــﻼزﻣــﺔ

اﻗﺘﺼﺎد

ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﻄﺒﻴﺔ،
ﻣﻊ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻴﺎدة ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺼﻢ ﻗ ــﺪره  30ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛــﻞ ﺧﺪﻣﺎت
اﻷﺳﻨﺎن وﻋﻼﺟﺎﺗﻬﻢ.
وﺗـﺘـﻤـﺘــﻊ ﻋ ـﻴــﺎدة اﻟ ـﻤ ـﻴــﺪان ﺑـﺴـﻤـﻌــﺔ ﺟـﻴــﺪة
ً
ﻣـﻌــﺮوﻓــﺔ ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺎ إذ ﺗﻐﻄﻲ ﻓــﺮوﻋـﻬــﺎ اﻟﺴﺘﺔ
ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺗﻘﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺧــﺪﻣــﺎت ﻃــﺐ اﻷﺳـﻨــﺎن اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
وﺗﺘﺒﻊ أﻓﻀﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻃﺐ اﻟﻔﻢ واﻷﺳﻨﺎن ،وﻫﻲ

ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻴﺎدة اﻷﺳﻨﺎن اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻴﺎدة اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ.

اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ
وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻪ.
واﺧـﺘـﺘــﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑــﺎﻟـﻘــﻮل إن
ﻣ ـﺜــﻞ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﺿ ــﺮات ﻓــﺮﺻــﺔ
ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣــﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت اﻷﻛ ــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ،
وﺗﻮﺟﻪ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮة.

ﺗﺮاﺟﻊ أرﺑﺎح »اﻟﺘﺠﺎري
اﻟﺪوﻟﻲ« ٪٤٩
ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷول
ﺣ ـ ـﻘـ ــﻖ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻚ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎري
ً
اﻟﺪوﻟﻲ ) (CBIأرﺑﺎﺣﺎ ﺻﺎﻓﻴﺔ
ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ  20ﻣـﻠـﻴــﻮن درﻫ ــﻢ ﻓﻲ
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ،
ﺑـ ـﺘ ــﺮاﺟ ــﻊ  49ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻋــﻦ
أرﺑ ـ ــﺎح اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة اﻟ ـﻤ ـﻤــﺎﺛ ـﻠــﺔ ﻣﻦ
اﻟ ـﻌــﺎم اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺑﻠﻐﺖ
آﻧ ـ ـ ـ ــﺬاك  39.5ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن درﻫـ ــﻢ
ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷول .2018
وأﻓ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ،ﻓـ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن
ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ اﻣ ــﺲ ،ﺑ ــﺄن أرﺑــﺎﺣــﻪ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻧﻤﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  14ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ إﻟــﻰ  117ﻣﻠﻴﻮن درﻫــﻢ
ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷول  ،2019ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ
 102.4ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم .2018
وﻧـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎ ﺻ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ــﺪﺧ ـ ــﻞ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ إﻟﻰ  207.5ﻣﻼﻳﻴﻦ
درﻫ ـ ــﻢ ،ﺑ ــﺰﻳ ــﺎدة  1ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  206.5ﻣﻼﻳﻴﻦ درﻫﻢ
ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم .2018
ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ
اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻠـﻴــﺔ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  13ﻓــﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  90.6ﻣﻠﻴﻮن
درﻫﻢ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  104ﻣﻼﻳﻴﻦ
درﻫﻢ ﻓﻲ ذات اﻟﺮﺑﻊ اﻟﻤﻘﺎرن.
وﻧـ ـﻤ ــﺎ إﺟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ اﻷﺻـ ـ ــﻮل
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  6ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ وﻧ ـﻤــﺖ
وداﺋ ــﻊ اﻟـﻌـﻤــﻼء ﺑﻨﺴﺒﺔ  3ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول 2019
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم
.2018

١٨
اﻗﺘﺼﺎد
»رﺳﺎﻣﻴﻞ« :ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺎﺳﻢ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
دلبلا
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ﺗﻜﻬﻨﺎت ﺣﻮل ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد ووﺻﻮل ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ ذروﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﺴﺘﻮى ﺣﺠﻢ
اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ
ﻛﺎن أﻗﻞ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻮﺳﻢ
إﻋﻼن اﻟﺸﺮﻛﺎت أرﺑﺎﺣﻬﺎ ،ﻓﺈن
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋﻦ
ﻛﺜﺐ وﺳﻂ وﺟﻮد اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻜﻼم واﻟﺘﻜﻬﻨﺎت ﺑﺨﺼﻮص
ﺗﻌﺮض أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ ﻧﻮع
ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد ووﺻﻮل ﻫﻮاﻣﺶ
اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ ذروﺗﻬﺎ.

ﺣـ ـﻘـ ـﻘ ــﺖ ﻣ ـ ـ ــﺆﺷ ـ ـ ــﺮات أﺳـ ـ ـ ــﻮاق
ً
اﻷ ﺳـﻬــﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أداء ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺎ
ﺧﻼل ﺗﺪاوﻻت اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣــﻊ ﺑــﺪء ﻣﻮﺳﻢ إﻋــﻼن
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ
اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم .2019
وﺣـﺴــﺐ اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ اﻷﺳـﺒــﻮﻋــﻲ
اﻟ ـ ـﺼـ ــﺎدر ﻋـ ــﻦ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ رﺳ ــﺎﻣ ـﻴ ــﻞ
ﻟ ــﻼﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر ،ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗ ـ ـ ــﺪاوﻻت
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ أﺑﻘﺖ ﻣﺆﺷﺮ
ﻣـ ـ ــﻮرﻏـ ـ ــﺎن ﺳـ ـﺘ ــﺎﻧـ ـﻠ ــﻲ ﻛ ــﺎﺑ ـﻴ ـﺘ ــﺎل
إﻧ ـﺘــﺮﻧــﺎﺷ ـﻴــﻮﻧــﺎل ﻋ ـﻨــﺪ ﻣـﺴـﺘــﻮاه
اﻟﺴﺎﺑﻖ دون أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺬﻛﺮ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﺆﺷﺮ S&P 500
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.1-ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وارﺗﻔﻊ ﻓﻴﻪ
ﻣﺆﺷﺮ  Stoxx 600ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.76
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن ﻣﺴﺘﻮى
ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ
ﻛﺎن أﻗﻞ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻮﺳﻢ إﻋﻼن
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﻋـ ــﻦ أرﺑـ ــﺎﺣ ـ ـﻬـ ــﺎ ،ﻓ ــﺈن
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺮﻳ ــﻦ ﻳ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ــﻮن ﻋـﻠــﻰ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷرﺑ ــﺎح ﻋﻦ
ﻛ ـﺜــﺐ وﺳ ــﻂ وﺟـ ــﻮد اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣﻦ
اﻟ ـﻜــﻼم واﻟـﺘـﻜـﻬـﻨــﺎت ﺑﺨﺼﻮص
ﺗ ـﻌــﺮض أرﺑـ ــﺎح اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت ﻟﻨﻮع
ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺮﻛ ــﻮد ووﺻ ـ ــﻮل ﻫــﻮاﻣــﺶ
اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ ذروﺗﻬﺎ .وﺗﻢ ﻣﻨﺬ
اﻟﺨﺮﻳﻒ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻷرﺑﺎح
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ 10-
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮى

ﻣ ـﻌ ـﻨــﻮﻳــﺎت اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟـﻤـﺸــﺎﺣـﻨــﺎت اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮت ﻋـﻠــﻰ ﻣـ ــﺪار ﻋــﺎم
ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة ﻣــﻦ
ﺟﻬﺔ واﻟﺼﻴﻦ ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى،
إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺧــﺮى ﻣﻦ
اﻷﺣﺪاث واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺧﺮوج
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وذﻟـ ـ ــﻚ إﻟ ـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﻣــﺮاﺟ ـﻌــﺔ
اﻟ ـﺘــﻮﻗ ـﻌــﺎت ﻟ ــﻸرﺑ ــﺎح ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ 7-
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﻌــﺎم ،ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪة أرﺑــﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻌﻠﻦ أر ﺑــﺎ ﺣـﻬــﺎ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،
وﻓﻲ ﺣﺎل ﺟﺎءت اﻷرﺑﺎح ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ،ﻓﺈن ﻫﺬه اﻷرﺑﺎح
ﺳﺘﺴﺠﻞ أول اﻧﺨﻔﺎض ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ
ﻋﺎم .2016
وﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﺻ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺪ ﻣـ ـ ــﺆﺷـ ـ ــﺮات
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ،ﻓــﺈن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل
ً
ﺟــﺎء ت أﻳﻀﺎ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺗــﺎﺑــﻊ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮون وﺟـ ــﻮد أي
ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات ﺗ ــﺪل ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ أو
ّ
ﺗﺤﺴﻦ وﺿﻊ اﻟﺴﻮق.
ً
ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻢ ﻧـﺸــﺮﻫــﺎ ،ﺟــﺎء ﻣﺴﺘﻮى
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ دون ﻣﺴﺘﻮى

ً
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ،وﻫﻮ ﻣﺎ اﻧﻄﺒﻖ أﻳﻀﺎ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻛ ـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮي
اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ،
وﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ،اﻟ ـﻠ ــﺬﻳ ــﻦ ﺟ ـ ــﺎءا دون
ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟـﺘــﻮﻗـﻌــﺎت وذﻟ ــﻚ ﻋﻨﺪ
 52.4ﻧﻘﻄﺔ و  52.9ﻧﺘﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﺣﻘﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ً
ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﻤﻮا.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﻇﻬﺮت
اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮار ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺎت
ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺘ ـﺠــﺰﺋــﺔ ﻋ ـﻨــﺪ ﻣـﺴـﺘــﻮى
ﺗـﺠــﺎوز اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف،
ً
ﻣﻤﺎ ُﻳ ﱡ
ﻌﺪ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺳﻮق
اﺳ ـﺘ ـﻬ ــﻼﻛ ــﻲ ﻣ ـﺤ ـﻠــﻲ ﻗـ ـ ــﻮي .ﻛـﻤــﺎ
ً
ﺟﺎء اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺎ
ً
ﻣــﻊ اﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﺮات ﻣـﻤــﺎ ﻳ ــﺪل أﻳـﻀــﺎ
ً
ﻋﻠﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ ﻳﺰال ﻗﻮﻳﺎ
ً
وإﻳﺠﺎﺑﻴﺎ.
و ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻷ ﺳـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻮع اﻷول ﻣــﻦ
إﻋـ ــﻼﻧـ ــﺎت اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﻧـﺘــﺎﺋـﺠـﻬــﺎ
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟـﻠــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺎم
اﻟـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ،ﺟ ـ ــﺎءت اﻷرﺑـ ـ ـ ــﺎح ﻋـﻨــﺪ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
إذ ﺗ ـﺠ ــﺎوزت إﻳـ ـ ــﺮادات أﻛ ـﺜــﺮ ﻣﻦ
ﻧﺼﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ
ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات،
ﻛ ـﻤ ــﺎ أن رﺑ ـﺤ ـﻴ ــﺔ أﺳ ـﻬ ــﻢ  80ﻓــﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺟﺎءت أﻋﻠﻰ
ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات.
ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز أرﺑﺎح اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺎم ﺣﺘﻰ اﻵن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻔﺎﺟﺄة
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣــﻊ اﻟﻤﺨﺎوف
ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻘﻘﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
وإﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﺷ ـﻬــﺪت
أﺳـ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة
ً
أﻳﻀﺎ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب
اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻷوﻟـ ــﻲ ﻟـﻜــﻞ ﻣ ــﻦ ﺷﺮﻛﺘﻲ
 Pinterestو  Zoomﺑ ـﻨ ـﺠــﺎح،
وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ّ
ﺗﺤﺴﻦ

»ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن ﺳﺎﻛﺲ«:
»اﻟﻔﺪراﻟﻲ« ﻳﻔﻘﺪ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻨﺒﺆ
ﻗ ـ ـ ــﺎل ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﻟ ـ ـ ـ »ﻏـ ــﻮﻟـ ــﺪﻣـ ــﺎن
ﺳــﺎﻛــﺲ« ،إن ﻣـﻴــﺰة اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻟﺪى
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃــﻲ اﻟ ـﻔــﺪراﻟــﻲ
اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة
ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﺑــﺎﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع
ً
اﻟﺨﺎص ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻷﺳﻮاق
ﺗ ـﻤ ـﻴ ــﻞ إﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ــﺮد ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ أﻛ ـﺜ ــﺮ
ﺣﺪة ﺑﻌﺪ ﻗــﺮارات ﻣﺘﺸﺪدة ﻣﺜﻞ
اﻻرﺗ ـ ـﻔـ ــﺎع اﻟ ـﻤ ـﻔ ــﺎﺟ ــﺊ ﻓ ــﻲ ﺳـﻌــﺮ
اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة ،أو اﻹﺷـ ــﺎرة إﻟــﻰ ﻣﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع.
ورﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺮﻳـ ــﺮ ﺗـ ــﺮاﺟـ ــﻊ
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟـﺘــﻮﻗـﻌــﺎت اﻟ ـﺼــﺎدرة ﻋﻦ
اﻟ ـﻔــﺪراﻟــﻲ ﻋـﻠــﻰ اﻷﺳ ـ ــﻮاق ،ﻻﻓﺘﺎ
إﻟﻰ أن ذﻟﻚ ﻳﻔﺴﺮ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
اﻟـ ـﺤ ــﺎد ﻟـ ــﻸﺳـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻊ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي
ً
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺆﺧﺮا.
وأﻛـ ــﺪ أن اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ
ﻟﻠﻔﺪراﻟﻲ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ

ﺳﺘﻜﻮن داﻋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ،وﻟﻴﺴﺖ
ً
ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻟــﻼﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻻ
ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
ﺣﺎﻟﻴﺎ.
وﻏـ ـ ّـﻴـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺪراﻟـ ــﻲ ﺳ ـﻴــﺎﺳـﺘــﻪ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة
ﺑ ـﻌــﺪ ﻗـ ـ ــﺮاره ﺑ ــﺮﻓ ــﻊ اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة ﻓﻲ
دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟــﺬي أدى إﻟــﻰ ﻫﺒﻮط
اﻟ ـﺴــﻮق ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋ ــﺰزت ﺗﻮﻗﻌﺎت
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺸﺄن اﻟﻔﺎﺋﺪة-
ﻓﻲ ﻣﺎرس -اﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد،
وأدت إﻟـ ـ ــﻰ اﻧـ ـﺨـ ـﻔ ــﺎض ﻋ ــﻮاﺋ ــﺪ
ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺪة
 10ﺳﻨﻮات ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﺎﻓﺖ ﻣﻨﺬ
ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎع.

اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻻﻛـﺘـﺘــﺎب اﻟـﻌــﺎم ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻇــﺮوف
اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮق اﻟـ ـﺤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ وذﻟـ ـ ـ ــﻚ ﺑـﻌــﺪ
اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم اﻟﻜﺎرﺛﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ
.Lyft

أوروﺑﺎ
وﺑ ـ ــﺎﻻﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺎل إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ
اﻟﻴﻮرو ،ﺷﻬﺪ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ
إﺻ ـ ـ ـ ــﺪار ﻣ ـﻜ ـﺘ ــﺐ اﻹﺣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎء ﻓــﻲ

اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـﻤـﻌــﺪل
اﻟ ـﺘ ـﻀ ـﺨــﻢ وأﻇـ ـﻬ ــﺮ ﺗ ـﺒــﺎﻃــﺆ ﻫــﺬا
اﻟـﻤـﻌــﺪل ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟ ـﻴــﻮرو ﻓﻲ
ﺷـﻬــﺮ ﻣ ــﺎرس اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ إﻟ ــﻰ 1.4
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻋـﻠــﻰ أﺳـ ــﺎس ﺳـﻨــﻮي
ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﻣ ــﻊ  1.5ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﺮاءة اﻷﺧﻴﺮة.
وﻋـ ـﻨ ــﺪ اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻜ ـ ّـﻮﻧ ــﺎت
اﻟ ـﺘ ـﻀ ـﺨ ــﻢ ،ﺑ ــﺎﻹﻣـ ـﻜ ــﺎن ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ
ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد

اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺘ ـﺒــﻎ واﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت،
ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻛــﺎﻧــﺖ أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ
ﻫــﻲ اﻟـﻤـﻜـ ّـﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ
ﻟـﻠـﺘـﻀـﺨــﻢ اﻟ ـ ــﺬي ﺗـ ـﺴ ــﺎرع ﺧــﻼل
ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ّ
ﺗﺤﺴﻨﺖ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺎت ﻓﻲ
ﻛﻤﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻲ أﺷﺎرت إﻟﻰ
أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮت اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ
أﻇـ ـﻬ ــﺮت ﻧ ـﻤــﻮ اﻟ ـﻨ ــﺎﺗ ــﺞ اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ
اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟـﺼـﻴــﻦ ﺑــﻮﺗـﻴــﺮة
ﺛ ــﺎﺑـ ـﺘ ــﺔ وﺻ ـ ـﻠـ ــﺖ ﻧ ـﺴ ـﺒ ـﺘ ـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ
 6.4ﻓـ ـ ــﻲ ا ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺌـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ا ﻟـ ــﺮ ﻏـ ــﻢ
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮات اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗــﻮﻗ ـﻌــﺖ
اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺒــﺎﻃــﺆ ﻓــﻲ اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ.
ً
ً
وﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻻ ﻣ ـ ـ ــﻦ ذﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ،ووﻓ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎ
ّ
ﻟـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت ،ﺗـ ـﺤ ــﺴ ــﻦ اﻹﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ
ً
ﺑﺸﻜﻞ ﻛـﺒـﻴــﺮ ،ﻣـﻤــﺎ ُﻳـﻌــﺪ ﻣــﺆﺷــﺮا
ﻋﻠﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ
ﻃ ــﺮﻳ ـﻘ ــﻪ ﻧ ـﺤ ــﻮ اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎش ﺑـﻌــﺪ
ﺷـﻬــﻮر ﻣــﻦ اﻷرﻗ ــﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔ.

ثقافات

20

ljarida.com

مزاج

@a

bil

مسك
وعنبر

tawa

العدد  / 4099الثالثاء  23أبريل 2019م  18 /شعبان 1440هـ

صدر لألديب صبحي
موسى ،رواية «صالة
خاصة» ،يستلهم فيها
تاريخ األقباط فى مصر،
ً
داعيا إلى المحبة.
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يقدم مركز جابر الثقافي
المخرجة نادين لبكي
بعدما نجح العام
«مذكرات بحار» بحلة
تقدم العرض الخاص
الماضي في مسلسل
درامية في ختام الموسم
لفيلمها «كفر ناحوم»
«رحيم» يغيب الفنان
محمد رياض عن السباق بدعوة من أكاديمية لوياك الثقافي اعتبارا من 24
الجاري حتى  2مايو.
للفنون اآلدائية «البا».
الرمضاني المقبل.

 13مليون مشاهدة تكلل تعاون مالوما وبيكي جي
بالنجاح في «»La Respuesta
ش ـغــل خ ـبــر تـ ـع ــاون ال ـث ـنــائــي الـعــالـمــي
مـ ــالـ ــومـ ــا وبـ ـيـ ـك ــي ج ـ ــي ف ـ ــي أغـ ـنـ ـي ــة "La
 "Respuestaاهتمام المواقع الفنية حول
ال ـعــالــم ،وأثـ ــار حـمــاس الـكـثـيــر مــن عشاق
الموسيقى والغناء ،السيما عقب إطالقهما
كليب األغنية منذ أيام.
وحقق كليب " "La Respuestaلمالوما
وبيكي جي نجاحا كبيرا ،فور إطالقه عبر
قناة بيكي الخاصة على "يوتيوب" ،حيث
تــم ت ــداول الكليب بكثافة عبر "فيسبوك"
و"تويتر" .ووصلت نسبة مشاهدة كليب
أغـنـيــة " "La Respuestaعـلــى "يــوتـيــوب"
إلــى أكثر من  13.5مليون مشاهدة خالل
 3أيام فقط.
ُ
ويـعــد مالوما أحــد أب ــرز نـجــوم األغنية
في كولومبيا ،وحطم قواعد النجومية في
مدة وجيزة ،واسمه الحقيقي خوان لويس
لوندونو أريــاس ،لكنه ُعــرف أكثر باسمه
الفني مــالــومــاُ .ولــد مالوما فــي  28يناير
أغان
 ،1994وهو ليس مغنيا فقط ،بل كاتب ٍ
أيضا ،فمعظم أغانيه من تأليفه.
وقــد نشأ مــالــومــا فــي كولومبيا برفقة
أخت له تكبره سنا ،وكان يحب كرة القدم،
ويـطـمــح إل ــى شــق طــريـقــه مـعـهــا ،غـيــر أنــه
س ــرع ــان م ــا غ ـ َّـي ــر ط ـمــوحــه وهـ ــو م ــراه ــق،
فــأصـبــح شغفه الـمــوسـيـقــى ،وك ــان يغني
بطريقة هستيرية فــي البيت والمدرسة،

ح ـت ــى إن ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن زمـ ــائـ ــه ن ـص ـحــوه
ب ــال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ال ـم ـس ــاب ـق ــات ال ـغ ـنــائ ـيــة
المحلية.
وطرح مالوما أول أغنية له عندما كان
عمره خمسة عشر عاما مع صديق مقرب
بعنوان "ال أحب" .وبعد عام من ذلك ،عرض
عـلـيــه عـمــه تـسـجـيــل أغــان ـيــه ف ــي اسـتــديــو
احترافي كهدية عيد ميالده.
واعتبر الفنان أن والديه بمنزلة محرك
لهَّ ،
وأقر في أحد حواراته بأن أبويه طالما
وق ـف ــا ب ـجــان ـبــه وش ـج ـع ــاه .وقـ ــد انـطـلـقــت
مسيرة مالوما سنة  ،2010بعد تسجيله
بعض األغاني وإطالقها على "يوتيوب"،
ومنذ ذلك الحين بدأت األنظار تتجه للفنان
الوسيم ،ووقعت معه شركة سوني ميوزك
كولومبيا وسوني الالتينية .واآلن أصبح
مالوما مــن ألمع نجوم الـعــالــم ،كما غنى
إلى جانب كثير من الفنانين العالميين،
أمثال :شاكيرا ،فرنش مونتانا ،وجايسون
ديرولو.

مالوما و بيكي جي

إسحاق هيمبستيد يكشف سر نظرته
في «»Game of Thrones

إسحاق هيمبستيد

ديفيانكا تريباثي

كشف الممثل إسحاق هيمبستيد،
الــذي يجسد شخصية "بــران ستارك"
في مسلسل الفانتازيا العالمي (Game
 ،)of Thronesعن سر إجادته لنظرته
المخيفة ،الـتــي يـبــدو مــن خاللها أنه
يحدق في اآلخرين ويقرأ أفكارهم.
وأوض ـ ـ ــح إس ـ ـحـ ــاق "ب ـ ـ ــران سـ ـت ــارك"
خ ــال اس ـت ـضــاف ـتــه ف ــي أح ــد ال ـبــرامــج
التلفزيونية ،تزامنا مع عرض الموسم
الثامن واألخير من مسلسل Game of
 ،Thronesأنــه فــي واق ــع األم ــر حينما
ينظر إلــى أحــد أبـطــال المسلسل هذه
الـنـظــرة المخيفة ،فهو ال يــرى شيئا،
ألن ـ ـ ــه خ ـ ـ ــال تـ ـص ــوي ــر م ـ ـشـ ــاهـ ــده فــي

شريهان

فيلم «»the curse of la llorona
يتصدر شباك التذاكر بأميركا الشمالية

المسلسل ال يــر تــدي نـظــار تــه الطبية
التي تساعده على الرؤية ،نظرا لضعف
نظره.
ولفت إلى أنه بأحد المشاهد حينما
كان يحدق في سانسا ستارك وانتهى
تـصــويــر الـمـشـهــد ،ســأل ـتــه" :إس ـح ــاق،
كيف فعلتها ،لقد شعرت أ نــك تحدق
في روحي؟" ،فأجابها" :في الحقيقة لم
أكن أرى أي شيء".
ُي ـش ــار إل ــى أن ال ـمــوســم األخ ـي ــر من
مسلسل  Game of Thronesيتألف من
 6حلقات ،بــدأت من  14الـجــاري ،ومن
المقرر أن تنتهي في  19مايو المقبل.

سيلفستر ستالون

ديفيانكا تريباثي تنعى
ضحايا حادث سريالنكا

شريهان لم تتراجع عن
عودتها المسرحية

عرض «Rambo: Last
 »Bloodفي سبتمبر

نعت النجمة الهندية ديفيانكا تريباثي ضحايا
حادث سريالنكا اإلرهابي ،والذي استهدف عددا من
الكنائس والفنادق بالعاصمة (كولومبو) ،بالتزامن
مــع احتفاالت قــداس عيد الفصح ،وال ــذي أسفر عن
وقوع ما يقرب من  207قتلى ،و 450مصابا بجروح
خطيرة.
ونشرت ديفيانكا صورة من الحادث عبر حسابها
بــ"إنـسـتـغــرام" ،ونـعــت الـضـحــايــا ،قــائـلــة" :يــا لها من
صدمة! أتمنى أن يكون كل من أعرفهم في سريالنكا
ً
وعائالتهم في أمان .صلواتي لمن فقدوا عزيزا عليهم
وللمصابين ،وعلينا أن نحاسب المتسبب في هذا
الحادث".

نفى الكاتب مدحت العدل ،صحة ما تردد عن تقديم
أول العروض المسرحية للفنانة شريهان ،بالسعودية
خالل سبتمبر المقبل.
وق ــال ال ـعــدل فــي تـصــريـحــات صـحــافـيــة" :م ــا ُينشر
غير صحيح بالمرة ،ال جديد بخصوص موعد ومكان
عروض العمل حاليا ،لكن المشروع ما زال قائما ،ولم
تتراجع الفنانة شريهان عن تقديمه ،وصورنا بالفعل
أول ــى مسرحياته (كــوكــو شــانـيــل) ،ولــديـنــا أخ ــرى عن
(بديعة مصابني) للكاتبة مريم نعوم والمخرج محمد
ياسين" .وكانت شريهان أعلنت عودتها بمجموعة من
العروض ،تقدم خاللها عدة شخصيات شهيرة ،مثل:
"كوكو شانيل"" ،رابعة العدوية".

كـشــف الـنـجــم األمـيــركــي سيلفستر سـتــالــون عن
ص ــور ج ــدي ــدة م ــن كــوال ـيــس فـيـلــم  ،Rambo 5عبر
ح ـســابــه الــرس ـمــي ب ــ"إن ـس ـت ـغ ــرام" ،وفـيـلـمــه الـجــديــد
َّ
بعنوان " ،"Rambo: Last Bloodوعلق ستالون على
الصور ،قائال" :االصطياد بدأ ،عرض  Rambo 5في
سبتمبر المقبل".
ُيـ ــذكـ ــر أن سـ ـت ــال ــون ل ــدي ــه عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـب ـط ــوالت
الـسـيـنـمــائـيــة خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ،مـنـهــا عــرض
أحـ ـ ــدث أف ــام ــه هـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،وهـ ــو "Escape Plan:
 ،"The Extractorsالـمـقــرر طــرحــه منتصف يونيو
المقبل ،إلــى جانب الـجــزء الــرابــع مــن سلسلة "The
."Expendables

من فيلم «»the curse of la llorona

َّ
تصدر فيلم الرعب "the curse of la
 "lloronaأو "ذي كورس أوف ال لورونا"،
ال ــذي أنتجته "وورنـ ــر ب ـ ــراذرز" شباك
التذاكر في أميركا الشمالية خالل عطلة
نهاية األسبوع.
وحـصــل ه ــذا الـفـيـلــم ،وه ــو ج ــزء من
سلسلة أف ــام "كــونـجــوريـنــغ" القائمة
على الرعب ،على ما يقدر بـ  26.5مليون
دوالر في عطلة نهاية األسبوع ،التي
استمرت ثالثة أي ــام ،كما قالت شركة
اكزبيتر ريليشنز ،المتخصصة ،أمس
األول.
وأورد موقع "كومسكور" ،أن العائدات
التي حققها شباك التذاكر ،والتي بلغت
 112مليون دوالر ،كانت األدنــى التي
تحقق خ ــال عطلة عـيــد الـفـصــح منذ
عام .2005
وفيلم "ذي ك ــورس أوف ال لــورونــا"
بطولة ليندا كارديليني ورايموند كروز
وباتريشيا فيالسكيز ،ويروي قصة أم
فــي لــوس أنجلس خــال السبعينيات
تـحــاول حماية أطفالها مــن األشـبــاح،
وه ــي مبنية عـلــى قـصــة مــن الفلكلور
المكسيكي.

ويـ ـ ـ ــروي ال ـف ـي ـل ــم ،وه ـ ــو مـ ــن ت ــوزي ــع
"وورن ــر بـ ــراذرز" ،قصة مــراهــق يبحث
عن والدته فيما هو مع عائلة حاضنة،
ويتحول إلــى بطل خ ــارق ،ويستخدم
قــواه الـجــديــدة .والعمل آخــر إنتاجات
"دي سـ ــي ك ــومـ ـيـ ـك ــس" ،وه ـ ــو ب ـطــولــة
زاكاري ليفي.
وجــاء ثالثا فيلم "بريكثرو" ،إنتاج
"ديزني" ،بعائدات  11.1مليون دوالر،
وه ــو بـطــولــة كــريـســي مـيـتــز ومــرســال
رويزَّ .
وحل في المرتبة الرابعة فيلم "كابتن
مارفيل" ،بإيرادات  9.1ماليين دوالر.

مركز خامس

واحتل المركز الخامس فيلم "ليتل"،
ب ــإي ــرادات  8.5مــايـيــن دوالر ،وت ــدور
قصته حول سيدة أعمال تجد نفسها
في جسم مراهقة.
وفـيـمــا يـلــي بــاقــي ال ـمــراتــب فــي هــذا
التصنيف:
" -6دامبو" 6.8 :ماليين دوالر.
" -7ب ـي ــت س ـي ـم ــات ــري" 4.9 :مــايـيــن
دوالر.
" -8ميسينغ لينك" 4.4 :ماليين دوالر.
المرتبة الثانية
" -9آس" 4.3 :ماليين دوالر.
َّ
" -10هل بوي" 3.9 :ماليين دوالر.
وح ـ ـ ــل فـ ــي ال ـم ــرت ـب ــة ال ـث ــان ـي ــة فـيـلــم
(أ ف ب)
"شــازام!" ،بإيرادات  17.3مليون دوالر،
بعدما تصدر شباك التذاكر في أميركا
الشمالية ألسبوعين على التوالي.

ثقافات ٢٠

توابل ةديرجلا

•
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رحيل المترجم
بشير السباعي

«مواقع التواصل ساهمت في نشر اإلبداع»
القاهرة -محمد الصادق

"صالة
صدر لألديب الشاب صبحي موسى ،أحدث رواياته ً
مصر ،داعيا ًخاللها
خاصة" ،يستلهم فيها تاريخ األقباط
فى ً
ً
إلى المحبة والتسامح ،ونالت الرواية قبوال نقديا واسعا في
الفترة األخيرة ،وسبق لموسى أن أصدر أربع روايات ،وفي
كل عمل له يعتقد النقاد أنه ينتمي إلى البيئة التى يكتب
عنها ،ففي روايته" ،أساطير رجل الثالثاء" ،اعتقد النقاد أنه
ينتمي إلى أحد التنظيمات الحزبية ،وفي روايته "الموريسكي
األخير" ،ظنوا أنه "موريسكي" ،وفي "صالة خاصة" قالوا ،إنه
قبطي ...فمن يكون؟ ولمن ينتمي؟ وماذا عن أعماله الشعرية
وروايته األخيرة؟ ...اإلجابة عن ذلك في الحوار التالي.

صالة خاصة
تتماهى مع الثقافة
القبطية

ً
لست كاتبا
ً
جماهيريا ّ
وقرائي
هم النخبة

ّ
● بداية هل حدثتنا عن البيئة
التي نشأت فيها والمؤثرات في
تكوينك األدبي؟
 ولــدت بإحدى قرى محافظةالمنوفية في جنوب دلتا مصر،
وح ـتــى ســن الـخــامـســة ع ـشــرة لم
أك ــن أع ــرف مــا هــي المكتبة ،ولــم
ً
أقتن كتابا ،ولــم َأر ســوى الكتب
الدراسية ،إال في مرات قليلة كنا
نذهب فيها إلى مكتبة المدرسة،
لكنني كتبت ا لـشـعــر فــي الصف
األول اإلعدادي ،بطريقة الصدفة،
إذ عــرض أخــي األكـبــر ّ
علي ورقــة
فيها أبيات شعرية ،حين سألته
ع ــن مــاه ـي ـت ـهــا ،قـ ــال إن ـه ــا شـعــر،
فأخبرته أنني يمكنني أن أكتب
مثلها ،وأخذت أجمع الكلمات ذات
الـنـهــايــات الـمـتـشــابـهــة واضـعـهــا
فــي س ـطــور ،أق ـســم كــل مـنـهــا إلــى
نصفين أو شطرين.
ً
لكنني ذهبت بها أوال لمدرسة
اللغة العربية كي ال يسخر مني
أخــي ،وكانت المفاجأة أنــه طلب
مني أن أقــرأهــا على زمــائــي في
ال ـف ـص ــل ،ومـ ــا إن ان ـت ـه ـيــت حتى
ً
صفق لي فصفق الجميع ،قائال إن
ما سمعوه اآلن هو الشعر.
وه ـك ــذا ت ــم ت ــوري ـط ــي دون أن
أعلم في عالم الكتابة ،واستمررت
في كتابة الشعر العمودي حتى
ن ــزل ــت إل ـ ــى ال ـب ـح ــر الـ ــواسـ ــع فــي
الـجــامـعــة ،فتعرفت على األن ــواع
ال ـش ـعــريــة ال ـج ــدي ــدة كــالـتـفـعـيـلــة
وال ـن ـثــر ،وان ـح ــزت م ــع زمـ ــاء لي
إل ــى ال ـنــوع األخ ـي ــر ،وكـتـبــت فيه
مـجـمــل دواويـ ـن ــي وه ــي خـمـســة،
ك ــان آخ ــره ــا ع ــام  2010بـعـنــوان
" فــي وداع المحبة" ،لكنني كنت
ق ــد ك ـت ـبــت الـ ــروايـ ــة ،وص ـ ــدر أول
عـمــل روائ ــي لــي بـعـنــوان "صمت
الكهنة"عام  ،2002في نفس العام
ال ــذي ص ــدر فـيــه ديــوانــي الثالث
"هانيبال" ،وأخذت أزاوج ما بين
الـشـعــر والـ ــروايـ ــة ،وتــوق ـفــت عــام

 2010عن نشر الشعر ،وانشغلت
بكتابة ونشر الرواية فقط.

ه ــل س ـب ـقــه مـ ـح ــاوالت وهـ ــل كــان
ً
االنتقال إلى الرواية سهال ؟

صالة خاصة

 كانت هناك كتابات عمودية،وهـ ـ ــي م ــرحـ ـل ــة ط ــويـ ـل ــة تـعـلـمــت
ف ـي ـه ــا الـ ـشـ ـع ــر ،ل ـك ـن ـن ــي لـ ــم أش ــأ
تضمينها فــي د ي ـ ــوان ،وفضلت
أن أضع مختارات لي من بين ما
كتبت في قصيدة النثر حينئذ،
ووضـ ـع ــت ل ـه ــا عـ ـن ــوان "ي ــرف ــرف
بـجــانـبـهــا وح ـ ــده" ،وه ــو ع ـنــوان
إح ــدى الـقـصــائــد ،أم ــا عــن كتابة
ال ـ ــرواي ـ ــة ف ـق ــد ح ــاول ــت وأنـ ـ ــا فــي
ف ـتــرة ت ــأدي ــة ال ـخــدمــة العسكرية
أن أك ـتــب رواي ـ ــة ع ــن ت ـلــك األيـ ــام،
ً
ً
خصوصا أن شخوصها جميعا
كانوا من زمالئي بالكتيبة ،وكل
منهم من اتجاه مختلف ،فهناك
ال ـم ـت ـص ــوف ،وهـ ـن ــاك ال ـي ـس ــاري،
وه ـنــاك الــرومــان ـســي ،والـقـبـطــي،
وغيرهم ،أعتقد أنني أنجزت أكثر
م ــن نـصـفـهــا ف ــي ك ـش ـكــول كـبـيــر،
لكنني توقفت ألسباب أعتقد أنها
الكسل وعدم القدرة على مداومة
ً
الكتابة ،فضال عن أنني لم أعرف
كيف سأنشرهاز
لكن في عام  ،2001وكنت أعمل
ب ـ ــإدارة الـنـشــر بـقـصــور الـثـقــافــة،
وحدثت أزمــة الــروايــات الثالث( ،
إبــان فترة الوزير فــاروق حسنى
إذ تـمــت م ـص ــادرت ـه ــا) ،وجـلـســت
أتحدث مع بعض الزمالء ،وكانت
رواي ــة أحــدهــم مــن بين الــروايــات
ً
ً
الثالث ،وكنت أراها عمال ضعيفا،
بينما اتهمني صاحبها بأنني
ال أستطيع كتابة رواية ،فقلت له
أنني يمكنني أن أكتب لــه روايــة
أفضل من روايته في ستة أشهر،
وبــالـفـعــل أخ ــذت أفـكــر فــي عــوالــم
صـمــت الـكـهـنــة ،وه ــي روايـ ــة عن
التاريخ الفرعوني ،وتربط الواقع
الــراهــن بالتاريخ القديم ،باحثة
عــن التفسير الثقافي لكثير من
ال ـط ـبــائــع ال ـم ـصــريــة وال ـخ ـصــال
والسمات الخاصة بالشخصية
المصرية.

● ك ـي ــف اس ـت ـق ـب ـلــت االح ـت ـف ــاء
النقدي بـ"صالة خاصة"؟
ً
 سعدت كثيرا بآراء األصدقاءً
ً
فيها ،خصوصا أنني لست كاتبا
ً
جماهيريا ،أي الــذيــن يقرأونني
هــم مــن النخبة ،مــن أهــل الحرفة
والكار ،وصناعة الرواية ونقادها
الكبار ،ومن ثم فشهاداتهم مهمة،
وه ــي أش ـبــه ب ـش ـهــادة الـسـقــائـيــن
لـسـقــاء جــديــد ج ــاء لـبـيــع الـمـيــاه
في حيهم.
● قدمت األجــواء القبطية فى
الـ ــروايـ ــة ...أال يـسـتـطـيــع الـمـبــدع
الفكاك من بيئته؟
 من الصعب أن يخرج الكاتبعـ ــن ث ـق ــاف ـت ــه وت ـك ــوي ـن ــه ووع ـي ــه
األساسي ،ويبذل مجهودات كي
ً
يبدو مـتـحــررا مــن ذلــك ،لكنه في
كــل األح ــوال سـيـحــاول ،والمزيج
ال ـ ــذي ي ـن ـتــج ه ــو الـ ـن ــص ،وكـلـمــا
كانت المسافة قريبة بين الوعي
الـ ـق ــدي ــم وال ـ ــوع ـ ــي الـ ـج ــدي ــد ك ــان
ً
الـعـمــل أك ـثــر إت ـق ــان ــا ،وأع ـت ـقــد أن
هــذا مــا حــدث معي فــي كثير من
ال ــرواي ــات ،س ــواء "أســاطـيــر رجــل
الثالثاء" ،أو "الموريسكي األخير"
أو "ص ــاة خ ــاص ــة" ،فـفــي األول ــى
كــان النقاد يعتقدون أنني كنت
ض ـمــن ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلس ــام ـي ــة،
وفـ ـ ــي الـ ـث ــانـ ـي ــة ت ـ ـص ـ ــوروا أن ـن ــي
موريسكي ،وفي الثالثة اعتقدوا
أنني قبطي ،والمفاجأة أنني لست
ً
أيا من كل الصيغ التي طرحتها،
ً
ً
لـكـنـنــي أيـ ـض ــا ل ـســت ب ـع ـي ــدا عن
أي منها ،فثمة طــروحــات فكرية
وفلسفية في كل نص ،تخرج بنا
من الخاص إلــى اإلنساني العام
وتجعلنا نتماهى مع الفكرة ككل.
● دشن ديوانك األول "يرفرف
بجانبها وحده" وجودك كشاعر

● بعد مــرور وقــت على أعمال
المبدع هل تختلف نظرته إليها

بشير السباعي
صبحي موسى
أم تظل ثابتة وهــل يمكن إعــادة
كتابتها؟
 بالطبع تختلف لدى الكاتبنظرته ووعـيــه ورؤي ـتــه وثقافته
واهـ ـتـ ـم ــام ــات ــه وك ـ ــل ش ـ ـ ــيء ،لـكــن
ال يـمـكـنــه إعـ ـ ــادة ك ـتــابــة أع ـمــالــه
ال ـس ــاب ـق ــة ،ال ل ـش ــيء سـ ــوى أنـهــا
ً
أصبحت جــزء ا من تاريخه ،وإذا
دققنا النظر فسوف نعرف أن كل
كاتب لديه طرحه الفني الخاص
بـ ــه ،وك ـ ــأن ك ــل ك ـت ــاب ج ــدي ــد هــو
تنويعة على وتــر الكتاب األول،
أو تجويد فيه ،ومن ثم فهو يكتب
ً
أعماله السابقة بصيغ أخرى وفقا
لمراحل تطوره الذهني والثقافي.

الدور المجتمعي
● م ــن وج ـهــة ن ـظ ــرك ،أل ــم يــأت
ال ــوق ــت ال ـ ــذي ي ـق ــدم ف ـيــه األدب ـ ــاء
ً
حلوال ألزمات المجتمع من خالل
أعمالهم؟
ً
 الـكــاتــب ال يـقــدم ح ـل ــوال ،هوفقط يشرح األزمة ويضعنا أمام
أنفسنا ،وعلينا أن نفاضل بين
الطرق ،مهمة الكاتب أن يتعامل
م ــع الـمـجـتـمــع الـ ــذي يـعـيــش فيه
ً
ً
ال بوصفه فليسوفا  ،وال مفكرا ،
بــل محلل ثـقــافــي ،أي ق ــارئ جيد
ل ـل ـظــواهــر والـ ـت ــاري ــخ وحــاكـمـيــة
ال ـج ـغــراف ـيــا وط ـب ــائ ــع ال ـش ـعــوب،
ال ـكــاتــب يـلـمــح وال ي ـم ـلــي ،يضع
قارئه أمام نفسه وتاريخه ومكانه
وشــرطـيــاتــه القديمة والـجــديــدة،
وال ـ ـقـ ــارئ ه ــو ال ـ ــذي س ـي ـق ــول أو
يفعل.
● ك ـيــف ت ــرى عــاق ـتــك وأب ـنــاء
ً
ً
جيلك بالقراء ،خصوصا أن نقادا
يــرون أنكم نجحتم في الوصول
إلى الجماهير؟

غالف أحد إصداراته

غالف «صمت الكهنة»

 أ عـ ـتـ ـق ــد ب ــا ل ـف ـع ــل أن جـيـلــيمـ ـحـ ـظ ــوظ ،ف ـ ـ ـ ـ ــأدوات الـ ـت ــواص ــل

االج ـت ـمــاعــي س ــاع ــدت عـلــى نشر
فـكــرتــه دون الـتـحــرك مــن مـكــانــه،
وهذا ساعد على زيادة المبيعات
وظـ ـه ــور ق ــوائ ــم ال ـب ـي ـســت سـيـلــر
ً
وغيره ،لكن هذا أيضا أتى بنتائج
عكسية ألن معامل النجاح ليس
ف ــي تـغـيـيــر ال ـف ـكــر والـتـكـنـيـكــات
وال ــرؤى ولـكــن فــي إرض ــاء أذواق
ال ـ ـج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ــر ،واس ـ ـتـ ــرضـ ــائ ـ ـهـ ــم
ب ــوص ـف ــات ال ع ــاق ــة ل ـهــا بــالـفــن،
ً
فأصبحت أكـثــر الـكـتــابــات نــوعــا
من التسلية ال أكثر ،أي انها في
مجملها تساعد على موت العقل
ال إحيائه.

مشهد ثري
يــرى األدي ــب صبحي موسى،
أن ال ـم ـش ـهــد اإلبـ ــداعـ ــي ال ـعــربــي
ثـ ــري ،ل ـت ـنــوع ال ـب ـل ــدان ال ـعــرب ـيــة،
وانفتاح العالم على بعضه ،وأن
العرب يشاركون العالم في إنتاج
اإلب ــداع أكثر مما يشاركونه في
أي شيء آخر.
وبالنسبة للمشهد المصري
ي ـ ــرى ف ـي ــه الـ ـع ــدي ــد م ــن األعـ ـم ــال
المهمة ،لكن ليست لدينا مساحة
ت ـك ـفــي ل ـل ـج ـم ـيــع ،لـ ــذا ف ــال ـص ــراع
قــوي ،واإلزاح ــات دائمة ،والدماء
ال ـجــديــدة مـتــدفـقــة طـيـلــة الــوقــت،
ح ـت ــى ان الـ ـنـ ـق ــاد يـ ـعـ ـج ــزون عــن
المالحقة.
ي ــذك ــر أن ص ـب ـحــي م ــوس ــى له
خـمـســة أع ـم ــال ش ـعــريــة وسـبـعــة
أعمال روائية من بينها "أساطير
رجـ ــل ال ـث ــاث ــاء" ال ـت ــي فـ ــاز عنها
ب ـجــائــزة أف ـضــل عـمــل روائـ ــي من
مـ ـع ــرض الـ ـق ــاه ــرة الـ ــدولـ ــي ع ــام
 ،2014و"ال ـم ــوري ـس ـك ــي األخ ـي ــر"
التي وصلت إلى القائمة الطويلة
في جائزة الشيخ زايد عام ،2015
و"نقطة نظام" التي حازت "جائزة
نـجـيــب م ـح ـفــوظ " م ــن المجلس
األعلى للثقافة العام الماضي.

●

محمد الصادق

غ ـيــب ال ـم ــوت م ـســاء أم ــس األول ال ـنــاقــد والـمـتــرجــم
المصري بشير السباعي ،عن عمر ناهز  75عاما.
ويعد السباعي من أبرز من نقل الى العربية إبداعات
كبار األدباء العالميين ،من روسيا وفرنسا وإنكلترا،
بترجمات حازت انتشارا وقبوال واسعين.
قبل رحيله بيومين ،نعى السباعي كنيسة نوتردام
الـتــي احـتــرفــت مــؤخــرا فــي مـشـهــد مـهـيــب أم ــام الـعــالــم،
و قــال على صفحته فــي " فـيـسـبــوك" " :سـيـحــاول الهمج
المعاصرون ،أتباع المهندس الروماني فيتروفيوس،
إعادة بناء الكاتدرائية ،لكنها لن تكون أبدا الكاتدرائية
التي احترقت ...خسارة".
وولد بشير السباعي في  15يناير  1944بمحافظة
الشرقية ،وترجم أكثر من  70عمال إبداعيا ونقديا عن
الروسية واإلنكليزية والفرنسية.
وحصل على در جــة الليسانس من كلية اآلداب عام
 ،1966ونال جائزة أفضل الملمين بالروسية وآدابها
من المركز الثقافي السوفياتي بالقاهرة ( ،)1971كما
توج بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب  ،1996عن
أفضل ترجمة عربية عام  ،1995وجائزة مؤسسة البحر
المتوسط للكتاب ( ،)2007وجائزة رفاعة الطهطاوي
من المركز القومي للترجمة (.)2010
وم ــن تــرج ـمــاتــه :ه ـنــري ل ــورن ــس :م ـســألــة فـلـسـطـيــن،
ســت كتب .جلبير األ شـقــر :ا لـعــرب وا لـمـحــر قــة ا لـنــاز يــة،
حرب المرويات العربية  -اإلسرائيلية ،المركز القومي
للترجمة ،القاهرة ودار الساقي بيروت ،هنري لورنس:
اإل مـبــرا طــور يــة وأ عــداؤ هــا ،المسألة اإل مـبــرا طــور يــة في
التاريخ ،المركز القومي للترجمة ،القاهرة ،تيموثي
م ـي ـت ـش ــل :حـ ـك ـ ُـم ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء ،مـ ـص ــر ،ال ـت ـك ـن ــو -س ـي ــاس ــة،
الـ ـح ــداث ــة" ،ال ـت ـم ـه ـيــد والـ ـم ــدخ ــل والـ ـفـ ـص ــول" ،ال ـمــركــز
القومي للترجمة ،ليون تروتسكي :الفاشية :ما هي؟
كـيــف نـهــز مـهــا؟ وإر ن ـســت مــا نــدل :ا لـنـظــر يــة الماركسية
ف ــي ال ــدول ــة ،ال ـح ــوار ال ـم ـت ـمــدن .وم ــن مــؤل ـفــاتــه "مــرايــا
االنتلجنتسيا" و"فوق األرصفة المنسية".

إصدار

َْ ََ َ ّ
«أدركها النسيان» ..صرخة
في وجه القبح

«أفندينا» ...صور تراثية تجذب رواد مواقع التواصل
المعرض يسلط الضوء على حياة األمير محمد علي
جذب معرض الصور
الفوتوغرافية "أفندينا"
الذي يستمر حتى 16
يوليو المقبل ،رواد
مواقع التواصل.

ن ـظ ــم م ـت ـح ــف ق ـص ــر م ـح ـم ــد عـلــي
ً
ً
ب ــاش ــا ب ــال ـق ــاه ــرة  ،م ـع ــرض ــا مــؤق ـتــا
للصور الفوتوغرافية تحت عنوان
"أفـ ـن ــديـ ـن ــا" ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع جـمـعـيــة
أصدقاء متحف المنيل بمناسبة يوم
التراث العالمي.
وح ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض بـ ـ ــإق ـ ـ ـبـ ـ ــال
ج ـمــاه ـيــري ،ألن ــه يـلـبــي ط ـمــوح عــدد
ك ـب ـي ــر مـ ــن رواد مـ ــوا قـ ــع ا لـ ـت ــوا ص ــل
االجتماعي ،الذين أنشأوا صفحات
إلـكـتــرونـيــة عــن ال ـف ـتــرة الـمـلـكـيــة في
م ـص ــر ،ي ـح ـت ـفــوا ف ـي ـهــا ب ـت ـلــك األيـ ــام
ال ـخــوالــي ،فـيـمــا يـشـبــه الـحـنـيــن إلــى
الماضي.
افتتح المعرض الثالثاء الماضي،
وش ـه ــده د .مـصـطـفــى أم ـيــن مـســاعــد
وزير اآلثار ،والبرنس عباس حلمي
الـ ـث ــال ــث ،وآمـ ـ ــال ص ــدي ــق م ــدي ــر ع ــام
الـ ـمـ ـت ــاح ــف الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ،وال ـس ـف ـي ــر
اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي بـ ــال ـ ـقـ ــاهـ ــرة وع ـ ـ ـ ــدد مــن
المثقفين.
ضم المعرض مجموعة من الصور
الفوتوغرافية من التراث األرشيفي
لـلـقـصــر ال ـتــي ت ـت ـنــاول ح ـيــاة األم ـيــر
م ـح ـمــد ع ـل ــي ،وه ــواي ــات ــه ،ورح ــات ــه
ط ـ ــوال ح ـي ــات ــه ،وم ـه ــام ــه الــرس ـم ـيــة،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـت ـم ـي ــزة
مـ ــن ال ـ ـصـ ــور ل ـل ـج ــوان ــب مـ ــن ح ـيــاتــه
االجتماعية والخاصة.
وي ـس ـت ـم ــر الـ ـمـ ـع ــرض مـ ـ ــدة ث ــاث ــة
أشهر حتى  16يوليو المقبل.
و قــال د .والء الدين بــدوي المدير
العام لمتحف قصر المنيل ،إن األمير
ً
محمد علي كان محبا للحفاظ علي
تــراث أج ــداده ،وجـمــع كــل مــا يتعلق
بالتراث ليخلدها لألجيال القادمة،
مما جعله يلقب "المقتني األعظم".

تحفة معمارية
يـ ـع ــد قـ ـص ــر األم ـ ـيـ ــر م ـح ـم ــد ع ـلــي
بالمنيل أو قصر المنيل ،أحد قصور

●
جانب من المعرض
العهد الملكي في مصر ذات الطابع
المعماري الخاص ،وبدأ بناء القصر
ع ـ ــام  ،1901و يـ ـق ــع بـ ـج ــز ي ــرة مـنـيــل
الـ ــروضـ ــة ب ــالـ ـق ــاه ــرة ع ـل ــى م ـســاحــة
ً
ً
 61711مترا مربعا منها  5000متر
تمثل مساحة المباني.
وي ـ ـعـ ــد الـ ـقـ ـص ــر ت ـح ـف ــة م ـع ـم ــاري ــة
فـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة ألنـ ـ ـ ـ ــه يـ ـ ـض ـ ــم طـ ـ ـ ـ ــرز ف ـ ـنـ ــون
إســام ـيــة م ـت ـنــوعــة م ــا ب ـيــن فــاطـمــي
ومـ ـمـ ـل ــوك ــي وعـ ـثـ ـم ــان ــي وأن ــدلـ ـس ــي
وف ــارس ــي وش ــام ــي ،وي ـش ـت ـمــل عـلــى
 3سـ ـ ــرا يـ ـ ــات هـ ـ ــي :سـ ـ ـ ــراي اإل ق ـ ــام ـ ــة،
وسراي االستقبال ،وسراي العرش،
بــاإل ضــا فــة إ لــى المسجد ،والمتحف
ال ـ ـخـ ــاص ،وم ـت ـح ــف ال ـص ـي ــد ،وب ــرج
الساعة ،ويحيط به سور على طراز
أس ـ ــوار ح ـص ــون الـ ـق ــرون الــوس ـطــى،
في حين تحيط بسراياه من الداخل
ح ــدائ ــق ت ـضــم م ـج ـمــوعــة ن ـ ــادرة مــن
األشجار والنباتات.
ً
ك ــان ا ل ـق ـصــر م ـلــكــا لــأ م ـيــر محمد

عـ ـ ـل ـ ــي االب ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي لـ ـلـ ـخ ــدي ــوي
تــوف ـيــق ،وش ـق ـيــق ال ـخــديــوي عـبــاس
حـلـمــي ا ل ـثــا نــي ،ا ل ــذي شـغــل منصب
ول ــي الـعـهــد  3مـ ــرات ،كـمــا ك ــان أحــد
األوص ـي ــاء الـثــاثــة عـلــى ال ـعــرش في
الـ ـفـ ـت ــرة م ــا ب ـي ــن وفـ ـ ــاة ال ـم ـل ــك ف ــؤاد
األول وتولي ا بــن عمه الملك فــاروق

كتيب عن المعرض

س ـل ـطــاتــه ال ــدس ـت ــوري ــة ع ـنــد إك ـمــالــه
ال ـ ـسـ ــن الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ،واخـ ـ ـت ـ ــار أرض
ا لـقـصــر األ م ـيــر مـحـمــد عـلــي بنفسه،
وأنشأ في البداية ســراي اإلقامة ثم
أكمل بعدها باقي السرايا ،وأوصى
األمير أن يتحول القصر بعد وفاته
إلى متحف.

األمير محمد علي

َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

ّ
ّ
ً
ص ــدرت حــديـثــا عــن أم ــواج لـلــنـشــر والــتــوزيــع رواي ــة
ّ
ّ
َ َ
"أ ْد َرك َها النسيان" لألديبة سناء الشعالن ،وهي الرواية
ّ
الــرابـعــة لـهــا بـعــد "أعـشـقـنــي" و"الـ ّـس ـقــوط فــي الــشـمــس"
اللتين صدرتا في ّ
عدة طبعات ،ورواية "أصدقاء ديمة"
ال ـتــي س ـت ـصــدر ف ــي طـبـعـتـهــا األولـ ــى ع ــن ج ــائ ــزة ك ـتــارا
ّ
القطرية في أكتوبر المقبل.
وقــالــت الـشـعــان ،عــن الــروايــة ال ـصــادرة" :هــي تجربة
سـ ّ
ـرديــة خــاصــة فــي الــدخــول فــي عــوالــم كــابــوسـ ّـيــة تندد
ّ
بسقوط المجتمع ور م ــوزه فــي خضم أ حــداث إنسانية
دام ـي ــة ت ـق ـهــر اإلنـ ـس ــان ،وت ـس ـحــق وجـ ـ ــوده ،وت ـع ـلــي مــن
ّ
والظلم والقهر .هذه ّ
الر واية هي
قيم الفساد والخراب
ّ
ّ
والتردي ،كما هي
والسقوط
صرخة وجع في وجه القبح
ّ
والحق على ّ
ّ
الر غم من متاهات
للحب والخير
انتصار
الواقع وإكراهاته وفساده".
ّ
ملحمية متداخلة
وتعتبر "أدر كـهــا النسيان" روا يــة
األزمان واألماكن ضمن ُبنى سردية متداخلة؛ فهي مزيج
متجانس ومتداخل من رواية وسيرة ونصوص نثرية
ُ
ونصوص شعرية مساندة ،وهي تروى على لسان أكثر
من راو ،حيث هناك ّ
الراوي العليم الذي يروي من زاوية
ٍ
ّ
ّ
الحدث المتسلسل إلى جانب الر اوية الجزئية "باربرا"
التي تقوم بدور سردي للراوي العليم في هذه الوظيفة،
ّأمــا ا ل ـ ّـراوي البطل "ا لـضـ ّـحــاك" وا لـ ّـر او يــة البطلة " بـهــاء"،
فهما يتناوبان على لعب ّ
السرد ضمن أزمان متداخلة.

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4099الثالثاء  23أبريل 2019م  18 /شعبان 1440هـ

tawabil@aljarida●com

محمد رياض :التلفزيون المصري هو
القادر على إعادة الدراما التاريخية

٢١

مزاج

أخبار النجوم

نانسي عجرم تحتفل بعيد ميالد ابنتها

حريص على عدم تكرار نفسه على مستوى الشكل أو طبيعة الشخصية
القاهرة – هيثم عسران

بعدما نجح العام الماضي في
مسلسل «رحيم» ،يغيب الفنان
محمد رياض عن السباقً
الرمضاني المقبل ،مكتفيا
بمشاركته في مسلسل «قيد
انطلق عرضه على
عائلي» الذي ً
الشاشات أخيرا.
في دردشته مع «الجريدة»
يتحدث رياض عن سبب غيابه
وعن «قيد عائلي» ،إضافة إلى
مشاريعه المقبلة.

*رغـ ــم ن ـجــاحــك ف ــي "رح ـيــم"
ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،ف ــإن ــك تغيب
ع ــن ال ـس ـبــاق الــرم ـضــانــي ،فما
السبب؟
 ق ـب ــل عـ ـ ــدة أشـ ـه ــر واف ـق ــتبـ ــال ـ ـف ـ ـعـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـش ــروعـ ـي ــن
درام ـ ـي ـ ـيـ ــن كـ ــانـ ــا يـ ـفـ ـت ــرض أن
يكونا موجودين فــي السباق
الــرم ـضــانــي ،وعـمـلــت عليهما
مع الجهات اإلنتاجية وكذلك
ّ
مؤلفيهم ،لكن هــذه المشاريع
ل ــم ت ـك ـت ـمــل ألسـ ـب ــاب مــرتـبـطــة
بــال ـت ـســويــق وط ـب ـي ـعــة مــرحـلــة
إع ـ ـ ــادة ال ـه ـي ـك ـلــة ال ـت ــي ت ـجــرى
بــال ـع ـم ـل ـيــة االنـ ـت ــاجـ ـي ــة خ ــال
الـفـتــرة الـحــالـيــة ،ل ــذا لــن أكــون
م ــوج ــودا ف ــي أي ع ـمــل درام ــي
خ ـ ـ ــال رم ـ ـ ـضـ ـ ــان ،وس ــأك ـت ـف ــي
ب ـم ـتــاب ـعــة م ــا س ـي ـع ــرض عـلــى
الشاشات.
*هـ ــل ش ـع ــرت بــال ـض ـيــق من
هذا األمر؟
 ال ــوج ــود ف ــي عـمــل درام ــيخـ ــال رم ـض ــان أمـ ــر ج ـي ــد ،إذا
تمكنت منه بالتأكيد ،لكن في
ال ـن ـهــايــة ه ـن ــاك ظ ـ ــروف تـكــون
أحيانا أقوى من إرادة الفنان،
وبــالـنـسـبــة لــي ال أج ــد مشكلة
في العمل بأي مشروع درامي
جيد ،والحقيقة أنني محظوظ
بــاالش ـتــراك فــي مسلسل "قيد
ً
عائلي" الذي يتم عرضه راهنا،
ف ــالـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل ح ـ ـقـ ــق ن ـج ــاح ــا
منذ الحلقات األول ــى وتفاعل
الـجـمـهــوره مـعــه ب ـشــدة ،وهــذا
األم ــر جعلني أشـعــر بسعادة
كبيرة.
*هــل توقعت رد الفعل على
المسلسل؟

«قيد عائلي»
من أكثر
األعمال التي
شعرت فيها
بالسعادة
واأللفة

 مـنــذ قــراء تــي للسيناريو،ت ـي ـق ـن ــت أن ـ ـنـ ــي أم ـ ـ ـ ــام ت ـج ــرب ــة
م ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــة ون ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة بـ ـك ــل
الـمـقــايـيــس ،فــاألع ـمــال الفنية
التي تجمع بين أجيال مختلفة
أصـ ـبـ ـح ــت ق ـل ـي ـل ــة ومـ ـ ـح ـ ــدودة
لـلـغــايــة ،فـضــا عــن المعالجة
الـمـكـتــوبــة ل ــأح ــداث ،فعندما
ت ـج ــد فـ ـك ــرة جـ ـي ــدة وم ـك ـتــوبــة

نانسي عجرم مع أسرتها

بــاحـتــراف ،يجب عليك كفنان
الموافقة عليها.

على الرغم من واجباتها كأم لمولودتها الجديدة "ليا"
التي استقبلتها في فبراير الماضي ،فإن الفنانة نانسي
ع ـجــرم ،لــم تتغافل عــن إح ـيــاء عـيــد مـيــاد ابـنـتـهــا "إي ــا"،
السابع ،وسط العائلة واألهل واألصدقاء.
وحرصت نانسي على مشاركة جمهورها ،احتفالها بعيد
ميالد "إيال" عبر حسابها الشخصي ،ونشرت مقطع فيديو
مــن االحتفالية ويظهر بجوارها زوجـهــا طبيب األسنان
فادي الهاشم ،وابنتيهما "ميال وإيال" ،وخلفهما الكثير من
البالونات الملونة.
ً
وشاركت عجرم أخيرا في إحدى المؤتمرات الصحافية
الخاصة بخدمة جديدة تطلقها وظهرت الرشاقة عليها
بوضوح ،رغم مرور شهرين فقط على والدتها الثالثة ،مما
ً
القى إشادة واستحسانا كبير من الجمهور.
ً
وانتهت أخيرا من تسجيل ألبومها الجديد ،كما أنها
طرحت بعد والدتها أغنية أهدتها إلى ابنتها ليا ،وكليب
"الحب زي الوتر" الــذي كانت قد ّ
صورته للمخرجة ليلى
ً
كنعان .كما طرحت نانسي أخيرا كليب أغنية وطنية جديدة
بعنوان "راجــل ابــن راجــل" ،كتب كلماتها مــاك عــادل ومن
ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة.

*كيف تحضرت لشخصية
المستشار وجيه؟
 ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــرة األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أق ـ ـ ـ ــدمش ـخ ـص ـي ــة رئـ ـ ـي ـ ــس م ـح ـك ـم ــة،
وال ـ ـح ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــة أن ـ ـ ـنـ ـ ــي ح ــرص ــت
على االق ـتــراب مــن الشخصية
ً
وا لـ ـتـ ـع ــا ي ــش م ـع ـه ــا أوال مــن
خــال السيناريو ،والحـقــا من
خــال المزج بين ما رأيته من
أص ــدق ــائ ــي ال ـم ـس ـت ـشــاريــن في
حـ ـي ــاتـ ـه ــم ،وسـ ــألـ ــت بـعـضـهــم
بالفعل عن تفاصيل كثيرة في
عملهم ،حتى أتمكن من اإللمام
بـ ــأدق الـتـفــاصـيــل حـتــى أظـهــر
ص ــادق ــا وم ـق ـن ـعــا ل ـل ـج ـم ـهــور،
والحقيقة أن المناقشات التي
أجريتها قبل التصوير أفادتني
ً
كـ ـثـ ـي ــرا ،فــال ـش ـخ ـص ـيــة لـيـســت
سـهـلــة ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق ،خــاصــة
أن الـحـكــم بـيــن ال ـنــاس مسألة
ص ـع ـب ــة لـ ـلـ ـغ ــاي ــة ،وبــال ـن ـس ـبــة
للقضاة لها معايير مختلفة
عنا بشكل كامل.
*هـ ـ ــل وافـ ـ ـق ـ ــت عـ ـل ــى الـ ـج ــزء
الثاني؟
 بـ ــال ـ ـف ـ ـعـ ــل ،واف ـ ـ ـقـ ـ ــت ع ـلــىاالشـ ـت ــراك ف ــي ال ـع ـمــل ،وخ ــال
الفترة الحالية ننهي حلقات
ال ـجــزء األول وب ـعــض مشاهد
ال ـ ـجـ ــزء الـ ـث ــان ــي ،وبـ ـع ــد شـهــر
رمضان سنعود إلى التصوير
ً
مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــددا ،خـ ــاصـ ــة أن الـ ـج ــزء
الـ ـج ــدي ــد م ـت ــوق ــع ع ــرض ــه فــي
ال ـخــريــف الـمـقـبــل ول ـيــس بعد
عــام ،وإنـجــاز بعض المشاهد
منه فــي الــوقــت الحالي ارتبط
بـ ـ ــالـ ـ ــدي ـ ـ ـكـ ـ ــورات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي نـ ـق ــوم
بالتصوير فيها.
*ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـي ـ ـتـ ــك فـ ـ ـ ــي "ق ـ ـيـ ــد
عــا ئ ـلــي" تختلف بـشـكــل كامل
عن شخصيتك في "رحيم ،فهل
قصدت ذلك؟
 ب ــالـ ـفـ ـع ــل ،كـ ـن ــت حــري ـصــاع ـل ــى أال أكـ ـ ــرر ن ـف ـس ــي ،س ــواء
على مستوى الشكل أو طبيعة

ريم البارودي تشكر متابعيها
عبر «إنستغرام»

محمد رياض
الـ ـ ــدور ،الس ـي ـمــا أن الـجـمـهــور
ارت ـبــط بـ ـ "رح ـيــم" فــي رمـضــان
بـ ـش ــدة ،وت ـل ـق ـيــت ال ـع ــدي ــد مــن
اإلشــادات على الــدور ،لذا كنت
حــري ـصــا ع ـلــى االس ـت ـف ــادة من
نجاحه بتقديم دور مختلف،
وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا وجـ ـ ــدتـ ـ ــه فـ ـ ــي "قـ ـي ــد
عائلي".
*حدثنا عن كواليس العمل.
 المسلسل من أكثر األعمالالتي شعرت بالسعادة واأللفة
وأنــا أعمل بها ،فالوجود مع
ن ـج ــوم ك ـب ــار بـمـكــانــة بــوســي
وع ـ ـ ــزت ال ـع ــاي ـل ــي وف ـنــان ـيــن
شباب أيضا له مذاق مختلف،
ف ــالـ ـت ــولـ ـيـ ـف ــة الـ ـ ـت ـ ــي ج ـم ـع ـهــا
الـعـمــل م ــن مـخـتـلــف األج ـيــال
جـ ـعـ ـل ــت ال ـ ـكـ ــوال ـ ـيـ ــس م ـل ـي ـئــة
ب ــأج ــواء إيـجــابـيــة واسـتـفــادة
من الخبرات ،فهناك أساتذة
نتعلم مـنـهــم ،إضــافــة إل ــى أن
طبيعة الـمـشــاهــد واألحـ ــداث
ً
جعلتنا نــوجــد م ـعــا لـفـتــرات
طويلة.

*وافقت على الجزء الثاني،
ألـ ــم ت ـق ـلــق م ــن أال ي ـك ــون عـلــى
نفس المستوى؟
 أحـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـ ـج ـ ــزء الـ ـث ــان ــيستكون أقوى من الجزء األول
وليست أقل ،وهو ما شعرت به
عند قــراء ة العمل ،فالمسلسل
أحـ ــداثـ ــه وت ـفــاص ـي ـلــه م ـم ـتــدة،
وت ـت ـح ـم ــل ت ـق ــدي ــم جـ ـ ــزء آخـ ــر،
ول ـي ـس ــت م ــرت ـب ـط ــة ب ـم ـحــاولــة
استغالل لنجاح الجزء األول.
*ما سبب غيابك عن الدراما
التاريخية والدينية؟
 أتمنى أن يـكــون التساؤللـلـمـنـتـجـيــن ول ـي ــس لـ ــي ،فــأنــا
ق ــدم ــت ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـت ـجــارب
المهمة في هذه األعمال عندما
كــانــت الــدولــة تـقــوم بإنتاجها
وااله ـت ـم ــام ب ـه ــا ،وف ــي الــوقــت
الحالي ال يــو جــد تفكير بهذه
الـ ـن ــوعـ ـي ــة م ـ ــن األع ـ ـ ـمـ ـ ــال عـلــى
اإلطـ ــاق ،ألنـهــا مكلفة للغاية
من الناحية اإلنتاجية ،والقطاع

الخاص ال يتحملها في الوقت
ال ـح ــال ــي ،وإنـ ـت ــاج الـتـلـفــزيــون
ت ــوق ــف م ــن  ،2011وأت ــذك ــر أن
آخـ ـ ــر تـ ـج ــرب ــة ق ــدم ـت ـه ــا كــانــت
فــي مسلسل عــن ح ـيــاة اإلم ــام
أبـ ــو ح ــام ــد الـ ـغ ــزال ــي ،وك ــان ــت
م ـه ـم ــة ،ل ـك ـن ـهــا ل ــم ت ـن ــل ح ـظــا،
بسبب الـظــروف الـتــي أحاطت
بعرضها ،والتلفزيون المصري
هـ ــو ال ـ ـقـ ــادر ع ـل ــى عـ ـ ــودة ه ــذه
األ ع ـمــال للشاشة عند عودته
لإلنتاج.
*ماذا عن السينما؟
 لـ ّـدي مشروعان في الوقت
الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي ،وب ـ ــال ـ ــرغ ـ ــم مـ ـ ــن أن
الـعـمـلـيــن كـ ــان مـخـطـطــا لهما
الـ ـخ ــروج ل ـل ـنــور خ ــال الـفـتــرة
المقبلة ،فإنهما تــو قـفــا خــال
ا لـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــرات ،وال أ ع ـ ـ ــرف
مـ ــوعـ ــدا الس ـت ـئ ـن ــاف ـه ـم ــا ،لـكــن
ف ــي ال ـن ـهــايــة أش ـعــر بــاشـتـيــاق
شــديــد لـلـسـيـنـمــا ،وأت ـم ـنــى أن
ً
أعود إليها قريبا ،سواء بهذه
األعمال أو بمشاريع جديدة.

حرمان «يوتيوب» من دراما رمضان ...ومنصات الديجيتال تسيطر
تغيرت الخريطة اإلعالمية خالل األيام الماضية على كل ُّ
الص ُعد في مصر ،من حيث وسائل
اإلعالم التقليدية وملكيتها ،مثل :قنوات التلفزيون ،وكذلك وسائل اإلعالم «الديجيتال»
العالم.
الجديدة ،التي تعد مستقبل اإلعالم وصناعة الفن ًفي ً
وشهد محتوى الديجيتال ومنصاته المختلفة تطورا كبيرا ،وهو ما سيمثل نقلة جديدة
في دراما رمضان القادم ،وذلك سيحرم منصة الفيديوهات األشهر (يوتيوب) من طرح
المسلسالت المختلفة عليها ،لتتقلص أعداد المسلسالت عليها عن كل عام.
محمد قدري

ملصق مسلسل «هوجان»

جــاء ت المفاجأة الكبرى
ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــام ،م ـ ـ ـ ــن خـ ـ ــال
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــة اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة
ال ـت ــي ي ـن ــوي ال ـم ـن ـتــج تــامــر
مـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــي ،ص ـ ـ ــاح ـ ـ ــب أع ـ ـلـ ــى
إن ـ ـتـ ــاج درام ـ ـ ــي فـ ــي ال ــوط ــن
العربي ،إطالقها خالل أيام
وقبل شهر رمضان القادم،
باسم "وا تــش إت" ،ليعرض
ع ـل ـي ـه ــا أع ـ ـمـ ــالـ ــه الـ ــدرام ـ ـيـ ــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة خـ ـ ــال رم ـ ـضـ ــان،
ع ــوض ــا عـ ــن ع ــرضـ ـه ــا عـلــى
منصة " يــو تـيــوب" ،كما كان
ي ـعــرض ـهــا خـ ــال ال ـس ـن ــوات
ال ـع ـشــر ال ـم ــاض ـي ــة ،م ــا ُيـعــد
تـنــو عــا كـبـيــرا و نـقـلــة كبيرة
في مجال حقوق العرض.
وتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــد ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــة
ل ـ ـهـ ــدف ـ ـيـ ــن ،هـ ـ ـم ـ ــا :ال ـت ـح ـك ــم
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــوى الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدم،
وت ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــات ت ـ ـقـ ــدي ـ ـم ـ ـهـ ــا

لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــور فـ ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـص ــة
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــة ،مـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـس ـ ـمـ ــح
ل ـ ـل ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور أو يـ ـجـ ـب ــر ه ــم
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــض األوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـشـ ــاهـ ــدة ال ـ ـق ـ ـنـ ــوات
ال ـف ـض ــائ ـي ــة ،ب ـم ــا يـتـخـلـلـهــا
مــن إع ــان ــات ،مــا يـعـظــم من
قيمة المساحات اإلعالنية
الـتــي يـشــاهــدهــا الـجـمـهــور،
ويرتفع سعرها ،بعد هروب
ال ـج ـم ـهــور خـ ــال ال ـس ـنــوات
ال ـمــاض ـيــة إلـ ــى "ي ــوت ـي ــوب"،
لسهولة المشاهدة .والهدف
اآلخ ـ ــر ،ه ــو ال ـح ـص ــول عـلــى
ال ـ ــرب ـ ــح م ـ ــن هـ ـ ــذه ال ـم ـن ـص ــة
ب ـصــورة كـلـيــة ،بـعــد أن كــان
"ي ـ ــوتـ ـ ـي ـ ــوب" يـ ـحـ ـص ــل ع ـلــى
النسبة األكبر ويتحكم في
األرباح.
ويملك مرسي مسلسالت
كثيرة تصل إلى أكثر من 16
مسلسال ،مثل " :هــو جــان"
لمحمد إ مــام ،و"أبوجبل"
لـ ـ ـمـ ـ ـصـ ـ ـطـ ـ ـف ـ ــى ش ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــان،
و"كـ ـلـ ـب ــش" ألمـ ـي ــر كـ ـ ــرارة،
و"ال ـ ـبـ ــرن ـ ـس ـ ـي ـ ـسـ ــة ب ـي ـس ــة"
ل ـ ـمـ ــي عـ ـ ــزالـ ـ ــديـ ـ ــن ،و"ق ـ ـمـ ــر
هـ ـ ـ ـ ــادي" ل ـ ـهـ ــانـ ــي سـ ــامـ ــة،
و"ال ـ ـ ـ ــواد س ـي ــد ال ـش ـح ــات"
ألحـ ـ ـم ـ ــد ف ـ ـه ـ ـمـ ــي ،و"طـ ـلـ ـق ــة
حـ ـ ــظ" ل ـم ـص ـط ـف ــى خ ــاط ــر،
و"حـ ـ ـك ـ ــايـ ـ ـت ـ ــي" ل ـي ــاس ـم ـي ــن
ص ـ ـ ـبـ ـ ــري ،و"آلخـ ـ ـ ـ ـ ــر نـ ـف ــس"
لـ ـي ــاسـ ـمـ ـي ــن ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز،
و" عــا مــة استفهام" لمحمد
رجـ ـ ـ ــب ،و"زل ـ ـ ـ ـ ـ ــزال" ل ـم ـح ـمــد
رمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــان ،و"اب ـ ـ ـ ـ ــن أص ـ ـ ــول"
ل ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــادة هـ ـ ـ ـ ـ ــال ،و"بـ ـ ـ ـ ــدل
ا ل ـح ــدو ت ــة  "3لــد ن ـيــا سـمـيــر
غانم ،و"بركة" لعمرو سعد،
و"ل ـ ـ ـمـ ـ ــس أكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف" ل ـي ــاس ــر

ريم البارودي
شكرت الفنانة ريم البارودي جمهورها عبر حسابها
الشخصي على موقع "إنستغرام" لوصول عدد متابعين
حسابها الشخصي فــي الــوطــن الـعــربــي إلــى مليوني
متابع.
ً
ً
وعلقت ريــم ":شكرا جدا لمليوني متابع من الوطن
ً
العربي ،بشكركم على حبكم ومساندتكم لي دائما".
يــذكــر أن الـفـنــانــة ري ــم الـ ـب ــارودي ت ـخــوض الـسـبــاق
الدرامي في رمضان  ٢٠١٩بمسلسل "السر" مع النجم
ً
حسين فهمي والـنـجـمــة وف ــاء عــامــر ،وأي ـضــا شــاركــت
ً
مؤخرا في مسلسل "قيد عائلي" من تأليف محمد رجاء
وإخراج تامر حمزة ،ويشارك في بطولته عدد كبير من
الفنانين ،وعلى رأسهم ميرفت أمين وعــزت العاليلي
وبوسي وصالح عبدالله وسيمون وميريهان حسين،
ودنيا عبدالعزيز ومنة فضالي وأميرة هاني وعدد كبير
من الفنانين الشباب.

ً
شهد سامي :انتظرت طويال
فرصة «تجربة ما تمت»

شهد سامي

أحمد السقا ومحمد سامي
جـ ـ ـ ـ ــال ،وقـ ـ ـ ـ ــام بـ ـت ــوزيـ ـعـ ـه ــا
عـلــى ق ـنــوات "س ــي بــي ســي"
و"ا ل ـ ـح ـ ـيـ ــاة" و"دي إم س ــي"
و"أون إي" ،و مـ ـ ــن ا ل ـم ـق ــرر
أن تـكـتـفــي ق ـنــوات يــوتـيــوب
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـ ـهـ ــذه الـ ـقـ ـن ــوات
بـ ـ ــاإلعـ ـ ــانـ ـ ــات الـ ـت ــرويـ ـجـ ـي ــة
للمسلسل فقط.
وال ـ ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ـ ــع ن ـ ـ ـف ـ ـ ـسـ ـ ــه م ــع
ا لـمـسـلـســات ا ل ـتــي تنتجها
قـ ـ ـن ـ ــوات "إم ب ـ ــي سـ ـ ـ ــي" ،أو
أذرع ـ ـت ـ ـهـ ــا اإلن ـ ـتـ ــاج ـ ـيـ ــة هــي
األخرى ،فالشبكة السعودية
تمتلك حق عرض مجموعة
مــن الـمـسـلـســات الـمـصــريــة،
أو الـمـشــاركــة فــي إنـتــاجـهــا،
م ـثــل" :ول ــد ال ـغــابــة" ألحـمــد
السقا و مــي عمر ،ومسلسل
"الـ ـ ـلـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــة" ب ـ ـطـ ــولـ ــة ش ـي ـك ــو
وهـ ـ ـ ـش ـ ـ ــام م ـ ـ ــاج ـ ـ ــد ،و"شـ ـ ـق ـ ــة
ف ـ ـ ـي ـ ـ ـصـ ـ ــل" ب ـ ـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة ك ـ ــري ـ ــم
محمود عبدالعزيز وأحمد
فـ ـتـ ـح ــي ،و"ف ـ ـ ـكـ ـ ــرة ب ـم ـل ـي ــون
ج ـن ـيــه" ب ـطــولــة ع ـلــي رب ـيــع،
و"زي الشمس" بطولة دينا
الشربيني.
و مـ ــن ا ل ـم ـق ــرر أن ت ـعــرض
ال ـش ـب ـكــة ال ـم ـس ـل ـســات عـلــى
قـ ـ ـن ـ ــواتـ ـ ـه ـ ــا الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة
أوال ،ثـ ـ ــم ع ـ ـلـ ــى م ـن ـص ـت ـه ــا
اإللكترونية الخاصة.
وتعد منصة "شاهد .نت"

ا لـخــا صــة بشبكة قـنــوات "إم
ب ــي س ــي" رائ ـ ــدة عــرب ـيــا فــي
هذا المجال ،وعرضت عليها
ك ـ ــل أع ـ ـمـ ــال ـ ـهـ ــا خ ـ ـ ــال ش ـهــر
رمضان باألعوام الماضية،
وت ـك ـت ـف ــي ال ـش ـب ـك ــة ب ـع ــرض
مقاطع صغيرة على قناتها
على "يوتيوب".
وكـ ـ ــانـ ـ ــت شـ ـبـ ـك ــة ق ـ ـنـ ــوات
الـ ـنـ ـه ــار لـ ـه ــا تـ ـج ــرب ــة ل ـم ــدة
عــام وا حــد فــي هــذا المجال،
من خالل منصة "ماجو تي
في" ،لكن التجربة لم تنجح،
ل ـ ـ ـعـ ـ ــدم وج ـ ـ ـ ـ ــود الـ ـتـ ـس ــوي ــق
الجيد للشبكة ،وكذلك لعدم
حـ ــب ال ـج ـم ـه ــور لـلـتـصـمـيــم
الـ ـ ــذي ظـ ـه ــرت ب ــه ال ـم ـن ـصــة،
وفــي األع ــوام الـتــالـيــة عــادت
الشبكة للعرض على قناتها
على "يوتيوب" .وخالل هذا
ا ل ـعــام يتبقى فـقــط مسلسل
"سوبر ميرو" بطولة الفنانة
إي ـم ــي س ـم ـيــر غ ــان ــم ،وال ــذي
يـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض عـ ـ ـل ـ ــى ش ــاشـ ـتـ ـه ــا
بشكل حصري ،ومن المقرر
أن ي ـك ــون م ــن ا ل ـم ـس ـل ـســات
الـ ـقـ ـلـ ـيـ ـل ــة ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ع ـلــى
"ي ـ ــوتـ ـ ـي ـ ــوب" ب ــالـ ـت ــزام ــن مــع
عرضه على التلفزيون.
وحـ ـ ــول ه ـ ــذا الـ ـم ــوض ــوع،
يقول الناقد الفني محمود
را ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،إن ا لـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل

وال ـ ــواق ـ ــع أيـ ـض ــا ل ـم ـن ـصــات
الديجيتال ،وأن األمر يصبح
سـهــا حـيــن تـمـتـلــك الـشــركــة
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــات
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــات بـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــزامـ ـ ــن
مـ ـ ــع تـ ـس ــويـ ـقـ ـه ــا لـ ـلـ ـقـ ـن ــوات
ال ـف ـضــائ ـيــة ،عـ ــاوة ع ـلــى أن
الـ ـقـ ـن ــوات ال ـف ـضــائ ـيــة خ ــال
ا لـعــا مـيــن ا لـمــا ضـيـيــن ُمنيت
ب ـخ ـســائــر ك ـب ـي ــرة ،وسـجـلــت
الـحـلـقــات م ـشــاهــدات عــالـيــة
ع ـل ــى "ي ــوتـ ـي ــوب" ب ـم ـع ــدل 5
م ــاي ـي ــن ل ـب ـعــض ال ـح ـل ـقــات،
وه ــي نـسـبــة ك ـب ـيــرة قـلـصــت
م ــن ن ـس ــب ال ـم ـش ــاه ــدة عـلــى
التلفزيون ،ما َّ
سبب خسائر،
ن ـت ـي ـج ــة ع ـ ـ ــزوف ال ـم ـع ـل ـن ـيــن
وت ـق ـل ـي ــل أس ـ ـعـ ــار ال ـس ـب ــوت
اإلعالني.
كـ ـم ــا س ـي ـت ـم ـك ــن ال ـم ـن ـت ــج
م ــن ال ـت ـح ـكــم ف ــي الـمـحـتــوى
ال ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــدمـ ــه ،وفـ ـ ــي ح ــال ــة
االتجاه إ لــى إنتاج محتوى
خاص بهذه المنصات على
غ ــرار ا لـشـبـكــات والمنصات
األجنبية ،فإن األمر سيكون
أ كـثــر سهولة ،و خــا صــة بعد
أن تـ ـك ــون هـ ـ ــذه ا ل ـم ـن ـص ــات
أ خــذت الشهرة وأ صـبــح لها
مستخدمون.

تواصل الفنانة الشابة شهد سامي ،تصوير مشاهدها
فــي مسلسل "تـجــربــة مــا تـمــت" مــع الـمـخــرج عـمــرو أيمن
والمقرر عرضه خالل سباق دراما رمضان .2019
وأعربت شهد عن سعادتها بالمشاركة في عمل مختلف
عليها من جميع الجوانب ،مشيرة إلى أنها كانت تنتظر
ً
هذه الفرصة منذ فترة نظرا إلى ضخامة مساحة دورها
واخـتــافــه خــال أح ــداث العمل ،متمنية أن ينال إعجاب
الجمهور.
مسلسل "تجربة ما تمت" بطولة شهد سامي ،محمد
طعيمة ،وعــدد من الوجوه الشابة ومشاهير السوشيال
ميديا ،تأليف يوسف حشيش ،وإنتاج صفوت غطاس،
وإخراج عمرو أيمن.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة شهد سامي ،كانت مشاركتها
في مسلسل "هــذا المساء" من بطولة إيــاد نصار ،وأروى
جودة ،وأحمد داود ،وحنان مطاوع ،ومحمد فراج ،وخالد
أنور ،وأسماء أبو اليزيد ،وناردين فرج ،وتامر فرج ،وآية
سماحة ،وتأليف وإخراج تامر محسن.

ً
ً
محمد عبده يعقد مؤتمرا صحافيا
في دار األوبرا

محمد عبده
ً
يعقد فنان العرب محمد عبده بعد غد مؤتمرا
ً
ً
صحافيا ضخما بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة،
قبل حفله الغنائي الكبير المقرر إقامته على المسرح
الكبير بــدار األوب ــرا المصرية وال ــذي سيشدو فيه
بأغاني ألبومه األخير "يا غافية قومي" الذي لحن
كامل أعماله الموسيقار طالل.
ومن المقرر أن يكشف عبده الكثير من المفاجآت
وتفاصيل الحفل خالل المؤتمر.
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كلمات متقاطعة
الحلقوم

كلمة السر

ً
عموديا:

 -٩مـ ـ ـ ـ ــار كـ ـ ـ ـ ــة س ـ ـ ــا ع ـ ـ ــات
(مبعثرة).
(مبعثرة).
(معكوسة) – للنفي.
 -٣غ ــدك (مـبـعـثــرة) – مد  -٥خـ ـ ـ ـ ـ ــرج ف ـ ـ ـ ــي خـ ـفـ ـي ــة  -٧ع ـ ــا ص ـ ـم ـ ــة زا م ـ ـب ـ ـيـ ــا سويسرية – مطر خفيف.
 -١٠م ـ ـ ــار ك ـ ـ ــة س ـ ـي ـ ــارات
 -١أحد محاصيل الزيوت (معكوسة) – للتعريف( .م ـع ـك ــوس ــة) – س ــاع ــدت (معكوسة) – كف.
النباتية.
 - ٨ي ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـص ـ ـ ـل ـ ـ ـحـ ـ ــا ن (معكوسة).
ال ـح ـي ــاة الـ ـت ــي نـعـيـشـهــا (معكوسة).
 -٢ا لـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــة ا لـ ـط ــو يـ ـل ــة ( م ـ ـ ـع ـ ـ ـكـ ـ ــو سـ ـ ــة) – غ ـس ــق  -٦غ ـي ــر ن ــاض ــج – ف ـنــار (مبعثرة).
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 -1مـلـحــن كــوي ـتــي بــدايــة
حياته الفنية عام 1998
 -2مــوقــع إل ـك ـتــرونــي في
اإلنترنت.
( -3ال )..عاصمتها داكار
(معكوسة) – أولى.
 -4للتخيير – ثلثا (بدت)
– ( ..ف ــوا خ ــر ج ــي) ممثلة
سورية.
 -5ت ـجــدهــا ف ــي (ال ـل ــورد)
– مهال.
 -6الـجـمــع مــن «ص ــاة» –
تولت (مبعثرة).
 +7ن ـه ــر ب ـف ــر ن ـس ــا – دق
(معكوسة).
 +8ظرف مكان (معكوسة)
– مكانة إقامة المواطن.
( +9كتاب )..لألصفهاني
– للنفي
 -10الهناء واالنشراح.
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ً
من  7أحرف وهي اسم نوع من الحلوى مكونة أساسا من الهالم
والنشا والسكر.
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
● الحمل (:)19/4 – 21/3
ً
مهنيا :يدعوك ّبرجك إلى االسترخاء
ً
قليال بعد التوتر الذي أصابك.
ً
ّ
ّ
عاطفيا :ربـمــا يأتيك دعــم مــادي أو
ّ
معنوي من الشريك فيريح أفكارك.
ً
اجتماعيا :قد يفتح الباب أمام نقاش
ّ
يتعلق بموضوع إرث عائلي.
رقم الحظ3. :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
مهنيا :يوم جيد لكي تتعامل مع
ش ـ ــؤون م ــال ـي ــة ك ــوض ــع م ـب ـلــغ فــي
استثمار ّ
معين.
ً
ّ
ً
عــاطـفـيــا :ت ـبــدو مـتـحــمــســا للقيام
ب ـ ــارتـ ـ ـب ـ ــاط ع ــاطـ ـف ــي لـ ـك ــن ب ــرج ــك
ينصحك بالتروي.
ً
اجتماعيا :حاول أن تنعم ببعض
االستقرار والراحة بعد عناء العمل.
رقم الحظ10. :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :طريق المهنة واضح وسالك مهنيا :أمامك نجاح مهني أو ارتقاء إلى
ّ
وتعززه سمعتك الطيبة بين الناس .مركز أعلى أو شهادة تقدير.
ً
ً
عاطفيا :يهتف قلبك إلى أحدهم وهو عاطفيا  :ينتعش قلبك فالفلك يحمل
ً
ً
إليك مفاجآت وغزارة في العواطف.
ليس بعيدا عنك أبدا.
ً
ً
ّ
اجـتـمــاعـيــا :تـتــوســع آفــاقــك الثقافية اجتماعيا :ربما تتاح لك فرصة السفر
ّ
إلى مكان طالما حلمت به.
فتهتم بنواح أخرى في الحياة.
رقم الحظ17. :
رقم الحظ7. :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مـهـنـيــا :حـ ــاذر م ــن مـعــاكـســة زم ـيــل لك
وأنجز أعمالك دون التطلع إلى الوراء.
ً
ً
ً
عاطفيا :تبدو قــادرا وراغبا في القيام
بمغامرة عاطفية عابرة.
ً
اجتماعيا :يحاول البعض إثارة قضايا
قديمة ينبغي أن تتفاداها.
رقم الحظ2. :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :يتحدث الفلك عن فرصة للتعاقد
مع شركة أجنبية في دولة أخرى.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :عـ ـ ّـبـ ــر ع ـ ــن حـ ـ ّـبـ ــك ب ــوض ــوح
وتصالح مع رفيق عمرك بعدما أسأت
إليه.
ً
اجتماعيا :بعض التراجع في عالقاتك
ّ
تتوجه نحو أحد
الشخصية يجعلك
األقرباء.
رقم الحظ8. :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
مهنيا  :ال ّ
تفسر ر فــض اإلدارة طلبك
بأنك ال تستحق زيادة راتبك.
ً
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :تـ ـب ــدو م ـت ـح ـم ـســا وم ـل ـي ـئــا
بــال ـشــوق وال ـعــاط ـفــة بــانـتـظــار ع ــودة
الحبيب.
ً
اجتماعيا :ابتعد عن النزاعات العائلية
ّ
وقدم رعايتك لألهل.
رقم الحظ15. :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
م ـه ـن ـيــا :يـحـمــل ب ــرج ــك إل ـي ــك ال ـهــدايــا
واالزدهار والنجاح بمشروع جديد.
ً
عاطفيا :اطو صفحة الماضي وانظر
ّ
إلى المستقبل فما ذهب قد ولــى إلى
األبد.
ً
اجتماعيا :حــاذر حتى ال ترتكب مع
أحد األصدقاء خطأ في التقدير.
رقم الحظ18. :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
ً
م ـه ـن ـي ــا :ك ــن م ـت ـح ـفــظــا جـ ـ ــدا وال تـبــح
بأسرارك المهنية أمام الزمالء.
ً
عــاطـفـيــاً :أن ــت أم ــام عــاقــة عاطفية قد
ً
تنشأ راهنا فكن حذرا.
ً
اجتماعياّ :
ّ
تضطر إلى بحث أمر
ربما
صحتك واللجوء إلى ممارسة الرياضة.
رقم الحظ9. :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :أنــت فــي مـنــزل الـحــظ فحاول
االستفادة من األجواء اإليجابية.
ً
عــاطـفـيــا :ح ــاذر مــن األف ـكــار ال ـســوداء
التي تنتابك فأنت مخطئ.
ً
ّ
تصرف عائلي
اجتماعيا ً:ال تقدم على
ً
يبدو مكلفا جدا في المستقبل.
رقم الحظ4. :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ــرت ـف ــع م ـع ـن ــوي ــات ــك وتـكـبــر
أح ــام ــك وتـ ـح ــاول ال ـع ـمــل ف ــي مـجــال
جديد.
ً
عــاط ـف ـيــا :ي ــدع ــوك ّالـفـلــك إل ــى ال ـهــدوء
وعدم التعامل بخفة مع الحبيب.
ً
اجتماعياّ :
تؤدي مبادراتك الطيبة إلى
ّ
إيجابية في محيطك.
تغييرات
رقم الحظ16. :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ّ
ً
م ـ ـه ـ ـن ـ ـيـ ــا :ت ـ ـتـ ــوفـ ــر أمـ ـ ــامـ ـ ــك ف ــرص ــة
استثنائية للتغيير فهل أنت جاهز
لها؟
ً
ّ
تتوجه
عاطفيا :زن كلماتك قبل أن
إلى شريك حياتك بما يؤذيه.
ّ
ً
ً
اجتماعيا :كن معتدال وصاحب حق
واضبط نفسك في مختلف الظروف.
رقم الحظ14. :

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4099الثالثاء  23أبريل 2019م  18 /شعبان 1440هـ

tawabil@aljarida●com

23

مجتمع

افتتاح المعرض الرمضاني The Locals
افتتح المعرض الرمضاني
 the localsف ـ ــي م ـج ـمــع
مـ ـي ــار ب ـم ـن ـط ـقــة ال ـش ــوي ــخ،
بـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ــن
أص ـح ــاب ال ـم ـش ــاري ــع ،وتــم
ع ــرض جـمـيــع مستلزمات
الشهر الفضيل المنزلية،
والدراعات ،واالكسسوارات
الرمضانية ،وسط حضور
الفـ ـ ـ ـ ــت وإع ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاب ش ــدي ــد
بالمعروضات.

حقائب بتصاميم رمضانية

عدد من المشاركات في المعرض

جانب من الحضور

عزف شرقي

دراعات رمضانية

جانب من فعاليات المعرض

أكسسوارات رمضانية

السقاف افتتحت المعرض الفني
لطلبة «بيان» ثنائية اللغة
افتتحت رئيسة مجلس إدارة "لوياك" ،فارعة السقاف،
معرض الفن التشكيلي السنوي الذي تقيمه مدرسة بيان
ثنائية اللغة لتشجيع طلبتها على إبراز مواهبهم الفنية،
من خالل تنظيم هذا المعرض ،بحضور إدارة المدرسة
وعدد من المهتمين بالفن التشكيلي.
وأعربت السقاف عن سعادتها بافتتاح المعرض ورؤيتها
لهذه اللوحات الجميلة التي تنم عن إبداعات فنية.

قص شريط االفتتاح

جولة في المعرض

رقية عبدالله

جانب من المعرض

زوجة رئيس البرلمان الماليزي تزور متحف بيت العثمان
زارت زوجة رئيس البرلمان
الماليزي والوفد المرافق لها
متحف بيت العثمان لالطالع
على ماضي دولة الكويت من
خالل ما يضمه المتحف من
مقتنيات.
وكان في استقبالها مديرة
العالقات العامة إقبال العلي،
وقامت الضيفة والوفد
المرافق لها بجولة بين
ماضي الكويت وحاضرها،
وأبدت سعادتها لما رأته
من جمال المتحف وروعة
مقتنياته.

مها قدورة وفارعة السقاف ورحاب األسدي

 evevt 20تكرم
فنانين وإعالميين

فاتن عبده
تتفوق في
دراستها

شارك عدد كبير من
الفنانين واإلعالميين
والشخصيات العامة ،إلى
جانب مصممة األزياء
العالمية فريدة تمرازا ،في
حفل التكريم األول لشركة
 ،evevt20تحت شعار to
 ،beوتم خالل الحفل تكريم
المدعوين من الفنانين
واإلعالميين.
صورة جماعية أثناء الجولة

تلقت الطالبة فاتن
محمد عبده التهاني
والتبريكات بمناسبة
تفوقها في الصف
الثاني بالمدرسة
الباكستانية.

المصممة العالمية فريدة والممثلة ياسمين رئيس

فاتن عبده

مسك وعنبر 24
«مذكرات بحار» بحلة درامية في مركز جابر الثقافي
توابل ةديرجلا
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رائعة الفايز والديكان والمفرج والخراز كتب أحداثها السنعوسي ويخرجها ماثيسون
محمد جمعة

يقدم مركز جابر الثقافي رائعة
"مذكرات بحار" بحلة درامية
ختام الموسم الثقافي
في ً
اعتبارا من الغد حتى الثاني من
مايو المقبل.

عرض «مذكرات
بحار» من بطولة
الخرجي ونخبة من
الممثلين الشباب
يواجهون الجمهور
للمرة األولى

ي ـع ـي ــد مـ ــركـ ــز الـ ـشـ ـي ــخ ج ــاب ــر
األحمد الثقافي عــرض "مذكرات
ب ـح ــار" مـلـحـمــة ال ـشــاعــر ال ــراح ــل
محمد الفايز والموسيقار الكبير
غنام الديكان ،بمشاركة من الفنان
ال ـقــديــر شـ ــادي ال ـخ ـل ـيــج ،ورؤي ــة
درامية مختلفة صاغها الروائي
ال ـ ـ ـشـ ـ ــاب سـ ـ ـع ـ ــود ال ـس ـن ـع ــوس ــي
،مستلهمة من قصص وشخوص
الماضي ،ومــزودة بنصوص من
دي ــوان "م ــذك ــرات ب ـحــار" للشاعر
محمد الفايز.
وم ـســرح ـيــة "مـ ــذكـ ــرات ب ـحــار"
تـمـثـيــل زهـ ــرة ال ـخ ــرج ــي ،وشـهــد
سـلـمــان ،وزيـنــة الـصـفــار ،وخــالــد
ال ـع ـج ـيــري ،وبـ ــدر ن ـ ــوري ،ووالء
ال ـ ـص ـ ــراف ،وخ ـل ـي ـف ــة ال ـع ـم ـي ــري،
وحنين العلي ،ومساعد التتان،
وم ـ ــن إخـ ـ ـ ــراج ت ــام ــا م ــاث ـي ـس ــون،
واألوركسترا الموسيقية بقيادة
المايسترو محمد باقر.
وبـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ح ــرص
المركز على دعوة وسائل اإلعالم
الـمـحـلـيــة والـخـلـيـجـيــة لمتابعة
االستعدادات النهائية للمسرحية
ال ـم ـق ــرر عــرض ـهــا ع ـلــى ال ـم ـســرح
الــوط ـنــي اع ـت ـبــارا مــن م ـســاء غــد،
وتخلل البروفات مؤتمر صحافي
ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن ت ـف ــاص ـي ــل ال ـع ـمــل
بمشاركة المدير العام لعمليات
مـ ــركـ ــز جـ ــابـ ــر الـ ـثـ ـق ــاف ــي ف ـي ـصــل
خاجة ،والمخرج تاما ماثيسون
وال ـم ــؤل ــف س ـع ــود الـسـنـعــوســي،
وم ـم ـث ـلــو ال ـج ـه ــات ال ــراعـ ـي ــة مــن
بنك الخليج أحـمــد األم ـيــر ،ومن
شــركــة زيــن ولـيــد الخشتي ،ومن
مؤسسة البترول الكويتية جمال
السنعوسي.
بــدايــة ،قــال خاجة ،إن أوبريت
"م ــذك ــرات ب ـح ــار" ع ـمــل تــاريـخــي
ملحمي تـمــازجــت فـيــه إبــداعــات
ال ـش ــاع ــر ال ــراح ــل م ـح ـمــد ال ـفــايــز
والـمـلـحــن الـقــديــر غ ـنــام الــديـكــان
بحنجرة الـفـنــان ش ــادي الخليج
وال ـف ـن ــان ــة سـ ـن ــاء الـ ـ ـخ ـ ــراز ،وم ــن
إخراج المبدع محمد السنعوسي،
وت ـض ــاف ــرت ف ـيــه حـيـنـهــا جـهــود
كبيرة وأنتج في سبعينيات القرن
الماضي.
وأض ـ ــاف أن مــركــز جــابــر قــرر
إع ـ ـ ـ ــادة هـ ـ ــذا الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى غـ ــرار

من عرض « مذكرات بحار»
ال ـت ـجــارب األوب ــرال ـي ــة الـعــالـمـيــة،
ف ـه ـنــاك أع ـم ــال كــاسـيـكـيــة تـقــدم
بــالـتــوازي مــع األعـمــال الجديدة،
الـ ـت ــي تـ ـط ــرح وت ـ ــواك ـ ــب ال ـع ـصــر
الـحــديــث ،لــذا رأيـنــا فــي "مــذكــرات
ب ـح ــار" خ ــاص ــة م ـعــانــي نتطلع
ل ـط ــرح ـه ــا واس ـ ـتـ ــذكـ ــارهـ ــا حـتــى
تتناقلها األجيال الجديدة وعلى
رأس ـهــا مـفـهــوم الـعـمــل الجماعي
الـ ـج ــاد م ــن خـ ــال ال ـت ـع ــرف عـلــى
دور كــل بـحــار ضـمــن المنظومة
والـ ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ــروف ال ـ ـق ـ ــاس ـ ـي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي
ع ــاش ــوا خــال ـهــا ،وم ــع ذل ــك كــان
ه ـنــاك تـضــافــر ال ـج ـهــود وتــاقــح
ال ـح ـضــارات مــن خ ــال رحــاتـهــم
واستطاعوا تكوين هذا المجتمع
الـ ـغـ ـن ــي ب ـث ـق ــاف ـت ــه وم ــوسـ ـيـ ـق ــاه
وإيقاعاته.

حبكة درامية
واس ـت ـطــرد خ ــاج ــة" :شـهــادتــي
فــي العمل والـكــاتــب السنعوسي
مجروحة ،لكنه استطاع أن يخلق
حبكة درام ـيــة ليعزز هــذا العمل
عـلــى غ ــرار الـتـجــارب األوبــرال ـيــة،

وأح ـ ـ ـ ــد أه ـ ـ ــم مـ ــامـ ــح الـ ـتـ ـج ــارب
ً
األوبــرالـيــة فــي العالم خصوصا
أنـ ـن ــا وظ ـف ـن ــا ن ـف ــس اإلمـ ـك ــان ــات
م ــن مــوس ـي ـقــى وشـ ـع ــر وديـ ـك ــور
ومؤثرات امتزجت لتوافق ثقافتنا
ولـ ـع ــل أه ـ ــم م ــا ي ـم ـيــز ال ـع ـم ــل أن
المطرب هو نفسه الممثل ليكون
ً
أكثر إقناعا للمتلقي ،كما أن أغلب
ال ـم ـشــارك ـيــن ف ـيــه ل ـل ـمــرة األولـ ــى
يواجهون الجمهور.
وأكد مدير عام عمليات مركز
جــابــر الثقافي ،أن ردود األفـعــال
تجاه ما عرض هذا المساء للنقاد
ً
والمهتمين كانت مشجعة جــدا،
"فأغلب الفريق يواجه الجمهور
ألول مرة ورغم ذلك ردود األفعال
أثـلـجــت ص ــدورن ــا ،كـمــا أن هناك
ً
ً
عـ ـ ـ ــددا كـ ـبـ ـي ــرا مـ ــن ف ــري ــق ال ـع ـمــل
م ــن خ ـ ــارج ال ـك ــوي ــت أثـ ـن ــوا عـلــى
ً
الـتـجــربــة ،وأكـ ــدوا أن عـمــا بهذا
الحجم يصلح للعرض في أوروبا
وبرودواي".
ول ـفــت إل ــى أن ال ـعــالــم يـتــرقــب
هذا النوع من الفنون السيما أن
المنطقة بالنسبة لهم مجهولة
ً
ً
فـنـيــا ،مـشـيــرا إلــى أن هــذا العمل

ً
يشكل حافزا لمزيد من اإلبداعات
ً
مــؤكــدا أن ردود أفـعــال الجمهور
هي األهم ،لكن تلك اإلشادة تعزز
ً
من ثقتهم في أنفسهم خصوصا
أن األورك ـ ـس ـ ـتـ ــرا ال ـم ـش ــارك ــة فــي
ال ـم ـس ــرح ـي ــة  70فـ ــي ال ـم ـئ ــة مــن
أعضائها هم كويتيون.
وشدد على أن "مذكرات بحار"
ً
ع ـم ــل م ـج ــام ـي ــع ولـ ـي ــس أف ـ ـ ـ ــرادا،
ويضم من  250إلى  300شخص
مشارك في صناعة هــذا العرض
إلــى أن خــرج إلــى الـنــور ،وأكــد أن
الـمــوسـيـقــى الـمـقــدمــة ف ــي العمل
لـيـســت سـطـحـيــة ب ــل الموسيقى
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوروث الـ ـك ــويـ ـت ــي ل ـهــا
ً
وظــائــف مـحــددة ،مضيفا أن "كل
قالب موسيقي يعبر عن وظيفة
أو حـ ــدث ،والشـ ــك أن الـمـبــدعـيــن
ال ــذي ــن ق ــدم ــوا "مـ ــذكـ ــرات ب ـح ــار"
ً
ف ــي الـسـبـعـيـنـيــات ب ــذل ــوا ج ـهــدا
ً
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا ون ـ ـحـ ــن مـ ـمـ ـتـ ـن ــون ل ـه ــذا
الجهد ونحاول اليوم االستعانة
بالتقنيات الحديثة لنبسط هذه
ال ـم ـع ـلــومــات لــأج ـيــال ال ـجــديــدة
والـ ـع ــروض ال ـق ــادم ــة سـتـخــاطــب
ً
أي ـ ـضـ ــا غ ـي ــر ال ـن ــاط ـق ـي ــن بــال ـل ـغــة
العربية.

قالب درامي
أم ــا ال ــروائ ــي والـكــاتــب سعود
السنعوسي فقال" :عندما تواصل
معي القائمون على مركز جابر
الثقافي وأخبروني بإعادة عمل
"مذكرات بحار" بعد تجربة 2017
لكن في قالب درامي مسرحي كان
ً
األمر مقلقا بكل تأكيد ،ألن العمل
ً
متكامل نصا وغناء وموسيقى،
فـكــان ال ـســؤال مــا ال ــذي نستطيع
أن نضيفه عـلــى الـعـمــل بـعــد 40
ً
عاما ،كــان الخط الــدرامــي هو ما
كــان ينقص "مــذكــرات بـحــار" إذا
م ــا تـحــدثـنــا ع ــن ع ـمــل مـســرحــي،

المشاركون في المؤتمر الصحافي

ً
سميرة بوخمسين تطرح  30عمال
ً
فنيا في «سمو العشق»
الدويش افتتح المعرض في متحف الفن الحديث
●

فضة المعيلي

افتتح األمين العام المساعد
ل ـق ـط ــاع ال ـف ـن ــون ف ــي الـمـجـلــس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون
واآلداب د .بدر الدويش معرض
ال ـف ـن ــان ــة ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة س ـم ـيــرة
ب ــوخ ـم ـس ـي ــن ،بـ ـعـ ـن ــوان "س ـم ــو
العشق" ،في المتحف الحديث،
ب ـح ـض ــور ج ـم ــع م ــن الـفـنــانـيــن
والمهتمين.
وبعد جولته أشاد د .الدويش
بـ ـل ــوح ــات ال ـف ـن ــان ــة الـ ـت ــي ت ــدل
عـلــى إبــداعـهــا وقــدرتـهــا الفنية
ال ـج ـم ـي ـل ــة ،م ـب ـي ـنــا أن "عـ ـن ــوان
الـ ـمـ ـع ــرض ذو مـ ـغ ــزى فـلـسـفــي
نحترمه" ،وأشار إلى أن الفنانة
أعـ ـط ــت ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـل ــوح ــات
المعبرة عن المرأة بتجلياتها
الروحانية.
وعلى هامش المعرض ،قالت
بوخمسين إن المعرض تضمن
 30عمال فنيا ،وا شـتـمــل أيضا
على صـحــون السيراميك التي
ترسم عليها ،الفتة إلى أن لديها
م ـقــولــة وهـ ــي "ل ـك ــل م ـنــا عشقه
فإذا كان المعشوق هو الخالق
والعاشق هو المخلوق يسمو
العشق".
وبسؤالها لماذا كل لوحتها
ع ــن الـ ـم ــرأة ذكـ ـ ــرت" :ل ـك ــل فـنــان
و سـ ـيـ ـل ــة وأداة ،أدا ت ـ ـ ـ ــي ك ــا ن ــت
الـلــوحــة وال ـفــرشــة ،والـكــانـفــس،
وال ـ ـ ـلـ ـ ــون ،أمـ ـ ــا ال ــوسـ ـيـ ـل ــة فـهــي
الـ ـ ـم ـ ــرأة الـ ـت ــي أعـ ـب ــر ف ـي ـه ــا عــن
شــيء" ،موضحة أن الــذي يمثل
ال ـع ـشــق ه ــو ال ـ ـمـ ــرأة ،واأللـ ـ ــوان
ال ـتــي جـ ــاء ت مـبـهـجــة وجميلة
حـتــى تـبـيــن ع ــن حــالــة الـعـشــق،
وعن رسالتها تقول إنها تحب

الدويش وبوخمسين خالل جولة في المعرض
المحبة والجمال.
وتحدثت الفنانة التشكيلية
ثــريــا البقصمي عــن الـمـعــرض،
وقــالــت إن "ال ـم ـعــرض يتضمن
مسحة صوفية ،إضافة إلــى أن
ال ـلــوحــات تـتـضـمــن كالسيكية
جـمـيـلــة نـفـتـقــدهــا ه ــذه األيـ ــام،
فقد غزتنا الـلــوحــات الحديثة،
وأيـضــا لمسة زخــرفـيــة رسمت
بشكل أنيق جدا".
ول ـف ـت ــت ال ـب ـق ـص ـمــي إل ـ ــى أن
الفنانة بوخمسين استطاعت
بـ ـنـ ـج ــاح إب ـ ـ ـ ــراز جـ ـم ــال الـ ـم ــرأة
بمختلف حاالتها في اللوحات،
مضيفة أنها كانت تتابع أعمال
بــوخ ـم ـس ـيــن م ـن ــذ ف ـ ـتـ ــرة ،وف ــي
معرضها األخـيــر الحظت أنها
طورت من أسلوبها وتقنياتها
الفنية ،وهذا يدل على جديتها
وحبها لهذا المجال.
وال ـم ـم ـي ــز ف ــي ال ـم ـع ــرض أن
ال ـ ـلـ ــوحـ ــات ت ـض ـم ـن ــت ع ـ ـبـ ــارات
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،م ـن ـه ــا "الـ ـشـ ـف ــاء مــن
األل ــم فــي األل ــم نـفـســه" ،و"م ــن ال
يقرأ العينين كيف له أن يسمع
ال ـق ـلــب" ،و"مـ ــا الـجـســد إال رداء

خ ــارج ــي لـ ـل ــروح الـ ـخ ــال ــدة فــا
ت ـخــاطــب ال ـ ـ ــرداء ول ـك ــن خــاطــب
الـمــرتــدى" ،و"أش ــرق كــان الكون
كله ملك لك" ،و"إن كان النور في
قلبك حتما سوف تجد طريقك".
وي ـ ـق ـ ــدم الـ ـمـ ـع ــرض ل ــوح ــات
تـ ـن ــاول ــت ب ــوخ ـم ـس ـي ــن ال ـ ـمـ ــرأة
ف ـي ـهــا ب ـمــامـحـهــا وم ـشــاعــرهــا
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،وق ــدم ـت ـه ــا ب ــأل ــوان
زاه ـيــة مـشــرقــة ،فــي إش ــارة إلــى
م ـكــانــة ال ـ ـمـ ــرأة وأه ـم ـي ـت ـهــا فــي
الحياة.
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن سـمـيــرة
ب ــوخ ـم ـس ـي ــن خ ــري ـج ــة جــام ـعــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ك ـل ـي ــة ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم ق ـســم
ال ـج ـيــولــوج ـيــا ،ولــدي ـهــا شغف
كبير بالرسم والكتابة ،وبدأت
ال ــرس ــم م ـنــذ ال ـص ـغــر ،ونـهـجــت
ال ـت ـع ـلــم ال ــذات ــي ف ــي مـسـيــرتـهــا
ال ـف ـن ـيــة ،وأق ــام ــت أول مـعــرض
شـخـصــي لـهــا فــي  ،2011ولها
ع ــدة م ـشــاركــات فنية مــع جمع
من الفنانين من الكويت والوطن
ال ـعــربــي ،إضــافــة لـمـعــارض في
اإلمارات وألمانيا.

ً
الشــك أن الـتـحــدي كــان كـبـيــرا أن
ً
ن ـق ــدم ش ـي ـئــا يـمـثــل إض ــاف ــة دون
ال ـم ـســاس بـقـيــم الـعـمــل األص ـلــي،
الـتـجــربــة كــانــت أن ت ـكــون الـمــدة
الزمنية للعمل ساعتين من أصل
ً
 80دق ـي ـقــة م ـســاحــة ال ـغ ـن ــاء ،إذا
ً
ن ـحــن ب ـصــدد  40دق ـي ـقــة تـقــريـبــا
ً
ً
نوظف فيها حدثا درامـيــا يربط
بين األغاني الـ  12قوام األوبريت،
سـ ـ ـ ـ ــواء الـ ـبـ ـح ــر أو "الـ ـنـ ـس ــائـ ـي ــة
الـتـقـلـيــديــة" داخ ــل ال ـم ـنــزل ،لـهــذا
ال ـس ـبــب جـ ــاءت ال ــرؤي ــة بــالـشـكــل
ال ــذي شــاهــدت ـمــوه م ــع اسـتـثـمــار
ن ـ ـصـ ــوص م ـ ــن ديـ ـ ـ ـ ــوان ال ـش ــاع ــر
الراحل محمد الفايز داخل النص
ب ـ ــأن ت ـت ـح ــدث شـ ـخ ــوص ال ـع ـمــل
ببعض قصائد الفايز من ديوان
"مذكرات بحار" إضافة إلى البداية
وال ـخــات ـمــة ت ـصــدت لـهــا ف ــي دور
الراوية اإلعالمية فيحاء السعيد.
وأضاف السنعوسي أن"بعض
ً
الشخوص أيضا تم استلهامها
بــاألسـمــاء مــن دي ــوان الفايز مثل
شخصية أمينة التي تكرر ذكرها
في أكثر من موضع في ديوان
"مذكرات بحار" وابنها الرضيع
إضــافــة إل ــى بـعــض الشخصيات
الـتــي مــرت فــي الـتــاريــخ الكويتي
م ـثــل مــوضــي ال ـع ـب ـيــدي ،وإن لم
تكن هــي الشخصية المقصودة
بذاتها ولكن تم استلهام معاناة
موضي العبيدي وهي معاناة من
ً
فقد غريقا في البحر.

قسوة الحدث
ورد ال ــروائ ــر ال ـش ــاب عـلــى ما
ذه ـ ــب إلـ ـي ــه ال ـب ـع ــض مـ ــن ق ـســوة
الـ ـح ــدث الـ ـ ــذي ي ـت ـض ـم ـنــه الـفـعــل
ً
الــدرامــي للمسرحية موضحا أن
ً
"ذلـ ــك األمـ ــر ك ــان م ـق ـص ــودا ألنــي
أعـتـقــد أن ه ــذا مــا أراد أن يقوله
مـحـمــد الـفــايــز فــي دي ــوان ــه ،نحن

نحب الجزء البطولي والملحمي
ولـ ـك ــن مـ ــن يـ ـق ــرأ ديـ ـ ـ ــوان ال ـف ــاي ــز
سيتعرف على معاناة أهل البحر.
الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــرج ت ـ ــام ـ ــا م ــاثـ ـيـ ـس ــون
المتمرس في األعمال األوبرالية
ث ـمــن ت ـصــديــه إلخـ ـ ــراج ع ـمــل في
الكويت وبهذا الحجم الذي يعبر
عن تاريخ وإرث الشعب الكويتي
الثقافي ومــا يتضمنه مــن قصة
م ـم ـيــزة ول ــوح ــات غـنــائـيــة راق ـيــة
تمزج بين الرومانسية والحزن
ً
وال ـ ـفـ ــرح مـ ــؤكـ ــدا أن هـ ــذا الـعـمــل
ب ـض ـخــام ـتــه وث ـ ـ ــراء م ـك ــون ــات ــه ال
غبار أنه يصلح للعرض في أكبر
مسارح بروداوي.

 حرص على حضور البروفةال ـف ـن ــان ال ـق ــدي ــر ش ـ ــادي الـخـلـيــج
ووزيـ ـ ــر اإلعـ ـ ــام األسـ ـب ــق محمد
السنعوسي والكاتب بدر محارب
وعدد كبير من المهتمين بالشأن
الفني.
 تابع الحضور  45دقيقة منالعرض القت استحسان الجميع
في ظل الجهد المبذول للخروج
ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة م ـ ـشـ ــرفـ ــة مـ ـ ــن ن ــاح ـي ــة
األداء ال ـت ـم ـث ـي ـلــي وال ـمــوس ـي ـقــى
والديكورات الضخمة التي احتلت
المسرح الوطني وكانت تتحرك
بسهولة ويـســر إلتــاحــة الفرصة
امام الممثلين للحركة فضال عن
توظيف الشاشة العمالقة وتقنية
الهولوجرام باحترافية عالية.
 بــدا واضحا مــدى االنسجامبين المخرج تاما وفريق العمل
والتفاهم بينهم.
 فـ ــي خـ ـت ــام ال ـم ــؤت ـم ــر تــابــعالحضور كلمات ممثلي الجهات
الراعية للمسرحية.

قبيل سفرها لرئاسة لجنة تحكيم تظاهرة «نظرة ما» في مهرجان «كان» السينمائي

نادين لبكي في كواليس «كفر ناحوم»
وقدمت نادين للسينما ثالثة
أعمال سينمائية كانت بدايتها
فـيـلــم "س ـكــر ب ـن ــات" عـ ــام 2007
الذي قام بعرضه العالمي األول
فــي نـصــف شـهــريــة المخرجين
في مهرجان كان – وفيلم "وهأل
ل ــوي ــن" عـ ــام  ،2011وكـ ـ ــان ه ــذا
ال ـع ـمــل ق ــد ع ــرض ف ــي تـظــاهــرة
– ن ـظ ــرة م ــا – وه ــي الـتـظــاهــرة
الـثــانـيــة م ــن حـيــث األه ـم ـيــة في
مهرجان كان السينمائي الدولي.
ً
وأ خ ـي ــرا فيملها المتميز "كفر
نــاحــوم"  2018ال ــذي عــرض في
الـمـســابـقــة الــرسـمـيــة لمهرجان
كان السينمائي وحصد جائزة
لجنة التحكيم الخاصة وهو ما
ً
ً
يمثل إ ن ـج ــازا سينمائيا رفيع
ا لـمـسـتــوى للسينما اللبنانية
والعربية ،ومنه كانت االنطالقة
للترشيح ألوسكار أفضل فيلم

أجنبي ،وسط مجموعة من أهم
صناع السينما العالمية.
خ ـ ـ ـ ــال مـ ـسـ ـي ــرتـ ـه ــا ال ـف ـن ـي ــة
ال ـح ــاف ـل ــة بـ ــاإلن ـ ـجـ ــازات راحـ ــت
المخرجة نــاد يــن لبكي تتحرك
فـ ــي م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن الـ ـمـ ـس ــارات
الفنية منها التمثيل إذ شاركت
في عدد من األعمال السينمائية،
من أبرزها إخراجها وتمثيلها
إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـم ـم ـث ــل ال ـعــال ـمــي
ً
هارفي كيتيل مقطعا من فيلم
"ريـ ــو أح ـ ّـب ــك" وه ــو أح ــد أج ــزاء
المجموعة القصصية Cities of
 – Loveمدن الحب.
والـيــوم تحضر نــاديــن لبكي
لشد الــرحــال بعد زيــارتـهــا إلى
الكويت لالنطالق إلى مدينة كان
جـنــوب فرنسا حيث ستترأس
لـجـنــة تـحـكـيــم مـســابـقــة "ن ـظــرة
م ـ ــا" فـ ــي حـ ـي ــن ي ـ ـتـ ــرأس لـجـنــة

إليسا طرحت فيديو
كليب «كرهني»

طرحت الفنانة اللبنانية
إليسا فيديو كليب جديدا
بعنوان "كرهني" ،وهي إحدى
أغنيات ألبومها "إلى كل
اللي بيحبوني" ،مساء أمس،
على قناتها الرسمية في
"يوتيوب".
وتعد أغنية "كرهني" الثانية
التي تصورها إليسا على
طريقة الفيديو كليب ،بعد
"إلى كل اللي بيحبوني" ،الذي
طرحته إليسا بالتزامن مع
ألبومها الذي يحمل نفس
االغنية ،وحقق الكليب نجاحا
كبيرا السيما أنها أعلنت
فيه إصابتها بالسرطان
وتعافيها منه.
وطرحت إليسا ،الصيف
املاضي ،ألبومها "إلى كل اللي
بيحبوني" الذي ضم  16أغنية
هي" :إلى كل اللي بيحبوني"،
"كرهني"" ،مفيش أسباب"،
"نفسي أقوله"" ،أنا وحيدة"،
"لسه فيها كالم"" ،حكايات"،
"بني قلبي وقلبك"" ،مريضة
اهتمام"" ،ارتاح وعيش"،
"انت معي"" ،بينا نعشق"،
"كتيرة عليه"" ،عينيا دي"" ،عا
املخفي"" ،وحشتوني".

هيفاء ضيفة شرف في
«الواد سيد الشحات»

مقتطفات

نادين لبكي في زيارتها األولى للكويت
لتقديم فيلمها «كفر ناحوم»
تـلـبـيــة ل ــدع ــوة م ــن أكــاديـمـيــة
ل ــوي ــاك لـلـفـنــون األدائـ ـي ــة "الب ــا"
وصـ ـل ــت ال ـم ـخ ــرج ــة الـلـبـنــانـيــة
القديرة نادين لبكي إلى البالد
لتقديم العرض الخاص لفيلمها
"ك ـف ــر ن ــاح ــوم" ال ـف ــائ ــز ب ـجــائــزة
ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـك ـيــم ال ـخ ــاص ــة فــي
مـ ـه ــرج ــان "كـ ـ ـ ــان" ال ـس ـي ـن ـمــائــي
والمرشح لجائزة أوسكار افضل
فيلم أجنبي هذا العام.
وس ـي ـق ــدم الـ ـع ــرض ال ـخ ــاص
ً
مساء في صالة
اليوم الساعة 3
 360ويعقب الـعــرض حــوار مع
الـمـخــرجــة الـلـبـنــانـيــة العالمية
والصحافة والجمهور.
وت ـع ـت ـبــر ل ـب ـكــي إح ـ ــدى أب ــرز
الـمـخــرجــات الـعــربـيــات اللواتي
ح ـل ـقــن ف ــي فـ ـض ــاءات الـسـيـنـمــا
العالمية عبر مسيرة سينمائية
عامرة باإلنجازات والبصمات
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة الـ ـمـ ـتـ ـف ــردة رس ـخ ـت ـهــا
واح ـ ـ ـ ــدة مـ ــن أهـ ـ ــم ال ـم ـخ ــرج ــات
السينمائيات العالميات.
ولإلشارة تخرجت لبكي في
جامعة القديس يوسف ببيروت
ب ـ ـب ـ ـكـ ــالـ ــوريـ ــوس فـ ـ ــي الـ ـعـ ـل ــوم
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ،وأخ ــرج ــت فيلم
تـخــرجـهــا ( 11ش ــارع باستير)
ع ـ ــام  1997ال ـ ـ ــذي ن ـ ــال ج ــائ ــزة
أفـ ـض ــل ف ـي ـلــم ق ـص ـيــر ف ــي حـفــل
السينما العربية بالمعهد العالم
ال ـعــربــي فــي ب ــاري ــس ،وف ــي عــام
 1998حـضــرت ورش ــة للتمثيل
بمدرسة الدراماCours Florent
الفرنسية في باريس واتجهت
إلى إخراج اإلعالنات والفيديو
كليب لمطربين مشهورين في
ال ـشــرق األوسـ ــط ،وحـصـلــت من
خاللها على العديد من الجوائز.

خبريات

ت ـح ـك ـيــم ال ـم ـس ــاب ـق ــة الــرس ـم ـيــة
المخرج المكسيكي أليخاندرو
غونزاليس انرييتو.
وت ـجــري أحـ ــداث فـيـلــم – كفر
ن ـ ـ ــاح ـ ـ ــوم  -داخ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـع ــاصـ ـم ــة
اللبنانية بيروت ،بل وفي قلب
ً
أكثر المناطق حرمانا ،إذ يتتبع
الفيلم قصة الصبي زيــن الــذي
ي ـ ـحـ ــرك دعـ ـ ـ ــوى ق ـض ــائ ـي ــة ضــد
وال ــدي ــه ﻷن ـه ـمــا أن ـج ـب ــاه ،وذل ــك
بعد مروره بالعديد من الصعاب
ً
ف ــي حـيــاتــه بـ ــدءا م ــن فـ ــراره من
م ـن ــزل ــه ب ـع ــد تـ ــزويـ ــج شـقـيـقـتــه
ال ـقــاصــر ،وعـيـشــه م ــع مـهــاجــرة
إثيوبية وطفلها الصغير وبحثه
المتواصل عــن قــوت يومه بأي
ً
وسيلة ،ويمثل الفيلم واحدا من
أهــم األعمال السينمائية خالل
الـسـنــوات الخمس األخ ـيــرة من
تاريخ السينما العربية.

وافقت الفنانة اللبنانية
هيفاء وهبي على الظهور
كضيفة شرف خالل حلقتني
من حلقات مسلسل "الواد
سيد الشحات" للنجم أحمد
فهمي ،واملقرر عرضه في
رمضان املقبل ،حصريا
على شاشة  ،DMCحيث
تستعد هيفاء للحضور إلى
القاهرة خالل األيام املقبلة
لتصوير مشاهدها التي
تستغرق يومني .واملسلسل
تأليف مصطفى صقر
ومحمد عز وكريم يوسف
وإبراهيم خطاب وإخراح
أحمد الجندي ،ومن إنتاج
شركة سينرجي ،ويشارك في
البطولة هنا الزاهد ومحمد
عبدالرحمن "توتا" ،إضافة
إلى ظهور عدد من النجوم
كضيوف شرف ،منهم أكرم
حسني ،بيومي فؤاد ،حميد
الشاعري ،محمد ثروت،
أحمد فتحي .ويواصل أحمد
تصوير املسلسل على قدم
وساق ،قبل حلول شهر
رمضان ،مع االستمرار
في عمليات الدعاية ،حيث
طرحت "سينرجي" البرومو،
كما تم طرح  3بوسترات
دعائية ظهر فيها أبطال
العمل الثالثة.

تريلر جديد لفيلم الدراما
«»Tolkien

بعد تأجيل عرضه إلى 10
مايو املقبل في دور العرض
األميركية ،طرحت شبكة
 FOXتريلر جديدا لفيلم
الدراما والسيرة الذاتية
.TOLKIEN
العمل يحكي السيرة الذاتية
لـ"جي .آر .آر .تولكني" ،مؤلف
سلسلة كتب THE LORD OF
 THE RINGSو.THE HOBBIT
وفيلم  TOLKIENبطولة
ليلى كولنز ،نيكوالس
هولت ،ميمي كني ،جينيفيف
أورايلي ،بام فيريس ،كريج
روبرتس ،ديريك جاكوبي،
لورا دونيلي ،ومن إخراج
دوم كاروكوسكي ،وتأليف
ديفيد جليسون وستيفن
بيريسفورد .ويدور العمل
حول استكشاف السنوات
التكوينية للمؤلف اليتيم،
ألنه يجد الصداقة والحب
واإللهام الفني بني مجموعة
من املنبوذين في املدرسة،
ما يأخذ به إلى اندالع
الحرب العاملية األولى ،التي
تهدد بتمزيق "الزمالة"
على حدة .كل هذه التجارب
ستلهم تولكني لكتابة
رواياته الشهيرة عن األرض
الوسطى.

ةديرجلا
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دوليات
تصعيد متبادل بين «العسكري» والمعارضة
السودان:
ً

«االنتقالي» يأمر بفتح الطرق فورا ...و«المهنيين» يدعو لمواكبة إعالن «السلطة المدنية» الخميس بمليونية
في أحدث صور تصاعد التوتر
بين المجلس العسكري
االنتقالي الحاكم ،الذي يهيمن
على السلطة في السودان،
والمعارضة التي تضغط
لتسليم السلطة للمدنيين،
أعلنت قوى «إعالن الحرية
والتغيير» ،تعليق التفاوض
مع المجلس ،الذي دعا بدوره
الممرات والطرق
إلى فتح ً
والمعابر فورا ،وسط استمرار
االحتجاجات التي ستشهد
ذروتها الخميس.

بينما ال ت ــزال طبيعة الجهة
التي ستقود المرحلة االنتقالية
بعد عزل الرئيس السوداني عمر
الـبـشـيــر ،فــي  11أبــريــل ال ـجــاري،
ن ـق ـطــة الـ ـخ ــاف ال ــرئ ـي ـس ـي ــة بـيــن
قــادة الجيش والـقــوى السياسية
المنظمة لالحتجاجات في البالد،
ّ
حذر المجلس العسكري االنتقالي
الحاكم ،أمــس ،من االستمرار في
إغالق الطرقات وإعاقة حركة نقل
المواطنين في المدن.
وأع ـل ـنــت الـلـجـنــة األم ـن ـيــة في
ال ـم ـج ـلــس ال ـع ـس ـك ــري ف ــي ب ـي ــان،
"ان ه ـن ــاك ج ـه ــات ت ـق ــوم ببعض
ال ـ ـم ـ ـمـ ــارسـ ــات ال ـس ـل ـب ـي ــة وغ ـي ــر
ال ـم ـق ـب ــول ــة ،م ـث ــل إغ ـ ـ ــاق ال ـط ــرق
والسيطرة على حركة المواطنين
والـ ـم ــركـ ـب ــات الـ ـع ــام ــة ،وت ــروي ــج
وت ـع ــاط ــي الـ ـمـ ـخ ــدرات ب ــال ـش ــارع
العام في استهداف واضح لعقول
الشباب".
وأش ـ ـ ــارت ال ـل ـج ـنــة إلـ ــى "ق ـي ــام
ب ـعــض ال ـش ـب ــاب ب ـم ـمــارســة دور
ال ـشــرطــة واألجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة في
تخط واضح للقوانين واللوائح"،
ف ــي إشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى ال ـش ـب ــان ال ــذي ــن
يفتشون المحتجين المشاركين
فــي االعـتـصــام أم ــام مـقــر الـقـيــادة
العامة للجيش وسط الخرطوم.
ودعت إلى "إزالة المتاريس من
الطرقات والفتح الفوري للممرات
ً
والـطــرق والمعابر ف ــورا ،لتسيير
حركة القطارات والنقل بأشكاله
المختلفة بالعاصمة والواليات،
م ــن أج ـ ــل إيـ ـص ــال االح ـت ـي ــاج ــات
الضرورية".

البرهان

اجتماع في القاهرة
اليوم لتفادي تعليق
عضوية الخرطوم
باالتحاد اإلفريقي

وتـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة عـقــب
ساعات من تنديد رئيس المجلس
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ال ـ ـفـ ــريـ ــق أول ركـ ــن
عبدالفتاح البرهان ،بـ "الظواهر
السلبية التي تنتهك هيبة الدولة
وتـســيء للمحتجين ،مثل إغــاق
الـ ـط ــرق والـ ـتـ ـع ــدي ع ـل ــى األف ـ ــراد
والتفتيش من دون سلطة مخولة".
م ــن نــاح ـي ـتــه ،أوضـ ــح الـنــاطــق
باسم المجلس االنتقالي ،الفريق
شمس الدين كباشي ،أن "المجلس
ي ــدرس المقترحات الـتــي تقدمت

متظاهرون يواصلون اعتصامهم أمام ّ
مقر القيادة العامة وسط الخرطوم أمس األول (رويترز)
ب ـه ــا الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وال ـت ــي
تتناول إجراءات الفترة االنتقالية
وتشكيل الحكومة والمؤسسات
في هذه الفترة".
وأكـ ـ ـ ــد أن "مـ ـفـ ـه ــوم اإلق ـ ـصـ ــاء
ً
الـسـيــاســي لـيــس واردا ألن ــه كــان
السمة البارزة في النظام القديم،
وأن اللقاء ات مع فئات المجتمع
ال ـ ـس ـ ــودان ـ ــي ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة م ـه ـمــة
ً
بالنسبة للمجلس" ،مـشـيــرا الى
أن ال ـم ـج ـل ــس ت ـس ـلــم  124رؤيـ ــة
لـلـمــرحـلــة الـمـقـبـلــة ،م ــن مختلف
القوى واألحزاب.

المعارضة تصعد
في المقابل ،صعدت المعارضة
المواجهة مع المجلس العسكري،
وش ـ ـ ـ ـ ّـددت ب ـع ــد إع ــان ـه ــا تـعـلـيــق
التفاوض مع المجلس العسكري
وعـ ــدم ال ـت ـعــامــل م ـع ــه ،ع ـلــى أنـهــا

سـتـعـتـمــد ع ـلــى شــرع ـيــة ال ـش ــارع
وس ـت ـع ـم ــل عـ ـل ــى إعـ ـ ـ ــان ه ـيــاكــل
ال ـس ـل ـطــة ف ــي م ـس ـتــوى الـمـجـلــس
ال ـ ـس ـ ـي ـ ــادي وم ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
وال ـب ــرل ـم ــان خـ ــال أي ـ ـ ــام ،م ــؤك ــدة
أنها لن تقبل بـ "سلطة انقالبية"،
ً
وبحكم عسكري ُيعد امتدادا لحكم
عسكري آخر.
وأكـ ـ ــدت قـ ــوى "إعـ ـ ــان الـحــريــة
والتغيير" في بيان نشره "تجمع
الـمـهـنـيـيــن ال ـســودان ـي ـيــن" ،مـســاء
أمس األول" ،استمرار االعتصامات
الجماهيرية الباسلة في العاصمة
القومية أمام القيادة العامة لقوات
شعبنا الـمـسـلـحــة ،وقـبــالــة مقار
حــامـيــاتـهــا ووح ــدات ـه ــا وغـيــرهــا
مــن ســاحــات االع ـت ـصــام فــي مــدن
األقــال ـيــم الـمـخـتـلـفــة ،م ــع تــواصــل
ً
كل أدوات النضال السلمي تباعا
لحين تحقيق أهداف إعالن الحرية
والتغيير".

أننا لم
وأضــاف البيان" :نؤكد ُ
ول ــن نـقـبــل أي تـمـثـيــل آخ ــر أعـلــن
ك ــامـ ـت ــداد ح ـك ــم ع ـس ـك ــري لـحـكــم
عسكري آخر ،وأننا لن نقبل بأي
تواصل للحرس الشمولي القديم.
وال تـفــاوض مــع سلطة انقالبية
تمثل النظام القديم الجديد".
ودعت "قوى الحرية والتغيير"،
إلى حشد موكب من المتظاهرين
ال ـي ــوم ،يـتـجــه نـحــو مـقــر الـقـيــادة
العامة للقوات المسلحة ،كما دعت
إل ــى "ح ـشــد م ـل ـيــونــي" ،الخميس
المقبل ،إلعالن أسماء المرشحين
لتولي السلطة المدنية االنتقالية
بكل الهياكل.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت "قـ ـ ـ ـ ــوى الـ ـح ــري ــة
وال ـت ـغ ـي ـي ــر" أن "الـ ـجـ ـه ــود ب ـشــأن
ت ـس ـم ـي ــة ال ـم ــرش ـح ـي ــن لـلـسـلـطــة
الـمــدنـيــة االنـتـقــالـيــة وص ـلــت إلــى
م ــراح ــل مـتـقــدمــة ،وسـيـتــم إع ــان
عضويتها خالل أيام".

وق ــال الـنــاطــق الــرسـمــي باسم
"تـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــع ال ـ ـم ـ ـه ـ ـن ـ ـي ـ ـيـ ــن" م ـح ـم ــد
عبدالعزيز في مؤتمر أمام مئات
اآلالف م ــن الـمـعـتـصـمـيــن ،أمــس
األول ،إن "التجمع قــرر التصعيد
مع المجلس العسكري باعتباره
امـتــدادا لنظام الرئيس المعزول
ع ـ ـمـ ــر الـ ـ ـبـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــر" .وش ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـلــى
"االس ـت ـمــرار فــي االع ـت ـصــام حتى
تـنـفـيــذ جـمـيــع مـطــالــب ال ـش ــارع"،
موضحا أن "إسـقــاط البشير أول
الـمـطــالــب ،ول ـكــن الـطــريــق مــا زال
طويال ،ويتضمن مطالب عديدة".

اجتماع القاهرة
في سياق آخر ،كشفت الخرطوم
عــن اجـتـمــاع إفــريـقــي سيعقد في
مـصــر ال ـي ــوم ،لـبـحــث الــوضــع في
السودان.
وك ــان االت ـح ــاد االفــري ـقــي منح

ً
"المجلس العكسري" مهلة  15يوما
لتسليم السلطة لمدنيين تحت
طائلة تعليق عضوية الخرطوم
في االتحاد.
وأم ــس األول ،كـشــف الـبــرهــان
ع ــن م ـ ـبـ ــادرة ت ـق ــوده ــا م ـص ــر مع
دول الجوار للحيلولة دون وضع
السودان في قوائم حظر االتحاد
اإلفريقي.
وقال في أول مقابلة تلفزيونية
م ـع ــه م ـن ــذ ت ـس ـل ـمــه ال ـس ـل ـط ــة ،إن
القارة اإلفريقية "تتفهم ما جرى
ف ــي ال ـ ـسـ ــودان ،وس ـي ـتــم الـتــوصــل
إلى حل شامل من خالل التعاون
المشترك" .وأشاد بالدور المصري
في هذا الخصوص ،كما أوضح أن
ً
السعودية تسعى أيـضــا لخروج
السودان بأقل خسائر من قانون
االت ـ ـحـ ــاد اإلف ــريـ ـق ــي الـ ـ ــذي يـمـنــع
االنقالبات.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

لبنان« :األسالك العسكرية» سبب خالف عون والحريري

•

بيروت  -ةديرجلا

•

ان ـف ـج ــر الـ ـخ ــاف ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،فـ ـج ــأة ،بـيــن
رئــاسـتــي الـجـمـهــوريــة ومـجـلــس ال ـ ــوزراء ،على
خـلـفـيــة إق ـ ــرار ال ـح ـكــومــة م ــوازن ــة عـ ــام ،2019
َ
وتحويلها للمجلس النيابي ،ولم يتوان رئيس
الجمهورية ميشال عون عن توجيه انتقادات
الذعة طالت رئيس الحكومة بشكل مباشر من
على منبر بكركي ،رغم عدم التسمية.
ومع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري،
أمــس ،من اجــازتــه القصيرة ،عــادت االتصاالت
من أجــل الــوصــول إلــى صيغة مــوازنــة تقشفية
خالل األيام المقبلة.

وكشفت مصادر متابعة أن "نقطة الخالف
تطال
الـجــوهــريــة ت ــدور ح ــول سـلــة اق ـتــراحــات ّ
المؤسسة العسكرية ،في إطــار خطة التقشف
واالس ـت ـع ــاض ــة ع ــن بـ ــدالت خ ــدم ــة يـتـقــاضــاهــا
العسكريون بمبدأ الساعات اإلضافية ،على غرار
الموظفين المدنيين".
وأضافت المصادر أن "الرئيس عون أبدى
ام ـت ـعــاضــه ال ـشــديــد م ــن ن ـتــائــج اج ـت ـمــاع بيت
الوسط ،الذي جمع أركــان السلطة وشـُـارك فيه
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ج ـب ــران ب ــاس ـي ــل ،وخ ـ ّـص ــص
الس ـت ـعــراض ب ـنــود ال ـم ــوازن ــة ،وف ــي طليعتها
الـتـفـتـيــش عــن تخفيض االن ـف ــاق عـبــر اقـتـطــاع
عطاءات األسالك العسكرية ،في حين باإلمكان

تأمين بدائل أخرى من دون استسهال الحلول
وتدفيع العسكريين من جيوبهم أكالف معالجة
االزم ــة االقتصادية ،األمــر الــذي دفعه لتوجيه
دعوة لعقد اجتماع اقتصادي فوري في قصر
بعبدا".
وتابعت" :سيستكمل مناقشة بنود الموازنة
ً
بعدما رفع عون السقف ،مما يستوجب تدخال
ً
مـنـتـظــرا م ــن جــانــب ال ـح ــري ــري ،وق ــد رش ــح من
أوساطه نيته التوجه لقصر بعبدا والتفتيش
عن مخارج تتيح االنتهاء من اقــرار الموازنة،
ً
وال ـتــي بــاتــت صــاعـقــا ي ـهــدد بــانـفـجــار الــوضــع
الداخلي ينبغي التعامل معه بحكمة ،لتمرير
المرحلة بأقل الخسائر المتاحة".

إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أكـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس حـ ـ ــزب "ال ـ ـق ـ ــوات
الـلـبـنــانـيــة" سـمـيــر جـعـجــع أن "وض ــع الـنـظــام
في سورية بعيد كل البعد عن إعادة تثبيته،
وعــن مــرحـلــة إع ــادة اإلع ـمــار ،ومــن ينتظر أن
ّ
يضمه النظام إلى مرحلة إعادة اإلعمار عليه
ً
أن ينتظر طويال وإلى األبد ،ألن األزمة ال تزال
في ذروتها ،رغم أن المرحلة العسكرية انتهت
ً
ن ـس ـب ـيــا ،ل ـكــن ال ـمــرح ـلــة الـسـيــاسـيــة مـسـتـمــرة
ً
وأصبحت أكثر تعقيدا مما كانت عليه".
وأعــرب جعجع عن اقتناعه بــأن "بقاء األسد
ً
باق اليوم ألن ال رؤية
في الحكم
ضئيل جدا ،وهو ٍ
ً
ّ
واضحة حاليا ،واألزمة السورية مجمدة" .ورأى
أن "وضــع النظام غير محدد المعالم في الوقت

الحاضر ،باعتبار أن القوى الفاعلة في سورية
هي إيــران ،وروسـيــا ،وأميركا وحلفاؤها ،وعلى
ضوء توازن هذه القوى فيما بينها يحدد وضعه".
وف ــي س ـيــاق مـنـفـصــل ،وص ــل الـمـسـتـشــار في
الــديــوان الملكي السعودي المشرف الـعــام على
"مركز الملك سلمان لإلغاثة واالعمال االنسانية"
عبدالله الربيعة ،الى بيروت ،أمس ،حيث استقبله
في صالون الشرف في المطار السفير السعودي
في لبنان وليد البخاري .واستهل الربيعة زيارته
بـلـقــاء ال ـحــريــري ،ثــم مفتي الـجـمـهــوريــة الشيخ
عبداللطيف دري ــان ورؤس ــاء الـطــوائــف ،على ان
ينتقل اليوم إلى البقاع في جولة ميدانية ويقوم
بتدشين عدد من المشاريع اإلنسانية.

بالغ ضد طنطاوي بتهمة التشكيك في نزاهة التصويت
•

القاهرة -حسن حافظ

ً
مصر أكثر ال ــدول العربية سكانا
ب ــات ــت ع ـلــى أع ـت ــاب ف ـصــل جــدي ــد من
ت ــاري ـخ ـه ــا ال ــدسـ ـت ــوري ع ـق ــب إع ــان
نتيجة االستفتاء ،الذي بات في حكم
الـمــؤكــد أن يــأتــي بـ ـ "ن ـعــم" كـبـيــرة قد
تصل إلــى  98فــي المئة مــن إجمالي
ال ـم ـصــوت ـيــن ،وسـتـفـتــح ال ـت ـعــديــات،
الـ ـت ــي يـ ـت ــم الـ ـعـ ـم ــل بـ ـه ــا فـ ـ ــور إعـ ــان
النتائج الباب أمام الرئيس عبدالفتاح
الـسـيـســي لـتـمــديــد ف ـتــرتــه الــرئــاسـيــة
الحالية سنتين اضافيتين لتنتهي
ً
ً
فــي  2024ب ــدال مــن  ،2022فـضــا عن
السماح له بفترة رئاسية استثنائية
مدة ست سنوات تنتهي في .2030
الـتـعــديــات ف ــور إق ــراره ــا ستطلق
االس ـت ـع ــدادات الـحـكــومـيــة والـحــزبـيــة
النتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة
الـثــانـيــة مــن ال ـبــرل ـمــان) ال ــذي أعــادتــه
التعديالت الــدسـتــوريــة للحياة بعد
إل ـ ـغـ ــاء ال ـم ـج ـل ــس ب ـم ـس ـم ــاه ال ـق ــدي ــم
(مجلس ال ـشــورى) عقب ث ــورة يناير
 ،2011ومن المتوقع إجراء انتخابات
الـ ـشـ ـي ــوخ بـ ـع ــد االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مـ ــن شـهــر
رمضان واستضافة مصر لكأس األمم
اإلفريقية يونيو المقبل ،وقبل نهاية
الـعــام الحالي ،ولرئيس الجمهورية

ً
تعيين ثلث األعـضــاء ( 60عضوا من
أصل .)180
انتخابات مجلس الشيوخ ستكون
م ـقــدمــة الن ـت ـخــابــات مـجـلــس ال ـنــواب
ف ــي  ،2020والـ ـت ــي س ـت ـتــم ف ــي ضــوء
التعديالت الجديدة التي قلصت عدد
النواب من نحو  600عضو إلى 450
ً
ً
عضوا ،فضال عن تخصيص "كوتا"
ل ـل ـمــرأة ت ـصــل إل ــى  25ف ــي ال ـم ـئــة من
إجمالي المقاعد ،مــع ضمان تمثيل
ج ـيــد ل ـل ـش ـبــاب وذوي االح ـت ـيــاجــات
الخاصة والعمال والفالحين.

أجواء هادئة
اليوم األخير الستفتاء المصريين
فــي ال ــداخ ــل ،أم ــس ،مــر ب ـهــدوء ودون
مـشــاكــل إذ ظ ـهــرت كـثــافــة تصويتية
فــي عــدة مناطق فــي القاهرة الكبرى
ً
خصوصا في المناطق الشعبية ،كذلك
في عدة محافظات ،في تحسن واضح
ل ـم ـع ــدالت ال ـت ـص ــوي ــت ع ــن ال ـيــوم ـيــن
األول ـ ـي ـ ــن ل ــاسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء ،وإن ج ـ ــاء ت
ً
المشاركة إجماال في حدود المتوسط،
ب ـح ـســب م ــا رص ـ ــدت "الـ ـج ــري ــدة" فــي
عدد من اللجان بمحافظتي القاهرة
والجيزة.
واسـ ـتـ ـم ــرت األجـ ـ ـ ــواء االح ـت ـفــال ـيــة

السعودية :اعتقال 13
إرهابيًا خططوا لهجمات

غداة إحباط هجوم على
مركز المباحث في الزلفي،
أعلنت السلطات األمنية
السعودية أمس ،اعتقال
ً
ً
 13عنصرا إرهابيا كانوا
يخططون لهجمات .وقال
الناطق الرسمي برئاسة أمن
الدولة ،إن "جهاتها المختصة
رصدت مؤشرات قادت إلى
كشف ترتيبات لتنفيذ أعمال
إجرامية الستهداف أمن البالد
ومقدراتها" .وأضاف أنه "على
إثر هذه المعلومات ،باشرت
الجهات المختصة برئاسة
أمن الدولة فجر االثنين
العملية األمنية االستباقية".
إلى ذلك ،كشف المتحدث باسم
أمن الدولة أن منفذي الهجوم
"اإلرهابي" في الزلفي سعوديو
الجنسية وينتمون إلى تنظيم
داعش .وأكد أن القوات األمنية
عثرت على أسلحة مختلفة
في المكان الذي خططوا فيه
للهجوم على المركز ،وهو
استراحة في منطقة قريبة.

ّ
حاكم دبي يحذر
إدارة «بريد اإلمارات»

حذر نائب رئيس دولة
اإلمارات حاكم دبي ،الشيخ
محمد بن راشد ،من حدوث
أي قصور في إدارة بريد
ً
اإلمارات ،مشيرا إلى أن
المقصرين لن يكون لهم مكان
للعمل معه .وكتب بن راشد
على "تويتر" أمس" :صورة
وصلتني عبر متسوق سري
لمستوى الخدمات في بريد
اإلمارات .ليس هذا مستوانا
وال خدماتنا ،ولن يكون
ضمن فريقي من يستمر في
تقديم هذا المستوى" .وتابع
نائب رئيس اإلمارات" :أرسلنا
فريقا للتحقق من مستوى
خدمات بريد اإلمارات في
أحد مراكزهم ،وعاد الفريق
بهذا التقرير".

زوار يعبرون «القائم»
للمرة األولى منذ 2014

كشف مصدر في حرس
الحدود العراقي ،أمس ،عن
عبور حافلتي زوار شيعة من
العراق إلى سورية ،عبر منفذ
القائم الحدودي الذي أغلق
منذ أن سيطر تنظيم داعش
على قضاء القائم العراقي
عام  .2014وقال المصدر
لقناة "روسيا اليوم" الروسية
الحكومية إن "حافلتي زوار
عراقيين متجهين إلى مرقد
ً
السيدة زينب في دمشق ،عبرا
ً
برا إلى األراضي السورية".

مصر تنهي «االستفتاء» وتترقب مرحلة ما بعد «التعديالت»
مـهـيـمـنــة عـلــى الـمـشـهــد ف ــي مختلف
الـ ـلـ ـج ــان مـ ــن ق ـب ــل أن ـ ـصـ ــار ال ــرئ ـي ــس
ً
ً
السيسي الذين يرون فيه بطال شعبيا
أنقذ البالد من السقوط في الفوضى،
وب ـ ـ ـ ــدأ خ ـ ـطـ ــة ت ـن ـم ـي ــة وم ـ ـشـ ــروعـ ــات
عمالقة سيكون لها مردود اقتصادي
ً
مستقبال ،وتــواصــل الــرقــص مــن قبل
ال ــرج ــال وال ـن ـس ــاء أم ـ ــام ال ـل ـج ــان في
ظاهرة انتخابية بدأت منذ استفتاء
دستور .2014
من جهته ،قال نائب رئيس الهيئة
الــوط ـن ـيــة لــان ـت ـخــابــات ،الـمـسـتـشــار
م ـح ـمــود ال ـش ــري ــف ،ف ــي تـصــريـحــات
إعالمية أمــس ،إن "عملية التصويت
على مستوى الجمهورية تم في يسر
ً
وسـهــولــة ودون ع ــوائ ــق" مـضـيـفــا أن
"االس ـت ـف ـتــاء خ ــرج ب ـص ــورة مـشــرفــة"،
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــالـ ـتـ ـص ــوي ــت فــي
ال ـخــارج ج ــاء ت مـشــاركــة المصريين
فــي الـسـعــوديــة وال ـكــويــت واإلم ـ ــارات
األكبر بين نحو  120دولة أجري بها
تصويت الخارج.
فــي سـيــاق قــريــب ،تـقــدم المحامي
المثير للجدل سمير صـبــري ،ببالغ
ع ــاج ــل ل ـل ـن ــائ ــب ال ـ ـعـ ــام ال ـم ـس ـت ـشــار
ن ـب ـيــل ص ـ ـ ــادق ،ون ـي ــاب ــة أمـ ــن ال ــدول ــة
العليا ،أمس ،ضد النائب البرلماني
المعارض أحمد طنطاوي ،للمطالبة

سلة أخبار

الجزائر :توقيف 5
مليارديرات بقضايا فساد

ً
مستقبال رئيس البرلمان القبرصي ديميترس سيلوريس في القاهرة أمس (رئاسة الجمهورية)
السيسي
برفع الحصانة البرلمانية عن األخير
والتحقيق معه في تصريحات له حول
ً
عملية اال سـتـفـتــاء تضمنت تشكيكا
في العملية التصويتية بالكامل وفي
نزاهتها ،وتعمد نشر أخبار كاذبة،
عبر الظهور على موقع تابع لجماعة
اإلخوان اإلرهابية (شبكة رصد).
وأشــار مقدم البالغ الــذي حصلت
"ال ـج ــري ــدة" عـلــى نـسـخــة مـنــه إل ــى أن
طـنـطــاوي استغل الـمــوقــع اإلخــوانــي
"الخسيس" من أجل إهانة المصريين
بالكامل ،واتهامهم في كرامتهم وفي
كبريائهم و ف ــي ع ــزة أنفسهم بأنهم

يتقاضون بــون وكرتونة للتصويت
بـنـعــم عـلــى الـتـعــديــات الــدسـتــوريــة،
بــل ت ـمــادى المبلغ ض ــده فــي التدني
إلى التشكيك في العملية التصويتية
بالكامل وفي نزاهتها".
وقال طنطاوي في فيديو بثه عبر
صـفـحـتــه الــرس ـم ـيــة ع ـلــى "فـيـسـبــوك"
أمس األول األحد ،إن على المصريين
ال ـ ـنـ ــزول فـ ــي ث ــال ــث أيـ ـ ــام ال ـت ـصــويــت
وال ـم ـش ــارك ــة ب ـ ـ "ال" ،ووص ـ ــف أجـ ــواء
االس ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــاء ب ـ ـ ـ "الـ ـمـ ـشـ ـه ــد الـ ـب ــائ ــس
ً
ج ــدا" ،عبر ش ــراء األص ــوات ب ـ "الـبــون
وال ـكــرتــونــة" ،وأن منطق التعديالت

يعود بمصر إلى العصور الوسطى.
ووضع طنطاوي نفسه في مواجهة
نيران أنصار الرئيس السيسي ،بعدما
ص ـ ــرح األس ـ ـبـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ،ب ــأن ــه ال
يحب الرئيس المصري وال يثق به،
ً
مـطــالـبــا الـمــواطـنـيــن بــالـمـشــاركــة في
االستفتاء والتصويت بـ "ال" ،ليتقدم
أحد المحامين بإنذار رسمي لرئيس
م ـج ـلــس ال ـب ــرل ـم ــان ع ـلــي ع ـبــدال ـعــال،
للمطالبة بإحالة طنطاوي إلى لجنة
ال ـق ـيــم ف ــي ال ـم ـج ـلــس لـلـتـحـقـيــق معه
بتهمة "الـتــواصــل مــع جـهــات تعادي
الدولة".

ذكر التلفزيون الجزائري،
أمس ،أنه تم توقيف خمسة
مليارديرات جزائريين في
إطار تحقيقات في قضايا
فساد .وأضاف أن الخمسة
هم يسعد ربراب الذي يعتبر
أغنى رجل أعمال في الجزائر
وأربعة أشقاء من عائلة
كونيناف التي يقال إنها
مقربة من الرئيس السابق
عبدالعزيز بوتفليقة.
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ً
سريالنكا :جماعة إسالمية مدعومة خارجيا نفذت الهجمات

ً
انفجار جديد أمام كنيسة وتفكيك عبوة ناسفة قرب المطار والعثور على  87صاعقا وتوقيف 24
فرضت السلطات السريالنكية
حال الطوارئ إثر اعتداءات
أحد الفصح ،التي أوقعت
ً
 290قتيال على األقل ،محملة
مسؤولية االعتداءات لجماعة
التوحيد الوطنية اإلسالمية
المحلية ،ومؤكدة أن األخيرة
تلقت مساعدة من «شبكة
دولية».

اإلرهاب
اإلسالمي
ّ
المتطرف
ً
يظل تهديدا
وعلينا البقاء
يقظين

بومبيو

ّ
حملت الحكومة السريالنكية،
أمــس ،جماعة التوحيد الوطنية
(ناشيونال ثوفيك جاماث) ،وهي
تنظيم إسالمي محلي ،مسؤولية
اعـ ـت ــداءات أح ــد الـفـصــح الــدامـيــة،
التي أوقعت نحو  300قتيل ،لكنها
أشــارت إلــى تلقي الجماعة دعما
من «شبكة دولية».
وق ــال الـنــاطــق بــاســم الحكومة
راج ـي ـثــا س ـيــارات ـنــي ،ف ــي مــؤتـمــر
أم ـ ــس ،إن «ج ـم ـيــع االن ـت ـحــاري ـيــن
السبعة مواطنون سريالنكيون،
لكننا ال نعتقد أن هذه الهجمات
نفذتها مجموعة من األشخاص
الموجودين في البالد ،إنما هناك
شبكة دولـيــة لــم يكن مــن الممكن
من دون مساعدتها أن تنجح مثل
هذه الهجمات» ،متابعا« :نحقق في
مسألة وجود دعم دولي لجماعة
التوحيد وصالتهم األخرى ،وكيف
ّ
ج ــن ــدوا ان ـت ـحــاري ـيــن ه ـنــا وكـيــف
صنعوا قنابل».
مـ ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،طـ ـل ــب رئ ـي ــس
سريالنكا مايثريباال سيريسينا
المساعدة الدولية لتتبع الروابط
الدولية لسلسلة تفجيرات األحد،
وأعلن أن اليوم سيكون يوم حداد
وطني.
وأفاد مصدر في الشرطة ،أمس،
بأن «جميع الموقوفين وعددهم 24
شخصا على خلفية االعـتــداءات،
ينتمون إلى جماعة متطرفة».
وأع ـ ـلـ ــن ال ــرئـ ـي ــس ف ـ ــرض ح ــال
الطوارئ في جميع أنحاء البالد،
وال ـت ــي دخ ـلــت حـيــز الـتـنـفـيــذ في
منتصف ليل االثنين.
وحسب وثائق استخباراتية،
ف ــإن قــائــد الـشــرطــة أص ــدر فــي 11
أب ــري ــل ت ـحــذيــرا يــؤكــد أن «وكــالــة
اسـتـخـبــارات أجنبية أف ــادت بــأن
جماعة التوحيد الوطنية تخطط
لشن هجمات على كنائس وعلى
مفوضية الهند العليا».

فقد الـمـلـيــارديــر الــدنـمــاركــي أنــدريــس
هــولــك 3 ،مــن أبنائه األربـعــة فــي هجمات
سريالنكا ،التي وقعت ،أمس األول.
ويمتلك هوك النصيب األكبر في ماركة
األزياء العالمية الشهيرة «أسوس» ،إضافة
إلى عدد من الماركات التجارية العالمية،
وتقدر ثروته بـ  7.9مليارات دوالر.

داود أوغلو ينتقد
«العدالة والتنمية»
ّ
سريالنكيون يهرعون خارج منازلهم بطلب من الشرطة قبل دقائق من انفجار سيارة مفخخة أمام كنيسة في كولومبو أمس
في السياق ،أعلن ،أمــس ،وزير
التكامل الوطني مانو غانيشان ان
إدارة التحقيقات الجنائية التابعة
لوزارته تحقق في تقارير عن «فشل
محتمل» من جانب االستخبارات
في منع هجمات األحد.
وكـ ـ ــان رئ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ران ـي ــل
وي ـكــرم ـس ـي ـنّــغ أع ـل ــن أن حـكــومــة
ب ـ ـ ـ ــاده «ت ـ ـلـ ــقـ ــت مـ ـعـ ـل ــوم ــات عــن
هجوم محتمل ،لكن لم يتم اتخاذ
االحتياطات الكافية لمنعه».

كـ ـم ــا ذك ـ ــر وزيـ ـ ـ ــر االت ـ ـص ـ ــاالت
هارين فرناندو أن «بعض ضباط
االس ـت ـخ ـبــارات كــانــوا عـلــى دراي ــة
بهذه األح ــداث ،وكــان هناك تأخر
في العمل ،والبد من اتخاذ إجراء
جاد لمعرفة أسباب هذا التجاهل».

 7انتحاريين
إلى ذلك ،قال الخبير في الطب
ال ـشــرعــي أريـ ــانـ ــادا ويـلـيــانـغــا إن

بالنسبة لكثير من السريالنكيين ،أعادت
هجمات الفصح إلى األذهــان ذكريات أليمة
لنزاع استمر ثالثة عقود ،وأودى بحياة 100
ألف شخص .وفي سنوات ذلك النزاع ،كانت
الهجمات بالقنابل أمرا مألوفا.
وفي العاصمة كولومبو ،قال عامل النظافة
ماالثي ويكراما ،أمس ،إنه يشعر بقلق خالل
قيامه بعمله ،مضيفا« :نخشى اآلن حتى

لمس أكياس بالستيكية للنفايات .سلسلة
التفجيرات تعيد إلى األذهان ذكريات الوقت
الـ ــذي كـنــا فـيــه ن ـخــاف الـتـنـقــل ف ــي حــافــات
أو ق ـط ــارات بـسـبــب ع ـب ــوات نــاس ـفــة» .وذك ــر
الموظف في إحــدى الشركات« ،نحن شعب
مقاوم .شهدنا الكثير من أعمال العنف خالل
الحرب األهلية .للعالم الخارجي قد يبدو ذلك
أمرا كبيرا لكن بالنسبة لنا الحياة مستمرة».

سبعة انتحاريين نفذوا الهجمات
الست المتزامنة ،التي استهدفت
ثالث كنائس وثالثة فنادق داخل
وحول العاصمة كولومبو.
وأض ــاف ويليانغا أن تحليل
جـثــث المهاجمين ،الـتــي جمعت
مـ ـ ــن مـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـ ـه ـ ـج ـ ـمـ ــات ،ي ـف ـيــد
ب ــأن ال ـه ـج ـمــات ك ــان ــت تـفـجـيــرات
انـتـحــاريــة ،مبينا أن انتحاريين
اث ـن ـيــن ك ــان ــا وراء تـفـجـيــر فـنــدق
«شانغري-ال».
وكشفت المعلومات أن مفجرا
واح ــدا هــاجــم فندقي «سينامون
غراند» ،و«كينغسبري» ،وكنيسة
ال ـقــديــس أن ـتــونــي ف ــي كــولــومـبــو،
وكـنـيـســة س ــان سـيـبــاسـتـيــان في
مدينة نيغومبو ،وكنيسة زيون
في مدينة باتيكالوا.
وال ي ــزال تفجيران ،وقـعــا بعد
س ــاع ــات ف ــي دار ضـيــافــة ومـكــان
ق ــري ــب مـ ــن جـ ـس ــر فـ ــي ض ــواح ــي
كــولــومـبــو ،قـيــد التحقيق .وفجر
أش ـ ـخ ـ ــاص م ـ ـنـ ــزال ق ـ ـ ــرب م ــواق ــع
االنفجار ،ما أدى إلى مقتل ثالثة
من رجال الشرطة.

وأس ـفــرت الـهـجـمــات عــن مقتل
 290شـخـصــا وإص ــاب ــة أك ـثــر من
 500آخرين.

انفجار وصواعق
وأمس ،وقع انفجار في سيارة
ف ـ ــان ق ـ ــرب ك ـن ـي ـســة اسـت ـهــدفـتـهــا
تفجيرات أمس األول ،أثناء محاولة
وح ـ ــدة م ـفــرق ـعــات تــاب ـعــة ل ـقــوات
المهام الخاصة والقوات الجوية
إبطال مفعول القنبلة.
وق ـب ــل س ــاع ــات م ــن االن ـف ـجــار،
أعلنت الشرطة أنها فككت عبوة
ناسفة يــدويــة منزلية الصنع تم
العثور عليها قرب مطار كولومبو
الدولي ،كما أكدت العثور على 87
صاعق قنابل في محطة «باستيان
مــاهــاواتــا بــرايـفــت» فــي العاصمة
كولومبو.

واشنطن
وفـ ـ ــي واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ،أكـ ـ ــد وزي ـ ــر
الخارجية األميركي مايك بومبيو،

(رويترز)

أمس األول ،وجود «عدة أميركيين»
بـ ـي ــن ق ـت ـل ــى س ـل ـس ـل ــة ت ـف ـج ـي ــرات
سريالنكا ،لكنه لم يحدد العدد،
م ــؤك ــدا أن حـكــومــة بـ ــاده وع ــدت
سريالنكا بالمساعدة في تقديم
الجناة إلى المساءلة .واعتبر خالل
مــؤتـمــر صـحــافــي عـقــده أم ــس ،أن
«المعركة ضد اإلرهــاب اإلسالمي
المتطرف الــذي ضــرب سريالنكا
ً
هي أيضا معركة أميركا» ،مضيفا
ً
أن ذل ــك «اإلره ـ ـ ــاب يـظــل ت ـهــديــدا،
وعلينا أن نبقى يقظين».
بدورها ،أفادت وزارة الخارجية
األميركية ،بأن «جماعات إرهابية
ت ـ ــواص ـ ــل ال ـت ـخ ـط ـي ــط ل ـه ـج ـمــات
محتملة في سريالنكا» ،مضيفة
أن «إرهابيين قد يشنون هجمات
من دون سابق إنــذار يذكر أو من
دون إنذار على اإلطالق».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن «م ـ ـ ــن بـيــن
األهداف المحتملة أماكن سياحية
ومـحـطــات وســائــل النقل ومــراكــز
تـجــاريــة وف ـن ــادق وأم ــاك ــن عـبــادة
ومطارات ومناطق عامة أخرى».
(عواصم  -وكاالت)

روحاني وخان يتفقان على تشكيل قوة حدودية مشتركة
أعلنت طهران ،أمس ،تشكيل «قوة تدخل سريع
مـشـتــركــة» عـلــى ال ـحــدود بـيــن إي ــران وباكستان
مكلفة حراسة الحدود بين البلدين.
وأعلن الرئيس اإليراني حسن روحاني قرار
تشكيل القوة في ختام لقاء مع رئيس الــوزراء
الباكستاني عمران خــان ،بعدما تبادل البلدان
االتـهــامــات ب ـ «إي ــواء إرهابيين» نـفــذوا هجمات
على أراضي الدولة األخرى .ولم ترد أي تفاصيل
ملموسة بعد حول مهام هذه القوة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح خ ـ ـ ـ ـ ــان ،خ ـ ـ ـ ــال مـ ــؤت ـ ـمـ ــر م ـش ـت ــرك
م ــع روح ـ ــان ـ ــي ،أن ه ـي ـئ ـتــي األرك ـ ـ ـ ــان اإلي ــران ـي ــة
والباكستانية «ستبحثان سبل التعاون» حول
الـمـســائــل األمـنـيــة الـمـشـتــركــة ،مضيفا« :آم ــل أن
يؤدي ذلك إلى إحالل الثقة بيننا».
على صعيد منفصل ،صرح سكرتير «مجلس

تشخيص» مصلحة النظام فــي إي ــران ،محسن
رضائي ،بأن المرشد األعلى علي خامنئي دعا
أعضاء المجلس المخول بالفصل في الخالفات
بين البرلمان ومجلس «صيانة الدستور» إلى
«تغيير في هيكل ومضمون» المجلس.
وفـ ــي م ـع ــرض إش ــارت ــه إلـ ــى فـلـسـفــة تشكيل
ال ـمــؤس ـســات اإلس ــام ـي ــة ،ق ــال رض ــائ ــي« :ل ــو أن
المؤسسات التقليدية كانت تستطيع إدارة البالد،
لما كــانــت هـنــاك حــاجــة الــى تشكيل مؤسسات
ثورية».
من جهة أخــرى ،أعلن وزيــر العلوم اإليراني،
مـنـصــور غــامــي ،أن ــه خ ــال ال ـعــام الـمــاضــي ،تم
إغالق  50جامعة ومؤسسة للتعليم العالي في
ال ـب ــاد ،مــوضـحــا أن سـبــب اإلغـ ــاق «انـخـفــاض
مستويات التعليم» في المراكز.

يـشــار إل ــى أن ه ـنــاك ،أكـثــر مــن  2850جامعة
ً
ومــؤسـســة للتعليم الـعــالــي ،تنشط حــالـيــا ،في
إيران.
ُ
ً
ووفقا لوزير العلوم ،تظهر البحوث العلمية،
أن إيران ال تحتاج إلى هذا العدد من الجامعات
ً
ومؤسسات التعليم العالي ،مضيفا أنه «ينبغي
إصالح وضع التعليم العالي في البالد».
إلى ذلك ،وبعد أسبوعين من تصنيف الواليات
الـمـتـحــدة «ال ـح ــرس الـ ـث ــوري» اإلي ــران ــي منظمة
إرهابية ،أفاد ثالثة مسؤولين أميركيين حاليين
وثالثة سابقين بأن واشنطن منحت استثناءات
لـحـكــومــات وشــركــات ومـنـظـمــات غـيــر حكومية
ً
أجـنـبـيــة كــي ال تـتـعــرض تـلــك الـجـهــات تلقائيا
لعقوبات بسبب التعامل مع «الحرس اإليراني».
وستتيح اإلعفاءات لمؤسسات أجنبية لديها

تعامالت في إيران ،حيث يمثل «الحرس الثوري»
قوة اقتصادية كبرى ،ومنظمات إنسانية تعمل
في مناطق مثل شمال سورية والعراق واليمن
أن تمارس مهامها دون خوف من الوقوع بشكل
تلقائي تحت طــائــل القوانين األميركية بشأن
التعامل مع منظمة إرهابية أجنبية.
وتسبب القرار في إثارة حالة من البلبلة بين
المسؤولين األميركيين الذين لم تكن لديهم ،في
ب ــادئ األم ــر ،أي إرشـ ــادات بـشــأن كيفية العمل،
وبشأن ما إذا كان ال يزال مسموحا لهم بالتعامل
مع ممثلين لـ «الحرس الثوري» بعد القرار غير
المسبوق إلدارة الرئيس دونالد ترامب بتصنيف
كيان يتبع حكومة أجنبية ذات سيادة على أنه
منظمة إرهابية.
وت ـع ـنــي االس ـت ـث ـن ــاءات ال ـت ــي مـنـحـهــا وزي ــر

الـخــارجـيــة األمـيــركــي مــايــك بومبيو وشرحها
متحدث باسم الخارجية أن المسؤولين من دول
مثل ال ـعــراق ،الــذيــن قــد تـكــون لهم تعامالت مع
«الحرس الثوري» ،لن يكونوا عرضة بالضرورة
ل ـل ـحــرمــان م ــن ال ـح ـصــول ع ـلــى ت ــأش ـي ــرات سفر
أميركية.
وأش ــار مساعد ب ـ «الكونغرس» إلــى أن إدارة
تــرامــب تــرغــب فــي التلميح بأنها تضغط على
إيـ ــران بــاس ـت ـهــداف «الـ ـح ــرس» ،لـكـنـهــا ال تعطل
دبلوماسية حلفاء واشنطن.
وقال طالبا عدم نشر اسمه «أشعر أن اإلدارة
األميركية تتطلع إلى تنبيه مفاجئ ال الى تغيير
في السياسة .إنهم ال يتطلعون بالضرورة إلى
معاقبة أي فرد .إنهم يتطلعون إلى إثارة خوف
(طهران  -أ ف ب ،د ب أ ،رويترز)
الناس».

أول رئيس يهودي ألوكرانيا
يتعهد بإنهاء «حرب الدونباس»
تـ ـعـ ـه ــد الـ ـمـ ـمـ ـث ــل الـ ـك ــومـ ـي ــدي
فولوديمير زيلينسكي ،الذي فاز
باكتساح فــي ال ــدورة الثانية من
االنتخابات الرئاسية األوكرانية
التي جــرت أمــس األول بحصوله
ً
على ثالثة أرباع األصوات تقريبا
( ،)%73بـحــل ال ـن ــزاع فــي منطقة
دونباس شرق البالد ،حيث تقيم
أغلبية من الناطقين بالروسية.
ً
وق ــال زيلينسكي ( 41عــامــا)،
ال ــذي أصـبــح أول رئـيــس يـهــودي
ألوك ــرانـ ـي ــا ،إنـ ــه سـيـعـيــد إط ــاق
«عملية مينسك» التي تنص على
وق ــف إلطـ ــاق ال ـن ــار بـيــن ال ـقــوات
الحكومية وال ـقــوات االنفصالية
الموالية لموسكو.
وشدد هذا الرجل ،الذي ال يملك
خـبــرة سياسية ســابـقــة ،عـلــى أن
«المهمة رقم واحد» إلدارته ستكمن
في «إعادة كل المعتقلين واألسرى
األوكرانيين».
وأظ ـهــرت النتائج أن الرئيس
المنتخب المرشح عن حزب «خادم
الشعب» حديث التأسيس يتصدر
فــي كــل المناطق األوكــرانـيــة على
الرئيس المنتهية واليـتــه بيترو
بــوروشـيـنـكــو ،باستثناء منطقة
لفوف ،المعقل التاريخي لليمين
المتطرف.
وأق ــر بوروشينكو بالهزيمة،

لكنه حذر من وقــوع أوكرانيا في
ً
فـلــك الـسـيـطــرة الــروسـيــة م ـجــددا،
ً
معربا عــن اعـتـقــاده بــأن موسكو
ستكون سعيدة بانتخاب رئيس
«جديد عديم الخبرة».
ولعب زيلينسكي دور البطولة
فـ ــي م ـس ـل ـســل «خ ـ ـ ـ ــادم ال ـش ـع ــب»،
الــذي جسد فيه شخصية أستاذ
بمدرسة أصبح رئيسا ألوكرانيا
بعدما اكتسب شعبية عبر وسائل
التواصل االجتماعي باحتجاجه
ضد الفساد.
وبدأت أوكرانيا صفحة جديدة
غير مسبوقة من تاريخها ال يعرف
ما إذا ستتيح انطالقة جديدة ،أو
ستكون قفزة خطيرة في المجهول.
ويعتبر العديد مــن الناخبين
فــي الــوقــت الـحــاضــر أن الــرئـيــس
السادس واألصغر سنا ألوكرانيا
المستقلة يــوفــر فــرصــة النطالقة
جديدة حول العديد من المسائل
المثيرة للتوتر واالستياء ،وهو
يحظى بــدعــم ســاحــق ،وقــد تلقى
التهاني مــن ق ــادة العالم بأسره،
بما في ذلك اتصاالن هاتفيان من
الرئيسين األميركي دونالد ترامب
والفرنسي إيمانويل ماكرون.
لكن من دون أن يقدم برنامجا
محددا يذهب أبعد من عزمه على
«كسر النظام» بدون أن يحيد عن

بريطانيا :اعتقال 963
بـ «احتجاجات المناخ»

أعلنت الشرطة البريطانية،
ان مجموع من اعتقلتهم في
احتجاجات مكافحة التغير
المناخي المتواصلة في لندن
منذ االثنين الماضي ،ارتفع
الى  963شخصا .وتسببت
االحتجاجات التي شارك فيها
آالف من المتظاهرين على مدار
أسبوع كامل في تأثر حركة
المرور بشكل كبير بكبرى
شوارع العاصمة فضال عن
تعطل النقل العام .وتطالب
المنظمات المتحالفة تحت مظلة
«ايكستنشن روبيليون» الحكومة
بإعالن حال طوارئ بيئية
وخفض االنبعاثات المسببة
لظاهرة االحتباس الحراري إلى
الصفر بحلول عام .2025

ذكريات الحرب األهلية تحضر

ملياردير دنماركي
يفقد  3أبناء

سلة أخبار

الخط الموالي للغرب الذي اتخذته
البالد عــام  ،2014وبــدون غالبية
نيابية ،فإن المستقبل يبدو صعبا
ّ
سينصب رسميا
للرئيس ال ــذي
بحلول مطلع يونيو.
وتـ ـب ــدو ال ـت ـح ــدي ــات ف ــي وج ــه
الرئيس المنتخب هائلة ،بحجم
اآلمال التي حملته إلى السلطة.
فعلى الساحة الداخلية ،يتحتم
عليه أن يثبت قــدرتــه على جمع
فريق من حوله واتخاذ مبادرات
بدون غالبية برلمانية ،وفي وقت
أثــار ترشحه ريبة ،بل عــداء ،قسم
كبير من الطبقة السياسية التي
تعهد بالتصدي لها .ولن تجرى
االنـتـخــابــات التشريعية قبل 27
أكتوبر ،مما ينذر بمرحلة جديدة
من الصراعات السياسية.
واعتبر «الكرملين» أن الوقت ال
يــزال «مبكرا جــدا» لتحديد ما اذا
كان يمكن القيام «بعمل مشترك»
مع زيلينسكي.
وأم ـ ـ ــس ،ه ـنــأ ك ـب ــار م ـســؤولــي
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي زيـلـيـنـسـكــي،
فــي وق ــت أش ــاد رئ ـيــس المجلس
األوروبــي دونالد توسك ورئيس
الـ ـمـ ـف ــوضـ ـي ــة األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة جـ ــان
ك ـلــود يــونـكــر بـ ــ«الـتـمـســك الـقــوي
بالديمقراطية ودولة القانون».
وأك ـ ـ ـ ــد تـ ــوسـ ــك ويـ ــون ـ ـكـ ــر ،فــي

ّ
وجه أحمد داود أوغلو ،رئيس
وزراء تركيا السابق الذي كان
حليفا مقربا للرئيس رجب
طيب إردوغان ،انتقادات حادة
الى «حزب العدالة والتنمية»
الحاكم امس ،وألقى باللوم
في أداء الحزب الضعيف في
االنتخابات المحلية الشهر
الماضي على تغيير السياسات
والتحالف مع القوميين .وفي
أول انتقاد علني شديد يوجهه
داود أوغلو إلردوغان منذ
ترك منصبه قبل ثالثة أعوام،
ندد رئيس الوزراء السابق
بسياسات الحزب االقتصادية
والقيود التي يفرضها على
وسائل اإلعالم والضرر الذي
قال إنه لحق بالفصل بين
السلطات ،وبالمؤسسات.
وداود أوغلو عضو في «العدالة
والتنمية» ويتمتع بمكانة
بارزة فيه ،وتولى رئاسة
الحكومة بين  2014و2016
قبل أن تدب الخالفات بينه
وبين إردوغان .وخسر «العدالة
والتنمية» السيطرة على أنقرة
وإسطنبول في انتخابات 31
مارس .وذكر داود أوغلو في
بيان مكتوب من  15صفحة:
«تظهر نتائج االنتخابات أن
سياسات التحالف أضرت
بحزبنا سواء على مستوى
األصوات أو كيان الحزب».

واشنطن تستنكر استئناف
«طالبان» هجوم الربيع

استنكر وزير الخارجية
األميركي مايك بومبيو اعالن
حركة «طالبان» استئناف
هجمات تشنها في افغانستان
في هذا الوقت من كل عام تحت
شعار «هجوم الربيع» .وأكد
بومبيو خالل اتصال هاتفي مع
الرئيس األفغاني أشرف غني
«تضامن الواليات المتحدة
مع مساعي الشعب األفغاني
للتوصل إلى اتفاق سالم شامل
ينهي المعاناة والدمار».

نيجيريا :مقتل عاملة
إغاثة بريطانية بهجوم

رس ـ ــال ـ ــة مـ ـشـ ـت ــرك ــة ،أن ب ــإم ـك ــان
الــرئـيــس الـجــديــد «االعـتـمــاد على
دعــم االتـحــاد األوروب ــي المستمر
وال ـ ـثـ ــابـ ــت لـ ـسـ ـي ــاس ــة أوكـ ــران ـ ـيـ ــا
واستقاللها وسالمة أراضيها».
وشـ ـ ـ ـ ــددا عـ ـل ــى دع ـ ــم االت ـ ـحـ ــاد
للرئيس الجديد «في إصالحاته»،
ال سيما في قطاع الطاقة ومكافحة
الفساد.
وفي موسكو ،قال رئيس الوزراء
الــروســي دمـيـتــري مــدفـيــديــف ،إن
نتائج االنتخابات «تظهر حاجة

واضـ ـح ــة ل ـم ـقــاربــة ج ــدي ــدة لحل
ً
مـشـكــات أوك ــران ـي ــا» ،مـعـتـبــرا أن
هـنــاك فــرصــة لتحسين العالقات
بين البلدين ،لكنه أكــد أنــه «ليس
لديه أوهام» في هذا الشأن.
وك ـ ـتـ ــب« :ال شـ ــك أن ال ــرئ ـي ــس
الجديد للدولة سيستخدم نفس
ال ـخ ـط ــاب ت ـج ــاه روسـ ـي ــا ك ــال ــذي
استخدمه في حملته» .وزيلينسكي
مؤيد للغرب والنضمام كييف إلى
حلف «ناتو» واالتحاد األوروبي.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدثـ ــة ب ــاس ــم

«ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة» الـ ــروس ـ ـيـ ــة م ــاري ــا
زاخاروفا ،في بيان ،إن «أوكرانيا
تستطيع أن تجري عملية إعــادة
ض ـبــط ،لـيــس عـبــر نـقــل الـسـيــولــة
ال ـن ـقــديــة م ــن ج ـيــوب مـعـيـنــة إلــى
أخرى ،ولكن عملية ضبط حقيقية
تستند إل ــى االعـ ـت ــراف ب ـضــرورة
وح ــدة الـشـعــب ،ليس عبر الـقــوة،
بـ ــل مـ ــن خ ـ ــال ت ـط ــوي ــر األجـ ـن ــدة
الوطنية».
وال ـ ـع ـ ــاق ـ ــات بـ ـي ــن أوكـ ــران ـ ـيـ ــا
وروس ـيــا مـتــوتــرة مـنــذ انتفاضة

في  2014أطاحت الرئيس الموالي
للكرملين ،وعقبها قامت موسكو
بضم شبه جزيرة القرم ،واندلعت
ح ــرب فــي دون ـب ــاس ش ــرق الـبــاد
مع انفصاليين موالين لروسيا،
أوقـعــت نحو  13ألــف قتيل خالل
خمس سنوات.
وأدت هــذه األزم ــة إلــى تأجيج
التوتر الكبير القائم حاليا بين
روس ـ ـيـ ــا والـ ـ ـغ ـ ــرب وس ـ ــط ت ـب ــادل
العقوبات بين الطرفين.
(كييف  -وكاالت)

قتلت عاملة إغاثة بريطانية
ومرافقها النيجيري ،وخطف
أربعة نيجيريين آخرين،
ّ
في هجوم مسلح استهدف
فندقهم في شمال نيجيريا.
ّ
المتحدث
وقال ياكوبو سابو،
باسم حكومة والية كادونا
ّ ّ
للصحافيين ،إن مسلحين
هاجموا فندق «كاجورو كاسل
ريزورت» شرق مدينة كادونا،
وحاولوا دخوله ،لكنهم
فشلوا ،فأطلقوا النار من فوق
ّ
تل مشرف على الفندق ،مما
أسفر عن مقتل عاملة اإلغاثة
البريطانية فاي موني التي
تعمل لحساب منظمة «ميرسي
كوربس» اإلنسانية الدولية،
ومرافقها النيجيري.
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أكد الرئيس األميركي دونالد ترامب ،أمــس ،أن الكونغرس ال يمكنه
ً
عزله ،مضيفا في تغريدة على "تويتر"" :فقط ،في حال ارتكاب جرائم وجنح
خطيرة ،يمكن أن يؤدي ذلك إلى المساءلة".
وتابع ترامب "لم تكن هناك أي جرائم من جانبي (ال تواطؤ وال عرقلة)،
ً
لذا ال يمكن إقالتي" ،الفتا إلى أن "الديمقراطيين متهمون بارتكاب الجرائم،
وليس رئيسكم الجمهوري! لقد انقلب السحر على الساحر في النهاية".
وأمس األول ّ
غرد ترامب" :هل تصدقون أنني تعرضت ألسوأ مالحقة
سياسية في تاريخ أميركا ،بينما الطرف اآلخر هو الذي قام بالتضليل
ً
وارتكاب الجرم وتجسس على حملتي؟" ،مضيفا" :كيف ُيعزل جمهوري
بسبب جريمة ارتكبها ديمقراطيون؟".
وبقي الديمقراطيون األميركيون منقسمين حول المخاطر السياسية

ةديرجلا
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دوليات

إلى مجلس الشيوخ محاكمته لتبرئته أو إقالته ،لكن األغلبية في مجلس
الشيوخ جمهورية .واعترف شيف بأنه "من المؤكد أن إجــراءات اإلقالة
ستفشل إذا واصــل الحزب الجمهوري تغليب الحزب على البالد ودعم
الرئيس أيا كان تقصيره األخالقي وعدم نزاهته" .ويتساءل العديد من
الديمقراطيين عن جدوى إغراق البالد في معركة خاسرة سلفا ،قبل أقل
من سنتين من االنتخابات الرئاسية المقبلة.
حتى اليوم ،تبدو إليزابيث وارن ،عضو مجلس الشيوخ والمرشحة
لالنتخابات التمهيدية لــاقـتــراع الــرئــاســي ،الشخصية الديمقراطية
الرئيسية التي دعت إلى إطالق هذه اإلجراءات .وواحد فقط من المرشحين
الديمقراطيين الـ 17اآلخرين دعا إلى ذلك أيضا ،هو جوليان كاسترو.
وصرح السناتور كوري بوكر مثال ، ،أمس األول ،بأن الوقت لم يحن

ّ
وأنه يريد أوال االستماع إلى إفادة مولر في الكونغرس .وتجنب آخرون
الموضوع .ويشكل تقرير مولر وثيقة استثنائية وضعت بعد أكثر من
 2800طلب قضائي لوثائق ،وأكثر من  500مذكرة تفتيش ونحو 500
شاهد أدلوا بإفاداتهم ،بينهم عدد كبير من المحيطين بترامب .واكتفى
الرئيس بالرد كتابيا على أسئلة المحققين.
وتساءل رودي جولياني ،محامي ترامب الشخصي ،في تصريحات
لشبكة "فوكس نيوز" بعدما ظهر في عدد من البرامج السياسية ،أمس
ً
األول ،ليتحدث عن االنتصار في هذه القضية "هل أصبح مولر إلها؟".
وشــن جــولـيــانــي ،هجوما قــويــا على تقرير مــولــر معتبرا أنــه مليء
باالفتراءات واألكاذيب.
(واشنطن ـ ـ أ ف ب)

إلجراءات عزل ترامب بتهمة عرقلة عمل القضاء ،الجنحة التي يؤكدون أن
تقرير المدعي الخاص روبرت مولر أثبت حدوثها.
لكن مع اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية في  2020التي يأملون الفوز
فيهاّ ،
يشدد الجمهوريون لرص الصفوف ،على أن مولر لم يوص بمالحقات
جزائية ضد ترامب ويحاولون طي صفحة التحقيق الروسي.
وقــال آدم شيف ،رئيس لجنة االستخبارات في مجلس النواب الذي
يسيطر الديمقراطيون عليها منذ يناير إنه "قرار صعب جدا".
من جهته ،صرح جيري نادلر ،رئيس اللجنة القضائية التي قد تكلف
إطالق اإلجراءات لشبكة  ،،NBCأمس األول" ،قد نذهب إلى هذا الحد وقد
ال نذهب ،يجب تقييم كل األدلة أوال" .ووفق الدستور ،تبدأ إجراءات العزل
في مجلس النواب .فيمكن للنواب التصويت على اتهام الرئيس ،ثم يعود

دلبلا
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رﻳﺎﺿﺔ

ﺻﺮاع اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻳﺘﺠﺪد ﻋﻠﻰ أﻏﻠﻰ اﻟﻜﺆوس

ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ وأﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﺳﺘﺎد ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٧.٠٠ﻣﻦ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﺄس
ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻳﺴﺪل ﺑﻬﺎ اﻟﺴﺘﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﺟﺂت.
ﺗـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮف أﺳ ـ ـ ــﺮة ﻛ ــﺮة
اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم ﺑـ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر ﺳ ـﻤــﻮ
أﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻛ ـ ـ ــﺄس اﻷﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ ،اﻟ ـ ــﺬي
ﻳ ـﺠ ـﻤــﻊ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
واﻟـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ــﺎدﺳـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ
اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـﺴ ــﺎء
اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﺟﺎﺑﺮ
اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.
ﻣﺒﺎراة اﻟﻴﻮم ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓــﺎﺋــﺰ أو ﺧــﺎﺳــﺮ ،ﻓﺎﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻓ ــﺎﺋ ــﺰون ﺑ ـﺸــﺮف ﻣﺼﺎﻓﺤﺔ
ﺳ ـﻤــﻮ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮ ،ﺑ ـﻌــﺪ اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء
اﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎء ،وﻫـ ــﻮ ﻋ ـﻴ ــﺪ رﻳ ــﺎﺿ ــﻲ
ﻳـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻈ ــﺮه اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ ﻓ ـ ــﻲ ﻛــﻞ
ﻣﻮﺳﻢ.
وﻳ ــﺪﺧ ــﻞ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣـ ـﺒ ــﺎراة
اﻟﻴﻮم ﻣﺘﻮﺟﺎ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ  ١٣ﻣﺮة،
 ،٢٠١٨-٢٠١٧ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن
ﻛ ـ ـ ـ ــﺎن آﺧـ ــﺮﻫـ ــﺎ ﻣــﻮﺳــﻢ ٢٠١٨-٢٠١٧
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻘﺐ آﺧﺮ  ٣ﻧﺴﺦ ،ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﻌﺪ
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ) ١٦ﻣﺮة( ،ﻛﺎن
آﺧﺮﻫﺎ ﻣﻮﺳﻢ .٢٠١٥ -٢٠١٤

ﻣﺒﺎراة اﻟﻴﻮم ﻫﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻘﻴﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮﻳﻦ،
ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻘﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوري ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ ،ﻓﺎز اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓــﻲ اﻟــﺬﻫــﺎب ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫــﺪف ﻣــﻦ دون رد ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺣﺴﻢ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻘﺎء اﻹﻳﺎب ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻟﻬﺪف ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻓﺎز اﻷﺑﻴﺾ ﺑﻬﺪف ﻣﻦ دون رد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس
ﺳﻤﻮ وﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓــﻮز اﻷﺻـﻔــﺮ ﻓــﻲ ﻟﻘﺎء
اﻟﺴﻮﺑﺮ ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺪف ،وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻗﻮة وﺷﺮاﺳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻟﻴﺲ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺎري ﻓﺤﺴﺐ ،إﻧﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺳﻢ
اﻟﻌﺸﺮة اﻷﺧﻴﺮة.

اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﺗﺄﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺪور اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﺑﻌﺪ أن
اﺟﺘﺎز ﻋﻘﺒﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ دور اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮز
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮﻛﻼت اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ،٢-٣ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء
اﻟﻮﻗﺘﻴﻦ اﻷﺻﻠﻲ واﻹﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل  ،١-١ﻋﻠﻤﺎ
ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺣﺎﻣﻞ
اﻟﻠﻘﺐ ،ﺛﻢ اﻛﺘﺴﺢ ﻓﻲ اﻟﺪور ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺮﻗﺎن
-٥ﺻﻔﺮ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ،ﺗﺄﻫﻞ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻓــﻮزه ﻓــﻲ اﻟ ــﺪور اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺼﺮ -١ﺻﻔﺮ ،وﻓﻲ دور اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻇﻤﺔ

ﺑ ــﺮﻛ ــﻼت اﻟـﺘــﺮﺟـﻴــﺢ  ،٤-٥ﺑـﻌــﺪ اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء اﻟــﻮﻗـﺘـﻴــﻦ
اﻷﺻﻠﻲ واﻹﺿﺎﻓﻲ ﺑﻬﺪف ﻟﻤﺜﻠﻪ ،ﺛﻢ ﺗﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ
ﺧﻴﻄﺎن ﻓﻲ اﻟﺪور ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ -٢ﺻﻔﺮ.

ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺣﻤﺰة ﻟﺤﻤﺮ ،واﻹﻳـﻔــﻮاري
ﺟ ـﻤ ـﻌ ــﺔ ﺳ ـﻌ ـﻴ ــﺪ ،واﻟـ ـﻤـ ـﺨـ ـﻀ ــﺮم ﺣ ـﺴ ـﻴ ــﻦ ﺣ ــﺎﻛ ــﻢ،
وﻳﻌﻘﻮب اﻟﻄﺮاروة ،واﻟﻤﺘﺄﻟﻖ ﻓﻴﺼﻞ زاﻳﺪ اﻟﺬي
ﻳﻌﺪ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺮاﺑﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وﻳﻔﺘﻘﺪ
اﻷﺑﻴﺾ ﺟﻬﻮد ﻃﻼل ﻓﻀﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﺪاﻋﻲ اﻹﺻﺎﺑﺔ.

وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ ،أن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺴﺎط اﻷﺧﻀﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ،ﻟﻨﻴﻞ ﻟﻘﺐ
أﻏﻠﻰ اﻟﻜﺆوس ،وﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﺧﺎرج اﻟﺨﻄﻮط ﺑﻴﻦ
ﻣﺪرب اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ وﻣﺪرب اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
اﻟ ــﺮوﻣ ــﺎﻧ ــﻲ إﻳ ـ ــﻮان ﻣ ــﺎرﻳ ــﻦ أﻗـ ــﻞ اﺷ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻻ ،ﻓـﻔــﻲ
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺗﺒﺪو ﺑﺼﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ
أداء اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا.

اﻟﻔﻮز ﻳﺮﻓﻊ أﺳﻬﻢ ﻣﺎرﻳﻦ

ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ

اﻟﻠﻘﺐ ﻳﺨﻠﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻳﺪرك ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ أن اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ اﻟﻠﻴﻠﺔ
ﺳﻴﺨﻠﺪ اﺳﻤﻪ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻟﻮا
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻪ ﺣﻘﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻷﻟ ـﻘــﺎب ﻟــﻸﺑـﻴــﺾ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗــﻮﻟـﻴــﻪ اﻟﻤﻬﻤﺔ
ﻛ ـﻤ ــﺪرب ﻣـﻨـﻘــﺬ ،ﺑـﻌــﺪ إﻗ ــﺎﻟ ــﺔ ﻋ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟـﻤــﺪرﺑـﻴــﻦ
اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ.
وﻳﻤﺘﻠﻚ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷوراق اﻟﺮاﺑﺤﺔ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ :اﻷوراق ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ
أﻛﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ،
أن اﻷوراق ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰه
ﻃﻮال اﻟﻤﺒﺎراة ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﻐﻠﺒﺔ.
وﻗ ــﺎل ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ ،ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ،
إن اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻠﻘﺐ ﺗﺒﺪو ﺻﻌﺒﺔ،
ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻗﻮي ،ﻛﻤﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺣﺼﺪ اﻟﻠﻘﺐ .وأﺿﺎف أن اﻟﺜﻘﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻓــﻲ ﻻﻋـﺒــﻲ "اﻷﺑ ـﻴــﺾ" وﻗــﺪرﺗـﻬــﻢ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة.
وﻛﺸﻒ ﻣﺪرب اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻓ ــﻲ ﺻ ـﻔ ــﻮف ﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ــﻪ ،اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪادا ﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ
"اﻷﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ" ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن ﺻـ ـﻔ ــﻮف "اﻷﺑـ ـﻴ ــﺾ"
ﻻ ﺗـﻌــﺎﻧــﻲ أي ﻏ ـﻴــﺎﺑــﺎت أو إﺻ ــﺎﺑ ــﺎت ﻣــﺆﺛــﺮة،
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻃﻼل اﻟﻔﺎﺿﻞ.

ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻓــﺈن اﻳ ــﻮان ﻣــﺎرﻳــﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ أن
اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻗــﺎب ﻗﻮﺳﻴﻦ أو أدﻧﻰ
ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻣﻊ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﻧﻘﺎذ اﻟﻤﻮﺳﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮز ﺑﺄﻏﻠﻰ
اﻟـﻜــﺆوس ﺑﻌﺪ ﺧـﺴــﺎرة ﻛــﺄس ﺳﻤﻮ وﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ،
وﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﻘﺐ اﻟﺪوري.
وﻳﻌﻮل ﻣﺎرﻳﻦ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﻻﻋﺒﻴﻪ أﻣﺜﺎل ﺑﺪر
اﻟ ـﻤ ـﻄــﻮع ،وأﺣ ـﻤــﺪ اﻟـﻈـﻔـﻴــﺮي ،وﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ ﻣ ــﺎوي،
واﻟـ ـﺤ ــﺎرس ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟ ــﺮﺷ ـﻴ ــﺪي ،وﻳ ــﻮﺳ ــﻒ ﻧــﺎﺻــﺮ،
واﻷﺧﻴﺮ ﻳﻌﺪ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺮاﺑﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ
ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻟﻘﻪ اﻟــﻼﻓــﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻣــﻊ اﻷﺻ ـﻔــﺮ ،وإﺣ ــﺮاز
أﻫـ ـ ــﺪاف ﻣ ــﺆﺛ ــﺮة ،وﻟ ـﻌ ــﻞ دﺧ ـ ــﻮل اﻷﺻـ ـﻔ ــﺮ اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء
ﺑﺼﻔﻮف ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﺑﺚ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ.

ﻣﺎرﻳﻦ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء

وأﻋـ ــﺮب ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ ﻋــﻦ أﻣـﻨـﻴــﺎﺗــﻪ ،أن ﺗﺨﺮج
اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺤﻀﻮر وﺗﺸﺮﻳﻒ ﺳﻤﻮ
أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻛــﺪ ﻻﻋــﺐ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻜﺮة
اﻟـﻘــﺪم ﻓﻬﺪ اﻟـﻬــﺎﺟــﺮي اﻧــﻪ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻣــﻊ زﻣﻼﺋﻪ
اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ إﻟ ــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧ ـﺠــﺎز ﻏـﻴــﺮ ﻣﺴﺒﻮق
ﺑﺎﻟﻔﻮز ﺑﻜﺄس ﺳﻤﻮ اﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﻗــﺎل اﻟـﻬــﺎﺟــﺮي ،ﻓــﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ،
إن "اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺎﺋﺰ ﺑﻨﻴﻞ ﺷﺮف ﻣﺼﺎﻓﺤﺔ ﺳﻤﻮ
أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد" ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ أﻣﻠﻪ أن ﺗﺨﺮج اﻟﻤﺒﺎراة
ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺤﻀﻮره ،وأن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻆ ﺣﻠﻴﻒ
اﻷﺑﻴﺾ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻠﻘﺐ.
وأﺿﺎف أن اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻰ اﻓﻀﻞ ﺣﺎل ،وأن اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺎزم ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻠﻘﺐ اﻟﻐﺎﻟﻲ ،وﺿﻤﻪ إﻟﻰ ﺧﺰاﺋﻦ اﻷﺑﻴﺾ.
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ

ﺷــﺪد ﻣــﺪرب اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ،اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ إﻳــﻮان ﻣﺎرﻳﻦ،
ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﺑﺘﻌﺎد ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻋﻦ
ارﺗﻜﺎب اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي
إﻟ ــﻰ إﻫـ ــﺪاء أي ﻓــﺮﺻــﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ
اﻟـﻤـﻨــﺎﻓــﺲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟـﻘــﺐ ﻛــﺄس
اﻷﻣﻴﺮ.
وﻗـ ــﺎل ﻣ ــﺎرﻳ ــﻦ ،ﻓ ــﻲ اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ
اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﺎﻓـ ــﻲ ،إن اﻻﻧ ـ ـﻀ ـ ـﺒـ ــﺎط
واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ارﺗﻜﺎب
اﻷﺧ ـ ـﻄـ ــﺎء ﺿـ ــﺮورﻳـ ــﺔ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ
اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺐ ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟـ ــﻰ أن ﻗـ ــﺮاء ة
اﻟـ ـﺨـ ـﺼ ــﻢ ﺑـ ـ ـﺼ ـ ــﻮرة ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﺤــﺔ
ﺿ ـﻤــﻦ اﻟ ـﻌ ــﻮاﻣ ــﻞ اﻟ ـﻤ ــﺆﺛ ــﺮة ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
وأ ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن ا ﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﻈ ـ ــﻮظ
ﻣ ـﺘ ـﺴ ــﺎوﻳ ــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓـﻴـﻤــﺎ
ﻳﺨﺺ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﻘﺐ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ،
ﻣـ ــﺆﻛـ ــﺪا أﻧـ ـ ــﻪ ﻻ أﻓ ـﻀ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟ ـﻘ ــﺎدﺳ ـﻴ ــﺔ ،ﻋ ـﻄ ـﻔــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﻓـﺘــﺮة

اﻟـ ــﺮاﺣـ ــﺔ اﻷﻃ ـ ـ ــﻮل اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺣـﺼــﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﺐ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
ﻓﻲ ﻛﺄس اﻻﺗﺤﺎد اﻵﺳﻴﻮي.
وﻋ ــﻦ أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺣ ـﺼــﺪ اﻟـﻠـﻘــﺐ،
ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮاره ﻣﻊ "اﻷﺻﻔﺮ"
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،ﻗ ــﺎل إﻧــﻪ
ﻳﺤﺘﺮم ﺗﻌﺎﻗﺪه ﻣــﻊ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ،
ﻛﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال ﺳﺎرﻳﺎ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ
ﻟﻢ ﻳﻨﺎﻗﺶ أﻣﺮ اﻟﺒﻘﺎء أو اﻟﺮﺣﻴﻞ،
اﻧﺘﻈﺎرا ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛﺪ ﻣﺤﺘﺮف ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﻨﻴﺠﻴﺮي
إﻳـﺒــﺎﺑــﻮي ﺑﻜﺮ أن ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺟﺎﻫﺰ
ﺗ ـﻤــﺎﻣــﺎ ﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس اﻷﻣﻴﺮ.
وﻗﺎل إﻳﺒﺎﺑﻮي ،ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﻲ ،إن اﻟـﻤـﺒــﺎرﻳــﺎت ﻣﻊ
ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ داﺋـﻤــﺎ ﻣــﺎ ﺗﻜﻮن
ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺪﻳﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن
اﻟﻌﺰم ﻣﻌﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻠﻘﺐ اﻟﻤﻬﻢ.

ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻤﺒﺎراة
٧:٠٠م
أرﻗﺎم
ﻳﺘﺼﺪر اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻔﺮق اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻛﺄس ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﺑـ  ١٦ﻟﻘﺒﺎ ،ﻳﻠﻴﻪ اﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺑـ  ١٥ﻟﻘﺒﺎ ،ﺛﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑـ  ١٣ﻟﻘﺒﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﻘﻖ
ﻛﺎﻇﻤﺔ  ٧أﻟﻘﺎب ،وﻳﺘﺴﺎوى اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻴﺮﻣﻮك ﻓﻲ
ﻋﺪد اﻷﻟﻘﺎب ،وﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻘﺒﺎن ،أﻣﺎ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ
ﻓﺤﻘﻖ اﻟﻠﻘﺐ ﻣﺮة واﺣﺪة.
ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻴﻮم ﻫﻮ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓــﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،وﻧﺠﺢ اﻷﺻـﻔــﺮ ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز
ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ -٢٠٠٩
 ٢٠١٠ﺑﺮﻛﻼت اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ  ،،١-٤ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻮﻗﺘﻴﻦ
اﻷﺻـﻠــﻲ واﻹﺿــﺎﻓــﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل ﺻﻔﺮ -ﺻﻔﺮ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺣﻘﻖ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻔﻮز ﻓﻲ  ٣ﻣﻮاﺟﻬﺎت ،ﻛﺎن
آﺧﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ  ٢٠١٤ -٢٠١٣ﺑﺮﻛﻼت اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
أﻳﻀﺎ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ،،٣-٤ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻮﻗﺘﻴﻦ اﻷﺻﻠﻲ
واﻹﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل ﺑﻬﺪف ﻟﻤﺜﻠﻪ.
وﻧﺠﺢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻲ ﺣﺼﺪ اﻟﻠﻘﺐ ﺛﻼث
ﻣــﺮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻓــﻲ ﻣﻮﺳﻢ  ،٢٠١٦-٢٠١٥و-٢٠١٦
-٢٠١٦
 ،٢٠١٧و ،،٢٠١٨-٢٠١٧وﻛـ ــﺎن اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﻗ ــﺪ ﺣﻘﻖ
اﻹﻧﺠﺎز ذاﺗــﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺳﻢ  ،١٩٧٦-١٩٧٥و-١٩٧٦
-١٩٧٦
 ،١٩٧٧و ١٩٧٨-١٩٧٧ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻞ ،ﻟــﻢ ﻳﺤﻘﻖ
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ.

اﻟﻜﺄس اﻟﺠﺪﻳﺪة ُﺻﻨﻌﺖ ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻛﺸﻒ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة د .ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻦ اﻟﻜﺄس اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪه ﻇﻬﺮ أﻣﺲ ﺑﻤﻘﺮ اﻻﺗﺤﺎد ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﻜﺄس ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ً
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﺑﺎح اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ،واﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﺆﺧﺮا
ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ.
وﻟﻔﺖ ﺧﻠﻴﻞ إﻟﻰ أن ﻃﻮل اﻟﻜﺄس ﻳﺒﻠﻎ  55ﺳﻢ ،وﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺨﺎﻟﺺ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.

ﻟﻤﺴﻪ ﻣﻤﻨﻮع!
ﻛﺎن ﺟﻠﻴﺎ ﺣﺮص َ
ﻣﺪرﺑﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﻼﻣﺴﺔ ﻛﺄس
اﻷﻣﻴﺮ ،ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ،ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم.
وﻳﺒﺪو أن ﻣﺪرب اﻷﺻﻔﺮ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ اﻳﻮان ﻣﺎرﻳﻦ ﻳﺪرك ﻋﺎدة ﻣﺪرب
اﻷﺑﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﻴﺎل ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻪ ﺑﻌﺪ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻟﺤﻤﻞ اﻟﻜﺄس واﻟﺘﻘﺎط ﺻﻮرة ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ ،إﻻ أن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
رﻓــﺾ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟــﺪﻋــﻮة ،ﻣــﺆﻛــﺪا أﻧــﻪ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺣﺘﻰ ﻳـﻘــﻮم ﺑﺮﻓﻌﻪ ﻋﻘﺐ
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﻤﻌﻬﻤﺎ ،ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻴﺤﺼﺪ
اﻟﻤﺒﺎراة ّ
اﻟـﻠـﻘــﺐ .وﺣ ــﺬر ﻣ ــﺪرب اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻻﻋــﺐ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻓﻬﺪ اﻟـﻬــﺎﺟــﺮي ﻣﻦ
ﻣﻼﻣﺴﺔ ﻛﺄس اﻷﻣﻴﺮ ،إﻻ أن اﻷﺧﻴﺮ ﻗﺎم ﺑﺤﻤﻞ اﻟﻜﺄس أﻣﺎم ﻋﺪﺳﺎت
ً
اﻟﻤﺼﻮرﻳﻦ ،ﻟﻴﻜﻮن أول اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺣﻤﻼ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.

ﻃﺎﻗﻢ إﻳﻄﺎﻟﻲ
ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻛﺸﻒ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﻠﻴﻞ ﻋــﻦ ﻃﺎﻗﻢ اﻟﺤﻜﺎم اﻟــﺬي ﺳﻴﺪﻳﺮ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎراة اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻜ ــﺄس اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮ،
واﻟﻤﻘﺮرة اﻟﻴﻮم ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ.
وﻗ ــﺎل ﺧﻠﻴﻞ ،ﻓــﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ،
إن اﻹﻳـ ـﻄ ــﺎﻟ ــﻲ ﻣ ـﻴ ـﺸ ـﻴــﻞ ﻓ ـ ــﺎب ﺳـﻴـﻘــﻮد
اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة ﻛ ـﺤ ـﻜــﻢ ﺳ ــﺎﺣ ــﺔ ،ﻳ ـﻌ ــﺎوﻧ ــﻪ 4
ﺣﻜﺎم ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ،ﻫــﻢ :ﻣــﺎورو
ﺗﻮﻧﻮﻟﻴﻨﻲ ﻛﻤﺴﺎﻋﺪ أول ،وإﻳﻠﻴﻨﻴﺘﻮ دي
ﺛﺎن ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻮﻟﻰ
ﻟﻴﺒﻴﺮاﺗﻮري ﻛﺤﻜﻢ ٍ
ﻣ ــﺎرﻛ ــﻮ دي ﺑـﻴـﻠــﻮ وﺟ ـﻴــﺎﻧــﻮﻟ ـﻜــﺎ ﻓــﻮﺗــﻮ
ﱠ
ﺳﺘﻄﺒﻖ
ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ا ﻟـﻔـﻴــﺪ ﻳــﻮ ،ا ﻟـﺘــﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة.
وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أن  3ﺣﻜﺎم ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺳﻴﺘﻮاﺟﺪون ﺿﻤﻦ اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻲ،
ﺣـﻴــﺚ ﺳﻴﺘﻮﻟﻰ ﻃ ــﻼل اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻣﻬﻤﺔ
اﻟـﺤـﻜــﻢ اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ،ﻓـﻴـﻤــﺎ ﺳـﻴـﻜــﻮن ﻫــﺎﺷــﻢ
اﻹﺑ ـ ــﺮاﻫـ ـ ـﻴ ـ ــﻢ وﻋ ـ ـﻠـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺰر ﺣ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﻦ
إﺿﺎﻓﻴﻴﻦ.

دلبلا
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ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺮم ﻳﺨﻄﻒ »ذﻫﺒﻴﺔ آﺳﻴﺎ«
 ٤٠٠ﻣﺘﺮ وﻳﺘﺄﻫﻞ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻧﺠﺢ اﻟ ـﻌــﺪاء ﻳــﻮﺳــﻒ ﻛ ــﺮم ،أﻣ ــﺲ ،ﻓــﻲ ﺧﻄﻒ
ذﻫ ـﺒ ـﻴــﺔ ﺳ ـﺒ ــﺎق  400ﻣ ـﺘــﺮ ﻋ ـ ــﺪوا ﻓ ــﻲ اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ
اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى اﻟـ 23ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ ،وﻛﺎن
ﻛ ــﺮم ﻗ ــﺪ ﺗــﺄﻫــﻞ ﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﻷﻟ ـﻌ ــﺎب اﻟـﻘــﻮى
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ أول أﻣﺲ ﻓﻲ اﻟﺪور ﻧﺼﻒ
اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋــﻲ زﻣ ـﻨــﺎ ﺷـﺨـﺼـﻴــﺎ ﻗـ ــﺪره  45ﺛــﺎﻧ ـﻴــﺔ و4
أﺟــﺰاء ﻣﻦ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺑﻠﻮﻏﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟﺬي أﻗﻴﻢ أﻣﺲ.
ّ
وﺗﻤﻜﻦ اﻟﻌﺪاء إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻈﻔﻴﺮي ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻫﻞ
اﻳـﻀــﺎ ﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺳـﺒــﺎق  800ﻣﺘﺮ ﻋ ــﺪوا ،ﺑﻌﺪ أن
ﺗـﺼــﺪر اﻟـﺴـﺒــﺎق ﻓــﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ ﺑــﺎﻟــﺪور ﻧﺼﻒ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﻮاﻋﺪ ﻓﻮاز
اﻟ ـﻔ ــﺮﺣ ــﺎن ﻣ ــﻦ ﺑ ـﻠ ــﻮغ اﻟ ـﺴ ـﺒــﺎق اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋــﻲ ﻟﻨﻔﺲ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﺣﻄﻢ رﻗﻤﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ.
وﻗــﺎل أﻣﻴﻦ ﺳــﺮ اﺗـﺤــﺎد أﻟـﻌــﺎب اﻟـﻘــﻮى ،ﺳﻴﺎر
اﻟﻌﻨﺰي ،ﻋﻘﺐ ﺧﺘﺎم ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻴﻮم اﻷول
ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ ،إن اﻹﻧ ـ ـﺠـ ــﺎزات اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ
ﺗــﻮاﺻـﻠــﺖ ﻋﻠﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻵﺳ ـﻴ ــﻮﻳ ــﺔ ،ﻓـﻌـﻠــﻰ اﻟـﺼـﻌـﻴــﺪ
اﻹداري ﻓﺎز رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻷﻟ ـﻌــﺎب اﻟـﻘــﻮى
ﻣﺤﻤﺪ ﺧـﻠـﻔــﺎن ﺑﻤﻨﺼﺐ
ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد
اﻵﺳﻴﻮي ،وﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻲ ﻛ ـ ـ ّـﺮم اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد
اﻵﺳ ـﻴ ــﻮي اﻟ ـﻤــﺪرب

اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺤﻮاﺟﺰ واﻟﺴﺮﻋﺔ ﺑﺪر
دﺷﺘﻲ ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﺪرب ﻓﻲ آﺳﻴﺎ )ﻣﺪرب اﻟﻌﺎم(.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ
أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺒﻖ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ
 1000رﻳﺎﺿﻲ ﻣﻦ  43دوﻟــﺔ ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻘﻄﺮي اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻵﺳـﻴــﻮﻳــﺔ ﻷﻟـﻌــﺎب اﻟﻘﻮى
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻮﻣــﻲ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ اﻧـﻄـﻠـﻘــﺖ اﻷﺣـ ــﺪ وﺗـﺴـﺘـﻤــﺮ 4
أﻳــﺎم ،ﺗﺸﻬﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ  700ﻻﻋﺐ وﻻﻋﺒﺔ ،وأﻛﺜﺮ
ﻣــﻦ  400ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ واﻹدارﻳ ـﻴــﻦ
ﻳﻤﺜﻠﻮن  43دوﻟﺔ.
)ﻛﻮﻧﺎ(

اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻛﺎﻇﻤﺔ واﻟﺠﻬﺮاء
إﻟﻰ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس اﻟﻄﺎﺋﺮة
●

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻧـﺠــﺢ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ﻓــﻲ اﻟ ـﺘــﺄﻫــﻞ إﻟ ــﻰ ﻧـﺼــﻒ ﻧـﻬــﺎﺋــﻲ ﻛــﺄس
اﻻﺗـﺤــﺎد ﻟﻠﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة ،ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ
ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺷﻮاط ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻻ ﺷﻲء ،ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ
أﻣــﺲ اﻷول ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻐﺎﻧﻢ ﺑـﻨــﺎدي ﻛﺎﻇﻤﺔ ،ﺿﻤﻦ
دور اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺷﻮاط ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
.25-21 ،25-14 ،25-16
وﻓﻲ ﻣﺒﺎراة أﺧﺮى ﺟﺮت أﻣﺲ اﻷول ،ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ذاﺗﻬﺎ،
ﻓﺎز ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﺑﺮﻗﺎن ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺷﻮاط ﻧﻈﻴﻔﺔ ،ﺑﻮاﻗﻊ:
 ،25-14 ،25-16 ،25-10ﻛﻤﺎ ﺗﻐﻠﺐ اﻟﺠﻬﺮاء ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺷﻮاط ﻟﺸﻮط واﺣﺪ ،وﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺷﻮاط ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
.25-19 ،25-19 ،19-25 ،25-15
وﺑـﻬــﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓــﻲ ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،اﻷﺣــﺪ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ )ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ( ،اﻟــﺬي ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺷﻮاط ﻟﺸﻮط واﺣﺪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ
ﻛﺎﻇﻤﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻌﺐ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺮاء ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ.

ّ
»اﻟﺒﺤﺮي« ﻛﺮم اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﺎق اﻟﺰوارق
اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
اﻟﺠﻮي ﻋﺒﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺼﻐﻴﺮة
ذات اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ )اﻟﺪرون(
ﻋﻠﻰ  ١٠ﻣﺘﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻬﻮاة

اﻟﻐﺎﻧﻢ واﻟﻔﻮدري واﻟﻔﺎرﺳﻲ واﻟﻘﺒﻨﺪي وأﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ واﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺮﻣﻴﻦ
اﺣﺘﻔﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺰوارق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ و"اﻟﻮﻳﻚ
ﺑــﻮرد" ،ﻓﻲ اﻟﻨﺎدي اﻟﺒﺤﺮي ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ أﻋﻀﺎء
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻟﺴﺒﺎق
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺰوارق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ
 ،2019اﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم
وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ
اﻟﺠﺒﺮي ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد  3ﺟــﻮﻻت ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
اﻟ ـﺠ ــﻮي ،وإﻋ ـ ــﻼن اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺰﻳــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ
وﺗﻜﺮﻳﻤﻬﻢ.
وأﻗـ ـﻴ ــﻢ ﺣ ـﻔ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻜ ــﺮﻳ ــﻢ ﺑ ـﺤ ـﻀ ــﻮر ﻧــﺎﺋــﺐ
رﺋﻴﺲ اﻟﻨﺎدي م .أﺣﻤﺪ اﻟﻐﺎﻧﻢ ،وأﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ

ﻧﺠﺢ ﻓﺮﻳﻖ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﺮﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛــﺄس اﻻﺗـﺤــﺎد ﻟﻜﺮة اﻟـﻴــﺪ ،ﺑـﻔــﻮزه ﻋﻠﻰ
ﺑ ــﺮﻗ ــﺎن ﺑـﻨـﺘـﻴـﺠــﺔ  ،١٨-٢٤ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة اﻟـﺘــﻲ
ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ أﻣ ــﺲ ،ﻋﻠﻰ ﺻــﺎﻟــﺔ ﻧ ــﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺪور
اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﺟﺎءت اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻗﻮﻳﺔ وﺑﺄﻓﻀﻠﻴﺔ
ﻃـﻔـﻴـﻔــﺔ ﻟ ـﺒ ــﺮﻗ ــﺎن ،ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ اﻋ ـﺘ ـﻤــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ دﻓــﺎﻋــﻪ
اﻟﻤﺘﻘﺪم رﺟﻞ ﻟﺮﺟﻞ ،وﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ ﺗﺄﻟﻖ ﺣﺎرﺳﻪ
ﻓﻬﺪ ﻛﺮم ﻓﻲ اﻟﺬود ﻋﻦ ﻣﺮﻣﺎه ،وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺠﻮم
اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ ﻋﺒﺮ ﻣﺸﺎري اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻟﻴﺘﻘﺪم  ٤-٧ﻓﻲ
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻮط.
ﺑ ـﻌــﺪﻫــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺎد ﻛــﺎﻇ ـﻤــﺔ اﺗ ــﺰاﻧ ــﻪ ﺳــﺮﻳـﻌــﺎ،
وﻧﺠﺢ ﻓﻲ إدراك اﻟﺘﻌﺎدل ،ﺑﻔﻀﻞ دﻓﺎﻋﻪ اﻟﺼﻠﺐ
وﺑﺮاﻋﺔ ﺣﺎرﺳﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻈﻔﻴﺮي ﻓﻲ ﻏﻠﻖ
ﻣﺮﻣﺎه ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺼﻮﻳﺒﺎت اﻟﻤﺘﺄﻟﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﻷﻣـﻴــﺮ ،ﻟﻴﻨﻬﻲ اﻟـﺸــﻮط اﻷول ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﺑﻔﺎرق
ﻫﺪف .١١-١٢
وﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸ ــﻮط اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،واﺻـ ــﻞ اﻟـﺒــﺮﺗـﻘــﺎﻟــﻲ
اﻧـﺘـﻔــﺎﺿـﺘــﻪ ،وﻓ ــﺮض ﺳـﻴـﻄــﺮﺗــﻪ اﻟـﻜــﺎﻣـﻠــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﻠﻌﺐ ،ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺄﻟﻖ ﺣﺎرﺳﻪ اﻟﻈﻔﻴﺮي

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة ﻛﺎﻇﻤﺔ وﺑﺮﻗﺎن )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﻮرج رﺟﻲ(
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺬود ﻋ ــﻦ ﻣ ــﺮﻣ ــﺎه واﻟ ـﻬ ـﺠ ــﻮم اﻟ ـﺨــﺎﻃــﻒ،
واﻻﺳ ـﺘ ـﻐ ــﻼل اﻷﻣ ـﺜ ــﻞ ﻷﺧ ـﻄ ــﺎء ﻻﻋ ـﺒــﻲ ﺑــﺮﻗــﺎن،
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻖ اﻟﻬﺠﻮﻣﻲ ،ﻟﻴﻨﻬﻲ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ
اﻟﺸﻮط واﻟﻤﺒﺎراة ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ.
وﺗﻘﺎم اﻟﻴﻮم ﻣﺒﺎراﺗﺎن ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دور

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت "اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي" ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺘﻘﻲ
ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎء ﺧﻴﻄﺎن ﻣﻊ اﻟﻴﺮﻣﻮك ﺿﻤﻦ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ،وﻓــﻲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻨﺼﻒ
ﻣـﺴــﺎء ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟـﺠـﻬــﺮاء ﻣــﻊ اﻟـﺸـﺒــﺎب ،وﺗﺠﺮى
اﻟﻤﺒﺎراﺗﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﺪوري أﺑﻄﺎل آﺳﻴﺎ
ﻳﺘﻄﻠﻊ اﻟـﻌـﻴــﻦ اﻹﻣ ــﺎراﺗ ــﻲ إﻟــﻰ
ﻓﻮزه اﻷول وﺗﺠﺎوز أﺳﻮأ ﺑﺪاﻳﺔ
ﻟﻪ ﻣﻨﺬ  ٢٠١١ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ
اﻟﺪﺣﻴﻞ اﻟﻘﻄﺮي ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﻫﺰاع
ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺿﻤﻦ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ
دور اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ دوري
أﺑﻄﺎل آﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم.
وﻳﻤﻠﻚ اﻟﻌﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ
ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎدل ﺧ ــﺎرج
ارﺿﻪ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻹﻳﺮاﻧﻲ ١-١
واﻟــﺪﺣـﻴــﻞ  ،٢-٢ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺜﺮه اﻣــﺎم
ﺿﻴﻔﻪ اﻟﻬﻼل اﻟﺴﻌﻮدي ﺻﻔﺮ١-
ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ.
ورﻏﻢ اﻧﻪ ﺳﻴﺨﻮض ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ
ﻣﻦ اﺻﻞ ﺛﻼث ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ارﺿﻪ
)ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﺪﺣﻴﻞ واﻻﺳﺘﻘﻼل
ﻓ ــﻲ ﻣـﻠـﻌـﺒــﻪ وﻳ ـﺤ ــﻞ ﺿ ـﻴ ـﻔــﺎ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻬﻼل( ،اﻻ ان وﺿﻊ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻔﻨﻲ
ﻻ ﻳـﺒـﻌــﺚ ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﻃ ـﻤ ـﺌ ـﻨــﺎن ﺑﻌﺪ
اﻟ ـﻨ ـﺘــﺎﺋــﺞ اﻟـﺴـﻠـﺒـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ــﺪوري

اﻟ ـﻌــﺎم ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟ ـﻔ ــﻮدري ،وأﻣ ـﻴــﻦ اﻟـﺴــﺮ اﻟـﻌــﺎم
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﻔــﺎرﺳــﻲ ،ورﺋـﻴــﺲ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺮاث اﻟﺒﺤﺮي ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺒﻨﺪي ،ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم ﻣﺤﻤﻮد أﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ،
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ واﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻞ.
وأﺷـ ـ ــﺮف ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮارب اﻟ ـﺴــﺮﻳ ـﻌــﺔ و"اﻟـ ــﻮﻳـ ــﻚ ﺑـ ـ ــﻮرد" ﻋﻠﻲ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ،وﺗــﻢ ﺗــﻮزﻳــﻊ اﻟ ــﺪروع واﻟﺸﻬﺎدات
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﻔﻰ ﺑﻬﻢ ،وأﻋﻠﻨﺖ أﺳﻤﺎء اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺠﻮي ﻋﺒﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات
اﻟﺼﻐﻴﺮة ذات اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋــﻦ ﺑﻌﺪ )اﻟ ــﺪرون(،

اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ ﻳﻘﺼﻲ ﺑﺮﻗﺎن ﻣﻦ »ﻛﺄس اﻟﻴﺪ«

اﻟﻌﻴﻦ ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﺪﺣﻴﻞ واﻟﻬﻼل ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻘﻼل
اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺘﻲ أدت اﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻌﻪ
ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ.
واﺳـ ـﺘـ ـﺒـ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎز اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻲ
ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺪرب اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﺧﻮان
ﻛﺎرﻟﻮس ﻏﺎرﻳﺪو ﺧﻤﺴﺔ ﻻﻋﺒﻴﻦ
أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻷﺧﻴﺮة
اﻣﺎم اﻟﺸﺎرﻗﺔ ،ﻗﺒﻞ ان ﻳﻘﺮر اﻟﻨﺎدي
ﻻﺣﻘﺎ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻻﻋﺒﻴﻪ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
ﻛﺎﻳﻮ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ واﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ روﺑﻦ
روﺑﻴﺮو ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻮﺳﻢ.
ورﻓـ ـ ــﺾ ﻓ ــﺮﻧ ــﺎﻧ ــﺪﻳ ــﺰ ﺗ ـﺠــﺪﻳــﺪ
ﻋﻘﺪه ﻣﻊ اﻟﻌﻴﻦ واﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ
ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وأﺷــﺎرت ﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﺻـﺤــﺎﻓـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﻣ ـﻄ ـﻠــﻮب ﻣﻦ
ﺑﻨﻔﻴﻜﺎ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ،أ ﻣــﺎ روﺑﻴﺮو
ﻓـﻬــﻮ ﻏـﻴــﺮ ﻣـﺴـﺠــﻞ ﻓــﻲ ﻛـﺸــﻮﻓــﺎت
اﻟﻨﺎدي اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ وﺣﻞ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮﻧﻐﻮ دوﻣﺒﻴﺎ.
ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ـﻬـ ـﺘ ــﻪ ،ﻳـ ــﺄﻣـ ــﻞ اﻟ ــﺪﺣ ـﻴ ــﻞ
اﺳﺘﻌﺎدة ﻧﻐﻤﺔ اﻟﻔﻮز اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻔﺖ

٢٩

رﻳﺎﺿﺔ

ﻓﻲ آﺧﺮ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎرة اﻣﺎم
اﻟـﻬــﻼل  ٣-١واﻟـﺘـﻌــﺎدل ﻣــﻊ اﻟﻌﻴﻦ
ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ.
وﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺞ ﺗـ ـﺸـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ــﺪﺣ ـ ـﻴـ ــﻞ
ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻣﺜﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﻐ ــﺮﺑ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻬـ ــﺪي ﺑ ـﻨ ـﻌ ـﻄ ـﻴــﺔ
وﻳ ــﻮﺳ ــﻒ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ،واﻟ ـﺒــﺮازﻳ ـﻠــﻲ
ﺟﻮﻧﻴﻮر ادﻣﻴﻠﺴﻮن واﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
ﺷ ــﻮﻳ ــﺎ ﻧ ــﺎﻛ ــﺎﻏ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ــﻰ
اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻲ ﻋ ـﻔ ـﻴــﻒ وﻛ ــﺮﻳ ــﻢ
ﺑــﻮﺿ ـﻴــﺎف واﻟ ـﻤ ـﻌــﺰ ﻋ ـﻠــﻲ ﻫ ــﺪاف
ﻛﺄس آﺳﻴﺎ .٢٠١٩
وﻓــﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ذاﺗـﻬــﺎ ،ﻳﺄﻣﻞ
اﻟ ـﻬ ــﻼل أﻻ ﺗــﺆﺛــﺮ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻹرﻫـ ــﺎق
اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻟﺖ ﻣﻦ ﻻﻋﺒﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮة
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت وﺗــﺪاﺧــﻞ اﻟﺒﻄﻮﻻت،
ﻋـﻠــﻰ أداﺋ ـﻬ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﺳـﻌـﻴــﻪ إﻟ ــﻰ رد
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﺨﺴﺎرﺗﻪ أﻣﺎم اﻻﺳﺘﻘﻼل
 ٢-١ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪوﺣﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻀﻴﻔﻪ

ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺑﻨﺎدي
اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ.
وﻳ ـﺘ ـﺼــﺪر اﻟ ـﻬ ــﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ
ﺑﺮﺻﻴﺪ  ٦ﻧـﻘــﺎط ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٤ﻧﻘﺎط
ﻟﻠﺪﺣﻴﻞ واﻻ ﺳـﺘـﻘــﻼل وﻧﻘﻄﺘﻴﻦ
ﻟﻠﻌﻴﻦ.
واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﻞ اﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﻼل ﻣ ـ ـﺸـ ــﻮاره
اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎري ﺑـ ـﻔ ــﻮزﻳ ــﻦ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻌ ـﻴــﻦ
واﻟ ــﺪﺣ ـﻴ ــﻞ ،ﻗـﺒــﻞ أن ﻳـﺨـﺴــﺮ أﻣ ــﺎم
اﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ــﻼل ﺑـﺴـﺒــﺐ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ أداء
ﺑـ ـﻌ ــﺾ ﻻﻋـ ـﺒـ ـﻴ ــﻪ اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ ﺗ ــﺄﺛ ــﺮوا
ﺑﻀﻐﻂ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻷﺧﻴﺮة وﻛﺎن ﺛﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟﻀﻐﻂ
ﺧﺴﺎرة ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أﻣــﺎم اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
 ٢-١اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻳﺴﻌﻰ
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺰوراء اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮاﻗـ ــﻲ إﻟـ ـ ــﻰ ﺿ ــﺮب
ﻋﺼﻔﻮرﻳﻦ ﺑﺤﺠﺮ واﺣــﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﻨﺼﺮ اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺎد ﻛﺮﺑﻼء اﻟﺪوﻟﻲ إذ ﻳﺤﺎول

رد اﻋﺘﺒﺎره اﻣﺎم اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،
ووﺿﻊ ﻗﺪم ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ اﺧﺮى.
وﻳﺤﺘﻞ اﻟﺰوراء اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮﺻﻴﺪ أرﺑﻊ ﻧﻘﺎط
ﺑ ـﻔــﺎرق  ٣ﻧـﻘــﺎط ﺧـﻠــﻒ ذوب آﻫــﻦ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﻮﺻﻞ
اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷﺧﻴﺮ
ﺑﺮﺻﻴﺪ  ٣ﻧﻘﺎط ﺑﻔﺎرق اﻷﻫــﺪاف
ﺧﻠﻒ اﻟﻨﺼﺮ.
وﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ذاﺗﻬﺎ ،ﺳﻴﻜﻮن
اﻟـ ـ ــﻮﺻـ ـ ــﻞ أﻣـ ـ ـ ـ ــﺎم ﻣـ ـﻬـ ـﻤ ــﺔ ﺻ ـﻌ ـﺒــﺔ
ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ أول ﻓـ ــﻮز ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻔــﺮق
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ
ذوب آﻫــﻦ واﻟــﺬي ﺳﺒﻖ أن ﺧﺴﺮ
أﻣﺎﻣﻪ ذﻫﺎﺑﺎ  ٣-١ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ ﻓﻲ
دﺑﻲ ،ﻟﺘﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﺮق
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﻧﻬﺰم ﺛﻼث ﻣﺮات
وﺗ ـﻌــﺎدل ﻣــﺮة ﻓــﻲ أرﺑ ــﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت
ﺳﺎﺑﻘﺔ.
)أ ف ب(

ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  10ﻣﺘﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻣﻦ
ﻫﻮاة ﻓﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ،وﻓﺎز ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻴﻬﺎ
أﺣﻤﺪ ﺑﻮرﺣﻤﺔ ،وﺟﺎء ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺠﻨﺎع،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﺣﺘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺻﻼح ﺑﻮﺣﻤﺪ.
وﻛــﺎن ﺳﺒﺎق اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟ ـﻠــﺰوارق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
أ ﻗ ـ ـﻴـ ــﻢ ﻟ ـﻔ ـﺌ ـﺘ ــﻲ زوارق ا ﻟ ـ ـﻨـ ــﺰ ﻫـ ــﺔ ،وزوارق
اﻟﺒﺮوﻛﻼس ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺛﻼث ﺟﻮﻻت ،اﻷوﻟﻰ
أﻗـﻴـﻤــﺖ ﻓــﻲ  30ﻣ ــﺎرس اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،واﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ
واﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ اﻟـﺨـﺘــﺎﻣـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ  6و 13اﻟ ـﺠ ــﺎري،
وﺷﻬﺪت ﺗﻨﺎﻓﺴﺎ ﺳﺎﺧﻨﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا،
وﺣـﻀــﻮرا ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺎ ﻣــﻦ ﻣﺤﺒﻲ ﺳﺒﺎﻗﺎت
اﻟﺰوارق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ،وﻣﻦ أﺳﺮ اﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﻴﻦ.

ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ ﻻﺗﺤﺎد
اﻟﻴﺪ اﻟﻴﻮم
ُﻳﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم ،اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ "اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ" ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺮه
ﺑﺎﻟﺪﻋﻴﺔ ،ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ُ
اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ .وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻﺗﺤﺎد
اﻟـﻴــﺪ "اﻷوﻟـ ــﻰ" ،اﻟـﺘــﻲ ﺟــﺮت ﻓــﻲ  21ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،أﺟ ــﺮت ﺑﻌﺾ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح ،ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ  14ﻋﻀﻮا ،وﻗﺪ
رﻓﺾ ﻧﺎدﻳﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ،وﺗﻢ إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﺒﺔ ،ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻼزم ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.
وﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎل ﻣــﻮاﻓ ـﻘــﺔ أﻋ ـﻀــﺎء اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ ،اﻟ ـﻴ ــﻮم ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ُ
اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ،
ﺳﻴﺘﻢ إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ،ﻹﻗﺮارﻫﺎ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ
ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،وﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪد ﻣﻮﻋﺪ ﻹﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ.
ُﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﺗﺤﺎد اﻟﻴﺪ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎﻣﻪ
ً
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ،واﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻟﺮﻓﻊ اﻹﻳﻘﺎف ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.

 ٤ﻣﺪرﺑﻴﻦ ﻣﺮﺷﺤﻮن ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺎت ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل ٢٠٢٢
ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻟﺆي
اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ إن ﻋــﺪم إﻋــﻼن اﺳــﻢ ﻣــﺪرب اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻷول اﻟﺬي ﺳﻴﺨﻠﻒ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﺧﻮان ﺑﻴﺘﺰي
ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺪد رﺋﻴﺲ وأﻋـﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﺗﺤﺎد
اﻟﻜﺮة اﻟﻘﺎدم ،واﻟﻤﻘﺮر إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ
اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ.
وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﺧﺎص ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
)د .ب .أ( إن  4ﻣﺪرﺑﻴﻦ ﻣﺪرﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻻﻧﺘﻈﺎر
ﻟـﺒــﺪء اﻟ ـﺘ ـﻔــﺎوض ﻣﻌﻬﻢ ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟـﻘــﺎدﻣــﺔ،
وﻋ ـﻠــﻰ رأﺳ ـﻬــﻢ اﻹﺳ ـﺒــﺎﻧــﻲ روﺑ ــﺮﺗ ــﻮ ﻣــﺎرﺗـﻴـﻨـﻴــﺰ،
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻣﻨﺬ أﻏﺴﻄﺲ
 2016واﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻛﺎرﻟﻮس ﻛﻴﺮوش اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻰ
ﺗــﺪرﻳــﺐ ﻣﻨﺘﺨﺐ إﻳ ــﺮان ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم  2011وﺣﺘﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس آﺳﻴﺎ .2019
ﻛ ـﻤــﺎ ﻳـﺤـﻤــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻠــﻒ اﺳ ــﻢ اﻷﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ﻳــﻮرﺟــﻦ
ﻛﻠﻴﻨﺴﻤﺎن ا ﻟـﻤــﺪرب اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
وﺑــﺎﻳــﺮن ﻣﻴﻮﻧﺦ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣــﺪرب ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﺮﻛﻴﺎ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﺮﺗﺸﺎ ﻟﻮﺗﺸﻴﺴﻜﻮ.
وﻗﺎل اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﺴﺎء
اﻷﺣ ــﺪ إن اﻷﺳ ـﻠ ــﻮب اﻟـﺘـﻜـﺘـﻴـﻜــﻲ اﻟ ــﺬي اﻧﺘﻬﺠﻪ

ﺑﻴﺘﺰي ﻛــﺎن ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﺤــﻮاذ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـ ـﻜ ــﺮة ،ﻟ ـﻜــﻦ اﻟـﻤـﺸـﻜـﻠــﺔ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻓ ــﻲ اﻓـﺘـﻘــﺎد
اﻟﻠﻤﺴﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﻔﻴﺔ ،وﻫــﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺪرب
اﻟﻘﺎدم ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻷﺳﻠﻮب ﻟﻜﻦ ﺑﻘﺪرة
ﺗﻬﺪﻳﻔﻴﺔ أﻓﻀﻞ.
وﺗﻮﻟﻰ ﺑﻴﺘﺰي ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺴﻌﻮدي
ﻓ ــﻲ ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ  2017وﻗـ ـ ــﺎد اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﺄس
اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ  2018ﺑــﺮوﺳ ـﻴــﺎ ،وﻗ ــﺪ ﺧ ــﺮج اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
ﻣﻦ دور اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﺨﺴﺎرﺗﻴﻦ أﻣــﺎم روﺳﻴﺎ
وأوروﻏـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاي ﻗ ـﺒ ــﻞ أن ﻳـ ـﻔ ــﻮز ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺨــﺐ
اﻟﻤﺼﺮي.
ﻛــﺬﻟــﻚ ﻗ ــﺎد ﺑـﻴـﺘــﺰي اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟـﺴـﻌــﻮدي ﻓﻲ
ﻛــﺄس آﺳﻴﺎ  2019اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ اﻹﻣــﺎرات،
وﺧﺮج اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ دور اﻟﺴﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎرة
أﻣﺎم اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ.
وﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟـﻜــﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ
 2022ﻓﻲ ﻗﻄﺮ وﻛــﺄس آﺳﻴﺎ  ،2023اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
)د ب أ(

اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ﻳﺘﺤﺪى ﺑﻴﺮاﻣﻴﺪز ﻓﻲ ﺻﺮاع اﻟﻘﻤﺔ ...اﻟﻴﻮم
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﻮع اﻟـ  ٢٦ﻟﻠﺪوري اﻟﻤﺼﺮي
●

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -دلبلا

•

ﺗﺘﺠﻪ أﻧﻈﺎر ﻋﺸﺎق اﻟﺴﺎﺣﺮة
اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮة ﺻﻮب اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻨﺎري
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﺗ ـ ـﻘـ ــﺐ ،اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﺠ ـﻤ ــﻊ ﺑ ـﻴــﻦ
اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ وﺑﻴﺮاﻣﻴﺪز ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎء اﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻮم )اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﻼﺛ ـ ــﺎء(،
ﺑـﺘــﻮﻗـﻴــﺖ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻋ ـﻠــﻰ اﺳ ـﺘــﺎد
اﻟـ ــﺪﻓـ ــﺎع اﻟـ ـﺠ ــﻮي ﺑ ــﺎﻟ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺮة ﻓــﻲ
اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻣــﻦ اﻷﺳـﺒــﻮع
اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎدس واﻟ ـﻌ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻦ ﻟ ـﻠ ــﺪوري
اﻟﻤﺼﺮي.
وﻳﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن ﻣﺒﺎراة اﻟﻠﻴﻠﺔ،
ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر "ﻻ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﻔﻮز"،
ً
وﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ أن ﺣ ـﺼــﺪ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎط
اﻟﺜﻼث ﻷي ﻓﺮﻳﻖ ﺳﺘﺠﻌﻠﻪ ﻳﻨﻔﺮد
ﺑ ـﺼــﺪارة اﻟ ــﺪوري اﻟـﻤـﺼــﺮي ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺳﺘﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﺎدل ﻏﻴﺮ
ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﻄﻞ
ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﻤﺎ ،وﺗﻤﻨﺢ اﻷﻫﻠﻲ ﻓﺮﺻﺔ
اﻟـﻌــﻮدة ﻟﻼﻧﻘﻀﺎض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻤﺔ
ﺧـ ــﻼل ﻣـ ـﺒ ــﺎراﺗ ــﻪ أﻣ ـ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي
اﻟـﺒــﻮرﺳـﻌـﻴــﺪي اﻟـﻤـﻘــﺮر ﻟـﻬــﺎ ﺑﻌﺪ
ﻏﺪ اﻟﺨﻤﻴﺲ.

وﻳ ـﺨ ــﻮض اﻟ ــﺰﻣ ــﺎﻟ ــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة
ً
ﻣـﻨـﺘـﺸـﻴــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﻔ ــﻮز اﻷﺧ ـﻴ ــﺮ اﻟ ــﺬي
ﺣﻘﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ
ﺑ ـﻬ ــﺪ ﻓ ـﻴ ــﻦ دون رد ،ﻣ ـﻤ ــﺎ ﺟـﻌـﻠــﻪ
ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ رﺻﻴﺪه  60ﻧﻘﻄﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻷول ،وﻧ ـﻔ ــﺲ اﻟ ـﺤــﺎل
ﻟﺒﻴﺮاﻣﻴﺪز ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض ﺑﻌﺪ
ﻓﻮزه ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻪ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ أﻣﺎم
اﻷﻫﻠﻲ ﺑﻬﺪف دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻴﺤﺘﻞ
اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺮﺻﻴﺪ،
ﻟ ـﻜــﻦ ﻓ ـ ــﺎرق اﻷﻫ ـ ـ ــﺪاف ﻳ ـﺼــﺐ ﻓﻲ
ﻣﺼﻠﺤﺔ أﺑﻨﺎء اﻟﻘﻠﻌﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء.
وﻳﺴﻌﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺰﻣﺎﻟﻚ
ﺑـﻘـﻴــﺎدة اﻟـﺴــﻮﻳـﺴــﺮي ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎن
ﻏﺮوس إﻟﻰ اﻧﺘﺰاع اﻟﻔﻮز ﻟﻼﻧﻔﺮاد
ﺑــﺎﻟـﺼــﺪارة ،وﻟــﺬﻟــﻚ ﻛــﺎن ﺣﺮﻳﺼﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻣﺮة ﺧﻼل اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻷﺧﻴﺮة
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أﻫﻤﻴﺔ ﻣـﺒــﺎراة ﺑﻴﺮاﻣﻴﺪز
ﻓﻲ ﻣﺸﻮار ﺣﺼﺪ اﻟﻠﻘﺐ.
ﻛﻤﺎ ﺣﺬر ﻏــﺮوس ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة
ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺑﻴﺮاﻣﻴﺪز اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻛﻴﻨﻮ
وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ،ﻣـﺸــﺪدا ﻋﻠﻰ
ﺿ ـ ـ ــﺮورة ﻓـ ــﺮض رﻗ ــﺎﺑ ــﺔ ﻟـﺼـﻴـﻘــﺔ

ﻋـﻠـﻴـﻬـﻤــﺎ وﻋ ـ ــﺪم ﺗـ ــﺮك ﻣ ـﺴــﺎﺣــﺎت
أﻣﺎﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﺘﺤﺮك أو ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻛﺮات
ﻟـﻠـﻤـﻬــﺎﺟـﻤـﻴــﻦ أو اﻟـﺘـﺴــﺪﻳــﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺮﻣﻰ.
وﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ أن ﻳ ـﺨــﻮض
ﻏـ ــﺮوس اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء ﺑـﺘـﺸـﻜـﻴــﻞ ﻣـﻜــﻮن
ﻣﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ "ﺟﻨﺶ"
ﻓــﻲ ﺣــﺮاﺳــﺔ اﻟ ـﻤــﺮﻣــﻰ ،وﻣـﺤـﻤــﻮد
ﻋــﻼء وﻣﺤﻤﻮد ﺣﻤﺪي "اﻟﻮﻧﺶ"
وﺣﻤﺪي اﻟﻨﻘﺎز وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻤﻌﺔ
ﻓــﻲ ﺧــﻂ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ،وﻃـ ــﺎرق ﺣﺎﻣﺪ
وﻣـﺤـﻤــﻮد ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ وﻳــﻮﺳــﻒ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ "أوﺑﺎﻣﺎ" ﻓﻲ ﺧﻂ اﻟﻮﺳﻂ،
وإﺑـ ــﺮاﻫ ـ ـﻴـ ــﻢ ﺣ ـﺴ ــﻦ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺎح
اﻷﻳـ ـﻤ ــﻦ ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﻳ ـﻔــﺎﺿــﻞ ﺑﻴﻦ
ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﻮد ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻌــﻢ "ﻛ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎ"
وأﺣـ ـﻤ ــﺪ ﺳ ـﻴ ــﺪ "زﻳـ ـ ـ ــﺰو" ﻟـﻠـﺠـﻨــﺎح
اﻷﻳـﺴــﺮ ،وﻋـﻤــﺮ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻓــﻲ ﺧﻂ
اﻟﻬﺠﻮم.
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ اﻵﺧـ ــﺮ ،ﻳﺨﻄﻂ
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺒﻴﺮاﻣﻴﺪز ﺑﻘﻴﺎدة
راﻣﻮن دﻳﺎز ﻟﺨﻄﻒ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻧﻴﺎب اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ،إذ ﻳﺴﻌﻰ
ً
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ،ﺑﻌﺪ

اﻧﺘﺼﺎره ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﺔ
اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺨﻮض دﻳﺎز
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟــﺬي
ﺧﺎض ﺑﻪ ﻣﺒﺎراة اﻷﻫﻠﻲ ،واﻟﻤﻜﻮن
ﻣــﻦ أﺣـﻤــﺪ اﻟـﺸـﻨــﺎوي ﻓــﻲ ﺣﺮاﺳﺔ
اﻟـﻤــﺮﻣــﻲ ،وأﺣ ـﻤــﺪ أﻳـﻤــﻦ ﻣﻨﺼﻮر
وﻋﻤﺮ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ورﺟﺐ ﺑﻜﺎر وﻋﻤﺮ
ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﺧ ــﻂ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ،وﻧـﺒـﻴــﻞ
ﻋﻤﺎد "دوﻧﻐﺎ" وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﻌﻴﺪ
وإﻳﺮﻳﻚ ﺗﺮاوري ﻓﻲ ﺧﻂ اﻟﻮﺳﻂ،
وﻛﻴﻨﻮ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎح اﻷﻳﺴﺮ ،وﻋﻤﺮ
ﺧ ــﺮﺑ ـﻴ ــﻦ أو ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻓـ ـ ـ ــﺎروق ﻓــﻲ
اﻟﺠﻨﺎح اﻷﻳـﻤــﻦ ،وﻧــﺎﺻــﺮ ﻣﻨﺴﻲ
ﻓﻲ ﺧﻂ اﻟﻬﺠﻮم.
وﻛــﺎﻧــﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣ ـﺒــﺎراة اﻟــﺪور
اﻷول ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ـﻘ ـﻴ ــﻦ اﻧ ـﺘ ـﻬــﺖ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎدل اﻹﻳ ـ ـﺠـ ــﺎﺑـ ــﻲ ﺑ ـﺜــﻼﺛــﺔ
أﻫ ــﺪاف ﻟﻜﻞ ﻓــﺮﻳــﻖ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ً
ً
ﻣﺎراﺛﻮﻧﻴﺔ ﺷﻬﺪت ﺣﻤﺎﺳﺎ ﺷﺪﻳﺪا
ﺑﻴﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا وﺟﺒﺔ
ﻛﺮوﻳﺔ دﺳﻤﺔ ﻓﻲ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ
ﻟﻘﺎءات اﻟﻤﻮﺳﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ وﺑﻴﺮاﻣﻴﺪز ﺑﺎﻟﺪور اﻷول

٣٠
رﻳﺎﺿﺔ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ أﻣﺎم ﻓﺮﺻﺔ أوﻟﻰ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ
دلبلا
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ﻳﺴﻌﻰ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ أﻻﻓﻴﺲ اﻟﻴﻮم ،ﺿﻤﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﻟﻼﻗﺘﺮاب ﻣﻦ
ﺣﺴﻢ اﻟﻠﻘﺐ.

ﻳﻤﻠﻚ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻓﺮﺻﺔ أوﻟﻰ
ﻟـﻠـﺘـﺘــﻮﻳــﺞ ﺑـﻠـﻘــﺐ ﺑـﻄــﻞ اﻟـ ــﺪوري
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻗﺒﻞ أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣـ ــﻦ ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ ،ﺑ ـﻔ ــﻮزه
اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ دﻳﺒﻮرﺗﻴﻔﻮ
أﻻﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ،وﺧـ ـ ـﺴ ـ ــﺎرة ﻣـ ـﻄ ــﺎرده
أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣــﺪرﻳــﺪ اﻷرﺑ ـﻌــﺎء أﻣــﺎم
ﺿـﻴـﻔــﻪ ﻓــﺎﻟـﻨـﺴـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ.
وﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻏ ـ ـ ــﺮار ﻋ ــﺎﻣ ــﻲ 2009
و ،2015ﻳﺤﻠﻢ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪرب إرﻧ ـﺴ ـﺘ ــﻮ ﻓــﺎﻟ ـﻔ ـﻴــﺮدي
ﺑ ــﺈﺣ ــﺮاز اﻟ ـﺜــﻼﺛ ـﻴــﺔ ﺣ ـﺘــﻰ ﺑــﺪاﻳــﺔ
ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ،أوﻻﻫ ـ ــﺎ ﻟـﻘــﺐ اﻟ ـ ــﺪوري،
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺮﺻﻴﺪ  77ﻧﻘﻄﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺗ ـﻠ ـﺘ ـﻴ ـﻜــﻮ ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ ﺑـﺘـﺴــﻊ
ﻧ ـﻘ ــﺎط ﻗ ـﺒــﻞ اﻟ ـﻤ ــﺮاﺣ ــﻞ اﻟـﺨـﻤــﺲ
اﻷﺧﻴﺮة.
وﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ،
ﻳ ـﺤ ـﺘــﺎج اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼق اﻟ ـﻜ ـﺘــﺎﻟــﻮﻧــﻲ
اﻟﻰ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ أﻻﻓﻴﺲ اﻟﺜﺎﻣﻦ
) ،(46وﺧﺴﺎرة ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
أﻣ ـ ــﺎم ﻓــﺎﻟـﻨـﺴـﻴــﺎ اﻟ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ )52
ﻧـﻘـﻄــﺔ( ،ﻟـﻴــﺮﻓــﻊ اﻟ ـﻔ ــﺎرق اﻟ ــﻰ 12
وﻳـﺤـﺴــﻢ اﻟ ـﺼــﺮاع ﻣــﻊ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم
8:30
9:30
10:30

ﻫﻮﻳﺴﻜﺎ  -اﻳﺒﺎر
ﺑﻠﺪ اﻟﻮﻟﻴﺪ  -ﺟﻴﺮوﻧﺎ
أﻻﻓﻴﺲ  -ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ

beINSPORTS HD5
beINSPORTS
beINSPORTS HD3

ﺑـﻔــﺎرق اﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣــﺎل ﺧﺴﺎرﺗﻪ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ اﻷﺧﻴﺮة )ﺗﻌﺎدﻻ 1-1
ﻓﻲ ﻣﺪرﻳﺪ وﻓﺎز ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ
أرﺿﻪ -2ﺻﻔﺮ(.
ﻧﻈﺮﻳﺎ ،ﺗﺒﺪو ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
أﺳﻬﻞ ،ﻷن أﻻﻓﻴﺲ ﻓﻘﺪ اﻟﺪواﻓﻊ
اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺧــﺮج ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت
اﻷوروﺑ ـﻴــﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺄﻫﻞ اﻟﻔﺮق
اﻷرﺑ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺔ اﻷوﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎﺷـ ــﺮة
ﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎ ﺑـ ـﻘ ــﺔ دوري اﻷ ﺑ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎل،
واﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻰ اﻟﺪوري اﻷوروﺑﻲ
)"ﻳ ــﻮروﺑ ــﺎ ﻟ ـﻴــﻎ"( ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺸــﺎرك
اﻟﺴﺎدس ﻓﻲ اﻷدوار اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
وﻳ ـﺘ ـﺨ ـﻠ ــﻒ أﻻﻓ ـ ـﻴـ ــﺲ ﺑ ـﻔ ــﺎرق
ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻧﻘﺎط ﻋﻦ ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ ،و 6ﻧ ـﻘ ــﺎط ﻋ ــﻦ ﻛ ــﻞ ﻣﻦ
ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ وا ﺷـﺒـﻴـﻠـﻴــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺲ
واﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺎدس ،وﺑـ ـﻬ ــﺬا ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻗــﺪ
ﺗــﻼﺷــﺖ آﻣــﺎﻟــﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻷرﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻌﺪ
اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ا ﻟـﻴــﻮم ﻟﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ،
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن
ﻋﻠﻰ أرض ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ.
وإذا ﻟــﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺣـﻠــﻢ رﺟــﺎل
ﻓ ــﺎﻟـ ـﻔـ ـﻴ ــﺮدي ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ 34
ﺑﺎﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ
 11ﻣﻮﺳﻤﺎ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﺘﺄﺧﺮ
ﻛـﺜـﻴــﺮا ،وﺳـﻴـﻜــﻮن ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻔﻮزﻫﻢ ﻋﻠﻰ أﻻﻓﻴﺲ
أوﻻ ،ﺛــﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ اﻟﺴﺒﺖ

ً
أرﺛﺮ :ﻣﻴﺴﻲ ذﻛﻲ ﺟﺪا
ـﻼﻋــﺐ اﻟـﺒــﺮازﻳـﻠــﻲ أرﺛ ــﺮ ﻣـﻴـﻠــﻮ ،ﻧﺠﻢ
أﻛ ــﺪ اﻟـ ﻼ
ﻧــﺎدي ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ ﻟﻜﺮة اﻟـﻘــﺪم ،أﻧﻪ
ﺗــﺄﻗـﻠــﻢ ﺳــﺮﻳـﻌــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻷﺟـ ــﻮاء داﺧ ــﻞ اﻟـﻨــﺎدي
اﻟ ـﻜ ـﺘــﺎﻟــﻮﻧــﻲ ،ﺑـﻔـﻀــﻞ ﻣ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة زﻣـ ــﻼﺋ ــﻪ ﻓﻲ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻜﺒﺎر ،ﻣﺜﻞ :ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ
ﻣﻴﺴﻲ وﺟﻴﺮارد ﺑﻴﻜﻴﻪ ،اﻟﻠﺬﻳﻦ أﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
ﻛﺜﻴﺮا.
وﻗﺎل أرﺛﺮ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻧﻘﻠﺘﻬﺎ ﻋﻨﻪ
ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﺎرﻛﺎ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،أﻣﺲ" :ﻟﻢ أﻛﻦ
أﺗﻮﻗﻊ أن أﻟﻌﺐ ﻛﺜﻴﺮا .ﻛﻨﺖ أﻋﺘﻘﺪ أن
ﱠ
ﻋﻠﻲ أن أﻣﺮ ﺑﻔﺘﺮة ﺗﺄﻗﻠﻢ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺰﻣﻼء
ﺳﺎﻋﺪوﻧﻲ ﻛﺜﻴﺮا".
وﺗـ ـ ـﻄ ـ ــﺮق اﻟـ ـﻨـ ـﺠ ــﻢ اﻟـ ـﺒ ــﺮازﻳـ ـﻠ ــﻲ
اﻟﺸﺎب إﻟﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ زﻣﻴﻠﻴﻪ
ﻓﻲ اﻟﻨﺎدي اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ؛ ﻣﻴﺴﻲ
وﺑـﻴـﻜـﻴــﻪ ،ﺣـﻴــﺚ ﻗ ــﺎل" :ﺑﻴﻜﻴﻪ
ﺟﻤﻴﻞ ﺟــﺪا ،ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻄﻮل،
وﻟ ــﺪﻳ ــﻪ وﺟ ـ ــﻪ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻞ أﻳ ـﻀ ــﺎ،
وﻳ ـ ـﺒـ ــﺪو داﺋ ـ ـﻤـ ــﺎ أﻧـ ـ ــﻪ ﺻــﺎﺣــﺐ
اﻟ ـﻌ ــﺮس ،ﻣـﻴـﺴــﻲ ﻣــﺬﻫــﻞ داﺧ ــﻞ
اﻟـﻤـﻠـﻌــﺐ وﺧ ــﺎرﺟ ــﻪ ،إﻧ ــﻪ ﻗــﺎﺋــﺪﻧــﺎ
داﺧـ ــﻞ ﻏــﺮﻓــﺔ ﺧـﻠــﻊ اﻟ ـﻤ ــﻼﺑــﺲ ،إﻧــﻪ
ﻳﻘﺮأ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻟﻴﺲ ﻛﺄي أﺣﺪ آﺧﺮ،
إﻧﻪ ذﻛﻲ ﺟﺪا".
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻣﻴﺴﻲ ﻳﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ.
إﻧﻪ ﺷﻌﻮر ﻏﺮﻳﺐ )اﻟﺬي ﻳﻤﻨﺤﻪ ﻟﻚ(".
)د ب أ(

ﻣﻴﺴﻲ ﻧﺠﻢ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ.

ﻃﺮﻳﻖ إﺣﺮاز اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ
وﻣـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﻜ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ــﺎرﻳ ــﻮ،
ﺳـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮن ﻫـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻤ ــﺮﺣـ ـﻠ ــﺔ أول
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﻜﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ
ﻃﺮﻳﻖ إﺣﺮاز اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ،وﺿﻤﺎن
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ

اﻟ ـﻤ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ ذﻫ ــﺎﺑ ــﺎ وإﻳـ ــﺎﺑـ ــﺎ ﻣــﻊ
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻓــﻲ ﻧﺼﻒ
ﻧ ـﻬــﺎﺋــﻲ دوري أﺑـ ـﻄ ــﺎل أوروﺑ ـ ــﺎ
ﻓﻲ اﻻول واﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ ،ﺛﻢ
ﻟﻘﺎء ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻜﺄس
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ  25ﻣﻨﻪ.
وﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻖ ﻗـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺪ ﺑـ ــﺮﺷ ـ ـﻠـ ــﻮﻧـ ــﺔ،
اﻷرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﻨــﻲ ﻟ ـﻴــﻮﻧ ـﻴــﻞ ﻣـﻴـﺴــﻲ،
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ــﻪ ﺑــﺎﻟ ـﻘــﻮل
"ﻳﺠﺐ أن ﻧﻄﻮي ﺻﻔﺤﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ

ﻣﻮدرﻳﺘﺶ :ﺗﺨﻄﻴﺖ ﺟﻤﻴﻊ أﺣﻼﻣﻲ
أﻛﻤﻞ ﻻﻋﺐ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻜﺮواﺗﻲ ﻟﻮﻛﺎ ﻣﻮدرﻳﺘﺶ  300ﻣﺒﺎراة ﺑﻘﻤﻴﺺ
رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﺧﻼل ﻣﺒﺎراة أﺗﻠﺘﻴﻚ ﺑﻠﺒﺎو اﻷﺣﺪ ،واﻟﺘﻲ ﺣﺴﻤﻬﺎ اﻟﺮﻳﺎل
ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻠﻢ ﻫﺪﻳﺔ ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻨﺎدي،
ﻓﻠﻮرﻧﺘﻴﻨﻮ ﺑﻴﺮﻳﺰ ،داﺧــﻞ ﻏﺮف اﻟﻤﻼﺑﺲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺑــﺪى أﻣﻨﻴﺘﻪ ﻓﻲ
إﻛﻤﺎل " 100ﻣﺒﺎراة أﺧﺮى" ﻣﻊ اﻟﻤﻴﺮﻳﻨﻐﻲ.
وﻗ ــﺎل ﻣــﻮدرﻳـﺘــﺶ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ إﻋ ــﻼم اﻟ ـﻨــﺎدي "ﻫــﺬا
اﻟﻘﻤﻴﺺ ﺳﻴﺬﻫﺐ ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ ،ﻣﻊ اﻟﻬﺪاﻳﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟــﻲ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻤﻴﺼﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل وﺑﻄﻮﻻت دوري اﻷﺑﻄﺎل
اﻟﺘﻲ ﻓﺰﻧﺎ ﺑﻬﺎ .أﺗﻤﻨﻰ ﺧﻮض  100ﻣﺒﺎراة أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻫﻨﺎ".
وأﺿ ــﺎف "ﻛــﻞ ﻣـﺒــﺎراة ﻣــﻊ رﻳ ــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ ﺗﻌﻨﻲ ﻟــﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ .أﺷﻌﺮ
ﺑﺎﻟﻔﺨﺮ واﻟﺴﻌﺎدة ﺑﻮﺻﻮﻟﻲ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ،أﺗﻤﻨﻰ ﺧﻮض اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ".
وأﻗﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﻤﻴﺺ رﻗﻢ ) (10ﺑﺄﻧﻪ "ﺗﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻮاﻧﺐ"
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻲ واﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮره اﻷول ﺑﺎﻟﻘﻤﻴﺺ
اﻟﻤﻠﻜﻲ ،ﻷن "ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻟﻚ ،ﻟﻦ ﺗﺠﺪه ﻓﻲ أي ﻓﺮﻳﻖ آﺧﺮ،
وﻫﻮ ﻳﺴﺎﻋﺪك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻀﺞ ﻛﺸﺨﺺ وﻛﻼﻋﺐ ﻛﺮة ﻗﺪم".
وأﺗﻢ "ﻣﺎزﻟﺖ اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻔﺨﺮ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ.
ﻟﻢ أﻛﻦ أﺣﻠﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ وﻓﺮدﻳﺎ ﻟﺤﻈﺔ ﻗﺪوﻣﻲ إﻟﻰ ﻫﻨﺎ.
ﻟﻘﺪ ﺗﺨﻄﻴﺖ ﺟﻤﻴﻊ أﺣﻼﻣﻲ".

أرﺛﺮ

ﻓﺎﻓﺮي :ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ اﺳﺘﺤﻖ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﻳﺒﻮرغ
ﺷــﺪد اﻟـﺴــﻮﻳـﺴــﺮي ﻟﻮﺳﻴﻦ ﻓــﺎﻓــﺮي ﻣ ــﺪرب ﻓﺮﻳﻖ
ﺑــﻮروﺳـﻴــﺎ دورﺗـﻤــﻮﻧــﺪ ﻋﻠﻰ ﺟ ــﺪارة ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﺤﺼﺪ
اﻟـﻨـﻘــﺎط اﻟـﺜــﻼث ﻋﻘﺐ ﻓ ــﻮزه  4-ﺻﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ
ﻓﺮاﻳﺒﻮرغ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟﺪوري اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم )ﺑﻮﻧﺪﺳﻠﻴﻐﺎ(.
وأﻛ ــﺪ ﻓ ــﺎﻓ ــﺮي ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﺻـﺤــﺎﻓـﻴــﺔ أدﻟ ــﻰ
ﺑﻬﺎ ﻋﻘﺐ اﻟﻤﺒﺎراة ،أن ﻓﺮﻳﻘﻪ واﺟــﻪ ﺧﺼﻤﺎ ﺻﻌﺒﺎ
ﻟﻜﻨﻪ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺣﺴﻢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ،
ﻟﻴﻮاﺻﻞ ﺻــﺮاع اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ ﻣــﻊ ﻏﺮﻳﻤﻪ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ.
ورﻓﻊ دورﺗﻤﻮﻧﺪ رﺻﻴﺪه إﻟﻰ  69ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻓــﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺑـﻔــﺎرق ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻠﻒ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺒﺎﻓﺎري )اﻟﻤﺘﺼﺪر( ،ﻗﺒﻞ أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻠﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﻮز ﻟﻴﻤﺜﻞ دﻓﻌﺔ
ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﻗﺒﻞ ﻟﻘﺎﺋﻪ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﻣﻊ ﺿﻴﻔﻪ ﺷﺎﻟﻜﻪ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑـ"دﻳﺮﺑﻲ اﻟﺮور".
وﻗﺎل ﻓﺎﻓﺮي "ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺎ ﺟﻴﺪﻳﻦ أﻣﺎم ﻓﺮاﻳﺒﻮرغ .ﻓﻲ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺰﻧﺎ 4-ﺻـﻔــﺮ ،وﻟﻜﻦ ﻛــﺎن ﻫــﺬا ﺻﻌﺒﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ".

واﻓﺘﺘﺢ دورﺗﻤﻮﻧﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺒﻜﺮا ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
 12ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎدون ﺳﺎﻧﺸﻮ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻀﻴﻒ ﻣﺎرﻛﻮ
رﻳــﻮس وﻣﺎرﻳﻮ ﺟﻮﻳﺘﺰه اﻟﻬﺪﻓﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺘﻴﻦ  54و ،79ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻜﻔﻞ ﺑﺎﻛﻮ أﻟﻜﺎﺳﻴﺮ
ﺑﺈﺣﺮاز اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  87ﻣﻦ رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء.
وأوﺿﺢ ﻣﺪرب دورﺗﻤﻮﻧﺪ "ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻨﺴﻰ
ﻗـﻴــﺎم ﻓــﺮاﻳ ـﺒــﻮرغ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻋـﻘــﺐ ﺗﺴﺠﻴﻠﻨﺎ
اﻟﻬﺪف اﻷول .ﺳﻨﺤﺖ ﻟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص .رﺑﻤﺎ
ﻛ ــﺎن ﻛ ــﻞ ﺷ ــﻲء ﺳـﻴـﺘـﻐـﻴــﺮ ﺣ ــﺎل ﻧ ـﺠــﺎﺣــﻪ ﻓ ــﻲ إدراك
اﻟﺘﻌﺎدل .ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺎراة ﺻﻌﺒﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺻﺮح ﻣﺎرﻛﻮ رﻳﻮس ،اﻟﺬي ﺗﻘﻤﺺ دور
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء ،ﻋﻘﺐ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻫﺪﻓﺎ وﺻﻨﺎﻋﺘﻪ
ﻫﺪﻓﻴﻦ آﺧــﺮﻳــﻦ ،ﻟﺸﺒﻜﺔ )ﺳـﻜــﺎي ﺳﺒﻮرﺗﺲ( "ﻧﺮﻳﺪ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻳﺮن ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻧﺠﺤﻨﺎ
ﻣﺠﺪدا ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ".
وأﺿـ ــﺎف رﻳ ــﻮس "ﻛ ــﺎن ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻬــﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ
ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ ﻫ ـ ــﺪف ﻣ ـﺒ ـﻜ ــﺮ ،ﺑ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﺣ ـﺼ ــﺪﻧ ــﺎ ﺑـﻌــﺾ
اﻻﻧ ـﺘ ـﺼ ــﺎرات اﻟـﺼـﻌـﺒــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺘــﺄﺧــﺮة ﻓــﻲ اﻷﺳــﺎﺑـﻴــﻊ
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ".
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اﻟﺮﻳـــﺎل

ﻓﺎﻓﺮي

ﻏﺎرﻳﺚ ﺑﻴﻞ

اﻟﺪوري ﺑﺈﺣﺮاز اﻟﻠﻘﺐ ﻓﻲ أﺳﺮع
وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ دون أي ﺗﻬﺎون ،وﻣﻦ
ﺛ ــﻢ ﻧـﻔـﻜــﺮ ﻓ ــﻲ ﻧ ـﺼــﻒ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ"
ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﺪو اﻟﻤﻬﻤﺔ أﺳﻬﻞ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﻻﻓﻴﺲ ،ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ
أﻣﺎم ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ اﻟﺬي ﻳﺼﺎرع ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﻼﻓﻲ اﻟﻬﺒﻮط اﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻳ ـﺤ ـﺘــﻞ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ
اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻊ ﻋ ـﺸ ــﺮ ﻣ ــﻊ 34

ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻔﺎرق ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺨﻄﺮ وﺑﻠﺪ اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻓ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺮدي ﻋ ـﺸ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺒﺎراة "ﻧﻌﺮف ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب
ﻣـﻨــﺎ .ﻧـﺤــﻦ ﻣــﺪرﻛــﻮن أﻧـﻨــﺎ ﻧﻤﻠﻚ
ﻓﺎرﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﻊ ﻧﻘﺎط ،ﻟﻜﻦ ﺑﻜﻞ
وﺿـ ــﻮح ﻳ ـﺠــﺐ أن ﻧـﻨـﺴــﻰ ذﻟ ــﻚ.
ﻧ ـﻠ ـﻌــﺐ اﻟـ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺎء ﻓ ــﻲ ﻓ ـﻴ ـﺘــﻮرﻳــﺎ
ﺿ ـ ــﺪ أﻻﻓ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ،اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـ ــﺬي
ﻳﺮﻳﺪ اﺳﻘﺎﻃﻨﺎ .إﻧﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺘﺎر

اﻷﺧﻴﺮة وﻛﻞ ﺷﻲء ﺣﺎﺳﻢ ﻓﻴﻬﺎ.
اﻟ ـﺨ ـﺼ ــﻮم ﻟ ــﻦ ﻳ ـﻘ ــﺪﻣ ــﻮا ﻟ ـﻨ ــﺎ أي
ﻫﺪﻳﺔ".
وﻋ ـ ــﻦ اﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘ ـﻤ ـﻠــﺔ،
َ
ذﻛــﺮ ﻣــﺪرب اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻜﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻲ
أن "اﻟ ـﻨــﺎس ﻳﻌﺘﺒﺮون أن ﻓﻮزﻧﺎ
ﺑﺎﻟﺪوري ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ،ﻫﺬا ﻣﺠﺮد
ﻧﻜﺘﺔ ،ﻣــﺎ ان ﺗﻄﺄ أﻗﺪاﻣﻨﺎ أرض
اﻟـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻌ ــﺐ ﺣـ ـﺘ ــﻰ ﻳـ ـﺼ ــﻞ ﺧ ـﺼــﻢ
وﻳﻠﻌﺐ ﺟﻴﺪا ،ﻛﻞ ﻣﺒﺎراة ﻣﻌﻘﺪة".

اﻟﺒﻠﻮﻏﺮاﻧﺎ ﻳﺪرس ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﻓﻴﺪال
ﻳﺨﻄﻂ ﻧﺎدي ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ
ﻟـﺘـﻤــﺪﻳــﺪ اﻟـﺘـﻌــﺎﻗــﺪ ﻣــﻊ ﻻﻋ ــﺐ اﻟــﻮﺳــﻂ اﻟﺘﺸﻴﻠﻲ
ً
أرﺗﻮرو ﻓﻴﺪال ﻋﺎﻣﺎ آﺧﺮ؛ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﺒﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ
 2021ﺑﺜﻤﻦ زﻫﻴﺪ.
ـﻼن اﻹﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ــﻲ وﻋـ ــﺪة أﻧــﺪﻳــﺔ
وﻛـ ــﺎن إﻧ ـﺘ ــﺮ ﻣ ـﻴ ــﻼ
ﻼ
آﺳﻴﻮﻳﺔ أﺑــﺪت ﻓــﻲ اﻷﺷـﻬــﺮ اﻷﺧـﻴــﺮة اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ
ﺑــﺎﻟــﻼﻋــﺐ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟ ـ ـ  31ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،واﻟ ـ ــﺬي ﺿﻤﻪ
اﻟﺒﺮﺷﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻗﺎدﻣﺎ
ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ.
واﻧﻀﻢ ﻓﻴﺪال ﻟﺼﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ
ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻤﺒﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺪرب
أرﻧﺴﺘﻮ ﻓﺎﻟﻔﻴﺮﻳﺪي ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 25ﻣﻠﻴﻮن ﻳ ــﻮرو ،وﺑـﻌــﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
ً
أﺷـﻬــﺮ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ أﺻـﺒــﺢ ﻻﻋﺒﺎ
ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ،اﻟﺬي
أﺷـ ـ ـ ـ ــﺎد ﺑ ـﺘ ـﻔ ــﺎﻧ ـﻴ ــﻪ
وﺗﺄﻗﻠﻤﻪ اﻟﺴﺮﻳﻊ
ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
وﺗﺪرس اﻹدارة
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
إﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ ﺗـﻤــﺪﻳــﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻣـ ــﻊ ﻓ ـ ـﻴـ ــﺪال ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ آﺧـ ـ ــﺮ ﺗـﺠـﻨـﺒــﺎ
ﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ــﺎرﻳ ــﻮ ﻣـ ـﺸ ــﺎﺑ ــﻪ ﻟـ ـﻤ ــﺎ ﺣـ ـ ــﺪث ﻣــﻊ
اﻟ ـﺒــﺮازﻳ ـﻠــﻲ ﺑــﺎوﻟـﻴـﻨــﻮ ،اﻟ ــﺬي رﺣ ــﻞ اﻟﺼﻴﻒ
اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟــﻰ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ دون
أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أرﺑﺎح ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﻘﺔ ﺑﻴﻌﻪ.

إﻻ أن اﻟﺒﺮﺷﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ اﻷﻣــﺮ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮن ،وﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ أﻧﻪ إذا ﺗﻘﺪم أﺣﺪ
اﻷﻧ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺮض ﺟـ ـﻴ ــﺪ ﺑ ـﺨ ـﺼــﻮص
اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺘﺸﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ  ،2020ﻓﺈﻧﻪ
ﺳﻴﺪرس اﻟﻮﺿﻊ وﻳﻘﺮر.
وﻟﻜﻦ اﻟﺨﻴﺎر اﻷول أﻣــﺎم إدارة
ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﻫــﻮ اﺳـﺘـﻤــﺮار
ـﻼﻋـ ــﺐ اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻴ ـﻠــﻲ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم
اﻟـ ـ ﻼ
ﺑ ـﻨ ـﻔــﺲ دوره ا ﻟ ـﺤــﺎ ﻟــﻲ
ﺑــﺎﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ،وﻣﻮاﺻﻠﺔ
اﻻﻋ ـﺘ ـﻤ ــﺎد ﻋﻠﻴﻪ
ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ــﻮﺳ ـ ــﻢ
ﻳ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﻊ ﻓـﻴــﻪ
اﻟـﺒـﻠــﻮﻏــﺮاﻧــﺎ
ﻟـﻠـﺘـﺘــﻮﻳــﺞ
ﺑﺎﻟﺜﻼﺛﻴﺔ.
)إﻓﻲ(

ﻓﻴﺪال

ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻒ
ﻛﺸﻔﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﺧﺒﺎرﻳﺔ ،أﻣﺲ ،أن إدارة ﻧﺎدي رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻗﺮرت اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء
ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺠﻨﺎح اﻟﻮﻳﻠﺰي ،ﻏﺎرﻳﺚ ﺑﻴﻞ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺧﻼل
ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وﻧﺸﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﻣﺎرﻛﺎ" اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺻﻮرة ﺿﺨﻤﺔ ﻟﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﻼﻓﻬﺎ وﻛﺘﺒﺖ
"رﻳــﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻋــﺮض ﺑﻴﻞ ﻟــﻺﻋــﺎرة" ﺧــﻼل ﺳــﻮق اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأوﺿﺤﺖ أن ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻼﻋﺐ وراﺗﺒﻪ ﻳﺠﻌﻼن اﻟﺮﻳﺎل ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ إﻋﺎرة
اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﻮﻳﻠﺰي ،أﻏﻠﻰ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺎدي ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻹدارة ﻟﻢ ﻳﺼﻞ
إﻟﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻵن أي ﻋﺮوض ﻟﺸﺮاﺋﻪ.
وﻻ ﻳﻘﺪم ﺑﻴﻞ اﻷداء اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﻻﻋﺐ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ،
اﻟﺬي ﺟﻠﺲ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ دﻛﺔ اﻟﺒﺪﻻء ﻣﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺪرب ،وﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﺪان ﻛﺄﺳﺎﺳﻲ.
وﺗـ ـﻌ ــﺮض ﺑ ـﻴــﻞ ﻟ ـﺼ ـﻴ ـﺤــﺎت اﺳ ـﺘ ـﻬ ـﺠــﺎن ﻣ ــﻦ ﺟـﻤــﺎﻫـﻴــﺮ
ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺑﺮﻧﺎﺑﻴﻮ ﺧﻼل ﻣﺒﺎراة أﺗﻠﺘﻴﻚ ﺑﻠﺒﺎو ،اﻣﺲ
اﻷول ،واﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ
ﻧﻈﻴﻔﺔ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ.
)إﻓﻲ(

زﻳﺪان :ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻬﺎﺟﻢ رﻗﻢ  ٩ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ

زﻳﺪان

أﺷﺎد زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﺪان ،ﻣﺪرب رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ،ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺠﻴﺪة اﻟـﺘــﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻻﻋـﺒــﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛــﺮﻳــﻢ ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ،
اﻟ ـ ــﺬي أﺣ ـ ــﺮز ﺛ ــﻼﺛ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ــﻪ ﻓــﻲ
ﺷﺒﺎك أﺗﻠﺘﻴﻚ ﺑﻠﺒﺎو أﻣﺲ اﻷول
ﻓﻲ اﻟــﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ )اﻟﻠﻴﻐﺎ(،
ﻣﺆﻛﺪا "إﻧﻪ أﻓﻀﻞ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ".
وﻗ ــﺎل زﻳـ ــﺪان ﺧ ــﻼل اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ
اﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﻲ ﻋـﻘــﺐ اﻟـﻠـﻘــﺎء "ﻻ أﻋﻠﻢ
إذا ﻣــﺎ ﻛ ــﺎن أﻓ ـﻀــﻞ رأس ﺣــﺮﺑــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ أم ﻻ ،ﻷن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻬﺎﺟﻤﻴﻦ اﻟﺠﻴﺪﻳﻦ أﻳﻀﺎ ،وﻟﻜﻦ
ﻣــﺎ ﻳـﻘــﺪﻣــﻪ ﻛــﺮﻳــﻢ ﻣــﻊ رﻳ ــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ،
ووﺟـ ـ ـ ـ ــﻮده ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻫ ــﺪﻓـ ـﻴ ــﻦ ﻣــﻦ
ﻣـﻌــﺎدﻟــﺔ أﻓـﻀــﻞ ﺳـﺠــﻞ ﺗﻬﺪﻳﻔﻲ ﻟــﻪ ﻳﻌﻨﻲ
اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ .ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟــﻲ ﻫــﻮ أﻓ ـﻀــﻞ رﻗ ــﻢ )) (9ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ رأﻳﻪ اﻟﺨﺎص .ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أﻧﻪ
اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ 8
أﻫﺪاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ".
وﺑ ـﻌــﺪ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻠــﻪ  30ﻫــﺪﻓــﺎ ﺣ ـﺘــﻰ اﻵن ﻓ ــﻲ اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ
اﻟﺠﺎري ،أﺻﺒﺢ ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎدﻟﺔ أﻓﻀﻞ ﺳﺠﻞ

ﺗﻬﺪﻳﻔﻲ ﻟﻪ ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ واﺣﺪ واﻟــﺬي ﻛﺎن ﺑﺮﺻﻴﺪ 32
ﻫﺪﻓﺎ.
وأﺿ ــﺎف اﻟـﻤــﺪرب اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ "ﻓــﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣــﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ
ﻛﺮﻳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻬﺪﻳﻔﻲ راﺋــﻊ ،وأﻧــﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻪ،
ﻓﻬﻮ واﺛﻖ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ،وﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ داﺋﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻣﻮر أن
ﺗﺘﺤﺴﻦ ،وﻳﺮﻏﺐ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ،وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
أﻇﻬﺮ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻋﺪه اﻵﺧﺮون ﻛﺜﻴﺮا وﻟﻢ أﺗﻌﺠﺐ ﺑﻤﺎ
ﻳﻘﺪﻣﻪ".
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧــﺮ ،ﻋـ ّـﺒــﺮ زﻳ ــﺪان ﻋــﻦ دﻫﺸﺘﻪ ﻣــﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻣﻊ ﻏﺎرﻳﺚ ﺑﻴﻞ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻃﻠﻘﺖ ﺻﻴﺤﺎت
اﺳﺘﻬﺠﺎن ﺿﺪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ وﻳﻠﺰ ﺧﻼل اﻻﻧﺘﺼﺎر
-3ﺻﻔﺮ ﻋﻠﻰ أﺗﻠﺘﻴﻚ ﺑﻴﻠﺒﺎو.
وردا ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺣﺼﻮل ﻻﻋﺐ ﻓﺎز ﺑﺄرﺑﻌﺔ
أﻟﻘﺎب ﻟﺪوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻮاﺳﻢ ﻓﻲ ﻣﺪرﻳﺪ
وﺳﺠﻞ أﻫﺪاﻓﺎ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ ﻧﻬﺎﺋﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ،أﺟﺎب زﻳﺪان" :ﻻ أدري
ﺣﻘﺎ ،ﺑﺼﺮاﺣﺔ ﻻ أﻓﻬﻢ اﻟﺴﺒﺐ".
وﺷـ ــﺎرك ﺑـﻴــﻞ ﺑــﺪﻳــﻼ ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﻏ ــﺎب ﻋــﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ وزاد ﺣﻨﻖ
اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ ﻣﻠﻌﺐ ﺑﺮﻧﺎﺑﻴﻮ ﺑﻌﺪﻣﺎ أ ﻫــﺪر

ﻓﺮﺻﺔ وﻫﻮ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻧﻔﺮاد.
وﻛﺎن رد اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻣﻊ
إﻳﺴﻜﻮ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﺒﻠﺘﻪ ﺑﺤﻔﺎوة.
ﻟﻜﻦ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﻮﻳﻠﺰي ﻋﻮض اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﺑﻌﺪ
ذﻟــﻚ ﺑﻠﺤﻈﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺧﻄﺄ آﺧــﺮ ﻣﻦ إﻳﺎﻏﻮ
ﻫـﻴــﺮﻳــﺮﻳــﻦ ﺣ ــﺎرس ﺑﻴﻠﺒﺎو اﻟ ــﺬي اﻧـﻄـﻠــﻖ ﺧ ــﺎرج ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺠﺰاء ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻘﻄﻊ اﻟﻜﺮة.
ﻟﻜﻦ ﺿﺮﺑﺔ رأس ﺣــﺎرس ﺑﻴﻠﺒﺎو اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺳﻘﻄﺖ
ﻋﻨﺪ ﻗﺪم ﺑﻴﻞ اﻟﺬي ﻣﺮرﻫﺎ إﻟﻰ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ ﻟﻴﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻣﻰ اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺣﺎرﺳﻪ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﺮﺣﻢ اﻟﺼﺤﻒ
اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻞ.
وﻗﺎﻟﺖ "ﻣﺎرﻛﺎ" ،ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﺑﺠﻮار ﺻﻮرة ﺑﺪا
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻞ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  29ﻋﺎﻣﺎ ﻣﺘﺠﻬﻤﺎ" :ﻫﻨﺎك ﻧﻴﺔ
ﻟﺒﻴﻌﻪ ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﺮوض" ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن "رﻳﺎل ﻣﻨﻔﺘﺢ
اﻵن ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة إﻋﺎرﺗﻪ".
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ذاﺗﻬﺎ ذﻛﺮت أﺧﻴﺮا أن رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
ﺳﻴﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ اﻳﺪن ﻫــﺎزارد ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺗﺸﻠﺴﻲ
ﻟﻴﺤﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺑﻴﻞ.
وذﻫﺐ ﻣﻘﺎل رأي آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﻜــﺎﺗــﺐ إن "رﻳ ــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ أو ﺑــﺎﻷﺣــﺮى رﺋﻴﺴﻪ

ﻣــﺎﻃــﻞ ﻃــﻮﻳــﻼ ﻓــﻲ ﻣـﺴــﺄﻟــﺔ ﺑـﻴــﻞ .أﻧـﻬــﻰ اﻟــﻼﻋــﺐ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻘــﺎﻋــﺪ اﻟ ـﺒ ــﺪﻻء ﻻﺑ ـﺘ ـﻌــﺎده ﻋــﻦ ﻣـﺴـﺘــﻮاه
وﺳﻴﺘﻜﺮر اﻷﻣﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ".
ﻟﻜﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻫﺪﻓﻲ ﺑﻴﻞ وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﺪف
ﻣﺬﻫﻞ ﻣﻦ رﻛﻠﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري اﻻﺑﻄﺎل اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺎرﻛﺎ "ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ رﻳﺎﺿﻴﺎ .إﻧﻪ ﻻﻋﺐ ﻣﻜﻠﻒ ﺟﺪا ﻟﻠﻨﺎدي ورﻳﺎﺿﻴﺎ
ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ أﻗﻞ ﻣﻨﻪ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺮاﺗﺐ
وﻳﺴﺎﻋﺪون ﻓﺮﻗﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ".
وﻓﻲ  2016وﻗﻊ ﺑﻴﻞ ﻋﻘﺪا ﺟﺪﻳﺪا ﺣﺘﻰ  2022ﺟﻌﻠﻪ
ﺛــﺎﻟــﺚ أﻋـﻠــﻰ ﻻﻋــﺐ راﺗـﺒــﺎ ﻓــﻲ ﻛــﺮة اﻟـﻘــﺪم اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ
اﻻﺻــﺎﺑــﺎت ،اﻟﺘﻲ أﺑﻌﺪﺗﻪ ﻋﻦ  86ﻣﺒﺎراة ﻣﻨﺬ اﻧﻀﻤﺎﻣﻪ
إﻟﻰ اﻟﻨﺎدي ،واﺧﻔﺎﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻷﺟــﻮاء
ﻓﻲ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺟﻌﻼه ﻫﺪﻓﺎ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎدات.
وﻗــﺎﻟــﺖ "ﻣــﺎرﻛــﺎ" إن "اﻟـﻨــﺎدي ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺘﻔﺎؤل ﺷﺪﻳﺪ
ازاء ﺑﻴﻌﻪ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﺤﻴﻦ أي ﻋــﺮض ﻹﻋــﺎرﺗــﻪ" ،ﻣﻀﻴﻔﺔ
أن "رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء راﺗﺒﻪ أو
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻨﻪ".
)إﻓﻲ(
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رﻳﺎﺿﺔ

ﺳﻮﻟﺸﺎﻳﺮ ﻳﻌﺘﺬر ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﻌﺪ
اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ اﻟﻤﺬﻟﺔ أﻣﺎم إﻳﻔﺮﺗﻮن
ﻟﻢ ﻳﺠﺪ أوﻟﻲ ﺳﻮﻟﺸﺎﻳﺮ ﻣﺪرب
ً
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﺳﺒﻴﻼ ﻟﻠﺮد
ﻋﻠﻰ ﻏﻀﺐ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻔﺮﻳﻖ،
ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ اﻟﻤﺬﻟﺔ أﻣﺎم
إﻳﻔﺮﺗﻮن ،ﺳﻮى اﻻﻋﺘﺬار.

ﺳﻮﻟﺸﺎﻳﺮ

ً
ﻗﺪم اﻟﻤﺪرب اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ أوﻟﻲ ﺳﻮﻟﺸﺎﻳﺮ اﻋﺘﺬارا
إﻟﻰ ﻣﺸﺠﻌﻲ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎرﺗﻪ
اﻟﻤﺬﻟﺔ ﺑﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ أﻣﺎم ﻣﻀﻴﻔﻪ إﻳﻔﺮﺗﻮن ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  35ﻣﻦ اﻟــﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم،
واﻟ ـﺘــﻲ أﺑـﻌــﺪﺗــﻪ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﺒــﺎق ﻧـﺤــﻮ ﻣــﺮﻛــﺰ ﻣﺆﻫﻞ
ﻟﺪوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ.
وﺗـﺠـﻤــﺪ رﺻـﻴــﺪ ﻳــﻮﻧــﺎﻳـﺘــﺪ ﻋـﻨــﺪ  64ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎدس ،وﺑﻘﻲ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ أرﺳﻨﺎل
اﻟﺮاﺑﻊ ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺳـ ــﻮﻟ ـ ـﺸـ ــﺎﻳـ ــﺮ،
ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺗـ ـﻠـ ـﻘ ــﻲ ﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ــﻪ
أﺳ ـ ــﻮأ ﺧـ ـﺴ ــﺎرة ﻟــﻪ
ﻫ ــﺬا اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ ﻓﻲ
اﻟﺪوري اﻟﻤﺤﻠﻲ:
"ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﺼ ــﺎﻓ ــﺮة
اﻷوﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ،ﻛ ــﻞ
ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲء ﺳـ ـ ـ ـ ــﺎر
ﺑـﺸـﻜــﻞ ﺧــﺎﻃــﺊ،
أرﻳ ـ ـ ـ ــﺪ ﻓـ ـﻘ ــﻂ أن
أﻋ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ــﺬر إﻟ ـ ـ ــﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺠ ـﻌ ـﻴ ــﻦ"،
ﻣﻀﻴﻔﺎ" :إﻳﻔﺮﺗﻮن
ﻛ ــﺎن أﻓ ـﻀ ــﻞ ﻣ ـﻨــﺎ ﻓﻲ
ﻛـ ــﻞ اﻷﺳـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺎت .ﺛـﻤــﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻷﻣ ـ ــﻮر اﻟـﺘــﻲ
ﻧﺤﺘﺎج اﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ .اﻟﻤﻮﻫﺒﺔ
ﻻ ﺗﻜﻔﻲ أﺑﺪا".
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ" :ﺑ ـﺒ ـﺴــﺎﻃــﺔ ﻟ ــﻢ ﻧ ــﺆد )ﺑـﺸـﻜــﻞ
ﺟـ ـﻴ ــﺪ( .ﻫ ـ ــﺬا اﻷداء ﻟ ــﻢ ﻳ ـﻜ ــﻦ ﺟ ــﺪﻳ ــﺮا
ﺑﻤﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ،أﻣﺎﻣﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ
ﻣـ ـﺜ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌ ــﻮﻳ ــﺾ اﻷرﺑـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎء"،
ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﻳﻢ وﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﻣﺆﺟﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ .31

ﺑﻮﻏﺒﺎ وﺑﻌﺾ ﻻﻋﺒﻲ ﻣﺎن ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
وﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ
ﻣ ـﻨ ــﺬ ﺗ ــﻮﻟ ــﻰ ﺳ ــﻮﻟ ـﺸ ــﺎﻳ ــﺮ ﺗ ــﺪرﻳ ـﺒ ــﻪ ﻓ ــﻲ دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ
ﺑﻌﺪ إﻗــﺎﻟــﺔ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﺟــﻮزﻳــﻪ ﻣــﻮرﻳـﻨـﻴــﻮ ،ﺗﻠﻘﻰ
"اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ اﻟﺤﻤﺮ" ﺧﺴﺎرﺗﻬﻢ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ
ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ،واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻓﻲ آﺧﺮ أرﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز.
وﺷﻬﺪت اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﺨﻴﺒﺔ اﻹﻗﺼﺎء ﻣﻦ اﻟﺪور
رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺪوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ أﻣﺎم ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ )ﺻﻔﺮ -1ذﻫﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ،و3-ﺻﻔﺮ
إﻳــﺎﺑــﺎ ﻓــﻲ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ( ،واﻟـﺨــﺮوج ﻣــﻦ رﺑــﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻛﺄس إﻧﻜﻠﺘﺮا أﻣﺎم واﺗﻔﻮرد ).(1-2
واﻋﺘﺒﺮ ﺳﻮﻟﺸﺎﻳﺮ أن ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺳﻴﺘﻲ ﻓﻲ أوﻟﺪ
ﺗﺮاﻓﻮرد ﺳﺘﻮﻓﺮ "أﻛﺒﺮ ﺣﺎﻓﺰ" ﻟﻼﻋﺒﻴﻪ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ
أﺑﻠﻐﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻤﺒﺎراة أن اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﻟﻮان
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﺠﺐ "أن ﻳﻌﻨﻲ أﻛﺜﺮ" ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻢ.
وﺗــﺎﺑــﻊ" :ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻐﻴﺮ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻛﻠﻬﺎ،

ُ
ّ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ
روﻧﺎﻟﺪو ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إﺧﻔﺎق »اﻷﺑﻄﺎل«
رﻏــﻢ ﻓــﻮز ﻧــﺎدي ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ )اﻟﺴﻴﺪة
اﻟـﻌـﺠــﻮز( ﺑﻠﻘﺐ اﻟ ــﺪوري اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻻ ﺗ ــﺰال أﺻــﺪاء
ﺧﺮوﺟﻪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑــﺎ
ﻋﻠﻰ ﻳﺪ أﻳﺎﻛﺲ أﻣﺴﺘﺮدام اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﺗﺘﺮدد ﻋﺒﺮ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ أﺷــﺎرت ﺑﺄﺻﺎﺑﻊ
اﻻﺗﻬﺎم إﻟﻰ ﻧﺠﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ ،اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ
روﻧﺎﻟﺪوّ ،
وﺣﻤﻠﺘﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺿﻴﺎع اﻟﻠﻘﺐ.
واﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮت وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻹﻋ ـ ـ ــﻼم اﻹﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ،أن
روﻧﺎﻟﺪو ﻛﺎن ﻟﻪ دور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺧﺮوج ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺎت
دور اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻄ ـ ــﻮﻟ ـ ــﺔ

دوري أﺑـﻄــﺎل أوروﺑـ ــﺎ ،وﻣــﻦ أﻧـﺼــﺎر ﻫــﺬا اﻟــﺮأي
اﻟـ ـﻤ ــﺪرب اﻹﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ــﻲ ﻣ ــﺎرﻛ ــﻮ ﺗ ــﺎردﻳ ـﻠ ــﻲ ،اﻟــﻼﻋــﺐ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻨﺎدي "اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻌﺠﻮز".
وﻗــﺎل ﺗﺎردﻳﻠﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻤﻮﻗﻊ "راي
ﺳﺒﻮرت" اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ" :ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ إدارة اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ
روﻧﺎﻟﺪو ﻟﻌﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،وﻟﻜﻦ
ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻔﺮض ﻫﺬا ،ﻛﺎن ﺑﻮﺳﻌﻪ أن ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺰﻳﺪ
أﻣﺎم أﻳﺎﻛﺲ".
وأﺿﺎف" :أﻋﺘﻘﺪ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن أﻗﻞ
ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺑﺠﻮار روﻧــﺎﻟــﺪو ،إﻧﻬﻢ ﻳﻌﺎﻧﻮن
ﻣﻌﻪ ﺑﺪون أن ﻳﺪرﻛﻮا ﻫﺬا ،دﻳﺒﺎﻻ ﻫﻮ أﺣﺪ ﻫﺆﻻء".
ﻳـﺸــﺎر إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺑﻌﺪ ﺳـﻘــﻮط ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس أﻣــﺎم
أﻳ ــﺎﻛ ــﺲ اﻟ ـﻬــﻮﻟ ـﻨــﺪي ،ﻇ ـﻬــﺮت ﻋ ــﺪة ﺗ ـﻘــﺎرﻳــﺮ ﻋﺒﺮ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
رﺣﻴﻞ روﻧﺎﻟﺪو ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻌﺠﻮز.
وﻟ ـﻜ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﺠــﻢ اﻟ ـﺒــﺮﺗ ـﻐــﺎﻟــﻲ ﻧ ـﻔــﻰ ﺻ ـﺤــﺔ ﻫــﺬه
اﻟ ـﺸ ــﺎﺋ ـﻌ ــﺎت ،وﻗـ ـ ــﺎل ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ـﺤ ــﺎت ﻧـﺸــﺮﺗـﻬــﺎ
اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺒﻞ ﻳــﻮ ﻣـﻴــﻦ " :ﺳــﺄ ﺑـﻘــﻰ ﻓﻲ
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ".
واﻧ ـﺘ ـﻘــﻞ روﻧ ــﺎﻟ ــﺪو إﻟ ــﻰ ﻳــﻮﻓـﻨـﺘــﻮس اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ
ﺻﻔﻘﺔ ﻛﻠﻔﺖ ﺧــﺰاﻧــﺔ اﻟـﻨــﺎدي اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ 100
ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.
وراﻫ ــﻦ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻣــﻊ ﻗــﺪوم روﻧــﺎﻟــﺪو
ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺮ ﻋﻘﺪة دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ،
وﻣ ـ ــﻦ ﺛ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺞ ﺑــﺎﻟ ـﻠ ـﻘــﺐ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮة
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ،وﻟﻜﻦ ﺗﺤﻄﻤﺖ
أﺣﻼﻣﻪ ﻣﺒﻜﺮا ﻋﻠﻰ ﺻﺨﺮة أﻳﺎﻛﺲ
أﻣﺴﺘﺮدام اﻟﻌﻨﻴﺪ.
)د ب أ(

ً
ً
ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ،ﻟﻜﻦ أﻗﻮل داﺋﻤﺎ إﻧﻨﻲ
ﺳﺄﻛﻮن ﻧﺎﺟﺤﺎ ﻫﻨﺎ ،وﺛﻤﺔ ﻻﻋﺒﻮن ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﻲ
ﻓﺮﻳﻖ ﻧﺎﺟﺢ".

ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮﺣﻴﻞ ﺑﻮﻏﺒﺎ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﻛﺸﻔﺖ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم إﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
أن اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻫﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺧﻴﺮة
اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﻀﻴﻬﺎ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻮل ﺑﻮﻏﺒﺎ ﺑﻴﻦ
ﺻﻔﻮف ﻧﺎدي ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ.
ﻳ ـﺸــﺎر إﻟ ــﻰ أن ﺑـﻌــﺾ اﻟـﺼـﺤــﻒ ﻓــﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
وإﻧـﻜـﻠـﺘــﺮا ﺗﻜﻬﻨﺖ ﻓــﻲ اﻵوﻧ ــﺔ اﻷﺧ ـﻴــﺮة ﺑــﺎﻗـﺘــﺮاب
ﺑــﻮﻏـﺒــﺎ ﻣــﻦ اﻻﻧـﺘـﻘــﺎل إﻟ ــﻰ ﺻـﻔــﻮف رﻳ ــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ،
ﺿﻤﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻮي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﺪان ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ،إﺑﺮاﻣﻬﺎ

ﻣﺪرب ﺑﺮاﻳﺘﻮن ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻻﻋﺒﻴﻪ
رﻓــﺾ ﻛــﺮﻳــﺲ ﻫﻴﻮﺗﻮن ﻣــﺪرب
ﺑﺮاﻳﺘﻮن آﻧﺪ ﻫﻮف اﻟﺒﻴﻮن ،أﻣﺲ،
اﺗ ـ ـﻬـ ــﺎم ﻻﻋ ـﺒ ـﻴ ــﻪ ﺑـ ـﻌ ــﺪم اﻻﻛ ـ ـﺘـ ــﺮاث
ﺑــﺎﻟـﺒـﻘــﺎء ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ــﺪوري اﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي
اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺎرع
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻠﻨﺠﺎة ﻣــﻦ اﻟﻬﺒﻮط ﻗﺒﻞ
أرﺑﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وﻳﺒﺘﻌﺪ ﺑﺮاﻳﺘﻮن ﺑﺜﻼث ﻧﻘﺎط
ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻬﺒﻮط ،ﻟﻜﻦ ﻣﺴﺘﻮاه
ﺷﻬﺪ ﺗــﺮاﺟـﻌــﺎ ﺷــﺪﻳــﺪا ﻓــﻲ ،2019
وﻓــﺎز ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ آﺧﺮ
 14ﺧﺎﺿﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟ ــﺪوري ،ﻟﻴﻬﺒﻂ
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ  13إﻟﻰ  17ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.
ً
ﻛ ـﻤ ــﺎ أﺧـ ـﻔ ــﻖ ﺑ ــﺮاﻳـ ـﺘ ــﻮن أﻳ ـﻀ ــﺎ
ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺰ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎك ﻓ ــﻲ آﺧ ــﺮ ﺧﻤﺲ
ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت ﺑ ــﺎﻟ ــﺪوري ،وﻣ ــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
اﻟﺘﻌﺎدل اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻣــﻊ ﻣﺴﺘﻀﻴﻔﻪ
وﻟ ـﻔ ــﺮﻫ ــﺎﻣ ـﺒ ـﺘ ــﻮن ،واﻧ ـ ـ ـ ــﺪرارز ﻳــﻮم
اﻟﺴﺒﺖ.
وأﺑ ـﻠــﻎ ﻫـﻴــﻮﺗــﻮن اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ
ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻫﻮﺗﺴﺒﻴﺮ
اﻟ ـﻴــﻮم "ﻻ ﻳـﻤـﻜــﻦ ﻷي ﺷـﺨــﺺ أن
ﻳﺘﻬﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺖ ﻓﻲ
ﺿﻴﺎﻓﺔ وﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺒﺬل اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب أو
ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ اﻟﻘﺘﺎل".
و ﺗــﺎ ﺑــﻊ "اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺬﻟﻚ
ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ .ﻧﺤﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻳﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ
ﻗﺪر ﻣﺴﺘﻮاه ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز،
وﺣـﺘــﻰ اﻟـﺸـﻬــﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻛـﻨــﺎ ﻓﻲ
ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ".
وﺗـ ــﺎﺑـ ــﻊ "رﺑ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺟ ـ ـ ــﺎءت أﺳـ ــﻮأ
ﻓـﺘــﺮاﺗـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ أﺳـ ــﻮأ ﺗــﻮﻗ ـﻴــﺖ ،ﻟﻜﻦ
ﻣـﺜــﻞ ﻫ ــﺬه اﻷﻣـ ــﻮر ﺗ ـﺤــﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺪوري
اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘــﺎز ،وأﻣـ ــﺎم ﻣـﻨــﺎﻓـﺴـﻴــﻦ ﻣﺜﻞ

ﻫﻮﺗﻮن ﻣﺪرب ﺑﺮاﻳﺘﻮن

اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة .ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﻧﺠﺪ
ﺣ ـﻠ ــﻮﻻ ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ
ﻃﻴﺒﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ
ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ".
وﻗﺎل ﻫﻴﻮﺗﻮن ،اﻟﺬي ﻟﻌﺐ ﻷﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻊ ﻧﺎدي ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ،إﻧﻪ
ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻟـﻠـﻌــﺐ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻠـﻌــﺐ واﻳــﺖ
ﻫ ــﺎرت ﻟـﻴــﻦ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ اﻟ ــﺬي اﻓﺘﺘﺢ
ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ.
وأﺿــﺎف "ﻟﻌﺒﺖ ﻫﻨﺎك ﻣــﺪة 27
ﻋﺎﻣﺎ ،وﻟﺪي اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت
ﻛ ــﻼﻋ ــﺐ وﻣ ـ ـ ـ ــﺪرب .أﺗ ـﻄ ـﻠ ــﻊ ﻟـﻠـﻌــﺐ
ﻫﻨﺎك .ﺳﺘﺘﻮﻗﻒ درﺟﺔ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع
ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟــﺬي ﺳﻴﻘﺪﻣﻪ ﻓﺮﻳﻘﻲ
ﻫﻨﺎك ،وأﺗﻤﻨﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺟﻴﺪا".
وﻳﺘﻔﻮق ﺑﺮاﻳﺘﻮن ﺑﺜﻼث ﻧﻘﺎط
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻛـ ــﺎردﻳـ ــﻒ ﺳ ـﻴ ـﺘــﻲ ﺻــﺎﺣــﺐ
اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ  ،18وﺳـﻴـﻨـﻬــﻲ اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ
ﺑ ـ ـﻤـ ــﻮاﺟ ـ ـﻬـ ــﺎت أﻣ ـ ـ ـ ــﺎم ﻧ ـﻴ ــﻮﻛ ــﺎﺳ ــﻞ
ﻳــﻮﻧــﺎﻳـﺘــﺪ ﻳ ــﻮم اﻟـﺴـﺒــﺖ وأرﺳ ـﻨــﺎل
وﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ.

ﺧﻼل اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺻﻔﻮف ﻓﺮﻳﻘﻪ.
وأﺷـ ــﺎرت ﺻﺤﻴﻔﺔ "أ س" اﻹﺳـﺒــﺎﻧـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ أن
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻤﺎﻧﻊ ﻓﻲ رﺣﻴﻞ ﺑﻮﻏﺒﺎ
ﻋﻦ ﺻﻔﻮﻓﻪ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺿﺎق ذرﻋﺎ ﺑﺘﺼﺮﻓﺎت
اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻟﺘﻲ ﻛﺎن أﺑﺮزﻫﺎ رﻓﻀﻪ ﺗﺤﻴﺔ
اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ،ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط اﻟﻔﺮﻳﻖ أﻣﺎم إﻳﻔﺮﺗﻮن.
وﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺒﺎراة ،ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﻟﺸﺎﻳﺮ ،ﻣﻊ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ،ﻟﺘﺤﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﺘﻲ
ﺟ ــﺎءت زاﺣ ـﻔــﺔ ﺧـﻠــﻒ ﻓﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟ ـﺘ ــﺆازره ،ﻣــﻦ أﺟــﻞ
اﻻﻋﺘﺬار ﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻘﻮط اﻟﻤﺮوع.
وﻟ ـﻜ ــﻦ ﺑ ــﻮل ﺑــﻮﻏ ـﺒــﺎ ﺗـﺨـﻠــﻒ ﻋ ــﻦ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺤــﺪث
وآﺛ ــﺮ اﻻﻧ ـﺸ ـﻐــﺎل ﻓــﻲ اﻟ ـﺤــﺪﻳــﺚ ﻣــﻊ ﻛ ــﻮرت زوﻣ ــﺎ،
ﻻﻋﺐ اﻳﻔﺮﺗﻮن ،وﺗﺒﺎدل اﻟﻘﻤﺼﺎن ﻣﻌﻪ ،ﻣﻤﺎ أﺛﺎر
اﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺿﺪه ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ ،واﻟ ـﺘــﻲ وﺻـﻠــﺖ إﻟ ــﻰ ﺣــﺪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺒﻴﻌﻪ إﻟﻰ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ.

وﻗﺎل أﺣﺪ ﻣﺸﺠﻌﻲ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ" :ﻋﻠﻰ
ﺑﻮﻏﺒﺎ أن ﻳﺮﺣﻞ ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ ،ﻧﺤﻦ ﻧﻘﺪم ﻟﻪ اﻟﺪﻋﻢ
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﻮرﻳﻨﻮ ،رﻏﻢ أداﺋﻪ اﻟﻤﺘﺮاﺟﻊ،
ﻓﻠﻴﻤﺾ وﻗﺘﺎ ﻃﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﺪرﻳﺪ".
ِ
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،اﻧﺘﻘﺪ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﻳــﻮﻧــﺎﻳـﺘــﺪ ،ﻏ ــﺎري ﻧﻴﻔﻞ ،اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟــﺰاﺋــﺪ ﻟﺒﻮﻏﺒﺎ
وزﻣ ــﻼﺋ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﺟ ــﻮد اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﻮاﻗــﻊ
اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻗ ــﺎل" :ﻟـﻴــﺲ ﻫﻨﺎك
ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻘﻮل أﺳـﻤــﺎء ،إﻧﻬﻢ داﺋﻤﺎ ﻣــﻮﺟــﻮدون ﻣﻊ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ".
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮﻏﺒﺎ أﺣﺪ أﺑﺮز اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﻊ
رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ ،ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻟﻠﻌﻮدة
إﻟــﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟـﻘــﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﺳﻠﺘﻴﻜﺲ أول اﻟﻤﺘﺄﻫﻠﻴﻦ
ﻟﻠﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑـ ــﺎت ﺑــﻮﺳ ـﻄــﻦ ﺳـﻠـﺘـﻴـﻜــﺲ أول
اﻟﻤﺘﺄﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻷدوار
اﻹﻗ ـﺼــﺎﺋ ـﻴــﺔ "ﺑ ـ ــﻼي أوف" ﻟ ــﺪوري
ﻛــﺮة اﻟﺴﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ،
ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻪ اﻟﻔﻮز اﻟﺮاﺑﻊ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻀﻴﻔﻪ إﻧﺪﻳﺎﻧﺎ ﺑﺎﻳﺴﺮز ،106-110
أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ اﻟﺪور اﻷول.
وأﺻﺒﺤﺖ أﻧﺪﻳﺔ ﻏﻮﻟﺪن ﺳﺘﺎﻳﺖ
وورﻳــﺮز ،ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ
اﻷﺧ ـﻴ ــﺮﻳ ــﻦ ،وﺗ ــﻮروﻧ ـﺘ ــﻮ راﺑ ـﺘ ــﻮرز،
وﺑ ــﻮرﺗ ــﻼﻧ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻳ ــﻞ ﺑ ــﻼﻳ ــﺰرز ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺸ ــﺎرف اﻟ ـ ــﺪور اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﺑﺘﻘﺪﻣﻬﺎ
 1-3ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻋﻠﻰ أرض ﻟــﻮس أﻧﺠﻠﺲ ﻛﻠﻴﺒﺮز
 ،105-113أورﻻﻧﺪو ﻣﺎﺟﻴﻚ ،85-107
وأوﻛﻼﻫﻮﻣﺎ ﺳﻴﺘﻲ ﺛﺎﻧﺪر 98-111
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﺑــﺎﺗــﺖ اﻟ ـﻔــﺮق اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ
إﻟ ــﻰ ﻓ ــﻮز واﺣ ــﺪ ﻟـﻠـﺤــﺎق ﺑﺒﻮﺳﻄﻦ
ﺳﻠﺘﻴﻜﺲ ،ﻷﻧ ــﻪ ﺑﺤﺴﺐ اﻟـﻘــﻮاﻋــﺪ
اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻳﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﺬي ﻳﺴﺒﻖ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ إﻟﻰ اﻟﻔﻮز ﻓﻲ
أرﺑﻊ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت.
وﻧ ـ ـﺠ ـ ـﺤـ ــﺖ ﻓ ـ ـ ـ ــﺮق ﺳ ـﻠ ـﺘ ـﻴ ـﻜ ــﺲ،
وورﻳ ــﺮز ،راﺑـﺘــﻮرز وﺑــﻼﻳــﺰرز ﻟﻠﻤﺮة
اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﺗــﻮاﻟ ـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻔ ــﻮز ﺧ ــﺎرج
ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ ،وﺗﻤﻠﻚ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ﻓــﺮﺻــﺔ اﻟـﺤـﺴــﻢ ،ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﺨﻮض
اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ.
وﺣـﺴــﻢ ﺳﻠﺘﻴﻜﺲ اﻟﻤﺒﺎراﺗﻴﻦ
اﻷوﻟﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ أرﺿــﻪ أﻣــﺎم ﺑﺎﻳﺴﺮز
 74-84و 91-99ﻓﻲ  14و 17اﻟﺤﺎﻟﻲ،

ﺗﻴﺮي روزﻳﺮ ﻧﺠﻢ ﺳﻠﺘﻴﻜﺲ
ﺛﻢ ﻛﺴﺐ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أرض
ﻣﻀﻴﻔﻪ  96-104ﻓﻲ  19ﻣﻨﻪ ﻗﺒﻞ أن
ﻳﻔﻮز ﺑﺎﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻷﺣﺪ.
وﻳـﻠـﺘـﻘــﻲ ﺳﻠﺘﻴﻜﺲ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪور
اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ )ﻧ ـﺼــﻒ ﻧـﻬــﺎﺋــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ورﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟــﺪوري( ﻣﻊ
ﻣﻴﻠﻮوﻛﻲ ﺑــﺎﻛــﺲ ،ﺻﺎﺣﺐ أﻓﻀﻞ
ﺳـﺠــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺪوري اﻟـﻤـﻨـﺘـﻈــﻢ )60
ﻓ ــﻮزا و 22ﺧ ـﺴ ــﺎرة( أو دﻳـﺘــﺮوﻳــﺖ
ﺑﻴﺴﺘﻮﻧﺰ.
واﻛﺘﻔﻰ اﻟﻨﺠﻢ ﻛﺎﻳﺮي إﻳﺮﻓﻴﻨﻎ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ  14ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻊ  7ﺗﻤﺮﻳﺮات
ﺣ ــﺎﺳ ـﻤ ــﺔ ،وﻫـ ــﻲ اﻟ ـﻐ ـﻠــﺔ ذاﺗـ ـﻬ ــﺎ ﻵل
ﻫـ ــﻮرﻓـ ــﻮرد اﻟ ـ ــﺬي ﺣ ـﻘــﻖ اﻟـﺜـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ

اﻟـ ـﻤ ــﺰدوﺟ ــﺔ "داﺑـ ـ ــﻞ داﺑـ ـ ــﻞ" ﻣ ــﻊ 12
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و 5ﺗﻤﺮﻳﺮات ﺣﺎﺳﻤﺔ.
وﺧ ـﻄــﺎ وورﻳ ـ ــﺮز ﺧ ـﻄــﻮة ﻛﺒﻴﺮة
ﻧﺤﻮ ﺑﻠﻮغ ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟ ـﻐ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺮة اﻟ ـﺨ ــﺎﻣ ـﺴ ــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻴﺒﺮز
.105-113
ﺑﺪوره ،اﻗﺘﺮب راﺑﺘﻮرز ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻫﻞ
ﻟﻠﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻔﻮزه اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ
أﻳﺎم ﻋﻠﻰ أورﻻﻧﺪو ﻣﺎﺟﻴﻚ .85-107
وﺑﺎت أوﻛﻼﻫﻮﻣﺎ ﺳﻴﺘﻲ ﺛﺎﻧﺪر
وﻧ ـﺠ ـﻤ ــﻪ راﺳـ ـ ــﻞ وﺳـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮوك ﻋﻠﻰ
ﻣـﺸــﺎرف اﻹﻗ ـﺼــﺎء ﺑﺨﺴﺎرﺗﻪ أﻣــﺎم
ﺗﺮاﻳﻞ ﺑﻼﻳﺰرز .111-98

ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎﺑﻲ وﻋﻮدة ﻧﻴﻤﺎر
اﺣﺘﻔﻞ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳــﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ اﻟــﺬي اﺣﺘﻔﻆ
ﺑﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻠﻌﺐ ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﻟﻨﺠﻤﻪ اﻟﺸﺎب ﻛﻴﻠﻴﺎن ﻣﺒﺎﺑﻲ
ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ وﺻﻴﻔﻪ ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ  1-3أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ ﺧﺘﺎم
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم.
وﻛﺎن ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﺗﻮج ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺳﻢ
اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻷﺧﻴﺮة )ﻓﺎز ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ ﺑﻪ ﻋﺎم  ،(2017ﻓﻲ وﻗﺖ
ﺳــﺎﺑــﻖ ﺑـﻌــﺪ ﺗ ـﻌــﺎدل ﻣ ـﻄــﺎرده اﻟـﻤـﺒــﺎﺷــﺮ ﻟـﻴــﻞ ﺳﻠﺒﺎ ﻣﻊ
ﺿﻴﻔﻪ ﺗﻮﻟﻮز.
ووﺿـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪرب اﻷﻟـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ﺗ ــﻮﺧ ــﻞ اﻟـﻤـﻬــﺎﺟـﻤـﻴــﻦ
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻧﻴﻤﺎر ،واﻷوروﻏﻮﻳﺎﻧﻲ إدﻳﻨﺴﻮن ﻛﺎﻓﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ واﻟﻤﺒﺘﻌﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﻼﻋﺐ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ،
ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ اﻟﻤﺒﺎراة ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﻴﻦ،
وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ  6أﻳﺎم ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﺄس ﻓﺮﻧﺴﺎ

ﺿﺪ رﻳــﻦ ،ﺛﻢ أﺷــﺮك اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻃــﻮال اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ،
واﻷوروﻏﻮﻳﺎﻧﻲ ﻓﻲ آﺧﺮ  17دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻨﻪ.
وﺑﺘﻌﺎدﻟﻪ اﻟﺴﻠﺒﻲ ،أﻫﺪى ﻟﻴﻞ ﺻﺎﺣﺐ  65ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻠﻘﺐ
اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﺴﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻷﻧﻪ أﺻﺒﺢ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﻪ
ﺑﻔﺎرق  16ﻧﻘﻄﺔ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
) 15ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ( ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺎرق ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ  19ﻧﻘﻄﺔ
ﺑﻌﺪ ﻓﻮز ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ.
وﺣﻘﻖ ﺗﻮﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮد اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻤﻪ اﻷول
ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻺﺳﺒﺎﻧﻲ أوﻧﺎي إﻳﻤﺮي ،ﻟﻘﺒﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﻧﺎدي
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻌﺪ ا ﻟـﻜــﺄس اﻟﺴﻮﺑﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،وﺳﻴﻜﻮن
أﻣﺎم ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﻠﻘﺐ ﻛﺄس ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻗﺪم ﺗﻮﻟﻮز ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﺴﺎن ﺟﺮﻣﺎن اﻟﻤﻤﻠﻮك
ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ودﺧﻞ ﻣﻠﻌﺐ
ﺑﺎرك دي ﺑﺮاﻧﺲ ﻣﺴﺎء ﻣﺘﻮﺟﺎ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ﻟﻴﻮاﺟﻪ ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ

اﻟــﺬي أﺣــﺮز ﺑﻄﻮﻟﺔ  ،2017وﻛــﺎن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي
ﻛﺴﺮ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺳــﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟــﺪوري ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺳﻢ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وﻛﺎن ﻧﻴﻤﺎر ) 27ﻋﺎﻣﺎ( اﻟﺬي أﺻﻴﺐ ﺑﻜﺴﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﻂ
ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻓﻲ  23ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ﻋﺎود اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﻗﺒﻞ  10أﻳﺎم ،وﻳﺄﻣﻞ ﻧﺎدﻳﻪ أن ﻳﻜﻮن ﺟﺎﻫﺰا
ﻟﺨﻮض ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛــﺄس ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﺘﻈﺮه
اﻟﺒﺮازﻳﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ "ﻛﻮﺑﺎ أﻣﻴﺮﻛﺎ" ﻣﻦ
 14ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻰ  7ﻳﻮﻟﻴﻮ.
وﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،زج ﺗﻮﺧﻞ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﺣﻢ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
اﻟ ــﺬي أﻛ ــﺪ واﻟـ ــﺪه ﻣــﺆﺧــﺮا ﺑ ـﻘــﺎءه ﻣــﻊ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
واﻧـﻘــﺬ اﻟ ـﺤــﺎرس اﻟـﻔــﻮﻧــﺲ أرﻳ ــﻮﻻ ﺳــﺎن ﺟــﺮﻣــﺎن ﻣﻦ
ﻫ ــﺪف أول ،ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻗـﻄــﻊ ﺑ ـﺒــﺮاﻋــﺔ اﻧ ـﻔ ــﺮاد اﻟـﺒــﺮﺗـﻐــﺎﻟــﻲ

روﻧ ــﻲ ﻟﻮﺑﻴﺶ اﺛــﺮ ﻫﺠﻤﺔ ﻣــﺮﺗــﺪة ﺳﺮﻳﻌﺔ ) ،(7وﺑــﺪل
ﻧ ــﺎدي اﻹﻣ ـ ــﺎراة ﺣــﺎرﺳــﻪ اﻻﺳ ــﺎﺳ ــﻲ اﻟ ـﻜــﺮواﺗــﻲ داﻧـﻴــﺎل
ﺳــﻮﺑــﺎﺷ ـﻴ ـﺘــﺶ اﺿـ ـﻄ ــﺮارﻳ ــﺎ ،ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ اﻻﺻ ــﺎﺑ ــﺔ ودﻓ ــﻊ
ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺴﺮي دﻳﻴﻐﻮ ﺑﻴﻨﺎﻟﻴﻮ ).(13

ﻣﺒﺎﺑﻲ ﻳﻔﺘﺘﺢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
واﻓﺘﺘﺢ ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﺠﻤﺔ ﻣﺮﺗﺪة
ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘﻪ ﺑﺪأﻫﺎ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ داﻧــﻲ اﻟﻔﻴﺶ ﺛﻢ ﺗﺒﺎدل
ﻣﺒﺎﺑﻲ اﻟﻜﺮة ﻣﻊ ﻣﻮﺳﻰ دﻳﺎﺑﻲ اﻟﺬي اﻋﺎدﻫﺎ اﻟﻰ اﻟﺸﺎب
اﻟﺴﺮﻳﻊ ،ﻓﻀﺮب اﻟﺘﺴﻠﻞ ووﺿﻊ اﻟﻜﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻣﻰ ﺑﻌﻴﺪا
ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺤﺎرس اﻟﺒﺪﻳﻞ ).(15
وﻣ ــﺮت ﻛ ــﺮة اﻟــﺮوﺳــﻲ اﻟـﻜـﺴـﻨــﺪر ﻏــﻮﻟــﻮﻓـﻴــﻦ ﺑﺠﺎﻧﺐ
اﻟ ـﻘــﺎﺋــﻢ اﻷﻳ ـﺴ ــﺮ ﻟ ـﻤــﺮﻣــﻰ أرﻳ ـ ــﻮﻻ ) ،(27وﻓـ ــﻮت ﻣـﺒــﺎﺑــﻲ
ﻣﺘﺴﺮﻋﺎ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ) ،(33ﺛﻢ ﻋﻮض ﺑﻌﺪﻣﺎ

ﺗﻨﺎﻗﻞ اﻟـﻜــﺮة ﻣــﻊ اﻹﻳـﻄــﺎﻟــﻲ ﻣــﺎرﻛــﻮ ﻓﻴﺮاﺗﻲ ﺛــﻢ أﻟﻔﻴﺶ
ﻟﻴﻜﺴﺮ اﻟﺘﺴﻠﻞ ﻣﺠﺪدا وﻳﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎر ﺑﻴﻨﺎﻟﻴﻮ
).(38
وﻓــﻲ اﻟـﺸــﻮط اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ،أﻛـﻤــﻞ ﻣﺒﺎﺑﻲ اﻟﻬﺎﺗﺮﻳﻚ ﺑﻌﺪ
ﺗﻤﺮﻳﺮة ﻣﻦ أﻟﻔﻴﺶ أﻳﻀﺎ ).(55
ورﻓ ــﻊ ﻣﺒﺎﺑﻲ رﺻـﻴــﺪه اﻟــﻰ  30ﻫــﺪﻓــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ،
ﻣﻌﺰزا ﺻﺪارﺗﻪ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻬﺪاﻓﻴﻦ ﺑﻔﺎرق  11ﻫﺪﻓﺎ ﻋﻦ
ﻫﺪاف ﻟﻴﻞ ،اﻟﻌﺎﺟﻲ ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺑﻴﺒﻲ.
وﻣﻦ ﺗﻤﺮﻳﺮة اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻛﺎرﻟﻮس ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس ،ﻗﻠﺺ
ﻏﻮﻟﻮﻓﻴﻦ اﻟﻔﺎرق ) (80ﻟﻤﻮﻧﺎﻛﻮ ،اﻟﺬي ﻳﺼﺎرع ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻬﺒﻮط اﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟـﺴــﺎدس ﻋﺸﺮ ) 32ﻧﻘﻄﺔ( ﺑﻔﺎرق أرﺑﻊ
ﻧﻘﺎط ﻓﻘﻂ ﻋﻦ دﻳﻐﻮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ.

ﻣﺒﺎﺑﻲ :ﻻ أﻓﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻴﻞ

ﻻﻋﺒﻮ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺒﺎراة أﻣﺎم ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ

أﻛــﺪ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﻠﻴﺎن ﻣﺒﺎﺑﻲ ،ﻧﺠﻢ ﻧــﺎدي ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن
ﺟﺮﻣﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،أﻧﻪ ﺑﺎق ﻣﻊ ﻧﺎدﻳﻪ وﻻ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻴﻞ
إﻟﻰ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،ﻛﻤﺎ أﺷﻴﻊ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة.
وﻳﻤﺘﺪ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﺒﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ،2022
ﺣﻴﺚ ﻛﺸﻒ اﻟﻼﻋﺐ أﻧﻪ ﻳﻨﻮي اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻣﻊ اﻟﻨﺎدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺣﺘﻰ
ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
وﻗــﺎل ﻣﺒﺎﺑﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﺸﺒﻜﺔ "ﻛﻨﺎل ﺑﻠﺲ" اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ" ،أﻧــﺎ ﺟــﺰء ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﺑﺎرﻳﺲ ﺳــﺎن ﺟــﺮﻣــﺎن ،أﻧــﺎ ﺳﻌﻴﺪ
ﻣﻦ أﺟــﻞ ﻋــﻮدة زﻳــﺰو )زﻳــﻦ اﻟﺪﻳﻦ زﻳ ــﺪان( إﻟــﻰ رﻳــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ ،أﺷﺎﻫﺪ
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﻛﺄﺣﺪ اﻟﻤﻌﺠﺒﻴﻦ".
ﻳﺬﻛﺮ أن وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺗﻜﻬﻨﺖ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة أن
ﻣﺒﺎﺑﻲ ﺳﻴﻜﻮن أﺣﺪ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﻘﺒﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺒﺮﻣﻬﺎ رﻳﺎل
ﻣﺪرﻳﺪ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺻﻔﻮﻓﻪ ،ﻷن اﻟﻼﻋﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺸﺎب ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺈﻋﺠﺎب
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أﺑﺮز اﻟﻨﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﺮوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

ﻣﺒﺎﺑﻲ

ةديرجلا

•
العدد  / 4099الثالثاء  23أبريل 2019م  18 /شعبان 1440هـ

www●aljarida●com

آخر كالم
شكسبير والعرب!

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

المركز الفاسد والحلم البديل

د .نجم عبدالكريم

في  23من أبريل تحتفل بريطانيا والمحافل األدبية في العالم
بذكرى ميالد ووفاة وليم شكسبير ،اللتين تصادفان اليوم نفسه،
وقد سبق لي أن كتبت أكثر من مقال أتناول فيه الظاهرة الشكسبيرية
خالل األعوام المنصرمة وفي أكثر من مطبوعة ،ولمن يريد أن يعرف
ُ ّ ً
تيبا
بعض الحقائق عن شكسبير وأهــم إنجازاته ،عليه أن يقرأ ك
ً
صغيرا للناقد لويس عوض عنوانه "البحث عن شكسبير" ،ففيه
صفحات قليلة ،لكنها تعطي القارئ جرعات كبيرة عن شكسبير.
***
• فما الجديد تحت عنوان "شكسبير والعرب"؟
ال ــواق ــع ...ال جــديــد ،لكن شكسبير كشاعرنا المتنبي لــه أقــوال
تتطابق مع كل زمــان ومـكــان ،فاخترت مجموعة من هــذه األقــوال
ألربــط بينها وبين ما يجري في وطننا العربي على شكل طرح
مقولة ثم التعليق عليها ...فشكسبير يقول:
ُ
الرذيلة ،والبعض تسقطه الفضيلة.
 البعض ترفعه ّليلق الــواحــد مــنــا نـظــرة على عالمنا الـعــربــي فــي المجاالت
•
ِ
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وليبحث عمن يتمسكون
بالفضيلة وأ ي ــن مواقعهم فــي حياتنا؟! ولينظر كــذلــك ألصحاب
الرذيلة وكيف جعلوا أوطاننا تعج بالفساد السياسي واالقتصادي،
وانعكاس كل ذلك على واقعنا االجتماعي!
ً
ً
 الذئب ما كان له أن يكون ذئبا ،لو لم تكن الخراف خرافا!• بكل أسف وحسرة ،أقول إن هناك من ارتضى لنفسه أن يكون
بمرتبة الخراف الخائفة المرعوبة ممن يفرضون عليهم التسلط
والــدكـتــاتــوريــة ،مــع أن هــذه الـخــراف تــرى بـ ّ
ـأم عينها كيف تعيش
الشعوب التي حققت لنفسها الحرية والديمقراطية ،كيف تعيش
ً
بعزتها وكرامتها ،ولكن كما قال شكسبير تبقى الخراف خرافا.
 من خالل أشواك السموم الخطيرة نحصل على أزهار السالم!عالم نصدق فيه كل األكاذيب التي
• والله يا سيد وليم نحن في ّ
يطلقها إعالمنا الكاذب ،ألنها تمثل كبراء نا في كل أطروحاتهم
مع علمنا بانعدام مصداقيتها ،فهم ينهبون األموال تحت مسمى
ً
التنمية ،ويقيمون الحروب تحت شعار "من أجل السالم" ،وأحيانا
ّ
يحرمون ويحللون ما ال طاقة للشعوب به ،تحت أوامر إعالء شأن
ُ ّ ً
العقيدة ...وهلم جرا.
 نحن نعرف من نحن ،لكننا ال نعرف ما سنكون عليه.• نعم يا سيدي ،فاإلنسان العربي ينشأ في بيئة نظيفة بين أب
يزرع فيه القيم ُ
والمثل والشرف والكرامة ،وأم تغرس فيه الطيبة
والمحبة والفطرة الدينية الصحيحة ،ولكن ما إن يشب الواحد
مـنــا عــن ال ـطــوق ويـنـخــرط بـعــالــم الـتـلــوث ،حـتــى نـجــده قــد أصيب
بالشيزوفرينيا ،فتنفصم شخصيته ،ويظل يعلك ترديد كلمات
ً
ً
اكتسبها من نشأته ،لكنه يمارس عمليا ما هو عكسها تماما ،مما
جعل الغالبية العظمى في مجتمعاتنا تعيش مزدوجة الشخصية!
 الحزن الصامت يهمس في القلب حتى يحطمه.• صحيح :فكل واحــد منا في عالمنا العربي يعيش غصة في
قلبه ،ألنــه غير ق ــادر على التعبير عنها ،فـمــاذا تتوقع مــن أنــاس
ً
كــانــوا منبعا لكل الـحـضــارات اإلنـســانـيــة ،وفــي أرضـهــم نــزلــت كل
األديان السماوية ،وهم يعيشون اآلن في منتهى الضعف والخور
ً
ً
أمــام عصابة صهيونية اغتصبت جــزء ا عزيزا من وطنهم ،بينما
هــم أضـعــف مــن أن يـتـصــدوا لـهــا ،بــل إنـهــم ي ـتــوددون لكسب رضا
الصهاينة؟

خاليا جذعية تنقذ طفلة من «الصمم»
عــا شــت الطفلة البريطانية ليا
أرميتاج (سبع سنوات) في صمت
تــام خــال أول عامين من حياتها،
ولكن بفضل الجراحة الــرائــدة في
المخ وسنوات العالج بعدها ،عثرت
أخ ـي ــرا عـلــى صــوتـهــا وسـمـعــت ما
يجري حولها ،وتمكنت من أن تقول
لوالديها "أحبكما".
وقال بوب والد ليا ،وهو يتذكر
كيف أنه اكتشف أن طفلته الوليدة
كانت تعاني شكال نادرا من الصمم
ال ـع ـم ـي ــق :أخـ ـب ــرون ــا أنـ ـه ــا تـعــانــي
صـمـمــا شــديــدا لــدرجــة أن ـهــا حتى
ل ــو ان ـف ـجــرت قـنـبـلــة بـجــانـبـهــا فلن
تسمعها.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت الـ ـ ـب ـ ــي بـ ـ ــي سـ ـ ــي ع ـلــى
موقعها االلـكـتــرونــي ام ــس ان ليا
عانت منذ والدتها عدم وجود األذن
الداخلية أو العصب السمعي ،وكان
هـ ــذا يـعـنــي أنـ ــه ال يـمـكــن عــاجـهــا
بعملية زراعة القوقعة أو استخدام
وسائل مساعدة السمع القياسية.
ونـ ـتـ ـيـ ـج ــة لـ ـ ــذلـ ـ ــك ،لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن مــن

الخاليا الجذعية السمعية ،األ مــر
الذي تطلب جراحة معقدة في المخ
عندما كان عمرها عامين فقط.

ال ـم ـتــوقــع أن تـنـطــق بـكـلـمــة ط ــوال
حـيــاتـهــا ،لـكــن رغ ــم الـمـخــاطــر فقد
نــاضــل والــداهــا لتصبح طفلتهما
م ــن أوائ ـ ــل األطـ ـف ــال ف ــي بــريـطــانـيــا
الذين يحصلون على عملية زراعة

إذا عجز جهاز حكومي ما عن القيام بما كلف به بسبب الفساد ومشتقاته ،مثل
نقص الميزانية ،أو بسبب بيروقراطية "كتابنا وكتابكم" ،وغيرها من أسباب مكررة
بدولة "مشيني وامشيك" ،يتم تفويض الديوان األميري للقيام بالمشروع ،ليصبح هذا
األخير العصا السحرية التي تنجز المشروع في فترة قياسية وبحسب (ربما) أفضل
المواصفات ،لكن ال تسألوا عن التكلفة ومن هم الحواة الشطار الذين استغنوا بثروة
هائلة هبطت عليهم بقدرة قادر من سماء المشروع والمشاريع.
ً
تقرير الشال األخير يتحدث بصراحة عن هذه األجهزة الموازية ،فهو يقرر أنه "بعيدا
عن تضخم تكلفة اإلدارة الحكومية أكثر من خمسة أضعاف ما بين عامي  2000و،2019
جبلت الحكومة على تأسيس أجهزة موازية ألجهزة قائمة ،وغرض التأسيس هو الهروب
من تكلفة إصالح األجهزة العاجزة ...هذا من جانب ،وشراء الوالءات بوظائف األجهزة
ً
الجديدة من جانب آخر" .ويضرب التقرير مثال بوزارة األشغال وجهاز مواز اسمه "هيئة
الطرق" ...ووزارة اإلسكان وهيئة اإلسكان ،ومجالس عليا للتعليم والمرور والتخصيص
واالستثمار والبيئة والبترول والزراعة ...ومعظمها في حالة مزرية.
وخير مثال قريب يذكره التقرير هو احتمال تولي الديوان األميري إعادة بناء المدينة
الترفيهية" ،بعد تقرير أولي من شركة المشروعات السياحية بأنها قد تحتاج إلى عشر
سنوات إلنجازها !"...الديوان األميري ،الذي بالمناسبة نفى أنه سيقوم بمشروع إعادة
بناء المدينة الترفيهية ،لكن التقرير يذكر بهذه المناسبة ،بصورة مجملة ،أن الديوان
"ليس جهة اختصاص ،وموقعه حساس ،وقــد ثــارت حوله شبهات ،ودوره الحقيقي
رقابي لحث الحكومة على إصالح أجهزتها ال تضخيمها أو تجاوز القيام بعملها".
ً
يصل التقرير في النهاية إلى أنه إذا كان "المركز" -أي جهة االختصاص -عاجزا ،فهذا
ً
سيتمدد حتما إلى األطراف الموازية ..." ،فرغم كل النوايا الطيبة ،فاالحتمال المرجح
في المستقبل ،هو أن خراب المركز سيفشل صالح األطراف ،ال العكس ،أسوة بالعمالت،
الرديئة تطرد الجيدة" .فعند التقرير ...كيف يمكن تصور بناء كويت جديدة ومدينة
حرير (وهــي من األطــراف) إذا كانت دولــة المركز عاجزة عن إدارة مستشفى أو مطار
أو شركة طيران ...إلخ؟! ليختم التقرير مالحظاته بأن "مؤشر حل مجلس أمناء مدينة
الحرير وإقالة رئيس جهازها التنفيذي ،من دون تقديم تفسير محدد ،قد يقرأ على
أنه مؤشر على عدم جدوى االستمرار في تأسيس الكيانات الموازية وضمن معايير
تحكمها محاصصة وبيئة عمل طاردة".
يصعب دحــض حجة الشال الراسخة ،فما نسمعه ويكرره الكثيرون المعارضون
ً
لمدينة الحرير وتطوير الجزر ،هو أنه إذا اإلدارة المركزية (السلطة) عاجزة ،مثال ،عن
حل مشكلة مواقف المرور ،وهذه أبسط القضايا ،وهي عاجزة عن توفير جهاز طبي
إلدارة مستشفيات جديدة ،وعاجزة ،بالمجمل ،عن حل بيروقراطية فاسدة وسرطان
رشا ومحسوبيات وتفصيل مناقصات ،وكل أنواع الفساد الرهيب المتمدد في معظم
مؤسسات الــدولــة ،فكيف يمكن لهذا الجهاز السلطوي المهترئ ،وهــو سلطة المركز
(لتذكير القارئ المهتم) ،أن يشرع في حلم مدينة الحرير والكويت الجديدة؟! الكالم هنا
مباشرة للشيخ ناصر صباح األحمد ،ومفاده أن عليك أن تصلح هنا،
موجه بصورة
ْ
الداخل (المركز) ،أوقف طوفان هذا الفساد الذي دمر كل أمل لمستقبل أطفالنا ،وأحال
ْ
أصلح كويت المركز يا شيخ ناصر ،قبل أن
حياتنا في البلد إلــى كابوس ال ينتهي،
نتحدث عن الكويت الجديدة في الجزر وطريق الحرير.
يستحيل نقض ذ لــك المنطق السابق للمعارضين ،لكن لنتوقف هنا عند مسألة
ً
بسيطة ،مثال مــاذا لــو كــان هــذا المركز غير قابل لــإصــاح؟ فعطب الفساد والـخــراب
وصل إلى أعمق جذور الدولة ،والعطالة في إدارة الدولة تسري كالوباء من الكبير حتى
الصغير ،ويستحيل معرفة أين تبدأ وأين تنتهي ،كأن الصراع مع غيالن سوء اإلدارة
الفاسدة يذكرنا بمحاوالت دون كيخوته في محاربة طواحين الهواء ...ما العمل عندها؟
أليس من األجدى إذا عجزنا عن تفكيك تلك المؤسسات وهدمها من أسسها ،أن نبحث
عن حل آخــر؟! كــأن نشرع في حلم جديد ،ال عالقة له بالمركز ،هو ليس من األطــراف،
ولكنه كويت جديدة ،سواء كانت مدينة الحرير ،أو أي اسم يمكن أن تختاروه ...المهم
أن تكون دولة مؤسسات غير فاسدة ،وهي مركز جديد ،ليس به جرثومة هذه اإلدارة
(المركز) المريضة.

«االستئناف» تؤيد تداول «فئران أمي حصة» برأتها المحكمة من قتل خادمتها
●

حسين العبدالله

أي ـ ـ ــدت م ـح ـك ـمــة االس ـت ـئ ـن ــاف
اإلداري ـ ـ ـ ــة ،أم ـ ــس ،ح ـكــم مـحـكـمــة
أول درج ـ ــة ب ــإل ـغ ــاء ق ـ ــرار وزارة
اإلع ـ ـ ـ ـ ــام م ـ ـنـ ــع رواي ـ ـ ـ ـ ــة "فـ ـ ـئ ـ ــران
أم ـ ـ ــي ح ـ ـصـ ــة" لـ ـلـ ـك ــات ــب س ـع ــود
السنعوسي والسماح بتداولها،
وذلك في القضية المرفوعة من
السنعوسي ضــد "اإلع ــام" عبر

المحامي بسام العسعوسي.
وك ــان ــت م ـح ـك ـمــة أول درج ــة
ألـ ـغ ــت ق ـ ـ ــرار "اإلع ـ ـ ـ ـ ــام" ،ب ـعــدمــا
انتهت إلــى خلو الــروايــة من أي
مساس باآلداب العامة أو النظام
ال ـع ــام ،وأن م ــا أوردت ـ ــه الـ ــوزارة
من أسباب منع الرواية مخالف
للواقع والـقــانــون ،وال يبرر أمر
المنع.
ومن المتوقع أن تطعن إدارة

"الفتوى والتشريع" ،التي تمثل
الـحـكــومــة ،على الحكم الـصــادر
أم ـ ــس أمـ ـ ــام م ـح ـك ـمــة ال ـت ـم ـي ـيــز،
للمطالبة بعدم تنفيذه إال بعد
ان ـت ـهــاء ال ـق ـضــاء ب ـكــل درج ــات ــه،
ب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا يـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــى ال ـ ـم ـ ـحـ ــامـ ــي
ال ـع ـس ـعــوســي إلـ ــى تـنـفـيــذ حكم
"االستئناف" وتداول الرواية في
المكتبات المحلية.

حسن العيسى

ُبرئت امــرأة ماليزية من قتل خادمتها اإلندونيسيةُ ،يزعم
ً
أنها تعرضت للتعذيب وأجبرت على النوم خارجا مع كلب ،في
ً
ً
خطوة أثارت انتقاد ناشطين أمس ،لما اعتبروه قرارا "صادما".
وتوفيت أديلينا ساو في فبراير  ،2018بعد العثور عليها
خ ــارج مـنــزل مخدومتها فــي جــزيــرة بينانغ شـمــال ماليزيا،
وك ــان رأسـهــا ووجـهـهــا يـنــزفــان ومليئين بــالـجــروح ،ونقلها
إلــى المستشفى .وتعمل إندونيسيات كثيرات خــادمــات في
ماليزيا ،ويتم تداول قصص عن اإلساءات التي يتعرضن لها،
ّ
لكن الطبيعة المروعة لقضية ساو تصدرت عناوين الصحف،
(أ ف ب)
وأثارت توترات دبلوماسية بين الجارتين.

الجيش الكندي يواجه فيضانات الربيع

الثقافة هذا المساء
الفعالية:

ع ـ ــرض ف ـي ـلــم " ك ـفــر

ناحوم".
ً
الوقت :الثالثة عصرا.
المكان :سينما .360

وفيات
عجالن غدير سيف عجالن الخالدي

 85عــامــا ،شيع ،الــرجــال :األنــدلــس ،ق ،5ش ،6م ،164النساء:
الفردوس ،ق ،7ش ،1ج ،4م ،57ت99994548 ،97144936 :

معصومة عاشور حسين كنكوني

 47عاما ،شيعت ،الرجال :سعد العبدالله ،ق ،11ش ،171م،101
النساء :الدوحة ،ق ،4ش ،3م ،18ت55995431 ،55566995 :

يونس حمود يونس المتروك

 55عــامــا ،شيع ،الــرجــال :مسجد البحارنة ،الدعية ،النساء:
الرميثية ،ق ،1شارع جمعان الحريتي ،ج ،15م15

عبدالله عبدالمحسن عثمان الشرهان

 82عاما ،شيع ،الرجال :مشرف ،ق ،4ش ،3م ،30النساء :بيان،
ق ،5ش ،2ج ،1م ،19ت25396662 ،25396777 :

درويش حسن عبدالله غلوم

 79عاما ،شيع ،حسينية العترة الطاهرة ،الرميثية ،ق ،10شارع
أبوحنيفة ،ج ،101م ،16ت66888864 ،99602062 :

شريدة حصيني الثميمة الراجحي

 83عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال :النسيم ،ق ،2ش ،38م ،10النساء:
الواحة ،ق ،2ش ،3م ،22ت55556580 ،99011909 :

فوزي حسين عبدالله حبيب

 51عاما ،شيع ،الرجال :عبدالله المبارك ،ق ،9ش ،929م،13
النساء :األندلس ،ق ،4ش ،6م ،138ت55225828 ،99525566 :

نوير سعد عبدالله القحطاني

 40عاما ،التشييع اليوم بعد صالة العصر ،مقبرة صبحان،
المنقف ،ق ،3ش ،5م ،1ت99080789 :
ابتسام محمد صبحي أصيل أرملة سالم سعد العابر
 73عاما ،تشيع صباح اليوم ،الرجال :القصور ،ق ،6ش ،1م،11
النساء :القصور ،ق ،6ش ،1م ،76ت:
96999912 ،60066700

مواعيد الصالة
يشهد شرق كندا فيضانات دفعت السلطات
إلى إجــاء أكثر من  1500شخص من منازلهم،
في حين جرى إرسال نحو  600عسكري لتقديم
َ
المساعدة إلى حكومتي مقاطعتي كيبيك ونيو
برونسويك.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني إيريك هود،
أمس" :نحن متفائلون باأليام المقبلة ...ستحدث

فيضانات كبيرة ،لكن بشكل عــام لن نصل إلى
مستوى  ،2017باستثناء بعض القطاعات مثل
بحيرة سان بيار" ،حيث يتوسع نهر سان لوران
بالقرب من مدينة تروا ريفيير.
وأكد هود أن "الفارق الوحيد مع ما حدث في
 2017هو مستوى استعداد البلديات والسكان".
ونقل موقع روسيا اليوم عن وكالة الصحافة

الفرنسية أن حكومتي مقاطعتي كيبيك ونيو
برونسويك دعتا الجيش إلى مساعدتهما ،وقد
نـشــر نـحــو  600عـسـكــري خ ــال يــومــي السبت
واألحد.
ومنذ أيــام تضرب فيضانات ربيعية ناجمة
عن ذوبان الثلوج شرق كندا كله ،لكن السلطات
التي كانت تخشى تكرار الفيضانات الكارثية

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

التي حدثت في  2017بمقاطعة كيبيك ،بدت أقل
ً
قلقا هذه المرة.
وقــام العديد من البلديات بحشد متطوعين
وتوزيع  500ألف من أكياس الرمل إلقامة سدود
أو حماية مساكن في المناطق المهددة.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:50

العظمى 33

الشروق

05:14

الظهر

11:46

العصر

03:22

المغرب

06:19

العشاء

07:41

الصغرى 21
ً
أعلى مد  02:48صب ــاحـ ـ ــا
ً
 01:50ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ً
أدنى جزر  08:25صب ــاحـ ـ ــا
 09:14م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٠٠:فاكس22252537 :
البريد اإللكترونيads@aljarida.com :
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