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جنيفر لوبيز تغني في مصر...
حقيقة أم فبركة إعالمية؟ ص 17

«موديز» :تصنيف الكويت ًتحت الضغط

● «االحتياطي العام» سيتقلص إذا لم تصدر الدولة قانونا للدين السيادي خالل عامين
● الوكالة ثبتت التصنيف االئتماني عند  AA 2مع نظرة مستقبلية مستقرة
كشفت وكالة «موديز» أن
حاالت العجز في الموازنة
العامة للكويت سيتم تمويلها
على المدى القصير عن طريق
السحب من صندوق االحتياطي
العام ،مؤكدة أنه من دون قانون
جديد للدين العام سيستمر
التمويل من الصندوق الذي
سيتقلص بدرجة كبيرة.

ولي عهد بريطانيا :نعتز بعالقاتنا
العميقة مع الكويت

ثبتت وكالة موديز الدولية للتصنيف االئتماني ،أمس ،تصنيفها
السيادي للكويت عند المرتبة  AA 2لعام  ،2019مع نظرة مستقبلية
مستقرة.
وقالت الوكالة ،في بيان ،إن هناك عوامل قد تضغط باتجاه تخفيض
التصنيف الحالي ،تتمثل في استمرار أجواء عدم اليقين حول إقرار
قانون الدين العام ،وسبل تمويل العجز الحكومي ،في ظل استمرار
تراجع األصول المالية ضمن صندوق االحتياطي العام ،وتراجع القدرة
المؤسساتية الكافية للمحافظة على المالية العامة ومرونتها ،في
مواجهة تراجع أسعار النفط العالمية أو انخفاض مستويات اإلنتاج.
وأضافت أن «نقاط القوة للتصنيف االئتماني للكويت تعكس
أوضاعها المالية القوية مدفوعة بالثروة الكبيرة بشكل استثنائي
في صندوق الثروة السيادي واحتياطيات النفط».
وحــول مبررات استقرار النظرة المستقبلية للتصنيف ،أكدت
«موديز» أن تلك النظرة تعكس التوقعات بشأن استمرار قوة أداء
المالية العامة مع قــدرة اإلبـقــاء على مستوى ذلــك األداء إلــى حد
كبير في ظل السيناريوهات المحتملة بشأن تقلبات أسعار النفط
والضغط الديموغرافي على المدى الطويل.
ولفتت إلى أنه من المتوقع إقرار قانون الدين العام خالل العامين
المقبلين «قبل نفاد األصول المالية في صندوق االحتياطي العام
أو توجيه معظم الموارد المالية العامة لتمويل العجز».
على صعيد آخر ،توقعت الوكالة أن تواجه الكويت على المدى
ً
الطويل ضغوطا ديموغرافية تتمثل في «زيــادة كبيرة ومستمرة
ف ــي الـطـلــب عـلــى الــوظــائــف م ــن جــانــب ال ـش ـبــاب ،وم ـع ــدل الـسـكــان
ً
المتزايد بوتيرة متسارعة ،مما يخلق ضغوطا على تكاليف األجور
الحكومية».
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١٥
الغانم 14 :مليار دوالر
حجم التبادل التجاري بين
الكويت وكوريا في 2018

٠٢

اقتصاد

١٤

الماجد :مستقبل البنوك
مرتبط باستيعاب
التكنولوجيا

أصول الثروة السيادية واحتياطي األجيال

محليات

● أصول الكويت في صناديق الثروة السيادية تقدر بـ  %370من الناتج المحلي.
● أصول صناديق الثروة السيادية تشكل نحو  27ضعف الدين الحكومي بنهاية .2019 - 2018
● عجز الموازنة العامة سيتقلص إلى نحو  %5.2من الناتج المحلي في .2019 - 2018
● حجم األصول المالية في صندوق احتياطي األجيال يقدر بنحو  442مليار دوالر.
● تصنيف السندات الكويتية بالعملة األجنبية عند « »AA 2وسقف الودائع عند «برايم »1 -
وسقف مخاطر الدولة بالعملة المحلية على المدى الطويل عند «.»AA 2
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النائب األول وعقيلته الشيخة حصة صباح السالم خالل لقائه ولي عهد بريطانيا األمير تشارلز

العدساني :استجواب جديد للجبري إن تحولت
جلسة التصويت على طرح الثقة «فئوية»

اقتصاديات

اقتصاد

حملة لـ «الشؤون»
و«الجمعيات» تخالف
«تعاونية» غير ملتزمة
بتعاميم األسعار

رؤى عالمية

الهدية والحريص يعلنان تجديد الثقة بالوزير
الخرافي« :زين» ترفع إيراداتها
 %56لتصل إلى  1.33مليار دوالر
في الربع األول من 2019
١١
 17.6مليون دينار
أرباح «المتحد»
في الربع األول
بنمو %4.3
١٠
السعد« :الصناعات الوطنية»
أفضل شركة في السوق ...منحت
مساهميها  %50من «المباني»

●

فهد التركي وعلي الصنيدح

أكد النائب رياض العدساني أن وزير
اإلعـ ـ ــام وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـشـبــاب
محمد الجبري «لــم ُيجب عن الكثير من
الـنـقــاط الـتــي سلطنا ال ـضــوء عليها في
ً
جلسة مناقشة استجوابه» ،مشددا على
أنه لن يسمح ألي شخص بتحويل جلسة
التصويت على طــرح الثقة بالوزير إلى
عنصرية وطائفية وفئوية وقبلية ،وإذا

ُرسوم على الشاحنات المستخدمة لجسر جابر

طالل مداح يبصر
ّ ً
محمال
الدنيا
بالشجن وصرخاته
تجوب الوديان

غانم الصالح ّعراب
التنوع ...تاريخ ممتد
من العطاء

سيد القصاص

عـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــت «ال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــدة» م ــن
م ـص ــادره ــا ،أن الـهـيـئــة الـعــامــة
ً
للطرق ستفرض ر ســو مــا على
الشاحنات المستخدمة لجسر
جــابــر األح ـم ــد ،كـمــرحـلــة أول ــى،
مشيرة إلى أنه تم االنتهاء من
دراسة بهذا الصدد ،رفعت إلى
وزي ــرة األش ـغــال الـعــامــة وزي ــرة

١٢

في رمضان ةديرجلا
أوتار

٠٩-٠٨
خمسة حلول مستدامة
ألمن الشرق األوسط

دوليات

● تحسب على الحمولة بمقدار دينار لكل طن
● اإليرادات ستوجه لعقود الصيانة واستمرار كفاءة التشغيل
●

أوتار

تم ذلك «فسنعيد تقديم استجواب للوزير
األربعاء المقبل».
وقال العدساني في تصريح أمسُ :
كنت
أحــد مقدمي اّسـتـجــواب الـجـبــري ،وكنت
كــذلــك ممن وقـعــوا طلب طــرح الثقة غير
المكتمل بنائب رئـيــس مجلس ال ــوزراء
وزي ـ ــر ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
ً
أنــس الصالح ،مضيفا أن «هـنــاك رسالة
لـلـنــواب ،المحسوبين على الحكومة أو
مــن يــدافـعــون عــن الــوزيــر ،مفادها أن أي

شخص يحاول تحويل األمر إلى عنصرية
ً
وطائفية فسوف أقدم استجوابا للوزير
في نفس جلسة طرح الثقة».
وعلى الصعيد ذاته ،أعلن النائب محمد
الهدية تجديده الثقة بالوزير الجبري بعد
ً
«تفنيده» االستجواب الموجه إليه ،معتبرا
أن الــوزيــر أجــاد الــرد على القضايا التي
طرحها المستجوبون في محاورهم ،مما
ً
يجعله جديرا بتجديد الثقة به.
وطــالــب الهدية الجبري بالعمل على

معالجة بعض المالحظات في الجهات
الـتــابـعــة ل ــه ،س ــواء فـيـمــا يتعلق ب ــوزارة
ً
اإلعالم أو هيئتي الرياضة والزراعة ،داعيا
إياه إلى مزيد من العمل والجهد لتالفي
ُ
جميع ما ط ِرح في االستجواب وفق األطر
الدستورية والقانونية.
ك ـمــا أع ـل ــن ال ـن ــائ ــب مـ ـب ــارك ال ـحــريــص
تـجــد يــده الثقة بالجبري بعد استماعه
ً
إلى مناقشة االستجواب ،معربا في الوقت
ذاته عن شكره للنواب المستجوبين.

الدولة لشؤون اإلسكان د .جنان
بوشهري.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ،أن
ُ
الرسوم ستحسب على حمولة
الـ ـ ـش ـ ــاحـ ـ ـن ـ ــة ،بـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدار دي ـ ـنـ ــار
ل ـكــل ط ــن ،مـضـيـفــة أن ــه يـجــري
التنسيق بين «الطرق» واإلدارة
العامة للمرور وجهات حكومية
أ خ ــرى لـلـبــدء بتطبيقها ،بعد
صدور قرار مجلس إدارة الهيئة

ونشره بالجريدة الرسمية.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن «الـ ـط ــرق»
درس ـ ـ ــت آلـ ـي ــة ت ـط ـب ـيــق رسـ ــوم
ا ل ـ ـج ـ ـسـ ــور ف ـ ــي دول م ـج ـلــس
التعاون الخليجي المفروضة
ع ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـن ـ ـ ــات ،وذلـ ـ ـ ــك
لالستفادة من تجربتها بهذا
الصدد.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت أن الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ،وف ــق
قانونها ،يحق لها فــرض مثل

ه ــذه ال ــرس ــوم ،م ـش ـيــرة إل ــى أن
اإلي ـ ـ ــرادات الـمـحـصـلــة سـتـ ّ
ـوجــه
إلـ ـ ــى ع ـ ـقـ ــود صـ ـي ــان ــة ال ـج ـس ــر،
واس ـت ـم ــراري ــة تـشـغـيـلــه بــأعـلــى
كفاءة.
ولـ ـفـ ـت ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إلـ ـ ــى أن
الشاحنات التي ال ترغب في دفع
هذه الرسوم يمكنها استخدام
ً
طـ ـ ــريـ ـ ــق آخ ـ ـ ـ ــر أط ـ ـ ـ ـ ــول م ـ ـجـ ــانـ ــا
للوصول إلى المنطقة الشمالية.

23
بعد النفط ...واشنطن
ستلغي إعفاءات عقوبات
«نووي إيران»

رياضة
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ولي عهد بريطانيا :نعتز بعالقاتنا العميقة مع الكويت
استقبل النائب األول وأشاد بدور صاحب السمو
استقبل ولي عهد بريطانيا
األمير تشارلز في قصر دامفريز
باسكتلندا ،أمس األول ،النائب
األول لــرئـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـش ـي ــخ ن ــاص ــر
الصباح.
وأعرب االمير تشارلز ،خالل
اللقاء الودي ،عن اعتزازه بعمق
العالقات التاريخية التي تربط
ال ـك ــوي ــت وال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـحــدة،
م ـش ـي ــدا بـ ــالـ ــدور الـ ـ ــذي ي ــؤدي ــه
سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحـمــد على الصعيد الــدولــي،

وخاصة في المجال اإلنساني.
وحمل األمير تشارلز الشيخ
ن ــاص ــر تـحـيــاتــه ال ـص ــادق ــة إلــى
س ـ ـمـ ــو األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ،وسـ ـ ـم ـ ــو ولـ ــي
ا لـعـهــد ،متمنيا للشيخ ناصر
والوفد المرافق له زيارة ناجحة
وموفقة.
ح ـض ــر ال ـل ـق ــاء ح ـ ــرم الـشـيــخ
نـ ـ ــا صـ ـ ــر ر ئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــة دار اآل ث ـ ـ ـ ــار
االس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة الـ ـشـ ـيـ ـخ ــة ح ـصــة
ال ـص ـبــاح ،والـنـقـيــب ط ـيــار فهد
ناصر الصباح.

وزير الخارجية يلتقي سفير قطر

النائب األول خالل لقائه ولي عهد بريطانيا األمير تشارلز بحضور الشيخة حصة ونجلهما فهد

بوشهري بحثت مستجدات جنوب «سعد
العبدالله» مع مسؤولين كوريين
●

ً
مستقبال سفير قطر
الخالد
اس ـت ـق ـبــل ن ــائ ــب رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الـخــارجـيــة الشيخ صـبــاح الـخــالــد فــي مكتبه بمقر
وزارة الخارجية أمس ،سفير قطر لدى الكويت ،بندر
العطية ،الــذي سلم إليه خــال اللقاء رســالــة خطية
موجهة إليه من نظيره القطري الشيخ محمد آل ثاني.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون
م ـك ـت ــب نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر
الخارجية ،السفير الشيخ د .أحمد ناصر المحمد،
وعدد من كبار مسؤولي الوزارة.

«الشيوخ» الفرنسي :الكويت عالمة
فارقة في تأصيل الديمقراطية
قــال رئيس مجلس الشيوخ فــي الجمهورية الفرنسية جيرار
الرشـ ـي ــه أم ـ ــس ،إن ال ـك ــوي ــت "ت ـك ــاف ــح" ب ـغ ـيــة تـحـقـيــق االس ـت ـق ــرار
ال ـخ ـل ـي ـج ــي وال ـ ــدول ـ ــي ف ـ ــي ض ـ ــوء ت ـ ـعـ ــدديـ ــة األط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ،م ـش ـي ــدا
بـ "الحكمة الدبلوماسية" التي تميزها.
وثمن الرشيه في لقاء مع "كونا" على هامش زيارته الرسمية
للبالد ،نموذج الديمقراطية البرلمانية الكويتية "االستثنائي"،
معتبرا أن الكويت شكلت "عالمة فارقة في تأصيل قيم الديمقراطية
البرلمانية بالمنطقة".
وذكــر أن الكويت تسعى الستعادة العراق توازنه واستقراره،
مشيرا إلى تعاطيها "الحساس" مع الملف السوري وموقفها الراسخ
دوما باعتماد الحلول السياسية لكل المشكالت ال العسكرية.
ولـفــت الرشـيــه إلــى الـعــاقــات "االستثنائية" الـتــي تــربــط لجان
الصداقة البرلمانية في البلدين ،مبينا أن زيارته الحالية هي األولى
من نوعها ،إذ لم يسبق ألي رئيس لمجلس الشيوخ الفرنسي أن
قام بزيارة الكويت.
وشدد على ضرورة تطوير آلية لجان العمل المشتركة وتبادل
الخبرات بين المؤسستين البرلمانيتين بما يصب في مصلحة
الـشـعـبـيــن ،م ــؤك ــدا وقـ ــوف فــرنـســا جـنـبــا إل ــى جـنــب م ــع "الـحـكـمــة
الدبلوماسية الكويتية".

اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله امس
مع نائبة الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة
لـلـشــؤون السياسية والـمـســاعــدة االنتخابية أليس
وولبول التي تزور البالد حاليا والوفد المرافق لها.
وتم خالل اللقاء بحث التطورات المتصلة بالبحث
عــن األسـ ــرى والـمـفـقــوديــن الكويتيين والممتلكات

وأشارت إلى أن هناك عدة عوامل قد تدفع باتجاه
رفع التصنيف الحالي للكويت ،مبينة أنها تتمثل
في التدابير المتبعة لخفض انعكاسات انخفاض
أسعار النفط العالمية على أوضاع المالية العامة
للحكومة ،بما في ذلك تنويع اإليرادات ،والعمل على
تخفيض وتنويع اإلنفاق الحكومي.
وذكــرت «مــوديــز» أنــه على المدى القصير سيتم
تمويل حاالت العجز من خالل السحب من صندوق
االحـتـيــاطــي ال ـعــام ،الفـتــة إلــى أن الــدولــة ستواصل
تجميع الثروة في صندوق األجيال القادمة الذي
يشكل أغلبية «االحتياطي العام».
وأف ــادت بــأن عجز الـمــوازنــة العامة يتم تمويله
بشكل كامل من خالل السحب من «االحتياطي العام»،
مبينة أنها خفضت تقديراتها للصندوق إلى نحو
ً
 %54من الناتج المحلي اإلجمالي اعتبارا من مارس
الـمــاضــي ،مـقــارنــة بنحو  %70مــن هــذا الـنــاتــج في
الفترة نفسها من .2018
وأك ـ ــدت أن ــه «ب ـ ــدون ق ــان ــون جــديــد ل ـلــديــن ال ـعــام

والـمـعـيــن الـشـهــر الـمــاضــي لــرئــاســة مؤسسة
األراضــي واإلسكان الكورية للكويت اهتمام
الجانب الكوري بالمشروع ،حيث تتم الزيارة

الكويتية واألرشيف الوطني ،إضافة إلى األنشطة التي
تقوم بها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق.
حـضــر الـلـقــاء مـســاعــد وزي ــر الـخــارجـيــة لـشــؤون
مكتب نــائــب الــوزيــر السفير أيـهــم العمر ومساعد
وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير
المفوض ناصر الهين.

●

تستعد وزارة األشغال العامة لتنفيذ  3مشاريع
إنشائية في مدينة "صباح األحمد السكنية" ،تتمثل
في مبنى التسجيل العقاري ،ومبنى مجمع محاكم،
ومركز خدمات.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المباني الثالثة المزمع
إقامتها في المدينة سيتم تصميمها بما يتناسب مع
متطلبات المنطقة من خدمات ورعــايــة تسهل سبل
الـحـيــاة ،إذ سيشمل مــركــز الـخــدمــات مكاتب ومقار
للوزارات الخدمية للتسهيل على المراجعين في إنهاء
معامالتهم داخل المدينة ،وعدم تكبدهم مشقة الذهاب
إلى مقار الــوزارات في المناطق األخــرى ،كما سيوفر
مجمع المحاكم خدمات التقاضي وفض المنازعات.
وقـ ــالـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر إنـ ـ ــه س ـي ـت ــم م ـ ــراع ـ ــاة ال ـط ــاق ــة
االستيعابية من المراجعين والموظفين في المباني
الجديدة ،إضافة إلى توفير مواقف السيارات الالزمة

سيستمر تمويل عجز الموازنة من الصندوق الذي
سيتقلص بدرجة كبيرة» ،متوقعة أن ينخفض إلى
نـحــو  %26مــن الـنــاتــج المحلي اإلجـمــالــي بحلول
نهاية السنة المالية .2021/ 2020
وفي هذا الصدد ،توقعت الوكالة تسارع وتيرة
انـخـفــاض األص ــول الـمــالـيــة ل ـ «االحـتـيــاطــي الـعــام»،
مؤكدة أن ذلك من شأنه حث الحكومة على إصدار
ق ــان ــون ال ــدي ــن ال ـع ــام ،ال ــذي يـسـمــح ب ــإص ــدار دي ــون
سيادية جديدة.
وتــوقـعــت الــوكــالــة ارت ـفــاع إجـمــالــي الــديــن الـعــام
كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ليصل إلى نحو
 %38.8في السنة المالية  ،2024/ 2023مقارنة بنحو
 %13.8في .2019/ 2018
وأفــادت بأنه رغم التوقعات بارتفاع مستويات
الــديــن ال ـعــام تـظــل مـسـتــويــات أع ـبــاء الــديــن أق ــل من
ال ـم ـع ــدل لـمـجـمــوعــة ال ـ ــدول ال ـن ـظ ـيــرة ل ـل ـكــويــت في
التصنيف االئتماني الـسـيــادي ،مرجحة استمرار
قدرة الحكومة على استدامة الدين العام على نحو
أكبر بكثير من تلك الدول.

كأولى المهام التي يقوم بها الرئيس التنفيذي
منذ تكليفه ،وبحث سبل تعزيز العالقات بين
البلدين وتطويرها.

حوار التعاون اآلسيوي يثمن مبادرة
األمير بإنشاء صندوق التنمية
ثمن حــوار التعاون اآلسـيــوي ،أمــس األول ،مـبــادرة سمو أمير
الكويت الشيخ صباح األحـمــد بــاقـتــراح إنـشــاء صـنــدوق التنمية
التابع لمنظمة حوار التعاون اآلسيوي كآلية تمويل مبتكرة لتلبية
الحاجة إلى تمويل المشاريع بموجب ركيزة تعزيز التقارب الشامل
والتنمية المستدامة.
جاء ذلك في إعالن الدوحة الذي أصدره االجتماع الوزاري الـ 16
لحوار التعاون االسيوي في ختام أعماله التي استمرت يومين
بالعاصمة القطرية تحت شعار "شركاء في التقدم".
وأكــد اإلع ــان أن دعــوة سمو أمير الكويت لـلــدول االعـضــاء في
مؤتمر القمة للمساهمة في الصندوق المقترح "تعكس أهمية هذا
الصندوق في دعم التعاون االقتصادي االسيوي".
وأعــرب إعــان الــدوحــة عن تقديره للكويت لدعمها المتواصل
أمانة منظمة حوار التعاون اآلسيوي.
وكانت الكويت اقترحت خالل استضافتها مؤتمر القمة االول
لحوار التعاون االسيوي بإنشاء صندوق التنمية االسيوي برأسمال
يبلغ ملياري دوالر وأعلنت المساهمة بمبلغ  300مليون دوالر
في رأسماله.
وأعــرب إعــان الــدوحــة عن دعمه انشاء مجتمع آسيوي شامل
بحلول عام  2030مرحبا بالمبادرة القطرية لتعليم اللغة العربية
للناطقين بغيرها في الدول األعضاء.

«األشغال» 3 :مشاريع خدماتية
جديدة في مدينة صباح األحمد
سيد القصاص

ً
مبان حديثة وفقا
لالحتياجات المطلوبة ،وإنـشــاء
ٍ
للمواصفات واالشتراطات الفنية والهندسية الحديثة.
في سياق متصل ،ذكرت المصادر أن الهيئة العامة
لـلـطــرق وال ـن ـقــل ال ـب ــري ت ـح ــرص ،م ــن خ ــال خطتها
لتصميم وتنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والسريعة
والجسور في البالد ،على تأمين طرق سريعة وآمنة ذات
مواصفات قياسية وعالمية ،مع توفير مداخل ومخارج
وتقاطعات سهلة وحرة للحركة لربط المدن اإلسكانية
الجديدة في شمال البالد بجنوبها.
ولفتت إلى أن الهيئة تعاقدت مع استشاري عالمي
لتنفيذ اتفاقية استشارية خاصة بدراسة وتصميم
واإلشراف على تنفيذ وصيانة أعمال تحسين الطرق
الرابطة بين مدينتي صباح األحمد و"الخيران" ،ويتم
تنفيذ ثالثة عقود جارية تتمثل في إنشاء الطريق
الواصل بين ميناء الزور والوفرة ،والطريق الواصل بين
ميناء عبدالله والوفرة ،والطريق الرابط بين مدينتي
صباح األحمد و"الخيران".

«القوى العاملة» تبحث توفير
عمالة نيبالية بالقطاع الصحي

●

جورج عاطف

استقبل مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد
ال ـمــوســى وك ـيــل الـعـمــل فــي جـمـهــوريــة نـيـبــال ســومــان
خيميري والــوفــد المرافق لــه ،وقــال الموسى إنــه تمت
مناقشة امكانية توفير فــرص عمل نيبالية بالقطاع
الصحي ،عبر استقطاب العمالة المدربة لتقديم أفضل
الخدمات ،وسد االحتياج والنقص بهذا المجال الحيوي
في الكويت.
كما ناقش الجانبان مجاالت التعاون في قطاعات
الـعـمــل الـمـشـتــركــة ،وإمـكــانـيــة تــوفـيــر ال ـفــرص للعمالة
النيبالية في مجال العمالة المنزلية ،وأشاد وكيل العمل
النيبالي بالعالقة المتميزة والطيبة بين الدولتين
الصديقتين ،وسعادتهم بهذا التعاون المشترك.
حضر اللقاء نائب المدير العام للتخطيط والتطوير
اإلداري د .م ـب ــارك ال ـع ــازم ــي ،وم ــدي ــر إدارة ال ـعــاقــات
الدولية جابر العلي ،ومديرة العالقات العامة واإلعالم
أسيل المزيد ،ومراقب العالقات العامة واإلعالم محمد
المزيني.

«الخدمة المدنية» يرفض طلب «اإلحصاء»
استثناء الباحثين من موافقة جهة العمل
ً
ً
اعتبر الموافقة شرطا أساسيا للعمل في اللجان خارج أوقات الدوام

●

محمد جاسم

رفــض دي ــوان الخدمة المدنية طلب اإلدارة
الـمــركــزيــة لــإحـصــاء استثناء الـحـصــول على
موافقة جهة عمل الموظف للمشاركة في فرق
العمل أو اللجان بــاإلدارة المركزية ،التي تقوم
بعمل اإلحصاءات خارج أوقات الدوام الرسمي.
وأوضح الديوان ،في كتاب وجهه إلى اإلدارة
الـمــركــزيــة لــإح ـصــاء ،ان ــه وف ـقــا ل ـقــرار مجلس
الخدمة المدنية  ،41/2016بشأن بــدل حضور
جلسات اللجان في الجهات الحكومية" ،تقوم
الجهة الحكومية ،التي شكلت بها اللجنة ،بإبالغ
الجهة الحكومية التي يعمل لديها العضو بما

تطلق نماء للزكاة والتنمية
املجتمعية في جمعية
اإلصالح االجتماعي ،اليوم،
حملة "تراهم بينا" في مول
 ،360والتي تهدف إلى فك
كرب املدينني الذين يعانون
أكثر من مشكلة مالية أثقلت
كاهلهم الديون املتراكمة
واألسر األشد حاجة.
وقال املدير العام في "نماء"،
د .محمد العمران ،في
تصريح صحافي ،أمس ،إن
"نماء" ترعى أكثر من  6آالف
أسرة متعففة ومحتاجة
داخل الكويت ،حيث
استفادت من مساعداتها
 6384أسرة بقيمة 1.228.874
دينارا ،داعيا أهل الكويت
إلى املساهمة في الحملة.

بوشهري خالل استقبالها المسؤولين الكوريين

ً
مستقبال المسؤولة األممية
الجارالله

لـيـمـتـلــس غ ـ ــروب ،ب ـح ـض ــور عـ ــدد مــن
الـشـخـصـيــات ال ـم ــؤث ــرة ف ــي المجتمع
الكويتي ،تنطلق هذا العام من الكويت
"مركز العمل اإلنساني".
وأشار إلى أن الحملة تستمد قوتها
م ــن ق ـصــص الــاج ـئ ـيــن حـ ــول ال ـعــالــم،
وال ـم ـس ــاف ــات ال ـت ــي ق ـط ـعــوهــا إلـ ــى بــر
األم ـ ــان ،مـبـيـنــا أن ـهــا تـعـمــل عـلــى نشر
الوعي بضرورة دعم الالجئين ،وتأمين
اح ـت ـيــاجــات ـهــم األس ــاس ـي ــة م ــن ال ـغ ــذاء
وال ـم ــاء والـ ـم ــأوى وال ــرع ــاي ــة الصحية
والحماية.
َّ
وثمن عاليا الدعم الالمحدود الذي
تقدمه الكويت ،بقيادة سمو أمير البالد
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـم ــد (ق ــائ ــد الـعـمــل
اإلن ـســانــي) ،وشـعـبـهــا ،ومساهماتهم
وم ـب ــادرات ـه ــم ل ـم ـســاعــدة الـمـحـتــاجـيــن
حول العالم.

«موديز» :تصنيف الكويت...

استقبلت وزي ــرة األش ـغــال الـعــامــة وزي ــرة
الــدولــة لـشــؤون اإلسـكــان د .جنان بوشهري،
أمس ،في مكتبها بالمؤسسة العامة للرعاية
السكنية الرئيس التنفيذي لمؤسسة األراضي
واإلسـ ـك ــان ال ـك ــوري ــة ون ــائ ــب وزيـ ــر األراضـ ــي
والبنية التحتية والنقل الكوري.
وتــأتــي الــزيــارة على هــامــش زي ــارة رئيس
وزراء كوريا الجنوبية للكويت ،حيث جرى
ت ـ ـبـ ــادل األح ـ ــادي ـ ــث الـ ــوديـ ــة وم ـن ــاق ـش ــة آخ ــر
المستجدات في مشروع جنوب مدينة سعد
ال ـع ـبــدال ـلــه ،وأعـ ـم ــال الـتـخـطـيــط والـتـصـمـيــم
ً
ودراسـ ـ ـ ــات الـ ـج ــدوى االق ـت ـص ــادي ــة ،تـمـهـيــدا
للشراكة مع الجانب الكوري لتطوير المشروع
كأولى المدن الذكية بالكويت.
وتعكس زيــارة الرئيس التنفيذي الجديد

«نماء» تطلق «تراهم
بينا» اليوم في مول 360

بنك الطعام :بدء حملة
إفطار الصائم في رمضان

الجارالله يبحث تطورات األسرى
والمفقودين مع مسؤولة أممية

«مفوضية الالجئين» تدشن
حملتها «خطوة خير»
أطـلـقــت المفوضية الـســامـيــة لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين ،أمس األول،
من الكويت ،حملتها العالمية (خطوة
خير 2 ...مليار كيلومتر نحو األمــان)،
والتي تدعو الجمهور حول العالم إلى
القيام بأنشطة رياضية لدعم الالجئين.
وقــال رئيس مكتب المفوضية لدى
الكويت ،د .سامر حدادين ،خالل مؤتمر
صحافي ،إن فكرة الحملة تحث على
دع ــم الــاجـئـيــن عـبــر مـمــارســة أنشطة
ريــاض ـيــة ،م ـثــل :الـمـشــي أو ال ـجــري أو
ركوب الدراجات الهوائية ،وقطع مسافة
إجمالية تقدر بملياري كيلومتر ،وهي
التي يضطر الالجئون والنازحون إلى
قطعها سنويا للوصول إلى بر األمان
"وفقا إلحصاءات المفوضية".
وأوضح حدادين أن الحملة ،المقامة
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع م ـج ـمــوعــة زن وفــريــق

يوسف العبدالله

سلة أخبار

صرفته له من بدل حضور جلسات ،وذلك خالل
ثالثين يوما من تاريخ الصرف ،كي تقوم الجهة
الحكومية األخيرة باسترداد ما قد يكون صرف
له زيادة على الحد األقصى للبدل خالل شهر،
لتسوية المبلغ المسترد من الناحية المحاسبية
وفقا للتعليمات المالية".
وقــامــت اإلدارة المركزية بمخاطبة ديــوان
الخدمة المدنية بــأن االدارة مقبلة على إجــراء
الـتـعــداد ال ـعــام للسكان والـمـبــانــي والمنشآت
للعام المقبل ،وهو ما يحتاج إلى توفير باحثين
بالمئات لتنفيذ متطلباته.
وذكرت "االحصاء" ،في كتابها ،أن ما تضمنته
توجيهات جهاز المراقبين الماليين من ضرورة

توفير موافقة لجهات عمل الباحثين سيضطر
الى عزوف الجميع عن المشاركة في هذا المسح،
وقد يتسبب في عرقلة سير العمل ،مما أدى إلى
توقف أعداد كبيرة من الباحثين الميدانيين عن
العمل ،مما نتج عنه إيقاف العمل وعدم إكمال
ً
المسوح السنوية ايضا .ولفت الكتاب إلى أنه
تم تشكيل فرق مسوح إحصائية للسنة المالية
الماضية ،تضم عددا كبيرا من جهات حكومية،
وك ــان يتم ص ــرف مكافآتهم وفـقــا لــإجــراءات
والضوابط المحددة بهذا الشأن حتى اغسطس
 ،2018حيث طلبت "اإلحصاء" موافقات رسمية
من الجهات التي يعمل بها المشاركون من جهات
أخرى بتلك المسوح كي يتم صرف مكافآتهم.

أعلن البنك الكويتي للطعام،
بدء حملة إفطار صائم،
التي ينوي خاللها توزيع
نحو  120ألف وجبة خالل
شهر رمضان ،بالتعاون مع
األمانة العامة لألوقاف.
وقال املدير العام للبنك سالم
الحمر ،في تصريح صحافي،
أمس ،إنه "تم بدء التحضير
لحملة إفطار صائم هذا
العام بفترة كافية قبل حلول
شهر رمضان ،كجزء من
الخطة االستراتيجية لدى
البنك ،والبرنامج الخيري
املتكامل الذي أعددناه،
وسينفذ خالل الشهر
الفضيل".
وأكد الحمر تنوع األنشطة
الخيرية لبنك الطعام خالل
شهر رمضان ،التي تضم
مساهمات خيرية وإنسانية
واجتماعية متعددة.

«الرحمة» تدشن «صندوق
ثابر إلغناء األيتام»
أطلقت جمعية الرحمة
العاملية ،حملة "تقدر
ترسمها" شعارًا
ملشروعاتها الخيرية
واإلنسانية في شهر
رمضان املبارك ،والتي تبدأ
اليوم بأولى املشروعات،
وهو "صندوق ثابر إلغناء
األيتام" ،الذي يهدف إلى
التحول االستراتيجي
والنوعي ألسر األيتام من
الدعم واإلعطاء إلى اإلنتاج
واإلغناء.
وقال نائب رئيس مجلس
اإلدارة واألمني العام
للجمعية يحيى العقيلي،
في تصريح صحافي ،إن
مشروع "صندوق ثابر
إلغناء األيتام" يعد صدقة
جارية لتمويل املشروعات
الصغيرة أو املتناهية
الصغر إلغناء أسر األيتام
ً
بدال من الكفالة العادية،
بحيث يتزايد عدد األيتام
املستفيدين سنويًا مع ثبات
مبلغ التمويل.

«الخيرية» تطلق حملة
«بادر بخيرك» خالل رمضان

هنأ مجلس إدارة الهيئة
الخيرية اإلسالمية العاملية،
سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ،بمناسبة
تكريم مجموعة البنك
الدولي لسموه ،تقديرا
لعطائه املستمر في خدمة
قضايا التنمية والسالم.
وقال املعتوق ،في كلمة
االفتتاح ،إن الهيئة ستطلق
خطة تسويقية طموحة
لحملة شهر رمضان تحت
شعار "بادر بخيرك".
ولفت إلى اعتزام املنظمات
الخيرية الكويتية اإلسراع
في إرسال معونات عاجلة
للنازحني العراقيني في
كردستان.

ةديرجلا
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محليات
الشعلة يتابع استعدادات «األوقاف» لشهر رمضان

«زكاة الثقافية النسائية» تشكر
«أمانة األوقاف» على دعمها

ً
الحيص لـ ةديرجلا 225 :مسجدا تتبع «حولي» منها  4مراكز رمضانية
محمد راشد

بهدف االطالع على
استعدادات الوزارة الستقبال
شهر رمضان ،قام وزير
األوقاف والشؤون اإلسالمية
بجولة في مسجد بالل بن رباح
التابع إلدارة مساجد حولي.

فــي إط ــار االس ـت ـعــدادات الـتــي تـقــوم بها
وزارة األوقـ ـ ــاف الس ـت ـق ـبــال ش ـهــر رم ـضــان
الـ ـمـ ـب ــارك ،قـ ــام وزي ـ ــر األوقـ ـ ـ ــاف والـ ـش ــؤون
اإلســام ـيــة وزي ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون الـبـلــديــة
فهد الشعلة بزيارة لمسجد بالل بن رباح
بضاحية الصديق ،وذلك لتفقد التوسعات
ال ـج ــدي ــدة بــال ـم ـس ـجــد ،والـ ـت ــي تـضـمـنــت 6
قاعات إضافية الستيعاب عشرات اآلالف
ً
مــن الـمـصـلـيــن ،ن ـظــرا لـمــا شـهــده المسجد
فــي األعـ ــوام الـمــاضـيــة مــن إق ـبــال كـبـيــر ،إذ
يعتبر مسجد بالل بن ربــاح التابع إلدارة
مساجد محافظة حولي ،من أكبر المساجد
فــي الـبــاد كثافة بالمصلين خــال الشهر
الفضيل.
وح ـ ــول هـ ــذه ال ـج ــول ــة ،أكـ ــد م ــدي ــر إدارة
مساجد حولي د .خالد الحيص ،أن "اإلدارة
أنهت كل استعداداتها الستقبال المصلين
فــي ه ــذا الـشـهــر الـكــريــم ،إذ أنـجــزنــا عملية
صيانة المساجد والتكييف و غـيــر هــا من
احتياجات ومتطلبات أمور الصيانة لراحة
الـمـصـلـيــن" ،مـشـيــرا إل ــى أن "اإلدارة حاليا
تـعـمــل عـلــى إصـ ــدار تـعــامـيــم س ـتــوزع على
األئمة والخطباء والمؤذنين".
وق ــال الـحـيــص لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" ،إن "إدارة
مساجد حولي مسؤولة عــن  225مسجدا
مـ ــوزعـ ــة ع ـل ــى ج ـم ـي ــع ال ـم ـن ــاط ــق ال ـتــاب ـعــة

مراجعة الحاالت دورية للتأكد من استحقاقها لتلقي الزكاة
أع ـ ــرب ـ ــت لـ ـجـ ـن ــة الـ ــزكـ ــاة
ف ـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـث ـق ــاف ـي ــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ال ـن ـس ــائ ـي ــة
ع ـ ــن تـ ـق ــدي ــره ــا وشـ ـك ــره ــا
لــأمــانــة ال ـعــامــة لــأوقــاف
ع ـلــى دع ـم ـهــا ال ـم ـتــواصــل،
من خالل مشروع مصرف
العشيات ،من خالل تقديم
مبلغ مالي سنوي للجنة
يمكنها من إصدار قسائم
ش ــراء م ــواد غــذائـيــة تــوزع
عـ ـل ــى األسـ ـ ـ ــر ال ـم ـح ـت ــاج ــة
ال ـم ـس ـج ـل ــة ل ـ ــدى ال ـل ـج ـنــة،
وال ـت ــي تـتـلـقــى م ـســاعــدات
سنوية ،إضافة إلى غيرهم
من المحتاجين.
وأعـ ـلـ ـن ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ،فــي
بـ ـ ـي ـ ــان لـ ـ ـه ـ ــا ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،أنـ ـه ــا
تـ ـق ــوم ب ـم ــراج ـع ــة الـ ـح ــاالت
ب ـش ـكــل دوري ،ل ـل ـتــأ كــد مــن
استحقاقها لتلقي الزكاة،
عـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ــأن م ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات

جانب من جولة الشعلة
لـلـمـحــافـظــة" ،الف ـتــا إل ــى أن "م ــن ب ـيــن هــذه
ال ـم ـس ــاج ــد تـ ــم ت ـخ ـص ـيــص أرب ـ ـعـ ــة م ــراك ــز
رم ـض ــان ـي ــة ،األول م ـس ـجــد بـ ــال ب ــن رب ــاح
ا ل ــذي بلغت فـيــه نسبة حـضــور المصلين
العام الماضي أكثر من  16ألف مصل ،ومع
التوسعة الجديدة نتوقع زيادة هذا العدد،
باإلضافة إلى مركز جابر العلي الذي تقوم
وزارة اإلعالم ممثلة بتلفزيون الكويت بنقل
صــاة التراويح مباشرة منه حتى العشر
األواخر من رمضان".
وأردف" ،هـ ـن ــاك أي ـض ــا م ــرك ــز الـمــزيـنــي

الذي تقرأ فيه القراءات العشر في الروايات
الـعـشــريــن ،ويـمـثــل أهـمـيــة كـبـيــرة ألن هــذه
الـ ـق ــراءات تـتــم فــي الـكــويــت مــن بـيــن ال ــدول
اإلس ــام ـي ــة ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى ال ــرس ـم ــي ،إذ
تـخـصــص ك ــل لـيـلــة إلحـ ــدى الـ ـق ــراءات يــؤم
المصلين خــالـهــا أح ــد ال ـقــراء المتميزين
من الكويت ألداء هذه الصالة" ،مضيفا أن
"الـمــركــز الــرابــع هــو مسجد مــوضــي ،الــذي
جاءت الترتيبات مع إدارة التنمية األسرية
في وزارة األوقاف ليكون الجانب األكبر منه
مهتما بالشأن النسائي".

إحدى مسؤوالت اللجنة خالل صرف العشيات
الـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة ت ـ ـق ـ ـت ـ ـصـ ــر عـ ـل ــى
المحتاجين داخل الكويت
م ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن وغ ـيــرهــم
م ــن الـمـقـيـمـيــن ف ــي ال ـب ــاد،
وبلغ عدد األسر التي تمت
مساعدتها  2865أسرة.

«التخطيط» يوقع اتفاقية
الدولي المؤشر العازمي« :المعلمين» شريك في خدمة المنظومة التعليمية
المعرفي مع البنك
●

محمد الجاسم

وقعت األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية أمس
اتفاقية تعاون مع البنك الــدولــي ،حــول تعزيز المؤشر المعرفي
فــي المؤسسات الـعــامــة ،بحضور األمـيــن الـعــام للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية خالد مهدي ،والممثل المقيم في مكتب البنك
الدولي بالكويت غسان خوجة.
وأك ــد م ـهــدي ،فــي تـصــريــح صـحــافــي أم ــس ،أن االتـفــاقـيــة تعنى
بصناعة مؤشر في إدارة المعرفة داخــل المؤسسات الحكومية،
مضيفا انــه لـكــي تنهض الـكــويــت ويـكــون الـقـطــاع الـخــاص قــائــدا
للتنمية ،وفـقــا لــرؤيــة امـيــر ال ـبــاد ،يجب أن يـكــون الـقـطــاع العام
ممكنا لهذا.
وأض ــاف أن عملية التمكين تـتــم بـبـنــاء ال ـق ــدرات ،ووض ــع آلية
قياسها وتحديدها ،من خالل حجم المعرفة ورأس المال المعرفي
لتلك المؤسسات ،ومن ثم رسم خرائط استراتيجية أكثر وضوحا
ومالء مة ووضع سياسات تتيح رفع رأس المال المعرفي ليكون
داعما للقطاع الخاص.
واكد أن االتفاقية تهدف إلى صناعة المؤشر المعرفي والدعم
الفني من البنك الدولي للكويت في منتدى االقتصاد المعرفي في
نسخته الثالثة ،والتي ستنطلق في  ،2020وهو من المنتديات التي
تتم بالشراكة بين المشروع الوطني لالقتصاد المعرفي واالمانة
العامة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية ،فضال عن شراكات
دولية من بينها البنك الدولي.
وذك ــر م ـهــدي أن شــركــاء الـتـنـمـيــة هــم الـقـطــاع ال ـعــام وال ـخــاص
والمجتمع المدني ،إضافة إلى المنظمات الدولية ،مشيرا إلى أنه
"مــن المهم أن يكون لدينا شــركــاء دولـيــون حتى يبرز دورن ــا في
التقارير الدولية بالشراكة في صناعة المؤشرات واالحـصــاء ات
المختلفة".

«التربية العربي» :تعزيز مسيرة العمل التعليمي الخليجي
●

فهد الرمضان

أك ـ ــد وزي ـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وزيـ ــر
ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي د .ح ــام ــد
العازمي أن جمعية المعلمين
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة شـ ــريـ ــك أس ــاس ــي
ً
مــع "الـتــربـيــة" ،مـشـيــرا إل ــى أن
الجمعية رافد من الروافد التي
تمد الوزارة بالخبرات.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــازم ـ ـ ــي ،خ ـ ــال
حضوره حفل تخريج الدفعة
الـ  11من أكاديمية إعداد القادة
ا ل ـتــا ب ـعــة لـجـمـعـيــة المعلمين
بـ ـحـ ـض ــور رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـع ـيــة
مـطـيــع الـعـجـمــي وأعـضــائـهــا،
إن مــا ت ـقــوم بــه الـجـمـعـيــة من
المساهمة في تدريب الكوادر
ال ـ ـتـ ــربـ ــويـ ــة وإعـ ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـ ـق ـ ــادة
ي ـخــدم ا لـمـنـظــو مــة التعليمية
ً
فــي ال ـبــاد ،مـعــربــا عــن شكره
وتقديره لجهود القائمين على
هذا العمل.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ــد الـعـجـمــي
أهمية أكاديمية إعــداد القادة
ف ــي صـقــل ال ـخ ـبــرات وتــدريــب

الـ ـ ـك ـ ــوادر ال ـت ــرب ــوي ــة م ــن أج ــل
الوصول إلى جيل من القادة،
قادرين على حمل المسؤولية،
والـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوض ب ــالـ ـمـ ـنـ ـظ ــوم ــة
الـتــربــويــة وتحقيق أهــدافـهــا،
ً
الفـتــا إلــى أن الــدفـعــة الـتــي تم
تخريجها هي ال ـ  11من عمر
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ،ال ـت ــي اس ـت ـمــرت
ط ــوال هــذه الـسـنــوات فــي عقد
البرامج التدريبية للمشاركين،
ب ـمــا ي ـخــدم ت ـطــويــر كـفــاء تـهــم
ورفعها.
وأضاف العجمي أن جمعية
المعلمين دأبت طوال السنوات
وال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــود ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة ع ـلــى
إع ــداد خطط تــدريــب للكوادر
ال ـت ــرب ــوي ــة ،وت ــأت ــي أكــاديـمـيــة
إع ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادة ض ـ ـمـ ــن هـ ــذه
الجهود الرامية إلــى االرتـقــاء
بالعمل التربوي والتعليمي
ً
في البالد ،الفتا إلى أن وزارة
التربية داعمة لهذه الجهود،
"ونأمل استمرار هذا الدعم بما
يعود بالنفع على المنظومة
التربوية بشكل عام".

العازمي والعجمي خالل الحفل
من جهته ،أكد وكيل وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة د .س ـع ــود ال ـحــربــي
تعزيز مسيرة العمل التربوي
ف ـ ــي دول م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
الخليجي ،مشددا على اللحمة
الوطنية الخليجية ،والحرص
على االرتقاء بالعمل التربوي

ال ـخ ـل ـي ـجــي واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
الخبرات التربوية العالمية،
والطاقات الشبابية.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك خـ ـ ــال اخ ـت ـت ــام
الـمـجـلــس الـتـنـفـيــذي لمكتب
التربية العربي لدول الخليج،
أمس ،أعمال دورته الخامسة

والثمانين ،التي استضافتها
ال ـك ــوي ــت مـمـثـلــة ف ــي وزارت ـ ــي
ال ـت ــرب ـي ــة وال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي،
والـ ـت ــي اس ـت ـم ــرت ع ـل ــى م ــدى
يومين.
من جهته ،أكد المدير العام
لمكتب التربية العربي لدول

ال ـخ ـل ـيــج د .ع ـلــي ال ـق ــرن ــي أن
المكتب يولي اهتماما خاصا
بهذه الدورات ،متمنيا تحقيق
الـ ـف ــائ ــدة الـ ـم ــرج ــوة م ــن ه ــذه
االجتماعات ،بما يعود على
القضايا التربوية ومستجدات
الـعـمــل ال ـتــربــوي والتعليمي
المشترك.
وشـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع ــات
هذه الــدورة أعضاء المجلس
التنفيذي ،وهم وكالء وزارات
الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم فــي ال ــدول
األ ع ـضــاء بالمكتب ،والمدير
العام للمكتب د .علي القرني،
وم ـ ــدي ـ ــرو ال ـ ـمـ ــراكـ ــز ال ـت ــاب ـع ــة
للمكتب ،وهي المركز العربي
للبحوث التربوية بالكويت،
والـ ـم ــرك ــز ال ـع ــرب ــي ل ـل ـتــدريــب
الـتــربــوي بــالــدوحــة ،والمركز
ال ـ ـ ـتـ ـ ــربـ ـ ــوي ل ـ ـل ـ ـغـ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة
بالشارقة ،وممثل عن األمانة
العامة لمجلس التعاون.

حملة لـ «الشؤون» و«الجمعيات» تخالف «تعاونية» غير ملتزمة بتعاميم األسعار
●

متابعة
مهرجانات
رمضان وال
مجامالت
على حساب
المستهلكين

الهضيبان

جورج عاطف

ضمن أو ل ــى جــوال تـهــا التفتيشية المفاجئة
عـلــى الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة لـضـبــط األس ـع ــار،
والتأكد من عدم وجود أي زيادات مصطنعة في
السلع ،حررت اللجنة المشتركة التي تضم وزارة
الشؤون االجتماعية ،متمثلة في قطاع التعاون،
واتحاد الجمعيات ،مخالفات عدة بحق إحدى
التعاونيات.
وق ـ ــال رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد خ ــال ــد ال ـه ـض ـي ـبــان لـ
"الجريدة" إنــه "تمت مخالفة الجمعية من قبل
مفتشي ال ـش ــؤون واالتـ ـح ــاد ،بـحـضــور الــوكـيــل
الـمـســاعــد ل ـش ــؤون ق ـطــاع ال ـت ـعــاون عـبــدالـعــزيــز
شعيب ،لما وجدناه من مخالفات عدة ،تمثلت
فــي ع ــدم الـتــزامـهــا بــالـقــوانـيــن المنظمة للعمل
التعاوني ،والتعاميم الصادرة عن االتحاد بشأن
االسعار" ،مشددا على أنه "ال مجامالت أو تهاون
على حساب مصلحة المستهلكين" ،مؤكدا أن
"االت ـح ــاد عـلــى اسـتـعــداد ت ــام السـتـقـبــال الشهر

الفضيل ،عبر متابعة المهرجانات التسويقة
كافة التي تنظمها الجمعيات".
وأكد الهضيبان" ،استمرار الجوالت التفتيشية
الـمـفــاجـئــة ع ـلــى ال ـت ـعــاون ـيــات كــافــة ف ــي جميع
ً
الـمـحــافـظــات ،خـصــوصــا خ ــال شـهــر رم ـضــان،
ً
للتأكد من ضبط االسعار" ،مشيدا بالجمعيات
الملتزمة بالقرارات الوزارية والتعاميم الصادرة
عن االتحاد ،داعيا الجمعيات كافة إلى االلتزام
بتعاميم االسعار ،وتوفير السلع والمهرجانات
ً
الخاصة للمستهلكين بشكل مستمر ،تأكيدا على
دورها األساسي الذي أنشئت من أجله.
وق ـ ــال إنـ ــه "ال ي ـفــوت ـنــا ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى ال ـت ــزام
ال ـج ـم ـع ـي ــات ك ـع ــادت ـه ــا ال ـس ـن ــوي ــة فـ ــي تـنـظـيــم
ال ـم ـهــرجــانــات الــرم ـضــانـيــة ال ـتــي تـشـهــد اق ـبــاال
واسـعــا مــن قبل المساهمين ،مــن خــال توفير
السلع االساسية" ،موضحا أن "دور الجمعيات
اجتماعي وال نبحث عن الربح بشكل أساسي،
من خالل الخدمات التي تقدمها في العديد من
المناسبات".

وذكــر الهضيبان ،أن "العديد من الجمعيات
حرصت على توفير السالل الرمضانية ،لتؤكد
حرصها على المساهمين والمستهلكين من
خ ــال تــوف ـيــر ال ـس ـلــع األس ــاس ـي ــة خ ــال الـشـهــر
الفضيل" ،الفتا إلــى أن "مــا يميز شهر رمضان
ه ــذا ال ـعــام ،تخصيص أمــاكــن لــأســر المنتجة
والمشروعات الصغيرة" ،مشيرا إلى أن "ذلك يأتي
كنوع من الدعم لهم".
بدوره ،أعلن الوكيل المساعد لشؤون التعاون
في وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب ،في ختام
حملة تفتيش أمس ،رصد مخالفات عديدة في
الجمعية التي تم التفتيش عليها ،منها مخالفات
إلدخــال أصناف وسلع عــديــدة ،من دون وجود
تعميم ص ــادر عــن االت ـحــاد ،ومـخــالـفــات أخــرى،
مثل سوء استخدام ركن الخضار وعدم وجود
شهادات منشأ ورخص تجارية لبعض االكشاك
داخــل الجمعية ،باالضافة الــى رصــد زيــادة في
اسعار بعض السلع االستهالكية.

جانب من الحملة على التعاونيات

«الصحة الكورية» :دعم الكويت في رؤية  ٢٠٣٥لجنة لوضع الالئحة التنفيذية لقانون الصحة النفسية
قــال مساعد وزيــر الصحة الكوري
كون ديوك تشول ،إن الكويت يمكنها
االستفادة من تجربة بالده الصحية،
وممارساتها فــي مـجــال تكنولوجيا
المعلومات الطبية ،وإدارة األمــراض
المزمنة غير السارية ،ونظام معلومات
التأمين ( )HISالمعترف به عالميا بما
يدعم رؤيتها التنموية .2035
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ت ـ ـ ـشـ ـ ــول فـ ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
لـ"كونا" أنه تم إنشاء نظام معلومات
ا لـمـسـتـشـفـيــات لمستشفى بــو نــدا نــج
الـتــابــع لـجــامـعــة س ـيــول الــوطـنـيــة في
 6مستشفيات عــامــة س ـعــوديــة ،و70
مــؤس ـســة رع ــاي ــة صـحـيــة أول ـي ــة (ع ــام
 ،)2016ومستشفى الجبيل (عام ،)2017
وقامت مؤسسة مراجعة وتقييم خدمة
التأمين الصحي -القمة العليا لصحة
البحرين بعقد تأسيس نظام تقييم
فحص التأمين الصحي (عام .)2017

ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن بـ ـ ــاده ت ـن ـفــذ ن ـظــام
التأمين الصحي لجميع المواطنين،
وتحقيقا لهذه الغاية تم انشاء نظام
مـعـلــومــات الـتــأمـيــن الـصـحــي ونـظــام
إدارة األدويـ ــة ال ــذي يــربــط معلومات
ج ـم ـي ــع ال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات وال ـ ـع ـ ـيـ ــادات
وال ـص ـي ــدل ـي ــات ب ـم ـع ـلــومــات الـتــأمـيــن
الصحي لجميع المواطنين.
وأوض ـ ــح أن ن ـظــام الـتـشـغـيــل ال ــذي
يستند إلى تكنولوجيا المعلومات في
المستشفيات الكورية يحوز سادس
أكـبــر حـصــة ســوقـيــة لنظم معلومات
ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات ف ــي ال ـع ــال ــم ،ويـتـمـيــز
باستقرار النظام وكفاءته.
وأكـ ـ ـ ــد أن بـ ـ ـ ــاده ل ــديـ ـه ــا م ـ ـهـ ــارات
ســريــريــة مـمـتــازة فــي ع ــاج الـســرطــان
وزراعــة األعضاء ،ويبلغ معدل البقاء
عـ ـل ــى قـ ـي ــد الـ ـحـ ـي ــاة  5سـ ـ ـن ـ ــوات بـعــد
زرع األع ـض ــاء فــي س ـيــول مـثــل القلب

والـبـنـكــريــاس وف ــي ح ــال الـســرطــانــات
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة مـ ـث ــل سـ ــرطـ ــان الـ ـق ــول ــون
والمعدة وغيرها ،و"هــذا معدل على
مستوى عالمي".
وألمح إلــى أن عــدد المرضى الذين
يقصدون بــاده يرتفع تدريجيا ،وال
يـقـتـصــر ذلـ ــك ع ـلــى م ــرض ــى ال ـح ــاالت
الخطيرة ،بل يشمل مجاالت اخرى مثل
الجراحات التجميلية والعقم والطب
الكوري التقليدي والفحوصات الطبية
الشاملة وغيرها.
وبـ ـي ــن أن ع ـ ــدد ال ـس ـي ــاح ب ـغــرض
ال ـع ــاج ي ـ ــزداد تــدري ـج ـيــا ،ف ـفــي ال ـعــام
ال ـم ــاض ــي زار ب ـ ــاده ن ـحــو  380ألــف
م ــري ــض م ــن  190دولـ ــة مـخـتـلـفــة ،من
بينها نـحــو سـبـعــة آالف مــريــض من
الشرق األوسط منهم نحو  240مريضا
كويتيا.

القطان %2 :نسبة التردد في تلقي التطعيمات بالكويت
●

عادل سامي

أصدر وزير الصحة د .باسل الصباح قرارا
بـتـشـكـيــل ل ـج ـنــة ل ــوض ــع ال ــائ ـح ــة الـتـنـفـيــذيــة
لـلـقــانــون رق ــم  14لـسـنــة  2019ب ـشــأن الصحة
النفسية الذي تم إقراره مؤخرا من مجلس األمة.
وأعلنت الوزارة في بيان لها أمس ان اللجنة
تختص باقتراح الالئحة التنفيذية للقانون
ووض ـع ـه ــا ف ــي صـيـغـتـهــا ال ـقــانــون ـيــة ،مــركــدة
أن الـلـجـنــة لـهــا حــق االسـتـعــانــة بـمــن ت ــراه من
المختصين لالستئناس برأيه.
من جانب آخــر ،أكــدت وكيلة وزارة الصحة
الـمـســاعــدة لـشــؤون الصحة الـعــامــة د .ماجدة
ٔ
القطان ان الكويت حققت انـجــازات كبيرة في
مجال التحصين حيث بلغت نسبة التطعيم
ل ــأطـ ـف ــال دون خ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات لـتـطـعـيـمــات

الطفولة والتي تشمل شلل األطفال والتيتانوس
وال ــدف ـت ـي ــري ــا والـ ـسـ ـع ــال ال ــديـ ـك ــي وال ـح ـص ـبــة
وال ـح ـص ـب ــة األل ـم ــان ـي ــة والـ ـنـ ـك ــاف وال ـس ـحــايــا
وال ــوب ــائ ــي وال ـك ـبــدي ف ــي جـمـيــع الـمـحــافـظــات
بين  %95و %99مما ساهم في القضاء على
بعض أ م ــراض الطفولة بنسبة  %100كشلل
األطفال والدفتيريا والتيتانوس ،كما ساهمت
التطعيمات في خفض معدالت إصابة االطفال
بالسعال الديكي والحصبة األلمانية والنكاف
والكبدي بنسبة تتراوح بين  %85و %94في
الكويت.
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـق ـ ـطـ ــان ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي
بمناسبة ختام أسبوع التمنيع العالمي الذي
شاركت الكويت دول العالم االحتفال به خالل
الفترة من  24حتى  30أبريل الماضي إن هذا
األس ـب ــوع واك ـبــه تنظيم م ـحــاضــرات تــوعــويــة

لألهالي والعاملين الصحيين بالمستشفيات
العامة ومراكز الرعاية الصحية األولية إضافة
إلــى مراكز الصحة الوقائية ومــراكــز التطعيم
وعـ ــددهـ ــا أكـ ـث ــر مـ ــن  70مـ ــركـ ــزا م ـن ـت ـش ــرة فــي
محافظات الكويت الست.
وأوضحت القطان أن ظاهرة التردد في تلقي
التطعيمات ال تتجاوز  %2-1في الكويت إال أن
الوزارة جعلت من أهدافها لهذا العام ولسنوات
قادمة التصدي لتلك الظاهرة،
وأكــدت أن قطاع الصحة العامة نظم ندوة
علمية حول ظاهرة التردد في تلقي التطعيمات
بالمبنى الجديد إلدارة الصحة العامة و قــام
أطباء متخصصون بإلقاء محاضرات بحضور
نحو  120من العاملين بالمجال الطبي حول
الموضوع ومدى خطورته وكيفية التعامل معه.

٤
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النهام :تطوير المناهج والتدريبات لمواكبة المتغيرات

اختتام تمرين «نداء الوطن »1

رعى تخريج الدفعة  23من الرقباء األوائل بأكاديمية سعد العبدالله
محمد الشرهان

اح ـ ـت ـ ـف ـ ـلـ ــت أك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة س ـعــد
العبدالله للعلوم األمنية صباح
أم ـ ــس ب ـت ـخ ــري ــج ال ــدفـ ـع ــة  23مــن
الرقباء األوائل ،البالغ عددهم 148
خــريـجــا ،بــرعــايــة وح ـضــور وكيل
وزارة الــداخ ـل ـيــة ال ـف ــري ــق عـصــام
النهام ،وحضور الوكيل المساعد
لشؤون التعليم والتدريب اللواء
الـشـيــخ مـ ــازن الـ ـج ــراح ،وال ــوك ــاء
المساعدين والـمــديــريــن العامين
وضباط األكاديمية.
وه ـ ـن ـ ــأ الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــام ال ـخ ــري ـج ـي ــن
وأهاليهم ،مؤكدا اعتزازه بأبنائه
الـ ــذيـ ــن س ـي ـك ــون ــون إضـ ــافـ ــة لـمــن
سبقوهم مــن إخــوان ـهــم فــي سلك
الشرطة لحفظ األمــن واالستقرار
بالبالد.
وأكـ ـ ــد أن وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ال
تــألــو ج ـهــدا ف ــي رع ــاي ــة أبـنــائـهــا،

ً
النهام مكرما أحد الخريجين
إيـمــانــا منها بــأنــه ال سبيل إلــى
تطوير الجهاز األمني إال باإلعداد
وتنمية العنصر البشري ،من خالل
التطوير والتحديث المستمر في

المناهج الــدراسـيــة والتدريبات،
لمواكبة المتغيرات ،ليكونوا عيونا
ســاهــرة وعـقــوال واعـيــة لتوقعات
المستقبل ،وساعدا متأهبا للعمل

مع الحاضر األمني ومستجداته.
ودع ـ ــا ال ـخــري ـج ـيــن إلـ ــى وضــع
ال ـ ــوط ـ ــن نـ ـص ــب أعـ ـيـ ـنـ ـه ــم ،وأم ـ ــن
المواطن غايتهم ومحور عملهم،

ً
«الداخلية» :ضبط  260كيلوغراما من المخدرات في  3أشهر
أعلنت وزارة الــداخـلـيــة ضبطها خالل
الربع االول من العام الحالي  220كيلوغراما
من مخدر الحشيش ،و 6ليترات من الشبو
السائل ،و 15كيلوغراما من الهيروين ،و25
كيلوغراما من الماريغوانا ،و 13غراما من
الكوكايين ،و 50غراما من بودرة الكيميكال،
اضافة الى ضبط  94577حبة مؤثرات عقلية،
و 137زجاجة خمر.
وأش ــاد وكيل وزارة الداخلية المساعد
لشؤون األمن الجنائي اللواء خالد الديين
في تصريح صحافي ،أمس ،بالجهود التي
يـبــذلـهــا ق ـطــاع األم ــن الـجـنــائــي واألج ـهــزة

االم ـن ـي ــة ال ـم ـس ــان ــدة ف ــي مـ ـج ــال مـكــافـحــة
المخدرات لتعزيز برامج المكافحة والوقاية
من مشكلة المخدرات ،التي تؤثر سلبا على
ال ـنــواحــي االق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة في
البالد ،وتستهدف شريحة الشباب.
وثمن الديين دعم نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ
خــالــد الـ ـج ــراح ،وتــوج ـي ـهــات وك ـيــل وزارة
الداخلية الـفــريــق عـصــام الـنـهــام لالجهزة
االمنية المعنية بمكافحة المخدرات من أجل
القضاء على هذه اآلفة التي تهدد المجتمع.
وق ــال إن اإلدارات المختصة فــي قطاع

األمــن الجنائي تنفذ دائما عمليات أمنية
وحمالت مداهمة مستمرة ومفاجئة ضد
أوكار المخدرات لردع المجرمين من تجارها
ومــروج ـي ـهــا وتـطـهـيــر ال ـب ــاد م ــن آثــامـهــم
وشرورهم.
وأك ــد اس ـت ـمــرار الـجـهــود وال ـت ـعــاون مع
المؤسسات المعنية لتنفيذ استراتيجية
التوعية والــوقــايــة مــن مشكلة الـمـخــدرات
عبر بروتوكوالت تعاون ،مشددا على أهمية
التواصل والعالقات مع المنظمات الدولية
المعنية بالمخدرات والجريمة.
وأشار إلى استمرار تبادل الخبرات في

«التعليم العسكري» احتفلت
بتخريج «المتطوعين األغرار»
اح ـ ـت ـ ـف ـ ـلـ ــت هـ ـيـ ـئ ــة ال ـت ـع ـل ـي ــم
العسكري ،ممثلة بمعهد تدريب
ضباط الصف واألف ــراد ،صباح
أمـ ــس ،بـحـضــور رئ ـيــس الهيئة
ال ـ ـلـ ــواء ال ــرك ــن ولـ ـي ــد الـ ـس ــردي،
ب ـت ـخ ــر ي ــج دورة ا ل ـم ـت ـطــو ع ـيــن
األغ ــرار ( ،)86الــذيــن أنـهــوا فترة
ت ــدري ـب ـه ــم األس ـ ــاس ـ ــي ب ـن ـج ــاح،
لـيـلـتـحـقــوا ب ـعــد ذلـ ــك ب ــوح ــدات
الجيش المختلفة.
واسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــل ال ـ ـح ـ ـفـ ــل ب ـ ـمـ ــرور
طــابــور ع ــرض الخريجين أمــام
ال ـم ـن ـص ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ،وم ـ ــن ثــم
ألقى آمر مدرسة تدريب األفراد
العقيد الــركــن متعب الـهــاجــري
ً
كـلـمــة رح ــب مــن خــالـهــا بــراعــي
ّ
الحفل والحضور الكريم ،وبين
م ــن خ ــال ـه ــا ط ـب ـي ـعــة ال ـم ـنــاهــج
وال ـ ـ ـ ــدروس والـ ـت ــدريـ ـب ــات ال ـتــي
ت ـل ـقــاهــا مـنـتـسـبــو هـ ــذه ال ـ ــدورة
خــال فـتــرة تدريبهم بالمعهد،
وال ـ ـتـ ــي اش ـت ـم ـل ــت ع ـل ــى دروس

ً
مكرما أحد الخريجين
السردي
عسكرية نظرية وعملية أساسية.
وأع ـل ــن م ـســاعــد آم ــر مــدرســة
ت ــدري ــب األف ـ ـ ــراد ال ـع ـق ـيــد الــركــن
بحري مساعد القطان النتائج،
وت ـ ــا أداء ال ـخــري ـج ـيــن لـلـقـســم
الـ ـق ــان ــون ــي ،وأدى ع ـ ــدد مـنـهــم
ً
عرضا لحركات الفصيل الصامت

للقدرات والتشكيالت والمهارات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة نـ ـ ـ ــال اسـ ـتـ ـحـ ـس ــان
الحضور.
وف ــي ال ـخ ـتــام ،تـفـضــل راع ــي
الحفل اللواء الركن وليد السردي
بتوزيع الشهادات والجوائز على
الخريجين والمتفوقين.

مـجــاالت مكافحة الـمـخــدرات عبر تطوير
العناصر البشرية القائمة على إنفاذ القانون،
إذ تم تفعيل االتفاقيات الدولية إلقامة ورش
العمل وتبادل الزيارات بين المختصين في
مجال المكافحة للوقوف على أحدث النظم
في مجاالت العلوم األمنية.
ودعا المواطنين والمقيمين الى التعاون
مع قطاع االمن الجنائي عبر مراقبة األبناء،
ورف ـ ــع م ـس ـت ــوى ال ــوع ــي ال ــدي ـن ــي وال ـق ـيــم
اإلنسانية واألخالق الحميدة لديهم ،مؤكدا
أن التحصين الوقائي يحميهم من االنزالق
إلى تلك اآلفة المدمرة.

وأن ي ـكــونــوا قـ ــدوة لــآخــريــن في
االنضباط وااللتزام ،وأن يخدموا
المواطنين والمقيمين بكل رحابة
صدر ،وأن يبذلوا اقصى ما لديهم
في خدمة الوطن والمحافظة عليه،
والذي هو الركيزة للتقدم والرقي.
من جانبه ،أشــاد المدير العام
ألكاديمية سعد العبدالله بالتكليف
اللواء ناصر بورسلي بالخريجين
الذين تم صقل مواهبهم على أحدث
طرق وأساليب التعليم ،وباستخدام
أح ـ ــدث ن ـظــم ووس ــائ ــل وتـقـنـيــات
العلوم األمنية ،حتى أصبحوا على
أعلى درجات االستعداد والجاهزية
لالنخراط في سلك الشرطة والعمل
الميداني بكل كفاءة واقتدار ،هدفهم
حماية الوطن وسالمته ،وتطبيق
ال ـق ــان ــون لــرف ـعــة وط ـن ـهــم الـغــالــي
الكويت.

عرض عسكري
لطلبة السنة األولى
قــدم طلبة السنة األولــى
عرضا عسكريا أبرزوا فيه
مهاراتهم التي تلقوها من
معهد تدريب ضباط الصف
واألفـ ـ ــراد ،ثــم تـبــع الـعــرض
د خ ــول الطلبة الخريجين
ألداء ال ـق ـس ــم ال ـ ـ ــذي أل ـق ــاه
آ م ــر كتيبة ش ــؤون الطلبة
العقيد إبراهيم الشرجي،،
ثم قام وكيل وزارة الداخلية
ومـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــوه ـ ــا بـ ـت ــوزي ــع
الجوائز على المتفوقين.

جانب من فعاليات التمرين

اختتم وكيل وزارة الداخلية -نائب رئيس لجنة الدفاع المدني-
الفريق عصام النهام ،فعاليات تمرين "نــداء الوطن  ،"1بحضور
وكيل الحرس الوطني الفريق ركن هاشم الرفاعي ،ووكيل وزارة
الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات -قائد التمرين -اللواء
جمال الصايغ ،ومعاون العمليات والتدريب في الحرس الوطني
اللواء ركن فالح شجاع ،وممثلي الجهات المشاركة من الجيش،
والشرطة ،والحرس الوطني ،والجيش األميركي ،واإلدارة العامة
لإلطفاء ،ومؤسسات الدولة المدنية.
وبــدأت فعاليات التمرين من خالل غرفة قيادة عمليات الدفاع
المدني ،وذلك بالتعامل مع عدة معضالت للوقوف على جاهزية
الــوحــدات العسكرية والميدانية المشاركة في التمرين من خالل
افتراضية إرهابية باستخدام أسلحة الدمار الشامل ،وبيان مدى
التنسيق والتعاون فيما بينها والقوات الصديقة على أرض الواقع.
وبينما وجه النهام الشكر للمشاركين في التمرين ،ونقل لهم
تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ
ً
ً
خالد الجراح ،مبينا أن توجيهات الجراح تشدد دائما على تقديم
كل أشكال الدعم الفني والمعنوي ،أكد استمرار التمارين المشتركة
لرفع مستوى القدرة والكفاءة والجاهزية لجميع جهات الدولة من
أجل التعامل مع أي طارئ.
وأع ــرب وكيل الـحــرس الوطني عــن سعادته بمشاركة الحرس
ً
في التمرين ،مــؤكــدا أهمية التنسيق بين المؤسسات العسكرية
والـمــدنـيــة عـبــر ه ــذه الـنــوعـيــة مــن ال ـت ـمــاريــن ،لـتــوسـيــع المفاهيم
التدريبية فيما بينها.
وجـ ــاء ت الـمــرحـلــة الـثــانـيــة مــن الـتـمــريــن بمعسكر ق ــوات األمــن
الخاصة ،وذلك بحضور المدير العام لإلدارة العامة لقوات األمن
الخاصة العميد مــرزوق الـمــرزوق ،من خــال عــدة فرضيات منها
العثور على عنصر مشع ،وبيان كيفية التعامل معه ،ومدى التنسيق
والتعاون بين العناصر المشاركة سواء العسكرية أو المدنية على
أرض الواقع.

«اإلطفاء» دشنت  26آلية جديدة بـ  ١.٥مليون دينار
•

محمد الشرهان

د ش ـ ـنـ ــت اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة ل ــإ طـ ـف ــاء،
أمس ،وضمن خططها لتطوير اآلليات
والـ ـمـ ـع ــدات ،وب ـح ـض ــور م ــدي ــر ال ـع ــام لـ
"اإلط ـف ــاء" الـفــريــق خــالــد الـمـكــراد ،دفعة
جديدة من اآلليات المساندة ،لتنضم إلى
األسـطــول السابق الموجود فــي مراكز
وإدارات اإلطـفــاء المختلفة ،وبلغ عدد
اآلليات الجديدة  26آلية حديثة بقيمة
تقريبية بلغت  1.5مليون دينار.
وق ــال الـمـكــراد إن "اإلط ـف ــاء" حرصت
عـلــى دخ ــول تـلــك اآلل ـي ــات لـلـخــدمــة قبل
موسمي الصيف واألم ـطــار القادمين،
م ــؤك ــدا ح ـ ــرص االدارة ع ـل ــى ت ـحــديــث
آلياتها ومعداتها بشكل دوري ضمن

الخطط القصيرة والطويلة األمد.
ول ـف ــت إلـ ــى أن ج ـم ـيــع ت ـل ــك اآلل ـي ــات
ي ـتــم طـلـبـهــا ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى دراسـ ـ ــات فنية
مستفيضة لضمان الوصول إلى أهداف
اإلدارة العامة لإلطفاء في إنقاذ األرواح
والممتلكات.
من جانبه ،أكد رئيس مركز اإلسناد
المقدم حمد الراشد أن تلك اآلليات تعتبر
آليات تجارية وصناعية وإنشائية ،يتم
تطويعها لخدمة رجال اإلطفاء للتعامل
م ــع ال ـ ـحـ ــوادث ب ـس ـهــولــة ويـ ـس ــر ،الف ـتــا
إلــى أن تلك اآلل ـيــات عـبــارة عــن رافـعــات
شوكية وآليات نقل ،إضافة إلى الحفارات
وال ـج ــراف ــات ال ـم ـت ـعــددة االس ـت ـخــدامــات
وآليات لنقل الوقود ورافعات حمولة 35
ً
طنا وآليات لسحب المركبات.

ً
متفقدا اآلليات الجديدة
المكراد

«الجمارك» :افتتاح منفذ خباري العوازم
•

محمد الشرهان

افتتح المدير الـعــام ل ــإدارة العامة للجمارك
المستشار جمال الجالوي ،وبحضور قيادات من
الجيش األميركي في الكويت ،وقياديين من اإلدارة
العامة ألمــن الـحــدود ،التابعة ل ــوزارة الداخلية،
أمس ،منفذ خباري العوازم ،بعد إعادة صيانته،
وتــأه ـيــل مــراف ـقــه وم ـكــاتــب الـتـفـتـيــش الـجـمــركــي
والبوابات واإلضاءة.

ومنفذ خ ـبــاري ال ـع ــوازم مخصص لخدمة قــوات
التحالف والجيش األميركي ،وتم بدء العمل به في عام
ُ 2005
ودشن في عام  2007من قبل الجيش األميركي
وق ــوات التحالف الــدولــي ،وتــوقــف العمل بــه مــن عام
 2012حتى  ،2014وخالل تلك الفترة تعرضت مرافقه
لإلهمال والتلف ،وفي عام  2016شرع الجيش األميركي
من معسكري عريفجان وبيورنغ في إعادة التأهيل.
وقد تفقد الجالوي والحضور منشآت المنفذ،
واطلعوا على سير العمل داخله.

بيت الزكاة تسلم شيك زكاة
جمعية أبوحليفة التعاونية

تسليم شيك زكاة جمعية أبوحليفة لموفد بيت الزكاة

اس ـت ـق ـبــل رئـ ـي ــس مـجـلــس
إدارة ج ـم ـع ـي ــة أ ب ــو ح ـل ـي ـف ــة
ال ـت ـعــاون ـيــة ح ـمــد الـحـنـيــف،
والمدير العام محمد سعد،
وأم ـ ـيـ ــن ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق س ـع ــود
الـ ـعـ ـمـ ـي ــر ،وع ـ ـضـ ــو م ـج ـلــس
اإلدارة ف ـه ــد ال ـح ـن ـي ــن ،وف ــد
بـ ـي ــت الـ ـ ــزكـ ـ ــاة ،الـ ـمـ ـك ــون مــن
مــديــر إدارة تـنـمـيــة ال ـم ــوارد
ن ــاي ــف الـ ـجـ ـيـ ـم ــاز ،وم ــراق ــب
شــؤون المراكز عبداللطيف
البصيري ،وسلموا لهم شيك
زكاة الجمعية وقيمته 93872
دينارا.
وأعـ ــرب مـمـثـلــو الجمعية
عن اعتزازهم بالدور الحيوي
الذي يقوم به بيت الزكاة في
خدمة وتطبيق فريضة الزكاة
ب ــال ـم ـج ـت ـم ــع ،وفـ ـ ــي إحـ ـ ــداث
التنمية المجتمعية ،متمنين
للبيت ولجميع العاملين فيه
دوام التوفيق واالزدهار.

وفي الختام ،كرم الجيماز
رئـ ـي ــس ج ـم ـع ـيــة أبــوح ـل ـي ـفــة
ال ـت ـعــاون ـيــة ب ـ ــدرع وش ـه ــادة
شـ ـ ـك ـ ــر وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدي ـ ـ ــر ،وت ـ ــوج ـ ــه
بــالـشـكــر ال ـخ ــاص إل ــى إدارة
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ل ـث ـق ـت ـه ــا ب ـب ـيــت
ال ــزك ــاة ،وال ـت ــزام ـه ــا بـتـقــديــم
الــزكــاة ،ودعمها للبيت ،مما
يمكن البيت من تحقيق دوره
وأهـ ــدافـ ــه ف ــي رع ــاي ــة األس ــر
التي يكفلها داخــل الكويت،
وت ــوف ـي ــر مـتـطـلـبــات الـعـيــش
الـكــريــم لـهــم ،وتــرسـيــخ مبدأ
التكافل االجتماعي بين أفراد
المجتمع ،داعيا الجمعيات
ال ـت ـع ــاون ـي ــة الـ ـت ــي لـ ــم ت ـقــدم
زكاتها إلى أن تحذو حذوها.

ً
مفتتحا منفذ خباري العوازم
الجالوي

ةديرجلا
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«حقوق اإلنسان» :الخالف حول «البدون» يحسم في الجلسة
الدمخي :الجهاز المركزي تدخل في كل الوزارات بصورة غير إنسانية وسنجتمع مع المبارك
علي الصنيدح

ناقشت لجنة حقوق اإلنسان
ف ــي اجـتـمــاعـهــا ،أم ــس ،االق ـت ــراح
بـقــانــون ح ــول الـحـقــوق المدنية
لغير محددي الجنسية (البدون)،
ب ـح ـضــور نــائــب رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
وزيـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـش ـي ــخ خــالــد
الجراح والفريق المرافق.
وقـ ــال رئ ـيــس الـلـجـنــة الـنــائــب
د .ع ــادل الــدمـخــي ،إن االجـتـمــاع
ن ــاق ــش م ــا س ـت ـت ـنــاولــه الـجـلـســة
المقبلة لمجلس األمة حول قانون
الحقوق المدنية لـ "البدون" ،وتم
تبادل الرأي حتى ال يكون هناك
خــاف مع ال ــوزارة ،مؤكدا أن أي
تعديل على االقتراح بقانون يجب
أن يتم في الجلسة ،ألن التقرير
ِّ
ُسلم لألمانة العامة ،وسيعرض
على الجلسة المقبلة للمجلس.
وأشار الدمخي إلى أن الوزير
الـ ـ ـج ـ ــراح ،وه ـ ــو رئـ ـي ــس مـجـلــس

إدارة الجهاز المركزي للمقيمين
بصورة غير قانونية ،أبدى نوعا
من التفاهم ،وأن رأي الوزارة حول
االقتراحات التي ناقشتها اللجنة
مكتوب ،وكذلك رأي اللجنة بعد
دراس ــة كــل االقـتــراحــات بقوانين
حـ ــول الـ ـم ــوض ــوع ،م ــوض ـح ــا أن
ً
الـ ـحـ ـك ــوم ــة لـ ــم تـ ـب ــد رأي ـ ـ ـ ــا خ ــال
النقاش ،وقالت إن رأيها سيكون
في الجلسة.
وشدد على "ضرورة أن ُي َ
حسم
أي خالف حول االقتراح بقانون
خـ ـ ــال الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،ال عـ ــن ط ــري ــق
ال ـت ـش ــوي ــه االعـ ــامـ ــي واالره ـ ـ ــاب
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـكـ ـ ــري واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال ب ـع ــض
االق ـ ـتـ ــراحـ ــات مـ ــن أج ـ ــل ت ـشــويــه
مقترحنا" ،موضحا "نحن نتكلم
عن الحد األدنى للحقوق المدنية
االن ـســان ـيــة ف ــي ب ـلــد اإلن ـســان ـيــة،
و ع ــن فـئــة تعيش بيننا ،ويجب

وزير الداخلية في اجتماع «حقوق اإلنسان» أمس
ان تتمتع بـهــذه الـحـقــوق بعيدا
ع ــن أي ح ــدي ــث ع ــن قـضـيــة منح
الجنسية".
واعـتـبــر أن "ال ـقــانــون منصف
وإن ـ ـس ـ ــان ـ ــي ي ـ ــرف ـ ــع مـ ـ ــن س ـم ـعــة

الـ ـك ــوي ــت ،وال يـ ـس ــيء لـ ـه ــا ،أم ــا
ال ـ ـت ـ ـشـ ــويـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـصـ ـ ــدر م ــن
ج ـه ــاز الـمـقـيـمـيــن بـ ـص ــورة غير
قانونية ضــد اللجنة ،والــذهــاب
إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات لـ ـتـ ـش ــويـ ـهـ ـن ــا،

والهجوم على المجلس واللجنة
فمرفوض"".
وأشــار إلــى أن "الجهاز تدخل
ف ــي ك ــل وزارات ال ـ ــدول ـ ــة ،وه ــذا
سـ ـي ــدع ــون ــا إلـ ـ ــى دعـ ـ ـ ــوة رئ ـي ــس

مجلس ال ــوزراء لالجتماع حول
هذا الموضوع ،حيث ال يمكن أن
يـحــدث هــذا الـتــدخــل والـضـغــوط
على وزارات الدولة بصورة غير
إنسانية".

هايف :تطوير الجزر يجب أال يخرج عن عاداتنا الهاشم :مستشفى جابر بإدارة كورية
أك ــد ال ـن ــائــب مـحـمــد ه ــاي ــف ض ـ ــرورة أن
يـخـضــع م ـشــروع مــديـنــة الـحــريــر وتـطــويــر
ا لـجــزر الكويتية للقوانين الكويتية وأ نــه
ال يمكن القبول بأن يكون جزء من الكويت
خارج نطاق السيطرة.
وقــال هايف في تصريح صحافي عقب
لـقــائــه وف ــدا صحافيا فرنسيا مــن جــريــدة
ليبراسيون إنه أكد للوفد أنه من الناحية
االقتصادية ال توجد مشكلة ،وهناك تأييد
للمشروع لكن المشكلة في القوانين التي

يمكن ان تخالف الهوية اإلسالمية والعادات
والتقاليد الكويتية.
وأض ــاف أنــه اوضــح للوفد أن الحكومة
سحبت مشروع القانون الخاص بتطوير
مدينة الحرير وا لـجــزر الكويتية لتعديله
أخيرا ،مشيرا إلى أنها تعلم أنه لو تقدمت
بالفكرة التي تقوم على ان تكون للمشروع
تشريعات خــاصــة بــه بعيدا عــن القوانين
الكويتية فإنه سيرفض.
وتابع ان أعضاء مجلس األمة يجمعون

على ضرورة الحفاظ على الهوية االسالمية
والـشـعــب الـكــويـتــي يـخــاف عـلــى ابـنــائــه أن
تتغير هويتهم.
وذك ـ ــر أن الـ ـن ــواب أوضـ ـح ــوا لـلـحـكــومــة
ضرورة بحث ودراسة المشروع من جوانبه
ك ــاف ــة ب ـم ــا ي ـت ـمــاشــى وي ـخ ـض ــع لـلـقــوانـيــن
الكويتية ويحافظ على الهوية.
وأش ــار هايف إلــى أنــه تطرق لمواضيع
تـتـعـلــق ب ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان الس ـي ـمــا حـقــوق
مواطني تركستان الشرقية.

قالت النائبة صفاء الهاشم
إن ـهــا تـشــرفــت بـمـقــابـلــة الــوفــد
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوري ف ـ ــي مـ ـكـ ـت ــب رئ ـي ــس
مجلس األم ــة مـ ــرزوق الـغــانــم،
عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش افـ ـتـ ـت ــاح جـســر
جــابــر ،وأث ـنــاء الـلـقــاء اكتشفت
أن الجسر نـتــاج عمل مشترك
ب ـي ــن ال ـح ـكــوم ـت ـيــن ال ـكــوي ـت ـيــة
والكورية ،وستشرف الحكومة
الـ ـك ــوري ــة ع ـلــى إنـ ـش ــاء مــديـنــة

جنوب سعد العبدالله ،وإدارة
مستشفى جابر.
وأضــافــت" :الــرئـيــس الغانم
ذكر أن ما يهمنا تدريب كوادر
وط ـن ـيــة م ــن ال ـش ــرك ــة ال ـكــوريــة
إلدارة م ـس ـت ـش ـفــى جـ ــا بـ ــر ،أو
ال ـم ـشــاريــع ال ـتــي ي ـتــم االت ـفــاق
عليها".
وم ــن جــانــب آخ ــر ،تـســاء لــت
الهاشم :لماذا ال نرى استماتة

نيابية على الكويتيين ا لــذي
خرجوا بسبب القروض ،وفي
الـمـقــابــل هـنــاك اسـتـمــاتــة على
م ــا ي ـس ـمــى ب ـق ــان ــون ال ـح ـقــوق
اإلنسانية للمقيمين بصورة
غير قانونية ،مطالبة الحكومة
بحل القضية ،و"ستظل الهاشم
ب ـ ـ ـصـ ـ ــوت ع ـ ـ ـ ــال م ـ ـه ـ ـمـ ــا ق ـم ـت ــم
بالسب".

ً
ً
«تنمية الموارد» :إحالل  3150موظفا كويتيا العام الماضي

ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية خالل
اجـتـمــاعـهــا أم ــس ،م ــوض ــوع تـكـلـيــف المجلس
للجنة بدراسة اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة
الستيعاب خريجي الهندسة بتخصصاتهم
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ف ــي ش ــرك ــات الـ ـبـ ـت ــرول ،وم ـتــاب ـعــة
تعيين وتمكين الكفاء ات والعناصر الوطنية،
والخطوات الحكومية لدراسة حاجة سوق العمل
ومطابقة المخرجات التعليمية معها.
وقال مقرر اللجنة ،النائب د .محمد الحويلة،

إن االجـ ـتـ ـم ــاع ع ـق ــد ب ـح ـض ــور وزيـ ـ ــر ال ـش ــؤون
االقتصادية وممثلين عن ديوان الخدمة المدنية
وا لـهـيـئــة ا لـعــا مــة للتعليم التطبيقي وجامعة
ال ـك ــوي ــت ووزارة الـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي ومــؤسـســة
البترول الكويتية.
وكشف أن ديوان الخدمة المدنية أكد للجنة
أنــه تم في العام الماضي إحــال  3150موظفا
كويتيا ب ــدال مــن الــوافــديــن ،وم ــا ي ـقــارب 2500
مــوظــف ح ـتــى ه ــذا ال ــوق ــت م ــن ال ـع ــام ال ـحــالــي،

مشيرا إلى أن اللجنة طلبت من "الخدمة المدنية"
موافاتها في االجتماع المقبل بإحصاءات دقيقة
عن النسب التي تم تحقيقها في اإلحالل بجميع
الجهات الحكومية.
ّ
وبين أن االجتماع إيجابي جدا لوضع الية
وا ضـحــة لمعالجة ا لـخـلــل ،وتصحيح المسار
فــي هــذا ال ـشــأن ،مشيرا إلــى أن اللجنة وجهت
لـلـجـهــات الـمـمـثـلــة ف ــي االج ـت ـمــاع ع ــن سياسة
اإلحالل والنسبة التي تحققت في هذا الجانب،

والخطة الخمسية التي تنوي الحكومة اتباعها
في عملية توظيف العناصر الوطنية بالجهات
الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح أن االجتماع تطرق إلى دور القطاع
ال ـخ ــاص ف ــي تــوف ـيــر ف ــرص ع ـمــل لـلـكــويـتـيـيــن،
وإعادة النظر بالجهات الرقابية التي يفترض
أن تـتــابــع تـعـيـيــن الـعـمــالــة الــوطـنـيــة بــالـقـطــاع
الخاص ،وتفعيل الــدور الرقابي على الجهات
الـتــي ال تتبع الخدمة المدنية ،وهــي الهيئات

والـمــؤسـســات المستقلة ،حـتــى تـقــوم بــدورهــا
فــي تمكين العنصر ا لــو طـنــي بالحصول على
الوظيفة المناسبة ا لـتــي تتناسب مــع مؤهله
وتحقق طموحاته.
وأشـ ــاد ب ـهــذا ال ـتــوجــه مــن قـبــل وزي ــر النفط
والقيادات النفطية التي تدفع بهذا االتجاه لفتح
آفــاق كثيرة للعنصر الوطني فــي هــذا القطاع
ال ـح ـيــوي الـكـبـيــر الـ ــذي يـفـتــرض أن يستوعب
هذه األعداد.

برلمانيات
سلة برلمانية
الشاهين لتمديد فترة قبول
«باحث قانوني» بـ «الداخلية»

قدم النائب أسامة الشاهني
اقتراحا برغبة للمساهمة في
حل أزمة التوظيف ،وإلعطاء
فرص متساوية للخريجني
والخريجات عامة ،ولخريجي
وخريجات كلية الحقوق
خاصة .ونص االقتراح على
"تمديد فترة قبول طلبات
املتقدمني لاللتحاق بوظيفة
باحث قانوني في اإلدارة
العامة للتحقيقات بوزارة
الداخلية ،لتمكني طلبة كلية
الحقوق بجامعة الكويت الذين
يؤدون امتحاناتهم النهائية
حاليًا من التقديم للوظيفة".

الدالل يسأل عن إجراءات
اختيار مدير الجامعة

ّ
وجه النائب محمد الدالل سؤاال
برملانيا الى وزير التربية وزير
التعليم العالي د .حامد العازمي،
قال في مقدمته" :تبنت الحكومة
الكويتية ضمن برنامج الحكومة
قاعدة الحوكمة املؤسساتية،
ومن أهم مبادئها توفر القيادة
ذات الكفاءة والقدرة ،والتي يتم
اختيارها وفق أسس علمية
وعادلة" .وعلى ضوء ما سبق
طلب إجابته عن اآلتي :ما هي
إجراءات وزارة التعليم العالي
الختيار مدير جديد لجامعة
الكويت في املرحلة القادمة؟
وهل وزير التعليم العالي بصدد
تشكيل لجنة أو فريق عمل من
املختصني واملقبولني أكاديميًا
وإداريا الختيار أسماء مرشحة
ملنصب مدير جامعة الكويت
الجديد؟ مع موافاتي بإجراءات
الوزير في هذا الشأن.

٦
أكاديميا
مؤتمر « »KILAWناقش تحديات التحكيم والتنافس التجاري
ةديرجلا

•
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خالل مواصلة الكلية جلسات و«المستجدات القانونية المعاصرة :قضايا وتحديات»
واصلت « »KILAWجلسات
اليوم األول من المؤتمر
السنوي الدولي السادس
«المستجدات القانونية
المعاصرة :قضايا وتحديات»،
لتكمل بذلك ً 6جلسات
تضمنت أبحاثا عن التعليم
القانوني ،وتحديات التحكيم
والوساطة ،والمنازعات
اإلدارية ،والتنافس التجاري،
إلى جانب التطورات القانونية
والقضائية في مجاالت حماية
البيئة.

اس ـت ـك ـم ـلــت ك ـل ـي ــة ال ـق ــان ــون
الكويتية العالمية ()KILAW
عقد جلسات المؤتمر السنوي
ال ـ ــدول ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــادس ال ـم ـن ـع ـقــد
بعنوان «المستجدات القانونية
المعاصرة :قضايا وتحديات»
تحت رعاية وزيــر العدل وزير
ال ــدول ــة ل ـشــؤون مـجـلــس األمــة
د .فهد العفاسي ،حيث عقدت
الجلسة ا لـثــا نـيــة مــن المؤتمر
بعنوان «أدوات تفعيل التعليم
القانوني وضمانات جودته»،
وت ــرأسـ ـتـ ـه ــا م ـ ــدي ـ ــرة ال ـج ـه ــاز
الــوطـنــي لالعتماد األكــاديـمــي
وضمان جودة التعليم سابقا
د .ن ــوري ــة الـ ـع ــوض ــي ،وتــولــى
التعقيب على األبحاث التي تم
تقديمها عضوا هيئة التدريس
فـ ــي ك ـل ـي ــة الـ ـحـ ـق ــوق ب ـجــام ـعــة
الـكــويــت د .مشاعل الـهــاجــري،
ود .محمد العتيبي.
وقدمت د .كاثلين ماهوني
مـ ــن ك ـل ـي ــة الـ ـق ــان ــون ب ـجــام ـعــة
ً
ك ـ ــالـ ـ ـغ ـ ــاري فـ ـ ــي كـ ـ ـن ـ ــدا ب ـح ـث ــا
ب ـع ـن ــوان« :الـتـعـلـيــم الـقــانــونــي
وت ـ ـ ـكـ ـ ــريـ ـ ــس مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادئ حـ ـق ــوق
اإلنـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــان :تـ ـ ـج ـ ــرب ـ ــة كـ ـلـ ـي ــات
ال ـ ـقـ ــانـ ــون الـ ـكـ ـن ــدي ــة وحـ ـق ــوق
ال ـ ـس ـ ـك ـ ــان األص ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن» ،ف ــي
ح ـيــن ك ــان ــت ال ـج ـل ـســة الـثــالـثــة
ب ـع ـنــوان« :ت ـحــديــات التحكيم
والــوســاطــة» ،وترأسها رئيس
جمعية ا لـمـحــا مـيــن الكويتية
شريان الشريان ،وشارك فيها

البيئة

التنافس التجاري

جانب من جلسات المؤتمر
أك ـ ّـاديـ ـمـ ـي ــون ع ـ ــرب وأجـ ــانـ ــب،
وعقب على مضمون األبحاث
د .يوسف الصليلي عضو هيئة
التدريس في «.»KILAW
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــدم د .أش ــرف
وفا من كلية الحقوق بجامعة
القاهرة بحثا بعنوان« :القانون
الــواجــب التطبيق عـلــى عقود
االستثمار الــدولـيــة فــي مجال
التحكيم».

المنازعات
وح ـم ـل ــت ال ـج ـل ـســة ال ــراب ـع ــة
من المؤتمر عنوان «التحكيم
فـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاالت االس ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاك

تدشين مختبر الطاقة المتجددة في «التطبيقي»

جانب من الجولة في المختبر
دش ــن الـمـعـهــد الـعــالــي لـلـطــاقــة ،الـتــابــع للهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،مختبر وورشة
الطاقة المتجددة األول ،تلبية الحتياجات سوق
العمل إلى العمالة الوطنية الفنية المدربة ،بحضور
نــائــب ال ـمــديــر ال ـع ــام ل ـش ــؤون ال ـت ــدري ــب م .ط ــارق
العميري ،ومدير المعهد م .أسامة الدعيج ،وعدد
من المسؤولين في معهد الكويت لألبحاث العلمية،
في مقر المعهد بالمجمع التكنولوجي – الشويخ.
وأكــد العميري أن افتتاح المختبر جــاء تلبية
ل ـلــرؤيــة ال ـســام ـيــة لـسـمــو أم ـي ــر ال ـب ــاد  -الـكــويــت
 - 2035بالمساهمة في رفع مستوى سوق العمل
بالنسبة للطاقة المتجددة ،ويمكن اعتباره إحدى

م ــن نــاح ـي ـتــه ،ق ــدم د .يحيى
ا لـ ـنـ ـم ــر م ـ ــن «  »KILAWب ـح ـثــا
بـعـنــوان «االت ـجــاهــات الحديثة
ل ـل ــوس ــاط ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة ومـ ــدى
فاعليتها في حسم المنازعات
اإلداري ـ ــة :دراس ــة م ـقــارنــة» ،قبل
أن تـخـتــم د .س ـمــاح خ ـمــان من
كلية القانون الكويتية العالمية
بـ ـبـ ـح ــث ع ـ ـنـ ــوانـ ــه «الـ ــوسـ ــاطـ ــة
االتفاقية والقضائية لتسوية
المنازعات اإلدارية في القانون
الفرنسي».

من المؤتمر بعنوان «التطورات
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة والـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة فــي
مجاالت حماية البيئة» وترأسها
رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة الـمــديــر
الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة ال ـع ــام ــة للبيئة
الشيخ عبدالله األحمد ،وعقب
عليها عـضــوا هيئة ا لـتــدر يــس
فــي الـكـلـيــة د .أح ـمــد العتيبي،
ود .جاسمة بشارة ،الذي يتولى
أ يـضــا منصب عضو المجلس
األعلى للبيئة.
من ناحيتها ،قدمت د .نورة
أب ــو حـنـيـفــة م ــن كـلـيــة الـقــانــون
بالجامعة التكنولوجية مــارا
– كـ ــواالل ـ ـم ـ ـبـ ــور -م ــال ـي ــزي ــا وأ.
ب ـك ــار وي ــب م ـح ــام وب ــاح ــث في
ك ــواالل ـم ـب ــور – مــال ـيــزيــا بحثا
بعنوان «عولمة قانون السالمة
ال ـب ـيــولــوج ـيــة وت ــأث ـي ــره ــا على
الـ ـبـ ـل ــدان ال ـن ــام ـي ــة م ــن مـنـظــور
ماليزي.
أم ــا د .دي ـنــا حـ ــداد م ــن كلية
الـ ـق ــان ــون ال ـكــوي ـت ـيــة الـعــالـمـيــة
فقدمت بحثا بعنوان « سـيــادة
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـب ـي ـئ ــي :قـ ـ ـ ــراءة فــي
التقرير العالمي االول» .وختاما
قـ ـ ــدم د .طـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي مــن
« »KILAWبحثا بـعـنــوان «دور
االتفاقيات الدولية في حماية
البيئة البحرية من السف».

بشائر الخير على أن التخصصات الـقــادمــة لها
فكر جديد ،ونقلة نوعية لفتح أسواق عمل جديدة
ألبناء الكويت.
مــن جــانـبــه ،أف ــاد الــدعـيــج بــأنــه تــم تــأهـيــل عــدد
مــن أعـضــاء هيئة التدريب فــي المعهد للحصول
على شهادات مهنية معتمدة ،الستحداث مناهج
دراسية بالتعاون مع سوق العمل ،لتخريج دفعة
م ــدرب ــة تــدري ـبــا عــالــي الـمـسـتــوى م ــن احـتـيــاجــات
الــدولــة وســوق العمل من مشغلين ومستخدمين
للطاقة الـشـمـسـيــة ،شــاكــرا كــل مــن ق ــدم الــدعــم من
الشركات لهذا المشروع ،ومساهمتهم الفعالة في
خدمة المجتمع.

والمنازعات اإلدارية» ،وترأسها
رئيس الدائرة اإلدارية بمحكمة
ال ـت ـم ـي ـي ــز ال ـ ّم ـس ـت ـش ــار ج ـم ــال
العنيزي ،وعقب عليها د .خالد
الـحــويـلــة مــن كـلـيــة ال ــدراس ــات
ال ـت ـجــاريــة ف ــي الـهـيـئــة الـعــامــة
للتعليم التطبيقي ،واستهلها
د .هادي شلوف من «»KILAW
ب ـ ـب ـ ـحـ ــث عـ ـ ـن ـ ــوان ـ ــه «ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء
ال ـفــرن ـســي واسـ ـتـ ـح ــداث غــرفــة
خ ــاص ــة ل ـل ـم ـنــازعــات الــدول ـيــة
بمحكمة اسـتـئـنــاف بــاريــس»،
مبينا المزايا التي تتمتع بها
ه ــذه الـغــرفــة حـتــى تتمكن من
أداء دورها في إصدار األحكام
ع ـلــى ال ـق ـضــايــا ال ــدول ـي ــة الـتــي

ت ـ ـعـ ــرض ع ـل ـي ـه ــا ضـ ـم ــن م ـهــل
زمنية قصيرة نسبيا.
أما د .أحمد اشراقية من كلية
الـحـقــوق بــالـجــامـعــة اللبنانية
ف ـق ــدم ب ـح ـثــا ب ـع ـن ــوان «قــاب ـل ـيــة
ال ـن ــزاع ــات ال ـنــاش ـئــة ع ــن عـقــود
االستهالك للتحكيم :دراسة في
القانونين اللبناني والكويتي
ف ــي ضـ ــوء الـ ـق ــان ــون ال ـفــرن ـســي
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» ،ف ـ ــي حـ ـي ــن ق ـ ـ ــدم د.
محمود المغربي من «»KILAW
ب ـ ـح ـ ـثـ ــا ب ـ ـع ـ ـن ـ ــوان «إش ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة
مـخــاصـمــة الـمـحـكــم واس ـتــدامــة
ال ـ ـت ـ ـح ـ ـك ـ ـيـ ــم األخـ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ــي :ب ـي ــن
كيدية المحاسبة ومشروعية
المساءلة».

وع ـق ــدت الـجـلـســة الـخــامـســة

وك ــان ــت ال ـج ـل ـســة ال ـســادســة

ختام اليوم األول من المؤتمر،
وحـ ـمـ ـل ــت عـ ـ ـن ـ ــوان «الـ ـتـ ـن ــاف ــس
ال ــدول ــي ال ـت ـجــاري والـفـضــائــي:
قـ ــواعـ ــد وتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات» ،وت ــول ــى
رئ ــاسـ ـتـ ـه ــا وإدارت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ع ـضــو
هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــس فـ ـ ــي ك ـل ـيــة
ال ـح ـقــوق بـجــامـعــة ال ـكــويــت د.
مدوس الرشيدي ،وعقبت على
م ـض ـم ــون ـه ــا زم ـي ـل ـت ــه د .ن ــدى
ال ــدعـ ـي ــج ،وك ــان ــت الـ ـب ــداي ــة مــع
عميد كلية الحقوق بالجامعة
اللبنانية د .كميل حبيب الذي
ق ــدم بـحـثــا ب ـع ـنــوان «األسـلـحــة
الـ ـن ــووي ــة ال ــدولـ ـي ــة وال ـ ـصـ ــراع
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــر م ـ ـ ــا ب ـ ـيـ ــن ن ــزعـ ـه ــا
وتحديثها».
من جانبه ،قـ ّـدم رئيس قسم
القانون الدولي بكلية القانون
بجامعة هونغ كونغ في الصين
د .جـ ـ ــاو يـ ـ ــون ب ـح ـث ــا ب ـع ـن ــوان
«ن ـح ــو ن ـظ ــام م ـت ـعــدد األطـ ــراف
الستكشاف واستغالل الموارد
الفضائية».
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره قـ ـ ـ ـ ــدم د .كـ ـ ـ ــاري
ل ـيــون ـي ـتــي مـ ــن ك ـل ـيــة ال ـق ــان ــون
بجامعة أو كــا نــد بنيوزيلندا
بـ ـحـ ـث ــا بـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوان «ع ـ ـصـ ــابـ ــات
ال ـف ـض ــاء :االخ ـت ـص ــاص مـقــابــل
الجريمة الـفـضــائـيــة» ،وق ــدم د.
صديق سيد من كلية القانون
بجامعة ستوكهولم بالسويد
بحثا بعنوان «القانون التجاري
الدولي :تعددية األطراف تحت
التهديد».

«تدريس التطبيقي» 4 :قضايا على طاولة
«الهيئة» أبرزها نصاب الساعات اإلضافية
أكد رئيس رابطة أعضاء هيئة
التدريس بالكليات التطبيقية في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والـتــدريــب ،د .سليمان السويط،
أن الرابطة حصلت على موافقة
مبدئية مــن إدارة الهيئة على 4
قـضــايــا مـنـهــا ،وسـيـتــم تقديمها
رسـمـيــا لــرئـيــس الـهـيـئــة د .علي
ال ـم ـضــف إلدراجـ ـه ــا ع ـلــى ج ــدول
أعمال االجتماع المقبل لمجلس
إدارة الهيئة.
جاء ذلك خالل تنظيم اللجنة
االج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي راب ـط ــة أع ـضــاء
هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــس ب ــالـ ـكـ ـلـ ـي ــات
ال ـت ـط ـب ـي ـق ـيــة فـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة «ح ـفــل
قريش» ألعضاء هيئة التدريس
بمناسبة اال س ـت ـعــداد الستقبال
شهر رمضان الكريم.
وتــابــع ال ـســويــط :تتمثل هــذه
ال ـق ـضــايــا ف ــي اح ـت ـس ــاب نـصــاب
ال ـ ـسـ ــاعـ ــات اإلضـ ــاف ـ ـيـ ــة ألعـ ـض ــاء

جانب من حفل القريش
هيئة التدريس بواقع  3ساعات
ب ـ ـ ـ ــدال م ـ ـ ــن  6وب ـ ـن ـ ـفـ ــس األج ـ ـ ـ ــر،
وال ـم ــوض ــوع ال ـثــانــي اس ـت ـحــداث
إضــافــي «ال ـص ـي ـفــي» ،بمعنى إذا
ت ـح ـ ّـم ــل ع ـض ــو ه ـي ـئــة ال ـت ــدري ــس
س ــاع ــات إض ــاف ـي ــة ب ـ ـ «ال ـص ـي ـفــي»
يحصل مقابلها على أجر ،ثالثا

دشتي يشيد بجهود
معهد التمريض
مع منتسبي «الحرس»
أش ـ ـ ـ ـ ــاد م ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
الـطـبـيــة ف ــي ال ـح ــرس الــوطـنــي
العقيد أن ــور دش ـتــي ،بجهود
م ـع ـهــد ال ـت ـم ــري ــض ال ـم ـبــذولــة
مع منتسبي الحرس الوطني
ال ـم ـب ـت ـع ـث ـي ــن ل ـ ـل ـ ــدراس ـ ــة فــي
برنامج «مسعف طوارئ طبية»،
ً
موضحا أن أحد أهداف زيارة
وفد «الحرس» للبرنامج يتمثل
ف ــي ت ـع ــزي ــز ورفـ ـ ــع م ـع ـنــويــات
الطلبة وتأكيد مدى استفادتهم
من هذا البرنامج المميز.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال اسـتـقـبــال
ن ــائ ــب ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام ل ـشــؤون
ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ب ــال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
للتعليم التطبيقي والتدريب
م .طارق العميري وفد الحرس
بــرئــاســة وكيله الـفــريــق الركن
هــاشــم ال ــرف ــاع ــي أث ـن ــاء زي ــارة
األخير لمقر معهد التمريض
ف ــي الـمـجـمــع الـتـكـنــولــوجــي –
الشويخ.
وأك ـ ــد دش ـت ــي أن ال ـحــرس
ال ــوط ـن ــي يـتـطـلــع إلـ ــى تـعــزيــز
وت ـق ــوي ــة س ـبــل ال ـت ـع ــاون بين
الـ ـط ــرفـ ـي ــن مـ ــن خـ ـ ــال ت ــزوي ــد
الـمـعـهــد بــدف ـعــات حــديـثــة من
ً
الطلبة ،متمنيا للجميع دوام
التوفيق والنجاح.
بـدوره ،أعرب مدير المعهد
د .وائـ ــل ح ـم ــادة ع ــن سـعــادتــه
ب ـه ــذه الـ ــزيـ ــارة ال ـت ــي أتـ ــت من
الفريق الركن الرفاعي لالطالع
ع ـل ــى م ـ ــدى تـ ـق ــدم وج ــاه ــزي ــة
منتسبي «الحرس» في برنامج
«م ـس ـعــف ط ـ ــوارئ ط ـب ـيــة» من
الـنــاحـيــة العلمية والـمـهــاريــة
ً
واالسناد الطبي ،مؤكدا سعي
المعهد لتوطيد أواصر التعاون
ب ـيــن الـجــانـبـيــن ل ـمــا يملكانه
من خبرات وإمكانات متقدمة
وإسهاماتهما المتميزة في دفع
عجلة التنمية في البالد وخدمة
الوطن والمجتمع.

ّ
الــش ـعــب ال ــدراس ـي ــة ذات الـكـثــافــة
الطالبية العالية ُّ ،ففي حــال زاد
عدد الطلبة في الشعبة الدراسية
ُ
عــن ال ـحــد الـمـسـمــوح بــه تحسب
شعبتان لعضو هيئة التدريس،
رابعا زيادة مخصصات المهمات
ال ـع ـل ـم ـيــة ،وذل ـ ــك أس ـ ــوة ب ـمــا هو

مـعـمــول بــه فــي جــامـعــة الـكــويــت،
وحـ ـس ــب قـ ـ ــرار دي ـ ـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة
المدنية الذي نص على المساواة
فــي الـمــزايــا المالية بين أساتذة
جامعة الكويت و«التطبيقي».
وق ـ ـ ـ ـ ــال أم ـ ـي ـ ــن س ـ ــر الـ ــراب ـ ـطـ ــة
د .فـ ـ ــارس ال ـم ـط ـي ــري ،إن ه ـنــاك

م ــوض ــوع ــا م ـه ـم ــا سـ ـي ــرت ــب مــع
زمالئه بالهيئة اإلدارية إلضافته
لـمـطــالــب ال ــراب ـط ــة ال ـت ــي سـتـقــدم
ل ـل ـمــديــر ال ـ ـعـ ــام ،إلدراج ـ ـهـ ــا عـلــى
ج ــدول أع ـمــال االج ـت ـمــاع المقبل
لـمـجـلــس إدارة الـهـيـئــة ،وه ــو أن
درجة األستاذ المساعد ،ودرجة
بروفيسور يحصل أي منهما على
التفرغ العلمي مرة واحدة طوال
ح ـيــاتــه األك ــادي ـم ـي ــة ،وسـنـطــالــب
بحصولهما على التفرغ العلمي
كل  6سنوات ،أسوة بالزمالء في
جامعة الكويت.
ّ
وزف د .المطيري بشرى سارة
لزمالئه أعـضــاء هيئة التدريس
بـ ـ ـ ـ ــأن م ـ ـس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــات الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــات
اإلضـ ــاف ـ ـيـ ــة ل ـل ـف ـص ــل ال ـ ــدراس ـ ــي
الحالي ،ستصرف لهم ألول مرة
قبل مستحقات «الصيفي» ،كما
أن مستحقات «الصيفي» سيتم
صرفها مبكرا دون أي تأخير.

دلبلا
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ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻮﻳﺼﻲ
ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻷخ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﺤﺎرث اﻟﻤﺰﻳﺪي
ذﻛﺮ أن " %29ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻼق أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻣﺎدﻳﺔ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﻔﻘﺔ أﺣﺪ
أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻼق") .اﻟﻘﺒﺲ  8ﻓﺒﺮاﻳﺮ .(2011
ﱢ َ ُ
ﺟﺎل
"اﻟﺮ
ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﻟﻠﻪ
ﻗﻮل
ﺗﻔﺴﻴﺮ
اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ،رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ،ﻓﻲ
ﻳﻘﻮل
ََُْ
َﱠ ُ َ ََ
َ َ ﱠ َ ﱠ ُ َ ْ َ ُ ْ ََ َ ْ
ﱢَ
ﺾ َو ِﺑ َﻤﺎ أﻧﻔﻘﻮا
ﻗﻮ َاﻣ
ﻮن ﻋﻠ ْﻰ اﻟﻨﺴ ِﺎء ِﺑﻤﺎ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌ ٍ
ْ
ِﻣﻦ أ ْﻣ َﻮ ِاﻟ ِﻬﻢ" .أي ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻦ واﻟﺬود ﻋﻨﻬﻦ.
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء أو ﻗﻞ أﻏﻠﺒﻬﻦ إﻻ ﻣﻦ رﺣﻢ رﺑﻲ ﻳﺠﻬﻠﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ
اﻟﺰوﺟﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻼق ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﺼﻐﻴﺮ،
ﻓﻴﺎ ﺗﺮى ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺑﻬﺎ اﻟﺮﺟﺎل؟
ً
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج أن ﻳﻮﻓﺮ ﻟﺰوﺟﺘﻪ ﻣﺴﻜﻨﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺣﺴﺐ ﻗﺪرﺗﻪ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﻤﺄﻛﻞ واﻟﻤﺸﺮب )اﻟﻤﺎﺟﻠﺔ( ،واﻟﻜﺴﻮة ،وﺟﻠﺐ ﺧﺎدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ،ﻓﺈذا ﻗﺎم اﻟﺰوج ﺑﻬﺬه اﻷﻣﻮر اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻘﺪ أدى ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﻧﻔﻘﺔ ﺗﺠﺎه زوﺟﺘﻪ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺰوﺟﺎت ﻳﺠﻬﻠﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻤﺎ
أدى إﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻼق.
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ زوﺟﺔ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ أن ﻳﺸﺘﺮي
ﻟﻬﺎ ﺣﻘﻴﺒﺔ أو ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺎرﻛﺔ ﻏﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﻤﻦ ،وإذا رﻓــﺾ اﻟــﺰوج ﻃﻠﺒﺖ
اﻟﻄﻼق ،وزوﺟﺔ أﺧﺮى ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ أن ﺗﻠﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺧﺎص  7ﻧﺠﻮم ،وإذا ﻛﺎن راﺗﺐ اﻟﺰوج ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﻮﻻدة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﺨﺎص ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﻗﺮﺿﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻴﻮن "اﻟﺒﺮﻧﺴﻴﺴﺔ"!
ً
ً
ً
ﻛﺘﺒﺖ ﻣﺮارا وﺗﻜﺮارا ﻣﻨﺎﺷﺪا وزارة اﻟﻌﺪل واﻟﺸﺆون ﺑﻌﻤﻞ دورات
ﻟﻠﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻟﻠﺰواج ﻳﻘﺪم ﻓﻴﻬﺎ واﺟﺒﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ
إدارة اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ إدارة اﻟﻐﻀﺐ ،ﻛﻤﺎ اﻗﺘﺮﺣﺖ ﻋﻠﻰ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺎدة "ﺛﻘﺎﻓﺔ أﺳﺮﻳﺔ" ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻬﺘﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة
ﺑﻜﻞ ﺻﻐﻴﺮة وﻛﺒﻴﺮة ﺗﻬﻢ ﺷــﺆون اﻷﺳــﺮة ،وﻳﺎ ﺣﺒﺬا ﻟﻮ ﺗﻢ ﺗﺪرﻳﺲ
ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻨﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣــﺎﻻت اﻟﻄﻼق
اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺸﺮت ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻛﺎﻧﺘﺸﺎر اﻟﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﻬﺸﻴﻢ،
ً
ﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ اﻗﺘﺮاﺣﻲ ﻟﻢ ﻳﺤﻆ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ،وﻻ ﻳﺰال ﺣﺒﺮا ﻋﻠﻰ ورق ،وﻻ
ﺣﻴﺎة ﻟﻤﻦ ﺗﻨﺎدي!
ﻟﺬا أرﺟﻮ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺗﺒﻨﻲ
اﻗﺘﺮاﺣﻲ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷﺳﺮة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻓﻬﻞ وﺻﻞ
اﻗﺘﺮاﺣﻲ ﻟﻜﻢ؟ آﻣﻞ ذﻟﻚ.

رﻣﻀﺎن وأﻏﺬﻳﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ
أﻳﺎم اﻟﻨﺒﻮة
د .روﺿﺔ ﻛﺮﻳﺰ*
اﺷﺘﻬﺮت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم ) %90ﻧﺒﺎﺗﻲ
و %10ﺣﻴﻮاﻧﻲ( واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﺮﻛﺔ وزﻳــﺎدة
اﻟﺤﺮق اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﺻﺮف اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺘﻔﻜﺮ واﻻﻋﺘﺰال ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎدة ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻠﺚ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ إﻟﻰ
اﻟﻔﺠﺮ ،وﻳﺒﺪأ اﻟﻴﻮم وﻳﻨﺘﻬﻲ ﻟﻠﻨﻮم ﺑﺎﻟﺴﻮاك واﻟﻮﺿﻮء.
ﻟﻢ َﻳﺪع ﻟﻨﺎ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻟﻠﻨﺎس أﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻮادر اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ّ
إﻻ أﻗﺎﻣﻬﺎ وﺣــﺚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺿــﺎر وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻜﺎن ﻳﺒﺪأ ﺑﻘﻴﺎم اﻟﻠﻴﻞ )اﻟﺘﺮاوﻳﺢ( ،ﺛﻢ ﻳﻨﺎم ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺑﻀﻊ ﺳﺎﻋﺎت أول اﻟﻠﻴﻞ ،وﻫﻲ اﻷﻫﻢ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻴﺮ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻐﺪد
اﻟﺴﺮﻳﺔ وﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﺘﺎز ،ﺛﻢ ﻳﻘﻮم ﻟﺼﻼة اﻟﺘﻬﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﺜﻠﺚ
اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ وﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ،ﺛﻢ ﻳﺴﺘﺎك ﺛﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﺳﺤﻮره.
ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻳﺄﻛﻞ اﻟﻤﻨﻘﻮع ﺛﻢ ﻳﺸﺮب ﻣﺎءه ،أو ﻳﺒﺪأ
ﺑﻤﺎ ﺣﻀﺮه ﻣﻦ ﺷــﺮاب اﻟﻌﺴﻞ ،أو اﻟﺘﻤﺮ واﻟـﻤــﺎء ،وﻛــﻞ ذﻟــﻚ وارد ﻓﻲ
اﻟﺴﻴﺮة ﻣﻦ أﻏﺬﻳﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﺛﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ ﺑﺠﻮﻫﺎ
واﻟﻬﻮاء اﻟﻤﺸﺒﻊ ﺑﺎﻷﻛﺴﺠﻴﻦ ،ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻮﺿﻮء ﻟﻠﺼﻼة وﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن
ﺑﻌﺪ أن ﻳﺴﺘﺎك ﻣﺮة أﺧــﺮى ،ﺣﻴﺚ اﻟــﺮوح وﻏﺬاؤﻫﺎ ﻣﻊ ﻧﺴﺎﺋﻢ اﻟﻔﺠﺮ
اﻟﻌﻄﺮ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ "وﻗﺮآن اﻟﻔﺠﺮ إن ﻗﺮآن اﻟﻔﺠﺮ ﻛﺎن ﻣﺸﻬﻮدا".
وﻛــﺎن ﻳﺠﻠﺲ إﻟﻰ اﻟﺸﺮوق ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻼة ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﻦ اﻷﻣــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻳﻨﻬﺎ ودﻧﻴﺎﻫﺎ ،وﻋﻨﺪ اﻟﻈﻬﻴﺮة ﻛﺎن ﻳﺮﺗﺎح ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
 60-45دﻗﻴﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺪرت ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﺣﻴﺚ وﺟﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻧﻬﺎ
ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد.
وﻋـﻨــﺪ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻋﻠﻴﻪ اﻟـﺼــﻼة واﻟ ـﺴــﻼم ،وردت اﻷﺣــﺎدﻳــﺚ
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺄن اﻟﻘﻴﻠﻮﻟﺔ ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻋﻤﺎل وﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﻠﻴﻞ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻜﻮن اﻹﻓﻄﺎر ﻋﻨﺪ أذان اﻟﻤﻐﺮب ﺑﺎﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﻤﺎء أو اﻟﺘﻤﺮ ،ﺛﻢ
ﻳﻘﻮم إﻟﻰ اﻟﺼﻼة ،وﻳﻨﺼﺢ ﻓﻲ ﺻﻴﺎم َ
اﻟﺤﺮ اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺋﻞ وأﻧﻮاع
اﻟﺸﻮرﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم )ﻣــﺮق اﻟﻘﺮع ﺧﺎﺻﺔ( ،ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻤﺎء اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻻﻣﺘﺼﺎص وﻫﻲ ﺗﻌﻴﻦ اﻟﺪﻣﺎغ
واﻟﺠﺴﻢ ﻋﻠﻰ رد اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺼﺎب اﻟﺠﺴﻢ
ﺑﺎﻟﺠﻔﺎف .وﺗﻘﺒﻞ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻋﺘﻜﻢ.
* ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺳﻤﻮم وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

ﺷﺎة اﻟﻐﺮم
ﺧﺎﻟﺪ اﺳﻨﺎﻓﻲ اﻟﻔﺎﻟﺢ
ّ
ﺟﺎءﻧﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻳﺴﺘﺘﺮ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻂ
ّ
ً
ً
اﻷﺗــﺮاك ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب ،وﺳﻠﻂ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻜﺮه واﻗﻌﺎ ﻣﺎﺛﻼ ﺑﻤﺎ ﺗﻨﺎزﻟﺖ ﻟﻪ
ً
ﺷﻌﻮﺑﻨﺎ ﻣﻦ اﻹرادة ﻋﺒﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﻠﻜﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ،وﻣﻨﻬﺎ -ذﻛﺮا ﻻ
ّ
ً
ـﺪود ﺑﻴﻦ اﻷراﺿ ــﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻠﻜﻬﺎ
ﺣـﺼــﺮا -اﻻﺗـﻔــﺎق ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺣ ـ ٍ
ّ
اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت.
ً
ً
ّ
ﺷﻌﻮﺑﺎ وﻗﺒﺎﺋﻞ ،ﺗﺮﺗﺤﻞ ﻓﻲ أرﺿﻬﺎ
ﻛﻨﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻗﻮﻣﻴﺔ واﺣﺪة ،ﻋﺮﺑﺎ؛ ّ
ﻟﻠﺘﺠﺎرة أو اﻟﺮﻋﻲ ،وﻳﺠﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﺋﺘﻼف واﺧﺘﻼف،
وﺗﺠﺎور وﺗﻨﺎﻓﺮ ،وﺗﻘﺎرب وﺗﺤﺎرب ،ﻋﻠﻰ أرض ﻣﺸﺎع ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ّ
ﻣﻠﻜﻴﺔ
ّ
ﻋﺎﻣﺔ ،إﻻ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ وﻳﻔﺘﺮق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺣــﺪود ﻣﺮاﻋﻲ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
ّ
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺎخ وﻓﺼﻮﻟﻪ ،وﻋﻴﻮن آﺑــﺎر اﻟﻘﻮاﻓﻞ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة
ﺣﺴﺐ ﻧﻔﺎد اﻟﻤﺎء واﻧﻌﺪام اﻷﻣﺎن.
وﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﺮﻓﻨﺎِ ،ﻟﻤﺎ ﻓﺮﺿﺘﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻷﻳــﺎم ،أن ﺗﻌﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮب
واﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺟﺎورﻫﺎ ،وﺗﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ ،ﻣﻦ أﻓﺮاد أو ﻋﻮاﺋﻞ
ً
أو ﻋﺸﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ،وﻟﻴﺒﻠﻎ ﻣﻘﺎم اﻟﺠﻮار واﻟﻨﺼﺮة ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﻘﻴﻢ
ً
اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻋﻬﺪا ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺼﻴﺮ دم اﻟﺪﺧﻴﻞ
ﺑﻪ اﻟﻤﺘﺠﺎورون ﻣﻊ
ً
ً
ً
ﻓﻴﻬﻢ ﻛــﺪم اﻷﺻﻴﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻣـﺠــﺎزا! ﻓﻴﺬﺑﺤﻮن ﺷــﺎة وﻳﻄﺒﺨﻮﻧﻬﺎ
وﻟﻴﻤﺔ ﻏﺪاء أو ﻋﺸﺎء ،ﻓﻴﺒﻴﺘﻮن ﻋﺎﺋﻠﺔ واﺣﺪة ،وﻋﺸﻴﺮة واﺣﺪة ،وﻗﺒﻴﻠﺔ
واﺣﺪة ،ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻳﺴﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻤﻬﻢ،
وﻳﺤﺎرب ﻣﻦ ﺣﺎرﺑﻬﻢ ،وﻳﻘﻄﻊ -ﺑﺘﺪاﺧﻠﻪ وﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﺑﻬﻢ -ﺻﻠﺘﻪ ﻣﻊ
أﺑﻨﺎء ﻋﻤﻮﻣﺘﻪ وﺧﺆوﻟﺘﻪ.
ﻛــﺎﻧــﺖ ﺷــﺎة اﻟـﻐــﺮم ﻣـﻤــﺎرﺳـ ًـﺔ ّ
ﻗﺒﻠﻴﺔ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣـﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟ ــﺪول اﻟﻴﻮم
ﻟﻠﺘﺠﻨﻴﺲ ،ﻓﺈذا ﻣﺎ رأت اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﻟﻤﺠﻴﺮة واﻟﻨﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺮ
ً
واﻟﻤﻠﺘﺠﺊ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ وأﻋﺮاﻓﻬﺎ ّوﻗﻴﻤﻬﺎ وﻋﺎداﺗﻬﺎ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ ،ﻗﺒﻠﺘﻪ ﻓﺮدا
ﻣﻨﻬﺎ .وﻳﻨﻘﻞ ﻟﻨﺎ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﻣﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻋﺘﺮاف
ً
ﻛﺒﺎر اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ واﻟﻌﺸﻴﺮة ّ
ﻋﺎﻣﺔ ،وﻻ ﻳﻨﺘﺰﻋﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﺷﻴﻮﺧﻬﻢ اﻧﺘﺰاﻋﺎ!
ّ
ﻛﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﺴﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وإﺳﻘﺎﻃﻬﺎ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻔﻲ واﻟﻄﺮد
ٍ
ٌ
ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ّ
ﻣﺘﻔﺮدة! ﺑﻞ
ﻓﻼ ﺗﺠﻨﻴﺲ اﻟﻐﺮﻳﺐ ،وﻻ ﻧﻔﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ،
ّ
ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻛﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺘﺼﺮﻳﻒ ﺷﺆوﻧﻬﻢ.
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺣﻖ اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ وﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
وإﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻛﺎﻟﻌﺼﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ راﻛﺐ
ّ
ً
اﻟﺤﻤﺎر ،وﻳﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﺟﺰرة أﻣﺎﻣﻪ ﻟﻴﺘﻘﺪم أﻣﻼ ﻓﻲ ﻗﻀﻤﻬﺎ ،وإن ﺗﺒﺎﻃﺄ
ُ
ً
ً
ً
ﻋﺠﺰا أو ﻳﺄﺳﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻬﺎ! وﻗــﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣــﺮات ﻋﺪﻳﺪة
ً
ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ )واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ( أو ﻻﺑﺘﺰاز اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ
ﺑﻬﺎ .وﺣﺘﻰ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ﺷﻜﻞ اﻟﺴﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺔ
ّ
اﻟﺘﻲ وﻛﻠﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺘﺼﺮﻳﻒ ﺷﺆوﻧﻪ ﺑﺎﺣﺘﻜﺎرﻫﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻖ.
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ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺮﻣﺢ:
ﻣﺎ ﺗﺒﻮن ﺗﻔﻠﻮﻧﻬﺎ؟!

hasanjohar@hotmail.com

ﻧﻜﺘﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻓﺸﻞ اﻻﺳﺘﺠﻮاب!
إذا ﻛـ ــﺎن ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ  2013ﻫ ــﻮ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﻓﺈن ﻣﺠﻠﺲ
 2016ﻫﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ دون
ﻣـ ـﻨ ــﺎزع ،ﺣ ـﻴــﺚ اﻷﺿ ـﺤ ــﻮﻛ ــﺔ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ
ﻧـ ـﺴـ ـﻔ ــﺖ ﻣ ـ ــﺎ ﺗـ ـﺒـ ـﻘ ــﻰ ﻣ ـ ــﻦ ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدئ وﻗ ـﻴ ــﻢ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ،
وﺟ ـﻠ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﺒ ــﺮﻟـ ـﻤ ــﺎن اﻷﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة وﺿ ـﻌــﺖ
اﻟـﻨـﻘــﺎط ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺤــﺮوف ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺷـﻬــﺎدة
و ﻓــﺎة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ و ﺗـﺤـ ّـﻮ ل اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب إﻟﻰ ﺷﻬﻮد زور ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺻﻚ
اﻟﺒﺮاء ة ﻟﻔﺸﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻏﺮﻗﻬﺎ ﻓﻲ وﺣﻞ
اﻟﻔﺴﺎد وإ ﻏ ــﺮاق اﻟﺒﻠﺪ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﻓــﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻊ اﻵﺳﻦ.
اﻟﻨﻮاب ،إﻻ ﻣﺎ ﻧﺪر ،ﺻﺎروا ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،و ﻟــﻢ ﻳﻌﺒﺮوا
ﻋﻦ ﻧﺒﺾ اﻟﺸﺎرع اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﻟﻮ ﺑﺸﻌﺮة
ﻋﻠﻰ ا ﺳـﺘـﺤـﻴــﺎء ،و ﻟــﻢ ﺗـﺤــﺮك ﻓﻴﻬﻢ ﺣﺎﻟﺔ
اﻻﺳﺘﻴﺎء واﻟﻐﻀﺐ اﻟﻮاﺳﻊ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ أي ﺳﺎﻛﻦ،
و ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻔ ــﺎر ﻗ ــﺔ ﻻ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ إﻻ أن ﺗــﻮ ﺻــﻒ
ﺑﺎﻟﻔﻀﻴﺤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺒﺎدل اﻷدوار
ﺳ ـﻘــﻂ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ أﻣ ـ ــﺎم اﺳ ـﺘ ـﺠــﻮاﺑ ـﻴــﻦ ﻓــﻲ
ا ﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴــﺔ ﻧ ـﻔ ـﺴ ـﻬــﺎ ،و ﻟ ــﻢ ﻳـﻔـﺼــﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺳﻮى ﺳﻮﻳﻌﺎت ﻣﺤﺪودة.
ا ﻟـﺤـﻜــﻮ ﻣــﺔ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﺔ ﺗﻌﻨﻲ ا ﻟــﺪ ﻓــﺎع
ً
ً
ﻋﻦ أي وزﻳﺮ وإن ﻛﺎن ﻣﻘﺼﺮا أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ

ً
ﻟ ـﻠــﺪﺳ ـﺘــﻮر واﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن أو ﻣـ ـﺴ ــﺆوﻻ ﻋــﻦ
أﺣﺪ أوﺟﻪ اﻟﻔﺴﺎد ،واﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻳﻌﻨﻲ
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻫــﺬا ا ﻟــﻮز ﻳــﺮ أو ذاك ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﻣـ ـﺜ ــﻞ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻠـ ــﻞ ،وﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻨ ــﺎﻗ ــﺾ
اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺸ ــﻮف ﻟـ ـﻠـ ـﻨ ــﻮاب ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻒ ﻣــﻦ
اﻻ ﺳـ ـﺘـ ـﺠ ــﻮا ﺑـ ـﻴ ــﻦ ﻟـ ـﻴ ــﺲ ﻟـ ــﻪ أي ﺗ ـﻔ ـﺴ ـﻴــﺮ
ﺳـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ ،ﻓ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺔ وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ
ﻳـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮض أن ﺗ ـ ـﻜـ ــﻮن اﻷ ﻫـ ـ ـ ــﻢ واﻷ ﺧ ـ ـﻄـ ــﺮ
ﻟ ـﻤ ـﺤ ــﻮرﻳ ـﺘ ــﻪ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﻲ،
وأ ﻗــﺪ ﻣـﻴـﺘــﻪ ﻓــﻲ ا ﻟـﻤـﻨـﺼــﺐ ﺗـﻠـﺒـﺴــﻪ اﻟﺘﻬﻢ
اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺼـ ـﻴ ــﺮ وﺗ ـﺤ ـﻤ ــﻞ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺔ أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﺑ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣ ـ ــﻦ وزﻳـ ــﺮ
اﻹﻋﻼم ،رﻏﻢ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﺛﻞ
اﻻﺛ ـﻨ ـﻴ ــﻦ وﻓـ ـﺸ ــﻞ اﻻﺛ ـﻨ ـﻴ ــﻦ واﺳ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﺎق
اﻻﺛ ـﻨ ـﻴ ــﻦ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴــﺎء ﻟــﺔ وﻃ ـ ــﺮح اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺔ ﻣــﻊ
ﻓﺮﻳﻘﻬﻤﺎ ا ﻟ ــﻮزاري ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،وﻟﻜﻦ ﻋﺪم
وﺟـ ــﻮد أي ﻣ ـﺘ ـﺤــﺪث ﻋ ـﻠــﻰ اﻹﻃ ـ ــﻼق ﻓــﻲ
اﺳ ـﺘ ـﺠــﻮاب وزﻳ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ وﺗـﺤــﻮﻟــﻪ إﻟــﻰ
ﻣﺠﺮد ﺣﻔﻠﺔ ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺨﻄﺎب
اﻹ ﻋـ ــﻼن أن ا ﻟ ـﻤــﻮ ﻟــﻮد ﻗــﺪ زاد ﻓــﻲ ﻋـﻤــﺮه
ﺳـ ـﻨ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ﻃ ـ ــﺮح اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﻮزﻳ ــﺮ
اﻹﻋﻼم ﻣﻦ ﻟﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﺣﺪ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺪﻓﻘﺖ اﻟﻐﻴﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻧﺘﻔﺾ اﻟﺪم
ﻓﻲ ﻋﺮوق ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﺠﺄة ﺗﺠﺎه
ﻫﺬا اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻛﺒﻬﺎ
اﻟـﺸـﺒـﻬــﺎت واﻹﺧ ـﻔــﺎﻗــﺎت وﻛ ــﻞ ﻣــﺆﺷــﺮات

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮوﻳﺤﻞ
اﻟـﺘـﺨـﻠــﻒ ﻣــﻦ ﻗـﻤــﺔ اﻟ ــﺮأس ﺣـﺘــﻰ أﺧﻤﺺ
ً
اﻟ ـﻘــﺪﻣ ـﻴــﻦ ،ﻓـﻬــﻮ أﻣ ــﺮ ﻣـﻀـﺤــﻚ ﺣ ـﻘــﺎ ،وﻣــﺎ
ﻳــﺰﻳــﺪ اﻟﺸﻔﻘﺔ أﻛـﺜــﺮ أن ورﻗــﺔ ﻃــﺮح اﻟﺜﻘﺔ
ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ وﻣ ــﺎ ﺗـﻀـﻤـﻨـﺘــﻪ ﻣ ــﻦ أﺳ ـﻤ ــﺎء ﻫﻲ
ﻃــﻮق اﻟﻨﺠﺎة ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ،ﻓﺎﻟﻔﺰﻋﺔ
ﺳــﻮف ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓــﺰﻋــﺔ ،ودﻏــﺪﻏــﺔ ﻣﺸﺎﻋﺮ
ﺑـﻌــﺾ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺳ ــﻮف ﺗــﻮاﺟــﻪ ﺑــﺈﺛــﺎرة
ﻋﻮاﻃﻒ ﻧﺎﺧﺒﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻟﻜﻦ ﺑﻌﻜﺲ اﻻﺗﺠﺎه.
ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ،أن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﻴﻦ
واﺣـ ـ ـ ــﺪة وﻫ ـ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﺸ ــﻞ ﻟ ـﻜ ــﻦ اﻻﺧـ ـﺘ ــﻼف
اﻟﻮﺣﻴﺪ أن اﻹﺧﻔﺎق اﻷول ﺑﺎن ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺘﻪ
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﻮف ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻔﺸﻞ اﻵﺧﺮ ﺑﻌﺪ
أﺳﺒﻮع ،وﻫﻮ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة
ﻣــﻦ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﺠﻮﻣﻴﺔ ﻛﻞ
ً
ً
ﻓــﻲ ﻣﺤﻴﻄﻪ اﻟﺼﻐﻴﺮ ،ﻓـﺌــﻮ ﻳــﺎ أو ﻗﺒﻠﻴﺎ ،
واﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ أن اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻷول
ﻫﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺴﺎوﺋﻬﺎ ،واﻟﺨﺎﺳﺮ
اﻷﻛ ـﺒــﺮ ﻫــﻮ اﻟـﺸـﻌــﺐ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻟـﻴــﺲ ﻷﻧــﻪ
ً
ﺳﻮف ﻳﻈﻞ ﻗﺎﺑﻌﺎ ﺗﺤﺖ ﻛﺎﺑﻮس اﻟﻔﺴﺎد
وﺗﺪﻧﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﻘﻬﻘﺮ إﻟــﻰ اﻟــﻮراء،
إﻧ ـﻤــﺎ ﻷﻧ ــﻪ ﻳـﻘـﺤــﻢ ﻓ ــﻲ ﺣـﻠـﻘــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣﻦ
اﻻﺣﺘﻘﺎن واﻟﺘﺤﺮﻳﺾ اﻟﻤﺘﺒﺎدل وﺗﻘﻮﻳﺔ
اﻻﻧﺘﻤﺎء ات اﻟﻀﻴﻘﺔ واﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ أدوات
وأﺑﻮاق ﻟﻠﻤﺘﻤﺼﻠﺤﻴﻦ اﻟﻜﺒﺎر ﺑﻌﺪ ﻧﻜﺘﺔ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة!

اﻟﺠﻤﻴﻊ أﻗـﺮ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد واﻧﺘﺸﺎره ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ أﻣﺔ
وﺷﻌﺐ ،ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻳﺠﺎﻫﺮون ﺑﻔﺴﺎدﻫﻢ دون
ﺧﺠﻞ أو ﺧﻮف ،واﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﻠﻦ ﺣﺮﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼم ،ﻟﻜﻦ اﻟﻐﺮﻳﺐ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮب ﻟﻢ ﺗﺒﺪأ وﻟﻢ ﻧﺮ ﺻﻬﻴﻞ ﺧﻴﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﻏﺒﺎر ﺧﻴﻞ ﻓﺮﺳﺎن
اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻫﻲ ﺗﺼﻮل وﺗﺠﻮل ﻓﻲ اﻟﻮﻏﻰ ،وﻛﻞ ﻣﺎ رأﻳﻨﺎه ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﺸﻌﺐ ﻳﺘﺤﻠﻄﻤﻮن وﻳـﺤــﺎوﻟــﻮن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﺤﺮب
اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ دون أن ﻳﻤﻠﻜﻮا ﺳﻼﺣﺎ ﻳﺤﺎرﺑﻮن ﺑﻪ ،ﺑﻞ اﻷدﻫﻰ ﺣﺘﻰ
اﻻﻧﺘﺤﺎرﻳﻮن ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻢ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﻢ ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﺆﺳﺴﺘﻪ.
ً
واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﻟﻪ إﺟﺎﺑﺔ واﺿﺤﺔ وﺻﺮﻳﺤﺔ ﻫﻞ ﻓﻌﻼ
اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ وﻗﻮﺗﻬﺎ وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﺑﻞ وﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻬﺎ
ﺟﺎدة ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد؟ أم ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻨﻬﺎ؟ أم ﻣﺘﻮاﻃﺌﺔ؟
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺠﺎﻣﻠﺔ واﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أﻗــﻮى
وأﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ،وﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﻤﺤﺎﺑﺎة واﻟﻌﻮاﻃﻒ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ـﺴــﺎب اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ ،ﻓ ــﻼ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺻــﺐ ﺑــﺎﻗ ـﻴــﺔ وﻻ أﺻـﺤــﺎﺑـﻬــﺎ
ﺑﺎق وﻳﺘﺴﻊ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،ﻓﻠﻤﺎذا اﻟﺘﻠﻜﺆ ﻓﻲ
ﻣﺨﻠﺪون ،وﻟﻜﻦ اﻟﻮﻃﻦ ٍ
ﺣﺴﻢ اﻷﻣﻮر وإﻧﻬﺎء ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﺆﺳﺴﺘﻪ؟
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺮﻣﺢ:
ﻣﺎ ﺗﺒﻮن ﺗﻔﻠﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ أﻓﺴﺪت اﻟﺒﻠﺪ ودﻣﺮت
ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻳﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻳــﺎ ﻣﺠﻠﺲ وإﻻ ﺗﺒﻮﻧﻬﺎ ،إذا ﺗﺒﻮﻧﻬﺎ
ﻟﻴﺶ ﺗﺼﺮﺣﻮن ﻋﻨﻬﺎ وﺗﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﻤﺤﺎرﺑﺘﻬﺎ ،وإذا ﻣﺎ ﺗﺒﻮﻧﻬﺎ
ﺷﻨﺎﻃﺮﻳﻦ ﻟﻴﺶ ﻣﺎ ﺗﺒﺪون ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻛﻠﻨﺎ ﻣﻌﺎﻛﻢ ،ﺗﺮى
اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻮ ﺳــﺎذج ﻳﻨﻀﺤﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ أو ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻫﺰﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺠﻮاب ﻻ ﻳﻘﺪم وﻻ ﻳﺆﺧﺮ ،اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻳﺒﻲ ﻳﻌﺮف
ﻣﻨﻜﻢ ﺗﺒﻮن ﺗﻔﻠﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﺴﺎد وإﻻ ﻣﺎ ﺗﺒﻮن؟ ﻋﻠﻤﻮﻧﺎ!

ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﺒﺪاﻟﻬﺎدي

ﻛﻠﻤﺔ »اﻟﻌﻢ« ..دﻻﻻﺗﻬﺎ
واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ

ﺷﻮﺷﺮة :اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺤﻤﺮاء
ً
داﺋ ـﻤــﺎ وأﺑـ ــﺪا ﺗــﺮﺳــﺦ أﻓ ــﻼم اﻟـﻤــﺎﻓـﻴــﺎ ﻓــﻲ أذﻫ ــﺎن اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣﻦ
ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻬﺎ ﺻﻮرة ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑﻌﺾ اﻷ ﺣــﺪاث اﻟﺪاﺋﺮة
و ﺳـﻴــﺎ ﺳــﺔ اﻟﺘﺮﻫﻴﺐ وا ﻟــﻮ ﻋـﻴــﺪ وا ﻟـﺘــﺮ ﺑــﺺ وا ﺳـﺘـﻐــﻼل اﻟﻔﺮص
ﻟـﻀــﺮب ﺑـﻌــﺾ اﻟﻤﺘﻨﻔﺴﻴﻦ ﻟـﻠـﺤــﺮ ﻳــﺔ ﺑـﻜــﻞ ﻣــﺎ أو ﺗ ــﻮا ﻣــﻦ ﻗــﻮة،
و ﻛـﺸــﻒ اﻟﻤﺘﻼﻋﺒﻴﻦ وا ﻟـﺤــﺮا ﻣـﻴــﺔ ا ﻟــﺬ ﻳــﻦ أ ﺻـﺒـﺤــﻮا ﻳﻨﺘﺸﺮون
ﻛﺎﻷﻣﺮاض اﻟﺨﺒﻴﺜﺔ ،ﻓﺘﺠﺪﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ أﻳﻨﻤﺎ ﻛﻨﺖ ،وﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﻮﻗﻒ وﺑـﻠــﺪ ،ﺣﺘﻰ ﺻــﺎروا ﻫــﻢ ﻣــﻦ ﻳـﻘــﻮدون اﻷﻣــﻢ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ
ﺑﻠﺪان اﻟﺘﺨﻠﻒ.
واﻟ ـﻴــﻮم أﺻـﺒــﺢ ﻫـﻨــﺎك ﻣــﻦ ﻳـﻨـﻔــﺬ أﺟـﻨــﺪاﺗـﻬــﻢ وﻳـﺘـﻔــﺎﺧــﺮ ﺑﻬﻢ
وﻳﻌﺘﺒﺮﻫﻢ اﻟﻘﺪوة ،وﻫﻢ أﺻﺤﺎب ﻣﻜﺎﺋﻦ اﻟﻐﺴﻴﻞ واﻟﺘﺸﺤﻴﻢ
اﻟﺘﻲ ﺗــﺪر ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ و ﺗــﻮزع اﻟﻬﺒﺎت ﻣﻦ ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك ﻟﺒﻌﺾ
اﻟ ـﻔ ــﺪاوﻳ ــﺔ واﻟ ـﻤــﺮﺗــﺰﻗــﺔ واﻟـﻤـﻄـﺒـﻠـﻴــﻦ ﺣ ـﺘــﻰ راﻗـ ـﺼ ــﺎت اﻟـﻠـﻴــﺎﻟــﻲ
اﻟ ـﺤ ـﻤــﺮاء »ﺣــﺎﺷ ـﻬــﻢ ﻣــﻦ اﻟـﻄـﻴــﺐ ﻧ ـﺼ ـﻴــﺐ« ،وﻣ ــﻦ اﻟـﺒـﺨـﻴــﻞ ﻣﺜﻞ
»ﻋﻮاس« وﻧﻜﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺻﺎﺣﺒﻪ.
ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻣ ــﻦ ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ أن اﻹرﻫـ ـ ــﺎب اﻟ ـﻔ ـﻜــﺮي ﻫ ــﻮ اﻟـﻤـﺘـﻔـﺸــﻲ أو
إرﻫﺎب اﻟﺘﻄﺮف ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن أن إرﻫﺎب أﺻﺤﺎب اﻟﺴﺘﺮات
اﻟـﺤـﻤــﺮاء أﺧـﻄــﺮ ،ﺑــﻞ ﻳﺸﻜﻞ ﺻ ــﻮرا أﺳ ــﻮأ وﺟــﺮاﺋــﻢ ﻻ ﺗـﻌــﺪ وﻻ
ﺗﺤﺼﻰ ﻟﻜﻨﻬﺎ داﺋﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺧﻠﻒ اﻟﺠﺪران ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن
أن اﻟﺼﻴﻦ أﺻﺒﺤﺖ ذات ﻗﺪرات ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺴﺲ وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ
اﻟـﺘــﻲ ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮﻫــﺎ اﻟـﺒـﻌــﺾ »ﺑــﻮﻃ ـﻘــﺔ« أﺻـﺒـﺤــﺖ ﺗـﻨــﺎﻓــﺲ أﻣـﻴــﺮﻛــﺎ
وأﻗﻤﺎرﻫﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻴﺎﺑﺎن وﻗﺎذﻓﺎت ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
و ﻣــﺪا ﻓــﻊ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ و ﻫـﺠــﻮم ﺑــﺮ ﺷـﻠــﻮ ﻧــﺔ ،ﺣﺘﻰ إ ﻧـﻬــﺎ و ﺻـﻠــﺖ إﻟﻰ
ﺑﻌﺾ اﻟﺜﻘﻮب اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﺟﻴﺪا أﺻﺤﺎب اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺤﻤﺮاء.
إن اﻧ ـﺘ ـﻘــﺎد اﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻟ ـﻤــﺮﻳــﺮ ﻟ ــﺪى ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻤـﺴـﻴـﺌـﻴــﻦ ﻟـﻠـﺒــﻼد
واﻟﻌﺒﺎد ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ واﻷدوات وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺮﺟﻴﻦ ﻫﻮ
ﻟـﺴــﻮء اﻷ ﻣ ــﻮر ا ﻟـﺘــﻲ و ﺻـﻠــﺖ إ ﻟــﻰ ا ﻟــﻮ ﺣــﻞ وﻣﺴﺘﻨﻘﻊ ﻋﺎﻧﻴﻨﺎه
وﻧﻌﺎﻧﻴﻪ ،ﻷن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺴﺮق وﻳﻨﻬﺐ وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻫﻨﺎك

ﻣﻦ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻔﺎﺗﻮرة ،واﻟﻐﺮﻳﺐ واﻟﻤﺴﺘﻐﺮب ﻫﻮ أن ﻗﻮى اﻟﻔﺴﺎد
ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺘﺤﺎﻟﻒ وﺗﺘﺼﺪى ﻟﻤﻦ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﺮﺻﺎص ﻧﺤﻮﻫﻢ،
ﻓﻴﺼﺒﺤﻮن ﺑﻘﺪرة ﻗــﺎدر ﻫﻢ اﻟﺸﺮﻓﺎء وﻳﻀﻌﻮن أﻗﻨﻌﺔ ﺑﺮاء ة
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻫﻬﻢ ،وﺗﺨﺮج أﺑﻮاﻗﻬﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ووﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻌﻠﻦ ﺷﻦ اﻟﻬﺠﻤﺎت وﺿﺮب اﻟﺸﺮﻓﺎء
وإﻳﻬﺎم اﻟﻨﺎس ،وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺴﻚ اﻟﺨﺘﺎم »اﺟﻠﺪ«.
ا ﻟــﻮا ﻗــﻊ أ ﺻـﺒــﺢ ﻳﺤﻤﻞ ﺷـﻌــﺎرات ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ وﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺘﺨﻠﻒ واﻟﺘﻄﻮر واﻟﻨﻤﻮ واﻹﻧﻤﺎء واﻟﻨﻮم واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺠﻬﻞ
واﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ،ﺣﺘﻰ اﺧﺘﻠﻄﺖ اﻷﻣﻮر ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﺸﺎري اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
وا ﻟـﺴـﻴــﺎ ﺳـﻴـﻴــﻦ وا ﻟـﻤـﻨـﻈــﺮ ﻳــﻦ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ ﻧـﺠــﻮم اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﺘﺴﻊ اﻟﻤﻘﺎﺳﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻜﺮوﺷﻬﻢ
اﻟﻤﻨﺘﻔﺨﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷ ﻣــﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺷـﻌــﺎر »ا ﻟـﻀـﺤــﻚ ﻋﻠﻰ
اﻟﺬﻗﻮن«.
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻜﺒﺮى أن اﻟﻠﻌﺐ أﺻﺒﺢ ﻋﺎﻟﻤﻜﺸﻮف ،واﻟﻤﺮاﻫﻨﺎت
ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ أﻣﺎم اﻟﻤﻸ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺠﺎوزات وﺗﺠﺎﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ
اﻟ ـﻨــﺎس ودﻣـ ــﻮع ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻀـﻌـﻔــﺎء اﻟــﺬﻳــﻦ أﺟـﺒــﺮﺗـﻬــﻢ اﻟ ـﻈــﺮوف
ﻋـﻠــﻰ وﺿــﻊ ﻻ ﻳـﺤـﺴــﺪون ﻋـﻠـﻴــﻪ ،وﻫــﻢ ﻳــﺮاﻫـﻨــﻮن ﻋـﻠــﻰ اﻟﺘﻔﺎﺗﺔ
اﻟـﺴـﻠـﻄـﺘـﻴــﻦ اﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻌـﻴــﺔ واﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ ﻟ ـﻬــﻢ ﺣ ـﺘــﻰ ﻻ ﻳــﺪﺧـﻠــﻮا
اﻟﺴﺠﻮن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺮوض أو ﻻ ﻳﻨﻜﺴﺮوا أﻣﺎم اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﻟﻼء ات ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﺗﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺠﻼﺗﻬﻢ ﻟﻮﺟﺪت اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ
ﻻ ﺗﻌﺪ وﻻ ﺗﺤﺼﻰ ،ﺣﺘﻰ أﻧﻨﺎ أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﺴﻤﻊ أرﻗﺎم اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ
وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺴﻴﻄﺔ.
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺳﺘﺮات ﺑﺎرﻳﺲ اﻟﺼﻔﺮاء ﻳﺤﻤﻞ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ
إﻧ ـﺴــﺎﻧ ـﻴــﺔ ،أﻣ ــﺎ أﺻ ـﺤ ــﺎب اﻟ ـﺴ ـﺘ ــﺮات اﻟ ـﺤ ـﻤ ــﺮاء ﻓ ـﻴ ـﺤ ـﻤ ـﻠــﻮن ﻫــﻢ
ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ وﻫﻲ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ.
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ﺳﺪاﻧﻴﺎت :ﻋﻠﻰ أﻋﺘﺎب »اﻟﺴﻮﺟﻴﻨﻲ«!
ﻟ ــﻢ ﺗ ـﻜــﻦ ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﺸ ـﻘ ــﺮاء اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺠــﺮدة ﻣﻦ
ﺑـﻌــﺾ ﺛﻴﺎﺑﻬﺎ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻣــﺎ ﺑــﺪا ﺧــﻞ
اﻟـ ـﻜ ــﺄس اﻟ ـﺘ ــﻲ أﻣـ ــﺎﻣـ ــﻲ ،ﻓ ـﻘ ــﺪ دﻋ ــﺎﻫ ــﺎ ﺟــﻮ
اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﻤﺎﺋﻞ إﻟﻰ اﻟﺪفء أن ﺗﺨﻠﻊ ﺳﺘﺮة
ﻗﻄﻨﻴﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﺟﺒﺮﺗﻨﺎ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ار ﺗــﺪا ﺋ ـﻬــﺎ ﻟﻨﺘﺸﺎﺑﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓــﻲ اﻟﻠﺒﺎس
واﻟﻘﺎﻟﺐ واﻟﻤﺤﺘﻮى ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺤﺘﻮى
ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوب اﻟﺜﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ زﺟﺎج اﻟﻜﺄس
اﻟــﺮﻗ ـﻴ ـﻘــﺔ ،ﺛــﺎﺋــﺮ ﻣـﺜــﻞ ﺛـ ــﻮرات اﻟ ـﺠ ـﻴــﺎع ﻓﻲ
اﻟ ـﻘــﺮى أو ﻣـﺜــﻞ اﺿ ـﻄــﺮاب ﻗــﺎﻃـﻨــﻲ اﻟـﻤــﺪن
اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳ ـﻌ ـﻴ ـﺸــﻮن ﺣـ ـﻴ ــﺎة ﻳ ـﻠ ـﻬ ـﺜــﻮن وراء
ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ وﻣﺎدﻳﺘﻬﺎ .ﱠ
ﺣﻴﺖ ﺗﺤﻴﺔ رﻗﻴﻘﺔ
وﺑــﺪأت ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺸﺎق اﻟﺮﺣﻠﺔ وﺟﻮ
اﻟ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮة اﻟ ـﺤ ــﺎر وﻫـ ــﻲ ﺗـﻨـﻈــﺮ إﻟـ ــﻰ ﻛــﺄس
"اﻟﺴﻮﺟﻴﻨﻲ" وﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﻼﻣﺤﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺠﺪ اﻷﻣﻮﻳﻴﻦ وﺗﻀﻌﻀﻊ
اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﻴﻦ وﺷﺘﺎت اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﻴﻦ ،وﻛﺄن
ﻫﻨﺎك ﻓﺎرﻗﺎ ﺑﻴﻦ ﺻﻮرة اﻟﻜﺄس ووﺟﻬﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻠﻲء ﺑــﺎﻻﻧـﻜـﺴــﺎرات ،ﻟــﻢ أﻟﺤﻆ
ﻓﻲ ﺳﻤﺎء ﺻﺪرﻫﺎ ﻧﺠﻤﺔ ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻨﺎ
ﻣﻌﻬﺎ ﻗﺼﺺ وﺣﻜﺎﻳﺎت ،ﻋﺮﻓﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ–
ﺳﻴﺮﻳﻨﺎ -ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﺗﻌﺸﻖ اﻟﺴﻔﺮ ،ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ
ﻳﻬﻮدﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳــﺪ ﺣــﺎﺧــﺎم أﻣــﺎﻣــﻲ ،ﻟﻜﻦ
اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﺴﺪاﺳﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ

إﺿﺎﻓﺎت

ﺻـ ــﺪرﻫـ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺸ ــﺢ ﺑ ـﻘ ـﻤ ـﻴــﺺ اﻟ ـﻌــﻮﻟ ـﻤــﺔ
ّ
ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ أﻳﻤﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ،رأﺗﻨﻲ وأﻧﺎ أﺣﺘﺴﻲ
اﻟﺴﻮﺟﻴﻨﻲ وأﻗﺮأ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻋﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻜﻢ
ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﻴﺪ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﻻ ﺗﺸﺒﻪ ﻋﺮﺑﻴﺘﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻴﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ،ﻓﻘﺪ ورﺛﺘﻬﺎ
ﱠ
ﻋﻦ أﻣﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ورﺛﻨﺎ ذل اﻟﺨﻨﻮع
ُ
واﻻﺳﺘﺴﻼم ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺮد
ً
ﺑﺸﻌﻮﺑﻨﺎ ﺧﻴﺮا ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺳﺎﻳﻜﺲ وأﺧﻴﻪ
ﺑﻴﻜﻮ ،ﻛــﺎ ﻧــﺖ ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ إ ﻟــﻰ "اﻟﺴﻮﺟﻴﻨﻲ"
ﺗﻄﺮح أﻟﻒ ﺳﺆال وﺳﺆال ،وﺗﺤﺎول ﺗﻔﻜﻴﻚ
إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﻣﺔ
اﻟﺘﻲ اﻧﺸﻐﻠﺖ ﺑﻬﺎ ﺷﻌﻮب اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﻦ
ا ﻟـﺴـﻤــﺎح ﺑﺎﻟﺨﻤﻮر أو ﻣﻨﻌﻬﺎ ،أو ﻗﻴﺎدة
اﻟﻤﺮأة وﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺒﺎدرا ﻟﺤﻞ
ﺗﻠﻚ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﺴﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ
وﺟﻬﻬﺎ اﻷﺷﻜﻨﺎزي ﻗﻠﺖ ﻣﻔﺼﺤﺎ ﻋﻤﺎ ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﻜﺄس :إﻧﻪ ﺳﻮﺟﻴﻨﻲ ﺷﺮاب ﺧﺎل ﻣﻦ
اﻟﻜﺤﻮل ﻣﺜﻞ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ا ﻟـﻜــﺮا ﻣــﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺸﺮق واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻄ ــﻮر ،ﺧـ ــﺎل ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻜ ـﺤ ــﻮل وﻛــﺄﻧ ـﻨــﻲ
أزﺟﺮﻫﺎ ﻟﻈﻨﻬﺎ اﻟﺴﻴﺊ ﺑﻲ ،واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻧﻬﺎ
ﻟﻢ ﺗﻜﺘﺮث ،ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﺷﺮﺑﻲ ﻟﻠﺨﻤﺮ
ﱠ
ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺠﻠﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻧﺘﺒﺎﻫﻬﺎ .إن
اﻟﺴﻮﺟﻴﻨﻲ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ وﺗﻌﻴﺸﻨﺎ

ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﺼ ــﺎم اﻟـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻌ ـﻴ ـﺸــﻪ ﻣـﺠـﺘـﻤــﻊ
ﺑــﺄﺳــﺮه ،ﻳﺒﺤﺚ ﻋــﻦ اﻟﻤﺘﻌﺔ وﻟـﻜــﻦ ﺑﻌﻴﺪا
ﻋ ــﻦ أﻋ ـﻴــﻦ اﻟـﻤـﻨـﺘـﻘــﺪﻳــﻦ ،وﻳـﻌـﺘـﻘــﺪ ﺑــﺄﻓـﻜــﺎر
وﺗﻮﺟﻬﺎت ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺸﺎرﻛﻬﺎ ﻣﻊ
ﻣﺤﻴﻄﻪ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ذم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وإﻗﺼﺎء
دﻳﻨﻲ وﺗﻬﻤﻴﺶ ﻧﻔﺴﻲ ،ﻛﻢ ﻣﺮة ﺗﻤﻨﻴﻨﺎ أن
ﻳﻜﻮن أي ﺷــﻲء ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ "ﺳﻮﺟﻴﻨﻴﺎ"
ﻳﺤﻤﻞ ﺷﻜﻞ اﻟﺤﺮام ،ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ أﺻﻠﻪ ﺣﻼل،
وﻛﻢ ﻣﻦ ﺣﻼل وﻣﺒﺎح رأﻳﻨﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ
واﻟﺠﻬﻠﺔ أﻟﺒﺴﻮه ﻟﺒﺎﺳﺎ "ﺳﻮﺟﻴﻨﻴﺎ" دون
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أﺻﻠﻪ وﻣﺤﺘﻮاه.
ﺧﺎرج اﻟﻨﺺ:
 أﺗ ـﻤ ـﻨــﻰ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈــﺮﻳــﻦ وأﺻ ـﺤ ــﺎباﻟﺸﻌﺎرات اﻟﺮﻧﺎﻧﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺪﻋﻮا رؤوﺳﻨﺎ
ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺸﺮف واﻷﻣــﺎﻧــﺔ أﻻ
ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ– ﻧﺠﺤﻮا ﻋﻴﺎﻟﻨﺎ-
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺰاﻣﻦ ﻣــﻊ اﻻﺧـﺘـﺒــﺎرات ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟـﻤــﺮاﺣــﻞ ،وأن ﻳﻌﻠﻤﻮا أﺑـﻨــﺎء ﻫــﻢ اﻟﺸﺮف
واﻷﻣ ــﺎﻧ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ
ﻧﻈﺮﻳﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎ.
 اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﻮاﺑـ ــﺎت اﻟـ ـﻤ ــﺮﺣـ ـﻠ ــﺔ اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮةﻫ ـ ــﻲ ﻛـ ـﺸ ــﻒ ﺗ ـﺴ ـﻠ ــﻞ ﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـﻀ ـﻌ ـﻔ ــﺎء
واﻟ ـﻌ ـﻨ ـﺼــﺮﻳ ـﻴــﻦ ،وﺑـﻌـﻀـﻬــﺎ ﻳــﺮﻳــﺪ ﺑﻌﺾ
اﻹﺻﻼح ﻻ ﻛﻠﻪ.

د .ﻣﻨﻴﺮة ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻌﺠﻼن
ُ
ﺗﺪاوﻟﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻳﺤﻤﻞ ﺗﺴﺠﻴﻼ
َ
ّ
ّ
ﻟـﺼــﻮت ﻣــﻮاﻃـﻨــﺔ ﺗـﺼــﺮخ" :ﻋــﻤــﻚ أﻧ ــﺖ ﻣــﻮ ﻋــﻤـﻨــﺎ ،ﻫــﻮ ﻣــﻮﻇــﻒ ﺣﺎﻟﻪ
ُ
ووﺟﺪت ﻧﻔﺴﻲ أﻓﻜﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻔﺰت
ﺣﺎﻟﻨﺎ"،
ً
ُ
ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ،وﺗﺴﺘﻔﺰ آﺧﺮﻳﻦ أﺣﻴﺎﻧﺎ؛ ﺗﺴﺎءﻟﺖ ﻟﻤﺎذا ﻧﺘﺤﺴﺲ ﻣﻦ
ً
ً
ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ؟ وﺑﺪا ﻟﻲ أن اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺟﺎدا،
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻤﻌﺎﻧﻲ ودﻻﻻت اﻟﻜﻠﻤﺎت.
ﻓـﻌـﻠـ ُـﻢ اﻟــﺪﻻﻟــﺔ ُﻳـﻌـﻨــﻰ ﺑــﺪراﺳــﺔ ﻣﻌﻨﻰ اﻟـﻜـﻠـﻤــﺔ ﻓــﻲ ﺳـﻴــﺎق ﻣﻌﻴﻦ،
وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺪدة
ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺑﺎﻟﺘﺠﺎور ﻣﻊ ﺗﺮاﻛﻴﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻤﺎء
اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت .ﻳﻘﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻧﺴﻴﻢ ﻋﻮن ،اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ،
"ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺒﺎﻟﻎ أن ﺗﻜﻮن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أو وﺻﻔﻪ ،ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﺠﺮدة ،ﻓﻠﻠﻜﻠﻤﺎت ﻋﺪة ﻣﻌﺎن ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻜﻮن
ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻐﻤﻮض ،وﻧﺤﺘﺎج اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎق وﻓﻬﻤﻪ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﻨﻰ
اﻟﻜﻠﻤﺔ" .أي أن دراﺳــﺔ ﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت ودﻻﻻﺗﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻠﻴﻼ
ً
ﺳﻴﺎﻗﻴﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت ،وﻟﻨﺄﺧﺬ ﺑﺤﺚ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺒﺪر ،أﺳﺘﺎذ اﻟﻠﻐﻮﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ّاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،ﻓﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻔﻌﻞ "دش" ﻓﻲ اﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ "دﺧﻞ" ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻳﻘﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺒﺪر إن اﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻟﻤﺠﺮد ﻟﻠﻔﻌﻞ دش ،ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﺎه اﻟﺤﺮﻛﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﻰ
ﻓﻌﻞ "دﺧــﻞ" )اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺤﺮﻛﻲ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻜﺎن( .وﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ
ً
ً
دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ  24ﺷﺎﺑﺎ ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺬﻛﻮر
ً
)أو اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺎت( ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ،ﻣﺜﻞ "دش ﺗﻮﻳﺘﺮ" ،ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺳﺠﻞ
ً
دﺧﻮﻟﻪ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،و"دش اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ" ،ﺑﻤﻌﻨﻰ وﺻﻞ
ﺷﺨﺺ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎه أﻧﻪ دﺧﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺎب .وﻳﻮﺿﺢ
ً
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﺴﻴﻢ ﻋﻮن أﻳﻀﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت ،أﻫﻤﻬﺎ
ﺳﻴﺎﻗﺎن؛ اﻟﻠﻐﻮي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ ،وﻣﻨﻪ ﺗﺄﺧﺬ
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ .ﻣﺜﻼ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﺔ "ﺳﻠﻚ" إذا ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻜﻠﻤﺔ
"ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ" ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ إذا ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻜﻠﻤﺔ "ﺳﻴﺎﺳﻲ" ،وﺟﺎء اﺧﺘﻼف
اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﺜﺎل ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻠﺔ
ﺗﺘﺠﺎور ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﻛﻠﻤﺎت أﺧــﺮى ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﺘﺴﺐ
ً
ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻐﺎﻳﺮا .وﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺪﻻﻟﻲ أﺻﺒﺢ
ذا ﻛﻴﺎن ﺧﺎص ﺑﻪ ﻳﺴﻤﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﻮري ،ﻓﻲ ﺿﻮء واﻗﻌﺔ أن
ً
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ،ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ ،وﻳﺆدي ﻫﺬا إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ .وﻟﻬﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ،
أﺳﺒﺎب ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ.
وﻳ ـﺠــﺮي ﻫ ــﺬا اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴــﺮ ،ﺑــﺈﺟـﻤــﺎع ﻋـﻠـﻤــﺎء اﻟـﻠـﻐــﺔ ،ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ أو
ﺗﻀﻴﻴﻖ اﻟﺪﻻﻟﺔ ،ﺑﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ أو ﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ ،ﺑﺮﻓﻌﻬﺎ أو اﻧﺤﻄﺎﻃﻬﺎ.
وﺑــﺎﻟ ـﻌــﻮدة إﻟ ــﻰ ﻛﻠﻤﺔ "ﻋ ــﻢ" ،ﻧـﺠــﺪ أن اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷﺻ ـﻠــﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ
أي ﻣﻨﺠﺪ ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ "ﺷﻘﻴﻖ اﻷب" ،وﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ورﺑﻤﺎ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،ﺗﻄﻠﻖ ﻛﻠﻤﺔ "ﻋﻢ"
ً
ً
ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﻣــﻦ اﻟــﺮﺟــﺎل ،ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺻــﻮﻟـﻬــﻢ ،ﺗــﺄدﺑــﺎ وﺗﻌﺒﻴﺮا
ﻋﻦ اﻻﺣﺘﺮام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻬﻢ ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻹﻧﺎث ،ﻓﺘﻄﻠﻖ ﻛﻠﻤﺔ
ً
ُ
وﺗﺴﺎءﻟﺖ ﻣﺮارا وﻣﺎ زﻟﺖ
"ﺧﺎﻟﺘﻲ" ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺒﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻦ ﻣﻨﻬﻦ،
أﺗﺴﺎءل ،ﻟﻤﺎذا ﻋﻢ وﺧﺎﻟﺔ ،وﻟﻴﺲ ﺧﺎل وﻋﻤﺔ ﻛﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻼد
ً
ً
اﻟﺸﺎم ﻣﺜﻼ؟ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ "ﻋﻢ" ﻫﺬه ﺑﺎﻟﺬات ﻣﻦ ﺗﻄﻮر
وﺗﻐﻴﻴﺮ ﺛﻘﺎﻓﻲ وﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻫﻮ اﺗﺨﺎذﻫﺎ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ
ُ
ذي اﻟﻨﻔﻮذ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ أدﻧﻰ ﻣﻨﻪ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻛﻠﻤﺔ "ﻋﻢ"
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﻌﺰب )اﻟﺘﺎﺟﺮ ووﻟﻲ اﻟﻨﻌﻤﺔ( .أﻣﺎ اﻵن
ﻓﻴﺤﻤﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ رﺟــﺎل ﻣﻦ
ً
ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻟﻤﻔﺘﺮض أﻧﻬﻢ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺗﻤﻴﻴﺰا
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻪ.
ُ
واﻟـﺠــﺪﻳــﺮ ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﺮ أن ﻛﻠﻤﺔ "ﻋ ــﻢ" ﺗـﺴـﺘـﺨــﺪم ﺑـﻜـﺜــﺮة ﻓــﻲ اﻟﺴﻴﺎق
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻌﺾ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ أو اﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،دﻟﻴﻞ
واﺿﺢ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺻﺮاع ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي ﺷﻼ*

وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ
ﻓ ــﻲ ﻣـﺠــﺎﻟــﺲ اﻷﺻ ــﺪﻗ ــﺎء ﺗ ـﺜــﺎر اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
ا ﻟـﻤــﻮ ﺿــﻮ ﻋــﺎت ا ﻟـﺘــﻲ ﻳـﻜــﻮن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺣﺴﺎﺳﺎ
وﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﻣﻌﺎن اﻟﻌﻘﻞ ﻟﻔﻬﻤﻬﺎ واﺳﺘﻴﻌﺎب
ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ أو اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻫﺬه
ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻫﺪوء ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺷﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ
أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ واﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ.
وﻣـﻨـﻬــﺎ ﻣــﻮ ﺿــﻮ ﻋــﺎت ا ﺳـﺘـﻬــﻼﻛـﻴــﺔ إن ﺻﺢ
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ،أو ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻔﺮاغ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻴﻦ
ﻳﻜﻮن اﻟﻠﻘﺎء ﻟﻘﻀﺎء وﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻌﺔ
اﻟ ـﺤــﺪﻳــﺚ واﻟ ـﺘ ـﻨــﺪر واﻟ ـﺘ ـﻔ ـﻜــﻪ واﻟ ـﺴ ـﺨــﺮﻳــﺔ ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻒ واﻟﺼﻮر اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ.
ﻓـﻬــﻞ ﻳـﺘــﻢ ﻓــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء ات اﻧـﺴـﺠــﺎم ﺗــﺎم
ﺑ ـﻴــﻦ أﻃـ ـ ــﺮاف اﻟـ ـﺤ ــﻮار ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻄ ــﺮح ﻣــﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت؟ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك وﺟﻬﺎت
ﻧﻈﺮ وآراء ﺗﺘﻔﻖ ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ أو ﻗﺪ ﺗﺘﻨﺎﻓﺮ،
وﻟ ـﻜــﻞ ﺻــﺎﺣــﺐ وﺟ ـﻬــﺔ ﻧـﻈــﺮ رؤﻳ ـﺘــﻪ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ
ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎ إ ﻟــﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ إن
ﻛﺎن ﺛﺮﻳﺎ أو ﺗﺎﻓﻬﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻘﺎش

ﻓﻴﻪ ،وﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻢ ﻛﻤﺎ وﺻﻔﻨﺎه ﻓﻲ أﻏﻠﺐ
اﻷﺣﻴﺎن!
وﻗــﺪ ﻳـﻜــﻮن اﺧـﺘــﻼف اﻷﺑ ــﺮاج -ﻧــﺎرﻳــﺔ أو ﻣﺎﺋﻴﺔ
واﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ أﺻﺤﺎب وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ -ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ
اﻻﺧـﺘــﻼف أو اﻻﺗ ـﻔــﺎق ،وﻗــﺪ ﺗـﻜــﻮن ﻫـﻨــﺎك أﺳﺒﺎب
أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻮارق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻬﻢ اﻷﻣــﻮر ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،أو
ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺼﺐ واﻻﻧﺤﻴﺎز ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮر ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ
اﺧﺘﻼف وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻮر وﻳﻨﺘﺞ
ﻋﻨﻬﺎ ﺧﺼﻮﻣﺎت وﻣﺸﺎﺣﻨﺎت ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻘﻄﻴﻌﺔ،
وﻫــﺬه ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ أي
ﻋﺎﻗﻞ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ إن اﺗﺴﻌﺖ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﻬﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺣﻴﻦ ﺗﺨﺘﻠﻒ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﺪول
ﺣــﻮل ﻗﻀﻴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻓــﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺗـﺼــﻮر اﻟﺤﺎل
واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إن ﺣﺪث ﻫﺬا!
وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﺄﺧﺬ ﺗﺒﺎدل اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺑﻴﻦ
اﻷﺻﺪﻗﺎء أو ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﺻﻔﺔ اﻟﺰﻣﻦ واﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﻷﻣﺮ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ

اﻟﻤﻘﺒﻮل أن ﻳﺘﻢ ﺗﺒﺎدل وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﻓﺮد ﻣﻦ
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻓﺮد ﻣﻦ ﺟﻴﻞ أﻛﺒﺮ رﻏﻢ ﻣﺎ ﻋﻨﺪه
ﻣﻦ ﺧﺒﺮة واﻃﻼع وﻟﻪ ﺗﺠﺎرب ﺑﻤﻘﻴﺎس اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ،دون اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﺮﻳﺎت
اﻷﻣــﻮر ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن
ﻓﻴﻪ أدوات ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻓﻲ اﻟﻘﻔﺰ ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﻴﺎت اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ زﻣﻦ
ﻣﺎض ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎن وﺳﻂ ﺻﺨﺒﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮاﻟﺪ!
اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻤﻨﻄﻖ ﻳﻄﻠﺒﺎن ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ أن اﻹﻗﺮار
ﺑــﺄن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﻮ اﻟﻘﺎدم واﻟﻤﺘﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺮش
اﻟــﺰﻣــﻦ ﺑـﻤــﺎ ﻓـﻴــﻪ ﻣــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ ،وأن أدواﺗـ ــﻪ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻄﻮر ﻫــﻲ ﻓــﻲ ﻋـﻠــﻢ اﻟـﻐـﻴــﺐ ﺣـﺘــﻰ اﻵن ،وﻋﻠﻴﻪ
ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ا ﻟـﺤــﺪ ﻳــﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﺑــﺄ ﻧـﻬــﺎ أ ﺣ ــﺪ ﻣﻘﻮﻣﺎت
اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ ﻗـﺒــﻞ ذﻟـ ــﻚ ،وﻟ ـﻜــﻦ اﻟ ـﺸــﻮاﻫــﺪ وﻣ ــﺎ ﻫﻮ
ﻣﺘﻮاﻓﺮ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻳﻤﻨﺤﺎﻧﻨﺎ اﻟﺜﻘﺔ ﺑــﺄن اﻟﻘﺎدم
ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﻔﻴﺪ واﻟﻨﺎﻓﻊ ﻟﻺﻧﺴﺎن إن
أﺣﺴﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
ﻳﻀﻴﻖ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻧﺤﻮ

اﻷﺷـﻴــﺎء ،ﻷن اﻟﻌﻠﻢ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺠﺎرﺑﻪ ﻫﻤﺎ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟـﻔــﺎﺻــﻞ ،ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫــﺬه اﻷدوات
ﺑﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ!
ﻧ ـﺼــﻞ إﻟـ ــﻰ أن اﻟ ــﺰﻣ ــﻦ ﻫ ــﻮ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻞ اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك
اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﻘﺎء ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ إن
ﻛﺎن ﻣﺠﻠﺴﺎ ﻟﻘﻀﺎء اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺮاﺣﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻜﺎن
ﻋﻤﻞ أو ﺑﺼﺤﺒﺔ ﺳﻔﺮ ،ﻓﺪاﺋﻤﺎ ﺳﺘﻜﻮن وﺟﻬﺎت
اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻤﺘﻔﻘﺔ أو اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ وﻣﻼﺻﻘﺔ
ﻷي ﺣﻮار ﺑﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺰﻣﻦ ﻳﺠﺮي
ﺑﺜﻮاﻧﻴﻪ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺤﻮار وﻳﺨﻠﻒ أﺛﺮه ﺑﻌﺪه.
اﻟـﻌـﻘــﻼء ﻫــﻢ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﺤـﺘــﺮﻣــﻮن وﺟ ـﻬــﺎت ﻧﻈﺮ
اﻵﺧ ــﺮﻳ ــﻦ ﺑ ـﻐــﺾ اﻟ ـﻨ ـ ّﻈــﺮ ﻋ ــﻦ اﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻬــﻢ ﻣـﻌـﻬــﻢ أو
اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻷن ﻫﺬه ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﻻ ﻓﻜﺎك
ﻣﻨﻬﺎ.
* ﻛﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ -ﻛﻨﺪا
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خمسة حلول مستدامة ألمن الشرق األوسط
جيمس جاي كارافانو–
ناشيونال إنترست

أفضل استراتيجية يجب أن
تعمل عليها الواليات المتحدة
في سنة  2020وما بعدها
هي تشييد بناء أمني أكثر
صالبة ،والعمل على تحقيق
االستقرار في شمال إفريقيا،
والحفاظ على الحد األقصى من
الضغوط على إيران ،وتعزيز
االنتصار على تنظيم «داعش»،
وااللتزام بإنهاء النزاع
الفلسطيني  -اإلسرائيلي.

القوات العسكرية األميركية المتمركزة في العراق

احتماالت ازدهار
الواليات المتحدة
ً
وأمنها تزداد دائما
عندما يكون الشرق
ً
األوسط أكثر استقرارا
ً
ً
وسالما وازدهارا

هناك حاجة لوجود
استخبارات أميركية
وعمليات رصد
وتوجيه ضربات
جوية لمساعدة
القوات العراقية
والسورية المحلية
ضد تنظيم «داعش»

الواليات المتحدة قوة عالمية
ل ــدي ـه ــا م ـص ــال ــح وم ـس ــؤول ـي ــات
ً
عالمية أ يـضــا ،وتتوقف حماية
تلك المصالح على قدرة الوصول
الى المجاالت البحرية والجوية
والفضاء السيبراني إضافة إلى
االس ـت ـقــرار فــي أوروب ـ ــا وال ـشــرق
األوسط ومناطق المحيط الهادئ
كالهند وهي مراكز تجارية مهمة
وحيوية.
وفــي بـعــض الــوجــوه والسبل
يـعـتـبــر الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط األك ـثــر
أهمية بين تلك الشريحة الثالثية،
ً
فـ ـه ــو يـ ـشـ ـك ــل تـ ـق ــاطـ ـع ــا ل ـل ـس ـفــر
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري الـ ـبـ ـح ــري وال ـ ـجـ ــوي،
وهو وجهة طاقة عالمية وحلقة
م ــن ال ـش ـب ـكــات ال ـمــال ـيــة الــدول ـيــة
ومـعـبــر لـلـهـجــرة ،كـمــا أن الكثير
من األشياء الجيدة والسيئة في
العالم تتمركز في الشرق األوسط
أو تمر عبره بشتى الوسائل.
وتزداد احتماالت ازدهار وأمن
ً
الــواليــات المتحدة دائـمــا عندما
يكون هذا الجزء من العالم أكثر
ً
ً
ً
استقرارا وسالما وازدهارا ،وأي
استراتيجية أميركية جدية لفترة
ما بعد عام  2020يجب أن تشتمل
ع ـلــى م ـكــون ج ــدي لـلـتـعــامــل مع
ال ـشــرق األوس ــط الكبير بـمــا في
ذلك شمال إفريقيا.

القيادة من الخلف
بعض بالغة الرئيس ترامب
تطرح ما يصرف االنتباه ،ولكن

القيادة االستراتيجية تنطوي
على أكثر من مجرد الكالم الذي
يقال أو يرسل عبر تغريدة ،ثم
إن األكثر أهمية هو ما تقوم به
الحكومة األميركية بشكل فعلي.
وف ــي ال ـجــانــب «ال ـع ـم ـلــي» من
الـمـعــادلــة عكست إدارة تــرامــب
ً
أعـ ــوامـ ــا م ــن ف ــك االش ـت ـب ــاك مــع
ال ـقــوى اإلقـلـيـمـيــة ،وه ــذا يعني
أن السياسة األميركية لــم تعد
قاسية في التعامل مع اآلخرين،
وتتركز سياسة الرئيس ترامب
ع ـلــى أن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ال
تسعى إلى تغيير األنظمة وبناء
دول ،وأنها تقوم بدورها وعلى
ال ـ ــدول األخ ـ ــرى ال ـق ـيــام ب ــال ــدور
ً
ال ـخ ــاص بـهــا أي ـض ــا ،وك ــل هــذه
ال ـس ـم ــات ال ـم ـت ـم ـيــزة ج ـل ـيــة فــي
سـيــاســة واش ـن ـطــن إزاء الـشــرق
األوس ـ ـ ــط .ال ـجــان ـبــان ال ـم ـث ـيــران
للقلق في استراتيجية الواليات
المتحدة اإلقليمية هما أنشطة
إيـ ـ ـ ــران الـ ـم ــزع ــزع ــة ل ــاس ـت ـق ــرار
وا لـخـطــر المتمثل بالجماعات
اإلرهابية الدينية مثل تنظيمي
«داعش» و»القاعدة».
وك ــان أح ــد إن ـج ــازات اإلدارة
األم ـ ـي ـ ــرك ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ــواضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة ه ــو
المساعدة في تفكيك ما يدعى
ه ــدف تـنـظـيــم «داع ـ ــش» وإن ـهــاء
وجوده في ساحة المعركة ،وهي
ال ـخ ـط ــوة ال ـت ــي وج ـه ــت ضــربــة
واسعة نفسانية للحركة الدينية
هذه ،وأزالت منصة خطر مدوية
لإلرهاب.

كـ ـم ــا انـ ـسـ ـحـ ـب ــت ال ـ ــوالي ـ ــات
ً
المتحدة أيضا من خطة العمل
المشتركة الشاملة التي تعرف
بـ ــاسـ ــم ات ـ ـفـ ــاق إي ـ ـ ـ ـ ــران ،وك ــان ــت
ت ـل ــك خـ ـط ــوة أولـ ـ ــى فـ ــي ت ـحــدي
نفوذ إيــران المريب فــي منطقة
ال ـش ــرق األوس ـ ــط ،وإض ــاف ــة إلــى
ذلك ساعدت الواليات المتحدة
فــي فــرض ضغوط على أنصار
إيــران مثل الحوثيين في اليمن
والميليشيا الشيعية في العراق.

التحديات الكبرى المقبلة
كانت هــذه األعمال ضرورية
وم ـس ــاع ــدة ،ول ـكــن الـمـنـطـقــة لم
تصبح آمنة ،وبعض مشاكلها
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ت ـف ــاق ـم ــت ن ـت ـي ـجــة
خ ـ ـطـ ــوات الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
الخاطئة ،وقاوم آخرون النفوذ
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ب ـ ـع ـ ـنـ ــاد وشـ ـمـ ـل ــت
ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــرف ـ ــات الـ ـمـ ـت ــاع ــب
الـ ـجـ ـي ــوسـ ـي ــاسـ ـي ــة فـ ـ ــي ال ـي ـم ــن
وال ـعــاقــات غـيــر الـمـسـتـقــرة مع
دول مجلس التعاون الخليجي
وال ـع ــاق ــات م ــع تــرك ـيــا ونـقــص
ال ـت ـق ــدم ن ـح ــو ح ـق ــوق اإلن ـس ــان
والحرية االقتصادية والشكوك
حول سورية والعدد الهائل من
الالجئين والهجرة غير الشرعية
والـتـهــديــد المستمر مــن جانب
الجماعات اإلرهابية.
وف ــي بـعــض ال ـح ــاالت ســوف
تــر كــز االستراتيجيات األفضل
على التريث والتساوق ،ويتعين

عـلــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة إبـقــاء
ض ـغ ــوط ـه ــا مـ ــن أجـ ـ ــل م ـعــاق ـبــة
نفوذ طهران وعزلها وتقليص
سيطرتها على أتباعها ،وتظل
ال ـ ـش ـ ــراك ـ ــات اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ح ــول
محاربة اإلرهاب حيوية ومهمة،
كـ ـم ــا ي ـت ـع ـي ــن عـ ـل ــى ال ـ ــوالي ـ ــات
ً
المتحدة أيضا متابعة قضايا
ح ـ ـ ـقـ ـ ــوق اإلن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان وال ـ ـحـ ــريـ ــة
االقتصادية.
ومن جهة أخرى يتعين على
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة االس ـت ـمــرار
فــي السعي إ لــى تحقيق عملية
سـ ـلـ ـمـ ـي ــة ،ولـ ـ ــذلـ ـ ــك ن ـ ـحـ ــن ع ـلــى
استعداد لليوم الــذي نجد فيه
شــركــاء على استعداد لتحقيق
ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــام ،وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى واش ـ ـن ـ ـطـ ــن
االستمرار في تقبل التحالفات
ً
أيضا.

استراتيجية اإلدارة التالية
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ذل ـ ــك ف ــإن
العمل بصورة فردية لن يضمن
مصالح الــواليــات المتحدة في
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط ،وف ـي ـم ــا يـلــي
أ فـضــل استراتيجية للعمل في
سنة  2020وما بعدها:
 – 1تشييد بـنــاء أمـنــي أكثر
صالبة:
وكانت إدارة ترامب اقترحت
هـ ــذه ال ـف ـك ــرة الـ ـت ــي تـ ـق ــوم عـلــى
تحالفات متعددة مع شركائها
الـعــرب ،وشملت الفكرة األولية
األميركية تحقيق تعاون أمني

اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
الحماسة األولية لهذا المشروع
فقد طغت عليه حــاد ثــة اغتيال
ج ـ ـمـ ــال أح ـ ـمـ ــد خ ــاش ـق ـج ــي فــي
تركيا والتي أسهمت في تعقيد
ال ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ب ـ ـيـ ــن ب ـ ـعـ ــض دول
ال ـخ ـل ـي ــج ،ث ــم ق ــوب ـل ــت م ـحــاولــة
الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ال ـث ــان ـي ــة
لتشكيل تـحــالــف اسـتــراتـيـجــي
ش ــرق أوس ـط ــي ب ــدرج ــة أق ــل من
الحماسة ،ولكن على الرغم من
ذلك لم تيأس إدارة ترامب ،وكان
يـتـعـيــن تـشـكـيــل ت ـحــالــف أمـنــي
إق ـل ـي ـمــي غ ـيــر رس ـم ــي ك ـمــا هي
الحال مع حلف شمال األطلسي.
وا لـجــا نــب المنطقي يتمثل في
عودة اإلدارة األميركية إلى الدفع
في مسار يبدو أشبه باقتراحها
األولي ،وثمة قيمة في استخدام
إطار العمل هذا من أجل تحسين
أجندة التنمية اإلقليمية.
 – 2ا ل ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـلـ ــى ت ـح ـق ـيــق
استقرار في شمال إفريقيا:
وي ـص ـب ــح اسـ ـتـ ـق ــرار ال ـش ــرق
ً
األوسط أكثر احتماال إذا كانت
هناك قــاعــدة مــن االسـتـقــرار في
ليبيا والمغرب ومصر وتونس،
كما أن من المهم بصورة خاصة
بالنسبة الى الواليات المتحدة
تحسين لعبتها الدبلوماسية
ف ــي لـيـبـيــا ،وم ــع وجـ ــود قــاعــدة
م ـس ـت ـق ــرة ت ـس ـت ـط ـيــع ال ــواليـ ــات
المتحدة العمل بتناسق مع دول
شمال إفريقيا من أجل تحسين
ال ـت ـج ــارة وال ـت ـن ـم ـيــة اإلقـلـيـمـيــة

والحوكمة الجيدة واالستخدام
المنتج لموارد الطاقة.
 – 3ا لـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ ع ـ ـلـ ــى ا لـ ـح ــد
األقصى من الضغوط على إيران:
ي ـ ـت ـ ـع ـ ـيـ ــن ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة ال ـض ـغــط ع ـلــى إي ــران
مــن أجــل احـتــواء نفوذها ألنها
ت ـظ ــل ال ـخ ـط ــر ال ــرئ ـي ـس ــي الـ ــذي
ي ـهــدد مـصــالـحـهــا ه ــي وحـلـفــاء
واشنطن واالستقرار في الشرق
األوسط ،وقد خفضت العقوبات
األم ـيــرك ـيــة ص ـ ــادرات إيـ ــران من
النفط بأكثر من مليون برميل
ف ـ ــي ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،وأسـ ـ ـف ـ ــر ذل ـ ـ ــك عــن
تـقــويــض االق ـت ـصــاد الـحـكــومــي
في إيران وخفض عوائد حكومة
ط ـه ــران ،كـمــا زاد صـعــوبــة دعــم
حكومة دمشق وتمويل أنصار
إيران من الميليشيات في لبنان
والعراق وسورية واليمن.
ويـ ـتـ ـعـ ـي ــن عـ ـل ــى ال ـ ــوالي ـ ــات
ً
المتحدة أيضا الحفاظ على قوة
عسكرية قوية في المنطقة بغية
ردع العدوان اإليراني والعمل مع
حلفاء أميركا لتقوية الدفاعات
ال ـ ـص ـ ــاروخ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي م ــواجـ ـه ــة
التهديد اإليراني المحتمل عبر
ترسانة الـصــواريــخ البالستية
وهــي األكـبــر فــي منطقة الشرق
األوسط.
 – 4ت ـعــزيــز االن ـت ـص ــار على
تنظيم «داعش»:
ع ـل ــى أمـ ـي ــرك ــا ال ـس ـع ــي إل ــى
مـنــع ظ ـهــور تـنـظـيـمــات إرهــابــة
ك ــداع ــش وت ـن ـظ ـي ـم ـيــات دي ـن ـيــة

متطرفة أ خ ــرى فــي المستقبل،
والت ـ ـ ــزال ه ـن ــاك ح ــاج ــة لــوجــود
استخبارات أميركية وعمليات
رصــد وق ــدرات توجيه ضربات
جوية من أجل مساعدة القوات
ال ـعــراق ـيــة وال ـس ــوري ــة المحلية
ضــد تنظيم «داعـ ــش» .ويتعين
على الواليات المتحدة الضغط
على الحكومة العراقية لمحاربة
الـ ـفـ ـس ــاد وإظـ ـ ـه ـ ــار الـ ـم ــزي ــد مــن
االحترام الحتياجات
األق ـل ـي ــة ال ـس ـن ـيــة وإق ـنــاع ـهــا
ً
بأنها ستكون أفـضــل ح ــاال في
ظــل الـحـكــومــة ولـيــس مــن خــال
دعمها لداعش.
 – 5االلـ ـت ــزام بــإن ـهــاء ال ـن ــزاع
الفلسطيني– اإلسرائيلي:
س ــوف تكشف إدارة تــرامــب
عــن خطتها لـلـســام ال ـتــي طــال
انـ ـتـ ـظ ــاره ــا ،ل ـك ــن ال ــوق ــت لـيــس
ً
مالئما لتسوية سلمية شاملة،
وال بد من اإلشارة إلى أن السالم
لن يتحقق إال بعد خروج حركة
حماس من السلطة في غزة.

الدفاع عن جورجيا من االحتالل الروسي ضرورة ملحة للغرب
●

إيا مورميشفيلي -المركز
األوروبي للتحليل السياسي

أحـيــا الـجــورجـيــون فــي التاسع
م ـ ــن أب ـ ــري ـ ــل ع ـ ـ ــام  2019الـ ــذكـ ــرى
الثالثين لمحاولة الكرملين قمع
المتظاهرين السلمين في تبليسي،
ففي ذلــك اليوم من عــام  1989قتل
ً
الـجـنــود الـســوفـيــات  21مـتـظــاهــرا
ً
شــابــا مستخدمين ال ـف ــؤوس بــدل
الرصاص ،في حين تعرض مئات
آخـ ـ ـ ــرون إلصـ ــابـ ــات ب ـس ـبــب ال ـغ ــاز
السام.
ّ
شـ ــكـ ــل ه ـ ـ ــذا «ربـ ـ ـي ـ ــع بـ ـ ـ ـ ــراغ» فــي
ّ
جورجيا ،بما أنه ذكر بالقمع الذي
ّ
تعرض له المتظاهرون في هنغاريا
فــي عــام  1956وتشيكوسلوفاكيا
فـ ــي ع ـ ــام  .1968ه ـ ـ ــذان ال ـح ــدث ــان
األخـ ـ ـي ـ ــران مـ ـحـ ـف ــوران فـ ــي وع ـي ـنــا
ال ـج ـم ــاع ــي ف ــي ال ـ ـغـ ــرب ،وقـ ــد أن ـبــأ
ببداية نهاية االتحاد السوفياتي،
ً
ولكن يجب أال ننسى أيضا القمع
في تبليسي ،إال أن ضغط موسكو
ال ـم ـم ـي ــت ع ـل ــى ج ــورجـ ـي ــا مـ ــا زال
ً
ً
مستمرا حتى اليوم ،ويتطلب ردا
ً
ً
غربيا أكثر قوة.
في  12مارس عام  ،2019أعادت
السلطات في إقليم أبخازيا ،منطقة
في جورجيا تحتلها روسيا ،جثة
إيــراك ـلــي كـفــاراتـسـخـيـلـيــا ،مــواطــن
جــورجــي فــي التاسعة والعشرين
من عمره ،إلى عائلته ،وظهرت على
جسم كفاراتسخيليا كــدمــات عدة
وع ــام ــات تـعــذيــب ج ـس ــدي ،ولـقــي
ه ــذا ال ـشــاب حتفه عـنــدمــا ك ــان في
عهدة قــاعــدة عسكرية روسـيــة في
ناباكافي بأبخازيا المحتلة.
ادعـ ــت الـسـلـطــات األب ـخ ــازي ــة أن

ً
كفاراتسخيليا انتحر مستخدما
م ــاب ـس ــه الـ ـخ ــاص ــة ب ـع ــد اع ـت ـقــالــه
بتهمة «عبور الحدود بطريقة غير
مـشــروعــة» .صحيح أن سبب وفــاة
كفاراتسخيليا ا لـفـعـلــي لــم ُيـحــدد
ب ـعــد ،إال أن نـقـطــة واحـ ــدة تتجلى
بـ ــوضـ ــوح :م ــا كـ ــان ل ـي ـم ــوت ل ــو لــم
تنتزع روسيا منطقته من جورجيا
في المقام األول.
ُي ـع ـت ـبــر ك ـفــارات ـس ـخ ـي ـل ـيــا راب ــع
م ـ ــواط ـ ــن ج ـ ــورج ـ ــي ي ـ ـمـ ــوت أثـ ـن ــاء
االعـ ـتـ ـق ــال فـ ــي إق ـل ـي ـ َـم ــي أب ـخ ــازي ــا
وجنوب أوسيتيا اللذين تحتلهما
رو سـ ـ ـي ـ ــا مـ ـن ــذ ع ـ ـ ــام  ،2008ح ـيــن
ب ـس ـطــت روسـ ـي ــا س ـي ـطــرت ـهــا عـلــى
ه ــاتـ ـي ــن ال ـم ـن ـط ـق ـت ـي ــن واعـ ـت ــرف ــت
بـهـمــا كــدول ـت ـيــن مـسـتـقـلـتـيــن .دان
الكونغرس األميركي موت الثالثة
األوائل في قرار مجلس النواب 598
ف ــي شـهــر يـنــايــر ع ــام  ،2019ال ــذي
ً
أشــار أيـضــا إلــى أعـمــال «االعـتـقــال،
وال ـ ـخ ـ ـطـ ــف وانـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاك ـ ــات حـ ـق ــوق
اإلنـســان األخــرى المتواصلة التي
ُ
تركتب في اإلقليمين الجورجيين
أب ـخ ــازي ــا وم ـن ـط ـقــة تـسـخـيـنـفــالــي/
جنوب أوسيتيا الخاضعين بالقوة
لالحتالل الروسي» .تشير الحكومة
ً
الجورجية أيضا إلى أن السلطات
الـمـحـلـيــة ال ـمــدعــومــة م ــن مــوسـكــو
ً
ً
ً
اعتقلت أيضا  327مواطنا جورجيا
بين َ
عامي  2017و« 2019لعبورهم
الحدود بطريقة غير مشروعة».
يرجع احتالل روسيا وأبخازيا
وج ـ ـنـ ــوب أوس ـي ـت ـي ــا إلـ ـ ــى ال ـح ــرب
الــروس ـيــة-ال ـجــورج ـيــة ع ــام ،2008
الروسية
التي دخلت خاللها القوات
ً
األراضـ ــي ال ـجــورج ـيــة ،مستخدمة
ال ـ ــدب ـ ــاب ـ ــات والـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــدات ال ـث ـق ـي ـل ــة،

وتقدمت نحو تبليسي لتنسحب
ب ـعــد ذل ــك إل ــى ال ـم ـنــاطــق المحتلة
ً
حاليا وتـتــرك قواتها فيها ،وأدى
االتحاد األوروبي ،الذي كان يرأسه
ح ـي ـنــذاك نـيـكــوال س ــارك ــوزي ،دور
الوسيط في وقف إلطالق النار دعا
إلى السماح للمساعدات اإلنسانية
بــالــدخــول ب ـحــريــة ،وس ـحــب ق ــوات
الطرفين ،وعقد مفاوضات دولية
ف ــي ج ـي ـن ـيــف ت ـت ـن ــاول أمـ ــن هــذيــن
اإلقليمين واستقرارهما.
ً
ولكن رغم مرور أحد عشر عاما
على الحرب ،لم تطبق روسيا بعد
شروط ذلك االتفاق بالكامل .فرغم
ب ـ ـنـ ــوده ،اع ـت ــرف ــت روسـ ـي ــا بـهــذيــن
ال ـك ـيــان ـيــن ك ــدول ـت ـي ــن مـسـتـقـلـتـيــن
(سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة ،وف ـ ـ ـنـ ـ ــزويـ ـ ــا ،ون ـ ـ ـ ــورو،
ونـيـكــاراغــوا ال ــدول الــوحـيــدة التي
ً
اعترفت أيضا باستقاللهما) ،كذلك
لم ِّ
تؤد صيغة المفاوضات الدولية
ّ
حتى الـيــوم إلــى أي تـقــدم ملموس
فـ ــي اس ـ ـتـ ــرجـ ــاع وح ـ ـ ــدة األراض ـ ـ ــي
الجورجية.
ُيـ ـعـ ـتـ ـب ــر اع ـ ـ ـتـ ـ ــداء روسـ ـ ـي ـ ــا ضــد
ً
ج ــورجـ ـي ــا غ ــالـ ـب ــا ال ـس ــاب ـق ــة ال ـتــي
م ـه ــدت ل ـغ ــزو روسـ ـي ــا وأوك ــران ـي ــا
واحتاللها أجــزاء منها عام ،2014
ولـكــن فــي حــالــة أوكــران ـيــا ،جــار رد
فعل الــواليــات المتحدة واالتـحــاد
ً
األوروب ــي قويا ،معلنين أنهما لن
يـعـتــرفــا بتغيير ال ـح ــدود بــالـقــوة،
وفرضا عقوبات على روسيا لحين
تطبيق إطــار عمل مينسك للسالم
وإع ــادة كــل األراض ــي إلــى السيادة
األوكرانية.
ب ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاف عـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام
الجورجية المجمدة ،تكثر الصيغ
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة ال ــرفـ ـيـ ـع ــة الـ ـش ــأن

الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي
للتعاطي مع الحرب في أوكرانيا،
رغ ــم أنـهــا لــم ت ـ ِّ
ـؤد بـعــد إل ــى نتائج
م ـ ـه ـ ـمـ ــة ،وت ـ ـش ـ ـمـ ــل ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـصـ ـي ــغ
م ـج ـمــوعــة االتـ ـص ــال ال ـثــاث ـيــة في
م ـي ـن ـســك ،وص ـي ـغ ــة ال ـن ــورم ــان ــدي،
وا لـجـهــود الدبلوماسية الثنائية
ال ـتــي تـبــذلـهــا ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ودول أوروبية فردية.
ّ
ص ـح ـي ــح أن ب ــوتـ ـي ــن لـ ــم ي ــوق ــع
ً
ق ــان ــون ــا يـجـعــل أب ـخ ــازي ــا وج ـنــوب
ً
ً
أوسـيـتـيــا رسـمـيــا جـ ــزءا مــن دولــة
ً
روسيا الفدرالية (كما فعل الحقا
فـ ــي حـ ــالـ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــرم) ،إال أن ه ــذي ــن
اإلقليمين الجورجيين باتا اليوم
ً
ج ـ ــزءا ال ي ـت ـجــزأ م ــن ب ـنــى ال ــدف ــاع،
واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،وضـ ـ ـ ــوابـ ـ ـ ــط الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود،
والجمارك الروسية على أساس ما

ُيدعى «اتفاقات ثنائية» .كذلك من
الضروري أن ينال اختيار قيادتهما
ً
السياسية موافقة روسيا ،فضال عن
أن اقتصادهما يقوم على روابطهما
مع روسيا.
ً
ّ
يشكل غياب العقوبات اختالفا
ً
أســاسـيــا فــي رد فعل الـغــرب تجاه
َ
أزمتي جورجيا وأوكرانيا ،وعندما
غ ـ ــزت روسـ ـي ــا أوك ــرانـ ـي ــا ف ــي ع ــام
 ،2014فـ ــرض االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
والــواليــات المتحدة عقوبات على
روسيا بسبب سلوكها االنتقامي:
ُّ
ضم موسكو المزعوم لشبه جزيرة
الـ ـق ــرم ،وغ ــزوه ــا شـ ــرق أوك ــران ـي ــا،
وإخ ـف ــاق ـه ــا ف ــي ت ـط ـب ـيــق ات ـف ــاق ــات
مـيـنـســك ،إال أن ـن ــا ل ــم ن ـ َـر عـقــوبــات
مماثلة عند غزو روسيا األراضــي

الجورجية واحتاللها  %20منها.
آن األوان ل ـي ـقــوم ال ـغ ــرب ال ـيــوم
ب ـمــا ل ــم يـفـعـلــه عـ ــام  :2008زيـ ــادة
ال ـ ـض ـ ـغـ ــط ع ـ ـلـ ــى روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ب ـس ـبــب
ً
اح ـتــال ـهــا ج ــورج ـي ــا ،ت ـم ــام ــا كما
ّ
فعل مــع أوكــرانـيــا .يجب أن تشكل
مطالبة رو س ـيــا بتطبيق اتفاقها
م ـ ــع جـ ــور ج ـ ـيـ ــا ل ـ ـعـ ــام  ،2008مــع
التلويح بالعقوبات إن لم تنصع،
خ ـطــوة مـهـمــة لـكــي تـضـغــط ال ــدول
الغربية على الكرملين .عالوة على
ذلك ،بما أن االتحاد األوروبي كان
وسيطا لوقف إطالق النار ،ينبغي
ً
ً
أن يــؤدي دورا خاصا في اإلصــرار
على تطبيق شروط االتفاق.
بـ ــذلـ ــت ال ــرئـ ـيـ ـس ــة الـ ـج ــورجـ ـي ــة
سالومي زورابيشفيلي خالل زيارة

ً
أخـيــرة إلــى فرنسا جـهــودا لتحقق
هـ ــذا الـ ـه ــدف بــال ـت ـحــديــد ،فـشـكــرت
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
عـلــى الـ ــدور ال ــذي أدت ــه فــرنـســا في
الوساطة للتوصل إلى وقف إلطالق
النار عام  ،2008وفي المقابل ،شدد
ماكرون على التزام فرنسا بوحدة
أراض ــي جــورجـيــا ضـمــن حــدودهــا
ً
المعترف بها دوليا ،وحض روسيا
على الوفاء بالتزاماته الدولية.
وال شــك أن صــدور تصريحات
م ـم ــاث ـل ــة ل ـت ـص ــري ــح م ـ ــاك ـ ــرون عــن
أل ـمــان ـيــا ،وبــري ـطــان ـيــا ،وإي ـطــال ـيــا،
وال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،واالتـ ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ي ـب ـعــث ب ــرس ــال ــة قــويــة
مفادها أن المجتمع الدولي لم َ
ينس
ان ـت ـهــاك روس ـي ــا الـمـسـتـمــر لـبـنــود
اتفاق وقف إطالق النار وإخفاقها
في احترام وحدة أراضي جورجيا.
وال شـ ـ ــك أن درب ا س ـ ـت ـ ـعـ ــادة
جورجيا سيادتها ووحدة أراضيها
ً
سـ ـيـ ـك ــون ط ـ ــوي ـ ــا ،لـ ـك ــن ال ــرئ ـي ـس ــة
زورابيشفيلي مصيبة في جهودها
إلعـ ــادة تــركـيــز االن ـت ـبــاه عـلــى هــذه
الـقـضـيــة ،فـفــي زم ــن تـتـصــرف فيه
روسيا بعدائية على كل الجبهات،
من أوكرانيا والمسائل النووية إلى
ســوريــة وف ـنــزويــا ،مــن ال ـضــروري
أال نعرب عن قبول ضمني العتداء
روسيا الباكر على جورجيا.
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رؤى عالمية
بوتين يتصرف مثل الساعي إلى الحرب
ليون آرون– لوس أنجلس
تايمز

كي نفهم الخطر الذي يمثله
فالديمير بوتين للواليات
المتحدة وللعالم كله ،علينا
فحص بواعث الرئيس الروسي
ُ
الذي تملى سياساته من خالل
قناعات عميقة وطموحات
متجذرة بقدر أقل في الوطنية
الروسية منها في الوطنية
السوفياتية.

بوتين طرح نفسه
في صورة رئيس
زمن حرب يدافع عن
الوطن وهو مصمم
على إعادة بالده الى
عهد انتصارات القوة
العظمى

إذا أراد بوتين
الساعي لحكم
روسيا مدى الحياة
أن يحصل على
دعم شعبي لهذه
الغاية فيتعين عليه
تحسين شعبيته

كــان التدخل الــروســي في
انتخابات الرئاسة األميركية
في عام  2016بمثابة هجوم
ع ـ ـلـ ــى س ـ ـيـ ــادت ـ ـنـ ــا ال ي ـم ـكــن
تجاهله ،ولكن يتعين علينا
أال ن ـس ـمــح ل ــه ب ـ ــأن ي ـصــرف
انتباهنا عــن الخطر األكبر
الذي يمثله الرئيس الروسي
فــاديـمـيــر بــوتـيــن لـلــواليــات
المتحدة وللعالم كله.
ول ـك ــي نـفـهــم ذل ــك الـخـطــر
يتعين علينا فحص بواعث
بوتين الذي تملى سياساته
م ــن خ ـ ــال ق ـن ــاع ــات عـمـيـقــة
وطموحات متجذرة بقدر أقل
في الوطنية الروسية منها
ف ــي الــوط ـن ـيــة الـســوفـيــاتـيــة،
و فــي تفكير سيد الكرملين
ـاد
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإن نـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاي ـ ـ ــة االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ً
الـ ـس ــوفـ ـ ًي ــات ــي ًكـ ــانـ ــت ظ ـل ـمــا
تاريخيا عميقا لحق ببالده
على يد متآمرين من الخارج
وخـ ــونـ ــة مـ ــن داخـ ـ ــل الـ ـب ــاد.
وأصـبـحــت مهمته االنـتـقــام
م ــن مـسـبـبــي هـ ــذه ال ـمــأســاة
عن طريق استعادة روسيا
لبعض األصول االقتصادية
والسياسية والجيوسياسية
ال ـت ــي ف ـقــدت ـهــا ع ـنــد ان ـه ـيــار
االتحاد السوفياتي.
وبــال ـن ـس ـبــة الـ ــى الــرئ ـيــس
ض ـح ــت
ال ـ ــروس ـ ــي ،وكـ ـ ًم ــا أو ً
سياساته مرارا وتكرارا ،فإن
األهم من بين تلك السياسات
هو استعادة موقع االتحاد
السوفياتي على شكل بديل
وج ـ ـ ـ ــودي– مـ ــن الــوج ـه ـت ـيــن
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة والـ ـمـ ـعـ ـن ــوي ــة–
لـ ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،وه ــو
يقول في دعاياته الرسمية
إن ــه «يــرفــع روس ـيــا للوقوف
عـ ـ ـل ـ ــى ق ـ ــدمـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا» ولـ ـجـ ـع ـ ًـل
الواليات المتحدة تدفع ثمنا
ً
غاليا في مقابل االذالل الذي
ألحقته باالتحاد السوفياتي.
وس ـ ـ ــواء ب ـس ـبــب طـفــولـتــه
القاسية في أكواخ لينينغراد
فــي فـتــرة مــا بعد الـحــرب أو
تدريباته فــي لعبة الجودو
يعتبر بوتين أن المواجهة
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة ه ـ ـ ــي اإلج ـ ـ ـ ـ ــراء
النهائي الختبار الرجولة،
في هذه
وهو يعتبر أن الفوز ً
األعـمــال يشكل برهانا على
التفوق بالنسبة الى الرجال
والى الدول.
وب ــال ـن ـس ـب ــة الـ ـ ــى بــوت ـيــن
كــان النجاح الجيوسياسي
األب ــرز ال ــذي حققته روسيا
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات الـ ـقـ ـلـ ـيـ ـل ــة
الماضية هــو احـتــال وضم
ش ـب ــه جـ ــزيـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــرم ،وه ــو
ي ـش ــدد ع ـلــى أن ن ـج ــاح تلك
العملية يرجع الى حد كبير
الـ ــى أس ـلــوبــه ف ــي الـمـتــابـعــة
الشخصية ،وقال في مقابلة

مجموعة من أسلحة المستقبل الروسية ومنها الطائرات المسيرة تحت الماء وكرة النار األسرع من الصوت

ذات مرة «هل تعلم ماذا كانت
ميزتنا؟ لقد كانت تعاملي
الشخصي مع تلك العملية».
ي ــذك ــر أن ع ـ ـ ــدوان بــوتـيــن
على القرم أثمر بشكل جيد
عـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد ال ـس ـي ــاس ــي
حـ ـي ــث ارتـ ـ ـف ـ ــع تـ ــأي ـ ـيـ ــده فــي
ـروس
أوس ــاط المواطنين الـ ً
الـ ــى آف ـ ــاق واسـ ـع ــة ج ـ ــدا من
مـسـتــويــات مـتــدنـيــة هبطت
الــى  61فــي المئة فــي نهاية
عام  2013لتصل الى ارتفاع
ق ـي ــاس ــي وصـ ــل الـ ــى  86فــي
الـمـئــة فــي شـهــر أكـتــوبــر من
عام .2014
وق ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس األرك ـ ـ ـ ـ ــان
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــري
غ ـيــراس ـي ـمــوف ف ــي تـصــريــح
في العام الماضي إن بالده
فــي حــالــة «مــواج ـهــة شاملة
مـ ـ ــع ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة»
وت ـطــابــق س ـيــاســات ًبــوتـيــن
هذه التقييمات تماما.
وي ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــرئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس
ال ـ ــروس ـ ــي بـ ـسـ ـع ــادة ك ـب ـيــرة
عـنــدمــا يـتـحــدث عــن أسلحة
ب ـ ـ ــاده الـ ـن ــووي ــة ال ـمــوج ـهــة
ال ـ ـ ــى ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة،
وخ ـصــوصــا ال ــى الــدفــاعــات
الـ ـ ـص ـ ــاروخـ ـ ـي ـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
وهـ ـ ــو ي ـ ـكـ ــرر ذلـ ـ ــك فـ ــي أك ـث ــر
مــن مناسبة ،ولــم يسبق أن
ت ـبــاهــى رئ ـي ــس روس ـ ــي بما

ت ـم ـل ـك ــه ب ـ ـ ــاده مـ ــن أس ـل ـحــة
نووية كما يفعل بوتين.
وفي الخطابين األخيرين
ال ـس ـنــوي ـيــن أم ـ ــام الـجـمـعـيــة
الفدرالية الروسية في اآلونة
األخ ـ ـيـ ــرة عـ ــن ح ـ ــال روس ـي ــا
اخـ ـتـ ـت ــم ك ـل ـم ـت ــه ب ـ ــاإلش ـ ــادة
بالترسانة النووية الروسية
ال ـت ــي ت ــم تـحــديـثـهــا ف ــي ظل
رعايته والـتــي تشتمل على
أث ـق ــل وأسـ ـ ــرع وأطـ ـ ــول مــدى
مــن ال ـص ــواري ــخ ،كـمــا تطرق
ال ـ ــى م ـج ـمــوعــة م ــن أسـلـحــة
الـمـسـتـقـبــل م ـثــل ال ـط ــائ ــرات
الـمـسـيــرة تـحــت ال ـمــاء وكــرة
الـ ـن ــار األسـ ـ ــرع م ــن ال ـصــوت
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي وص ـ ـف ـ ـت ـ ـهـ ــا روسـ ـ ـي ـ ــا
بــأنـهــا «تـشـيــرنــوبـيــل طــائــر»
إضافة إلــى السماح بإنتاج
أسلحة تكلف نحو تريليون
دوالر (وبلغ الناتج المحلي
اإلجمالي الروسي في العام
الماضي  1.6تريليون دوالر).
وي ـت ـم ـث ــل ال ـخ ـط ــر األك ـب ــر
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـ ـطـ ـ ــرحـ ـ ــه الـ ـ ـن ـ ــزع ـ ــة
الـعـسـكــريــة ل ــدى بــوتـيــن في
تـ ـه ــدي ــد ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـمـ ـج ــاورة
لــروسـيــا ،وق ــد أع ــاد تشكيل
المقاطعة الغربية العسكرية
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ــأس ـ ـسـ ــت فـ ـ ــي ع ـهــد
الفترة السوفياتية وألغاها
بــوريــس يـلـتـسـيــن ،وتــواجــه
دول أ ع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء فـ ـ ـ ــي ح ـل ــف

بوتين

شمال األطلسي مثل التفيا
وأس ـت ــون ـي ــا ال ـ ـيـ ــوم مـ ــا بـيــن
 350ألــف جـنــدي و 400ألف
ج ـ ـنـ ــدي عـ ـب ــر ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود مــع
روس ـي ــا ،إض ــاف ــة ال ــى جيش
م ـ ــن ال ـ ــدب ـ ــاب ـ ــات وأكـ ـ ـث ـ ــر مــن
 100ط ــائ ــرة ن ـفــاثــة مـقــاتـلــة
و 4أسـ ـ ـ ــراب مـ ــن الـ ـق ــاذف ــات
الـبـعـيــدة ال ـمــدى وصــواريــخ
روس ـي ــة تـطـلــق م ــن الـسـطــح
الى الجو ،وهي األحــدث في
الترسانة الروسية حتى اآلن.
وتشعر هذه الدول بقلق من
احتمال التعرض الى عملية
على غرار ما حدث في شبه
جزيرة القرم وخسارة أجزاء
من أراضيها.
وأش ــاد بــوتـيــن بالطريقة

الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي اتـ ـ ـبـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــا االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
ال ـ ـسـ ــوف ـ ـيـ ــاتـ ــي فـ ـ ــي تـ ـغ ــذي ــة
المشاعر القومية فــي جيل
الـشـبــاب وط ــرح برنامجين
يـ ـ ـح ـ ــاكـ ـ ـي ـ ــان م ـ ـ ــا قـ ـ ــامـ ـ ــت ب ــه
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي ـ ـ ــري ـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة
ال ـســوف ـيــات ـيــة ال ـس ــاب ـق ــة فــي
القوات المسلحة التي كانت
تضطلع بمسؤولية الدعاية
والـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ًـط ـ ــرة ال ـ ـع ـ ـقـ ــائـ ــديـ ــة،
واعتبارا من العام الماضي
تــم تسجيل  380أل ــف شــاب
فــي ســن ً الـخــدمــة العسكرية
( 18عاما) فيما يعرف باسم
جيش الشباب الذي تأسس
في سنة  2016من أجل «زرع
القومية والحوافز اإليجابية
إزاء الخدمة العسكرية».
ويـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــع أف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد هـ ـ ــذا
الجيش بأفضلية في دخول
ال ـج ــام ـع ــات ،وم ــن الـمـتــوقــع
أن يــرتـفــع عــددهــم ال ــى أكثر
مــن مـلـيــون شـخــص بحلول
وقـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ــذك ـ ـ ــرى الـ ـخ ــامـ ـس ــة
وال ـس ـب ـع ـيــن لــان ـت ـصــار في
الحرب القومية الكبرى التي
تعرف باسم الحرب العالمية
ال ـث ــان ـي ــة ف ــي ف ـص ــل الــرب ـيــع
المقبل.

استعداد بوتين للحرب
ق ــد ي ـكــون الـتــوقـيــت ال ــذي

اخ ـت ــاره بــوتـيــن لــاسـتـعــداد
للحرب هو األســوأ ،ويعتقد
أن ا لـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــو اال ق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي
س ـ ـ ــوف ي ـ ـتـ ــراجـ ــع لـ ـسـ ـن ــوات
عديدة مقبلة كما أن الدخل
الـ ـشـ ـخـ ـص ــي ه ـ ـبـ ــط ل ـل ـس ـنــة
ال ـ ـخـ ــام ـ ـسـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي
و 68ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ال ــروس
ي ـ ـ ـع ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــدون أن بـ ـ ــاد هـ ـ ــم
تـ ـع ــان ــي أزمـ ـ ـ ــة اقـ ـتـ ـص ــادي ــة،
وبـ ـحـ ـس ــب دراسـ ـ ـ ـ ــة ح ــدي ـث ــة
لــوكــالــة اإلح ـص ــاء الرسمية
الــروس ـيــة ف ــإن  80فــي المئة
مــن الـعــائــات الــروسـيــة يقل
دخ ـل ـهــا ال ـش ـه ــري ع ــن الـحــد
المطلوب لشراء تشكيلة من
سـلــع الـحــد األدنـ ــى .ويعجز
 35في المئة عن شراء زوجي
أحذية لكل فرد في العائلة،
كما أن تصنيف بوتين هبط
الى  64في المئةً ،وفي حين
يعتبر ذ لــك عــا لـيــا بالنسبة
الـ ـ ــى م ـ ــن ي ـع ـي ــش ف ـ ــي دول ـ ــة
ديـمـقــراطـيــة فـهــو رق ــم مثير
للقلق لدى من يحكم بشكل
مطلق.
وتـ ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة الـ ــى أن
ال ــدسـ ـت ــور الـ ــروسـ ــي يحظر
على بوتين الترشح لوالية
جديدة في عــام  2024ولكن
إذا أراد بوتين الذي يريد أن
يحكم روس ـيــا م ــدى الحياة
أن يحصل على دعم شعبي

لهذه الغاية فسوف يتعين
عليه تحسين شعبيته قبل
ذلك الوقت.
والسؤال هو كيف يتمكن
مــن تحقيق ذل ــك؟ لـقــد طــرح
ب ــوتـ ـي ــن ن ـف ـس ــه ف ـ ــي ص ـ ــورة
رئ ـ ـيـ ــس زمـ ـ ــن حـ ـ ــرب ي ــداف ــع
عـ ــن ال ـ ــوط ـ ــن ،وهـ ـ ــو مـصـمــم
عـلــى إعـ ــادة ب ــاده ال ــى عهد
ان ـت ـصــارات ال ـقــوة العظمى،
ولعل أفضل طريقة من أجل
تحقيق ه ــذه الـغــايــة تتمثل
فــي إن ـجــاز كــل أه ــداف ــه التي
ً
أن
بدال من ً
سبق أن طرحها ً
يقاتل ً ويكسب نزاعا عسكريا
جديدا.

تفاصيل خطة قتال بايدن
●

ناتاشا كوريكي ومارك
كابوتو -بوليتيكو

بايدن بكل استطالعات الرأي
فاز ًجو ُ
تـقــريـبــا ال ـتــي أج ــري ــت ح ــول االنـتـخــابــات
األولـ ـي ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة م ــن دون ب ــذل أي
مـجـهــود ،ورغ ــم ذل ــك يخطط فــريــق نائب
الرئيس السابق هذا اليوم لتعزيز ترشح
بايدن للرئاسة بموجة أخبار عن عمليات
تـنـظـيــم ،وج ـمــع ت ـب ــرع ــات ،وتــأي ـيــد عــالــي
المستوى عندما يدخل هذا السباق.
ان ـط ـل ـق ــت ح ـم ـل ــة ب ـ ــاي ـ ــدن ،الـ ـت ــي كــانــت
ـب ،خــال األســابـيــع القليلة
فــي حــالــة تــرقـ ً
بالمتبرعين في مختلف
متصلة
الماضية،
ً
أنـحــاء البلد ومستغلة صــداقــات عمرها
ع ـق ــود ب ـغ ـيــة ال ـح ـص ــول ع ـل ــى دعـ ــم ك ـبــار
ال ـش ـخ ـص ـيــات ف ــي ال ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي،
واالتحادات العمالية ،وأعضاء الكونغرس،
َ
وم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن م ـن ــت ـخ ـب ـي ــن فـ ـ ــي والي ـ ـ ــات
رئــاسـيــة ب ــاك ــرة ،وف ــق أش ـخــاص يملكون
ً
ً
اطــاعــا مباشرا على استراتيجية حملة
ً
ب ــاي ــدن .تـحــدثــت «بــولـيـتـيـكــو» أي ـضــا إلــى
م ـت ـب ــرع ـي ــن تـ ـلـ ـق ــوا اتـ ـ ـص ـ ــاالت مـ ــن ف ــري ــق
ُبايدن ،ومساعدين محتملين في الحملة
أجريت معهم مقابالت عمل ،ومساهمين
في واليــات االنتخابات األولـيــة واللجان
ُ
االنتخابية الباكرة طلب منهم المشاركة
في دعم بايدن.
في حين يسعى بايدن إلى الفوز بدعم
الـعـمــال فــي واليـ ــات االن ـت ـخــابــات األول ـيــة
والـلـجــان االنتخابية ،نجح على األرجــح
في كسب تأييد الرابطة الدولية لمكافحي
ال ـن ـي ــران ،وه ــو االت ـح ــاد الـ ــذي ســاهــم في
دعــم جــون كـيــري للفوز بترشيح الحزب
الديمقراطي عــام  .2004فقد أعلن رئيس
ه ــذه الــراب ـطــة ه ــارول ــد شــايـتـبـيــرغــر هــذه
الـسـنــة أن ه ــذا االت ـح ــاد ال ــذي يـضــم 310
آالف عضو يخطط لتنظيم جهود بغية

بايدن قبل أيام خالل تبرعات حملته الرئاسية 2020
ً
دعم بايدن في الواليات التي تقترع باكرا.
أخ ـب ــر شــايـتـبـيــرغــر «بــول ـي ـت ـي ـكــو» يــوم
االثنين« :لطالما تأثرت بالحملة وبنائب
ً
الرئيس» ،وبعد بث إعالن بايدن مباشرة،
ت ــاب ــع شــاي ـت ـب ـيــرغــر« :س ـي ـك ــون مـجـلـسـنــا
ً
ً
التنفيذي مستعدا ليلقاه مباشرة ويتخذ
ً
ً
رسـمـيــا مــوقـفــا فــي االن ـت ـخــابــات األول ـيــة.
سنكون جاهرين على األرجح لإلدالء بهذا
اإلعالن في التاسع والعشرين من الشهر».
ّ
حفزت هذا النشاط الباكر عالقات بايدن
الطويلة األمــد داخــل الحزب الديمقراطي
وال ــرواب ــط الـتــي بـنــاهــا عـنــدمــا ك ــان نائب
الرئيس أوباما ،مما دفعه إلى االنضمام
إل ـ ــى م ـج ـم ــوع ــة ال ـم ــرش ـح ـي ــن األبـ ـ ـ ــرز فــي
االنـتـخــابــات األولـيــة هــذه السنة مــن دون
ً
اإلسراع إلى دخول هذا السباق باكرا .رغم

ً
ً
ذلــك ما زال يواجه دربــا مليئا بالعقبات
في سعيه إلى الفوز بترشيح حزبه ،منها
أسئلة عــن مواقفه السابقة وقــدرتــه على
ً
جذب قاعدة حزب في حالة تبدل ،علما أن
المرشحين اآلخرين لن يترددوا في تسليط
الضوء على هذه المسائل ،لكن فريق بايدن
يرى فرصة إلنجاز أمر لم يحققه بعد هذه
السنة بدخول قوي :زخم يدفعه إلى األمام
بإظهار أن بايدن يملك كل ما هو ضروري
للتنافس في ميدان انتخابات أولية كبير
ً
ً
تاريخيا قبل أن ينتقل إلى المواجهة وجها
لوجه مع الرئيس دونالد ترامب.
بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،وف ــي حـيــن يعمل
فــريــق ب ــاي ــدن ع ـلــى ض ـمــان دع ــم االت ـحــاد
ً
العمالي الوطني ،يسعى أيضا إلى الفوز
بتأييد االتحاد في واليات االقتراع المبكر،

مثل أيوا ،حيث أجرى مساعدوه مقابالت
مع فريق العمل.
تــذكــر بـيـتــي بــريــم-هــان ـتــر ،ال ـتــي ظلت
مديرة الوالية السياسية في اتحاد العمال
األميركي ومؤتمر المنظمات الصناعية
ُ
«تحدثت إلى فريق
في أيوا طوال  13سنة:
ً
عمله مطوال» ،وعند سؤالها عما إذا كانت
سـتــدعــم ب ــاي ــدن ،أج ــاب ــت .%100« :سألت
فريق عمله عما يمكنني فعله للمساعدة،
ُ
تقاعدت لتوي ،وأنا أؤيدهم».
ّ
على نحو مماثل ،أكد الرئيس السابق
ل ـل ـح ــزب ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ف ــي ن ـي ـف ــادا س ــام
ليبرمان أن بــايــدن قــد فــاز بتأييده ،وأنــه
ّ
يتوقع أن يكون «من السهل إقناع العمال
بــدعــم جــو بــايــدن إذا ق ــرر االنـضـمــام إلــى
السباق الرئاسي».

أضـ ــاف« :لـطــالـمــا دعـمـتــه فــي الماضي
ومــن المؤكد أنـنــي سأدعمه اآلن ،لكنني
أخـشــى أن عليه الـعـمــل بـســرعــة ألنـنــا في
نـيـفــادا نـتـعــرض لسيل مــن االه ـت ـمــام من
المرشحين كافة».
ً
ان ـط ـل ـق ــت أخـ ـ ـي ـ ــرا ال ـح ـم ـل ــة الـ ـت ــي ط ــال
انتظارها :خطط فريق بايدن لنشر إعالن
ّ
مصور قبل أيام ،لكن مصادر عدة مقربة
مــن الحملة ذكــرت أن التقارير اإلعالمية
السابقة عن توقيت التجمعات االنتخابية
ومواقعها لــم تكن دقيقة ،مــع أن الحملة
رفـ ـضـ ــت ال ـت ـع ـل ـي ــق عـ ـل ــى هـ ـ ــذه ال ـم ـس ــأل ــة
والتوضيح .ستلي إعالن بايدن الرسمي
مـنــاسـبــات ع ــدة تــرتـبــط بــإطــاق الحملة،
منها حفل لجمع التبرعات في فيالدلفيا،
وسيصدر بعد ذلك إعالن عن اختيار فريق
العمل الرئاسي في واليات االقتراع المبكر،
عندئذ مع سلسلة من
وستنطلق الحملة
ٍ
الزيارات إلى واليات االقتراع المبكر.
ذك ــر عـمـيــل مـطـلــع ع ـلــى اسـتــراتـيـجـيــة
ً
بايدن« :سيبدؤون العمل استراتيجيا على
صعيد البلد ككل .سينشرون فرق عمل في
أيوا ،ونيوهامشير ،ونيفادا ،وكاروالينا
الجنوبية ،وسيسعون إلى الحصول على
تــأي ـيــد م ـ ًســؤول ـيــن مـنـتـخـبـيــن ف ــي أن ـحــاء
البلد كافة ،وهكذا عندما يخرجون للعلن،
يتمكنون من استعراض قوتهم الكبيرة
هذه».
خالل األسابيع األخيرة ،تواصل فريق
بايدن أو بايدن نفسه مع متبرعين من كل
ً
أرجاء البلد ،طالبين منهم التزاما لعملية
إطالق الحملة هذا األسبوع.
ً
ف ــي فـيــادلـفـيــا م ـث ــا ،كــانــت مجموعة
من المتبرعين تطلب من الداعمين كتابة
ال ـش ـي ـكــات ح ـتــى ق ـبــل م ــوع ــد ح ـفــل جمع
الـتـبــرعــات ال ــذي أقــامــه قـبــل أيـ ــام ،بعدما
ً
ينضم بايدن رسميا إلى السباق الرئاسي.
أشـ ــار حــاكــم بـنـسـلـفــانـيــا ال ـســابــق إيــد

رندل ،الذي يساهم في تنظيم حفل لجمع
التبرعات ،إلى أنه اتصل بفريق بايدن وأنه
ما زال ينتظر القرار النهائي بشأن موعد
الحفل الذي سيلي إعالن بايدن.
أخبر رنــدل «بوليتيكو»« :سنقيمه في
الـ ـي ــوم ال ـ ــذي ي ـح ــددون ــه ل ـن ــا ،رجـ ـح ــوا أن
ُيقام يوم الخميس ،إال أن هذا القرار ليس
ً
نهائيا بعد».
ّ
محام وحليف بايدن
أكد ستيفن كوزن،
ٍ
القديم ،أن جهود جمع التبرعات تهدف إلى
«اإلثبات لآلخرين أنه يتمتع بدعم واسع
ً
جدا على أدنى المستويات وأن مؤيديهم
ال يـقـتـصــرون عـلــى الـمـسـتــويــات العالية،
ً
مع أنني واثــق تماما ،واثــق كل الثقة ،أن
ً
كـثـيــريــن مـمــن يـمـلـكــون أمـ ــواال طــائـلــة في
الـمـسـتــويــات الـعــالـيــة يـتــرقـبــون انـضـمــام
ّ
بايدن ،لكننا ال نركز على هذا ،بل نصب
كل اهتمامنا على بناء القاعدة الدنيا».
تـ ــأتـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوة ال ـ ـتـ ــي وج ـه ـه ــا
ب ــاي ــدن إلـ ــى ال ـم ـت ـبــرع ـيــن ف ــي وقـ ــت تكثر
فـيــه الـتــوقـعــات عــن أن مــرشـحـيــن آخــريــن
سيتفوقون عليه في مجال جمع التبرعات
مـ ــن ال ـم ـت ـب ــرع ـي ــن ال ـ ـص ـ ـغـ ــار ،بـ ـم ــن فـيـهــم
السيناتور بيرني ساندرز الذي ظل حتى
ً
الـيــوم المرشح األكـثــر ثباتا فــي تحقيقه
أعـلــى النسب فــي استطالعات ال ــرأي إلى
ّ
ّ
التبرعات الصغيرة
جانب بايدن .شكلت
محور اهتمام معظم المرشحين ،الذين
س ـعــوا إل ــى ت ـصــويــر أنـفـسـهــم ك ــدخ ــاء ال
مصالح خاصة لهم.
ذكر أحد العاملين في حملة بايدن« :ال
ُ
تعتبر هــذه حالة طــارئــة ،إال أنها حاجة،
فهو لديه الئحة ،إال أنها تختلف عن الئحة
بيرني ،وعلينا أن نزيد عدد الشيكات في
أبكر وقت ممكن».
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 ١٧.٦ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح »اﻟﻤﺘﺤﺪ« ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﺑﻨﻤﻮ ٪٤.٣
• اﻟﻤﻀﻒ :ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺠﻬﻮد وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت
• ﻣﺤﻤﻮد :ﻧﺴﻌﻰ ﺑﻜﻞ ﻃﺎﻗﺘﻨﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺣﺎﻓﻆ »اﻟﻤﺘﺤﺪ« ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت
ﺟﻴﺪة ﻟﻤﻌﻴﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل
ﺑﻤﻌﺪل  15.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ  31ﻣﺎرس ) 2019ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑـ  16.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ(.

أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ
ش.م.ك.ع .ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎﺣﻪ ﻟﻠﺮﺑﻊ
اﻷول ﻣ ــﻦ ﻋ ــﺎم  ،2019واﻟ ـﺘــﻲ
ﺑ ـﻠ ـﻐ ــﺖ  17.6ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن د ﻳـ ـﻨ ــﺎر
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ ـ  16.8ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ  4.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﺣ ـ ـﻘـ ــﻖ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ﻧـ ـ ـﻤ ـ ــﻮا ﻓــﻲ
إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ اﻷرﺑ ـ ــﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ  30.9ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ  6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣ ـ ــﻊ اﻹﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮادات اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ
اﻟـﺒــﺎﻟـﻐــﺔ  29.2ﻣـﻠـﻴــﻮﻧــﺎ ﻟﻨﻔﺲ
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وارﺗ ـﻔ ـﻌ ــﺖ ﺣ ـﻘ ــﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ـﻤ ـﺴــﺎﻫ ـﻤــﻲ اﻟـﺒـﻨــﻚ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.8ﻓــﻲ ا ﻟـﻤـﺌــﺔ ﻟﺘﺼﻞ
إﻟــﻰ  421.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ﻛﻤﺎ
ﻓــﻲ  31ﻣ ــﺎرس  2019ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻋ ــﻦ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮاﻫــﺎ اﻟ ـﺒــﺎﻟــﻎ 402.6
ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ﻟـﻨـﻔــﺲ اﻟـﻔـﺘــﺮة
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ )ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 21.9
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻋﻦ ﻋﺎم .(2017
وﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺪ ﺻ ـ ــﺎﻓ ـ ــﻲ اﻷرﺑـ ـ ـ ـ ــﺎح
ً
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻧﻤﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.4ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  21.7ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس 2019

ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﺑ ـ ـ  20.6ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮﻧــﺎ ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﺳﺒﻖ
ﻣ ــﻦ إﻧـ ـ ـﺠ ـ ــﺎزات ،ﺣ ــﺎﻓ ــﻆ اﻟـﺒـﻨــﻚ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻌ ــﺪﻻت ﺟ ـﻴــﺪة ﻟﻤﻌﻴﺎر
ﻛـ ـﻔ ــﺎﻳ ــﺔ رأس اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ﺑ ـﻤ ـﻌــﺪل
 15.3ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻓ ــﻲ 31
ﻣــﺎرس ) 2019ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑ ـ 16.9
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ( ،وﻫﻮ ﻳﺘﺨﻄﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﺗﻄﻠﺒﻪ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص
اﻟـ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﻲ ﻋـﻠــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.
ً
وﺣ ـﻘ ــﻖ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻋ ــﺎﺋ ــﺪا ﻋﻠﻰ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل
ﺑـﻠــﻎ  16.2ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ 1.8 ،ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ ﻓ ــﻲ 31
ﻣـ ــﺎرس  ،2019واﻟ ـ ــﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻦ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪﻻت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
وأدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻬﻢ ﻣــﻦ  9.5ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ
ﻓـ ــﻲ ﻧ ـﻔ ــﺲ اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم
اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻟﻰ  9.9ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،
أوﺿـ ــﺢ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة

اﻟﺒﻨﻚ اﺳﺘﻄﺎع
أن ﻳﺤﺎﻓﻆ
ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ
ووﻻء ﻋﻤﻼﺋﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻤﻀﻒ

ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
اﻟﺠﻬﻮد
ﻟﺘﺒﻨﻲ آﺧﺮ
اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
ﻣﺤﻤﻮد

أﻧﻮر اﻟﻤﻀﻒ
»اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺪ« د .أﻧ ـ ـ ـ ـ ــﻮر ﻋ ـﻠ ــﻲ
اﻟﻤﻀﻒ أن »ﻫــﺬه اﻟﻤﺆﺷﺮات
اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻤ ـﺜــﻞ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ﺟ ـﻴــﺪة
ﻷداء اﻟـﻌــﺎم اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ،وﻣﺎزﻟﻨﺎ
ﻧـ ـﻜـ ـﺜ ــﻒ ﺟ ـ ـﻬـ ــﻮدﻧـ ــﺎ وﻧـ ــﻮاﺻـ ــﻞ
ﻋـﻤـﻠـﻨــﺎ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣﻦ
ﻃـ ـﻤ ــﻮﺣ ــﺎﺗـ ـﻨ ــﺎ ﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻤــﺎﺷــﻰ

ﻣ ــﻊ ﻣـﻜــﺎﻧـﺘـﻨــﺎ اﻟ ــﺮاﺋ ــﺪة ،واﻟـﺘــﻲ
اﻛﺘﺴﺒﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات
ﻧ ـﺠــﺎﺣ ـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ
ﻣ ـﺼ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ ﻻ ﺗـ ـﻀ ــﺎﻫ ــﻰ ﻋـﻠــﻰ
ﻣــﺪار ﻋﻘﻮد ﻋﺪﻳﺪة ﻛﺄﻗﺪم ﺑﻨﻚ
ﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻨﺬ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ
ﻋــﺎم  ،1942ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻄﺎع أن

ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ووﻻء ﻋﻤﻼﺋﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات«.
واﻋ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﻒ أن
ا ﺣ ـﺘ ـﻔــﺎظ ا ﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت
واﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻔــﺎت اﻹﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ ﻣﻦ
وﻛـ ـ ـ ــﺎﻻت اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻴ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺼﺪه ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺠ ــﻮاﺋ ــﺰ اﻟ ـﻤ ــﺮﻣ ــﻮﻗ ــﺔ ﻣــﻦ
ﺟـ ـﻬ ــﺎت ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼــﺔ
ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ أﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك
واﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ،ﻳﻌﺪ
ﻣـ ـ ــﺆﺷـ ـ ــﺮا ﻗ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺎ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻧـ ـﺠ ــﺎح
اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻋـﻤـﻠــﻪ وﺳــﻼﻣــﺔ
أداﺋﻪ.
وأﺷـ ـ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﻀــﻒ إﻟـ ــﻰ دور
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟـ »اﻟﻤﺘﺤﺪ« اﻟﺤﺎﻓﻞ
ﺑــﺎﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗـﺸـﻤــﻞ ﻣ ـﺠ ــﺎﻻت ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ﻓﻲ
ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ

اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،ﻗ ـ ــﺎل اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻨــﻚ
اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ ﻃﺎرق ﻣﺤﻤﻮد:
»ﻧـ ـﺴـ ـﻌ ــﻰ ﺑـ ـﻜ ــﻞ ﻃ ــﺎﻗـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎ إﻟ ــﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت
ً
ﺧ ـ ـ ــﻼل ﻋ ـ ـ ــﺎم  ،«2019ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨ ــﺎ
أن اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ﻳـ ـﻌـ ـﺘ ــﺰم ﻣ ـﻀــﺎﻋ ـﻔــﺔ
ﺟﻬﻮده ﻟﺘﺒﻨﻲ آﺧﺮ اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ
اﻟـﻤـﺼــﺮﻓــﻲ واﻟ ـﺘ ـﺤـ ّـﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ
ﻟﻴﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ رﻳﺎدﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ،
وذﻟـ ـ ــﻚ ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

»اﻟﺒﺘﺮول« ﺗﻘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺴﺪ
ﺷﻮاﻏﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
●

أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

اﺟﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
وﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،أﻣﺲ،
وأﻗ ــﺮ ﻋ ــﺪة ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت ﻟـﺴــﺪ اﻟـﺸــﻮاﻏــﺮ ﻓــﻲ ﺷــﺮﻛــﺎت
ﻧﻔﻄﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﻇﻠﺖ ﺷﺎﻏﺮة اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻘﺐ
ﺗﺮﻗﻴﺎت ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ أﺳﻔﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻦ ﻗﺮارات ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ:
أوﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﻨﺪري ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي )ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺷ ـﻤــﺎل اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ( ،وﺑـ ــﺪر اﻟ ـﻌ ـﻄــﺎر ﻧــﺎﺋـﺒــﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺸﺆون اﻹدارﻳــﺔ ،وﻗﺼﻲ
اﻟﻌﺎﻣﺮ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ
واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﺎدات ﻣﺴﺆوﻟﺔ أﻣﺎم
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﻛـﻤــﺎ ﺗــﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻫـﺸــﺎم اﻟــﺮﻓــﺎﻋــﻲ ﻧﺎﺋﺒﺎ

ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ،وﻣﺤﻤﺪ
ﺳﺎﻟﻢ اﻷﺣﻴﻤﺮ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت
ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻠﻴﺞ.
أﻳﻀﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ وﺿﺤﺔ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻧﺎﺋﺒﺔ
ﻟـﻠــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻓــﻲ ﻣـﺼـﻔــﺎة ﻣـﻴـﻨــﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮول اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟ ــﺪﻋ ـﻴ ــﺞ ﻧــﺎﺋ ـﺒــﺎ ﻟ ـﻠــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻟـﻠـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ
أﻣﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﺗـ ــﻢ ﺗ ـﻌ ـﻴ ـﻴــﻦ وﻟ ـﻴ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻲ ﻧ ــﺎﺋ ـﺒ ــﺎ ﻟـﻠــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﺮول
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻠﻚ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟـ ــﻺدارﻳـ ــﺔ واﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﻜ ـﺸــﺎﻓــﺎت
اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ )ﻛﻮﻓﻴﺒﻚ( ،وﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﻮﺿﻲ
ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت واﻟﻐﺎز.

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
»اﻟﺪوﻟﻲ« ﻳﺮﺑﺢ  6.21ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
ﺑﻠﻐﺖ أرﺑــﺎح ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ  6.21ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،ﺑﻮاﻗﻊ
 6.4ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس  ،2019ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أرﺑﺎﺣﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  7.7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  7.93ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم .2018
وﻋـ ــﺰا اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ أﺳ ـﺒ ــﺎب اﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض اﻷرﺑـ ـ ــﺎح ﺑـﺸـﻜــﻞ رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟــﻰ
اﻻﻧـﺨـﻔــﺎض ﻓــﻲ اﻹﻳ ـ ــﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ وزﻳ ــﺎدة
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺴﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.

ً
»رﻳﻢ« :اﻟﻘﺒﻨﺪي ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﺮة

ً
»اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ« رﺋﻴﺴﺎ
ً
ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ
ﻟـ »ﺻﻜﻮك«
أﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺖ ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ ﺻـ ـﻜ ــﻮك
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﺑ ـ ـﻀـ ــﺔ ﺗـ ـﻌـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ أﺣـ ـﻤ ــﺪ
ا ﻟـﻘــﺮ ﻳـﺸــﻲ ﺑﻤﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻛــﺔ .وﻗــﺎﻟــﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ إن ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ
ً
ﺗ ــﻢ اﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎرا ﻣ ــﻦ اﻷرﺑ ـ ـﻌـ ــﺎء 1
ﻣﺎﻳﻮ اﻟﺠﺎري.

ﻗــﺎﻟــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ رﻳ ــﻢ اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ إﻧ ــﻪ ﺗــﻢ اﺳـﺘـﺒــﺪال ﻋـﻀــﻮﻳــﺔ ﺑــﺪرﻳــﺔ
اﻟﻌﻤﻴﺮة ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون ّ
اﻟﻘﺼﺮ ،ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ
وﻓﺎء اﻟﻘﺒﻨﺪي.

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻻر
واﻟﻴﻮرو
واﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﺳﺘﻘﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر
ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ اﻟ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺎر ،أﻣـ ــﺲ ،ﻋﻨﺪ
ﻣـﺴـﺘــﻮى  0.303دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﻛﻤﺎ
اﺳ ـﺘ ـﻘــﺮ اﻟـ ـﻴ ــﻮرو ﻋ ـﻨــﺪ 0.340
دﻳﻨﺎر.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺑـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻚ اﻟ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ،ﻓﻲ ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﻮﻗ ـﻌ ــﻪ اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ،
إن ﺳ ـ ـﻌـ ــﺮ ﺻ ـ ـ ـ ــﺮف ا ﻟ ـﺠ ـﻨ ـﻴ ــﻪ
اﻹﺳـ ـﺘ ــﺮﻟـ ـﻴـ ـﻨ ــﻲ اﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮ ﻋـﻨــﺪ
ﻣـﺴـﺘــﻮى  0.396دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﻛﻤﺎ
اﺳ ـﺘ ـﻘــﺮ اﻟ ـﻔــﺮﻧــﻚ اﻟـﺴــﻮﻳـﺴــﺮي
ﻋـﻨــﺪ ﻣـﺴـﺘــﻮى  0.298دﻳـﻨــﺎر،
وﺑ ـﻘ ــﻲ اﻟ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎﻧ ــﻲ ﻋـﻨــﺪ
ﻣـﺴـﺘــﻮى  0.002دﻳ ـﻨ ــﺎر دون
ﺗﻐﻴﻴﺮ.

اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻊ ﻧﻤﻮ
اﻹﻧﺘﺎج اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ أﻣﺲ،
ﺗـﺤــﺖ وﻃ ــﺄة إﻧـﺘــﺎج ﻗـﻴــﺎﺳــﻲ ﻣﻦ
اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﻣﻤﺎ أﻓﻀﻰ إﻟﻰ
ﺗﻨﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت.
ﻟـ ـﻜ ــﻦ أﺳـ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ ﻇ ـﻠــﺖ
ﻳ ـﺸــﻮﺑ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺘ ــﻮﺗ ــﺮ ﻣ ــﻊ اﻧ ـﻘ ـﻀــﺎء
اﻹﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـ ـ ــﺎءات اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻨ ـ ــﻮﺣ ـ ــﺔ ﻣ ــﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان،
وﺗ ــﺰاﻳ ــﺪ اﻷزﻣ ـ ــﺔ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﻓـ ـﻨـ ــﺰوﻳـ ــﻼ ،واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮار ﺧـﻔــﺾ
ﻣﻌﺮوض »أوﺑﻚ«.
وﻛ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮد اﻵﺟـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ
ﻟـﺨــﺎم ﺑــﺮﻧــﺖ ﻋﻨﺪ  71.81دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  35ﺳﻨﺘﺎ،
ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻌ ــﺎدل  0.5ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻋﻦ
أﺣﺪث إﻏﻼق ﻟﻬﺎ.
وﻧﺰﻟﺖ ﻋﻘﻮد اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ  27ﺳﻨﺘﺎ
أو  0.4ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ إ ﻟـ ــﻰ 63.33
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﻗـ ـ ــﺎل ﺑ ـﻨ ــﻚ »اﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ.ان.زد« ،إن

»أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟـﺨــﺎم ﺗﺮاﺟﻌﺖ
ﺗ ـ ــﺮاﺟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎ ﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺎدا ﻣ ـ ـ ــﻊ ارﺗ ـ ـﻔ ـ ــﺎع
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺨ ـ ــﺰوﻧ ـ ــﺎت ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ
ﻣﻨﺬ .«2017
وأﺿﺎف »ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻣﻊ دﺧﻮل
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎﻓ ــﻲ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻮﺳــﻢ
ﺻ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﻊ ،ﻣ ـﻤ ــﺎ ﻳــﺆﺟــﺞ
اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎوف ﻣ ــﻦ أن اﻟـﻄـﻠــﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻔﻂ ا ﻟـﺨــﺎم ﺳﻴﻜﻮن ﺿﻌﻴﻔﺎ،
وأن اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺰوﻧ ــﺎت ﺳ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻻرﺗﻔﺎع«.
)روﻳﺘﺮز(

١١
»زﻳﻦ« ﺗﺮﻓﻊ أرﺑﺎﺣﻬﺎ اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ  ٪١٥وﺗﺤﻘﻖ  ٤٧ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ً
دلبلا
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اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺴﺠﻞ ﻧﻤﻮا ﻓﻲ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ ﺑـ  ٪٥٦ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  ٤٠٤ﻣﻼﻳﻴﻦ
ارﺗﻔﺎع اﻷرﺑﺎح
ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
واﻟﻀﺮاﺋﺐ
واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎت ﻟﺘﺒﻠﻎ
 586ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

اﻷداء اﻟﻘﻮي ﻟـ »زﻳﻦ«
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮ...
وﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺮﻓﻊ
ﺣﺠﻢ إﻳﺮادات
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت %118
ﻟﺘﻤﺜﻞ  %37ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ

ﻧﻤﻮ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ »زﻳﻦ«
اﻟﻜﻮﻳﺖ  %11و»زﻳﻦ«
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ %55
و»اﻟﻌﺮاق« %77

»زﻳﻦ« اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗﻮاﺻﻞ إﻃﻼق
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
و»اﻟﺴﻮدان« ﺗﻮاﺻﻞ
ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ

أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ "زﻳ ـ ــﻦ" أﻧـﻬــﺎ
رﻓﻌﺖ أرﺑﺎﺣﻬﺎ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  15ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ
ﻧﺤﻮ  47ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 155ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر( ،ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﻣ ــﻊ  41ﻣـﻠـﻴــﻮن
دﻳ ـﻨ ــﺎر ) 137ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دوﻻر( ﻋﻦ
ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2018وﺑﻠﻐﺖ
ﻓﻠﺴﺎ.
رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ 11
ً
وأوﺿ ـ ـﺤـ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ،ﻓــﻲ
ﺑ ـ ـﻴـ ــﺎن ،أﻧـ ـﻬ ــﺎ رﻓـ ـﻌ ــﺖ إﻳـ ــﺮاداﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ
اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻦ ﻓﺘﺮة اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ
اﻷوﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ  56ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ
ﻟﺘﺴﺠﻞ  404ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر )1.33
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ
إﻳــﺮادات ﺑﻠﻐﺖ  259ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
) 864ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دوﻻر( ﻋ ــﻦ ﻧـﻔــﺲ
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم .2018
وﺑﻴﻨﺖ "زﻳﻦ" اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ وﺗﺪﻳﺮ
 8ﺷﺒﻜﺎت اﺗـﺼــﺎﻻت ﻣﺘﻄﻮرة ﻓﻲ
أﺳﻮاق اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
أن ﺣـ ـﺠ ــﻢ اﻷرﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﺎح ﻗـ ـﺒ ــﻞ ﺧـﺼــﻢ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎت
اﻟـ  EBITDAﺑﻠﻎ  178ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
) 586ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 84
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 281ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(
ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم .2018
وأﻓ ــﺎدت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﻫﺎﻣﺶ
رﺑﺤﻴﺔ اﻟـ  EBITDAﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة
ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  44ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
 32.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
اﻟـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،وارﺗـﻔـﻌــﺖ ﻗﺎﻋﺪة
اﻟﻌﻤﻼء ﺑﻨﺴﺒﺔ  6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺘﺼﻞ
إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  50ﻣﻠﻴﻮن ﻋﻤﻴﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
 31ﻣﺎرس ﻣﻦ ﻋﺎم .2019
وﻛ ـﺸ ـﻔ ــﺖ أن اﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد ﻣ ـﻌ ـﻴــﺎر
ّ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺎر
اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻹﻋ ــﺪاد اﻟـﺘـﻘــﺎرﻳــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
رﻗــﻢ  –16اﻹﻳـﺠــﺎر– ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم
 2019ﺳ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓـ ــﻲ اﻷرﺑ ـ ـ ـ ــﺎح ﻗـﺒــﻞ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎت
ﺑﻤﺒﻠﻎ  19ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) 61ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر( ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺳ ــﺎﻫ ــﻢ أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﻓــﻲ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻘﻴﻤﺔ  1.75ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ) 5.8ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر(.
وأوﺿﺤﺖ أن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﺣ ـﻘ ـﻘــﺖ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﻣــﻦ
اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎﺗﻬﺎ ،إذ ﺳﺠﻠﺖ
إﻳ ــﺮاداﺗـ ـﻬ ــﺎ )ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎء ﺧــﺪﻣــﺎت
اﻟ ــﺮﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻟ ـﻘ ـﺼ ـﻴ ــﺮة وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت
اﻟﻘﻴﻤﺔاﻟﻤﻀﺎﻓﺔ( ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 118ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وذﻟــﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋــﺎم  ،2018وﻫﻮ
ﻣﺎ ﻣﺜﻞ  37ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.
وﺗــﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ "زﻳـ ــﻦ" اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ ﺿﻤﻦ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "زﻳــﻦ" ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ
ﻣﻤﺎ
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋــﺎم ّ ،2018
ّأدى إﻟــﻰ إﻳ ــﺮادات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 559ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر و 255ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻓ ــﻲ اﻷرﺑـ ـ ــﺎح ﻗ ـﺒــﻞ اﻟ ـﻔــﻮاﺋــﺪ
واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎت ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم .2019
وﻗ ـ ـ ــﺎل رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ إدارة
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ زﻳــﻦ أﺣـﻤــﺪ اﻟﻄﺎﺣﻮس
ﻓ ــﻲ ﺗـ ّﻌـﻠـﻴـﻘــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ ﻫ ــﺬه اﻟـﻨـﺘــﺎﺋــﺞ:
"ﺗﺤﻘﻘﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺬﻫﻠﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ
اﻷول ﻣ ــﻦ ﻋـ ــﺎم  2019ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﺗــﺮﻛـﻴــﺰ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة واﻹدارة
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ـ ّـﻮل اﻟ ــﺮﻗ ـﻤ ــﻲ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺷ ـﻬــﺪت
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت
اﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻜ ــﺔ واﻷﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎف اﻟ ـﺒ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ،
واﺳﺘﻌﺪاد ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ.

»ﺑﻴﺘﻚ -ﺗﻜﺎﻓﻞ« :ﻋﺮوض
وﺧﺼﻮﻣﺎت ﺑﻤﻌﺮض »اﻟﻘﺎﺋﻢ«

ﺟﻨﺎح »ﺑﻴﺘﻚ -ﺗﻜﺎﻓﻞ« ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض
ﺷﺎرﻛﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺘﻚ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ )ﺑﻴﺘﻚ -ﺗﻜﺎﻓﻞ( ﻓﻲ ﻣﻌﺮض
"اﻟﻘﺎﺋﻢ" ،اﻟﺬي ﺟﺮى ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻤﺪة
ﻳﻮﻣﻴﻦ ) 28و 29أﺑــﺮﻳــﻞ( ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻣﻌﺮض اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم".
وﺿ ــﻢ اﻟـﻤـﻌــﺮض ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﺠﺎﻻت ،وﻗﺪﻣﺖ "ﺑﻴﺘﻚ -ﺗﻜﺎﻓﻞ "ﻋﺮوﺿﺎ ﻣﻤﻴﺰة ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻤﻌﺮض ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺮوض ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ
"اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻠﻴﺞ" ،وﺳﺤﻮﺑﺎت وﺧﺼﻮﻣﺎت وﻫﺪاﻳﺎ ﻣﻤﻴﺰة
ﻟﺰوار ﺟﻨﺎﺣﻬﺎ.
وﺗﻤﻴﺰت "ﺑﻴﺘﻚ -ﺗﻜﺎﻓﻞ" ﺑــﺈ ﺟــﺮاء ﺳﺤﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴﻔﺮ
ﻟﻠﺤﻀﻮر ،ﻣﺎ زاد ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻗﺒﺎل واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎم ﻓﺮﻳﻖ "ﺑﻴﺘﻚ-
ﺗﻜﺎﻓﻞ" ﺑـﻌــﺮض ﺧــﺪﻣــﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎﻻت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﺞ ،وﻣﺎ ﺗﻨﻔﺮد ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺎت وﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻌﻤﻼء ،ﺿﻤﻦ
ﺧﻄﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف أﻣﺎﻛﻦ وﺟﻮدﻫﻢ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ورؤﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ "ﺑﻴﺘﻚ -ﺗﻜﺎﻓﻞ" ،ودورﻫﺎ اﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ وإﺿﺎﻓﺎﺗﻬﺎ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﻬﻤﺔ.

ﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرات إﻟﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ
ﻣـﺼــﺎدر اﻟــﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎم اﻷول
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻼء".
وأﻛ ـ ــﺪ اﻟ ـﻄ ــﺎﺣ ــﻮس "ﺳـﻨـﺴـﺘـﻤـ ّـﺮ
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدرات ﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎءة
اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ،واﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺚ ﻋ ــﻦ ﻓــﺮص
ﻣﺮﺑﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ دﻓﻊ اﻷﻋﻤﺎل إﻟﻰ
اﻷﻣﺎم وزﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ".
وأوﺿـ ـ ــﺢ "إن ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة
ﻳـﻌـﻤــﻞ ﺑـﺸـﻜــﻞ وﺛ ـﻴ ــﻖ ﻣ ــﻊ اﻹدارة
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬﻳ ــﺔ ﻟـ ــﺪﻓـ ــﻊ ﻋ ـﺠ ـﻠ ــﺔ ﻧ ـﻤــﻮ
اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل ،واﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺰ ﻋـﻠــﻰ ﺑــﺮاﻣــﺞ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﺗﻨﻮﻳﻊ
ﻣـ ـﺼ ــﺎدر اﻟ ــﺪﺧ ــﻞ ،وﻓـ ــﻖ اﻷﻫ ـ ــﺪاف
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ".
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻓ ــﻲ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ "زﻳ ـ ــﻦ" ﺑ ــﺪر ﻧــﺎﺻــﺮ
اﻟـ ـﺨ ــﺮاﻓ ــﻲ" :ﺳ ـﺠ ـﻠ ــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
ﻧﺴﺐ ﻧﻤﻮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة،
وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻌﺎﻧﺎة
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاﻗﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ،
واﻷوﺿــﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ،
واﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﺒــﺎت اﻟـ ـﺤ ــﺎدة ﻓ ــﻲ أﺳ ـﻌــﺎر
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼت".
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺮاﻓـ ـ ــﻲ "ﻧ ـ ـﻈـ ــﺮا
ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻻﺗـﺼــﺎﻻت واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻌﺒﺔ ،أﺻﺒﺤﺖ ﻓﺮق اﻹدارة ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ
ﺟـﻬــﻮدﻫــﺎ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟــﺮﻗـﻤـﻨــﺔ،
وذﻟــﻚ ﺑﺪﻋﻢ ﻣــﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﻗﺪ
ّأدى ذﻟــﻚ إﻟــﻰ ﻧﻤﻮ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ و ﻧـﺘــﺎ ﺋــﺞ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ أﺑﺮزﻫﺎ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺴــﻦ اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ اﻟــﺮﺑ ـﺤ ـﻴــﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
وﻻﺳـ ّـﻴ ـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ
ّ
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺮاق واﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ".
وذﻛــﺮ أن اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟـﺤــﺎدة ﻓﻲ
أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻌـﻤــﻼت )ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻓﻲ
اﻟـ ـﺴ ــﻮدان ،ﺣـﻴــﺚ ﺗــﺮاﺟ ـﻌــﺖ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺣ ــﺎد ،واﻧﺨﻔﻀﺖ
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  48ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ
ﻣــﻊ ﻣـﺘــﻮﺳــﻂ  24.9ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  ،(2018ﻛﻠﻔﺖ
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ  59ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻳﺮادات27 ،
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷرﺑﺎح
ﻗـﺒــﻞ ﺧـﺼــﻢ اﻟ ـﻀــﺮاﺋــﺐ واﻟ ـﻔــﻮاﺋــﺪ
واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎت
اﻟـ  ،EBITDAﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﻠﻔﺖ اﻷرﺑﺎح
اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ  10ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر.

وأﻓ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟ ـ ـﺨـ ــﺮاﻓـ ــﻲ ﺑ ـﻘ ــﻮﻟ ــﻪ "إن
اﻟـﻤـﺒــﺎدرات واﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑـﻬــﺎ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗــﻮﺟـﻬــﺎﺗـﻬــﺎ
اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﺆﺧـ ــﺮا ﺑـﻨـﺸــﺮ
اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟــﺮﻗ ـﻤ ـﻴــﺔ ،أﺳ ـﻔ ــﺮت ﻋﻦ
ﺗﻘﺪم ﻗﻮي ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺳﻮاﻗﻬﺎ،
وﻫـ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﺗ ـﺘــﺮﺟ ـﻤــﻪ ﻧ ـﺴ ــﺐ اﻟـﻨـﻤــﻮ
اﻹﻳ ـﺠــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى ﺣﺠﻢ
اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ واﻷرﺑﺎح".
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أن "اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ
ّ
ﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ زﻳ ــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻛﺎن أﺳﺎﺳﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﻟﺸﺮﻛﺔ زﻳﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ّ
ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﺎﺟﺢ
اﻟـﺘـﺤـ ّـﻮل واﻟ ـﺘ ـﻐـ ّـﻴــﺮات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﻴ ــﺪة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﺔ اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
إﻟ ــﻰ اﻟــﺮﺑ ـﺤ ـﻴــﺔ .ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺆﺳــﻒ أن
ّ
اﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض ﻗـﻴـﻤــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻠــﺔ اﻟـ ــﺬي ﻻ
ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ﺗ ـﺠ ـﻨ ـﺒــﻪ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮدان ﻻ
ﻳـ ــﺰال ﻳــﺆﺛــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﻧـﺘــﺎﺋـﺠـﻨــﺎ ،وﻣــﻊ
ذﻟﻚ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺜﻖ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ــﺬات ﻛ ـﻤــﺎ ﺷ ـﻬــﺪﻧــﺎ ﻓ ــﻲ اﻵوﻧ ــﺔ
اﻷﺧﻴﺮة ﻟﺪى ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ".
وﻟ ـﻔ ــﺖ إﻟـ ــﻰ أن "أﺣ ـ ــﺪ اﻷرﻛ ـ ــﺎن
ّ
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺔ ﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ زﻳ ــﻦ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة–  –Sight4ﻫﻮ
ﻣﺒﻨﻲ ﻋـﻠــﻰ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻻﺗ ـﺼــﺎﻻت
اﻟ ـﺘــﻲ ﻧ ـﻘــﻮم ﺑ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ،
وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﻧﻮاﺻﻞ رﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻮل
اﻟــﺮﻗ ـﻤــﻲ اﻟ ـﺘــﻲ ﺑــﺪأﻧــﺎﻫــﺎ ﻗـﺒــﻞ ﻋــﺪة
ﺳـﻨــﻮات ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ اﻟـﻌــﺎﺋــﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ
أﻃﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ّ
ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺗﺴﻴﻴﻞ
أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻌﻤﻼء .ﻛﻤﺎ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣـﺒــﺎدرات اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
) (B2Bواﻟ ـﻤ ــﺪن اﻟــﺬﻛ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻨـ ّـﻔــﺬة
ﻓ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت ﻧ ـﻤ ـ ّـﻮﻫ ــﺎ،
وﺳﻨﻮاﺻﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠــﻮﺑــﺔ ،واﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر اﻟ ـﻤ ــﻮارد
ﻟــﻼﺳـﺘـﻔــﺎدة ﺑﺸﻜﻞ أﻛـﺒــﺮ ﻣــﻦ ﻫــﺬه
اﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺎﻻت اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤــﺮﺑ ـﺤــﺔ
واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ".
وأوﺿﺢ أن "ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺗــﻮﺟــﺪ ﻓــﻲ ﺑﻴﺌﺎت ﻋﻤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ أﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮق
اﻷوﺳ ــﻂ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻨﻮع
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪﻳـ ــﺎت اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،واﻻﺧﺘﻼف اﻟﻨﺴﺒﻲ
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻀﺞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ،
وﻟــﺬﻟــﻚ ﻓﻨﺤﻦ ﻣـﻠـﺘــﺰﻣــﻮن ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ ﻓــﻲ ﻧﺸﺮ أﺳﻠﻮب
اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﺎة اﻟـ ــﺬﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ ،واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎدة
ﻣ ــﻦ اﻟـﺒـﻨـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻄــﻮرة
ﻟﺸﺒﻜﺎﺗﻨﺎ ،واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
أﺣﺪث اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت".
وﺑ ـﻴــﻦ أن اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻧﺠﺤﺖ
ﻓﻲ إﻃﻼق ﺣﻠﻮل ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة
ﻟـﺘـﻤـﻜـﻴــﻦ اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤــﻮل

ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻷردن
ﻳﺸﻬﺪ ﺳ ــﻮق ﻗـﻄــﺎع اﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻻت ﻓــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧ ـﻴــﺔ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﺟﺪا ،وﺳﺠﻠﺖ أرﺑﺎﺣﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎت اﻟـ EBITDA
 56ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  48ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2018وﺣﻘﻘﺖ أرﺑﺎﺣﺎ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ 18
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،أدى اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺠﻴﻞ
اﻟﺮاﺑﻊ إﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﺣﺠﻢ إﻳﺮادات اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2018وﻫﻲ ﺗﻤﺜﻞ  40ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات.

»زﻳــﻦ« ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

اﻟﻄﺎﺣﻮس

اﻟــﺮﻗ ـﻤــﻲ ،ﻣـﺴـﺘـﻔـﻴــﺪة ﻓ ــﻲ ذﻟ ــﻚ ﻣﻦ
ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻋﻠﻰ
ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺠﻴﻠﻴﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ،
وﻣﻦ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ،
وﻫ ـ ــﻲ اﻵن ﺗ ـﻌ ـﻜ ــﻒ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗـﺒـﻨــﻲ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت
ﺷ ـﺒ ـﻜــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ )،(5G
وإﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء ،واﻟﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ،
واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،ﺑﻬﺪف إﻃﻼق
ﻛ ــﺎﻣ ــﻞ إﻣ ـﻜــﺎﻧــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ
اﻟﺮﻗﻤﻲ.
وﺗﺎﺑﻊ "وﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ،
ﺗﺒﻨﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﺟﻬﺎت ﺑﺮﻣﺠﺔ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ
دﺧ ـﻠــﺖ ﻓــﻲ ﺷ ــﺮاﻛ ــﺎت ﻣــﻊ ﻛـﻴــﺎﻧــﺎت
وﻣـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت ﻣ ــﺮﻣ ــﻮﻗ ــﺔ ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺎ
ﻣـﺜــﻞ  ،Apigateوﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺟــﻮﺟــﻞ
اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ،ﺑـﻬــﺪف دﻓ ــﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ
ﻧﺤﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﻤﻼء،
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺤﻔﻈﺘﻬﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ".

»زﻳﻦ« اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗ ــﻮاﺻ ــﻞ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ زﻳـ ــﻦ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
رﻳــﺎدﺗـﻬــﺎ ﻟـﻠـﺴــﻮق اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ اﻟــﺬي
ﻳﺸﻬﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ﻣﺜﻴﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻼء
 2.6ﻣﻠﻴﻮن ﻋﻤﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
 31ﻣﺎرس  ،2019وﺑﻠﻐﺖ اﻹﻳﺮادات
اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ  82ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر )271
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
وﺳـﺠـﻠــﺖ ﻏــﺎﻟـﺒـﻴــﺔ اﻟ ـﻤــﺆﺷــﺮات

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻧﺴﺐ
ﻧ ـﻤ ــﻮ ﺧ ـ ــﻼل ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة ،ﺣـﻴــﺚ
رﻓﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أرﺑﺎﺣﻬﺎ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  11ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻋ ــﻦ ﻫ ــﺬه
اﻟﻔﺘﺮة ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  21ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ) 70ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ أرﺑــﺎﺣــﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻢ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎت
اﻟـ  EBITDAﺑﻘﻴﻤﺔ  32ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
) 105ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر( ﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع
ﺑﻠﻐﺖ  21ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻔﺲ
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم .2018

»زﻳﻦ« اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ــﺮﻏ ـ ــﻢ ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺔ
اﻟ ـﺸ ــﺪﻳ ــﺪة ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻮق اﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻻت
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻮدي ،ﻓ ـﻘ ــﺪ أدى اﻟ ـﺘ ـﺤ ـ ّـﻮل
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ زﻳﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أرﺑﺎﺣﺎ
ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
ﻣ ــﻊ ﻧ ـﻤــﻮ اﻹﻳـ ـ ـ ــﺮادات ﻋ ـﻠــﻰ أﺳ ــﺎس
ﻓﺼﻠﻲ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ
ﻋﺎم ّ ،2019
ﺳﺠﻠﺖ زﻳﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
إﻳ ـ ـ ــﺮادات ﺑـﻠـﻐــﺖ  2.1ﻣـﻠـﻴــﺎر رﻳ ــﺎل
ﺳـ ـﻌ ــﻮدي ) 559ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دوﻻر(،
ﺑ ــﺰﻳ ــﺎدة  24ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻋ ــﻦ ﻧﻔﺲ
اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة ﻣ ــﻦ ﻋ ــﺎم  .2018ارﺗـﻔـﻌــﺖ
اﻷرﺑ ـ ــﺎح ﻣ ــﺎ ﻗ ـﺒــﻞ ﺧ ـﺼــﻢ اﻟ ـﻔــﻮاﺋــﺪ
واﻟـ ـ ـﻀ ـ ــﺮاﺋ ـ ــﺐ واﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﻼﻛ ـ ــﺎت
) (EBITDAﺑﻨﺴﺒﺔ  67ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ

اﻟﻨﻤﻮ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﺤﻮل
واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة

اﻟﺨﺮاﻓﻲ

ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  955ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﺳ ـ ـﻌـ ــﻮدي ) 255ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دوﻻر(
ﻣـ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﻣـ ــﻊ  571ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن رﻳـ ــﺎل
ﺳﻌﻮدي ) 152ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻓﻲ
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم .2018
ﻛ ـﻤــﺎ أن ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ اﻷرﺑـ ـ ــﺎح ﻗﺒﻞ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎت
ﻋــﻦ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻟـﻌــﺎم  2019ﺑﻠﻎ
ﻧﺤﻮ  46ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ وﺻﻞ
ﺻ ــﺎﻓ ــﻲ اﻟ ــﺮﺑ ــﺢ ﻟ ـﻠــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣﻦ
ﻋــﺎم  2019إﻟــﻰ  129ﻣﻠﻴﻮن رﻳــﺎل
ﺳﻌﻮدي ) 34ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(؛ وﻫﻮ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ
ﻳﻤﺜﻞ ّ
ﻣﺎ ّ
ً
ﺑﺎﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ  77ﻣﻠﻴﻮن
رﻳــﺎل ﺳﻌﻮدي ) 21ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(
ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2018إذ
ﺗـﻤـ ّـﺜــﻞ إﻳ ـ ــﺮادات اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت  44ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات.

»زﻳﻦ« اﻟﻌﺮاق
ﺳ ـﺠ ـﻠــﺖ اﻟـ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ زﻳﻦ اﻟﻌﺮاق ﻧﺴﺐ
ﻧﻤﻮ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ
ﻓ ــﻲ ﻗ ــﺎﻋ ــﺪة اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء ،وﻋ ــﺎﺋ ــﺪات
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،واﻛﺘﺴﺎب ﻗﺎﻋﺪة واﺳﻌﺔ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت ،وﻣــﻊ ﺗﺤﺴﻦ
ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺮاﻗﻲ
رﻓ ـﻌــﺖ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻗ ــﺎﻋ ــﺪة ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  10ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ
ﻧﺤﻮ  16ﻣﻠﻴﻮن ﻋﻤﻴﻞ )أﻛﺒﺮ ﺣﺼﺔ
ﻋﻤﻼء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ( ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ 31
ﻣﺎرس ﻣﻦ ﻋﺎم .2019

اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان
ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ زﻳﻦ
اﻟﺴﻮدان ﻧﺴﺐ ﻧﻤﻮ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ )ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ(،
ﺣﻴﺚ ﺗﻮاﺻﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻼء ،وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ.
ورﻓﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ
 50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  3.1ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﺔ
ﺳﻮداﻧﻲ ) 66ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  2.1ﻣﻠﻴﺎر
ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2018ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻌﺖ أرﺑﺎﺣﻬﺎ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻧﻤﻮ ﻗﻮﻳﺔ

ﺑﻠﻐﺖ  67ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  509ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ ) 11ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 305
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ورﻓﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
واﻟ ـﻀــﺮاﺋــﺐ واﻻﺳـﺘـﻬــﻼﻛــﺎت اﻟـ ـ  EBITDAﺑﻨﺴﺒﺔ
 54ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﺘﺼﻞ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ  1.2ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ
ﺳﻮداﻧﻲ ) 26ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  802ﻣﻠﻴﻮن
ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم .2018

وﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ إﻳ ــﺮاداﺗـ ـﻬ ــﺎ اﻟـﻔـﺼـﻠـﻴــﺔ
ﻧﺤﻮ  262ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﻛﻤﺎ رﻓﻌﺖ
زﻳــﻦ اﻟـﻌــﺮاق أرﺑــﺎﺣـﻬــﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻢ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎت
اﻟ ـ  EBITDAﺑﻨﺴﺒﺔ  13ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻟ ـﺘ ـﺼــﻞ إﻟ ـ ــﻰ ﻧ ـﺤ ــﻮ  109ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ
دوﻻر ،ﻣـ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﻣـ ــﻊ  96ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن
دوﻻر ،ورﻓﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎﺣﻬﺎ
اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻋــﻦ ﻫــﺬه اﻟـﻔـﺘــﺮة ﻟﺘﺼﻞ
إﻟ ـ ــﻰ ﻧ ـﺤ ــﻮ  14.2ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دوﻻر،
ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ  8ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ دوﻻر ﻋﻦ
ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم .2018
وﺗﻮاﺻﻞ "زﻳﻦ" اﻟﻌﺮاق ﺧﻄﻄﻬﺎ
وﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى
ﺧــﺪﻣــﺎﺗ ـﻬــﺎ ،واﻟ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻊ ﻓ ــﻲ ﻗـﻄــﺎع
اﻷﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل ،ﺑـ ـﺘـ ـﻨ ــﻮﻳ ــﻊ ﻋ ــﺮوﺿـ ـﻬ ــﺎ
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ واﻟ ـﺘ ـﺴ ــﻮﻳ ـﻘ ـﻴ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺼـ ــﻮت واﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت،
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻓــﺈن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮز ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.

»زﻳﻦ« اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺳﺠﻠﺖ "زﻳﻦ" اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أرﺑﺎﺣﺎ
ﺻــﺎﻓـﻴــﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋــﻦ ﻓـﺘــﺮة اﻟــﺮﺑــﻊ
اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻐﺖ  55ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ  5ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر،
وﺟــﺎء ﻫــﺬا اﻷداء ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﻔﻀﻞ
ﻗــﺪرﺗـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻮاﻛـﺒــﺔ اﻟـﺘـﻄــﻮرات
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ،وﻣﻮاﺻﻠﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻄﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺒﻜﺔ
وﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰﻫــﺎ ﺑ ـﻘــﺎﻋــﺪة واﺳ ـﻌ ــﺔ ﻣﻦ
اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺎت واﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟــﺮﻗـﻤـﻴــﺔ
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة.
ورﻏ ـ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣـﺴـﺘــﻮى
اﻷرﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺎح اﻟـ ـﺼ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ ﺧـ ـ ــﻼل ﻫ ــﺬه
اﻟﻔﺘﺮة ،ﻓﺈن إﻳﺮادات اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺄﺛﺮت
ﺑـﺘـﺤــﺪﻳــﺎت اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ اﻟ ـﺸــﺪﻳــﺪة،
إذ ﺑـﻠـﻐــﺖ  41ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دوﻻر ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻌﺖ اﻷرﺑــﺎح ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻢ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎت
اﻟ ـ  EBITDAﺑﻨﺴﺒﺔ  48ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  15ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  10ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ﻋﻦ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣــﻦ ﻋــﺎم ،2018
وﺑـﻠــﻎ ﻫــﺎﻣــﺶ اﻟـ ـ  EBITDA 35ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.
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اﻟﺴﻌﺪ» :اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت« أﻓﻀﻞ ًﺷﺮﻛﺔ ...ﻣﻨﺤﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ  ٪٥٠ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻘﺮ ﺗﻮزﻳﻊ  ٪١٢ﻧﻘﺪا و ٪٥أﺳﻬﻢ ﻣﻨﺤﺔ ﻋﻦ ٢٠١٨
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
●
ّ
● اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻏﺘﻨﺎم اﻟﻔﺮص وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل رﺋـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺲ ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﻮﻋـ ــﺔ
اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ،
ﺳﻌﺪ اﻟﺴﻌﺪ ،إن اﻟﺸﺮﻛﺔ راﺳﺨﺔ
وﺛ ــﺎﺑـ ـﺘ ــﺔ وﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮة وﺗ ـﻤ ـﻀــﻲ
ﺑـ ـﻨـ ـﺠ ــﺎح ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ﺑـ ـﻌ ــﺪ آﺧـ ـ ــﺮ ﻣـﻨــﺬ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ.
وﻗــﺎل اﻟﺴﻌﺪ ﺧــﻼل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ردا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺴﺎرات
ا ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎ ﻫ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﻦ إن ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮ ﻋ ــﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أﻓﻀﻞ ﺷﺮﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،ﻗﺎﺋﻼ إن ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ
ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ وﻗﺖ أن وزﻋﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ  50ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ،اﺳﺘﻔﺎد ﺑﺸﻜﻞ
ﻛـﺒـﻴــﺮ ،ﺣـﻴــﺚ إن ﻗـﻴـﻤــﺔ اﻟـﻤـﺒــﺎﻧــﻲ
ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ ﺗ ـ ـﺴـ ــﺎوي ﺗ ـﻘ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺎ ﻧـﺤــﻮ
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻗﻴﻤﺔ
ﻣﺎ وزﻋﺘﻪ »اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت« ﻓﻘﻂ ﻣﻦ

 ٪٦٠ﻣﺴﺎﻫﻤﻮن ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮون
ّ
أ ﻛــﺪ اﻟﺴﻌﺪ أن ﻧﺤﻮ  60ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ و ﻣــﻼ ك
ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺎﺑ ـﻀ ــﺔ ﺛ ــﺎﺑ ـﺘ ــﻮن وﻻ
ﻳﺘﻐﻴﺮون ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ ،وﻫﻲ ﻣﻴﺰة وأﻓﻀﻠﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ
ﺛﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ.

ﺳﻬﻢ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺗﻌﺎدل  500ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،ﻟﻮ اﻋﺘﺒﺮﻧﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
 20ﻋﺎﻣﺎ ،ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ أﺧﺬ
ﺳﻨﻮﻳﺎ  200ﻓﻠﺲ.
وﻋــﻦ اﻟـﺘـﺨــﺎرﺟــﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ذﻛﺮ اﻟﺴﻌﺪ أن »اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت« ﺗﻬﺘﻢ
ﺑـﻤــﺎ ﻳــﺄﺗـﻴـﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻋ ــﺮوض ﻟـﺸــﺮاء
أي اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ ،وﺗﺘﺨﺬ
اﻟ ـﻘــﺮار إن ﻛــﺎن اﻟﺴﻌﺮ واﻟـﻌــﺮض
ﻣﻨﺎﺳﺒﻴﻦ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﺗــﺮاﻗــﺐ ﻓﻲ
ﻧ ـﻔــﺲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟ ـﻔ ــﺮص اﻟـﻤـﺘــﺎﺣــﺔ
وﺗﻨﺘﻘﻲ أﻓﻀﻠﻬﺎ.
وﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻳ ـ ـﺨـ ــﺺ اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎد
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ ،ﻗـ ـ ــﺎل إﻧـ ـ ــﻪ »ﻣ ـﺘ ـﻔ ــﺎﺋ ــﻞ
ﺑــﺎﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﺔ ،وﻧـﺘـﻠـﻤــﺲ
ﺟــﺪﻳــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﻓ ــﻲ ﻧﻔﺾ
اﻟـﻐـﺒــﺎر ،وﻫـﻨــﺎك ﺻــﺮف ﻣﻠﺤﻮظ
ﻋﻠﻰ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ ووﺗ ـﻴــﺮة أﺳــﺮع،
إﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﻰ أن ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك ﺣ ـﺠــﻢ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺿﺨﻤﺔ ﻳﺘﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﺜﻞ
ﺟﺴﺮ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل«،
ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن ﻫ ـﻨ ــﺎك »ﺣ ـﻠ ـﺤ ـﻠــﺔ« ﻓﻲ
اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي ،وﻧﺘﻄﻠﻊ
ﻟﻸﻓﻀﻞ.
وردا ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺳ ـ ـ ـ ــﺆال ﻗ ـ ـ ـ ــﺎل :ﻻ
ﺗ ــﻮﺳـ ـﻌ ــﺎت ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﻓ ـ ــﻲ ﻗ ـﻄ ــﺎع
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ــﺮوﻛ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎوﻳـ ــﺎت ،اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ
ﻟﺪﻳﻬﺎ اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع،
وﻧـﻜـﺘـﻔــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

ﺑﻬﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر .وﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋــﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ  ،2018أن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ا ﻟـﺼـﻨــﺎ ﻋــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺑﻌﻴﺪة اﻟﻤﺪى ﻫﻴﺄت ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺪرة
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻏﺘﻨﺎم اﻟﻔﺮص
اﻟــﻮاﻋــﺪة ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟ ـﺘ ــﻲ واﺟ ـﻬ ـﺘ ـﻬ ــﺎ واﻟ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻣـﻨــﻪ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وأﺷﺎر اﻟﺴﻌﺪ اﻟﻰ أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﺣـﻘـﻘــﺖ
أرﺑﺎﺣﺎ ﺗﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ  20ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ﻟﻌﺎم  ،2018ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ أﻣﻠﻪ
وﺗﻄﻠﻌﻪ ﻷن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
أﻓـ ـﻀ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ
اﻷداء واﻹﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮادات واﻷرﺑ ـ ـ ـ ــﺎح
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

ً
ﺳﻌﺪ اﻟﺴﻌﺪ ﻣﺘﺮﺋﺴﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺨﻠﻒ(

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

أﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ واﻟﻌﺎﺋﺪ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻮدﻳﻌﺔ

اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت  ٣٠ﻣﺎﻳﻮ

اﻧﺘﺨﺒﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟـﺜــﻼث اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺿــﻢ ﻛــﻼ ﻣــﻦ ﺳﻌﺪ
اﻟﺴﻌﺪ ،وﺣﺴﺎم اﻟﺨﺮاﻓﻲ ،وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﺑﻴﻌﺔ،
وﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺪﻻﻟﻲ ،وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮاﺷﺪ ،وﻋﻠﻲ
ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ،وﻣﺤﻤﺪ اﻟـﻌـﺼـﻔــﻮر ،وﻣـﻬــﺎ اﻟﻐﻨﻴﻢ،
وﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اي إم ﻓﻴﻮﺗﺸﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

ذﻛ ـ ــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﺪ أن أﺣ ـ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻫ ـﻤ ـﻴــﻦ اﺷـ ـﺘ ــﺮى ﺳـﻬــﻢ
"اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ" ﻋﻨﺪ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ
ﻋﻠﻴﻪ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﺑﻜﺜﻴﺮ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أو
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ.

واﻓﻘﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﺑﻮاﻗﻊ  12ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻧﻘﺪا و 5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﻨﺤﺔ .وﺳﻴﻜﻮن
ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ ﺣـ ـﻴ ــﺎزة اﻟ ـﺴ ـﻬــﻢ  15اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎري ،وﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ ﺗ ــﺪاوﻟ ــﻪ دون
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق  16ﻣﻨﻪ ،وﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق  20ﻣﻨﻪ • .ﺳﻴﻜﻮن
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  30اﻟﺠﺎري • .ﺳﻴﺘﻢ إﺻﺪار أﺳﻬﻢ
ﻣﻨﺤﺔ ﻛﻤﻴﺘﻬﺎ  67.992ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻛﺄﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.

»ﺳﻔﻦ« ٨١٦ :ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ٣٠٥ ...ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ً
ً
● ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أﻗﺮت ﺗﻮزﻳﻊ  ٪٣٠ﻧﻘﺪا ﻋﻦ  ● ٢٠١٨اﻟﺨﺮاﻓﻲ :ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ  ١٩١ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ إﻳﺮادات ﻓﻲ ٢٠١٩
●

ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

ﺗﻮﻗﻊ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ
وﺑـﻨــﺎء اﻟﺴﻔﻦ ﻋــﺪﻧــﺎن اﻟﺨﺮاﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳ ــﺮادات ﺗﺒﻠﻎ  191ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻌﺎم  ،2019ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺬل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻞ
اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﻌﺪات اﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ زﻳﺎدة
اﻻﺿﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  13.9ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وأﺿــﺎف اﻟﺨﺮاﻓﻲ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ أﻣــﺎم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﺑﻨﺼﺎب  69ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺳﻮق اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ  ،2018اذ زادت اﻻﻳﺮادات ﻣﻦ  170.27ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻋﺎم  2017اﻟﻰ  181.42ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻓﻲ  ،2018ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺮﺑﺢ
ﻣﻦ  17.74ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ  2017اﻟﻰ  18.03ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻓﻲ  ،2018ﻛﻤﺎ
اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ ﻣﻦ  5.92ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
اﻟﻰ  4.96ﻣﻼﻳﻴﻦ.
وﺑﻴﻦ أن ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻌﺎم  2018ﺑﻠﻎ  9.6ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﺑﻤﺎ
ﻳﻌﺎدل  53.5ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﺑﺰﻳﺎدة  57ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم
 2017ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺑﻠﻐﺖ  6.1ﻣﻼﻳﻴﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﺑﺮﺑﺤﻴﺔ  33.67ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ،
وﺑﻠﻐﺖ اﻻﺿﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ  2018ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ
 18.72ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻠﻐﺖ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ) 2018ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻻﻫــﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ (
 69.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وذﻛــﺮ أن اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻠﻐﺖ  816ﻣﻠﻴﻮن

ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﺑﺠﻬﺪ  kv 11ﻟﻠﻤﻀﺨﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻐﻤﻮرة ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ  4و 5ﻓﻲ ﺟﻨﻮب وﺷــﺮق اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻘﻴﻤﺔ  12.78ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
)ﺗــﺮﺳ ـﻴــﺔ( ،ﻋ ــﻼوة ﻋـﻠــﻰ ﻋـﻘــﺪ أﻋ ـﻤــﺎل ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ ﻧـﻈــﺎم ﺗﺤﻜﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  FGCﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺼﺒﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻮى اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﺗﻘﻄﻴﺮ
اﻟﻤﻴﺎه ﺑﻘﻴﻤﺔ  6.9ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻘﺪ ﺧﺪﻣﺎت دﻋﻢ ﻟﻮرش اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻘﻴﻤﺔ  36.15ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ،ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ اﻋﻤﺎل
اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ وﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻤﻌﺪات ووﺻﻼت اﻟﻤﻮاﺳﻴﺮ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻀﻮاﻏﻂ اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺼﻔﺎة
اﻟﺠﺪﻳﺪة )اﻟﺰور ( ﺑﻘﻴﻤﺔ  4.1ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.
وﻟ ـﻔ ــﺖ اﻟـ ــﻰ أن ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ ﻟ ــﻼﻧـ ـﺸ ــﺎءات واﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﺔ
واﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ  -ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﺳﻌﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  -ﺣﺰﻣﺔ  - 1اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  5.04ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.
واﺷ ــﺎر اﻟــﻰ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻳﺒﺬل ﺟـﻬــﻮدا اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
أﻓﻀﻞ رﺑﺤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﺎري ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ اﻳﺠﺎﺑﺎ وﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ اﻷﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
دﻳﻨﺎر ،ﻣﻨﻬﺎ أﻋﻤﺎل ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺒﻠﻎ  305ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،وﻣﻦ أﻫﻢ
ﺟﺎر ﺗﺮﺳﻴﺘﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم 2018
اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺑﺮاﻣﻬﺎ أو ٍ
وﺑﺪاﻳﺔ  ،2019ﺗﻨﻈﻴﻒ وﻓﺤﺺ ﻣﺎﺋﻲ ﻟﺨﻄﻮط اﻻﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺒﺮﻳﺔ ﺑﻘﻄﺮ
 20ﺑﻮﺻﺔ واﻻﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻘﻄﺮ  36ﺑﻮﺻﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  3.47ﻣﻼﻳﻴﻦ

دﻳﻨﺎر )ﺗﺮﺳﻴﺔ ( ،وﻋﻘﺪ اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻻﻧﺎﺑﻴﺐ
و«اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ« وأﺟﻬﺰة اﻟﻘﻴﺎس ﻟﻠﺤﺰﻣﺔ رﻗﻢ  k37- 2اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻤﺼﻔﺎة اﻟﺠﺪﻳﺪة )اﻟﺰور ( وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪ  6.7ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺨﺮاﻓﻲ ﺑﺄن اﻟﻌﻘﻮد ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ اﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎت ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

» «KIBﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮة »اﻟﻀﻐﻂ
اﻟﻨﻔﺴﻲ وﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺴﺪ«

ً
»ﻧﺴﺘﻠﻪ ﻛﻮﻳﺖ« راﻋﻴﺎ
ﻟﻤﻌﺮض اﻟﻐﺬاء اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ

ﺷ ــﺎرك ﺑـﻨــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ) ،(KIBأﺧ ـﻴ ــﺮا ،ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺴﺪرة
ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺴﺮﻃﺎن ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﻀﻐﻂ
اﻟﻨﻔﺴﻲ وﺗــﺄﺛـﻴــﺮه ﻋﻠﻰ اﻟـﺠـﺴــﺪ« ،ﻓــﻲ إﻃــﺎر اﻟﺸﺮاﻛﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
وﺟــﺎء ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫــﺬه اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة ﺿﻤﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺴﺮﻃﺎن،
ﺣـﻴــﺚ ﻗ ــﺎم ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ د .ﻛــﺎﻣــﻞ اﻟ ـﻔ ــﺮاج ،اﻟ ــﺬي ﺳﻠﻂ
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﻓﻲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻼج ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻃﺎن.
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،ﺻـ ـ ﱠـﺮح ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ أول وﺣـ ــﺪة اﻻﺗ ـﺼ ــﺎل
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ،ﻧﻮاف ﻧﺎﺟﻴﺎ ،ﺑﺄن »ﻣﺸﺎرﻛﺘﻨﺎ
ﻓﻲ ﻫــﺬه اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ إﻳﻤﺎﻧﻨﺎ ﺑﺄن
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻪ دور ﻣﺤﻮري ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺴﺮﻃﺎن ﻟﻠﻌﻼج ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺸﻔﺎء ،ﻟﻬﺬا
ﻧﺤﺮص داﺋـﻤــﺎ ﻋﻠﻰ دﻋــﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺴﺪرة
ا ﻟـﻬــﺎد ﻓــﺔ إ ﻟــﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺸﺠﻴﻊ ذوﻳﻬﻢ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺼﺤﺘﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ورﻓﻊ
ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﻌﻼج وﺧﻼﻟﻪ ،ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ«.

ﺗﺸﺎرك ﺷﺮﻛﺔ »ﻧﺴﺘﻠﻪ ﻛﻮﻳﺖ«
ﻛ ــﺮاع ﻟﻤﻌﺮض اﻟ ـﻐــﺬاء واﻷواﻧ ــﻲ
اﻟــﺮﻣـﻀــﺎﻧــﻲ ،اﻟ ــﺬي ﺗﻘﻴﻤﻪ ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻣــﻦ 24
أﺑﺮﻳﻞ ﺣﺘﻰ  5ﻣﺎﻳﻮ اﻟﺠﺎري ،ﻋﻠﻰ
أرض اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻤﺸﺮف،
ﺻﺎﻟﺔ  ،4وﺳﻂ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺣﺸﺪ ﻣﻦ
ﺷــﺮﻛــﺎت ﻗـﻄــﺎع اﻟ ـﻤــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ.
ﺑ ـﻬــﺬا اﻟ ـﺼ ــﺪد ،ﺻ ــﺮح اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ
اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ »ﻧ ـﺴ ـﺘ ـﻠــﻪ ﻛــﻮﻳــﺖ«
ﻛ ــﺮﻳ ــﻢ ﺷ ــﻮﻣ ــﺎن» :ان ﻣـﺸــﺎرﻛـﺘـﻨــﺎ
ﻫـ ــﺬه ﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﺿ ـﻤــﻦ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺤــﺪث
اﻟﻤﻤﻴﺰ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ،
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻤﻌﺮض ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﻓﺮﺻﺔ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺬاﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ واﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﻼﻛـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
اﻟ ــﺮﻣ ـﻀ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﺴ ــﻮق ﺗـﺤــﺖ
ﺳـﻘــﻒ واﺣـ ــﺪ« .واﻛ ــﺪ ﺷــﻮﻣــﺎن أن
»اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻨﺎ ﻫﻮ إﺑﺮاز
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﺑــﺎﺳـﺘـﻌــﺮاض ﺟــﻮدة
اﻷﺻ ـﻨ ــﺎف اﻟـﻤـﻘــﺪﻣــﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﺮﻳـ ــﻢ ،واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﺘ ـﻄ ــﺎﺑ ــﻖ ﻣــﻊ
ﺳـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻤـﺜـﻠــﺔ ﻓﻲ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ ،ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻣﻨﺎ اﻷﻓﺮاد واﻟﻌﺎﺋﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺒﺦ
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ
وﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﻦ
ﻃﺎوﻟﺔ اﻹﻓﻄﺎر«.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف ان ﺗـ ــﺎرﻳـ ــﺦ ﺷــﺮﻛــﺔ
ﻧﺴﺘﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ا ﻟـﻌــﺮ ﻳــﻖ ﻳﻤﺘﺪ
 150ﺳـﻨــﺔ ،وﺗـﺘــﻮاﻓــﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ
ﻓـ ــﻲ  189دوﻟ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﻻﻓـ ـﺘ ــﺎ اﻟـ ـ ــﻰ أن
ﺗﻮاﺟﺪ »ﻧﺴﺘﻠﻪ ﻛﻮﻳﺖ« ﻳﻌﻮد اﻟﻰ
 25ﻋﺎﻣﺎ ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻣﻨﺘﺠﺎت
»ﻧ ـﺴ ـﺘ ـﻠ ــﻪ« ﻣ ـﺘ ــﻮﻓ ــﺮة ﻓ ــﻲ أﺳـ ــﻮاق
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ أﺑﻌﺪ.
وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻔﺨﺮ
ﺑ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ ﻋ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺠـ ــﻮدة
وأﺻﻨﺎﻓﻬﺎ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة
ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق ،ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﻛﺴﺐ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ
ان »ﻧﺴﺘﻠﻪ« ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ
ﻣﻌﺎرض دوﻟﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة.

وأﻛﺪ ﻧﺎﺟﻴﺎ أن » «KIBﻳﺤﺮص داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓ ــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻬــﻢ وﺗ ـﻤــﺲ ﺟﻤﻴﻊ
ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺘﻮﻋﻮي ،وﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﻟﻠﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻦ
اﻷﻣ ــﺮاض ،ﻳﺄﺗﻲ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣــﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﺮاﺳﺨﺔ
ﻟـﻠـﻨـﻬــﻮض ﺑـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﺎﺗــﻪ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ وواﺟ ـﺒــﺎﺗــﻪ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ُﻳﺬﻛﺮ أن ﺳﺠﻞ » «KIBﻳﺤﻔﻞ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻤﺒﺎدرات
اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ وﺗﺮﻋﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻮﺛﻴﻖ اﻟﺼﻠﺔ
ﺑﺤﻴﺎة ﺟﻤﻴﻊ أﻓ ــﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻣــﻦ ﺧﻼل
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻳﻨﻈﻢ دورة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب
ﻋ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪت ﻓـ ـ ــﻲ ﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﻚ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ دورة ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال ﺗﺤﺖ
ﻋ ـﻨــﻮان »ﻏ ـﺴــﻞ اﻷﻣ ـ ــﻮال وﺗـﻤــﻮﻳــﻞ
اﻹرﻫﺎب«.
وﺟـ ــﺎءت اﻟ ـ ــﺪورة ﺗـﻤــﺎﺷـﻴــﺎ ﻣﻊ
ﺟـﻬــﻮد اﻟﺒﻨﻚ ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮﻋﻲ
ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ
ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﻮد اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺬوﻟ ــﺔ ﻟـﺘـﺠـﻔـﻴــﻒ
ﻣ ـ ـﻨـ ــﺎﺑـ ــﻊ اﻻرﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎب واﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺘﺎح
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺣﻀﺮﻫﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻴﺎدي
اﻟﺒﻨﻚ واﻟـﻘـﻴــﺎدة اﻟﻮﺳﻄﻰ وﻋــﺪد
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ.
ودأب اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﻲ ﻋﻠﻰ

ﻋﻘﺪ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟ ــﺪورات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ
ﺷــﺄﻧـﻬــﺎ ﺧـﻠــﻖ ﺑـﻴـﺌــﺔ ﻋـﻤــﻞ ﺗــﻮاﻛــﺐ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺠ ــﺪات اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓــﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﺋ ـ ـﻤـ ــﻮن ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟـﺒـﻨــﻚ أن اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﺣــﺪى

اﻛﺜﺮ اﻟــﺪول اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ
اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﻳ ـﻴــﺲ اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ
ﺑﻐﺴﻞ اﻻﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻرﻫﺎب،
ﻣـﺴـﺘـﻌـﻴـﻨــﺔ ﺑـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟـﺘــﺪاﺑـﻴــﺮ
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻔـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ،وارﺗ ـ ـﻔـ ــﺎع
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﺨﻄﻮرة ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ.

وواﻓـﻘــﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻛــﻞ ﺑﻨﻮد ﺟــﺪول
أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ،وأﻫﻤﻬﺎ :ﺗﻮزﻳﻊ ارﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻮاﻗﻊ  30ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ 5.4
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻋﻦ واﻗﻊ أداء ﻋﺎم  ،2018وﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ
اﻻدارة ﺑﻘﻴﻤﺔ  110آﻻف دﻳـﻨــﺎر ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗــﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻌﺪم اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﺎ.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻛﺮﻳﻢ ﺷﻮﻣﺎن

وأﻓـ ـ ـ ــﺎد ﺑ ـ ــﺄن »اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣ ـﺜ ــﻞ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎرض ﺗـﻤـﻜـﻨـﻨــﺎ
ﻣ ــﻦ ﻋـ ــﺮض ﺳـﻠـﺴـﻠــﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺮوﻓـ ــﺔ ،واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺮﻳـ ــﻒ ﺑ ـﻤــﺎ
ﺗﻄﺮﺣﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ وﻏ ـﻴ ــﺮه ﻣ ــﻦ اﻷﺳـ ــﻮاق،
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺔ دوﻣﺎ«.
وﻋ ـ ــﻦ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪادات اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ
ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﻂ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻌ ـ ــﺎت ﻓ ــﻲ
رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻗـ ــﺎل ﺷـ ــﻮﻣـ ــﺎن» :ﻟــﺪﻳ ـﻨــﺎ
ﻋ ـ ــﺮوض ﻣـﺨـﺼـﺼــﺔ وﺣ ـﺼــﺮﻳــﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ ،ﺑﻤﺎ
ﻳﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﻣﻮاﺋﺪ إﻓﻄﺎر وﺳﺤﻮر
ﺻﺤﻴﺔ وﺷﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺟﻲ وﻧﻴﺪو
واﻟ ـﺤ ـﻠ ــﻮﻳ ــﺎت ورﻗـ ــﺎﺋـ ــﻖ اﻟ ـﻔ ـﻄــﻮر
وﻏﻴﺮﻫﺎ«.
وأﺿـ ــﺎف» :إن ﻧـﺠــﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﺪﻋﻮم ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ اﻟﺮاﺳﺦ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻨﺎ اﻟﻜﺮام
ﻓــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ« ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن »ﻫـﻨــﺎك
ﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺔ داﺋ ـ ـﻤـ ــﺔ ،وﻫ ـ ــﺬا ﻳــﺆﻣــﻦ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ـﻠــﻚ ﺧ ـ ـﻴ ـ ــﺎرات ﻋ ــﺪﻳ ــﺪة
ﻣ ـ ــﻦ ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ
ﻧ ــﺮﻛ ــﺰ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻟــﺬﻳــﺬة وﺻـﺤـﻴــﺔ أﻛﺜﺮ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ،وﺧﺪﻣﺎت ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﺟ ـﻤ ـﻴ ـﻌ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﺴ ـﻴــﻦ ﺟ ــﻮدة
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺻﺤﻲ
أﻛﺜﺮ«.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

دلبلا
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ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ و»اﻷول« ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ  ٪١.٤ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺗﺘﺠﺎوز  ٢١ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر واﻟﻤﺼﺎرف ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ
ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﻠﻮﻧﺖ
ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ
ﺗﻌﺎﻣﻼت أﻣﺲ

أﻗﻔﻠﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻷﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ،إذ رﺑﺢ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ
 1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل  61.21ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  5694.96ﻧﻘﻄﺔ ،وﺳﻂ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 21.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  84.2ﻣﻠﻴﻮن ﺳـﻬــﻢ ،ﻧـﻔــﺬت ﻣــﻦ ﺧﻼل
 5666ﺻﻔﻘﺔ.
وارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.36
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻫﻲ  82ﻧﻘﻄﺔ ،ﻣﻘﻔﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 6125.81ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  18.9ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ 43.1
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،ﻧﻔﺬت ﻋﺒﺮ  3838ﺻﻔﻘﺔ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻧﻤﺎ ﻣﺆﺷﺮ اﻟـﺴــﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.38ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺴﺎوي  18.45ﻧﻘﻄﺔ ،ﻣﻘﻔﻼ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  4866.32ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 2.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺑـﻠـﻐــﺖ  41ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﺳ ـﻬــﻢ ﻧ ـﻔ ــﺬت ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
 1828ﺻﻔﻘﺔ.

ارﺗﺪاد ﺟﻴﺪ
ﺳﺠﻠﺖ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك

ارﺗ ـ ـ ــﺪادا ﺟ ـﻴــﺪا ﻣ ــﻦ ﺣـﻴــﺚ اﻻﺳـ ـﻌ ــﺎر وﻛــﺬﻟــﻚ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،ﻟﺘﺪﻋﻢ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻻول اﻟﻘﺎﺋﺪ
اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ ﻓــﻲ ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ــﻰ اﻋﻠﻰ
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻟــﻪ ﺧــﻼل أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺗـﺠــﺎوزت 1.3
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﺳ ـﻬ ــﻢ ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك
اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺑﻴﺘﻚ واﻟﺨﻠﻴﺞ وﺑــﺮﻗــﺎن ﺗﺴﺠﻞ
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺗﻔﻮق  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﻬﻤﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ وﻫﻴﻮﻣﻦ ﺳﻮﻓﺖ
اﻟﻠﺬﻳﻦ ارﺗﻔﻌﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻴﻀﻔﺎ
إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ اﻛـﺒــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﺴــﻮق اﻻول،
وﺑﺪﻋﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻤﺖ اﻟﻰ اﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﻻﺳﺒﻮع ،واﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣﻦ 20
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ﺑ ـﻴــﻊ ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﺳ ـﻬــﻢ
اﻟﺼﻐﻴﺮة دون  50ﻓﻠﺴﺎ ،واﻟـﺘــﻲ ﺗﺼﺪرت
اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮق ،وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﻋـﻠــﻰ ﺑﻌﺾ
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ذات اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،وﻟﻢ ُ
ﻳﻨﺞ ﻣﻦ
ﻫﺬه اﻟﺘﺮاﺟﻌﺎت واﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﺳﻮى ﺳﻬﻤﻲ
أﻋﻴﺎن واﻣﺘﻴﺎز ،وأﺿــﺎف اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻧـﺴـﺒــﺔ ﻗــﺮﻳـﺒــﺔ ﻣ ــﻦ  0.4ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ
اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺧﻀﺮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ
اﻟﺜﻼﺛﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ،

إذ ﺗﺠﺎوزت ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻮى  20ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر.
ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ،ﺳﺎد اﻟﻠﻮن اﻻﺧﻀﺮ ﻣﺆﺷﺮات
ﻣﻌﻈﻢ أﺳﻮاق دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
وﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺆﺷﺮ اﻟـﺴــﻮق اﻻول ﻓــﻲ ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻮق اﻟﻘﻄﺮي اﻟﺬي ﺣﻘﻖ
 0.7ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،وارﺗ ـﻔ ــﻊ ﺳــﻮﻗــﺎ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ
ودﺑﻲ ﻛﺬﻟﻚ ،وﻛﺎن اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮي
أﺑﻮﻇﺒﻲ وﻣﺴﻘﻂ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺤﺪودة ،وﻛﺎن ذﻟﻚ
ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﺳﻚ اﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻮى 70
دوﻻرا ،إذ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ دﺧــﻮل ﻓﺮض
ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻻﻳﺮاﻧﻲ واﻧﺘﻬﺎء
ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﻠﺪول اﻟﺜﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮردة
ﻣ ــﻦ إﻳ ـ ــﺮان اﻣـ ــﺲ ،ﺟـ ــﺎءت ﺗ ـ ــﺪاوﻻت اﺳ ـﻌــﺎر
اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ وﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ
ﺗـﻐـﻴــﺮات واﺿ ـﺤــﺔ ﻣـﻤــﺎ دﻋ ــﻢ أداء اﻻﺳ ــﻮاق
وﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﻄﻠﻖ
ﺗ ــﺪاوﻻت ﺷﻬﺮ رﻣـﻀــﺎن اﻟـﻤـﺒــﺎرك ﻓــﻲ ﺛﺎﻧﻲ
ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

ﺗﻌﺎﻣﻼت أﻣﺲ ،إذ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺴﻌﺔ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫــﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑ ـ  116.4ﻧﻘﻄﺔ،
وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑـ  16.9ﻧﻘﻄﺔ ،وﺑﻨﻮك ﺑـ 14.8
ﻧﻘﻄﺔ ،وﻋﻘﺎر ﺑـ  13.5ﻧﻘﻄﺔ ،واﺗﺼﺎﻻت ﺑـ 11.1
ﻧﻘﻄﺔ ،وﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ  10.7ﻧﻘﺎط،
واﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺑـ  10.5ﻧﻘﺎط ،وﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑـ 9
ﻧﻘﺎط ،وﺳﻠﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ  5ﻧﻘﺎط ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮا ﻗﻄﺎﻋﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺑـ  37.1ﻧﻘﻄﺔ ،وﻣــﻮاد اﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑـ  4.1ﻧﻘﺎط،
واﺳﺘﻘﺮ ﻣﺆﺷﺮا ﻗﻄﺎﻋﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﺑﻘﻴﺎ دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗﺼﺪر ﺳﻬﻢ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ اﻻﻛﺜﺮ
ﻗﻴﻤﺔ ،إذ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﺪاوﻻﺗﻪ  3.6ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻼه ﺳﻬﻢ
وﻃﻨﻲ ﺑـﺘــﺪاول  3ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳـﻨــﺎر وﺑﺎرﺗﻔﺎع
ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻬﻢ اﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ
ﺑ ـﺘــﺪاول  2.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ،وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.79ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎء راﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ »ﺧﻠﻴﺞ ب«
ﺑﺘﺪاول  1.9ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮا دون
ﺗﻐﻴﺮ ،وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ زﻳﻦ ﺑﺘﺪاول  1.6ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

١٣

اﻗﺘﺼﺎد

»أﺳﻤﻨﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ« :زودﻧﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻜﻤﻴﺎت ﻟﺠﺴﺮ ﺟﺎﺑﺮ
ﺻـ ـ ـ ـ ﱠـﺮح ﻋـ ـﻠ ــﻲ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻨـ ــﺪري،
ﻣـ ـ ــﺪ ﻳـ ـ ــﺮ إدارة ا ﻟـ ـﺘـ ـﺴ ــﻮ ﻳ ــﻖ
واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺑﺸﺮﻛﺔ أﺳﻤﻨﺖ
ا ﻟ ـﻜــﻮ ﻳــﺖ )ش.م.ك.ع( ،ﺑــﺄ ﻧــﻪ
ﺗــﻢ ﺗــﺰو ﻳــﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎﻫ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ إﻧـ ـ ـﺠ ـ ــﺎز
ﻣﺸﺮوع ﺟﺴﺮ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ
)اﻟــﻮﺻـﻠــﺔ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﺔ -وﺻﻠﺔ
اﻟـ ــﺪوﺣـ ــﺔ( ،ﺑـﺠـﻤـﻴــﻊ ﻛـﻤـﻴــﺎت
اﻷﺳـﻤـﻨــﺖ وﻣ ــﺎدة اﻟ ـ ـ GGBS
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺼـ ـﻨ ــﻊ
ا ﻟـﺸــﺮ ﻛــﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻌﻴﺒﺔ
اﻟ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻗـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﻫـ ــﺬا
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻨﻮﻋﻲ واﻟﺤﻴﻮي
اﻟﻜﺒﻴﺮ.
وأ ﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن »أ ﺳـ ـﻤـ ـﻨ ــﺖ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ« ﻗــﺎﻣــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﺪى
اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻋــﺎ ﻣــﺎ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋــﺎم ،1968
ﺑ ــﺪور ﻛـﺒـﻴــﺮ وﻣـﻬــﻢ ﻓــﻲ دﻋــﻢ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وﺗﺄﻣﻴﻦ
اﺣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺟ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳـ ــﻊ

ﻋﻠﻲ اﻟﻜﻨﺪري

اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻜـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ
واﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒــﻼد
ﻣﻦ ﻣــﺎدة اﻷﺳﻤﻨﺖ ﺑﺠﻤﻴﻊ
أﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.

ﺗﻠﻮﻧﺖ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑــﺎﻟـﻠــﻮن اﻻﺧـﻀــﺮ ﻓﻲ

»ﻛﻤﻴﻔﻚ« ﺗﻮاﺻﻞ اﺳﺘﻬﺪاف اﻷﺻﻮل ذات اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ
زﻏﻠﻮل ٢٠١٨ :ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﻤﺎ ﻋﺰز أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ
●

ﺳﻨﺪ اﻟﺸﻤﺮي

ﻗــﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ )ﻛﻤﻴﻔﻚ( ،ﻫﺸﺎم زﻏﻠﻮل ،إن
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﻧﻬﺠﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﺎﺳﺘﻬﺪاف
اﻷﺻــﻮل ذات اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ واﻷرﺑــﺎح اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
وإﻳﺠﺎد ﻓﺮص ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺤﻘﻖ أﻫﺪاف اﻟﻌﻤﻼء.
ﺣ ــﺪﻳ ــﺚ زﻏـ ـﻠ ــﻮل ﺟ ـ ــﺎء ﺧ ـ ــﻼل اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت أﻣﺲ ﺑﺤﻀﻮر ﻧﺴﺒﺘﻪ  83ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﺣﻴﺚ أﻛﺪ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ
ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻷﺻــﻮل ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ،
وﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ أداء اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ وﺗـﻘـﻠـﻴــﺺ أﻋـﺒــﺎء
اﻟـﻔــﻮاﺋــﺪ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ،وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮا ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح.
وأوﺿﺢ أن »ﻛﻤﻴﻔﻚ« أﻋﻠﻨﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ أرﺑﺎح ﺻﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  2018ﺑﻌﺪ  4ﺳ ـﻨــﻮات ﻣــﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻷداء اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ،إذ إن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ

ﺑﻠﻎ  192أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎرة ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ 588
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم .2017
ّ
وﺑﻴﻦ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻔﻀﺖ ﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ  3.6ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  2.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ  2.8ﻣﻠﻴﻮن،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﺎم  2018ﺗﻜﻮﻳﻦ أي ﻣﺨﺼﺼﺎت
ﺑﺎرزة ﻟﻠﻘﺮوض أو ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل ،ﻣﻤﺎ
ﻋﺰز أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وأﻓ ــﺎد ﺑــﺄن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟــﻮﺳــﺎﻃــﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﻫﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻣﻔﻴﻚ( ،وﻗﺪ اﻧﺨﻔﺾ إﺟﻤﺎﻟﻲ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻰ  309ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم  2018ﻣﻦ  349ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ﻓﻲ .2017
وأﺷﺎر زﻏﻠﻮل اﻟﻰ أن اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪاول
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻗﺪ أﺛــﺮ ﻋﻠﻰ دﺧــﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ
ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ إﻳﺮادات اﻟﻌﻤﻮﻻت
إﻟــﻰ  330أﻟــﻒ دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ  547أﻟﻔﺎ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟــﻰ أﻧﻪ

ﺧــﻼل ذﻟــﻚ اﺳﺘﻤﺮت إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﺠﺬب ﻣﻨﺘﺠﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة
وﻋ ـﻤــﻼء ﻣــﻦ أﺻ ـﺤــﺎب اﻟ ـﻤ ــﻼءة اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ ،ﻣﻊ
اﻟ ـﺤــﺮص ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘـﻨــﻮع ﺑـﻴــﻦ ﺗـ ــﺪاوﻻت ﺑـﻴــﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ واﻷﻓﺮاد.
وﺗﺎﺑﻊ أن »ﻣﻔﻴﻚ« ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻹدارة اﻷواﻣﺮ وﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺪاول ﻓﻲ
أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ .OTC
وأﻛ ـ ــﺪ أن »ﻛ ـﻤ ـﻴ ـﻔــﻚ« ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺰ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ
ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ
واﻟﻤﺮﺗﻘﺒﻴﻦ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إدارة ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻟﻸﺻﻮل واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ »اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ«

١٤
اﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻤﺎﺟﺪ :ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
دلبلا

•
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أﻛﺪ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ أن » «FINTECHأﻛﺒﺮ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
ﻗﺎل اﻟﻤﺎﺟﺪ إﻧﻪ »ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺿﺨﻬﺎ
ﻣﻦ رؤوس أﻣﻮال ﺷﺮﻛﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺳﻨﺠﺪ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺘﺼﺪر
اﻟﻤﺸﻬﺪ ﺑﺤﺠﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻠﻎ
 ٣١.٦ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

أﻛ ــﺪ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة
اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي ﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﺑ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺎن
ﻋـ ــﺎدل ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﻮﻫــﺎب اﻟ ـﻤــﺎﺟــﺪ ،أن أﺣــﺪ
أﻛﺒﺮ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،FINTECHﻫــﻮ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ،وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة
ﺧﺪﻣﺎت وإدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ً
اﻟ ـﻘ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ ،ﻓ ـﻀ ــﻼ ﻋ ــﻦ ﺿـ ـ ــﺮورة ﺗﺒﻨﻲ
ﺛـﻘــﺎﻓــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ إدارة اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل ،ﻣﺎ
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻬﺎرات ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺼﻌﺪ،
وﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر ﻓ ــﻲ اﻟـﻌـﻨـﺼــﺮ
ً
ً
اﻟـ ـﺒـ ـﺸ ــﺮي ﺗ ــﺄﻫـ ـﻴ ــﻼ وﺗ ــﺪرﻳـ ـﺒ ــﺎ ورﻓـ ـﻌ ــﺎ
ﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻬﺎراﺗﻪ.
ﺟ ــﺎء ذﻟ ــﻚ ﺧ ــﻼل ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟـﻤــﺎﺟــﺪ،
اﻟـ ــﺬي ﻳـ ــﺮأس اﻳ ـﻀ ــﺎ اﺗ ـﺤ ــﺎد ﻣ ـﺼــﺎرف
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎل
ﻣﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻷﻋﻤﺎل ،واﻟﺬي
اﻧ ـﻄ ـﻠ ـﻘ ــﺖ اﻋـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻪ أﻣ ـ ــﺲ ﻓـ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺮوت
ﺑ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ وﺣ ـ ـﻀـ ــﻮر رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزراء
اﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﺎﻧــﻲ ﺳ ـﻌــﺪ اﻟ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮي ،ورﺋ ـﻴــﺲ
اﻟﻮزراء اﻟﻤﺼﺮي ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺟ ــﺪ أن اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮات
ً
ً
اﻻﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة ﺷـ ـﻬ ــﺪت ﻧ ـ ـﻤـ ــﻮا ﻫـ ــﺎﺋـ ــﻼ ﻓــﻲ
 FINTECHواﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻨ ـﻄــﻮي ﻋ ـﻠــﻰ ﻛــﻢ

ﻫــﺎﺋــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻔ ــﺮص اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ ،إذ
ارﺗ ـﻔ ــﻊ إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات ﻓﻴﻬﺎ
ﻣــﻦ  9ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرات دوﻻر ﻓــﻲ  2012إﻟــﻰ
ﻣﺎ ﻳﻘﺪر ﺑﻘﺮاﺑﺔ  120ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ .2018
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن »ﻧـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎح ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ
ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء ،واﺑ ـﺘ ـﻌ ــﺎدﻫ ــﺎ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﺎذج
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺒﻨﻮك ،ﻣﻊ ﻣﻨﺢ اﻟﻌﻤﻼء ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻤﻄﻮرة
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺳﻬﻠﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﻣﻦ ﺧﻼل
ّ
ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل وﻏﻴﺮﻫﺎ«.
وﻗﺎل إﻧﻪ »ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻢ ﺿ ـﺨ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ رؤوس أﻣـ ــﻮال
ﺷــﺮﻛــﺎت اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﺣ ــﻮل اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﺳﻨﺠﺪ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺗﺘﺼﺪر اﻟﻤﺸﻬﺪ ﺑﺤﺠﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺑﻠﻎ  31.6ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑـ  5.4ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ،وأوروﺑﺎ
 4.4ﻣـﻠـﻴــﺎرات دوﻻر ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻀﺎء ل
اﻟــﺮﻗــﻢ ﻓــﻲ اﻟ ـﺸــﺮق اﻷوﺳـ ــﻂ ﻟﻴﺒﻠﻎ 45
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻘﻂ«.

وﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟ ــﺪول اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ،أوﺿــﺢ
اﻟﻤﺎﺟﺪ ،أن ﻫــﺬه اﻟ ــﺪول ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻹرادة
وﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ إ ﻃــﺎر
ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋـﻤــﺎل واﻟـﻘــﺪرة
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ــﻮﺻ ــﻮل إﻟ ــﻰ اﻷﺳـ ــﻮاق واﻟــﺪﻋــﻢ
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﻲ ودﻋـ ــﻢ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑـﻴــﺔ
واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل.
وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺎﺟﺪ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك
أن ﺗـ ـﻘ ــﻮم ﺑـ ــﺈﻋـ ــﺎدة ﺗ ــﺮﺗ ـﻴ ــﺐ أﻣ ــﻮرﻫـ ـ ـ ــﺎ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ ،وأن ﺗﺨﺮج
ﻋــﻦ اﻟـﻤــﺄﻟــﻮف ﺧ ــﺎرج إﻃ ــﺎر اﻹﺟ ــﺮاءات
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ وﺿﻌﻬــﺎ
ﻓــﻲ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ اﻟ ــﻰ ان اﻟ ـﻀــﺮورة
اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻬــﺎ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻫﻲ اﻹﻗﺮار
ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺗﻄﻠﻌــﺎت ا ﻟـﻌـﻤــﻼء،
وذ ﻟــﻚ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠــﺎت
ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺮع وأﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ.

ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﺑﻮﺑﻴﺎن«
وﺣﻮل ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻹﻃـ ــﺎر ،ﻗ ــﺎل اﻟـﻤــﺎﺟــﺪ ان »اﻟـﺒـﻨــﻚ ﺧﻄﺎ

اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮات اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻤــﺔ ﻓــﻲ
ﻫ ــﺬا اﻹﻃـ ــﺎر ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﻋـ ــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ
ﺑﻌﺾ إدارات ،وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻨﻚ ،وآﻟﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻫﺬه
اﻟﺘﻄﻮرات ﻣﻊ اﺳﺘﺤﺪاث إدارة ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎم ،رﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة
اﺻ ــﻼ أو ﻟــﻢ ﺗـﻜــﻦ ﺑــﺎﻟـﺤـﺠــﻢ اﻟ ــﺬي ﻫﻲ
ﻋﻠﻴﻪ اﻵن ،وﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ أﻧﺸﺄﻧﺎ
ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻹﺑﺪاع INNOVATION
.«CENTER
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف »ﻟ ـ ـ ــﻢ ﺗ ـﻨ ـﻄ ـﻠ ــﻖ رﺣ ـﻠ ـﺘ ـﻨـ ـ ـ ــﺎ
اﻟــﺮﻗـﻤـﻴــﺔ أو رﺣـﻠــﺔ اﻻﺑـﺘـﻜــﺎر ﻣــﻦ ﻧﻘﻄﺔ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻌﻤﻼء وراﺣﺘﻬﻢ واﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﻢ
وﺗﻠﺒﻲ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ« ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ان »اﻟﺒﻨﻚ
ﻳ ــﺆﻣ ــﻦ ﺑ ـ ــﺄن ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻟﺬا ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ
ان اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون واﻟ ـﺘ ـﻜــﺎﻣــﻞ ﺑـﻴـﻨـﻬــﺎ وﺑـﻴــﻦ
اﻟﺒﻨﻮك أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻣﻌﻬﺎ ،ﻟﺬا ﻓﻘﺪ أﺑﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن
ً
ً
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ«.
وذﻛـ ـ ــﺮ أن »اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ُﻳ ـ ـﺸـ ــﺎرك ﺑـﺸـﻜــﻞ
ّ
ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

»أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل« ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎع
ﻟﺠﻨﺔ رؤﺳﺎء ﻫﻴﺌﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟـ ١٨
ﺷﺎرك وﻓﺪ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل،
أﻣـ ـ ــﺲ ،ﻓ ــﻲ ﻓ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎت اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع
اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ رؤﺳﺎء ﻫﻴﺌﺎت
أﺳـ ــﻮاق اﻟ ـﻤــﺎل )أو ﻣــﻦ ﻳـﻌــﺎدﻟـﻬــﻢ(
ﻓــﻲ دول ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻟــﺪول
اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ ،اﻟـﻤـﻨـﻌـﻘــﺪ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﻘﻂ.
وﺗــﺮأس وﻓﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ أ .د أﺣﻤﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﻠﺤﻢ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـﻤـﻔــﻮﺿـﻴــﻦ -اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي،
وذﻟـ ـ ــﻚ ﺑ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻣـﺜـﻨــﻰ
اﻟـﺼــﺎﻟــﺢ رﺋـﻴــﺲ ﻗـﻄــﺎع اﻷﺳ ــﻮاق،
وﻣ ــﺆﻳ ــﺪ اﻟ ـﺸ ـﺨ ــﺺ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﻣـﻜـﺘــﺐ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ -اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ،وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣــﺪﻳــﺮ ﻣـﻜـﺘــﺐ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ،
وﺑـ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر ﺧ ـﻠ ـﻴ ـﻔ ــﺔ ﺑـ ــﻦ ﺳـﻌـﻴــﺪ
اﻟ ـﻌ ـﺒــﺮي اﻷﻣ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ
ﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﺎون ﻟـ ـﻠـ ـﺸ ــﺆون
اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟ ــﺪى
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻣ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ـﻴــﻦ ﻋـ ــﻦ اﻷﻣ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ،
ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ رؤﺳـ ـ ــﺎء ﻫـﻴـﺌــﺎت
أﺳـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﻤ ــﺎل ﻓ ــﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون )أو ﻣﻦ ﻳﻌﺎدﻟﻬﻢ( ﻟﺪى ﻛﻞ
اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء.
وﺗﻤﺜﻠﺖ ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ وﻓــﻖ
اﻵﺗ ــﻲ :د .ﻋﺒﻴﺪ ﺳـﻴــﻒ اﻟــﺰﻋــﺎﺑــﻲ–
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي -ﻫﻴﺌﺔ اﻷوراق

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة ،وﻳ ــﻮﺳ ــﻒ
ﺑــﻦ ﺣـﻤــﺪ اﻟـﺒـﻠـﻴـﻬــﺪ -ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻴﺒﻲ-
اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي -ﻫـﻴـﺌــﺔ ﻗﻄﺮ
ﻟ ــﻸﺳ ــﻮاق اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،وﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﺑﻦ
ﺳـﻌـﻴــﺪ اﻟ ـﻌ ـﺒــﺮي– ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻮق
اﻟ ـﻤــﺎل ﻓــﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋ ـﻤــﺎن ﻟﻘﻄﺎع
ﺳ ـ ـ ــﻮق اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل ،وﻋـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ
إﺑــﺮاﻫ ـﻴــﻢ آل ﺳـﻌــﺪ– ﻣــﺪﻳــﺮة إدارة
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -ﻣﺼﺮف
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي.
واﺳ ـﺘ ـﻬ ــﻞ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ ﺑ ــﻦ ﺳــﺎﻟــﻢ
اﻟ ـﺴــﺎﻟ ـﻤــﻲ– اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻮق اﻟـﻤــﺎل ﻓﻲ
ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋ ـﻤــﺎن ،ر ﺋ ـﻴــﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ
ﺑ ـﻜ ـﻠ ـﻤــﺔ اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎﺣ ـﻴ ــﺔ رﺣ ـ ــﺐ ﻓـﻴـﻬــﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ،وﻛــﺬﻟــﻚ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل ﻓﻲ
دول اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺎﻹﻧﺠﺎزات
واﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻮرات اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﺸ ـﻬ ــﺪﻫ ــﺎ
اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺎت ﻓ ـ ــﻲ ﺳ ـﺒ ـﻴ ــﻞ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ
اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،وا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﺪ
ﺧﻄﻮة ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺘﻘﺎرب أﺑﻨﺎء دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون وﺗﻌﺰز اﻟﺮواﺑﻂ.
وأﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻸﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ ،اﻟ ــﺬي أﻛ ــﺪ ان أﺳ ــﻮاق

ا ﻟـﻤــﺎل وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي ﻟـﺠــﺬب
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﺗﻨﻔﻴﺬا
ﻟ ـﻘ ــﺮارات وﺗــﻮﺟـﻴـﻬــﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون.
وﺗ ـ ـ ـ ــﻢ اﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮاض ﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺮارات
اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎع اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ــﻖ )اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻊ
ﻋ ـ ـﺸـ ــﺮ( ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ ،وﻣ ـ ـ ــﺎ ﺗ ـ ــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ
ﺻ ـﻌ ـﻴ ــﺪﻫ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻌ ـﻘــﺪ ﻓـ ــﻲ دوﻟـ ــﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،اﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﺳﺘﻌﺮاض
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ
اﻷﺳــﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪول اﻟﻤﺠﻠﺲ
وﺗﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻣﺤﻀﺮ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟـﺴــﺎدس ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ

ﻓــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻛـﻤــﺎ ﻋـﻤــﻞ ﻣــﻊ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﺼﺔ
 Plug and Playاﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻟﻜﻲ ﺗﻔﺘﺢ
ً
ﻟﻨﺎ ﺑــﺎﺑــﺎ ﻋﻠﻰ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
وﻟـ ـﻔ ــﺖ إﻟـ ـ ــﻰ أن »ﺗـ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ ﺑ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺎن
وﺗ ــﺮﺳـ ـﻴ ــﺦ ﺻـ ــﻮرﺗـ ــﻪ ﻛ ـﺒ ـﻨ ــﻚ إﺳ ــﻼﻣ ــﻲ
ﻋﺼﺮي ﻣﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻴ ــﺎﻣ ـﻨ ــﺎ ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﻘ ـﻄ ــﺎب ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ

ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻴــﻞ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ،ﻛﻤﺎ
ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻠﻮل
ً
ً
ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ
ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻘﻂ«.

»أﻛﻮا ﺑﺎور« و»اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر« و»اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ« ﺗﻮﻗﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت »ﻋﺒﺮي «٢

ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓ ــﻲ دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﺑ ــﺪوﻟ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗـ ــﺪم ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻟــﻸﻣــﺎﻧــﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻟﺮﻓﻌﻬﺎ
ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ،وﻛ ـ ــﺎن أﺑ ــﺮزﻫ ــﺎ أن ﺗـﻘــﻮم
ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺚ ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام
واﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ا ﻟـﺨــﺎ ﺻــﺔ ﺑﺒﻮاﺑﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ،
وﺗ ـ ــﻢ اﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎدﻫ ــﺎ ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ »ﺑ ــﻮاﺑ ــﺔ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ«،
ﻛ ـﻤ ــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺮﺿ ــﺖ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ أﺑ ــﺮز
ﻧ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ ﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ اﻟـ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ ﻟـﻠـﻌــﺎم
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ واﻟ ـﺘ ـﻘ ــﻮﻳ ــﻢ اﻟ ـﺘــﺪرﻳ ـﺒــﻲ
اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟــﻚ ،ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ

ً
اﻟﻤﺎﺟﺪ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪى

اﻟـﻤـﺴـﺘـﺠــﺪات واﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮرات ﺣــﻮل
ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ
دول اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻮﺣﺪ
ﻟ ـﻄ ـﻠ ــﺐ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺪ ﻣــﻦ
ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺿﻤﻦ
إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺬﻛﺮة ،وﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ورﻗﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ
ﺑﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺣﻮل اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،GDPRإﺿﺎﻓﺔ
اﻟ ــﻰ اﻟ ــﻮرﻗ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺪة ﻣ ــﻦ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟـ ـﻤ ــﺎل ﺑـﺴـﻠـﻄـﻨــﺔ
ﻋـ ـﻤ ــﺎن ﺣ ـ ــﻮل إﻣـ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺎت وﻧ ـﻄ ــﺎق
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺒﻴﻨﻲ
.Passporting

أﺑﺮم ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺷﺮﻛﺔ أﻛﻮا ﺑﺎور
وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
وﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ،
إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟ ـﻘــﺎﺑ ـﻀــﺔ ،ﻋ ـﻘ ــﻮدا واﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺎت
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺸــﺮاء
اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ واﻟـﻤـﻴــﺎه ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﻳﺨﺺ
ﻣ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮوع ﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﺮي  2ﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ
وﺑﻨﺎء وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮوﺿﻮﺋﻴﺔ ﺑﺴﻌﺔ
 500ﻣـﻴـﻐــﺎوات ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺒﺮي
ﻓ ــﻲ ﺳـﻠـﻄـﻨــﺔ ﻋ ـﻤ ــﺎن ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﻘﻊ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺣﻮاﻟﻲ  300ﻛﻢ ﻏﺮب
ﻣﺴﻘﻂ.
وﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺤﺎﻟﻒ أﻛﻮا ﺑﺎور
وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
وﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﺒــﺪﻳـﻠــﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه،
واﺳﺘﻘﻄﺒﺖ  12ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
واﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ .وﻗ ــﺪم اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﺎﺋﺰ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻄﺔ
اﻟـ ـﺸـ ـﻤـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ ،وﻳ ـ ـﻌـ ــﺪ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺮي 2
ﻣﺸﺮوع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ اﻷول
ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺼﺨﺼﺔ
ﻗﻄﺎع ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺗﺤﻠﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺎه اﻟ ـ ــﺬي ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻘــﻪ ﺳـﻠـﻄـﻨــﺔ
ﻋﻤﺎن.

ﺧﻼل ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
وﻳـ ـﺤـ ـﺘ ــﻮي اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع ﻋـﻠــﻰ
ﻗ ــﺪرة ﻹﻧ ـﺘــﺎج اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء ﺗـﻌــﺎدل
 500ﻣﻴﻐﺎوات ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺎﻗﺔ
ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ وﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
وﺑ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ وﺗـﺼـﻤـﻴــﻢ
ﻣـﻤـﻴــﺰ ﺑــﺄﻋـﻠــﻰ درﺟـ ــﺎت اﻟـﻜـﻔــﺎءة
واﻟ ـﺠ ــﻮدة ،ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻄﺎت
اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،وﺳـﻴــﺰود
اﻟﻤﺸﺮوع ﻃﺎﻗﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام
 33أﻟ ــﻒ ﻣ ـﻨــﺰل ،وﻳـﻘـﻠــﻞ اﻧﺒﻌﺎث
ﻣ ــﺎ ﻳـ ـﻘ ــﺎرب  340أﻟ ـ ــﻒ ﻃ ــﻦ ﻣــﻦ
ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن .وﺳﻴﻘﻮم
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺘﻤﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوع
وﺗ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ـﻠ ــﻪ وﺗـ ـ ــﺰوﻳـ ـ ــﺪ اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟـﻤـﻴــﺎه ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺸﺮاء
اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي
ﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ أﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﻮا ﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﺎور ﺑـ ـ ـ ــﺎدي

ﺑﺎدﻣﺎﻧﺎﺛﺎن »إن اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺆﻛﺪ
ﻃـﻤــﻮﺣــﺎت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺠــﺪدة
ﺑﺸﻜﻞ ﺧــﺎص وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر
إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﺸﻜﻞ
ﻋـ ــﺎم ،وذﻟـ ــﻚ اﻧ ـﻄــﻼﻗــﺎ ﻣ ــﻦ ﺣﺠﻢ
اﻟﻤﺸﺮوع وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻓ ــﻲ دﻋ ـ ــﻢ اﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎد اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ـﻨــﺔ،
وأﻋ ــﺮب ﻋــﻦ ﻓـﺨــﺮه ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ﻣـﻨـﺤـﺘـﻬــﺎ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻌـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺔ »أﻛ ــﻮا ﺑ ــﺎور« وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ
ﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ وﺗـﺸـﻐـﻴــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع،
ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻜﺎﻧﺘﻨﺎ اﻟـﺒــﺎرزة ﻓﻲ
اﻟـ ـﻔ ــﻮز ﺑ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ ﻋــﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻄﻴﻢ أرﻗﺎم ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة.

ُ
 ٣ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﺎﺋﺢ ﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ

ﺗﺸﺎرك »وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎن«
ﻓــﻲ ﺳــﻮق اﻟﺴﻔﺮ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ« ،ﻋﺒﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﻛﺒﺮﻳﺎت ﻣﻌﺎرض اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
وأﺑـ ــﺮز اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت اﻟـﺴـﻴــﺎﺣـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ،ﻣﻊ
اﻟ ـﺘ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺰ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪرﺟ ــﺔ اﻷوﻟ ـ ـ ــﻰ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺮﻳــﻒ
ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﻘــﻮﻣــﺎت اﻟـﺘـﻨــﺎﻓـﺴـﻴــﺔ واﻟ ـﺘ ــﺮوﻳ ــﺞ ﻟ ــﻺرث
اﻟـﺤـﻀــﺎري واﻟـﺘــﺎرﻳـﺨــﻲ واﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﻲ واﻟـﺘـﻨــﻮع
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،اﻟــﺬي ﻳﺠﻌﻞ ُﻋﻤﺎن اﻟﺨﻴﺎر اﻷﻣﺜﻞ
ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ّ
ﻣﺘﻔﺮدة ،ﺣﻴﺚ
اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1.4ﻣﻠﻴﻮن زاﺋــﺮ ﺧﻠﻴﺠﻲ
ً
ً
ﺧــﻼل  ،2018واﻟ ــﺬي ﺷﻬﺪ ارﺗـﻔــﺎﻋــﺎ ﻻﻓـﺘــﺎ ﻓﻲ
أﻋﺪاد اﻟﺴﻴﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوزت  3ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﺎﺋﺢ،
ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻗــﺎم ﻧـﺤــﻮ  200أﻟــﻒ زاﺋ ــﺮ ﻣــﻦ رﻛــﺎب
اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎرة اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
واﻷﺛﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ.
وﺷـﻬــﺪ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻋــﺪد اﻟـﻤـﻨـﺸــﺂت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ
ً
ً
ﻓ ــﻲ ُﻋ ـﻤ ــﺎن ﻧ ـﻤ ــﻮا ﻣـﻠـﻤــﻮﺳــﺎ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  12.3ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2017و ،2018ﻣﺎ
أدى ﺑــﺪوره إﻟــﻰ زﻳــﺎدة ﻋــﺪد اﻟﻐﺮف اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻤﻌﺪل  7.8ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ .وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ،
اﺳﺘﻘﻄﺐ ﻣـﻬــﺮﺟــﺎن »ﺧــﺮﻳــﻒ ﺻــﻼﻟــﺔ« أﻋ ــﺪادا
ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺰوار ﺑﻨﻤﻮ ﻻﻓﺖ ﺑﻠﻎ  28ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وﺳﻂ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺣﺪﻳﺜﺔ

ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺴﺎر اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﻮﺗﻴﺮة
ّ
ﻣﻄﺮدة ،ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻤﻤﻴﺰ
ﻟـ ُـﻌ ـﻤــﺎن ﻋ ـﻠــﻰ ﺧــﺮﻳ ـﻄــﺔ اﻟ ـﻀ ـﻴــﺎﻓــﺔ واﻟـﺴـﻴــﺎﺣــﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺮاث.
وﻗـ ــﺎل ﺳــﺎﻟــﻢ ﺑ ــﻦ ﻋ ــﺪي اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻤــﺮي ،اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺮوﻳﺞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ »وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ـﻨــﺔ«» :ﻳ ـﻤ ـﺜــﻞ اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮي اﻟ ــﺬي
ﻳﺸﻬﺪه اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ُ
اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ
ً
ً
اﻷﺧﻴﺮة إﻧﺠﺎزا ﻣﻬﻤﺎ ،وﺧﻄﻮة ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ
درب ﺗﺮﺳﻴﺦ رﻳــﺎدة اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ«.
وأﺿﺎف ُ»ﻳﻌﺰى اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ
اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎدرات
اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟـﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮص
اﻟـ ـ ــﻮزارة ﻋـﻠــﻰ إﻃــﻼﻗ ـﻬــﺎ ،ﻓ ــﻲ ﺳـﺒـﻴــﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﺿـﻤــﻦ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟ ــﻮاﻋ ــﺪ ،وﺗـﻌــﺰﻳــﺰ
ً
ً
اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ وﻋﺎﻟﻤﻴﺎ«.
وﺗــﺎﺑــﻊ »ﺗــﺪﻓـﻌـﻨــﺎ اﻹﻧ ـﺠ ــﺎزات اﻟـﻤـﺘــﻼﺣـﻘــﺔ إﻟــﻰ
ً
ا ﻟـﻤـﻀــﻲ ﻗــﺪ ﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺴﺎﻋﻴﻨﺎ اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﻨ ــﺪرج ﻓ ــﻲ إﻃ ــﺎر اﻟ ـﺘــﺰاﻣ ـﻨــﺎ ﺑــﺎﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ ﻓﻲ
ﺗــﺮﺟ ـﻤــﺔ أﻫ ـ ــﺪاف »اﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ اﻟـ ُـﻌـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ« ،واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب  11ﻣﻠﻴﻮن
ﺳﺎﺋﺢ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .«2040

وأﺿﺎف اﻟﻤﻌﻤﺮي» :ﺗﺤﺮص وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺑـﻨــﺎء ﺷــﺮاﻛــﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻣﻊ
اﻟـﻘـﻄــﺎﻋـﻴــﻦ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ واﻟ ـﺨ ــﺎص ،ﻓــﻲ ﺳﺒﻴﻞ
ﺗﻮﺣﻴﺪ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺠﻬﻮد ﻧﺤﻮ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻘﻄﺎع
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻃــﻼق ﺣﻤﻼت ﺗﺮوﻳﺠﻴﺔ
واﺳ ـﻌــﺔ اﻟـﻨـﻄــﺎق وﺗـﻄــﻮﻳــﺮ ﺧــﺪﻣــﺎت ﻣﺒﺘﻜﺮة،
ً
ﻓ ـﻀ ــﻼ ﻋ ــﻦ ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ ﻋ ـ ــﺮوض ﻣـﺘـﻜــﺎﻣـﻠــﺔ ورﻓ ــﺪ
اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت وﻣﻨﺸﺂت
ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﺰز ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﻴﻦ
ً
اﻟﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ«.
ّ
وأﺿ ـ ـ ــﺎف »ﻳـ ــﺆﻛـ ــﺪ وﺟـ ــﻮدﻧـ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻌ ــﺎرض
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ رﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ،ﻣﺜﻞ »ﺳــﻮق اﻟﺴﻔﺮ
اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ« ،ﺣــﺮﺻ ـﻨــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ إﺑـ ــﺮاز
ا ﻟـﻤــﻼ ﻣــﺢ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺿﻤﻦ
اﻷﺳ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘـ ــﺮوﻳـ ــﺞ ﻟـﻠـﺴـﻠـﻄـﻨــﺔ،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم،
ً
ّ
وﻳﺴﺮﻧﺎ اﻟــﻮﺟــﻮد ﻣـﺠـ ّـﺪدا ﻓﻲ اﻟﺤﺪث اﻟﻌﺎﻟﻲ
اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﻨﺼﺔ
ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻋﻲ واﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺎ ﺗﺰﺧﺮ
ﺑﻪ ُﻋﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺑــﺎرزة وﻣﻘﻮﻣﺎت ﺟﺎذﺑﺔ،
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺳﺘﻜﺸﺎف آﻓﺎق ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮاﻛﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﻧﺨﺒﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ،ﺑﻤﺎ ﻳﺼﺐ
ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ُ
اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ«.

ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﻤﺮي

»ﺣﺪﻳﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ« ﺗﻜﺜﻒ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
ً
اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
اﻟﻌﺎم ،أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺣﺪﻳﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺑﻬﺪف دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ.
و ﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺪﻋﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺸﺎﺑﺔ ،ﺳﺎﻫﻤﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻓﻲ دورة اﻟﻤﺮﺣﻮم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺸﺎري
اﻟﺮوﺿﺎن اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ رﻗﻢ ،٤٠
واﻟـﺘــﻲ ﺗﻘﺎم ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻣــﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ.

وﺑ ـﻬــﺬه اﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ،ﻗ ــﺎل ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺨﺎﻟﺪي» :ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺒﻮ اﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺸﺒﺎب ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ
ﺻﺤﺔ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺸﺎﺑﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﺑﻠﺪﻧﺎ اﻟﻐﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻟﺬا ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺎﺗﻨﺎ،
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ«.
وﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑـ ــﺪورة اﻟ ــﺮوﺿ ــﺎن ،أﺿ ــﺎف ﻓﻴﺼﻞ:
»ﻧﺸﺎرك ﺑﻔﺮﻳﻖ ﻛﺮة ﻗﺪم ﻳﺤﻤﻞ ﺷﻐﻒ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،وﻳﺴﻌﻰ
ﻷن ﻳﺤﺼﺪ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،وﻣﺎ ﻫﺬا إﻻ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه
ً
اﻟﺪورة اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﺖ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻛﺈﺣﺪى

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ،واﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻈﺮﻫﺎ
ً
ﻋﺸﺎق ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم«.
وﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ،أﻛﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪي ان »ﺣﺪﻳﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ« ﻟﻦ ﺗﺄﻟﻮ
ً
ﺟﻬﺪا ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺸﺎرﻛﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺪﻋﻢ
ﺷ ـﺒــﺎب اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ وﺗــﻮﻋـﻴـﺘــﻪ ﺑــﺄﻫـﻤـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﺪاث
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
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اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻐﺎﻧﻢ ١٤ :ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻛﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ٢٠١٨
• ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺬي أﻗﺎﻣﺘﻪ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة
• اﻟﻜﻮﻳﺖ أول دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ
ﺟﺮاح اﻟﻨﺎﺻﺮ

ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻲ
اﻟﻐﺎﻧﻢ إن ﺟﺴﺮ ﺟﺎﺑﺮ ﻫﻮ رﻣﺰ
اﻻﻧﻔﺘﺎح ً واﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻦ رﻣﻮز ً
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﺟﺪا ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧﻪ أﻛﺒﺮ ﺟﺴﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﺑﻴﻦ ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
واﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ 40
ً
ﻋﺎﻣﺎ
ﻳﻮن

أﻛ ـ ـ ــﺪ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻏـ ــﺮﻓـ ــﺔ ﺗـ ـﺠ ــﺎرة
وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺎﻧﻢ،
أن ا ﻟ ـ ـﻜـ ــﻮ ﻳـ ــﺖ ﻛـ ــﺎ ﻧـ ــﺖ أول دول
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻻﻧ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﺎح ﻋـﻠــﻰ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت واﻟ ـﻌ ـﻤــﺎﻟــﺔ اﻟ ـﻜــﻮرﻳــﺔ،
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎرﻳ ـ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮاﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ،
وإﻧـ ـﺠ ــﺎز اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟـﺒـﻨـﻴــﺔ اﻷﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻄــﺮق
اﻟ ـﺴــﺮﻳ ـﻌــﺔ إﻟ ــﻰ ﻧ ــﺎﻗ ــﻼت اﻟـﻨـﻔــﻂ،
ﻣـ ـ ـ ـ ــﺮورا ﺑ ــﺎﻟـ ـﻜـ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء واﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎه
واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وأﺷ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ ،ﻓ ــﻲ ﻛـﻠـﻤـﺘــﻪ
ﺧ ــﻼل اﻓ ـﺘ ـﺘــﺎح اﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻮري  -اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺬي أﻗ ـ ـﻴ ـ ــﻢ ﺑ ـ ـﻐـ ــﺮﻓـ ــﺔ ﺗ ـ ـﺠـ ــﺎرة
وﺻ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ أﻣ ـ ــﺲ ،إﻟــﻰ
أن ﻣـﺴـﻴــﺮة اﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻛــﻮرﻳــﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻮد اﻟﻰ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت
ً
اﻟـﻘــﺮن اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ذاﻛ ــﺮا اﻟﻤﻮﻗﻒ
اﻟـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮري اﻟـ ـﺼـ ـﻠـ ــﺐ ﻣـ ـ ــﻊ اﻟ ـﺤ ــﻖ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ﻋـ ــﺎم  ،1990ﻛ ـﻤ ــﺎ أن
اﻟ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺎرة اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻗ ـ ــﺎم ﺑ ـﻬ ــﺎ ﺳـﻤــﻮ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮ اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻ ـﺒــﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ
إﻟ ــﻰ ﺳ ـﻴ ــﺆول ﻣـﻨـﺘـﺼــﻒ ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ
ً
ً
ً
 ،2004ﻣ ـﺘــﺮﺋ ـﺴــﺎ وﻓ ـ ــﺪا رﺳـﻤـﻴــﺎ
ً
واﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدﻳ ـ ــﺎ ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺤ ـﺠ ــﻢ
واﻷﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ،ﻣــﻊ ﺑــﻮاﻛـﻴــﺮ اﻟﺘﻮﺟﻪ
اﻻﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدي ﻟ ـﻠ ــﺪﺑ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻛﺎن ﻣﻦ أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ
اﺗـ ـﻔ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺸ ـﺠ ـﻴ ــﻊ وﺣ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ،وﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ
ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي
واﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻲ واﻟـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎدل اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري،
وﻣــﺬﻛــﺮة اﻟـﺘـﻔــﺎﻫــﻢ ﻟـﻠـﺘـﻌــﺎون ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻴﺌﺔ.

ﻧﻬﻀﺔ وﺗﻄﻮر
وأﻛــﺪ أن اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻤﺒﻬﺮة ا ﻟـﺘــﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺔ ،واﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮر اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ
ﻓــﻲ إﻧ ـﺘــﺎج اﻟـﻨـﻔــﻂ وﻣــﺮاﻓ ـﻘــﻪ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ أدت إﻟﻰ ﺗﻌﺎون ﻣﺘﻤﻴﺰ
ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ــﺪوﻟ ـﺘ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى
ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ ،ﺟ ـﻌ ــﻞ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﺛﺎﻧﻲ ﻣﻮردي اﻟﻄﺎﻗﺔ إﻟﻰ ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟ ـﺠ ـﻨــﻮﺑ ـﻴــﺔ ،اﻷﻣـ ــﺮ اﻟـ ــﺬي ارﺗ ـﻔــﻊ

ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﺪﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﻜﻮري
ﺑـﺤـﺠــﻢ اﻟ ـﺘ ـﺒــﺎدل اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري ﺑﻴﻦ
اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ إﻟـ ــﻰ ﻧ ـﺤ ــﻮ  14ﻣـﻠـﻴــﺎر
دوﻻر ﻋﺎم  ،2018ﻣﻨﻬﺎ  1.3ﻣﻠﻴﺎر
ﺻ ــﺎدرات ﻛــﻮرﻳــﺔ ،وﺣــﻮاﻟــﻲ 300
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺻ ــﺎدرات ﺳﻠﻌﻴﺔ
ﻛــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ،وأﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ  12ﻣـﻠـﻴــﺎرا
إﻣﺪادات ﻧﻔﻄﻴﺔ.
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗــﻪ ،ﺗﻘﻮم ﻧﺤﻮ
 17ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻛ ــﻮرﻳ ــﺔ ﻋ ـﻤــﻼﻗــﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻹﻧﺸﺎء ات
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺪات واﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ ﺑـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ
ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺗـﺼــﻞ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ إﻟــﻰ ﺣــﺪود  30ﻣﻠﻴﺎر
ً
دوﻻر .وﺗﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻨﻮﻳﺎ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  900ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ
ﻛ ــﻮرﻳ ــﺎ اﻟـﺠـﻨــﻮﺑـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـﻤـﺠــﺎﻻت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
وذﻛـ ــﺮ أن ﺑـﻴـﺌــﺔ اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل ﻓﻲ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﺗ ـﻌ ـﻴ ــﺶ ﻣ ــﺮﺣـ ـﻠ ــﺔ ﻣــﻦ
ّ
اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ
ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻹﺟـ ـ ــﺮاءات وﺗــﻮﻇـﻴــﻒ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ
وأﻫــﻢ ﻣﻨﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻮﻋﻲ
اﻟ ـﺼــﺎدق واﻹﻗـ ــﺮار اﻟﻌﻤﻴﻖ ﺑﺄن
ﻧـﻬـﻀــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻗــﺎﻣــﺖ أﺳــﺎﺳــﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﻌ ــﺎون اﻟـﻘـﻄــﺎﻋـﻴــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم
واﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎص ﻓـ ــﻲ إﻃ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ :وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺬر أن أﺗﻜﻠﻢ

ﻋ ــﻦ رؤى اﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﺗـﻨـﻤــﻮﻳــﺔ
ً
ﺟ ــﺎدة ﺑـﻌـﻴــﺪا ﻋــﻦ ﻫ ــﺬا اﻟـﺘـﻌــﺎون
وﺧ ـ ـ ــﺎرج ﻫ ـ ــﺬا اﻹﻃ ـ ـ ـ ــﺎر .ﻏ ـﻴ ــﺮ أن
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أﺻﺒﺢ
اﻟ ـﻴ ــﻮم أﺷ ـﻤــﻞ وأرﺣـ ـ ــﺐ ،ﺑ ـﻌــﺪ أن
أدرﻛﻨﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ أن اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺷﺮﻛﺎء
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ أﺻ ـﺒ ــﺢ ﺷ ــﺮﻃ ــﺎ ﻻزﻣ ــﺎ
ﻟـﻨـﺠــﺎح ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع ،وﺑ ـﻌــﺪ أن
ّ
ﻃﻮرﻧﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻨﺎ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻨﺎ
ﻟﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم وﺗﺘﺴﻊ ﻟﻪ.

أﺟﺪى اﻟﺠﺴﻮر
ً
وأﺿﺎف» :ﻣﻦ ﺣﻘﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ أن
ﻧﺬﻛﺮ  -ﺑﻜﻞ اﻋﺘﺰاز  -أن ﻣﻨﺘﺪاﻧﺎ
اﻟـﻴــﻮم ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻓﺘﺘﺎح
ﺟـ ـﺴ ــﺮ ﺟـ ــﺎﺑـ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﺗ ـﻌ ــﺎوﻧ ــﺖ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وﻛــﻮرﻳــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬه،
ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻦ أﺣﺪث وأﻃﻮل وأﺟﺪى
اﻟ ـﺠ ـﺴ ــﻮر ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ .ﻧـﺤــﻦ،
إذن ،ﻧـﺠـﺘـﻤــﻊ ﻓ ــﻲ رﺣ ـ ــﺎب ﺑـﻨــﺎء
ﺟﺴﺮ ،واﻟﺠﺴﻮر ﻫﻲ ﻣﻦ رﻣﻮز
اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ واﻟﺘﻌﺎون
واﻟـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﻼم ،ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻋـ ـﻜ ــﺲ ﺑ ـﻨ ــﺎء
اﻟ ـﺠــﺪران واﻷﺳـ ــﻮار اﻟـﺘــﻲ ّ
ﺗﻌﺒﺮ
ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻦ ﺿﻴﻖ اﻟﺼﺪر وﺿﻴﻖ
ً
ﱢ
اﻟﻔﻜﺮ ،وﺗﺠﺪف – ﻋﺒﺜﺎ – ﻋﻜﺲ
اﻟﻌﻠﻢ وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ«.
ﺗﻴﺎرات ِ

وأﺷـ ـ ـ ــﺎد اﻟـ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون
اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ وﻛ ــﻮرﻳ ــﺎ،
ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا اﻟـ ــﻰ أن اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﺑـﻴــﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﺟﺴﺮ ﺟﺎﺑﺮ
ﻫـ ــﻮ رﻣ ـ ــﺰ ﻣـ ــﻦ رﻣ ـ ـ ــﻮز اﻻﻧ ـﻔ ـﺘ ــﺎح
واﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮاص ،ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨ ــﺎ أن ﺟـﺴــﺮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ،
وﻳﻌﺪ أﻛﺒﺮ ﺟﺴﺮ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
وأن ﺣﻀﻮر رﺋﻴﺲ وزراء ﻛﻮرﻳﺎ
ﻳـ ــﺆﻛـ ــﺪ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮارﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون
اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻛﻮرﻳﺎ واﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ــﺎﻧ ـ ـﺒ ـ ــﻪ ،أﻛ ـ ـ ـ ــﺪ رﺋـ ـﻴ ــﺲ
وزراء ﻛ ــﻮرﻳ ــﺎ اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺔ ،ﻟــﻲ
ﻧ ـ ـ ـ ــﺎك ﻳ ـ ـ ـ ـ ــﻮن ،ﻋ ـ ـﻤـ ــﻖ اﻟ ـ ـﻌـ ــﻼﻗـ ــﺎت
اﻟﻜﻮرﻳﺔ  -اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﺪ
ﻛـ ــﺎﻓـ ــﺔ ،وﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎل
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﺪأت
ﻣﻨﺬ  40ﻋﺎﻣﺎ.
وأوﺿــﺢ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﺎﻋﺪت
ﻛﻮرﻳﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻴﻬﺎ
ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
وأ ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن ﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﻮ ﻳ ـ ــﻼت
اﻟـﻌـﻤــﺎل اﻟـﻜــﻮرﻳـﻴــﻦ ﻣــﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻣﺜﻠﺖ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮري اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ،ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ إﻟـ ــﻰ أن
»ﺑﻼده أرﺳﻠﺖ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ اﻟﺒﻌﺜﺎت
اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻐ ــﺰو اﻟ ـﻌــﺮاﻗــﻲ

اﻟﻤﺒﺎرك» :أﻋﻴﺎن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ« واﺻﻠﺖ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺤﻔﻈﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺪرة

اﻟـ ـﻐ ــﺎﺷ ــﻢ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻗ ــﺪﻣ ــﺖ ﻣــﻼﻳ ـﻴــﻦ
اﻟﺪوﻻرات ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ«.

ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ
وأﺷ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ــﻰ ﺣـ ـ ــﺮص ﺑـ ــﻼده
واﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ،
ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ »ﻟﻤﺲ ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ
اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ازدﻫـ ـ ـ ـ ــﺎرا ﻣ ـﺒ ـﻬ ــﺮا ﻓــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ«.
وأﻓ ـ ـ ـ ــﺎد ﺑـ ـ ــﺄن رؤﻳ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ  2035واﻟـﺘـﺤــﻮل إﻟﻰ
ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ ﻣ ــﺎﻟ ــﻲ واﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي ﻫــﻲ
رؤﻳ ــﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟـﻠــﺮؤﻳــﺔ اﻟـﻜــﻮرﻳــﺔ،
ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋــﻦ أﻣـﻠــﻪ ﻓــﻲ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ
ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ ،وأن ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪان
ﻣﻌﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
وﺑﻴﻦ أن ﺟﺴﺮ »اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ«،
اﻟـ ـ ــﺬي ﺗـ ــﻢ اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎﺣ ــﻪ أول أﻣ ــﺲ
ﻳﻌﺪ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺒﻬﺮ،
ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻰ أن أﻣﻠﻪ ﻓﻲ أن ﻳﻔﺘﺢ
ﻫ ــﺬا اﻟـﺠـﺴــﺮ ﻋـﺼــﺮا ﺟــﺪﻳــﺪا ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺘﻜﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰا
ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
وأﺷ ــﺎر ﻧــﺎك ﻳــﻮن إﻟــﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ
ﺣـﻘـﻘـﻬــﺎ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﺑـﻴــﻦ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
وﻛﻮرﻳﺎ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ

 2035ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻬﺎ ﺗﻌﺎون ﻛﻮري
 ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎتاﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﺔ وﻣـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ اﻟ ــﺰﻫ ــﺮاء،
ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ ﺗ ـﻌــﺎون ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ــﻖ ﺑ ـﻤ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ ﺳـﻌــﺪ
اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ،وﻫــﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺜﻘﺔ
اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ.
وﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ أﻓﺎد ﺑﺄن
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻛﻮرﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷوﻟﻰ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ  -اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ،
ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺪﺧﻮل
اﻟﻤﺸﺘﺮك إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،اﻟﻘﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول
ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﺗـﺠــﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ
ﻛﻮرﻳﺎ ،ﻫﻮﻣﻦ ﻛﺎﻧﻎ ،ﻛﻠﻤﺔ أﺷﺎد
ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﺑ ـﻴ ــﻦ ﻛ ــﻮرﻳ ــﺎ
واﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ،ﻣ ـﻌ ـﺘ ـﺒ ــﺮا اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﺷ ــﺮﻳـ ـﻜ ــﺎ اﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــﺎ ﻗ ــﺪﻳـ ـﻤ ــﺎ،
وﻣــﻮﺿ ـﺤــﺎ أن اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﺗــﺎﺣــﺖ
اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮص ﻟـﻠـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ
اﻟﻜﻮرﻳﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎﻻت ﻣـﻨـﻬــﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒﻨﺎء.

رؤﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة
وﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴ ــﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻗﺪم

د .اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟ ـﺸ ــﺆون اﻟـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ً
ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻬﺪي ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ رؤﻳﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺟــﺪﻳــﺪة  2035واﻟـﺘــﻲ
ﺗـﻀــﻢ  7رﻛ ــﺎﺋ ــﺰ رﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ ﻧﺤﻮ
ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ ﻣ ــﺰدﻫ ــﺮ وﻣ ـﺴ ـﺘ ــﺪام،
ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺗﺼﻮر ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟ ـﺒــﻼد اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ
ﻟﺮؤﻳﺔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم
 ،2035ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻮل اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
ً
ً
إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰا إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ راﺋﺪا ﻣﺎﻟﻴﺎ
وﺗﺠﺎرﻳﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ وﻣﺆﺳﺴﻴﺎ،
وذﻟﻚ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  .2035وﻫﻤﺎ
ﻣﻜﺎﻧﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ،ورأﺳﻤﺎل
ﺑﺸﺮي إﺑﺪاﻋﻲ ،وإدارة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻓﺎﻋﻠﺔ ،وﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة،
ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة،
واﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎد ﻣ ـﺘ ـﻨ ــﻮع ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﺪام،
وﺑﻴﺌﺔ ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ﺑﺪوره ﺗﺤﺪث ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟـﻌــﺎم ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋ ـﻤــﺎل ﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻ ﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ ﻳـ ــﻮﺳـ ــﻒ ﻳـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮب ﻋــﻦ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻ ﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻳــﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
واﻟ ـ ـﺤـ ــﻮاﻓـ ــﺰ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ ﻟ ـﺠ ــﺬب
رؤوس اﻻﻣ ـ ـ ـ ــﻮال اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة،
ﻣـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎ أن اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ﺗ ـﺘ ـﻘ ــﺪم
ﺑﺜﺒﺎت ﻓــﻲ إﺻ ــﺪار اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻻﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻻﻳـ ـﺠ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ ﻧـﺤــﻮ
ﺗ ـﺤــﺮﻳــﺮ ﻗ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد،
ﻛﻤﺎ ﺷﺮﻋﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺣﺴﻨﺖ
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد ﺑـ ـ ــﺮؤﻳـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺮاﻣﻴﺔ اﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰا ﻣﺎﻟﻴﺎ وﺗﺠﺎرﻳﺎ
ﺟ ــﺎذﺑ ــﺎ ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻳ ـﻘــﻮم ﻓﻴﻪ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻨﺸﺎط
اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺸﺠﻊ ﻓﻴﻪ روح
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎج
ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺟـﻬــﺎز دوﻟ ــﺔ ﻣﺆﺳﺴﻲ
داﻋﻢ وﺗﺮﺳﺦ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ وﺗـﺤـﻘــﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ
وﺗــﻮﻓــﺮ ﺑﻨﻴﺔ اﺳــﺎﺳـﻴــﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ
وﺗ ـﺸــﺮﻳ ـﻌــﺎت ﻣ ـﺘ ـﻄ ــﻮرة وﺑـﻴـﺌــﺔ
اﻋﻤﺎل ﻣﺸﺠﻌﺔ.

»اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ« :ﺗﺠﺎوزﻧﺎ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

• ﻋﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎ أﻗﺮت ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٥
• اﻟﻌﻮﺿﻲ :إﺗﻤﺎم ﺑﻨﺎء ﺑﺮج ﺳﻜﻨﻲ ﺑﺎﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ٢٠١٩

●

ﺟﺮاح اﻟﻨﺎﺻﺮ

أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة »أﻋﻴﺎن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ«
ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻤﺒﺎرك ،أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺧﻼل
ﻋـ ــﺎم  2018ﻣ ــﻦ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻧ ـﺘــﺎﺋــﺞ إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ
ﺗﺄﺗﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ،
واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟـﺘــﻲ اﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺧــﻼل اﻷﻋ ــﻮام
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻧﻤﺖ أرﺑﺎﺣﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  173ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ
 5.94ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻠﻐﺖ
 8.08ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻓﻲ .2017
وأﺿﺎف ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺧﻼل اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،أﻣــﺲ ،أن »اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ  107.2ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر إﻟﻰ 114.3
ً
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ،
ﻓﻴﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮﺑــﺎت ﻟﺘﺼﻞ
إﻟﻰ  19.8ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  21.9ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ﻟﻌﺎم  .2017ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  8ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ  71.5ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ﻓﻲ .«2018
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ذﻛﺮ اﻟﻤﺒﺎرك
أن »اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﺮاﻓﻖ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ »ﻣﺠﻤﻊ وﺑﺮج ﻳﺎل« اﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ،واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ إﺷﻐﺎل
ﺟ ـﻴ ــﺪة رﻏـ ــﻢ اﻟـ ـﻈ ــﺮوف اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ«.
ﻣـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣ ـﻴ ــﺔ أﺧـ ـ ـ ــﺮى ،واﺻ ـ ـﻠـ ــﺖ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ
ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺤﻔﻈﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل
اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺪرة ،وإﻋـ ــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ ،ﺑـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻤــﺎﺷــﻰ ﻣﻊ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺸﺮاء وﺑﻴﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﺿ ــﺎف أن »أﻋـﻴــﺎن« واﺻـﻠــﺖ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻜﻤﺎل أﻋﻤﺎل
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ
دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،واﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻦ إﻧﺠﺎز ﺑﻌﻀﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة .ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻤﺮت ﻓﻲ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
واﻟــﺰﻣ ـﻴ ـﻠــﺔ ﻋ ــﻦ ﻛ ـﺜــﺐ ،وﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ــﺪﻋ ــﻢ اﻟ ــﺬي
ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ أداﺋﻬﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻨﻬﺎ.
وﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أوﺿ ــﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟــ»أﻋـﻴــﺎن اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ« إﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ اﻟـﻌــﻮﺿــﻲ ،أن
ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺗـﺤـﻘـﻘــﺖ ﻓ ــﻲ ﺿ ــﻮء اﻟ ـﺘــﺰام
إدارﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮة ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،وﺧﻄﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ
ﺣ ـ ـﻘـ ــﻮق ﻣ ـﺴ ــﺎﻫ ـﻤ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ،وﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ أﻓ ـﻀ ــﻞ
اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ »أﻋﻴﺎن«
واﻷﺻ ـ ــﻮل ذات اﻟـﻘـﻴـﻤــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻀــﺎﻓــﺔ ،واﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﻀﻤﻦ أﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟــﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
وإﻋ ــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،وﻳﺨﺪم ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺴﻨﻮات
اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ
وأوﺿـ ــﺢ اﻟـﻌــﻮﺿــﻲ أن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑــﺎﺷــﺮت
ﺧﻼل  2018ﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎء وإﻧﺠﺎز وﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻋﻘﺎرﻫﺎ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻫﻮ
ﻋـﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﺑــﺮج ﺳﻜﻨﻲ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺪد
 34وﺣﺪة ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ إﺗﻤﺎم أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء
ﺧ ــﻼل اﻟـﻨـﺼــﻒ اﻷول ﻣــﻦ  ،2019واﻟـﺴـﻌــﻲ
ً
ﻹﻳﺼﺎل اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻠﻤﺒﺎﺷﺮة
ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﺟﻴﺮ وﺣ ــﺪات اﻟـﻤـﺸــﺮوع ،ﺑﻌﺪ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ وﻓﺤﺺ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ
واﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤــﺎل اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺮاج ﺑــﺎﻗــﻲ اﻟـﺘــﺮاﺧـﻴــﺺ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ .وأﺿﺎف »اﻧﺘﻬﺖ أﻋﻴﺎن ﻣﻦ أﻋﻤﺎل
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮب أﺑﻮﻓﻄﻴﺮة
اﻟـﺤــﺮﻓـﻴــﺔ ،واﻟ ــﺬي ﻳﻀﻢ ﻣـﺴــﺎﺣــﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮداب ودورﻳﻦ أرﺿﻲ وأول«.
اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ
اﻟﺘﺨﺎرج وﺑﻴﻊ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺄرﺑﺎح اﻧﻌﻜﺴﺖ
ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم .2018
وﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻨـﺸــﺎط اﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ ﺧــﺎرج
دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أﺿﺎف اﻟﻌﻮﺿﻲ أن »أﻋﻴﺎن«
ﺗـﻤـﻜـﻨــﺖ ﻣ ــﻦ اﻻﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺸ ــﺮوع إﻧ ـﺸــﺎء
وإﻧـ ـﺠ ــﺎز وﺻ ـﻴــﺎﻧــﺔ ﻣـﺒـﻨـﻴـﻴــﻦ ﺳـﻜـﻨـﻴـﻴــﻦ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺪ ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻄﻠﻊ
اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﻨﻈﺎم
اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺤﺖ
ﻓــﻲ إدراج اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﺗـﺤــﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ »ﻣﺰاﻳﺎ« ،واﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة
اﻹﺳﻜﺎن ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣــﻦ اﻻﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻠﻚ.
ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴــﺔ أﺧـ ــﺮى ،اﻧـﺘـﻬــﺖ »أﻋ ـﻴ ــﺎن« ﻣﻦ

أﻋﻤﺎل ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري ﺧﺪﻣﻲ ﻟﻴﺘﻢ
ﺗﻄﻮﻳﺮه ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺴﻴﻒ ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،وﺳﺘﺴﻌﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺧ ــﻼل  2019ﻟــﻼﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣ ــﻦ اﺳ ـﺘ ـﺼ ــﺪار ﻛﻞ
اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ،
واﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻲ أﻋﻤﺎل
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
وﺗ ـﻄ ــﺮق اﻟ ـﻌــﻮﺿــﻲ إﻟ ــﻰ أداء اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ واﻟ ــﺰﻣ ـﻴ ـﻠ ــﺔ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺣـﻘـﻘــﺖ »ﻋ ـﻨــﺎن
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎري« اﻟـﺒــﺎﻟــﻎ رأﺳـﻤــﺎﻟـﻬــﺎ 30
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  99.9ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻟـ«أﻋﻴﺎن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ« ،ﺻﺎﻓﻲ رﺑــﺢ ﺑﻠﻎ
ً
 3.3ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،ذاﻛﺮا أن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺗﺨﺬت
ً
ً
ﻗﺮارا اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ﺧﻼل  2018ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺈﻳﻘﺎف
ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري .وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ
ً
اﺗﺴﺎﻗﺎ ﻣﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم– ﺷﺮﻛﺔ
أﻋـﻴــﺎن اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ – واﻟـﺘــﻲ ﺗــﺮﻣــﻲ إﻟــﻰ اﻟﺤﺪ
ﻣــﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻌﻘﺎري ،وﺗﻬﺪف إﻟﻰ زﻳﺎدة وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﺠﻢ
ﻣﺤﻔﻈﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺪرة.

ﻫﺎﺟﺮ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى ،ﺗﻤﻜﻨﺖ »ﺑــﺮج ﻫﺎﺟﺮ
اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ«  -وﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻤـﺘـﻠــﻚ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ أﻋ ـﻴــﺎن
اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ ﻣ ــﺎ ﻧـﺴـﺒـﺘــﻪ  31.5ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣﻦ
رأﺳـﻤــﺎﻟـﻬــﺎ  -ﻣــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﺧــﻼل  2018رﻏــﻢ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ
اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻧﺼﻴﺐ »أﻋﻴﺎن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ«
ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح  510آﻻف دﻳﻨﺎر.
وأوﺿــﺢ اﻟﻌﻮﺿﻲ أن »أﻋﻴﺎن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ«
ً
ﺑ ــﺬﻟ ــﺖ ﺟـ ـﻬ ــﻮدا ﺣـﺜـﻴـﺜــﺔ ﻟ ـﺘــﺄﻣ ـﻴــﻦ اﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ ﺗـﺸـﻐـﻴــﻞ ﻛ ــﺎﻣ ــﻞ ﻣ ــﺮاﻓ ــﻖ ﻣـﺸــﺮوﻋـﻬــﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ »ﻣﺠﻤﻊ وﺑﺮج ﻳﺎل« اﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟـﻔـﺤـﻴـﺤـﻴــﻞ ،واﻟ ـ ــﺬي ﺗـﺒـﻠــﻎ ﻣـﺴــﺎﺣــﺔ اﻟـﺒـﻨــﺎء
اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻓـﻴــﻪ ﻧـﺤــﻮ  74أﻟ ــﻒ ﻣـﺘــﺮ ﻣــﺮﺑــﻊ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼت
واﻟـﻤـﻜــﺎﺗــﺐ ﻣــﺎ ﻳ ـﻘــﺎرب  23أﻟ ــﻒ ﻣـﺘــﺮ ﻣــﺮﺑــﻊ،
ﻓﻘﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺧﻼل  2018ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ

إﺷﻐﺎل وﺣﺪات ﺑﺮج اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻛﻤﺎ
ﺳﻌﺖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ إﺷﻐﺎل ﺟﻴﺪة
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻊ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري ،رﻏ ــﻢ اﻟـﺼـﻌــﻮﺑــﺎت
واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ.
وﺗﻀﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺿﻤﻦ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﺳﺘﻜﻤﺎل
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺑﺎﻗﻲ اﻟــﻮﺣــﺪات ،ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ
اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ،وﻳﺴﻬﻢ
ﻓﻲ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.
ً
وذﻛﺮ اﻧﻪ و»ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﻣﺤﻔﻈﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ ،اﻟــﺬي ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺧﻄﻄﻬﺎ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،وﻳــﻮﻓــﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﻴﺪة ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،ﻓﻘﺪ اﺷﺘﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧــﻼل 2018
ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرات ﻓ ــﻲ دوﻟـ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻛﻤﺎ
ً
ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﻮدا ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺪﻻت إﺷﻐﺎل ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ
ﻟﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت إﺷﻐﺎل
ﺟﻴﺪة ﻟﻌﻘﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ودوﻟــﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻐﺎل اﻟﻤﺒﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﻴﻦ
ﻟ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـﺤ ــﺪ ﺑـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ .وﺑـ ّـﻴــﻦ اﻟﻌﻮﺿﻲ أﻧــﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ
إدارة أﻣﻼك اﻟﻐﻴﺮ ،ﻓﻘﺪ واﺻﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ زﻳﺎدة ﻋﺪد
اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرات واﻷﻣ ـ ــﻼك اﻟ ـﻤ ــﺪارة ﻟـﻠـﻐـﻴــﺮ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻔﻮز ﺑﻤﻨﺎﻗﺼﺔ إدارة اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻣﻤﺎ
ً
ﻳﻌﺪ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
واﻟﻤﺘﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ،
ً
ﻋ ـﻠ ـﻤــﺎ ﺑـ ــﺄن ﺑ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت ﺗـﺸـﻤــﻞ إﻋـ ــﺪاد
اﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت واﻷﺑ ـﺤــﺎث اﻟـﺴــﻮﻗـﻴــﺔ ،وﺗﺴﻮﻳﻖ
اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺸﺎﻏﺮة ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺧﺪﻣﺎت
اﻷﻣ ـ ــﻦ واﻟ ـﺤ ــﺮاﺳ ــﺔ واﻟ ـﻨ ـﻈــﺎﻓــﺔ وﻛـ ــﻞ أﻋ ـﻤــﺎل
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻌﻘﺎر ،ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ
أﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻟﻠﻌﻤﻼء ،وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.

أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ ﻣ ـﺘ ـﺼــﻞ ،أﻗ ـ ــﺮت اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟـ»أﻋﻴﺎن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ« ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح
ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣــﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳـﻤـﻴــﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ،أي  5ﻓﻠﻮس
ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ،وواﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018ﻛﻤﺎ
ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻨﻮد ﺟﺪول أﻋﻤﺎل
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،واﻓﻘﺖ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ
إدارة ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ »اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ«

●

ﺳﻨﺪ اﻟﺸﻤﺮي

أﻓــﺎد ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة ﺷ ـ ـ ــﺮ ﻛ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮ ﻋ ــﺔ
اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﺼـ ــﻮﺻ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﻘ ــﺎﺑـ ـﻀ ــﺔ
ﻣ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪوح اﻟـ ـﺸ ــﺮﺑـ ـﻴـ ـﻨ ــﻲ ﺑـ ــﺄن
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻄــﺎﻋــﺖ ﺗ ـﺠــﺎوز
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ،
اﻟ ـﺘــﻲ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ ﺧ ــﻼل أﻋ ــﻮام
 2015و 2016و ،2017ﻟﺘﺘﺤﻮل
إﻟ ـ ــﻰ اﻷرﺑ ـ ـ ـ ــﺎح ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأوﺿﺢ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ ،ﺧﻼل
اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎدﻳ ــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﻋ ـﻘــﺪت أﻣــﺲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﻀﻮر ﺑﻠﻐﺖ  59ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻛﻤﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺜﻼث آﻧﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ
 9.4ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ
إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أرﺑــﺎﺣــﺎ
ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻌﺎم  ،2018ﺑﻘﻴﻤﺔ 1.5
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر؛ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﻋ ــﺎم  ،2017اﻟـﺒــﺎﻟـﻐــﺔ آﻧ ــﺬاك 3
ﻣﻼﻳﻴﻦ.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف أن اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ
ﺣﻘﻘﺖ إﻳ ــﺮادات ﻗــﺪرﻫــﺎ 22.2
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ17.1
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،وﺑـﻬــﺬا ﺗـﻜــﻮن ﻧﺴﺒﺔ
زﻳﺎدة  30ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ
ﺻﺎﻓﻲ اﻻرﺑﺎح ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻧـ ـﺤ ــﻮ  1.5ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ
ﺑﺨﺴﺎرة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  3ﻣﻼﻳﻴﻦ.

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
وﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ أن ﺣﻘﻮق
ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻠﻐﺖ 27.8
ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﺑـﻌــﺎﺋــﺪ ﻳﺼﻞ
إﻟـ ــﻰ  5.4ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ

ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ  185ﻓﻠﺴﺎ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
 176ﻟﻌﺎم  ،2017ﻣﺆﻛﺪا أن اﻹدارة
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺳﺘﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ﺑــﺎﻻﺳـﺘـﻤــﺮار ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟ ـﻤ ــﺮﺳ ــﻮﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻟ ـﻌــﺎم
 2019ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف.
وذﻛ ـ ـ ـ ــﺮ أﻧ ـ ـ ــﻪ رﻏ ـ ـ ــﻢ اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار
ﻧ ـ ــﺪرة اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟــﻰ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻄﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ،
وﻛــﺬﻟــﻚ اﻟـﺘـﻨــﺎﻓــﺲ اﻟـﺸــﺪﻳــﺪ ،ﻓــﺈن
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
وﺑﺠﻬﻮد ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة واﻹدارة ا ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﻳــﺔ
وﺿﻌﺖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﺒﻞ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺄﻧ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺜ ـﺒ ــﺎت ﻓــﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟـﻈــﺮوف
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻹﺟــﺮاء ات
ﺟـ ـ ـ ــﺎءت ﺑ ـﻐ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ اﻟـ ـﻘ ــﺪر
اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻤﺮدود
اﻟــﺮﺑ ـﺤــﻲ اﻟ ـﻤــﺮﺿــﻲ واﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻮل،
ﺑــﺎﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ذات رﺑﺤﻴﺔ ﻣﺪروﺳﺔ
وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ وآﻣﻨﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ،
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ــﻰ ﺗـﻘـﻠـﻴــﺺ اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ
واﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎﻋـ ــﺎت ﻏـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺮﺑ ـﺤ ــﺔ
أو ﻣـ ـﺤ ــﺪودة اﻟ ــﺮﺑ ــﺢ وﺗـﻘـﻠـﻴــﺺ
اﻻﻧﻔﺎق.

ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،اﺳﺘﻌﺮض اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻣ ـﺒــﺎرك
اﻟﻮﻗﻴﺎن اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن
اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻹﻧ ـﺸ ــﺎﺋ ــﻲ ﺣ ـﻘــﻖ ﻧـﻤــﻮا
ﺑﻨﺴﺒﺔ  57ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم
 ،2017وأ ﺿ ــﺎف ان اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

وﻗﻌﺖ ﻋﻘﻮدا ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﺎر
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮد أﺧﺮى ،ﻓﻲ وﻗﺖ
ﻧ ـﺠ ـﺤــﺖ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻴــﻢ ﺑـﻌــﺾ
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻤﺤﺪد دون ﺗﺄﺧﻴﺮ.
وﻋـ ــﻦ ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ ،أﻛــﺪ
اﻟ ــﻮﻗـ ـﻴ ــﺎن أن اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻓ ــﺎزت
ﺑﻨﺤﻮ  4ﻋﻘﻮد ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع،
ﺟـ ــﺎر اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬﻫــﺎ
وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟــﻼﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺎت اﻟـﻤـﺒــﺮﻣــﺔ
ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ واﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻂ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،وان اﻟـﻘـﻄــﺎع ﺳﺠﻞ
ﻧـﻤــﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ  179ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم .2017
وﺣ ـ ــﻮل ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ،
أوﺿﺢ أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺼﺪد
ﺑﺤﺚ ﺣﺰﻣﺔ اﻟﻔﺮص ﻓﻲ ﻋﺪد
ﻣ ــﻦ اﻷﺳـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﺘــﻲ دﺧﻠﺘﻬﺎ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ
اﻟ ـﻘ ـﻄــﺮي واﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ــﻲ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا
إﻟﻰ أن اﻟﻘﻄﺎع ﺳﺠﻞ إﻳﺮادات
ﺑـ ـ ـ ــ 4.7ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﺧ ــﻼل
ﻋﺎم .2018
وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺣـﺼـﻠــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻷول
ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﺪد  5ﻣ ـ ـﻨـ ــﺎ ﻗ ـ ـﺼـ ــﺎت
ﺗ ــﻮرﻳ ــﺪ ﻣ ـﺤــﺎﺑــﺲ وﺑــﺎﻧـﺘـﻈــﺎر
اﻟـﺘــﺮﺳـﻴــﺔ ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ ﺗـﺨــﺎرج
»اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ« اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻻﻣﺎرات.
وواﻓﻘﺖ »اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ« ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮد اﻟـ ـ ـ ــﻮاردة ﻓ ــﻲ ﺟ ــﺪول
اﻻﻋﻤﺎل ،وأﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮي ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
وﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،واﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﻬ ـﻴــﺔ ﻓـ ــﻲ 31
دﻳﺴﻤﺒﺮ .2018

١٦
اﻗﺘﺼﺎد
»ﻗﺮﻳﺶ« ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺪة واﺣﺪة
دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4108اﻟﺠﻤﻌﺔ  3ﻣﺎﻳﻮ 2019م  28 /ﺷﻌﺒﺎن 1440ﻫـ

وﺳﻂ أﺟﻮاء ﻋﺎﻣﺮة ﺑﺎﻟﺒﻬﺠﺔ
واﻷﻟـﻔــﺔ ،ﻧﻈﻤﺖ إدارة اﻟﺘﻮاﺻﻞ
واﻟ ـ ـﻌـ ــﻼﻗـ ــﺎت اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺑـﻨــﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻔﻞ »ﻗﺮﻳﺶ«
اﻟﺴﻨﻮي ،اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ،واﻟــﺬي ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ
إﻗ ــﺎﻣ ـﺘ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺜ ــﻞ ﻫـ ــﺬا اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ،
اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪادا ﻻﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒ ــﺎل ﺷ ـﻬــﺮ
رﻣﻀﺎن.
واﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﻊ اﻟـ ـﻤ ــﻮﻇـ ـﻔ ــﻮن ﺑـﻜــﻞ
ﻓﺌﺎﺗﻬﻢ ،وﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻹدارات،
ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺪة واﺣــﺪة ﻋﺎﻣﺮة ﺑﻜﺮم
اﻟ ـﻀ ـﻴــﺎﻓــﺔ اﻟــﺮﻣ ـﻀــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﺑـﻘــﺎﻋــﺔ
اﻟـﺒــﺪع ﻓــﻲ ﻓﻨﺪق ﻓــﻮر ﺳﻴﺰوﻧﺰ-
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،وﺳ ــﻂ أﺟـ ـ ــﻮاء ﺣﻔﻠﺖ
ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻟﻔﻘﺮات
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،وﺑﺤﻀﻮر
اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﻤﺜﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻋﺼﺎم اﻟﺼﻘﺮ ،وﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
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اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻤﺮزوق ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﻗـﻴــﺎدات وﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻹدارات.
ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻠﻞ اﻷﻣﺴﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﻮﻗ ــﺔ
واﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﺑـﻴــﻦ
اﻟـ ـﻤ ــﻮﻇـ ـﻔـ ـﻴ ــﻦ ،وﺟ ـ ـ ـ ــﺮى ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ
اﻟـ ـﺠ ــﻮاﺋ ــﺰ اﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟـﻤـﻴــﻊ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺤﺐ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺳ ـﻴ ــﺎرة أﻟـﺘـﻴـﻤــﺎ  -ﻧـﻴـﺴــﺎن
.2019

ﻋﺼﺎم اﻟﺼﻘﺮ أﺛﻨﺎء إﻟﻘﺎء ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻞ

 ...وأﺛﻨﺎء ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺟﺎﺋﺰة ﺳﺤﺐ اﻟﺴﻴﺎرة ﻟﻠﻔﺎﺋﺰة

ّ
»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﻌﻠﻦ ﻓﺎﺋﺰي »وﻃﻦ« و»UEFA Champions
 «Leagueو»اﻟﺠﻮﻫﺮة اﻟﺸﻬﺮي«
ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ إدارة اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ

اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﺑﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﺤﻀﻮر

اﻟﻌﺜﻤﺎن :أﻃﻠﻘﻨﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم وﻧﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﺮﺣﺘﻬﻢ
ﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻮﻃﻨﻲ" :أﻃﻠﻘﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
اﻟﺤﻤﻼت ًاﻟﻤﻤﻴﺰة
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ً
واﻟﺘﻲ ﻧﺎﻟﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻻﻓﺘﺎ،
وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺣﻤﻠﺔ ّ
وﻃﻦ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻤﻠﺔ UEFA
Champions League
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺸﻬﺮي
اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﻮﻫﺮة".

ّ
ﺣﻤﻠﺔ »وﻃﻦ« ﺗﻤﻨﺢ
اﻟﻌﻤﻼء ﻓﺮﺻﺔ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺎ
ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻫﺪاﻳﺎ ﻓﻮرﻳﺔ ﺗﺘﺮاوح
ﺑﻴﻦ  100و 10آﻻف
ً
دﻳﻨﺎر أو ﻗﺮﺿﺎ ﻣﻦ
دون ﻓﺎﺋﺪة

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ

ﻓـ ـ ــﻲ إﻃ ـ ـ ـ ــﺎر ﺳـ ـﻌـ ـﻴ ــﻪ اﻟ ـ ــﺪاﺋ ـ ــﻢ
ﻟـ ـﻤـ ـﻜ ــﺎﻓ ــﺄة اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء ،وﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻟﻬﻢ ،ﻋﻤﺪ ﺑﻨﻚ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ إﻟ ــﻰ إﺟ ــﺮاء
ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺴـ ـﺤ ــﻮﺑ ــﺎت
ً
ﻟﺤﻤﻼت أﻃﻠﻘﻬﺎ أﺧـﻴــﺮا ،وﻫﻲ
ﺣ ـﻤ ـﻠ ــﺔ UEFA Champions
ّ
 ،League 2019وﺣﻤﻠﺔ "وﻃﻦ"
ﻟﻠﺴﺤﺐ اﻟــﺮﺑــﻊ ﺳـﻨــﻮي اﻷول،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ﺳـﺤــﺐ اﻟـﺠــﻮﻫــﺮة
اﻟﺸﻬﺮي ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﺟــﺮاء ﺗﻠﻚ
اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
ﻣﻤﻴﺰة ﻧﻈﻤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ
ً
ً
 ،360وﺷـﻬــﺪت وﺗـﻔــﺎﻋــﻼ ﻻﻓﺘﺎ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻀﻮر.
وﺗ ـ ـ ــﻢ إﺟـ ـ ـ ـ ــﺮاء اﻟـ ـﺴـ ـﺤ ــﻮﺑ ــﺎت
اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻬــﻮاء ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻋﺒﺮ إذاﻋﺔ ﻧﺒﺾ اﻟﻜﻮﻳﺖ 88.8
 ،FMﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،وﻣﻤﺜﻠﻴﻦ
ﻋﻦ "اﻟﻮﻃﻨﻲ".
واﻟﺮاﺑﺤﻮن ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ UEFA
 ،Champions Leagueﻫــﻢ:
ﻣ ـﺸ ـﻌ ــﻞ اﻷﺻ ـ ـﺒ ـ ـﺤـ ــﻲ ،وأﺣـ ـﻤ ــﺪ
اﻟﻘﻄﺎن ،وﻓﺮاس اﻟﺮﻣﻴﻀﻴﻦ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮاﺑﺤﺔ ﻓﻲ ﺳﺤﺐ
اﻟﺠﻮﻫﺮة اﻟﺸﻬﺮي ﺑﻤﺒﻠﻎ 125
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻫﻲ ﺷﻔﻴﻘﺔ ﺧﻀﻴﺮ
ﺣ ـﺒ ـﻴ ــﺐ ،واﻟ ـ ــﺮاﺑ ـ ــﺢ ﻓـ ــﻲ ﺣـﻤـﻠــﺔ
ّ
"وﻃ ــﻦ" ﻟﻠﺴﺤﺐ رﺑــﻊ اﻟﺴﻨﻮي
اﻷول ﻫﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎﺟﺮي.
وﺷﻬﺪت اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة،
ﻻﻗ ـ ــﺖ اﺳ ـﺘ ـﺤ ـﺴ ــﺎن اﻟ ـﺤ ـﻀ ــﻮر
ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎر واﻟﺼﻐﺎر وﺷﻤﻠﺖ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻔﻮرﻳﺔ.
إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ذﻟ ــﻚ ،ﻋـﻤــﺪ ﻋــﺪد
ﻣ ــﻦ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮي ﻓـ ــﺮوع اﻟـﺒـﻨــﻚ إﻟــﻰ
ﻋ ــﺮض اﻟ ـﻤــﺰاﻳــﺎ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﻮﻓــﺮﻫــﺎ
ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﺤ ـﻤ ــﻼت اﻟ ـﺘ ــﻲ أﻃـﻠـﻘـﻬــﺎ
"اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت
واﻟﻤﻤﻴﺰات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ،
ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر ﺣــﺮﺻــﻪ اﻟــﺪاﺋــﻢ ﻋﻠﻰ

ﻃﻔﻞ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
إﺛـ ـ ـ ــﺮاء اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻼء.
وﻓـ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺪد ،أﻋ ـﻠ ــﻦ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎم ﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ
اﻟـ ـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـ ــﺪﻣ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺼ ـ ــﺮﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ "اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ"
ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﻌ ـﺜ ـﻤ ــﺎن أن "اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ
ً
ﻳ ـ ـﺤـ ــﺮص دوﻣ ـ ـ ـ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ إﻗ ــﺎﻣ ــﺔ
اﻟـ ـﻔ ــﺎﻋـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰة اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﺷـ ــﻰ ﻣ ـ ـ ــﻊ اﻫ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻣـ ــﺎت
اﻟﻌﻤﻼء ،وﻟﻺﻋﻼن ﺑﻜﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ
ً
ﻋــﻦ اﻷﺳ ـﻤــﺎء اﻟـﻔــﺎﺋــﺰة ،وأﻳـﻀــﺎ
ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﺮﺣﺘﻬﻢ".
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـﻌـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎن" :ﻟ ـﻘ ــﺪ
أﻃﻠﻘﻨﺎ ﻫــﺬا اﻟـﻌــﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺤﻤﻼت اﻟﻤﻤﻴﺰة واﻟﺘﻲ ﻧﺎﻟﺖ
ً
ً
ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻻﻓـﺘــﺎ ،وﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ
ّ
ﺣ ـﻤ ـﻠ ــﺔ وﻃ ـ ـ ـ ــﻦ ،واﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﻧـﻌـﻠــﻦ
ﻣــﻦ ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ اﻟ ـﻴــﻮم اﻟــﺮاﺑــﺢ ﻓﻲ
اﻟـﺴـﺤــﺐ رﺑ ــﻊ اﻟـﺴـﻨــﻮي اﻷول،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﻌﻤﻼء ﺛﻼﺛﺔ
ﺳ ـﺤــﻮﺑــﺎت أﺧ ــﺮى ﻟ ـﻬــﺬا اﻟـﻌــﺎم
ﺿـﻤــﻦ اﻟﺤﻤﻠﺔ ذاﺗ ـﻬــﺎ ،إﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟﻰ ﺣﻤﻠﺔ UEFA Champions

ﻣﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت
 Leagueواﻟـﺘــﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﺮﺻﺔ
ﻣـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰة ﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺒ ــﻲ ﻛـ ـ ــﺮة اﻟـ ـﻘ ــﺪم
ﻟﻼﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺄﺟﻮاء اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪت اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
اﻟ ـﺴ ـﺤ ــﺐ اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺮي اﻟـﻤـﻨـﺘـﻈــﺮ
ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﻮﻫﺮة".

وﺷ ـ ـ ــﺪد اﻟ ـﻌ ـﺜ ـﻤ ــﺎن ﻋ ـﻠ ــﻰ أن
"اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ إﻃﻼق
اﻟ ـﺤ ـﻤــﻼت اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺘـﻤــﺎﺷــﻰ ﻣﻊ
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت وﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻌﻤﻼء،
ﻣﺸﻴﺪا ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺠﻮﻫﺮة
اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻤﻴﺰة أﻣﺎم

أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺤﺐ

اﻟـﻌـﻤــﻼء ﻟ ــﻼدﺧ ــﺎر واﻟ ـﻔ ــﻮز ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ.
وﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﺮص اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ
ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻌﻤﻼء وﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ
اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت ﻟـﻬــﻢ ،ﻳــﺄﺗــﻲ ﺣﺴﺎب
اﻟﺠﻮﻫﺮة ﻛﺄﺣﺪ أﺑﺮز اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟـﺘــﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﻤﻼء ﺣﺴﺎب اﻟﺠﻮﻫﺮة
اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ ﻓــﺮﺻــﺔ ﻟﻠﻔﻮز
ﺑ ـﺠــﺎﺋــﺰة أﺳ ـﺒــﻮﻋ ـﻴــﺔ ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ 5
آﻻف دﻳ ـﻨ ــﺎر وﺷ ـﻬــﺮﻳــﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
ً
 125أﻟﻔﺎ ورﺑــﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
ً
 250أﻟﻔﺎ.
وﻳـﺒـﻠــﻎ اﻟ ـﺤــﺪ اﻷدﻧـ ــﻰ ﻟﻔﺘﺢ
ﺣﺴﺎب اﻟﺠﻮﻫﺮة  400دﻳﻨﺎر،
واﻟـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺪ اﻷﻗـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﻰ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺒ ـﻠ ــﻎ
اﻟ ــﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺣـﺘـﻔــﺎظ ﺑــﻪ ﻓﻲ
اﻟﺤﺴﺎب ﻫﻮ  500أﻟﻒ ،وﻳﻤﻜﻦ
ﻓ ـﺘ ــﺢ اﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎب ﺑ ـﻜ ــﻞ ﺳـﻬــﻮﻟــﺔ
ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺒﺮ
اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ ،وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺒﺮ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ .وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻗﻴﺎم
اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ ﻧﻘﺪي أو
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣــﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﺠﻮﻫﺮة
ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮﺑــﺔ ،ﻓــﺈن
ﻓﺮص اﻟﻔﻮز ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ً
ﻛﻞ  50دﻳﻨﺎرا ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب.
وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺣـﺴــﺎب اﻟـﺠــﻮﻫــﺮة
ﺑﻤﺰاﻳﺎ إﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺼﻞ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻴ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺑ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ VISA
ً
ﻟﻠﺴﺤﺐ اﻵﻟــﻲ ﻣـﺠــﺎﻧــﺎ ،واﻟﺘﻲ
ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟــﺪى أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  650أﻟﻒ ﺟﻬﺎز ﺳﺤﺐ آﻟﻲ.
ّ
وﺗﻤﻨﺢ ﺣﻤﻠﺔ "وﻃ ــﻦ" ﻟﻌﺎم
 2019ﻓــﺮﺻــﺔ ﻟـﻠـﻌـﻤــﻼء اﻟــﺬﻳــﻦ
ﻳـ ـﻘ ــﻮﻣ ــﻮن ﺑ ـﺘ ــﻮﻃ ـﻴ ــﻦ راﺗ ـﺒ ـﻬ ــﻢ
)ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺮاﺗﺐ( ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﺮوض ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪة
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺪاﻳﺎ ﻓﻮرﻳﺔ ﺗﺘﺮاوح
ﺑﻴﻦ  100و 10آﻻف دﻳـﻨــﺎر أو
ً
ﻗﺮﺿﺎ ﻣﻦ دون ﻓﺎﺋﺪة.
وﻳ ـﻘــﺪم اﻟـﺒـﻨــﻚ ﺿـﻤــﻦ ﺣﻤﻠﺔ

ً
ً
ّ
"وﻃﻦ" أﻳﻀﺎ ﻋﺮﺿﺎ آﺧﺮ ﻳﺸﻤﻞ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء اﻟ ـﺤــﺎﻟ ـﻴ ـﻴــﻦ واﻟ ـﺠ ــﺪد
وذﻟــﻚ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺳﺤﺐ رﺑﻊ
ﺳﻨﻮي ﻟﺮﺑﺢ ﻗﻴﻤﺔ راﺗﺒﻬﻢ ﻣﺪة
ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ 1000
دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ.
أﻣ ـ ـ ــﺎ ﺿـ ـﻤ ــﻦ ﺣـ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ UEFA
،Champions League 2019
ﻓ ـﻘــﺪ ﻗ ــﺪم "اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ" ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ
ﻓــﺮﺻــﺔ دﺧ ــﻮل اﻟـﺴـﺤــﺐ ورﺑــﺢ
واﺣﺪة ﻣﻦ  3رﺣﻼت ﻟﺸﺨﺼﻴﻦ
ﻟ ـﺤ ـﻀــﻮر اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة اﻟـﻨـﻬــﺎﺋـﻴــﺔ
ﻟ ــﺪوري أﺑ ـﻄــﺎل أوروﺑـ ــﺎ ،2019
وذﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ﻋـ ـ ـﻨ ـ ــﺪ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺪاﻣ ـ ـﻬـ ــﻢ
ﺑﻄﺎﻗﺎت  Mastercardاﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺴﺤﺐ،
وﺣـﺼــﻞ اﻟـﻌـﻤــﻼء ﻋـﻠــﻰ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻊ ﻛﻞ  1دﻳﻨﺎر
ً
ﻛﻮﻳﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﻔﺎﻗﻪ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺧﻼل
ﻓ ـﺘ ــﺮة اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠــﺔ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﺣﺼﻞ
اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺘﻴﻦ ﻟﺪﺧﻮل
اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﻟﺪى اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ وﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ
اﻟـﻄـﻠـﺒــﺎت ،وﻋ ـﻠــﻰ ﺛ ــﻼث ﻓــﺮص

ﺷﺎﺷﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺧﺎرج
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ أو ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺧــﻼل أﻳــﺎم
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت.
وﺗﻮﻓﺮ ﺑﻄﺎﻗﺎت Mastercard
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻟـﻌــﺮوض اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء واﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـﺘ ـﻀ ـﻤ ــﻦ
ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻣـﻜــﺎﻓــﺂت اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻣﻊ
ً
ً
 850ﻣﺤﻼ ﻣﺸﺎرﻛﺎ ،واﻟﺪﺧﻮل
ً
ﻣ ـﺠــﺎﻧــﺎ إﻟ ــﻰ ﻗــﺎﻋــﺎت اﻻﻧـﺘـﻈــﺎر
اﻟـﻔـﺨـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎرات ﺣــﻮل
ً
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﺠﺎﻧﺎ،
وﺧ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺴــﻮق
اﻵﻣﻦ ،وﺧﺪﻣﺔ إﻳﻘﺎف اﻟﺴﻴﺎرات
ً
ﻣـ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺎ ،وﺧ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪة
اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ "اﻟـ ـﻜ ــﻮﻧـ ـﺴـ ـﻴ ــﺮج"،
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﺮوض اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ
اﻟﻤﻤﻴﺰة.
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يشهد معرض «الربيع
أوقع الفنان والمذيع
نبحر مع األديب المصري فقدت الساحة األدبية
ً
منير عتيبة في حوار
التشكيلي» مشاركة 79
المصري رامز جالل
العربية رمزا برحيل
ً
حول الرواية والمسرح
الروائي والقاص الليبي النجمة هند البلوشي في فنانا بـ  104أعمال مميزة
والسيناريو ،ويكشف لنا أحمد إبراهيم الفقيه ،في شباك برنامجه الجديد في قاعتي «الفنون»
عن أحدث أعماله.
و«أحمد العدواني».
«رامز في الشالل».
القاهرة ،أمس األول.

جنيفر لوبيز تغني في مصر...
حقيقة أم فبركة إعالمية؟
الشركة المنظمة أعلنت موعد الحفل بدون حصولها على ترخيص
استقبل محبو النجمة العالمية جنيفر لوبيز،
خالل الساعات الماضية ،خبر إقامة حفلتها في
مصر  9أغسطس المقبل بفرح شديد ،ومتابعة
هائلة عبر مواقع التواصل ،لمعرفة سعر التذاكر
وإم ـك ــان ـي ــة ال ـح ـجــز ف ــي ال ـح ـفــل ال ـم ـق ــرر بـمــديـنــة
العلمين الجديدة ،في الساحل الشمالي.
وم ــن ال ـم ـتــوقــع أن ي ـش ـهــد ح ـفــل لــوب ـيــز إق ـبــاال
غير مسبوق ،حيث تحظى بجماهيرية كبيرة
فــي مصر وا لــو طــن العربي وا لـعــا لــم ،باعتبارها
أشهر وأجمل النجوم األميركيين ،فهي ممثلة،
ومغنية ،ومنتجة تلفزيونية وتسجيلية وراقصة
وم ـص ـم ـم ــة أزي ـ ـ ــاء شـ ـهـ ـي ــرة ،وتـ ـع ــد ال ـش ـخ ـص ـيــة
األم ـيــرك ـيــة م ــن أصـ ــول التـيـنـيــة األك ـث ــر ثـ ــراء في
هوليوود.
لكن الغريب في األمر أن لوبيز لم تدرج الحفل
ض ـم ــن بــرنــام ـج ـهــا ال ـم ـع ـلــن ع ـل ــى ح ـســاب ـهــا فــي
"فيسبوك" ،ر غــم إ عــان الشركة المنظمة للحفل
في مصر الخبر ،وموعد وموقع الحفل الذي تم
اخ ـت ـيــاره بـعـنــايــة فــي مـنـطـقــة يــرتــادهــا األثــريــاء
وال ـط ـب ـق ــة ال ـم ـم ـي ــزة م ــن ال ـم ـص ــري ـي ــن وال ـس ـي ــاح
األجـ ــانـ ــب ،إلم ـكــان ـيــة ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـح ـضــور
وتــأم ـيــن الـحـفــل بـشـكــل ك ــاف ،فــي ظــل الـحـضــور
الكبير المتوقع.
مــن جــا نـبــه ،أ ك ــد د .ع ــاء ســا مــة ر ئ ـيــس لجنة
العمل بنقابة الموسيقيين ،التي تمنح تصاريح
ال ـح ـفــات ال ـغ ـنــائ ـيــة ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي ،أن
ا ل ـن ـق ــا ب ــة لـ ــم ت ـع ــط ت ـص ــر ي ـح ــا ألي مـ ــن ش ــر ك ــات

التنظيم بإقامة حفل لجنيفر لوبيز في مصر.
وأ ش ـ ـ ــار د .س ــا م ــة إ ل ـ ــى أن هـ ـن ــاك شــر كــة
وح ـ ـ ـيـ ـ ــدة ق ـ ــال ـ ــت إنـ ـ ـه ـ ــا ت ـ ــري ـ ــد إح ـ ـضـ ــارهـ ــا
لمصر ،لكنها حتى اآلن لم تحصل على
الـ ـتـ ـص ــري ــح ،وه ـ ــي ن ـف ــس الـ ـش ــرك ــة ال ـتــي
نظمت حفل مغني الراب فرنش مونتانا
قبل أيام قليلة في مصر.
وعبر العديد من المتابعين للخبر من
خالل مواقع التواصل االجتماعي عن عدم
ا لــو ضــوح ا لـكــا فــي حــول خـبــر وتجهيزات
الـ ـحـ ـف ــل ،ف ــوج ــود ن ـج ـم ــة ب ـح ـج ــم جـنـيـفــر
لــو بـيــز فــي مـصــر حــدث يستحق التقدير
والثناء ،لكن غياب المعلومات الكافية عن
الحفل ،و عــدم حصول الشركة المنظمة
عـلــى تـصــريــح بــإقــامـتــه قـبــل إعــانــه أمــر
يثير ا ل ـجــدل و يـشـكــك فــي مصداقيته،
خــا صــة أن مثل هــذه ا لـحـفــات ،التي
تضم نجما عالميا ،لها استعدادات
خـ ــاصـ ــة عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـت ــأم ـي ــن
والتنظيم.
وعـ ـ ـل ـ ــى أث ـ ـ ــر ذل ـ ـ ـ ــك ،ب ـ ـ ــدأ ال ـب ـع ــض
يتداول أخبارا تشير إلى أن الحفل
ل ــن ي ـقــام ف ــي م ـصــر ،وأن م ــا يـجــري
ت ــداول ــه ف ـبــركــة إعــام ـيــة وشــائ ـعــات
فقط.
جنيفر لوبيز

أنجلينا جولي

جاستين بيبر

أنجلينا جولي ترفض فيلم سيلين ديون مليارا مشاهدة لكليب جاستين بيبر
اعتذرت النجمة أنجلينا جولي عن أداء دور يجسد الحياة الشخصية
والمهنية لزميلتها النجمة سيلين ديون ،النشغالها الشديد خالل الفترة
الحالية بالعديد من األعمال.
وكانت تقارير إعالمية نشرت خبر رفض جولي للفيلم ،رغبة منها في
عدم أداء الــدور ،وهو ما نفته مصادر مقربة منها ،مؤكدة ازدحــام جدول
أعمالها.

استطاع جاستين بيبر تحقيق ر قــم قياسي بكليب "What Do You
 ،"Meanالــذي أخــرجــه بــراد فــورمــان عــام  ،2015ورغــم ذلــك ال يــزال يحقق
مشاهدات مرتفعة على "يوتيوب" تجاوزت ملياري مشاهدة.
وحقق بيبر نجاحات مختلفة في عالم صناعة الموسيقى والغناء ،من
خالل أغنياته أو كليباته ،أو حضوره المثير للجدل دائما بالحفالت.

مادونا

مادونا تطلق أغنيتها « »I Riseاليوم
أعلنت النجمة مادونا إطالق أغنية سينغل جديدة تحمل اسم "،"I Rise
ال ـيــوم ،وهــو الخبر ال ــذي أث ــار حماسا كبيرا مــن محبي وعـشــاق النجمة
الشهيرة ،التي تمتلك بصمة مذهلة في عالم صناعة الموسيقى والغناء.
ويأتي إطالق مادونا ( 60عاما) ألغنية " ،"I Riseبعد أيام قليلة من إطالقها
كليب " ،"Medellínالذي حقق نجاحا كبيرا.

بعد  7سنوات من عرضه ...نسخة جديدة
من «»Django Unchained
ي ـع ـتــزم ال ـم ـخــرج ال ـعــال ـمــي كــويـنـتـيــن تــرانـتـيـنــو ط ــرح فـيـلــم Django
 Unchainedمرة أخرى قريبا ،بعد ترشيحه ألكثر من  5مرات لنيل جوائز
في حفل توزيع األوسـكــار على مــدار السنوات الماضية منذ طرحه في
.2012
وتأتي تلك الفكرة للمخرج ،الذي اشتهر بسفك الدماء في أفالمه ،بعد
مطالب عدة من الجمهور بطرح نسخة جديدة تتخطى مدة  3ساعات،
لتصل إلى أكثر من  190دقيقة ،أو ما يقارب  200دقيقة ،وفق تصريحات
ترانتينو لموقع .film
ً
ُ
" "Django Unchainedيعد أكثر أفالم المخرج ترانتينو تحقيقا لألرباح،

فحصل على  425مليون دوالر في البوكس أوفيس خالل افتتاحيته ،وتم
ترشيحه ألكثر من  5جوائز أوسـكــار ،حصد منها جائزة أفضل ممثل
مساعد لـكريستوف والتز ،وأفضل سيناريو لترانتينو.
ومن المقرر أن يبدأ ترانتينو في التحضير للنسخة الجديدة بداية
العام المقبل ،بعد االنتهاء من فيلمه الحالي (Once Upon a Time in
 ،)Hollywoodبطولة عدد كبير من الممثلين ،مثل :براد بيت ،ليوناردو
دي كابريو ،آل باتشينو ،مارغوت روبي ،لورينزا إيزو ،داكوتا فانينغ،
وكيرت روسيل.

ليوناردو دي كابريو
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منير عتيبة :كتاباتي تخلو من الثرثرة

إصدارات

ً
ْ
أول َمن حاز جائزة الدولة التشجيعية في القصة القصيرة جدا عام 2015
يتنوع إبداع األديب المصري منير عتيبة بين الرواية والقصة
والمسرح والكتابة اإلذاعية والسيناريو ،لكن صيته ذاع مع
ً
إبداعه في القصة القصيرة جدا ،وكان أول من حاز جائزة
الدولة التشجيعية في هذا المجال عام " .2015الجريدة"
التقته في حوار حول تجربته مع الكتابة المكثفة ،فأكد أن
أعماله األدبية تخلو من الثرثرة ،كما أشار إلى جديد أعماله
ً
التي ستصدر قريبا.
َّ
القاهرة -أحمد الجمال

● م ـ ـتـ ــى ب ـ ـ ـ ــدأت ع ــا قـ ـت ــك
ً
بالقصة القصيرة جدا ؟
 بـ ــدأت عــاق ـتــي بــالـقـصــةً
الـقـصـيــرة جــدا مـنــذ نـحــو 20
ً
ً
عـ ــامـ ــا ،ك ـن ــت أقـ ـ ــرأ ن ـصــوصــا
ً
قصيرة ُ جدا شعرية ونثرية،
وك ـن ــت أعـ ـج ــب ب ـه ــا ،وأعـ ــرف
أ ن ـ ـهـ ــا ل ـي ـس ــت سـ ـهـ ـل ــة ،وذات
ي ــوم أل ـ ّـح ُعـلـ ّـي نــص وأن ــا في
ال ـش ــارع ق ــرب مـكـتــب األدي ــب
الـ ـ ــراحـ ـ ــل خـ ــالـ ــد الـ ـس ــروج ــي
ال ـ ـم ـ ـحـ ــامـ ــي ،فـ ــذه ـ ـبـ ــت إل ـ ـيـ ــه،
ً
ُ
وكتبت
وطلبت ورقة وقلما ،
النص ،كان من ثالثة أسطر،
ق ـ ـ ــرأه خـ ــالـ ــد ،ف ـت ـه ـل ــل ،وقـ ــال
لـ ــي" :ه ـ ــذا ط ــري ــق ج ــدي ــد ،لــو
واصـلــت فـيــه سـيـمـيــزك" ،فقد
الحـ ـ ـ ــظ أنـ ـ ـن ـ ــي فـ ـ ــي ق ـص ـص ــي
القصيرة ورواياتي ومقاالتي
أن ـ ـ ـحـ ـ ــو إل ـ ـ ـ ــى اإليـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاز ،وال
أحـ ــب الـ ـث ــرث ــرة ،وك ـ ــأن جـمـلــة

ً
الـســروجــي كــانــت إلـهــامــا مــا،
ف ــواصـ ـل ــت ال ـك ـت ــاب ــة ف ــي ه ــذا
المجال.
● ما ا لــذي تحققه القصة
ً
الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة جـ ـ ـ ــدا م ـ ــن م ـت ـعــة
لـلـقــارئ ،و هــل يستلزم األ مــر
ً
قارئا بعينه الستيعاب هذا
النص المكثف؟
 كـ ـ ـ ـ ـ ــل عـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــل ي ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــاجً
قـ ـ ـ ــارئـ ـ ـ ــا ب ـ ـع ـ ـي ـ ـنـ ــه ،لـ ـ ـي ـ ــس ك ــل
ق ـ ـ ــارئ ي ـس ـت ـط ـي ــع قـ ـ ـ ــراء ة كــل
روا يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،أو ك ـ ـ ــل مـ ـجـ ـم ــو ع ــة
قصصية ،فــاألذواق واألفكار
ً
وال ـتــوج ـهــات مـتـبــايـنــة ج ــدا،
أما القارئ التي تحتاج إليه
ً
ال ـق ـصــة ال ـق ـص ـيــرة جـ ــدا فـهــو
قـ ــارئ ع ـلــى ق ــدر م ـع ـقــول مــن
ال ـث ـق ــاف ــة ،ومـ ــن ال ـ ـقـ ــدرة عـلــى
اللعب مع النص ّ
لفك شفراته،
وح ــل ك ـثــاف ـتــه ل ـل ـتــواصــل مــع
ف ـك ــرت ــه ،وهـ ــي ل ـع ـبــة مـمـتـعــة
لمن يحب كتابتها وقراء تها،
وليست بالضرورة للجميع.
• هل ثمة مواصفات يجب
أن تـتــوا فــر فــي كــا تــب القصة
ً
القصيرة جدا ؟
ً
 يـ ـج ــب أن يـ ـك ــون ك ــا ت ـب ــاً
أوال  ،وأن ي ـكــون عـلــى در ج ــة
متميزة من المعرفة بأدوات
ّ
فنه وصعوبته ،ألن البعض
يـسـتـسـهــل ال ـق ـصــة الـقـصـيــرة

ً
القصة القصيرة جدا
ّ
ً
ً
تتطلب قارئا قادرا
على اللعب مع النص
ّ
لفك شفراته
من إصداراته

«عنكبوت في القلب» ...رواية جديدة
لمحمد أبوزيد

ً
جـ ــدا  ،ب ـظــن أ ن ـهــا ع ــدد قليل
ُ
م ــن ال ـك ـل ـمــات ت ــرص ب ـجــوار
بعضها البعض .كذلك يجب
أن يكون الكاتب ذا رؤية ما
للعالم والحياة والعالقات
االجتماعية اإلنسانية ،وأن
ً
ي ـكــون ق ـ ــادرا ع ـلــى ب ــث هــذه
الرؤية في عمله.
• مــا الـعــوالــم الـتــي تــدور
ف ـ ـ ـ ــي رح ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــا وم ـ ـ ـضـ ـ ــاتـ ـ ــك
القصيرة للغاية؟
 ا لـ ـع ــا ق ــات اإل ن ـس ــا ن ـي ــة،ّ
بشقيه
التحاور مع ا لـتــراث
الشعبي والرسمي ،المواطن
والسلطة ،والحرية ،واحترام
اآلخر ،واإلنسان والحيوان،
وحتى الجماد.
• ا ل ـت ـك ـث ـيــف ا ل ـش ــد ي ــد هــل
يـ ـ ـح ـ ــرم الـ ـ ـن ـ ــص مـ ـ ــن ف ــرص ــة
ت ـحــوي ـلــه إل ــى ع ـمــل درامـ ــي،
مـ ـثـ ـلـ ـم ــا ال ـ ـ ـحـ ـ ــال ب ــال ـن ـس ـب ــة
للرواية أو القصة القصيرة
ً
مثال ؟
 يفترض أن الكاتب الذيّ ً
ً
ً
معينا
ا خـتــار جـنـســا أد ب ـيــا
لـيـكـتــب ف ـيــه أن ُي ـخ ـلــص لــه،
وال يـعـتـبــره م ـجــرد و سـيـلــة
إل ـ ـ ــى ج ـ ـنـ ــس آخ ـ ـ ـ ــر ،ف ـك ــات ــب
ا ل ـ ــروا ي ـ ــة ع ـل ـي ــه أن يـكـتـبـهــا
ك ـ ـ ــروا ي ـ ـ ــة وال ي ـ ـضـ ــع ع ـي ـنــه
على السينما أو غيرها ،لو
ظ ـهــر ب ـعــد ذل ــك أن ـه ــا يـمـكــن
ُ
أن ت ـح ـ ّـو ل إ ل ــى ا لـسـيـنـمــا أو
التلفزيون أو المسرح ،فهذا
أ مـ ـ ــر ج ـ ـ ّـي ـ ــد ،لـ ـك ــن أن ت ـك ـتــب
روايـ ـ ـ ـ ـ ــة وذهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــك مـ ـشـ ـغ ــول
بالسينما ،فـلـمــاذا ال تكتب
سـ ـيـ ـن ــاري ــو م ـ ـبـ ــاشـ ــرة؟ ،ألن
الـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــة لـ ـ ــن تـ ـعـ ـطـ ـي ــك م ــن
ذات ـ ـهـ ــا الـ ـكـ ـثـ ـي ــر ،ألنـ ـ ــك غ ـيــر
مـخـلــص ل ـهــا ،واألم ـ ــر كــذلــك
بــالـنـسـبــة لـلـقـصــة الـقـصـيــرة
ً
جــدا  ،أكتبها ألنني أحب أن
أكتبها ،ال ألمر آخر.
● حصدك جائزة الدولة
التشجيعية عــام  ،٢٠١٥هل
ك ـ ــان ذل ـ ــك ب ـم ـنــزلــة اعـ ـت ــراف
رس ـمــي بــأهـمـيــة ه ــذا ال ـلــون
األدبي؟

غالف «عنكبوت في القلب»

منير عتيبة
 س ـع ــدت ب ـه ــذه ال ـجــائــزةً
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى
الـشـخـصــي ،وع ـلــى مـسـتــوى
جـ ـ ـن ـ ــس أدب ـ ـ ـ ـ ــي ي ـ ـك ـ ـتـ ــب ف ـي ــه
الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرون ،يـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــد فـ ـي ــه
ا ل ـ ـب ـ ـعـ ــض ،ل ـ ـكـ ــن ال ي ـح ـصــل
على االعتراف الكافي ،فكان
ت ـخ ـص ـيــص جـ ــائـ ــزة ال ــدول ــة
ً
للقصة القصيرة جدا بمنزلة
اعتراف كبير ومحترم بها.
ً
● كـتـبــت ال ــرواي ــة أي ـ َضــا،
وهي عمل يحتاج إلى نفس
طويل ..كيف تفسر لنا ذلك؟
 ال حـ ــظ صــد ي ـقــي ا ل ـنــا قــدد .هـيـثــم ا ل ـح ــاج ع ـلــي أ نـنــي
 ور بـمــا جيلي كـلــه  -نكتبالـ ـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـحـ ـ ـب ـ ــر ال ـ ـق ـ ـصـ ــة
ال ـ ـق ـ ـص ـ ـيـ ــرة ،ذل ـ ـ ــك ال ـ ـحـ ــرص
الـ ـ ـش ـ ــدي ـ ــد عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـتـ ـكـ ـثـ ـي ــف
واإلي ـج ــاز ،وع ــدم ق ــول مــا ال
ي ـح ـتــاج إل ـيــه الـ ـق ــارئ ،لــذلــك
ت ـ ـجـ ــد أع ـ ـمـ ــال ـ ـنـ ــا ال ـ ــروائـ ـ ـي ـ ــة
وال ـق ـص ـص ـيــة لـيـســت كـبـيــرة
ً
ا لـحـجــم ،أل نـهــا غــا لـبــا تخلو
من الثرثرة التي تضر األدب
ّأيما ضرر.

● يتنوع إبداعك بين القصة
والرواية والمسرحية والكتابة
للطفل والنقد األدبــي ...في أي
منطقة تجد نفسك أكثر عطاء؟
 أض ـ ــف إل ـ ــى ذل ـ ــك ال ـك ـتــابــةاإلذاعـ ـي ــة وال ـس ـي ـنــاريــو ...أجــد
نفسي أ كـثــر فيما أكتبه أثناء
كتابته ،أمــا الـعـطــاء فــا أحكم
عليه ،بل يحكم عليه من يقرأ
كتاباتي.
● ماذا في جعبتك من أعمال
جديدة ربما تخرج إلى النور
ً
قريبا؟

ً
صدرت حديثا في القاهرة عن الهيئة المصرية العامة
للكتاب ،رواية "عنكبوت في القلب" للشاعر والروائي محمد
أبوزيد ،وتعد الثانية في مشواره ،بعد روايته األولى "أثر
النبي" التي صدرت عام  2010عن دار شرقيات للنشر.
ويواصل أبوزيد في روايته الجديدة بناء عالمه الخاص،
ويتتبع مـصــا ئــر شخصيات ظـهــرت مــن قـبــل فــي دواو ي ـنــه،
وي ـقــدم بـعــض ف ـصــول رواي ـت ــه بـمـقــاطــع مــن قـصــائــدهــا ،في
إشارة إلى الترابط بينها .وتتبعت الرواية مصير شخصين
ي ـع ـي ـشــان ع ـلــى أطـ ـ ــراف ال ـح ـي ــاة ،ال ـت ـق ـيــا م ـص ــادف ــة ،لـيـجــدا
نفسيهما فــي مواجهة عالم فانتازي غرائبي لــم يختبراه
من قبل.
يذكر أن محمد أبوزيد ،صدر له من قبل سبعة دواو يــن
هي "ثقب في الهواء بطول قامتي" عن الهيئة العامة لقصور
ا لـثـقــا فــة فــي عــام  ،2003و" مــد يــح ا لـغــا بــة" عــن هيئة الكتاب
 ،2006و" قــوم جلوس حولهم مــاء" عن دار شرقيات ،2005
ً
و"ط ــاع ــون يـضــع ســاقــا ف ــوق األخ ــرى ويـنـظــر لـلـسـمــاء" عن
شرقيات  ،2009و"مدهامتان" عن شرقيات  ،2012و"مقدمة
فــي ال ـغ ـيــاب" عــن دار شــر ق ـيــات  ،2013و" س ـ ــوداء وجـمـيـلــة"
عــن شــر قـيــات  ،2015كما صــدر لــه د ي ــوان لــأ طـفــال بعنوان
"نعنانة مريم" عن كتاب قطر الندى ،وصدرت له مختارات
شعرية بالفرنسية بعنوان "قصيدة الخراب" عن دار المنار
في فرنسا  ،2014كما صدر له كتاب نقدي بعنوان "األرنب
خارج القبعة" .2016

«أبو جامع» رواية جديدة ألحمد
إبراهيم إسماعيل

 في المطبعة كتاب "تقريرالـ ـح ــال ــة الـ ـس ــردي ــة ال ـم ـصــريــة
 ،"2015وسوف يصدر هدية مع
مجلة عالم الكتاب عدد أبريل،
وفـ ـ ــي س ـل ـس ـل ــة ك ـ ـتـ ــاب الـ ـه ــال
يـ ـص ــدر خ ـ ــال م ــاي ــو الـ ـج ــاري
ك ـتــابــي ال ـن ـق ــدي ال ـج ــدي ــد "فــي
عالم الرواية العجيب" ،إضافة
إلــى تعاقدي مع دار المعارف
عـ ـل ــى نـ ـش ــر س ـل ـس ـل ــة تـبـسـيــط
علوم لألطفال بعنوان "نوجا
في المعمل".

غالف الرواية

رحيل األديب الليبي أحمد إبراهيم الفقيه

غالف أحد إصداراته

ً
فقدت الساحة األدبية العربية رمزا
مــن رمــوزهــا بــرحـيــل ال ــروائ ــي والـقــاص
ال ـل ـي ـب ــي أحـ ـمـ ــد إبـ ــراه ـ ـيـ ــم الـ ـفـ ـقـ ـي ــه ،فــي
العاصمة المصرية القاهرة ،أمس األول،
ً
عن عمر ناهز  77عاما  ،بعد صراع مع
المرض استمر نحو عامين.
ً
ً
وك ــان الـفـقـيــه أث ــار ج ــدال واس ـع ــا في
ليبيا ،أواخر العام الماضي ،بعد ظهوره
في مقابلة تلفزيونية على شاشة قناة
"ا لـ ـع ــر بـ ـي ــة" ،ك ـش ــف خ ــا ل ـه ــا أن حــا ل ـتــه
ال ـص ـح ـيــة س ـي ـئــة وب ـح ــاج ــة إلـ ــى تــدخــل
طبي سريع ،حيث كان يعاني تليفا في
الرئة ،وقال إن بريطانيا رفضت إعطاء ه

تأشيرة دخول البالد ،ألنه "ليبي" على
حـســب ق ــول ــه ،وي ـب ــدو أن االس ـت ـغــاثــة لم
ً
يكن لها مغيث ،إذا قضى الفقيه أخيرا ،
ً
متأثرا بتدهور حالته الصحية.
ي ـ ـشـ ــار إ ل ـ ـ ــى أن ا لـ ـفـ ـقـ ـي ــه ن ـ ـ ــال در ج ـ ــة
الدكتوراه في األدب العربي ،من جامعة
إدنـ ـب ــرة ف ــي اس ـك ـت ـل ـنــدا ،ث ــم ان ـت ـقــل إلــى
ليبيا ودرس في جامعاتها ،باإلضافة
إ لــى جــا مـعــات عربية أ خــرى فــي ومصر
والمغرب.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــازت م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــاتـ ــه ال ـق ـص ـص ـي ــة
ورواي ــات ــه ب ـجــوائــز ع ــدي ــدة ،كـمــا اخـتــار
االتـحــاد الـعــام لــأدبــاء والـكـتــاب العرب

ثالثيته الروائية "سأهبك مدينة أخرى"
(س ــأه ـب ــك مــدي ـنــة أخ ـ ــرى – هـ ــذه ت ـخــوم
مملكتي – نـفــق تضيئه ا م ــرأة وا ح ــدة)
ضـمــن قــا ئـمــة أ فـضــل  100روا ي ــة عربية
صدرت في القرن العشرين.
وك ــان ــت "الـ ـج ــري ــدة" انـ ـف ـ ُـردت ب ــإج ــراء
ح ــوار مــع الـكــاتــب ال ــراح ــل ن ـشــر فــي 17
يــو ن ـيــو  ،2018ب ـم ـنــا س ـبــة ص ـ ــدور آ خــر
أع ـمــالــه الــروائ ـيــة فــي ال ـقــاهــرة بـعـنــوان
"خــال ـتــي غــزالــة تـســافــر فــي ف ـنــدق عــائــم
إلــى أمـيــركــا" ،وهــي الــروايــة رقــم  25في
م ـشــواره اإلبــداعــي ،وت ـنــدرج تـحــت أدب
الرحلة.

●

أحمد إبراهيم الفقيه

َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

تصدر في القاهرة خالل أيام ،عن دار الهالة ،رواية جديدة
بعنوان "أبو جامع" ،للكاتب أحمد إبراهيم إسماعيل ،وهي
روايته الثانية بعد "سرباز".
وتدور الرواية حول رجل غريب كل ما يبحث عنه أن يكون
بخير ،وتصادفه صراعات مع آخرين فيندمج معها لتكون
بداية البحث عن القوة بكل أشكالها ،ويجسد خاللها قوة
المرأة وجمالها الذي يكمن في قوتها.
أحمد إبراهيم إسماعيل ولد في أغسطس  ،1990وتخرج
ً
في كلية الصيدلة بجامعة القاهرة عام  ،2012ويعمل حاليا
في المملكة العربية السعودية ،وفي عام  2014صدرت له
رواي ــة بـعـنــوان "س ــرب ــاز" ،وهــي رواي ــة سـيــاسـيــة اجتماعية
تحكي عــن مـصــر قـبــل ث ــورة يـنــا يــر  ،2011و فــي عــام ،2016
ً
كما نشر رواية أخرى إلكترونيا بعنوان "مدينة العتمة".

ً
ً
 20عرضا مسرحيا في مهرجان الساقية للمونودراما
لجنة تحكيم الدورة الـ 14مكونة من ناصر عبدالمنعم ووليد الزرقاني
شهدت قاعة الحكمة أولــى
ف ـعــال ـيــات م ـه ــرج ــان الـســاقـيــة
لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــون ـ ــودرام ـ ــا فـ ـ ــي دورتـ ـ ـ ــه
الــرا ًب ـعــة ع ـشــرة بـمـشــاركــة 20
ع ــرض ــا مـ ـس ــرح ـ ًّـي ــا ،وت ـكــونــت
لجنة التحكيم هــذا الـعــام من
الـ ـمـ ـخ ــرج الـ ـمـ ـس ــرح ــى ن ــاصــر
عبدالمنعم والناقد المسرحى
وليد الزرقاني.
تـ ـضـ ـم ــن ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ال ـ ـيـ ــوم
األول ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـع ــروض
الـمـســرحـيــة الـمـتـنــوعــة ،حيث
ب ــدأت بـعــرض "ال ـجــوكــر" أداء:
ولـيــد قــاســم وإخ ــراج :رضــوان
جالل ،وتدور أحداثه عن حياة
ًّ
نفسيا سلك
إنسان مضطرب
طريق القتل بسبب اتهام ظالم.
تــاه عــرض "الممثل" لفرقة
ب ــداي ــة ج ــدي ــدة ت ــأل ـي ــف :خــالــد
الـ ـص ــاوي ،وتـمـثـيــل وإخ ـ ــراج:

من عروض المهرجان

خالد إبراهيم ،وتــدور أحــداث
ال ـع ــرض ح ــول مـمـثــل مـغـمــور
ي ـ ـغ ـ ـلـ ــق الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرف ع ـ ـلـ ــى ب ـق ـي ــة
الممثلين.
ث ــم عـ ــرض "أغ ـن ـي ــة الـ ـ ــوداع"
الذي قدمته فرقة وتر مشدود،
تمثيل وإ خـ ــراج :عبدالرحمن
أح ـ ـمـ ــد ،وت ـ ـ ـ ــدور أح ـ ــداث ـ ــه عــن
م ـ ــأس ـ ــاة م ـم ـث ــل عـ ـل ــى خ ـش ـبــة
المسرح ،ثم عرض "نقطة ومن
أول الحدوتة" تأليف وإخراج:
محمد شوقى وتمثيل :رضوى
حـ ـج ــازي .ك ـمــا ش ــارك ــت فــرقــة
ف ـنــان ـســت ب ـع ــرض "ل ـق ـطــة من
عـمــري" مــن تمثيل :وائــل زكي
وإخ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج :مـ ـحـ ـم ــود ك ـح ـي ـلــة،
وتـ ــدور أح ــداث ــه ح ــول الـحــريــة
و مـفـهــوم مختلف للقيود من
خالل عالقة بين ابن وأبيه .كما
قدمت فرقة الضواحي عرض

"ال ـ ـصـ ــوت اإلنـ ـس ــان ــي" تـمـثـيــل:
ب ــاسـ ـن ــت ب ـ ـ ـغـ ـ ــدادي وإخ ـ ـ ـ ـ ــراج:
إبــراهـيــم ال ـبــاز ،وت ــدور أح ــداث
العرض حول المكالمة الهاتفية
األخيرة التي تجريها سيدة مع
حبيبها ،ثم عرض "رهن اعتقال"
لفرقتي التخت وكريشندو الفن
م ــن ت ــأل ـي ــف :م ـص ـط ـفــى سـعـيــد
وتمثيل وإخراج :عمر عزالدين،
تاله عرض "دنيا" لفرقة أول إن
تمثيل :س ــارة إيـهــاب وإخ ــراج:
محمد متولي.

من عروض المهرجان

مشكالت اجتماعية
ت ــدور أح ــداث ال ـعــرض حــول
س ـ ـيـ ــدة غـ ـي ــر مـ ـت ــزن ــة ن ـف ـس ـ ًّـي ــا
بـسـبــب ت ـعــرض ـهــا ل ـل ـعــديــد من
المشكالت االجتماعية ،ثم تاله
عــرض "سجين ال ـشــارع" لفرقة
أضـ ـ ـ ــواء م ـص ــر عـ ــن رجـ ـ ــل يـمــر
بأزمة نفسية بعد وفاة أسرته،
ًّ
ويـعـيــش ضـ ــال بـيــن صـنــاديــق
القمامة ،تمثيل وإخراج :أحمد
ع ــزت ع ـبــدال ـف ـ ًتــاح .ت ــاه عــرض
"الـغــراب فاسقا" لفرقة الحسن
م ــن تــأل ـيــف وتـمـثـيــل وإخ ـ ــراج:
أحمد حسن ،ثم عرض "الواقع"
ع ــن مـســرحـيــة ال ـخ ـنــزيــر ،ال ــذي
قدمته فرقة ريجنسي بــاالس،
تمثيل وإخراج :رامي المصري،
وتـ ـ ــدور أحـ ـ ــداث ال ـع ــرض حــول
ال ـف ـقــر وال ـج ـه ــل وال ـ ـصـ ــراع مع

الحياة.
واخ ـت ـت ـمــت ف ـعــال ـيــات ال ـيــوم
األول لـ ـلـ ـمـ ـه ــر ج ــان م ـ ــع ف ـ ًـر ق ــة
م ـي ـكــانــو ،ال ـت ــي ق ــدم ــت عــرضــا
بـ ـعـ ـن ــوان "الـ ـمـ ـحـ ـط ــة" ،وتـ ـ ــدور

أح ــداث ــه ح ــول بــائ ـعــة متجولة
في المترو تتعرض للعديد من
األزمـ ـ ــات ،ال ـع ــرض م ــن تمثيل:
مارينا راضــي وإخ ــراج :أنــدرو
نادي.

 ...وعرض آخر
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 21مايو  21 -يونيو

5

5

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

زمن
احتراز
موافقة

الحلول

1
2
3
4

كلمات متقاطعة

برياني

كلمة السر
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 -6يعبر – ننكر.
 -7أذيع – المحسن (م).
 -8الفطرة .

 -9ذكــر لله سبحانه وتعالى
– شاطئ.
 -10صاحب كتاب األمير.

8 7
ا
ن ا
ش
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 -1أوشك – عاصمة إريتريا.
–
 -2للنفي – بــرمــت الـخـيــط
ألماني – إزالة.
عملة آسيوية.
 -4حق النقض – فاض.
 -3رجـ ـ ـ ــل دولـ ـ ـ ـ ــة وسـ ـي ــاس ــي  -5أذلت واحتقرت.
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األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا  :سمعتك وحسن معاملتك لآلخرين
ّ
هما رصيدك الفعال في عملك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـش ـعــر أن أف ـض ــل األوقـ ـ ـ ــات ال ـتــي
تمضيها هي التي برفقة الحبيب.
ً
ً
اجتماعيا :كن صدقا مع نفسك ومع اآلخرين
قبل أن تفقد ثقتهم.
رقم الحظ15. :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :توظيف أموالك في األماكن غير المناسبة م ـه ـن ـي ــا :ت ـت ـس ـبــب األف ـ ـ ــاك ب ـب ـعــض ال ـعــراق ـيــل
الصغيرة التي تؤخذ عملك.
سيفاجئ الجميع.
ً
ً
ّ
عاطفيا :ال خيار لك سوى االعتراف بأن حبك هو عــاطـفـيــا :بـعــض الـغـيــوم تـبــدأ بالتجمد فــوق
ّ
عالقتكما لستما السبب في ذلك.
في سلم األولويات.
ً ّ
ً
ّ
اجتماعيا :بعض األمــور تتهدد سالمتك العامة اجتماعيا :تعلمك بعض التجارب أن تتخطى
المآسي والجروح وتنظر إلى األمام.
فانتبه من المجازفات.
رقم الحظ19. :
رقم الحظ8. :

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
ً
م ـه ـن ـيــا :ال ت ـج ـعــل اإلح ـ ـبـ ــاط يـتـمـلــك ب ــك وجــابــه مهنيا :كن حـ ًّـرا وجريئا في مطالبك شرط أن
تكون محقة.
الصعوبات بارادة صلبة.
ً
ً
ً
عاطفيا :االنفعال ال يجري ً
نفعا مع الحبيب
عــاط ـف ـيــا :خ ـصــص وق ــت ــا أس ـبــوعـ ًـيــا لـلـبـحــث مع
والتفاهم هو أفضل األساليب.
الشريك في جميع األمور التي حصلت.
ّ
ً
ً
اجتماعيا :تـتـعــاون مــع بعض األصــدقــاء للقيام اجتماعيا :ال تتخل عــن أصــدقــائــك ومعارفك
ّ
فاالنعزال يضر بمعنوياتك.
بخدمة إنسانية جليلة.
رقم الحظ11. :
رقم الحظ7. :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :التريث في ّ
بت األمور قد يكون فكرة حكيمة مهنيا :التهور في إنجاز أمــور غير مدروسة
سوف يضعك في مأزق.
هذا النهار.
ً
ً
عاطفيا :ظروف قاهرة أبعدتك عن الحبيب لكنك عاطفيا :ربما اضطررت في السابق الى التخلي
عن عالقة ما فال تعيد الكرة.
تحاول وصل ما انقطع.
ً
ً
اجتماعيا :ال تنتظر الفرص كي تعيد عالقتك بأحد اجتماعيا :يدفعك الوضع المنزلي إلى الغضب
واتخاذ بعض القرارات القاسية.
األصدقاء وأقدم بسرعة.
رقم الحظ16. :
رقم الحظ5. :

الميزان

3
5
8

ً
عموديا:

4
1

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

 -1دولــة أوروب ـيــة عاصمتها
تيرانا – اكتمل.
 ( -2نيو  )....مدينة أميركية
– شعائر.
 -3أ غ ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــوا ئـ ـ ــد –
بواسطتي.
 -4للتدفئة – شهر سرياني
(م).
 -5ن ـج ـيــل ص ـنــاعــي – حلف
(مبعثرة).
 -6ال ـم ــؤس ـس ــة ال ــدس ـت ــوري ــة
األولى في أميركا.
 -7سيدة – فحوصات للدم.
 -8لفظ – إمارة عربية.
 -9نبات طيب الرائحة – بعد
االسم.
 -10مخزن الغلة (م) – حاذقة.

2
6
9

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

ً
مهنيا :تجد نفسك أمــام مفترق طرق وأمــام كل
طريق إغراء.
ً
ً
عاطفيا :تنازل قليال تجاه الشريك فذلك يمنحه
بعض االطمئنان.
ً
اجـتـمــاعـيــا :خــذ األم ــور مــن جــوانـبـهــا المشرقة
فالفلك يبشرك بأوضاع جيدة.
رقم الحظ2. :

1

2

9
6

 21مارس  19 -أبريل
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من  6أحرف و هي اسم مجموعة من األطعمة
المرتكزة على األرز ُ
وتسـتخدم في طهيه خلطة
بهـارات هندية.

tawabil@aljarida●com
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الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ّ
ً
ً
ً
ً
وتفهما من مهنيا :قد توقع على عقد عمل أو تعرض عليك
انفتاحا
مهنيا :تالقي في هذه الفترة
وظيفة في إحدى الشركات.
قبل المسؤولين.
ً
ً
عاطفيا :لقاء عاطفي قد ّ
يغير مسيرة حياتك فخذه عاطفيا :طباعك متقلبة مع الشريك مما يجعله
ّ
في حيرة من أمره.
الجد.
على محمل
ً
ً
ّ
تتحول بعض المسؤوليات العائلية
اجـتـمــاعـيــا :أخ ــرج مــع األصــدقــاء وام ــرح فالعالم اجتماعيا:
إلى عهدتك فتكثر االعباء عليك.
مفتوح أمامك.
رقم الحظ3. :
رقم الحظ13. :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مـهـنـيـ ًـا :ال تــأخــذ ّ
ّ
داخلي واطمئنان تجاه
أي ق ــرار مهني وأن ــت فــي حالة مهنيا :تشعر بسالم
غضب أو حزن.
وضعك الوظيفي.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ـف ــرص ســانـحــة ل ـطــرح م ـخــاوفــك أم ــام عاطفيا :بناء ًالعالقة على أسس متينة تمنع
الشريك وأخذ رأيه.
عنك الندم الحقا.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :ابتعد عــن االرت ـبــاك حتى لــو شعرت اجتماعيا :حــاول دائـ ًـمــا إيجاد تسوية عادلة
بتعب جسدي أو ضغك معنوي.
بين المتخاصمين من أفراد عائلتك.
رقم الحظ4. :
رقم الحظ10. :

توابل ةديرجلا
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تكريم الفائزات من ذوات اإلعاقة
أقام نادي وربة الرياضي لذوي اإلعاقة حفل تكريم الفائزات ضمن مسابقة
الكويت األول ــى للسيدات والفتيات ذوات اإلعــاقــة ،والـتــي تمت تحت رعاية
مسجد موضي ،بالتعاون مع النادي ،وبإشراف مركز الهمم من إدارة الدراسات
اإلسالمية وعلوم القرآن الكريم (العاصمة-حولي) ،حيث كانت المسابقة على
 6مستويات ،لتشمل السيدات والفتيات بمختلف اإلعاقات واألعمار.
وأوضحت حنان المضاحكة ،من اللجنة الثقافية واالجتماعية بنادي وربة،
أن هــذه المسابقة بــاكــورة أنشطة الـنــادي الثقافية ،وستتبعها سلسلة من
الفعاليات واألنشطة الثقافية التي تهتم باألسرة والمرأة وذوي اإلعاقة في
مختلف المجاالت.
إحدى المكرمات

تكريم إحدى الفائزات

متسابقة خالل تسلمها التكريم

مجتمع

مسك وعنبر 22
ً
«الربيع التشكيلي» يدشن فعالياته بمشاركة  79فنانا
توابل ةديرجلا
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المعرض يقام في قاعتي الفنون وأحمد العدواني ويتضمن  104أعمال فنية

الدويش أثناء الجولة في المعرض

فضة المعيلي

يشهد معرض «الربيع ً
التشكيلي» مشاركة  79فنانا
بـ  104أعمال مميزة في قاعتي
«الفنون» و«أحمد العدواني».

لجنة التحكيم
ً
اختارت  11فائزا
في المسابقة التي
أقيمت على هامش
المعرض

أقام المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب معرض «الربيع
الـتـشـكـيـلــي» ف ــي دورت ـ ــه ال ـ ـ ،12
والذي افتتح في قاعتي «الفنون»
و«أح ـم ــد ال ـع ــدوان ــي» بضاحية
عبدالله السالم ،بمشاركة نخبة
مــن الفنانين الـكـبــار والـشـبــاب،
وافتتحه األمين العام المساعد
فــي الـمـجـلــس د .ب ــدر الــدويــش،
وتـ ـضـ ـم ــن مـ ـش ــارك ــة  79ف ـنــانــا
وفـ ـن ــان ــة بـ ـ ـ  104أع ـ ـمـ ــال ف ـن ـيــة،
ســواء في مجاالت التصوير أو
ا لـنـحــت أو األ ع ـم ــال التركيبية
والحروفيات وغيرها.
وأقيم على هامش المعرض
حـ ـف ــل ت ـ ــوزي ـ ــع ال ـ ـجـ ــوائـ ــز ع ـلــى
الفائزين في مسابقة المعرض،
من خالل اختيارات لجنة تحكيم
مكونة من الفنانين عبدالرضا
باقر ،وثريا البقصمي ،وداوود
الشميمري ،ومحمد السمحان،
وسوزان بشناق.
وبعد االط ــاع على األعمال
الفنية المشاركة اختارت اللجنة
الفائزين بالجوائز في مسابقة

معرض الربيع  ،12وهم :د .وليد
سراب ،سارة أنور شير ،يوسف
ال ـق ــاف ،أم ــل ال ـج ـف ـيــرة ،فاطمة
مــراد الـكـنــدري ،يعقوب يوسف
إبراهيم ،محمد خليفة العجمي،
علي علم دار ،دالل حمد السعيد،
فتوح شموه.

نتاج الفنانين
وبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،قـ ــال
د.ال ــدوي ــش إن م ـعــرض الــربـيــع
التشكيلي هو من أقدم المعارض
الفنية ،فقد أ نـشــئ سنة ،1959
وق ـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــور ب ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــور ال ـ ـفـ ــن
التشكيلي في الكويت ومدارسه،
وك ـ ــذل ـ ــك األس ـ ــالـ ـ ـي ـ ــب وال ـ ـم ـ ــواد
ال ـم ـس ـت ـخــدمــة ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن
المعرض في دورته الـ  12اشتمل
على فن النحت والـخــزف .وأكد
في كلمته أن جميع المشاركين
ال ــذي ــن ل ــم يـحــالـفـهــم ال ـح ــظ في
الفوز هم فائزون ،وأيضا نجاح
المعرض هو بوجود الفنانين
وتبادل الخبرات بينهم.

وأل ـ ـ ـقـ ـ ــت ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ــة ث ــري ــا
ال ـب ـق ـص ـمــي ك ـل ـمــة م ـث ـلــت فـيـهــا
ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـك ـي ــم ،واسـ ـت ــذك ــرت
فــي بــدايــة حديثها أول معرض
ربـ ـي ــع ت ـش ـك ـي ـلــي ش ــارك ــت ف ـيــه،
وكـ ــان ف ــي أواس ـ ــط الـسـتـيـنـيــات
في المدرسة المباركية ،مشيرة
إلى أن الهدف من هذا المعرض
هو عرض نتاج الفنانين المثمر
ح ـتــى يـتـطـلــع ع ـل ـيــه الـجـمـهــور
ويبدون آراءهم باألعمال ،الفتة
إل ــى أن ه ــذا ال ـش ــيء ب ـحــد ذات ــه
ج ـم ـيــل وم ـف ـي ــد ل ـل ـف ـن ــان ،حـتــى
ت ـســاعــده ت ـلــك ال ـمــاح ـظــات في
تطوير أعماله ومعرفة أخطائه.
وأض ــاف ــت أن ال ـف ــن ه ــو ال ـشــيء
الوحيد المرئي الذي يحتاج إلى
ّ
وتفرغ تام.
جهد وعمل وتطوير
وو ج ـهــت البقصمي كلمتها
للشباب قائلة« :عندما تشاركون
في معارض حاولوا أن تبتكروا
وتبدعوا وتستشيروا اآلخرين
م ــن ذوي ال ـخ ـب ــرة ف ــي األع ـم ــال
الـ ـت ــي س ـت ـش ــارك ــون ف ـي ـه ــا ،ألن
ت ـلــك ِاألشـ ـي ــاء م ـف ـيــدة ،وال ـف ـنــان

●

أوقع الفنان والمذيع المصري رامز
جالل النجمة هند البلوشي في شباك
برنامجه الجديد «رامــز في الشالل»،
المقرر بثه خالل شهر رمضان المقبل،
حيث استطاع خــداع النجمة الشابة
لتصبح واحدة من أبرز نجوم الخليج
الذين سيظهرون في البرنامج.
وعلمت «الجريدة» أن هند وجهت
لها دعوة من فريق العمل ،لتحل ضيفة
على النسخة المعربة من أحد برامج
ال ـم ـســاب ـقــات ذي ال ـطــابــع الــريــاضــي،
والــذي اتخذ منه رامــز ستارا لإليقاع
بـضـيــوفــه ،وم ــا إن يـصــل ال ـف ـنــان الــى
موقع التصوير في إندونيسيا ،حيث
الـطـبـيـعــة الـمــائـيــة ال ـســاحــرة وال ـجــزر
الصغيرة ،حتى تتم محاصرة نجوم
العمل فيها ،مع توقع وجــود غوريال
ضخمة تهاجم الضيوف ،والعديد من
المفاجآت األخرى.
ورغ ــم أن ــه تفصلنا أي ــام قليلة عن
الـشـهــر الـكــريــم ف ــإن فــريــق عـمــل «رام ــز
في الشالل» مازال يتكتم على تفاصيل

عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال إذا ل ــم يفز
بـجــائــزة ،أو تعرض أعماله في
الـمـعــرض ال يعتبر تلك األمــور
هــز يـمــة بالنسبة ل ــه ،لكنه يعد
حافزا مهما في أن يستمر ويقدم
األفضل حتى يصل».
«ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» الـ ـتـ ـق ــت ب ـعــض
ال ـف ــائ ــزي ــن ب ــالـ ـج ــائ ــزة ،وك ــان ــت
ا ل ـبــدا يــة مــع التشكيلية فاطمة
الـ ـكـ ـن ــدري مـ ــن الـ ـم ــرس ــم ال ـح ــر،
ورسمت بوتريها لسيدتين من
دون عنوان ،أما التشكيلية أمل
الجفيرة ّ
فعبرت عــن ساعدتها
بالفوز ،وشاركت بعملين؛ األول
بعنوان «شراع الخير» ،والثاني
بعنوان «أميرة فيلكا» .وشــارك
ال ـف ـن ــان ي ــوس ــف الـ ـق ــاف بعمل
سيريالي مميز.

ثراء فني
ويعد المعرض تظاهرة فنية
متميزة ،إذ يتناول في محتواه
الكثير من الــرؤى التي تترصد
األص ــال ــة وال ـم ـع ــاص ــرة ،وكــذلــك

التقليد والحداثة ،وفق تصورات
الفنانين المشاركين فـيــه ،كما
أن مــن أهــم مــا يميزه أن أجياال
مختلفة شــار كــت بأعمالها في
ً
قاعة واحدة ،مما يعطي تنوعا
ً
ً
م ـل ـحــوظــا وثـ ـ ــراء ف ـن ـيــا تـتـنــوع
فـ ـي ــه األش ـ ـ ـكـ ـ ــال والـ ـمـ ـض ــامـ ـي ــن،
وفــق ح ــاالت تشكيلية متعددة
الـ ـج ــوان ــب واالت ـ ـجـ ــاهـ ــات .فـفــي
أع ـم ــال فـنـيــة سـنـجــد أن ال ــرؤى
الـمـتـعـلـقــة بــال ـتــراث والــواقـعـيــة
والطبيعة الصامتة هي األكثر
ً
ح ـض ــورا فــي عـنــاصــرهــا ،وذلــك
ع ـل ــى س ـب ـيــل الـ ـت ــواص ــل م ــع مــا
يتطلبه هذا األسلوب من اقتراب
أك ـثــر مــن ح ـيــاة ال ـن ــاس ،وكــذلــك
االلـتـقــاء مــع الماضي مــن خالل
رصد حاالته وأشكاله ،في حين
ً
نجد أن هناك أعـمــاال تشكيلية
أخرى ذات توجهات فنية تندرج
ضمن األسلوب التأثيري ،الذي
يعطي لحركة األشياء والعناصر
ً
داخل فضاءات اللوحات ،تنوعا
ً
مبهرا.
وف ــي أع ـم ــال أخـ ــرى ن ـجــد أن

التجريد مسيطر على أفكارها
وب ـن ــاء م ـح ـتــواهــا ،م ـمــا يعطي
أحاسيس ذات مدلوالت رمزية
تحتفي بالخيال في تناغمه مع
الــواقــع ال ـمــرصــود ،وف ــي أعـمــال
أخرى هناك احتفاء باالنطباعية
وغـ ـي ــره ــا م ــن األس ــالـ ـي ــب ال ـتــي
تضامنت فيما بينها كي تظهر
الجماليات الواضحة لمحتوى
الـ ـمـ ـع ــرض .وق ـ ــد بـ ـ ــرزت أع ـم ــال
كـ ـثـ ـي ــرة فـ ــي الـ ـمـ ـع ــرض ون ــال ــت
اسـ ـتـ ـحـ ـس ــان الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ال ـ ــذي
تابع فعالياته ،سواء في سياق
األع ـم ــال الـمـتـعـلـقــة بالتصوير
التشكيلي أو الخاصة بالنحت
أو ا لـ ـت ــر كـ ـي ــب أو ا ل ـ ـ ـكـ ـ ــوالج أو
ال ـخ ــط ال ـع ــرب ــي ،وك ـل ـهــا أع ـمــال
استطاع مبدعوها أن يحققوا
ما يتطلعون إليه من جماليات
في الشكل والمضمون ،وفق ما
يـطـمـحــون إل ـيــه مــن رؤى فنية،
ً
تتماهى مع الواقع والخيال معا.

أحمد جوهر :تأجيل عرض «دينار
نصيب مختار» إلى أجل غير مسمى

هند البلوشي تقع في شباك
«رامز في الشالل»
محمد جمعة

من المعروضات

الـ ـمـ ـقـ ـل ــب ،وال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة ال ـك ــام ـل ــة
للضيوف ،وما تسرب لإلعالم ال
يمثل إال جزء ا يسيرا من احداث
الحلقات.
يــذكــر أن هند عــرض لها خالل
الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة م ـس ـل ـســل «25
دق ـي ـقــة» ،إخـ ــراج ســائــد ال ـه ــواري،
وت ــأل ـي ــف سـ ـح ــاب ،وي ـشــارك ـهــا
الـبـطــولــة نـخـبــة م ــن الـنـجــوم،
مـ ـنـ ـه ــم إب ـ ــراه ـ ـي ـ ــم الـ ـح ــرب ــي
وعـبــدالـلــه بــوشـهــري وأحـمــد
السلمان وطيف ،والعديد من
الفنانين.
وت ـ ـ ــدور أح ـ ـ ــداث الـمـسـلـســل
ح ــول اح ـت ــراق ط ــائ ــرة الـكــابـتــن
«هايدي» ،إثر حادث ،لكنها تنجو
م ــن الـ ـم ــوت ،وب ـع ــد ف ـت ــرة تـتــوفــى
جــدتـهــا ،مـمــا يسبب لـهــا الــدخــول
في حالة من االضطرابات النفسية
الكبيرة ،ويظهر في حياتها فؤاد،
الــذي يسعى جاهدا إلى إخراجها
من أزمتها النفسية.

عودة مسلسل الرعب
«»Light as a Feather

كشفت شبكة  HULUعن
عودة مسلسل الرعب
«،»Light as a Feather
بموسمه الثاني للعرض
في  26يوليو المقبل،
حيث تمت إذاعة التريلر
األول ،الذي كشف عن
قصة العمل الدرامي،
الذي يدور في إطار من
اإلثارة والغموض حول
مجموعة من الفتيات
يمارسن لعبة مسلية
بسيطة ،تتحول إلى شيء
مرعب ومميت ،لتنقلب
األحداث رأسا على عقب.
المسلسل بطولة :ليانا
ليبيراتو ،هالي رام،
أجيونا ألكسوس ،براين
تيغو ،بيتون ليست،
غوردان رودريغز ،ديالن
سبريبيري ،برنت ريفيرا،
ودوريان براون.

أرباح خيالية
لـ «»Breakthrough

حقق فيلم Breakthrough
إيرادات وصلت إلى 36
مليون دوالر منذ طرحه
في  17أبريل الماضي،
وانقسمت اإليرادات بين
 28مليونا في الواليات
المتحدة األميركية ،و8
ماليين حول العالم.
الفيلم بطولة كريسي
ميتز ،غريس توفر ،غوش
لوكاس ،مارسيل رويز،
ريبيكا ستاب ،سام
تراميل ،مايك كولتر ،علي
سكوفبي ،وليزا دوروبت،
ومن إخراج روكسان
داوسون ،وتأليف غرانت
نيبورت وجويس سميث.
ويدور العمل حول طفل
ُيدعى سميث ( 14عاما)
غرق في بحيرة سانت
لويس ،وتوفي لمدة
ساعة تقريبا ،وتم إجراء
اإلسعافات األولية له
لمدة  27دقيقة ،لكن دون
جدوى ،ثم دخلت والدته
الشابة "جويس" الغرفة،
وهي تصلي ،لتحدث
المفاجأة ،ويعود النبض
له من جديد.

جوهر في «سموم»

●

هند البلوشي

محمد جمعة

كـشــف الـفـنــان الـقــديــر أحـمــد جــوهــر عــن تأجيل
مسلسله الجديد «دينار نصيب مختار» ،الذي كان
متوقعا عــرضــه خ ــال شـهــر رم ـضــان المقبل إلــى
أجل غير مسمى.
وقــال جوهر ،في تصريح صحافي« ،يؤسفني
إبالغكم أن إدارة تلفزيون الكويت قــررت تأجيل
عرض مسلسل دينار نصيب مختار إلى أجل غير
مسمى ،ربما بعد العيد وربما بعد سنة وربما في
رمضان .»2020
ويشهد المسلسل مشاركة نخبة من الفنانين،
منهم عبدالرحمن العقل ،انتصار الـشــراح ،ميس
كمر ،مرام البلوشي ،خالد العجيرب ،شهاب حاجيه،
مبارك سلطان ،مي عبدالله ،وهو من تأليف جوهر،

ال ــذي اع ـتــاد أن يـخــط أحـ ــداث أع ـمــالــه ال ـتــي تميل
للطابع التراثي بيده.
والعمل من إنتاج شركة األبــرق ،وكــان يفترض
عرضه عبر شاشة تلفزيون الكويت ،ورغم أن جوهر
ـدل
أفـصــح عــن اإلط ــار ال ـعــام للمسلسل ،لكنه لــم يـ ِ
بأي تفاصيل أخرى ،واكتفى بالقول إن «المسلسل
كوميدي ساخر ،ذو طابع اجتماعي يمس اهتمامات
شريحة كبيرة من المواطنين».
ويـلـجــأ جــوهــر لتقديم كــارك ـتــرات ع ــدة فــي هــذا
الـعـمــل ،ليسلط الـضــوء على الـعــديــد مــن القضايا
االجتماعية في قالب كوميدي ساخر ،ويراهن على
هــذا العمل فــي تقديم صــورة درامـيــة مغايرة على
مائدة رمضان الدرامية ،في ظل المنافسة الكبيرة.
يــذكــر أن آخــر أع ـمــال جــوهــر كــان مسلسل «سـمــوم
المعزب» ،الذي قدمه رمضان الماضي.

عبدالعزيز الحداد سلط الضوء على تاريخ «الحكواتي الكويتي»
●

الحداد في مشهد من «شاعر الكرنك»

خبريات

فضة المعيلي

ضـ ـم ــن ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ال ـث ـق ــاف ــي
لرابطة األدباء الكويتيين ،أحيا
ال ـف ـنــان وال ـم ـخ ــرج الـمـســرحــي
عبدالعزيز الـحــداد في مسرح
الشاعرة د .سعاد الصباح في
راب ـطــة األدب ـ ــاء ،أمـسـيــة امـتــزج
فيها األدب مع المسرح ،بعنوان
«الحكواتي الكويتي» ،وقدمها
الشاعر عبدالله الفيلكاوي.
وتحدث الحداد في األمسية
ع ــن ال ـت ـفــريــق ب ـيــن الـحـكــواتــي
والـ ـ ـم ـ ــون ـ ــودرام ـ ــا والـ ـخـ ـط ــاب ــة
واس ـتــانــد أب كــوم ـيــدي ،حيث
إن الكثير من المتابعين لهذه
األش ـ ـكـ ــال م ــن الـ ـفـ ـن ــون يـخـلــط
بينها وال يكاد يفرق بينها.
وأوض ــح الـحــداد فــي شرحه
للخطابة أنها ببساطة تعتمد
على شخص يخاطب الناس،
لـ ـ ــذا ال يـ ــوجـ ــد سـ ـب ــب إلطـ ـف ــاء
اإلض ـ ـ ـ ـ ــاء ة ع ـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـه ــور أو
تـسـلـيـطـهــا ع ـل ـيــه ،ك ـمــا أن من
يلقي خطبة يكاد ال يتحرك من

مكانه ،ويكلم الناس مباشرة،
وقــد يـكــون الخطيب سياسيا
أو مثقفا أو فيلسوفا وهكذا ،ثم
أعطى مثاال لفن الخطابة من
خــال خطبة ألقاها قــال فيها:
«أيها الناس وجدت أن األمور
التي اختص بها اإلنـســان عن
الـحـيــوان هــي الحكمة والعفة
والعقل والعدل».
وف ـي ـمــا ي ـخــص ف ــن اسـتــانــد
أب كــومـيــدي ،قــال إن اإلضــاء ة
ترافقه كما تبقى مسلطة على
ال ـج ـم ـه ــور ،وم ـ ــن يـ ـق ــوم ب ـهــذا
ال ـع ـمــل ي ـجــب أن ت ـكــون روح ــه
ك ــوم ـي ــدي ــة ،ول ــدي ــه ق ـ ــدرة على
إض ـح ــاك اآلخ ــري ــن ،ومــواجـهــة
الجمهور ،وتغلب عليه طبيعة
الحركة ،ومن ثم تقمص الحداد
هـ ــذه ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـكــوم ـيــديــة
ل ـي ـســرد بــأس ـلــوب ف ـيــه الكثير
من الكوميديا بعض المواقف
التي قابلته.
وت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــدث ال ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــداد ع ــن
الحكواتي بفروعه المتعددة،
وهـ ــو الـ ـ ــذي ي ـح ـكــي «حـ ــزايـ ــة»،

وأول قواعد هذا الفن أن يكون
الحكواتي جالسا والناس من
حوله أو أمامه ،ويجب أن يكون
ف ــي ج ـل ـس ـتــه أكـ ـث ــر ب ـ ـ ــروزا مــن
الجمهور ،كما يجوز للحكواتي
أن يـ ـ ـ ــؤدي بـ ـع ــض ال ـم ـش ــاه ــد
الـ ـتـ ـمـ ـثـ ـيـ ـلـ ـي ــة ل ـ ـكـ ــن ب ــأسـ ـل ــوب
ال ـت ـم ـث ـيــل الـ ـس ــاك ــن بــال ـصــوت
واإلح ـ ـسـ ــاس واسـ ـتـ ـخ ــدام لغة
الـ ـ ـجـ ـ ـس ـ ــد ،واالعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاد ع ـل ــى
ال ـق ـص ــص ال ـخ ـي ــال ـي ــة ب ــإي ـق ــاع
مــدروس ولغة بسيطة وقوية،
كما أن له القدرة على أن يقول
ال ـش ـع ــر وال ـ ــزج ـ ــل وق ـ ــد يـغـنــي
ويستخدم آلة موسيقية.
ثـ ـ ــم شـ ـ ـ ــرح الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــداد أنـ ـ ـ ــواع
الحكواتي ،وأولها الذي يعتمد
عـلــى ال ـخ ـيــال ،ثــم أدى مشهدا
حكواتيا من «الليلة األولى من
ليالي ألف ليلة وليلة» ،والنوع
الـثــانــي ذو الـطــابــع األدب ــي في
تـ ـن ــاول ال ـل ـغ ــة ،وضـ ـ ــرب م ـثــاال
ل ــه م ــن خـ ــال أداء م ـش ـهــد من
«مناظرة بين الليل والنهار»،
وال ـث ــال ــث يــرت ـقــي إلـ ــى مــرحـلــة

الـ ـشـ ـع ــر ف ـ ــي الـ ـحـ ـك ــاي ــة وأدى
نـمــوذجــا مــن قصيدة تتحدث
عن قصة سيدنا يوسف عليه
السالم ،والرابع األخير وصفه
بــأنــه مــن اب ـت ـكــاره «الـحـكــواتــي
الكويتي» ،ويعتمد على المزج
بـيــن مختلف األنـ ــواع األخ ــرى
ففيه الخيال والواقع.
وال ـفــن األخ ـيــر ال ــذي تحدث
عنه الـحــداد هو المونودراما،
الذي ينقسم إلى ثالث محطات
أو مخاطبات :الذات والجمهور
واآلخ ــر ،ومــن ثــم جمع الحداد
بين هذه المحطات عبر قصة
الشاعر المصري أحمد فتحي
«ش ــاع ــر الـ ـك ــرن ــك» ،ال ـ ــذي لحن
وغ ـ ـنـ ــى قـ ـصـ ـي ــدت ــه «ال ـ ـكـ ــرنـ ــك»
م ــوسـ ـيـ ـق ــار األج ـ ـ ـيـ ـ ــال م ـح ـمــد
ع ـ ـبـ ــدالـ ــوهـ ــاب ،وهـ ـ ــو صــاحــب
قـصـيــدة «أنـ ــا ل ــن أعـ ــود إل ـيــك»،
والـ ـت ــي شـ ــدت ب ـهــا أم ك ـل ـثــوم،
وهــو مــن شـعــراء اإلسكندرية،
توفي عن  48عاما ،وحدثت له
في حياته الكثير من المآسي
واألحزان.

ثيرون تواجه روجين
في «لونج شوت»

تنضم الممثلة الحائزة
جائزة األوسكار تشارليز
ثيرون إلى الممثل
الكوميدي سيث روجين،
في الفيلم الرومانسي
الكوميدي «لونج شوت»،
الذي بدأ عرضه مساء
أمس األول ،وتدور قصته
حول عالقة حب لم تكن
في الحسبان ،تنشأ بين
سياسية نافذة وصحافي
أشعث عاطل عن العمل.
وتجسد الممثلة ،البالغة
 43عاما ،دور وزيرة
خارجية الواليات المتحدة
شارلوت فيلد ،وهي
سياسية طموحة وقورة
تتطلع للترشح لمنصب
الرئاسة.
وتلتقي الوزيرة مصادفة
بفريد فالرسكي ،الذي
يلعب دوره روجين ،وهو
صحافي ليبرالي كانت
شارلوت تعمل جليسة
له في صغره ،ويبدأ
الصحافي في العمل لديها
لكتابة خطبها.
وعن تحضيرها للدور،
قالت ثيرون لـ»رويترز»:
«قرأت عددا من السير
الذاتية لوزيرات خارجية.
كان معنا عدد من كتاب
الخطب في موقع التصوير،
ساعدونا جدا وفسروا
لنا بطريقة ما النواحي
اللوجستية لهذه الوظيفة».
(رويترز)

ةديرجلا
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دوليات
بعد النفط ...واشنطن ستلغي إعفاءات عقوبات «نووي إيران»
• «التصفير» ينطلق وأنقرة تدعو األميركيين إلى إعادة النظر • «البحرية» السعودية تنقذ ناقلة إيرانية
ذكرت «مجموعة األزمات
الدولية» أن اإلدارة األميركية
تخطط إللغاء إعفاءات
منحتها لبعض الدول من
العقوبات المفروضة على
برنامج إيران النووي ،في
خطوة تهدف لتشديد الخناق
بعد فرض عقوبات شاملة
على صادرات النفط اإليراني،
في وقت تمكنت «البحرية»
السعودية من إنقاذ سفينة
إيرانية تعرضت لعطل فني
في البحر األحمر.

بالتزامن مع سريان العقوبات
األمـيــركـيــة الـشــامـلــة عـلــى النفط
اإليراني بهدف تصفير مبيعات
ط ـه ــران م ــن ال ـخ ــام األسـ ـ ــود ،أكــد
ال ـخ ـب ـي ــر عـ ـل ــي فـ ــائـ ــز ،وهـ ـ ــو مــن
"مجموعة األزم ــات الــدول ـيــة" ،أن
اإلدارة األم ـيــرك ـيــة تـعـتــزم إلـغــاء
اإلع ـ ـف ـ ــاءات ال ـم ـم ـنــوحــة لـبـعــض
ال ــدول مــن العقوبات المفروضة
على برنامج إيران النووي.
وذكـ ـ ـ ـ ــر فـ ـ ــائـ ـ ــز ،الـ ـ ـ ـ ــذي وصـ ــف
بــأنــه "خـبـيــر مطلع عـلــى الــوضــع
ال ـحــالــي" ،فــي حــديــث إل ــى وكــالــة
"نوفوستي" الــروسـيــة ،أمــس ،أن
مستشار األمن القومي في البيت
األبيض جون بولتون يتطلع إلى
زي ــادة الضغط على الجمهورية
اإلس ــام ـي ــة ،وذلـ ــك ب ـعــد أســابـيــع
مــن قــرار الرئيس دونــالــد ترامب
عدم تمديد اإلعفاءات التي كانت
ممنوحة لـ  8دول ،بينها الصين
والهند وكوريا الجنوبية وتركيا،
لشراء النفط اإليراني.
وأوض ــح فــائــز أن المسؤولين
في البيت األبيض يدرسون اآلن
إمـكــانـيــة وق ــف اإلعـ ـف ــاءات ،الـتــي
ت ـش ـمــل م ـش ــاري ــع دولـ ـي ــة تتعلق
بمنشآت أراك وفــوردو وبوشهر
ً
الـ ـن ــووي ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،مـ ــؤكـ ــدا أن
ه ـ ــذه ال ـخ ـط ــة ت ـع ــارض ـه ــا وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،بـسـبــب
م ـخــاوف الــدبـلــومــاسـيـيــن مــن أن
يؤدي القرار إلى تصعيد التوتر
مــع حـلـفــاء واشـنـطــن فــي الـعــالــم،
وخــاصــة فــي ظــل مواصلة التزام
أوروبا وروسيا والصين باالتفاق
النووي المبرم مع طهران.
وس ـب ــق أن أع ـل ـنــت الـسـلـطــات
األمـيــركـيــة فــي نوفمبر الماضي
ً
أنها تسمح مؤقتا لبعض الدول
ب ـم ــواص ـل ــة ال ـع ـم ــل ت ـح ــت رق ــاب ــة
صارمة على المشاريع المذكورة،
ً
بموجب العقود الموقعة سابقا
ضمن إطار االتفاق النووي المبرم
عام  2015بين طهران ومجموعة
.5+1

أنقرة تدعو
واشنطن إلعادة
النظر في عقوباتها
على النفط اإليراني

هجوم وشيك
ومع تصاعد حدة التوتر بين
واشنطن وط ـهــران ،توقع محمد
ســرفــراز ،عضو المجلس األعلى
للفضاء اإللكتروني الذي يخضع
مـبــاشــرة إلدارة الـمــرشــد األعـلــى

ً
ً
ً
ً
عراقيا في طهران أمس (إرنا)
عسكريا
وفدا
مستقبال
وزير الدفاع اإليراني أمير حاتمي
علي خامنئي ،أن تشن الواليات
ً
المتحدة هجوما على إيران بعد
شهر رمضان.
ونـ ـقـ ـل ــت وك ـ ــال ـ ــة أنـ ـ ـب ـ ــاء "آخ ـ ــر
األخ ـ ـبـ ــار" اإلي ــرانـ ـي ــة ،أم ـ ــس ،عــن
س ــرف ــراز وه ــو الــرئ ـيــس الـســابــق
لهيئة اإلذاعة والتلفزيون اإليراني
أن "أم ـيــركــا تـسـعــى لـشــن هـجــوم
ع ـس ـكــري ع ـلــى إي ـ ــران ب ـعــد شهر
ً
رمضان" ،مضيفا أن "المسؤولين
اإليرانيين يدركون احتمال اندالع
حرب مع واشنطن".
وب ـ ّـي ــن س ــرف ــراز ،ال ــذي ينتمي
إلى التيار المتشدد ،أن "السلطات
اإلي ــران ـي ــة تـبـحــث ع ــن ح ــل لـهــذه
ً
المشكلة المتوقعة" ،مشيرا إلى
أن بعض المسؤولين اإليرانيين
اإلصالحيين وحلفائهم "يعتقدون
أن ـهــم م ـض ـطــرون إل ــى الـتـفــاوض
لمنع الهجوم األميركي" ،ويعتقد
البعض اآلخ ــر ،الـمـتـشــددون ،أنه
"ي ـن ـب ـغــي أن ي ـك ــون ث ـمــة رد فعل
عسكري جدي".

ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،قـ ــال قــائــد
الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش اإليـ ـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـلـ ـ ــواء
عبدالرحيم مــوســوي ،إن "على
جـ ـمـ ـي ــع ق ـ ــواتـ ـ ـن ـ ــا ووح ـ ــداتـ ـ ـن ـ ــا
أن ت ـ ـكـ ــون فـ ــي أق ـ ـصـ ــى حـ ــاالت
الجاهزية ،وكأنها تعيش ليلة
ً
ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم ،وأن تـ ـتـ ـم ــرن دومـ ـ ــا
عـلــى لـعـبــة ال ـح ــرب ،فـتـهــديــدات
األع ــداء الـيــوم ج ــادة ،وبالطبع
هذه التهديدات في بدايتها لن
تكون برية".
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،ش ــدد قائد
الـبـحــريــة فــي الـجـيــش اإليــرانــي
األميرال حسين خانزادي ،على
أن القوات اإليرانية في مضيق
هرمز مستعدة للتعامل مع أي
ً
أوضـ ــاع مـسـتـجــدة ،مـعـتـبــرا أن
الوجود األميركي في المنطقة
استعراضي ،ويهدف إلى ابتزاز
الدول الخليجية.

دعوة والتزام
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد ردود ا ل ـف ـعــل

الــدول ـيــة ،دع ــا وزي ــر الخارجية
التركي مولود جاويش أوغلو
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة إل ــى إع ــادة
النظر في عقوباتها المفروضة
على النفط اإليراني.
وق ــال أوغـلــو ،فــي مؤتمر مع
وزير خارجية الباراغواي لويس
كاستيغليوني ،إن العقوبات
ً
األميركية تؤثر سلبا على كل
ال ـ ــدول ،وم ــن ضـمـنـهــا االت ـحــاد
األوروبي واليابان.
وأضاف أنه بحث مع نظيره
اإلي ـ ــران ـ ــي م ـح ـم ــد ظـ ــريـ ــف ،فــي
الدوحة أمس ،إقامة استراتيجية
ت ـ ـعـ ــاون بـ ـي ــن أن ـ ـقـ ــرة وطـ ـه ــران
للوقوف أو الحد من العقوبات.
وفــي بروكسل ،أكــد "االتحاد
األوروبـ ـ ــي" ال ـتــزامــه بـ ـ "االت ـفــاق
النووي" اإليراني.
وقال مفوض االتحاد لشؤون
المناخ والطاقة ميغيل أرياس
كانيتي ،في مؤتمر مشترك مع
وزير الطاقة األميركي ريك بيري

لبنان :تطويق سجال باسيل وخليل ...والليرة مستقرة
• الحريري يفتتح منتدىً االقتصاد العربي ويجري مشاورات مع مدبولي
• نصرالله ُي ِّ
صعد إقليميا ويرفض التهويل بحرب إسرائيلية
•

بيروت  -ةديرجلا

•

للمرة الثالثة على التوالي ،انعقد مجلس الوزراء
اللبناني في السراي الحكومي ،أمس ،برئاسة رئيس
الحكومة سعد الحريري ،الستكمال درس مشروع
م ــوازن ــة  .2019وب ــدا أن ال ـس ـجــاالت الـتــي دارت في
الساعات الماضية على جبهة "التيار الوطني الحر"
ووزير المال علي خليل ،الذي ينتمي الى حركة "أمل"،
تم تطويقها ،حيث قال األخير قبل الجلسة" :اليوم
يــوم آخــر وقــد انتهت مسألة المزايدات والتشويش
على الموازنة".
وكــان السجال احتدم خــال اليومين الماضيين
بين وزيــر الخارجية جبران باسيل والــوزيــر خليل
حول ورود مشروع طريق القديسين ومرفأ جونية
فــي الـمــوازنــة مــن عــدمــه .وغ ــرد خليل ،عبر حسابه
على "تويتر" ،قائال" :ماكينة التحريض تحاول أن
طريق القديسين
تحدث فتنة ال أساس لها ،مشروع
َ
ومرفأ جونية في صلب َالموازنة ولم يلغ أي اعتماد
مخصص لهما ،كما لم تلغ اعتمادات أي من المشاريع،
وعلى الذين يريدون تسجيل انتصارات وهمية أن
يدققوا في الموازنة وأرقامها ،ليكتشفوا خطأهم".
في موازاة ذلك ،أعلن الحريري في افتتاح منتدى
االقتصاد العربي  ،2019أمس ،اننا "مصرون ،رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب
نبيه بري وأنا ،على أن اإلصالحات يجب أن تتم رغم
صعوبتها ،ألنها لمصلحة اللبنانيين" .وقال" :ينعقد
المنتدى في وقت ال تزال منطقتنا العربية تمر بمرحلة
دقيقة جدا تتطلب منا رفع مستوى التواصل وتعزيز
التعاون المشترك فيما بيننا" ،معتبرا ان "التحدي
األبــرز المشترك بين دولنا اليوم هو كيفية تحفيز
النمو وتنويع مصادره إليجاد فرص عمل لشبابنا".
َ
وأضاف" :أعتقد أنه أصبح لدينا جميعا قناعة

الحريري واألمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط في بيروت أمس (رويترز)
تامة بأن هذا األمــر ال يمكن تحقيقه بــدون تنفيذ
االصــاحــات التي من شأنها تطوير اقتصاداتنا
الــوط ـن ـيــة وت ـحــدي ـث ـهــا" ،م ــؤك ــدا أن ــه "ي ـجــب علينا
تحديث قوانيننا في لبنان ،وعلينا االستفادة من
التجربة المصرية في القطاعات كافة".
وكان الحريري أجرى محادثات مع رئيس الوزراء
ال ـم ـصــري مصطفى مــدبــولــي ،امـ ــس ،ت ـنــاولــت آخــر
المستجدات واالوضــاع العامة في لبنان والمنطقة
العربية ،وتركزت على سبل تقوية وتطوير العالقات
الثنائية بين لبنان ومصر في مختلف المجاالت.
من ناحية أخرى ،عرض الرئيس ميشال عون مع
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،أمس ،األوضاع
النقدية في البالد .وأوضــح سالمة بعد اللقاء أن

«الروب األبيض» بين سعيد والسيد
نـشــر ال ـنــائــب ال ـســابــق فـ ــارس سـعـيــد على
حسابه في "تويتر" ،امس ،صورة تظهر النواب
ّ
السيد ،شامل روكز ،الوليد
العسكريين جميل
سكرية ،جان طالوزيان ووهبي قاطيشا خالل
مؤتمرهم الصحافي في مجلس النواب أمس
ّ
األول ،وعلق بالقول" :صورة غير موفقة ،بكل
ّ
ّ
احترام" .فرد السيد بتغريدة كتب فيها" :في
الصورة أدناه فارس سعيد يستهجن وقوف

ضباط من كتلة الـقــوات معنا في الــدفــاع عن
حقوق المتقاعدين! بالمناسبة ،مبارح البنت
ّ
ّ
يــلـلــي عــم تـنــظــف الـبـيــت عـنــدي الق ــت بــزاويــة
الصالون روب أبيض مــن تبع األطـبــاء عليه
ّ
حرفين  ،F.Sتــذكــرت أنــو يمكن تـكــون ناسيه
وقت كنت تزورني مع سمير فرنجية" .وختم
ً
سائال" :فيك تبعت حدا ياخدو؟".

"البحث تناول موضوع القروض التي سيدعمها
ً
م ـص ــرف ل ـب ـنــان ه ــذه ال ـس ـنــة ،وت ـت ـضـ ّـمــن ق ــروض ــا
سكنية بقيمة  500مليون دوالر ،جزء منها دعم من
المصرف المركزي ،والجزء اآلخر من قرض كويتي،
وهـنــاك مبلغ  500مليون دوالر لــدعــم القطاعات
اإلنتاجية" .وأض ــاف أنــه أكــد لرئيس الجمهورية
ً
"سالمة الليرة اللبنانية واستقرارها" ،الفتا إلى
أن "لدى مصرف لبنان كل اإلمكانات لتبقى الليرة
مستقرة ،كما هي ،وستبقى مستقرة".
أكــد األمـيــن الـعــام ل ـ "ح ــزب الـلـه" حسن نصرالله،
خالل احتفال تكريمي للقيادي في الحزبمصطفى
بدر الدي ن المتهم باغتيال الرئيس السابق للحكومة
اللبنانية رفيق الحريري ،أن "األلوية االسرائيلية التي
ّ
ّ
ّ
ستدمر وتحطم امام
ستفكر بدخول جنوب لبنان
ً
شاشات التلفزة العالمية" ،معتبرا أن "التهويل بحرب
إسرائيلية على لبنان هدفه الضغط على المقاومة
للتخلي عن صواريخها وقوتها".
ً
وتعليقا على الـكــام عــن م ــزارع شبعا ،لفت
نصرالله إلــى أنــه "للتذكير أنـنــا عشية تحرير
عــام  2000نحن قلنا يومها إن الدولة تقول ان
ً
هذه االرض لبنانية او غير لبنانية" ،مضيفا أن
"الدولة تقول إنها لبنانية ومذكورة بالبيانات
الوزارية ،وهذا امر محسوم ومنتهٍ بغض النظر
من يقول نعم او ال".
وفيما بــدا أنــه كــام مرتبط بالضغوط على
ايران ،كان الفتا تصعيد نصرالله ضد السعودية
ودول خليجية.

فــي بــروكـســل أم ــس" :نعتقد أن
إع ــان ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عــدم
تـجــديــد اإلعـ ـف ــاء ات الممنوحة
للدول التي تشتري النفط الخام
اإليـ ــرانـ ــي ي ـن ـط ــوي ع ـل ــى خـطــر
ت ـق ــوي ــض ت ـن ـف ـيــذ خ ـط ــة الـعـمــل
ً
المشتركة التي تشكل عنصرا
ً
أس ــاس ـي ــا ف ــي الـهـيـكــل ال ـن ــووي
الـعــالـمــي لـعــدم االن ـت ـشــار الــذي
أق ــره مجلس األم ــن بــاإلجـمــاع،
وهو أمر حاسم لألمن اإلقليمي
والعالمي".
من جانبه ،قال بيري" :نأمل
أال تـ ـق ــف أي دو لـ ـ ـ ــة أورو بـ ـ ـي ـ ــة
مــع إيـ ــران ومـعــامـلـتـهــا السيئة
لـ ـشـ ـعـ ـبـ ـه ــا وان ـ ـ ـخـ ـ ــراط ـ ـ ـهـ ـ ــا ف ــي
األنشطة اإلرهابية".

إنقاذ سعودي
إلى ذلك ،أفادت وكالة األنباء
ال ـس ـع ــودي ــة ،أم ـ ــس ،بـ ــأن ق ــوات
ح ــرس ال ـح ــدود ســاعــدت ناقلة
نفط إيرانية كانت تواجه مشكلة

فــي المحرك قبالة ساحل جدة
في البحر األحمر ،وذلك بعدما
ً
تلقت الرياض طلبا للمساعدة
من إيران ،في وقت أكدت طهران
أن ناقلتها تعطلت وا ضـطــرت
إلى الرسو في جدة.
وكـ ـتـ ـب ــت الـ ــوكـ ــالـ ــة ال ـت ــاب ـع ــة
لوزارة النفط اإليرانية ،أمس ،أن
العطل أدى إلى "فقدان السيطرة"
على الناقلة التي لم تتسبب في
"تسرب نفطي" ،وأن الحادث وقع
صباح الثالثاء الماضي.
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ــوك ـ ـ ــال ـ ـ ــة أن ـ ــه
"ب ـ ـ ــال ـت ـن ـس ـي ــق م ـ ــع ال ـس ـل ـط ــات
الـمـعـنـيــة ،اتـجـهــت الـنــاقـلــة إلــى
مـيـنــاء ج ــدة ،ألن ــه أق ــرب ميناء
إليها؛ إلصــاح العطل واتخاذ
ال ـت ــداب ـي ــر الـ ــازمـ ــة" ،مـعـلـنــة أن
ج ـم ـيــع أف ـ ـ ــراد ط ــاق ــم الـسـفـيـنــة
البالغ عددهم  26بخير.
(طهران ـ إرنا ،أ ف ب،
رويتر ،د ب أ)

العراق :البرلمان يؤجل حل «مجلس نينوى»
• «الحشد» يمشط الحدود مع سورية غداة ظهور البغدادي
• بغداد وافقت على محاكمة «دواعش» فرنسيين مقابل امتيازات
أجل البرلمان العراقي أمس التصويت
على حــل مجلس محافظة نينوى ،أكبر
محافظة سنية من حيث عدد السكان في
العراق .وكان تكتل "سائرون" ،الذي يدعمه
رجل الدين الشيعي القوي مقتدى الصدر،
يدعم التصويت على حل المجلس ،بسبب
مخالفات وصفقات فساد مفترضة.
وأم ــس األول دع ــا ن ــواب عــن محافظة
نينوى الكتل السياسية إ لــى التصويت
على حل مجلس المحافظة ،معتبرين أنه
بدال من تقديم أعضاء مجلس المحافظة
استقاالتهم ذهبوا لعقد صفقات الفساد.
لكن طلب حل مجلس المحافظة قوبل
بمعارضة آخرين ،وأمس األول عقد شيوخ
قبائل وشخصيات سياسية لقاء لدعم
مجلس المحافظة ،والتضامن مع رئيسه
المقال نوفل العاكوب ،الذي اتهم بفساد
على خلفية حادثة غرق العبارة التي ادت
إلى مقتل المئات في مارس الماضي.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ع ـ ـ ــن كـ ـتـ ـل ــة ال ـ ـحـ ــزب
الديمقراطي الكردستاني ديار برواري إن
حل مجلس نينوى في حال تم فسيكون
غير قــانــونــي ،مشيرا إلــى أن "الكثير من
القضايا تتم معالجتها من خالل فرض
اإلرادات أو الجوانب السياسية".
وأضاف برواري أن "الجانب التشريعي
والدستوري يتحدث عن الفصل بين عمل
مجلس النواب والمجالس المحلية ،وحل
تلك المجالس يكون وفق القانون بتقديم
ثـلــث أع ـضــائــه طـلـبــا لـحــل الـمـجـلــس يتم
التصويت عليه داخل المجلس ،وهو ما
لــم يـحـصــل فــي قـضـيــة مـجـلــس محافظة
نينوى".
ودعا "مجلس النواب إلى إبعاد نينوى
عن الصراعات السياسية ،كونها محافظة
منكوبة وعــانــت كثيرا" ،موضحا أنــه "ال
ينبغي السعي لتحقيق مكاسب ضيقة
وشخصية على حساب مصلحة أبنائها".
على صعيد آخر ،شرعت قيادة عمليات
األنبار بالحشد الشعبي العراقي أمس في
عملية عسكرية واسعة لتفتيش الشريط
الحدودي مع سورية ،تزامنا مع عمليات
يقوم بها الجيش السوري على الجانب
اآلخ ــر ل ـل ـحــدود ،بـعــد ال ـظ ـهــور اإلعــامــي
لزعيم تنظيم داعــش أبوبكر الـبـغــدادي،
الذي رجحت مصادر أنه يختبئ بالعراق
وي ـع ــد ل ـه ـجــوم ن ــوع ــي .وذكـ ـ ــرت مــديــريــة

اإلعـ ـ ـ ــام ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـح ـشــد أن الـعـمـلـيــة
تـسـتـهــدف تفتيش مـســافــة  232كـلــم من
مدينة القائم إلى منطقة الوليد.
ونـقـلــت الـمــديــريــة عــن قــائــد العمليات
ق ــاس ــم مـصـلــح الـ ـق ــول" :ان ـط ـل ـقــت قــواتـنــا
بعملية عسكرية واسعة لتطهير الحدود
بمشاركة األلــويــة  13و 17و 18و 19في
ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي ،وم ــدي ــري ــات هـنــدســة
الدروع واالتصاالت ومكافحة المتفجرات
والطبابة التابعات لهيئة الحشد الشعبي،
إضافة لشرطة الحدود".
وأضــاف مصلح" :ستدخل قواتنا من
ث ــاث ــة م ـح ــاور رئـيـسـيــة لــان ـت ـشــار على
الشريط الحدودي ...ومستعدون لدرء أي
خطر أو طارئ في حال سلك اإلرهابيون
طرقهم نحو حــدود الـعــراق ،إثــر عمليات
الجيش السوري".
إل ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،وبـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع وص ـ ــول
رئـيــس الـحـكــومــة ع ــادل عـبــدالـمـهــدي الــى
باريس أمس ،كشفت صحيفة لوفيغارو
الفرنسية عن موافقة الحكومة العراقية
على استقبال  14فرنسيا ينتمون لتنظيم
داع ـ ــش وم ـحــاك ـم ـت ـهــم م ــن ق ـب ــل ال ـق ـضــاء
العراقي ،مقابل معدات وأسلحة قدمتها
باريس الى بغداد.
وقـ ـ ــال ت ـق ــري ــر ال ـص ـح ـي ـفــة إن "فــرن ـســا
قــدمــت م ـعــدات واسـلـحــة ل ـل ـعــراق ،مقابل
بقاء الفرنسيين االرهابيين ،الذين كانوا
محتجزين لدى أكراد شمال شرق سورية،
ف ــي س ـج ــون بـ ـغ ــداد" ،مـبـيـنــا أن "أعـ ـ ــدادا
آخرين ستتم إضافتهم إلى هذه القائمة"،
وأضـ ـ ــاف ان "ال ـ ـعـ ــراق ي ـط ـلــب  1.8مـلـيــار
دوالر من الدول الغربية إلدارة عبء إدارة
المئات من السجناء غير المرغوب فيهم
بوطنهم األم".
ونقل التقرير عن خبراء في العالقات
الفرنسية العراقية ،القول إن "العراقيين
قــدمــوا خــدمــة رائـعــة لـفــرنـســا ...ومــن غير
الواضح ما إذا كان الفرنسيون المنقولون
الـ ــى ال ـ ـعـ ــراق بــال ـف ـعــل أي ــاديـ ـه ــم مـلـطـخــة
بــالــدمــاء الـعــراقـيــة" .ولفت إلــى أن "بغداد
تغطي بعض األشياء" ،مبينة أن "حكومة
بغداد نست عمدا أن هؤالء الناس غادروا
فرنسا بسهولة بين عامي  2013و،2014
إذ يمكن لـلـعــراق مـحــاسـبــة فــرنـســا ،لكن
عبدالمهدي ال يريد أن يواجه أي مشاكل
مع باريس".

سلة أخبار
تسلح أميركي يطلق
شرارة حرب باردة جديدة

ّ
وقعت واشنطن على صفقات
صواريخ جديدة بقيمة
أكثر من مليار دوالر في
األشهر الثالثة منذ أعلنت
عن خططها لالنسحاب من
معاهدة نووية أساسية تعود
إلى حقبة الحرب الباردة،
وفق ما أفاد ناشطون في
هذا المجال أمس .وقالت
مديرة "الحملة الدولية
إللغاء األسلحة النووية"
بياتريس فين إن "االنسحاب
من معاهدة القوى النووية
متوسطة المدى أطلق شارة
بدء حرب باردة جديدة".
أعلن الرئيس دونالد ترامب
في أكتوبر الماضي أن بالده
ستنسحب من المعاهدة التي
أبرمت بين الواليات المتحدة
واالتحاد السوفياتي عام
.1987

أول منصب ألحمد
صالح منذ اغتيال والده

انتخبت اللجنة السياسية
لحزب المؤتمر الشعبي العام
في اليمن ،أمس ،قيادة جديدة،
بعد خمسة أعوام من االنعقاد،
وعام ونصف من اغتيال
الرئيس اليمني السابق
واألمين العام للمؤتمر
الشعبي علي عبد الله صالح.
وأفاد مصدر في "المؤتمر"
بأن "أعضاء اللجنة الدائمة
انتخبوا خالل اجتماعهم في
صنعاء صادق أمين أبو راس
رئيسا للحزب خلفا للرئيس
الراحل علي عبدالله صالح".
وأضاف أن "اجتماع اللجنة
الدائمة انتخب أحمد نجل
ً
الرئيس الراحل نائبا لرئيس
الحزب إلى جانب كل من
يحيى علي الراعي وقاسم
لبوزة".

سفير أميركا الجديد
بالسعودية يؤدي القسم

أدى السفير األميركي الجديد
في السعودية ،جون أبي زيد،
القسم أمام وزير الخارجية،
مايك بومبيو ،معلنا بذلك
بدء مهمه في منصبه الجديد.
وجون أبي زيد ذو األصول
اللبنانية ،لفت األنظار بعد
جلسة استماع أجراها أمام
"الكونغرس" بعد طرح الرئيس
دونالد ترامب ألسمه كمرشح
لمنصب سفير واشنطن
بالرياض ،حيث قال حينها:
"إن دور أميركا أن تتأكد من
علم السعوديين بأهدافنا،
وبما نؤمن به ،وبما تحتاجه
العالقات لتمضي قدما".

توتر في بنين غداة
تظاهرات ضد السلطة

أعلن مصدر طبي أمس وفاة
امرأة أصيبت بجروح في
كوتونو خالل أعمال عنف
اندلعت في بنين ،أمس األول.
ً
ً
وتشهد بنين توترا شديدا
بعد انتخابات بلغت نسبة
االمتناع فيها ثمانين بالمئة،
حسب نتائج مؤقتة أعلنتها
مفوضية االنتخابات .ولم
يسمح للمعارضة بالترشح
لالقتراع ألسباب إدارية.
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مادورو ًيدعو الجيش للتحرك وخيارات واشنطن تتقلص

ترامب يتراجع ضمنا عن التهديد بعمل عسكري ...وجمهوريون يدعونه إلى استعراض قوة للضغط على كراكاس
دعا الرئيس الفنزويلي المتنازع
على شرعيته نيكوالس
مادورو الجيش إلى التحرك
ضد المعارضة بزعامة خوان
إعالن
غوايدو ،وذلك بعد ً
إحباطها انقالبا
كراكاس
ً
ً
عسكريا مدعوما من واشنطن
التي باتت خياراتها للتعامل
مع األزمة تتقلص.

الرئيس األميركي
وصف مادورو
بالالعب القاسي
الذي تشهد بالده
فوضى مذهلة

بعد محاولة فاشلة للمعارضة
الفنزويلية لتوسيع االنشقاقات
ف ــي نـ ـظ ــام ال ــرئ ـي ــس االش ـت ــراك ــي
نيكوالس مادورو ،وإطالق مقاومة
عسكرية ضده تدفع الجيش إلى
إعادة تقييم موقفهّ ،
صعد مادورو
وريث النظام الشعبوي المعادي
ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة ال ــذي ارس ــاه
الرئيس الراحل هوغو شافيز في
ه ــذا الـبـلــد ال ــذي يملك أح ــد أكبر
احتياطات النفط في العالم.
وبـيـنـمــا أعـلــن خ ــوان غــوايــدو،
زعيم المعارضة الذي اعترفت به
 50دولــة كرئيس انتقالي للبالد،
ً
سقوط قتيلتين ( 24و  27عاما)
ب ــال ــرص ــاص أثـ ـن ــاء اح ـت ـجــاجــات
االول من مايو في كاراكاس ،دعا
م ـ ـ ـ ــادورو ال ـج ـي ــش إل ـ ــى ال ـت ـحــرك
ض ــد ال ـم ـع ــارض ــة وم ـح ــارب ــة «كــل
االنقالبيين» ،وذل ــك قبل ساعات
من إضراب كبير دعا إليه غوايدو.
وف ــي خ ـطــاب أل ـق ــاه امـ ــس ،قــال
ً
مادورو الذي كان يتحدث محاطا
ب ـج ـنــود« ،ن ـع ــم ،ن ـحــن ف ــي خضم
الـ ـمـ ـع ــرك ــة ،والـ ـمـ ـعـ ـن ــوي ــات يـجــب
أن ت ـكــون ف ــي أع ـلــى مستوياتها
لـ ـتـ ـج ــري ــد جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـخـ ــونـ ــة مــن
أسلحتهم ،جميع االنقالبيين».
وأضـ ـ ـ ــاف م ـ ـ ـ ـ ــادورو ،مـخــاطـبــا
العسكريين «والء دائم وال خيانة
ألبتة» .وقال« :ال للخوف .انه وقت
الدفاع عن الحق في السالم».
وفي وقت سابق ،اتهم مادورو
الرئيس األميركي دونالد ترامب،
ومستشار األمن القومي األميركي
جـ ـ ــون بـ ــول ـ ـتـ ــون ،ب ـت ـن ـس ـيــق «ك ــل
عمليات المحاولة االنقالبية».
وفــي كلمة ألقاها أمــس األول،
خــال مشاركته في فعالية بأحد
ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع ال ـق ــري ـب ــة مـ ــن ال ـق ـصــر
ال ــرئ ــاس ــي بــالـعــاصـمــة ك ــاراك ــاس
لـ ــاح ـ ـت ـ ـفـ ــال بـ ــال ـ ـيـ ــوم الـ ـع ــالـ ـم ــي
لـلـعـمــال ،ق ــال م ـ ــادورو« :صحيفة
أوروبية كتبت الثالثاء ،إن ترامب
ومستشاره بولتون قاما بتنسيق
كــل عمليات االن ـقــاب العسكري،
وك ــان ــا ي ـت ـصــان ب ـح ـكــومــات كل
من كولومبيا وتشيلي والبرازيل
واألرجـ ـنـ ـتـ ـي ــن .فـ ـه ــذه ال ـم ـحــاولــة
االن ـق ــاب ـي ــة ك ـ ــان يـ ـش ــرف عـلـيـهــا
ً
ب ــولـ ـت ــون ش ـخ ـص ـي ــا مـ ــن ال ـب ـيــت
األبيض».
و ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أن ا ل ـ ـش ـ ـعـ ــب
الفنزويلي «قــادر على التضحية
ب ـن ـف ـســه م ــن أجـ ــل ح ـم ــاي ــة وط ـنــه
وثورته ضد من حاولوا االنقالب
عـ ـل ــى الـ ــرئ ـ ـيـ ــس هـ ــوغـ ــو ش ــاف ـي ــز
م ــن ق ـب ــل ،ول ــم ي ـف ـل ـحــوا ،وه ــا هم
ي ـ ـحـ ــاولـ ــون م ـ ـ ـجـ ـ ـ ً
ـددا مـ ـع ــي ول ــن
يفلحوا».
وأكد أن جيش بالده وشعبها
يسمحوا بأي انقالب عسكري،
لن ً
مـضـيــفــا« :م ــن ي ــرد أن يـصــل إلــى
لقصر الـجـمـهــوري فعليه بشيء
واحـ ــد ف ـق ــط ،ه ــو ال ـح ـصــول على

أصوات الشعب في االنتخابات».
ونـ ـف ــى مـ ـ ـ ـ ــادورو مـ ــا أثـ ـي ــر مــن
تصريحات أدلــى بها مسؤولون
أميركيون حول إعالنه االستعداد
لترك فنزويال غير أن الــروس هم
مــن أقـنـعــوه بالبقاء ،مــؤكـ ًـدا أنها
مزاعم ال أساس لها من الصحة.
وقـ ـ ـ ــال« :أعـ ـل ــن ي ــوم ــي الـسـبــت
واألحــد 4 ،و 5مايو ،يوما وطنيا
رائ ـ ـع ـ ــا لـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــوار ،واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
والمقترحات لجميع فروع سلطة
الشعب ،حتى يخبروا الحكومة
البوليفارية ونيكوالس مــادورو
م ــا يـنـبـغــي تـغـيــره داخـ ــل ال ـثــورة
البوليفارية من أجل خطة التغيير
العظيمة».

استعراض للقوة
فــي سـيــاق مـتـصــل ،دع ــا نــواب
جمهوريون ترامب إلى استعراض
القوة العسكرية لدفع مادورو إلى
التنحي.
ّ
وحض سناتور والية فلوريدا
ريـ ــك س ـك ــوت ح ـيــث تـقـيــم جــالـيــة
فـنــزويـلـيــة ك ـب ـيــرة ،الــرئ ـيــس على

سريالنكا تلغي قداس
األحد في كنائسها

االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــان ـ ــة بـ ــال ـ ـج ـ ـيـ ــش ل ـن ـق ــل
المساعدات الدولية التي يرفض
مادورو إدخالها.
واقـ ـت ــرح ال ـن ــائ ــب ال ـج ـم ـهــوري
ً
من إنديانا جيم بانكس انتشارا
ً
ً
بحريا وبريا في محيط فنزويال
«ل ـ ـيـ ــس لـ ــاس ـ ـت ـ ـفـ ــزاز بـ ـعـ ـن ــف بــل
لـلـتـحــذيــر ب ـحــزم ب ــأن ال ـتــدخــات
األجنبية في قارتنا غير مقبولة».
غـيــر أن مــايـكــل شيفتر رئيس

«مــركــز الـحــوار بين األميركيين»،
الــذي يــدافــع عــن الديمقراطية في
أم ـي ــرك ــا الــات ـي ـن ـيــة ،رأى أن «مــن
الواضح أن قوى المعارضة قللت
من شأن قدرة مادورو على البقاء
فـ ــي ال ـس ـل ـط ــة وم ـ ـقـ ــاومـ ــة ضـغــط
الـ ـش ــارع واع ـت ـب ــرت أن ت ـهــديــدات
ترامب باستخدام القوة غير فعالة
وغالبا ما تأتي بنتائج عكسية».
مــن ناحيته ،رأى الخبير تيد

غــالــن كــاربـنـتــر ،م ــن مــركــز «كــاتــو
انستيتيوت» المحافظ لألبحاث،
أن الجيش يبقى الداعم الرئيسي
ل ـمــادورو ،وأن واشنطن فوجئت
ب ـم ـس ـتــوى االنـ ـشـ ـق ــاق ال ـم ـح ــدود
جــدا بعد االعـتــراف الدبلوماسي
بـغــوايــدو .وق ــال إن «إدارة ترامب
تجد أع ــذارا لتبرير بقاء مــادورو
في الحكم ،وخصوصا من خالل
تضخيم دور روسيا والصين».

م ــن نــاح ـي ـت ـهــا ،أكـ ـ ــدت كــوبــا
ً
م ـج ــددا أن ـهــا لـيـســت لـهــا ق ــوات
في فنزويال ،ووصفت مستشار
األم ــن الـقــومــي األم ـيــركــي جــون
بــول ـتــون ب ــأن ــه «ك ـ ــاذب ب ـصــورة
مـ ـ ــرض ـ ـ ـيـ ـ ــة» ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرة إل ـ ـ ـ ــى أن
الـسـيــاســي األمـيــركــي ادع ــى في
 2001و 2002أن ال ـع ــراق لديه
أسلحة كيماوية.
(عواصم  -وكاالت)

السودان« :الحرية والتغيير» تقترح  4سنوات «التموين» تنفي حذف  10ماليين
مصري ...وتستعد لرمضان

انتقالية يقودها مجلس سيادي

إسالميون يشتكون لـ «العسكري» عزلهم ّ
ويلوحون بتصعيد
على وقع تظاهرة مليونية في العاصمة
السودانية الـخــرطــوم ،كشفت «قــوى الحرية
والتغيير» فــي ال ـس ــودان ،وهــي تجمع قوى
نقابية وشخصيات مستقلة وأحــزاب قادت
االحـتـجــاجــات ،الـتــي ادت ال ــى اس ـقــاط نظام
الرئيس عمر البشير ،أمس ،عن بنود وثيقة
دستورية سلمتها إلــى المجلس العسكري
االنتقالي ،وتعبر عن رؤيتها المتكاملة حول
صالحيات ومهام المؤسسات االنتقالية في
المرحلة المقبلة.
ون ـص ــت الــوث ـي ـقــة ال ــدس ـت ــوري ــة ع ـلــى مد
الـ ـفـ ـت ــرة االن ـت ـق ــال ـي ــة  4سـ ـن ــوات م ــن دخ ــول
الــدسـتــور االنتقالي حيز التنفيذ ،وتكوين
مجلس سيادة انتقالي بالتوافق بين قوى
إعالن الحرية والتغيير والمجلس العسكري
االنتقالي.
كـمــا طــالـبــت بـتــأسـيــس مـجـلــس انـتـقــالــي
لـلــوزراء يتكون من رئيس ونائب وعــدد من
ال ــوزراء ال يتجاوز  17وزيــرا يتم اختيارهم
بواسطة قوى «الحرية والتغيير».
وحسب الوثيقة الدستورية ،يتولى مجلس
ال ـ ـ ــوزراء االن ـت ـقــالــي صــاح ـيــات إعـ ــان حــال
ال ـطــوارئ ،ووضــع السياسة العامة للدولة،

وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى أمـ ــن ال ــدول ــة ومـصــالـحـهــا.
وطالبت الوثيقة بتأسيس مجلس تشريعي
انتقالي ،يتكون من  120إلى  150عضوا يتم
تعيينهم بالتوافق ،بواسطة القوى الموقعة
عـلــى إع ــان «الـحــريــة والـتـغـيـيــر» والمجلس
العسكري ،على أن تكون نسبة النساء فيه
 .%40وقالت القوى إن وثيقتها قابلة للتعديل.
مــن ناحيته ،قــال نائب رئيس «المجلس
الـعـسـكــري» محمد حـمــدان دقـلــو ،المعروف
بـ«حميدتي» ،إن «موقف المجلس من الثورة
ً
ثابت ،وال تراجع عنه» ،مضيفا في تصريحات
لـ «سكاي نيوز عربية» ،أن «االتجاه السلمي
الذي سارت عليه الثورة يستدعي حمايتها»،
ً
مــؤكــدا فــي الــوقــت ذات ــه ،العمل على إيصال
البالد إلى حكومة مدنية.
إل ـ ــى ذل ـ ــك ،أفـ ـ ـ ــادت ص ـح ـي ـفــة «الـ ـج ــري ــدة»
السودانية ،أمس ،بأن «تيار نصرة الشريعة
ودولة القانون» ّ
تقدم بمذكرة الى «المجلس
الـعـسـكــري» ،ح ــذره فيها «م ــن االن ـص ـيــاع أو
محاوالت لالنكسار أمام الضغوط السياسية
المتطرفة إلقصاء ثوابت المجتمع السوداني
ً
مما يشكل استفزازا للتيارات المتطرفة بشكل
يضرب وحــدة الوطن وسالمة المجتمع في

المرحلة المقبلة مــن تــاريــخ ال ـبــاد» .وأعلن
«تيار الشريعة» رفضه إلقصاء وعزل اآلخرين
ً
بدون محاكمات ،محذرا من أن «ذلك سيؤدي
لصنع تيارات مقاومة عنيفة وواسعة ،ومظالم
جديدة تعيد البالد لنفس المربع األول» .
من ناحية أخــرى ،وفي وقت قدم ضباط
سودانيون مذكرة إلى «المجلس العسكري»
ت ـق ـت ــرح ع ـل ـي ــه «تـ ـك ــوي ــن م ـج ـل ــس س ـي ــادي
بـعــدد م ـحــدود مناصفة مــع المدنيين مع
االحتفاظ بمنصبي نائب ورئيس المجلس
للعسكريين» ،طــالــب «ق ــدام ــى المحاربين
في السودان» ،رئيس «المجلس العسكري»
الفريق أول عبدالفتاح البرهان ،بـ «ضرورة
اعتقال كل رموز النظام البائد وكوادره من
العسكريين والمدنيين وعرضهم في وسائل
اإلعالم».
وشدد رئيس «قدامى المحاربين» اللواء
مـحـمــد ع ـلــي ح ــام ــد ،ف ــي مــؤت ـمــر صـحــافــي،
على «ضــرورة هيكلة جهاز األمن وحل كافة
مليشيات النظام البائد ،أي الشرطة الشعبية
ً
واألم ــن الشعبي والـطــابــي» ،مـهــددا «بحمل
السالح في حال عدم تنفيذ مطالب الثورة».
(الخرطوم  -وكاالت)

ال نية لخصخصة قناة السويس لسد تكاليف العاصمة اإلدارية
●

القاهرة  -حسن حافظ

نفى المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء المصري ما
تردد بشأن تحرك وزارة التموين لحذف  10ماليين
مواطن من منظومة البطاقات التموينية ،وذلك عقب
انـتـهــاء شهر رم ـضــان ،باعتبارهم غير مستحقين
للدعم.
وأضـ ــاف ال ـمــركــز ف ــي تـقــريــر تــوضـيــح الـحـقــائــق،
الصادر أمس ،أن وزارة التموين والتجارة الداخلية
قالت إنه ال صحة لمثل هذه األنباء.
وأكدت «التموين» أن عملية االستبعاد تتم وفقا
لمعايير محددة تهدف باألساس إلى توجيه الدعم
لمستحقيه الفعليين ،وأن ما يتردد حول هذا الشأن
مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة ،الفتة إلى أن
معايير حــذف المواطنين هــي :من يزيد استهالكه
للكهرباء على  1000كيلو واط شهريا ،أو من يزيد
معدل استهالكه للهاتف المحمول على ألف جنيه
شهريا ،أو من تتجاوز مصاريف األبناء بالمدارس
األجنبية  30ألــف جنيه للطفل الــواحــد ،أو امتالك
المستفيد سيارة موديل  2014وما بعدها.
ورغ ــم إق ــرار وزارة التموين بــوجــود آلـيــة لحذف
المواطنين ،فإنها رفضت اإلقــرار بصحة حــذف 10

ماليين مصري ،أو اإلفصاح عن الرقم المتوقع حذفه
بعد االنـتـهــاء مــن عملية تنقية الـبـطــاقــات مــن غير
المستحقين ،لكن بحسب المعلن من صندوق النقد
الدولي في أبريل الماضي ،فإن الحكومة التي تلقت
قرضا من الصندوق بقيمة  12مليار دوالر ،تعهدت
بإلغاء الدعم خالل شهر يونيو المقبل.
وبينما تكثف الدولة المصرية جهودها لالنتقال
بمقراتها إلى العاصمة اإلدارية الجديدة العام المقبل،
نفت حكومة مصطفى مدبولي ،أمــس ،ما تــردد في
بعض مواقع التواصل االجتماعي حول خصخصة
قـنــاة الـســويــس مــن أج ــل بـنــاء وتـمــويــل مـشــروعــات
العاصمة اإلداريــة ،مؤكدة أن القناة ليس لها عالقة
بعملية التمويل من قريب أو بعيد ،وأنها ستظل دوما
ملكا للدولة والشعب المصري.
وجاء ذلك في وقت تسابق الحكومة الزمن لالنتهاء
من استعدادات استقبال شهر رمضان المعظم ،الذي
يهل االثنين المقبل ،إذ تحشد الحكومة مــواردهــا
لتوفير السلع األساسية في األسواق لتفادي أي أزمة
نتيجة ارتفاع استهالك نحو  100مليون مصري خالل
الشهر الكريم ،الذي يشهد عادة طفرة تبلغ  3أضعاف
المعدل ال ـعــادي ،إذ يستهلك المصريون  %35من
استهالكهم السنوي في شهر الصيام وحده.

ليبيا :نواب يعترضون على هجوم طرابلس
• السراج يرفض وقف النار • قرقاش :األولوية لمواجهة التطرف

سودانيون يستمتعون بمياه النيل في الخرطوم أمس األول

(أ ف ب)

ضابط سابق في CIA
ّ
تجسس للصين

أعلنت وزارة العدل األميركية
ً
ً
أن ضابطا سابقا في وكالة
االستخبارات المركزية ،CIA
قد يقضي بقية حياته خلف
القضبان بعد أن ّ
أقر ،أمس
ّ
التجسس
األول ،بذنبه في
لمصلحة الصين.
واعتقل جيري شون شينغ
ً
لي البالغ  54عاما في يناير
 2018لالشتباه بتزويده
الصين معلومات عن شبكة
ّ
عمالء أميركيين تمكنت
بكين من تفكيكها بين عامي
 2010و.2012
ّ
وأقر لي بالتآمر لتزويد
الصين معلومات متعلقة
بالدفاع الوطني ،وفق بيان
ً
وزارة العدل ،مشيرا الى
أن االستخبارات الصينية
عرضت عليه مبلغ 100
ألف دوالر مقابل معلومات
واالعتناء به «مدى الحياة»
مقابل تعاونه.

ترامب
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،أعـ ـل ــن الــرئ ـيــس
األميركي دونالد ترامب أن مادورو
يفقد السيطرة بشكل كبير على
زمام األمور في بالده.
وفي مقابلة مع شبكة «فوكس
ن ـ ـيـ ــوز» مـ ـس ــاء أم ـ ــس األول ،ق ــال
ترامب إن واشنطن لديها «الكثير
من الخيارات المتاحة ،وتفعل كل
مــا بــوسـعـهــا لـحــل أزم ــة فنزويال
بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـل ـج ــوء إلـ ــى أقـصــى
خـيــار ،وهـنــاك أشـخــاص يريدون
من اإلدارة األميركية أن تلجأ إلى
هذا الخيار».
ورفـ ــض سـيــد الـبـيــت األبـيــض
ال ـت ـع ـل ـيــق ع ـل ــى ت ـل ــك الـ ـخـ ـي ــارات،
ً
ً
مضيفا أن بعضها «صــارم جدا».
وبـ ــدا أن ت ــرام ــب يـلـمــح إل ــى عمل
عسكري كان وزير خارجيته مايك
بــوم ـب ـيــو أكـ ــد أنـ ــه مـ ـط ــروح على
الـطــاولــة قبل ســاعــات مــن مقابلة
الرئيس.
ووص ـ ــف ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
ً
مادورو بأنه «العب قاس» ،مشيرا
إلــى أن هــذه الـبــاد تشهد حاليا
«ف ــوض ــى م ــذه ـل ــة» ،وت ــاب ــع« :ه ــذا
ً
المكان سيئ وخطير ج ــدا ،لذلك
يجب فعل شيء هناك».
وأضاف أنه «ليس من المقبول
أن تـ ـس ــاع ــد روس ـ ـيـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــادورو»،
ّ ً
ـوعـ ــدا ك ــوب ــا م ـ ـجـ ــددا ب ـفــرض
م ـ ـتـ ـ
عقوبات عليها على خلفية دعمها
لمادورو.
وقال« :ستحدث كثير من األمور
خ ـ ــال األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ـق ـبــل أو فــي
موعد أقــرب من ذلــك ،سنتابع ما
سيحصل».

سلة أخبار

أع ـل ــن أك ـث ــر م ــن  40نــائ ـبــا في
مجلس النواب الليبي المنتخب،
ومقره في طبرق شرق البالد ،من
العاصمة الليبية أمــس رفضهم
العملية العسكرية ا لـتــي تشنها
ق ــوات «الـجـيــش الــوطـنــي الليبي»
ب ــزع ــام ــة ال ـم ـش ـيــر خـلـيـفــة حفتر
بهدف السيطرة على طرابلس.
وعقد هؤالء النواب أول جلسة
رسمية لهم بالعاصمة ،في حين
يقع مقر المجلس المنتخب في
طـبــرق أقـصــى ش ــرق ال ـبــاد الــذي
يسيطر عليه «الجيش الوطني»،
لـكــن ال ـن ــواب الــرافـضـيــن للهجوم
قرروا عقد جلساتهم في العاصمة،

معلنين «اسـتـيــاء هــم» مــن موقف
رئاسة النواب وتأييدها للعملية
العسكرية.
ويـ ـض ــم ال ـب ــرل ـم ــان الـمـنـتـخــب
ف ــي  188 ،2014نــائ ـبــا ،ويحظى
بــاعـتــراف دول ــي ويـمــارس مهامه
إلـ ــى ج ــان ــب ح ـك ــوم ــة م ــؤق ـت ــة في
الشرق برئاسة عبدالله الثني .لكن
هــذه السلطات قائمة فــي م ــوازاة
حكومة الوفاق الوطني المعترف
ً
بها دوليا برئاسة فايز السراج ،في
بلد تعمه الفوضى.
إلــى ذلــك ،أكــد رئيس المجلس
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
الليبية فائز الـســراج أمــس رفض

وقف إطالق النار جنوب العاصمة
طــرابـلــس حـتــى تنسحب الـقــوات
«المعتدية» من حيث أتت.
وكـتــب وزي ــر الــدولــة اإلمــاراتــي
للشؤون الخارجية أنــور قرقاش
في «تويتر» أن «األولوية في ليبيا
هــي مــواجـهــة الـتـطــرف واإلره ــاب
ودعم االستقرار في األزمة».
وأضـ ـ ــاف ان «اتـ ـف ــاق أبــوظـبــي
أعطى الفرصة لدعم العملية التي
ت ـقــودهــا األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ،بينما
تــوا صــل الميليشيات المتطرفة
السيطرة على العاصمة وتعطيل
البحث عن حل سياسي».
(طرابلس  -وكاالت)

طالب كبير أساقفة
العاصمة السريالنكية
كولومبو مالكوم رانجيث
الكنائس في أنحاء البالد
بعدم إقامة قداديس األحد
المقبل بسبب مخاوف
أمنية.
وكان انتحاريون فجروا
أنفسهم في عيد الفصح
يوم  21أبريل الماضي في
ثالث كنائس وثالثة فنادق
فاخرة في كولومبو ،وبعد
ذلك بساعات قليلة ،انفجرت
قنبلتان أخريان في فندق
ومسكن بضواحي المدينة.
وأسفرت التفجيرات عن
مقتل أكثر من  257شخصا.

بريطانيا :أول سيدة
وزيرة للدفاع

أصبحت بينيلوبي ماري
موردونت المعروفة
باسم «بيني موردونت»،
أول سيدة وزيرة للدفاع
في بريطانيا ،بعد قرار
إقالة وزير الدفاع غافين
ويليامسون ،أمس األول،
بسبب سلوكه على خلفية
تسريب معلومات عن
شركة  Huaweiالصينية
لالتصاالت.
وحملت موردونت
السياسية المحافظة
وعضوة مجلس العموم عن
دائرة بورتسموث منذ عام
 ،2010حقائب وزارية عدة
من بينها وزارة التنمية
الدولية من  ،2017ومن 15
يوليو  2016إلى  9نوفمبر
 2017عملت في حكومة ماي
وزيرة دولة في وزارة العمل
والمعاشات التقاعدية.

آبي مستعد للقاء
الزعيم الكوري الشمالي

أعرب رئيس الوزراء الياباني
شينزو آبي عن استعداده
للقاء الزعيم الكوري
الشمالي كيم جونغ أون
«من دون شروط وبذهنية
منفتحة للتحدث بصراحة»،
واضاف «من المهم جدا
لبالدنا ان نكون سباقين في
ادارة هذا الملف».
وخفف آبي الذي ُيعتبر
من الصقور على صعيد
السياسة الخارجية ،من حدة
خطابه حيال بيونغ يانغ في
الفترة االخيرة ،وطلب عقد
لقاء مع كيم لتسوية الملف
البالغ الحساسية المتصل
بخطف عمالء كوريين
شماليين في السبعينيات
والثمانينيات رعايا
يابانيين.

دلبلا
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رﻳﺎﺿﺔ
ﻣﺒﺎراة ﺻﻌﺒﺔ أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺮاء
ﻓﻲ
اﻟﻠﻘﺐ
ﻟﺤﺴﻢ
اﻷﺑﻴﺾ
ً

 ٥ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟـ  ١٧ﻟﺪوري ﭬﻴﭭﺎ اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻏﺪا
ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

ﻗﺪ ﻳﺤﺴﻢ ﻟﻘﺐ دوري ﭬﻴﭭﺎ
ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﺠﺎري
 ٢٠١٩-٢٠١٨ﻏﺪا ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﻮزه أو
ﺗﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺮاء ،ﻓﻲ
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﺪوري
ﭬﻴﭭﺎ ،ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻬﺪ إﻗﺎﻣﺔ  ٤ﻣﺒﺎرﻳﺎت أﺧﺮى.

ﺗﻘﺎم ﻏﺪا اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة
ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دوري ﭬﻴﭭﺎ ﻟﻠﺪرﺟﺔ
اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺘﻘﻲ
اﻟـﺠـﻬــﺮاء ﻣــﻊ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد
ﻣ ـﺒ ــﺎرك اﻟ ـﻌ ـﻴــﺎر ،واﻟـﻔـﺤـﻴـﺤـﻴــﻞ ﻣﻊ
اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ﻋ ـﻠ ــﻰ اﺳـ ـﺘ ــﺎد اﻟ ـﺴ ــﺎﺣ ــﻞ،
واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد
اﻟ ـﺘ ـﻀــﺎﻣــﻦ ،وﻛــﺎﻇ ـﻤــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ
ﻋ ـﻠــﻰ اﺳ ـﺘ ــﺎد اﻟ ـﺼ ــﺪاﻗ ــﺔ واﻟ ـﺴ ــﻼم،
واﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد
ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﺤـﻤــﺪ ،وﺗـﻘــﺎم اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت
اﻟﺨﻤﺲ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺖ واﺣﺪ ).(5.40
وﺟ ــﺎء ﻗ ــﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت
ﺑــﺎﺗـﺤــﺎد اﻟـﻜــﺮة ﺑــﺈﻗــﺎﻣــﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت
اﻟﺨﻤﺲ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺖ واﺣﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
ﻟﻤﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟ ـﻔــﺮص ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
أن اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻗــﺪ ﻳﺤﺴﻢ ﺧ ــﻼل ﻫﺬه
اﻟﺠﻮﻟﺔ ﻟﻘﺐ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ،إذ إﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎج
ﻧـﻘـﻄــﺔ واﺣ ـ ـ ــﺪة ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﻗ ــﺪ ﺗﺸﻬﺪ
اﻟﺠﻮﻟﺔ ﻫﺒﻮط ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﺮق اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺼﺎرع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء.

اﻟﺠﻬﺮاء واﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗــﺄﺗــﻲ ﻣـﺒــﺎراة
اﻟـﺠـﻬــﺮاء واﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻗــﻮﻳــﺔ وﻣﺜﻴﺮة
وﻣﻤﺘﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ،ﻓﺼﺎﺣﺐ
اﻷرض اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺑــﺮﺻ ـﻴــﺪ  12ﻧـﻘـﻄــﺔ ﻳـﺒـﻘـﻴــﻪ اﻟ ـﻔــﻮز
رﺳﻤﻴﺎ ﺑﺎﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز ،ﻓﻲ ﺣﺎل
اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺒﺎراة اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ واﻟﺸﺒﺎب
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل ،ﻟﺬﻟﻚ ﺟ ــﺎءت ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت
اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎز اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻲ ،ﺑـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدة أﺣ ـﻤــﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ ﻣﻦ
أﺟــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز ﻓﻘﻂ ،ﻟﻠﺘﻤﺴﻚ
ﺑﺂﻣﺎل اﻟﺒﻘﺎء.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻳﻮﻟﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ اﻟـﻤـﺒــﺎراة أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ،

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺼﺒﺎح ﺳﻠﻢ ﺟﻮاﺋﺰ
»ﻣﻀﺎﻣﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ«

اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺠﻬﺮاء ﻓﻲ اﻟﺪور اﻷول
ﻷﻧـ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎراة اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺐ ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ
ﻟ ــﻸﺑـ ـﻴ ــﺾ اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﻟ ـ ــﻪ  39ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ،
واﻟﻼﻋﺒﻮن ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻮن اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺤﺜﺎ
ﻋﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،وإﻧﻤﺎ
ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﻮز ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﻣﻦ
ﻳـﻠـﻌــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎدل ﻗ ــﺪ ﻳﺨﺴﺮ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺤﺴﻢ ﻟﻠﺠﻮﻟﺔ
اﻷﺧﻴﺮة.

اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ واﻟﺸﺒﺎب
أﻣﺎ ﻣﺒﺎراة اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮ
ﺑﺮﺻﻴﺪ  10ﻧﻘﺎط ،واﻟﺸﺒﺎب اﻷﺧﻴﺮ
ﺑﻨﻔﺲ اﻟــﺮﺻ ـﻴــﺪ ،ﺑـﻌــﺪ أن رﺟﺤﺖ
اﻷﻫ ــﺪاف ﻛﻔﺔ اﻷول ،ﻓﺘﺄﺗﻲ ﺧــﺎرج

ﻧ ـﻄــﺎق اﻟ ـﺘــﻮﻗ ـﻌــﺎت ،ﻷن اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ
ﻳﺒﺤﺜﺎن ﻋــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟ ـﻔــﻮز ﻓﻘﻂ،
ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺄﻣﻞ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ
اﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز ،ﻓﺎﻟﺘﻌﺎدل ﺗﺤﺪﻳﺪا
ﺳﻴﻘﻀﻲ ﻋـﻠــﻰ آﻣــﺎﻟـﻬـﻤــﺎ ﻣـﻌــﺎ ﻓﻲ
ﺣﺎل ﻓﻮز اﻟﺠﻬﺮاء واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻴﻮم،
وﻧﻈﺮا ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎراة ﻓﻘﺪ ﻃﺎﻟﺐ
ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺈﺳﻨﺎد إدارﺗﻬﺎ
إﻟﻰ ﺻﺎﻓﺮة أﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺸﺒﺎب
اﻟـﻠـﻘــﺎء ﻣﻜﺘﻤﻞ اﻟ ـﺼ ـﻔــﻮف ،ﻳﻌﺎﻧﻲ
اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ﺑ ـﻘــﻮة ﻣ ــﻦ اﻟـﻐـﻴــﺎﺑــﺎت،
أﺑﺮزﻫﺎ اﻷردﻧــﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺰواﻫﺮة
وﻋـﺒــﺎس اﻟـﻘــﻼف ﺑــﺪاﻋــﻲ اﻹﺻــﺎﺑــﺔ،
ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤ ــﺎ ﺗـ ـﺤـ ــﻮم اﻟـ ـﺸـ ـﺒـ ـﻬ ــﺎت ﺣ ــﻮل

وﺗ ـﺒ ـﻘ ــﻰ ﻣ ــﻮاﺟـ ـﻬ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻀــﺎﻣــﻦ
اﻟﺜﺎﻣﻦ وﻟــﻪ  11ﻧﻘﻄﺔ ،ﻣــﻊ اﻟﻨﺼﺮ
اﻟﺴﺎدس ﺑﺮﺻﻴﺪ  18ﻧﻘﻄﺔ ،ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ
اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت
اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ أﻃﺮاف أﺧﺮى ،ﻣﻔﺎدﻫﺎ
ﺗﺴﺎﻫﻞ اﻟﻌﻨﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء ،وﻫﻮ أﻣﺮ
ﻧﻔﺎه رﺋﻴﺲ اﻟﻨﺎدي ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﺮﻳﺪة
ﺗﻤﺎﻣﺎ.
واﻟـﻔــﻮز ﻗﺪ ﻳﺒﻘﻲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ رﺳﻤﻴﺎ ،ﻓــﻲ ﺣــﺎل اﻧﺘﻬﺎء

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﺗـ ـﻘ ــﺎم اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓــﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس
اﻻﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎد ﻟـ ـﻠـ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﺋـ ــﺮة،
اﻟـﻨـﺴـﺨــﺔ  ،،51ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳﻠﺘﻘﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻛﺎﻇﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ﻣــﻦ ﻣـﺴــﺎء اﻟـﻴــﻮم ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ
ﻓﺠﺤﺎن ﻫﻼل اﻟﻤﻄﻴﺮي ﺑﻨﺎدي
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ
واﻟﺠﻬﺮاء ﻓﻲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﺴﺎء
ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﺎﻟﺔ.

ً
أﻗﺎم ﻋﻤﻴﺪ إﺳﻄﺒﻞ اﻟﺪﻋﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺼﺒﺎح ﺣﻔﻼ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺟﻮاﺋﺰ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎت ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻀﺎﻣﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺴﺒﺎق اﻟﺨﻴﻞ
ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ  2018-2019ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،إذ ﻗﺎم
ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﻟﻠﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻷوﻟــﻰ ،إذ ﻓﺎز ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول
ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﻄﻴﺮي ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ً
ﺟﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺠﺪﻋﺔ ﺛﺎﻟﺜﺎ ،وراﻛﺎن اﻟﺨﻀﺮ راﺑﻌﺎ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ،ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻔﺎﺋﺰون ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ ﻋﻤﻴﺪ إﺳﻄﺒﻞ اﻟﺪﻋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ دﻋﻤﺔ ﻟﺴﺒﺎﻗﺎت اﻟﺨﻴﻞ ،وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﻮر
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺴﺒﺎﻗﺎت واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت.

اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻨﺼﺮ

ﻛﺎﻇﻤﺔ واﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻫﻮ
اﻷﻫﻢ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻛﺎﻇﻤﺔ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺮﺻﻴﺪ

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻟﻠﺜﻼﺛﻴﺔ ...وﻛﺎﻇﻤﺔ ﻹﻧﻘﺎذ
ﻣﻮﺳﻤﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻄﺎﺋﺮة
●

اﻟﻔﺎﺋﺰون ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺠﻮاﺋﺰ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷردﻧ ــﻲ ﻣﻨﺬر أﺑﻮﻋﻤﺎرة
ﺑﺪاﻋﻲ اﻹﺻﺎﺑﺔ أﻳﻀﺎ.

ﻣ ـ ـﺒ ـ ــﺎراة اﻟ ـﻔ ـﺤ ـﻴ ـﺤ ـﻴ ــﻞ واﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب
ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎدل ،ﻓ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻳ ـﺘ ـﻔ ــﻮق
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺎت
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻔﻮق ﺑــﺎﻷﻫــﺪاف
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻔ ـﺤ ـﻴ ـﺤ ـﻴ ــﻞ ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء
ﻣﻮاﺟﻬﺘﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﺑ ـﻬــﺪف ﻟـﻤـﺜـﻠــﻪ .ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﺑــﻞ ،ﺗﻌﺪ
اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺼﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﺣ ــﺎﺻ ــﻞ ﺑ ـﻌــﺪ ﺿ ـﻤ ــﺎن اﻟ ـﺒ ـﻘ ــﺎء ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.

ﻃﻤﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن اﻟﻠﻘﺎء ﺑﻄﻤﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ؛
ﻓـ"اﻷﺑﻴﺾ" ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺣﺼﺪ اﻟﻠﻘﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺣﺮز
ﻟﻘﺒﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ واﻟﺪوري
اﻟﻤﻤﺘﺎز ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ "اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ" إﻟﻰ إﻧﻘﺎذ
ﻣﻮﺳﻤﻪ ،ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ اﻷﺧﻴﺮ ﻫﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﻮﺻﺎﻓﺔ ﺑﻄﻮﻟﺘﻲ
اﻻﺗﺤﺎد واﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز.

ﻣﻌﻠﻮم أن أوراق اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ،
ﻓــﺎﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟ ـﻔــﻮز ،وﻋــﺎﻣــﻞ
اﻟﺨﺒﺮة ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﻦ ﻻﻋﺒﻴﻪ ،ﻟﻜﻦ أداءه ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أﻣﺎم اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ
ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،رﻏــﻢ ﻓ ــﻮزه  ،1-3ﺑﺴﺒﺐ
ﻏـﻴــﺎب اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ وﻓــﺎﻋـﻠـﻴــﺔ ﺣــﻮاﺋــﻂ اﻟﺼﺪ
واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ،وﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻀﺎرﺑﻴﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺗﻮاﺿﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻋﺪاد ،ﻣﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ.
وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ "اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ"،
اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻻﻋﺒﻮه ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ

اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻓﺎز
ﻋﻠﻰ اﻟـﺠـﻬــﺮاء ﺑﺸﻖ اﻷﻧﻔﺲ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺪور ﻗـ ـﺒ ــﻞ اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ
وﺑ ـﻨ ـﻔــﺲ اﻟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﺠــﺔ ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ
ﻗ ــﺪم أداء ﻣ ـﺘــﺬﺑــﺬﺑــﺎ ،ﺑﺴﺒﺐ
ﻋـ ــﺪم اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎﻧــﺲ واﻟ ـﺘ ـﻔــﺎﻫــﻢ
ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻻﻋـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ــﻪ ،ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ
اﻟ ـﻌــﺎﺋــﺪﻳــﻦ ﺑـﻌــﺪ ﻓ ـﺘــﺮة ﻏـﻴــﺎب
ﻃ ــﻮﻳ ـﻠ ــﺔ ،ﻟـ ـﻈ ــﺮوف ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ،
وﺧــﺎﺻــﺔ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻧﺎﺻﺮ
اﻟــﺮﻓــﺎﻋــﻲ وﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺠﻤﺪ ﻣﻊ
ﺑﺎﻗﻲ اﻟاﻟﻼﻋﺒﻴﻦ .وﺳﻴﺤﺎول ﻣﺪرب
"اﻷﺑ ـ ـﻴـ ــﺾ" ،اﻟ ـﺘــﻮﻧ ـﺴــﻲ ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺑـﻠـﻌـﻴــﺪ،
ﺗـﺼـﺤـﻴــﺢ أﺧ ـﻄ ــﺎء اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ ،وﺑــﺚ
اﻟ ــﺮوح اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓــﻲ ﻻﻋـﺒـﻴــﻪ ،واﺳﺘﻐﻼل
ﺗﻤﻴﺰﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻀﺮب اﻟﺴﺎﺣﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻴﻦ
اﻷﻣﺎﻣﻲ واﻟﺨﻠﻔﻲ وﺣﻮاﺋﻂ اﻟﺼﺪ اﻟﺼﻠﺒﺔ،
ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻄﻤﻮﺣﺎت "اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ" ،اﻟﺬي
ً
ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻣﺪرﺑﻪ اﻟﺼﺮﺑﻲ أﻟﻜﺴﻨﺪر ﺟﺎﻫﺪا
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻮة ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻘﻪ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻹﻋ ــﺪاد اﻟﺠﻴﺪ ،وﺣﻮاﺋﻂ
اﻟﺼﺪ ،واﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻜﺮة اﻷوﻟــﻰ ،وﺗﻼﻓﻲ
ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ ،وﻏﻴﺎب اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ،ﻟﻠﻌﺒﻮر
ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء إﻟﻰ ﺑﺮ اﻷﻣﺎن.

 25ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ،واﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ اﻟ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ
ﺑﺮﺻﻴﺪ  ،24وﻫــﺬا اﻟـﺼــﺮاع ﻳﺮﺟﻊ
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ إﻟﻰ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻜﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺐ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺒﻄﻮﻻت
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻟﺬﻟﻚ
ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻓﺰا ﻟﻼﻋﺒﻲ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺟﺒﺔ ﻛﺮوﻳﺔ دﺳﻤﺔ.

اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
وأﺧـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺮا ،ﻳـ ــﺪﺧـ ــﻞ اﻟـ ـﻘ ــﺎدﺳـ ـﻴ ــﺔ
واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻟﻀﺮب أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻋﺼﻔﻮر ﺑﺤﺠﺮ واﺣــﺪ ،أﺑﺮزﻫﺎ
اﻻﻧ ـﻔ ــﺮاد ﺑـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟــﻮﺻــﺎﻓــﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﻳــﺄﺗــﻲ اﻷﺻ ـﻔــﺮ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺑﻔﺎرق اﻷﻫﺪاف ﻋﻦ اﻟﺴﻤﺎوي ،اﻟﺬي
ﺣﻞ ﺛﺎﻟﺜﺎ ،وﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ  33ﻧﻘﻄﺔ،
ﻛﻤﺎ أن ﻓﻮز أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻳﺠﻌﻠﻪ
ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻓــﻲ اﻟ ـﺼــﺮاع ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ
ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﺧﺴﺎرﺗﻪ أﻣﺎم
اﻟﺠﻬﺮاء.
وﻳ ـﺤ ـﺘ ــﺎج اﻟ ـﻘ ــﺎدﺳ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ أﺟــﻞ
ﻇـﻔــﺮه ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ إﻟــﻰ اﻟﻔﻮز
ﺑـ ـﻬ ــﺪف ﻧ ـﻈ ـﻴــﻒ أو أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ،ﺑـﻐــﺾ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة
أﻣﺎم اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺘﻌﺎدل وﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻮزه
ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺑﻌﺪ ﻓﻮزه ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﺪوري اﻷوﻟﻰ ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻟﻬﺪف.

ﺟﺎﻏﻮارز ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
ً
ﻟﻘﺐ اﻟﺪوري اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻏﺪا

ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس
ﺷﺒﺎب اﻟﻴﺪ اﻟﻴﻮم

ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎء ﻏﺪ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ ﺟﺎﻏﻮارز ،ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دوري اﻟﺴﻴﺪات ﻟﻜﺮة
اﻟ ـﻘ ــﺪم ﻟ ـﻠ ـﺼ ــﺎﻻت ،ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺼــﺎﻟــﺔ اﻟـﻤـﻐـﻄــﺎة
ﺑﻨﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﺎم ﻣﺒﺎراة ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟـﻤــﺮﻛــﺰﻳــﻦ اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ واﻟــﺮاﺑــﻊ ﻓــﻲ  ،4.30ﺑﻴﻦ
ﻧﺎدﻳﻲ ﺳﻠﻮى اﻟﺼﺒﺎح واﻟﻴﺮﻣﻮك ،وﺗﺤﻈﻰ
اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺑﺤﻀﻮر ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
إدارة اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة واﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﺄﻫﻠﺔ.
وﻳﻘﺎم اﻟﻴﻮم اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﺪوري اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
ﺗـﺤــﺖ رﻋــﺎﻳــﺔ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ
 زﻳﻦ ﻛــﺮاع ذﻫﺒﻲ ،وإﻟﻴﻔﻴﺸﻦ ﺑﺮﺟﺮ ﻛﺮاعﻓﻀﻲ ،واﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻛﻨﺎﻗﻞ
رﺳﻤﻲ.
وﻛــﺎن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺄﻫﻞ ﻟﻠﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻔﻮزه ﻋﻠﻰ ﻧــﺎدي ﺳﻠﻮى اﻟﺼﺒﺎح ﺑﺜﻼﺛﺔ
أﻫﺪاف ﻟﻬﺪﻓﻴﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺄﻫﻞ ﺟﺎﻏﻮارز ﺑﻌﺪ
اﻛﺘﺴﺎﺣﻪ اﻟﻴﺮﻣﻮك ﺑﺴﺒﺎﻋﻴﺔ دون رد.
وأﺑﺪت ﻋﻀﻮة ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة
رﺋـﻴـﺴــﺔ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟـﻨـﺴــﺎﺋـﻴــﺔ ﻓــﺎﻃـﻤــﺔ ﺣـﻴــﺎت
ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح اﻟــﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻷوﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﻘــﺎم ﺗ ـﺤــﺖ ﻣـﻈـﻠــﺔ وإﺷـ ــﺮاف
اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة ،ﻣﻮﺟﻬﺔ اﻟﺸﻜﺮ إﻟــﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ.

ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ
واﻟـ ـﻨـ ـﺼ ــﻒ ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـﺴ ــﺎء
اﻟـ ـﻴ ــﻮم ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻧ ـﻈ ـﻴــﺮه اﻟ ـﺴــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎراة اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ
ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛــﺄس اﻻﺗﺤﺎد
ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺗﺤﺖ
 19ﺳﻨﺔ ،وﺗﺴﺒﻘﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎء ﻣﺒﺎراة
ﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰﻳـ ــﻦ
اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ واﻟ ـ ــﺮاﺑ ـ ــﻊ ﺑـﻴــﻦ
اﻟﻘﺮﻳﻦ وﻛﺎﻇﻤﺔ ،وﺗﻘﺎم
اﻟﻤﺒﺎراﺗﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ
ﻣ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰ اﻟـ ـﺸـ ـﻬـ ـﻴ ــﺪ ﻓ ـﻬــﺪ
اﻷﺣﻤﺪ ﺑﺎﻟﺪﻋﻴﺔ.
ُﻳ ـ ـ ــﺬ ﻛ ـ ـ ــﺮ أن ﻓ ــﺮ ﻳـ ـﻘ ــﻲ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ واﻟ ـﺴ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
ﺗـ ـ ــﺄﻫـ ـ ــﻼ إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻧـ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ
اﻟﻜﺄس ،ﺑﻌﺪ ﻓﻮز اﻷول
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﻦ ،37-32
واﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻋ ـﻠــﻰ ﻛــﺎﻇـﻤــﺔ
 3 2 - 2 5ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻧـ ـﺼ ــﻒ
ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.

ﻣﻮدرﻳﺘﺶ وﺗﻮﺗﻲ ودروﻏﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟـ »اﻟﺮوﺿﺎن«
ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺠﻮم ﻋﺎﻟﻤﻴﻮن وأﻧﺪﻳﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ
أﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺖ اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺔ
ﻟــﺪورة اﻟﻤﺮﺣﻮم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺸﺎري
اﻟﺮوﺿﺎن اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
ان اﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺨــﺔ اﻟ ـ ـ ــ 40ﻟـ ـﻠ ــﺪورة اﻟـﺘــﻲ
ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻣﻴﺮﻳﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ،ﺳﺘﺸﻬﺪ
ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻧـﺠــﻮم ﻋﺎﻟﻤﻴﻴﻦ وﻋــﺮب
ﻛـﺒــﺎر ،اﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻧﺪﻳﺔ
ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ.
وﻗــﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ اﻟـ ــﺮوﺿـ ــﺎن ،ﻓﻲ

ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣــﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ
ﻓ ــﻲ ﺻــﺎﻟــﺔ اﻟـﺸـﻬـﻴــﺪ ﻓـﻬــﺪ اﻷﺣـﻤــﺪ
ﺑ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـ ــﺪﻋ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،ان اﻓـ ـﻀ ــﻞ
ﻻﻋ ــﺐ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟ ـﻜــﺮواﺗــﻲ ﻟﻮﻛﺎ
ﻣﻮدرﻳﺘﺶ وأﺳﻄﻮرة ﻧﺎدي روﻣﺎ
وﻣـﻨـﺘـﺨــﺐ اﻳـﻄــﺎﻟـﻴــﺎ ﻓﺮاﻧﺸﻴﺴﻜﻮ
ﺗــﻮﺗــﻲ وأﺳ ـﻄ ــﻮرة ﻧ ــﺎدي ﺗﺸﻠﺴﻲ
اﻹﻳ ـﻔــﻮاري دﻳــﺪﻳــﻪ دروﻏـﺒــﺎ وﻧﺠﻢ
اﻟﻜﺮة اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻃﺎرق اﻟﺘﺎﻳﺐ وﻋﺪد
آﺧﺮ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﻌﺮب
واﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺳـﻴـﺘــﻮاﺟــﺪون ﻓــﻲ ﻫﺬه

اﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺨ ــﺔ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺳـﺘـﺸـﻬــﺪ
اﻳﻀﺎ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﻴﺎل
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎﻟﺪورة،
ﺳـ ــﻮاء ﻣ ــﻦ اﻻﻋــﻼﻣ ـﻴ ـﻴــﻦ او
اﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ او اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ.
وأوﺿـ ــﺢ اﻟ ــﺮوﺿ ــﺎن أن
اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻋ ــﺪت ﻣـﻔــﺎﺟــﺂت وﺑــﺮاﻣــﺞ
ﻣﻤﻴﺰة ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺳﺘﺸﻤﻞ ﺗﻮزﻳﻊ
ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻘ ــﺎرب  400ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة ﻓ ــﻲ ﻫــﺬه
اﻟـﻨـﺴـﺨــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺸـﻬــﺪ ﻣـ ــﺮور 40
ﻋــﺎﻣــﺎ ﻋﻠﻰ اﻧـﻄــﻼﻗــﺔ اﻟ ــﺪورة اﻟﺘﻲ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺘﻄﻮﻋﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل ﻗﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﺪورة
أﻛﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺤﻤﻮد ،رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻻرث ،اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل ﻗﻄﺮ ،2022
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ دورة اﻟﺮوﺿﺎن اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻲ
إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻴﻦ "اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
واﻻرث" واﻟ ـ ــﺪورة ،ﻣـﺒــﺪﻳــﺎ ﺳـﻌــﺎدﺗــﻪ ﺑــﺎﺳـﺘـﻤــﺮار رﻋــﺎﻳــﺔ وﺷــﺮاﻛــﺔ
"اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻻرث" ﻣﻊ اﻟﺪورة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وأوﺿــﺢ اﻟﻤﺤﻤﻮد ،ﺧــﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أن اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺳﺘﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﺟﻠﺐ أﺣﺪ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻜﺒﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﻮا
ﻓﻲ أرﺑــﻊ ﺑﻄﻮﻻت ﻛــﺄس ﻋﺎﻟﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻧــﺎل اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﻘﺎﺋﺪ

ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺑﻼده ،ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻛﺎﻓﻮ.
وﺗﻄﺮق ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ إﻟﻰ ﻣﻘﺘﺮح زﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل،
ﻣﺆﻛﺪا اﺳﺘﻌﺪاد ﻗﻄﺮ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﺳﻮاء ﺑـ  32ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ
أو  ،48ﻓﻲ ﺣﺎل اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺰﻳﺎدة رﺳﻤﻴﺎ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﺪر ﻋﻦ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ
ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ )اﻟﻔﻴﻔﺎ( ،ﺑﺨﺼﻮص زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺒﺎرﻳﺎت
ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل ﻗﻄﺮ  ،2022ﱠ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﻤﻮد أن ﻗﻄﺮ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻷول ﻣﺮة ،وﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ.

ﺗ ـﺤ ـﻤــﻞ اﺳ ـ ــﻢ ﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ وﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ
ﻗ ــﺪﻣ ــﺖ اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻟ ـﻠ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻣﺜﻤﻨﺎ
رﻋﺎﻳﺔ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ﻟـﻠـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ ﻟـﻠـﻌــﺎم اﻟـﺜــﺎﻣــﻦ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ ،ﻣ ـﻤ ــﺎ ﺳ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓــﻲ
ﺟﻌﻠﻬﺎ واﺣــﺪة ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟــﺪورات
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﻟﻔﺖ اﻟﻰ ان اﻟــﺪورة ﺳﺘﺸﻬﺪ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ  36ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻨﻬﺎ  12ﻓﺮﻳﻘﺎ
ﻋﺮﺑﻴﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﺑﻄﺎل دورﻳﺎت
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻮدﻳـ ــﺔ وﻟـ ـﻴـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎ واﻻردن
واﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻦ ﻓ ــﻲ ﻛ ـ ــﺮة اﻟـ ـﺼ ــﺎﻻت،
ﺑ ــﺎﻻﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ــﻰ ﺟ ـﻠــﺐ ﻧـﺨـﺒــﺔ ﻣﻦ
ﻧﺠﻮم ﻛﺮة اﻟﺼﺎﻻت ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أن
اﻟﺪورة ﺳﺘﺸﻬﺪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﺎد
إﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ﺑ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒــﺮاﻋــﻢ
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  80ﻓﺮﻳﻘﺎ.
وأﻋـ ــﺮب ﻋ ــﻦ اﻟـﺸـﻜــﺮ واﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﺮ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻟ ــﺮﻋ ــﺎة اﻟــﺪاﻋ ـﻤ ـﻴــﻦ ﻟـ ـﻠ ــﺪورة ،ﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ زﻳﻦ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت

اﻟﺮوﺿﺎن ﻳﺘﻮﺳﻂ ًاﻟﻤﺤﻤﻮد
واﻟ ـﺨ ـﺸ ـﺘ ــﻲ ﺣ ــﺎﻣ ــﻼ ﻗـﻤـﻴــﺺ
ﺷﺮﻛﺔ زﻳﻦ اﻟﺮاﻋﻲ ﻟﻠﺪورة
ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟ ــﺪورة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ وﻛــﺬﻟــﻚ "اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
واﻻرث" اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل
ﻗـﻄــﺮ  ،2022ﻣـﻨــﻮﻫــﺎ ﺑ ــﺪور وزارة
اﻻﻋ ــﻼم اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﺤﺼﺮي ﻟﻠﺪورة
ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
اﺷﺎد ﺑﺪور وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺪورة.

اﻟﺨﺸﺘﻲ :ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
وأﻛ ــﺪ وﻟـﻴــﺪ اﻟﺨﺸﺘﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

ﻓﻲ "زﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ" ان اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻔﺨﺮ
ً
ً
ﺑﺄن ﺗﻜﻮن راﻋﻴﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ
اﻟـ 40ﻟﻠﺪورة ،ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺧﺎﻣﺴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﺑﻴﻦ اﻟﺨﺸﺘﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ أن رﻋﺎﻳﺔ "زﻳﻦ" ﻟﻠﺪورة
ﺗ ـﺘ ـﻀ ـﻤ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ اﻻﻓ ـ ـﻜـ ــﺎر
واﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮاﺟﺪ
اﻟـ ـﻴ ــﻮﻣ ــﻲ ﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺜ ـﻠــﻲ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺪورة.
وأﺷﺎر اﻟﻰ ﺣﺮص اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ
اﻧ ـﺠ ــﺎح اﻟ ـ ــﺪورة ﺑــﺮﻓـﻘــﺔ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت

اﻟ ــﺮاﻋ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزارات اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ،
ﻣﺆﻛﺪا ان اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻷﻣﻴﺮ
اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻻﺣﻤﺪ دﻟﻴﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟـﻠــﺪورة ﻓﻲ
ﻗﻠﻮب ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺨﻠﻴﺞ.
واﺧﺘﺘﻢ ﺑﺄن ﺷﺮﻛﺔ "زﻳﻦ" ﺗﺆﻣﻦ
ﺑــﺎﻟـﻤـﺒــﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﺸﺒﺎب
وﺗ ـ ـﺤ ـ ــﺮص ﻋـ ـﻠ ــﻰ دﻋ ـ ـ ــﻢ اﻻﺑ ـ ـﻄـ ــﺎل
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﻟﻌﺎب،
ﻣﻌﺘﺒﺮا ان زﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ راﻋﻴﺔ
ﺑﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻊ اﻟﺪورة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ.

٢٦
رﻳﺎﺿﺔ
ّ
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ »اﻟﺒﺮﻏﻮث« ﺗﻤﻬﺪ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ أﻣﺎم ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4108اﻟﺠﻤﻌﺔ  3ﻣﺎﻳﻮ 2019م  28 /ﺷﻌﺒﺎن 1440ﻫـ

ﻗﺎد اﻟﺴﺎﺣﺮ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻮﺿﻊ ﻗﺪم ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ دوري
أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم،
ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺣﺮز ﻫﺪﻓﻴﻦ ﺧﻼل ﻓﻮز
ﻓﺮﻳﻘﻪ  - ٣ﺻﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،أﻣﺲ
اﻷول ،ﻓﻲ ذﻫﺎب اﻟﺪور ﻗﺒﻞ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ.

ﻣ ـ ّـﻬ ــﺪ اﻷرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﻨ ــﻲ ﻟـﻴــﻮﻧـﻴــﻞ
ﻣﻴﺴﻲ اﻟـﻄــﺮﻳــﻖ أﻣ ــﺎم ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ ﻟﺒﻠﻮغ ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري
أﺑـ ـﻄ ــﺎل أوروﺑ ـ ـ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻛـ ــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم
ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮة اﻟ ـﺘــﺎﺳ ـﻌــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗــﺎرﻳ ـﺨــﻪ،
واﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﺗﺘﻮﻳﺠﻪ اﻷﺧﻴﺮ ﻋﺎم
 ،٢٠١٥ﺑﻘﻴﺎدﺗﻪ ﻟﻠﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ
ﻟ ـﻴ ـﻔــﺮﺑــﻮل اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰي  -٣ﺻـﻔــﺮ،
أﻣـ ــﺲ اﻷول ،ﻓ ــﻲ ذﻫ ـ ــﺎب اﻟـ ــﺪور
ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
وﺑﻌﺪﻣﺎ اﻓﺘﺘﺢ اﻷوروﻏﻮﻳﺎﻧﻲ
ﻟ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺲ ﺳ ـ ـ ــﻮارﻳ ـ ـ ــﺰ اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ــﻞ
ﻟﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ) (٢٦ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﻓﺮﻳﻘﻪ
اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ،ﻫ ـﻴ ـﻤــﻦ ﺳ ـﺤــﺮ ﻣﻴﺴﻲ
ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻋ ــﺪاه ﻓــﻲ رﺑ ــﻊ اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ
اﻷﺧﻴﺮ ،ﻟﻴﻮﺟﻪ ﺿﺮﺑﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ
آﻣﺎل ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ
) ٧٥و.(٨٢
وﺑﺎﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟــﺬي ﺣﻤﻞ
اﻟﺮﻗﻢ  ٦٠٠ﻟﻪ ﻣﻊ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،وأﺗﻰ
ﻣــﻦ رﻛ ـﻠــﺔ ﺣ ــﺮة ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة ﺑﻌﻴﺪة
ﻧ ـﻔــﺬﻫــﺎ ﺑ ـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ راﺋـ ـﻌ ــﺔ ،أﻟـﺤــﻖ
ﻣﻴﺴﻲ ﺑ ـ "اﻟـﺤـﻤــﺮ" أﻛـﺒــﺮ ﻫﺰﻳﻤﺔ
ً
ﻟﻬﻢ ﻓــﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗـﺴــﺎوﻳــﺎ ﻣﻊ
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ رﻳﺎل
ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ
ً
أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻛﺘﻮﺑﺮ .٢٠١٤
وﻳ ـﺘــﻮﺟــﺐ ﻋـﻠــﻰ ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل أن
ﻳـﻜــﻮن أﻛـﺜــﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋـﻠــﻰ أرﺿــﻪ

ﻣﻴﺴﻲ أﺣﺮز ﻫﺪﻓﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ  29ﻳﺎردة واﻟﻜﺮة ﺳﻜﻨﺖ اﻟﺸﺒﺎك ﺑﻌﺪ
ً
 0.97ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺑﺴﺮﻋﺔ  61ﻣﻴﻼ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ

إذا ﻣﺎ أراد ﺑﻠﻮغ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗ ــﻮاﻟ ـﻴ ــﺎ واﻟ ـﺘ ــﺎﺳ ــﻊ ﻓ ــﻲ ﺗــﺎرﻳ ـﺨــﻪ
اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻟﻘﺎب.
وﻛــﺎن ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻳﻤﻨﻲ اﻟﻨﻔﺲ
ﺑ ـ ـ ــﺄن ﻳ ـ ـﻌـ ــﺰز ﺳـ ـﺠـ ـﻠ ــﻪ ﻛ ــﺎﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ
اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺰي اﻟ ــﻮﺣ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـ ــﺬي ﻓــﺎز
ً
ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻘﻠﻪ ﻗﺎرﻳﺎ،
وأن ﻳ ـﻜ ــﺮر ﺳ ـﻴ ـﻨــﺎرﻳــﻮ ﻣــﻮﺳـﻤــﻲ
 ١٩٧٦-١٩٧٥ﺣـﻴــﻦ ﻓ ــﺎز -١ﺻـﻔــﺮ
ﻓــﻲ ذﻫ ــﺎب ﻧـﺼــﻒ ﻧـﻬــﺎﺋــﻲ ﻛــﺄس
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،و٢٠٠٧-٢٠٠٦
ﻓ ــﻲ ذﻫ ـ ــﺎب ﺛ ـﻤــﻦ ﻧ ـﻬــﺎﺋــﻲ دوري
اﻷﺑﻄﺎل ).(١-٢
ﻟﻜﻦ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ أﻇﻬﺮ أن ﻗﻮﺗﻪ
ﻋﻠﻰ أرﺿــﻪ ﻻ ﺗﻀﺎﻫﻰ ،إذ ﻋﺰز
اﻟــﺮﻗــﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﻃ ــﻮل ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺘــﺎﻟـﻴــﺔ ﻓﻲ
دوري اﻷﺑﻄﺎل دون ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺑﻴﻦ
ﺟﻤﺎﻫﻴﺮه ،ﺑﺮﻓﻌﻪ إﻟﻰ  ٣٢ﻣﺒﺎراة،
ً
وﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪا ﻣـﻨــﺬ اﻷول ﻣــﻦ ﻣﺎﻳﻮ
 ،٢٠١٣ﺣـﻴــﻦ ﺳـﻘــﻂ أﻣ ــﺎم ﺑــﺎﻳــﺮن
ﻣـﻴــﻮﻧـﻴــﺦ اﻷﻟ ـﻤــﺎﻧــﻲ ﺻ ـﻔــﺮ ٣-ﻓﻲ
إﻳـ ــﺎب ﻧ ـﺼــﻒ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋــﻲ ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ
ً
ً
ﺧﺴﺮ ذﻫﺎﺑﺎ أﻳﻀﺎ  -٤ﺻﻔﺮ.

ً
ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ ﻳﺸﺎرك أﺳﺎﺳﻴﺎ

وﺑﺪأ ﻣﺪرب ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ إرﻧﺴﺘﻮ
ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي اﻟﻠﻘﺎء ﺑــﺈﺷــﺮاك ﻻﻋﺐ
ﻟ ـﻴ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ اﻟ ـﺒ ــﺮازﻳ ـﻠ ــﻲ
ً
ﻓﻴﻠﻴﺒﻲ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ أﺳﺎﺳﻴﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
أﺑـﻘــﻰ ﻛـﻠــﻮب اﻟـﺒــﺮازﻳـﻠــﻲ روﺑــﺮﺗــﻮ
ﻓﻴﺮﻣﻴﻨﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺒﺪﻻء ﺑﻌﺪ
ﺷﻜﻮك ﺣــﻮل إﺻﺎﺑﺘﻪ ،ودﻓــﻊ ﺑﻪ
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻷﺧﻴﺮة.
وﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل أي ﺗﺤﻔﻆ،
وأﻗ ـ ـﻠـ ــﻖ دﻓ ـ ــﺎع ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﻪ ﺑـﻔـﻀــﻞ
اﺧـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاﻗ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮي ﻣـﺤـﻤــﺪ
ﺻ ــﻼح ،ﻟـﻜــﻦ اﻟـﺘـﺴــﺪﻳــﺪة اﻷوﻟ ــﻰ
ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺨ ـﺸ ـﺒ ــﺎت اﻟـ ـﺜ ــﻼث ﻛــﺎﻧــﺖ
ﻟﻜﻮﺗﻴﻨﻴﻮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرف اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
أﻧﻘﺬﻫﺎ ﻣﻮاﻃﻨﻪ اﻟﺤﺎرس أﻟﻴﺴﻮن
).(١٥
وﺗـ ـﻌ ــﺮض ﻟ ـﻴ ـﻔــﺮﺑــﻮل ﻟـﻀــﺮﺑــﺔ
ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ اﻟﻐﻴﻨﻲ ﻧﺎﺑﻲ ﻛﻴﺘﺎ ،ﻣﻤﺎ
اﺿﻄﺮ ﻛﻠﻮب إﻟﻰ إﺟﺮاء ﺗﺒﺪﻳﻠﻪ

ﻣﻴﺴﻲ ﻳﺤﺮز ﻫﺪﻓﺎ ﻣﻦ رﻛﻠﺔ ﺣﺮة أﻣﺎم ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
اﻷول ﻓ ــﻲ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ  ٢٥ﺑــﺈدﺧــﺎل
ﺟﻮردن ﻫﻨﺪرﺳﻮن.
ﻟـ ـﻜ ــﻦ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺠـ ــﺎح ﻛ ـ ـ ــﺎن ﺣ ـﻠ ـﻴــﻒ
ﺑــﺮﺷ ـﻠــﻮﻧــﺔ ﺑــﺎﻓ ـﺘ ـﺘــﺎح اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ـﻮان ﻋ ـﺒــﺮ ﺳ ــﻮارﻳ ــﺰ اﻟ ــﺬي
ﺑ ـﻌــﺪ ﺛ ـ ـ ٍ
اﻧ ـﻘ ــﺾ ﻟ ـﻌــﺮﺿ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﺟـ ــﻮردي
أﻟﺒﺎّ ،
وﺣﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻤﻴﻦ أﻟﻴﺴﻮن
ً
) ،(٢٦ﻣـﺴـﺠــﻼ ﻫــﺪﻓــﻪ اﻷول ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وواﺻ ــﻞ ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ اﻧــﺪﻓــﺎﻋــﻪ،
ً
ﺗ ـ ـ ـ ــﺎرﻛ ـ ـ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﺣـ ـ ــﺎت ﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺎد أن
ﻳﺴﺘﺜﻤﺮﻫﺎ اﻟـﺴـﻨـﻐــﺎﻟــﻲ ﺳــﺎدﻳــﻮ

ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي :إﻧﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ راﺋﻌﺔ
أﻗﺮ إرﻧﺴﺘﻮ ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ،
ﻋﻘﺐ ﻓﻮز ﻓﺮﻳﻘﻪ  ٠-٣ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،أﻣﺲ
اﻷول ،ﻓﻲ ذﻫﺎب ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري اﻷﺑﻄﺎل ،ﺑﺄﻧﻬﺎ
"ﻧﺘﻴﺠﺔ راﺋـﻌــﺔ" ،ﻟﻜﻨﻪ ﻧﺒﻪ إﻟــﻰ أن اﻟﺘﺄﻫﻞ "ﻟــﻢ ُﻳﺤﺴﻢ
ﺑﻌﺪ".
وأﺷﺎر ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي ،أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺐ
اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻣﻠﻌﺐ اﻟﻜﺎﻣﺐ ﻧﻮ ،إﻟﻰ أن اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻛﺎن "ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻋﺪﻳﺪة" ﻣﻦ
اﻟﻤﺒﺎراة ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺮى أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺘﻜﺮر اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة اﻹﻳﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ أﻧﻔﻴﻠﺪ رود.
وأوﺿــﺢ" :ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺘﻤﻜﻦ ،وﻗــﺎدر
ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻌﺎﻧﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ أﻣﺎم أي ﻣﻨﺎﻓﺲ .اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻛـﻨــﺎ ﻣـﺘـﻘــﺪﻣـﻴــﻦ ﺑـﺜــﻼﺛــﺔ أﻫـ ــﺪاف ﻓــﻲ ﻣ ـﺒــﺎراة
اﻟﺬﻫﺎب أﻣﺎم روﻣﺎ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ .ﺣﻘﻘﻨﺎ
ﻧﺘﻴﺠﺔ راﺋﻌﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻢ ُﻳﺤﺴﻢ ﺑﻌﺪ".
وﺣﻮل اﻟﻠﻘﺎء ،ﻗﺎل اﻟﻤﺪرب اﻟﺒﺎﺳﻜﻲ إن "اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻛﺎن
ﻳﻨﺘﻈﺮه" ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧﻪ أﻣــﺎم ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻳﻤﺘﻠﻚ "ﻣﺴﺘﻮى
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ﻣــﺎﻧ ـﻴــﻪ ،اﻟـ ــﺬي ﺳ ــﺪد اﻟ ـﻜ ــﺮة ﻓــﻮق
ً
اﻟﻌﺎرﺿﺔ رﻏﻢ أﻧﻪ ﻛﺎن وﺣﻴﺪا ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺤﺎرس اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﺎرك
أﻧﺪرﻳﻪ ﺗﻴﺮ ﺷﺘﻴﻐﻦ ).(٣٥

ﺗﻴﺮ ﺷﺘﻴﻐﻦ ﻳﺘﺄﻟﻖ
وﺑـ ـﻌ ــﺪ دﻗ ـﻴ ـﻘ ـﺘ ـﻴــﻦ ﻣـ ــﻦ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ
اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺣﺼﻞ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
ﻋـﻠــﻰ ﻓــﺮﺻــﺔ ﺧـﻄـﻴــﺮة ﻟـﻠـﺘـﻌــﺎدل،
ً
ﻟﻜﻦ ﺗﻴﺮ ﺷﺘﻴﻐﻦ ﺗﺄﻟﻖ ﻣﺘﺼﺪﻳﺎ
ﻟﺘﺴﺪﻳﺪة ﺟﻴﻤﺲ ﻣﻴﻠﻨﺮ ،وﻛﺮر

اﻷﻣـ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟ ـﺼــﻼح ﻣﻦ
ﻣﺸﺎرف اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ) ،(٥٣وأﺧــﺮى
ﻟﻤﻴﻠﻨﺮ ).(٥٩
وﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ اﻟ ـﻀ ـﻐــﻂ اﻟـﻤـﺘــﺰاﻳــﺪ
ﻟـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل ،دﻓ ـ ـ ــﻊ ﻓ ــﺎﻟـ ـﻔـ ـﻴ ــﺮدي
ﺑﺎﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻧﻴﺴﻠﻮن ﺳﻴﻤﻴﺪو
ﻟ ـﺘ ـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟ ــﻮﺳ ــﻂ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣ ـﺴــﺎب
ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ ) ،(٦٠ﻟـﻜــﻦ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ
ﺑـ ـﻘـ ـﻴ ــﺖ ﻟـ ـﻠـ ـﻀـ ـﻴ ــﻮف ﺣـ ـﺘ ــﻰ رﺑ ــﻊ
اﻟ ـﺴــﺎﻋــﺔ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ ،ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ أﺛـﺒــﺖ
ﻣـﻴـﺴــﻲ ﻣ ــﺮة ﺟــﺪﻳــﺪة ﻋـﻠــﻮ ﻛﻌﺒﻪ
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ

ﺳﻘﻄﺖ اﻟﻜﺮة أﻣﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ارﺗﺪت
ﺗﺴﺪﻳﺪة ﻟﺴﻮارﻳﺰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎرﺿﺔ،
ﻓ ـﻬـ ّـﻴــﺄﻫــﺎ وﺗــﺎﺑ ـﻌ ـﻬــﺎ ﺑـ ـﻬ ــﺪوء ﻓﻲ
اﻟﺸﺒﺎك ) ،(٧٥ﻣﺴﺠﻼ ﻫﺪﻓﻪ اﻷول
ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺮﻣ ــﻰ ﻟ ـﻴ ـﻔــﺮﺑــﻮل ﻣ ــﻦ أﺻــﻞ
ﺛﻼث ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻣﻊ "اﻟﺤﻤﺮ".
وﺳـ ـ ــﺮﻋـ ـ ــﺎن ﻣ ـ ــﺎ رﻓ ـ ـ ــﻊ ﻣ ـﻴ ـﺴــﻲ
رﺻـﻴــﺪه أﻣ ــﺎم اﻟـﻔــﺮق اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ
إﻟﻰ  ٢٦ﻫﺪﻓﺎ ،وﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ إﻟــﻰ  ،١٢وﻓــﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ
ﻣــﻊ اﻟ ـﻨ ــﺎدي إﻟ ــﻰ  ،٦٠٠ﻣــﻦ رﻛﻠﺔ
ﺣــﺮة راﺋﻌﺔ ﺳﺪدﻫﺎ ﺑﻴﺴﺮاه ﻓﻲ

ا ﻟ ــﺰاو ﻳ ــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻟﻤﺮﻣﻰ
أﻟﻴﺴﻮن ).(٨٢
وﺣﺼﻞ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ
ﻏﺎل ﺧﺎرج
ذﻫﺒﻴﺔ ﻻﻧﺘﺰاع ﻫﺪف ٍ
ﻣﻠﻌﺒﻪ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻆ ﻋﺎﻧﺪ ﺻﻼح
ﺑﻌﺪﻣﺎ ارﺗﺪت ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ
اﻷﻳ ـﺴ ــﺮ ) ،(٨٤ﺛ ــﻢ رد ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ
ﺑﻔﺮﺻﺔ اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻜﻦ اﻟﺒﺪﻳﻞ
دﻳﻤﺒﻴﻠﻲ ﻓﺮط ﻓﻴﻬﺎ رﻏﻢ أﻧﻪ ﻛﺎن
ً
وﺣـ ـﻴ ــﺪا ﻓ ــﻲ ﻣ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ أﻟ ـﻴ ـﺴــﻮن
).(٩٠ +٦

ﻛﻠﻮب :ﻣﻴﺴﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻳﻘﺎﻓﻪ

ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺟﺪا ،وﻗﺪرات ﺑﺪﻧﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ".
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف" :ﻳـ ـﺠ ــﺐ أن ﻧ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻢ ﻣ ــﻦ دروس
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻷﻧﻨﺎ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﻛﻴﻒ ﻛــﺎن ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
ﻣﺴﻴﻄﺮا ﻫﻨﺎ )ﻳﻘﺼﺪ اﻟـﻜــﺎﻣــﺐ ﻧ ــﻮ( ،وأﻳﻀﺎ
ﺷــﺎﻫــﺪﻧــﺎه ﻳﻠﻌﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ ﻓــﻲ أﻧﻔﻴﻠﺪ،
ﻋﺎل ،وﻗﻄﻌﺎ ﻫﺬا أﻣﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻫﻠﻪ".
ﺑﻨﺴﻖ ٍ
وﻛـ ــﺎل ﻣـ ــﺪرب "اﻟ ـﺒ ــﺮﺳ ــﺎ" اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺢ ﻟ ـﻘــﺎﺋــﺪ ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ،
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ ،اﻟﺬي ﺳﺠﻞ اﻟﻬﺪﻓﻴﻦ
اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ ،اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻗﺘﻼ اﻷﻣــﻮر ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻜﺘﻴﺒﺔ اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻴﺔ ،وﻗﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد" :ﻟﻴﻮ
داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺪﻫﺸﻨﺎ .ﻻ أﻋﺮف ﻛﻴﻒ ﻓﻌﻞ ﻫﺬا،
ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺼﻴﺐ اﻟﻤﺮﻣﻰ داﺋﻤﺎ .ﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ
اﻷوﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﺑﺄﺷﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎج ﻟﻪ
ﻓﻴﻬﺎ ،وﻗﺎدﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﺼﺎر
ﻣﺮﻳﺢ".
)إﻓﻲ(

رﻏﻢ ﺗﻜﺒﺪ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺧﺴﺎرة ﻛﺒﻴﺮة )) (3-0أﻣﺎم ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ ذﻫﺎب ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري
اﻷﺑﻄﺎل ،ﻓﺈن اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﻮرﻏﻦ ﻛﻠﻮب ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ
ﻟﻠﻴﻔﺮﺑﻮل اﻹ ﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي ،ﻫﻨﺄ ﻻﻋﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﺘﻲ ﻳﺮى أﻧﻬﺎ "اﻷﻓﻀﻞ" ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ
اﻷﻛﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وﺷ ــﺪد ﻛـﻠــﻮب ،ﺧ ــﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ،
ﻋﻘﺐ اﻟﻠﻘﺎء اﻟــﺬي اﺣﺘﻀﻨﻪ ﻣﻠﻌﺐ ﻛﺎﻣﺐ ﻧﻮ" ،ﻻ
ﻳﻮﺟﺪ اﺣﺘﻔﺎل داﺧــﻞ ﻏــﺮف اﻟﻤﻼﺑﺲ ،ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎراة ﻓﻲ أﺷﻴﺎء ﻋﺪﻳﺪة .ﻧﺸﻌﺮ
ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط ،ﻟﻜﻦ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻟﺤﻈﺔ ﺳﻨﻘﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺑــﺄن ﻫــﺬه اﻟـﻤـﺒــﺎراة ﺳﺘﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻄﻮر واﻟﻨﻀﺞ .ﻫﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻷﻓﻀﻞ
ﻟﻨﺎ ﻓﻲ دوري اﻷﺑﻄﺎل".
وﻗﺎل إﻧﻪ "ﻓﺨﻮر" ﺑﻼﻋﺒﻴﻪ ﻷﻧﻬﻢ
ﻟـ ــﻢ "ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﺴ ـﻠ ـﻤ ــﻮا ﻣ ـﻄ ـﻠ ـﻘ ــﺎ" ﺧ ــﻼل
اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ وﺻﻔﻬﺎ ﺑـ"اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ

واﻟـﺤـﻤــﺎﺳـﻴــﺔ واﻟـﻤـﺒــﺪﻋــﺔ" ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒـﻬــﻢ ،ﻣـﺒــﺪﻳــﺎ رﺿــﺎه
ﻋﻦ "ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻻﻋﺒﻴﻪ ﻣﻊ ﻣﻴﺴﻲ" ،وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺸﻲء
اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا إﻳﻘﺎﻓﻪ ﻫﻤﺎ اﻟﻬﺪﻓﺎن اﻟﻠﺬان
ﺳﺠﻠﻬﻤﺎ.
وأوﺿﺢ ﻛﻠﻮب" :ﻣﻴﺴﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻳﻘﺎﻓﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻪ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺪاﻓﻊ ﻓﻲ رﻛﻠﺔ ﺣــﺮة .اﻟﻬﺪف
اﻷول ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻷﺟﻤﻞ ،ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺮز ﻗﺪرﺗﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ
اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ .راض ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻣﻊ
ﻣﻴﺴﻲ .أﻧﺎ ﻣﻌﺠﺐ ﺟﺪا ﺑﻪ ،وﻟﻢ ﻳﻔﺎﺟﺌﻨﻲ أداؤه ،ﻷﻧﻪ
ﻻﻋﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﺮاز اﻷول".
وﻃﺎﻟﺐ ﻻﻋﺒﻴﻪ ﺑﻀﺮورة اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة اﻹﻳﺎب
ﻋـﻠــﻰ ﻣﻠﻌﺐ أﻧﻔﻴﻠﺪ رود ا ﻟ ـﺜــﻼ ﺛــﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
اﻷﻫ ــﺪاف اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ" ،ﻫــﻲ ﻣ ـﺒــﺎراة ﻓــﻲ ﻛــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم ،وﻟﻬﺬا
ﺣﻈﻮﻇﻨﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺒﺮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻗﺒﻞ
ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎراة .ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺟﻌﻠﺖ
اﻷﻣﻮر ﺻﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ".
)إﻓﻲ(

ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ :اﻟﻔﻮز ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺳﻢ وﺗﻨﺘﻈﺮﻧﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻹﻳﺎب
أﺑ ـ ــﺪى اﻟ ـﺴ ــﺎﺣ ــﺮ اﻷرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﻨ ــﻲ ﻟـﻴــﻮﻧـﻴــﻞ
ﻣـﻴـﺴــﻲ ﻧـﺠــﻢ ﻓــﺮﻳــﻖ ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ اﻹﺳ ـﺒــﺎﻧــﻲ،
ﺳﻌﺎدﺗﻪ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺑﻔﻮز ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮ 3-ﺻﻔﺮ
ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻻﻧﻜﻠﻴﺰي ﻓﻲ ذﻫﺎب
اﻟــﺪور ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ دوري أﺑﻄﺎل
أوروﺑﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم اﻣﺲ اﻻول ،ﻟﻴﻘﻮد اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ ﻟﻮﺿﻊ ﻗﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ.
ورﻏـ ـ ــﻢ ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﺷ ـ ــﺪد ﻣ ـﻴ ـﺴــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ
ﻧـﻔـﺴــﻪ ﻋـﻠــﻰ أن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣ ـﺒ ــﺎراة اﻟ ــﺬﻫ ــﺎب ﻻ
ﺗﻌﻨﻲ ﺣﺴﻢ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻟﺘﺄﻫﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ "واﻧﺪا
ﻣـﻴـﺘــﺮوﺑــﻮﻟـﻴـﺘــﺎﻧــﻮ" ،ﻣـﻌـﻘــﻞ ﻓــﺮﻳــﻖ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ

ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ
ﺿﺮورة اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻘﻮة ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻤﺮار
ﺣﻠﻢ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻠﻘﺐ اﻟﻐﺎﺋﺐ
ﻋﻦ ﺧﺰاﺋﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺳﻢ
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة.
واﻓﺘﺘﺢ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻷوروﻏﻮاﻳﺎﻧﻲ ﻟﻮﻳﺲ
ﺳﻮارﻳﺰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
 ،26ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻔﻞ ﻣﻴﺴﻲ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻬﺪﻓﻴﻦ
اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ واﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﻓــﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺘﻴﻦ  75و،82
ﻟـﻴـﻌــﺰز ﻣــﻮﻗـﻌــﻪ ﻓــﻲ ﺻـ ــﺪارة ﻫــﺪاﻓــﻲ دوري
اﻷﺑﻄﺎل ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ رﻓﻊ رﺻﻴﺪه
إﻟﻰ  11ﻫﺪﻓﺎ ،ﻣﺘﻔﻮﻗﺎ ﺑﻔﺎرق ﺛﻼﺛﺔ أﻫﺪاف
ﻋ ـﻠــﻰ أﻗ ـ ــﺮب ﻣــﻼﺣ ـﻘ ـﻴــﻪ اﻟ ـﺒــﻮﻟ ـﻨــﺪي روﺑـ ــﺮت

ﻟ ـﻴ ـﻔــﺎﻧــﺪوﻓ ـﺴ ـﻜــﻲ ﻣ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ ﺑ ــﺎﻳ ــﺮن ﻣـﻴــﻮﻧــﺦ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ.
وﻗ ــﺎل ﻣـﻴـﺴــﻲ ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت إﻋــﻼﻣـﻴــﺔ
ﻋ ـﻘــﺐ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة" :ﻛـ ــﺎن ﺑــﺈﻣـﻜــﺎﻧـﻨــﺎ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﻫ ــﺪف راﺑ ــﻊ ﻓ ــﻲ اﻟـﻠـﺤـﻈــﺎت اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ،وﺑــﻼ
ﺷﻚ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن أﻓﻀﻞ ﻛﺜﻴﺮا ،ﻟﻜﻨﻨﺎ
ﺣﻘﻘﻨﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ أ ﻧـﻬــﺎ ﻟﻴﺴﺖ
ً
ﺣــﺎﺳـﻤــﺔ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :ﺳ ــﻮف ﻧــﺬﻫــﺐ ﻟﻤﻠﻌﺐ
أﻧﻔﻴﻠﺪ )ﻣﻌﻘﻞ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل( ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﻟﻌﻮدة،
وﻫﻮ ﻣﻠﻌﺐ ﺻﻌﺐ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ".
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف" :ﻟـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ــﺮﺑ ـ ــﻮل ﻣ ـ ـﻌ ـ ـﺘـ ــﺎد ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟﻠﻌﺐ اﻟﺒﺪﻧﻲ اﻟﻌﻨﻴﻒ ا ﻟــﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ

اﻻﻟﺘﺤﺎﻣﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ ،ﺑﻌﻜﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﻨﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎرة" ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ" :ﺷﻌﺮﻧﺎ
ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻃــﻮال اﻟﻠﻘﺎء ،وﻟﻜﻦ ﻛــﺎن ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﻋـﻠـﻴـﻨــﺎ اﻟ ـﻔ ــﻮز دون ﻗ ـﺒــﻮل أي ﻫ ــﺪف ﺣﺘﻰ
ﻧﺴﻬﻞ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﻟﻌﻮدة".
وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ "ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ أﻋﺘﻘﺪ
أﻧــﻪ ﻛــﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ وﻋــﺪم
ﺗﻠﻘﻲ أي أﻫﺪاف وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،رﻏﻢ
ﺳﻴﻄﺮﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻮط اﻷول إﻻ أن ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
ﻛــﺎن اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺤﻮاذا وﺧﻠﻘﺎ ﻟﻠﻔﺮص ﻓﻲ
اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺸﻴﺮ
إﻟـ ــﻰ ﺗ ـﻘــﺪﻣ ـﻨــﺎ ﺑ ـﻬ ــﺪف وﺣ ـﻴ ــﺪ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ
أﻇﻬﺮﻧﺎ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻤﻄﻠﻮب

اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺘﻔﻲ ﺑـ »ﺑﺎﺑﺎ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم«
اﺣﺘﻔﻠﺖ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ
اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻴﺔ ا ﻣــﺲ ﺑﺎﻟﻨﺠﻢ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺎد ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ إﻟﻰ اﻛﺘﺴﺎح ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻓــﻲ ذ ﻫ ــﺎب ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري أﺑﻄﺎل
أوروﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ "ﻛﺎﻣﺐ ﻧﻮ".
وﻧـﺸــﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ "آس" ﻋﻠﻰ ﻏﻼﻓﻬﺎ ﺻــﻮرة ﻟﻤﻴﺴﻲ
اﻟ ــﺬي ﺳـﺠــﻞ ﻫــﺪﻓـﻴــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﻳـﺤـﻤـﻠــﻪ زﻣـﻴـﻠــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ
اﻷوروﻏــﻮاﻳــﺎﻧــﻲ ﻟﻮﻳﺲ ﺳــﻮارﻳــﺰ اﻟــﺬي أﺣــﺮز أول اﻫــﺪاف
اﻟﻠﻘﺎء ،وﻛﺘﺒﺖ" :ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ ﺑﺎﺑﺎ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم".
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺘﻲ أدﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻴﺴﻲ
ﻋﻘﺐ اﻟﻤﺒﺎراة ،وﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ" :ﻧﺤﻦ ﺳﻌﺪاء ،وﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻟﻢ
ﻳﺤﺴﻢ ﺑﻌﺪ .ﺳﻮف ﻧﺬﻫﺐ إﻟﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﺻﻌﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ".

وﺑﺼﻮرة ﻟﻤﻴﺴﻲ وﺳــﻮارﻳــﺰ أﻳﻀﺎ اﺧﺘﺎرت ﺻﺤﻴﻔﺔ
"ﻣﻮﻧﺪو دﻳﺒﻮرﺗﻴﻔﻮ" اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻴﺔ أن ﺗﻔﺘﺘﺢ ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﺼﺎدر
اﻣﺲ وﻣﻌﻬﺎ ﻋﻨﻮان "ﺧﻄﻮة ﻋﻤﻼﻗﺔ".
وﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻛﺘﺒﺖ" :اﻟﺒﺮﺷﺎ ﻋﺎﻧﻰ ،وﻟﻜﻨﻪ ﺣﻘﻖ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﻢ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ أﻧﻔﻴﻠﺪ
)ﻣﻌﻘﻞ ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل(" ،ﻣﻀﻴﻔﺔ" :ﺳــﻮارﻳــﺰ اﻓﺘﺘﺢ اﻟﺘﻬﺪﻳﻒ،
وﻣـﻴـﺴــﻲ اﻷﺳ ـﻄ ــﻮري ﺳـﺠــﻞ ﺛـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ ،وﻣ ــﻦ ﺿــﺮﺑــﺔ ﺣــﺮة
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎرﻋﺔ أﺣﺮز اﻟﻬﺪف اﻟـ "600ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻬﺎ ،ﻋﻨﻮﻧﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﺳﺒﻮرت" اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻴﺔ
ﻋﺪدﻫﺎ ﺑﻜﻠﻤﺔ "ﺟﻨﻮن" وﻛﺘﺒﺖ ﻓﻲ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﻲ "اﻟﺒﺮﺷﺎ
ﻳﻀﻊ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺘﺸﺎﻣﺒﻴﻮﻧﺰ ﺑﻌﺪ اﻛﺘﺴﺎح ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﻫﺎﺋﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﻤﻴﺴﻲ".

أﻣــﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﻣــﺎرﻛــﺎ" اﻟﻤﺪرﻳﺪﻳﺔ ﻓﺎﻛﺘﻔﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﻲ
أﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف ﻛﺘﺒﺖ ﻓﻴﻪ "ﻣﻴﺴﻲ ﻳﺤﻄﻢ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻟﻀﺨﻢ"
ﻣﻊ ﺻﻮرة ﻟﻤﻴﺴﻲ وﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﻲ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ" :ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﻳـﻘـﺘــﺮب ﻣــﻦ ﻧـﻬــﺎﺋــﻲ اﻟﺘﺸﺎﻣﺒﻴﻮﻧﺰ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳــﻮاﺟــﻪ ﺟﺤﻴﻢ
أﻧﻔﻴﻠﺪ".
وﺗ ـﺼــﺪرت اﻟـﻐــﻼف ﺻ ــﻮرة ﻟـﻠـﺤــﺎرس اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ إﻳﻜﺮ
ﻛﺎﺳﻴﺎس ﻗﺎﺋﺪ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻫﻮ
ﻓﻲ ﻓــﺮاش اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻷزﻣــﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ ﺧﻼل
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺮان ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﻮرﺗﻮ.
وﻣﻊ اﻟﺼﻮرة ذﻛﺮت ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻜﺎﺳﻴﺎس ،ﻗﺎل ﻓﻴﻪ:
"ﻛﻞ ﺷﻲء ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻫﻨﺎ".
)إﻓﻲ(

وأﺣﺮزﻧﺎ ﻫﺪﻓﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ".
وﺗ ـ ـﺤـ ــﺪث ﻣ ـﻴ ـﺴ ــﻲ ﻋـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻬـ ــﺪف اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ
ﻟﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ وﻫﺪﻓﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي
ﺟﺎء ﻣﻦ رﻛﻠﺔ ﺣﺮة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻧﻔﺬﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
راﺋﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎل" :ﻛﺎن ﻫﺪﻓﺎ ﺟﻤﻴﻼ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
وﺣﺎﻟﻔﻨﻲ اﻟﺤﻆ ﺑﺸﺪة ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ".

ﻳﻮﺟﻪ اﻟﺘﺤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ
ووﺟ ـ ــﻪ ﻣ ـﻴ ـﺴــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻴــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺟـﻤــﺎﻫـﻴــﺮ
ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ ،ﻣـﻄــﺎﻟـﺒــﺎ إﻳــﺎﻫــﺎ ﺑ ـﻀ ــﺮورة دﻋــﻢ
اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟـﻘــﺎدﻣــﺔ ،وﻋــﺪم
ﺗ ـﻜــﺮار ﻣــﺎ ﻗــﺎﻣــﻮا ﺑــﻪ ﻓــﻲ وﻗــﺖ

ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻃﻠﻘﻮا ﺻﺎﻓﺮات اﻻﺳﺘﻬﺠﺎن
ﺿﺪ زﻣﻴﻠﻪ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ.
وﺷﺪد ﻣﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮل
ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ أي ﻻﻋﺐ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻜﻮن ﻣﺘﺤﺪﻳﻦ...
ﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻗﺪم ﺑﺎﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﺑ ـﻔ ـﻀ ــﻞ ﻣـ ــﺆازرﺗ ـ ـﻜـ ــﻢ ،وﻧ ـﺤ ـﻠ ــﻢ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺘــﻮﻳــﺞ
ﺑﺎﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ )اﻟ ــﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
وﻛ ـ ــﺄس ﻣ ـﻠــﻚ إﺳ ـﺒــﺎﻧ ـﻴــﺎ ودوري اﻷﺑـ ـﻄ ــﺎل(
ﺑﻔﻀﻞ دﻋﻤﻜﻢ".
)د ب أ(

أﻟﺒﺎ :اﻷﻣﻮر ﻟﻢ ﺗﺤﺴﻢ ﺑﻌﺪ
أﺑ ــﺪى ﺟـ ــﻮردي أﻟ ـﺒــﺎ ،اﻟـﻈـﻬـﻴــﺮ اﻷﻳـﺴــﺮ
ﻟﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،ﺳﻌﺎدﺗﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑﺎﻻﻧﺘﺼﺎر
اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺣ ـﻘ ـﻘ ــﻪ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ )-٣ﺻ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ( ﻋـﻠــﻰ
ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰي ﻓ ــﻲ ذﻫـ ــﺎب ﻧﺼﻒ
ﻧ ـﻬــﺎﺋــﻲ دوري اﻷﺑ ـ ـﻄـ ــﺎل ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻘــﺮب
اﻟﺒﻼوﻏﺮاﻧﺎ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
وﻗــﺎل أﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻘﺎء
اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ "ﻛﺎﻣﺐ ﻧﻮ"" :ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل أﺣﺪ أﻓﻀﻞ اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ،
واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺗﻘﻮل إن اﻷﻣﻮر ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ،
ﻣﺎ زاﻟﺖ أﻣﺎﻣﻨﺎ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﻬﻤﺔ" ،ﻓﻲ إﺷﺎرة
إﻟﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹﻳﺎب اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﻌﺐ "أﻧﻔﻴﻠﺪ رود".

وأﻛــﺪ" :ﻛــﻞ ﻓــﺮد ﻳﻌﻠﻢ دوره داﺧــﻞ ﻫﺬا
اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ،ﻛــﻞ ﻻﻋــﺐ ﻳﻔﻌﻞ ﻣــﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ
أو ﻣــﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ،وﻟـﻜــﻦ ﻟﻴﻮ ﻻﻋــﺐ ﻳﻔﻮز
ﺑﺎﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت .ﻫﻮ ﻻﻋﺐ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ وﻣﺘﻔﺮد
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷــﻲء ،وﻟﻦ ﻳﺘﻜﺮر ﻣﺠﺪدا ،ﻋﻠﻴﻨﺎ
اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻪ داﺧﻞ اﻟﻤﻠﻌﺐ ،ﻷﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ً
ﻳـﻌـﺘــﺰل ،اﻟـﺒــﺮﺷــﺎ ﺳﻴﻔﺘﻘﺪه ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮا ،ﺑﻜﻞ
ﺗﺄﻛﻴﺪ".
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رﻳﺎﺿﺔ

ﺗﻮرﻳﻨﻮ ﻓﻲ ﺿﻴﺎﻓﺔ
»اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻌﺠﻮز« اﻟﻴﻮم
ً
ﻳﺤﻞ ﺗﻮرﻳﻨﻮ ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ
ﺟﺎره ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻟﻴﻮم ﺿﻤﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.

ﻣﺒﺎراة اﻟﻴﻮم

٩:٣٠

ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس  xﺗﻮرﻳﻨﻮ
HD٤

ﻳــﺄﻣــﻞ ﺗــﻮرﻳ ـﻨــﻮ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ آﻣــﺎﻟــﻪ
ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓ ــﻲ دوري أﺑ ـﻄــﺎل
أوروﺑ ــﺎ ﺑﻨﻈﺎﻣﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻞ
ً
ﺿ ـﻴ ـﻔــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﺟـ ــﺎره ﻳــﻮﻓـﻨـﺘــﻮس
اﻟﺬي ﺿﻤﻦ ﻟﻘﺒﻪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺗﻮاﻟﻴﺎ،
اﻟ ـﻴــﻮم ﻓــﻲ اﻓـﺘـﺘــﺎح اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ 35
ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﺗﻘﺎم اﻟﻤﺒﺎراة ﻋﺸﻴﺔ اﻟﺬﻛﺮى
اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻟﺘﺤﻄﻢ ﻃﺎﺋﺮة اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻟﺘﻮرﻳﻨﻮ ﻓﻲ أرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت
اﻟ ـﻘ ــﺮن اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،وﻛـ ــﺎن  18ﻣﻦ
ﻻﻋﺒﻲ وﻣﺴﺆوﻟﻲ ﺗﻮرﻳﻨﻮ ﺑﻴﻦ
 31ﺷـﺨـﺼــﺎ ﻗ ـﺘ ـﻠــﻮا ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎدث
ﺗﺤﻄﻢ ﻃﺎﺋﺮة ﻓﻲ  4ﻣﺎﻳﻮ 1949
ﻓ ــﻮق ﻫﻀﺒﺔ ﺳــﻮﺑــﺮﻏــﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮب
ﻣﻦ ﺗﻮرﻳﻨﻮ.
وﻛﺎن ﻓﺮﻳﻖ "ﻏﺮاﻧﺪي ﺗﻮرﻳﻨﻮ"
ﻋـ ــﺎﺋـ ــﺪا ﻣـ ــﻦ ﻣ ــﻮاﺟـ ـﻬ ــﺔ ﺑـﻨـﻔـﻴـﻜــﺎ
اﻟـﺒــﺮﺗـﻐــﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ ﻟـﺸـﺒــﻮﻧــﺔ ،وﻳﻤﺮ
ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻓـﺘــﺮة ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳـﺨــﻪ ﺑﻌﺪ
ﺗﺘﻮﻳﺠﻪ ﺑﻠﻘﺐ ا ﻟـ ــﺪوري ﺧﻤﺲ
ﻣﺮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ .ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺎدﺛﺔ
اﻟ ـﻜ ــﺎرﺛ ـﻴ ــﺔ أﺣ ـ ــﺮز ﺗ ــﻮرﻳ ـﻨ ــﻮ ﻟﻘﺐ
اﻟﺪوري ﻣﺮة وﺣﻴﺪة ﻋﺎم .1976

ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻛــﺎن ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
ﻳﺤﺼﺪ اﻟﻠﻘﺐ ﺗﻠﻮ اﻵﺧﺮ ،ﻓﻮﺻﻞ
ﻋﺪد أﻟﻘﺎﺑﻪ إﻟﻰ  35آﺧﺮﻫﺎ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺗﻮاﻟﻴﺎ.
وﺻـﺤـﻴــﺢ ان درﺑ ــﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻳ ـﺤ ـﻤ ــﻞ ﻧ ـﻜ ـﻬ ــﺔ ﺧـ ــﺎﺻـ ــﺔ ،إﻻ أن
ﺗ ــﻮرﻳ ـﻨ ــﻮ ﻳ ــﺄﻣ ــﻞ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدة ﻣﻦ
ﺿـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن ﻳـ ــﻮﻓ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮس اﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺐ،
واﻟﻠﺤﺎق ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺑﺄﺗﺎﻻﻧﺘﺎ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺬي ﻳﺤﻞ ﻋﻠﻰ ﻻﺗﺴﻴﻮ ﺑﻌﺪ ﻏﺪ.
وﻳﺒﺘﻌﺪ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ) 88ﻧﻘﻄﺔ(
ﺑﻔﺎرق  18ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻦ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ اﻟﺬي
ﺿـﻤــﻦ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ا ﻟـﻤــﺮ ﻛــﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻻﺑﺘﻌﺎده ﺑﻔﺎرق  8ﻧﻘﺎط ﻋﻦ اﻧﺘﺮ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ﻳ ـﺒ ــﺪو ﻧ ــﺎرﻳ ــﺎ ﻗ ـﺒــﻞ أرﺑ ــﻊ
ﻣــﺮاﺣــﻞ ﻣــﻦ ﺧـﺘــﺎم اﻟـ ــﺪوري ﺑﻴﻦ
أﺗﺎﻻﻧﺘﺎ ) ،(59روﻣﺎ ) ،(58ﺗﻮرﻳﻨﻮ
وﻣﻴﻼن ) (56وﻻﺗﺴﻴﻮ ).(55
وﻟــﻢ ﻳﺨﺴﺮ ﺗﻮرﻳﻨﻮ ﻓــﻲ آﺧﺮ
ﺳــﺖ ﻣ ـﺒــﺎرﻳــﺎت ،وﻧ ـﺠــﺢ ﺑــﺎﻟـﻔــﻮز
ﻋـﻠــﻰ ﻣ ـﻴــﻼن ﻟـﻠـﻤــﺮة اﻻوﻟـ ــﻰ ﻋــﺎم
.2001
وﻗﺎل رﺋﻴﺴﻪ أورﺑﺎﻧﻮ ﻛﺎﻳﺮو:
"ﻳﺠﺐ أﻻ ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻲ دوري أﺑﻄﺎل

ﻻﻋﺒﻮ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﺧﻼل ﻣﺒﺎراة ﺳﺎﺑﻘﺔ
أوروﺑــﺎ ،ﻳﺠﺐ أن ﻧﺒﻘﻰ ﻫﺎدﺋﻴﻦ
وﻧﺘﺮك أﻗﺪاﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض".
وﺗ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻊ "ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـﺴ ـﺒ ــﺎق
اﻻ ﺧ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻳـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺐ أن ﻧـ ـﺒـ ـﻘ ــﻰ
ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﻴﻦ .ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ
ﻣﺒﺎراة ﻫﺎﻣﺔ ﺟــﺪا اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺿﺪ
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس".
وأردف "اﻟﺴﺒﺎق ﻧﺤﻮ أوروﺑﺎ
ﻻﻳﺰال ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ،ﻟﻜﻨﻨﻲ ﺷﺎﻫﺪت
ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﺼﻤﻤﺎ ﻟﺘﻮرﻳﻨﻮ".
وأﺧ ـ ـﻔـ ــﻖ ﺗ ــﻮرﻳـ ـﻨ ــﻮ ﺑـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ
اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ارض ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻣﻨﺬ

إﻳﻜﺮ ﻛﺎﺳﻴﺎس ﻳﻄﻤﺌﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻪ
ﻃﻤﺄن ﺣﺎرس اﻟﻤﺮﻣﻰ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ إﻳﻜﺮ ﻛﺎﺳﻴﺎس
) 37ﻋﺎﻣﺎ( ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻪ ﻟﻴﻞ أﻣﺲ اﻷول ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺼﺤﺔ
ﺟ ـﻴــﺪة ،ﺑـﻌــﺪ ﺳــﺎﻋــﺎت ﻣــﻦ إﻋ ــﻼن ﻧــﺎدﻳــﻪ ﺑــﻮرﺗــﻮ
اﻟـﺒــﺮﺗـﻐــﺎﻟــﻲ دﺧــﻮﻟــﻪ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻃــﺎرئ
ﺑﺴﺒﺐ أزﻣﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ.

وﻧﺸﺮ ﻛﺎﺳﻴﺎس ،ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ "ﺗﻮﻳﺘﺮ"،
ﺻﻮرة ﻟﻪ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،ﻳﺒﺘﺴﻢ
وﻳــﺮﻓــﻊ إﺑـﻬــﺎﻣــﻪ ﻣــﻊ ﺗـﻌـﻠـﻴــﻖ" :ﻛ ــﻞ اﻷﻣـ ــﻮر ﺗﺤﺖ
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻫﻨﺎ ،ﺧﻮف ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻗﻮاي ﺳﻠﻴﻤﺔ".
وأﺗﺖ اﻟﺼﻮرة ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ إﻋﻼن ﺑﻮرﺗﻮ

إﻳﻜﺮ ﻛﺎﺳﻴﺎس

أن ﻛﺎﺳﻴﺎس ،اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ،
ﺗﻌﺮض ﻷزﻣ ــﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ ﺧــﻼل اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﺻ ـﺒ ــﺎح أﻣ ـ ــﺲ اﻷول ،وﻧ ـﻘ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺛ ــﺮﻫ ــﺎ اﻟ ــﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺻﺤﻴﺔ "ﻣﺴﺘﻘﺮة"،
وأن "اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺗﻢ ﺣﻠﻬﺎ".
وأوﺿ ــﺢ اﻟـﻨــﺎدي أن اﻷزﻣ ــﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋـﺒــﺎرة ﻋﻦ
اﻧﺴﺪاد "ﺣﺎد" ﻓﻲ اﻟﺸﺮاﻳﻴﻦ.
وﺑﺤﺴﺐ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ ،ﺧﻀﻊ
اﻟﺤﺎرس اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺮﻣﻰ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ،
واﻟﻤﺘﻮج ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻼده ﺑﻠﻘﺐ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل 2010
وﻛﺄس أوروﺑﺎ  2008و ،2012ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﺴﻄﺮة ﻓﻲ
اﻟﻘﻠﺐ ،ﻣﺸﻴﺮة اﻟﻰ أن ﻛﺎﺳﻴﺎس ﺷﻌﺮ ﺑﺎﻻﻧﺰﻋﺎج
ﺧﻼل اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ.
وﻋ ـﻠــﻖ اﻟ ـﻨ ــﺎدي اﻟـﻤـﻠـﻜــﻲ اﻹﺳ ـﺒــﺎﻧــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺎ
ﺗﻌﺮض ﻟﻪ ﻗﺎﺋﺪه اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺒﻴﺎن أﻋــﺮب ﻓﻴﻪ ﻋﻦ
"دﻋﻤﻨﺎ ﻟﻘﺎﺋﺪﻧﺎ اﻟﻤﺤﺒﻮب ،ﻛﺎﺳﻴﺎس ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻃﻮال
ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﺗﺠﺎوز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻧﺠﺎﺣﺎت ﻧﺎدﻳﻨﺎ" .وﺗﺎﺑﻊ" :ﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ أﻻ
ﻣﻜﺎن ﻟﻼﺳﺘﺴﻼم ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ،وأﻇﻬﺮ ﻟﻨﺎ
ﻓﻲ ﻋﺪد ﻻ ﻳﺤﺼﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺮات أن اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻔﻮز ﻫﻮ أن ﻧﻜﻮن أﻗﻮى ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﺤﺪي أﺻﻌﺐ
) (...رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺮى ﻗﺎﺋﺪه اﻷﺳﻄﻮري
ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ،وﻳﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ ﻛﻞ
اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ".

إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻳﻮاﺟﻪ ﻟﻴﻐﺎﻧﻴﺲ
ﻳﺨﻮض إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻮل
ﻋﻠﻰ ﻫــﺪاﻓــﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﺳ ــﺎم ﺑﻦ
ﻳـ ــﺪر ،ﻣ ـﺒ ــﺎراة ﺳـﻬـﻠــﺔ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ
ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻟﻴﻐﺎﻧﻴﺲ اﻟﻴﻮم
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﺎدﺳ ــﺔ
ﻼﺛ ـﻴ ــﻦ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـ ــﺪوري
واﻟ ـﺜ ــﻼ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﺑﻌﺪ ان ﺗﻮج ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﻼ ﻟـ ـﻠ ــﺪوري اﻹﺳ ـﺒــﺎﻧــﻲ،
ﺑ ـﻄــﻼ
وﺿـﻤــﻦ ﻛــﻞ ﻣــﻦ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ
ﻣﺪرﻳﺪ ورﻳﺎل
ﻣـ ــﺪرﻳـ ــﺪ

ـﻼل اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰﻳـ ــﻦ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ
اﺣ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ل
واﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ،ﻳـﺘــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﺼــﺮاع
ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺰاع اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻷﺧ ـﻴــﺮة اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ
ﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوري أﺑ ـ ـﻄـ ــﺎل
أوروﺑـ ــﺎ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻞ ﻓـ ــﻲ
اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺜﻼث
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣ ــﻦ
اﻟﺪوري اﻟﻤﺤﻠﻲ.
وﻳـ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ــﻞ
ﺧﻴﺘﺎ ﻓﻲ

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺮﺻﻴﺪ  55ﻧﻘﻄﺔ
ﺑﻔﺎرق اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ
إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ وو 3ﻧﻘﺎط ﻋﻦ ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ
و 5ﻧ ـﻘ ــﺎط ﻋ ــﻦ أﺗـﻠـﺘـﻴـﻜــﻮ ﺑـﻠـﺒــﺎو
اﻟﺴﺎدس.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ
ﺷﻬﺪت ﺧـﺴــﺎرة اﻟـﻔــﺮق اﻻرﺑـﻌــﺔ،
وإذا ﻛ ــﺎن إ ﺷـﺒـﻴـﻠـﻴــﺔ وﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ
ﺳ ـ ـﺒـ ــﻖ ﻟـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ اﻷﻫ ـ ــﻢ ،ﻓــﺈن
ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ ﻳﺤﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.

ﻣﺒﺎراة اﻟﻴﻮم

١٠:٠٠

إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ  xﻟﻴﻐﺎﻧﻴﺲ
ﺑﻦ ﻳﺪر

HD٣

 ،1995وﻣـﻨــﺬ ذﻟــﻚ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻫﺰﻣﻪ
ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ .2015
وﻛـ ـ ـ ــﺎن ﻳ ــﻮﻓـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮس ﻳـ ـﺤ ــﺎول
ﺗـﺤـﻄـﻴــﻢ رﻗ ـﻤــﻪ اﻟـﻘـﻴــﺎﺳــﻲ ﺑـﻌــﺪد
اﻟﻨﻘﺎط ) 102ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ ،(2014
ﺑﻴﺪ أن ﺗﻌﺎدﻟﻪ اﻻﺧﻴﺮ ﻣﻊ اﻧﺘﺮ
 1-1اﻻﺳ ـﺒ ــﻮع اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ أﺣـﺒــﻂ
ﺳﻌﻴﻪ.

ﺣﺎﺟﺰ اﻟﻤﺌﺔ ﻧﻘﻄﺔ
ﻟﻜﻦ ﻻﻳﺰال ﺑﻤﻘﺪوره اﻟﻮﺻﻮل

اﻟــﻰ ﺣﺎﺟﺰ اﻟﻤﺌﺔ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺮﻣﺰي
ﺑـ ـ ـﺤ ـ ــﺎل ﻓـ ـ ـ ـ ــﻮزه ﻓـ ـ ــﻲ آﺧـ ـ ـ ــﺮ أرﺑـ ـ ــﻊ
ﻣﺒﺎرﻳﺎت ،وﻳﺤﺎول ﻧﺠﻤﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو
اﻧﻬﺎء اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻋﻠﻰ رأس ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻟﻬﺪاﻓﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻠﻚ  20ﻫﺪﻓﺎ
راﻫﻨﺎ ،ﺑﻔﺎرق ﺛﻼﺛﺔ أﻫــﺪاف ﻋﻦ
ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺳـﻤـﺒــﺪورﻳــﺎ اﻟﻤﺨﻀﺮم
ﻓﺎﺑﻴﻮ ﻛﻮاﻟﻴﺎرﻳﻼ ).(23
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،ﻋ ـ ــﺎد ﻣ ـﻬــﺎﺟــﻢ
ﺗ ــﻮرﻳ ـﻨ ــﻮ أﻧ ــﺪرﻳ ــﺎ ﺑ ـﻴ ـﻠــﻮﺗــﻲ اﻟــﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎﺗــﻪ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ،وﺳـﺠــﻞ

 6أﻫـ ــﺪاف ﻓ ــﻲ آﺧ ــﺮ  8ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت
راﻓـ ـﻌ ــﺎ رﺻـ ـﻴ ــﺪه اﻟ ـ ــﻰ  13ﻫــﺪﻓــﺎ
ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻬ ــﺪف
اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﺿﺪ ﻣﻴﻼن.
وﺑ ـﺤــﺎل ﺣـﻠــﻮﻟــﻪ ﺑـﻴــﻦ اﻻرﺑـﻌــﺔ
اﻻواﺋـ ــﻞ ،ﺳـﻴـﺸــﺎرك ﺗــﻮرﻳـﻨــﻮ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
ﺑﻌﺪ  1976-1977ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﻨﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺗﺤﺖ اﺳﻢ ﻛﺄس
اﻻﻧﺪﻳﺔ اﻻوروﺑﻴﺔ اﻟﺒﻄﻠﺔ وﺧﺮج
ﻣﻦ دورﻫﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ أﻣﺎم ﺑﻮروﺳﻴﺎ
ﻣﻮﻧﺸﻨﻐﻼدﺑﺎخ اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﺬي

ﺑﻠﻎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ آﻧﺬاك أﻣﺎم ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
اﻻﻧﻜﻠﻴﺰي.
وﺳـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮن ﻟ ـ ـﻴـ ــﻮﻓ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮس
دور ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ ﻫــﻮﻳــﺔ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﺄﻫ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺎت
اﻻوروﺑـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﻓـ ـﺒـ ـﻌ ــﺪ ﻣ ــﻮاﺟـ ـﻬ ــﺔ
ﺗﻮرﻳﻨﻮ ،ﻳﻠﺘﻘﻲ روﻣــﺎ اﻻﺳﺒﻮع
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺛﻢ أﺗﺎﻻﻧﺘﺎ ﻓﻲ  19ﻣﺎﻳﻮ.
وﺳﻴﻜﻮن ﺑﻤﻘﺪور اﻧﺘﺮ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻣﺮﻛﺰه اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﻏﺪا
ﻋـﻠــﻰ أودﻳ ـﻨ ـﻴ ــﺰي اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻊ ﻋﺸﺮ
واﻟﻤﻬﺪد ﺑﺎﻟﻬﺒﻮط.

»ﻓﻴﻔﺎ« ﺟﺎﻫﺰ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث إﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺮأس
أﺑـﻠــﻎ رﺋـﻴــﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑــﺎﻻﺗـﺤــﺎد
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم )ﻓﻴﻔﺎ( ،ﻣﻴﺸﻴﻞ دﻫﻮج،
ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺗﺎﻳﻤﺰ أن "ﻓﻴﻔﺎ" ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
اﺳـ ـﺘـ ـﺒ ــﺪال اﻟ ــﻼﻋ ـﺒ ـﻴ ــﻦ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻣ ــﺆﻗ ــﺖ ﻋـﻨــﺪ
وﻗ ــﻮع إﺻــﺎﺑــﺎت ﺧﻄﻴﺮة ﻓــﻲ اﻟ ــﺮأس ﺧﻼل
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت.
وﺣـ ــﺎول ﻳ ــﺎن ﻓــﺮﺗــﻮﻧــﻦ ﻣــﺪاﻓــﻊ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم
ﻫﻮﺗﺴﺒﻴﺮ ﻣــﻮا ﺻـﻠــﺔ اﻟﻠﻌﺐ ﻋﻘﺐ ﺗﺼﺎدم
ﺑﺎﻟﺮأس ﺧﻼل ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﻳﺎﻛﺲ اﻣﺴﺘﺮدام
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺪور ﻗ ـﺒــﻞ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋــﻲ ﻟـ ـ ــﺪوري أﺑ ـﻄــﺎل
أوروﺑـ ــﺎ ﻳ ــﻮم اﻟ ـﺜــﻼﺛــﺎء ،ﻣـﻤــﺎ دﻋ ــﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻫﻴﺪواي اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻷﺷﺨﺎص
ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻹﺻــﺎﺑــﺎت ﻓﻲ اﻟــﺪﻣــﺎغ ،إﻟﻰ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻠﻮاﺋﺢ.
وﻧﻘﻠﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺗﺎﻳﻤﺰ ﻋﻦ دﻫﻮج ﻗﻮﻟﻪ:
"ﻫ ـﻨــﺎك إﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﺳـﺘـﺒــﺪال ﻟﻼﻋﺐ
اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ ارﺗﺠﺎﺟﺎ ،وﻫﺬا أﻣﺮ ﻳﺴﺘﺤﻖ
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ.

"ﻟﻜﻦ إذا ﺧﺮج ﻻﻋﺐ ﻟﻤﺪة  10دﻗﺎﺋﻖ ﺛﻢ
دﺧﻞ اﻟﻤﻠﻌﺐ دون إﺣﻤﺎء ﺟﻴﺪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﺘﻌﺮض ﻹﺻﺎﺑﺎت ﻋﻀﻠﻴﺔ.
اﻷﻣﺮ".
وﻫﻨﺎك ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ أﻳﻀﺎ ﺑﻬﺬا
ّ
ﺗﺪﺧﻞﻞ
ﻛﻤﺎ دﻋﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻫﻴﺪواي اﻟﻰ ﺗﺪﺧ
"أﻃـ ـﺒ ــﺎء ﻣـﺴـﺘـﻘـﻠـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ أﺻ ـﺤ ــﺎب اﻟـﺨـﺒــﺮة
ﻓﻲ ﺣــﺎﻻت ارﺗﺠﺎج اﻟﻤﺦ" ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ ﺑـ ـﺸ ــﺄن ﻗ ـ ـ ــﺪرة اﻟـ ــﻼﻋـ ــﺐ ﻋـﻠــﻰ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻠﻌﺐ.
ﻟﻜﻦ دﻫــﻮج ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧــﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ
اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻷ ﻃـﺒــﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ.
وﻗــﺎل دﻫــﻮج" :ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻓﻴﻔﺎ واﻻﺗـﺤــﺎد
اﻷوروﺑﻲ واﺿﺤﺔ .ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،وﻗﺒﻞ
أي ﺑﻄﻮﻟﺔ ،ﻧﺒﻠﻎ اﻷﻃـﺒــﺎء أﻧــﻪ ﻳﺠﺐ اﺗﺒﺎع
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﻳﺔ".
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف" :ﻳـ ـﺠ ــﺐ أن ﻳ ـﺘ ــﻮﻟ ــﻰ اﻷﻃـ ـﺒ ــﺎء
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻻﻋﺒﻴﻬﻢ .ﻫﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ

وﻫــﻢ ﻓــﻲ ﻣﻮﻗﻒ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ إذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣﻦ ارﺗﺠﺎج أو إذا ﻛﺎن اﻟﻼﻋﺐ
ﻓﻲ ﺧﻄﺮ".
وأﻋﻠﻦ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم أن ﻓﺮﺗﻮﻧﻦ ﺧﻀﻊ ﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻮص ﻳــﻮم اﻷرﺑـﻌــﺎء ،وأﻇﻬﺮت أﻧﻪ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻠﻌﺐ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ﺳﻴﻤﻴﻨﻴﺎ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﺳﺒﺎق 800م ﺑﺎﻟﺪوﺣﺔ
ﺗـﺸــﺎرك اﻟ ـﻌــﺪاء ة اﻟﺠﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻛﺎﺳﺘﺮ ﺳﻴﻤﻴﻨﻴﺎ،
اﻟـﺘــﻲ ﺧـﺴــﺮت ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ﺿــﺪ اﻟـﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة اﻟﻤﺜﻴﺮة
ﻟﻠﺠﺪل ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى ﺣــﻮل ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺘﺴﺘﻮﺳﺘﻴﺮون ﻟﺪى اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ،ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻲ،
أوﻟﻰ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪوري اﻟﻤﺎﺳﻲ اﻟﻴﻮم.
وﻗﺎل ﻣﻨﻈﻤﻮ اﻟﻠﻘﺎء إن اﻟﻌﺪاءة اﻟﺠﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻗﺮرت
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﻣـﺘــﺄﺧــﺮ ﻟﺘﺘﻢ إﺿــﺎﻓـﺘـﻬــﺎ اﻟ ــﻰ ﻻﺋﺤﺔ
اﻟ ـﻌــﺪاء ات اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓــﻲ ﺳﺒﺎق 800م ،ﺑﻌﺪ ﻳــﻮم واﺣــﺪ
ﻣﻦ ﻓﺸﻞ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ )ﺗﺎس(.
وأﺿﺎف اﻟﻤﻨﻈﻤﻮن ان ﺳﻴﻤﻴﻨﻴﺎ اﻧﺘﻈﺮت ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﻲ ﻓــﻲ ﻟ ــﻮزان أﻣــﺲ اﻷول ﻗﺒﻞ أن ﺗﻘﺮر
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﻟﺪوﺣﺔ.
وﺗﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻷﻛﺜﺮ إﺛﺎرة ﻟﻠﺠﺪل ﻓﻲ
أم اﻷﻟﻌﺎب ،وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺪاءة،
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  28ﻋﺎﻣﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ واﺳﻊ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻫﺎ.
وﻳﻘﻮل اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ إن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر
ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺳﺘﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻓــﻲ  8ﻣﺎﻳﻮ اﻟـﺠــﺎري ،وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﺒﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺪى
400م ،وﻫــﻲ ﺗﻬﺪف اﻟــﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺪاء ات
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﻤﺎر ،وﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻦ اﻟـﻌــﺪاء ات اﻟﻠﻮاﺗﻲ
ﻳﺘﻤﺘﻌﻦ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﺘﺴﺘﻴﺮون ،ﺑﺨﻔﻀﻪ

ﺳﻴﻤﻴﻨﻴﺎ
اﻟﻰ ﻣﺎ دون ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ اذا أردن ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺧﻮض
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت.
وﻟﻘﻴﺖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻧـﺘـﻘــﺎدات ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ اﺗﺤﺎد ﺟﻨﻮب
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻷﻟـﻌــﺎب اﻟ ـﻘــﻮى ،اﻟ ــﺬي اﻋﺘﺒﺮ أﻧـﻬــﺎ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ
ﺳﻴﻤﻴﻨﻴﺎ ﺑــﺎﻟــﺬات ،وﺗﺼﻞ اﻟــﻰ ﺣــﺪ "اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ" اﻟﺠﻨﺴﻲ،
وأﺛﺎرت اﻟﺠﺪل ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎواة ﺣﻴﺎل اﻟﻌﺪاءات.
وﺗﻌﺪ ﺣﺎﻣﻠﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺒﺎق 800م

) 2012و ،(2016وﺑﻄﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺛﻼث ﻣﺮات )،2011 ،2009
 ،(2017ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮا ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺎت ،ﻣـﺜــﻞ ﺳﻴﻤﻴﻨﻴﺎ ،اﻟـﻠــﻮاﺗــﻲ ﻟﺪﻳﻬﻦ
ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﺎج اﻟﺘﺴﺘﻮﺳﺘﻴﺮون ،اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ،وﻫﺬا ﻣﺎ
ﺗــﺮاه اﻟـﻌــﺪاء ة اﻟﺠﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺪوﻟﻲ ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى.

ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ ﻳﻌﺎدل دﻧﻔﺮ وﻳﻨﺘﺰع أﻓﻀﻠﻴﺔ اﻷرض
ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ ﺗﺮاﻳﻞ ﺑﻼﻳﺰرز
ﺣﻘﻖ ً ً
اﻧﺘﺼﺎرا ﺛﻤﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ دﻧﻔﺮ ﻧﺎﻏﺘﺲ،
ﻟﻴﻌﺎدل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻬﻤﺎ
 ،١-١ﻓﻲ اﻟﺪور ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوري
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ.

رودﻧﻲ ﻫﻮد ﻻﻋﺐ ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ دﻧﻔﺮ

اﻧﺘﺰع ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ ﺗﺮاﻳﻞ ﺑﻼﻳﺰرز أﻓﻀﻠﻴﺔ اﻷرض
ﻣﻦ دﻧﻔﺮ ﻧﺎﻏﺘﺲ وﻋﺎدﻟﻪ  1-1ﺑﻔﻮزه ﻋﻠﻴﻪ 90-97
أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
دوري ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ اﻻﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ.
وﺑﻔﻀﻞ دﻓﺎﻋﻪ اﻟﺨﺎﻧﻖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎراة
وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮى دﻧﻔﺮ ﻓﻲ اﻻرﺑﺎع اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻻوﻟﻰ،
ﺣﺴﻢ ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ،واﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻴﻪ أﻓﻀﻠﻴﺔ
اﻻرض ﺑﺤﻴﺚ ﺳﻴﻮاﺟﻪ ﺧﺼﻤﻪ ﻋﻠﻰ ارﺿﻪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺎراﺗﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﺘﻴﻦ اﻟﻴﻮم وﺑﻌﺪ ﻏﺪ.
وﺣﺮم ﻻﻋﺒﻮ ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ ﻧﺠﻢ دﻧﻔﺮ اﻟﻌﻤﻼق
اﻟﺼﺮﺑﻲ ﻧﻴﻜﻮﻻ ﻳﻮﻛﻴﺘﺶ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 16ﻧﻘﻄﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎن اﻓﻀﻞ ﻣﺴﺠﻞ ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﺳﻲ ﺟﺎي ﻣﺎﻛﻮﻟﻮم ) 20ﻧﻘﻄﺔ( واﻟﺘﺮﻛﻲ اﻳﻨﻴﺲ
ﻛﺎﻧﺘﺮ ) 15ﻧﻘﻄﺔ(.
واﻛـ ـﺘـ ـﻔ ــﻰ ﻳ ــﻮﻛ ـﻴ ـﺘ ــﺶ ،ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ  37ﻧـﻘـﻄــﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻻوﻟ ــﻰ اﻟـﺘــﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺑـﻔــﻮز دﻧﻔﺮ
 ،113-121ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ  7ﺳﻼت ﻣﻦ  17ﻣﺤﺎوﻟﺔ،
وأﺿﺎف زﻣﻴﻼه ﺟﻤﺎل ﻣﻮراي وﺑﻮل ﻣﻴﻠﺴﺎب
 15و 14ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻮاﻟﻴﺎ.
ووﺻــﻞ ﺗﻘﺪم ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ اﻟــﻰ  17ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﺪ
ان اﻟﻤﻀﻴﻒ ﻧﺠﺢ ﺑﺘﻘﻠﻴﺼﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻻﺧﻴﺮ
اﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﻧﻘﺎط.
وﻳﺘﺄﻫﻞ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻓﻲ ارﺑــﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻣﻦ أﺻﻞ
ﺳﺒﻊ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻣﻦ

ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻏﻮﻟﺪن ﺳﺘﺎﻳﺖ وورﻳ ــﺮز ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ
ﻓﻲ آﺧﺮ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻊ ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ روﻛﺘﺲ )-2ﺻﻔﺮ(.
وﺻﺤﻴﺢ ان داﻣـﻴــﺎن ﻟﻴﻼرد ﻧﺠﻢ ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ
ﻟ ــﻢ ﻳ ـﻜــﻦ ﻣــﻮﻓ ـﻘــﺎ ) 5ﻣ ــﻦ  17ﻣ ـﺤ ــﺎوﻟ ــﺔ( واﻛـﺘـﻔــﻰ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ  14ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻪ ﺑـ 39ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺒﺎراة اﻻوﻟﻰ ،إﻻ أن ﻓﺮﻳﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺎر
اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻴﻪ وﺗﻘﺪم  35-50ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻮﻃﻴﻦ،
ﺑﺴﺒﺐ اﻫﺪار دﻧﻔﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻴﺎت ﻣﻦ ﺧﺎرج
اﻟﻘﻮس )ﺳﺠﻞ  6ﻣﻦ  29ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة(
وﻣﺮوره ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻢ
ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ  10ﻛﺮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ.
وﺷﺮح ﻣﺪرب دﻧﻔﺮ ﻣﺎﻳﻚ ﻣﺎﻟﻮن "ﻓﻲ اﻟﺸﻮط
اﻻول ﻛﺎﻧﻮا اﻛﺜﺮ ﻋﺪواﻧﻴﺔ واﻋﺘﻤﺪوا ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻌﺐ
اﻟـﺒــﺪﻧــﻲ ...ﻟﻌﺒﻨﺎ ﺟﻴﺪا ﻓﻲ اﻟــﺪﻓــﺎع ،ﻟﻜﻦ ﻟﻮﻗﺖ
ﻃﻮﻳﻞ ﻟﻢ ﻧﻨﺠﺢ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻛﺮة واﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﺴﺪﻳﺪات اﻟﻤﻨﺤﻮﺳﺔ".
وﺗﺎﺑﻊ "أﻧﺎ ﻓﺨﻮر ﺟﺪا ﻟﻌﻮدﺗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط
اﻟﺜﺎﻧﻲ .ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻠﻌﺐ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻟﻤﺪة
 48دﻗﻴﻘﺔ ،وﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﻴﺒﺔ اﻟﻴﻮم".

اﺳﺘﻔﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻻﺧﻴﺮ
واﺳﺘﻔﺎق وﺻﻴﻒ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪور
اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ وراء ﻏﻮﻟﺪن ﺳﺘﺎﻳﺖ وورﻳﺮز ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ

اﻻﺧـﻴــﺮ ،ﻓﺎﻟﺘﻘﻂ ﻻﻋﺒﻮه  14ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ،
وﻗﻠﺼﻮا اﻟﻔﺎرق ﻣﻦ  14ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﻰ 5
ﻧﻘﺎط ﻗﺒﻞ  34ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻮﻗﺖ ).(90-95
ﻟﻜﻦ ﺧﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﺴﻮن ﺑﻼﻣﻠﻲ وﺗﺴﺠﻴﻞ
رﻣﻴﺘﻴﻦ ﺣﺮﺗﻴﻦ ﻟﺮودﻧﻲ ﻫﻮد ﻓﻲ آﺧﺮ  17ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﺳﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﻴﺪ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻮز أﻣﺎم ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ.
وﺷ ــﺮح ﻣ ــﺪرب ﺑــﻮرﺗــﻼﻧــﺪ ﺗ ـﻴــﺮي ﺳﺘﻮﺗﺲ
"أﺣﺒﺒﺖ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻘﺎرﺑﺘﻨﺎ .ﻓﺮﺿﻨﺎ اﻻﻳﻘﺎع ﻓﻲ
اﻟﺮﺑﻊ اﻻول ،وﺗﺎﺑﻌﻨﺎ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ .اﻋﺘﻘﺪ
اﻧﻨﺎ ﻛﻨﺎ اﻓﻀﻞ ﻫﺠﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎراة اﻻوﻟﻰ.
ﻛﺎﻧﺖ اﻻﻣﻮر أﻗﻞ ﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ".
وﺣﻤﻞ ﺳﺘﻮﺗﺲ ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻗﻲ أﻋﻀﺎء ﺟﻬﺎزه
اﻟﻔﻨﻲ ﺷ ــﺎرة ﻋﻠﻰ ﺛﻴﺎﺑﻪ دﻋـﻤــﺎ ﻻﺣــﺪ أﻋﻀﺎء
ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟــﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﺤﺎدث ﺳﻴﺮ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻋ ــﻦ ﻣـﺤــﺎوﻟــﺔ ﻛـﺒــﺢ ﺟ ـﻤــﺎح ﻳــﻮﻛـﻴـﺘــﺶ ،أﺣــﺪ
ﻧﺠﻮم اﻟﺪوري ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ،أﺿﺎف "اﻋﺘﻘﺪت
اﻧﻨﺎ ﺿﻐﻄﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ .ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﻛﺮات ﺳﻬﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻻوﻟﻰ .ﻟﻜﻨﻪ اﻟﺘﻘﻂ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة ) .(14ﻛﻨﺎ ﻣﺤﻈﻮﻇﻴﻦ
ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻻﺿﺮار اﺿﺎﻓﻴﺔ".
وﻳﻠﻌﺐ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﺿﻤﻦ ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺗﻮروﻧﺘﻮ راﺑﺘﻮرز ﻋﻠﻰ أرض ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ
ﺳﻔﻨﺘﻲ ﺳﻴﻜﺴﺮز واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .1-1
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نقطة

سورية تروح
سورية...

فهد البسام

من كثر ما سمعت عن ضباط سوريين مزيفين
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ومـقــاتـلـيــن كــويـتـيـيــن ف ــي ســوريــة،
تشككت في أن الكويت جــارة لسورية ،وتوهمت
لوهلة أن بــاب ال ـحــارة هــو أحــد دروازات السور
أو الفاصل ال ـحــدودي القديم بين شــرق وجبلة،
مما دعاني ألعيد النظر في معارفي الجغرافية
الـمـتــواضـعــة ،صحيح أن األرض كــرويــة وت ــدور،
لكنها ال تمارس لعبة الكراسي الموسيقية ،فتتغير
مــواقــع ال ــدول مــع كــل لـفــة ،ولـيـتـهــا تـفـعــل ،كـمــا ال
أخفيكم بأنني خشيت أن أكون قد أصبت بنسيان
مؤقت ،كما أصاب أحد مدمني الترشح النتخابات
مجلس األم ــة ،حين ظهر فــي بــرنــامــج مسابقات
شهير ولــم يعرف عــدد ال ــدول العربية فــي آسيا،
فاللهم نجنا من الغفلة والمغفلين ،لكن لألمانة
يـبــدو أن الـحــس األم ـنــي عـنــد اإلخ ــوة السوريين
بالكويت مرتفع ،ففي الوقت الذي تتحاشى غالبية
الكويتيين االحتكاك بالشرطة ،أو دخول مخافرهم،
يفضل اإلخوة السوريون تقليدهم والتمثل بهم،
وذلك بعكس اإلخوة الكويتيين في سورية ،الذين
ينحون نحو اإلجرام واإلرهاب بشكل الفت.
أع ــرف أن الـتـنــوع ق ــوة ،وأن الـكــويــت أساسها
هجرات ،وباقي الموال لآلخر ،كما أعرف أن القذف
بتهمة العنصرية صــار حجة من ال حجة لــه ،إال
أنــه ورغــم ذلــك ال يمكننا تجاوز مسألة أن أعــداد
المهاجرين من ذوي األصول السورية قد بز أعداد
مهاجري الدول المحيطة للكويت ،وهي دول أكبر
ً
ً
ً
ً
حجما وتعدادا ،وغالبا أشد فقرا وحاجة ،وهذا ال
يعيبهم وال يقلل من شأنهم ،ال سمح الله ،فهم كرام
أبناء كرام ،وفدوا لناس كرام ،فهم أصحاب الفضل
األول ،وبالدهم الكريمة كانت موئل لهجرات أهل
ال ـجــزيــرة ب ــاألس ــاس قـبــل ظ ـهــور الـنـفــط وان ـقــاب
األح ــوال" ،فــالـشــام شامك لــو الــزمــن ضــامــك" ،لكن
ذلك ال يمنع أن األمر بحاجة فقط إلى فهم وتفسير
ورص ــد لـتــاريــخ مثل هــذه الـهـجــرات ومـســاراتـهــا،
وكـيــف ت ـجــاوزت كــل الـمـصــاعــب والـمـســافــات في
ص ـح ــاري ووديـ ـ ــان الـ ـع ــراق لـتـصــل وتـسـتـقــر في
الكويت الصغيرة ،ولم يطب لها المقام في العراق
ً
أو السعودية مثال أثناء مرورها.
أتـمـنــى أال تـفـســر األم ـ ــور بــأكـبــر م ــن حجمها،
وتعطوها أكثر مما تستحق ،أو يفترض لها عمق
غير موجود ،ولم يدر بخلد كاتبها ،فأنا ال يعنيني
ً
هنا أبدا ما يقرره السيد صالح الفضالة وجهازه،
أو ما يقترحه النائب الفاضل عسكر العنزي ،هو
ً
مجرد تساؤل ال أكثر لعلي أجد له توضيحا مع
ً
الشكر سلفا ،وأستغفر الله لي ولكم ،واللهم احفظ
لنا الكويت والشام من كل شر.

درايش

ً
ً
على النائب أن ُيقدم قبل التهديد باالستجواب تعهدا خطيا وأربعة شهود ثقات بأنه لن يعدل عنه
ْ
ويؤجله ،لكي ُيلجم الخبثاء من أمثالي الذين يرفعون شعار :الحق "االستجواب" إلى باب "مساومته"!
وحتى ال يصبح النواب كديك الفجر يصيح للصالة وال يصلي!

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

ما كل فعل يصير ...ينشاف بالعين
ّ
تصدقوني في معارك "استجواب"
ال
حتى ولــو ه ـ ّـددت مــن حين إلــى حين
فــي داخـلــي قلبي مــن الـخــوف مرتاب
ّ
خــايــف ي ـحــلــونــه وأنـ ــا أن ـحــل بـعــديــن
أقـ ّـدم اسـتـجــواب ...وأســاســر أصحاب
وبــالـصــچ مــا ّ
ودي "يـ ّ
ـأيــدنــي" اثنين!
باالسم اهو استجواب مكتوب بكتاب
فــي مـجـلــس ّ
األمـ ــه وم ـخ ـتــوم ختمين

حمار أوصله إلى لجنة االنتخابات
ً
ات ـه ـمــت ال ـش ــرط ــة ال ـه ـنــديــة مــرش ـحــا
ً
مستقال لالنتخابات في البالد بممارسة
الــوحـشـيــة فــي حــق الـحـيــوانــات ،بعدما
ت ــوج ــه ع ـلــى ظ ـهــر ح ـم ــار ل ـت ـقــديــم ملف
تــرش ـحــه ف ــي مـكـتــب ان ـت ـخــابــي بمدينة
جهان آباد في والية بيهار شرق الهند.
وقد تنقل ماني شارما ،وهو مرشح
راسب في أربعة انتخابات سابقة ،على
الـحـمــار أم ــام المكتب االنـتـخــابــي ،بعد
تـقــدمــه االثـنـيــن الـمــاضــي بملف ترشح
رفضته ُّ
السلطات المحلية.
وق ــال قــائــد الـشــرطــة المحلية ،شــري

ّ
وإن "قـ ّـدمــوا" غيري ...انا اصير قلب
أمنح "ثقه" ...وأطلب حقوق المساكين

مــانـيــش ،لــوكــالــة الـصـحــافــة الفرنسية،
أمـ ــس" :ت ـقــدم ـنــا ب ـش ـكــوى ف ــي ح ــق هــذا
ً
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ،ع ـ ـمـ ــا ب ـ ـقـ ــانـ ــون ح ـم ــاي ــة
ً
ال ـح ـيــوانــات م ــن الــوح ـش ـيــة" ،مــوضـحــا
أنه أراد أن يظهر بصورة رمزية مصير
"الناس العاديين الذين ِّ
يكرسون حياتهم
ً
لبناء مجتمع أ فـضــل كالحمير ،خالفا
للساسة الذين ال يعملون إال ألنفسهم.
نحن نعمل بكد مثل الحمير".
وقد انطلقت في الهند الشهر الفائت
االنتخابات التشريعية ،التي تستغرق
(أ ف ب)
ستة أسابيع.

هــذا واش ــوف "ال ـحــل" مفتوح لــه باب
وخوفي رمضان ْأف ّ
تر بين الدواوين
ّ
وأخسر ّ
محبة من "يضخم" لي حساب
إذا انسحب "كــرســي" يــدر الماليين!!

بسبب التحديات المرتبطة بتغير
المناخ ،والتلوث الناتج عن تراكم
النفايات البالستيكية .ومع ذلك،
فـ ــإن تــأث ـيــر ال ـت ـل ــوث الـكـيـمـيــائــي
غ ـيــر ال ـم ــرئ ــي ،م ـثــل ال ـم ـخ ــدرات،
على البيئة يحتاج إلى مزيد من
البحث واالهتمام في بريطانيا".
وأكـ ـ ـ ــدت ن ـت ــائ ــج االخـ ـتـ ـب ــارات
وجـ ـ ــود آثـ ـ ــار ل ـم ـب ـي ــدات حـشــريــة
وأدوية في الروبيان بشكل كبير.

أع ـل ـن ــت ال ـ ُّـس ـل ـط ــات ال ـتــرك ـيــة
ً
فـ ــرض غ ــرام ــة ق ــدره ــا  60أل ـفــا
و 163لـ ـي ــرة ت ــر ك ـي ــة ( 10آالف
دوالر) ،لمن يقطف زهرة توليب
مانيسا النادرة في البالد.
وذكرت وكالة أنباء األناضول
الرسمية ،أمس ،أن ذلك يأتي في
إطار مساعي البالد لحماية هذا
النوع النادر.
وتتفتح الزهرة الفريدة مرة

واحدة في العام ،بفصل الربيع،
في حديقة جبل سبيل الوطنية،
بوالية مانيسا.
وبـ ـحـ ـل ــول ه ـ ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة،
ن ـظ ـمــت ال ـ ــوالي ـ ــة ،أم ـ ــس األول،
ف ـع ــال ـي ــة ل ــاحـ ـتـ ـف ــاء ب ــال ــزه ــرة
والتوعية بـضــرورة حمايتها،
ودعـ ـ ـ ـ ـ ــت إلـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا صـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن
ومصورين وطلبة.
(د ب أ)

الشيخ دعيج بن جابر العيش تولى ً أمن
األسواق مدة تزيد على ثالثين عاما
حكم الشيخ جابر بن عبدالله الصباح ،رحمه الله،
الكويت بين عامي  1813و1859م ،أي  46سنةَّ ،كان
ً
ً
ً
ً
ً
خاللها حاكما صالحا ،كريما ،قويا ،حكيما ،ولقبه
الناس بـ"جابر العيش" ،لكرمه الشديد .وقــد أعقب
من خلفه أحد عشر من الذكور ،هم :صباح وعبدالله
وخليفة وسـلـمــان ومحمد وم ـجــرن وعـلــي وحمود
وجراح وشمالن ودعيج.
في هذا المقال سنتحدث عن أصغر أبناء الشيخ
جابر العيش من الــذكــور ،وهــو الشيخ دعيج ،الذي
ً
ً
أصبحت ذريته اليوم فرعا مهما من فروع آل الصباح
الكرام.
ً
ُولــد الشيخ دعيج في عام 1814م تقريبا ،أي في
بداية تولي والده ُ
الحكم ،ونشأ في كنف والديه وبين
إخــوانــه ،فتعلم منهم الكثير ،وم ـ َّـر بتجارب كثيرة
ً
جعلته فيما بعد أحد أركان ُ
الحكم ،ومساعدا لوالده
وإخوانه األمراء.
وقد ورد اسم دعيج في وثيقة باللغة اإلنكليزية
كتبها الكابتن آرنولد كنبل في عام  ،1854وذكر أن
ُعمر الشيخ دعيج  40سنة في ذلك العام ،مما يؤكد
والدتــه في السنة التي ذكرناها .أمــا وفاته ،فكانت
في عام 1315هـ 1897/م ،كما ذكر المؤرخ عبدالعزيز
الرشيد .وورد اسمه كذلك في كتاب "من هنا بدأت
الكويت" ،حيث أشــار الكاتب عبدالله خالد الحاتم
ً
إلى أن الشيخ دعيج كان مسؤوال عن أمن األســواق
في عهد أخيه الشيخ صباح (الثاني) ،واستمر في
نفس المسؤولية في عهد الشيخ عبدالله (الثاني)،
وهي فترة امتدت من عام  1859إلى 1891م ،أي أكثر
من ثالثين سنة.

وال شــك فــي أن إس ـنــاد مـهـمــة أم ــن األس ـ ــواق إلــى
الشيخ دعيج يــدل على الثقة العالية به وبأمانته،
وشدته في عدم التراخي مع اللصوص والمجرمين.
وقبل أن أختم مقال اليوم ،أود أن أشير إلى وثيقة
تـعــود إل ــى ع ــام 1863م ورد فيها أن الـشـيــخ دعيج
وهب زوجته فضة بنت خلف مزرعة نخيل في الفاو،
وإليكم نص الوثيقة:
"الحمد لله سبحانه
ثبت كما ذكــر لــدي وأنــا العبد الفاني محمد ابن
عبدالله العدساني
الباعث لتحرير هذه األحرف الشرعية هو أنه قد
حضر الشيخ ادعيج ابن جابر الصباح وأقر واعترف
بأنه قد أوهب وأعطا زوجته فضة بنت خلف نصف
جريب نخل المسما جريب ابخيت الكاين في الفاو
واذن لها في قبضه وقبضته وقبلة الموهوب هبة
صحيحة شــرعـيــة ،فبموجب مــا ذك ــر ص ــار النخل
ً
ً
المذكور ماال وملكا لفضة المذكورة تتصرف فيه
كيف تشا وتختار حتى ال يخفى جرا تحريرا في
 23جماد األول سنة ُ ."1280
نـتــوقــف عـنــد ه ــذا ال ـحــد ،ونـكـمــل حــديـثـنــا حــول
الشيخ دعيج بن جابر العيش في األسبوع المقبل
إن شاء الله.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

nashmi22@hotmail.com

ّ
ودي أصارحكم بــاألســرار يــا أحباب

بــال ـت ـعــاون م ــع جــام ـعــة س ــاف ــوك،
ً
ً
فحصوا  15مــو قـعــا مختلفا في
أن ـه ــار س ــاف ــوك ،الف ـتــة إل ــى أنـهــم
"عثروا على مــادة الكوكايين في
الروبيان بجميع العينات التي تم
ً
اختبارها ،فضال عن مواد مخدرة
أخرى مثل الكتامين".
وأض ـ ــاف" :ل ـقــد جــذبــت قضية
الـ ـصـ ـح ــة ال ـب ـي ـئ ـي ــة الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
االهـ ـتـ ـم ــام ف ــي ال ـف ـت ــرة األخـ ـي ــرة،

وثيقة لها تاريخ

ّ
وضاح

ّ
ن ـ ــائ ـ ــب أمـ ــث ـ ـل ـ ـكـ ــم بـ ـجـ ـلـ ـس ــات نـ ـ ـ ـ ّـواب
ّ
وأحـ ـي ــان أم ــث ــل دور م ــا يـقـبــل الـلـيــن

روبيان بريطانيا يحتوي على الكوكايين قطف زهرة يكلف  10آالف دوالر
كشفت دراس ــة علمية أجــراهــا
عـلـمــاء فــي بريطانيا عــن وجــود
آثار لمادة الكوكايين في الروبيان
الــذي يعيش في أنهار بمقاطعة
سافوك.
وذك ـ ــرت "بـ ــي ب ــي س ـ ــي" ،عـلــى
مــوقـعـهــا اإلل ـك ـتــرونــي ،أم ــس ،أن
البحث المنشور في مجلة البيئة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،أك ـ ــد أن ال ـع ـل ـم ــاء فــي
جامعة كينغز كوليدج في لندن،

النائب والحكومة...
أدعي عليها وأكره
اللي يقول «آمين»!

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

وفيات
سالم مانع منصور عكشان العجمي

 76عاما ،شيع ،الرجال :الرقة ،ق ،2ش ،16م ،324النساء:
جابر العلي ،ق ،3ش ،13م ،42ت60000034 ،97481115 :

لطيفة راشد علي الرمح

 43عــامــا ،شـيـعــت ،ال ــرج ــال :جــابــر األح ـمــد ،ق ،1ش،103
م ،6النساء :النهضة ،ق ،1ش ،117م ،14ت،51133570 :
50311113

سعد ماطر مهيزع الخالدي

 47عاما ،شيع ،القصر ،ق ،3ش ،5م ،317ت50770750 :

موسى عبدالكريم علي شموه

 74عاما ،شيع ،الرجال :الزهراء ،مسجد اإلمام الباقر ،ق،1
النساء :مبارك الكبير ،مسجد القدس ،ق ،7ت99798789 :

يوسف يحيى أكديميس المطيري

 24عاما ،شيع ،الرجال :بالمقبرة فقط ،النساء :الرحاب،
ق ،1ش ،9م ،29ت99683778 :

شيخة أحمد عثمان العنجري

 84عــامــا ،شـيـعــت ،ال ــرج ــال :الـنــزهــة ،ق ،3ش ــارع دمـشــق،
ا لـ ـنـ ـس ــاء :ا ل ـ ـيـ ــر مـ ــوك ،ق  ،3ش  ،2م  ،10ت،22524555 :
25337538

هيفاء صالح السلمان

 55عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :حسينية
اإلمام حسين ،سلوى ،النساء :الدسمة ،ق ،2ش ،22م،18
ت99852205 ،99771713 :

سعد فالح مفرح األصفر

 86عاما ،شيع ،الصباحية ،ق ،2ش ،5م ،320ت99810506 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:39

العظمى 35

الشروق

05:05

الصغرى 21

الظهر

11:45

ً
أعلى مد  11:12ظ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

03:21

 11:37م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:25

ً
أدنى جزر  05:10صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:49

 05:37م 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 :

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣1:فاكس22252540 :

