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«أفنجرز :إند غيم» يتصدر
إيرادات السينما األميركية ص 15

ُ
سقط
اإلهمال الحكومي النيابي ي ِ
قانون تعارض المصالح

السلطتان مشغولتان بتحقيق ً أي إنجاز تشريعي إلرضاء الشارع دون مراجعة قانونية
● «األعلى للقضاء» رسم مسارا لالقتراح النيابي بشأن القانون والنتيجة جاءت عكسية
محرر الشؤون السياسية

أعاد حكم المحكمة الدستورية بإسقاط قانون
ت ـع ــارض الـمـصــالــح والئ ـح ـتــه الـتـنـفـيــذيــة ،ملف
ســامــة التشريع النيابي وم ــدى ال ـتــزام اللجان
وال ـنــواب على حــد ســواء بالمبادئ الدستورية
وتـفـضـيــل ال ـم ـصــالــح االن ـت ـخــاب ـيــة والـسـيــاسـيــة
عليها ،إلــى الــواجـهــة ،ف ـ «تـعــارض المصالح» لم
يكن القانون األول الذي تنسفه «الدستورية» ،ومع
استمرار سيطرة الهاجس االنتخابي واإلهمال

ً
إسماعيل أحمد وكيال
لوزارة األشغال

في الصياغة القانونية ،لن يكون األخير ،ووسط
اإلص ــرار على رســم هوية إنـجــاز للمجلس على
حساب جودة التشريع فإن المنظومة القانونية
كلها معرضة لمزيد من التصدع.
ً
ويحمل هــذا القانون تحديدا ،صفة مختلفة
عن بقية القوانين التي أسقطتها «الدستورية»
أو نسفت بعض مــوادهــا ،ألن المجلس األعلى
ً
لـلـقـضــاء أب ــدى رأي ــا حـيــالــه خ ــال مناقشته في

الـلـجـنــة الـتـشــريـعـيــة الـبــرلـمــانـيــة ،وقـ ــدم مــذكــرة
تتضمن مــاحـظــات عليه ،فكانت مــؤيــدة لــروح
المقترحين النيابيين مع توصية بضم «تعارض
المصالح» إ لــى قــا نــون الهيئة العامة لمكافحة
الفساد (نزاهة).
المذكرة القضائية الموجهة لـ «التشريعية»،
ً
وف ـقــا لـمــا يـتـضــح مــن ديـبــاجـتـهــا الـمــرسـلــة إلــى
رئيس مجلس األمة مــرزوق الغانم ،جاء ت بناء

أعتذر ...والعدساني
لم
العتيبي:
ً
ّ
ْ
تعيين وكيلين مساعدين بالتربية والتعليم العالي يرد :تكسب بعيدا عنا

●

فهد الرمضان

اعتمد مجلس الوزراء تعيين
ً
إس ـمــاع ـيــل ع ـلــي أح ـم ــد وك ـيــا
ً
لــوزارة األشغال خلفا للوكيلة
السابقة عواطف الغنيم ،التي
شغل منصبها بالتكليف ،منذ
أواخـ ــر ال ـع ــام ال ـمــاضــي ،خــالــد
الخزي.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا اع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس
ً
تعيين أسامة السلطان وكيال
ً
م ـس ــاع ــدا ف ــي وزارة ال ـتــرب ـيــة،
ولمياء الملحم وكيلة مساعدة
بـ ــوزارة التعليم ال ـعــالــي ،بعد

أن رشحهما ور ف ــع اسميهما
وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزيـ ــر التعليم
الـ ـع ــال ــي د .ح ــام ــد الـ ـع ــازم ــي،
لـتــولــي الـمـنـصـبـيــن ،ف ــي حين
ً
ً
عين بــدر الرفاعي أمينا عاما
ً
للمجلس البلدي ،خلفا ليوسف
الصقعبي.
وك ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــان ي ـش ـغ ــل
منصب مــد يــر إدارة التنسيق
وم ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـعـ ــام
ب ـ ـ «الـ ـت ــربـ ـي ــة» ،ب ـي ـن ـمــا شـغـلــت
ال ـم ـل ـحــم م ـن ـصــب مــديــر إدارة
ميزانيات الخدمات االجتماعية
واالقتصادية بوزارة المالية.

في ةديرجلا
أوتار
طالل مداح يسجل
أول ًأغنية عاطفية
رسميا في
إذاعة جدة
()١٠ -2

الدمخي :ضرورة إحالة ما ذكرته ةديرجلا.
عن عقد التحصين إلى «نزاهة»
●

فهد التركي ومحيي عامر
وعلي الصنيدح

شـهــدت أروق ــة مجلس األمــة
ومــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
ً
أم ــس حــديـثــا وت ـس ــاؤالت حــول
مـ ــا صـ ـ ــرح بـ ــه الـ ـن ــائ ــب ريـ ــاض
الـ ـع ــدس ــان ــي أمـ ـ ــس األول ب ــأن
ال ـنــائــب خــالــد الـعـتـيـبــي اعـتــذر

إل ـ ـيـ ــه ،ب ـع ــدم ــا تـ ـح ــدث األخ ـي ــر
ً
م ـ ـعـ ــارضـ ــا الس ـ ـت ـ ـجـ ــواب وزيـ ــر
اإلعـ ـ ــام وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
الشباب محمد الجبري ،لتأتي
اإلج ــاب ــة ع ـلــى ل ـس ــان الـعـتـيـبــي
ً
بنفيه االع ـتــذار ،حاسما األمــر،
بـ ـتـ ـغ ــري ــدة م ـ ــن حـ ـس ــاب ــه ع ـلــى
«ت ــويـ ـت ــر»« :ل ـل ـع ـلــم ل ــم أق ـ ــدم أي
اعتذار عما ذكرته في 02

ً
«الجنايات» تدين  22متهما
بترديد خطاب البراك

سقوط القضايا ضد المرداس والحربش
●

محليات

٠٤
أستاذ موسيقى
في «المعهد العالي»
فوق «القانون»

قصر العدل

07
«اإلشكاالت» فراغ يضر
المحكومين في القضايا
الجزائية ويؤدي بهم إلى
السجون!

حسين العبدالله

ً
قضت محكمة الجنايات بحبس  22متهما فــي قضية ترديد
ً
خـطــاب الـنــائــب الـســابــق مسلم ال ـبــراك «كـفــى عـبـثــا» ،ال ــذي تضمن
اإلس ــاء ة لألمير ،سنتين مــع الشغل ،مـقــررة وقــف تنفيذ العقوبة
بحقهم  3سنوات ،يلتزمون خاللها بحسن السير والسلوك.
ورفـضــت المحكمة ،أمــس برئاسة المستشار هاني الحمدان،
تحريك الدعوى الجزائية ضد النائبين الحالي نايف المرداس،
والسابق جمعان الحربش ،لعدم موافقة مجلس األمــة على رفع
الحصانة عنهما ،بعد طلب قدمته النيابة.
ومن المتوقع أن يطعن المحكومون الـ ،22المتهمون في قضيتين
منفصلتين بنفس موضوع ترديد الخطاب ،أمام محكمة التمييز
الجزائية ،للمطالبة بإلغاء الحكم الصادر بإدانتهم ،وتبرئتهم من
التهم المنسوبة إليهم من النيابة.

اقتصاد

١٠
 VIVAتستحوذ على
«كواليتي نت» بـ 28.3
مليون دينار

•

سيرة

مزاج

سيرة

المشاكس يوسف شاهين...
منزل العائلة المجنونة ()15 -2
19

٢٠

شويكار...
موسيقار
ِّ
األجيال يلحن
أغنية لبطلة «أنا
وهو وسموه»
()15 -2

فيفي عبده تكشف أسرار
«مملكة الغجر» :منطقة لم يجرؤ
أحد على دخولها
17

18

● بعد رصد خطط إيرانية لمهاجمة عسكريين أميركيين
● واشنطن قد تراجع عالقتها مع الدول المعادية إلسرائيل

حاملة الطائرات «إبراهام لينكولن» قبالة إسبانيا قبل أسابيع (إي بي أيه)

ترامب يرفع «الجمارك» على الصين إلى %25

بكين :فريق مفاوضين إلى واشنطن ...ونسعى لفهم الوضع
أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب
أن الرسوم الجمركية المقررة بنسبة %10
الـتــي كــانــت تدفعها الصين على بضائع
بقيمة  200مليار دوالر سترتفع إلى %25
ً
ً
اعـتـبــارا مــن الجمعة المقبل ،موضحا أن
المحادثات حــول صفقة تجارية تمضي
ببطء شديد.

وكتب ترامب ،في «تويتر» ،أن «الصين
ً
كانت تدفع رسوما للواليات المتحدة مدة
 10أشهر بنسبة  %25على  50مليار دوالر
ً
من سلع التكنولوجيا المتقدمة ،ورسوما
بنسبة  %10عـلــى  200مـلـيــار دوالر من
السلع األخرى .وهذه المدفوعات مسؤولة
ً
جزئيا عن نتائجنا االقتصادية الكبيرة،

اقتصاد

مزاج
برامج رمضان...
مقالب ولقاءات
فنية

قوة أميركية «ضاربة» إلى المنطقة
في أقوى تصعيد ذي طبيعة عسكرية منذ أشهر طويلة ،أرسلت
واشنطن إلى منطقة الشرق األوسط حاملة طائرات وقاذفات ،في
خطوة قالت إنها رسالة ال لبس فيها إلى طهران ،في حين كشف
مسؤول أميركي أن الواليات المتحدة رصدت استعدادات إيرانية
لشن اعتداء على عسكريين أميركيين.
وقال مستشار األمن القومي األميركي جون بولتون إن إرسال
الحاملة «يو إس إس إبراهام لينكولن» ،ومجموعة القاذفات ،إلى
منطقة القيادة المركزية األميركية بالشرق األوسط ،جاء استجابة
«لعدد من المؤشرات والتحذيرات المقلقة والمتصاعدة» ،وهدفه
«توجيه رسالة واضحة للنظام اإليراني بأن أي هجوم على مصالح
الواليات المتحدة أو مصالح حلفائنا سيقابل بقوة ال هوادة فيها».
وذكــر مسؤول عسكري أميركي ،طلب عــدم ذكــر اسمه ،أن قرار
واشـنـطــن ،إرس ــال الـقــوة الـضــاربــة ،جــاء بسبب وج ــود «مــؤشــرات
واضـحــة» على تخطيط إيــران والتنظيمات التابعة لها 02

على طلب اللجنة ،حيث تضمنت عـبــارة تنص
على أنه « ...بشأن رغبة لجنة الشؤون التشريعية
والـقــانــونـيــة فــي مجلس األم ــة اسـتـطــاع وجهة
نظر المجلس األعلى للقضاء ،»...إال أن التقرير
النهائي والنص األخير للقانون لم يأخذ برأي
ذلك المجلس األعلى.
ً
آراء «األعلى للقضاء» لها خصوصيتها ،أوال:
ً
بوصفه سلطة ثالثة مستقلة ،وثانيا :ألن 02

اإلمساك 3:24
اإلفطار 6:28

وسـتــرتـفــع نسبة الـ ـ  %10إل ــى  %25يــوم
الجمعة».
وأض ــاف« :م ــازال مــا قيمته  325مليار
دوالر من البضائع اإلضافية التي ترسلها
ال ـص ـيــن إل ـي ـنــا غ ـيــر خــاض ـعــة لـلـضــريـبــة،
ولكن سيتم فرض ضريبة عليها في وقت
ً
قــريــب ،بمعدل  ،»%25مــؤكــدا أنه 02

١٧

10
 %3.9نمو الحسابات
النشيطة في البورصة
من يناير الماضي

ةديرجلا

•
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األمير يتبادل اتصاالت التهنئة برمضان مع قادة الدول العربية
خادم الحرمين :نتمنى للكويت الرفعة واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه
أجرى صاحب السمو أمير البالد
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ،ات ـصــاال
هاتفيا بخادم الحرمين الشريفين
الـمـلــك سـلـمــان ب ــن عـبــدالـعــزيــز آل
سـ ـع ــود م ـل ــك ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة

السعودية عبر خالله سموه عن
خــالــص تهانيه وأط ـيــب تمنياته
بـمـنــاسـبــة ح ـل ــول ش ـهــر رم ـضــان
المبارك ،سائال سموه المولى عز
وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل

سموه عزى الملك سلمان وبوتين
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ،ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة
العربية السعودية عبر فيها سـمــوه عــن خالص
تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن
الله تعالى األميرة حصة بنت سعود بن عبدالله
آل سعود ،سائال سموه المولى تعالى أن يتغمدها
بواسع رحمته ،ويسكنها فسيح جناته ،وأن يلهم
األسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث صاحب السمو ببرقية تعزية إلى رئيس
روسيا االتحادية فالديمير بوتين ،عبر فيها سموه
عــن خــالــص تـعــازيــه وصـ ــادق مــواســاتــه بضحايا
الطائرة الروسية التي اشتعلت بها النيران مما أدى
إلى هبوطها اضطراريا في مطار موسكو ،راجيا
سموه لضحايا هذا الحادث األليم الرحمة.
وبعث سمو ولــي العهد الشيخ نــواف األحمد،
ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك
ببرقيات تعزية مماثلة.

على البلدين والشعبين الشقيقين،
وعلى األمتين العربية واإلسالمية
بوافر الخير واليمن والبركات ،وأن
يتقبل صـيــام الجميع ،وأن يديم
هذا التواصل األخوي بين البلدين
الشقيقين ،وأن يــديــم عـلــى خــادم
الحرمين الشريفين موفور الصحة
والعافية.
وش ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــر خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادم ال ـ ـحـ ــرم ـ ـيـ ــن
الشريفين سموه على هذه البادرة
الكريمة التي تجسد عمق أواصر
العالقات بين البلدين والشعبين
الشقيقين ،مبادال سموه التهاني
بهذه المناسبة المباركة ،متمنيا
اسـتـمــرار ه ــذا الـتــواصــل االخ ــوي،
مبتهال الى الباري تعالى أن ينعم
على سموه دوام الصحة والعافية
ويحقق للكويت كل ما تتطلع إليه
مــن رفـعــة ورق ــي وازده ـ ــار فــي ظل
القيادة الحكيمة لسموه.

كما تلقى سموه ،اتصاال هاتفيا
مــن الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي عبر خــالــه عــن خالص
تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة
حلول شهر رمضان المبارك ،سائال
المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر
الفضيل على البلدين الشقيقين
والشعبين الكريمين وعلى األمتين
العربية واإلسالمية بوافر الخير
واليمن والبركات ،وأن يتقبل صيام
ال ـج ـم ـيــع ،وأن ي ــدي ــم ع ـلــى سـمــوه
موفور الصحة والعافية.
وت ـ ـل ـ ـقـ ــى س ـ ـ ـمـ ـ ــوه ،اتـ ـ ـص ـ ــاالت
هــاتـفـيــة مــن مـلــك الـبـحــريــن حمد
بن عيسى آل خليفة ،وأمير قطر
الـشـيــخ تميم بــن حـمــد آل ثــانــي،
وملك األردن عبدالله الثاني بن
الحسين ،ورئيس العراق د .برهم
صــالــح ،ورئ ـيــس دول ــة فلسطين
مـحـمــود ع ـبــاس ،ورئ ـيــس وزراء

البحرين األمير خليفة بن سلمان
آل خـلـيـفــة ،وول ــي عـهــد أبــوظـبــي
ن ــائ ــب الـ ـق ــائ ــد األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـق ــوات
المسلحة بدولة اإلمارات العربية
المتحدة الشيخ محمد بــن زايــد
آل ن ـه ـيــان ،وأم ـي ــر مـنـطـقــة تـبــوك
فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل
سعود ،عبروا خاللها عن خالص
ت ـه ــان ـي ـه ــم ،وأط ـ ـيـ ــب ت ـم ـن ـيــات ـهــم
بـمـنــاسـبــة ح ـلــول ش ـهــر رم ـضــان
الـ ـمـ ـب ــارك ،ســائ ـل ـيــن ال ـم ــول ــى عــز
وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل
على األمتين العربية واإلسالمية
بــوافــر الخير واليمن والـبــركــات،
وأن يتقبل صـيــام الـجـمـيــع ،وأن
يديم على سموه موفور الصحة
والعافية.
وشـ ـك ــره ــم سـ ـم ــوه ع ـل ــى ه ــذه
البادرة الكريمة التي تجسد عمق
العالقات ،مبادال معهم التهاني

بهذه المناسبة العطرة ،ومتمنيا
استمرار هــذا التواصل األخــوي،
مبتهال إلى الباري تعالى أن ينعم

عليهم ب ــدوام الصحة والعافية،
ويحقق لهم كل ما تتطلع إليه من
رفعة ورقي وازدهار.

ولي العهد يتبادل التهاني مع قادة دول الخليج
أجرى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد،
ات ـص ــاال هــات ـف ـيــا ب ـخ ــادم ال ـحــرم ـيــن الـشــريـفـيــن
ا ل ـم ـلــك س ـل ـمــان ب ــن ع ـبــدا ل ـعــز يــز آل س ـعــود ملك
المملكة العربية السعودية عبر فيه سموه عن
خالص التهاني وأ صــدق التبريكات بمناسبة
حـلــول شـهــر رم ـضــان ال ـم ـبــارك ،ســائــا الـمــولــى
العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة
عليه بموفور الصحة والعافية و طــول العمر،
و عـلــى البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد
مــن الـخـيــر وال ـي ـمــن وال ـب ــرك ــات ،وع ـلــى األمـتـيــن
العربية واإلسالمية قاطبة بالمزيد من الرخاء
واالزدهار.
وشكر خادم الحرمين الشريفين سمو ولي
العهد على هــذه ا لـبــادرة الكريمة التي تجسد
عمق العالقات بين البلدين الشقيقين ،مبادال
س ـم ــوه ال ـت ـه ــان ــي ب ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،ومـتـمـنـيــا

استمرار هذا التواصل االخوي ،وأن يعيد هذه
المناسبة الكريمة على سـمــوه و عـلــى الكويت
وشـعـبـهــا الـشـقـيــق بـمــزيــد مــن الـتـقــدم والــرفـعــة
ت ـحــت ظ ــل ال ـق ـيــادة الــرش ـيــدة ل ـصــاحــب الـسـمــو
ذخ ــرا لـلـبــاد وقــائــدا لـلـعـمــل اإلن ـســانــي ،وعـلــى
األمـتـيــن الـعــربـيــة واإلســامـيــة جـمـعــاء بالخير
واليمن والبركات.
وتلقى سموه ،اتصاال هاتفيا من أمير قطر
س ـمــو ال ـش ـيــخ ت ـم ـيــم ب ــن ح ـمــد آل ث ــان ــي ،وذل ــك
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ،سائال
ال ـمــولــى عــز وج ــل أن يـنـعــم عـلــى س ـمــوه ب ــدوام
الـصـحــة والـعــافـيــة ،وأن يـحـقــق لـلـكــويــت كــل ما
تـتـطـلــع إل ـيــه مــن رف ـعــة وت ـقــدم فــي ظــل الـقـيــادة
الـحـكـيـمــة لـصــاحــب ال ـسـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد ذخ ــرا
للبالد وقائدا للعمل اإلنساني.
وأجرى سموه ،اتصاال هاتفيا بملك البحرين

النائب األول يعود إلى البالد

المبارك يتلقى تهنئة من نظيره
البحريني بالشهر الفضيل
تلقى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر
الـمـبــارك اتـصــاال هاتفيا مــن رئيس وزراء مملكة
الـبـحــريــن الـشـقـيـقــة األم ـيــر خليفة بــن سـلـمــان آل
خليفة أع ــرب خــالــه عــن خــالــص تهانيه بحلول
شـهــر رم ـضــان ال ـم ـبــارك وبــالــغ أمـنـيــاتــه أن يديم
المولى العافية والصحة عليه وأن يعيد الشهر
على األمتين العربية واإلسالمية بالخير والبركات.

وشكر المبارك خليفة على المشاعر األخوية
الصادقة داعيا المولى القدير أن يمن على مملكة
البحرين الشقيقة ملكا و حـكــو مــة وشعبا بوافر
الخير واالزده ــار في ظل القيادة الرشيدة للملك
حمد بــن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
الشقيقة وعلى األمتين العربية واإلسالمية باألمن
والسالم.

حمد بن عيسى آل خليفة ،ورئيس وزراء مملكة
ا لـبـحــر يــن األ مـيــر خليفة بــن سـلـمــان آل خليفة،
عبر فيه عن خالص التهاني وأصدق التبريكات
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ،سائلين
المولى العلي القدير أن يعيد هــذه المناسبة
الكريمة عليه بموفور الصحة والعافية ،وعلى
البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من الخير
وال ـي ـم ــن والـ ـب ــرك ــات ،وع ـل ــى األم ـت ـي ــن ال ـعــرب ـيــة
واإلسالمية جمعاء وقد تحقق لها كل ما تتطلع
إليه من عزة ورفعة وازدهار.
كما تلقى سموه ،اتصاال هاتفيا من ولي عهد
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
بدولة اإلمارات العربية الفريق أول سمو الشيخ
محمد بــن زا يــد آل نـهـيــان ،عبر فيه سـمــوه عن
أط ـيــب الـتـهــانــي والـتـبــريـكــات بـمـنــاسـبــة حـلــول
شـهــر رم ـضــان ال ـم ـبــارك ،ســائــا الـمــولــى العلي

ا لـقــد يــر أن يـنـعــم عـلــى سـمــوه بـمــو فــور الصحة
وال ـعــاف ـيــة ،وع ـلــى ال ـكــويــت وشـعـبـهــا بــالـمــزيــد
مــن الـتـقــدم واالزده ــار ،وعـلــى األمـتـيــن العربية
واإلسالمية بالخير والنماء.
وت ـل ـقــى سـ ـم ــوه ،اتـ ـص ــاال هــات ـف ـيــا مـ ــن أم ـيــر
منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية فهد
بن سلطان بن عبدالعزيز ،عبر فيه سموه عن
أط ـيــب الـتـهــانــي والـتـبــريـكــات بـمـنــاسـبــة حـلــول
ش ـهــر رم ـض ــان ال ـم ـب ــارك ،مـبـتـهــا إل ــى ال ـب ــاري
عــز و ج ــل أن يـنـعــم عـلــى س ـمــوه ب ــدوام الصحة
وا ل ـعــا ف ـيــة ،وأن يـحـقــق لـلـكــو يــت كــل مــا تتطلع
إليه من رفعة وتقدم في ظل القيادة الحكيمة
لصاحب السمو أمير البالد ذخرا للبالد وقائدا
للعمل االنساني.

عــاد ا لـنــا ئــب األول لرئيس
مجلس الوزراء ووزير الدفاع
الشيخ ناصر الصباح والوفد
المرافق له ،مساء امس االول
ً
الى البالد ،قادما من المملكة
المتحدة وجمهورية فرنسا،
بعد زيارته الرسمية للبلدين
الصديقين.
وكان في استقباله لحظة
وصوله رئيس األركان العامة

جابر المبارك

للجيش الفريق الركن محمد
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـضـ ـ ــر ،ون ـ ـ ــائ ـ ـ ــب رئ ـ ـيـ ــس
األرك ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـل ـج ـي ــش
ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق ال ـ ـ ــرك ـ ـ ــن عـ ـب ــدالـ ـل ــه
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواف ،وع ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن كـ ـب ــار
الضباط القادة في الجيش.

ناصر الصباح

«كفو» :لدينا  3آالف مشترك ونسعى لتنمية الكفاءات الشبابية

المشروع يهدف إلى تسليط الضوء على إبداعات الشباب وتنسيق فرص التعاون
يعد مشروع كفاءات الكويت لفرص
مـسـتـقـبـلـيــة (كـ ـف ــو) ال ـت ــاب ــع ل ـل ــدي ــوان
األم ـ ـيـ ــري ال ـم ـن ـصــة ال ــوط ـن ـي ــة األولـ ــى
للكفاءات الشبابية الكويتية ،إذ يعمل
على تسهيل عملية البحث والتواصل

بينها وتطوير قدراتها وتعزيز دورها
في تنمية المجتمع.
ويستهدف المشروع الذي يعد أحد
أهم إنجازات المشروع الوطني للشباب
(الـكــويــت تسمع) ال ــذي عقد فــي 2013

وأشرف عليه الديوان األميري تحقيقا
للتوجيهات األميرية السامية إنشاء
قنوات لتسليط الضوء على الكفاءات
الشبابية وتمكين فرص التعاون فيما
بينهم بما في ذلك نقل المعرفة التي

خلق صالت تعاون وتحسين المهارات
قال الدكتور والمخترع الكويتي أحمد نبيل وهو أحد
المسجلين في "كفو" لـ"كونا" إن المشروع يساعد ويمكن
الـشـبــاب الكويتيين بطريقة حديثة وجــديــدة مــن خالل
تواصل الكفاءات بالتالي خلق صالت تعاون فيما بينهم
في المشاريع سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو
في المجاالت التطوعية.
وأف ــاد نبيل بأنه عبر "كـفــو" تعرف مــن خــال الوسط
الـطـبــي ال ــذي ينتمي إلـيــه عـلــى الـعــديــد مــن األط ـبــاء مما

جعلهم يتعاونون في عدة فعاليات وأنشطة في مجال
الصحة وغيره من المجاالت.
أم ــا سـلـمــى الـمـطـيــري وه ــي م ــن بـيــن الـمـسـجـلـيــن في
المشروع فقالت إنها تعرفت من خالل "كفو" على كفاءات
مختلفة مكنتها من تطوير ذاتها وتحسين مهاراتها.
واضــافــت أن أهــم مــا يميز "كـفــو" هــو قــاعــدة البيانات
المليئة بالكفاءات والتي بإمكانها التواصل معهم وتلقي
المعونة والمشورة منهم.

اإلهمال الحكومي النيابي...
القضاء هو جهة الحكم والفصل في الدعاوى والقضايا المترتبة
على القانون ،مما يضع مذكرته في مقدمة اآلراء الواجب األخذ
ً
بها ،أو النظر إليها بجدية أكثر ،بعيدا عن أي حسابات سياسية
تتطلب استعجال التصويت لتحقيق إ نـجــازات «شكلية» تكون
ً
عرضة للبطالن الدستوري ،وثالثا فإن ثالثة من عناصره أعضاء
فــي المحكمة الــدسـتــوريــة ،ورئـيــس «األعـلــى للقضاء» هــو رئيس
تلك المحكمة.
ما جاء في حيثيات حكم «الدستورية» وتسبيب إلغاء القانون،
ً
يحمل جانبا شبه متطابق مع الرأي الذي تضمنته مذكرة «األعلى
للقضاء» ،فضم مقترح «تعارض المصالح» إلى قانون «نزاهة» من
شأنه تفسير الكثير من الغموض الوارد فيه ،وتحديد المعنيين به
ً
بصورة أوضح .لقد رسم «األعلى للقضاء» مسارا لالقتراح النيابي
دون محاولة التدخل في التشريع ،من باب فصل السلطات ،ولكن
النتيجة جاءت بخالف ذلك ،مما أدى إلى سقوط القانون.
ال ـلــذان يتحمالن مسؤولية سـقــوط «ت ـعــارض المصالح» هما
السلطتان التشريعية والتنفيذية ،النواب والوزراء على حد سواء،
ً
ألنهم جميعا أعضاء في مجلس األمة ،فهاجس تحقيق أي إنجاز
ً
تشريعي إلرضاء الشارع العام سيطر كثيرا على سلوكهم ،حتى
ً
ً
باتت المراجعة الدستورية والقانونية أمرا ثانويا ال قيمة له ،عالوة
على ذلــك فــإن استعجال التصويت على القوانين في مداولتين
َ
بجلسة واحدة دون إعطاء العامة فرصة االطالع وإبداء الرأي خلق
ً
ثغرات دستورية عديدة في المنظومة التشريعية ،فضال عن غياب
المراجعة الحقيقية لتسلسل القوانين وتكاملها ،حتى باتت هناك
قوانين تناقض أخرى ،مما تسبب في إرباك القضاء والقضاة.

تسهم فــي تحقيق األه ــداف التنموية
للدولة.
ويعمل (كـفــو) بالتعاون مــع وزارة
ال ــدول ــة ل ـشــؤون ال ـش ـبــاب عـلــى توفير
قاعدة بيانات متميزة من الكفاءات في
مختلف المهن والوظائف األكاديمية
وال ـم ـج ــاالت اإلب ــداع ـي ــة وف ـقــا للموقع
اإللكتروني الرسمي للمشروع.

 3آالف مشترك
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،قـ ـ ــالـ ـ ــت الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــرة
التنفيذية لـمـشــروع (ك ـفــو) الــدكـتــورة
فــاطـمــة ال ـمــوســوي لـ ـ "ك ــون ــا" ام ــس إن
المشروع الذي انطلق في سنته األولى
التجريبية عام  2016يستهدف تعزيز
التعاون وتبادل الخبرات الشبابية في
شتى المجاالت.
وأوض ـحــت الـمــوســوي أن الملتقى
األول ل ـل ـم ـش ــروع ون ـس ـخ ـت ــه األول ـ ــى

العتيبي :لم أعتذر...

جلسة االستجواب،وأي خبر ُينشر عكس ذلك هو افتراء وبهتان».
ً
وأمام نفي العتيبي ،عاد العدساني ليؤكد مجددا أن «النائب الذي
ً
ً
تحدث مـعــارضــا لالستجواب (قــاصــدا خالد العتيبي) جــاء وقــال لنا
ً
بالحرف الواحد :اسمحوا لي ما أقصدكم» ،مبينا أن هذا كان «بشهادة
أحد المستجوبين ،وأغلبية من كان على المنصة».
وأضاف« :العتيبي يدرك أن كالمه شخصاني ،وبعيد عن المحاور»،
ً
ً
ً
ْ
«تكسب بعيدا عنا ،وفي حال تكرارها سيكون الرد قاسيا».
مخاطبا إياه:
ً
من جانبهم ،واستباقا لجلسة التصويت على طرح الثقة المقررة
ً
غــدا ،واصــل المستجوبون (العدساني والنائبان محمد الــدالل وعادل
الدمخي) التصعيد السياسي ضد الجبري ،حيث قال النائب الدمخي إن
الوزير «لم يرد على سؤالنا باستبعاد اتحادي مزارعي األبقار ومنتجي
األلبان من مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة ،كما لم يرد على شبهات
التنفيع وتوظيف غير المستحقين ،والتالعب بعقد التحصين وشبهة
تنفيع ألقارب الوزير».
وأضاف الدمخي أن جريدة «الجريدة» أوردت تجاوزات «الزراعة» في
عقد التحصين ،وإصرار الهيئة على التمسك بشركة حديثة العهد تقدمت
بثالث عرض لألسعار رغم رفض رئيس الهيئة وجهات رقابية هذا التالعب،
ً
مطالبا بإحالة الملف إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)05 .

قوة أميركية «ضاربة»...
لمهاجمة عسكريين أمـيــركـيـيــن ،فــي وق ــت ق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة
األميركي مايك بومبيو إن بالده الحظت تصرفات تصعيدية من
اإليرانيين.

إحدى فعاليات مشروع «كفو»
رسـمـيــا كــانــت ع ــام  2017أم ــا نسخته
الثانية فكانت عــام  2018مضيفة أن
المشروع الــذي تركز نسخته الحالية
الثالثة  2019على رؤية (كويت جديدة
 )2035يعمل على خلق منصة تواصل
إلكترونية تسهم في اكتساب المزيد
من المعارف والخبرات واالستفادة من
قاعدة البيانات التي تزخر بالكفاءات
الوطنية.
وأفادت بأن المشروع الذي يستهدف
الـفـئــة الـعـمــريــة مــا بـيــن  18و 34عاما
يقبل التسجيل من  13عاما فما فوق
وم ــن شـتــى الـجـنـسـيــات إذ يـمـكــن ألي

ش ـخــص يـحـمــل رق ـمــا مــدن ـيــا كــويـتـيــا
التسجيل في الموقع.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن إجـ ـم ــال ــي ع ــدد
الـمـسـجـلـيــن ف ــي ال ـم ـشــروع حـتــى اآلن
يبلغ نـحــو ثــاثــة آالف مـشـتــرك الفتة
إلى تنظيم جلسات وحلقات نقاشية
ل ـم ـع ــرف ــة مـ ــا ي ـه ــم الـ ـشـ ـب ــاب وم ــاه ـي ــة
احتياجاتهم ومن ثم التركيز عليها.
وذك ـ ـ ــرت الـ ـم ــوس ــوي أن ال ـم ـش ــروع
ي ـم ـت ـلــك ق ــاع ــدة ب ـي ــان ــات م ـت ـم ـيــزة مــن
الكفاءات في مختلف المهن والوظائف
األكــاديـمـيــة والـمـجــاالت اإلبــداع ـيــة ،إذ
يـمـكــن االن ـض ـمــام ل ـهــذه ال ـك ـفــاءات عن

ولفتت وكالة أسوشيتد برس إلى أن إرسال قاذفات إلى المنطقة
ً
ُيعد مــؤشــرا إلــى أن «البنتاغون» بصدد نشر قــوة جوية ،تنطلق
من األرض ،في الشرق األوسط ،وربما في شبه الجزيرة العربية.
وكشفت مصادر إيرانية رفيعة ،لـ «الجريدة» ،أن طهران أعلنت
ً
ً
قبل أيام استنفارا عاما في صفوف قواتها المسلحة ،مشيرة إلى أن
ً
ذلك يأتي بعد أن رصدت ُّ
السلطات اإليرانية مخططا لالعتداء على
سفن أميركية وخليجية من جانب عناصر من منظمة «مجاهدي
خلق» اإليرانية المعارضة ،وتسليم أنفسهم إلى القوات األميركية
على أســاس أنهم أعضاء في الحرس الثوري ،بهدف التسبب في
حرب بالمنطقة.
في سياق آخر ،أعلن مسؤول أميركي أن الواليات المتحدة ستعيد
النظر في عالقاتها مع دول معادية إلسرائيل ،في ترجمة لتوجه
إدارة الرئيس دونــالــد ترامب للمساواة بين مـعــاداة الصهيونية
ومعاداة السامية.
وق ــال المبعوث الـخــاص ل ــوزارة الخارجية األميركية لشؤون
مراقبة ومكافحة معاداة السامية إالن كار ،أمس األول أثناء زيارة
إلسرائيل ،إن «الواليات المتحدة مستعدة لمراجعة عالقاتها مع أي
دولة ،وبالتأكيد فإن مناهضة السامية من جانب دولة نقيم معها
ً
ً
ً
عالقات يعتبر أمرا يثير قلقا عميقا».
وأضاف كار« :سأثير األمر في لقاءات ثنائية أجريها حول العالم،
وسنجري بشأنه حوارات صريحة ومخلصة خلف أبواب مغلقة».
(عواصم  -وكاالت)

ترامب يرفع «الجمارك»...
«لــم يكن للرسوم المدفوعة لـلــواليــات المتحدة تأثير يذكر على

طريق التسجيل وتعبئة السيرة الذاتية
في الموقع.
وقالت إن مجتمعات مشروع (كفو)
تـشـمــل تـسـعــة ق ـط ــاع ــات ه ــي الـصـحــة
وال ـع ـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا والــريــاضــة
واإلنساني واإلعالم والثقافة والفنون
ورواد األعـ ـم ــال وال ـت ـع ـل ـيــم وال ـب ـي ـئــة،
وتستهدف جميعها ر بــط المهتمين
بأي من المجاالت بحسب االهتمامات
على أن يتم التعارف فيما بينهم في
الفعالية من خالل حضورهم.

تكلفة المنتجات ،ومعظمها تتحمله الصين ،وتستمر محادثات
االت ـفــاق الـتـجــاري مــع بكين ،ولـكــن بـبــطء شــديــد ،حيث يحاولون
إعادة التفاوض ...كال!».
وب ـع ــد ت ـه ــدي ــدات ت ــرام ــب ،ارت ـف ـع ــت أسـ ـع ــار ال ــذه ــب ،م ـمــا دفــع
المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة ،وعزز األصول اآلمنة وزاد
القلق باألسواق.
من ناحيتها ،أعلنت بكين أن فريق مفاوضين تجاريين صينيين
ال يزال يعتزم التوجه إلى واشنطن إلجراء مفاوضات رغم تهديد
ترامب بزيادة الرسوم الجمركية في وقت الحق هذا األسبوع.
وأغ ـل ـقــت ب ــورص ــة شـنـغـهــاي ع ـلــى ان ـخ ـفــاض بـنـسـبــة ،%5.58
وتراجعت شنغن ،البورصة الثانية فــي الـبــاد  ،%7.38فــي وقت
اتجه اليوان الصيني ألكبر نزول له في عشرة أشهر بالتزامن مع
ً
ً
تهديدات ترامب ،وقفزت العمالت التي تعد مــاذا آمنا مثل الين
وسط عزوف عن المخاطرة.
وفتحت األسهم األوروبية على هبوط حاد أمس ،وقاد االتجاه
ً
النزولي المؤشران داكس األلماني ،األكثر تأثرا بالصين ومخاوف
الحرب التجارية ،و«كــاك» الفرنسي ،بانخفاضهما  %1.7و%1.8
على الترتيب.
ً
وفقد المؤشر ستوكس  600لألسهم األوروبية  ،%1.2مسجال
أكبر هبوط في ستة أسابيع ،في وقت انخفضت بورصتا إيطاليا
وإسـبــانـيــا أكـثــر مــن  ،%1وأغـلـقــت األس ــواق فــي بريطانيا بسبب
عطلة مصرفية.
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محليات
الخراز :اعتماد زيادة مكافآت اللجان الطبية في «اإلعاقة»
جار على إقرارها في ميزانية 2020/ 2019
أكد لــ ةديرجلا أن العمل ٍ

الجارالله والسفير
الفلسطيني
يبحثان العالقات

•

جورج عاطف

قال الخراز ًإن «هيئة اإلعاقة
تعكف حاليا على عمل دراسة
جدية يتسنى من خاللها
األجهزة التعويضية،
توفير ً
وخصوصا الكراسي المتحركة
بأقل فترة انتظار ممكنة».

كـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون
االجـتـمــاعـيــة سـعــد ال ـخ ــراز عن
«موافقة مجلس الخدمة المدنية
على زيادة مكافآت العاملين في
اللجان الطبية الخاصة بالهيئة
الـعــامــة لـشــؤون ذوي اإلعــاقــة»،
ً
مـشـيــرا إل ــى أن «ذل ــك سيترتب
عليه زيادة المواعيد وتقليص
فـ ـت ــرات االنـ ـتـ ـظ ــار ،م ـمــا يسهل
عـ ـل ــى ذوي اإلع ـ ــاق ـ ــة وي ـخ ـفــف
معاناتهم».
وق ــال ال ـخ ــراز ،لـ ـ «ال ـجــريــدة»:
«ارتـ ـ ــأي ـ ـ ـنـ ـ ــا زي ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـمـ ـك ــاف ــآت
الممنوحة للعاملين باللجان،
ً
بـ ــدال م ــن زي ـ ــادة أع ــداده ــا ،مما
سـ ـ ـ ــوف يـ ـت ــرت ــب عـ ـلـ ـي ــه زيـ ـ ـ ــادة
س ــاع ــات عـمـلـهــا ،واسـتـقـبــالـهــا
ً
أع ـ ـ ـ ــدادا أكـ ـب ــر م ــن ال ـم ـعــاق ـيــن»،
ً
ً
جار حاليا
مشيرا إلى أن «العمل ٍ
على إقــرار الــزيــادة في ميزانية
السنة المالية الحالية (2019
 )2020/عـ ـق ــب م ــوا فـ ـق ــة لـجـنــة
ً
الميزانيات بمجلس األمة» ،آمال
أن «تقر ويبدأ العمل بها عقب
انقضاء شهر رمضان».

الكراسي المتحركة
وب ـيــن الـ ـخ ــراز ،ع ـلــى هــامــش

اعتماد األعمال الممتازة
بـ «الكهرباء» بعد عيد الفطر
●

سيد القصاص

ذك ــرت م ـصــادر «ال ـك ـهــربــاء» أن أع ـمــال التقييم السنوية
مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك ،مبينة أن اعتماد
األعمال الممتازة سيكون بعد عيد الفطر المبارك.
مــن جــانــب آخ ــر ،كشف مـصــدر مطلع فــي «الـكـهــربــاء» عن
ان ـج ــاز الـ ـ ــوزارة لـتـقـيـيـمــات م ــا ي ـفــوق  10آالف مــوظــف من
أصل  20ألفا ،متوقعا ان تنتهي من انجاز جميع تقييمات
موظفيها في األسبوع األخير من شهر رمضان واعتمادها
بعد عيد الفطر.
وقال المصدر ،ان إدارة الشؤون اإلدارية نجحت بعد زيادة
عدد فرقها المختصة بعملية إدخال درجات تقييم موظفي
الوزارة في إدخال بيانات  5500موظف مقارنة بالفترة األولى
التي بدأت مع بداية ادخال الوزارة بيانات تقييمات موظفيها
قبل زيادة عدد الفرق ،مبينا انه خالل تلك الفترة التي امتدت
أكثر من شهر لم يتم ادخال بيانات سوى  4500موظف.
وأرج ــع المصدر تأخر عملية ادخ ــال البيانات إلــى بطء
النظام الجديد بعض الشيء ،مؤكدا حرص العاملين على
ادخال بيانات تقييم الموظفين بشكل دقيق حتى ال يترتب
عليها مشاكل فيما بعد.

الخراز والسفير األميركي والعوضي واألنصاري مع أبطال الكويت
رع ــاي ـت ــه ح ـفــل ال ـه ـي ـئــة لـتـكــريــم
أبطال منتخب الكويت لإلعاقات
الــذه ـن ـيــة «نـ ـ ــادي ال ـط ـم ــوح» أن
ً
«الهيئة تعكف حاليا على عمل
دراسة جدية يتسنى من خاللها
ت ــوف ـي ــر األج ـ ـهـ ــزة ال ـت ـعــوي ـضــة،
ً
وخصوصا الكراسي المتحركة
ب ــأق ــل فـ ـت ــرة انـ ـتـ ـظ ــار م ـم ـك ـنــة»،
ً
م ـ ــؤك ـ ــدا أنـ ـ ــه «لـ ـ ــن يـ ـت ــوان ــى فــي
اتـ ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ــراءات ك ــاف ــة الـتــي
تضمن تقديم أفضل الخدمات
لهذه الفئة العزيزة على قلوب
الجميع».
وف ــي كـلـمــة لــه خ ــال الـحـفــل،
عـ ـ ّـبـ ــر ال ـ ـ ـخـ ـ ــراز ع ـ ــن «سـ ـع ــادت ــه

وأوض ــح ال ـخــراز أن «الهيئة
حــرصــت بــالـتـعــاون مــع أعضاء

اجـ ـتـ ـم ــع نـ ــائـ ــب وزي ـ ــر
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة خـ ـ ــالـ ـ ــد
ال ـ ـجـ ــارال ـ ـلـ ــه ،أمـ ـ ـ ــس ،مــع
س ـف ـي ــر دول ـ ـ ــة فـلـسـطـيــن
ال ـش ـق ـي ـقــة لـ ــدى ال ـكــويــت
رامي طهبوب ،وتم خالل
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء بـ ـح ــث ع ـ ـ ــدد مــن
أوجه العالقات الثنائية
بين البلدين ،إضافة إلى
ت ـطــورات األوضـ ــاع على
ال ـس ــاح ـت ـي ــن اإلق ـل ـي ـم ـيــة
والدولية.
حـضــر الـلـقــاء مساعد
وزيــر الخارجية لشؤون
مـ ـكـ ـت ــب ن ـ ــائ ـ ــب ال ـ ــوزي ـ ــر
السفير أيهم العمر.

إصدار  891هوية لمندوبي  31جمعية خيرية مشاركة في «تبرعات رمضان»
قالت الهاجري إن حملة
التي أطلقتها وزارة
الغارمين ً
الشؤون أخيرا ،بالتعاون
مع جمعية تكافل السجناء،
تهدف إلى سداد المديونيات
المالية للغارمين المحبوسين
بالسجون.

جورج عاطف

افتتحت الهيئة العامة للقوى العاملة ديوانية شهرية للبعثات
الدبلوماسية ،تهدف من خاللها إلى التباحث حول القضايا كافة
المتعلقة بسوق العمل والعمالة ،واطالعهم على المستجدات حول
التشريعات واألنظمة المعمول بها في البالد.
وقال نائب مدير الهيئة لشؤون حماية القوى العاملة ،عبدالله
المطوطح« :تمت مناقشة الكثير من األمور المتعلقة بشؤون العمالة
الوافدة وحقوقها وواجباتها» .ولفت إلى أنه «سيتم عقد الديوانية
بصفة دورية ،لزيادة التعاون مع البعثات الدبلوماسية العاملة في
الكويت ،لتحقيق الهدف المرجو من اللقاءات ،بما يعود بالنفع على
العمال وأصحاب العمل».
حضر ا لـلـقــاء ممثلو البعثات الدبلوماسية التالية :الفلبين،
كمبوديا ،الهند ،مصر ،فلسطين ،بريطانيا ،أرمينيا ،كازاخستان،
الو ،تركيا ،الواليات المتحدة ،سيرالنكا ،الصين ،ألمانيا ،كوريا
الجنوبية ،بوتان ،غانا ،فيتنام ،إندونيسيا وإثيوبيا.

تعديل القانون

خالد الجارالله

«الشؤون» :سحب هويات جامعي التبرعات لدى أكثر من جهة

«القوى العاملة» تبحث مع البعثات
الدبلوماسية شؤون عمالتها
●

لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة ف ـ ــي حـ ـف ــل ت ـك ــري ــم
ك ــوكـ ـب ــة م ـ ــن أب ـ ـط ـ ــال م ـن ـت ـخــب
الـ ـك ــوي ــت لـ ــإعـ ــاقـ ــات الــذه ـن ـيــة
«نادي الطموح الرياضي» الذين
ً
رفعوا اسم الكويت عاليا خالل
مشاركتهم في البطولة العالمية
الخامسة عشرة لألولمبياد التي
أقيمت في دولة اإلمارات العربية
ً
المتحدة» ،مهنئا الفائزين نظير
ه ــذا اإلن ـج ــاز ال ــذي يـسـجــل في
تاريخ الكويت الرياضي ،ويعد
محل تقدير من الجميع.
وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن «ا ل ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــو يـ ـ ـ ـ ــت،
وب ـ ـتـ ــوج ـ ـي ـ ـهـ ــات مـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة
ال ـح ـك ـي ـمــة ل ـس ـمــو أم ـي ــر ال ـب ــاد

ال ـش ـيــخ ص ـبــاح األح ـم ــد ،تــولــي
جـ ـمـ ـي ــع فـ ـ ـئ ـ ــات ذوي اإلع ـ ــاق ـ ــة
ً
ً
ً
اهتماما بالغا باعتبارهم جزءا
ال يتجزأ من نسيج المجتمع»،
ً
الفتا إلى أن «سموه حرص على
تــوج ـيــه ال ـم ـســؤول ـيــن ع ــن هــذه
الـفـئــة ب ـض ــرورة تــوفـيــر جميع
متطلباتهم بما يحقق دمجهم
وان ـ ـخـ ــراط ـ ـهـ ــم ف ـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ــع
ً
مراعاة ألبعاد اإلعاقة اجتماعيا
ً
ً
ً
ونفسيا وصحيا وإنسانيا».
ولفت إلى أن «الهيئة المعنية
بــرعــايــة وتــأه ـيــل ودمـ ــج فـئــات
ذوي اإلعاقة تولي ُجل اهتمامها
ب ـه ــذه ال ـف ـئ ــات ،وت ـح ــرص على

الـتـطــويــر الـمـسـتـمــر لـلـخــدمــات
الـ ـمـ ـق ــدم ــة لـ ـه ــم ،وم ـي ـك ـن ــة تـلــك
ال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات لـ ـسـ ـه ــول ــة ان ـ ـجـ ــاز
ال ـم ـع ــام ــات وت ــوف ـي ــر الـ ـك ــوادر
الفنية العاملة على خدمتهم،
كـ ـ ـم ـ ــا ت ـ ـ ـحـ ـ ــرص عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـق ــدي ــم
الخدمات التعليمية المتطورة
لذوي اإلعاقة وتوفر ميزانيات
ضخمة تقدر بماليين الدنانير
ً
سنويا».

مجلس األمة على تعديل قانون
ذوي االحتياحات الخاصة ،بما
يضمن حقوقهم كــا مـلــة ،حيث
ً
نـبــذل ج ـهــودا مضنية لتفعيل
القانون ،وإلزام الجهات المعنية
ك ــاف ــة بـتـطـبـيـقــه ل ـض ـم ــان ع ــدم
انتهاك حقوق المعاقين».
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت م ــدي ــرة
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـ ـش ــؤون ذوي
اإلع ــاق ــة د .شـفـيـقــة ال ـعــوضــي:
«نـلـتـقــي ال ـي ــوم (أم ـ ــس) لتكريم
أبنائنا من ذوي اإلعاقة الذين
شاركوا في األولمبياد المساند
الذي أقيم في أبوظبي ،وحققوا
نـ ـت ــائ ــج م ـ ـم ـ ـتـ ــازة ت ـم ـث ـل ــت فــي
 22م ـي ــدال ـي ــة ذه ـب ـي ــة وف ـض ـيــة
وبـ ــرونـ ــزيـ ــة» ،م ــؤك ــدة أن «ه ــذا
ً
ً
يعد إن ـجــازا كـبـيــرا مــن أبنائنا
المعاقين».
وعـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوض ـ ـ ــي ع ــن
«س ـ ـعـ ــادت ـ ـهـ ــا ب ـت ـح ـق ـي ــق ذوي
اإلعــاقــة مـثــل ه ــذه اإلن ـج ــازات»،
مشيرة إلى أن «الهيئة تركز على
قضية الدمج ،وتفخر بأبنائها
وتهنئهم بهذا اإلنجاز وننتظر
منهم المزيد».

●

علمت «ال ـجــريــدة» أن وزارة الـشــؤون
االجتماعية ،متمثلة في إدارة الجمعيات
ال ـخ ـيــريــة والـ ـمـ ـب ــرات ،س ـح ـبــت هــويــات
الـمـنــدوبـيــن الـمـشــاركـيــن ف ــي الـمـشــروع
ال ـس ــادس عـشــر لـجـمــع الـتـبــرعــات خــال
شهر رمضان ،والمسجلين في أكثر من
جمعية خيرية.
ووفـ ـ ـق ـ ــا ل ـ ـم ـ ـصـ ــادر «ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون» ف ــإن
م ـ ـسـ ــؤو لـ ــي اإلدارة ا كـ ـتـ ـشـ ـف ــوا و ج ـ ــود
مندوبين صادر لهم أكثر من هوية جمع
تبرعات تابعة ألكثر من جمعية خيرية،
بـلـغــت  4ه ــوي ــات ألح ــد الـمـنــدوبـيــن ،ما
حدا بها إلى اتخاذ قرار سحب الهويات
الـصــادرة للمشاركين فــي الجمع باسم
أكثر من جمعية خيرية .وبينت المصادر،
أن اإلدارة أصــدرت  891هوية لمندوبي
 31ج ـهــة خ ـيــريــة م ـشــاركــة ف ــي م ـشــروع

الئحة ّ
«الدية»

وفـ ــي م ــوض ــوع آخ ـ ــر ،ك ـش ـفــت وكـيـلــة
وزارة الشؤون االجتماعة باالنابة هناء
الـهــاجــري ،عــن تنسيق ربــاعــي يتم بين
ال ـ ــوزارة والــداخـلـيــة وال ـع ــدل واألوقـ ــاف،
لوضع الئحة لجمع التبرعات لصالح
قضايا الثأر ّ
(الدية) ،مؤكدة أن هذا يأتي
مــن منطلق حــرص الـ ــوزارة على القيام
بدورها المنوط ،في الرقابة واإلشــراف
على العمل الخيري ،وتنظيم أي عملية
جمع تبرعات تتم في البالد.

 5مخالفات
وك ـش ـف ــت مـ ــديـ ــرة إدارة ال ـج ـم ـع ـيــات
الخيرية والمبرات هدى الراشد أن فرق
متابعة العمل الخيري رصــدت ،في أول
أيــام شهر مضان الـمـبــارك 5 ،مخالفات
بسيطة ،تتمثل في وجود أكشاك لجمع
التبرعات ،باإلضافة إلى نشر  4إعالنات
دون الحصول على موافقة.

أكثر من  12ألف موظف دخلوا العمل الحكومي في سنة
«الخدمة المدنية» 358110 :عدد العاملين حتى أبريل 2019
●

عبدالله المطوطح

جورج عاطف

التبرعات ،عقب مخاطبة وزارة الداخلية
واس ـت ـخ ــراج ص ـحــف ال ـحــالــة الـجـنــائـيــة
خاصتهم ،مشددة على ضرورة أن يلتزم
المندوبون بحمل الهويات وإبرازها فور
طلبها من فرق العمل المكلفة بالتفتيش
والمتابعة من الوزارة.

وقالت الهاجري ،في تصريح صحافي،
إن ثمة ضــوابــط واشـتــراطــات وضعتها
الـ ــوزارة لجمع تـبــرعــات الـ ّـديــة ،منها أن
تكون تحت مظلة جهة خيرية مشهرة
ومعتمدة ،وعـقــب مــوافـقــة الـ ــوزارة ،وأال
ً
يكون الجمع في عهدة أشخاص ،فضال
ع ــن مـنــع أش ـك ــال ال ـج ـمــع ال ـن ـقــدي كــافــة،
وااللتزام فقط بالوسائل المعتمدة لدى
الوزارة ،منها الجمع عبر استخدام خدمة
الـ «كي .نت» أو الرابط االلكتروني الخاص
بــال ـج ـهــة ال ـخ ـي ــري ــة ،وأن ي ـك ــون الـجـمــع
بالمقار الرئيسة للجمعيات والمبرات.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـخـ ــص حـ ـمـ ـل ــة الـ ـغ ــارمـ ـي ــن
ً
ال ـت ــي أطـلـقـتـهــا الـ ـ ـ ــوزارة أخ ـ ـيـ ــرا ،ذك ــرت
الـهــاجــري ،أن الحملة أطلقت بالتعاون
مع جمعية تكافل السجناء ،وتهدف إلى
س ــداد الـمــديــونـيــات الـمــالـيــة للغارمين
المحبوسين بالسجون ،مشيرة إلى أنه
فيما يخص سقف التبرعات أو العدد

ال ـم ـس ـت ـه ــدف م ــن ال ـح ـم ـل ــة ،س ـ ــوف يـتــم
الـتـنـسـيــق بـشــأنـهــا م ــن جـمـعـيــة تـكــافــل،
موضحة أن الحملة انطلقت خالل الشهر
الفضيل ،وفق ضوابط مسبقة بالتنسيق
مع الجمعية التكافل ووزارة الداخلية.
وحول جديد ضوابط مشروع رمضان،
ذك ــرت أن الـ ــوزارة شكلت  6ف ــرق لرصد
وإزالة مخالفات جمع التبرعات الخاصة
بـ  31جهة خيرية خالل شهر رمضان.

محمد جاسم

أصــدر مركز نظم المعلومات
ف ـ ــي ديـ ـ ـ ـ ــوان ال ـ ـخـ ــدمـ ــة ال ـم ــدن ـي ــة
احصائيته الربع السنوية االولى
لعام  2019للعاملين في الجهاز
الحكومي حتى أبريل الماضي.
وك ـش ـف ــت االحـ ـص ــائـ ـي ــة ،ال ـتــي
حصلت «ال ـجــريــدة» على نسخة
منها ،ان هناك اكثر مــن  12الف
م ــوظ ــف ومــوظ ـفــة دخ ـل ــوا ســوق
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــي بـ ـي ــن 2018
و ،2019م ـض ـي ـفــة أن إ ج ـم ــا ل ــي
العاملين فــي الجهاز الحكومي
 ،358110وبـ ـل ــغ عـ ـ ــدد ال ــذك ــور

ال ـع ــام ـل ـي ــن خـ ـ ــال الـ ــربـ ــع االول
 149236بنسبة  ،%41.67بينما
وصـ ــل ع ــد االنـ ـ ــاث الـ ــى 201682
بنسبة .%58.33
ول ـف ـت ــت ال ـ ــى ان ال ـمــواط ـن ـيــن
العاملين فــي الجهاز الحكومي
 275641مواطن ومواطنة بنسبة
 ،%75.55وبزيادة عن الربع االول
للعام الماضي ( 11466مواطنا
ومواطنة) ،وبلغ عدد الخليجيين
 4516م ــوظ ـف ــا وم ــوظـ ـف ــة ،وأم ــا
الموظفون من الجنسيات العربية
ف ـعــددهــم  ،47306والـجـنـسـيــات
األجنبية  30647بنسبة .%21.77
وبينت أن وزارة التربية هي

من اكبر الوزارات الي تحتوي على
اكثر عدد من الموظفين المدنيين،
بـ ـحـ ـي ــث بـ ـل ــغ ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــون بـ ـه ــا
116833مــوظـفــا وموظفة ،يليها
وزارة الصحة  63208موظفين
وموظفات ،ويليها وزارة الكهرباء
والـمــاء ب ـ  ،21852ومــن ثــم وزارة
االوق ـ ـ ــاف وال ـ ـشـ ــؤون االســام ـيــة
 20728موظفا وموظفة ،وباقي
الوزارات االخرى.
وبــال ـن ـس ـبــة ل ـم ـج ــاالت الـعـمــل
الرئيسية وأنواع الوظائف ،ذكرت
االحصائية ان وظائف التدريس
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم وال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــب ت ــأت ــي
بــالــدرجــة االول ــى  82775موظف

وموظفة ،ومن ثم وظائف الدعم
االداري  .55099ويليها وظائف
الـ ـخ ــدم ــات ال ـط ـب ـي ــة وال ـص ـح ـيــة
ب ـ ـ  ،50420وب ـع ــده ــا ال ــوظ ــائ ــف
الـهـنــدسـيــة ب ـ ـ  ،42995وبـعــدهــا
الــوظــائــف المالية واالقتصادية
وال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ب ـ ـ ـ  ،23524وأق ـ ــل
الوظائف هي الوظائف البحرية
بـ 565موظفا وموظفة.
وأوضحت المؤهالت الدراسية
للعاملين فــي الجهاز الحكومي
ب ـ ــأن ال ـح ــاص ـل ـي ــن ع ـل ــى ش ـه ــادة
ال ــدك ـت ــوراه  ،5710والـحــاصـلـيــن
على مؤهل الماجسيتر ،11876
وعدد الجامعيين  ،164192بينما

الحاصلون على دبـلــوم ،54188
والحاصلون على مؤهل الثانوية
ومــا في مستواه  ،66606وهناك
 15540أق ــل م ــن اب ـت ــدائ ــي ،منهم
 8272مواطنا ومواطنة.
كما أشــارت إلى خبرات ومدة
خ ــدم ــة ال ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي ال ـج ـه ــاز
الحكومي ،بحيث بلغ من تجاوزت
ً
خبرته او خدمته  30عاما 11056
مــوظ ـفــا وم ــوظ ـف ــة ،م ـن ـهــم 8296
ً
مواطنا.
وبينت االحـصــائـيــة ان اعــداد
الموظفين المندرجين تحت بند
االستعانة بالخدمات بلغ عددهم
 ،6504منهم  4مواطنين.

«التربية» 200 :ألف طالب يدشنون اختبارات نهاية العام اليوم

ً
ُ
من الصف الخامس إلى الحادي عشر ...و 37ألفا في الـ  12يختبرون  19الجاري
●

فهد الرمضان

ينطلق ق ـطــار اخ ـت ـب ــارات نـهــايــة ال ـع ــام ال ــدراس ــي
 2019/2018صباح الـيــوم ،وذلــك بانتظام نحو 200
ألف طالب وطالبة في الصفوف من الخامس ابتدائي
إلى الحادي عشر الثانوي.
وفــي هــذا السياق ،أكــدت مـصــادر تربوية مطلعة
لـ«الجريدة» أن ال ــوزارة قامت خــال الفترة الماضية
بكل االستعدادات لضمان انسيابية االختبارات ،وتم
إعداد اوراق االختبارات وفق االعداد المطلوبة ،بحسب
االحصائيات الرسمية الصادرة من اقسام التخطيط
فــي الـمـنــاطــق التعليمية الـســت والتعليم الـخــاص،
موضحة أن كل األمور «اللوجستية» من سيارات نقل
ومراقبين ومالحظين تم تجهيزها ،بحيث تتم آلية
نقل االختبارات كما هو معتاد ،بالتنسيق مع وزارة

الداخلية .وأضافت المصادر أن اإلدارات الهندسية
التابعة لقطاع المنشآت التربوية قامت خالل الفترة
الماضية بــاألعـمــال الــازمــة لضمان ســامــة اجهزة
الـتـكـيـيــف ف ــي ل ـجــان االخ ـت ـب ــارات ،اس ـت ـع ــدادا لفترة
االختبارات ،الفتة إلى أنه من المتوقع أن تسير االمور
وفق الخطة الموضوعة دون أية معوقات.
وفــي سياق متصل ،أصــدر وكيل قطاع التعليم
ال ـع ــام بــالـتـكـلـيــف فـهــد الـغـيــص ن ـشــرة عــامــة حــول
مواعيد بــدء العمل للجان التصحيح فــي كنترول
االخـتـبــارات المركزي بالقسمين العلمي واالدب ــي،
ومن المقرر أن تبدأ الفترة االولى من الساعة التاسعة
والنصف صباحا حتى الثانية بعد الظهر ،في حين
تبدأ الفترة الثانية من التاسعة مساء حتى الثانية
عشرة صباحا.
إلى ذلك ،أعلنت «التربية» ،في بيان رسمي أمس،

االن ـت ـهــاء مــن اسـتـكـمــال كــل االس ـت ـع ــدادات المتعلقة
بامتحانات الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي
.2019-2018
وأفادت الوزارة بأن صباح اليوم سيشهد تدشين
اخ ـت ـب ــارات ال ـص ــف ال ـخــامــس االبـ ـت ــدائ ــي ،وص ـفــوف
ال ـســادس والـســابــع والـثــامــن بالمرحلة المتوسطة،
باإلضافة الى الصف العاشر والحادي عشر بالمرحلة
الثانوية ،في حين ستنطلق اختبارات الصف الثاني
عشر يوم األحد الموافق  19مايو.
وأوضحت أن عدد طلبة الثانوية العامة المتوقع
تقدمهم المتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام
في التعليم العام والتعليم الخاص والتربية الخاصة
والتعليم الديني يبلغ  114302طالب وطــالـبــة ،في
الصفوف العاشر والحادي عشر ،باإلضافة الى الثاني
عشر بقسميه العلمي واألدبي.

وأش ــارت إلــى أن عــدد طلبة العاشر يبلغ 41203
ً
طالبا وطالبة ،والحادي عشر القسم األدبــي 14552
ً
ً
طــالـبــا وطــالـبــة ،وف ــي الـقـســم العلمي  20163طالبا
وطــالـبــة ،أمــا عــدد طلبة الـصــف الـثــانــي عشر القسم
ً
األدبي فيبلغ  15095طالبا وطالبة ،وفي القسم العلمي
ً
يبلغ  22049طالبا وطالبة ،بينما بلغ عــدد الطلبة
المتوقع تقدمهم لالمتحانات مــن المعهد الديني
ً
 1240طالبا وطالبة.
ّ
وبينت الوزارة أن انتهاء اختبارات الصف الخامس
وصفوف المرحلة المتوسطة ستكون في يوم الثالثاء
 14مايو ،على أن تمتد اختبارات العاشر والحادي
عشر إلــى يــوم الخميس  16مايو ،في حين ستكون
مواعيد اختبارات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي
واألدبـ ــي خ ــال الـفـتــرة مــن ي ــوم األح ــد  19مــايــو إلــى
الخميس  30مايو لعام .2019

إيقاف األندية المسائية
أصـ ــدر الــوك ـيــل الـمـســاعــد
للتنمية التربوية واألنشطة
ومدير عام األندية المدرسية
المسائية فيصل المقصيد
ً
قــرارا بشأن اإليقاف المؤقت
لـلـعـمــل ب ــاألن ــدي ــة الـمـســائـيــة
(بنين  +بنات) للعام الدراسي
 ،2019/2018إذ سيتم إيقاف
ال ـع ـمــل ب ــاألن ــدي ــة الـمـســائـيــة
واألنـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــة الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـصـ ـي ــة
ل ـل ـب ـن ـي ــن والـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــات إيـ ـق ــاف ــا
مؤقتا ،استعدادا الختبارات
نهاية العام الدراسي الحالي
.2019/2018

فيصل المقصيد

٤
محليات
أستاذ موسيقى في «المعهد العالي» فوق «القانون»
ةديرجلا

•
العدد  / 4111الثالثاء  7مايو 2019م  2 /رمضان 1440هـ

local@aljarida●com

منقطع عن العمل منذ  2سبتمبر الماضي ومرتبه ُي َ
صرف بانتظام
ع ـل ـمــت «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» أن وزيـ ــر
التعليم العالي د .حامد العازمي
شكل لجنة للتحقيق فيما ورد
إلـيــه مــن المعهد العالي للفنون
ال ـمــوس ـي ـق ـيــة ب ـش ــأن ت ـغ ـيــب أحــد
أعضاء هيئة التدريس عن عمله
المعهد منذ  2سبتمبر ،2018
في
ّ
ح ـي ـن ـمــا وقـ ـ ــع إق ـ ـ ــرار ع ــودت ــه مــن
اإلجازة الصيفية.
أ س ـتــاذ الموسيقى لــم يتسلم
جــدولــه ال ــدراس ــي للفصل األول،
مـمــا اض ـطــر الـقـســم الـعـلـمــي إلــى
تكليف زمالء له للقيام بتدريس
ال ـم ـق ــررات ال ـتــي سـجـلــت باسمه
ض ـ ـمـ ــن الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدول ال ـ ـتـ ــدري ـ ـسـ ــي،
ب ـعــد أن ي ـئــس ال ـم ـس ــؤول ــون من
التواصل معه بكل الوسائل ،بل
إنــه لــم يحضر منذ ذلــك التاريخ
أي اجـتـمــاع للقسم ،رغ ــم إرس ــال
الدعوات إليه مثل باقي زمالئه.
جهة عمل األسـتــاذ الجامعي،
أرسـ ـ ـل ـ ــت ع ـ ـ ــدة كـ ـت ــب إل ـ ـ ــى م ــدي ــر
ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي وزارة
التعليم العالي لإلبالغ عن تغيبه
وال ـم ـط ــال ـب ــة ب ــاتـ ـخ ــاذ إجـ ـ ـ ــراءات

ق ــان ــون ـي ــة ض ـ ـ ــده ،ورغ ـ ـ ــم إج ــاب ــة
ج ـه ــة ع ـم ـلــه ع ــن اس ـت ـي ـضــاحــات
الوزارة بشأن التغيب وتزويدها
بــالــوثــائــق الــرسـمـيــة ال ـتــي تؤكد
ت ـغ ـي ـبــه وانـ ـقـ ـط ــاع ــه الـ ـ ـت ـ ــام ،ف ــإن
م ـســؤولــي «الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي» لم
يتخذوا أي إجراء بحقه ،مما دفع
إدارة الـمـعـهــد إل ــى رف ــع شـكــوى
إلى الوزير.
ومع هذا الوضع الغريب وغير
المبرر من انقطاع األستاذ وتركه
مقرراته وعــدم اتخاذ الــوزارة أي
إج ـ ــراء ضـ ــده ،م ــع ص ــرف مــرتـبــه
ً
كامال خــال فترة االنقطاع التي
ً
بلغت فصلين دراسيين أي عاما
ً
ً
ً
دراس ـي ــا كــامــا ،ك ــان منطقيا أن
ت ـثــار أس ـئ ـلــة ع ــدي ــدة م ــن زمــائــه
فــي الـقـســم ،بــل الـمـعـهــد كـلــه ،عن
س ــر ح ـمــايــة ه ــذا ال ـع ـضــو وع ــدم
محاسبته بينما تستدعي الوزارة
الملتزمين بالحضور والتدريس
من األساتذة للتحقيق معهم إذا
ً
غابوا يوما أو يومين!
بـ ــدورهـ ــا ،ت ـط ــرح «الـ ـج ــري ــدة»
تـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاؤالت زمـ ـ ـ ـ ـ ــاء «األس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ

حامد العازمي

الـمـنـقـطــع» عـلــى لـجـنــة التحقيق
التي شكلها الــوزيــر ،متمنية أن
ً
ً
تتخذ هــذه اللجنة ق ــرارا صائبا
يـ ـنـ ـص ــف الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـل ـم ـي ــة
الـمـتـضــررة مــن تـجــاهــل األسـتــاذ
وي ـضــع األمـ ــور فــي نـصــابـهــا من
دون ح ـمــايــة أحـ ــد ع ـلــى حـســاب
ً
األم ـ ـ ـ ــوال الـ ـع ــام ــة ،ع ـل ـم ــا أن فــي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة مـ ـ ــن هـ ـ ــم ع ـ ـلـ ــى ع ــاق ــة
باألستاذ المشكو بحقه ،وسبق

أن تستروا عليه ،وهو أمر يبعث
على القلق.
جـ ــديـ ــر ب ــال ــذك ــر أن األس ـ ـتـ ــاذ
الـ ـج ــامـ ـع ــي ال ـم ـت ـغ ـي ــب ك ـ ـ ــان قــد
تــولــى ع ـمــادة مـعـهــد الموسيقى
ف ـ ــي ف ـ ـتـ ــرة ه ـ ــي األص ـ ـع ـ ــب ع ـلــى

الـمــؤسـســة الـتـعـلـيـمـيــة وأع ـضــاء
الهيئة الـتــدريـسـيــة ،حـيــث نقلت
ً
ً
الصحف حينئذ صــورا وأخبارا
عن احتجاجاتهم وما لحق بهم
من أضــرار بسبب سوء معاملته
لهم ،وعلى هذا قام وزير التعليم

الـ ـع ــال ــي آنـ ـ ــذاك أحـ ـم ــد الـمـلـيـفــي
بتشكيل لجنة تحقيق مــن كلية
الحقوق بجامعة الكويت ،وعلى
أث ـ ــر ال ـت ـح ـق ـيــق ت ـم ــت إق ــال ــة ذل ــك
األس ـ ـت ـ ــاذ مـ ــن م ـن ـص ـب ــه كـعـمـيــد
للمعهد.

«الخيرية اإلسالمية» لدعم مسيرة العمل الخيري
أك ــد رئ ـي ــس الـهـيـئــة ال ـخ ـيــريــة اإلســام ـيــة
ال ـعــال ـم ـيــة ال ـم ـس ـت ـشــار ب ــال ــدي ــوان األم ـي ــري
د.عبدالله المعتوق ،ضــرورة أن يكون شهر
رمـضــان مــوســم انطالقة قــويــة لــدعــم مسيرة
العمل الخيري ،وتنمية م ــوارده ،واستثمار

«نماء» تهنئ القيادة
بحلول رمضان
تقدم رئيس مجلس إدارة نماء
ل ـل ــزك ــاة وال ـت ـن ـم ـيــة الـمـجـتـمـعـيــة
بجمعية اإلصـ ــاح االجـتـمــاعــي،
حسن الهنيدي ،بخالص التهنئة
إلــى صاحب السمو أمير البالد،
وسمو ولي العهد ،وسمو رئيس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وإلـ ـ ــى ج ـمــوع
الشعب الكويتي والمقيمين على
أرض ال ـكــويــت بـمـنــاسـبــة حـلــول
ً
شهر رمضان المبارك ،متمنيا أن
يعيد الله هذه األيام المباركة على
الكويت وأهلها بالخير والبركات.
وأوضح الهنيدي ،في تصريح
صحافي أمس ،أن «نماء» تسعى
لتنفيذ م ـشــروع إف ـطــار الـصــائــم
داخـ ـ ــل الـ ـك ــوي ــت ب ــالـ ـش ــراك ــة مــع
األم ــان ــة ال ـع ــام ــة ل ــأوق ــاف ،على
مـ ـح ــاور م ـت ـع ــددة؛ م ـن ـهــا تــوفـيــر
والئم إفطار الصائم في المناطق
األكثر احتياجا والتي يوجد فيها
ال ـع ـمــال وال ـج ــال ـي ــات اإلســام ـيــة
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،الف ـت ــا إلـ ــى ان قـيـمــة
الـمـســاهـمــة فــي ال ـم ـشــروع للفرد
ال ــواح ــد تـبـلــغ  30ديـ ـن ــارا لشهر
رمضان المبارك.

«شؤون الالجئين»
تكرم الخميس
كرم مكتب المفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
ف ــي ال ـكــويــت ام ــس االول االم ـيــن
العام للملتقى االعــامــي العربي
مــاضــي الخميس وذلــك لجهوده
فـ ـ ـ ــي دع ـ ـ ـ ـ ــم ق ـ ـض ـ ـيـ ــة الـ ــاج ـ ـئ ـ ـيـ ــن
وتضامنه مــع قضايا الالجئين
حول العالم.
وأشاد مدير مكتب المفوضية
في الكويت الدكتور سامر حدادين
في كلمة خالل حفل التكريم بدور
الملتقى اإلعالمي العربي في دعم
ق ـضــايــا الــاج ـئ ـيــن حـ ــول ال ـعــالــم
وذلك في طور التعاون القائم بين
المفوضية وهيئة الملتقى.
وقال حدادين إن التكريم يأتي
ليؤكد على الشراكة االستراتيجية
والـعــاقــة المتينة بين مفوضية
ال ــاج ـئ ـي ــن ف ــي ال ـك ــوي ــت وه ـي ـئــة
الملتقى اإلعــامــي العربي وذلــك
في سبيل خدمة قضايا اإلنسانية
المختلفة حول العالم.

األجـ ـ ــواء اإلي ـمــان ـيــة ل ـحــث الـمـحـسـنـيــن على
اإلنـ ـف ــاق وال ـع ـمــل ع ـلــى تـلـبـيــة االح ـت ـيــاجــات
األساسية للفقراء .وقال المعتوق ،في تصريح
ص ـحــافــي ،خ ــال ح ـفــل اس ـت ـق ـبــال المهنئين
ب ـح ـلــول ال ـش ـهــر ال ـف ـض ـيــل بـمـقــر ال ـه ـي ـئــة ،إن

العمل الخيري مــن أعظم األعـمــال الصالحة
ف ــي هـ ــذا ال ـش ـهــر ال ـف ـض ـيــل ،بــال ـن ـظــر الـ ــى ان
ً
ً
ايراداته التي تمثل رافدا أساسيا لدعم شرائح
المستضعفين من األيتام واالرامل والمرضى
والمنكوبين وطلبة العلم.

ةديرجلا

•
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ً
«اإلعالم» :طرح محالت «يوم البحار» بمزايدة قريبا
أكدت في ردها على سؤال برلماني أن افتتاح مقهى «أهل جبلة» العام الحالي
محيي عامر

كشفت وزارة اإلع ــام أن مقهى أهــل جبلة
سـيـتــم افـتـتــاحــه م ـجــددا ال ـعــام ال ـحــالــي ،بعد
توفير جميع المستلزمات الخاصة بــه ،كما
سـيـتــم ط ــرح م ـح ــات ق ــري ــة ي ــوم ال ـب ـحــار في
مزايدة علنية ،مع األخذ بعين االعتبار الطابع
التراثي والعائلي للقرية.
وقالت وزارة اإلعالم ،في ردها على سؤال
للنائب أسامة الشاهين ،حصلت «الجريدة»
عـلــى نسخة مـنــه ،ح ــول سـبــب إزال ــة األلـعــاب
الترفيهية التراثية في العام الماضي ،والتي
كانت متاحة لألطفال في قرية «يوم البحار»،
ومتى ستتم إعادتها ،انه «نظرا لتهالك األلعاب
ال ـم ــوج ــودة ســابـقــا وعـ ــدم تـطـبـيــق الـصـيــانــة
الالزمة لها من قبل المستثمر ،والتي تسبب
ض ــررا لمرتاديها مــن األط ـفــال ،وع ــدم وجــود
اشتراطات األمن والسالمة في استخدام هذه
األلعاب ،والتي قد تسبب اإلصابات الخطيرة
المتعددة لالطفال والعمال معا».
وأضافت« :وعليه فقد ارتــأت الــوزارة إزالة

هذه االلعاب ،وطرح مزايدة جديدة بمواصفات
واش ـت ــراط ــات أك ـثــر أم ـنــا ومــواك ـبــة للتطوير
الـحــديــث فــي تـلــك االل ـعــاب ،ويـتــم حــالـيــا اخــذ
الموافقات الخاصة بطرح المزايدة من قبل
وزارة الـمــالـيــة ،وفــي حــال الـمــوافـقــة ستطرح
الـ ـم ــزاي ــدة وت ـع ـلــن ب ــال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة في
منتصف يونيو».
وح ــول سبب إغ ــاق مقهى أهــل جبلة في
الـعــام ال ـجــاري ،وال ــذي كــان منذ اكـثــر مــن 30
سنة يحتضن اآلباء وغيرهم من رواد القرية،
ذك ـ ــرت انـ ــه ت ــم ت ـس ـل ـيــم ال ـم ـق ـهــى رس ـم ـيــا مــن
وزارة الـشــؤون الــى وزارة اإلع ــام ،خاليا من
جميع محتوياته ،وعليه فقد تم عمل بعض
اإلصالحات والصيانة لحين اعتماد ميزانية
خــاصــة بتشغيل المقهى مــن جــديــد وتوفير
موظفين باإلشراف وعمال للمقهى ،وسيتم
عمل الــازم نحو توفير جميع المستلزمات
الخاصة بالمقهى حتى يتم االفتتاح مجددا
خالل العام الحالي».

الدمخي :غرس الفتنة بين النواب
مرفوض والجبري لم يرد على أسئلتنا
قال النائب عادل الدمخي «لقد
أكدنا في استجوابنا وزير االعالم
وزي ـ ــر ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون ال ـش ـبــاب
محمد الجبري أن هدفنا االصالح
والمصلحة الـعــامــة ،وقــد قدمنا
طلب طرح الثقة بالوزير لصفته
ال لشخصه ،وال يمكن طــرح امر
غير ذلك».
وأضاف الدمخي أن «محاوالت
غ ـ ـ ـ ــرس ال ـ ـف ـ ـت ـ ـنـ ــة ب ـ ـيـ ــن أع ـ ـضـ ــاء
مجلس األمة أمر مرفوض ،وفي
اس ـ ـت ـ ـجـ ــواب ال ـص ـب ـي ــح ح ــاول ــت
ال ـح ـك ــوم ــة ب ــأدواتـ ـه ــا ان تـقـســم
االس ـت ـج ــواب إل ــى ب ــدو وح ـضــر،
ووقفت ضد هذا االمر».
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى ان «الـ ـحـ ـي ــازات
الزراعية جريمة ،من خاللها تم
كسب الوالءات والتالعب باألمن
الغذائي للبلد ،وفي االستجواب
تطرقنا المــور لم يتم ذكرها من
قبل».
وأشـ ــاد الــدم ـخــي بـمــا نشرته
«ال ـج ــري ــدة» ،أم ــس ،تـحــت عـنــوان
«تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوزات وتـ ــاعـ ــب فـ ــي عـقــد
التحصين يثيران الريبة والشك»،

ً
مشيرا الى أن «الجريدة» أوردت
تجاوزات الهيئة العامة للزراعة
بعقد التحصين وإصرارها على
ال ـت ـم ـســك ب ـش ــرك ــة م ـع ـي ـنــة ث ــاث
مرات متتالية ،رغم رفض رئيس
الهيئة« ،وهذا تالعب أشرت إليه
في االستجواب».
وقال للوزير الجبري« :لو جاك
أم ــر م ــن ف ــوق ووزع ـ ــت الـ ـم ــزارع،
يــا اخــي طبق القانون وحاسب،
ل ـ ـيـ ــش م ـ ــا ت ـ ــم اسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــال هـ ــذه
ال ـم ــزارع االسـتـغــال الصحيح»،
م ـش ـي ــرا ال ـ ــى أن ـ ــه «ل ـ ــم ي ـج ــب عــن
س ــؤالـ ـن ــا ب ــاس ـت ـب ـع ــاد اتـ ـح ــادات
مـ ـ ـ ــزارعـ ـ ـ ــي األب ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــار وم ـن ـت ـج ــي
األلـبــان في مجلس ادارة الهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـ ـلـ ــزراعـ ــة ،فـ ـلـ ـم ــاذا يـتــم
ت ـقــديــم م ـصــالــح أش ـخ ــاص على
المصلحة العامة ،ولــم يــرد على
شبهات التنفيع وتوظيف غير
المستحقين ،والتالعب في عقد
التحصين وشبهة تنفيع أقارب
الوزير».
وأض ــاف الــدمـخــي« :لــم اقــل ان
صــاحــب شــركــة عـقــد التحصين

عادل الدمخي

يـكــون ابــن اخــت الــوزيــر ،بــل قلت
احد ابناء عمومته ،وأحد أقربائه،
وأنا اطلب احالة هذا الموضوع
الـ ــى ن ــزاه ــة ،ون ــري ــد م ــن ال ــوزي ــر
الجبري أن يبدأ بعملية االصالح،
بـعــد جلسة ط ــرح الـثـقــة ،ويجب
على ر ئـيــس الحكومة ان يراقب
اداء الوزير ويحاسبه اذا استمر
في الخطأ وعدم االصالح».

وحول سبب إغالق جميع المطاعم المتاحة
في القرية ،ومتى ستتم اعــادة فتحها ،وهل
ستتم مراعاة الطابع التراثي والعائلي فيها
وفي بقية المرافق؟ أوضحت انه تم تسليم الـ7
محالت التي كانت تشرف عليها إدارة المقاهي
الشعبية في وزارة الشؤون وفق قرار مجلس
الوزراء رقم  834المؤرخ .2018/5/27
ولـفـتــت ال ــى ان ـهــا تـسـلـمــت ه ــذه الـمـحــات
خالية ،وقد تم وضع الشروط المرجعية لطرح
مزايدة لها ،وتحديد نوعية المطاعم بشكل
جديد ،وجار حاليا اخذ الموافقات الخاصة
بطرح المزايدة الرسمية في منتصف الشهر
القادم ،مع األخذ بعين االعتبار الطابع التراثي
وال ـعــائ ـلــي فـيـهــا وف ــي بـقـيــة ال ـمــرافــق لتكون
صورة من الماضي الجميل.

الدالل يسأل العفاسي عن
البالغات المقدمة لـ «نزاهة»
وجــه النائب محمد ال ــدالل ســؤاال برلمانيا الــى وزيــر الـعــدل وزيــر
الدولة لشؤون مجلس األمة فهد العفاسي ،قال في مقدمته «تضطلع
الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بأدوار هامة كمكافحة الفساد
ودرء مخاطره وآثاره ومالحقة مرتكبيه وكذلك حماية أجهزة الدولة
من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة ومنع الوساطة
ً
والمحسوبية ،ونظرا لما أثير في مجلس األمة خالل السنوات القليلة
الماضية ومن خالل كذلك ما نوقش في مجلس الوزراء وكذلك ما تم
تداوله في وسائل االعالم بشأن التجاوزات والمخالفات والجرائم في
حق المال العام وأراضي الدولة في أدوار وأعمال وقرارات الهيئة العامة
للزراعة والثروة السمكية» .وعلى ضوء ما سبق طلب تزويده بالبالغات
والشكاوى التي تقدم بها مجلس الوزراء إلى الهيئة العامة لمكافحة
الفساد بشأن التجاوزات والمخالفات للقانون القائمة في الهيئة العامة
للزراعة والثروة السمكية منذ عام بداية عام  2015م وحتى تاريخه
مع ذكر اإلجراءات التي قامت بها الهيئة العامة لمكافحة الفساد في
التعامل مع تلك البالغات ،ونتائج تصرف الهيئة مع تلك البالغات
بالحفظ أو اإلحالة إلى النيابة مع إرفاق ذلك بالمستندات الدالة على
دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد في هذا الشأن.
وطلب تزويده بالبالغات والشكاوى التي تقدمت بها الهيئة العامة
للزراعة والثروة السمكية بصفة رسمية إلى الهيئة العامة لمكافحة
الفساد بشأن التجاوزات والمخالفات للقانون في الهيئة العامة للزراعة
والثروة السمكية منذ عام بداية عام  2015م وحتى تاريخه مع ذكر
اإلجراءات التي قامت بها الهيئة العامة لمكافحة الفساد في التعامل
مع تلك البالغات ونتائج تصرف الهيئة مع تلك البالغات بالحفظ أو
اإلحالة إلى النيابة مع إرفاق ذلك بالمستندات الدالة على دور الهيئة
العامة لمكافحة الفساد في هذا الشأن.
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برلمانيات

الجالل للتركيز على إقرار التشريعات المهمة
هنأ النائب طالل الجالل صاحب السمو أمير
الـبــاد الشيخ صباح األحـمــد وسمو ولــي عهده
األم ـي ــن والـ ـ ـ ــوزراء والـ ـن ــواب وال ـش ـعــب الـكــويـتــي
والمقيمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،
س ــائ ــا ال ـل ــه أن ي ـع ـيــده ع ـلــى ال ـكــويــت واألم ـت ـيــن
العربية واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.

وعلى صعيد عمل مجلس األمة ،تمنى الجالل
في تصريح له التركيز في المرحلة المقبلة على
اقرار التشريعات المهمة التي ينتظرها المواطن،
فيجب أن نركز جهودنا في ذلــك ،خاصة انــه لم
يتبق على نهاية دور االنعقاد اال القليل.

6

محليات

ةديرجلا
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الجالوي ورئيس جمارك أوزبكستان بحثا التعاون

ً
حصيلة مزاد «الجمارك»  95ألفا و 800دينار
●

محمد الشرهان

استقبل المدير الـعــام ل ــإدارة
الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـجـ ـم ــارك ،ال ـم ـس ـت ـشــار
جـ ـم ــال ال ـ ـج ـ ــاوي ،فـ ــي الـ ــديـ ــوان
العام للجمارك بمنطقة الشويخ،
رئيس لجنة الجمارك الحكومية
في أوزبكستان موراد عظيموف،
وسفير أوزبكستان لــدى الكويت
د .بهر ماجان أعاليوف.
وي ــأت ــي ال ـل ـق ــاء الـ ـ ــذي ح ـضــره
مسؤولون من الجمارك الكويتية
لـتـعــزيــز ال ـت ـعــاون الـجـمــركــي بين
ال ـب ـلــديــن ،وفـ ــي إط ـ ــار التحضير
لالجتماع األول للجنة الحكومية
الكويتية  -األوزبكستانية ،المقرر
عقدها الحقا في العاصمة طشقند.
وتطرق الوفد األوزبكستاني إلي
االمتيازات التجارية والتسهيالت
ال ـ ـج ـ ـمـ ــرك ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي شـ ـه ــدتـ ـه ــا

أوزبكستان في السنوات األخيرة،
ّ
وعبروا عن رغبتهم الصادقة في
تعزيز مجاالت التعاون مع جمارك
الكويت.
وخـلــص االجـتـمــاع إل ــى تأكيد
أهـ ـمـ ـي ــة زيـ ـ ـ ـ ــادة حـ ــركـ ــة الـ ـتـ ـب ــادل
الـتـجــاري بين الـبـلــديــن ،واقـتــراح
تـقــديــم م ـش ــروع اتـفــاقـيــة لتعزيز
التعاون المشترك.
وأكد الجالوي متانة العالقات
ال ـتــي تــربــط بـيــن ال ـب ـلــديــن ،الفـتــا
إلــى أهمية بحث مـجــاالت وسبل
التعاون الجمركي بين البلدين.
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،أع ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ــوف ـ ــد
األوزبكستاني عن خالص شكره
وتقديره للمستشار الجالوي على
حفاوة االستقبال وحسن التعاون
والتنسيق بـيــن الـجــانـبـيــن ،وفــي
ختام اللقاء جــرى تـبــادل الــدروع
التذكارية.

«البيئة» :حمالت تفتيش مستمرة
وتسجيل  5مخالفات على جسر جابر
أعلنت الهيئة العامة للبيئة انه تم تسجيل خمس مخالفات بيئية
منذ افتتاح جسر جابر في األول من مايو الـجــاري ،مؤكدة في هذا
الشأن استمرار حمالتها التفتيشية والتوعوية بقانون حماية البيئة.
وأضــافــت الهيئة فــي بـيــان ام ــس أن ه ــذه الـجـهــود تــأتــي فــي اطــار
حمالتها الـمـتــواصـلــة لتطبيق الـقــانــون البيئي بـمـشــاركــة الضباط
القضائيين التابعين للهيئة وبدعم من شرطة البيئة التابعة لوزارة
الداخلية.
ودعت المواطنين والمقيمين إلى االلتزام بتطبيق قانون البيئة إذ
يمنع رمي المخلفات بجميع أنواعها سواء على جانبي جسر الشيخ
جابر أو في المنطقة البحرية المحاذية له كما يحظر الصيد هناك وفي
الجزر المالصقة له لوقوعها في منطقة جون الكويت الحساسة بيئيا.
وأكـ ــدت أن ــه سـيـتــم تـطـبـيــق ال ـقــانــون عـلــى الـمـخــالـفـيــن وضبطهم
والتحقيق معهم وإحالتهم إلى النيابة مضيفة أنه تم منح الضبطية
القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للبيئة والجهات الحكومية
للتفتيش وضبط المخالفات البيئية.
وأفادت بأن القانون يتضمن بابا كامال للعقوبات على المخالفات
البيئية ،إذ تتراوح العقوبات ما بين غرامة من  50دينارا إلى مليون
دينار ،والحبس من  24ساعة حتى الحبس المؤبد ،واإلعدام في حالة
المخالفات ألحكام الـمــادة  25من القانون وهــي الخاصة بالنفايات
النووية إضافة إلى المسؤولية المدنية والتعويض.

في مجال آخر ،أعلن الجالوي
ت ـح ـق ـي ــق رقـ ـ ـ ــم ق ـ ـيـ ــاسـ ــي ب ـش ــأن
البضائع التي عرضت ،وبيعت
في المزاد العلني الذي أقيم نهاية
االسبوع الماضي بمقر بيت المال
في منطقة الصليبية ،مشيرا إلى
أن حصيلة المزاد األخير بلغت
 95أل ـفــا و 800ديـ ـن ــار ،وتعتبر
األع ـل ــي ب ـت ــاري ــخ ال ـج ـم ــارك منذ
إنشاء بيت المال.
وقـ ــال ال ـج ــاوي إن ال ـم ــزادات
ً
ً
ال ـســاب ـقــة ش ـه ــدت إقـ ـب ــاال الف ـت ــا،
ً
م ــرجـ ـح ــا أن ت ـش ـه ــد الـ ـ ـم ـ ــزادات
ً
ً
المقبلة إق ـبــاال مـتــزايــدا ،بعد أن
ات ـ ـخـ ــذت "ال ـ ـج ـ ـمـ ــارك" مـ ــن خ ــال
ال ـل ـج ـن ــة ال ـم ـخ ـت ـص ــة إج ـ ـ ـ ــراءات
جــديــدة تتعلق بمبدأ الشفافية
بـ ــاإلعـ ــان والـ ـبـ ـي ــع ،وهـ ــو يتيح
ال ـفــرصــة لـلــراغـبـيــن بــالـمـشــاركــة
والمزايدة على المواد المعروضة،

ً
مواطن طعن خليجيا داخل مخفر الوفرة
●

محمد الشرهان

أقــدم مواطن مساء أمــس األول على محاولة قتل
خليجي داخ ــل مخفر شــرطــة الــوفــرة ،وذل ــك بعد أن
س ــدد لــه ع ــدة طـعـنــات داخ ــل غــرفــة ضــابــط المخفر،
وأصيب الخليجي بجروح متفرقة نقل على أثرها
الى مستشفى العدان بحالة حرجة.
وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ "الجريدة"
أن م ـن ـفــذ ال ـنــوي ـص ـيــب ال ـ ـحـ ــدودي أح ـ ــال ال ـمــواطــن
والخليجي الى مخفر شرطة الوفرة ،بعد أن تشاجرا

داخــل المنفذ ،مشيرا الــى أن رجــال األمــن طلبوا من
المواطن والخليجي إحضار تقارير طبية ،بعد أن
ادعيا أنهما تبادال الضرب ،مشيرا الى أنهما ذهبا
وأحضرا التقارير ،إال أن المواطن عند عودته أحضر
معه سكينا كان يخفيها بجيبه ،وانهال بها ضربا
عـلــى الـخـلـيـجــي .وأضـ ــاف الـمـصــدر أن رج ــال األمــن
تمكنوا من السيطرة على المواطن وسحب السكين من
يده ،وطلب اإلسعاف للمواطن الخليجي الذي نقل الى
المستشفى مصابا بعدة طعنات ،واحتجزوا المواطن
وسجلوا قضية ضده برقم .2019 /31

المكراد تفقد مراكز اإلطفاء الجنوبية
تـفـقــد ال ـمــديــر ال ـع ــام لـ ــإدارة
ال ـعــامــة لــإط ـفــاء ال ـفــريــق خــالــد
الـ ـمـ ـك ــراد ،أمـ ـ ــس ،م ــراك ــز إط ـف ــاء
م ـي ـن ــاء ع ـب ــدال ـل ــه وأم ال ـه ـي ـمــان
والنويصيب والــوفــرة والـكــوت
الكائن بمدينة صباح األحمد،
وذلـ ـ ــك ل ـت ـه ـن ـئــة رجـ ـ ــال اإلطـ ـف ــاء
بمناسبة حـلــول شـهــر رمـضــان

الجالوي خالل استقباله عظيموف
وبما يعود بالنفع على المشتري
ويحقق أرباحا إضافية تصب في
خزينة الدولة.

«لجنة الجهراء» بحثت المشاكل البيئية
قــال عضو المجلس البلدي ،م .حمود العنزي ،إن لجنة الجهراء
ناقشت موضوع مكب النفايات في الجهراء والمشاكل البيئية التي
تعانيها الجهراء نتيجة لقرب المكب من المناطق السكانية ،وما سببه
ذلك من مخاطر صحية محتملة .وكشف العنزي ،في تصريح صحافي،
أن اللجنة اطلعت على خطاب وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة
الى محافظ الجهراء الذي أكد عدم وجود أي توسعة للمكب وتوجه
بلدية الكويت إلغالق مكب النفايات بالجهراء بعد موقع كبد للردم
الصحي .وأوضح أن قانون البيئة حدد مهلة  5سنوات إلغالق مكبات

النفايات واتباع سبل بيئية بديلة ،وهي المهلة التي تعتبر تحديا
كبيرا لطول ال ــدورة المستندية الــازمــة إلتمام المشاريع المطلوبة
البديلة لمكبات النفايات.
وبـ ّـيــن الـعـنــزي أن لجنة الـجـهــراء سـبــق لـهــا أن طلبت مــن الجهاز
التنفيذي إع ــداد تقرير حــول ال ـجــدول الــزمـنــي إلغ ــاق مكب نفايات
الجهراء وتأهيل أرض المكب بيئيا وتحويلها الى حديقة ،كما طلبت
من الجهاز التنفيذي تقديم تقرير حول المناطق البديلة لمكب الجهراء،
وستتابع الموضوع.

حملة لبلدية الفروانية ضبطت  35مخالفة
نفذت إدارة التدقيق ومتابعة خــدمــات البلدية
بفرع بلدية محافظة الفروانية حملة تفتيش على
المحال بالمحافظة للتأكد من التزامها بلوائح ونظم
البلدية ،وشملت الحملة الكشف على  90محال.
وق ــال مــديــر اإلدارة نــاصــر الــرشـيــدي إن الحملة
أسفرت عن تحرير  35مخالفة متنوعة تمثلت في
إقامة إعالن بدون ترخيص ،وإضافة إعالن آخر بدون

ترخيص ،وإقامة إعالن بترخيص منتهٍ  ،وعدم وضع
الترخيص في مكان بارز.
وشــدد الــرشـيــدي على أصـحــاب المحال للتقيد
باالشتراطات واللوائح التي تضمنتها الئحة المحال
واإلعــانــات ،مشيرا إلــى أن المفتشين والمفتشات
التابعين لإلدارة سيتصدون للتجاوزات والمخالفات
باتخاذهم اإلجراءات القانونية بحق المخالفين.

الـمـبــارك .ونـقــل الـفــريــق المكراد
ت ـح ـيــات وت ـهــانــي نــائــب رئـيــس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدول ــة
ل ـش ــؤون مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء أنــس
الصالح بمناسبة حلول الشهر
الفضيل.
واس ـت ـم ــع ال ـم ـك ــراد إلـ ــى عــدد
م ــن االق ـ ـتـ ــراحـ ــات ال ـم ـق ــدم ــة مــن

الضباط وضباط الصف ،والتي
من شأنها تطوير نظام العمل،
ووعـ ـ ـ ــد ب ـت ـق ــدي ـم ـه ــا ل ـ ـلـ ــدراسـ ــة،
وفــي المقابل حثهم على زيــادة
الجهد واليقظة عند التعامل مع
مختلف الحوادث ،ليكونوا العين
الساهرة التي تحمي المواطنين
والمقيمين من أي مخاطر.

الحمضان :البلدية مطالبة
بمكافحة «األغذية الفاسدة»
●

علي حسن

استغرب عضو المجلس البلدي
مـشـعــل ال ـح ـم ـضــان ع ــدم تـشــديــد
بلدية الكويت في حمالتها على
االسواق والمخازن التفتيش على
األغذية الفاسدة.
وق ــال الـحـمـضــان فــي تصريح
ل ـ "الـجــريــدة" إن األغــذيــة الفاسدة
ال ـت ــي ك ــان ــت ف ــي يـ ــوم م ــن األيـ ــام
الـشـغــل ال ـشــاغــل لـبـلــديــة الـكــويــت
عبر تصاريحها االعــامـيــة فقط
تالشت ،متسائال :هل تم تنظيف
البالد من تلك االغذية أم ان دورها
االعالمي انتهى؟
وطـ ــالـ ــب ال ـح ـم ـض ــان ال ـب ـلــديــة
بـتـشــديــد رقــاب ـت ـهــا ع ـلــى م ـخــازن
االغـ ــذيـ ــة وال ـم ـط ــاع ــم واالسـ ـ ـ ــواق
خاصة خــال شهر رمضان الذي
يزداد فيه االقبال على شراء المواد

مشعل الحمضان

ال ـغــذائ ـيــة ،م ـش ــددا عـلــى ض ــرورة
تكثيف تلك الحمالت.
وقال ان الحمالت التي تقوم بها
بلدية الكويت اليوم مقتصرة على
النظافة ،وعلى بعض االسواق فقط
ال غـيــر ،مـطــالـبــا ق ـي ــادات البلدية
بالنزول الى الشارع ومراقبه تلك
االسواق بأعينهم.

الذياب يعد بتطوير جمعية الشامية

الذياب بين ضيوفه خالل حفل العشاء

اقام عضو مجلس ادارة جمعية الشويخ والشامية التعاونية
صــالــح الــذيــاب حفل عـشــاء الهــالــي المنطقة امــس االول في
منطقة الشامية وذلك بمناسبة فوزه في انتخابات الجمعية
وقد حضر الحفل عدد من اهالي المنطقة واعضاء الجمعية.
وتـ ــم خـ ــال ال ـم ـنــاس ـبــة تـ ـ ــداول ش ـ ــؤون الـجـمـعـيــة وبـعــض
الـمـقـتــرحــات ال ـتــي ي ــرى االه ــال ــي وجـ ــوب تحقيقها م ــن قبل
الجمعية.
بدوره ،قدم الذياب الشكر الجزيل لالهالي المساهمين على
ً
اختياره قائال انه سيكون عند حسن ظنهم وبقدر المسؤولية
ً
التي اعطيت له ،مضيفا انه سيعمل مع اعضاء محلس االدارة
على زي ــادة المبيعات واالرب ــاح للجمعية وتطوير مرافقها
ً
وفروعها لتقديم االفضل فضال عن تخليص مخازن االغذية
والسلع في الشويخ.

جانب من المشاركين في حفل العشاء

ةديرجلا

•
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قصر العدل

«اإلشكاالت» فراغ يضر المحكومين في القضايا
الجزائية ويؤدي ً بهم ًإلى السجون!

مرافعة

تشريعات اإلجراءات لم تشهد تطورا منذ  60عاما بال استشكال أو التماس إعادة نظر

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

ً
امنحونا وقتا
للدفاع!

حسين العبدالله

المحكومين في هذه القضايا ،وال يتمكنون من إيقافها لعدم براءتهم من تلك التهم ال تسمح لهم بالمطالبة
تواجه عملية الحضور أمام المحاكم الجزائية جملة من
بالتعويض ،وهو االمر الذي يثير قضية إصدار
األخطاء اإلدارية التي تتسبب في عملية عدم إتمام إجراءات وجود قانون يسمح باالستشكال في القضايا الجزائية.
قوانين تحمي المظلومين من صدور احكام بحقهم ال
وبينما تتسبب تلك األحكام الغيابية في حبس العديد من
اإلعالنات لحضور الجلسات في القضايا الجزائية ،مما
يمكنهم ايقافها إال عن طريق االستشكال.
المحكومين المظلومين في القضايا الجزائية فإن أحكام
يتسبب في صدور أحكام قضائية غيابية بحبس المتهمين

المقترح التشريعي
يسمح لكل محكوم
بقضية جزائية أن
يوقف تنفيذ الحكم
ً
مؤقتا

يتسبب في حبس
المظلومين نتيجة
أخطاء في عملية
إعالن األحكام

المعارضة على
األحكام الغيابية ال
توقف تنفيذها ولو
كان اسم ًالمتهم كتب
فيها خطأ

م�������ن ج�����ه�����ت�����ه ،ي������ق������ول رئ����ي����س
ال���ل���ج���ن���ة ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ب��م��ج��ل��س
األم���ة ال��ن��ائ��ب خ��ال��د ال��ش��ط��ي ،ان
اإلشكال في األحكام الجزائية لم
يتم تنظيمه في قانون اإلجراءات
والمحاكمات الجزائية« ،وأعتقد
أن��ه آن األوان أن يتم كفالة هذا
ً
ا ل��ح��ق للمحكومين غ��ي��ا ب��ي��ا في
ق��ض��اي��ا ج���زائ���ي���ة وف����ق ض��واب��ط
معينة وبطريقة تحقق المقاصد
الموضوعية لإلشكال الجزائي،
ألن��ه ب��ات من األم��ور الضرورية،
ال سيما في ظل عدم وصول علم
للمتهم بموعد محاكمته ،مما
يحول دون تقديم دفاع عن نفسه،
مما يخل بموضوعية المحاكمة
العادلة».
وأضاف الشطي ،أن عدم وجود
حق اإلشكال في األحكام الجزائية
«ال���غ���ي���اب���ي���ة» ي��ع��ت��ب��ر إخ���ل���اال ف��ي
منظومة العدالة الجنائية ،لذلك
ي��ج��ب إص����دار ت��ش��ري��ع ب��ذل��ك وف��ق
ض����واب����ط ق���ان���ون���ي���ة م��وض��وع��ي��ة
تحقق العدالة للمتهمين األبرياء،
ً
وف����ي ذات ال���وق���ت ال ت��ع��د م��ن��ف��ذا
ل����ه����روب ال���م���ج���رم���ي���ن م����ن ت��ن��ف��ي��ذ
األحكام.

أحكام القانون
م��ن ج��ان��ب آخ����ر ،ي��ق��ول أس��ت��اذ
القانون الجزائي في كلية الحقوق
ب����ج����ام����ع����ة ال�����ك�����وي�����ت د .ف��ي��ص��ل
ال��ك��ن��دري ،ان��ه مضى على ص��دور
ق��ان��ون ال��ج��زاء ال��ك��وي��ت��ي وق��ان��ون
اإلج�����������راءات ال���ج���زائ���ي���ة ن���ح���و 60
عاما ،ولم تتغير فلسفة المشرع
الكويتي ف��ي ك�لا القانونين ،ولم
ت���ت���ط���ور ل����ت����واك����ب ال���م���س���ت���ج���دات
ال���ح���دي���ث���ة ،ك����ل م����ا ف����ي األم������ر ه��و
اصدار تشريعات جزائية لحماية
مصالح جديدة استجدت كان من
واج��ب المشرع التدخل وإص��دار
ت���ش���ري���ع���ات ل���ح���م���اي���ت���ه���ا ،ف��ه��ن��اك
جمود في التشريع الجنائي مرده
ليس العجز بل التهاون والتكاسل
في تشكيل لجان دائمة فاعلة في
دراسة وتطوير التشريعات.
وت����اب����ع ال����ك����ن����دري ،أن ق���ان���ون
اإلجراءات الجزائية جامد لم يأت
أح��د ليحرك نصوصه ال��ج��ام��دة،
وي���س���ت���ح���دث اوض����اع����ا إج���رائ���ي���ة
ج����دي����دة م��ط��ب��ق��ة م���ن���ذ ال����ق����دم ف��ي
ال��ت��ش��ري��ع��ات ال��م��ق��ارن��ة ،كقاضي
التحقيق ،وقاضي تنفيذ العقوبة،
والتماس اع���ادة النظر ،وتطوير
فكرة العقوبات البديلة ،وتنظيم
ال��م��س��ؤول��ي��ة ال��ج��زائ��ي��ة للشخص
ال���م���ع���ن���وي وغ����ي����ره����ا ،وم������ن ت��ل��ك
األوضاع الجديدة التي ال يعرفها

المشرع الكويت هي اإلشكال في
تنفيذ الحكم الجنائي.

إشكاالت التنفيذ
وأض�����������اف ال�����ك�����ن�����دري أن��������ه ق��د
يعترض تنفيذ الحكم الجنائي
إشكاالت عديدة مما يحول دون
تنفيذه ،و ي��خ��ول للمحكوم عليه
رف����ع إش���ك���ال ف���ي ال��ت��ن��ف��ي��ذ ب��ه��دف
ت��ص��ح��ي��ح ال��خ��ط��أ ،ف��اإلش��ك��ال في
التنفيذ ه��و ن���زاع ق��ض��ائ��ي ح��ول
شرعية تنفيذ الحكم الجنائي.
وأش��������ار إل�����ى أن ال��ت��ش��ري��ع��ات
ال����م����ق����ارن����ة ال����ت����ي ت����أخ����ذ ب���ن���ظ���ام
اإلشكال في تنفيذ الحكم الجنائي
ف��ي ق��ان��ون اإلج������راء ات الجنائية
ً
ً
ل����م ت���ض���ع ت���ع���ري���ف���ا م����ح����ددا ل��ه��ذا
العمل اإلجرائي ،بل اكتفت ببيان
المحكمة المختصة ا ل��ت��ي يرفع
أم���ام���ه���ا اإلش�����ك�����ال ف����ي ال��ت��ن��ف��ي��ذ،
وإج��������راءات ن��ظ��ره وال��ف��ص��ل ف��ي��ه،
ت������ارك������ة ت����ح����دي����د ال����م����ق����ص����ود ب��ه
الجتهادات الفقه والقضاء.
وأوض������ح أن م��ح��ك��م��ة ال��ن��ق��ض
ال���م���ص���ري���ة ع����رف����ت اإلش�����ك�����ال ف��ي
ال��ت��ن��ف��ي��ذ ب���أن���ه ت��ظ��ل��م م����ن إج�����راء
تنفيذ الحكم مبناه وقائع الحقة
على صدور الحكم تتصل بإجراء
تنفيذه.
وت���اب���ع أن�����ه ،ف���ي ح��ك��م آخ����ر لها
ق���ض���ت «ال���ن���ق���ض ال���م���ص���ري���ة» ب���أن
«س��ل��ط��ة م��ح��ك��م��ة اإلش���ك���ال م��ح��دد
نطاقها بطبيعة اإلش��ك��ال نفسه،
وه�������ذا اإلش�����ك�����ال ال ي������رد إال ع��ل��ى
ً
ت��ن��ف��ي��ذ ح��ك��م ب��ط��ل��ب وق���ف���ه م��ؤق��ت��ا
ً
ح��ت��ى ي��ف��ص��ل ف���ي ال����ن����زاع ن��ه��ائ��ي��ا
ً
ط���ب���ق���ا ل���ن���ص ال�����م�����ادة ( )525م��ن
قانون اإلجراءات الجنائية ،وليس
لمحكمة اإلشكال أن تبحث الحكم
ال���ص���ادر ف���ي ال��م��وض��وع م���ن جهة
صحته أو بطالنه أو بحث أوج��ه
تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ
ف���ي ت���أوي���ل���ه ول���ي���س ل��ه��ا ك���ذل���ك أن
تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه
اإلشكال من عيوب وقعت في الحكم
نفسه أو في إجراءات الدعوى ،مما
يجعل الحكم باطال لما في ذلك من
ً
مساس بحجية األح��ك��ام ،وفضال
عن ذلك فإن طرق الطعن في األحكام
م��ب��ي��ن��ة ف���ي ال���ق���ان���ون ب���ي���ان حصر
وليس اإلشكال من بينها.
ول��ف��ت إل��ى أن محكمة النقض
ق����ال����ت ،إن «اإلش�����ك�����ال ف����ي ت��ن��ف��ي��ذ
ً
الحكم ليس طعنا فيه ،وإنما هو
تظلم من إجراء تنفيذه».

دعوى تكميلية
وأوضح أن االشكال في التنفيذ

إذن هي دعوى تكميلية ال تهدف
إلى تغيير مضمون الحكم ،وليس
وسيلة للطعن فيه ،بل هو تظلم
من إجراء تنفيذه ،ومن ثم ال يجوز
أن يبني على تعييب الحكم بعدم
ال��ص��ح��ة أو ال��ب��ط�لان أو مخالفة
القانون ،لذلك:
• ي���خ���رج م���ن ن���ط���اق اإلش���ك���ال
ف���ي ال��ت��ن��ف��ي��ذ ك���ل م��س��أل��ة تتعلق
ب����إج����راءات ال���دع���وى ال���ت���ي ص��در
ف���ي���ه���ا ال����ح����ك����م ال���م���س���ت���ش���ك���ل ف��ي
تنفيذه.
• ي���خ���رج م���ن ن���ط���اق اإلش���ك���ال
ف���ي ال��ت��ن��ف��ي��ذ ك���ل م��س��أل��ة تتعلق
ب��م��وض��وع ال���دع���وى ف��ص��ل فيها
ال��ح��ك��م ال��م��س��ت��ش��ك��ل ف���ي ت��ن��ف��ي��ذه
صراحة أو ضمنا.
• إش��ك��االت التنفيذ ال تعتبر
ن��ع��ي��ا ع��ل��ى ال��ح��ك��م ب���ل ه���ي نعي
على تنفيذه.

أساس اإلشكال في التنفيذ
الجزائي:
هناك عدة مبادئ تجعل األخذ
باإلشكال في التنفيذ مستحقا،
وال��ح��ق��ي��ق��ة أن ه����ذه ال���م���ب���ادئ ال
ت���ش���ك���ل أس������اس������ا ل��ل��إش�����ك�����ال ف��ي
ال��ت��ن��ف��ي��ذ ف��ح��س��ب ،ف��ه��ي أح��ج��ار
زواي�����������ا أي�����ض�����ا ل����ك����ل م������ا ي��ت��ع��ل��ق
بقانون الجزاء وقانون اإلجراءات
الجزائية ،وعلى ه��ذا فإننا نرى
أن أهم المبادئ التي يقوم عليها
أس��������اس اإلش������ك������ال ف�����ي ال��ت��ن��ف��ي��ذ
ال����ج����زائ����ي ،ه����ي م���ب���دأ ال��ش��رع��ي��ة،
إض��اف��ة إل��ى مبدأ ال��ع��دال��ة ،ومبدأ
احترام حقوق اإلنسان ،واحترام
الحريات العامة.
وال��س��ؤال ال���ذي ُي��ط��رح ه��و :ما
أسباب اإلشكال في تنفيذ األحكام
الجزائية؟
األص��������ل ف�����ي ق����ب����ول اإلش����ك����ال
ف��ي ال��ت��ن��ف��ي��ذ ،س����واء ب��ط��ل��ب وق��ف
تنفيذ ال��ح��ك��م أو االس��ت��م��رار في
ت���ن���ف���ي���ذه ،أن ي���ج���د س���ب���ب���ه ب��ع��د
ص�����دور ال���ح���ك���م ،ف��ه��و ب��اع��ت��ب��اره
م��ن��ص��ب��ا ع��ل��ى إج������راء ات التنفيذ
يكون مبناه دائما وقائع الحقة
على ص��دور الحكم ،منها ما هو
ذو ط��ب��ي��ع��ة م���ادي���ة ،وم����ا ه���و ذو
طبيعة ق��ان��ون��ي��ة ،ف���إن استجدت
واق����ع����ة ذات ط��ب��ي��ع��ة م����ن أي م��ن
ً
هاتين الطبيعتين ،ومثلت واقعا
ً
اعتبر في نظر جهة اإلدارة سببا
ذا أث��ر موقف لتنفيذ الحكم كان
ً
لزاما الفصل على أساس من ذلك،
باالعتداد بهذا األث��ر الموقف أو
بعدم االعتداد به ،وإجراء نتيجة
ذلك بحكم واجب النفاذ فيما يقام

عدم وجود
«اإلشكال»
في األحكام
«الغيابية»
ُيخل
بمنظومة
العدالة
الجنائية
الشطي
أمام المحكمة من إشكال يصعب
حصر تلك األسباب ،فهي إما إذا
كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة
ً
ل��ل��ح��ري��ة م��ص��اب��ا ب���م���رض ي��ه��دد،
ب��ذات��ه أو بسبب التنفيذ ،حياته
ويعرضها للخطر فمن المقرر أن
التشريعات المقارنة أج��ازت في
هذه الحالة تأجيل تنفيذ العقوبة
ع���ل���ى ال���م���ح���ك���وم ع���ل���ي���ه ،وه�����و م��ا
نصت عليه المادة  486من قانون
اإلج�������راءات ال��ج��ن��ائ��ي��ة ال��م��ص��ري:
«إذا ك��ان المحكوم عليه بعقوبة
ً
م��ق��ي��دة ل��ل��ح��ري��ة م��ص��اب��ا ب��م��رض
ي���ه���دد ب���ذات���ه أو ب��س��ب��ب التنفيذ
حياته بالخطر ،جاز تأجيل تنفيذ
العقوبة عليه».
أم�����ا إذا ك�����ان ال���م���ح���ك���وم ع��ل��ي��ه
ب��ع��ق��وب��ة م��ق��ي��دة ل��ل��ح��ري��ة مصابا
ب��ج��ن��ون ،ف��م��ن ال��م��ق��رر ق��ان��ون��ا أن
ال���ت���ش���ري���ع���ات أوج����ب����ت ف����ي ه���ذه
الحالة تأجيل تنفيذ العقوبة حتى
ي��ب��رأ ،وي��ج��وز للنيابة ال��ع��ام��ة أن
ت��أم��ر بوضعه ف��ي المستشفيات
المعدة لعالجه ،وفي هذه الحالة
ت��س��ت��ن��زل ال����م����دة ال���ت���ي ي��ق��ض��ي��ه��ا
ف��ي ه��ذا المحل م��ن م��دة العقوبة
المحكوم بها.
 اإلش������ك������ال ألس�����ب�����اب ت��ت��ص��لب��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذ ذات����ه����ا وه����ي؛
اإلش��ك��ال بسبب ع��دم خصم مدة
ال���ح���ب���س االح����ت����ي����اط����ي م�����ن م���دة

قد يعترض
تنفيذ الحكم
إشكاالت
تحول دون
تنفيذه وهو
إجراء يعمل
على تصحيح
الخطأ
الكندري
العقوبة المحكوم بها ،واإلشكال
ب��س��ب��ب ع����دم خ��ص��م ال���م���دة ال��ت��ي
يقضيها المحكوم عليه المريض
خ��ارج السجن م��ن م��دة العقوبة،
واإلش�����ك�����ال ب���س���ب���ب ع�����دم إع���م���ال
ق��اع��دة ال��ح��د األق��ص��ى عند تعدد
العقوبات ،واإلشكال بسبب تنفيذ
ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى خ��ل�اف م���ا نص
عليه القانون.

أداة للتظلم
م���ن ج���ان���ب���ه ،ي���ق���ول ال��م��ح��ام��ي
وال����ق����اض����ي ال����س����اب����ق د .م��ح��م��د
منور المطيري إن البعض ّ
يعرف
اإلش��ك��ال ف��ي التنفيذ ف��ي ال��م��واد
الجنائية بأنه «نزاع قضائي حول
شرعية تنفيذ الحكم الجنائي».
ً
وم������ن ث����م واح�����ت�����رام�����ا ل��ل��م��ب��دأ
ال����دس����ت����وري ل���ش���رع���ي���ة ال���ج���رائ���م
ً
وال��ع��ق��وب��ات ،وص���ون���ا ل��ل��ح��ري��ات
الشخصية لألفراد ،تحرص بعض
القوانين الجنائية المقارنة على
توفير وسائل لتمكين األفراد من
تعطيل تنفيذ األحكام الجنائية
ال��ت��ي ت��ق��ع ب��ال��م��خ��ال��ف��ة للدستور
والقانون.
وي����ض����ي����ف م����ن����ور أن ال���ف���ك���رة
العامة لإلشكال ف��ي التنفيذ في
ال���م���س���ائ���ل ال���ج���زائ���ي���ة ه����ي خ��ل��ق
وسيلة وأداة للتظلم م��ن بعض

إقراره ضمانة
لحماية
حقوق الناس
وكراماتهم
في األنظمة
المهتمة
بحقوق
اإلنسان
منور
إجراءات تنفيذ األحكام واألوامر
ال��ج��زائ��ي��ة ف��ي ال��ح��االت ال��ت��ي تقع
ب��ال��م��خ��ال��ف��ة ل���ل���ق���ان���ون ،ك�����أن ي��ت��م
تنفيذ حكم ج��زا ئ��ي غير نهائي،
أو أن يكون التنفيذ قد وقع على
غ��ي��ر ش��خ��ص ال��م��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه أو
أي شرط آخر ينص القانون على
وجوب مراعاته.
وال شك أن مثل هذه الضمانات
ت���أت���ي ف����ي إط������ار ح���م���اي���ة ح��ق��وق
ال���ن���اس وك��رام��ات��ه��م ف���ي األن��ظ��م��ة
الديمقراطية التي تهتم بحقوق
اإلنسان والحريات العامة ،وهي
ب�ل�ا ش���ك م��ض��ام��ي��ن أك��ث��ر أه��م��ي��ة،
وصيانتها م��ق��د م��ة ع��ل��ى صيانة
ال���ح���ق���وق ال���م���ال���ي���ة ال���ت���ي ت��ك��ف��ل��ت
ال��ق��وان��ي��ن ب��وس��ائ��ل اإلش���ك���ال في
األح�����ك�����ام ال���م���دن���ي���ة وال���ت���ج���اري���ة
الصادرة بشأنها.
وم�����ن غ���ي���ر ال��م��ن��ط��ق أن ي��ت��ي��ح
ال��ق��ان��ون ل��ل��ف��رد أن يستشكل في
األح��ك��ام المدنية وال��ت��ج��اري��ة في
ال���م���س���ائ���ل ال���م���رت���ب���ط���ة ب��ح��ق��وق��ه
المالية والمدنية ،في حين يحرمه
االستشكال في األحكام الجزائية
ل����ح����م����اي����ة ح����ري����ت����ه ال���ش���خ���ص���ي���ة
وكرامته ،إذ ال يمكن بأي حال من
األحوال جبر األضرار الناشئة عن
م���ص���ادرة ح��ري��ة إن��س��ان وحبسه
وإه�������������دار ك�����رام�����ت�����ه ب���ال���م���خ���ال���ف���ة
للقانون.

قواعد اإلشكال
يقول د .ال��ك��ن��دري ع��ن كيفية تقديم االستشكال في
القضايا الجزائية إن ذلك يتم بطريقين ،أولهما :بشكل
تظلم م��ن قبل المحكوم عليه وال يشترط ف��ي تقديمه
مدة معينة ،واآلخر عن طريق النيابة العامة بإرسالها
ً
كتابا تطلب فيه البت في موضوع استشكل عليها عند
التنفيذ حيث يحق للنيابة أن تطلب ابتداء البت فيما
تعتقد أنه قد يثير اشكاال.

مضمون الحكم في اإلشكال
 -1رفض اإلشكال واالستمرار في التنفيذ.
 -2وقف التنفيذ ،ويكون ذلك إذا كان سبب اإلشكال
ً
عارضا يمكن زواله مستقبال.

 -3ع���دم ج���واز التنفيذ ،وي��ك��ون ذل���ك إذا ك���ان سبب
ً
اإلشكال متعلقا بانعدام الحكم أو باستحالة التنفيذ أو
بانقضاء العقوبة أو بالتنفيذ على غير المحكوم عليه.
 -4تعديل التنفيذ ،ويكون ذلك إذا كان سبب اإلشكال
ً
م��ت��ع��ل��ق��ا ب��ت��ح��دي��د ال��س��ن��د ال���واج���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ ع��ن��د تعدد
األحكام أو متعلقا بالنزاع على احتساب مدة العقوبة
أو إعمال مبدأ الجب أو خصم مدة الحبس االحتياطي.
والحكم في اإلشكال ال يمنع من رفع إشكال آخر إذا
بني على أسباب جديدة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة
اإلشكال .حتى ولو كانت هذه األسباب قائمة وقت نظر
اإلشكال األول .كما أن الحكم الصادر بعدم قبول اإلشكال
شكال ال يحول دون المستشكل وإق��ام��ة إش��ك��ال جديد
بإجراءات مقبولة.

استحواذ «أوبر» على «كريم» ...نظرة قانونية
تمت عملية استحواذ شركة أوبر على منافستها
«كريم» في صفقة تجاوزت  3مليارات تتكون من 1.7
مليار دوالر ،على شكل أوراق مالية قابلة للتحويل
والتسييل .contingent convertibles
وم��ن ه��ذه األوراق السندات  ،bondsحيث تكون
ش��رك��ة أوب���ر المستحوذة دائ��ن��ة لشركة ك��ري��م ب��ـ1.4
ً
مليار دوالر ن��ق��دا ،إال أن��ه ي��ع��اب على ه��ذه األوراق
نسبة الخطورة المرتفعة  ،high risksفهي وإن كانت
تقبل التحول لألسهم إال أن سعر الفائدة والربح
واالستثمار بها قليل بسبب ميزة التحول واالنتقال
والتسييل لألسهم ،مما يجعل المستثمرين يهربون
من هذه الطائفة من األوراق المالية.
إال أن هذه العملية تعتبر أحد أهم أشكال تمويل
الشركات  ،corporate financeوال���ذي يعد ب��دوره
م��ص��درا مهما للوجود االئتماني للشركة الهدف،
خاصة أن شخصيتها االعتبارية لن تزول في هذا
المقام.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،ت��وص��ف عملية االس��ت��ح��واذ

السابقة بأنها عملية عابرة للحدود cross-border
 ،takeoversسيما أن كلتا الشركتين توصف بأنها
م��ت��ع��ددة الجنسية .multinational enterprises
ويكون االستحواذ العابر للحدود إذا ما تم من قبل
شركة عارضة مدرجة في سوق تستهدف االستحواذ
ع��ل��ى ش��رك��ة أخ���رى م��درج��ة ف��ي س���وق آخ���ر .ويلعب
ه��ذا الشكل م��ن أش��ك��ال االس��ت��ح��واذ دورا مهما في
عملية انتقال رؤوس األموال من بلد آلخر ،وصوال
لتحقيق م��ف��ه��وم ال��ت��رك��ي��ز االق��ت��ص��ادي economic
 concentrationوخلق كيانات استثمارية ضخمة.
وتوصف عملية اإلدارة واتخاذ القرارات في مقام
الشركات متعددة الجنسية هنا بالنظام األفقي في
اإلدارة  ،heterarchicalإذ إن كلتا الشركتين ستقوم
ب����ذات ال���خ���دم���ات ،ل��ك��ن م���ن دون م��ن��اف��س��ة إح��داه��م��ا
ل�لأخ��رى ف��ي إقليمين مختلفين ت��م��ام��ا .وه��ن��ا أحد
أه��م المسائل ،والتي دائما ما تعاب على عمليات
تركيز رؤوس األم��وال ،وهي االحتكار .monopoly
فيجب أن تكون عمليات االستحواذ مشجعة ومحفزة

للتنافس فيما بين العارضين ال أن تقتل المنافسة.
وتتم المنافسة من خالل وفرة المعلومات المتدفقة
في السوق ،والتي تمثل ضربا مهما لكفاءة السوق
.market efficiency
وحيث تولدت شركة قابضة holding company
ف����ي ه�����ذا ال���م���ق���ام ف���إن���ه���ا س��ت��س��ي��ط��ر ع���ل���ى ال��ت��اب��ع��ة
ونشاطها المالي .وفي هذا السبيل ،فإن إنشاء عالقة
الشركات القابضة بالشركات التابعة قد يكون إما
بوسيلة قانونية أو فعلية .وتكون األولى من خالل
النص في عقد تأسيس الشركة أو نظامها األساسي
على تكوين هذه العالقة ،وتكون الوسيلة الفعلية من
خالل استحواذ شركة ما على أغلبية األسهم وحقوق
التصويت ،ومن ثم السيطرة على مجلس اإلدارة.
يذكر أن قانون أس��واق المال الكويتي والئحته
التنفيذية قد اشترطت االستحواذ بما يزيد على
 50%إلن���ش���اء ه����ذه ال���ع�ل�اق���ة ،وإذ إن ش���رك���ة أوب���ر
ستكون الشركة القابضة ،حيث ستقوم هذه األخيرة
بالسيطرة على مجلس إدارة كريم ،وهو ما يسمى

بمفهوم السيطرة الفعلية للشركة القابضة .وبالتالي
ستتمكن األولى من وضع وإحالل االستراتيجيات
لثانية ،حيث تسيطر على مجلس اإلدارة والجمعية
ال��ع��ام��ة ص��اح��ب��ة كلمة ال��ف��ص��ل ف��ي ات��خ��اذ ال��ق��رارات
المصيرية.
وجدير بالذكر هنا أن المشرع الكويتي يشجع
ه��ذه العمليات ،م��ن خ�لال نصه على ق��اع��دة حياد
مجلس اإلدارة  ،neutrality ruleبمنع المجلس
واإلدارة التنفيذية م��ن ع��رق��ل��ة ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ات ،إال
أن ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ات ت��ح��ت��اج إل���ى ت���ع���اون اق��ت��ص��ادي
إقليمي كالئحة االستحواذ األوروبي EU Takeover
 EC/25/Directive 2004م��ن خ�ل�ال ال��س��ع��ي لوضع
قواعد تشكل الحد األدن��ى من عمليات االستحواذ،
كاالستحواذ االلزامي ،تخارج وإخراج األقلية وقاعدة
ال��ح��ي��اد ،تحقيقا ووص���وال إلن��ش��اء س��وق خليجية
مشتركة في شأن انتقال البضائع ورؤوس األموال
واألشخاص.

المحامي
عذبي عيد العنزي

رغم األعباء الملقاة على عاتق
ال��س��ادة القضاة والمستشارين
ال��ذي��ن ي��ت��ول��ون رئ��اس��ة الهيئات
ا ل���ق���ض���ا ئ���ي���ة وإدارة ا ل���ق���ض���ا ي���ا
وال��ف��ص��ل فيها ،ف���إن ه��ن��اك كلمة
��ام ،لبعض
أود توجيهها ،ك��م��ح ٍ
ال��س��ادة ال��ق��ض��اة ال��ذي��ن يتولون
ال��ف��ص��ل ف���ي ال��ق��ض��اي��ا ال��ج��زائ��ي��ة
ب��ق��ض��اي��ا ال��ج��ن��ح أو ال��ج��ن��اي��ات،
وبدرجاتها الثالث ،مذكرا فيها
بحقوقنا نحن المحامين أ م��ام
ال��ه��ي��ئ��ات ال��ق��ض��ائ��ي��ة ال��ج��زائ��ي��ة،
بعد أن شعرت بتراجع بعضها
أم���ام بعض الهيئات القضائية
في الفترة األخيرة ،وبدت بعض
الهيئات تضيق ذرعا من طلبات
المحامين ،ومنها م��ن ال يرغب
ب���س���م���اع ال���م���راف���ع���ات ال��ش��ف��ه��ي��ة
للمحامين.
���ام أم���ام
ح
���
م
��ع
ف
��را
ت
��
ي
��ا
وع��ن��دم
ٍ
محكمة ُعليا ع��ن متهم محكوم
ب�����اإلع�����دام أو ال���س���ج���ن ال���م���ؤب���د،
ف���ي���ط���ل���ب م����ن����ه رئ�����ي�����س ال���ه���ي���ئ���ة
القضائية ،بعد تجاوزه فقط 10
دقائق من المرافعة ،االختصار
ف���ي ال���م���راف���ع���ة ،وع���ن���دم���ا يطلب
المحامي ال��م��زي��د ،ل��ك��ون موكله
م��ح��ب��وس��ا ب���ال���م���ؤب���د ،ي���ك���ون رد
الهيئة أن العقوبة ليست مبررا
ل�ل�إط���ال���ة ،ث���م ت��ق��اط��ع ال��م��ح��ك��م��ة
المحامي بعد أقل من  10دقائق
أخ����رى ع��ن ال��م��راف��ع��ة ،ألن هناك
«رول» طويال أمامها من القضايا،
وال يسعها أن تمنح المزيد من
الوقت!
وع���ن���دم���ا ي���م���ث���ل م���ت���ه���م أم����ام
م���ح���ك���م���ة ال���ت���م���ي���ي���ز ،وه������ي آخ���ر
درج����ات ال��ت��ق��اض��ي ،وم��ع��ه ثالثة
م��ح��ام��ي��ن ،ي��ط��ل��ب م��ن��ه��م رئ��ي��س
الهيئة مرافعة أحدهم فقط ،ألن
الهيئة القضائية ليست مستعدة
لسماع مرافعات كل المحامين،
فيطلب المحامون المرافعة ،ألن
محام،
هناك ثالثة طعون من كل
ٍ
ف��ي��ط��ل��ب رئ��ي��س ال��ه��ي��ئ��ة م��راف��ع��ة
محام واحد فقط ،رغم أن القانون
ٍ
ال يلزم المتهم بتقديم طعن واحد
أمام محكمة التمييز ،وله تقديم
م��ا ش��اء م��ن ط��ع��ون ،طالما يرى
أنها في الميعاد ،وتمثل وجاهة
ق��ان��ون��ي��ة ب��ت��ق��دي��م��ه��ا ،وم����ع ذل��ك
يمنع كل المحامين من التحدث!
ت����ل����ك ال�����م�����ش�����اه�����دات ل��ي��س��ت
ال���وح���ي���دة ،ب���ل ت��ش��ه��د ال��م��ح��اك��م
ق���ي���ام ب���ع���ض ال�����دوائ�����ر ب��ت��وب��ي��خ
ب��ع��ض ال��م��ح��ام��ي��ن ،ومطالبتهم
َّ
لمجرد
بعدم الحضور أمامها،
أن��ه��م ي��م��ث��ل��ون االدع�����اء ال��م��دن��ي،
رغ������م أح���ق���ي���ت���ه���م ب�����ذل�����ك ،أو ألن
ال��م��ح��ك��م��ة ال ت���ري���د س���م���اع ه���ذا
النوع من الدفاع أو الطلبات ،أو
حتى سماع المرافعات الشفوية،
ألن ك����ل ش�����يء م��ك��ت��وب وم َّ
������دون
ف��ي م��ذك��رت��ه ،وه��و أم���ر ،وإن كان
ص���ح���ي���ح���ا ،إال أن ال���م���راف���ع���ات
الشفهية في القضايا الجزائية
هي حق أصيل للمحامي ال يمكن
التنازل عنه ،كما أنه حق للمتهم،
وعلى المحكمة أن تمنحه قدرا
للدفاع ع��ن نفسه ،أو ع��ن طريق
المدافع عنه.
ً
ش����خ����ص����ي����ا ال أط������ال������ب ب����أن
ت��خ��ص��ص ال��ه��ي��ئ��ات ال��ق��ض��ائ��ي��ة
ي��وم��ا ك��ام�لا ل��ن��ظ��ر م��ل��ف قضية
واح��دة ،كما يجري في المحاكم
األم��ي��رك��ي��ة أو ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة عند
محاكمة المتهمين في القضايا
الجنائية ،لقناعتي بعدم اتفاق
نظامنا القضائي مع تلك النظم،
ل��ك��ن األم����ر ي��س��ت��دع��ي م���ن بعض
الهيئات القضائية الجزائية أن
تمنح وقتا مناسبا للمدافعين
ع�����ن ال���م���ت���ه���م���ي���ن ف�����ي ال���ق���ض���اي���ا
ال���ج���زائ���ي���ة ب��س��م��اع م��راف��ع��ات��ه��م
أو ط���ل���ب���ا ت���ه���م ،وأن ت��م��ن��ح��ه��م
وق��ت��ا للتفكير ف��ي ط���رق ال��دف��اع
ب��ت��أج��ي�لات م��ن��اس��ب��ة م���ع حجم
ال��ق��ض��اي��ا ،م��ع م��راع��اة أن لديهم
ق��ض��اي��ا أخ�����رى ي��ت��ول��ون ال��دف��اع
فيها أيضا ،وهي برأيي مسائل
مهمة تتصل بأصول المحاكمات
الجزائية التي تجريها الهيئات
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ،وال���ت���ي ال يضيرها
إفالت مجرم من العقاب ،بقدر ما
يضيرها االف��ت��ئ��ات على حقوق
الناس وحرياتهم ،وأنها تتعامل
م��ع شخص اعتبر ال��دس��ت��ور أن
األصل فيه البراءة.
ت�����������رددت ك����ث����ي����را ف������ي ك���ت���اب���ة
ه��ذا ال��م��ق��ال ،خشية أن ُيفهم ما
أطرحه بأنه يتضمن نقدا لنهج
رؤساء الدوائر القضائية في كل
المحاكم ،وهو أمر ال أعنيه ،فلهم
كل احترام وتقدير ،لما يقدمونه
ل��ل��ح��ق وال���ع���دال���ة ،وال��س��ع��ي إل��ى
الحقيقة ،وغاية ه��ذا المقال هو
تذكير بعض الدوائر القضائية
الجزائية بحقوقنا كمحامين أمام
ُ
المنصة القضائية ،بعد أن
لمست
بنفسي نهج بعضها تجاهي أو
تجاه بعض الزمالء عند المرافعة
أو إث���ارة ال��ط��ل��ب��ات ،وه��ي قضية
وجدت أنه من الضروري تسليط
الضوء عليها.
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«بوكسهل» تفتتح معرض الكتاب الخامس
كعوش :الكلية تهدف إلى نشر الوعي لدى الطالبات عن دور القراءة
بمشاركة  12مكتبة ودار نشر،
افتتحت كلية «بوكسهل»
معرض الكتاب الخامس،
بمناسبة يوم الكتاب العالمي،
وسط حضور حاشد.

جانب من المشاركين في المعرض

براك القعيط
افـ ـتـ ـتـ ـح ــت كـ ـلـ ـي ــة ب ــوك ـس ـه ــل
الكويت معرض الكتاب الخامس
بمناسبة يوم الكتاب العالمي،
بمشاركة  12مكتبة ودار نشر
بـمـجـمــوعــات هــائـلــة مــن الكتب
الـعــربـيــة واألج ـن ـب ـيــة بـعـنــاويــن
جــديــدة ومختلفة ،وذل ــك تحت
رعاية المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب.
وألقى مستشار األمين العام
اإلعـ ــامـ ــي ل ـل ـم ـج ـلــس الــوط ـنــي
مـظـفــر راش ـ ــد ،كـلـمــة ن ـيــابــة عن
األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام ،خ ـ ــال اف ـت ـت ــاح
المعرض الــذي تحرص الكلية
ً
ً
على إقامته سنويا تعبيرا عن
تقديرها وتقدير العالم أجمع
للكتاب والـمــؤلـفـيــن ،وذل ــك عن

ط ــري ــق ت ـش ـج ـيــع الـ ـ ـق ـ ــراءة بـيــن
ال ـج ـم ـيــع وب ـش ـك ــل خ ـ ــاص بـيــن
الـشـبــاب ،وتشجيع استكشاف
الـ ـمـ ـتـ ـع ــة مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـقـ ـ ــراءة
وتجديد االحترام للمساهمات
الـ ـت ــي ال ي ـم ـك ــن إلـ ـغ ــاؤه ــا لـكــل
ال ــذي ــن م ـ ّـه ــدوا ال ـطــريــق للتقدم
االجتماعي والثقافي لإلنسانية
جمعاء.

محاضرة أدبية
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا تـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرض
مـحــاضــرة أدبـيــة بـعـنــوان «دور
الـنـقــد فــي فـهــم ال ـنــص» ،ألقاها
ضي ـ ــف الـكـلـيــة ال ـنــاقــد األدب ــي
د .بــراك القعيط ،وسط حضور

التقي :إعالن المقبولين ببرامج
الدراسات العليا خالل أيام
أع ـل ـن ــت رئ ـي ـس ــة ق ـس ــم ال ـق ـب ــول وال ـت ـس ـج ـيــل
فــي كـلـيــة ال ــدراس ــات الـعـلـيــا بـجــامـعــة الـكــويــت
ازدهار التقي أن العمل يجري على فرز طلبات
المتقدمي ــن لبرام ــج الكـل ـي ـ ــة للعـ ـ ــام الجامـ ــعي
 ،2020 - 2019وفق آلية عمل موحدة لمختلف
الكليات الجامعية ،مؤكدة أن أسماء المقبولين
ستعلن ف ــور االنـتـهــاء مــن عـمــل الـ ــازم ،حسب
الشروط واإلجراءات اإلدارية المتبعة بالكلية.
وأهابت التقي بالطلبة المتقدمين ضرورة
أخذ المعلومات الخاصة بالقبول من المصادر
الموثوقة الرسمية ،دون الرجوع أو االعتماد

على مواقع التواصل االجتماعي أو الشبكات
اإللكترونية التي ال تمت بأي صلة للكلية.
ولفتت إلى أن إعالن أسماء المقبولين ببرامج
الكلية سيتم عبر الصحف المحلية ،والموقع
الــرئـيـســي لـجــامـعــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــتwww.kuniv.edu.
 ،kwومواقع التواصل االجتماعي ،وموقع كلية
ال ــدراس ــات الـعـلـيــا http://portal.ku.edu.kw/
 ،gradadmissionمهنئة الجميع بحلول شهر
رمضان المبارك ،أعاده الله علينا وعليكم بالخير
وال ـي ـمــن وال ـب ــرك ــات ،متمنية للجميع الـتــوفـيــق
والسداد.

كبير من ضيوف الكلية وأعضاء
الهيئة التدريسية ،وعلى رأسهم
رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس أمـ ـ ـن ـ ــاء ك ـل ـيــة
بوكسهل الكويت د .عبدالرحمن
ال ـش ــاي ـج ــي ،وط ــالـ ـب ــات الـكـلـيــة
وممثلي المكتبات المشاركة.
وي ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدف ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــرض إل ـ ــى
إب ـ ــراز ال ـ ــدور ال ـث ـقــافــي لـلـكـتــاب
ب ــاع ـت ـب ــاره ف ــرص ــة ي ـل ـت ـقــي مــن
خ ــالـ ـه ــا ال ـم ـه ـت ـم ــون ب ــال ـش ــأن
الثقافي وصناع الكتاب واألدباء
ً
والمثقفون ،كما أنــه خلق جوا
م ــن اإلثـ ـ ـ ــراء األدب ـ ــي وال ـث ـقــافــي
وال ـ ـم ـ ـعـ ــرفـ ــي بـ ـي ــن ال ـم ـك ـت ـب ــات
واألدباء والقراء من خالل إقامة
م ـثــل ه ــذه األن ـش ـط ــة الـثـقــافـيــة،
وذلك لتنشيط الحركة الثقافية

«الكويت للعلوم والتكنولوجيا» ترعى
بطولة البولينغ لطالبات المرحلة الثانوية
المطوع :نحرص على إبراز طاقات الشباب

إبراهيم المطوع
وت ـع ــزي ــز عـ ـ ــادة ال ـ ـقـ ــراءة وح ــب
الكتاب.
من جانبها ،قالت المسؤولة
عـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـسـ ـ ــم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون الـ ـطـ ـلـ ـب ــة
واألنشطة الطالبية فــي الكلية
ن ـ ــادي ـ ــا ك ـ ـعـ ــوش إن ال ـم ـع ــرض
يعتبر مــن المعارض السنوية
التي تقيمها الكلية ،موضحة
أنه يهدف إلى نشر الوعي لدى
الـطــالـبــات عــن دور ال ـق ــراء ة في
الثقافة العربية ،كما أنه الملجأ
الذي يسعى إليه محبو القراءة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــت ك ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــوش أن
«ال ـم ـع ــرض ي ـقــوم بـتـجـمـيــع كل
دور الكتب في مكان واحد حتى
ال يتشتت القارئ ويجد كل ما
يحتاج إليه بسهولة ويسر».

مشاركة الطالبات

رعت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بطولة
ترتيب للبولينغ لطالبات المدارس الثانوية في
ن ــادي البولينغ الــريــاضــي ،بمشاركة  13مدرسة
ثانوية من جميع المحافظات ،وبلغ عــدد الفرق
المشاركة  36فريقا.
وعلى هامش البطولة ،قال مدير العالقات العامة
والتسويق في الكلية إبراهيم المطوع ،في تصريح:
ان «الكلية تحرص على المشاركة ورعاية مثل هذه
الفعاليات التي من شأنها إبــراز طاقات الشباب،
وشغل أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالفائدة
والنفع ،وتنمية مهاراتهم وهواياتهم باألنشطة
الرياضية واالجتماعية لدى الطلبة».
وأضاف المطوع أن مثل هذه الفعاليات تساهم
في تنويع المساحات الشبابية ،واألنشطة التي
تمنح الشباب فرصة لتأهيل أنفسهم وتطويرها

فــي الـمـجــال المحبب لــديـهــم ،وصـقــل مـهــاراتـهــم،
وإتاحة الفرصة أمامهم للتميز واإلبداع والريادة
فــي مختلف الـمـجــاالت .وأوض ــح أن الكلية دائما
تداعم المشاريع الشبابية التي من شأنها غرس قيم
النظام ،وشغل وقت الفراغ بشيء يعود بالمنفعة.
وأشــار الى أن رؤية الكلية تتوافق مع مساعي
هــذه المسابقة فــي فتح آف ــاق ومـجــاالت تدريبية
جديدة ،يستطيع من خاللها الطلبة تحقيق سبل
النجاح واالستمرار لتحقيق اآلمال المعنية بصقل
امكانات الطلبة.
وشدد المطوع على أن الكلية تسخر كل طاقاتها
وإمكاناتها لتشجيع الشباب على طــرح األفكار
المبدعة والمتجددة على مستوى العلمي ،وفتح
آفــاق جديدة أمامهم ،وتنمية مواهبهم وصقلها
في مختلف المجاالت.

« »KILAWاختتمت فعاليات مؤتمرها السادس
اخ ـت ـت ـمــت كـلـيــة ال ـق ــان ــون الـكــويـتـيــة
ال ـعــال ـم ـيــة ال ـمــؤت ـمــر ال ـس ـن ــوي ال ــدول ــي
الـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــادس ،الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ج ـ ـ ـ ـ ــاء بـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوان
«الـمـسـتـجــدات الـقــانــونـيــة الـمـعــاصــرة:
قضايا وتـحــديــات» ،تحت رعاية وزير
ال ـع ــدل وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مجلس
األمة المستشار د .فهد العفاسي ،بعقد
 5جلسات رئيسية ،وجلسة لألبحاث
الطالبية ،ناقشت مواضيع عدة ،وقدمها
عدد من المتخصصين ،سواء من داخل
أو خارج الكويت.
و ت ـض ـم ــن ا ل ـ ـيـ ــوم األول  6ج ـل ـســات
نقاشية ،تناول المتحدثون فيها قضايا

التعليم القانوني ،والتحكيم ،والبيئة،
والتنافس التجاري والفضائي ،بينما
تـ ــركـ ــزت بـ ـح ــوث ودراس ـ ـ ـ ـ ــات ج ـل ـســات
اليوم الثاني ،التي شارك في تقديمها
أك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــون عـ ـ ـ ــرب وأجـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــب ،ع ـلــى
قضايا السيادة ،والتنمية المستدامة،
والتمويل اإلسالمي ،والتجارة الدولية
واإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،وت ـخ ـل ـل ـت ـهــا حـ ـ ــوارات
ون ـ ـقـ ــاشـ ــات ج ـ ـ ــادة بـ ـي ــن ال ـم ـت ـحــدث ـيــن
والحضور والمعقبين ،مما أضفى على
المؤتمر الـجــديــة والـحـيــويــة ،وأضــاف
أبعادا متعددة لكل قضية من القضايا
الـ ـت ــي تـ ــم ع ــرض ـه ــا مـ ــن وج ـ ـهـ ــات نـظــر

متنوعة تمثل ثقافات ومدارس قانونية
محلية وإقليمية ودولـيــة أسهمت في
نجاحه.
وعرضت الجلسة السابعة للمؤتمر
ألح ـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــات الـ ـمـ ـهـ ـم ــة ع ـلــى
مـسـتــوى ال ـقــانــون ال ــدول ــي وال ـعــاقــات
الــدولـيــة ،والـتــي تتمثل فــي التحديات
الـ ـت ــي ت ــواج ـه ـه ــا س ـ ـيـ ــادة ال ـ ــدول ـ ــة فــي
العقود األخيرة ،وترأسها د .عبدالكريم
الكندري رئيس لجنة الشؤون الخارجية
بمجلس األم ــة ،ال ــذي أش ــاد بالمؤتمر
وبأهمية موضوعاته ومحاوره وكفاءة
ونوعية المشاركين فيه.

بـ ــدوره ،ق ــدم الـطــالــب الف ــي الـعــازمــي
بحثا بـعـنــوان «ال ـل ـجــوء إل ــى الــوســائــل
الحديثة في فض المنازعات» ،كشف فيه
عددا من هذه الوسائل البديلة ،كالتظلم
اإلداري والوساطة ،وطرح مجموعة من
األسئلة حول مدى إمكانية اللجوء إلى
هــذه الــوســائــل لحل الـنــزاعــات اإلداري ــة
بدال من اللجوء للقضاء ،مع اإلشارة إلى
ضرورة تضمين القانون بنودا تشجع
على اختيار هذه الوسائل البديلة التي
بــاتــت ال ـعــديــد م ــن الـ ــدول تـشـجــع على
اللجوء إليها لفض المنازعات.

ةديرجلا
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«اشفيكم على الكويت»

د .حسن عبدالله جوهر

مــن نـعــم ا لـلــه علينا فــي هــذا ا لــو طــن ا لـعــز يــز نعمة
ال ـحــريــة ال ـت ــي نـتـمـتــع ب ـه ــا ،وال ـت ــي تـتـيــح ل ـنــا حــريــة
الـتـعـبـيــر اب ـت ــداء م ــن ج ـل ـســات ال ــدواوي ــن إل ــى مــواقــع
ً
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ب ـكــل أن ــواع ـه ــا ،وص ـ ــوال إلــى
المقاالت الصحافية ،فما تكاد تفتح صفحات الزوايا
وا ل ــرؤى ا لـتــي تتنقل مــن أ قـصــى ا لـيـمـيــن إ لــى أقصى
اليسار ،من المقاالت الليبرالية إلى المقاالت الدينية
وصوال إلى مقاالت ما يعرف بالمعارضة أو المواالة.
وأنا على يقين أن هذا الكم من المقاالت وسواها
تعبير عــن ا ل ـخــوف وا ل ـحــرص عـلــى ا لـكــو يــت وأهلها
والرغبة في تسليط الضوء على السلبيات واألخطاء
الـتــي شــابــت الـحـيــاة فــي هــذا الــوطــن الـعــزيــز ،ولكني
وب ـع ـي ــدا ع ــن ال ــدخ ــول ف ــي ال ـن ــواي ــا أع ـت ـقــد أن ه ـنــاك
م ــن اس ـت ـغــل ه ــذه ال ـحــريــة ل ـي ــدس ال ـس ــم بــال ـع ـســل أو
االصطفاف مع طرف ضد اآلخر حسب المصالح.
ناقشت موضوع المقال مع أحد األعزاء الذي أبدى
ً
وجهة نظر جديرة بالتمعن واالهتمام ،مؤكدا وجود
إيـجــابـيــات كثيرة فــي هــذا الــوطــن الـعــزيــز ،ولـكــن هل
تتوقع من هذا المواطن أو الكاتب المحاصر وسط
هــذا االزد ح ــام ا لـمــروري المدمر لألعصاب و شــوارع
انتهت صالحيتها منذ عقود وحفر تنافس بعضها
في العمق ،هل تتوقع من ذلك المواطن المحاصر من
عــا مــات استفهام وتعجب و كــل أ حــرف اللغة ابتداء
من تزوير الشهادات ،إلى قصية "البدون" ،ثم الفساد
الـمـسـتـشــري ،وص ــوال إل ــى االخ ـتــاســات واإلي ــداع ــات
الـمـلـيــونـيــة وال ـح ـي ــازات ال ــزراع ـي ــة وت ــوزي ــع أراض ــي
ا ل ــدو ل ــة لـمـجـمــو عــة مـخـتــارة حـســب م ـبــدأ "إذا حبتك
عيني ما ظامك الدهر" ،مع تجاوز كل أهل الكويت،
ول ـعــل ال ـمــوضــوع األخ ـط ــر ت ــزوي ــر "ال ـج ـن ـس ـيــة" ال ــذي
يهدد الهوية الوطنية ،وبعد هل نتوقع من أحد أن
يتحدث عن اإليجابيات؟ حتى لو تحدث أحدهم عن
اإليجابيات فسيتم تصنيفه في خانة المنافقين أو
المستفيدين ،بعد هذا النقاش الساخن اتفقنا على
أن العديد من تلك المقاالت تعطي صورة قد يفسرها
البعض على أنها تدل على انشقاقات في المجتمع
الـكــويـتــي ،وخـصــوصــا مـمــن يـجـهــل طـبـيـعــة الـكــويــت
وشعبها وعشقهم لوطنهم وحريته ،و هــذا يصعب
على فهمهم ،ألنهم لم يعتادوا على حرية الصحافة
وحق التعبير.
ودعـ ــاؤنـ ــا ل ـل ـب ــاري ع ــز وجـ ــل أن ي ـح ـفــظ ال ـكــويــت
وقيادتها وأهلها من كل سوء ومكروه.

قصة التاجر وذهاب
ماء الوجه

hasanjohar@hotmail.com

صوم الجوارح والضمائر!

السفير يوسف عبدالله العنيزي
صفحات الزوايا والرؤى من المقاالت الليبرالية إلى
المقاالت الدينية وصوال إلى مقاالت ما يعرف بالمعارضة
أو المواالة ،كلها تعبر عن الخوف والحرص على الكويت
وأهلها والرغبة في تسليط الضوء على السلبيات
واألخطاء.
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زوايا ورؤى

مبارك عليكم شهر رمضان األغر بفيض
مــن الــرحـمــة اإللـهـيــة والـتــوفـيــق باستلهام
خيره وبره ،واالستعانة بالله على النفس
ف ــي ص ـي ــام ــه وقـ ـي ــام ــه ،وت ـن ـق ـيــة ال ـ ـ ــذات مــن
ً
تراكمات وزلــل الشهور الماضية ،وهنيئا
لمن تشمله الرعاية الربانية في هذه األيام
الفضيلة ،فقد ورد في األثر" :أنه شهر دعيتم
فيه إلــى ضيافة الله وجعلتم فيه مــن أهل
كرامة الله".
هذه المحطة الزمنية ال ّ
تروض اإلنسان
بــالـتـكـ ّـيــف م ــع ال ـص ـيــام ع ــن األك ــل وال ـشــرب
فـحـســب ،بــل إن ـهــا دورة مـيــدانـيــة لــارتـقــاء
بالعقول والعواطف والجوارح والضمائر
ً
وت ـه ــذي ـب ـه ــا وف ـ ـقـ ــا ل ـم ـع ــاي ـي ــر اإلن ـس ــان ـي ــة
وصفائها ،لعل وعسى تعم ولو بعض المآثر
واإليجابيات في سلوك اإلنسان تجاه ربه
ومحيطه االجـتـمــاعــي وام ـت ــداده الـبـشــري،
وبـمـعـنــى آخ ــر يــؤمــل أن ت ـكــون أيـ ــام شهر
رمضان فترة راحة وهدوء يتنفس خاللها
الضعيف والمظلوم والمحتاج الصعداء من
صور البطش والظلم الذي يعانيه في معظم
شهور حياته.
وفي بلد أنعم الله عليه بالنعمة الوافرة

أ .د .فيصل الشريفي

ً
واألمن والسالمة يستوجب علينا جميعا أن
نراعي راعي هذا الفضل غير المحدود في
من هو أضعف منا ،وهذا الضعف قد يكون
مصداقه الفقير والغريب ممن جــاء لكسب
رزق ع ـيــالــه ،وم ــا نـ ــراه م ــن م ــوائ ــد اإلف ـطــار
الجماعية لفتة رائ ـعــة ّ ،لكن األه ــم مــن ذلك
إنصافه بال ّ
تكبر وال منة وال تنابز عليه أو
تهديده أو حرمانه من حقوقه اإلنسانية،
وم ــا تـقــدمــه ال ــدول ــة م ــن خ ــدم ــات ومـعــامـلــة
حسنة ،وهــي من الصور غير الالئقة التي
قد يمارسها البعض في مجتمعنا.
وم ـ ــن ت ـط ـب ـي ـقــات ه ـ ــذا ال ـش ـه ــر الـفـضـيــل
تذكر إخــوة لنا في الدين واألرض ،عاشوا
وســاهـمــوا فــي بـنــاء ه ــذا الـبـلــد وذادوا عن
ً
حـ ــدوده وحــرم ـتــه ،وال ـي ــوم يـعــانــون ص ــورا
م ـت ـع ــددة م ــن ال ـج ـف ــاء وال ـض ـغ ــط الـنـفـســي
والحرمان وحتى االبتزاز ،مما قد يوقعنا
في مهلكة الظلم واستجابة دعوة المظلوم
علينا ،فلعل شهر الصيام وبما يحمله من
تهذيب للوجدان يشفع آلالف األسر المتعففة
بحياة كريمة ومستقرة.
ومن متطلبات هذا الشهر الكريم صوم
الجوارح وعفة اللسان والتراحم والتعاضد،

وما أحوجنا إلى هذه األخالق الراقية وروح
ال ـت ـســامــح ف ــي أجـ ـ ــواء ي ـس ــوده ــا االح ـت ـقــان
ال ـب ـغ ـيــض واالصـ ـطـ ـف ــاف ال ـج ــاه ـل ــي بــاســم
الفئوية أو القبلية أو الطائفية وكلها مقيتة
وال تخلف سوى الدمار والتراجع والعصبية
الصبيانية ،وال يستفيد منها إال المتاجرون
بلحوم البشر في حين يخسر الوطن لحمته
الحقيقية ونسيجه وأسس استقراره.
ً
واألهم من ذلك ،وكما ورد في األثر أيضا
عن أن من أفضل األعمال في الشهر الكريم
"ال ــورع عــن مـحــارم الـلــه" ،ولـعــل أكـبــر أنــواع
هذا الورع هو تجنب التطاول على خيرات
بلدنا وثرواته ومسامير الفساد التي تدق
ليل نهار في جسده ،حتى وصلنا إلى أدنى
المستويات بين األمم في مؤشرات التنمية
والخدمات ،وفاحت الروائح الكريهة من كل
حدب وصوب ،وإذا لم تكن أيام الله الفضيلة
كفيلة بامتناع الفاسدين عن هذا التطاول
فــإن واجبنا كــف أيديهم عــن ذلــك ،فكما أن
شهر رمضان ّ
تكبل فيه الشياطين ،فينبغي
أن ت ـكـ ّـبــل شـيــاطـيــن اإلنـ ــس ب ـقــوة ال ـقــانــون
وهـيـبــة الـنـظــام حـتــى يقبل أح ــد مصاديق
صيامنا!

faisal.alsharifi@hotmail.com

درس التاجر مهم لمن أراد حفظ ماء وجهه ،فال تجعل
نفسك ذليلة بيد أحد مهما كانت األسباب ،فالكرامة
وعزة النفس كنزان ال ُيشتريان بمال قارون ،لذلك أبعد
نفسك عن الهوان والذل ،و«المعنى في بطن الشاعر»،
كما يقولون.
في البداية أ بــارك لكم حلول شهر رمضان المبارك،
ً
سائال المولى عز وجل أن يتقبل أعمالكم وأن يمن عليكم
بموفور الصحة والسعادة.
يـقــال إن هـنــاك جــريـمــة قـتــل وقـعــت فــي إح ــدى الـمــدن
الكبيرة ،راح ضحيتها ابن شيخ عشيرة ذو جاه وقوة،
حيث كان القاتل ابن أحد أكبر تجار المدينة ،وكعادة
الـعــرب وبـعــد انـقـضــاء األسـبــوع األول لمراسيم الـعــزاء
ً
ذهب وجهاء المدينة إلى ذلك الشيخ طلبا للصلح بعد
ً
أن قام أهل القاتل بتهريب ابنهم إلى مكان آمن خوفا
عليه من الثأر.
ً
هــذا الشيخ رفــض كــل مــا جــاء بــه الوسطاء متمسكا
بحقه في قتل من قتل ولده ،حيث مضى عام كامل على
هذه الحادثة دون أن يصل إلى القاتل ،وفي هذه األثناء
تــوجــه أح ــد الـعـقــاء إل ــى أب ــي الـقــاتــل الـتــاجــر يستأذنه
بالتوسط لدى ذلك الشيخ بعد أخذ اإلذن منه بالموافقة
على كل الطلبات التي يريدها ذلك الشيخ.
ف ــي الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي دخـ ــل هـ ــذا ال ــوج ـي ــه ع ـلــى الـشـيــخ
ً
ً
مستأذنا إ يــاه بالحديث قائال له" :لن تكون األول ولن
تكون األخير ،فإما أن ترضى أو تجد وسيلة لقتل قاتل
ولـ ــدك" ،هـنــا أط ــرق الـشـيــخ رأس ــه وق ــد رض ــي بالصلح،
ً
ب ـشــرط أن يـقـبــل الـتــاجــر عـلــى نـفـســه أن يـعـمــل ش ـحــاذا
ً
أربعين يوما متواصلة في المدينة التي اشتهر بها وله
والبنه األمان بعد ذلك.
ً
وافق التاجر على هذا العرض خوفا على ولده وبدأ
بتنفيذ ما ألزم نفسه به ،فكان في اليوم األول والثاني
ً
يغطي كــل وجـهــه خــوفــا مــن ال ـعــار ،وفــي ال ـيــوم الثالث
والــرابــع بــدأ يخرج إحــدى عينيه ،وفــي اليوم الخامس
والسادس أخرج نصف وجهه ،وما كاد ينقضي اليوم
السابع إال ووجه التاجر معروف لكل الناس.
في اليوم األربعين بعث الشيخ صك األمان إلى التاجر
كما وع ــد ،لكنه فــي الـيــوم الـحــادي واألربـعـيــن مــر على
السوق الذي كان يشحذ فيه التاجر فوجده على حاله
ً
مادا يديه يستجدي الناس ،فوقف عنده يسأله عن سبب
وقوفه رغم انقضاء المدة ،فقال له لقد ذهب ماء وجهي
منذ اليوم الذي قبلت به شرطك الذي طلبته مني.
ه ــذا الـ ــدرس لـمــن أراد حـفــظ م ــاء وج ـهــه ،فــا تجعل
نفسك ذليلة بيد أ حــد مهما كانت األ سـبــاب ،فالكرامة
وعزة النفس كنزان ال ُيشتريان بمال قارون ،لذلك أبعد
نفسك عن ا لـهــوان وا لــذل ،و"المعنى في بطن الشاعر"،
كما يقولون.
ودمتم سالمين.

أكيرا آيري*

يوشكا فيشر*

إمبراطور اليابان يخرج من دائرة الضوء

الحجة التجارية لتضامن االتحاد األوروبي

إن رغبة أكيهيتو في
االنخراط في قضايا التدهور
البيئي وانتهاكات حقوق
اإلنسان ،جعلت منه متحدثا
عابرا للحدود الوطنية باسم
اإلنسانية ،ومن هذا المنظور
كان إمبراطور اليابان على مدار
السنوات الثالثين الماضية
قائدا عالميا ال مجرد زعيم
وطني.

األميركية
إليزابيث
فينينغ أعدت
أكيهيتو
ليصبح
ً
إمبراطورا
ً
عالميا

في الثالثين من أبريل تنازل اإلمبراطور الياباني
أكيهيتو عن العرش ،بعد جلوسه على عرش األقحوان
منذ عام  ،1989ففي سن الخامسة والثمانين ،يبدو
أن أكيهيتو يــرغــب فــي حـيــاة الـتـقــاعــد ال ـه ــادئ مع
اإلمـبــراطــورة ميتشيكو ،زوجـتــه منذ ستين عاما،
وخلفه على العرش اإلمـبــراطــوري ابنه األكبر ولي
العهد ناروهيتو.
بــدأ عهد أكيهيتو بعد وف ــاة وال ــده هيروهيتو،
الذي امتدت حياته لتغطي عقودا من االضطرابات
المحلية والدولية ،ورغم أن أكيهيتو ذاته نشأ خالل
حقبة الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة التي
اتسمت باالضطرابات ،فقد تغيرت اليابان والعالم إلى
حد كبير بحلول الوقت الذي أصبح فيه إمبراطورا،
ومن المرجح أن يتذكره الناس بوصفه العاهل الذي
خلف بصمة إيجابية على الساحة العالمية.
يـسـتـلــزم فـهــم عـهــد أكيهيتو وض ـعــه فــي سياق
تــاريـخــي حــديــث ،فمنذ أواخـ ــر ال ـقــرن الـثــامــن عشر
تقريبا إلى منتصف القرن العشرين ،كان الناس في
معظم أنحاء العالم ينتمون إما إلى إمبراطورية ،أو
على نحو متزايد ،إلى دولة مستقلة ،وكان عدد الدول
ذات السيادة ال يــزال قليال نسبيا في نهاية القرن
التاسع عشر ،ولكن مع تأكيد المزيد من الناس الذين
يعيشون في ظل إمبراطوريات على السيادة القومية،
ارتفع عدد الدول المستقلة من نحو  50دولة إلى أكثر
من  200دولة خالل القرن العشرين ،وأصبح الناس
من مختلف أنحاء العالم يعرفون أنفسهم بوصفهم
مواطنين لدولة ذات سيادة.
ول ـكــن ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ــه ،أص ـبــح ال ـن ــاس يـعــرفــون
أنـفـسـهــم عـلــى نـحــو م ـتــزايــد أي ـضــا بـسـمــاتـهــم غير
العرقية ،أو العنصرية ،أو
الوطنية :الجنسية ،أو ِ
الدينية ،أو التعليمية ،أو العمرية .ونحن جميعا،
عــاوة على ذلــك ،كائنات عالمية ،وإن لــم نكن بعد
"مــواط ـن ـيــن عــال ـم ـي ـيــن" ،ون ـح ــن نـعـيــش ف ــي البيئة
الـطـبـيـعـيــة ،ون ـتــأثــر بــال ـم ـنــاخ ،ونــرت ـبــط بــاألن ـهــار
والمحيطات ،وبعبارة أخرى يجري تعريفنا بهوياتنا
المتعددة والعالم الذي ورثناه ،واإلمبراطور الياباني
ليس استثناء.
ول ــد أكيهيتو فــي أوج طـفــرة الـسـيــادة القومية،
َ َِ
وش ــف ــق اإلم ـب ــراط ــوري ــة ،وك ــان ــت ثــاثـيـنـيــات الـقــرن
العشرين عقدا من الصراع المحتمل والفعلي ،حيث
دارت المنافسة بين الدول على السلطة والقوة وكانت
تسلح نفسها في استعداد ال ينقطع للحرب.
كــانــت ال ـيــابــان ف ــي ذل ــك ال ـح ـيــن ،عـلــى ال ــرغ ــم من
تأخرها في االنضمام إلى مجتمع الــدول الحديثة،
قوة عظمى ،استعانت بالتحالفات واالتفاقيات مع
قوى أخرى عملت على صيانة أمن البالد ومكنتها
من اكتساب المزيد من القوة ،وبعد ضم كوريا في
ع ــام  ،1910ب ــدأت الـيــابــان توسعها الـعـسـكــري في
آسـيــا بعد عقدين مــن الــزمــن ،وبـحـلــول ع ــام ،1941
كانت في حرب مع الواليات المتحدة ،ومع انضمام
االتحاد السوفياتي أيضا إلى أعداء اليابان ،أصبحت
الحرب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ جزءا من
الـصــراع العالمي ال ــذي انتهى أخـيــرا فــي أغسطس
من عام .1945
كان أكيهيتو شابا مراهقا في ذلك الوقت ،وكانت
حـيــاتــه عـلــى وش ــك أن تتغير بطريقة درام ـيــة غير
متوقعة ،فلم تطلب سلطات االحتالل بقيادة الواليات
المتحدة في اليابان بعد الحرب ،تحت رئاسة الجنرال
دوغ ــاس مــاك آرث ــر ،تـنــازل اإلمـبــراطــور هيروهيتو
عن العرش أو محاكمته أمام محكمة دولية ،بل كان
المطلوب بدال من ذلك أن يتحول هيروهيتو من شبه
إله إلى مجرد إنسان ،وأن يصبح دوره في السياسة

اليابانية بالتالي احتفاليا رمزيا.
ـصـفــة إل ــى عام
استمر حكم هيروهيتو بـهــذه الـ ِ
 ،1989ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ــه ،تـلـقــى ول ــي الـعـهــد الـشــاب
أكيهيتو تعليما أدت فيه األميركية إليزابيث فينينغ
دورا رئـيـســا ،وق ــد خــدمــت فينينغ ،إح ــدى أعـضــاء
جمعية األصدقاء البروتستانتية (كويكرز) ،كمعلمة
شخصية لولي العهد ،فعلمته اللغة اإلنكليزية وغير
ذلك من المواد .وفي قيامها بهذه المهمة ،ساعدت
في إعــداد أكيهيتو للعالم الــذي سيستقبله عندما
يصبح إمبراطورا.
بحلول أواخ ــر الـقــرن العشرين ،كــان عالم الــدول
َ
الـقــومـيــة يـفـســح ال ـم ـجــال ل ـعــالــم آخ ــر م ــن ال ــرواب ــط
والشواغل غير الوطنية ،ولم تعد الدول ذات السيادة
التقليدية تحظى بوالء واهتمام الناس في كل مكان،
بل كان وجود وتفاعل الدول واألفراد يجري في بيئة
عالمية عابرة للحدود الوطنية ،وكان العالم يدخل
حقبة حيث يجري تقاسم الـمــوارد والمشاكل عبر
الحدود الوطنية.
كــانــت ه ــذه الـظــاهــرة واض ـحــة بشكل خ ــاص في
الـجـهــود العالمية المبذولة لحماية البيئة ودعــم
حقوق اإلنسان ،وفي ما يتصل بهذه القضايا على
وجه التحديد بدأ أكيهيتو يؤدي دورا متزايد النشاط
والفعالية.
في وقت سابق من حكمه ،كان أكيهيتو متحفظا
سكوتا ،كما لو كان يحاول تجنب إعطاء أي انطباع
بأنه يسعى إلى إعادة تأكيد السلطة اإلمبراطورية،
لكنه أصبح هو وزوجته اآلن أكثر ظهورا ومصارحة،
وقــامــا بــزيــارة أج ــزاء مختلفة مــن الـيــابــان والعالم
لإلعراب عن قلقهما بشأن التدهور البيئي وانتهاكات
حقوق اإلنسان ،وشمل ذلك زيارات إمبراطورية قاما
بها إلى أوكيناوا والفلبين ،اللتين كانتا مسرحين
رئيسين للنزاع العسكري خــال الـحــرب العالمية
الثانية.
الواقع أن رغبة أكيهيتو في االنخراط في مثل هذه
القضايا جعلت منه متحدثا عابرا للحدود الوطنية
باسم اإلنسانية ،ومن هذا المنظور كان إمبراطور
اليابان على مدار السنوات الثالثين الماضية قائدا
عالميا ال مجرد زعيم وطني ،وهذا ما يميزه عن والده
وعن العديد من قادة العالم الحاليين.
* أستاذ التاريخ الفخري في جامعة هارفارد،
ومؤلف كتاب "تباعد الباسيفيكي :التوسع
الياباني واألميركي في الفترة من  1897إلى ."1911
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اليابان والعالم تغيرا
في عهد أكيهيتو
إلى حد كبير ومن
المرجح أن يتذكره
الناس بما خلفه من
بصمة إيجابية

على الرغم من أن بلدان أوروبا
الشرقية تمتعت بمزيد من
الرخاء منذ انضمامها إلى
االتحاد األوروبي ،فإنها
تتخلف على نحو متزايد
عن نظيراتها الغربية من
الناحيتين المعيارية والمادية،
فقد شهدت هجرة جماعية،
وخاصة بين الشباب.

اليوم يشعر
مواطنو
أوروبا
الشرقية بأنهم
مواطنون
من الدرجة
الثانية
وأصبحوا
ينظرون إلى
األوروبيين
الغربيين
على أنهم
متغطرسون

كان توسع االتحاد األوروبي الكبير نحو الشرق
في عــام  2004لحظة لألمل والتفاؤل ،ولكن بعد
مرور خمسة عشر عاما ،ال تزال أوروبــا الشرقية
وأورو ب ــا الغربية منقسمتين ثقافيا وسياسيا
كأي وقت مضى.
على الرغم من أن بلدان أوروبا الشرقية تمتعت
بمزيد مــن الــرخــاء منذ انضمامها إلــى االتـحــاد
األوروبـ ــي ،فإنها تتخلف على نحو مـتــزايــد عن
نـظـيــراتـهــا ال ـغــرب ـيــة م ــن الـنــاحـيـتـيــن الـمـعـيــاريــة
والـمــاديــة ،فقد شهدت هجرة جماعية ،وخاصة
بين الشباب ،ورغم مساهمة التحويالت المالية من
العاملين في أوروبا الغربية في ارتفاع مستويات
المعيشة فــي المنطقة ،فــإن تــراجــع عــدد السكان
تسبب في إحداث مشاكل.
كان االنقسام بين الشرق والغرب اليوم متوقعا،
فـعـنــدمــا ب ــدأت دول االت ـح ــاد األوروب ـ ــي مناقشة
التوسع شرقا بشكل جدي -أوال في قمة  1997في
أمـسـتــردام ،ثــم فــي اجتماع متابعة فــي نيس في
عام  -2000واجهت صعوبات جمة في استيعاب
الـفـكــرة وبـلــورتـهــا .وعـلــى وجــه الـتـحــديــد ،بــدا أن
العديد من المندوبين ينكرون الحاجة إلى تعديل
المؤسسات المشتركة وزيادة التحويالت المالية
لــدمــج األع ـضــاء الـجــدد والـحـفــاظ عـلــى التماسك
داخل الكتلة.
واليوم نجد شكال مشابها من أشكال التشكك،
غ ـيــر أنـ ــه ي ـخ ـلــف ت ــأث ـي ــره ال ـخ ـب ـيــث ع ـلــى ك ــل مــن
األع ـض ــاء ال ـقــدامــى وال ـج ــدد ،ولـكــن مــع ذل ــك ،كــان
االتحاد األوروبي قبل عام  2004ال يزال مدعوما
بأمل في مستقبل أوروبي مشترك ،ففي العقد الذي
أعقب نهاية الـحــرب ال ـبــاردة ،كــان كــل مــن الشرق
والغرب متلهفا على مالحقة هدف الوحدة ،تملؤه
الثقة في أن الوحدة ستجلب السالم واالزدهار.
بفعل الشكوك
ثــم تــآكــل هــذا االقـتـنــاع الــراســخ ِ
الناجمة عن خالفات جوهرية حول القيم والرؤى
المختلفة للعالم .الـيــوم يشعر مــواطـنــو أوروب ــا
الشرقية وكأنهم مواطنون مــن الــدرجــة الثانية،
وأصـبـحــوا يـنـظــرون إل ــى األوروب ـي ـيــن الغربيين
على أنهم متغطرسون ،وال يهتمون إال بخدمة
مـصــالـحـهــم الـضـيـقــة .عـلــى ال ـجــانــب اآلخـ ــر ،يــرى
األوروبيون الغربيون أن نظراءهم الشرقيين البد
أن يكونوا أكثر امتنانا ،ويجب أن يظهروا قدرا
أكبر من التضامن ،وخاصة عندما يتعلق األمر
بقبول المهاجرين والالجئين.
األمر األكثر أهمية هو أن األوروبيين الغربيين
يخشون أن نظراء هم الشرقيين يتعاملون على
نحو متزايد مع أمور مثل حكم القانون والفصل
بين السلطات ليس باعتبارها ر كــا ئــز أساسية
ل ـل ـم ـش ــروع األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،ب ــل بــوص ـف ـهــا م ــراوغ ــات
مؤسسية غربية .فها هو ذا رئيس الوزراء المجري
فيكتور أورب ــان يحلم صــراحــة وعلنا بتأسيس
"ديمقراطية غير ليبرالية" ،حيث يمكن لألغلبية
تجاهل وإه ــدار حقوق األقليات .األســوأ من ذلك
أنــه يبدو وكأنه يعتقد أن األغلبية االستبدادية
مــن الممكن أن تخدم كــأســاس لتضامن االتحاد
األوروبي ،وهو هنا مخطئ للغاية.
الواقع أن أفكار وتصورات أوربان المنحرفة هو
وأمثاله من الشعبويين حول الديمقراطية -ناهيك
عن محاوالتهم لتقويض استقالل القضاء وخنق
حرية الصحافة -تقع في قلب الصدع الجديد بين
الشرق والـغــرب ،والقضية ال تــدور حــول سياسة
مـ ـح ــددة ،ب ــل ه ــو صـ ــراع أش ــد عـمـقــا ح ــول الـقـيــم
األس ــاس ـي ــة ،وسـ ــوف يـسـتـغــرق ح ــل ه ــذا ال ـجــدال

المعياري وقتا طويال للغاية ،يتلخص التحدي
الذي يواجه االتحاد األوروبي اآلن في تطوير فهم
متبادل جديد دون أن يتنازل قيد أنملة عندما
يتعلق األمر بدعم مبادئه األساسية.
لن يتمكن االتحاد األوروبي من البقاء بوصفه
م ـش ــروع ــا ق ــوم ـي ــا ،ألن ال ـقــوم ـيــة ه ــي ع ـلــى وجــه
التحديد النزعة التي تأسس لتثبيطها وإحباطها،
وأول ـئ ــك ال ــذي ــن ي ـص ــرون عـلــى تـفـسـيــر الـمـشــروع
األوروب ـ ـ ـ ــي خ ــاف ــا ل ــذل ــك ي ـن ـث ــرون ب ـ ــذور دم ـ ــاره.
وف ــي وق ــت يخضع الـعــالــم لـتـحــول جيوسياسي
واقتصادي نحو منطقة آسيا والمحيط الهادئ،
فــإن انهيار الــوحــدة األوروب ـيــة اآلن مــن شــأنــه أن
ينفي القارة إلى مرتبة دنيا هامشية ألجيال قادمة.
مـ ــن ح ـس ــن الـ ـح ــظ أن ال ـت ـض ــام ــن األوروبـ ـ ـ ـ ــي،
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى االح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرام الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ل ـل ـق ـيــم
الديمقراطية ،يستفيد أيضا من الوحدة التجارية،
فـقــد كــانــت إح ــدى نـتــائــج الـتــوسـعــة بـعــد الـحــرب
الـبــاردة خلق وظــائــف عــديــدة جــديــدة فــي أوروبــا
الشرقية ،بفضل االستثمار المباشر األجنبي من
ِق َبل الشركات األوروبية الغربية ،وخاصة في قطاع
صناعة السيارات ،وباإلضافة إلى تعزيز الظروف
االقـتـصــاديــة فــي ال ــدول األع ـضــاء ال ـجــديــدة ،أدت
هذه االستثمارات إلى صعود صناعة السيارات
األوروبـيــة التي تتجاوز الحدود الوطنية والتي
أصبح الشرق والغرب على حد السواء يعتمدان
عليها.
واآلن تـشــرع هــذه الصناعة فــي إج ــراء تعديل
بنيوي كبير مع تحولها من محركات االحتراق
ال ــداخ ـل ــي ال ـت ــي تـطـلــق الـ ـغ ــازات ال ـكــربــون ـيــة إلــى
ال ـمــرك ـبــات ال ـك ـهــربــائ ـيــة ،وم ــع ذلـ ــك ،رب ـم ــا نـعــذر
المراقبين من الخارج إذا تصوروا أن هذا اإلصالح
مـجــرد مـبــادرة أوروب ـيــة غربية ،وألمانية بشكل
خاص .في واقع األمر ،ستؤثر التغييرات القادمة
على الوظائف في مختلف أنحاء أوروبا ،وخاصة
فــي الـ ــدول األع ـض ــاء الـشــرقـيــة .إن ــه تـحــد مشترك
يستلزم حال مشتركا ،وإذا لم يدرك قادة أوروبا
الشرقية الحاليين هذه الحقيقة ،فستدفع دولهم
ثمنا باهظا.
الحق أن التحدي الذي يواجه صناعة السيارات
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ي ـم ـثــل أي ـض ــا ف ــرص ــة إلغـ ـ ــاق ف ـجــوة
االنقسام بين الشرق والغرب ،وذلــك ألن الجهود
الجماعية الالزمة للحفاظ على الميزة التنافسية
األوروبية في مجال صناعة المركبات الكهربائية،
والـ ـتـ ـح ــول ال ــرقـ ـم ــي ،وغـ ـي ــر ذل ـ ــك م ــن ال ـم ـج ــاالت
التجارية ،من الممكن أن تتجاوز أسباب السخط
واالس ـت ـيــاء وال ـش ـكــوك ال ـتــي ب ــرزت فــي الـسـنــوات
الخمس عشرة األخيرة وتجعلها بال أهمية ،بل
إن ه ــذه الـجـهــود قـ ــادرة عـلــى إعـ ــادة أوروبـ ــا إلــى
المسار نحو الــرخــاء المشترك ،وحتى مــن ينكر
وال يرى الفوائد التي يحققها االتحاد األوروبي،
مثل أوربــان ،ينبغي له أن يكون قــادرا على رؤية
هذه الحقيقة.
* وزير خارجية ألمانيا ونائب مستشارها
في الفترة من  1998إلى  ،2005وكان زعيما
لحزب الخضر األلماني لفترة تقرب من العشرين
عاما.
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اﻗﺘﺼﺎد

 VIVAﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ »ﻛﻮاﻟﻴﺘﻲ ﻧﺖ« ﺑـ  ٢٨.٣ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ :ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺘﻴﻦ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات
ﻗﺎل اﻟﺤﺮﺑﻲ إن اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﻋﻠﻰ ً»ﻛﻮاﻟﻴﺘﻲ ﻧﺖ« ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ
إﻳﺠﺎﺑﺎ وﺳﻴﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻼء ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ ﻣﻦ
أﻓﺮاد وﺷﺮﻛﺎت.

أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻻﺗ ـ ـﺼـ ــﺎﻻت
ا ﻟ ـﻜ ــﻮ ﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ » «VIVAإ ﺗ ـﻤــﺎ ﻣ ـﻬــﺎ
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﺤ ــﻮاذ ﻋـﻠــﻰ 100
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ رأﺳ ـﻤ ــﺎل ﺷــﺮﻛــﺔ
»ﻛﻮاﻟﻴﺘﻲ ﻧﺖ« ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺎوﻻت ،ﻣـ ـ ــﺰود ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت
اﻹﻧ ـﺘــﺮﻧــﺖ ﻓــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
 28.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻗﺎل د .ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة »:«VIVA
»ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ أن ّ
أرﺣــﺐ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎم
ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ »ﻛـ ــﻮاﻟ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻧ ـ ـ ــﺖ« إﻟ ــﻰ
ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺷﺮﻛﺘﻨﺎ ،وأرى أن ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻜﻠﺘﺎ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ـﺘ ـﻴ ــﻦ ﻟ ـﺘ ــﻮﺳ ـﻴ ــﻊ ﻧ ـﻄ ــﺎق
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻬ ـﻤ ــﺎ وﺗ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎدل اﻟـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮات
ﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﺑـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ ،إذ ﺳ ـﺘ ـﺘ ـﻴــﺢ
ﻟـ ـ » «VIVAاﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻓﺮص
اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺳــﻮق اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ
ّ
ﺳ ـﺘ ـﻤ ــﻜ ــﻦ ﻓ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﻲ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻓــﻲ
» «VIVAو»ﻛ ــﻮاﻟ ـﻴ ـﺘ ــﻲ ﻧ ــﺖ« ﻣﻦ
ذوي اﻟـﺨـﺒــﺮات واﻟ ـﻜ ـﻔــﺎء ات ﻣﻦ
اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺤﻠﻮل ﻟﻨﺘﺨﻄﻰ
ﺑـ ــﺬﻟـ ــﻚ ﺗـ ــﻮﻗ ـ ـﻌـ ــﺎت وﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺎت
ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ،ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﺮﺣـ ـﻤ ــﻦ أن
» «VIVAاﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ
رأﺳـﻤــﺎل ﺷﺮﻛﺔ »ﻛﻮاﻟﻴﺘﻲ ﻧﺖ«
ﻟـﻠـﺘـﺠــﺎرة اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻘــﺎوﻻت
ﺑــﺈﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ ﻣـﺒـﻠــﻎ  28.3ﻣـﻠـﻴــﻮن
دﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎر 90 ،ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺌـ ــﺔ ﻣــﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻠﻜﻮ و 10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣ ـ ــﻦ ﺑـ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ،

اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم

ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻬ ــﻲ ﺑ ـ ــﺬﻟ ـ ــﻚ ﻣـ ـ ــﻦ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﻮاذ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺑ ـ ـ ــﺪأت ﻓــﻲ
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم .«2018
وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،أﺛﻨﻰ ﻋﻠﻰ
اﻟ ــﺪور اﻟﺤﻴﻮي ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ دﻋـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎ
اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻘﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت،
ﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻜ ـﻴــﻦ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣـ ــﻦ وﺿ ــﻊ
ً
ﺑﺼﻤﺘﻬﺎ ﻛﺄﻛﺜﺮ اﻟ ــﺪول ﺗـﻄــﻮرا
ً
وﺗﻘﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،ﻗ ــﺎل اﻟـﻤـﻬـﻨــﺪس
ﻣﺰﻳﺪ اﻟﺤﺮﺑﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟ ـ ـ ـ » «VIVAإن ﻫـ ـ ــﺬا اﻹ ﻧ ـ ـﺠـ ــﺎز
اﻟﺠﻮﻫﺮي ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﺰام »«VIVA
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ ﺑ ـﺘ ـﺤ ـﺴ ـﻴــﻦ ﺗ ـﺠ ــﺎرب
ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت.

وأﺿـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـﺤ ــﺮﺑ ــﻲ أن ﻫ ــﺬا
ً
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ
ً
وﻛﺜﻴﺮا وﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻼء ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ ﻣﻦ أﻓﺮاد
وﺷــﺮﻛــﺎت إذ ﺳﺘﺴﻌﻰ »«VIVA
و»ﻛﻮاﻟﻴﺘﻲ ﻧﺖ« ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺮوض واﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت وﻃ ــﺮح
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺟﻮدة ﻣﻤﻜﻨﺔ.
وأﺿ ــﺎف اﻧﻨﺎ »ﺳﻨﺒﺬل ﻛﺎﻓﺔ
ﺟﻬﻮدﻧﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼء
ﻣـﺘـﻄــﻮرة واﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ ﻋﻠﻰ راﺣــﺔ
وﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ
ﻧﻤﻮ » «VIVAو»ﻛﻮاﻟﻴﺘﻲ ﻧــﺖ«،
وﻣــﻦ ﺷــﺄن ﻫــﺬا اﻻﺳـﺘـﺤــﻮاذ أن
ً
ً
ﻳﺸﻜﻞ داﻋﻤﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟ ـﻨــﺎ ﻟـﺘـﻄـﺒـﻴــﻖ اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺘـﻨــﺎ
ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻤ ــﻮ ﻓـ ــﻲ ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت

ﺑـ ـﻨـ ـﺠ ــﺎح ،ﻣ ـﻤ ــﺎ ﺳ ـﻴ ـﻤ ـﻜ ـﻨ ـﻨــﺎ ﻣــﻦ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻳﺪة
وذات ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء
ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل .وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻷﻓ ـ ـ ــﺮاد ﻣ ــﻦ ﻋ ــﺮوض
ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎت ﻣ ـﺘ ـﻨ ــﻮﻋ ــﺔ وﻣ ـﺤـ ّـﺴ ـﻨــﺔ
ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ــﺮة ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار  -ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﺰل وﻓﻲ أي وﻗﺖ«.

 ٪٣.٩ﻧﻤﻮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ

ﻣﻌﻈﻢ »اﻟﺮاﻛﺪة« ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺄﺳﻬﻢ ﻣﺸﻄﻮﺑﺔ وأﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.9ﻗﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻦ  14.02أﻟﻒ
ً
ﺣﺴﺎب إﻟﻰ  14.58أﻟﻔﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺑ ـﻌــﻮاﻣــﻞ ﻋ ــﺪة أﺑ ــﺮزﻫ ــﺎ ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ وأرﺑ ـ ــﺎح اﻟـﺒـﻨــﻮك
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ وﺗﻮزﻳﻌﺎﺗﻬﺎ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻮادر اﻟﺮﺑﻊ اﻷول،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻌﻴﺪ ﺳﻮاء اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﺟﺬب
ﺷﺮﻛﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻧﺤﻮ اﻹدراج.
وﻧ ـﻤ ــﺖ اﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟـﻨـﺸـﻴـﻄــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ أﺳ ــﺎس
ﺳﻨﻮي ﺑﻴﻦ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ وأﺑﺮﻳﻞ 2019
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.8ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ارﺗـﻔــﺎﻋــﺎ ﻣــﻦ  14.32أﻟــﻒ
ً
ﺣﺴﺎب إﻟﻰ  14.58أﻟﻔﺎ.
وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ  388.96أﻟﻒ ﺣﺴﺎب ﺑﺰﻳﺎدة 0.3
ً
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،وإﺟ ـﻤــﺎﻻ ﻳﻤﻜﻦ
اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ أن ﻋــﺪد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ
ﺑﻠﻎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ  374.37أﻟﻒ ﺣﺴﺎب
أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  96.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﻧﺸﻴﻄﺔ
أي ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل آﺧﺮ  6أﺷﻬﺮ وﻫﻲ
ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﺗﻤﺜﻞ أﻏﻠﺒﻴﺔ.
ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻣـ ـﺼ ــﺎدر أﺷ ـ ـ ــﺎرت إﻟ ـ ــﻰ أن ﻣ ـﻌ ـﻈــﻢ ﺗـﻠــﻚ
اﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت ﻣ ـﻤ ـﻠــﻮﻛــﺔ ﻟ ـﺼ ـﻐ ــﺎر اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ
واﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻫ ـﻤ ـﻴــﻦ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻛ ــﺎﻧ ــﻮا ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮون ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺪرﺟﺔ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ اﻧﺴﺤﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق
أو ﺗﻢ ﺷﻄﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال
ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ أﺳ ـﻌــﺎرﻫــﺎ ﻣـﺘــﺮاﺟـﻌــﺔ ﺑـﻴــﻦ  60و  80ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﺮﻗﺐ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺗﺤﺴﻦ

»ورﺑﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ« ﺗﺮﺑﺢ
 ٦٨٣.٥أﻟﻒ دﻳﻨﺎر

»ﻣﻌﺎﻣﻞ« ﺗﺮﺑﺢ  ١.١٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﺑﻠﻐﺖ ارﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ
واﻟـﻤـﻘــﺎوﻻت  1.15ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ﺑــﻮاﻗــﻊ 11.89
ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس
 ،2019ﻣـﻘــﺎ ﺑــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ار ﺑ ــﺎ ﺣ ــﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 1.33
ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺑ ـﻤ ـﻘــﺪار  13.8ﻓـﻠـﺴــﺎ ﻟـﻠـﺴـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ .2018

ﺣـﻘـﻘــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ ورﺑـ ــﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ
ارﺑــﺎﺣــﺎ ﻗــﺪرﻫــﺎ  683.5اﻟــﻒ دﻳﻨﺎر
ﺑـﻤـﻘــﺪار  4.22ﻓـﻠــﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓــﻲ  31ﻣــﺎرس
 ،2019ﻣـﻘــﺎ ﺑــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ار ﺑــﺎ ﺣــﺎ
ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ  381.2اﻟ ـﻔ ــﺎ ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻌــﺎدل
 2.35ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة
ﻣﻦ .2018

»ﻳﺎﻛﻮ« :ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﺨﻔﺾ رأس اﻟﻤﺎل
إﻟﻰ  ١.٧١ﻣﻠﻴﻮن

»ﺑﻴﺎن« ﺗﺨﺴﺮ ٢٥٠.٧٥
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﻣﻨﻴﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺎن ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ  250.75اﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﻤﺎ
ﻳ ـﻌ ــﺎدل  0.69ﻓ ـﻠــﺲ ﻟـﻠـﺴـﻬــﻢ ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس
 ،2019ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  84.01اﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﻮاﻗﻊ
 0.23ﻓ ـﻠ ــﺲ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ ﻧـﻔــﺲ
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ .2018

»أﻋﻴﺎن« ﺗﺮﺑﺢ  ١١٢أﻟﻔﴼ

»اﻹﻧﻤﺎء« ﺗﺒﻴﻊ  ٣ﻋﻘﺎرات ﺑـ  ٤ﻣﻼﻳﻴﻦ

ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ أﻋﻴﺎن ﻟﻼﺟﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﻧﻬﺎ ﺣﻘﻘﺖ أرﺑﺎﺣﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  112اﻟﻒ دﻳﻨﺎر،
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﻴﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻋﻴﺎن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ  -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ  -ﻋﻘﺎرا اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺎ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻘﻴﻤﺔ  1.07ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺳﻴﺘﻢ إدراج اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم .2019

ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ
ﻟﻬﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  4ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،ﺳﻴﻨﺘﺞ
ﻋﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ رﺑﺢ  6اﻻف دﻳﻨﺎر ،وﺳﻴﺘﻢ ادراج
اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم .2019

ﺟﻠﺴﺔ رﻣﻀﺎﻧﻴﺔ أوﻟﻰ ﺧﻀﺮاء ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  ١٣.٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

 ١.٤ﺳﻬﻢ ﻣﻦ »اﻟﺒﻴﺖ«
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ »اﻷﻣﺎن«

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷول رﻓﻌﺖ اﻟﺘﺪاوﻻت

ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ

●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

أﻗ ـ ـﻔ ـ ـﻠـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ــﺆﺷ ـ ـ ــﺮات ﺑـ ــﻮرﺻـ ــﺔ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺔ
ﺟ ـﻠ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻟ ــﺮﻣ ـﻀ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ اﻷوﻟ ـ ــﻰ
ﻋﻠﻰ ارﺗـﻔــﺎﻋــﺎت ،إذ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ
اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  0.4ﻓــﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل  23ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣـﺴـﺘــﻮى  5731.91ﻧـﻘـﻄــﺔ ،وﺳــﻂ
ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  13.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ 65.8
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل 3309
ﺻﻔﻘﺎت.
ورﺑـ ـ ــﺢ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻷول
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ  0.34ﻓ ـ ــﻲ ا ﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ﻫــﻲ
 20.86ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﻔﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 6190.64ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 11.1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  23.7ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ،
ﻧﻔﺬت ﻋﺒﺮ  1731ﺻﻔﻘﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ
رﺑـ ــﺢ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.58ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺗـﺴــﺎوي
 27.96ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 4845.34ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 2.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣـﺘــﺪاوﻟــﺔ ﺑﻠﻐﺖ  42ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  1578ﺻﻔﻘﺔ.
وﺳ ـﺠ ـﻠ ــﺖ ﺗ ـ ـ ـ ــﺪاوﻻت ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ

اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻠ ـ ــﻮن اﻷﺧ ـ ـﻀ ـ ــﺮ ﻓــﻲ
اول ﺗـﻌــﺎﻣــﻼﺗـﻬــﺎ ﻟـﺸـﻬــﺮ رﻣ ـﻀــﺎن
اﻟﻤﺒﺎرك اﻣﺲ ،إذ ﺗﻜﺎﺗﻒ ﻣﺆﺷﺮا
اﻟﺴﻮق اﻻول واﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ دﻋﻢ
ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﻌ ــﺎم ،وﺑ ـﻌــﺪ ان
ﻧﻤﺖ اﺳﻌﺎر اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻷول ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﻗـﻄــﺎع
اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺬي رﺑﺤﺖ ﺧﻼﻟﻪ اﺳﻬﻢ
ﺑﻴﺘﻚ ووﻃﻨﻲ وﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ،وﻛﺎن
اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﺳﻬﻢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻘﻂ
ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻢ زﻳﻦ وﺑﻨﺴﺐ ﻣﺤﺪودة
ﺟـ ـ ـ ــﺪا ،ﻟ ـﻴ ـﻨ ـﺘ ـﻬ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮق اﻻول
ﺑـﻤـﻜــﺎﺳــﺐ ﻛـﺒـﻴــﺮة ﺗ ـﺠ ــﺎوزت ﺛﻠﺚ
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ رﺑـ ــﺢ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟ ـﺴــﻮق
اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ رﻏـ ــﻢ أن اﻻﺳـ ـﻬ ــﻢ ذات
اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ ﻓــﻲ ذات اﻟ ـﺴــﻮق ﻣﺎﻟﺖ
اﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻬﻤﺎن
واﺳﺘﻘﺮ ﺳﻬﻤﺎن وارﺗﻔﻊ ﺳﻬﻤﺎن
ﻓﻘﻂ ،وﻟﻜﻦ ارﺗﻔﺎع اﺳﻬﻢ ذات وزن
ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺪﻳﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎري
ﺑﻨﺴﺐ ﺑﻴﻦ  10و 8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺘــﻮاﻟــﻲ ﻗــﺪ دﻋ ــﻢ اﻟ ـﻤــﺆﺷــﺮ ﺧــﻼل
اﻟﺮﺑﻊ ﺳﺎﻋﺔ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻴﺘﻠﻮن ﺑﺎﻟﻠﻮن
اﻻﺧ ـﻀ ــﺮ ،وﻳـﻨـﺘـﻬــﻲ ﻋـﻠــﻰ ارﺗ ـﻔــﺎع
ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻴﻨﻀﻢ اﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮي اﻟﺴﻮق
اﻟـﻌــﺎم واﻻول ،وﻛ ــﺎن ﻫــﺬا اﻟـﺤــﺮاك
ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق

اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻣﺲ اﻻول ،أو ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ
ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.
وﺗ ــﺮاﺟـ ـﻌ ــﺖ ﻣ ـﻌ ـﻈ ــﻢ اﻷﺳ ـ ـ ــﻮاق
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،أ ﻣ ــﺲ ،ﺑﻨﺴﺐ ﻛﺒﻴﺮة
وواﺿﺤﺔ ﺑﻌﺪ ان ﺗﻘﻬﻘﺮت اﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻨﺴﺐ ﻓﺎﻗﺖ  3ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وﺗـ ـ ـ ــﺪاول ﺑ ــﺮﻧ ــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ـ ــﺪود 70
دوﻻرا ،ﺑﻌﺪ أن ﺟﺎءت ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﺗ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺐ ﺑـ ــﺮﻓـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮاﺋـ ــﺐ ﻋـﻠــﻰ
ﺑﻀﺎﺋﻊ اﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  50ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ،ﻟـﻴـﻀـﻐــﻂ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮات
اﻟـ ـﻨـ ـﻤ ــﻮ اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ـ ــﺎدي اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ،
وﻟﻴﻌﻮد اﻳﻀﺎ اﻟــﻰ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻷول
ﻣﻦ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﻦ
واﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ .واﻧﺨﻔﻀﺖ
ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮات اﻻﺳـ ـ ـ ــﻮاق اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴــﺔ
ﺑﺸﺪة ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻣﺲ ،وﻛﺎن
أﻛ ـﺒــﺮﻫــﺎ ﺧ ـﺴ ــﺎرة ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﺴــﻮق
اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺬي ﻓﻘﺪ  2.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وﻛــﺬﻟــﻚ ﻓﻘﺪ ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻄﺮ وﻣﺆﺷﺮ
ﺳ ــﻮق اﺑــﻮﻇ ـﺒــﻲ ﺑـﻨـﺴــﺐ ﺑـﺤــﻮاﻟــﻲ
 1.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،وﺧﺴﺮ دﺑﻲ
وﻣﺴﻘﻂ ﺳﺒﻌﺔ أﻋﺸﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وﻛﺎن اﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮي
ﺳﻮﻗﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ.

ﻧﺎﻗﺶ ﻣﺠﻠﺴﺎ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻣﺎن ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ اﻷوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮروﺗﻔﻴﺘﻲ
ﻣﻤﺒﺮ ﻓﻴﺮم اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ رأﻳــﻪ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷﺻﻮل
اﻟﻤﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﻴﻢ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺑﻲ دي أو اﻟﻨﺼﻒ وﺷﺮﻛﺎؤه،
وﺑـﺸــﺄن ﻣﻌﺪل ﺗـﺒــﺎدل اﻷﺳـﻬــﻢ ،وذﻟــﻚ ﻓــﻲ اﻃــﺎر اﻻﻧــﺪﻣــﺎج اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ.
وواﻓﻖ اﻟﻤﺠﻠﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺸﺎرة واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،وﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﺗﺒﺎدل
اﻷﺳﻬﻢ ،وﻓﻘﺎ ﻟــﺮأي ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  1.4ﺳﻬﻢ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ ﺑﻴﺖ
اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ »اﻷﻣ ــﺎن« ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﻫﺬه
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻗﺮرا ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻻدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻻﻧﺪﻣﺎج ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﻮدة
ﻣﺸﺮوع ﻋﻘﺪ اﻻﻧﺪﻣﺎج ،ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
اﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ،ﻓﻮر اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻋﺪاده.

»اﻟﻤﺮﻛﺰي« :ﺳﻨﺪات وﺗﻮرق
ﺑـ  ٢٤٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي،
أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ آﺧﺮ إﺻﺪار
ﻟﺴﻨﺪات وﺗﻮرق اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ إﺟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ 240
ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ﻷﺟــﻞ  3ﺷﻬﻮر،
وﺑﻤﻌﺪل ﻋﺎﺋﺪ  3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

٦.١٩٠

٤.٨٤٥

٢.٥٠٩ ٢.٩٣٥ ٣.٢٨٨

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت

أوﺻــﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ ﻳﺎﻛﻮ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺪﻋﻮة
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ؛ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ
رأس اﻟ ـﻤــﺎل ﺑــﻮاﻗــﻊ  16.48ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ﻣــﻦ 18.19
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،إﻟﻰ  1.71ﻣﻠﻴﻮن ،ﻹﻃﻔﺎء اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  24.01ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ
.2018
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ إن اﻹﻃﻔﺎء ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻔﺾ
رأس اﻟـﻤــﺎل ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  1.83ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎري  1.31ﻣﻠﻴﻮن ،ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ  4.38ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.
وأﺷ ـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ أن اﻟـﺘــﻮﺻـﻴــﺔ ﺳـﺘـﺨـﻀــﻊ ﻟـﻤــﻮاﻓـﻘــﺔ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻨﻈﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻓ ــﻲ ﺗـﺨـﻔـﻴــﺾ ﻋـ ــﺪد أﻋـ ـﻀ ــﺎء ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻹدارة ﻣ ــﻦ 7
ً
أﻋـﻀــﺎء إﻟــﻰ  ،5ﻻﻓﺘﺔ اﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻹﺗـﻤــﺎم إﺟ ــﺮاءات
اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ،ﻓﺈن رأس اﻟﻤﺎل ﺳﻴﺒﻠﻎ  1.71ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﻗﻴﻤﺔ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﻃــﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ،
واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎري ،واﻟﻌﺎم ،واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ
ﺻﻔﺮا.

اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

٥.٧٣١

●

ﻣﺰﻳﺪ اﻟﺤﺮﺑﻲ

 ١ KDاﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ

ً
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ا ﻟـﺴـﻌــﺮ ﻳــﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺧ ــﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻟــﻺﺷــﺎرة ﻓــﺈن أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ
ﺗﻌﻮد إﻟــﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر
وﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﻀﺎرﺑﻴﻦ وﺣـﺴــﺎﺑــﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ
أﺧ ـ ــﺮى .وﻳ ـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗــﺮﺗـﻔــﻊ أﻋ ـ ــﺪاد اﻟـﺤـﺴــﺎﺑــﺎت
ً
اﻟـﻨـﺸـﻴـﻄــﺔ ﺗــﺪرﻳ ـﺠ ـﻴــﺎ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﻣــﻊ اﺣ ـﺘ ـﻤــﺎﻻت ﻃ ــﺮح ﺻـﻨــﺎدﻳــﻖ ﻋـﻘــﺎرﻳــﺔ REITS
ﻟــﻼﻛـﺘـﺘــﺎب ﻛــﺬﻟــﻚ ﺗ ــﺪاول ﺗـﻠــﻚ اﻟـﺼـﻨــﺎدﻳــﻖ ،اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻜﻮن إﺣﺪى أدوات ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
ً
ﻧ ـﻈ ــﺮا إﻟ ــﻰ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺘـﻬــﺎ اﻟ ـﻤــﺮﺑ ـﺤــﺔ وﺗــﻮزﻳ ـﻌــﺎﺗ ـﻬــﺎ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة.
ً
أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ ﺗـ ـﻘ ــﻮم ﺑ ـﻌ ــﺾ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺎت اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر
ﺑﺘﺤﻀﻴﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات ﻟﻄﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ إدارة
اﻟﺴﻮق وﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﺖ
اﻹﺷــﺎرة إﻟﻴﻪ ،وﻫــﻮ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ،
ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻳﺒﻮ واﻟﻤﺎرﺟﻦ وﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻷدوات
ً
ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻓﻨﻴﺎ ﻟﺪى ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻨﺬ
ﻓـﺘــﺮة وﺗـﺤـﺘــﺎج ﻓـﻘــﻂ ﻣــﻮاﻓـﻘــﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ
أرض اﻟﻮاﻗﻊ.
ﻓــﻲ ﺳﻴﺎق آﺧــﺮ ،ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑــﺰﻳــﺎرات إﻟــﻰ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ وﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻼء اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﻟﺠﺬب ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺗﺤﺖ اﻹدارة
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﻓﺮص ﺗﺤﻘﻴﻖ أداء إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﺴﻮق
ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ أﻓﻀﻞ.
وﺗﺴﺘﺒﻖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ  MSCIﻓﻲ
ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ اﻟﺬي ﺳﻴﻜﻮن ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ أﺧﺮى
ﻟﻠﺴﻮق ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻌﻴﺪ ،وأﺑﺮز ذﻟﻚ اﻟﺘﺪﻓﻖ
اﻟﻨﻘﺪي.

»أﻋﻴﺎن ع« ﺗﺒﻴﻊ ﻋﻘﺎرﴽ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﴼ
ﺑ ــﺎﻋ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ أﻋ ـ ـﻴـ ــﺎن اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻋـ ـﻘ ــﺎرا
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺎ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻟﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 1.08ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺳﻮف ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ ﺑﻘﻴﻤﺔ  190.5أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
ورﺑﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ  404.43آﻻف دﻳﻨﺎر ﺑﻮاﻗﻊ
ﻓﻠﺲ واﺣﺪ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31
ﻣﺎرس  ،2019ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 44.95اﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  0.1ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﻬﻢ
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ .2018

»اﻻﻣﺘﻴﺎز« ﺗﺮﺑﺢ  ٥٤٧.٢أﻟﻔﴼ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ
ﻗــﺎﻣــﺖ اﺣـ ــﺪى اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟــﺰﻣ ـﻴ ـﻠــﺔ ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ اﻻﻣ ـﺘ ـﻴ ــﺎز اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻣﻠﻜﻴﺔ  49.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ
ﻣــﺪﻳــﻮﻧـﻴــﺔ ﻣــﻊ أﺣ ــﺪ اﻟـﺒـﻨــﻮك اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻧﺘﺞ
ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺑﺢ ﺑﻤﺒﻠﻎ  1.09ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
وﺳـﻴـﻨـﺘــﺞ ﻋ ــﻦ ذﻟ ــﻚ اﻷﻣـ ــﺮ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻻﻣ ـﺘ ـﻴــﺎز
ً
ارﺑﺎﺣﺎ ﻗﺪرﻫﺎ  547.29اﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،وﺳﻴﻨﻌﻜﺲ
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .2019

»ﺑﻮﺑﻴﺎن« :اﻛﺘﻤﺎل اﻛﺘﺘﺎب زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل
أﻓــﺎد ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻛﺘﻤﺎل اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑــﺰﻳــﺎدة رأﺳـﻤــﺎل اﻟﺒﻨﻚ
ﺑــﺈﺟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻋ ــﺪد أﺳـﻬــﻢ اﻟ ـﻄــﺮح ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺤﻖ
اﻷوﻟﻮﻳﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.

 ٪١٤.٨ارﺗﻔﺎع ﻣﺆﺷﺮ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز«
ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم

ً
»اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر« :ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ﺧﻼل أﺑﺮﻳﻞ
ﻗ ــﺎل ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﺻـ ــﺎدر ﻋ ــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ
اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر إن أﺳ ــﻮاق
دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ً
ﺳﺠﻠﺖ ً
أداء ﻗــﻮﻳــﺎ ﺟــﺪا ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ
أﺑﺮﻳﻞ ،ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻟﻘﻮي
ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،إذ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ
ﺳـ ـﺘ ــﺎﻧ ــﺪرد آﻧـ ــﺪ ﺑـ ـ ــﻮرز ﻟ ــﻸﺳ ــﻮاق
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪4.82ﺧﻼل
ﺷﻬﺮ أﺑــﺮﻳــﻞ ،ﻣﻤﺎ رﻓــﻊ أداء ه ﻣﻨﺬ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ .٪14.85
وذﻛ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ أن اﻟـ ـﺴ ــﻮق
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﺣﺘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ً
ﺧ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺎ ،ﺧ ـ ــﻼل ﺷ ـﻬ ــﺮ اﺑ ــﺮﻳ ــﻞ،
ﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺚ ﺗ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪم اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻮق ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ
ﻫ ــﺎ ﻣـ ـﺸ ــﻲ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ  ٪0.22ﻋــﻦ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ .وﺗﻤﻜﻦ اﻟﺴﻮق
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ ﻣـﻜــﺎﺳــﺐ
ﺟ ـﻴــﺪة ﻟـﻤــﺆﺷــﺮاﺗــﻪ اﻟ ـﺜــﻼﺛــﺔ ﺧــﻼل
ﺷﻬﺮ أﺑــﺮﻳــﻞ ،ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﻣــﻦ اﻟﻘﻮى
اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،ﺳﻮاء
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ أو اﻟﺼﻐﻴﺮة ،واﻟﺘﻲ
اﻧ ـﻌ ـﻜ ـﺴ ــﺖ إﻳـ ـﺠ ــﺎﺑ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟـﻤـﻴــﻊ
اﻟـ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات ،وﺧ ــﺎﺻ ــﺔ اﻟ ـﻤــﺆﺷــﺮ
اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﺮي اﻟـ ـ ــﺬي أﻧ ـﻬ ــﻰ ﺗـ ـ ــﺪاوﻻت
اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮ ﻣ ـﺴ ـﺠــﻼ أﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـﻜــﺎﺳــﺐ
ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﻌــﺎم ،ﻣﻐﻠﻘﺎ

ﻋﻨﺪ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﺛﻼث
ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات ،ﻛ ـﻤ ــﺎ دﻓـ ـﻌ ــﺖ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت
اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮاء اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺷـ ـﻤـ ـﻠ ــﺖ ﺑ ـﻌــﺾ
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻛﻮﻳﺖ 15
ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﻏﻼق ﻟﻪ
ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼﻗﻪ ﻓــﻲ ﻣﺎﻳﻮ ﻣــﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ .وأﺷــﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟــﻰ ان
أداء ﻣــﺆﺷــﺮ ﺳ ـﺘــﺎﻧــﺪرد آﻧ ــﺪ ﺑــﻮرز
ﻟــﻸﺳــﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺳـﺠــﻞ ً
أداء
ً
ﻗــﻮﻳــﺎ ﻟﻜﻞ ﻣــﻦ ﺳــﻮﻗــﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ودﺑﻲ .وﻛﺎن ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺪاول ﻟﻸﺳﻬﻢ
ً
اﻟﺴﻌﻮدي راﺋــﺪا ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠــﻲ ﻣـ ــﻦ ﺣـﻴــﺚ
اﻷداء ،إذ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪5.5ﻓﻲ
أﺑﺮﻳﻞ ،ﻟﻴﺼﻞ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ
ﻋ ــﺎم  2019إﻟ ــﻰ  .٪18.9واﺣ ـﺘــﻞ
اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺴﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﻪ
 ،٪5.02ﺑ ـﻌ ــﺪ أن ﻛ ـ ــﺎن ﻗ ــﺪ أ ﻗ ـﻔــﻞ
اﻟـﺸـﻬــﺮ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﻣــﻦ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ.
ﺗﻼه ﻣﺆﺷﺮ ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ ﺑﺎرﺗﻔﺎع
ﻧـﺴـﺒـﺘــﻪ  ،٪2.67وﺑــﺎﻟ ـﺘــﺎﻟــﻲ ﻋــﺎد
ً
ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻣ ـﻨــﺬ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻋ ـﻨــﺪ .٪0.76
وأﻗ ـﻔ ـﻠ ــﺖ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ ارﺗ ـﻔ ــﺎع
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  ،٪1.46ﺗـﻠـﺘـﻬــﺎ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ً
ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ.

وﻛﺎن أداء ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ
ﺑ ــﻮرز ﻟــﻸﺳــﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷوﺳــﻊ
ً
ﻧـﻄــﺎﻗــﺎ أﻗــﻞ ﻣــﻦ أداء دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،وارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ٪4.12ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ ،وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ
ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ إﻟﻰ اﻷداء اﻟﻀﻌﻴﻒ
ﻓــﻲ  EGX30اﻟ ــﺬي ارﺗ ـﻔــﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ٪1.24وﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻷردن ﺑﻨﺴﺒﺔ
.٪6.12
وأﺷ ــﺎر اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ إﻟــﻰ اﺳـﺘـﻤــﺮار
اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪم ﺧﻼل
ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ ،ﺣﻴﺚ أﺿــﺎف ﻣﺆﺷﺮ
 MSCIﻟ ــﻸﺳ ــﻮاق اﻟـﻨــﺎﺷـﺌــﺔ ٪2.0
ﺧﻼل ﺷﻬﺮ اﺑﺮﻳﻞ ﻟﻴﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم .٪11.75
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى ،ﻋﻜﺲ ﻣﺆﺷﺮ
ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻟﻠﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
)ﻣــﺎ ﻋــﺪا اﻟـﻴــﺎﺑــﺎن( اﻷداء اﻟﻤﺘﻔﻮق
واﻷوﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻊ ﻟ ـ ــﻸﺳ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻨ ــﺎﺷ ـﺌ ــﺔ
اﻵﺳـ ـﻴ ــﻮﻳ ــﺔ ،إذ أﺿ ــﺎﻓ ــﺖ ٪2.46
ﻓــﻲ أﺑــﺮﻳــﻞ ،ﻟﻴﺒﻠﻎ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ أداﺋ ــﻪ
 ٪11.72ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم .وﻓــﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ،
ﺗ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ  100ﻓ ــﻲ ﺑــﻮرﺻــﺔ
إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻣﻦ إﺿﺎﻓﺔ  ٪1.74ﺧﻼل
ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﺪاوﻻت ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ
ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
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اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﻜﻴﻦ :ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﻔﺎوﺿﻴﻦ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻌﺘﺰم اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ واﺷﻨﻄﻦ ...وﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻮﺿﻊ
أﻋﻠﻨﺖ ﺑﻜﻴﻦ أن ﻓﺮﻳﻖ
ﻣﻔﺎوﺿﻴﻦ ﺗﺠﺎرﻳﻴﻦ ﺻﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻻ ﻳﺰال ﻳﻌﺘﺰم اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ
واﺷﻨﻄﻦ ﻹﺟﺮاء ﻣﻔﺎوﺿﺎت،
رﻏﻢ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻫﺬا
اﻷﺳﺒﻮع.

ﻛﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﺒﺮ
"ﺗﻮﻳﺘﺮ" ،أن اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻨﺴﺒﺔ
 10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ  200ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ
 25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
وأن اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﺣﻮل ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻤﻀﻲ
ﺑﺒﻂء ﺷﺪﻳﺪ.
وذﻛـ ــﺮ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻋ ـﺒــﺮ اﻟ ـﻤ ــﻮﻗــﻊ ﻧـﻔـﺴــﻪ "ﻛــﺎﻧــﺖ
اﻟﺼﻴﻦ ﺗﺪﻓﻊ رﺳﻮﻣﺎ إﻟــﻰ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻤﺪة  10أﺷﻬﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋﻠﻰ  50ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣــﻦ ﺳﻠﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،ورﺳﻮﻣﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ
 200ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻠــﻊ اﻷﺧـ ــﺮى .وﻫــﺬه
ً
اﻟ ـﻤــﺪﻓــﻮﻋــﺎت ﻣ ـﺴــﺆوﻟــﺔ ﺟــﺰﺋ ـﻴــﺎ ﻋ ــﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻨﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة .ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟـ  10ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  25ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ".
وأﺿـ ـ ــﺎف" :ﻣ ــﺎ زال )ﻣ ــﺎ ﻗـﻴـﻤـﺘــﻪ  325ﻣـﻠـﻴــﺎر
دوﻻر( ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻠﻬﺎ
اﻟﺼﻴﻦ إﻟﻴﻨﺎ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ،وﻟﻜﻦ
ﺳﻴﺘﻢ ﻓــﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﻗﺮﻳﺐ،
ﺑﻤﻌﺪل  25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ .ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺮﺳﻮم اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ،وﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﺼﻴﻦ.
ﺗـﺴـﺘـﻤــﺮ )ﻣـ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺎت( اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري ﻣﻊ
اﻟﺼﻴﻦ ،وﻟﻜﻦ ﺑﺒﻂء ﺷــﺪﻳــﺪ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺎوﻟﻮن
إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ...ﻛﻼ!".
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗــﺎل ﺗــﺮاﻣــﺐ إن اﻟــﺮﺳــﻮم اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ " ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻳــﺬﻛــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺎت" ،إﻻ أن إﺣــﺪى

اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﻳﻨﺴﺘﻮن ﺧﻠﺼﺖ إﻟﻰ
أن اﻟ ـﺤ ــﺮب اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ أﻣ ـﻴــﺮﻛــﺎ واﻟـﺼـﻴــﻦ
ﺗـﻜـﻠــﻒ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ اﻷ ﻣـﻴــﺮ ﻛـﻴـﻴــﻦ  1.4ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ﺷﻬﺮﻳﺎ.
وارﺗ ـﻔ ـﻌ ــﺖ أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟ ــﺬﻫ ــﺐ ﺑ ـﻌــﺪ ﺗ ـﻬــﺪﻳــﺪات
ﺗــﺮاﻣــﺐ ،ﻣﻤﺎ دﻓــﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ إﻟــﻰ اﻟـﻌــﺰوف
ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة وﻋﺰز اﻷﺻﻮل اﻵﻣﻨﺔ وزاد اﻟﻘﻠﻖ
ﺑﺎﻷﺳﻮاق.
وزاد اﻟــﺬﻫــﺐ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻌــﺎﻣــﻼت اﻟ ـﻔــﻮرﻳــﺔ 0.3
ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  1282.51دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ )اﻷوﻧﺼﺔ(.
وارﺗﻔﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻵﺟﻠﺔ
 0.2ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  1284دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ.
وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ اﻷﺧﺮى ،ﺗﺮاﺟﻌﺖ
اﻟﻔﻀﺔ  0.5ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  14.85دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺰل اﻟﺒﻼﺗﻴﻦ  1.5ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  856دوﻻرا
ﻟــﻸوﻗ ـﻴــﺔ .وﻫ ـﺒــﻂ اﻟ ـﺒــﻼدﻳــﻮم  1.1ﺑــﺎﻟـﻤـﺌــﺔ إﻟــﻰ
 1356.51دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ.

وﻓﺪ اﻟﺼﻴﻦ
ﻣـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣ ـﻴ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ،أﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ ﺑ ـﻜ ـﻴ ــﻦ أن ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ
ﻣﻔﺎوﺿﻴﻦ ﺗﺠﺎرﻳﻴﻦ ﺻﻴﻨﻴﻴﻦ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻌﺘﺰم
اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ واﺷﻨﻄﻦ ﻹﺟﺮاء ﻣﻔﺎوﺿﺎت ،رﻏﻢ
ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺰﻳﺎدة
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع.
وﻗﺎل اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻏﻴﻨﻎ
ﺷﻮاﻧﻎ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ روﺗﻴﻨﻲ" :ﻧﺴﻌﻰ
ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ ﻟـﻔـﻬــﻢ اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ" ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ أن "اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ

اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻹﺟﺮاء ﻣﻔﺎوﺿﺎت" ،ﻣﻦ دون ﺗﺤﺪﻳﺪ
ً
ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻮﻓﺪ ﺳﻴﺘﻮﺟﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﺮرا ﻫﺬا
اﻷﺳﺒﻮع إﻟﻰ واﺷﻨﻄﻦ ،ﺣﻴﺚ ُﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺒﺪأ
ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟﺪﻳﺪة اﻷرﺑﻌﺎء.
ً
وﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻟﻤﺘﺤﺪث أﻳﻀﺎ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻛﺒﻴﺮ
ً
ُ
ﻣﻔﺎوﺿﻲ ﺑﻜﻴﻦ ﻟﻴﻮ ﻫــﻲ ،اﻟــﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﺮﺑﺎ
ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﺟﻴﻨﺒﻴﻨﻎ ،ﺳﻴﺬﻫﺐ
ً
ﺷﺨﺼﻴﺎ إﻟﻰ واﺷﻨﻄﻦ.
وأﻛ ــﺪ ﻏﻴﻨﻎ أن اﻟﺼﻴﻦ "ﺗــﺄﻣــﻞ اﻟـﺘـﻘــﺮب" ﻣﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة و"اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق" ﻹﻧﻬﺎء
ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﻋﻠﻦ اﻷﺣﺪ ،ﺑﻌﻜﺲ
ﻛــﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ،أن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﺘﺮﻓﻊ
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﻦ  10اﻟــﻰ  25ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺻﻴﻨﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻮردة ﺑﻘﻴﻤﺔ  200ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﺗـ ـﺴـ ـﺒ ــﺐ اﻟـ ـﺘـ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺪ ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨ ــﺎف اﻟـ ـﺤ ــﺮب
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ أﻛﺒﺮ ﻗﻮﺗﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺘﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺒﻮرﺻﺎت أﻣﺲ.
وأﻏﻠﻘﺖ ﺑﻮرﺻﺔ ﺷﻨﻐﻬﺎي ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  5.58ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ وﺗ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺖ ﺷـﻨـﻐــﻦ،
اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،ﺑﻨﺴﺒﺔ  7.38ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.

ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻴﻮان
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﺠﻪ اﻟﻴﻮان اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻷﻛﺒﺮ ﻧﺰول ﻟﻪ
ﻓﻲ ﻋﺸﺮة أﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺗﺮاﻣﺐ

ﺑﺮﻓﻊ رﺳﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﺻﻴﻨﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻗﻔﺰت اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻼذا آﻣﻨﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻴﻦ
وﺳﻂ ﻋﺰوف ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة.
وﻗـ ــﺎل رﺋ ـﻴــﺲ أﺑ ـﺤ ــﺎث اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼت واﻷﺳـ ــﻮاق
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﺪى "ﻛﻮﻣﺮﺗﺲ ﺑﻨﻚ" ﻓﻲ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت،
أوﻟﺮﻳﺶ ﻟﻮﻳﺨﺘﻤﺎن" :ﻗﺪ ﻳﺆدي ﻫﺬا إﻟﻰ ﻋﺰوف
ﻋــﻦ اﻟـﻤـﺨــﺎﻃــﺮة ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟـﻬــﺪوء
اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق".
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎدت اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺨ ــﺎﺳ ــﺮﻳ ــﻦ
ﺑـﻨــﺰوﻟـﻬــﺎ ﺣــﻮاﻟــﻲ ﻧـﻘـﻄــﺔ ﻣـﺌــﻮﻳــﺔ ،ﻟـﺘـﻘـﺘــﺮب ﻣﻦ
أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪ ﺣﻮاﻟﻲ 6.80
ﻟﻠﺪوﻻر .واﻧﺨﻔﺾ اﻟﺒﻴﺰو اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ واﻟﻠﻴﺮة
اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ ﺑــﺄﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻧـﺼــﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﻣـﺌــﻮﻳــﺔ ﻟﻜﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ.
وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻋﻤﻼت أﺧﺮى ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺼﺎﺋﺮﻫﺎ
ﻛـﺜـﻴــﺮا ﺑــﺎﻻﻗـﺘـﺼــﺎد اﻟـﺼـﻴـﻨــﻲ ﻣـﺜــﻞ اﻟ ــﺪوﻻرﻳ ــﻦ
اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ واﻟﻨﻴﻮزﻳﻠﻨﺪي اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻧﺰﻻ ﺑﻤﺎ ﺑﻴﻦ
 0.3و 0.5ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ.
وﺑـﻌـﻴــﺪا ﻋــﻦ اﻟـﻀـﻌــﻒ ﻓــﻲ اﻟ ـﻴــﻮان وﻋـﻤــﻼت
أﺧﺮى ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ،
اﺳـﺘـﻘــﺮ اﻟـ ــﺪوﻻر ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ ﺳـﻠــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻼت.

اﻷﺳﻬﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ
وﻓ ـﺘ ـﺤــﺖ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻷوروﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻫـﺒــﻮط
ﺣﺎد أﻣﺲ ،ﺑﻌﺪ أن أﺟﺞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻔﺎﺟﺊ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﺘﻬﺪﻳﺪه ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ

ﺻﻴﻨﻴﺔ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ،ﻣﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
إﻟﻰ اﻟﻌﺰوف ﻋﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
وﻗ ــﺎد اﻻﺗ ـﺠ ــﺎه اﻟ ـﻨــﺰوﻟــﻲ اﻟ ـﻤــﺆﺷــﺮان داﻛــﺲ
اﻷﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ،اﻷﻛ ـﺜ ــﺮ ﺗ ــﺄﺛ ــﺮا ﺑــﺎﻟـﺼـﻴــﻦ وﻣ ـﺨــﺎوف
اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وﻛﺎك اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺿﻬﻤﺎ
 1.7و 1.8ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.
وﻓـ ـﻘ ــﺪ اﻟـ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮ ﺳـ ـﺘ ــﻮﻛ ــﺲ  600ﻟــﻸﺳ ـﻬــﻢ
اﻷوروﺑ ـﻴــﺔ  1.2ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺑﺤﻠﻮل اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ 07:20
ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ ،ﻣﺴﺠﻼ أﻛﺒﺮ ﻫﺒﻮط ﻓﻲ 6
أﺳﺎﺑﻴﻊ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻮرﺻﺘﺎ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ واﺣﺪ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻏﻠﻘﺖ اﻷﺳــﻮاق ﻓﻲ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻄﻠﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ آﻣﺎل اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﻦ
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أﺣﺪ أﺳﺒﺎب اﻟﺼﻌﻮد اﻟﻘﻮي
ﻟﻸﺳﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم .وﺗﻌﺎﻓﺖ ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮة اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻟﺘﺴﺠﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪة أﺷﻬﺮ.
واﻧـﺨـﻔـﻀــﺖ أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ وﻫ ــﻮت اﻷﺳـﻬــﻢ
اﻵﺳـﻴــﻮﻳــﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺜﻒ ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻴﻦ ﻓــﻲ ﺧﻄﻮة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ،ﻗﺎﺋﻼ أﻣــﺲ اﻷول
إن ﻣـﺤــﺎدﺛــﺎت اﻟـﺘـﺠــﺎرة ﻣــﻊ ﺑﻜﻴﻦ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺒﻂء
ﺷﺪﻳﺪ ،وإﻧﻪ ﺳﻴﺮﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ
ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  200ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ إﻟﻰ
 25ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ  10ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ.
وﻫﺒﻂ ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎرات ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ،
ﻟﻴﻘﻮد ﺗﺮاﺟﻌﺎ واﺳﻌﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻓﻲ أوروﺑﺎ.
)د ب أ(

ً
اﻟﻴﺎﻗﻮت» :اﻹﻓﻼس« اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣﻠﻮﻻ ﻣﺒﺘﻜﺮة  ٣١٧.٩أﻟﻒ دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح »اﻟﺴﻼم«
اﺧﺘﺘﻤﺖ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ
إﻃ ـ ــﺎر ﻓ ـﻌ ــﺎل ﻟ ــﻺﻋ ـﺴ ــﺎر اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻲ
واﻹﻓﻼس أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﺻ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎوﻳ ــﺔ
ﻓ ـﻴ ـﻴ ـﻨــﺎ ،ﺑ ـﻤ ـﻘــﺮ اﻷﻣ ـ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
)اﻟﻴﻮﻧﺴﺘﺮال( ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻳﻮﻣﻲ
 2و 3ﻣﺎﻳﻮ اﻟﺠﺎري.
وأﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎرﻛ ـ ـ ــﻮن ﻓ ــﻲ
اﻟــﻮرﺷــﺔ أﻫـﻤـﻴــﺔ اﻟــﺪﻓــﻊ ﺑﻘﺎﻧﻮن
اﻹﻓـ ـ ــﻼس اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ﺑــﺎﻋ ـﺘ ـﺒــﺎره
ﺿـ ـ ـ ــﺮورة ﻣ ـﻠ ـﺤ ــﺔ ﺿ ـﻤ ــﻦ ﺳـﻌــﻲ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـﺤـﺜـﻴــﺚ ﻧ ـﺤــﻮ إﻗــﺎﻣــﺔ
ﻧـﻈــﺎم ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻫﺪﻓﻪ
وﺿﻊ ﺣﻠﻮل ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺑﻴﺌﺔ
اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة اﻟ ـﺤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
وﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
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اﻟﻴﺎﻗﻮت واﻟﺸﺮﻳﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻟـﻜـﺴـﻴــﺲ ﻧﻜﺴﻴﺲ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻣ ــﻲ ﺧـﻠـﻴـﻔــﺔ
اﻟﻴﺎﻗﻮت ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻪ ،ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ،

ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻋﺴﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺸﻤﻞ
أﻫـﻤـﻴــﺔ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﻣـﺴــﺄﻟــﺔ اﻹﻋـﻔــﺎء
ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻔﻠﻴﺴﺔ
اﻟﺼﻐﻴﺮة أو اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.
وﺷ ـ ـ ـ ــﺪد ﻋـ ـﻠ ــﻰ ان ﻗ ــﻮاﻧـ ـﻴ ــﻦ
اﻹﻓـ ـ ـ ــﻼس ﻟ ـﻬ ــﺎ أﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة
ا ﻟـﺘــﻲ ﺗـﺴـﺘـﻠــﺰم اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻰ
أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﺳ ـﻄــﺔ ،ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ أن 70
إﻟﻰ  80ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻐ ـ ـﻴ ـ ــﺮة واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﻮﺳ ـ ـﻄـ ــﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف
اﻟﻔﺸﻞ.

اﻟﻴﺎﻗﻮت واﻟﻤﻌﺠﻞ ﻳﺘﻮﺳﻄﺎن اﻟﺤﻀﻮر ﻋﻘﺐ ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻓﻼس اﻟﺤﺎﻟﻲ
وأﺑﺮز اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺴﻮدة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
أن اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻣـﻜــﻮن ﻣﻦ
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ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة.
وأﺿﺎف اﻟﻴﺎﻗﻮت أن ﻫﻨﺎك 3
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻹﺟــﺮاﺋــﻲ ،ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﺤﺪاث
إدارة ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻹﻓ ـ ــﻼس ﻓــﻲ

اﻷﻳﻮب :اﺗﺠﺎه ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎرﺟﻲ
وﺳﻂ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات
أﻛــﺪ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟـﻌـﻘــﺎري ﺳﻌﻮد
اﻷﻳﻮب أن اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺎن ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﺑـ ـ ـ ــﺪﻋـ ـ ـ ــﻮات اﻹﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼح ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻛ ــﻞ
ﻗ ـﻄــﺎﻋــﺎت اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻣ ــﻦ دون ﻓﻬﻢ
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
وﻗ ـ ــﺎل اﻷﻳـ ـ ـ ــﻮب ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،إن ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ
اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎص ﺗ ـﻌ ـﻨ ــﻲ ﻓـﺘــﺢ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎل ﻟ ـﻜ ــﻞ ﻣ ــﻮاﻃ ــﻦ وﺷ ــﺮﻛ ــﺔ
ﺧ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ ،ﺑ ـ ــﺄن ﻳ ـﺴ ـﻌ ــﻰ وﻳـ ـﺒ ــﺪع
ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ
أﻓ ـﻀ ــﻞ وﻛ ـﻠ ـﻔ ــﺔ أﻗـ ـ ــﻞ ،وﻻ ﺗـﻌـﻨــﻲ
اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺣ ـ ـﺴ ـ ــﺐ وﺟـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺔ ﻧ ـ ـﻈ ـ ــﺮ ﺑ ـﻌ ــﺾ
ً
اﻟـ ـ ـ ــﻮزارات ﻷن اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ داﺋ ـﻤــﺎ
اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻻ
ﺗﻌﻨﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص،
إﻧـ ـﻤ ــﺎ إدارة اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﻷﻣ ـ ــﻮال
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﻪ.
ً
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أﻧـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻏـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎ ﻣ ــﺎ
ﻳ ـﺼ ـﻄــﺪم اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﺨ ــﺎص ﻣﻊ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻌﻘﻴﺪات واﺷﺘﺮاﻃﺎت
وإﺟﺮاءات ﻣﻌﻘﺪة ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻨﺼﺮ
اﻷﺿـ ـﻌ ــﻒ ،ﻧــﺎﻫ ـﻴــﻚ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮة
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟـﻤــﺄﺧــﻮذة ﻋــﻦ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص واﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺠﺸﻊ ﺑﺴﺒﺐ
اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎز اﻟـ ـﻔ ــﺮص ورﻓ ـ ــﻊ أﺳ ـﻌــﺎر
اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
ً
اﻟﻔﻀﻴﻞ ﻣﺜﻼ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺗﻬﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ واﻟـﺴــﺮﻗــﺔ دون ﺳﻤﺎع
دﻓﺎﻋﻪ ،وﻫﻲ ﻧﻈﺮة أﺑﻌﺪت اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣــﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋــﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﺨ ــﺎص ﻓﻲ
اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﻨﻲ ﻣﻨﺤﻪ
ً
ً
دورا ﻛـﺒـﻴــﺮا وﻻ ﺗـﻌـﻨــﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ
أﻣﻮاﻟﻪ ﺗﺤﺖ إدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﺑ ـ ـﻴ ـ ــﻦ أن ﻫ ـ ـﻨ ـ ــﺎك ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺎت
وﻣــﺆﺳ ـﺴــﺎت ﺧــﺎﺻــﺔ ﺳـﻌــﺖ وﻻ
ﺗ ـ ـ ــﺰال ﺗ ـﺴ ـﻌ ــﻰ ﻟ ــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر ﻓــﻲ
ً
اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
وﺳــﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ ،اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﺠ ـﻌــﻞ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر ﻏ ـﻴــﺮ ﻣـﺠــﺰ،
ﻓ ـﻨ ـﺠ ــﺪ أن اﻷرض ﻫـ ـﻨ ــﺎ ﺗـﻤـﺜــﻞ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  60ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﺬا ﻳﺒﺤﺚ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
اﻟـ ـ ــﻮاﻋـ ـ ــﻲ ﻋ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـﻜـ ــﺎن آﺧ ـ ـ ــﺮ ﻳ ـﺘــﻢ
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر ﻓـ ـﻴ ــﻪ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻗـﻴـﻤــﺔ
اﻷرض ﻓﻴﻪ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ

ﺳﻌﻮد اﻷﻳﻮب

ﻧﺴﺒﺔ ﺗ ـﺘــﺮاوح ﻣــﺎ ﺑـﻴــﻦ  15و20
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ ﻗـﻴـﻤــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع،
ً
ﻟــﺬا ﻧﺠﺪ أن ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺗﺴﻌﻰ إ ﻟــﻰ ﺑﻴﻊ ﻣــﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ
أراض ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﺛ ــﻢ ﺗﺒﺤﺚ
ٍ
ﻋــﻦ ﻓ ــﺮص أﻓ ـﻀــﻞ ﻟـﻠـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ ﻓﻲ
اﻟﺨﺎرج ،وﻛﻞ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر ﺗﺸﻴﺮ
إﻟﻰ ﻋﺪم اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
وﺳ ـ ــﻂ ﻣـ ــﺎ ﻧ ـ ــﺮاه ﻣـ ــﻦ ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت
ﺣـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ﻋ ــﺎﺟ ــﺰة ﻋ ــﻦ اﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إزاﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﺘﻲ أدت إﻟــﻰ ﺧﺴﺎرة اﻟﻤﻮاﻃﻦ
ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﻋــﺪم وﺟ ــﻮد ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻛـﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻗــﺎﻧــﻮن  8واﻟ ــﺬي ﻳﻨﺺ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻨ ــﻊ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت ﺑـﺠـﻤـﻴــﻊ
أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺴﻜﻨﻲ
وﺗﻄﻮﻳﺮه.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺪار اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ
ﻛـﺸـﻔــﺖ أﻧ ــﻪ ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻗ ـﺒــﻮل ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ،وﻫ ـ ـ ـ ــﺮوب ﺑـﻌــﺾ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻄﻮرة إﻟــﻰ اﻟﺨﺎرج
ﻟﻮﺟﻮد ﺑﻴﺌﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺎذﺑﺔ،
ً
ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗـﺤـﺘــﺎج إﻟــﻰ
ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ واﺿﺤﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﻛ ــﻲ ﻻ ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ
ً
ً
ﻣ ـﻌ ـﻴ ـﺒــﺎ أو ﻣ ـﺸ ــﻮﻫ ــﺎ ﻣ ــﻊ اﻷﺧ ــﺬ
ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤــﻮﺿــﻮﻋــﺔ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﻫﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟﺬي
ﻳـﻄــﺮح ﺗ ـﺴــﺎؤﻻت ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ
اﻟـﻘــﻮاﻧـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺤـﺴـﻨــﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف
ﻏـ ــﺎﻳـ ــﺎت ﺗ ـﻨ ـﻤ ــﻮﻳ ــﺔ ﺣ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ـﻴ ــﺔ ،أم
ﺑﻬﺪف إﺑﺮاء اﻟﺬﻣﺔ ،وإﺗﻤﺎم دﻳﻜﻮر
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ.

اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻜ ـﻤ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻏـ ـ ـ ــﺮار إدارة
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟــﻰ أن ﻗﻮاﻧﻴﻦ
اﻹﻓـ ـ ـ ــﻼس ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻋـ ـ ــﺎم ﻓـ ــﻲ ﻛــﻞ
اﻟﺪول ﺗﻌﺘﺒﺮ إﺟﺮاﺋﻴﺔ ،وﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺑـﻌــﺾ اﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟـﻤــﻮﺿــﻮﻋـﻴــﺔ،
وﺗ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﻦ ﻣـ ـﺤـ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ اﻹﻓـ ـ ـ ــﻼس
ﻋ ـ ـﺒـ ــﺎرة ﻋـ ــﻦ ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ــﻞ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻂ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﻀﺎة وآﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ذوي
اﻻﺧﺘﺼﺎص ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻗﺎﻧﻮن
اﻷﺣﺪاث ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺬي اﻋﺘﺮف

اﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود
ﺑﺎﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ واﺳﺘﺒﺪال
إدارة اﻟﺨﺒﺮاء ﺑﻠﺠﻨﺔ اﻹﻓــﻼس،
واﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت
وﻣﺴﺘﺸﺎري اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ.

ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
وذﻛــﺮ اﻟﻴﺎﻗﻮت أن اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ

وأﺷ ــﺎر اﻟﻴﺎﻗﻮت إﻟــﻰ أن ﻣﻦ
ﺑـﻴــﻦ اﻷﻣ ــﻮر اﻟـﺘــﻲ اﺳﺘﺤﺪﺛﻬﺎ
اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ ﻣ ـﺴ ــﺄﻟ ــﺔ
اﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﻋﺎﺑﺮة اﻟﺤﺪود ،واﻟﺘﻲ
اﺳﺘﺮﺷﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﻨﻤﻮذج
اﻟ ـﻴ ــﻮﻧ ـﺴ ـﺘ ــﺮال ﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻟ ـﺠــﺔ ﻫــﺬه
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ وإﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ
ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ.

أﻗ ـ ــﺮت اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎدﻳ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ
اﻟﺴﻼم اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ أﻣﺲ وﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺣﻀﻮر  54.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻛﻞ ﺑﻨﻮد
اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ وأﻫـﻤـﻬــﺎ
ﻋ ــﺪم ﺻ ــﺮف ﻣ ـﻜ ــﺎﻓ ــﺂت ﻷﻋ ـﻀــﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟـﻤـﻨـﺘـﻬـﻴــﺔ ﻓ ــﻰ دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ 2018
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح.
وﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻫ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺶ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ
ﺻ ــﺮﺣ ــﺖ د .ﺳ ـ ـ ــﺎرة اﻟ ـﺸ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ
 اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔﻧـﺠـﺤــﺖ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﺑﻠﻎ  317.9أﻟــﻒ دﻳـﻨــﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣ ــﻊ ﺻــﺎﻓــﻲ ﺧ ـﺴ ــﺎرة  83.1أﻟــﻒ
دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ وﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻧﻤﻮ
ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﺑﻠﻐﺖ  482ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
وأرﺟﻌﺖ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻰ
ذﻟﻚ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع إﻳﺮادات اﻟﻌﻘﻮد
إﻟ ــﻰ  1.4ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ
 21.7ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟ ــﻰ
ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
واﻹدارﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  16.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﻻﻓ ـﺘ ــﺔ إﻟـ ــﻰ أن اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻲ

ﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟـ ـﺴ ــﻼم اﻟ ـﻘــﺎﺑ ـﻀــﺔ
ﻗ ـ ــﻮي ﺟـ ـ ــﺪ\ً وﺳ ـ ــﻂ اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ
ﺑﻬﺎ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وذﻛ ـ ــﺮت أن إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ أﺻ ــﻮل
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻠﻎ  37.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟ ـﺘــﺰاﻣــﺎت 3.1
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻓﻘﻂ أي ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ
 8.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
أﺻـ ـ ــﻮل اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،وﻫ ـ ــﻲ ﻧـﺴـﺒــﺔ
ً
ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻘﻄﺎع أو اﻟﺴﻮق.
وذﻛـ ـ ـ ــﺮت أن ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ اﻟ ــﺪﻳ ــﻮن
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟــﺬاﺗــﻲ ﻟــﻢ ﻳـﻜــﻦ وﻟـﻴــﺪ اﻟـﺼــﺪﻓــﺔ،
ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻧﺘﺎج ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﺨﻔﻴﻒ
اﻟ ـﻌ ــﺐء ﻋ ــﻦ اﻹدارة اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ
وﻋ ـ ــﺪم وﺟ ـ ــﻮد أي ﺿ ـﻐ ــﻮط ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺪاد اﻟﻘﺮوض إﺿﺎﻓﺔ
إﻟــﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣــﻦ ﻋــﺐء ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻘﺮض.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﻲ إن
اﺳ ـ ـﺘـ ــﺮاﺗ ـ ـﻴ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎر
اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻬـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﺮة اﻟـ ـﺤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻤ ـﺘ ــﺎز
ﺑــﺎﻟـﺘـﻨــﻮع واﻟ ـﻤــﺮوﻧــﺔ واﻟـﺘــﻮزﻳــﻊ

ﺳﺎرة اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ "ﻣﺤﻔﻈﺘﻨﺎ
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ ﺗـﻤـﺘــﺎز ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع
ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺪرة
ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟــﻰ ﺑﻌﺾ
اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺧﺮي ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻟ ــﻰ ﻃــﻮﻳـﻠــﺔ اﻷﺟ ــﻞ ذات اﻟﻌﺎﺋﺪ
ً
اﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺰي ,ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻧ ـﺴ ـﻌــﻰ دوﻣ ـ ــﺎ
وﺑﺎﺳﺘﻤﺮار إﻟــﻰ اﻟـﻤــﻮازﻧــﺔ ﺑﻴﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ،
ﻣ ـ ــﺎ ﻳـ ـﻀ ــﻊ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﺗـ ـﺤ ــﺖ أي
ﺿـ ـﻐ ــﻮط ﻟ ـ ـﺴـ ــﺪاد إﻟ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ
اﻟﺪورﻳﺔ.
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»اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﻳﺮان« ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎع »أوﺑﻚ« اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﺿﺎع اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ...وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺪد
ﻣﻊ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻮﻋﺪ اﻹﻋﻔﺎءات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﻨﻔﻂ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ
اﻟﺠﺎري ،ﻳﺒﺪو أن اﻟﻘﺮار
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺬي
ﺳﺘﺘﺒﻌﻪ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻫﻮ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أي دوﻟﺔ
ﺳﺘﻮاﺻﻞ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ
إﻳﺮان.

ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ »أوﺑﻚ«
واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ

ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو أﻳﻀﺎ أن اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات
اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮردي اﻟﻨﻔﻂ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ ﻣﻨﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول
ﻣﻬﻠﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺧ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮاء ﻧـ ـﻔـ ـﻄـ ـﻴ ــﻮن إن
اﻟـﻬــﺪف اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ اﻟـﻘــﺮار
ﻫــﻮ وﺻ ــﻮل اﻟ ـﺼ ــﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻔﺮ؛ ﺑﻌﺪ رﻓﻀﻬﺎ
اﻻﻧﺼﻴﺎع اﻟﻰ ﻗﺮار ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺗﻔﺎق
اﻟ ـﻨــﻮوي اﻟـﻤـﻌــﺮوف ﺑﺨﻤﺴﺔ زاﺋــﺪ
واﺣﺪ ،وذﻟﻚ ﻹﻳﻘﺎف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻳﺮان
اﻟﻨﻮوي.
وأﺿﺎف اﻟﺨﺒﺮاء أن ﻗﺮار اﻧﺘﻬﺎء
اﻹﻋـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺎءات ﻛـ ـ ــﺎن ﻣ ـﺘ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺎ ﺑـﻌــﺪ
ﺳـﻠـﺴـﻠــﺔ ﻃــﻮﻳ ـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ اﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻻت
واﻟـﻤـﺒــﺎﺣـﺜــﺎت ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ دراﺳ ــﺔ
ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ.
وﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺄن
اﻟـﻨـﻔـﻄــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ أن ﻫ ـﻨــﺎك دوﻻ
ﺗ ـﺴ ـﺘ ــﻮرد اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ اﻹﻳـ ــﺮاﻧـ ــﻲ ﻣـﻨــﺬ
ﺳـ ـﻨ ــﻮات ،ﺗــﻮﻗ ـﻔــﺖ ﻋ ــﻦ ذﻟ ــﻚ ﺣﺘﻰ
ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻮﻗﻒ
ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ اﻻﻳﺮاﻧﻲ؛ ﻷن ﺗﻠﻚ
اﻟــﺪول ﺗــﺪرك ﺗﻤﺎم اﻹدراك أﻧﻬﺎ ﻻ
ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗـﺤــﺪي ﻫــﺬا اﻟ ـﻘــﺮار اﻟــﺬي
ﻳﻬﺪف أﺳــﺎﺳــﺎ إﻟــﻰ ﺣﺼﺎر إﻳــﺮان
ﻧـﻔـﻄـﻴــﺎ وﻣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ وإﺟ ـﺒــﺎرﻫــﺎﻋ ـﻠــﻰ
ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق
اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻮوي اﻟـ ـﺘ ــﻲ أﻗ ــﺮﺗـ ـﻬ ــﺎ اﻹدارة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﺑـﻄـﺒـﻴـﻌــﺔ اﻟ ـﺤ ــﺎل ،ﻓ ــﺈن اﻟ ــﺪول
اﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ ﻃ ـﻬــﺮان ﻧﻔﻄﻴﺎ
ﻣ ـﻨ ــﺬ ﻋـ ـﻘ ــﻮد ،ﻋ ــﺮﻓ ــﺖ ﻣ ـﺴ ـﺒ ـﻘــﺎ أﻧ ــﻪ
ﻻ ﻣ ـﺠــﺎل ﻟـﻤــﻮاﺻـﻠــﺔ اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣﻊ
إﻳﺮان ﺑﺄي ﺻﻴﻐﺔ ﻛﺎﻧﺖ ،ﺣﻴﺚ إن
اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺑ ــﺎﺗ ــﺖ ﺗـ ـﺤ ــﺪد ﻣـ ـﺴ ــﺎر اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎر
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة اﻵن ،وﻫﻲ
وﻗ ـ ــﻒ ﻛ ــﺎﻣ ــﻞ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄــﻲ
واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻊ إﻳﺮان.
وﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺾ اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻠـ ـﻠـ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻨﻔﻄﻴﻴﻦ أن اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻀﻄﺮﺑﺎ ﺑﺼﻮرة
ﻣﻘﻠﻘﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺮاﻫﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن

أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻘﻠﺺ
ﺧﺴﺎﺋﺮ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻗﻠﺼﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺤﻮ
 2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺛــﺎرت ﺗﻐﺮﻳﺪات ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗــﺮاﻣــﺐ ،ﺧــﻼل ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻣـﺨــﺎوف ﺑﺸﺄن
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ إﻧﻬﺎء اﻟﺤﺮب ﺑﻴﻦ أﻛﺒﺮ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺗــﺮاﺟـﻌــﺖ اﻟـﻌـﻘــﻮد اﻵﺟـﻠــﺔ ﻟـﺨــﺎم ﺑــﺮﻧــﺖ ﻳﻮﻟﻴﻮ  1.9ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
إﻟﻰ  69.47دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،اﻟﺴﺎﻋﺔ  10:36ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻜﺔ
اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻫﺒﻄﺖ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ إﻟﻰ  68.79دوﻻرا ،وﻫﻮ
اﻷدﻧﻰ ﻣﻨﺬ  2أﺑﺮﻳﻞ.
ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻋﻘﻮد اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻳﻮﻧﻴﻮ  2.1ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻨﺪ  60.63دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻟﺘﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻮى  60دوﻻرا،
ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﻫﺒﻄﺖ ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﺑﻨﺤﻮ  3.1ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ إﻟ ــﻰ أدﻧــﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑﺨﻤﺴﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ.
وأﺷــﺎرت ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺼﻴﻦ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﻴﻞ رﺣﻠﺔ ﻟﻜﺒﺎر
ﻣﻔﺎوﺿﻴﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ إﻟﻰ واﺷﻨﻄﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ،ﺑﻌﺪ أن ﻫﺪد
ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ،اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  200ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،إﻟﻰ  25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وأﻇ ـﻬــﺮت ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت "ﺑـﻴـﻜــﺮ ﻫ ـﻴــﻮز" ،اﻟ ـﺼ ــﺎدرة اﻟـﺠـﻤـﻌــﺔ ،ارﺗـﻔــﺎع
ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻤﻘﺪار ﻣﻨﺼﺘﻴﻦ
إﻟﻰ  807ﻣﻨﺼﺎت ،ﻓﻲ أول زﻳﺎدة ﻟﻬﺎ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ.

اﻟ ـﺨ ــﻮف ﻣ ــﻦ ﻧ ـﻘــﺺ اﻻﻣـ ـ ـ ــﺪادات ﻻ
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ.
وﻟﻔﺖ اﻟﻤﺤﻠﻠﻮن إﻟﻰ أن اﻟﻨﻘﻄﺔ
اﻷﻫ ــﻢ ﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﻓــﻲ أن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺿﺦ
ﻧﺤﻮ  500ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ إﺿﺎﻓﻲ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ،دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﺬي ﺟﻤﻊ ﺑﻠﺪان
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ
)أوﺑﻚ( واﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻬﺎ.
ﻛـﻤــﺎ أن اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ﻗ ــﺎدرة ﻋﻤﻠﻴﺎ
ﻋ ـﻠ ــﻰ زﻳـ ـ ـ ــﺎدة اﻹﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج ﺑ ـﻤ ـﻌــﺪﻻت
ﻛﺒﻴﺮة ،ﺑﻔﻌﻞ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮة
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
وﻣ ــﻦ ﻫ ـﻨ ــﺎ ،ﻓ ــﺈن ﺧ ـ ــﺮوج إﻳ ــﺮان
ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﺴﺒﺐ أى
اﺿﻄﺮاﺑﺎت.
وﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻪ ،ﻓـ ـ ــﺈن ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك ﺧـ ـﺒ ــﺮاء
ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼـﻴــﻦ ﻳـ ــﺮون أﻧ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻛﻞ
اﻷﺣ ـ ــﻮال ،ﻟــﻦ ﺗـﻜــﻮن ﻫـﻨــﺎك ﺿﺮﺑﺔ
ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل .ﻓﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ودول »أوﺑﻚ« ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮازن
اﻟﺴﻮق ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﺮص ﺑﺼﻮرة
واﺿ ـﺤ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻌــﺪاﻟــﺔ اﻟـﺴـﻌــﺮﻳــﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻂ.

وﻟﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣـﺴـﺘـﺜـﻨــﺎة ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت ﻛــﺎﻧــﺖ
ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺗﻤﺪﻳﺪ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء؛ إﻻ
أن اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ رأت أن اﻷﻣﺮ
ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺤﺘﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،اﻷﻣﺮ
اﻟـ ــﺬي ﻳـﺴـﺘــﻮﺟــﺐ ﻣ ـﻌــﻪ أن ﻳﻬﺒﻂ
ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
إﻟﻰ اﻟﺼﻔﺮ.
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻌﻔﺎة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
وﻫﻲ  8دول ،ﻓﺈﻧﻬﺎ وﺟﺪت أﻧﻬﺎ ﻻ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﺪي ﻋﻘﻮﺑﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻗﺎﺻﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻏﺮاﻣﺎت
وﻋ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت ﻛ ـﺒ ــﺮى ﻋ ـﻠــﻰ أي ﺟﻬﺔ
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ إﻳﺮان ﻣﺎﻟﻴﺎ أو ﺗﺠﺎرﻳﺎ
أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ.
و ﻟ ـ ـﻌ ـ ــﻞ اﻹدارة اﻷ ﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﺳـﺘـﻄــﺎﻋــﺖ أن ﺗـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ ﻗــﺮارﻫــﺎ
اﻷﺧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ ،ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻣـ ــﺮاﻗ ـ ـﺒـ ــﺔ ﺷ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ
ﻟ ـ ـﻠـ ــﻮﺿـ ــﻊ ،ﻓ ـ ـﻀـ ــﻼ ﻋـ ـ ــﻦ ﻣ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ
ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت إﻳــﺮان اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻫـﻨــﺎ وﻫ ـﻨ ــﺎك ،ﺣـﺘــﻰ أن اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻷوروﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﺣـ ـﺒ ــﺬت أن ﺗ ـﺘ ـﻔــﺎدى
ﺗ ـﺤ ــﺪي اﻹرادة اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﺑـﻬــﺬا
اﻟﺨﺼﻮص.

وﻋـ ـ ــﻦ ﻣـ ـ ــﺪى ﺗ ــﺄﺛ ــﺮ اﻹﻣـ ـ ـ ـ ــﺪادات
اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ ﺟ ـ ــﺮاء
ﺳﻌﻲ واﺷﻨﻄﻦ إﻟــﻰ وﻗــﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻟـﻠـﺼــﺎدرات اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ؛
ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ أن ﺣﺪﺛﺖ ﻫﺰات ﻛﺜﻴﺮة
وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻇﻞ
اﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار اﻹﻣـ ـ ــﺪادات ﻋـﻠــﻰ ﺣــﺎﻟــﻪ،
ﺑ ــﻞ ﺑـﻘـﻴــﺖ ﺣ ـﺘــﻰ اﻷﺳـ ـﻌ ــﺎر ﺿﻤﻦ
ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ
واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟــﻰ أوﺿ ــﺎع اﻟﺴﻮق
ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،ﻓﺈن اﻟﺴﻮق
ﻣ ـ ــﺎزال ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺗ ــﺮﻗ ــﺐ ﻟـﻨـﺘــﺎﺋــﺞ
وﺗﺪاﻋﻴﺎت إﻟﻐﺎء اﻹﻋﻔﺎءات.
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺠﻪ اﻷﻧﻈﺎر إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎع
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﻮزارﻳــﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج
ﺑﺠﺪة ﻓﻲ  19ﻣﺎﻳﻮ اﻟﺠﺎري ،اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺸﻬﺪ أول رد ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ
ﺗ ـﺠ ــﺎه اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻐ ـﻴــﺮات اﻟ ـﺤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻋـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﻣـ ــﻦ دول اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻬ ــﻼك ﻟ ـ
»أوﺑ ــﻚ« وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺑــﺎﻹﺳــﺮاع ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﺎﺑﻞ
ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ــﺪﻋـ ــﻮة ﺑ ـﺘ ـﺤ ـﻔــﻆ ﻣ ــﻦ دول
»أوﺑ ـ ــﻚ« ﻟـﺤـﻴــﻦ ﺗـﺤـ ّـﺴــﻦ ﻣــﺆﺷــﺮات

اﻟـ ـﻄـ ـﻠ ــﺐ وﺗ ـ ــﺮاﺟ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺰوﻧ ــﺎت
وﻇﻬﻮر ﺣﺎﺟﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃــﺎر ،أﻛــﺪت »أوﺑــﻚ«
ﺗﻔﻬﻤﻬﺎ ﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻟــﻮاﺳــﻊ ﺑﺎﻟﺴﻮق
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻣـﺤــﺎوﻻﺗــﻪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ
ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﻧﺘﺎج ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺻﺒﺤﺖ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﻛﺒﺮ،
ﺳــﻮاء ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟـﺨــﺎم أو ﻟﻠﺴﻮاﺋﻞ،
ﻣ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺮة إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن أﻫ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻫـ ــﺬه
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺗ ــﺰاﻳ ــﺪت ﻋ ـﻠــﻰ ﻧ ـﺤــﻮ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ،وﻣــﻦ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﺮاﻗﺐ واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻦ
ﻛﺜﺐ ﺗﻄﻮرات وﺿﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ »أوﺑـ ـ ــﻚ« ﻓ ــﻲ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ
ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻬﺎ ،أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
دوﻟ ــﺔ اﺳـﺘـﻬــﻼك رﺋـﻴـﺴــﺔ ،وﺗﺴﻌﻰ
إﻟﻰ ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد ،ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺮﺣﻼت
اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ ﻣـ ــﻦ أﺟ ـ ــﻞ اﺳ ـﺘ ــﺮﺿ ــﺎء
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وأوﺿـ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ أن إﻋ ـ ــﺎدة
ﺗ ــﻮازن اﻟ ـﺴــﻮق ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة؛

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺎم ﻵﺳﻴﺎ وأوروﺑﺎ
ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ وﺗﺨﻔﻀﻬﺎ ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ
رﻓـﻌــﺖ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ أﺳـﻌــﺎر ﻧﻔﻄﻬﺎ اﻟﺨﺎم
ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ اﻵﺳـﻴــﻮﻳـﻴــﻦ واﻷوروﺑ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻓﻲ
ﺷـﺤـﻨــﺎت ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺧﻔﻀﺖ اﻷﺳـﻌــﺎر
ﻟـ ـﻠ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ،ﻓ ــﻲ ﻋ ــﻼﻣ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ أن
اﻟﺮﻳﺎض ﻻ ﺗﺘﻌﺠﻞ زﻳﺎدة إﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻂ ﻗﺒﻞ
اﺟﺘﻤﺎع »أوﺑﻚ« ،اﻟﻤﻘﺮر ﻋﻘﺪه اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أراﻣـﻜــﻮ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻧﻬﺎ رﻓﻌﺖ ﺳﻌﺮ ﺧﺎﻣﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺨﻔﻴﻒ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ اﻵﺳﻴﻮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺤﻨﺎت
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺑﻤﻘﺪار  0.70دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻤﺎﻳﻮ ،ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  2.10دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻮق
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺎﻣﻲ ﻋﻤﺎن ودﺑﻲ.
وﺟﺎءت اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺘﺠﻪ
إﻟﻰ آﺳﻴﺎ ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻮق ،ﻓﻘﺪ
أﻇﻬﺮ ﻣﺴﺢ أﺟﺮﺗﻪ »روﻳﺘﺮز« أن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
أن ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﺳﻌﺎر ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺎﻣﺎت
اﻟـﺘــﻲ ﺗﺒﻴﻌﻬﺎ ﻵﺳـﻴــﺎ ﻟﺸﻬﺮ ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ،اﻗﺘﻔﺎء
ﻷﺛﺮ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﺧﺎﻣﺎت اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ.
ورﻓ ـﻌــﺖ »أراﻣ ـﻜ ــﻮ« ﺳـﻌــﺮ اﻟـﺒـﻴــﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ

ﻟ ـﻠ ـﺨ ــﺎم اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ اﻟ ـﺨ ـﻔ ـﻴــﻒ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸ ـﺤ ـﻨــﺎت
اﻟﻤﺘﺠﻬﺔ إﻟﻰ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب أوروﺑﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﺑﻤﻘﺪار  80ﺳﻨﺘﺎ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎﻳﻮ.
وﺗـ ـﺤ ــﺪد ﺳ ـﻌ ــﺮ اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﻊ اﻟ ــﺮﺳ ـﻤ ــﻲ ﻟـﻠـﺨــﺎم
اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ اﻟ ـﺨ ـﻔ ـﻴــﻒ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺠــﻪ إﻟـ ــﻰ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻨﺪ  3.05دوﻻرات ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻮق
ﻣﺆﺷﺮ أرﺟﻮس ﻟﻠﺨﺎم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﻟﺸﻬﺮ
ﻳﻮﻧﻴﻮ ،ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض  10ﺳﻨﺘﺎت ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻋﻦ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻓــﻲ اﺟـﺘـﻤــﺎع »أوﺑـ ــﻚ« ،اﻟـﻤـﻘــﺮر ﻋـﻘــﺪه ﻓﻲ
ﻳﻮﻧﻴﻮ ،ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻤﻨﺘﺠﻮن
زﻳ ــﺎدة اﻹﻧـﺘــﺎج ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻧﻘﺺ اﻹﻣ ــﺪادات
ﻣﻦ إﻳﺮان وﻓﻨﺰوﻳﻼ اﻟﺨﺎﺿﻌﺘﻴﻦ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻗﺪ ﻳﺜﻨﻲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻟﺸﺤﻨﺎت ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﺸﺘﺮي اﻟﺨﺎم اﻟﺴﻌﻮدي
ﻋﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ،وﻳﺪﻓﻊ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت ،وﻫﻮ ﻣﺎ
ﺳﻴﺪﻋﻢ اﻟﺴﻮق ،وﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف
اﻟﺮﻳﺎض ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻤﺨﺰون ،ورﻓــﻊ اﻷﺳﻌﺎر

ﻣﻊ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ .وﻛﺎﻧﺖ
ﻣـﺼــﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻗﺎﻟﺖ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ إن إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻗﺪ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ،ﻟﻜﻦ ﻛﻤﻴﺎت
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎم اﻹﺿ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ ﻗـ ــﺪ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﺨ ــﺪم ﻟ ـﺘــﻮﻟ ـﻴــﺪ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻻ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺬي
ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ واﺷﻨﻄﻦ.
وﻗــﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
إﻧ ــﻪ اﺗ ـﺼــﻞ ﺑــﺎﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ و«أوﺑـ ـ ـ ــﻚ« ،وﻃـﻠــﺐ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ
ﻣﻊ ﻣﻦ ﺗﺤﺪث أو ﻣﺘﻰ أﺟﺮﻳﺖ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت.
وﺗﻘﻮل ﻣﺼﺎدر إن اﻟﺮﻳﺎض ﺗﺤﺠﻢ ﻋﻦ زﻳﺎدة
إﻣـ ـ ــﺪادات اﻟـﻨـﻔــﻂ ﺑــﻮﺗ ـﻴــﺮة أﺳ ــﺮع ﻣــﻦ اﻟ ــﻼزم
ﺧﺸﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﺑﺎﻧﻬﻴﺎر اﻷﺳﻌﺎر وارﺗﻔﺎع
اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت.
وﺗ ـﺤــﺪد أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﺒـﻴــﻊ اﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ ﻟﻠﺨﺎم
اﻟﺴﻌﻮدي اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
واﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ
ﻣ ــﻦ  12ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﺑــﺮﻣ ـﻴــﻞ ﻳــﻮﻣ ـﻴــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟـﻨـﻔــﻂ
اﻟﻤﺘﺠﻪ إﻟﻰ آﺳﻴﺎ.

ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ رﺻﺪ
ﺗـ ـﻄ ــﻮرات اﻟ ـﺴ ــﻮق وﻣ ــﺮاﻗ ـﺒ ــﺔ أداء
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛـﻴــﻦ ﻓــﻲ إﻋ ــﻼن اﻟـﺘـﻌــﺎون
ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ رﺷﻴﻘﺔ
وﻣﺮﻧﺔ.
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟـﺴــﻮق ﺷﻬﺪت
ﺧــﻼل اﻟـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﻼت اﻹﻧـ ـ ـﺘ ـ ــﺎج
اﻟـﻄــﻮﻋـﻴــﺔ ﺗ ـﺠ ــﺎوزت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ّ
ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺼ ــﻒ  ،2018و ﺗ ـﻤ ــﻜ ــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ــﻮن ﻣـ ــﻦ زﻳـ ـ ـ ــﺎدة ﻓــﺎﻋـﻠـﻴــﺔ
اﻷداء واﻻﺳ ـﺘ ـﻌــﺪاد ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻞ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وأﺷـ ـ ــﺎر اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ إﻟ ـ ــﻰ ﺗ ــﻮاﻓ ــﻖ
رؤى ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ووﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن اﻟﺴﻮق ﺳﻴﺸﻬﺪ ﻃﻠﺒﺎ
ﻗــﻮﻳــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ،إﻻ
أﻧ ــﻪ أﻛ ــﺪ أن اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات ﻟﻴﺴﺖ
ﺑــﺎﻟـﺸـﻜــﻞ اﻟ ـﻜــﺎﻓــﻲ واﻟ ـﻤ ــﻼﺋ ــﻢ ﻟـﻬــﺬا
اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗــﻊ ﻓ ــﻲ ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎم.
وذﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن »أوﺑﻚ« اﺗﻔﻘﺖ
ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺸﺘﺮك وﻛﺴﺮ
اﻟﺤﻮاﺟﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ
اﻗﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ
اﻟـ ـﺒـ ـﻌ ــﺾ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺳ ـﻴ ـﻜ ــﻮن ﻟــﺬﻟــﻚ
ﺗــﺄﺛ ـﻴــﺮات واﻧ ـﻌ ـﻜــﺎﺳــﺎت إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓــﺈن »أوﺑ ــﻚ«
واﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴـﻴــﻦ وﺿﻌﺎ
اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺘﻘﺎرب ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ،
وﻫ ـ ـﻨ ـ ــﺎك ﻗـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑ ــﺄن
اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ــﺎرب ﻧـﻔـﺴــﻪ ،وأن
اﻟﻨﻔﻂ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻛــﻞ اﻷﻃ ــﺮاف ﻣــﻦ أﺟﻞ
ازدﻫﺎرﻫﺎ.
وأﻓﺎد ﺑﺄن اﻟﻄﻔﺮات اﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ
ﻓﻲ اﻹﻧـﺘــﺎج اﻟﺼﺨﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ دون ﺷﻚ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدات
اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ أن ﺗ ـﺴــﺎرع
اﻹﻣﺪادات واﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﻷﻋﻤﺎل
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرﻳـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎل اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ
اﻟﺼﺨﺮي ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﻟﺬا
ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﻮاﺻﻞ »أوﺑﻚ«
اﻟـ ـﺤ ــﻮار ﻣ ــﻊ ﻣـﻨـﺘـﺠــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن وﺿﻊ وﻣﻼﺑﺴﺎت
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي اﻟﺰﻳﺘﻲ.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ ،ﺗﺘﻮﻗﻊ »أوﺑــﻚ«
ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﻞ اﻟـ ـﺒ ــﺮي ﺑ ـﻨ ـﺤــﻮ  4ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ
ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ﺑـﻴــﻦ ﻋــﺎﻣــﻲ 2017
و ،2040ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ،ﻣﻨﻬﺎ
اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﺒــﺪﻳـﻠــﺔ وﺗـﺤـ ّـﺴــﻦ ﻛـﻔــﺎءة
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻷﻧﻤﺎط
ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.
وأﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﺑ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺾ اﻟ ـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺮاء
اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ
أﺻ ـﺤ ــﺎب اﻟـﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ،
وذﻟ ـ ــﻚ ﻟـﻠـﺤ ـﻔــﺎظ ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮار
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮق ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺨ ــﺪم ﻣـﺼــﺎﻟــﺢ
اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ
إﻧﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
وﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻌـﻜــﺲ ﻣ ــﻦ ذﻟـ ــﻚ ،وﻓــﻲ
إﻃﺎر ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻃﺎﻗﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺪول
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﺎق
ﻣ ــﻊ اﻟ ــﺰﻣ ــﻦ ﻟ ـﻠ ــﻮﺻ ــﻮل إﻟـ ــﻰ وﺿــﻊ
ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻣــﻦ إﻧـﺘــﺎج ﻛــﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺤـﺘــﺎج إﻟـﻴـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﻣـﺼــﺎدر
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،ﺑﻞ وﺗﺘﺒﺎرى ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻀﻤﺎر.
وﻳـﺸـﻴــﺮ ﻫـﻨــﺎ اﻟ ـﺨ ـﺒــﺮاء اﻟ ــﻰ أﻧــﻪ
ﻟـﻴــﺲ ﻓ ــﻲ إﻣ ـﻜ ــﺎن أي ﻣـﺨـﺘــﺺ أو
ﻋــﺎﻟــﻢ اﻟـﺘـﻨـﺒــﺆ ﺑــﺎﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ اﻟ ــﺬي
ﻳـﻨـﺘـﻈــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ اﻟ ـﺴ ـﺒــﺎق
اﻟـ ـﺤ ــﺎد واﻟ ـ ـﺠـ ــﺎد ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺚ ﻋــﻦ
ﻣ ـﺼ ــﺎدر ﻟـﻠـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟ ـﺒــﺪﻳ ـﻠــﺔ؛ ﻟـﻜــﻮن
اﻟﻨﻔﻂ ﻻ ﻳﺰال ﺳﻠﻌﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻻ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ اﻻﺳ ـﺘ ـﻐ ـﻨ ــﺎء ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻓــﻲ أﻗــﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﺳــﻂ أو اﻟ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺐ؛ إﻻ أﻧـﻬــﻢ
أوﺟ ـ ـﺒـ ــﻮا ﺿـ ـ ـ ــﺮورة اﻟ ـ ـﺤـ ــﺬر اﻟـ ــﺬي
اﻋﺘﺒﺮوه ﺷﺮﻋﻴﺎ وﻳﺠﺐ اﻻﺣﺘﻴﺎط
ﻣـ ـﻨ ــﻪ ،ﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻣـ ــﻦ ﻗ ـﺒ ــﻞ اﻟ ـ ــﺪول
اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺣﺘﻰ اﻵن
ﻣﻦ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ.
وﻛـﻤــﺆﺷــﺮ ﻋـﻠــﻰ أﻫـﻤـﻴــﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻷﺣﻔﻮرﻳﺔ ،ﻓﺈن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟـﻘـﻄــﺎع ﻻ ﻳ ــﺰال ﺟــﺬاﺑــﺎ وﻣﻬﻴﻤﻨﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﻓ ــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎﻋــﺎت
اﻷﺧـ ــﺮى .ووﻓ ــﻖ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ ﺻ ــﺪر ﻋﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ وﺗﺒﺪل اﻟﻤﻨﺎخ
ﻳﻈﻬﺮ أن  33ﻣﺼﺮﻓﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻗﺪﻣﺖ
ﺗـﻤــﻮﻳــﻼ ﻳـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ  1.9ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻣ ـﻨــﺬ ﻋ ــﺎم  2015ﻟـﺸــﺮﻛــﺎت
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز.

ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻘﻮد اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
وﺳﻂ ﻣﺨﺎوف ﺣﺮب ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﻫﺒﻄﺖ ﻋـﻘــﻮد اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ  2.7ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺧــﻼل
ﺗﻌﺎﻣﻼت أﻣﺲ ،ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺤﺮب
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ،ﻋﻘﺐ ﺗﻬﺪﻳﺪات
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﺻﻴﻨﻴﺔ.
وﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﺷﻨﻐﻬﺎي اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ،أﻏﻠﻘﺖ ﻋﻘﻮد
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  2.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
أو ﺑﻤﻘﺪار  13.3ﻳﻮان ،إﻟﻰ  472.0ﻳﻮان ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻋﻘﻮد ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ  1.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ 69.52
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،اﻟﺴﺎﻋﺔ  11:55ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻜﺔ
اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ،ﻟﺘﺘﺪاول دون  70دوﻻرا ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ،
ﻛﻤﺎ ﺗــﺮاﺟـﻌــﺖ ﻋـﻘــﻮد ﺧــﺎم ﻧﺎﻳﻤﻜﺲ  2.1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻨﺪ
 60.6دوﻻرا.
وﻫ ــﺪد ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ،ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗـﻐــﺮﻳــﺪﺗـﻴــﻦ ،ﺑــﺮﻓــﻊ اﻟــﺮﺳــﻮم
اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  200ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر،
ﻣﻦ  10إﻟﻰ  25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،زاﻋﻤﺎ أن اﻟﺮﺳﻮم ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺆوﻟﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ،وأﻧﻬﺎ ﻛﺎن
ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺿﺌﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ.

اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺘﺮﻗﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﻔﺮ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺒﻪ
●

ﻇﺎﻓﺮ ﻗﻄﻤﺔ

أﺷﺎرت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة إﻟ ــﻰ أن
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﻳ ـﺘــﺮﻗــﺐ ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـﺤـﻔــﺮ
ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺒﻪ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن
اﻟﺨﺎم ﺑﺼﺪد ّ
ﺗﻜﺒﺪ ﺛﺎﻧﻲ ﺧﺴﺎرة
أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﻳ ـ ــﺮى ﻣ ــﺮاﻗ ـﺒ ــﻮن أن أﺳ ـﻌــﺎر
اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔ ـ ــﻂ وﺻ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺖ إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ أدﻧ ـ ـ ــﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى ﻓ ــﻲ أرﺑـ ـﻌ ــﺔ أﺳ ــﺎﺑ ـﻴ ــﻊ،
ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻤﻌﺮوض اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﻣﻊ
ﺗــﻮﻗـﻌــﺎت ﺑ ــﺰﻳ ــﺎدة إﻧ ـﺘــﺎج اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺼﺨﺮي ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وأﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ »ﺑﻴﻜﺮ ﻫﻴﻮز«
أن ﻋ ــﺪد ﺣ ـﻔ ــﺎرات اﻟـﺘـﻨـﻘـﻴــﺐ ﻋﻦ
اﻟ ـﺨ ــﺎم ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
ً
ارﺗـ ـﻔ ــﻊ ﻗ ـﻠ ـﻴــﻼ ﻟ ـﻴ ـﺼــﻞ إﻟـ ــﻰ 807

ﺣﻔﺎرات ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻣﻦ  834ﺣﻔﺎرة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺎﺋﺖ.
وﺗــﺮاﺟــﻊ ﻋــﺪد ﺣـﻔــﺎرات اﻟﻐﺎز
اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌــﻲ ﺑـ ـﺜ ــﻼث ،ﻟـﻴـﺼــﻞ إﻟــﻰ
 183ﺧ ــﻼل اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺼﺎت
ﺣ ـﻔــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ واﻟـ ـﻐ ــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻓﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺤﻔﺎرة
واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ .990
واﻧ ـﺨ ـﻔ ـﻀ ــﺖ أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ
ﺧـ ـ ـ ـ ــﻼل ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﻼت اﻷﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﻀﻐﻮط زﻳﺎدة
اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻤﺨﺰون اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ
أﻣـﻴــﺮﻛــﺎ ،ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣــﻊ اﻧﺘﻌﺎش
اﻟﺪوﻻر اﻟﺬي ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر
اﻟﺴﻠﻊ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،أﻋﻠﻨﺖ إدارة
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أن

ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻗﻔﺰت
إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  10ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟﻴﻮم ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻛﻤﺎ أن اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ
ً
ارﺗﻔﻊ ﺑـ 100أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ،ﻣﺴﺠﻼ
ً
 12.3ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
وﻳــﻮاﺻــﻞ اﻹﻧ ـﺘــﺎج اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
اﻟ ـﻀ ـﻐ ــﻂ ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ،
ً
ﻣـﺘـﺴـﺒـﺒــﺎ ﻓ ــﻲ وﻓ ــﺮة اﻟـﻤـﻌــﺮوض
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،رﻏﻢ ﻣﺤﺎوﻻت ﻣﻨﻈﻤﺔ
»أوﺑ ــﻚ« واﻟ ــﺪول اﻷﻋ ـﻀــﺎء ﻓﻴﻬﺎ
ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟـﻤـﻌــﺮوض ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﺗﻔﺎق ﺧﻔﻂ اﻹﻧﺘﺎج ﺑـ 1.2ﻣﻠﻴﻮن
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم.
ﻓــﻲ ﻏ ـﻀــﻮن ذﻟ ــﻚ ،ﻫـﺒــﻂ ﺧــﺎم
ﻏــﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 3.7ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ 61.2
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،وﻛﺎن ﺑﻠﻎ أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻨﺪ  63.9دوﻻرا ،ﻣﻊ

أدﻧﻰ ﺳﻌﺮ ﻋﻨﺪ  60.9دوﻻرا.
وﻫـ ـ ـﺒ ـ ــﻂ ﺳ ـ ـﻌـ ــﺮ ﺧـ ـ ـ ــﺎم ﺑ ــﺮﻧ ــﺖ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ
 69.9دوﻻرا ﻟـﻠـﺒــﺮ ﻣـﻴــﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺳ ـﺠ ــﻞ اﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺳ ـﻌ ــﺮ ﻋ ـﻨ ــﺪ 72.2
دوﻻرا ،وأﻗـ ــﻞ ﺳ ـﻌــﺮ ﻋ ـﻨــﺪ 69.6
دوﻻرا.
وﻓـ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻄ ــﻮر ﻻﻓـ ـ ـ ــﺖ ،أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ
ﻣﺪﻳﻨﺔ أﻣﺴﺘﺮدام اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ أﻧﻬﺎ
ﻗﺮرت ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻴﺎرات
ً
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ،اﻋﺘﺒﺎرا
ﻣﻦ ﻋﺎم .2030
وﺗـﺸـﻴــﺮ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت إﻟ ــﻰ أن
ﺳﻜﺎن أﻣﺴﺘﺮدام ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺳﻨﺔ
واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺳﻜﺎن
اﻟﺒﻼد ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻠﻮث ،وﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟـﻤـﻨـﻄـﻠــﻖ ﻗ ــﺮرت اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ ﺣﻈﺮ
دﺧ ــﻮل اﻟـﺴـﻴــﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟ ــﺪﻳ ــﺰل واﻟـﺒـﻨــﺰﻳــﻦ اﻟ ــﻰ اﻷﺣـﻴــﺎء

اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ووﺿﻌﺖ
ﺧﻄﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ.
ﻓـ ـ ــﻲ ﻏ ـ ـﻀـ ــﻮن ذﻟ ـ ـ ـ ــﻚ ،أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ
إﺳ ـ ـﺒـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺎ ﺣ ـ ـﻈـ ــﺮ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺪام
اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ
واﻟﺪﻳﺰل ﻋﺎم  ،2040ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻟﺘﻨﻘﻴﺔ أﺟﻮاء اﻟﺒﻼد ،واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋـﻠــﻰ أدﻧ ــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت اﻟـﺘـﻠــﻮث
اﻟـﺒـﻴـﺌــﻲ ،ﻣـﻤــﺎ ﻳـﻌـﻨــﻲ أﻧ ــﻪ ﺳﻴﺘﻢ
ً
أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ إﻧ ـ ـﻬـ ــﺎء ﺑ ـﻴ ــﻊ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرات
اﻟﻬﺠﻴﻨﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮق اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ
أو اﻟ ــﺪﻳ ــﺰل ،وﺗ ــﻢ إﻋ ــﻼن ﻫ ــﺬا ﻓﻲ
دول أﺧﺮى ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻓﺮﻧﺴﺎ
ً
ً
اﻟـﻠـﺘـﻴــﻦ ﺣ ــﺪدﺗ ــﺎ أﻳ ـﻀ ــﺎ ﺗــﺎرﻳـﺨــﺎ
ً
ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎ ﻟﻌﺎم  ،2040وﻛــﻞ ﻣﻦ
اﻟ ــﺪﻧ ـﻤ ــﺎرك واﻳ ــﺮﻟ ـﻨ ــﺪا وأﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ
ﺣﺪدت ﻋﺎم  2030ﻹﻧﻬﺎء اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات.

١٣
»ﺑﻴﺘﻚ« :اﺗﺠﺎه ﺗﺼﺎﻋﺪي ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت »اﻟﺘﻀﺨﻢ« ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي
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اﻗﺘﺼﺎد

أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻔﺮوﺷﺎت واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻻﺣﻆ ﺗﻘﺮﻳﺮ »ﺑﻴﺘﻚ« زﻳﺎدة
ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻷﺳﻌﺎر إذ ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪل
اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺣﺪود رﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻓﻲ ﻣﺎرس ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ
.٢٠١٩

ﻗـ ـ ـ ــﺎل ﺗ ـ ـﻘـ ــﺮﻳـ ــﺮ ﺻ ـ ـ ـ ــﺎدر ﻋـ ـ ــﻦ ﺑ ـﻴــﺖ
اﻟـ ـﺘـ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ "ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻚ" ،إن
ﻣ ـﻌــﺪل اﻟـﺘـﻀـﺨــﻢ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس
ً
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻗـﻠـﻴــﻼ إﻟ ــﻰ  0.8ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ  0.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ
ً
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت اﻹدارة
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء.
ووﻓــﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓــﺈن ﻫــﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ
ً
أﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻧـ ـﺴـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎ ﻣ ـ ـﻘـ ــﺎرﻧـ ــﺔ ﺑ ـﻤ ـﻌ ــﺪل
اﻟ ـﺘ ـﻀ ـﺨــﻢ ﻓ ــﻲ ﻣ ـ ــﺎرس  2018اﻟ ــﺬي
ﺳﺠﻞ  0.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
 113.3ﻧﻘﻄﺔ ﻓــﻲ ﻣ ــﺎرس ،وﻣــﺎزاﻟــﺖ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻀ ـﺨ ــﻢ ﻓـ ــﻲ اﺗ ـﺠ ــﺎه
ﺗﺼﺎﻋﺪي ﻣﻨﺬ أواﺧﺮ .2018
وﻻﺣ ــﻆ اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ زﻳـ ــﺎدة ﺷﻬﺮﻳﺔ
ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺳﻌﺎر إذ ﺳﺠﻞ
ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺣﺪود رﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻓﻲ ﻣﺎرس ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ .2019

اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي
أوﺿ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ أن اﻻﺗ ـ ـﺠـ ــﺎه
اﻟـﺘـﺼــﺎﻋــﺪي ﻟـﻠــﺮﻗــﻢ اﻟـﻘـﻴــﺎﺳــﻲ ﻋﻠﻰ
أﺳـ ــﺎس ﺳ ـﻨــﻮي اﺳـﺘـﻤــﺮ ﻓ ــﻲ ﺑﻌﺾ

اﻟـﻤـﻜــﻮﻧــﺎت اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ ،ﻣـﺜــﻞ ﻣﻜﻮن
ً
اﻟﻨﻘﻞ ﻣﺴﺠﻼ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ
ً
ﺳ ـﻨــﻮي ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻗـﻠـﻴــﻼ إﻟ ــﻰ  1.9ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـ ــﺎرس ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ  2.1ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻮاﺻﻞ
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻤﻜﻮن اﻟﻤﻔﺮوﺷﺎت
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ وﻣﻌﺪات اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﺴﺎره
اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي ﺑﻤﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ ﺳﻨﻮي
ﺗــﺮاﺟــﻊ إﻟ ــﻰ  2.4ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻛﺎن اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ  2.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺜﻼﺛﺔ
أﺷﻬﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ آﺧﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
ﻟ ــﻸﺳـ ـﻌ ــﺎر ﻓـ ــﻲ ﻣـ ـﻜ ــﻮن اﻻﺗ ـ ـﺼـ ــﺎﻻت
ﻣ ـﺴــﺎره اﻟـﺘـﺼــﺎﻋــﺪي اﻟــﻮاﺿــﺢ ﻣﻨﺬ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻣﺎزال ﻫﺬا اﻟﻤﻜﻮن
ﻳـﺴـﺠــﻞ أﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻌ ــﺪل ﺗـﻀـﺨــﻢ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﻧﺴﺒﺘﻪ  6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ،ﻳﻠﻴﻪ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
ﻟـﻤـﻜــﻮن اﻟـﺼـﺤــﺔ ﻳـﺴـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ اﺗـﺠــﺎه
ﻣـﺘـﺼــﺎﻋــﺪ ﻣ ــﻊ ﺗ ــﻮﻗ ــﻒ اﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة ﻓﻲ
ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻜﻮن ﺣﻴﻦ
ﺑﻠﻎ  2.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﻀﺨﻢ  3.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،ﺛﻢ
ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻣﻜﻮن اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
ً
ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ ا ﻟــﺮ ﻗــﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﺠﻼ
ﻣﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ ﺳﻨﻮي اﻧﺨﻔﺾ إﻟﻰ

 2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس ﻣﻘﺎﺑﻞ  2.3ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ.
وأﺷ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ إﻟ ـ ــﻰ أن اﻟ ــﺮﻗ ــﻢ
اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﻳﺸﻬﺪ
ً
اﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮارا ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ اﻟ ــﺮﻗ ــﻢ اﻟـﻘـﻴــﺎﺳــﻲ
ﻷﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ـﻠ ــﻚ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﻜ ــﻮن
اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎﻋ ــﻢ واﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﺎدق وﻳـ ــﺄﺗـ ــﻲ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤــﺮﺗ ـﺒــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻜــﻮﻧــﺎت
اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻣﻊ
ﺗﺮاﺟﻊ ﻃﻔﻴﻒ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺑﺤﺪود
رﺑــﻊ ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وارﺗـﻔــﻊ اﻟــﺮﻗــﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓــﻲ ﻣـﻜــﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ
ﻣـ ــﺎرس ﻣ ــﻊ ﻫـ ــﺪوء ﻣ ـﺤ ــﺪود ﻟﻤﻌﺪل
اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺬي ﺳﺠﻞ  1.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـ ــﺎرس ﻣـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ أﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣ ـﻌ ــﺪل
ﺗﻀﺨﻢ ﺳﻨﻮي ﺷﻬﺪه ﻫﺬا اﻟﻤﻜﻮن
ﻓﻲ ﻋــﺎم وﻧﺼﻒ اﻟﻌﺎم ﺑﻠﻎ  2.4ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ.
ﻛـﻤــﺎ ﻳـﺒــﺪو اﻻﺗ ـﺠــﺎه اﻟ ـﻌــﺎم ﻟﻠﺮﻗﻢ
اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴـ ــﺎﺳـ ــﻲ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮن اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺴـ ــﺎء
واﻟـ ـﻤـ ـﻠـ ـﺒ ــﻮﺳ ــﺎت ﻳ ـﺴ ـﻴ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺴــﺎر
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ــﺮ ﻣ ـ ــﻊ اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺮار ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﺳﻌﺎره زﻳﺎدة وإن ﻛﺎﻧﺖ
ﻃﻔﻴﻔﺔ ﺣـﺘــﻰ وﺻ ـﻠــﺖ إﻟ ــﻰ أﻗ ــﻞ ﻣﻦ
ﻧـﺼــﻒ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓــﻲ ﻣ ــﺎرس وﻫــﻲ

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ
ﻣﺘﺪرﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺷﻬﺎدات اﺋﺘﻤﺎن ﻣﻮدﻳﺰ«

ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﺿﻴﺎﻓﺔ »اﻟﻮﻃﻨﻲ«
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺑﻨﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ اﻟــﺪﻓـﻌــﺔ اﻟـﺴــﺎدﺳــﺔ ﻣﻦ
ﻣﺘﺪرﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺷﻬﺎدات اﺋﺘﻤﺎن ﻣﻮدﻳﺰ" ،اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻤﻪ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣ ــﻊ وﻛ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ــﻮدﻳ ــﺰ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺼـﻨـﻴـﻔــﺎت
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣـﻬــﺎرات اﻟ ـﻜــﻮادر اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ.
وﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤــﻦ اﻟ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ،اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ أﺷ ـﻬ ــﺮ،
اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎور ،ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ :ﻣ ـﻘــﺪﻣــﺔ ﺣـ ــﻮل اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑــﺈدارة
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،أﻫﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻏﻴﺮﻫﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻹدارات ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.
وﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﺤﻮ  18ﻣﺘﺪرﺑﺎ وﻣﺘﺪرﺑﺔ ﻣﻦ
إدارات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻨــﻚ ﺿـﻤــﺖ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ،وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ ،وﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ إدارة اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻃــﺮ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟــﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﺮوع اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻹدارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
اﻷﺧﺮى.
وﻳ ـﻬــﺪف اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ،ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﻫ ــﺬه اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ،إﻟــﻰ
اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة وراﺋﺪة ،ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻓﻀﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ.
وﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ "اﻟﻮﻃﻨﻲ"،
اﻟـﺘــﻲ ﺗــﺮﺳــﻲ ﻗــﻮاﻋــﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﻄﻄﺎ اﺣﺘﺮاﻓﻴﺎ ﻟﻤﺴﺎر
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻜﻮادره ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﻋﺮق اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺄﻫﻴﻞ
اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،وإﻛﺴﺎﺑﻬﺎ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺗﺪرﻳﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻮادر ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.

»ﺑﺮﻗﺎن« ﻳﻌﻠﻦ
ﻓﺎﺋﺰي »ﻳﻮﻣﻲ«

أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ ﺑـ ـﻨ ــﻚ ﺑ ـ ــﺮﻗ ـ ــﺎن أﺳـ ـﻤ ــﺎء
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ـﺴ ــﺎب ﻳ ــﻮﻣ ــﻲ ،وﻓ ـ ــﺎز ﻛــﻞ
واﺣ ـ ـ ـ ــﺪ ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﻢ ﺑ ـ ـﺠـ ــﺎﺋـ ــﺰة 5000
دﻳﻨﺎر ،واﻟﻔﺎﺋﺰون ﻫﻢ :ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ،ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻣﺤﻤﺪ
اﻷﻧﺼﺎري ،ﻓﺎﺿﻞ ﻋﺒﺎس ﻣﺤﻤﺪ،
ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺣ ـﺴــﻦ اﻟـ ـﺸ ــﻮاف وﺳــﺎﻟــﻢ
أﺣﻤﺪ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ.
وإﺿ ــﺎﻓ ــﺔ ﻟـﻠـﺴـﺤــﺐ اﻟ ـﻴــﻮﻣــﻲ،
ﻳ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺮ »ﺑـ ـ ـ ــﺮﻗـ ـ ـ ــﺎن« ﺳـ ـﺤـ ـﺒ ــﺎ رﺑـ ــﻊ
ﺳﻨﻮي ﻟﺤﺴﺎب »ﻳــﻮﻣــﻲ« ،ﻟﻠﻔﻮز
ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 125.000
دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر .وﻟ ـﻠ ـﺘ ــﺄﻫ ــﻞ ﻟـﻠـﺴـﺤــﻮﺑــﺎت
رﺑ ـ ــﻊ اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺔ ،ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء أﻻ ﻳ ـﻘــﻞ رﺻ ـﻴــﺪﻫــﻢ ﻋﻦ
 500دﻳﻨﺎر ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻛﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻗﺒﻞ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟﺴﺤﺐ ،ﻛﻤﺎ أن ﻛﻞ
 10دﻧﺎﻧﻴﺮ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﺮﺻﺔ واﺣــﺪة
ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ .وإذا ﻛﺎن رﺻﻴﺪ
اﻟـﺤـﺴــﺎب  500دﻳـﻨــﺎر وﻣــﺎ ﻓــﻮق،
ﻓ ـ ــﺈن ﺻ ــﺎﺣ ـﺒ ــﻪ ﺳ ـﻴ ـﻜ ــﻮن ﻣــﺆﻫــﻼ
ﻟﺪﺧﻮل ﻛﻞ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ورﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.

اﻟﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺠﻞ
أﺳﻌﺎر ﻫﺬا اﻟﻤﻜﻮن زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺮﻳـ ــﺮ أن اﻟـ ــﺮﻗـ ــﻢ
اﻟـﻘـﻴــﺎﺳــﻲ ﻷﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠــﻚ ﻓﻲ
ﻣﻜﻮن اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻳﻮاﺻﻞ ﻣﺴﺎره ﻧﺤﻮ اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﺮﻏﻢ
اﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮار ﻣـ ـﻌ ــﺪﻻت اﻟ ـﺘ ــﺮاﺟ ــﻊ اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺴﺠﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أ ﺳ ـﻌــﺎره ﻋﻨﺪ
ﺣــﺪود ﻧﺼﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس
ﻋﻠﻰ أ ﺳــﺎس ﺳﻨﻮي ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻮاﻟ ـ ــﻲ .ﻓ ـ ــﻲ ﺣـ ـﻴ ــﻦ ﻣـ ـ ــﺎزال
اﻟ ــﺮﻗ ــﻢ اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ ﻟ ـﻤ ـﻜ ــﻮن اﻷﻏ ــﺬﻳ ــﺔ
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻳﺴﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺬﺑﺬب
ﻟﻜﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻜﻮن
ً
ً
ﻳﺸﻬﺪ ﻣﺴﺎرا ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺎ ،إذ ﺳﺠﻞ
ﻣﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﻮ اﻷﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻌﺪل ﺳﻨﻮي ﻃﻔﻴﻒ  0.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ.
واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺳﻌﺎر
ﻓــﻲ ﻣـﻜــﻮن ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟﺴﻜﻦ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻣ ـ ــﺎرس ﺑـ ـﺤ ــﺪود ﻧ ـﺼــﻒ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
وﻫ ـ ــﻲ ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ أﻓـ ـﻀ ــﻞ ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﻌ ــﺪﻻت
اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﻬﺎ
ﻫــﺬا اﻟﻤﻜﻮن ﻃــﻮال اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﺑﻌﺪ أن ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺳـﻌــﺎر
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻜﻮن ﺗﺴﻴﺮ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺮ

أﺟ ـ ـ ـ ــﺮى ﺑـ ـﻨ ــﻚ ورﺑ ـ ـ ـ ــﺔ ﺳـ ـﺤ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻨ ـﺒ ـﻠــﺔ
اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ،وﺳﺤﺐ اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ
ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة
ﻣﻦ ﻇﻬﺮ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﻌﻠﻨﺎ أﺳﻤﺎء
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺒﻴﻦ ،ﺑﺤﻀﻮر
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻣﻮﻇﻔﻲ
ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ.
وﺗ ــﻮج  5راﺑـﺤـﻴــﻦ ﻣــﻦ ﻋـﻤــﻼء ﺑﻨﻚ ورﺑــﺔ
ﺧﻼل ﺳﺤﺐ اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ،وﺣﺼﻞ
ﻛــﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ  1000دﻳ ـﻨــﺎر ،وﻫ ــﻢ :ﻣﺤﻤﺪ
رﺷﻴﺪ ﺻﺒﺎخ اﻟﻌﻨﺰي ،ﻋــﺎدل ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ
ﺑﻮرﺣﻤﻪ ،ﺣﺒﻴﺐ ﻣﺤﺴﻦ زﻳﺎد اﻟﺸﻤﺮي ،ﺑﺪر
ﻃﻠﻖ ﻣﺒﺎرك اﻟﺮﺷﻴﺪي ،وﺳﺎﻳﺮ ﺑــﺪر ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺴﺎﻳﺮ.
ﻳﺬﻛﺮ أﻧﻪ ،وﻷول ﻣﺮة ،ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﺣﺴﺎب
اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل إﻟــﻰ ﺳﺤﻮﺑﺎت اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ،
وﻫﻮ ﺣﺴﺎب ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﻮاﺋﺪ
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺳﺤﻮﺑﺎت ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺋﺰ
ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﺼﻐﺎر ،وﻗــﺪ ﺗــﻮج  3ﻓﺎﺋﺰﻳﻦ ﻫﺬا

اﻟﺸﻬﺮ ،وﻓــﺎز اﻟﺮاﺑﺢ اﻷول ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﺎﻳﺰ
ﻓﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎور اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﺑﺮﺣﻠﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ أﻓــﺮاد
اﻷﺳــﺮة واﻹﻗــﺎﻣــﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق  La Pitaاﻟﻜﺎﺋﻦ
ﻓﻲ دﺑﻲ ﺑﺎرﻛﺲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ رﺑﺤﺖ اﻟﺠﺎﺋﺰة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﻫــﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺷـﺘــﺮاك ﺳﻨﺔ ﻓﻲ
ﻧﺎدي ﻓﻠﻜﺲ ،رﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﺎرك اﻟﺪوﺳﺮي،
وأﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧﻮر ﺳﻌﺪ رﺷﻴﺪ اﻟﻌﻨﺰي
ﻓﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﺷ ـﺘــﺮاك ﻟـﻤــﺪة ﺳﻨﺔ ﻓــﻲ أﺣﺪ
اﻟﻨﻮادي اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ .وﻳﻤﺜﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ
اﻟ ـﺨ ـﻴــﺎر اﻷﻣ ـﺜ ــﻞ ﻟـﻜــﻞ اﻟــﺮاﻏـﺒـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻷﻣ ــﻮال وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ
أرﺻﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ﻓﺮص ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻃﻮال اﻟﻌﺎم.
ً
وﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ وﺣﻠﻮﻟﻪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ
ﻣ ــﻊ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟـﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ واﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة اﻷﻛ ـﺒــﺮ
ً
ﻟـﻌـﻤــﻼﺋــﻪ ،وﻧ ـﻈ ــﺮا ﻟـﺘـﻨــﺎﻣــﻲ ﻗــﺎﻋــﺪة ﻋﻤﻼﺋﻪ
واﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎوب اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ اﻟـ ــﺬي ﻟـﻘـﻴــﻪ اﻟـﺤـﺴــﺎب،
ﻳﻌﻴﺪ ﺑﻨﻚ ورﺑــﺔ إﻃــﻼق ﺣﺴﺎب "اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ"

وﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،إن اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ
اﻟـﻤـﻜــﻮﻧــﺎت ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣ ــﺎرس ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻪ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﻣﻜﻮن اﻟﻨﻘﻞ
ً
ﻣﺴﺠﻼ  121ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس ﻟﻠﺸﻬﺮ
اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘــﻮاﻟــﻲ ،ﻳـﻠـﻴــﻪ ﻣﻜﻮن
اﻟ ـﻤ ـﻄــﺎﻋــﻢ واﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎدق ،اﻟـ ــﺬي ﺳﺠﻞ
 120.9ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮار ﺷ ـﻬــﺮي
ً
ﻣ ـﻠ ـﺤــﻮظ وإن ﻛـ ــﺎن ﻣ ـﺘ ــﺪرﺟ ــﺎ ﻧﺤﻮ
اﻻﻧـﺨـﻔــﺎض ﻣﻨﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻋــﺎم ،2018
ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗـﻔــﻊ ﻓــﻲ ﻣﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺑ ـﻨ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ــﺎرس ﺑ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺎدة ﻃـﻔـﻴـﻔــﺔ
ً
ﻣﺴﺠﻼ  120.8ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ
ﻣ ـﻜــﻮن ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟـﺴـﻜــﻦ ﻓــﻲ ﻣــﺎرس
وﻫﻮ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﻮﻛﻮﻧﺎت
ً
ً
اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ وﺑﺄﻋﻠﻰ
ﻧ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﺧـ ـ ــﻼل ﻋـ ـ ــﺎم ﻣـ ـﻀ ــﻰ ﻗ ــﺪرﻫ ــﺎ
 0.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮاﺟﻊ رﻗﻤﻪ
اﻟـﻘـﻴــﺎﺳــﻲ ﻷدﻧ ــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎﺗــﻪ ﺣﻴﻦ
ﺳﺠﻞ  115.2ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس،
واﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮ اﻟ ــﺮﻗ ــﻢ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎﺳــﻲ ﻟـﻤـﻜــﻮن

ﺗﻌﺎون ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ
ﻓ ـ ــﻲ إﻃـ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون واﻟ ـ ـﺸـ ــﺮاﻛـ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎءة ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎري وﻣـ ـﺤ ــﺎﻓـ ـﻈ ــﺎت اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ،
واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
واﻷﻧـﺸـﻄــﺔ اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻨـﻈـﻤـﻬــﺎ ﻣ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺎت اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ ﻗ ــﺎﻃ ـﻨ ـﻴ ـﻬ ــﺎ وﺟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ أﻓـ ـ ــﺮاد
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻷﺣﻤﺪي
اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﻓ ـ ــﻮاز اﻟ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪ ﺑـ ــﺪﻳـ ــﻮان ﻋ ــﺎم
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮاﺻـ ــﻞ اﻟـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ
اﻟﺘﺠﺎري أﻣﺎﻧﻲ اﻟﻮرع.
وﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺎء ﻫ ـ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻘ ـ ــﺎء ﻓ ـ ـ ــﻲ إﻃ ـ ـ ــﺎر
اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻗــﺎم ﺑﻬﺎ "اﻟﺘﺠﺎري"
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟــﺪﻋــﻢ واﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻷﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ
واﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪي ﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ أﻓ ـ ــﺮاد اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ،
واﻟﺘﻲ ﻻﻗﺖ ﺻﺪى ﻃﻴﺒﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت
ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم.
وﺧ ــﻼل اﻟـﻠـﻘــﺎء ﺛﻤﻦ اﻟـﺨــﺎﻟــﺪ اﻟــﺪور
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻣ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪاد اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ،
ﻣﺸﻴﺪا ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬ ــﻮد ،وﻳـﻀـﻄـﻠــﻊ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻣﻬﺎم ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴﺖ،
وﻓ ـ ــﻲ اﻷﺣـ ـ ـﻤ ـ ــﺪي ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻧ ـﺤ ــﻮ ﺧ ــﺎص
وﻣﻤﻴﺰ.
وأﻛـ ــﺪ أن اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﺑ ـﻴــﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ

ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻴﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻟــﺪﺧــﻮل اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻛﻞ  10دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب .وﻗﺪم ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ
ً
ﺣﻼ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺎ آﺧﺮ ﺑﺎﺳﻢ ودﻳﻌﺔ اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ ﺑﻌﻮاﺋﺪ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﺼﻞ
اﻟﻰ  3.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﻓﺮص رﺑﺢ ﻓﻲ ﺳﺤﻮﺑﺎت
اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻳﻨﻈﻢ
»اﻷﻫﻠﻲ«
ً
واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﺸﻬﺮ رﻣﻀﺎن
ﻓﻲ إﻃﺎر اﺣﺘﻔﺎﻟﻪ ﺑﺤﻠﻮل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎرك ،أﻋ ـﻠــﻦ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻷﻫ ـﻠ ــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
إﻃﻼق ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻃﻴﻠﺔ
أﻳﺎم اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ.
وﻗ ـ ـﺒـ ــﻞ ﺣ ـ ـﻠـ ــﻮل ﺷـ ـﻬ ــﺮ رﻣ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎن ،ﻗ ــﺎم
"اﻷﻫـ ـﻠ ــﻲ" ﺑ ـﻤ ـﺒــﺎدرة ﺧ ـﻴــﺮﻳــﺔ ،ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون
ﻣ ــﻊ ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟ ـﻬ ــﻼل اﻷﺣ ـﻤ ــﺮ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ،
ﻟﺪﻋﻢ اﻷﺳــﺮ اﻟﻤﺘﻌﻔﻔﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻊ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺮ
اﻟﻤﺘﻌﻔﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ وزع اﻟﺒﻨﻚ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣـﻴــﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻟﺠﺎن
اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وﺑــﺎﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﻣ ــﻊ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ
اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ )ﻛﺎﺗﺶ( ،ﺳﻴﻘﻮم ﻣﻮﻇﻔﻮ
"اﻷﻫﻠﻲ" ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻋﺒﻮات اﻟﻘﺮﻗﻴﻌﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل
ﻓــﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷﻣ ـﻴــﺮي وﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟـﻔــﺮواﻧـﻴــﺔ،
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ

أﺳﺎس ﺷﻬﺮي

»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻷﺣﻤﺪي

»ورﺑﺔ« ﻳﺠﺮي ﺳﺤﺐ »اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ« اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ و»ﻟﻸﻃﻔﺎل«
ّ
ﺑﺤﻠﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة وﻣﺘﻄﻮرة ﻓــﻲ  2019ﺗﻄﻮي
ﻓــﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ ﺟــﻮاﺋــﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ وﻋﻴﻨﻴﺔ أﻛﺒﺮ،
ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ وﺗﻴﺮة اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت واﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻼء ،ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر!
وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻻﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ راﺑﺤﻴﻦ  1000دﻳﻨﺎر ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ،
وﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ ﻓــﻲ  2019ﺑﺎﻟﺴﺤﻮﺑﺎت
اﻟ ـﻜ ـﺒــﺮى ) (Mega Drawsاﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﻘــﺎم ﻛﻞ
رﺑ ــﻊ ﺳـﻨــﺔ ،ﻟﺘﻜﺸﻒ ﻋــﻦ ﺧﻤﺴﺔ راﺑﺤﻴﻦ،
وﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺮاﺑﺢ اﻷول  100أﻟﻒ
دﻳ ـﻨــﺎر ،وأرﺑ ـﻌــﺔ راﺑﺤﻴﻦ ﺑـﺴـﻴــﺎرات Land
.Cruiser VXR
وﻟـﻤـﻨــﺢ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـﻔــﺮص
ﻟﻠﺮﺑﺢ ،ﻗﺎم ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﻓﻲ
ﺳﺤﺐ اﻟـ  Mega Drawاﻷﺧﻴﺮ ﻟﻌﺎم ،2019
ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺳﻴﺎرﺗﻲ ﻻﻧﺪ ﻛﺮوز ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺌﺔ.
وأﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺮص اﻟﺮﺑﺢ ،ﻓﻴﺤﻖ

واﺿﺢ إذ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ رﻗﻤﻪ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
ً
ﺗﻐﻴﺮا ﻃﻮال اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.

ً
اﻟﻜﺴﺎء واﻟﻤﻠﺒﻮﺳﺎت ﻣﺴﺠﻼ 105.6
ﻧﻘﺎط ﻓﻲ ﻣﺎرس.
ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ اﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮ اﻟ ــﺮﻗ ــﻢ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎﺳــﻲ
ﻟﺒﻌﺾ اﻟـﻤـﻜــﻮﻧــﺎت اﻷﺧ ــﺮى ﺑﺸﻜﻞ
ﻃﻔﻴﻒ ﻋﻠﻰ أﺳ ــﺎس ﺷـﻬــﺮي ،ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻜﻮن اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻨﺪ ﺣﺪود
 107.2ﻧﻘﺎط ﻓﻲ ﻣﺎرس ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻞ
ﻣﻜﻮن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻣ ـﻌــﺪل ﺗـﻀـﺨــﻢ ﻃـﻔـﻴــﻒ ﺑ ـﺤ ــﺪود ﻟﻢ
ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺼﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ أﺳﻌﺎر
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻊ رﻗﻤﻪ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
ً
ﻷﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺴﺠﻼ  106.4ﻧﻘﺎط
ﻓﻲ ﻣﺎرس.
وزادت ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮ ﻳـ ــﺎت اﻷ ﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺎر
ﺑ ـﺤ ــﺪود ﻧ ـﺼــﻒ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻟـﻤـﻜــﻮن
اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ ﻧـﺘـﻴـﺠــﺰ زﻳـ ـ ــﺎدة ﻓ ــﻲ رﻗـﻤــﻪ
ا ﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ﺳ ـ ــﻲ إ ﻟ ـ ـ ـ ــﻰ  107.5ﻧـ ـ ـﻘ ـ ــﺎط،
وﺳ ـﺠ ـﻠ ــﺖ ﻓـ ــﻲ ﻣـ ـﻜ ــﻮن اﻻﺗ ـ ـﺼـ ــﺎﻻت
 107.7ﻧﻘﺎط ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس ﺑﻤﻌﺪل
ﺗ ـﻀ ـﺨ ــﻢ ﺷ ـ ـﻬـ ــﺮي  0.4ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ،
وﻳﻘﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺸﻬﺮي ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﺧــﺮى ﻋﻦ ذﻟﻚ،
ﻣـﻨـﻬــﺎ ﻣ ـﻌ ــﺪل اﻟ ـﺘ ـﻀ ـﺨــﻢ ﻓ ــﻲ ﻣـﻜــﻮن
اﻟﻤﻔﺮوﺷﺎت وﻣﻌﺪات اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺬي
ﻳﺒﻠﻎ  0.2ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮح واﻟﺴﺮور ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ.
وﺑ ـﻬــﺪف ﺗﺸﺠﻴﻊ أﻓـ ــﺮاد اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ ﻋـﻠــﻰ اﺗـﺒــﺎع
ﻧـﻤــﻂ ﺣـﻴــﺎة ﺻـﺤــﻲ ﺧــﻼل اﻟـﺸـﻬــﺮ اﻟـﻔـﻀـﻴــﻞ ،ﻳﻨﻈﻢ
"اﻷﻫﻠﻲ" اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺸﺎرك ذوو اﻹﻋــﺎﻗــﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ،ﺿﻤﻨﻬﺎ :ﻛﺮة ﺗﻨﺲ اﻟﻄﺎوﻟﺔ
واﻟﺪوﻣﻴﻨﻮ وإﺻﺎﺑﺔ اﻟﻬﺪف ﺑﺎﻟﻜﺮة ،وﺳﻴﻘﺎم ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺣﻔﻞ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ.

ً
ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻷﺣﻤﺪي ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ أﻣﺎﻧﻲ اﻟﻮرع
اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺪي واﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري ﺷـﻬــﺪ
ﺗـ ـﻄ ــﻮرا ﻣ ـﻠ ـﺤــﻮﻇــﺎ ﺿ ـﻤ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع
اﻟﺘﻨﻤﻮي "ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ اﺟﻤﻞ" ،ﺧﺎﺻﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻷﻧـﺸـﻄــﺔ واﻟـﺒــﺮاﻣــﺞ
اﻟـ ـﺘ ــﻮﻋ ــﻮﻳ ــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
و ﺗـﻤـﻨــﻰ ا ﻟـﺘــﻮ ﻓـﻴــﻖ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﺣ ـﻀ ــﻮره ودوره
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ـﻌ ــﻲ ،ﻣـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﺎ ﻋـ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﻊ
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟﺒﻨﻚ
وﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻷﺟــﻞ
ﺷﺮاﻛﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ﻣ ـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒـ ـﻬ ــﺎ ،ﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮرع إن
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎت اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ واﻷﻫـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ

وﻣ ـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﺘـ ـﻤ ــﻊ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻧ ــﻲ
ﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﻟ ـﺘــﺄﺻ ـﻴــﻞ أوﺟ ـ ــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ،ﻣﺆﻛﺪة اﺳﺘﻤﺮار
اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻓ ــﻲ دﻋ ــﻢ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ أن
ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷــﺮاﺋــﺢ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ ،ﻣـﺸـﻴــﺪة ﺑﺠﻬﻮد
اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻓﻲ إﻋﺪاد وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﻓــﻲ ﺧﺘﺎم اﻟــﺰﻳــﺎرة ،أﻋﺮﺑﺖ اﻟــﻮرع
ﻋــﻦ ﺳـﻌــﺎدﺗـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟـﻠـﻘــﺎء اﻟ ــﺬي ﺗـﻨــﺎول
ﻋـ ـ ـ ــﺪدا ﻣ ـ ــﻦ اﻷﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ واﻟـ ـﻔـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺎت
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺳـﺘـﻨـﻈـﻤـﻬــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺔ ﺧــﻼل
اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ وﺧــﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن،
وﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
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 ١.٧ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح »ﻏﻠﻮﺑﻞ« ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
ﺻﺮﺧﻮه :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺨﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ
إﻧﻬﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻻﻧﺪﻣﺎج
ﺑﻨﺠﺎح ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﺟﻬﻮدﻧﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻋﻤﺎل
اﻟﺸﺮﻛﺔ

ّ
اﻟﺮﺑﻴﻊ

أﻋﻠﻦ ﺑﻴﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )ﻏﻠﻮﺑﻞ(،
أﻣ ــﺲ ،ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟــﻸﺷـﻬــﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓــﻲ  31ﻣ ــﺎرس  ،2019ﻣﺤﻘﻘﺎ
أرﺑــﺎﺣــﺎ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  1.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
) 5.6ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ دوﻻر( ،ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ  1.6ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ) 5.2ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر( ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة
ﻣــﻦ ﻋــﺎم  .2018وﺑـﻠــﻎ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ اﻹﻳ ــﺮادات
 4.6ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳـﻨــﺎر ) 15.1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(،
ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  17.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ .وﺑﻠﻐﺖ اﻹﻳـ ــﺮادات ﻣــﻦ اﻟــﺮﺳــﻮم
واﻟﻌﻤﻮﻻت ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ  76.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳــﺮادات 3.5 ،ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
) 11.6ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
وﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮى اﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ ،واﺻـ ـ ــﻞ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﻣﻜﻮ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺳﻌﻴﺎ ﻹ ﻧـﻬــﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻣﺞ
ﺑ ـﻨ ـﺠــﺎح ،ﻹﻧ ـﺸ ــﺎء ﻛ ـﻴــﺎن ﻣ ــﻦ أﻛ ـﺒــﺮ وأﻗ ــﻮى
وأﻛﺜﺮ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻫﻲ إدارة اﻷﺻﻮل
واﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ واﻟــﻮﺳــﺎﻃــﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﻧ ــﺎﻗ ــﺶ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة ،ﺑــﺎﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻪ
اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻋـ ـﻘ ــﺪ ﻓـ ــﻲ  21ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ،
اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ،
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺘـﻀـﻤــﻦ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﺗـﻘـﻴـﻴــﻢ اﻷﺻ ـ ــﻮل،
واﻋﺘﻤﺪه وواﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟــﺪﻣــﺞ ﻣــﻊ »ﻛــﺎﻣـﻜــﻮ« ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟـﻀــﻢ ،وﻣﻦ

ﺧ ـ ــﻼل ﺗـ ـﺒ ــﺎدل أﺳـ ـﻬ ــﻢ »ﻏـ ـﻠ ــﻮﺑ ــﻞ« ﺑــﺄﺳ ـﻬــﻢ
»ﻛﺎﻣﻜﻮ« ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ ﺗﺒﺎدل
اﻷﺳﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﺴﺘﺸﺎر
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺎت
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
و ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻷ ﻋـﻤــﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ،
ﺑﻠﻐﺖ اﻹﻳ ـ ــﺮادات ﻣــﻦ اﻷﻋ ـﻤــﺎل اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ
اﻟﻤﺪرة ﻟﻠﺮﺳﻮم ،واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ إدارة اﻷﺻﻮل
واﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ واﻟــﻮﺳــﺎﻃــﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 3.7 ،ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ) 12.2ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر( ،ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  18.3ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺣﻘﻘﺖ إدارة اﻷﺻﻮل إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮادات
ﺑ ـﻠــﻎ  3.3ﻣــﻼﻳ ـﻴــﻦ دﻳـ ـﻨ ــﺎر ) 10.9ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ
دوﻻر( ،ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻷﺻــﻮل اﻟﻤﺪارة
ﻟﻠﻌﻤﻼء  867ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ) 2.89ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر( ﻓﻲ  31ﻣﺎرس .2019
وواﺻـﻠــﺖ ﻓــﺮق إدارة اﻷﺻ ــﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ
أداء ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎدﻳﻖ واﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﺪﻳ ــﺮﻫ ــﺎ ،وﺗ ـﻔ ــﻮق أداء اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ ﻫــﺬه
اﻟـﺼـﻨــﺎدﻳــﻖ ﻋـﻠــﻰ أداء ﻣــﺆﺷــﺮات اﻟﻘﻴﺎس
واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ.
وﻟ ــﻼﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدة ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻄـ ــﻮرات اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗ ـﺸ ـﻬــﺪﻫــﺎ ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﺗ ــﻢ ﺗـﻌــﺪﻳــﻞ
اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ ﻟـﺼـﻨــﺪوق
»ﻏﻠﻮﺑﻞ« ﻟﻤﺆﺷﺮ أﻛﺒﺮ ﻋﺸﺮ ﺷﺮﻛﺎت ﻟﺘﺘﺒﻊ
أداء ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻷول ،ﻋ ــﻮﺿ ــﺎ ﻋﻦ
ﻣﺆﺷﺮ »إس آﻧﺪ ﺑﻲ« ﻷﻛﺒﺮ ﻋﺸﺮ ﺷﺮﻛﺎت،

»ﻧﺎس« ﺗﻔﺘﺘﺢ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻠﺆﻟﺆة ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ
رﻛﺎب اﻟﺠﺰﻳﺮة »«T٥

ﻓﻴﺼﻞ ﺻﺮﺧﻮه
ﻟﺨﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ«.
ﱠ
وﻋـ ــﻠـ ــﻖ ﺳ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ــﺎن اﻟـ ــﺮﺑـ ـ ّـﻴـ ــﻊ ،اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ ،ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ» :ﺣــﺎﻓ ـﻈــﺖ
)ﻏ ـﻠ ــﻮﺑ ــﻞ( ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ــﺎر اﻟــﺮﺑ ـﺤ ـﻴــﺔ ،ﺑﻔﻀﻞ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻟـﻔـﻌــﺎل ﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ اﻷﻋ ـﻤــﺎل
اﻟـ ـﻘ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم ،رﻏ ـ ــﻢ اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻟ ـﺼ ـﻌ ـﺒــﺔ واﻟ ـﺠ ـﻬ ــﻮد اﻟـﺘــﻲ
ﻳـﺒــﺬﻟـﻬــﺎ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﻟـﻠـﻘـﻴــﺎم ﺑ ـﻤ ـﻬــﺎم داﺧـﻠـﻴــﺔ
ﻣﻬﻤﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج .ﻧﺘﻄﻠﻊ
إﻟﻰ إﻧﻬﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﻨﺠﺎح ،ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﺟ ـﻬ ــﻮدﻧ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ أﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ
وﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ أﻛﺜﺮ«.

»زﻳﻦ« ﺗﻄﻠﻖ ﺑﻮاﺑﺔ »زﻳﻦ
اﻟﺨﻴﺮ« ﻟﻠﺘﺒﺮع اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺨﺰﻳﻢ وروﻫﻴﺖ راﻣﺎﺷﺎﻧﺪران ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻠﺆﻟﺆة أﻣﺲ
اﻓﺘﺘﺤﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻧــﺎﺷـﻴــﻮﻧــﺎل ﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻄﻴﺮان
»ﻧ ـ ــﺎس« ،أﻣ ــﺲ ،أﺣ ــﺪث ﻗــﺎﻋــﺎﺗـﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣـﺒـﻨــﻰ رﻛــﺎب
اﻟﺠﺰﻳﺮة » «T5ﺑﻤﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ،وﻫﻲ ﻗﺎﻋﺔ
اﻟﻠﺆﻟﺆة اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  110أﻣﺘﺎر
ﻣﺮﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺨﺪم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ
درﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻃﻴﺮان اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إن ﻫﺬه
اﻟﻘﺎﻋﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم »ﻧﺎس« اﻟﺨﺎص ﺑﻘﺎﻋﺎت
اﻟﻤﻄﺎرت اﻟﺬي اﺷﺘﻬﺮت ﺑﻪ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺣﺎﺋﺰت
ﻋﻨﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟﻤﻐﺎدرﻳﻦ
ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﺧﺎء ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ رﺣﻠﺘﻬﻢ ،ﺣﻴﺚ
ﻳـﺠـﻴــﺪون ﺟﻤﻴﻊ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟـﻀـﻴــﺎﻓــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻀﻤﻦ

واﻟﺬي ﻳﻀﻢ ﻋﺪدا أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣــﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻟﻘﻴﻢ
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ .وﻋﻠﻴﻪ ،ﺗــﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ
اﺳﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ،ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺻﻨﺪوق ﻏﻠﻮﺑﻞ
ﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول.
واﺳﺘﻤﺮ ﻓﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎﺗ ــﻪ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ــﻼء ،وﻳـﻌـﻤــﻞ
ﻋـﻠــﻰ ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﺼـﻔـﻘــﺎت ،ﻣﻨﻬﺎ ﺧــﺪﻣــﺎت
اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺻﻔﻘﺎت اﻻﻧﺪﻣﺎج
واﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﻋـﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟــﻮﺳــﺎﻃــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ،ﺑﻠﻎ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳــﺮادات  0.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )1.3
ﻣـﻠـﻴــﻮن دوﻻر( ،أي ﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  46ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم  .2018ﻫﺬا
اﻟﻨﻤﻮ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ رﻓــﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺤﺼﺘﻬﺎ
اﻟـ ـﺴ ــﻮﻗـ ـﻴ ــﺔ ،ﻣـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﻟ ـﻔ ـﻌــﺎل
ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﺳﺘﻘﻄﺎب أﻋﻤﺎل
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ »ﻛﺎﻣﻜﻮ«.
وﺗـﻌـﻠـﻴـﻘــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻨ ـﺘــﺎﺋــﺞ ،ﺻــﺮح
ﻓﻴﺼﻞ ﺻــﺮﺧــﻮه ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة:
»ﻧ ـﺜ ـﻤ ــﻦ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﻮد اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺑ ــﺬﻟ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ
ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧــﺪﻣــﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة
ﻟـﻠـﻌـﻤــﻼء وﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻧ ـﺘــﺎﺋــﺞ إﻳ ـﺠــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﻣﻊ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺪﻣﺞ ﻣﻊ )ﻛﺎﻣﻜﻮ( .إن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ
واﻟﺘﻨﺎﻏﻢ اﻟﺬي ﻧﺸﻬﺪه ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻳﻘﻲ )ﻏﻠﻮﺑﻞ(
و)ﻛﺎﻣﻜﻮ( ﻳﻌﻜﺴﺎن اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

راﺣ ـﺘ ـﻬ ــﻢ وﺗ ـﺸ ـﻤــﻞ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻨــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻷﻃ ـﺒ ــﺎق
اﻟ ـﺴــﺎﺧ ـﻨــﺔ واﻟ ـ ـﺒـ ــﺎردة ،وﻏ ــﺮﻓ ــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻟـﻠـﺘــﺪﺧـﻴــﻦ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻻﺗﺼﺎل اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣ ـﺜ ــﻞ ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ »اﻟـ ـ ـ ــﻮاي ﻓـ ـ ــﺎي« اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎﻧ ـﻴــﺔ وﻗـ ـﻨ ــﻮات
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ
ّ
ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ
واﻟﻤﺠﻼت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ
اﺗﻤﺎم أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻗﺒﻞ رﺣﻠﺘﻬﻢ.
وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻗﺎل ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺨﺰﻳﻢ ،اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ »ﻧ ـ ــﺎس« اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ» :ﺗ ـﻤ ـﺘــﺪ ﻋــﻼﻗـﺘـﻨــﺎ
ً
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻃﻴﺮان اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  14ﻋﺎﻣﺎ
ً
وﻧﺤﻦ ﺳﻌﺪاء ﺟــﺪا اﻟﻴﻮم أن ﻧﻘﺪم ﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ
ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻘــﺎﻋــﺎت ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻄــﺎرات داﺧــﻞ
ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺮﻛﺎب .«T5

أﻃـ ـ ـﻠـ ـ ـﻘ ـ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ
زﻳ ـ ـ ــﻦ ﺑ ـ ــﻮاﺑ ـ ــﺔ »زﻳ ـ ــﻦ
اﻟﺨﻴﺮ« اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ،
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺢ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء ﻓـ ــﺮﺻـ ــﺔ
ا ﻟ ـﺘ ـﺒــﺮع ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ــﺎت
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺪة ﻓ ــﻲ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ــﻮﻳـ ـ ـ ـ ــﺖ ﺑ ـ ـﻜـ ــﻞ
ﺳـ ـ ـﻬ ـ ــﻮﻟ ـ ــﺔ وﻳـ ـ ـﺴ ـ ــﺮ،
ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﻓــﺎﺗــﻮرة
اﻟ ـﻬــﺎﺗــﻒ اﻟـﺸـﻬــﺮﻳــﺔ
أو رﺻ ـ ـﻴـ ــﺪ اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ
اﻟﻤﺴﺒﻖ.
وذﻛ ــﺮت اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،أن إﻃــﻼﻗـﻬــﺎ ﻫــﺬه اﻟﺒﻮاﺑﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻳﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺸﻬﺮ رﻣﻀﺎن
»زﻳﻦ اﻟﺸﻬﻮر« ،وﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻬﻮدﻫﺎ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أﺣﺪث اﻟﺤﻠﻮل
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﺣﻠﻮل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺮص اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻷﻓﻀﻞ واﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ اﻷﻛﺒﺮ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺑﻴﻨﺖ »زﻳﻦ« أن ﺑﻮاﺑﺔ »زﻳﻦ اﻟﺨﻴﺮ« اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ )khair.kw.zain.
 (comﺗﺘﻴﺢ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋـﻤــﻼء اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ،ﺳ ــﻮاء ﻣــﻦ ذوي اﻟــﺪﻓــﻊ اﻵﺟــﻞ
أو اﻟﻤﺴﺒﻖ ،اﻟﺘﺒﺮع ﻷي ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻋﺒﺮ
اﻟﺒﻮاﺑﺔ ﺑﺄي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  1و 80د.ك ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺮع
ﻟﻪ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻋﺒﺮ ﺧﻄﻮات ﺳﻬﻠﺔ وﺑﺴﻴﻄﺔ ،وﺳﻴﺘﻢ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺒﺮع ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ إﻟﻰ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ
أو رﺻﻴﺪ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺒﻖ.

»اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ« ﺗﻌﻠﻦ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻣــﻮاﻋ ـﻴــﺪ أﻋ ـﻤــﺎﻟ ـﻬــﺎ اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ اﺑـ ـﺘ ـ ً
ـﺪاء ﻣﻦ
ً
اﻷول ﻣﻦ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك ،ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻃﻮال اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﻔﻀﻴﻞ.
وﻗــﺎل ﻣﺪﻳﺮ ادارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺿـ ــﺎري اﻟ ـﻌ ـﻴ ـﺒــﺎن ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣ ــﺲ ،إﻧــﻪ »ﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ ﻓــﻲ ﻫﺬه
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﺰﻳﺰة ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ
ﺟـﻤـﻴـﻌــﺎ إﻻ أن ﻧ ــﺮﻓ ــﻊ ﻟ ـﻤ ـﻘــﺎم ﺳ ـﻤــﻮ أﻣـﻴــﺮ
اﻟـ ـﺒ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ وﺳ ـﻤــﻮ
وﻟــﻲ ﻋﻬﺪه اﻷﻣﻴﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻧــﻮاف اﻷﺣﻤﺪ
واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﺳـ ـ ــﻼﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ،أﺳ ـ ـﻤـ ــﻰ آﻳـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻬ ــﺎﻧ ــﻲ

واﻟـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮﻳـ ـﻜ ــﺎت ﺑ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ ﺣ ـ ـﻠـ ــﻮل ﺷـﻬــﺮ
رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك ،أﻋﺎده اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ً
ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ واﻟﻴﻤﻦ واﻟﺒﺮﻛﺎت ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ً
ً
ً
ً
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺻﻴﺎﻣﺎ ﻣﻘﺒﻮﻻ وذﻧﺒﺎ ﻣﻐﻔﻮرا
ً
وﻋﻤﻼ ﻣﺘﻘﺒﻼ ً ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ«.
وأ ﻋ ــﺮب اﻟﻌﻴﺒﺎن ﻋــﻦ ﺗﺮﺣﻴﺒﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ
ا ﻟـﻌـﻤــﻼء ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺧﻼل
ﻣ ــﻮاﻋ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻟ ــﺮﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟـﺼـﺒــﺎﺣـﻴــﺔ
ﻃﻴﻠﺔ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ
ً
ً
ً
 9:30ﺻﺒﺎﺣﺎ إﻟــﻰ  2:00ﻇﻬﺮا ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
ﻣﻮاﻋﻴﺪ زﻳﺎرة اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻤﻌﺎرض
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ ،إذ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟـﻤـﻌــﺮض زاﺋ ــﺮﻳ ــﻪ ﺿـﻤــﻦ أوﻗـ ــﺎت اﻟــﺰﻳــﺎرة
اﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻌــﺮض اﻟـﺘــﻲ ﺳـﺘـﻜــﻮن ﻋﻠﻰ

أﻋـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺖ ﺷ ـ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ـ ــﺔ أﻧ ـ ـﻈ ـ ـﻤـ ــﺔ
ﺗـ ـ ـﻜـ ـ ـﻨ ـ ــﻮﻟ ـ ــﻮﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒ ــﻞ
)ﻓﻴﻮﺗﺸﺮﺗﻚ( ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﺟﻬﺎز ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
اﻟـ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻊ ﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء ﻓــﻲ
اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ ﺷ ـﻬ ــﺎدة اﻷﻳ ــﺰو
 20000ﻓ ـ ــﻲ أ ﺣ ـ ـ ــﺪ ا ﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎر ﻳ ــﻊ
اﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺈدارة ﺧ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻮزارة.
وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻓﺮاس اﻟﻌﻘﻠﺔ،
إن اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﺑـﻴــﻦ »ﻓـﻴــﻮﺗـﺸــﺮﺗــﻚ«
وﺟﻬﺎز ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﻛﺎن ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
أﻓـ ـﻀ ــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﻤ ــﺎرﺳ ــﺎت اﻹدارﻳـ ـ ـ ــﺔ
واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ﻟـﻴـﻀــﺎف ﻫ ــﺬا اﻹﻧ ـﺠ ــﺎز اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ
اﻟﻰ إدارة ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ،ﺟﻬﺎز ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،وﺣﺎﻓﺰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
إﻧ ـ ـﺠـ ــﺎزات ﻣ ـﺸ ــﺎﺑ ـﻬ ــﺔ ،ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ
أن ﻓ ــﺮ ﻳ ــﻖ إدارة ا ﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮو ﻋ ــﺎت
واﻟﻔﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ً
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وزﻋﺖ أرﺑﺎﺣﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٥
● ﺟﺮاح اﻟﻨﺎﺻﺮ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻲ
ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻت
َ
اﻟﺸﻤﺮي ،إن ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﺸﺎءات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ َﺑﻨﺖ ﺑﺎرﺟﺔ ﺟﺪﻳﺪة
وﻓـﻘــﺎ ﻷﺣــﺪث اﻟـﻤــﻮاﺻـﻔــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﻳﻮ
اﻟﺠﺎري ﺑﻘﻴﻤﺔ  13.5ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
وأﻛ ــﺪ اﻟﺸﻤﺮي أﻣ ــﺎم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟـﻌــﺎدﻳــﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ
اﺟﺘﻤﻌﺖ أﻣــﺲ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﻀﻮر ﺑﻠﻐﺖ  92.89ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ
ً
ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ ﺧ ـﺒــﺮة ﻛـﺒـﻴــﺮة ﺗ ـﻌــﻮد ﻷرﺑ ـﻌ ـﻴــﻦ ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل اﻹﻧ ـﺸ ــﺎءات
ـﺎر اﻟـﺘـﻔــﺎوض ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
واﻟـﺼـﻴــﺎﻧــﺔ اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧ ــﻪ ﺟ ـ ٍ
أﻓﻀﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋـﻠــﻰ اﻗـﺘـﻨــﺎص اﻟ ـﻔــﺮص اﻟـﻤـﺘــﺎﺣــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ.
وﻗﺎل إﻧﻪ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮق اﻷﺣﻤﺪي
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  6آﻻف ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ دورﻳﻦ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ ﺑﻨﺎء ﻗﺪرﻫﺎ
ً
ً
 7942ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ ،إذ ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻼم اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأﺿﺎف أن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﻠﻎ  47.35ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  49.9ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أرﺑﺎح ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 969أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،وﺑﻠﻐﺖ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ  4.24ﻓﻠﻮس ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أرﺑﺎح
ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﺎم  2017ﺑﻠﻐﺖ  2.269ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﺮﺑﺤﻴﺔ ﺳﻬﻢ ﺑﻠﻐﺖ
 9.92ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ.
وأوﺻــﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑــﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
رأس اﻟﻤﺎل أي ﺑﻮاﻗﻊ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﺪﻳﺪ
ً
ﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻘﺒﻠﺔ ﺿﻢ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ »أﺳﻤﻨﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ« ،وﺷﺮﻛﺔ
»آي أم ﻓﻴﻮﺗﺸﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و«ﺷﺮﻛﺔ آي أم ﻓﻴﻮﺗﺸﺮ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ » ،أﻳﻤﻦ
ﺑﻨﻮا ن اﻟﺒﻨﻮان ،وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮاﺷﺪ ،وﺟﺎﺑﺮ اﻟﺪﻋﻴﺞ اﻟﺼﺒﺎح ،وأﺳﺎﻣﺔ
اﻟﻌﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ ،وأﺣﻤﺪ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،وﻋﻀﻮ اﺣﺘﻴﺎط ﺷﺮﻛﺔ«أﻣﻮاج اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ«.

»اﻟﻤﺘﺤﺪ« ﻳﻨﻈﻢ ﻧﺪوة ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻪ ﻋﻦ
ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﻌﺒﺎدات ﻓﻲ رﻣﻀﺎن

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺪوة
ﻛﻌﺎدﺗﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﻧﻈﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ ﻧﺪوة
ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺮه اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺴﺘﻌﺪ
ﻟــﻪ« ،وﺣــﺎﺿــﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ أﻧــﺲ اﻟﻤﻼ ﻋــﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ
ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك ،وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺮوﺣﻲ
ﻟﻪ ،وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ واﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ
اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺎد أن ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ اﻟﺤﺎﻓﻞ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ واﻟﻬﺎدﻓﺔ.
وﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻨﺪوة اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﻄﺒﺖ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺤﻀﻮر
ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ ،ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎء
ﺑﻘﺪوم رﻣﻀﺎن ﺑﺎﻟﻤﻮاﻇﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎدات واﻟﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺪد اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﺧﺎﻟﻘﻪ ،ﻣﻦ
ﺻـﻴــﺎم وﺻ ــﻼة وﻗ ـﻴــﺎم اﻟـﻠـﻴــﻞ وﺻـﻠــﺔ رﺣ ــﻢ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟـﺼــﺪﻗــﺎت ،واﻟـﺒــﺮ واﻹﺣـﺴــﺎن إﻟــﻰ اﻟـﻔـﻘــﺮاء ،وﻏﻴﺮﻫﺎ

ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدات واﻟﻔﺮاﺋﺾ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ واﻷﻣﻦ
واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ واﻟﺮاﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻔﻮس واﻟﻘﻠﻮب ،ﻟﻴﻨﻌﻢ
ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺪاﺋﻤﺔ.
وﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺪوة ،ﺗﻤﺖ دﻋﻮة اﻟﺤﻀﻮر
ً
إﻟ ــﻰ ﻣ ــﺄدﺑ ــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺶ اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪادا ﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﺎل ﺷﻬﺮ
رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻬﺪاﻳﺎ اﻟﺘﺬﻛﺎرﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ أﺟﻮاء ﻣﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻷﻟﻔﺔ واﻟﺒﻬﺠﺔ.
وﺑـ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ ،ﻗـ ــﺎل »اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪ« ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن
ﺻﺤﺎﻓﻲ :ﺗﺄﺗﻲ ﻫــﺬه اﻟﻨﺪوة ﻓﻲ إﻃــﺎر إﻳﻤﺎن اﻟﺒﻨﻚ
ﺑــﺄﻫـﻤـﻴــﺔ ﻣـﺜــﻞ ﻫ ــﺬه اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت اﻟـﺜـﻘــﺎﻓـﻴــﺔ واﻟــﺪﻳـﻨـﻴــﺔ
اﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰة ﻓــﻲ ﺧـﻠــﻖ ﺑـﻴـﺌــﺔ ﻋـﻤــﻞ ﻣﺸﺒﻌﺔ ﺑــﺎﻷﺟــﻮاء
اﻹﻳﻤﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻬﺎ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
اﻟﻔﻀﻴﻞ.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻓ ـﺘــﺮﺗ ـﻴــﻦ ﺻ ـﺒــﺎﺣ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺔ 11:00
ً
ً
ﺻﺒﺎﺣﺎ إﻟﻰ  4:30ﻋﺼﺮا ،وأﺧﺮى ﻣﺴﺎﺋﻴﺔ
ً
ً
ﻣﺴﺎء إﻟﻰ  1:00ﺻﺒﺎﺣﺎ،
ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ 8:30
وأﻳ ـ ـ ــﺎم اﻟ ـﺠ ـﻤ ــﻊ ﻓ ـﺘ ــﺮة ﻣ ـﺴــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻓ ـﻘ ــﻂ ﻣــﻦ
اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ  8:30ﻣ ـﺴــﺎء إﻟ ــﻰ اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ 1:30
ً
ﺻﺒﺎﺣﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﺎود اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ
أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺎد ﺑﻌﺪ ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ
اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺣﺴﺐ أوﻗ ــﺎت اﻟــﺪوام
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺘﻜﻮن
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺪ إﻟﻰ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
اﺳـ ـﺘـ ـﻔـ ـﺴ ــﺎرات اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء وﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ أﻓ ـﻀــﻞ
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻬﻢ.
ﺿﺎري اﻟﻌﻴﺒﺎن

»ﻓﻴﻮﺗﺸﺮﺗﻚ« أﻧﺠﺰت ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺟﻬﺎز ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻷداء ﻟـ »اﻷﻳﺰو «٢٠٠٠٠
ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ أﻃ ـ ـ ـ ــﻮار وﻣ ــﺮاﺣ ــﻞ
ﻋـ ـ ــﺪة ،وذﻟـ ـ ــﻚ ﻹﻧـ ـﺠ ــﺎز وﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ
ﺷــﺮوط وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻧﻈﺎم ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ،وﻓﻘﺎ
ﻟـﻠـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺸ ـﻬــﺎدة
اﻷﻳﺰو .20000
وأﻛﺪ اﻟﻌﻘﻠﺔ أن اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ
اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻓ ـ ــﻲ ﺟ ـ ـﻬـ ــﺎز ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ
اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻗــﺎﻣــﻮا ﺑﺠﻬﻮد
ﻛﺒﻴﺮة ﻓــﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ »ﻓﻴﻮﺗﺸﺮﺗﻚ« ﻹﺗﻤﺎم
اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ ،ﻻﻓﺘﺎ
اﻟ ــﻰ أن اﻟـﺘـﻜــﺎﻣــﻞ واﻟ ـﺘــﻮاﻓــﻖ ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ اﺟـﺘـﻴــﺎز ﻛﻞ
اﻻﺧ ـﺘ ـﺒ ــﺎرات واﻟ ـﻤــﻮاﺻ ـﻔــﺎت ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻗﻘﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷﻳﺰو.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ــﺢ أن ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻹﻧ ـ ـﺠـ ــﺎز
اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻳ ـﺘ ـﻤ ــﺎﺷ ــﻰ ﻣـ ــﻊ اﻟ ــﺮؤﻳ ــﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز ﺑﺒﻠﻮغ اﻟﺮﻳﺎدة
ً
ﻋ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ وﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ
ﻟـﺨـﻄـﺘـﻬــﺎ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺗـﻨـﺘـﻬـﺠـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـ ــﺪار ﺳ ـﻨــﻮات

»اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ« :اﻗﺘﻨﺎص اﻟﻔﺮص
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ

ﻓﺮاس اﻟﻌﻘﻠﺔ

ﻫﻨﺎء اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ

ﻃـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ـ ـ ــﻼل ﺗـ ــﻮﻓ ـ ـﻴـ ــﺮ
ﻗ ــﺎﻋ ــﺪة ﻋـﻠـﻤـﻴــﺔ ﻟ ــﻸﻫ ــﺪاف اﻟـﺘــﻲ
ﻳﺴﻌﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ا ﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒـﻬــﺎ ،أﺛـﻨــﺖ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻬﺬا اﻹﻧﺠﺎز
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء ،ﺟﻬﺎز
ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ اﻷداء اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ ﻟﻨﻴﻞ

ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة واﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ
ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت أ ﻧـﻈـﻤــﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ،وﺗ ـﻔ ـﻌ ـﻴ ــﻞ أﻋ ـﻠ ــﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻜــﺎﻣــﻞ واﻟ ـﺠ ــﻮدة
ﻟـ ـ ـﺠـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ــﻊ ﻋـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎﺻ ـ ـ ــﺮ أﻧ ـ ـﻈ ـ ـﻤـ ــﺔ
ﺗـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت ﻟــﺪى
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻷﻓـﻀــﻞ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

»ﻃﻔﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ«
ﺗﻔﺘﺘﺢ أﺣﺪث ﻓﺮوﻋﻬﺎ
ﻓﻲ أراﺑﻴﻼ اﻟﺒﺪع
ﻓــﻲ إ ﻃ ــﺎر ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ
اﻟ ــﺮاﻣ ـﻴ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻻﻧ ـﺘ ـﺸ ــﺎر اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ،
وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ
أﻧﺤﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻓﺘﺘﺤﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻔﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ )ﻓﻴﻮﺗﺸﺮﻛﻴﺪ( ﻣﺆﺧﺮا
ﻓ ــﺮﻋـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻊ ﻋـ ـﺸ ــﺮ ﺑـﻤـﺠـﻤــﻊ
أراﺑـﻴــﻼ اﻟـﺒــﺪع ،ﻓــﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟـﺘــﺮﻓـﻴــﻪ اﻟـﻌــﺎﺋـﻠـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﺄﺣﺪث اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ .وﺣﻮل اﻻﻓﺘﺘﺎح ،ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮوﻣﻲ إن
ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺟﺎءت ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﺠﻤﻊ
أراﺑـﻴــﻼ ﻛﻮﺟﻬﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ،
وﻟﻤﻮﻗﻌﻪ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ وﻣﺎ ﻳﻀﻤﻪ ﻣﻦ
ﻣـﻄــﺎﻋــﻢ وﻣ ـﻘــﺎه ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ،
ﻟ ـﺘ ـﻀ ـﻔــﻲ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ اﻟ ـﻄ ــﺎﺑ ــﻊ اﻷﺳـ ــﺮي
ﺑ ــﺎﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح ﻓ ـ ــﺮع ﻃ ـﻔ ــﻞ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻣﻜﺎﻧﺎ
آﻣﻨﺎ ﻟﻠﻤﺮح واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن
ﺟـﻤـﻴــﻊ أﻟ ـﻌ ــﺎب »ﻃ ـﻔــﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ«
اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ،
وﺗﺮاﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ أﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ
اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷﻋﻤﺎر.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ
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قدم الفنان طالل مداح
ولد المخرج يوسف
بدأت الفنانة شويكار
شاهين وسط مجتمع يضم أولى أغنياته «وردك يا
تخطو بثبات نحو
ً
وديانات زارع الورد» ،فحققت
النجومية ،السيما عقب سكانا من أصول
ّ
ً
ً
تلحين عبدالوهاب أغنية وثقافات متعددة مما أثر رواجا كبيرا عقب بثها
ً
عبر إذاعة جدة.
كثيرا في شخصيته.
خاصة لها.

25

تحدثت الفنانة زهرة الخرجي
عن حضورها الدرامي
في مسلسل «العاصفة»،
وتجربتها المسرحية األخيرة
(مذكرات بحار).

«أفنجرز :إند غيم» يتصدر
إيرادات السينما األميركية
تصدر الجزء الرابع من سلسلة أفالم المغامرات "أفنجرز"،
والذي يحمل عنوان "أفنجرز :إند غيم" أو (المنتقمون :نهاية
اللعبة) إي ــرادات دور السينما بأميركا الشمالية لألسبوع
الثاني على التوالي ،حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات
السينما..
وح ـقــق الـفـيـلــم الـ ــذي ي ـش ــارك ف ــي بـطــولـتــه ع ــدد كـبـيــر من
نجوم هوليوود من بينهم روبرت داوني جونيور وبنديكت
كومبرباتش وسكارليت جوهانسون ومارك روفالو ،إيرادات
بلغت  145.8مليون دوالر ،وجاء في المركز الثاني فيلم الرعب
واإلثارة "ذا إنترودر" ،الذي يشارك في بطولته كل من دينيس
كويد وميجان جود ومايكل إيلى ،محققا إيرادات بلغت 11
مليون دوالر .
وحل في المركز الثالث فيلم الكوميديا والرومانسية "لونج
شوت" الذي يشارك في بطولته كل من تشارليز ثيرون وسيث
روجـيــن وجــون ديــان رفائيل ،محققا إي ــرادات بلغت 10.02
ماليين دوالر.
وج ــاء فــي الـمــركــز الــرابــع فيلم األنيميشن (أج ـلــي دول ــز)،
ويشارك في أداء أصوات شخصياته كل من كيلي كالركسون
ونيك جوناس وآيــس-تــي ووان ــدا سايكس ،محققا إيــرادات
بلغت  8.51ماليين دوالر.
واحتل المركز الخامس فيلم الخيال العلمي والمغامرات
"كابتن مارفل" ،الذي يشارك في بطولته كل من بري الرسون

وصامويل إل جاكسون وجود لو ،محققا إيرادات بلغت 4.27
ماليين دوالر.
ونجحت الدعاية الضخمة والترقب الكبير لفيلم "أفنجرز:
إند غيم" في هذا االستثمار الربحي الكبير ،والبداية كانت
مع أرقام االفتتاح في أميركا الشمالية ،إذ حقق الفيلم 157
مليون دوالر في أول أيامه متخطيا حامل اللقب فيلم حرب
النجوم "اسقاط القوة " بـ  37مليون دوالر .وحصد الفيلم في
اليوم الثاني  357مليون دوالر داخــل أميركا ،ليحقق بذلك
أعلى افتتاحية نهاية أسبوع.
ويحتل الفيلم حــالـ ًـيــا الـمــركــز  17فــي قائمة أعـلــى األفــام
ً
تحقيقا لإليرادات حول العالم بفروق طفيفة عن أفالم عدة،
بالتأكيد سيتجاوزها في األيام القادمة وينضم إلى النادي
الصغير ً
جدا لألفالم التي حققت ملياري دوالر ،والذي يضم
فقط أربعة أفالم هي :فيلم آفنجرز السابق و"حرب النجوم:
يقظة القوة" ،ويبقى أمامه التحدي األكبر ممثال في فيلمي
المخرج جيمس كاميرون اللذين يتصدران القائمة.
في المركز األول يتربع فيلم "( "Avatarالقرين) بمليارين
و 788مليونا ،وبعده يأتي فيلم "( "Titanicتيتانيك) الذي ال
ً
صامدا وهو ملياران و 187مليونا .من المعروف
يزال رقمه
أن األسابيع األولى للعرض هي التي تحمل األرقام األضخم.
سكارليت جوهانسون

رونالدو «سترايكر فورس  »7في فيلم فضائي كرتوني

رونالدو

جـ ـم ــال اسـ ـل ــوب ــه فـ ــي الـ ـلـ ـع ــب ورش ــاقـ ـت ــه
وانتشاره على مواقع السوشال ميديا جعل
مــن النجم الـكــروي البرتغالي كريستيانو
رونالدو صاحب الكرات الذهبية الخمسة
واالف ـض ــل ف ــي ال ـعــالــم مــرتـيــن اي ـقــونــة فنية
مــرغــوبــة مــن اي عـمــل او ان ـتــاج سينمائي
واخرها سيعرفه كثيرون ،خصوصا األطفال،
بــاع ـت ـبــاره ب ـطــا خ ــارق ــا ي ــواج ــه ال ـكــائ ـنــات
الفضائية المتوحشة التي تهاجم األرض.
ونشر رونــالــدو ( 34عــامــا) مقطع فيديو
يروج سلسلة قصص كرتونية على حسابه
الرسمي في موقع "تويتر" ،وحــاز الفيديو
خالل ساعات أكثر من  600ألف مشاهدة.
ويـبــدأ الفيديو بلحظة خ ــروج رونــالــدو
مــن سـيــارتــه ،وتوقيعه على "أوتــوغــرافــات"
لـمـحـبـيــه ،وف ـج ــأة تـظـهــر كــائ ـنــات فضائية
شريرة رعــب الناس الذين كانوا يتحلقون
حول رونالدو وتجعلهم يفرون من المكان.
لكن ،رونالدو البطل الخارق الذي يحمل
اسم "سترايكر فورس  ، "7ال يخاف ويواجه

هذه الكائنات الفضائية بشجاعة ،ويوجه
لها كرات نارية تتسبب في تدميرها.
وقال النجم الحائز على الكرة الذهبية 5
مرات في تعليق مصاحب للفيديو ":مرحبا
رفــاق ،شاهدوا العرض التشويقي للرسوم
لمتحركة",
ومــع التعليق ،كــان هناك رابــط مختصر
لموقع سلسلة الكرتون ،حيث يمكن لمحبي
رون ــال ــدو وال ـك ــرت ــون شـ ــراء الـقـصــص الـتــي
يرغبون فيها ،ويتراوح سعرها بين 5-20
دوالرا.
وعلى موقعه اإللكتروني ،نشر رونالدو
بيانا قــال فـيــه ":كما تجمع كــرة الـقــدم بين
الثقافات والـشـعــوب ،أعتقد أن شخصيات
الرسوم المتحركة قادرة على أداء األمر ذاته".
وجــاء إطــاق سلسلة الرسوم المتحركة،
بمناسبة يــوم الـكـتــاب الـهــزلــي ،وتشجعيا
ل ــأط ـف ــال ع ـلــى ال ـ ـقـ ــراءة ،بـحـســب م ــا يـقــول
مهاجم يوفنتوس اإليطالي.

الممثلون الثانويون يتفوقون على
الرئيسيين في «»House of Cards

مسلسل «House of Cards
يالحق مسلسل " "House of Cardsالعديد
م ـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـمـ ـش ــارك ــة ف ـ ــي ال ـم ـش ـهــد
ال ـس ـيــاســي ب ــواش ـن ـط ــن ،الـسـيــاسـيـيــن ورجـ ــال
األعمال والصحافيين على حد السواء ،ويرسم
منذ الموسم األول مالمح ،ويحتوي المسلسل
رع ـبــا بـطـلـتــه الـسـيــاســة األم ـيــرك ـيــة ،الــداخـلـيــة
والخارجية ،من خالل صعود فرانك أنــدروود
الذي لعب دوره باقتدار كيفن سبيسي ،وغاب
فــي الـنـهــايــة عـلــى خلفية تـهــم ال ـت ـحــرش التي
طالته.
وي ـظــل الـمـسـلـســل عــامــة ف ــارق ــة ف ــي تــاريــخ
الدراما العالمية ،من حيث الشكل والمضمون،
واألهم من حيث شخصياته المتنوعة والفريدة.

دوغ ستامبر

هايلي ايرين

هايلي ايرين أفضل ممثلة
شابة في «إيمي»
فازت الممثلة هايلي ايرين بجائزة افضل ممثلة شابة
ضمن جوائز "ايمي" العالمية بنسختها الـ  46بعد ان قدمت
ادوارا درامية ملفتة سبق وان قدمتها في االفالم السابقة.
ون ـظــم ال ـح ــدث الـفـنــي الـكـبـيــر ف ــي والي ــة كــالـيـفــورنـيــا،
وتحديدا في باسادينا.
وفاز األميركي موريس بينارد بجائزة القائد في العمل
الدرامي ،وحصلت الكندية جاكلين ماكنليس على الجائزة
ذات ـهــا كــذلــك ،فــي حـيــن نــالــت األمـيــركـيــة فـيــرنــي واتـســون
جونسون جائزة أفضل ممثلة مساعدة.

لويس توملينسون

أديل

توملينسون ّ
للم شمل فرقة أديل تستعد إلطالق
ألبومها الجديد
«»One Direction
أفـ ــاد الـمـغـنــي الـبــريـطــانــي لــويــس توملينسون
ً
وعضو فرقة  One Directionسابقا أنه يعتقد أنه
ً
سيتم لم شمل أعضاء الفرقة قريبا لعمل يجمعهم
ً
ويفاجئون به محبيهم قريبا ،لكنه في الوقت عينه
قال في تصريح لـ  ODE Entertainmentإنه ال أحد
منهم يعرف متى سيكون موعد الـعــودة ،غير انه
قال" :حين يحين الموعد المالئم لكل األعضاء ،ألنهم
أصبحوا فنانين منفردين اآلن ولديهم انشغاالتهم،
سيجتمعون .األمر ال مفر منه".

احتفلت الفنانة العالمية أديل بعيد ميالدها الـ31
ونشرت صورا من المناسبة عبر حسابها الخاص
على أحد مواقع التواصل االجتماعي ظهرت فيها
وهي تقوم بحركات مضحكة وترقص مع الراقصات
وكـتـبــت ":ن سـنــة الـ ـ  30كــانــت صـعــب عليها وأنـهــا
تغيرت كثيرا في السنوات الماضية كما قالت انها
متحمسة كثيرا لعامها ال ــ 31وقالت انها تتحضر
الطالق البومها الجديد قريبا.

على عكس شقيقه الــوحـيــد ،لــم يــؤمــن دوغ
باالستقرار وتكوين عائلة .يظهر منذ الموسم
األول م ــن " "House of Cardsبــو ص ـفــه ا لـيــد
اليمنى لفرانك أندروود (كيفن سبيسي) ،حيث
يقتل ألجله وي ـ ّ
ـزور ويــرشــو ،ويصل بــه الــوالء
إل ــى أن ــه يـعــرض أن يـتـبــرع بـكـبــده ألج ــل إنـقــاذ
حياة أنــدروود بعد تعرضه لمحاولة اغتيال،
وتتعرض العالقة النتكاسات عديدة ،لكن دوغ
دائما ما يتغلب عليها.
دوغ ه ـ ــادئ ب ـ ــارد األع ـ ـصـ ــاب ،م ــواه ـب ــه في
فهم السلطة تجعله قــادرا على التنبؤ بمسار
األحـ ـ ـ ـ ــداث ال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـت ـف ـك ـي ــر فـ ــي خـطــط
مستقبلية.

ريمي
ري ـم ــي دانـ ـت ــون دائـ ــم األن ــاق ــة ،وي ـع ـمــل ضمن
جماعات الضغط في واشنطن لمصلحة شركات
كبرى ،منها شركة الغاز الطبيعي ،الحقا يصبح
كبير موظفي أنــدروود حين يصل إلى الرئاسة،
رجــل ذكــي ،هــادئ ،تحركاته المهنية ذات تأثير
كبير على سياسة البيت األبيض والكونغرس،

يقع في حب جاكي شارب ،ويمضي به هذا الحب
إلى نوع من األلم الصامت.

فريدي
ل ــدى فــريــدي مطعم ش ــواء ،وه ــو أح ــد مطاعم
الشواء في الواليات الجنوبية ،على طراز مسقط
رأس أنـ ــدروود ،هــذا المطعم مــاذ ســري لفرانك
أندروود ،حيث كان يذهب دائما في جميع األوقات
ليال ونـهــارا لتناول األض ــاع المشوية ،والحقا
يكون بمنزلة مكان سري لمؤامرات سياسية.
فـ ــريـ ــدي ذو مـ ـ ــاض إجـ ـ ــرامـ ـ ــي ،وك ـ ـ ــان ع ـض ــوا
ف ــي ع ـصــابــة س ـطــو ع ـلــى ال ـم ـت ــاج ــر ،وفـ ــي بــدايــة
الثمانينيات فقد السيطرة على سـيــار تــه أثناء
مطاردة ،فاصطدم بسيارة أخرى وقتل الزوجين
المسنين فيها ،قضى  9سنوات بالسجن .أعداء
أندروود سيستغلون الماضي اإلجرامي لصديقه
ألجل النيل سياسيا منه.

جاكي
عضوة في الكونغرس لوالية رابعة ،وهي أيضا
جندية سابقة تبدو غير مبالية باألبرياء الكثر
الذين قتلتهم في الحروب التي شاركت فيها ،أو
بالقرى التي مسحتها عن بكرة أبيها ،لكنها حين
تدخل في عالقة غرامية مع ريمي نعرف أن هناك
وشما على جسدها ،وهي تحب الوشوم.

ميتشام
حــارس فرانك أن ــدروود الشخصي تم تعيينه
كبديل مؤقت لحماية فرانك وزوجـتــه كلير بعد
مرض الحارس السابق ،لكنه أظهر نفسه ذا قيمة
لفرانك ،لذا استبقاه معه على الدوام.
وهو صخرة صلدة ،والؤه الثابت لسيده جعله
يتلقى رصــاصــة قاتلة عنه فــي أحــد التجمعات
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وه ـ ــذه أب ـ ــرز ن ـق ــاط الـ ـق ــوة ف ــي هــذا
الـمـسـلـســل الـشـهـيــر ال ــذي ب ــات عــامــة ف ــارق ــة في
صناعة مثل هذا النوع من المسلسالت االميركية.

١٦
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مهرجانات بعلبك الدولية تستقطب النجوم
أبرز الضيوف أنجيليك كيدجو وإبراهيم معلوف و«تريو واندرر»
بيروت  -ةديرجلا

إصدارات

أنطولوجيا مسرح الشارع

•

تستعد مهرجانات بعلبك
الدولية لتنظيم فعالياتها
خالل الفترة المقبلة ،مقدمة
مجموعة األنشطة المتنوعة.

من الفعاليات السابقة للمهرجان
ف ــي مــؤت ـمــر ع ـقــد ف ــي وزارة
ال ـس ـي ــاح ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة أط ـل ـقــت
مـ ـه ــرج ــان ــات ب ـع ـل ـبــك ال ــدول ـي ــة
عـبــر ر ئـيـســة لجنتها نيلال دو
فريج برنامجها للمهرجانات
ال ـص ـي ـف ـي ــة بـ ـحـ ـض ــور وزي ـ ـ ــري
ال ـس ـيــاحــة أوادي ـ ـ ــس ك ـيــدان ـيــان
والـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــة غ ـ ـ ـطـ ـ ــاس خ ـ ـ ـ ــوري،
وال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب عـ ـ ــاصـ ـ ــم قـ ــان ـ ـصـ ــو،
ونــائــب رئيس مؤسسة الوليد
لإلنسانية عبدالستار مرديني
ً
مـمـثــا ال ــوزي ــرة الـســابـقــة ليلى
ال ـص ـل ــح ح ـ ـمـ ــادة ،إضـ ــافـ ــة ال ــى
مـحــا فــظ بعلبك ا لـهــر مــل بشير
خضر والمديرة العامة لــوزارة
السياحة ندى سردوك.

مبادرة لحماية
األمكنة األثرية من
الكوارث الطبيعية
غطاس خوري مهرجان الصيف

وعلقت دو فريج على الحدث
قائلة" :نلتقي كل سنة في الربيع
كما جرت العادة لنعلن إطالق
م ـ ـهـ ــرجـ ــان الـ ـصـ ـي ــف ب ـح ـض ــور
وزي ـ ـ ـ ــري الـ ـسـ ـي ــاح ــة وال ـث ـق ــاف ــة
ً
الـلــذيــن يــؤديــان دورا أساسيا
ف ــي م ـه ــرجــان ـن ــا .ون ـح ـي ــي هـنــا
حضور وزير السياحة أواديس
كـ ـي ــدانـ ـي ــان ب ـي ـن ـن ــا ،ف ـض ــا عــن
الــوزيــر غطاس خــوري ومديرة
وزارة السياحة ندى سردوك".

وتابعت معلقة" :منذ تأسيس
الـ ـمـ ـه ــرج ــان ح ــرص ـن ــا ع ـل ــى أن
يكون رئيس الجمهورية رئيس
شرف لمهرجاننا ،ونحن نشكر
فخامة الرئيس الجنرال ميشال
عون على الدعم الذي ّ
عبر عنه
عند زي ــارة لجنة المهرجانات
لقصر الرئاسة .نحن محاطون
ك ــذل ــك ب ـشــركــائ ـنــا الـمـخـلـصـيــن
ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ن ـ ـش ـ ـكـ ــرهـ ــم بـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرارة:
الــوزيــرة السابقة ليلى الصلح
ح ـم ــادة وم ــؤس ـس ــة ال ــول ـي ــد بن
ط ــال اإلن ـســان ـيــة ،أقـ ــدم شــريــك
لـ ـلـ ـمـ ـه ــرج ــان ،وذل ـ ـ ـ ــك مـ ـن ــذ 12
س ـنــة ،وال ـس ـيــدة لـيـلــى تــرافـقـنــا
بقناعة ،ألن بعلبك ومنطقتها
ومهرجانها في قلبها".

عيد الشباب
بدورها ،أشارت دو فريج الى
أن افتتاح المهرجان فــي  7و9
يــولـيــو سـيـكــون بـعــرض ضخم
رقص
لبناني مفعم باأللوان من
ٍ
ـاء ح ــي ،م ــع تـنـظـيــم "عـيــد
وغـ ـن ـ ٍ
الليالي اللبنانية" ،عيد الشباب.
وأردف ــت" :سنستعيد إحياء
بـ ـع ــض األغ ـ ــان ـ ــي الـ ـمـ ـشـ ـه ــورة
بعد مــرور  60سنة على إنشاء
الـلـيــالــي الـلـبـنــانـيــة سـنــة 1957

ف ــي بـعـلـبــك ،م ــع إع ـط ــاء فــرصــة
للمغنين ا لـشـبــاب المعروفين
لـتـقــديــم إن ـج ــازات ـه ــم ال ـخــاصــة،
وسننقل الشعلة لجيل الشباب
الصاعد.
أم ــا ال ـم ــؤدون فـهــم :محبوب
ال ـ ـج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ــر ،ورام ـ ـ ـ ـ ــي ع ـي ــاش
ال ـم ـل ـق ــب ب ــأم ـي ــر ال ـل ـي ــل وأل ـي ــن
لـ ـح ــود وب ــري ـج ـي ــت ي ــاغ ــي .أم ــا
اإلخراج فبتوقيع المخرج جيرار
أفيديسيان والرقص من تصميم
س ــام ــي خـ ـ ــوري واألوركـ ـسـ ـت ــرا
بقيادة إيلي العليا.
 وف ــي  15يــولـيــو ،المغنيةاإلف ــري ـق ـي ــة أن ـج ـي ـل ـيــك ك ـيــدجــو،
وهي أكثر الفنانات اإلفريقيات
ً
إبـهــارا ،وستؤدي أغاني Celia
Cruz, Miriam Makeba, Nina
ً
 ،Simoneتـ ـق ــد ي ــرا ل ـل ـف ـنــا نــات
المناضالت.
 وف ـ ــي  22ي ــول ـي ــو أم ـس ـيــةلـ ـ ـ ـع ـ ـ ــازف الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوق ال ـ ـم ـ ـش ـ ـهـ ــور،
الـفــرنـســي  -الـلـبـنــانــي إبــراهـيــم
م ـع ـل ــوف الـ ـ ــذي ح ـص ــد ج ــوائ ــز
ً
قيمة عالميا.
 وف ـ ــي  30ي ــول ـي ــو أم ـس ـيــةموسيقية كالسيكية للثالثي
"تريو واندرر" العالمي.
 وف ــي  4أغـسـطــس برنامجّ
شرقي مع المغنية
غنائي فني

المغربية  -ا لـمـصــر يــة ،سميرة
سعيد.
 وف ــي  15أغـسـطــس عــرضم ــوسـ ـيـ ـق ــي مـ ـ ــن نـ ـ ـ ــوع "ال ـ ـ ـ ــروك
ب ــوب" للفرقة األمـيــركـيــة Toto
ً
المشهورة عالميا ،وال تزال من
أعظم الفرق في ميدانها.

هياكل بعلبك
ثــم ألـقــى وزي ــر الثقافة كلمة
جاء فيها" :في هذا اليوم المتأزم
س ـيــاس ـيــا وال ـم ـن ـف ــرج ث ـقــاف ـيــا،
نتطلع الى هياكل بعلبك لنقول
إ نـنــا كشعب لبناني متحدون
وصـ ــامـ ــدون ل ـل ـق ـضــاء ع ـلــى كل
مظاهر االختالف وتوحيد البلد
والنهوض به ،وقد أثبتت هذه
الحكومة قدرتها على استعادة
ثقة اللبنانيين ،ونحن في وزارة
ال ـث ـقــافــة عـلـيـنــا اس ـت ـع ــادة ثقة
اللبنانيين بنهوضنا الثقافي
وحـ ـ ـض ـ ــارتـ ـ ـن ـ ــا ،فـ ـ ــا ن ـ ــدع ـ ــم إال
النشاطات المساهمة في إبراز
وجه لبنان الثقافي والحضاري
بــال ـت ـعــاون م ــع وزي ــر الـسـيــاحــة
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــدع ـ ــم ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــانـ ــات
السياحية والثقافية كافة".
ّ
وع ــل ــق م ـض ـي ـف ــا" :م ـه ــرج ــان
بـعـلـبــك م ـمـ ّـيــز ألن ــه ف ــي منطقة

عزيزة علينا ،وألن هياكل بعلبك
فيها ترمز إلى لبنان ،وبالتالي
نـ ـح ــن مـ ـعـ ـن ـ ّـي ــون ب ــال ـم ـس ـت ــوى
الـ ـثـ ـق ــاف ــي ال ـ ـ ـ ــذي ت ـم ـث ـل ــه ه ــذه
ّ
المهرجانات التي تتمتع بقيمة
ّ
فنية عظيمة ،ومن هذا المنطلق
نشجع كل المهرجانات على أن
تحذو حذو مهرجانات بعلبك".

األمكنة األثرية
وك ـش ــف الـ ــوزيـ ــر ع ــن إط ــاق
مبادرة لحماية األمكنة االثرية
مــن ال ـكــوارث الطبيعية ،مؤكدا
"أن و فـ ـ ـ ـ ًـد ا مـ ــن وزارة ا ل ـث ـقــا فــة
سـيـقــوم ب ــزي ــارة بعلبك فــي 22
أبريل لتفعيل البرنامج المذكور
بالتعاون مع األمم المتحدة".
وأث ـنــى وزي ــر الـسـيــاحــة على
ّ
كلمة وزير الثقافة ثم علق قائال:
"البلد خارج الصالة الزجاجية
ّ
"قــائــم قــاعــد" ،لعله مــن األفضل
البقاء داخل هذه الصالة ،حيث
ً
ً
نـلـتـقــي يــوم ـيــا تـقــريـبــا إلط ــاق
المهرجانات ،فذلك نعطي أمال
ويرسم الضحكة على الوجوه،
وكــم نحن بحاجة إلظـهــار هذا
الوجه من لبنان .نحن بحاجة
الى المحبة والحياة والفرح مع
كل الجدية التي تدار بها شؤون
الـبـلــد مــن جـمـيــع الـقـ ّـيـمـيــن ،من
فخامة رئيس الجمهورية الى
دولــة رئيس المجلس النيابي
ودولة رئيس الحكومة".

منارة الشرق

من أجواء المؤتمر الصحافي

ّ
وأكــد "أن لهذه المهرجانات
ن ـك ـهــة إض ــاف ـي ــة ل ـل ـس ـيــاحــة ّفــي
ً
لـ ـبـ ـن ــان" ،م ـض ـي ـف ــا أن ـ ــه ي ـتــوقــع
ً
ً
صيفا رائعا رغم السلبيات التي
نلحظها هنا وهناك ،فقد حان
الــوقــت لـلـخــروج مــن الـكــابــوس
ال ـ ـ ــذي ي ـع ـي ـشــه ال ـ ـنـ ــاس م ـن ــذ 5
ً
سنوات ،إذ ليس مسموحا بأن
نتقوقع في مشاكلنا الداخلية
ً
ونـ ـت ــرك ب ـلـ ّـدنــا يـحـتـضــر يــومــا
بعد يوم .إننا ملزمون بإعطاء
نفحة جــديــدة مــن األوكسجين
ل ـل ـب ـلــد ك ــي ي ـع ــود الـ ـف ــرح إل ـي ــه،
فيرجع مـنــارة الـشــرق ونضعه
على خريطة السياحة العالمية
ونعيد المجد له".

صــدر للمخرج وا لـنــا قــد المسرحي ا لـعــرا قــي د .بشار
عليوي كتابه ا لــذي يحمل عـنــوان "أنطولوجيا مسرح
الشارع" ،عن دار ابن النفيس للطباعة والنشر بالعاصمة
االردنية عمان ،واستطاع فيه عليوي استكتاب العديد
مــن المهتمين بـهــذا ا لـمـســرح فــي ا لــو طــن ا لـعــر بــي ،حيث
كانت له مبادرة الكتابة والتحرير.
وأ عـ ـ ـ ـ ــرب ا ل ـ ـكـ ــا تـ ــب ع ـ ــن ر غـ ـبـ ـت ــه ف ـ ــي أن ت ـ ـكـ ــون ه ــذه
ً
ً
االنطولوجيا بيانا وناطقا باسم جميع العاملين في
مـســرح ال ـشــارع عـلــى مـسـتــوى جـمـيــع ال ـب ـلــدان الـعــربـيــة،
ً
ً
ومرجعا ال غنى عنه من جميع المهتمين عموما  ،على
أمل أن تكون إضافة معرفية للمكتبة المسرحية العربية
بغية تحقيق ا لـفــا ئــدة ا لـقـصــوى منها ،و هــي بين أ يــدي
الـمـهـتـمـيــن وال ـعــام ـل ـيــن بــال ـم ـســرح بـشـكــل ع ــام وم ـســرح
الشارع بشكل خاص.
وي ـق ــع ال ـك ـت ــاب ف ــي  189ص ـف ـحــة م ــن ال ـق ـطــع ال ـك ـب ـيــر،
ويشتمل على مقدمة كتبها الكاتب نفسه ،وفيها يقول:
لــم تـهـتــم ال ــدراس ــات الـنـقــديــة الـعــربـيــة بـمـســرح ال ـشــارع
ب ـش ـكــل ي ـ ــوازي أه ـم ـي ـ ُتــه ب ـس ـبــب ال ـ ــرأي ال ـس ــائ ــد وال ـف ـهــم
ً
الخاطئ لطبيعته واألسس التي يقوم عليها ،فضال عن
موضوعاته ُ
المستقاة من الحياة اليومية للناس ،وهو
ُ
ُ
ذو تأثير واضح ُ على مشاهديه بسبب االحتكاك المباشر
معهم ،فوجدنا ندرة واضحة في المصادر العربية التي
ً
تتعرض بالدراسة والبحث لماهية هذا المسرح .ووفقا
لما تقدم ،ومن أجل ابراز أهميته بشكل أكبر عبر تسليط
الضوء على تجاربه وعروضه ُ
المقدمة في مختلف بلدان
ال ـعــالــم ال ـعــربــي ،فـقــد أص ــدرن ــا كـتــابـنــا األول الـمــوســوم
"مسرح الشارع  -حفريات المفهوم والوظيفة والنتاج"،
ً
ً
عــام  ،2015وال ــذي أخــذ ح ـيــزا واس ـعــا مــن االهـتـمــام من
ً
الباحثين والدراسين والمهتمين بمسرح الشارع عربيا.

«الشعر والمنظر ...من
الرومانطيقية إلى أيامنا»

صدرت حديثا ترجمة عربية لكتاب "الشعر والمنظر...
مــن الرومانطيقية إ لــى أ يــا مـنــا" للكاتب الفرنسي ميشيل
كولو ،ترجمة ندى عيسى ،وذلك عن "كلمة".
وقـ ـ ــال الـ ـكـ ـت ــاب" :ي ـث ـي ــر ال ـم ـن ـظ ــر م ـن ــذ رب ـ ــع ق ـ ــرن مـطـلـبــا
اجـتـمــاعـيــا م ـتــزايــد اإلل ـح ــاح وال ـت ـن ــوع ،يـجـهــد الـمـعـنـيــون
بالمناظر في إرضائه ،إضافة إلى اهتمام خاص من لدن
الـعــديــد مــن الـعـلــوم اإلنـســانـيــة واالجـتـمــاعـيــة .وي ـبــدو من
الضروري اليوم تكافل جميع هذه الميادين ،بغية اإلحاطة
بمختلف جــوا نــب ا لـمـنـظــر .فـهــو ظــا هــرة مـتـعــددة األ بـعــاد
ون ـق ـطــة ت ـقــاطــع حـقـيـقـيــة لـمـســاهـمــات الـطـبـيـعــة والـثـقــافــة
والتاريخ والجغرافية والفرد والمجتمع والواقع والمتخيل
والرمزي".
ضمن هذا اإلطار كان لسؤال المنظر في األدب أن يطرح
بدوره وفق أسس جديدة ،مفضيا منذ ما يقرب من عشرين
ّ
عــا مــا إ لــى أ بـحــاث مـتـعــددة ،فضال عــن أن ا لـكــتــاب أنفسهم
لــم يـكـفــوا يــومــا عــن ربــط مـمــارسـتـهــم وتـفـكـيــرهــم بــأفــق ما
يشكل المنظر فــي ا لـشـعــر ،كما فــي كــل سـيــاق آ خــر ،مكانا
مشاعا يخصنا جميعا وفضاء حرية ممنوحا لحساسية
كل منا وإبداعه .وبذا يهيئ أرضية مشتركة تمكن الفرد
من التواصل الحقيقي مع الجماعة دون التخلي عن ذاته،
وفيها تكمن صيرورة الحضارة بصفتها نتاجا جماعيا.

توابل ةديرجلا

مزاج
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فيفي عبده تكشف أسرار «مملكة الغجر»:
منطقة لم يجرؤ أحد على دخولها
القاهرة  -محمد قدري

تعود النجمة فيفي عبده
للدراما التليفزيونية بعد غياب
من خالل مسلسل جديد
تقدمه مع النجمة حورية
فرغلي باسم «مملكة الغجر»،
يعرض على عدد كبير من
القنوات المصرية والعربية في
رمضان وحول هذا العمل كان
لنا معها هذا الحوار.

أحب حورية
فرغلي..
وال صحة
للخالفات

ـت ف ــي الـمـسـلـســل
• شـ ــاركـ ـ ِ
دون قرائته ..فهل هي رغبة في
العودة بعد انقطاع  3سنوات؟
 ربما النصيب ،فمن خاللحكاية المسلسل وقصته التي
عرفتها في عجالة عرفت أنه
مسلسل مـمـيــز لـلـغــا يــة وبعد
م ـ ـ ــرور  3ح ـل ـق ــات مـ ــن ال ـع ـمــل
ت ـ ــأك ـ ــدت م ـ ــن ذلـ ـ ـ ــك ،ف ــأخ ـب ــرت
الشركة المنتجة أنني سأكمل
هــذا العمل الــذي أحببته وكل
طاقم العمل ،فهم متحمسين
وال ـف ـكــرة ج ــدي ــدة ومـنـطـقــة لم
يـجــرؤ أحــد على دخــولـهــا من
ق ـبــل ،كـمــا يـكـشــف الـعـمــل قيم
وم ـبــادئ وح ـيــاة مختلفة في
األسلوب والملبس والمواقف
وغيرها.
• العمل حول بيئة غجرية..
فـ ـه ــل وج ـ ــدت ـ ــي صـ ـع ــوب ــة فــي
التعامل معه؟
 أص ـ ـعـ ــب ش ـ ـ ــيء ك ـ ـ ــان فــيالوقت ،فالتعاقد وبــدء العمل
ك ــان مـتــأخــرا للغاية ول ــم أكــن
م ـس ـت ـع ــدة ل ـ ــدخ ـ ــول ل ـل ـس ـبــاق
ال ــرم ـض ــان ــي هـ ــذا الـ ـع ــام فــأنــا
متغيبة منذ  3سنوات وكنت

أعتبر أن هذا العام هو الرابع
أي ـضــا واق ـت ـن ـعــت بــذلــك لكني
وج ـ ــدت ن ـف ـســي داخ ـ ــل الـعـمــل
وأصـ ـ ـ ــور والـ ـعـ ـم ــل س ـي ـعــرض
خ ــال الـشـهــر الـكــريــم واتمنى
أن يعجب الجمهور.
• اع ـت ــاد ال ـج ـم ـهــور سـمــاع
كلمات خاصة بك في كل عمل..
هل كــان هــذا سهال في مملكة
الغجر؟
 دائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ت ـ ـ ـكـ ـ ــون ل ــيإضافات على العمل باالتفاق
مــع اإلخ ــراج والـتــألـيــف ،ففي
مسلسالت السابقة «يا أنا يا
انـتــي وكـيــد الـنـســا» اقترحت
تـ ـق ــدي ــم كـ ـلـ ـم ــات خ ــاص ــة بــي
«إس ـك ــوز م ــي» وغـيــرهــا وفــي
المسلسل ا لـجــد يــد سيسمع
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور عـ ـ ــدة جـ ـم ــل مـثــل
«س ـ ـكـ ــة وط ـ ــري ـ ــق» دائـ ـ ـم ـ ــا مــا
أقــولـهــا حين أري ــد أن يفسح
أ حـ ـ ـ ـ ــد ا ل ـ ـ ـطـ ـ ــر يـ ـ ــق أو م ـ ـجـ ــال
الحديث  ،كما ســأ قــول كلمة
«ال ـح ـب ـش ـت ـك ـنــات» ف ــي نـهــايــة
ال ـج ـمــل وهـ ــي ت ـع ـنــي أش ـيــاء
أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ودائ ـ ـ ـمـ ـ ــا م ـ ــا ت ـك ــون
هــذه الكلمات إضــافــة للدور

لـيـتــذكــرهــا الـجـمـهــور دائـمــا،
فــاشـهــر كـلـمــة م ـعــروفــة عني
«خ ـم ـســة م ـ ــواه» وه ــي جملة
ش ـه ـي ــرة فـ ــي الـ ـب ــرام ــج وف ــي
مواقع التواصل االجتماعي.
• يـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــث ا لـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان ع ــن
االخ ـت ــاف ف ــي ك ــل ع ـم ــل ..فما
الـ ـج ــدي ــد الـ ـ ــذي يـ ـب ــرزه دورك
بالمسلسل؟
 ف ــي الـمـسـلـســل أقـ ــدم دورس ـيــدة قــويــة لـلـغــايــة وليست
بــإرادتـهــا ولـكــن لطبيعة هذه
الفئة التي تفرض على كل من
فيها ،وبالفعل اعتبره مغايرا
ومختلفا تماما لكل ما قدمته
قبل ذلك ،ففي المسلسل أقدمه
ع ــن ال ـغ ـجــر ب ـش ـكــل عـ ــام وهــو
شيء غير متواجد وليس كما
س ـن ـقــدمــه م ــن ح ـيــث الـتـمـثـيــل
واإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج والـ ـ ـ ـ ـ ــدور ن ـق ــدم ــه
بــالـلـهـجــة الـعــامـيــة الـمـصــريــة
بـ ـ ـ ـج ـ ـ ــان ـ ـ ــب الـ ـ ـمـ ـ ـصـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــات
ا ل ـ ـشـ ــد يـ ــدة ،وأرى أن ا ل ـع ـمــل
ي ـج ـمــع ك ــل ع ـن ــاص ــر ال ـن ـجــاح
وهــو مــا جعل ال ــدور مختلف
مثل باقي عناصر المسلسل
والــورق مكتوب بحرفية على

ي ــد الـ ـك ــات ــب م ـح ـمــد الـغـيـطــي
وأصرينا على أن ال نقدم لغة
الغجر بل مبادئهم وسلوكهم.
• ال ـم ـنــاف ـســة ف ــي ال ـس ـبــاق
الرمضاني شرسة ..فهل مملكة
الغجر يستطيع المواجهة؟
 الـمـسـلـســل ح ــال ــة خــاصــةم ــن ح ـيــث اإلنـ ـت ــاج وال ـك ـتــابــة
أيـضــا ،وقــد واج ــه فــي البداية
ص ـ ـعـ ــوبـ ــات م ــالـ ـي ــة ف ـت ـكــاتــف
الـجـمـيــع حـتــى ي ـخــرج لـلـنــور،
فمن المساهمين من قام ببيع
مـ ـن ــزل ــع وأغـ ـ ــراضـ ـ ــه م ـ ــن أج ــل
إتمامه ،ومن األبطال من تنازل
عن أجره أو جزء منه ،وهو ما
يؤكد حالة الحب التي جمعت
طاقم العمل ،ومن ثم فإن هذه
الحالة ستخرج على الشاشة
وإن شاء الله سيعوضهم خيرا
بنجاحه وحب الجمهور.
• ماذا عن تعرضكي لوعكة
صحية أثناء التصوير؟
 أح ـمــد لـلــه اآلن أن ــا بخيرب ـعــد أزم ـ ــة م ـ ــررت ب ـه ــا ،حيث
ت ـ ـنـ ــاو لـ ــت دواء خـ ـ ــا طـ ـ ــئ ،مــا
أصابني بهبوط ونقلت على
إثــره للمستشفى ،وأشـكــر كل

من سأل على صحتى واطمئن
علي في هذه األزمة.
• ي ـتــوقــع ال ـج ـم ـهــور رؤي ــة
م ـ ـشـ ــاهـ ــد ومـ ـ ـن ـ ــاظ ـ ــر جـ ــديـ ــدة
بالعمل ..حديثنا عنها.
 أص ـ ـعـ ــب الـ ـمـ ـش ــاه ــد ك ــانحين قمت بـضــرب ابنتي في
المسلسل الفنانة الشابة عزة
مجاهد ،ولكني اندمجت مع
الدور وصفعتها على وجهها
بـ ـش ــدة لـ ــدرجـ ــة انـ ـه ــا ت ــاث ــرت
بشدة وتم نقلها للمستشفى،
وك ــذل ــك ال ـف ـن ــان أح ـم ــد كـ ــرارة
فكان هناك مشهد ضرب وقمت
بضربه بشدة ،وهناك مشهد
ب ـي ـنــي وبـ ـي ــن ال ـف ـن ــان الـكـبـيــر
سناء شافع فشخصيتي في
الـعـمــل بــالــرغــم مــن قــوتـهــا إال
أنها مطيعة له إال في مشهد
معين حدث انقالب مني عليه
وان ـف ـع ـلــت ف ـيــه ل ـل ـغــايــة فـكــان
مشهدا صعبا للغاية.
• ان ـ ـت ـ ـشـ ــرت أخـ ـ ـب ـ ــار ح ــول
خالف مع نجمة العمل حورية
فرغلي ..فما مدى صحتها؟
 ه ـ ــذه هـ ــي ال ـ ـمـ ــرة األول ـ ــىالـتــي أعـمــل فيها مــع النجمة

لقطات من العمل

فيفي عبده
حـ ــوريـ ــة ف ــرغ ـل ــي ب ــال ــرغ ــم مــن
أني أحبها من أعمالها ،ولكن
لــم نتعاون مــن قبل ،ولكنه ال
صحة ألي خــاف بيننا فهي
شائعات عادة ما تحوم حول
الفنانين ،فالعمل جيد وجميع
ال ـطــاقــم أص ــدق ــاء وه ــي ع ــودة
محببة إ لــى قلبي بعد غياب
عن جمهوري  3سـنــوات ،كما
انتشر خبر رغبتي فــي غناء
التتر وهو غير صحيح أيضا
ف ــأن ــا ل ــم أط ـل ــب ع ـلــى اإلطـ ــاق
ولـقــد قــدمــت الـتـتــر فــي أعـمــال
ســاب ـقــة ول ـك ــن هـ ــذا ال ـع ـمــل لم
أطلب ولم أدخل في مفاوضات
واس ـت ـقــرت ال ـشــركــة المنتجة
ع ـل ــى وائـ ـ ــل ال ـف ـش ـنــي لـتـقــديــم
التتر ،حتى الرقص في العمل
لــم أقــم بــه فما ظهر فــي التتر
كان رقصا بين حورية فرغلي
وعزة مجاهد ولكن شخصيتي
بعيدة عن الرقص خالل العمل.
• ما حقيقة توقف مشروعك
الـ ــدرامـ ــي م ــع ال ـم ـن ـتــج محمد
حفظي؟
 لـ ـي ــس األم ـ ـ ـ ــر كـ ــذلـ ــك ف ـلــمي ـت ــوق ــف ع ـل ــى اإلط ـ ـ ــاق وه ــي
م ـســألــة وقـ ــت والـ ـمـ ـش ــروع ما
زال قائما حتى اآلن وتعاقدت

عليه قبل عدة أشهر وسينفذ
و فـقــا للخطة المتفق عليها،
و م ـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــو ق ـ ــع أن يـ ـك ــون
ض ـخ ـمــا ل ـل ـغــايــة ف ـه ــو إن ـت ــاج
مشترك بين مصر والواليات
المتحدة األمريكية وسيكون
ضـ ـ ـخ ـ ــم ل ـ ـل ـ ـغـ ــايـ ــة وس ـ ـي ـ ـكـ ــون
كــومـيــدي للغاية لــم يـقــدم من
قبل وسيكون خــارج الموسم
الــرم ـضــانــي ،وم ــن ال ـم ـقــرر أن
نبدأ االستعداد له بعد انتهاء
شهر رمضان الكريم.

مشروعي
مع محمد
حفظي عالمي
وكوميدي

برامج رمضان ...مقالب ولقاءات فنية
بسمة وهبة تكشف األسرار بمساعدة شيخ الحارة ...ونيشان يحاور توأم الروح
القاهرة – هيثم عسران

جاد شويري
ولويس
فونسي وحال
شيحة ضحايا
«رامز في
الشالل»

تـشـهــد الـ ـ ــدورة الـبــرامـجـيــة
الرمضانية مجموعة متنوعة
م ــن ال ـب ــرام ــج ال ـت ــي تخصص
ً
ل ـه ــا الـ ـش ــاش ــات وق ـ ـتـ ــا وس ــط
زخ ــم األع ـم ــال ال ــدرام ـي ــة الـتــي
ستعرض على الجمهور في
الـسـبــاق الــرمـضــانــي ،وتتميز
أغلبية هذه البرامج بميزانيات
ج ـي ــدة وفـ ــرت ل ـهــا اسـتـضــافــة
مجموعة كبيرة من الفنانين.
ف ـ ـ ـفـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـبـ ـ ــرامـ ـ ــج
الـ ـ ـح ـ ــواري ـ ــة ال ـم ـع ـت ـم ــدة عـلــى
أسـ ـل ــوب ال ـ ـهـ ــارد تـ ـ ــوك ،تــأتــي
اإلع ــامـ ـي ــة ب ـس ـمــة وهـ ـب ــة فــي
الـمــوســم الـجــديــد مــن برنامج
«شيخ الحارة» لتفتح العديد
مـ ــن الـ ـمـ ـلـ ـف ــات الـ ـس ــاخـ ـن ــة مــع
ض ـ ـيـ ــو ف ـ ـهـ ــا ،إذ ا سـ ـتـ ـض ــا ف ــت
مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة مـ ـ ـ ــن الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن
والشخصيات المثيرة للجدل،
فــي مقدمتهم أحمد سعد في
أول ظهور له بعد انفصاله عن
زوجته الفنانة سمية الخشاب،
وك ــذل ــك غـ ــادة إب ــراه ـي ــم ،الـتــي
تطل للمرة األولى في برنامج
حواري للحديث عن خالفاتها
بعد قضية اتهامها بتسهيل
الدعارة.
وح ـ ـ ـ ــرص ـ ـ ـ ــت وهـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة عـ ـل ــى
التركيز فــي اإلع ــان الدعائي
ل ـل ـبــرنــامــج ع ـلــى تـصــريـحــات

الـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــوف الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادم ـ ـ ـ ــة
واعـ ـت ــراض ــاتـ ـه ــم ع ـل ــى بـعــض
األس ـ ــرار ال ـتــي يكشفها شيخ
الحارة ،وهو شخص يتدخل
فـ ــي ال ـ ـحـ ــوار وي ـ ـطـ ــرح أس ـئ ـلــة
ً
ويكشف أسـ ــرارا للضيوف ال
يفضلون الحديث عنها.
وبعد نجاح تجربتها األولى
خ ـ ـ ــارج الـ ـسـ ـب ــاق ال ــرمـ ـض ــان ــي،
ت ـ ـقـ ــدم اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ال ـت ــون ـس ـي ــة
ً
ً
عائشة عثمان موسما جــد يــدا
م ــن بــرنــامــج «عــائ ـشــة شـ ــو» ،إذ
تستضيف مجموعة كبيرة من
ال ـف ـنــان ـيــن ف ــي ال ـبــرنــامــج ال ــذي
َ
سيعرض على قناتي القاهرة
وال ـ ـنـ ــاس والـ ـنـ ـه ــار ،م ـن ـهــم مــن
تـ ــم اس ـت ـض ــاف ـت ــه فـ ــي ال ـم ــوس ــم
األول ،كجورج وسوف وكارول
سماحة ،في حين تستضيف من
مصر غــادة عبدالرازق ومحمد
صبحي وغيرهما من النجوم.
الـلـبـنــانــي نـيـشــان ي ـعــود في
ب ــرن ــام ــج حـ ـ ـ ــواري ف ـن ــي اس ـمــه
«ت ـ ـ ـ ـ ــوأم روحـ ـ ـ ـ ـ ــي» ،ص ـ ـ ـ ـ ـ ّـوره فــي
لبنان على مــدار نحو شهرين،
ويـسـتـضـيــف خــالــه مجموعة
من الفنانين وأزواجهم ،أبرزهم
أصالة وزوجها طارق العريان،
وأنغام مع زوجها الموزع أحمد
ابراهيم ،وإيمي سمير غانم مع
حـســن الـ ــرداد ،وسـمـيــرة سعيد

ونجلها شــادي ،وعــدد آخــر من
الفنانين وشركاء حياتهم.

هاني رمزي يتحدى رامز جالل
أمـ ــا ب ــرام ــج ال ـم ـق ــال ــب ،فــرغــم
أنها فكرة غير جديدة فإن أبرز
نـجــومـهــا م ــن مـقــدمــي الـبــرامــج
يجتهدون في تجديد المقلب،
ً
ن ـظــرا الرت ـب ــاط الـجـمـهــور بهذا
الـ ـن ــوع ال ـم ـث ـيــر م ــن الـ ـع ــروض،
وإقـ ـب ــالـ ـه ــم الـ ـش ــدي ــد ع ـل ـي ــه ،إذ
ينتظرونه كل موسم رمضاني،
مترقبين ا لـجــد يــد والمثير من
المقالب.
وأش ـه ــر ال ـم ـقــدم ـيــن ف ــي هــذا
ال ـش ــأن رامـ ــز ج ــال الـ ــذي تــألــق
فــي ســاحــة بــرامــج الـمـقــالــب من
دون منافس في حجم اإليرادات
وال ـم ـشــاهــدة ،وي ـح ــاول الـفـنــان
هاني رمزي البقاء في المشهد
رغ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـفـ ـ ــارق ف ـ ــي اإلم ـ ـكـ ــانـ ــات
والـمـيــزانـيــات الـخــاصــة مقارنة
برامز جالل.
وف ـ ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـ ـ ــذي ص ــور
جــال برنامجه بجزيرة بالي
فــي إنــدونـسـيــا ،ي ـحــاول رمــزي
مــواص ـلــة ال ـت ـحــدي ببرنامجه
الـ ـ ـ ــذي صـ ـ ـ ــوره فـ ــي الـ ـصـ ـح ــراء
ً
المصرية معتمدا على نجوم
أغـلـبـهــم م ـصــريــون ف ــي مـقــابــل

فنانين عرب ونجوم عالميين
ً
حلوا ضيوفا على رامز جالل.
وي ـق ــدم رامـ ــز ج ــال بــرنــامــج
«رام ــز فــي الـشــال» على شاشة
ق ـ ـن ـ ــوات إم ب ـ ــي س ـ ـ ــي ،وي ـض ــم
مقلبين فــي ا لـنـجــوم األول عن
طريق غوريال مفترسة ،واآلخر
عــن طــريــق ال ـشــال ،وح ــل عليه
كضيوف العديد من المشاهير
الـ ـ ـج ـ ــدد ف ـ ــي ب ـ ــرام ـ ــج ال ـم ـق ــال ــب
كالمخرج اللبناني جاد شويري
واإلعــام ـيــة اإلم ــارات ـي ــة مهيرة
ع ـبــدال ـعــزيــز ،ح ـيــث ي ـتــم اق ـنــاع
الضيف بأنه متوجه لتصوير
إعالن لمصلحة أحد المنتجات،
ويحرص رامز دائما للبحث عن
ضيوف يظهرون معه ألول مرة
وجــذب فريسة جديدة للوقوع
في شرك مقلبه.
كـ ـم ــا ت ـظ ـه ــر فـ ــي ال ـب ــرن ــام ــج
اإلع ــام ـي ــة الـلـبـنــانـيــة ري ــا أبــي
راشـ ـ ــد ،وش ـي ــري ــن رض ـ ــا ،وحــا
شـ ـيـ ـح ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ل ــوي ــس
فــو نـســي م ـطــرب ديسباسيتو،
الذي سيكون أحد النجوم غير
العرب المشاركين في البرنامج،
في حين انفرد رامــز بالملصق
الــدعــائــي ال ـخــاص بــالـبــرنــامــج،
ونجح فريق العمل فــي التكتم
على التفاصيل حتى االنتهاء
من التصوير.

رامز جالل
في المقابل ،استعان الفنان
هاني رمزي باإلعالمية بوسي
شلبي لـتـشــاركــه فــي اس ـتــدراج
الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن ،حـ ـي ــث يـ ـت ــم إيـ ـه ــام
الـضـيــف بــأنــه مـتــوجــه ليشهد
افتتاح منطقة أثرية في صحراء
الــواحــات ،قبل أن يفاجئ بأنه
وس ـ ــط ح ـق ــل ألـ ـغ ــام ب ـع ــد ن ـفــاد
الوقود من السيارة مما يصيبه

بــالـصــدمــة مــن ج ــراء مــا حــدث،
وس ـ ـي ـ ـعـ ــرض ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ع ـلــى
شاشة قناة الحياة.
مـ ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــه ،يـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن م ـ ــال ـ ــك تـ ـق ــدي ــم
ب ــرن ــام ــج الـ ـمـ ـق ــال ــب ال ـع ــائ ـل ـي ــة
«الزفة» ،الذي يعتمد على مقالب
يفعلها األزواج فــي زوجاتهم،
وال ـبــرنــامــج م ــن إن ـت ــاج ق ـنــوات

ال ـن ـهــار ال ـت ــي ت ـع ــرض مــوسـمــه
ً
ال ـثــالــث ح ـصــريــا ف ــي رم ـضــان،
والـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـقـ ــدم ب ــرن ــام ــج «وش
الخير» لإلعالمية لمياء فهمي،
وت ــوف ــر م ــن خ ــال ــه م ـس ــاع ــدات
ل ـل ـم ـح ـتــاج ـيــن ب ــاالشـ ـت ــراك مــع
إح ـ ـ ــدى ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـخ ـيــريــة
الشهيرة.
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شويكار ...نجمة الكوميديا الجميلة ()15 -2
ِّ
موسيقار األجيال يلحن أغنية لبطلة «أنا وهو وسموه»

كان للمصادفة دورها في دخولها عالم التمثيل،
فطوت شويكار أحزانها بعد رحيل زوجها األول،
وهي دون العشرين من عمرها ،وتفرغت لتربية
ابنتها الوحيدة ،وأتمت دراستها الجامعية.

في الحلقة السابقة رأينا كيف تتابعت أدوارها
السينمائية ،وتغلبت على رهبتها من المسرح،
وأدت أول بطولة مسرحية في «أنا وهو وهي» مع
فؤاد المهندسَّ ،
فتحول لقاؤهما إلى قصة حب

دخلت شويكار حلبة التمثيل،
القاهرة -أحمد الجمال
وسط منافسة قوية بين نجمات
جيل الستينيات ،ورغم حضورها
الالفت على الشاشة ،لم تحظ في
البداية بــأدوار البطولة المطلقة،
عـلــى غـ ــرار ب ـنــات جـيـلـهــا :سـعــاد
ح ـس ـنــي ونـ ــاديـ ــة ل ـط ـفــي ول ـب ـنــى
عبدالعزيز ،وظلت لفترة أسيرة
األدوار الصغيرة.
ف ــي عـ ــام  ،1962أس ـن ــد إلـيـهــا
ً
المخرج فطين عبدالوهاب دورا
ً
كبيرا في فيلم «الــزوجــة رقــم »13
بـطــولــة ش ــادي ــة ،ورشـ ــدي أبــاظــة،
وع ـبــدال ـم ـن ـعــم إب ــراه ـي ــم ،وحـســن
ف ـ ــاي ـ ــق ،بـ ـع ــدم ــا شـ ــاهـ ــدهـ ــا ع ـلــى
ال ـم ـســرح وه ــي تـنـتــزع ضحكات
الـجـمـهــور أم ــام نـجــم الـكــومـيــديــا
ف ــؤاد ال ـم ـه ـنــدس ،فـ ــأدرك أن هــذه
الممثلة الموهوبة َّ
غيرت المفهوم
َّ
السائد للبطلة الكوميدية ،وقرر أن
يمنحها فرصة البطولة المطلقة
على الشاشة.
بعد عامين من لقائهما األول،
أخرج فطين عبدالوهاب النسخة
السينمائية من مسرحية «أنا وهو
وهـ ــي» ( )1964بـنـفــس أبـطــالـهــا،
وفــي عــام  1965قـ َّـدم شويكار في
أولـ ـ ــى ب ـط ــوالت ـه ــا ع ـل ــى ال ـشــاشــة
ف ــي «اعـ ـت ــراف ــات زوج» م ــع ف ــؤاد
الـمـهـنــدس وه ـنــد رس ـتــم وم ــاري
منيب ويوسف وهبي .الفيلم مليء
الشحرورة
بــالـمـفــارقــات الـكــومـيــديــة ،وحقق
ً
ً
نجاحا كبيرا.
تثير غيرة
خــال تلك الـفـتــرة ،لــم تستطع
نجمات كثيرات اللحاق بنجمة
زوجة
استثنائية ،فقد برعت شويكار
المهندس
في أدوار الكوميديا والتراجيديا
والـ ـف ــن االسـ ـتـ ـع ــراض ــي ،وشـكـلــت
من اسكتش
ً
ً
ثـنــائـيــا نــاجـحــا مــع زوج ـهــا فــؤاد
غنائي
المهندس ،في المسرح والسينما،
وتـ ــأل ـ ـقـ ــت ك ـم ـم ـث ـل ــة تـ ـن ــدم ــج فــي
ال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـت ــي ت ـج ـســدهــا،
وتؤديها ببراعة ،وال ترتكن إلى
جمالها فقط ،بل تصقل موهبتها
ال ـف ـط ــري ــة ب ــال ـث ـق ــاف ــة والـ ـخـ ـب ــرات
المتراكمة.
ول ـ ـع ـ ــل ت ـ ــأل ـ ــق ش ـ ــويـ ـ ـك ـ ــار م ــع
المهندس ،أغرى صديقتها النجمة
شادية بعمل «دويتو» مع زوجها
الـفـنــان ص ــاح ذو الـفـقــار ،فقدما
سـلـسـلــة م ــن األفـ ـ ــام الـكــومـيــديــة
م ــن إخـ ـ ــراج فـطـيــن ع ـبــدالــوهــاب،
م ــن ب ـي ـن ـهــا« :م ــرات ــي م ــدي ــر ع ــام»
( ،)1966و{كرامة زوجتي» (،)1967
و{عفريت مراتي» (.)1968
في ذلك الوقت تخلت شويكار
عن األدوار التراجيدية ،فاعتبرها
المخرجون ف ـ ـن ـ ــان ـ ــة كـ ــوم ـ ـيـ ــديـ ــة
فـ ـق ــط ،وظـ ـل ــت ألك ـثــر
م ـ ــن عـ ـش ــر س ـ ـنـ ــوات،
تتنقل بين السينما
والـمـســرح واإلذاع ــة،
ومعها زوجها فؤاد
ال ـم ـه ـن ــدس ،لكنها
ً
كانت دائما تنتصر
لـلـمـســرح وتـعـتـبــره
«أبا الفنون» ،ففيه
ً
يلتقي الفنان وجها
لــو جــه بالجمهور،
وينال مكافأته كل
ليلة ،ويقيس مدى
نـ ـج ــاح ــه ب ـت ـفــاعــل
الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور مـ ـع ــه،
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ي ـت ـط ـل ــب
الـفـيـلــم احـتــرافـيــة
أكـثــر مــن الممثل،
موسيقار األجيال محمد عبدالوهاب ألن ا ل ـ ـت ـ ـصـ ــو يـ ــر
ال ي ـ ــر تـ ـ ـك ـ ــن إ ل ـ ــى

الوسط ًالفني.
جارفة ،وأشهر زواج عرفه ً
في السطور التالية نتابع جانبا جديدا من فصول
الرحلة المثيرة.

التسلسل الزمني لألحداث ،ومن
الممكن أن يبدأ أول يوم تصوير
بمشهد النهاية.

الحب األول
ً
ب ـ ــدا الـ ـتـ ـن ــاغ ــم واض ـ ـ ـحـ ـ ــا بـيــن
ش ــوي ـك ــار وال ـم ـه ـن ــدس ف ــي ال ـفــن
وال ـ ـح ـ ـي ـ ــاة ،وكـ ــاه ـ ـمـ ــا ي ـح ـم ــان
خصائص الفنان من قلق وتوتر،
وي ـبــذل أق ـصــى طــاقـتــه فــي عمله.
مـ ــرت ب ـه ـمــا ل ـح ـظ ــات ع ــاب ــرة مــن
ال ـخ ــاف ــات ال ـت ــي ت ـح ــدث ب ـيــن أي
زوجين ،فكان المهندس يحتويها
بـخـفــة ظ ـلــه ،وتــرتـســم االبـتـســامــة
عـلــى وج ــه شــوي ـكــار ،وتغمرهما
الـ ـسـ ـع ــادة م ــن ج ــدي ــد ف ــي ال ـعــش
الهادئ.
اعتبرت شويكار أن المهندس
أول ح ــب ف ــي ح ـي ــات ـه ــا ،وال ـ ــزوج
ال ـبــار بــأمـهــا وابـنـتـهــا ،وه ــو أول
مــن منحها فــرصــة الـظـهــور على
الـ ـمـ ـس ــرح ،وأسـ ـت ــاذه ــا ف ــي ال ـفــن
والحياة الذي تعلمت منه الكثير،
ولم يبخل عليها بالمعرفة.

المطربة الكوميدية
ت ـح ـ َّـول ــت ش ــوي ـك ــار إل ــى فـنــانــة
شـ ــام ـ ـلـ ــة ،وتـ ـفـ ـتـ ـح ــت م ــواه ـب ـه ــا
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــددة ،كـ ـمـ ـمـ ـثـ ـل ــة ت ـج ـي ــد
األدوار الكوميدية والتراجيدية
واالس ـت ـعــراض ـيــة ،وامـتـلـكــت خفة
ظل وقدرة على إضحاك الجمهور،
ف ــان ـت ــزع ــت ال ـت ـص ـف ـي ــق ب ـتــأل ـق ـهــا
أم ــام نـجــم كــومـيــدي بحجم فــؤاد
ٌ
ً ُ
المهندس ،والحقا كتبت لها أعمال
ً
ً
مسرحية ،لتسطر تاريخا جديدا
في هــذا اللون الــدرامــي ،الــذي ظل
ً
حكرا على النجوم الرجال ،وتفتح
الباب لظهور ممثالت «كوميديات»
مثل هــالــة فــاخــر ،ونبيلة السيد،
وم ـي ـمــي ج ـم ــال ،وس ـن ــاء يــونــس،
ً
وس ـع ــاد ن ـصــر ،وأخـ ـي ــرا النجمة
ياسمين عبدالعزيز.
اعتبرت شويكار أنها الشريكة
ال ـح ـصــريــة لــزوج ـهــا ف ــي األع ـم ــال
الفنية ،ولــم تخف غيرتها عندما
ش ــارك الـمـهـنــدس مــع ال ـش ـحــرورة
صـ ـب ــاح فـ ــي االسـ ـكـ ـت ــش ال ـش ـه ـيــر
«ال ـ ــراج ـ ــل ده ح ـي ـج ـن ـنــي» تــأل ـيــف
حـ ـسـ ـي ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــد ولـ ـ ـح ـ ــن م ـح ـمــد
ال ـ ـمـ ــوجـ ــي ،وه ـ ــو ي ــرت ـب ــط بـشـهــر
ً
رمـضــان الـفـضـيــل ،فحقق نجاحا
ً
كبيرا خالل فترة الستينيات .وبعد
ً
مرور أكثر من عشرين عاما ،قدمت
شــوي ـكــار م ــع الـمـهـنــدس اسكتش
«الصيام مش كده» تأليف حسين
السيد ولـحــن حلمي بـكــر ،فحظي
بنجاح مماثل.
قـ ـ ـ ـ َّـدمـ ـ ـ ــت ش ـ ــويـ ـ ـك ـ ــار مـ ـش ــاه ــد
استعراضية في المسرح والسينما،
ـان تـعـبـيــريــة
وب ــرع ــت ف ــي أداء أغ ـ ـ ٍ
ضمن السياق الــدرامــي للفيلم أو
ال ـم ـس ــرح ـي ــة ،وص ـن ـع ــت م ــع ف ــؤاد
ً
ً
المهندس «دويتو غنائيا كوميديا»
م ـثــل «ي ــا واد ي ــا ُم ـفـ ِـكــر ي ــا هــايــل»
ف ــي فـيـلــم «إجـ ـ ــازة غ ـ ــرام» (،)1967
و{ح ـض ــرة األس ـت ــاذ ضــرب ـنــي» في
ف ـي ـلــم «أشـ ـج ــع رجـ ــل ف ــي ال ـع ــال ــم»
( )1968و{إلزم حدودك» و{يا شهور
العسل» في فيلم «ربع دستة أشرار»
( ،)1970وفي نفس العام «لومي يا
لــومــي» فــي فيلم «إن ــت الـلــي قتلت
بابايا».
شهدت كواليس مسرحية «أنا
وهــو وسـمــوه» ( )1966أول ظهور
لـلـمــوسـيـقــار مـحـمــد ع ـبــدالــوهــاب

مع ابنتها منة الله
في المسرح الكوميدي ،وتلحينه
أغ ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــات ل ـ ـل ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي شـ ــوي ـ ـكـ ــار
ً
ً
والمهندس ،فكان حــدثــا فنيا في
ذلك الوقت ،وهو يجلس مع بطلي
الـعــرض أثـنــاء الـبــروفــات ،ويدندن
على العود كلمات الشاعر حسين
الـ ـسـ ـي ــد ،الـ ـت ــي ت ـخ ـل ـل ــت ال ـس ـي ــاق
ال ــدرام ــي لـلـمـســرحـيــة ،وســاهـمــت
في اإلقبال الجماهيري على مدار
موسم كامل ،واعتبره البعض لقاء
ً
سحاب جديدا يجمع بين موسيقار
األجيال وأشهر ثنائي كوميدي في
المسرح المصري.
ال ـم ـفــارقــة أن ــه ف ــي ال ـع ــام ذات ــه،
غ ــاب ــت ش ــوي ـك ــار ع ــن ف ـي ـلــم «ح ــرم
ج ـنــاب الـسـفـيــر» لـلـمـخــرج نـيــازي
مصطفى ،وأدت السندريال سعاد
حـسـنــي دور الـبـطــولــة أمـ ــام ف ــؤاد
المهندس ورش ــدي أبــاظــة وعــادل
أده ـ ـ ــم ،وه ـ ــو مـ ــن إن ـ ـتـ ــاج «ش ــرك ــة
ص ــوت ال ـف ــن» ال ـتــي ك ــان يمتلكها
ال ـمــوس ـي ـقــار مـحـمــد ع ـبــدالــوهــاب
وبعض الشركاءّ ،
ولحن أغنية «أنا
واد خطير» التي قدمها المهندس
ض ـ ـمـ ــن أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ذل ـ ـ ـ ــك الـ ـش ــري ــط
السينمائي.

سعاد حسني
تخطف
بطولة فيلم
«حرم جناب
السفير»

تـ ــزامـ ــن ت ــأل ــق ش ــويـ ـك ــار عـلــى
ال ـشــاشــة م ــع ح ـضــورهــا الـمـمـيــز
في المسرح الكوميدي ،وفي عام
 ،1968قدمت مــع فــؤاد المهندس
مسرحية «السكرتير الفني» تأليف
بديع خيري ونجيب الريحاني،
وإخـ ـ ـ ــراج ع ـبــدال ـم ـن ـعــم م ــدب ــول ــي،
وش ـ ــارك ف ــي الـبـطــولــة الـفـنــانــون:
عبدالوارث عسر ونظيم شعراوي
ومديحة حمدي.
أدت شويكار دور «عزيزة» التي
تستغل المعلم البسيط «ياقوت
أف ـن ــدي» ال ــذي يـعـمــل فــي مــدرســة
خ ــاص ــة ب ــأج ــر زه ـ ـيـ ــد ،وت ـغ ــري ــه
الفني
بالمال ليصبح السكرتير ّ
في شركة زوجها المتوفي ،ويوقع
عـلــى أوراق مخالفة للتهرب من
الضرائب ،لكنه يكتشف خديعتها،
وتتوالى األحداث.
«السكرتير الفني» من األعمال
التي َّ
رسخت حضور شويكار في

أرض النفاق
ت ـ ـ ـ ــوال ـ ـ ـ ــت أعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال ش ـ ــويـ ـ ـك ـ ــار
والـمـهـنــدس فــي السينما ،وتجرأ
مـخــرجــون آخـ ــرون عـلــى التعامل
مع أشهر ثنائي كوميدي وقتذاك،
وشاركا في بطولة فيلمين للمخرج
نيازي مصطفى هما «أخطر رجل
ف ــي الـ ـع ــال ــم» ( ،)1967و{ال ـع ـت ـبــة
ج ــزاز» ( ،)1968وظ ـهــرت النسخة
السينمائية من مسلسلهما اإلذاعي
ال ـن ــاج ــح «ش ـن ـبــو ف ــي ال ـم ـص ـيــدة»
ب ـتــوق ـيــع ال ـم ـخ ــرج ح ـس ــام ال ــدي ــن
مصطفى.
في العام نفسه شاركت شويكار
في فيلم «مطاردة غرامية» للمخرج
نجدي حافظ .تدور أحداثه حول
الـ ـش ــاب م ـن ـيــر (ف ـ ــؤاد ال ـم ـه ـنــدس)
ً
ً
الذي يعمل مراقبا جويا ،ويتأهب
ل ـلــزواج مــن منى (شــويـكــار) ،لكنه
ي ـت ـعــرض ل ـم ــواق ــف كــوم ـيــديــة مع
خ ـم ــس م ـض ـي ـفــات م ــن جـنـسـيــات
مختلفة ،وتتوالى األحداث.
اعتبر النقاد أن «أرض النفاق»
( ،)1968أحد أهم األعمال الكوميدية
ل ـش ــوي ـك ــار والـ ـمـ ـهـ ـن ــدس وف ـط ـيــن
عـ ـب ــدال ــوه ــاب ،وه ـ ــو م ــأخ ــوذ عــن
ق ـصــة ل ــأدي ــب ي ــوس ــف الـسـبــاعــي
وسيناريو سعدالدين وهبة.
ت ـ ـ ـ ــدور أحـ ـ ــداثـ ـ ــه ح ـ ـ ــول ف ـك ــرة
اف ـ ـتـ ــراض ـ ـيـ ــة عـ ـ ــن رجـ ـ ـ ــل ي ـم ـت ـلــك
ً
متجرا لبيع األخالق (عبدالرحيم

لك إننا شعب مؤمن ،والله ال يتخلى عن عباده
أقول ِ
ً
المؤمنين أبدا ..ولذلك ال بد أن ننتصر ..هل تذكرين
يا منة عندما كنت أســألــك :مــاذا تريدين أن تكوني
عندما تكبرين؟ كنت تقولين« :أبقى دكتورة» ..وأنا
أهبك يا ابنتي عن طيب خاطر لتكوني في الصف
ً
ً
من أجل الكفاح ..أنا ال أستطيع أن أفعل شيئا كثيرا..
أقصى ما أستطيع أن أفعله أن أقوم بالتمريض ..لكنك

ال ــزرق ــان ــي) ف ــي م ـكــان بـعـيــد على
أطراف القاهرة ،وبالمصادفة يراه
ال ـمــوظــف الـبـسـيــط م ـس ـعــود أبــو
السعد (فؤاد االمهندس) فيشتري
منه أق ــراص الشجاعة لمواجهة
زوجـ ـت ــه ال ـم ـت ـس ـل ـطــة (ش ــويـ ـك ــار)
وسخرية جارته (سميحة أيوب)
ورئ ـ ـي ـ ـسـ ــه ف ـ ــي ال ـ ـشـ ــركـ ــة (ح ـس ــن
مصطفى).
بعد فترة يزول تأثير األقراص،
فيضطر إلى شراء أقراص النفاق،
ً
ويصبح ثريا .بعد نفادها يطلب
ك ـم ـيــة أخـ ـ ــرى ،ل ـك ـنــه ي ـت ـن ــاول عن
طــريــق الـخـطــأ أقـ ــراص الـصــراحــة
ويـخـســر كــل ش ــيء ،فـيـقـ ِّـرر سرقة
أق ـ ـ ــراص ال ـخ ـي ــر وي ـل ـق ــي ب ـه ــا فــي
النهر ،عندها يتغير سلوك الناس
إلى األفضل ،وبزوال تأثيرها تعود
حياتهم إلى سابق عهدها.

السكرتير الفني

المسرح الكوميدي ،كنجمة تحظى
ـاو لـ ـف ــؤاد ال ـم ـه ـنــدس،
ب ـ ــدور مـ ـس ـ ٍ
وال ي ـ ـن ـ ـفـ ــرد وح ـ ـ ـ ـ ــده ب ــإضـ ـح ــاك
الجمهور ،ولعل تجربته مع الفنان
عبدالمنعم مدبولي في البرنامج
اإلذاع ـ ــي الـشـهـيــر «ســاعــة لقلبك»
اع ـت ـمــدت عـلــى الـعـمــل الـجـمــاعــي،
ما جعل مسرحهما يفتح أبوابه
للمواهب الجديدة ،ومنها شويكار
وعادل إمام والضيف أحمد وسيد
زيان وفاروق فلوكس ومحمد أبو
الحسن وأحمد راتب وغيرهم.

شهادة الزعيم
وصـ ـ ـ ــف ال ـ ـن ـ ـجـ ــم عـ ـ ـ ـ ــادل إمـ ـ ــام
ش ــويـ ـك ــار ب ــان ـه ــا ف ـن ــان ــة رائـ ـع ــة،
وذك ــر أن ـهــا وق ـفــت إل ــى جــانـبــه في
مسرحية «أنــا وهــو وهــي» ()1963
وأن ال ـف ـن ــان فـ ـ ــؤاد ال ـم ـه ـن ــدس لــم
يغضب ألن عادل إمام ممثل شاب
يضحك الجمهور في دور سكرتير
المحامي «األستاذ دسوقي» .كذلك
ذكــر ع ــادل إم ــام أنــه ش ــارك معهما
ف ــي مـســرحـيــات الح ـقــة م ــن بينها
«حالة حب» ( ،)1967تأليف سمير
خفاجي وإخ ــراج فــؤاد المهندس،
وهي النسخة المسرحية من فيلم
«إشاعة حب» ( )1961للمخرج فطين
عبدالوهاب ،بطولة :عمر الشريف
وس ـع ــاد حـسـنــي وي ــوس ــف وهـبــي
وعبدالمنعم إبراهيم.
وخالل مسيرتها الفنية ،أظهرت
شويكار القيم النبيلة التي تربت
عـلـيـهــا ف ــي بـيــت وال ــده ــا إبــراهـيــم
ص ـ ـقـ ــال ،وكـ ــانـ ــت تـ ــراجـ ــع زوج ـه ــا
فـ ـ ــؤاد الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس ،عـ ـن ــدم ــا ي ـث ــور
على أحــد زمــائــه ،وتطلب إليه أن
ي ـع ـتــذر ع ــن خ ـط ـئــه ،إي ـمــانــا منها
بأن االلتزام األخالقي هو رأسمال
الفنان ،ومعيار قيمته أمــام نفسه
وج ـ ـم ـ ـهـ ــوره ،وأن ال ـن ـج ــوم ـي ــة قــد
ً
يخفت بريقها يوما ما ،لكن اإلبداع

شبح
االعتزال
يهدد الفنانة
الحائرة بين
النجومية
واألمومة

رسالة مؤثرة من شويكار إلى ابنتها «منة الله»
ب ــدت ح ـيــاة شــويـكــار مـتـعــددة األهـ ــواء بـيــن الفن
وم ـســؤول ـيــات ـهــا ك ــأم وزوج ـ ـ ــة ،وش ـع ــرت ب ـن ــوع من
التقصير في رعايتها البنتها منة الله ،النشغالها
طوال اليوم في عملها بين السينما والمسرح.
ذات يوم بكت بشدة ،عندما حضرت طفلتها إلى
المسرح ،وكانت في السادسة من عمرها ،وقالت لها:
«إيه رأيك في شعري يا ماما؟» ،فقالت لها« :جميل يا
حبيبتي» ،فقالت االبنة« :إنه أطول من العام الماضي»،
فــأدركــت شويكار أن ابنتها تلمح إلــى عــدم رؤيتها
طيلة عشرة أيام ،وتعاتبها على ذلك ،فاحتضنتها
بقوة والدموع تنساب من عينيها ،وقالت لها« :أنا
ً
معاك يا حبيبتي».
دايما
ِ
ب ـعــد ذل ــك الـ ـي ــوم ،حــرصــت شــوي ـكــار ع ـلــى قـضــاء
أوقــات فراغها مع ابنتها ،والمفارقة أنها لم تنجب
من زوجها فؤاد المهندس ،الذي كان يتعامل ّ
بأبوة
مع منة الله ،وبدورها كانت شويكار تعتبر ولديه
من زوجته األولى (محمد وأحمد) بمثابة ابنين لها.
لــم تنس كيف ساندتها أمـهــا فــي بــدايــة عملها
بالفن ،ورعايتها لحفيدتها أثناء أوقــات التصوير
والعمل كل ليلة في المسرح ،ولوال ذلك العتزلت في
وقت مبكر ،وانتصرت لمشاعر األمومة في داخلها.
وف ــي غ ـمــار نـجــاحـهــا الـفـنــي ،قــامــت ح ــرب ،1967
فمرت شويكار بأوقات عصيبة ،ولم تجد األمل سوى
في ابنتها وجيل مقبل يحقق النصر على األعداء،
فكتبت لها رسالة بكل ما تملك من مشاعر الوطنية
واألمومة ،نشرتها إحدى الصحف المصرية .آنذاك
كانت منة الله في الحادية عشرة من عمرها ،وفي
ج ــزء مــن الــرســالــة خــاطـبـتـهــا قــائـلــة« :ك ـنــت أري ــد أن

شويكار

تستطيعين أن تقومي بما هو أكبر ..عندما تصبحين
حياتك
دكـتــورة كوني للناس ..يجب أن تمنحيهم
ِ
وأن ــت راضـيــة ،فليس هـنــاك أعـظــم مــن حــب الـنــاس..
ـدك ..وأنــا واثقة أنك ستكونين عند
حب
أهلك وبـلـ ِ
ِ
ً
حسن ظني ..أتمنى يا ابنتي أن أكتب لـ ِـك خطابا
ً
آخــر قريبا ،ألهنئك فيه بالنصر الــذي سننحققه
ولك دعائي الدائم وحبي».
بإذن اللهِ ..

رسالة كتبتها شويكار البنتها ونشرتها إحدى الصحف

أثناء بروفات مسرحية «أنا وهي وسموه»

ً
ال ـص ــادق يـظــل ح ــاض ــرا فــي ذاك ــرة
األجيال.

ضعيفة أمام المرض
اعترفت شويكار بأنها ضعيفة
أم ــام ال ـم ــرض ،السـيـمــا إذا أصــاب
ً
ش ـخ ـص ــا ت ـح ـب ــه ،م ــا ي ـس ـبــب لـهــا
متاعب نفسية هائلة ،وعندما زارت
مع فؤاد المهندس الفنان إسماعيل
ياسين في المشفى ،هذا النجم الذي
أسعد الماليين بفنه ،لم تستطع أن
تدخل إلــى غرفته ،ألنـهــا ال تقوى
على رؤية إنسان يتألم.
ً
مرت بتجربة أشد إيالما ،عندما
مــرضــت أمـهــا بالتهاب فــي الكلى،
فشعرت أنها فــي زل ــزال ،لتعلقها
بـ ـه ــا إل ـ ــى أقـ ـص ــى ح ـ ــد ،ف ــالـ ـف ــارق
ً
الـعـمــري بينهما سـتــة عـشــر عــامــا
فـقــط ،وكــانــت بالنسبة إلـيـهــا األم
والـصــديـقــة ،وه ــذا األم ــر ت ـكـ َّـرر مع
شويكار عندما أنجبت «منة الله»
ً
فــي نـفــس الـعـمــر تـقــريـبــا ،فتعلقت
ابنتها بها منذ طفولتها ،وكانت
ت ـح ـت ـفــظ ب ـص ــوره ــا ف ــي غــرف ـت ـهــا،
وتـقـلــدهــا ف ــي أدواره ـ ــا ،وت ــزوره ــا
في المسرح ،وتشاهد أفالمها في
السينما ،لكنها اختارت لحياتها
ً
ً
مسارا بعيدا عن الفن ،ألنه يحتاج
إلى وقت وتضحيات.

البقية في
الحلقة
المقبلة

توابل ةديرجلا

سيرة

•
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المشاكس يوسف شاهين
منزل العائلة المجنونة

١٩
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ً
كنف عائلة تجمع بين أصول أوروبية
ولد شاهين وسط مجتمع يضم سكانا من أصول وديانات وحضارات وثقافات متعددة ،وفي ً
وعربية ،فاألب وفدي ليبرالي «فوضوي» واألم من أصول يونانية تصغر األب بأكثر من  20عاما.
وفي هذه الحلقة نواصل كشف المسكوت عنه في السيرة الشاهينية.

القاهرة – هبة الله يوسف ق ـضــى «جـ ــو» س ـن ــوات م ــا قبل
المدرسة في طفولة الهية ال يذكر
عنها الكثير ،فالبيت حسب وصفه
«م ـكــان صــاخــب يعيش فـيــه نــاس
مـجــانـيــن ،وأن ــا كـنــت مـثــل اللعبة
الـصـغـيــرة بـيـنـهــم ...طـفــل «خيبة»
بــالـنـسـبــة إل ــى أل ـفــريــد الـ ــذي كــان
الجميع يمدحه» .ولما وصل جو
إل ــى ســن ال ـمــدرســة كــانــت األس ــرة
قـ ــد ان ـت ـق ـل ــت إل ـ ــى م ـس ـك ــن جــديــد
(بناية فخمة من خمسة طوابق)
ف ــي ح ــي ال ـشــاط ـبــي ع ـلــى شــاطــئ
ال ـب ـحــر م ـبــاشــرة ب ـج ــوار مــدرســة
«سان مارك» التي كان يدرس فيها
شقيقه «ألفريد» ،وكانت معروفة
باسم «كلية األخــوة» أو «كوليدج
فرير سان مارك» ،وكانت الدراسة
أبي فاشل لم
فيها بالفرنسية.
كــانــت عــائـلـتــه تــؤمــن بــأهـمـيــة
يحقق الشهرة
التعليم الجيد مثل كثير من أسر
وال المال
الطبقة المتوسطة ،فهو الضمانة
الوحيدة واألكيدة لمستقبل أكثر
ولكنه حقق
ً
إشراقا ،وكي ال يفلت أوالدها من
إنسانيته
خندق الفقر ،لمستقبل يجمعهم
بأصحاب السلطة والـنـفــوذ ،كما
ج ــاء عـلــى ل ـســان األم فــي فيلميه
«اس ـ ـك ـ ـنـ ــدريـ ــة لـ ـ ـي ـ ــه؟» و{ح ـ ــدوت ـ ــة
م ـصــريــة»« :ال ـم ـهــم قــدرنــا ندخلك
أح ـســن م ــدرس ــة ،الح ــظ لـمــا تكبر
حـ ـيـ ـك ــون ل ـ ــك أص ـ ـح ـ ــاب م ـه ـم ـيــن
ماسكين أه ــم مـنــاصــب فــي البلد
وطبعا حيساعدوك».
ال ي ـت ــذك ــر ش ــاه ـي ــن أي ــام ــه فــي
ً
ال ـمــدرســة ،لكنه يـتــذكــر ج ـيــدا أنــه
ً
لم يحبها ،خصوصا في المرحلة
ً
األولى ،وأنها كانت سببا في حالة
تلعثم الكالم التي الزمته حتى بعد
الشهرة ،كما كانت بداية شعوره
بالخجل واالنـطــواء (حسيت أني
تايه ومش فاهم حاجة ،ولسه فاكر
لما ناداني مسيو جيرار ونهرني
بشدة ،لم أفهم لماذا؟ ،ولم أعرف
الـسـبــب ،كــل مــا أذك ــره هــو وجهه
الغاضب وصوته الصارخ وصورة
فمه (زوم إن) وهــو بيزعق وفــوق
شـفـتــه الـعـلـيــا ش ــارب ــان قـصـيــران
يشبهان فرشاة األسنان ،شعرت
ب ـفــزع داخ ـل ــي وك ــره ــت ال ـمــدرســة
ً
تماما ..ذكرياتي الداخلية سيئة
عن هذه الفترة).

أبي شابلن وليس هتلر

أختي لسانها
«كرباج» ودمها
خفيف

ً
شاهين شابا

كان شاربا «مسيو جيرار» على
هـيـئــة شــاربــي «ش ــارل ــي شــابـلــن»،
وكانت موضة منتشرة في العالم
آن ــذاك ،وك ــان األب يقص شاربيه
بــالـطــريـقــة نـفـسـهــا لــذلــك ارتـبـكــت
م ـشــاعــر شــاه ـيــن ب ــوال ــده بسبب
تـشــابــه ال ـشــارب ـيــن ،وه ــو م ــا عبر
عـنــه فــي فـيـلــم «ح ــدوت ــة مـصــريــة»
ً
ً
مستخدما شخصية هتلر بدال من
«شابلن» .وشرح المشهد للممثل
عـبــد الـعــزيــز مـخـيــون ال ــذي حمل
في الفيلم اسم «مسيو جبرائيل»،
وهـكــذا تــداخــل على الشاشة قمع
الـ ـ ـم ـ ــدرس مـ ــع ق ـم ــع األب ب ـهــدف
التعبير الفني عن الديكتاتورية،
لكن األب لم يكن كذلك في الواقع
بشهادة شاهين نفسه ،فهو يقول:
ً
ً
«ك ــان أب ــي طـيـبــا ج ــدا ،لكنه حين
«يتنرفز» يغضب ويهجر البيت،
وك ــان ــت أم ــي ت ـقــول ل ـنــا راح عند
أهـلــه فــي زحـلــة (بـلــدة فــي لبنان).
ً
وبشكل عام ،لما كبرت قليال كنت
ألقي على والــدي باللوم وأعتبره
سبب الفقر والضيق الذي نعيش
فيه .حتى أنـنــا كنا نبيع «عفش
الـ ـبـ ـي ــت» كـ ــي ن ــوف ــر ال ـم ـص ــاري ــف
ً
ونـســدد الــديــون .وطبعا كــان أبي
يشعر بــالــذنــب والـتـقـصـيــر ،ولما
ضاقت به األحوال خالف طبيعته
البوهيمية وقرر قبول وظيفة في
قسم القضايا ببلدية اإلسكندرية
ليوفر لنا االسـتـقــرار ومصاريف
ً
الدراسة رغم أنه كان «شاطرا» في
ً
مهنته جدا وعنده ضمير .وقد

مع العائلة

صورة للعائلة
ً
كــانــت «طيبته» تدفعه دوم ــا إلى
مطالبة زبائنه بأن «يصطلحوا»
ً
بدال من المقاضاة فكانوا يتركونه
ـام آخ ــر ،فهو
ويــذ ًه ـبــون إل ــى م ـح ـ ٍ
ووفقا لما يؤمن به لم يستطع أن
يتربح مــن «مصائب» الـنــاس ،بل
ً
كــان مقتنعا بــأن مهنة المحاماة
خـلـقــت لـلـمـســاعــدة فــي الـحـصــول
عـ ـل ــى الـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــوق ،ال ل ـل ـم ـت ــاج ــرة
ب ــال ـه ـم ــوم .ولـ ـم ــا ك ــان ــت أم ـ ــي أو
جدتي تعاتبه على طريقته كان
يرد باقتناع :كده أحسن ...اإلنسان
ال ـج ـي ــد ال ي ـت ــرب ــح مـ ــن م ـصــائــب
الـنــاس ،وأذكــر أنني ناقشته مرة
عـنــدمــا كـنــت ف ــي ف ـتــرة الـمــراهـقــة
ف ــأك ــد ل ــي ن ـف ــس ال ـم ـع ـن ــى بــأن ـهــا
مهنة ال عالقة لها بوجع الناس...
باختصار «مكانش غاوي فلوس».
«أبي أصوله من لبنان ،والدته
ربته منفردة ألن جــدي (زوجـهــا)
تركها وســافــر إلــى أفريقيا وظل
ي ـت ـج ــول فـ ــي ب ـ ــاد ك ـث ـي ــرة حـتــى
اس ـت ـقــر ف ــي أم ـي ــرك ــا ،ول ــذل ــك نشأ
ً
والـ ـ ــدي ت ـقــري ـبــا م ـثــل ط ـفــل يتيم
األب وكذلك بال رعاية من األعمام
أو ع ــائ ـل ـت ــه .ل ـك ــن األم (ج ــدت ــي)
ً
كــانــت قــويــة ج ــدا ونجحت فــي أن
ً
تعلمه بشكل متميز ،وفعال درس
ً
ً
الفرنسية وتخرج محاميا أهليا
ً
ومختلطا بعد أن درس القانون
في فرنسا}.
بدأ الحضور الرمزي لشخصية
األب في سينما شاهين منذ فيلمه
األول «ب ــاب ــا أمـ ـي ــن» ك ـم ــا أش ــرن ــا
ً
س ـل ـفــا ،وه ــو الـ ــدور ال ــذي جـســده
الفنان حسين ريــاض وكــان شبه
وال ــده فــي الـطـيـبــة ،وف ــي األعـمــال
التالية استقر شاهين على تقديم
الـشـخـصـيــة ال ــرم ــزي ــة ل ــوال ــده من
خ ــال ال ـف ـنــان مـحـمــود المليجي
في «العصفور» وفي أفالم السيرة
الذاتية .ورسم شاهين الشخصية
بـتـعــاطــف وبـمـحـبــة ال تـخـلــو من
م ـشــاك ـســة ،ولـكـنـهــا ف ــي الـمـجـمــل
ك ـ ــان ـ ــت شـ ـخـ ـصـ ـي ــة «إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة»
تـنــال الـتـعــاطــف بلمسة وجــوديــة
وإح ـ ـسـ ــاس ثـ ـق ــاف ــي ،ف ـي ـمــا تــركــز
نقده لوالده الرمزي في الالمباالة
الفلسفية أو اال نـشـغــال بالصيد
وال ـ ـقـ ــراءة ،كــذلــك ان ـت ـقــد األب في
«بابا أمين» ألنه ينتمي إلى عائلة
بــرجــوازيــة مــن الطبقة الوسطى،
ً
وألنـ ــه ل ـيــس ش ـغــوفــا بــال ـمــال وال
يشغل نفسه بالحصول عليه.

دراما عائلية
في بيت المجانين كما يسميه
ش ــاهـ ـي ــن كـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك ع ــالـ ـم ــان:
عــالــم ال ـك ـبــار بــإيـقــاعـهــم الـخــاص
وأحــاديـثـهــم الغريبة
فـ ـ ــي كـ ـ ــل شـ ــيء
مــن السياسة
إلى الحفالت،
وعالم األطفال
ال ـ ـمـ ــراق ـ ـب ـ ـيـ ــن

وال ـبــاح ـث ـيــن ع ــن االهـ ـتـ ـم ــام .كــان
ً
شــاهـيــن ضــائ ـعــا بـيــن الـعــالـمـيــن،
ينظر إلى شقيقه األكبر «ألفريد»
ف ـي ـجــده م ـح ــل اه ـت ـم ــام ال ـج ـم ـيــع،
ويـ ـنـ ـظ ــر إل ـ ـ ــى ش ـق ـي ـق ـت ــه آي ــري ــس
ف ـي ـجــدهــا م ـن ـصــرفــة إل ــى عــالـمـهــا
الـخــاص فــي الـلـعــب وخصوصية
عالقتها بأبيها الذي كان يفضلها
على الجميع...
وفـ ـ ـج ـ ــأه ...ي ـم ــوت أل ـف ــري ــد ولــم
ي ـت ـجــاوز ع ـمــره ال ـتــاس ـعــة بسبب
مرض في الــدم ،وقد تأثر شاهين
بهذا الموت المفاجئ رغم أنه كان
م ــا زال ط ـفــا ل ــم ي ـت ـجــاوز عـمــره
أصابع اليد الواحدة ،من ثم ال يعي
معنى «الموت» وماهية الفراق .إال
أنه اعترف بأن مشهد شقيقه وهو
ّ
ممدد داخل التابوت الخشبي في
ً
كامل هيئته لم يبرح ذاكرته أبدا،
يومها لــم يفهم لـمــاذا نــام ألفريد
داخل التابوت ،وكيف لم يستيقظ
رغــم األ ًصـ ــوات مــن حــولــه ،والتي
فهم الحقا أنها «الصلوات» ،كذلك
لــم يـفـهــم حـيـنـهــا ســر ان ـه ـيــار أمــه
وبكائها «الهستيري» .لم يستوعب
ســر الــدمــوع المتحجرة فــي عين
أبيه والتي راح يداريها كلما فرت
ً
رغما عنه .لم يستوعب في البداية
ً
لـ ـم ــاذا ل ــم ي ـعــد أل ـف ــري ــد م ــوج ــودا
لـيـشــاركــه حـجــرتــه أو يلعب معه،
ولـمــاذا يتجاهل الجميع اإلجابة
ع ــن س ــؤال ــه «أي ــن ذه ــب أل ـفــريــد؟».
لقد عرف معنى الموت ألول مرة،
وعرف معنى الغياب.
فــي ه ــذا ال ـيــوم ال ــذي م ــات فيه
«ألـفــريــد» ول ــدت فــي رأس شاهين
األسـئـلــة الـتــي الزمـتــه فــي الحياة
وعلى الشاشة ،وكان في مقدمها
السؤال الكبير األول الذي تجاهل
الجميع اإلجــابــه عـنــه« :أي ــن ذهب
ألفريد؟».
وف ـ ــي ف ـي ـلــم «اسـ ـكـ ـن ــدري ــة ل ـيــه»
يـعـبــر شاهين
عــن تــأثــره
بـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــوت
أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــه،
عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا
يزور قبره

يوسف شاهين

أخي تسبب
لي في عقدة
نفسية لم
أتخلص منها

(الحقيقي) ويسأله صديقه :أخوك؟
ف ـيــرد بـمـحـبــة وإعـ ـج ــاب« :ك ــان
ً
عبقريا».
و فــي الفيلم نفسه يكشف عن
ح ـج ــم ال ـ ـم ـ ــرارة وع ـ ـتـ ــاب ال ـن ـفــس
ً
ً
ال ــذي ظــل عــالـقــا بقلبه مستعيدا
ً
ً
مشهدا طفوليا يكذب فيه ويتهم
أخيه أنــه هــو الــذي أوقــع الشمعة
الـ ـت ــي أحـ ــرقـ ــت ت ـم ـث ــال ال ـم ـس ـيــح
أثناء االحتفال بعيد الميالد في
البيت ،ويكشف عن «سر العقدة»
التي ترسبت داخله عندما سمع
جدته تقول :يبقى هتموت زي ما
حرقت المسيح .وتعود المشاعر
المتناقضة عـنــدمــا تـقــول الـجــدة
بعد موت ألفريد :حــرام ...يا ريت
ك ـ ــان ال ـص ـغ ـي ــر هـ ــو الـ ـل ــي م ـ ــات»،
فتنغرس الجملة في قلبه كاإلبرة.
ي ـق ــول ش ــاه ـي ــن« :فـ ــي ذاك ــرت ــي
كــان هــو الناجح المحبوب ،وأنــا
ال ـن ـح ـيــف ال ـم ـن ـغ ـلــق .ك ـنــت أشـعــر
بــالــذنــب وبــأنـنــي ال ــذي كــان يجب
أن يموت وليس هو ،وهذا «عقدني
ً
جدا» ،وظلت هذه العقدة تطاردني
ً
ك ـث ـيــرا ،بــل كــانــت مــن أش ــد العقد
التي أثرت بي».
يـكـمــل شــاه ـيــن{ :وأنـ ــا أشتغل
ع ـل ــى ف ـي ـل ــم «االخ ـ ـت ـ ـيـ ــار» ظ ـهــرت
أمامي «عقدة الذنب» بشكل كبير
واكـتـشـفــت أن ـهــا لــم ت ـغــادر عقلي
ومـ ـش ــاع ــري وال ذاك ـ ــرت ـ ــي ،لــذلــك
عكستها في «االختيار» حيث يقتل
الـشـقـيــق ال ـنــاجــح (س ـيــد) شقيقه
ال ـ ـتـ ــوأم ال ـب ــوه ـي ـم ــي ال ـف ــوض ــوي
(محمود) ويعيش حياته وكأني

إسكندرية مرآة

وعن المدينة التي عشقها وأحبها كان يقول شاهين« :االسكندرية
عندي ليست مجرد مدينة ،وإنما فضاء ممتد بال حواجز لحياة منفتحة
مثل البحر ،ومثل السماء التي تصاحبه ،فضاء يتسع لكل شيء .عندما
ولدت كانت االسكندرية «عاصمة العالم» .كان الخائفون من الحرب ومن
الفقر يلجؤون إليها من أي مكان على وجــه األرض ،فكانت تضم بين
جنباتها عشرات الجنسيات المتنوعة من يونانيين ،وإيطاليين ،وإنكليز،
وفرنسيين ،وأتراك ،وشوام ،وعشرات الملل واألعراق والديانات المتنوعة
عاشوا معا تظللهم روح التسامح االجتماعي ،وفي ظل تنوع حضاري
ً
وثقافي وفني وإنساني وأيـضــا معماري .كذلك كانت مــدخــا للفنون
والتيارات الجديدة في الفكر والصناعة واألزيــاء وكل شيء ،حتى أنها
عرفت صناعة السينما قبل القاهرة ،ونشأ فيها أول استوديو ،ولمعت
أسماء فنية عظيمة مثل المصور السينمائي اإليطالي الذي ساعدني
ً
كثيرا في بداياتي «ألفيزي أورفانيللي» ،واليوناني «كليليو» و{برونو
سالفي» و{توجو مزراحي» ،واألخوين الما ،باإلضافة إلى محمد بيومي
وكثيرين ...باختصار خليط عجيب ومبدع من الناس في مدينة ساحرة
ال تعترف بحواجز وال حدود».

أنتقم له كي أتخلص من عقدتي}.
باستثناء هذه المشاهد سواء
التي تحكي عــن العقدة أو تفسر
أس ـبــاب ـهــا ،ل ــم ي ـســرد شــاهـيــن في
أفالمه أو حواراته الصحافية أيه
حكايات جمعت بينه وبين شقيقه
الراحل ،رغم أنه ومن المؤكد كانت
ب ـي ـن ـه ـمــا «خـ ـص ــوم ــات ط ـفــول ـيــة»
وألعاب صبيانية .ولكنه لم يتطرق
ً
ً
إلى الحديث عنه أبدا ربما احتراما
للذكريات التي احتفظ بمعظمها
وكــأن ـهــا «س ــر ح ــرب ــي» ،أو لعلها
أس ــرار تتعلق بأمنه «ال ــذات ــي» ،و
رب ـم ــا كـ ــان ي ــري ــد أن ي ـن ـســى هــذه
ً
الذكرى /العقدة تماما وإلى األبد.
مرة وحيدة تحدث شاهين عن
أخ ـيــه خ ــارج ال ـتــوق ـعــات ،فعندما
سئل عــن ســر شغفه المبالغ فيه
بـشـخـصـيــة «ه ــام ـل ــت» لشكسبير
قال بما يفتح الحديث لتفسيرات
نفسية وأدبية عميقة« :هاملت كان
أخــي بعد وفــاة أخــي» ،ثم أضــاف:
ً
{وهــام ـلــت أي ـض ــا ه ــو «أنـ ــا» ال ــذي
أبحث عنه ،وهو الحائر المتردد
الذي أريد التحرر منه}.

نعم أنا انطوائي وخائب
لم تكن طفولة شاهين ورديــة،
ً
لكنها أيضا لم تكن مأساوية .ربما
كانت «الحساسية المفرطة» التي
ً
ورثها عن والدته سببا في تشكيل
نـظــرتــه إلــى األم ــور بطريقة فنية
ً
تخالف الواقع ،ما أسهم الحقا في
تكوين تلك العقد بــداخـلــه ،وهي
«عقد حميدة» تساعد على الثراء
الفني واإلنـســانــي وال ت ــؤدي إلى
ال ـمــرض الـنـفـســي .وك ــان شاهين
ً
واعـ ـي ــا بـتـعـقـيــداتــه وي ـس ـعــى إلــى
تـ ـج ــاوزه ــا ب ــال ـح ــدي ــث ع ـن ـهــا بــا
خوف والتعامل معها بود وتفهم،
ً
لذلك كثيرا مــا حكى فــي حــوارات
س ــابـ ـق ــة عـ ــن خ ـج ـل ــه و{خ ـي ـب ـت ــه»
وانطوائيته.
ً
ً
يقول« :كنت منطويا ومنغلقا
على ذاتي .كنت «خيبة قوي» ،وكان
ذلــك بسبب عــدم فهمي ألي شيء
حولي ،لكن بعد صدمة موت أخي
تعلمت المعرفة من خالل األسئلة
ال ـتــي طــاردت ـنــي ،فـتـحــول خجلي
وان ـع ــزال ــي إل ــى ش ــيء إي ـج ــاب ــي...
ورشــة مراقبة وتحليالت لكل ما
ح ــول ــي ،فــال ـصــدمــة ت ــرك ــت أثــرهــا
فــي الـجـمـيــع :أمــي وأب ــي وجــدتــي،
أص ـي ـب ــت طــاق ـت ـهــم ال ـن ـف ـس ـيــة فــي
مقتل فلم يعد بإمكانهم التعامل
مـعــي كطفل مــا زال يتفتح وعيه
ويتشكل وجدانه ،وفي الخارج كان
العالم مــن حولنا فــي تلك الفترة
يعاني صدمات هو اآلخر وأزمات
سـ ـي ــاسـ ـي ــة واق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــه ت ــرك ــت
أث ــره ــا ف ــي ال ـع ــال ــم ك ـلــه ووص ـلــت
إلى أسرتي ،وبالطبع هذا أثر في
تكويني النفسي والثقافي والذي
ً
كان غريبا عن كل األوالد الذين في
مثل عمري».

حبيبتي قوس قزح
«آيــريــس شاهين» كانت رفيقة
الـ ـحـ ـي ــاة ومـ ـخ ــزن األس ـ ـ ـ ــرار ل ــأخ
الــوحـيــد ،ففي لحظات كــانــت هي
«األم» ال ـت ــي ت ـح ـتــويــه بـحـنــانـهــا
ورق ـت ـهــا رغ ــم أن ال ـف ــارق الـعـمــري
ً
بينهما لـيــس كـبـيــرا ،لـكــن فــي ما
يبدو حنانها الطاغي وأمومتها
الـمـبـكــرة جعلتها بــاإلضــافــة إلــى
كونها األخ ــت الــوحـيــدة المقربة،
ً
كانت أيضا الصديقة األولى التي
بــاح لها بــأســراره ،باختصار هي
«شريكة الحياة األولــى» على حد
توصيفه.
يـقــول شــاهـيــن« :كــانــت آيــريــس
في طفولتها «حبيبة بابا» ،وهو
الــذي اختار لها اسمها من آلهة

األولـ ـيـ ـم ــب وي ـع ـن ــي «إلـ ـه ــة ق ــوس
قــزح» .طفولتنا كانت عادية ،لكن
بعد مرحلة الطفولة زاد التقارب
الـنـفـســي بـيـنـنــا ،وبـعــد وف ــاة األب
ص ــارت «آي ــري ــس» هــي أب ــي وأم ــي،
ً
ك ــان ــت ش ـخ ـص ـي ـت ـهــا ق ــوي ــة ج ـ ــدا،
لـســانـهــا «ك ــرب ــاج» ولـكـنـهــا كــانــت
خفيفة الـظــل ،وهــي صفة ورثتها
ً
ً
عن أبينا ،أيضا كانت األكثر عقال
ً
وت ــواض ـع ــا ،وك ــان ــت لــدي ـهــا ق ــدرة
عـبـقــريــة عـلــى إدارة كــل ش ــيء من
وراء الستار ،يعني تنفع كمخرج
أحسن مني».
ً
كانت «آيــريــس» أكبر قليال في
الـعـمــر ،لكنها كــانــت زاد الطريق
لشاهين .كان زوجها المنتج جان
خ ــوري الـصــديــق وال ــداع ــم األكـبــر
ل ــه حـيـنـمــا أس ــس شــرك ـتــه «مـصــر
الـعــالـمـيــة» الـتــي ب ــدأ بـهــا شاهين
مسيرته اإلنتاجية الخاصة.
ك ــذل ــك امـ ـت ــدت ش ــرك ــة وس ـي ــرة
شاهين بفضل جـهــود ابــن وابنة
اخ ـت ــه (غ ــاب ــي وم ــاري ــان خ ــوري)،
لـ ـك ــن ورغ ـ ـ ـ ــم الـ ـتـ ـق ــدي ــر كـ ـل ــه ف ـقــد
أغضبها شاهين بتقديمه الفني
المتطرف لشخصيتها فــي أ فــام
سيرته الذاتية ،حيث وضع الكثير
م ــن ال ـخ ـيــال الـفـنــي ال ــذي يخالف
شخصية آيريس في الواقع ،ألنه
كـ ــان ي ـس ـعــى إلـ ــى ت ـقــديــم قـضــايــا
وأف ـكــار ولـيــس الــواقــع .ومــع ذلــك،
ً
لــم يـكــن كــل الـتـقــديــم مــزعـجــا ألنــه
بـتــركـيـبـتــه الـمـتـنــاقـضــة الـمـعـقــدة
يمزج الحب والتقدير والتعاطف
بالتمرد وكسر المألوف.
ف ــي «اس ـك ـن ــدري ــة لـ ـي ــه؟» أظ ـهــر
كــم المحبة التي جمعت بينهما،
حيث أبدى اعتراضه الشديد على
زواجها من رجل يكبرها (لم يحدث
فــي ال ــواق ــع ألن الـمـشـهــد اسـتـعــار
قصة مــن حـيــاة األم ونسبها إلى
االبنة) ،وفي مشهد آخر لم يتذمر
«يحيى» عندما لم تستطع أسرته
أن تـ ـشـ ـت ــري لـ ــه «ب ـ ــدل ـ ــة» ج ــدي ــدة
لحضور حفلة مدرسية ،وفضلوا
شراء فستان ألخته ،وما إن ارتدته
ً
حتى رقص معها فرحا بالفستان
وبـجـمــال أخـتــه ال ــذي فــاق (حسب
ت ـع ـب ـيــره) ج ـم ــال «ه ــاي ــدي الم ــار»
النجمة الهوليوودية ذات األصول
النمساوية.
وبـ ـع ــد فـ ـت ــرة مـ ــن الـ ـ ـ ــزواج فــي
االس ـ ـك ـ ـنـ ــدريـ ــة ،قـ ـ ــررت «آيـ ــريـ ــس»
االنـتـقــال إلــى الـقــاهــرة مــع زوجها
لتكون بالقرب مــن أخيها وظلت
إل ــى آخ ــر ال ـع ـمــر تـس ـكــن م ـعــه في
مسكن يعلو بيته بحي الزمالك.
ل ـك ـن ـهــا م ـث ـل ـهــا م ـث ــل ب ـق ـيــة أف ـ ــراد
العائلة فــي سـيــرة شــاهـيــن ،ظلت
ً
ً
ل ـغــزا غــامـضــا تحيط بــه األس ــوار
ً
واألس ـ ــرار ،خـصــوصــا فــي مرحلة
ال ـط ـف ــول ــة وال ـص ـب ــا الـ ـت ــي ح ــرص
شاهين على التكتم بشأنها ولم
يفرج إال عن قليل من المعلومات
الـ ـت ــي ت ـن ــاس ــب صـ ــورتـ ــه ال ـع ــام ــة
ك ـم ـخــرج ش ـه ـيــر .ل ـكــن تـســريـبــات
ال ـط ـف ــول ــة ك ـش ـفــت ع ــن اع ـت ــراف ــات
صادمة وسلوكيات معقدة نتعرف
إليها في الحلقات التالية.

البقية في
الحلقة
المقبلة

يوسف شاهين
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ً
طالل مداح يسجل أول أغنية عاطفية رسميا في إذاعة جدة

ً ً
«وردك يا زارع الورد» تحقق انتشارا كبيرا في أرجاء السعودية

()10 - 2

التلميذ المقرب منهم ومقدم فقرات الحفالت المدرسية كما كان مقرئ
أغنياته ًالمسجلة بعنوان "وردك يا زارع الورد"
قدم الفنان طالل مداح أولى ً
القرآن الكريم؛ ألنه يتمتع بجمال صوت وعذوبة قل نظيرها.
وكانت من تلحينه ،وحققت رواجا كبيرا عقب بثها عبر اإلذاعة السعودية.
في الحلقة السابقة ،رأينا كيف استطاع الطفل النحيل الملتحف بخجله التغلب في هذه الحلقة ،نسلط الضوء على وظيفته في البريد التي آثر االستقالة
على الظروف الصعبة التي عصفت بحياته ،طالل الذي فقد والدته عقب والدته منها بعدما شعر بالضيق من روتين العمل في الصباح ومشقة السهر
ً
ً
للغناء ليال ،فضحى براتب قدره  350رياال في طريق الفن الذي عشقه
بفترة وجيزة ،ثم اختفى والده من حياته ،إضافة إلى انتقاله للعيش في كنف
منذ الصغر ،كما نرصد موقف والديه من هذا القرار الجريء ،ونتطرق إلى
خالته وزوجها الذي منحه اسمه ،الذي اشتهر به؛ ألن والده الحقيقي لم يكن
اآلثار النفسية التي توغلت في وجدانه عقب فقد والديه ،وكثرة التنقل من
على الجنسية السعودية آنذاك ،لم تثقله الهموم أو تثبط عزيمته،
قد حصل ً
سببا ُّ
مكان آلخر ...وفيما يلي تفاصيل أخرى من مشوار الراحل طالل مداح.
لتميزه بين أقرانه ،فلفت انتباه أساتذته في المدرسة حتى أصبح
بل كانت

طالل مداح

الفي الشمري

تلقى دعوات
للمشاركة
في احتفاالت
خاصة
كالزواج
و«الطهور»

الراحل اشتهر
بإجادته
األلوان
الشرقية
والحجازية
والعدنية

عباس غزاوي
طلب منه نقل
إقامته من
الطائف إلى
جدة

قيثارة الشرق
أول مطرب
سعودي
يسجل
أغنياته في
بيروت

استقال من
وظيفته في
البريد ليتفرغ
لموهبته
وهوايته

طالل مداح في إحدى المناسبات
بعدما أتقن طالل مداح العزف
ع ـل ــى آل ـ ــة الـ ـع ــود أصـ ـب ــح يـغـنــي
فـ ــي الـ ـبـ ـي ــت وأم ـ ـ ـ ــام األص ـ ــدق ـ ــاء،
ً
ً
وألن ــه يـمـلــك صــوتــا جـمـيــا كــان
يستحسنه كل من يستمع إليه،
ب ـ ـ ــدأ ط ـ ـ ــال ي ـن ـت ـش ــر ف ـ ــي ال ـح ــي
ا لــذي يسكن فيه ،فانهالت عليه
ال ــدع ــوات إلح ـيــاء ح ـفــات األهــل
واألصدقاء كالزواج و"الطهور"،
وم ــع م ــرور األي ــام أصـبــح أشهر
مـطــرب فــي ه ــذه الـمــديـنــة ،وكــان
ي ـغ ـن ــي ك ـ ــل األلـ ـ ـ ـ ـ ــوان ال ـغ ـن ــائ ـي ــة
الشرقية وا لـحـجــاز يــة والعدنية
لكبار المطربين ،ومنهم محمد
عـ ـب ــدال ــوه ــاب وفـ ــريـ ــد األط ـ ــرش
وأسـ ـمـ ـه ــان وأم ك ـل ـث ــوم وح ـســن
جـ ـ ـ ـ ــاوه وطـ ـ ـ ـ ـ ــارق ع ـب ــدالـ ـح ـكـ ـي ــم
وعبدالله محمد.

العمل والغناء
خـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـم ـ ـلـ ــه فـ ـ ـ ــي ال ـ ـبـ ــريـ ــد
ب ـم ــدي ـن ــة الـ ـط ــائ ــف كـ ـ ــان ي ـش ـعــر
طالل بالضيق من روتين العمل
ال ـ ـيـ ــومـ ــي ،والسـ ـيـ ـم ــا أنـ ـ ــه كـثـيــر
السهر مع أصدقائه ،إضافة إلى
الحفالت الخاصة التي يحييها،
فكان الجمع بين الغناء والعمل
ً
مـصــدرا لمعاناته ،وتحمل ذلك
في بادئ األمر ،لكنه عقب مرور
ً
فترة من الزمن ،ضاق ذرعا ،ولم
ي ـس ـت ـطــع ال ـج ـم ــع ب ـي ــن ه ــواي ـت ــه

المحببة وعمله في البريد ،وفي
أحـ ــد األيـ ـ ــام اج ـت ـمــع م ــع أســرتــه
وأخـ ـب ــره ــم أن ـ ــه ي ــري ــد أن ي ـتــرك
ال ـع ـم ــل ال ـص ـب ــاح ــي ف ــي ال ـبــريــد
ف ـه ــو ال ي ـس ـت ـط ـيــع ال ـج ـم ــع بـيــن
ً
ً
الغناء ليال والعمل صباحا ،وقد
تسبب ذلك له في إرهــاق شديد.
وعقب المناقشة ذ كــر لهم طالل
أنـ ــه س ـي ـتــرك الــوظ ـي ـفــة وي ـت ـفــرغ
لـلـفــن وه ــذا هــو ق ــراره الـنـهــائــي،
وال س ـي ـمــا أن إحـ ـي ــاء ال ـح ـفــات
ب ــدأ ي ــدر عـلـيــه بـعــض ال ـم ــال .لم
يرفض والــداه (خالته وزوجها)
هــذه الرغبة بــل ســانــداه؛ ألنهما
ي ـع ـش ـقــان الـ ـف ــن ويـ ـع ــزف ــان عـلــى
اآلالت الـمــوسـيـقـيــة ،إضــافــة إلــى
ً
أنهما كانا ال يرفضان له طلبا.

مغامرة كبيرة
ل ـ ّـب ــى طـ ــال نـ ـ ــداء ق ـل ـبــه ال ــذي
أخ ــذه بــات ـجــاه ال ـغ ـنــاء ،فـلــم يــود
االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي ال ــوظ ـي ـف ــة ال ـتــي
ً
تــدر عليه الـمــال ،فقد كــان زاهــدا
في المال وهو الذي عاش اليتم
وشظف العيش واأللــم والحزن،
تـ ـتـ ـب ــع ط ـ ـ ـ ــال ن ـ ـ ـ ـ ــداء الـ ـم ــوهـ ـب ــة
الحقيقية التي كانت تدفعه إلى
المضي في طريق الفن .وعلى إثر
هذا القرار ،يخوض غمار مغامرة
كبيرة تبدو محفوفة ،وال سيما
أن ط ــري ــق الـ ـف ــن ف ــي بـ ـل ــده وع ــر

ً
ً
جدا ولم يكن مفروشا بالورود،
ف ــالـ ـع ــادات وال ـت ـقــال ـيــد وأع ـ ــراف
ال ـم ـج ـت ـمــع ك ــان ــت ت ـس ـي ـطــر عـلــى
المشهد آ ن ــذاك ،و مــن يتجه إ لــى
الـفــن سـيـنــالــه نـصـيــب مــن النقد
وال ـق ــذف ،لـكــن ط ــال أدار ظـهــره
ً
لكل هذه األمور متأبطا موهبته
ً
فاتحا ذراعيه إلى الغناء.

أفكار جديدة
ل ــم ي ـ ــدرك طـ ــال أنـ ــه سـيـكــون
ً
مـ ـن ــافـ ـس ــا ل ـل ـم ـط ــرب ـي ــن الـ ـع ــرب
ا لــذ يــن دأب على حفظ أعمالهم،
والس ـي ـمــا أن ال ـم ــراح ــل الـمـقـبـلــة
م ـ ــن ح ـ ـيـ ــاتـ ــه س ـ ـت ـ ـكـ ــون ح ــافـ ـل ــة
بــالـنـجــاح والـتـمـيــز ،ومـضــى في
ً
طريقه باحثا عن أفكار غنائية
ج ــدي ــدة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـك ـل ـمــة
وال ـمــوس ـي ـقــى ،وع ـقــب مــواظـبـتــه
ع ـل ــى أداء األغـ ـنـ ـي ــات ال ـشــرق ـيــة
واألغــانــي المحلية وفـنــون شبه
ال ـج ــزي ــرة ال ـعــرب ـيــة ب ــدأ يكتسب
خبرة ال بأس بها ،وال سيما أنه
اتجه إلى العزف والغناء في سن
مبكرة من حياته.

حزن وشجن
اتشحت نبرة صوته بالحزن
والشجن ،فهو خسر والــديــه في
الـمـهــد ،فانعكس ذلــك األل ــم على

الظروف
الصعبة
التي عاشها
ً
صغيرا
انعكست على
نبرة صوته
الحزينة

صوته ،كما أن الظروف الصعبة
الـتــي عاشها فــي بــواكـيــر حياته
ش ـقــت أخ ــادي ــد م ــن ال ـح ـســرة في
ن ـف ـســه ،إض ــاف ــة إل ــى ال ـت ـن ـقــل من
مـكــان آلخ ــر ،كــل هــذه المعطيات
ً
تــركــت آث ــارا نفسية فــي تكوينه،
وربما كان السبب األكثر إيالما
ل ـ ــه فـ ـق ــد وال ـ ـ ــدت ـ ـ ــه ،إذ عـ ـب ــر عــن
ه ــذا الـفـقــد ف ــي إح ــدى مـقــابــاتــه
الـتـلـفــزيــونـيــة ب ـقــولــه" :إن غـيــاب
وال ــدت ــي الـحـقـيـقـيــة م ــن حـيــاتــي
جعلني أشعر بفقد الحنان ،وكأن
العاطفة التي كنت أحتاج اليها
نـفــدت ،رغــم أن خالتي لــم تقصر
معي يوما لكنه شعور إنساني
يـطـفــو عـلــى مـشــاعــر طـفــل يتيم،
ف ـقــد ك ـنــت أش ـع ــر أن ــي ل ــم أرض ــع
حنان األمومة".
عقب هذه المرحلة أراد طالل
أن ي ـكــون ل ــه أغـنـيــاتــه الـخــاصــة،
ف ـه ــو ي ـب ـحــث ع ــن أعـ ـم ــال تـشـكــل
ً
عالمة فارقة في مسيرته ،رافضا
االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي أداء أغ ـن ـي ــات ــه
ً
لمطربين آ خــر يــن مشرئبا نحو
إيجاد شخصية فنية تميزه عن
غيره ،ولذلك انطلق في مغامرة
أخرى.

بداية الطريق

رحيل والدته
دفعه إلى
الشعور بأنه
لم يرضع
حنان األمومة

بدأ الفنان طالح مداح البحث
ع ــن ك ـل ـم ــات ي ـغ ـن ـي ـهــا ،وحـيـنـمــا
ع ـ ـ ــرف أن ل ـ ـ ــدى ص ـ ـهـ ــره ش ـق ـيــق
زوج ـتــه قـصـيــدة بـعـنــوان "وردك
يــا زارع ال ــورد" أخــذهــا ّ
ولحنها
وغ ـنــاهــا ،ونـجـحــت بـشـكــل كبير
ف ــاق الـتــوقـعــات ،فـكــانــت قصيدة
ع ـبــدالــرح ـمــن خـ ــزام الـسـلـيـمــانــي
فاتحة خير عليه ،والمعروف أن
شقيقة عبدالرحمن هي الزوجة
األولى لطالل ،حيث تزوج الحقا
مــن سـيــدتـيــن مـغــربـيــة ومصرية
وله  5أوالد و 8بنات.

اس ـت ـطــاعــت أغ ـن ـيــة "وردك يا
زارع ال ـ ـ ـ ــورد" ت ـح ـق ـيــق ان ـت ـش ــار
كـبـيــر لـلـفـنــان ط ــال مـ ــداح لـعــدة
أسـبــاب ،فــي مقدمتها أن طريقة
ت ـل ـح ـي ـن ـهــا لـ ــم تـ ـك ــن رائ ـ ـجـ ــة فــي
الـسـعــوديــة حـيــث درج المغنون
وال ـم ـل ـح ـنــون ع ـلــى ت ـقــديــم لـحــن
واح ـ ـ ـ ـ ــد ل ــأغـ ـنـ ـي ــة يـ ـسـ ـي ــر ع ـل ــى
وتـيــرة واح ــدة لألغنية بأكملها
ب ــا تـقـطـيــع أو تـقـسـيــم ،فـجــاء ت
هــذه األغنية على طريقة الغناء
المكبله أي اال غـنـيــة ا لـتــي تكون
على هيئة مقاطع طربية عريضة،
كما أن األغنية جــرى تسجليها
ف ــي اإلذاعـ ـ ــة وأذيـ ـع ــت واع ـت ـبــرت
أغ ـن ـي ــة ص ـب ــاح ـي ــة ،وهـ ــي أغـنـيــة
عــاطـفـيــة ف ـكــان لــه قـصــب السبق
في أن تكون أول أغنية عاطفية
تذاع في السعودية ،حيث كانت
اإلذاعة آنذاك ال تبث إال األغنيات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،كـ ـم ــا أن ال ـم ـس ـت ـمــع
فـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة اع ـ ـتـ ــاد س ـم ــاع
بعض األص ــوات مــن ال ــرواد مثل
طــارق عبدالكريم وحـســن جــاوه
وم ـح ـمــد ع ـلــي وغ ـي ــره ــم ،وع ــرف
كــل ف ـنــان بــأسـلــوبــه ال ـخــاص في
األداء ،لكن طالل بحث عن شكل
مغاير يلفت به االنتباه ويجذب
الـجـمـهــور مــن خ ــال ال ـمــزج بين
األلوان الطربية الشرقية والفنون
ال ـش ـع ـب ـيــة م ــع ال ـم ـح ــاف ـظ ــة عـلــى
اإلرث الـفـنــي ال ـعــريــق ال ـم ـتــداول
فــي السعودية آن ــذاك ،وال سيما
أن ال ـم ـم ـل ـكــة م ـتــرام ـيــة األط ـ ــراف
ومساحتها شاسعة فكان هناك
اللون الحجازي واللون البدوي
واألل ــوان الجنوبية وغيرها من
الفنون الشعبية.

سبب شهرته وانـتـشــاره ،كما أن
تسجيلها في اإلذاعة كان خطوة
مـهـمــة جعلته يــدخــل إل ــى بيوت
ال ـج ـم ـهــور ال ـس ـع ــودي م ــن خــال
صوت المذياع فحقق له هذا األمر
ً
ً
انتشارا كبيرا.
وي ـض ـي ــف ع ــن ه ـ ــذه األغ ـن ـي ــة،
أنها باكورة أعماله التي لحنها
ب ـش ـك ــل رس ـ ـمـ ــي ،وكـ ــانـ ــت سـبــب
شـهــرتــه وبــدايــة مثالية وموفقة
لـمـطــرب ش ــاب" ،ك ـمــا أن ـهــا سبب
في انتقالي من الطائف إلى جدة
حيث سمعني في إحدى الحفالت
الخاصة المراقب العام للبرامج
في اإلذاعــة عباس غــزاوي فطلب
مـ ـن ــي ال ـ ــذه ـ ــاب مـ ـع ــه إلـ ـ ــى جـ ــدة،
وكنت حينها قد تزوجت ،فقررت
االن ـت ـقــال إل ــى ه ـنــاك ألب ــدأ رحـلــة
جديدة".
خــال هــذه الفترة شهد طالل
ً
ً
ً
نشاطا مكثفا ومختلفا ،فلم يقبل
بالغناء في الحفالت الخاصة فقط
بــل كــان هناك طموح يدفعه إلى
المضي قدما في مشواره ،فقد بدأ
يقدم أغنيات خاصة به.
ومن أبرز االغنيات التي قدمها
عقب انتقاله إلى جدة" :سهرانين"
و"أس ـ ـمـ ــر م ــن الـ ـب ــر" و"م ـ ـجـ ــروح"
و"غ ــريـ ـب ــة ت ـش ــك فـ ــي اخ ــاص ــي"
و"طــال الجفا" و"يا قمر تسلملي
عـيـنــك" وغ ـيــرهــا ،وع ـقــب اإلقــامــة
في جدة سجل طالل أغنية "وردك
يــا زارع الـ ــورد" ،ثــم ب ــدأ تسجيل
أغنياته عــن طريق األسطوانات
ف ــي بـ ـي ــروت ل ـي ـكــون أول مـطــرب
س ـ ـعـ ــودي ي ـس ـج ــل أغ ـن ـي ــات ــه فــي
بيروت.

سبب االنتشار
وكــان الــراحــل يقول عن أغنية
"وردك ي ـ ــا زارع ا ل ـ ـ ـ ـ ــورد" إ ن ـه ــا

«وردك يا زارع الورد»
تـعـتـبــر وردك ي ــا زارع ال ـ ــورد األغـنـيــة
ً
األولى التي شدا بها طالل مداح رسميا،
وهذه كلماتها:
وردك يا زارع الورد
وردك يا زارع الورد فتح ومال ع العود
كلك ربيـع الورد منك الجمال موعود
وردك يا زارع الورد

مداح في شبابه

وردك جميل محاله فتح على غصنه
لما الندى حياه نور وبان حسنه
ومال يمين وشمال ..وردك يا زارع الورد
جميل وماله مثال ..وردك يا زارع الورد
وردك يا زارع الورد

وردك يميل ويقول مين في الجمال قـدي
دي سلوة المشغول في عيني وفي خدي
بيفرح المشتاق ..وردك يا زارع الورد
وهدية للعشاق ..وردك يا زارع الورد
وردك يا زارع الورد
صبح صباح الخير من غير ما يتكلم
ولما غنى الطير ضحك لنا وسلم
بيطمن الحيران ..وردك يا زارع الورد
على الجمال سلطان ..وردك يا زارع الورد
وردك يا زارع الورد

 ...ويغني في إحدى حفالته

«صوت األرض» يوقع عمر كدرس في مأزق

عمر كدرس وطالل مداح

اشتهر الفنان طالل مداح بالطيبة وحب الفكاهة،
وي ــروى أن ــه فــي إح ــدى الـحـفــات الـغـنــائـيــة فــي بــدايــة
الستينيات بالسعودية حيث كــان معه زميله عمر
كــدرس ضمن الفرقة الموسيقية ،وقــد اتفقا على أال
يـعــزف عـمــر ك ــدرس عـلــى آل ــة ال ـعــود ،ويـتــولــى الـعــزف
على آلة «الكمنجة» ،لكن عقب االستراحة كانت األمور
تسير نحو خــرق هــذا االت ـفــاق والتنصل مـنــه ،حيث
طلب الجمهور من الفنان كدرس الغناء وكان الحضور
يصرخ «هيا يا بوسراج سمعنا» ،وأمام هذه المطالبات
لم يجد كدرس مفرا من الغناء تنفيذا لرغبة الجمهور،
وتقدم تاركا مكانه بين اعضاء الفرقة وامتشق العود
وطــال ينظر إليه ثم جلس بجوار طــال وبــدأ يغني
«يا سارية خبريني» وأسبقها بمجس حجازي ألهب
ً
به مشاعر الحضور الذي تعالت صيحاته استحسانا
لهذا الغناء ..لكن طالل أراد أن يوقع عمر في فخ حينما
اقترح عليه أن يؤدي أغنية أخرى للجمهور المتعطش
لسماع صوته ،وأشــار عليه بــأداء أغنية «هــان الــود»
للفنان محمد عبدالوهاب ،وهنا استغرب عمر االقتراح

لكن أ م ــام صيحات الجمهور المطالبة باالستمرار
بدأ ينفذ ما طلبه منه طالل ،وعقب أداء المقطع األول
استغرب الحضور مما يغنيه عمر الذي رأى عدم قبول
الجمهور لهذه األغنية ،فاضطر إلى التوقف عن الغناء
والعودة إلى مكانه بين أعضاء الفرقة.
وع ــن ه ــذا ال ـم ــوق ــف ،ك ــان يـ ــروي ط ــال أن «ك ــدرس
صوته من النوع السوبرانو ،وال أستطيع مجاراته،
كما أن الجمهور في تلك الفترة كان يحب هذا النوع
من الغناء ،ألنــه يريد التفاعل والتعبير عن سعادته
بترديد المفردات».
ويضيف ط ــال« :أذك ــر أنــه فــي الحفل آن ــذاك طالب
الجمهور عمر بالغناء ،والحقيقة تقال انه أخذ الجو؛
وألنني فكرت ماذا سأفعل السترجاع تفاعل الجمهور
معي ،اقترحت عليه أداء أغنية (هــان الــود) وهــي من
الغناء الصعب وتحتاج إلى قدرات صوتية كبيرة ،لكن
الجمهور حينها لم يكن يريد سماع هذه النوعية من
ً
أغنيات القرار ،فكان هذا الموقف طريفا جدا ،وأثناء
أداء كدرس المقطع األول من األغنية أدرك أنه وقع في

الفخ ،وهمس لي (عملتها ّ
فيا ...قالولي هان الود عليه)
فأجبته بأن الجمهور منسجم معك استمر في الغناء...
لكنه اكتفى بما قدمه وحينها أخــذت الـعــود ،وأديــت
أغنية من اللون الــذي يحبه الجمهور ،وعقب الحفل
وبعد أن حملنا آالتنا وركبنا السيارة جلس بجواري
وقال لي :هان الود عليه أليس كذلك ،فقلت له :ألم نتفق
أال تمسك العود وتغني في حفالتي».
يذكر أن المجس هو فن الموال في الحجاز وتهامة،
وازده ــر هــذا الـنــوع مــن الـفـنــون فــي المدينة المنورة
والطائف ومكة المكرمة وجدة ،وهو لون تراثي عريق،
ويغني من بيتين أو أربعة أبيات أو سبعة من عيون
الشعر العربي .وكان يعرف من يؤدي هذا اللون التراثي
بالجلسة ،وهو يبدو وكأنه ضرب من ضروب الموال
العربي الذي اشتهر في كل األقطار العربية ،ويكتسب
المجس بديعيته من صعوبة األداء فهو يبدأ من مقام
معين ثم ينتقل إلى آخر يعود إلى المقام نفسه.

تسالي
م ــن  6أحـ ــرف و ه ــي اسـ ــم شــركــة إلـكـتــرونـيــات
عالمية.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى 9
مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء المربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من 1
الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط
أفقي وعمودي.

الحلول

2
3
4

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :سمعتك المهنية المميزة تتيح لك ً
فرصا
كثيرة فاعرف اإلفادة منها.
ً
عاطفيا :تتباهى كالطاووس أمام الحبيب لكنه
يعرف أالعيبك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :أوضـ ــاعـ ــك ال ـم ــال ـي ــة ف ــي ت ـحـ ّـســن
وينعكس ذلك على حياتك العائلية.
رقم الحظ7.:

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ّ
ويهدد مشاريعك
مهنياً :برجك يــراوح مكانه
ّ
فكن فطنا في تصرفك.
ً
عاطفيا  :متطلبات الحبيب كثيرة وال تستطيع
ً
تلبيتها جميعا.
ً
ً
ً
متكتما وصــابــرا وحافظ على
اجتماعيا :كن
انطباعاتك بدون أي انفعال.
رقم الحظ1.:

sudoku

القوس

5

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

انتصر فيها المسلمون على
الروم (م).
 -8أ ض ــاء – عاصمة إفريقيا
الوسطى (م).

 -9ص ـيــت (م ـب ـع ـث ــرة) – بــذل
قصارى الجهد.
 -١٠أسف – نغمة موسيقية.

فيليبس

 -4تحت السالح (مبعثرة).
 -5برز (م) – ذهبوا وولوا (م).
 -6نغمة موسيقية.
 -7ثـ ـلـ ـث ــا ( نـ ـ ـل ـ ــف) – م ـع ــر ك ــة
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 -1من عمالقة الدراما الكويتية
(م).
 -2ع ـ ـ ــا صـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــراق –
متشابهان.
 -3تخيلوا (م) – اطمئنان.

ً
مهنيا :يدفعك برجك إلى تعزيز مكانتك المالية
لتصبح قويا في األسواق.
ً
عاطفيا :يهتف قلب الحبيب لك لكنك مشغول
بأمور أخرى.
ً
اجتماعيا :تلتقي وجوها جديدة كما تعاود
اللقاء بمعارف قدامى.
رقم الحظ2.:

4

3
7
6
9
2
4
1
8
5

ً
عموديا:

5 8
7

5
9
8
7
1
6
2
3
4

 -1شاعر كويتي راحل لقب بـ
«الشاعر الصريح».
 ( -2دوحة  ).....مسرحية آلمل
العوضي.
 -3حــوا ئــط – لالستفهام عن
المكان.
 -4حلية المعصم (م) – نشاط
ذهني.
 -5المحارة (م) – والدة.
 -6مكتشف اآللة البخارية (م).
 -7للتعريف – طليق – محل
تجاري (م).
 -8السمينة.
 -9معدات (مبعثرة) – تجدها
في (األمل).
 ( -١٠ال ).....البشر (م) – اآلزلي.

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

3

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

7

1

1

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :تعمل مع زبائن وجهات واسعة وتلقى
ّ
منهم كل احترام وتقدير.
ً
عاطفيا :تمارس جاذبية منقطعة النظير مما
ً
يجعل الحبيب يغار عليك كثيرا.
ً
اجتماعيا :التمارين الرياضية تساعدك على
تخفيف وزنك فال تهملها.
رقم الحظ3.:

3

9
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الحمل

4
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منتجات
رعاية
حضور
فندق
صياغة

6

7

7
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هولندا
موظف
لمحة
تاريخ
مبيع
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كلمة السر:

فلك

2
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4
8
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9
7

٢٢

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4111الثالثاء  7مايو 2019م  2 /رمضان 1440هـ

ً
مهنيا :تكثر األعمال والمسؤوليات وتقع تحت
ضغوطات مهنية كبيرة.
ً
عــاطـفـيــا :ي ـطــرأ تــداخــل بـيــن حـيــاتــك المهنية
ً
وحياتك العاطفية فضع حدا لألمر.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ابـتـعــد عــن االح ـت ـكــاكــات ال ـتــي قد
تحصل مع بعض معارفك.
رقم الحظ10.:

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :أجواء مهنية جديدة وتغييرات تحتاج
إلى الهدوء وضبط االنفعال.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـش ــرق ح ـيــات ًــك الـشـخـصـيــة بـبــريــق
عاطفي لم يحصل سابقا.
ً
ً
اجتماعيا ً :يحمل إليك هذا اليوم أخبارا مفرحة
ً
وبلبلة أيضا في أفكارك.
رقم الحظ15.:

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :ال تتنازل عــن طــرق األب ــواب لمعرفة أمر
ّ
يتعلق بمستقبل مهنتك.
ً
عاطفيا :تحاول إثارة غيرة شريك العمر بااللتفات
إلى شخص آخر.
ً
اجتماعيا :مهما تكن الظروف واألوضــاع فأنت
ً
دائما النجم في محيطك.
رقم الحظ11.:

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
ً
مهنيا :تالقي دعما جيدا وفرصة سانحة لتعزيز
عائداتك وكسب األرباح.
ً
عاطفيا  :يتنافس عليك المعجبون من الجنس
ّ
اآلخر وأنت تتعمد الالمباالة.
ّ
ً
اجتماعيا :تبارك األفالك لك كل تنقالتك أو رحالتك
االستجمامية.
رقم الحظ18.:

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :أمامك بعض المصاعب لتحقيق إنجاز
ما لكنك ستجتازها.
ً
عــاط ـف ـيــا :شـخــص واحـ ــد يـشـغــل بــالــك وت ـحــاول
إرضاءه بالهدايا.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ي ـحـ ّـبــك جـمـيــع أف ـ ــراد ال ـعــائ ـلــة ألنــك
تغمرهم باالطمئنان والثقة.
رقم الحظ14.:

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :يحذرك الفلك من بعض المشاكل المهنية
ومواجهة المسؤولين.
ً
ً
عاطفيا :أحيانا تحتار في نفسك كيف يجب أن
تعامل الحبيب.
ً
اجتماعيا :قبل أن تـ ّ
ـوجــه االنـتـقــادات إلــى غيرك
راقب تصرفاتك.
رقم الحظ9.:

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا  :تشعر بــا نــد فــاع شديد نحو المزيد من
اإلنجازات والتحدي.
ً
عاطفيا :يثير الفلك غضبك ألدنى مشكلة ويصاب
الحبيب بنتائجه.
ً
اجتماعيا :ما يحطمه لسانك ال ينفعه اعتذارك
فانتبه إلى ما تقول.
رقم الحظ4.:

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مـهـنـيــا :فـتــرة مليئة بــالـمـسـتـجــدات وبعمليات
التأجيل والعرقلة.
ً
عاطفيا :تتحالف الكواكب إلسعادك بحبيب فهل
أنت على استعداد؟
ً
ً
اجتماعيا  :ال تكن محبطا فــي معنوياتك فهي
ّ
وتمر.
فترة شؤم
رقم الحظ5.:

٢٤

توابل ةديرجلا

مجتمع
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شهر الخير والعطاء
في
للحياة»
«أمل
يطلق
«»KIB
ً
ً

ناجيا :الحملة استكمال لنهج السنوات الماضية وستتضمن برنامجا شامال من األنشطة والفعاليات

قرقيعان  KIBبطريقة مميزة

قال المدير العام للخدمات
المصرفية لألفراد في بنك
الكويت الدولي عثمان ًتوفيقي
إن « »KIBيحرص دائما
والمبادئ التي
على نشر ً
القيم ً
تترك تأثيرا إيجابيا على أفراد
المحلي ،باعتباره
المجتمع ً
ً
مصرفا وطنيا.

أعلن بنك الكويت الدولي
« »KIBبدء فعاليات حملته
الرمضانية هذا العام تحت
شعار «أمل للحياة» ،والتي
دشنها بالتزامن مع إطالق
إعــانــه التلفزيوني للشهر
الفضيل بعنوان «انشر أمل»،
وذل ـ ــك ف ــي إط ـ ــار بــرنــامـجــه
المجتمعي الهادف للتأثير
اإلي ـج ــاب ــي ع ـلــى الـمـجـتـمــع
الكويتي وكافة أفراده.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـبـ ـن ــك ف ـ ــي ب ـي ــان
ً
صحافي أمس ،إنه قام أيضا
ب ـ ـتـ ــوزيـ ــع إمـ ـس ــاكـ ـي ــة شـهــر
رم ـ ـضـ ــان الـ ـمـ ـب ــارك ك ـهــديــة
لعمالئه في مقره الرئيسي
ومختلف فروعه المنتشرة
ً
في كل أنحاء البالد ،حرصا
منه على تذكيرهم بأوقات
اإلمساك واإلفطار إلى جانب
مواقيت الصالة الصحيحة
طوال الشهر الفضيل.
م ــن جــان ـبــه ،هـنــأ الـمــديــر
العام للخدمات المصرفية
ل ــأف ــراد ف ــي ال ـب ـنــك عـثـمــان
توفيقي جميع عمالء البنك
وموظفيه وأفــراد المجتمع

الـكــويـتــي بـمـنــاسـبــة حـلــول
شهر رمضان المبارك.
وق ــال تــوفـيـقــي إن «»KIB
ً
ي ـح ــرص دائ ـ ـمـ ــا ع ـلــى نشر
ال ـ ـق ـ ـيـ ــم وال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادئ الـ ـت ــي
ً
ً
تترك تأثيرا إيجابيا على
أفـ ـ ــراد الـمـجـتـمــع الـمـحـلــي،
ً
ً
باعتباره مصرفا وطنيا ال
يـسـعــى لـتـقــديــم المنتجات
وال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة
اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـطـ ــورة
ً
ف ـح ـســب ،ب ــل ي ـه ــدف أي ـضــا
إلى تعزيز دوره المجتمعي
واإلنـ ـس ــان ــي ال ـم ـع ـط ــاء مــن
خ ــال خــدمــة كــافــة شــرائــح
ً
المجتمع والتأثير إيجابيا
عليهم.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ح ـ ـم ـ ـلـ ــة
الـ ـبـ ـن ــك ال ــرمـ ـض ــانـ ـي ــة ل ـه ــذا
الـعــام تتبنى مفهوم األمــل
وأهميته الخاصة في حياة
ً
الناس ســواء كانوا صغارا
ً
ً
أو كبارا ،مؤكدا أن اإلعالن
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي ل ـل ـب ـنــك ل ـهــذا
ال ـع ــام الـ ــذي يـحـمــل ع ـنــوان
«ان ـش ــر أمـ ــل» ،ج ــاء ليعكس
ل ـنــا أن األم ـ ــل ه ــو ال ـش ـعــاع

نواف ناجيا

الذي يلوح لإلنسان فيضيء
ال ـطــريــق أم ــام ــه ،ويتضمن
اإلعالن العديد من المواقف
التي يمر بها عدة أشخاص
تــرب ـط ـهــم م ـش ــاع ــر الـ ـم ــودة
والمحبة مما ينشر األمل
فيما بيننا.
من جانبه ،أفاد مدير
أول وح ـ ـ ــدة االت ـ ـصـ ــال

اإلعالن
التلفزيوني
للبنك هذا
العام يعكس
لنا أن األمل هو
الشعاع الذي
يلوح لإلنسان
فيضيء
الطريق أمامه

توفيقي

البنك يواصل دعمه
لألنشطة الشبابية
والرياضية

زيارات لألطفال بالمستشفيات

إعالن  KIBالتلفزيوني «انشر أمل»

توزيع وجبات إفطار الصائم

عثمان توفيقي

المؤسسي في البنك ،نواف
ن ــاج ـي ــا ب ـ ــأن ح ـم ـل ــة «»KIB
الرمضانية هذا العام تأتي
ً
اسـتـكـمــاال لـنـهــج الـسـنــوات
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة ،حـ ـ ـي ـ ــث م ــن
الـ ـمـ ـق ــرر أن تـتـضـمــن
حملة #أمل_للحياة
ً
ً
ب ــرن ــام ـج ــا ش ــام ــا
ً
وم ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــا م ــن

األنشطة والفعاليات الدينية
واالجـتـمــاعـيــة والــريــاضـيــة
ال ـ ـتـ ــي ت ـج ـس ــد دور ال ـب ـنــك
كمؤسسة اقتصادية وطنية
ملتزمة بواجبها االجتماعي
واإلنساني تجاه المجتمع
الذي تنتمي إليه في أجواء
مفعمة باألمل والمحبة.
وذكـ ـ ــر ن ــاج ـي ــا أن إع ــان
ً
«ان ـشــر أم ــل» يعتبر داف ـعــا
ل ـج ـم ـيــع أفـ ـ ـ ــراد ال ـم ـج ـت ـمــع
لـلـتـحـلــي ب ـع ــدة أخــاق ـيــات
أسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـن ـ ـجـ ــاح ف ــي
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــاة ،مـ ـنـ ـه ــا الـ ـصـ ـب ــر
واإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاؤل
وال ـت ـســامــح والـ ـم ــودة ،إلــى
جــانــب اإليـ ـم ــان ب ــأن األم ــل
والــدعــم العاطفي يعتبران
ع ـ ـ ــاج لـ ـلـ ـم ــرض ــى ي ـخ ـفــف
آالمـ ـ ـه ـ ــم وي ـ ـسـ ــاعـ ــدهـ ــم فــي
االستجابة للعالج.
وأكـ ـ ــد أن ف ــوائ ــد األمـ ـ ــل ال
تقتصر على مجال الصحة
ف ـ ـقـ ــط ،ب ـ ــل أن ـ ـ ــه ق ـ ـ ــوة دافـ ـع ــة
لـ ـلـ ـعـ ـم ــل ،ك ـ ـمـ ــا أنـ ـ ـ ــه مـ ـص ــدر
للسعادة والسكينة والتفاؤل
ً
بأن القادم دائما يحمل معه

الخير ،مما يدفعنا للمزيد
من الخير والعطاء.
وي ـ ـ ـت ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــز ال ـ ـ ـبـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج
الرمضاني الذي أعده «»KIB
ل ـمــواك ـبــة ال ـش ـهــر الـفـضـيــل
لهذا الـعــام بكثرة األنشطة
والـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات الـ ـخـ ـي ــري ــة
واإلنـســانـيــة الـمــوجـهــة لكل
ع ـ ـمـ ــائـ ــه ومـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــه إلـ ــى
ج ـ ــان ـ ــب مـ ـخـ ـتـ ـل ــف شـ ــرائـ ــح
المجتمع األخ ــرى ،بما في
ذل ــك الـمـســاهـمــات وأنشطة
ال ـ ـ ــرع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة والـ ـمـ ـتـ ـمـ ـثـ ـل ــة
ف ــي ت ـقــديــم ال ــدع ــم ال ـم ــادي
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوي لـ ـمـ ـخـ ـتـ ـل ــف
ال ـم ــؤس ـس ــات والـ ـمـ ـب ــادرات
الخيرية ،إلى جانب تنظيم
س ـ ـل ـ ـس ـ ـلـ ــة مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــارات
الـ ـمـ ـي ــدانـ ـي ــة ل ـ ـ ـ ــدور رع ــاي ــة
المسنين واأليـتــام إلضفاء
الـ ـبـ ـهـ ـج ــة وال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرور إلـ ــى
قلوبهم.
هذا باإلضافة إلى توزيع
وجبات اإلفطار الرمضانية
ط ـ ـي ـ ـلـ ــة الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــر الـ ـفـ ـضـ ـي ــل
وتــوزيــع الـمــاء والمرطبات
ع ـل ــى ال ـم ـص ـل ـي ــن .ك ـم ــا ق ــام
« »KIBبـ ـ ــإ طـ ـ ــاق مـ ـ ـب ـ ــادرة
«الـمــاچـلــة» الــرمـضــانـيــة في
مطلع الشهر الفضيل ،التي
تـتـضـمــن ت ــوزي ــع صـنــاديــق
المؤونة الغذائية لمساعدة
األ س ــر المتعففة بمشاركة
وإش ـ ـ ـ ـ ـ ــراف الـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــرات مــن
ال ـم ـت ـطــوع ـيــن م ــن مــوظـفــي
ال ـب ـنــك ،إض ــاف ــة إل ــى تــوزيــع
قـ ـس ــائ ــم شـ ــرائ ـ ـيـ ــة ل ـك ـس ــوة
العيد داخل الكويت بهدف
م ـش ــارك ــة ف ــرح ــة ال ـع ـيــد مع
الجميع.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ــل ال ـ ـب ـ ـنـ ــك
دع ـمــه لــأنـشـطــة الشبابية
والرياضية ،إذ من المقرر أن
يشارك بالعديد من البرامج
واألنـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة ال ـ ــري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة
ا ل ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــو يـ ـ ــة ،م ـ ـ ـثـ ـ ــل دورة
المرحوم جاسم الشرهان،
ودورة ا لـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــان ،ودورة
الـمــرحــوم عـبــدالـلــه مـشــاري
الروضان الرمضانية لكرة
ق ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ال ـم ـغ ـل ـق ــة،
إضــافــة إل ــى إطــاقــه دورت ــه
ال ــرمـ ـض ــانـ ـي ــة ل ـ ـكـ ــرة الـ ـق ــدم
الداخلية للموظفين.

توابل ةديرجلا

مسك وعنبر
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زهرة الخرجي« :مذكرات بحار» إضافة حقيقية لرصيدي
تجسد شخصية محامية معدومة الضمير في «العاصفة»

٢٥

خبريات
باب زجاجي ينهي حياة
منسق األسطوانات نيت

محمد جمعة

تحدثت الفنانة زهرة الخرجي
عن حضورها الدرامي
في مسلسل «العاصفة»،
وتجربتها المسرحية األخيرة
«مذكرات بحار».

الخرجي في «مذكرات بحار»

تشارك في مسرحية
«ون او ون» خالل
العيد

شـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــت الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ـ ــة زهـ ـ ـ ــرة
ال ـ ـخـ ــرجـ ــي فـ ـ ــي خـ ـ ـت ـ ــام م ــوس ــم
م ــرك ــز ج ــاب ــر ال ـث ـق ــاف ــي بــرائ ـعــة
"م ـ ــذك ـ ــرات ب ـ ـحـ ــار" ،الـ ـت ــي أعـ ــاد
المركز إنتاجها ،بعد  40عاما
ع ـلــى مـلـحـمــة ال ـش ــاع ــر ال ــراح ــل
م ـح ـم ــد الـ ـف ــاي ــز وال ـم ــوس ـي ـق ــار
غنام الــديـكــان ،وبــرؤيــة درامية
مختلفة صاغها الروائي سعود
ال ـس ـن ـع ــوس ــي ،م ـس ـت ـل ـه ـمــة مــن
ق ـصــص وشـ ـخ ــوص ال ـمــاضــي،
ومـ ــزودة بـنـصــوص مــن دي ــوان
"مذكرات بحار" للشاعر محمد
الـفــايــز ،فيما تـصــدى لــإخــراج
تاما ماثيسون ،وقاد أوركسترا
مركز جابر محمد باقر.
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث ـ ـ ــت ف ــي
ت ـص ــري ـح ــات ل ـ ــ"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" عــن
تجربتها ،وعرجت إلى محاور
أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،الس ـ ـي ـ ـمـ ــا حـ ـض ــوره ــا
ال ــدرام ــي خ ــال شـهــر رم ـضــان،
وعملها المسرحي لعيد الفطر.
بـ ــدايـ ــة ،ق ــال ــت ال ـخ ــرج ــي عــن
مـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــي ال ـم ـس ــرح ـي ــة
ال ـغ ـن ــائ ـي ـ ُـة (مـ ـ ــذكـ ـ ــرات ب ـ ـحـ ــار):
"عـ ـن ــدم ــا ق ـ ـ ــدم األوبـ ـ ــريـ ـ ــت قـبــل

 ...ومع حياة الفهد في فيلم «نجد»
 40عـ ــامـ ــا كـ ـ ــان ي ـق ـت ـص ــر عـلــى
اللوحات الغنائية ،ومن الرائع
أن أشــارك في إعــادة إحياء هذا
الـعـمــل ال ـتــراثــي االسـتـعــراضــي
الغنائي بحلته الدرامية ،التي
ص ــاغ أحــداث ـهــا الـكــاتــب سعود
السنعوسي".
وتــابـعــت" :لـعــل مــا مـ َّـيــز هــذه
الـتـجــربــة أي ـضــا ،أنـنــي الممثلة
ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي تـ ــواجـ ــدت فــي
ال ـع ـم ــل إل ـ ــى ج ــان ــب م ـج ـمــوعــة
مـمـيــزة مــن المطربين الشباب
ال ــذي ــن شـ ــاركـ ــوا ف ــي الـتـمـثـيــل،
وج ـ ـسـ ــدت ش ـخ ـص ـي ــة م ــوض ــي
ال ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــدي ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوحـ ــاة مــن
التاريخ الكويتي".

إضافة حقيقية
واعتبرت زهــرة أن "مــذكــرات
بـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــار" إض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــة حـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة
ل ــرص ـي ــده ــا ،كــون ـهــا أط ـل ــت من
خالل العمل بشكل جديد ،حيث
ذهبت إلى منطقة التراث للمرة
األول ـ ــى ف ــي مـ ـش ــواره ــا ال ـف ـنــي،
وأشادت في الوقت ذاته بتبني

ً
الدغيشم يلتقي الجمهور إذاعيا
عبر مزاجي إف إم في رمضان
كعادته الدائمة منذ عمله
في اإلعالم ،وتحديدا اإلذاعة،
قرر اإلعالمي محمد الدغيشم
أن يعمل بصمت دون إحداث
أي ضجيج ،وهو يقول" :أفضل
العمل وفق قاعدة (اجعل عملك
يتحدث عنك وال تتحدث عن
عملك)".
وف ـ ــي مـ ـف ــاج ــأة رم ـضــان ـيــة
جديدة إذاعية يقوم الدغيشم
بإعداد وتقديم فكرة برنامج
م ـس ــاب ـق ــات إذاع ـ ـ ــي ب ــاإلذاع ــة
ال ـخــاصــة ال ـجــديــدة ف ــي دول ــة
قطر  -مزاجي إف إم ،94.6FM -
التي تبث مــن استديوهاتها
الواقعة في كاتارا.
يذكر أن مزاجي اف ام إذاعة
ح ــدي ـث ــة االن ـ ـشـ ــاء ق ـب ــل اش ـهــر
ق ـل ـي ـل ــة ،واسـ ـتـ ـط ــاع ــت ج ــذب
مستمعي قطر بسرعة ،كفكرة
جديدة إلذاعــة خاصة قطرية
تتميز بنهج جديد من حيث
اخ ـت ـي ــار األغـ ــانـ ــي ال ـشـبــابـيــة
الـ ـج ــدي ــدة وال ـح ـص ــري ــة ال ـتــي
تبثها يوميا عبر األثير.

فريق أجنبي
وقــالــت الـخــرجــي إنـهــا بــدأت
البروفات منذ شهرين ،و"الفريق
ال ـف ـن ــي م ـع ـظ ـمــه م ــن األج ــان ــب،
وتعرفوا علينا من خالل محرك
الـبـحــث الـعــالـمــي (غ ــوغ ــل) ،لكن
المعلومات التي كانت موجودة
ليست كافية ،شاهدوا أعمالي
أي ـض ــا ،ل ـكــن ال ـل ـقــاء ع ـلــى أرض

وفـ ـ ــي م ـس ـل ـســل " 7أبـ ـ ـ ــواب"،
ش ـ ــارك ـ ــت الـ ـخ ــرج ــي ف ـ ــي ث ــاث
سهرات ،لتقدم مجموعة مختلفة
م ـ ــن األدوار .ا لـ ـعـ ـم ــل ت ــأ ل ـي ــف
عبدالمحسن الروضان ،وإخراج
س ـ ـل ـ ـطـ ــان خـ ـ ـ ـس ـ ـ ــروه ،وي ـش ـه ــد
مـ ـش ــارك ــة ح ـش ــد مـ ــن ال ـن ـج ــوم،
منهم :سعد الفرج ،هيفاء عادل
وجمال الردهان.
وذكرت أن عالقتها مع مواقع
التواصل االجتماعي سطحية
إلــى أبـعــد ال ـحــدود ،وال تتعدى
التعرف على مشاركة الجمهور

إهداءات وظهور متزامن على شارات «رمضان»

الخاصة أو الحكومية ،حيث
سـ ـب ــق أن ق ـ ـ ــدم ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ال ـبــرامــج الـمـتـنــوعــة الـقــوالــب،
ما بين الحواري والمسابقات،
وتلك التي تسلط الضوء على
ال ـم ــوروث الـغـنــائــي فــي حقب
ز مـنـيــة مختلفة ،و هــو يتميز
بثقافة فنية واسعة.

ً
شهدت شارات الدراما الرمضانية عددا
من المفاجآت ،التي ارتبطت بالتصنيف
العمري المفاجئ لبعض األعمال لتكون
 ،+16وباإلهداءات وطريقة كتابة االسماء
عليها ،وهو ما حدث في اكثر من عمل.
أبرز هذه المفاجآت هو وضع مسلسل
"ح ــدوت ــة م ــرة" ل ـغــادة عـبــد ال ـ ــرازق ،+16
وه ـ ــو ال ـت ـص ـن ـيــف الـ ـعـ ـم ــري االع ـ ـلـ ــى فــي
ً
الدراما ،نظرا لكونه يناقش مسألة بيع
االطـفــال وعــدة قضايا شائكة ،فــي حين
قامت مخرجة المسلسل ياسمين احمد

كــا مــل بتوجيه تحية على ش ــارة العمل
لوالدتها الراحلة ،التي كانت تتمنى أن
تراها مخرجة.
فيما شهدت شارة مسلسل "حكايتي"
وض ــع ع ـب ــارة "ض ـي ـفــة شـ ــرف" ق ـبــل اســم
الفنانة وفاء عامر ،التي تشارك في بطولة
ً
العمل ،وذلــك تجنبا لوضع اسمها بعد
اسم بطلة العمل ياسمين صبري ،التي
تـخــوض مــن خ ــال المسلسل تجربتها
األولــى في البطولة التلفزيونية ،بينما
وض ــع اس ــم الـفـنــانــة صــابــريــن بـعــد اســم

«اليتيمة» يعالج حالة إنسانية في المجتمعات العربية

إخراج فيصل بني المرجة وتأليف زينب المنجد وشارك فيه نخبة من الفنانين
بعد غـيــاب عــاد الـمـخــرج السينمائي فيصل
بني المرجة من أميركا ،وأنهى تصوير فيلمه
السينمائي القصير بعنوان "اليتيمة" بالقاهرة،
مع نخبة من الفنانين المصريين والسوريين،
ّ
المنجد ،والرعاية لمؤسسة
للسينارست زينب
رحمة بال حدود.
ويـعــالــج الـفـيـلــم حــالــة إنـســانـيــة مـنـتـشــرة في
المجتمعات على اختالفها ،ويحكي حالة إنسانية
لطالبة يتيمة األبوين تعيش في بيتها المتواضع
مع جدتها التي ترعاها ،ويحكي معاناة اليتيمة
بسبب زميالتها الالتي يسئن إليها في المدرسة.
والحـظــت مـ ّ
ـدرسـتـهــا ســوء معاملة زميالتها
لـهــا فـقــامــت ب ــدوره ــا بــاالهـتـمــام ب ـهــا ،والحـظــت
اجتهادها وتفوقها في دراستها ،وبقيت بجانبها
إلى أن أوصلتها لبر األمان ،في المقابل وبعدما
تخرجت اليتيمة وأصبحت دكتورة بقيت على
عــاقـتـهــا الـطـيـبــة بــأس ـتــاذت ـهــا ،وال ـت ــي بــدورهــا
أصبحت مديرة المنطقة التعليمية ،وكأن القدر
كافأها على إنسانيتها.
و يـهــدف الفيلم إ لــى لفت انتباه المجتمع
لـضــرورة االهـتـمــام باليتيم وحـســن رعايته،
وه ــذا فــي أصــل كــل األديـ ــان ،وأن عمل الخير
س ـي ـعــود ع ـلــى صــاح ـبــه بــال ـخ ـيــر ،وبــال ـتــالــي

 3سهرات

من مسلسل «حكايتي»

محمد الدغيشم
وسـ ـيـ ـك ــون ال ــدغ ـي ـش ــم أول
ً
إعالمي كويتي يقدم برنامجا
فـ ــي اول بـ ــث ل ـب ــرن ــام ــج عـلــى
ال ـهــواء ،ب ــأول دورة برامجية
فــي رم ـضــان لمحطة مــزاجــي
فــي قطر ط ــوال شهر رمضان
المبارك ،وسيقيم في الدوحة.
ول ـلــدغ ـي ـشــم ت ـج ــرب ــة ثــريــة
في اإلذاعــات الكويتية ،سواء

مركز جابر الثقافي إلحياء هذا
العمل ،وتقديمه بصيغة عالمية.
وأضافت" :للمرة األولى أقف
على مسرح مركز جابر وأرتدي
ث ــوب الـ ـت ــراث م ـنــذ بـ ــدأت أول ــى
خ ـطــواتــي ف ــي ال ـســاحــة الـفـنـيــة
قبل  30عــامــا ،لتكلل (مــذكــرات
ب ـح ــار) مـسـيــرتــي الـفـنـيــة ب ــدور
ت ــراث ــي ،كـ ــان ت ـحــديــا مـخـتـلـفــا،
وسعيدة به جدا ،حيث أعادني
العمل إلى أجواء الزمن الجميل،
لنقدم لألجيال الجديدة معاناة
األجـ ـ ــداد الـحـقـيـقـيــة ،وسعيهم
الدؤوب للرزق ،والصعاب التي
واجهتهم في رحالتهم بالبحر".

الواقع يختلف ،والتجربة خير
برهان ،لتعكس إمكانات الفنان
الحقيقية".
وتـطــل زه ــرة عـلــى الجمهور
خـ ــال ش ـه ــر رمـ ـض ــان ال ـج ــاري
ف ــي م ـس ـل ـســل "الـ ـع ــاصـ ـف ــة" ،مــع
الـ ـفـ ـن ــان ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـم ـس ـلــم،
وي ـح ـم ــل ال ـع ـم ــل ف ـك ــرة ج ــدي ــدة
على صعيد ا لــدرا مــا الكويتية
والخليجية ،وتدور أحداثه في
إطار بوليسي تشويقي ،ويشهد
م ـشــاركــة ال ـعــديــد م ــن ال ـن ـجــوم،
منهم :المسلم وإبراهيم الصالل
ومشاري البالم وعبدالله بهمن،
إضافة إلى آخرين.
وبينت الخرجي أنها تجسد
ف ـ ـ ــي "ال ـ ـ ـعـ ـ ــاص ـ ـ ـفـ ـ ــة" ش ـخ ـص ـي ــة
م ـح ــام ـي ــة مـ ـع ــدوم ــة ال ـض ـم ـيــر،
وت ـت ــأرج ــح م ــع الـ ـظ ــروف ،وفــق
مصلحتها الخاصة.
كـ ــذلـ ــك ،صـ ـ ـ ـ َّـورت زه ـ ـ ــرة قـبــل
رمـ ـض ــان دوره ـ ـ ــا ف ــي مـسـلـســل
"مساحات خالية" ،حيث تجسد
دور امرأة وديعة هادئة .والعمل
م ــن تــأل ـيــف ع ـلــي ف ــري ــج ،منتج
منفذ شــر كــة "دال ميتا" لمنقذ

الـســريــع ،وي ـشــارك فــي بطولته
ك ــوك ـب ــة ك ـب ـي ــرة م ــن ال ـف ـنــان ـيــن:
إبــراهـيــم الـحــربــي ،عبير أحمد،
محمد جابر ،عبداإلمام عبدالله،
شيالء سبت ،عبدالله الطراروة،
شهد عبدالله ،يوسف الحشاش،
خ ـل ـي ـف ــة خـ ـلـ ـيـ ـف ــوه ،إس ـم ــاع ـي ــل
الراشد ،مبارك سلطان ،وغيرهم
باقة أخرى من الوجوه الشابة،
ومن إخراج محمود الدوايمة.

جـ ـ ــديـ ـ ــدهـ ـ ــا ،وتـ ـهـ ـنـ ـئـ ـتـ ـه ــم ف ــي
المناسبات ،وقالت إنها ترفض
فكرة التعرف على األخـبــار من
خالل مواقع التواصل ،وترى في
المنصات اإل عــا مـيــة الرسمية
المصداقية ا لـتــي يبحث عنها
اإلنسان.
وكـ ـشـ ـف ــت زه ـ ـ ـ ــرة ف ـ ــي خ ـت ــام
حديثها عن مشاركتها الفنان
محمد الحملي فــي عيد الفطر
بمسرحية "ون أو ون" ،بمشاركة
مجموعة مميزة مــن الفنانين،
منهم :شيماء سيف من مصر،
وع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـف ـهــد ون ـصــار
ال ـ ـن ـ ـصـ ــار ومـ ــارتـ ـي ـ ـنـ ــا وح ـص ــة
الـ ـنـ ـبـ ـه ــان وي ـ ــوس ـ ــف ال ـم ـح ـمــد
وب ـي ـه ــان ــا وع ـب ــدال ـل ــه ال ـشــامــي
ومشعل الفرحان ،والعديد من
الشباب ،والعمل سيعرض على
م ـســرح ال ـكــويــت لـلـتــوحــد غــرب
مشرف.

العطاء والوفاء وحسن المعاملة واألخالق.
وقام بأداء األدوار نخبة من الفنانين من مصر
ّ
(المدرسة) جانا تامر
وسورية ،منهم منى ممدوح
(اليتيمة) صفاء جــال (الـمـ ّ
ـدرســة الخصوصي)
ت ـغــريــد فـهـمــي (ج ـ ـ ّـدة الـيـتـيـمــة) ج ـمــال ح ـجــازي
ّ
التخرج)
(البروفيسور) رنا فهمي (اليتيمة بعد
منار عكريش (أم الطفل المريض) عهد منعم ومي
(زميلتا اليتيمة).
وتتم عمليات المونتاج بمدينة نوردرهين
في ألمانيا ،وسيشارك الفيلم في عدة مهرجانات
سينمائيةُ ،
ويذكر أن المخرج السينمائي فيصل
بني المرجة ،المقيم في أميركاُ ،يحضر اآلن ألكثر
من عمل سينمائي وتلفزيوني مع الروائي عالء
حلواني والكاتبة فاتن سكرية.
وتتم عمليات المونتاج واأللوان في نوردرهين
ألمانيا ،ويتألف فريق العمل من مساعد مخرج
ل ـج ـي ــن ش ـ ـقـ ــرة ،مـ ـخ ــرج م ـن ـف ــذ رن ـ ـ ــدي ال ـح ـل ـبــي،
واإلشراف العام محمد البدوي ،وسيشارك الفيلم
في أكثر من مهرجان سينمائي.
الجدير بالذكر أن المخرج فيصل بني المرجة
سـيـقــوم ب ــإخ ــراج سـلـسـلــة أف ــام قـصـيــرة هــادفــة
تعالج عدة قضايا مهمة ،منها التسول ،عمالة
األطفال ،التشرد ،األرامل في المرحلة القادمة.

المخرج بني المرجة مع بطالت عمله

ال ـف ـنــان عـلــي رب ـيــع عـلــى شـ ــارة مسلسل
"فكرة بمليون جنيه".
وت ـض ـم ـنــت شـ ـ ــارة م ـس ـل ـســل "ق ــاب ـي ــل"
ظ ـه ــور أسـ ـم ــاء األبـ ـط ــال ال ـث ــاث ــة محمد
م ـ ـمـ ــدوح ،أم ـي ـن ــة خ ـل ـي ــل ،وم ـح ـم ــد ف ــراج
بنفس التوقيت ،حيث يعتمد العمل على
البطولة الجماعية ،وهي نفس الطريقة
التي ظهر بها اسم فيفي عبده وحورية
فــر غـلــي عـلــى ش ــارة مسلسلهما "مملكة
الغجر" ،الذي تنتجه نقابة السينمائيين.

هجوم على محمد ممدوح بسبب
الصوت ...وإشادة بقابيل
●

توفي منسق
األسطوانات األسترالي
الشهير آدم نيت
في جزيرة بالي
اإلندونيسية ،بعدما
تعرض إلصابات بالغة،
إثر اصطدامه بباب
زجاجي أثناء محاولته
مساعدة صديقته التي
سقطت من الشرفة في
املنتجع ،حيث كانا
ينزالن.
وجاء في منشور على
صفحته بـ"فيسبوك"،
التي يتابعها أكثر
من  900ألف شخص:
"يؤسفنا أن نؤكد أن
آدم نيت تعرض لحادث
مميت وهو يحاول
مساعدة صديقته ،التي
عانت كسورا عدة ،جراء
سقوطها من شرفتها
بمنتجع في بالي".

«هوجان» األكثر بحثًا
على محرك «غوغل»

فرض مسلسل هوجان نفسه
بقائمة األكثر بحثا على
"غوغل" ،نظرا للشعبية التى
يتمتع بها النجم محمد
عادل إمام ونجوم العمل.
من جهته ،أعرب النجم محمد
إمام عن سعادته لتصدر
مسلسل هوجان االعلى بحثا
في املسلسالت على "غوغل"
قبل بداية إذاعته ،وكتب إمام
على "تويتر"" :يا مسهل يا
رب هوجان األعلى بحثًا فى
املسلسالت على غوغل قبل
بدء رمضان بساعات ،توكلنا
على الله اللى جاي ماجاش
زيه" .مسلسل "هوجان"
ينتمي إلى نوعية املسلسالت
التي تعتمد على النجم
الواحد ،وهو محمد إمام،
ويأخذ الطابع الكوميدي
املمزوج باألكشن ،ويلعب في
العمل شخصية "هوجان"
شجيع الشجعان ،ذلك الفتى
الذي يسكن في حارة ويتمتع
بعدة مواهب خارقة ،منها
أنه يأكل الزجاج ،وبإمكانه
أن يجر سيارة بمفرده،
والعديد من املواقف التي
تؤكد امتالكه لتلك املواهب
الخارقة.
ويشارك محمد إمام في
بطولة املسلسل كل من الفنان
كريم محمود عبدالعزيز،
وصالح عبدالله ،ورياض
الخولي ،وعايدة رياض
و"أوس أوس" ،وميرنا نور
الدين ،وعارفة عبدالرسول،
وأسماء أبو اليزيد ،وهاجر
أحمد ،وهو من تأليف محمد
صالح العزب ،وإخراج
شيرين عادل ،وإنتاج شركة
"سينرجي".

رحيل باربرا نجمة كالسيكيات
التلفزيون الشعبي

القاهرة  -محمد قدري

ن ـ ــال م ـس ـل ـســل "ق ــاب ـي ــل"
مــن بـطــولــة الـفـنــان الـشــاب
م ـح ـم ــد م ـ ـمـ ــدوح إشـ ـ ــادات
واسـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــة ،بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد ع ـ ـ ــرض
حلقتين مـنــه عـلــى شاشة
ق ـنــوات إم بــي ســي مـصــر،
وذلـ ـ ــك ل ـل ـح ـب ـكــة ال ــدرام ـي ــة
ال ـتــي ب ــدأت م ــن الـمـشــاهــد
األولى ،والتميز في األداء
التمثيلي مــن جانب بطل
العمل وعدد من الفنانين
الشباب ،مثل علي الطيب
وروزالين البيه.
وعلى صعيد آ خــر ،نال
ال ـ ـف ـ ـنـ ــان مـ ـحـ ـم ــد م ـ ـمـ ــدوح
على المستوى الشخصي
انتقادات بالغة ،نظرا ألن
لديه مشكلة فــي التنفس،
م ـمــا يـ ــؤدي ذل ــك إل ــى عــدم
ف ـهــم الـكـثـيــر م ــن الـكـلـمــات
وإيـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاد صـ ـ ـع ـ ــوب ـ ــة ف ــي

محمد ممدوح

فـ ـه ــم الـ ـجـ ـم ــل ال ـ ـحـ ــواريـ ــة،
وطـ ــال ـ ـبـ ــوه ب ـع ـم ــل ع ـم ـل ـيــة
"الـلـحـمـيــة" ،وه ــو مــا ظهر
من خالل منشورات عديدة
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجتماعي.

رحلت عن عاملنا املمثلة
األميركية الشهيرةباربرا
بيري ،عن عمر يناهز
الـ 97سنة ،وذلك بعد أن
عاشت حياتها املليئة
بالنجاحات.
بيري التي عرفت في
أواخر ستينيات القرن
املاضي ،ولدت في 22
يونيو  1921وبدأت تقدم
وصالت رقص وتمثيلية
عن عمر صغير ،واقتحمت
عالم "هوليوود" في 1957
عبر مسرح برودواي،
ثم عرفت النجاح األكبر
عندما عادت إلى الواليات
املتحدة ،وظهرت في
كالسيكيات التلفزيون
الشعبي في مسلسل ديك
فان دايك ،حيث لعبت دور
زوجة بودي سوريل.

ةديرجلا
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ً
واشنطن تتوقع اعتداء إيرانيا وترسل قوة «ضاربة»

الجيش اإليراني يتوعد بمفاجآت ويستعرض أسلحة جديدة ...والبرلمان يرفض زيادة أسعار البنزين
في أقوى تصعيد ذي طبيعة
عسكرية منذ أشهر طويلة،
أرسلت واشنطن إلى المنطقة
حاملة طائرات وقاذفات ،في
خطوة قالت إنها رسالة ال
لبس فيها لطهران ،في حين
كشف مسؤول أميركي أن
واشنطن رصدت استعدادات
إيرانية لشن اعتداء على
عسكريين أميركيين.

أع ـ ـلـ ــن الـ ـبـ ـي ــت األب ـ ـ ـيـ ـ ــض ،أن
الواليات المتحدة ستنشر حاملة
طائرات وعــددا من القاذفات في
منطقة القيادة المركزية األميركية
ب ــال ـش ــرق األوس ـ ـ ـ ــط ،ف ــي رس ــال ــة
"واضحة ال لبس فيها" إلى إيران.
وقــال مستشار األمــن القومي
األميركي ،جون بولتون ،في بيان،
ً
أم ــس األول" :ردا عـلــى ع ــدد من
المؤشرات والتحذيرات المقلقة
والمتصاعدة ،ستنشر الواليات
المتحدة حاملة الطائرات يو إس
إس ابراهام لينكولن ،ومجموعة
من القاذفات في منطقة القيادة
ال ـمــركــزيــة األم ـي ــرك ـي ــة" بــالـشــرق
األوسط.
وأوضح أن هذا التحرك يهدف
إل ـ ــى "ت ــوجـ ـي ــه رسـ ــالـ ــة واض ـح ــة
ال لـبــس فيها لـلـنـظــام اإلي ــران ــي،
مفادها أن أي هجوم على مصالح
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة أو مصالح
حلفائنا سيقابل بقوة ال هوادة
فيها".
وشدد البيان على أن "الواليات
المتحدة ال تسعى إلى شن حرب
مــع النظام اإليــرانــي ،لكننا على
استعداد تام للرد على أي هجوم،
سـ ــواء ت ــم تـنـفـيــذه بــالــوكــالــة ،أو
من جانب فيلق الحرس الثوري
اإلسالمي ،أو من القوات اإليرانية
النظامية".
وذكر مسؤول عسكري أميركي،
طلب عدم الكشف عن اسمه ،لكونه
غير َّ
مخول بالحديث إلى وسائل
اإلعالم ،لوكالة أسوشيتد برس،
أن ق ــرار واشـنـطــن ،إرس ــال القوة
الضاربة إلى الشرق األوسط ،جاء
بسبب وجود "مؤشرات واضحة"
على تخطيط إيران والتنظيمات
التابعة لها لمهاجمة العسكريين
األميركيين.
وأكـ ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول أن وزارة
الــدفــاع (البنتاغون) وافقت على
اإلج ــراء الــذي أعلنه ،مشيرا إلى
أن الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـب ـح ــري ــة وال ـب ــري ــة
األميركية في الشرق األوسط تعد
"أهدافا محتملة" لتلك الهجمات
المزعومة.
وأعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
األمـ ـي ــرك ــي م ــاي ــك ب ــوم ـب ـي ــو ،فــي
تـصــريــح عـلــى مـتــن طــائــرتــه في
طريقه إلى أوروبــا ،أن هذا القرار
جــرت دراسته لوقت مــا ،مضيفا
أن واش ـن ـطــن الح ـظــت تـصــرفــات
تصعيدية من اإليرانيين.
وش ـ ـ ـ ــدد ب ــومـ ـبـ ـي ــو ع ـ ـلـ ــى أن

أكد خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز،
أن بالده كانت وال تزال "تدعو
إلى المحافظة على التسامح
والوسطية واالعتدال التي
يدعو إليها اإلسالم".
وفي كلمة وجهها إلى
السعوديين والمسلمين
بمناسبة حلول شهر رمضان
المبارك ،قال الملك سلمان
إن بالده "أخذت على عاتقها
خدمة اإلسالم والقضايا
اإلسالمية وكل ما يسهم في
نشر الدين اإلسالمي بعيدا
عن كل ما يشوه صورته
الحقيقية" .وأكد أن بالده كانت
وال تزال "تدعو إلى الحفاظ
على الصورة الوضاءة التي
يتحلى بها هذا الدين الحنيف
من تسامح واعتدال ووسطية".

واشـ ـنـ ـط ــن س ـت ـج ـع ــل الـ ـقـ ـي ــادة
اإل يــرا ن ـيــة تتحمل المسؤولية
عـ ــن أي هـ ـج ــوم م ـح ـت ـمــل عـلــى
المصالح األميركية ،سواء كان
ذلـ ــك م ــن ق ـبــل إيـ ـ ــران م ـبــاشــرة،
أو حـلـفــائـهــا اإلقـلـيـمـيـيــن ،مثل
"حزب الله".
ولفتت "أسوشيتد برس" إلى
أن إرسال قاذفات إلى المنطقة
ُيعد مؤشرا على أن "البنتاغون"
بصدد نشر قوة جوية ،تنطلق
من األرض ،في الشرق األوسط،
ربما في شبه الجزيرة العربية.
وع ـ ـل ـ ـمـ ــت "الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة" ،مــن
م ـ ـصـ ــادر إي ــرانـ ـي ــة رفـ ـيـ ـع ــة ،أن
ً
طهران أعلنت قبل أيام استنفارا
ً
عـ ـ ــامـ ـ ــا فـ ـ ــي صـ ـ ـف ـ ــوف ق ــواتـ ـه ــا
الـمـسـلـحــة ،وأشـ ــارت الـمـصــادر
إلى أن ذلك يأتي بعد أن رصدت
الـ ُّـس ـل ـطــات اإلي ــران ـي ــة مخططا
ل ــاع ـت ــداء ع ـلــى س ـفــن أمـيــركـيــة
وخ ـل ـي ـج ـي ــة مـ ــن ق ـب ــل ع ـنــاصــر
م ــن مـنـظـمــة "م ـج ــاه ــدي خـلــق"
اإليــرانـيــة الـمـعــارضــة ،وتسليم
أنفسهم للقوات األميركية على
أساس أنهم أعضاء في الحرس
ال ـ ـثـ ــوري ،ب ـه ــدف ال ـت ـس ـبــب فــي
حرب بالمنطقة.
وتــأتــي ه ــذه الـتـحــركــات ،بعد

دخ ـ ـ ــول ق ـ ـ ــرار واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،ب ـعــدم
ت ـجــديــد اإلع ـ ـفـ ــاءات الـمـمـنــوحــة
ل ـ ـل ـ ــدول ال ـ ـتـ ــي تـ ـشـ ـت ــري ال ـن ـف ــط
ال ـخ ــام اإلي ــران ــي ح ـيــز الـتـنـفـيــذ،
في إطــار تشديد العقوبات على
طهران ،بعد خروج واشنطن من
االتـفــاق ال ـنــووي ،وغ ــداة اإلعــان
األمـ ـي ــرك ــي ع ــن فـ ــرض ع ـقــوبــات
ع ـلــى ال ـ ـصـ ــادرات اإلي ــرانـ ـي ــة من
ال ـ ـيـ ــوران ـ ـيـ ــوم ال ـم ـخ ـص ــب ال ـت ــي
يجيزها االتفاق النووي.
والـ ـشـ ـه ــر الـ ـم ــاض ــي ،صـنـفــت
واشنطن الحرس الثوري اإليراني
منظمة إرهــابـيــة أجـنـبـيــة ،وهــي
المرة األولى التي تستخدم فيها
الواليات المتحدة هذا التصنيف
ض ــد ق ـط ــاع م ــن ح ـكــومــة أخ ــرى.
ً
وردا ع ـلــى ذلـ ــك ،هـ ــددت ط ـهــران
بــإغــاق مضيق هــرمــز ،أحــد أهم
ممرات الشحن في العالم ،ما أثار
مـخــاوف مــن أن يتسبب ذلــك في
اشتباكات مسلحة.

مفاجآت
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ق ـ ــال م ـســاعــد
الـ ـش ــؤون ال ـث ـقــاف ـيــة ف ــي األركـ ــان
العامة للقوات المسلحة اإليرانية
الـعـمـيــد إب ــراه ـي ــم ك ـل ـفــام ،أم ــس،

ّ
بورصة بيروت تعلق تداوالتها وتحقيق في «الخارجية» حول التسريب
بيروت  -ريان شربل

على وقع االضرابات في مرفأ
بيروت ومصرف لبنان والضمان
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وس ـ ــط اتـ ـص ــاالت
مكثفة واجتماعات تتم على أعلى
المستويات لبلورة حل ما ،حذر
رئيس الحكومة اللبنانية سعد
الحريري ،صباح أمس ،الموظفين
مـ ــن الـ ـقـ ـي ــام ب ـ ــأي "عـ ـم ــل تـمـنـعــه
القوانين واألنظمة النافذة ،والتي
تحظر على الموظف أن يضرب
عن العمل أو يحرض غيره على
اإلضراب".
ّ
وذك ـ ـ ــر الـ ـح ــري ــري ف ــي م ــذك ــرة
رسـمـيــة تــوجــه بـهــا إل ــى موظفي
القطاع العام "ببعض اإلجــراءات
القانونية بـشــأن الموظفين في
هذا القطاع".
وق ـض ــت ال ـم ــذك ــرة الـ ـص ــادرة
"بضرورة أن يستوحي الموظف
في عمله المصلحة العامة دون
ســواهــا ،وأن يسهر على تطبيق
القوانين واألنظمة النافذة دون
أي تجاوز أو مخالفة او إهمال،
األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـن ـس ـحــب ع ـل ــى كــل
القائمين بخدمة عامة في مختلف
السلطات واالدارات والمؤسسات
العامة ،سندا للنصوص المرعية
االجراء ،وذلك عمال بالمادة  14من
قانون الموظفين".
وخـتــم الـحــريــري"ُ :يـطـلــب من
االدارات ال ــرس ـم ـي ــة ك ــاف ــة ،وك ــل
الهيئات الرقابية ،تنفيذ المبادئ
والنصوص المشار إليها وترتيب
النتائج القانونية على أنواعها
بـحــق الـمـخــالـفـيــن" .وش ــدد وزيــر
ال ـمــال عـلــي حـســن خـلـيــل ،أمــس،
على أن "ال اسـتـهــداف للمصرف
الـمــركــزي وال لموظفيه ،والكالم
عن محاولة فــرض وصاية عليه
م ــن وزارة الـ ـم ــال كـ ــام مـشـبــوه
سخيف وال اساس له ،وللتغطية
على أمور أخرى" ،معلنا أن "زيادة
الضريبة على الفوائد من  7الى
ّ
نصر عليها ،وهي
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اإلضراب أمام «الضمان» في بيروت أمس
جزء أساسي من ترتيب الموزانة
وتوازنها".
وتجمع موظفو مصرف لبنان
ف ــي ب ــاح ــات الـ ـمـ ـص ــرف ،تــأك ـيــدا
السـتـمــراريــة االضـ ــراب المفتوح
ورفض المذكرة اإلدارية الصادرة
عن رئاسة الحكومة بخصوص
منع الموظفين من حق االضراب.
وأت ـ ـ ــي ت ـح ــرك ـه ــم ب ـع ــدم ــا تــم
االتـفــاق فــي االجتماع الــذي عقد
بين حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة ونقابة موظفي المصرف،
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ع ـ ـلـ ــى االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرار فــي
االضراب ،مع فتح عمليات القطع،
وتسعير رسمي لليرة اللبنانية
مقابل الدوالر االميركي والعمالت
االجـنـبـيــة االخـ ــرى ،وإعـ ــادة فتح
التحاويل الخارجية للقطاعين
العام والخاص.
وأعلن رئيس نقابات موظفي
م ـصــرف لـبـنــان ع ـبــاس عــواضــة،
ً
أمس ،أن "الحاكم نقل لنا تجاوبا
من قبل ّ
الرئيسين عون والحريري
لناحية ع ــدم تخفيض الــرواتــب
وسنعقد الثالثاء جمعية عمومية
ونـقـ ّـرر على أساسها إمــا تعليق
اإلضراب أو االستمرار به".
ك ـم ــا ش ـه ــد الـ ـم ــرك ــز الــرئ ـيــس
للضمان االجـتـمــاعــي اعتصاما
أمـ ــام مــدخ ـلــه ،أمـ ــس ،ب ــدع ــوة من
ن ـق ــاب ــة م ـس ـت ـخــدمــي ال ـص ـن ــدوق

الملك سلمان ّ
يشدد على
قيم الوسطية واالعتدال

مقاتالت  F18تحلق فوق «إبرهام لينكولن» في صورة أرشيفية (أي بي أيه)

إن "إي ــران ستفاجئ الـعــدو ،ولن
تفاجأ في أي حرب محتملة".
ج ــاء ذل ــك ،فيما ذك ــرت وكــالــة
فـ ـ ـ ـ ــارس ،الـ ـم ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ــال ـح ــرس
ال ـ ـثـ ــوري ،أن ال ـج ـي ــش اإلي ــران ــي
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــرض أمـ ـ ـ ـ ــس عـ ـ ـ ـ ـ ــددا م ــن
"المنجزات العسكرية الجديدة"،
ب ـ ـح ـ ـضـ ــور م ـ ـسـ ــاعـ ــد ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
التنسيقية للجيش وقائد القوة
البرية.
وذكـ ــرت "ف ـ ــارس" ،أن الجيش
أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن مـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــوم ـ ــة ال ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه
ال ـل ـي ــزري الـ ـق ــادرة ع ـلــى تــوجـيــه
ال ـصــواريــخ الـلـيــزريــة بـمــدى 5.5
كـ ــم ،وبــإم ـكــان ـيــة ت ـح ــرك عــال ـيــة،
مشيرة إلى أنه يمكن نصب هذه
المنظومة على عربات مجنزرة،
كالدبابات والطائرات المسيرة
والمروحيات.
ووفق الوكالة ،كشف الجيش
عن منظومة منظار بعيد المدى،
ً
لرصد المسافات البعيدة جــدا،
وخــاصــة فــي النقاط الـحــدوديــة،
وبإمكانها تكبير صورة شخص
عـلــى ُب ـعــد  15ك ــم وس ـي ــارة على
ُبـعــد  20كــم بـمـقــدار  150ضعفا
عال ،وكذلك عن منظومة
بوضوح ٍ
ب ـصــريــة ل ـمــدفــع ع ـي ــار  23مـلــم،
تـتـضـمــن م ـن ـظــارا رق ـم ـيــا ب ـقــدرة

تكبير  30ضـعـفــا .وكــانــت قــدرة
الـتـعـقــب واإلطـ ــاق لـهــذا المدفع
 2ك ـ ــم ،وم ـ ــع ن ـص ــب ال ـم ـن ـظــومــة
ال ـجــديــدة ستصل الـمـســافــة إلــى
 4كم.

االقتصاد
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ي ـعــانــي االق ـت ـصــاد
اإلي ــران ــي ب ـش ــدة ،بـعــد ع ــام على
االنسحاب األميركي من االتفاق
النووي وعودة عقوبات واشنطن.
وي ـل ـخــص ال ـب ــاح ــث ف ــي الـشــركــة
االستشارية األميركية "اوراسيا
غـ ـ ـ ـ ــروب" ه ـ ـنـ ــري روم ،ال ــوض ــع
االقتصادي في إيران بأنه سيئ،
ويتجه نحو "المزيد من السوء".
وتبدو هذه األزمة ضمن مسار
أســوأ من االنكماش االقتصادي
لعامي  2012و 2013الذي ال يزال
ً
ماثال في أذهان اإليرانيين حين
أنتجت الـعـقــوبــات الــدولـيــة ضد
برنامج طهران النووي وبرامجها
ل ـت ـطــويــر األس ـل ـح ــة الـبــالـسـتـيــة
أقصى آثارها.
ويؤثر ارتفاع األسعار بشكل
خـ ــاص ع ـلــى الـ ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة.
وي ـق ــول م ـص ــدر ف ــي الـصـنــاعــات
الغذائية" :زدنــا أسعارنا بنسبة
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(بــدايــة الـسـنــة اإليــران ـيــة ،)1397
وي ـض ـي ــف" :بـ ــا شـ ــك ،سـيـتـعـيــن
عـلـيـنــا الـ ــزيـ ــادة بـ ـ ــ 20ف ــي الـمـئــة
حتى يوليو".
وفــي بعض محال العاصمة،
ب ــات م ــن ال ـص ـعــب ال ـع ـث ــور على
ال ـل ـح ــوم الـ ـحـ ـم ــراء ،ك ـم ــا أص ـبــح
ً
الفستق الذي يحضر عموما على
كل طاوالت األفراح ،بمثابة ترف
غير متاح بالنسبة إلى كثيرين.
ويرى دبلوماسي أن الحكومة
اإليرانية التي تواجه صعوبات
حـقـيـقـيــة مــرت ـب ـطــة ب ــأث ــر "إعـ ــادة
فرض العقوبات ،تبدي حتى اآلن
براغماتية عالية" .إال أن الحكومة
تواجه ضغطا داخليا سياسيا
م ــن األص ــول ـي ـي ــن وخ ــاف ــات مــع
الـ ـح ــرس ال ـ ـثـ ــوري .وأم ـ ـ ــس ،أك ــد
رئيس مجلس الشورى (البرلمان)
عـ ـل ــي الريـ ـ ـج ـ ــان ـ ــي ،ال ـم ـت ـح ــال ــف
مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس ال ـم ـح ـس ــوب عـلــى
ال ــوس ـط ـي ـي ــن حـ ـس ــن روحـ ــانـ ــي،
م ـع ــارض ــة أغ ـل ـب ـيــة الـ ـن ــواب رفــع
أسـ ـع ــار ال ـب ـن ــزي ــن ،وت ـ ــم إخ ـط ــار
الحكومة بذلك.
(طهران  -وكاالت)

ً
ً
موظفو «المركزي» يتمردون على «حظر الحريري» حفتر يدعو لتلقين الخصوم «درسا عظيما»
●

سلة أخبار

ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ل ـ ـل ـ ـض ـ ـمـ ــان .وطـ ــالـ ــب
المعتصمون الحكومة بسحب
المادة  61من الموازنة للعودة عن
اضرابهم المفتوح.
وقال رئيس مصلحة القضايا
في الضمان االجتماعي" :نتيجة
الجتماع الجمعية العمومية في
نقابة مستخدمي الضمان تقرر
االستمرار باالضراب في الضمان
االجتماعي".

البورصة
وأف ـ ـ ـ ـ ــادت وك ـ ــال ـ ــة "رويـ ـ ـت ـ ــرز"،
ّ
أمس ،بأن "بورصة بيروت علقت
ّ
ت ــداوالت ـه ــا ح ــت ــى إش ـع ــار آخـ ــر".
وأعـلـنــت الـبــورصــة فــي بـيــان أنه
"ال يمكن تنفيذ عملية المقاصة
وال ـت ـس ــوي ــة ف ــي م ــوع ــده ــا خــال
فـتــرة إض ــراب موظفي المصرف
المركزي".
وبعد أي ــام على دع ــوة االمين
العام لحزب الله حسن نصرالله
المصارف الى "تحمل المسؤولية"
في إنقاذ اقتصاد البالد ،قال وزير
المالية اللبناني علي حسن خليل
أمس إن الحكومة اللبنانية تصر
على زيادة الضريبة على الفوائد
من  7إلى  10بالمئة ،مشيرا إلى
أنها "جــزء أســاســي" من مشروع
الموازنة العامة لسنة .2019

في سياق منفصل ،نشر وزير
الخارجية جبران باسيل ،أمس،
عـلــى حـســابــه بـ ـ "تــوي ـتــر" صــورة
للقذيفة التي تسلمها من "حزب
ً
ال ـلــه" ،أمــس األول ،مـحــوال إياها
الــى مزهرية وفــي داخلها ورود
برتقالية.
وكـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ال ـم ـن ـط ـق ــة
الخامسة في "حــزب الله" الشيخ
محمد عمرو قـ ّـدم هدية تذكارية
لباسيل ،وهــي عـبــارة عــن قذيفة
اسـتـخــدمـهــا ال ـح ــزب ف ــي معركة
ت ـحــريــر جـ ــرود ع ــرس ــال ف ــي عــام
 ،2017خالل زيارة وزير الخارجية
ل ـب ـل ــدة رأس ق ـس ـطــا فـ ــي ق ـضــاء
ج ـب ـي ــل ،ح ـي ــث أقـ ـي ــم ل ــه اح ـت ـفــال
شعبي امام حسينية البلدة.
ف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،وب ـن ـ ً
ـاء على
ال ـش ـك ــوى الـ ـت ــي ق ــدم ـه ــا ال ــوزي ــر
ّ
ب ــاسـ ـي ــل ،كـ ــلـ ــف الـ ـن ــائ ــب الـ ـع ــام
االستئنافي في بيروت القاضي
زيــاد أبوحيدرالمديرية العامة
ألمن الدولة إجراء التحقيق الالزم
فــي مــوضــوع تـســريــبمــراســات
دبلوماسية ،بالمخالفة للقانون،
إلى إحدى وسائل اإلعالم (نشرت
ف ـ ــي ص ـح ـي ـف ــة "األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار" ق ـبــل
أسبوعين).
وح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــق م ـ ـ ـ ــن أمـ ـ ــن
الدولة ،أمس ،إلى مبنى الــوزارة،
واستمعوا إلى عدد من الموظفين.

في وقت طالبت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا
أطراف القتال بااللتزام بهدنة إنسانية لمدة أسبوع،
دعا قائد الجيش المشير خليفة حفتر الذي يشن منذ
ً
 4أبريل هجوما على طرابلس ،جيشه إلى "تلقين درس
أعظم وأكبر للقوات التي تدافع عن العاصمة الليبية
وحكومة الوفاق الوطني".
وتدور معارك بين "الجيش الوطني الليبي" ،بقيادة
حفتر من جهة وبين قوات "حكومة الوفاق" المعترف
بها دوليا برئاسة فائز الـســراج من جهة ثانية في
جنوب العاصمة الليبية وضاحيتها الجنوبية.
ووجه حفتر ،الرجل القوي في الشرق الليبي ،رسالة
إلــى قواته ،تالها اللواء أحمد المسماري المتحدث
باسم الجيش الوطني الليبي ،وتم نشرها فجر أمس،
قبل ســاعــات مــن بــدء "شـهــر رمـضــان الـمـبــارك ،شهر
الجهاد" كما جاء في الرسالة.
وقال حفتر ،في رسالته" ،أيها الضباط والجنود
المقاتلون في قواتنا المسلحة والـقــوات المساندة،
أحييكم في هذه األيــام المجيدة ،وأشــد على أيديكم
وقوة عزيمتكم لتلقنوا العدو درسا أعظم وأكبر من
ال ــدروس السابقة بقوة وثبات كما عرفناكم دائما،

حتى يتم اجتثاثه من أرضنا الحبيبة ،فكونوا أيها
األبطال األشاوس في الموعد رجاال بواسل أشداء على
عدوكم مع االلتزام والمحافظة على أرواح المدنيين
وممتلكاتهم".
وأضاف" :يجب على القوات في حالة انسحاب العدو
مطاردته باندفاع قــوي ،وعــدم السماح له بالهروب
والقضاء عليه ،وعلى القوات الجوية متابعة ذلك".
وفيما يبشر بانشقاق معلن داخل البرلمان ،اختار
 42نائبا من المناهضين للمشير حفتر في طرابلس،
الصادق الكحيلي رئيسا مؤقتا للبرلمان وحمودة
سيالة ناطقا ،ومصعب العابد مقررا للبرلمان مدة
شهر ون ـصــف ،وجميعهم مــن الـمــؤيــديــن لـ"حكومة
الوفاق".
وح ــول دوافـ ــع ه ــذا اإلجـ ــراء ق ــال الـنــائــب سليمان
الفقيه" :قــرار التكليف المؤقت للكحيلي يأتي لمنح
فرصة لبقية الزمالء النواب لاللتحاق بنا ،حيث منعت
الظروف األمنية الكثير منهم من االنتقال الى طرابلس"،
مضيفا" :جميع النواب مرحب بهم في عاصمة بالدهم
وال إقصاء ألحد".
(طرابلس  -أ ف ب ،د ب أ)

بن صالح ِّ
يخيب التوقعات باستقالته

تعليق «محادثات الدوحة»
بين أميركا و«طالبان»

ُعلقت محادثات السالم في
ُ
أفغانستان التي تجرى في
الدوحة بين الواليات المتحدة
وحركة "طالبان" ،أمس ،في أول
يوم من شهر رمضان المبارك،
في حين يبدو أن الطرفين
يصطدمان بمسألة وضع
جدول زمني النسحاب القوات
األميركية من البالد .وأعلن
ّ
المتحدث السياسي باسم
"طالبان" في الدوحة سهيل
شاهين تعليق المحادثات
ُ
ً
على أن تستأنف اليوم ،مشيرا
ّ
الى أن المحادثات تصطدم
بمسألة رئيسية وهي وضع
جدول زمني النسحاب القوات
األميركية من أفغانستان.

الصومالية تحبط
الشرطة ً
ً
هجوما إرهابيا

أحبطت الشرطة الصومالية
هجوما إرهابيا مخططا له
في جنوب العاصمة مقديشو
عشية غرة رمضان.
وقالت نائبة قائد الشرطة
زكية حسين أحمد إن أحد
ضباط الشرطة قتل إثر
انفجار عبوة ناسفة في حافلة
صغيرة بينما كان فريق
يحاول إبطال مفعولها.
وذكرت زكية حسين" :كان
اإلرهابيون يخططون
إلحضار السيارة المليئة
بالمتفجرات إلى مقديشو
إللحاق األذى بالمدنيين خالل
شهر رمضان".

السبسي يأمل أن تنفذ
حكومة الشاهد وعودها

أشاد بالجيش ودعا إلى حوار لتوفير شروط انتخابات رئاسية
فــي خـطــاب َّ
وج ـهــه إل ــى األم ــة،
أكد الرئيس المؤقت في الجزائر
عبدالقادر بن صالح ،أن "الدولة
الجزائرية مصممة إلعطاء الكلمة
ً
للشعب" ،مشيرا إلــى أن "رئيس
الجزائر المنتخب سيكون صاحب
صــاحـيــات كبيرة تجعله قــادرا
على التغيير".
لكن صالح لم يعلن استقالته،
كـمــا تــوقــع م ــراق ـب ــون ،اسـتـجــابــة
ل ـم ـط ــال ــب الـ ـج ــزائ ــريـ ـي ــن ،ال ــذي ــن
يواصلون التظاهر في الشوارع
وي ـع ـت ـب ــرون ــه أح ـ ــد رم ـ ــوز ن ـظــام
ال ــرئـ ـی ــس الـ ـس ــاب ــق ع ـبــدال ـعــزيــز
بوتفلیقة.
وشـ ـ ـ ــدد ب ـ ــن صـ ــالـ ــح عـ ـل ــى أن
"المصلحة الوطنية تملي علينا
الحفاظ على مؤسسات الدولة"،
ودعـ ــا إل ــى "حـ ـ ــوار ،ح ـتــى ال تقع
ال ــدول ــة فــي ال ـف ــراغ الـ َّـدس ـتــوري"،
وإلــى "ح ــوار ذكــي وبــنــاء لتوفير

الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط ال ـ ـمـ ــائ ـ ـمـ ــة ل ـت ـن ـظ ـيــم
ان ـت ـخــابــات رئــاس ـيــة ف ــي اآلج ــال
المحددة".
وأشـ ــاد بــن صــالــح بالجيش،
قـ ــائـ ــا إنـ ـ ـ ــه "حـ ـ ــافـ ـ ــظ عـ ـل ــى أم ــن
واسـتـقــرار الـجــزائــر ،وعلى الحل
الدستوري".
ودع ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ـ ـيـ ــن "بـ ـك ــل
أطيافهم ،إلــى التعبئة ،مــن أجل
تـحـقـيــق الـ ـه ــدف االس ـتــرات ـي ـجــي
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،وإف ـ ـ ـشـ ـ ــال ال ـم ـخ ــاط ــر
والمخططات المعادية الرامية إلى
الدفع به نحو الفراغ الدستوري
وغياب الدولة ،ومن ثم جره إلى
دوامة الفوضى والالاستقرار".
وشـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن "إضـ ـ ـع ـ ــاف
وزعزعة استقرار الجزائر يشكل
بالنسبة لبعض األطــراف خيارا
اس ـتــرات ـي ـج ـيــا ،وأن نـ ـك ــران هــذه
ال ـح ـق ـي ـقــة أو م ـح ــاول ــة الـتـقـلـيــل
مـ ــن خ ـط ــره ــا ل ـي ــس إال س ــذاج ــة

ف ــي أح ـســن األح ـ ــوال ،إن ل ــم تكن
تواطؤا في أسوأ األحوال" .وحث
بـ ــن ص ــال ــح ال ـش ـع ــب الـ ـج ــزائ ــري
على "التحلي باليقظة ،لمواجهة
النوايا الخبيثة" ،مشيرا إلــى أن
هناك من يحاول عرقلة الجهود
لـحــل األزم ـ ــة الـسـيــاسـيــة .وش ــدد
ع ـلــى أن "الـ ــدولـ ــة مـصـمـمــة على
إعـطــاء الكلمة للشعب ،الختيار
م ــن ي ـف ــوض ــه ل ـب ـن ــاء ن ـظ ــام حكم
ج ــدي ــد ،كـمــا أن ـهــا حــريـصــة على
إحداث القطيعة والتغيير الجذري
لتحقيق مطالب الشعب" .وأفــاد
الــرئـيــس الـمــؤقــت ،ب ــأن "مكافحة
الـ ـفـ ـس ــاد وتـ ـب ــدي ــد ال ـ ـمـ ــال ال ـع ــام
ال ـتــي كــانــت فــي صـلــب المطالب
الشعبية ،عرفت تسارعا يؤكده
إحكام قبضة العدالة على ملفات
ثقيلة ،بـعــزم وبطريقة منهجية
ومستديمة ،سيكون لها أثر على
االقتصاد"( .الجزائر ـ ـ وكاالت)

عبر الرئيس التونسي،
الباجي قايد السبسي ،عن
أمله أن تنفذ حكومة ،يوسف
الشاهد ،وعودها فيما يخص
تخفيض األسعار .واعتبر في
كلمة متلفزة توجه بها إلى
التونسيين بمناسبة حلول
شهر رمضان المبارك ،أن
"نقاط البيع من المنتج إلى
المستهلك ،والخيام الكبيرة
التي تم تركيزها في العديد
من المدن والمناطق لبيع
المنتجات بأسعار معقولة ال
تحل المشكل ،لكنها تساهم
في التخفيف من الوطأة" ،على
حد تعبيره.

ةديرجلا
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«وقف نار» بين إسرائيل والفلسطينيين يعيد الهدوء إلى غزة

ً
• تل أبيب تتعهد مجددا بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار • نتنياهو :المعركة لم تنته ونستعد للمراحل المقبلة
عاد الهدوء النسبي إلى قطاع
غزة بعد أن توصلت إسرائيل
والفصائل الفلسطينية إلى
وقف جديد إلطالق النار
بوساطة مصرية وأممية
وجهود قطرية تحدثت عنها
الفلسطينيون
تل أبيب .وأكد
ً
أن إسرائيل تعهدت مجددا
بتنفيذ تعهداتها برفع
الحصار عن القطاع ،بينما قال جهود مصرية وأممية
رئيس الوزراء اإلسرائيلي
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت "وكـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــة األنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء
بنيامين نتنياهو إن المعركة لم وال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات" ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة (وف ـ ـ ـ ــا) أن "الـ ـجـ ـه ــود
تنته بعد.
ِ
الـمـصــريــة واألم ـم ـيــة نـجـحــت في
سادت ،أمس ،حالة من الهدوء
الحذر في قطاع غزة ،بعد  3ايام
من المواجهات الدامية التي أدت
ا لــى مقتل  28فلسطينيا بينهم
َ
 9ينتمون إلــى حركتي "حماس"
و"ال ـج ـه ــاد اإلس ــام ــي" م ـنــذ بــدء
التوتر يوم الجمعة الماضي.
وتـ ّ
ـوص ـلــت أطـ ــراف دول ـي ــة مع
بداية شهر رمضان المبارك ،الى
اتفاق لوقف النار بين إسرائيل
والفصائل الفلسطينية في قطاع
غزة ،بعد جولة التصعيد الدموي.

ال ـت ــوص ــل إلـ ــى وقـ ــف ل ـل ـن ــار بـيــن
ال ـقــوات اإلســرائـيـلـيــة والفصائل
في قطاع غزة".
ون ـق ـل ــت ال ــوك ــال ــة ع ــن م ـصــدر
مـصــري قــولــه" :بجهود مصرية،
ت ــم ال ـت ــوص ــل إلـ ــى اتـ ـف ــاق لــوقــف
الـنــار ابـتــداء مــن الساعة الرابعة
ً
والنصف فجرا بتوقيت فلسطين".
م ــن نــاحـيـتـهــا ،أع ـل ـنــت "هـيـئــة
البث اإلسرائيلية" الحكومية ،أن
"مصر وقطر نجحتا في التوصل
إلى اتفاق لوقف إطالق النار".
وك ـ ــان ب ـي ــان ل ــأم ــم الـمـتـحــدة
أفــاد بــأن مبعوث األمــم المتحدة
فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط ن ـي ـك ــوالي
مــادي ـنــوف "يـعـمــل م ــن ق ــرب مع
مصر وجميع األط ــراف المعنية
إلعادة الهدوء".

شروط وضمانات
وأكـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول فـ ـ ــي "ح ــرك ــة
الجهاد اإلسالمي" أن "اتفاق وقف
النار الجديد تم بشرط أن يكون
ً
ً
م ـت ـبــادال وم ـتــزام ـنــا ،وب ـشــرط أن
يقوم االحتالل بتنفيذ تفاهمات
كسر الحصار عن قطاع غزة".
من جانبه كشف عضو المكتب
السياسي لـ "الجبهة الديمقراطية

دبابات إسرائيلية على الحدود مع غزة أمس (رويترز)
ل ـت ـح ــري ــر ف ـل ـس ـط ـي ــن" ط ـ ــال أب ــو
ظ ــري ـف ــة فـ ــي ت ـص ــري ــح لـ ـ ـ "ك ــون ــا"
إن "وق ــف إط ــاق الـنــار المتبادل
جــاء بضمانات مصرية وأممية
مقابل الـتــزام إسرائيل بتخفيف
الـحـصــار ال ـم ـفــروض عـلــى قطاع
غزة ووقف استهداف الصيادين
ب ـعــرض الـبـحــر إضــافــة إل ــى عــدم
استهداف المتظاهرين السلميين
ال ــذي ــن ي ـش ــارك ــون ف ــي (م ـس ـيــرات
العودة وكسر الحصار) على طول
ا ل ـحــدود الشرقية للقطاع وفتح
كافة المعابر".

رفع القيود
وف ــي أع ـقــاب وق ــف ال ـن ــار ،رفــع
الجيش اإلسرائيلي في وقت مبكر
مــن صـبــاح ام ــس ،جميع القيود
الوقائية في المناطق القريبة من
الحدود مع قطاع غزة.
وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ق ـ ـ ـيـ ـ ــادة ال ـج ـب ـه ــة
الداخلية في إسرائيل تعليمات

ل ـس ـكــان ال ـج ـن ــوب ب ــال ـع ــودة إلــى
روتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ح ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــم ،وسـ ـمـ ـح ــت
للمدارس ودور حضانة األطفال
فــي المنطقة بفتح أبــوابـهــا رغم
أن البعض قرر استمرار اإلغالق.
وأعـ ـل ــن ،أم ـ ــس ،وزي ـ ــر ال ـطــاقــة
االس ــرائ ـي ـل ــي ،ي ــوف ــال شـتــايـنـتــز،
استئناف إنـتــاج الـغــاز مــن حقل
تمار البحري.
وكان شتاينتز جمد العمليات
بحقل ت ـمــار ،الـمـصــدر الرئيسي
للغاز الطبيعي إلسرائيل ،أمس
األول ،والمنصة اإلنتاجية لتمار
قبالة الساحل الجنوبي إلسرائيل
وف ــي ن ـطــاق ص ــواري ــخ مــن قـطــاع
غزة.

نتنياهو
من ناحيته ،قال رئيس الوزراء
اإلســرائ ـي ـلــي بـنـيــامـيــن نتنياهو
إن "م ـع ــرك ــة غـ ــزة ل ــم ت ـن ـتــه بـعــد،
وهـ ــي ت ـت ـط ـلــب ال ـص ـب ــر وال ــرش ــد

وأن نستعد لـلـمــراحــل الـقــادمــة"،
موضحا أن "الهدف كان وال يزال
ض ـم ــان تــوف ـيــر الـ ـه ــدوء واألمـ ــان
لسكان الجنوب".
وأض ـ ــاف ن ـت ـن ـيــاهــو" :ضــربـنــا
ح ـ ـمـ ــاس والـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاد اإلسـ ــامـ ــي
ب ـ ـقـ ــوة كـ ـبـ ـي ــرة خ ـ ـ ــال ال ـي ــوم ـي ــن
األخـيــريــن ،ضربنا أكثر مــن 350
هدفا ،واستهدفنا قــادة اإلرهــاب
وعناصره ودمرنا أبراج اإلرهاب".

هنية
وكان رئيس المكتب السياسي
ل ـ "ح ـمــاس" اسـمــاعـيــل هنية قــال
ّ
امس االول إن "العودة إلى حالة
ال ـه ــدوء أم ــر مـمـكــن والـمـحــافـظــة
عليه مرهونة بتنفيذ تفاهمات
ال ـت ـه ــدئ ــة الـ ـت ــي ت ــوس ـط ــت فـيـهــا
مصر وبــالـتــزام االح ـتــال بوقف
ت ــام إلط ــاق ال ـنــار بشكل كــامــل".
"من دون ذلك ،ستكون
وأضاف أنه ّ
الـ ـس ــاح ــة م ــرشـ ـح ــة ل ـل ـع ــدي ــد مــن

جوالت المواجهة".

اشتية
من جهته ،طالب رئيس الوزراء
الفلسطيني محمد اشتية األ مــم
المتحدة بالتدخل الفوري لوقف
ال ـع ــدوان اإلســرائـيـلــي عـلــى غــزة،
ومـنــع إمـكــانـيــة ت ـجــدده ،وتوفير
الحماية الدولية ألهالي القطاع.
وأض ـ ــاف اش ـت ـيــة ف ــي مستهل
جلسة الحكومة األسبوعية ،أمس،
أنه "ال يمكن للمجتمع الدولي أن
ً
يقف صامتا أمام جرائم االحتالل
بحق المدنيين ،وال يمكن ألحد
ً
أن يكون حياديا أمام صور جثث
األطفال ،وال نقبل البيانات التي
توازن بين المجرم والضحية" في
اشــارة على ما يبدو الــى مواقف
واشنطن.

ترامب وماكرون
وقبل ساعات من اعــان وقف

ّ
ال ـ ـنـ ــار ،أكـ ـ ــد ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
ّ
دون ـ ــال ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب ،أن إس ــرائ ـي ــل
تـحـظــى بــدعــم واشـنـطــن الـكــامــل.
ًّ
"مرة جديدة،
وكتب على "تويتر":
ُ
ً
ت ـ ـ ــواج ـ ـ ــه إس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل وابـ ـ ـ ـ ـ ــا مــن
ّ
الهجمات الصاروخية القاتلة من
َ
جانب حركتي حماس والجهاد
ّ
اإلرهابيتين .نحن ندعم
اإلسالمي
إسرائيل  100في المئة في دفاعها
عن مواطنيها".
ّ
وأض ـ ـ ـ ــاف" :ل ـش ـع ــب غـ ـ ــزة ،ه ــذه
اإلرهابية ّ
ّ
ضد إسرائيل لن
األعمال
ً
ُ
تجلب لكم شيئا ســوى مزيد من
البؤس ،أنهوا العنف واعملوا من
أجل ّ
السالم ،هذا يمكن أن يحدث!".
وف ـ ــي بـ ــاريـ ــس ،ق ـ ــال الــرئ ـيــس
ال ـف ــرن ـس ــي إيـ ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون
إن "فــرن ـســا تــدعــم وســاطــة األمــم
ً
صـ ـ ــر" ،م ـض ـي ـف ــا:
الـ ـمّـ ـتـ ـح ــدة و ًم ـ ـ ـ ّ
"أؤك ــد م ـجـ ّـددا حــق إســرائـيــل في
ّ
ّ
وشرعية تطلعات الشعب
األمــن
الفلسطيني".

منح لوحات مؤقتة ورخص ّ
مؤمنة لمالكي السيارات الكهربائية
•

القاهرة ــــ حسن حافظ

س ـ ــاد الـ ـغـ ـم ــوض ح ـ ــول م ـص ـي ــر م ــدي ــر
المشروعات في مكتبة اإلسكندرية د .خالد
عــزب ،وهو يعد الرجل الثاني في المكتبة
بـعــد مــديــرهــا د .مصطفى ال ـف ـقــي ،وقــالــت
مصادر مقربة من عزب لـ "الجريدة" ،أمس
األول ،إنه قيد الحبس االحتياطي ،منذ مساء
أمس األول ،بموجب قرار من النيابة العامة،
على خلفية قضية نشر أخبار كاذبة عبر
وسائل التواصل االجتماعي.
ولم يتم اإلعالن رسميا عن قرار توقيف
ع ــزب ،إال أن ع ــددا مــن أصــدقــائــه كتبوا في
صفحته الشخصية على "فيسبوك" عبارات
تضامن مع الباحث المرموق.
وقـ ــررت الـنـيــابــة حـبــس ع ــزب عـلــى ذمــة
التحقيقات ،بعد توجيه اتهامات تتعلق
بــاسـتـخــدام مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
فــي نشر أخ ـبــار كــاذبــة ،ومـشــاركــة جماعة
غـيــر قــانــونـيــة فــي تنفيذ أهــداف ـهــا ،بينما

دافع عدد من أصدقاء عزب عنه ،وقالوا إن
صفحته على "فيسبوك"" :ما هي إال صفحة
علمية وثقافية لكل مــن يطالعها" ،بينما
نفى مصدر مطلع أن يكون سبب توقيفه
مخالفات مالية.

فرحة رمضان
وبينما استسلم معظم المصريين إلى
س ــاع ــات راحـ ــة طــويـلــة ف ــي أول أيـ ــام شهر
رمضان المعظم ،مع ارتفاع درجات الحرارة،
ق ــال الـبـنــك ال ـم ــرك ــزي ال ـم ـص ــري ،ف ــي بـيــان
مساء أمــس األول ،إن صافي االحتياطات
األجنبية في مصر بلغ  44.218مليار دوالر
نهاية أبــريــل الـمــاضــي ،ارتـفــاعــا مــن 44.11
مليارا في نهاية مــارس ،وهو رقم قياسي
بالنسبة لالحتياطي المصري ،خصوصا
بعد ثورة  2011التي شهدت انهيارا سريعا
لالحتياطي ،وصل معها إلى نحو  12مليارا
عام .2013

في غضون ذلك ،بدا أن الحكومة المصرية
تـهـتــم بــدفــع تـجــربــة اس ـت ـخ ــدام ال ـس ـيــارات
الكهربائية ،إذ بــدأت وزارة الداخلية أمس
منح مالكي السيارات ،التي تعمل بالطاقة
الكهربائية ،لوحات مؤقتة ورخصا ّ
مؤمنة
لحين تقنين إجراءات الترخيص.
وصــدرت تعليمات ال ــوزارة أمــس إلدارة
المرور بمنح مالكي تلك السيارات لوحات
وتــراخ ـيــص ،وفـقــا لـقــانــون ال ـم ــرور ،لحين
االنـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن وض ـ ــع الـ ـض ــواب ــط ال ــازم ــة
لترخيص السيارات الكهربائية بشكل دائم.
ّ
ووقعت مصر اتفاقية شراكة مع الصين
للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية
في مصر ،إذ تم التوقيع في بكين األسبوع
على إنشاء مصنع مشترك إلنتاج سيارات
ت ـس ـيــر ب ــال ـك ـه ــرب ــاء ،وت ـت ـض ـمــن تـصـنـيـعــا
مشتركا ل ــ 2000حافلة (أتوبيس) خــال 4
سنوات ،على أن تبلغ نسبة المكون المصري
فيها .45%
إلــى ذلــك ،عقد وزيــر النقل كامل الوزير

ّ
بايدن :ترامب «مهرج» ويريد معركة مصارعة في الوحل
الرئيس األميركي يهنئ المسلمين برمضان ويحض مولر على عدم الشهادة
وصـ ــف ج ــو بـ ــايـ ــدن ،ن ــائ ــب الــرئ ـيــس
األميركي السابق المرشح الديمقراطي
لالنتخابات الرئاسية عام  ،2020الرئيس
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،الـ ــذي ي ـه ــزأ دائ ـم ــا من
منافسيه ،بأنه "مهرج".
وخ ـ ــال اج ـت ـم ــاع لـجـمــع األم ـ ـ ــوال في
كــولــوم ـب ـيــا ف ــي ك ــارواليـ ـن ــا ال ـج ـنــوب ـيــة،
تعرض بايدن لالنتقاد من جانب أحد
مناصريه بسبب طريقته في الــرد على
ترامب الذي يطلق عليه لقب "جو النائم".
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر لـ ـلـ ـم ــرش ــح
الديمقراطي" :أريــدكــم أن ت ــردوا ،عندما
ُيطلق عليكم لقب ،يجب أن تعطوه لقبا
في المقابل" ،فأجاب بايدن" :هناك الكثير
من األلقاب قد أحب أن أطلقها على هذا
الرجل ،يمكن أن تبدأوا بمهرج".
وأك ــد ب ــاي ــدن ،الـمـحـنــك فــي السياسة
األمـيــركـيــة ،أنــه لــن يـتــردد فــي ال ــرد على
هجمات ترامب ،لكنه ال يريد أن يتمكن
الرئيس من تحويل االنتباه عن المسائل
ال ـم ـه ـمــة ،مـضـيـفــا" :م ــا ال أري ـ ــده ه ــو أن
يجذبني فيما يريد أن أفعله .إنــه يريد
أن تكون معركة مصارعة في الوحل".
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،هـ ـن ــأ ال ــرئ ـي ــس
األمـيــركــي مسلمي الـعــالــم بحلول شهر
رمضان المبارك.
وقــال في بيان نشره البيت األبيض:
"أوجه أطيب تحياتي لجميع المسلمين
الذين يستقبلون شهر رمضان المبارك"،
م ـض ـي ـف ــا" :ت ـش ــارك ـن ــي الـ ـسـ ـي ــدة األول ـ ــى
م ـيــان ـيــا ف ــي تــوج ـيــه أط ـي ــب تـمـنـيــاتـنــا
للمسلمين بــالــواليــات المتحدة وحــول

سلة أخبار
بنما :فوز كورتيزو
في انتخابات الرئاسة

أعلنت المحكمة االنتخابية
في بنما فوز وزير الزراعة
السابق لورينتينو نيتو
كورتيزو في انتخابات
الرئاسة التي جرت أمس
األول بحصوله على  95في
المئة من األصوات بعد سباق
متقارب على نحو غير متوقع.
وجاء مرشح "حزب التغيير
الديمقراطي" الذي يمثل يمين
الوسط رومولو رو في المركز
الثاني بفارق نقطتين لكنه لم
يعترف بعد بهزيمته .وهذه
النتائج مبدئية وسيليها
إعالن رسمي بالنتيجة.

مصر :القبض على مدير المشروعات بمكتبة اإلسكندرية لنشر أخبار كاذبة

الفتة إعالنية كبيرة للسيسي وضعت في اإلسماعيلية
خالل افتتاح أنفاق قناة السويس أمس األول (رويترز)

دوليات

ّ
ّ
متحرك ألحد مؤيديه قبل أيام
بايدن يوقع على كرسي
العالم باالحتفال بشهر رمضان المبارك".
وتـ ــابـ ــع" :ط ـ ـ ــوال ه ـ ــذا ال ـش ـه ــر ،لــديـنــا
جميعا فــر صــة للتفكير فــي النعم التي
منحت لنا ،وأن نعمل من أجل فيض أكبر
من الود تجاه بعضنا البعض .والعمل
مــن أج ــل مــزيــد مــن ال ـم ــودة مــع بعضنا
الـبـعــض .م ـعــا ،ب ــروح رم ـض ــان ،يمكننا
تحقيق مجتمع أكثر تآلفا واحتراما".
إلــى ذلــك ،أعلن الرئيس األمـيــركــي أن

على المدعي الخاص روبرت مولر "عدم
اإلدالء بشهادته" أمام الكونغرس بشأن
التحقيق الذي أجراه حول مسألة تدخل
روسيا في انتخابات  2016الرئاسية.
وطـلـبــت الـلـجـنــة الـقـضــائـيــة ،التابعة
ل ـم ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ،م ـ ــن مـ ــولـ ــر اإلدالء
بشهادته أمــام الكونغرس في  15مايو
بشأن التحقيق الذي قاده على مدى نحو
عــام ـيــن ،وتــوصــل إل ــى أن تــرامــب سعى

لمنع استكماله لكنه لم يشر إلى ما إذا
كان من الواجب توجيه اتهام إليه بعرقلة
سير العدالة.
وفي رد فعله على الدعوة ،قال ترامب
عبر "تويتر"" :لم تكن هناك أي جريمة،
إال من قبل الطرف الثاني ،وهو أمر من
المذهل أن التحقيق لم ينظر فيه .على
بوب مولر عدم اإلدالء بشهادته".
(واشنطن ـ ـ أ ف ب ،د ب أ)

اجتماعا موسعا أمــس ،مع وفــد الشركات
الـفــرنـسـيــة وال ـم ـصــريــة الـمـنـفــذة للمرحلة
الثالثة للخط الثالث للمترو ،لدفع معدالت
التنفيذ بـهــذه الـمــرحـلــة ،فــي ظــل االهتمام
الكبير للحكومة المصرية بتطوير منظومة
النقل الجماعي في القاهرة الكبرى ،داعيا
الشركات المنفذة الــى االنتهاء من مراحل
مشروع الخط الثالث لمترو األنفاق وفقا
للجدول الزمني المعدل.
ويـعــد الـخــط الـثــالــث لمترو األن ـفــاق من
أطوال خطوط شبكة مترو القاهرة الكبرى
(تـخــدم نحو  3.6ماليين راكــب يوميا) ،إذ
يمتد الخط من إمبابة في محافظة الجيزة
إل ــى مـطــار الـقــاهــرة الــدولــي شــرقــا ،ليربط
بـ ـص ــورة عــرض ـيــة ب ـيــن أحـ ـي ــاء الـعــاصـمــة
المصرية ،على عكس الخطين األول والثاني
اللذين يربطان بين شمال وجنوب القاهرة،
ويبلغ طول الخط الثالث نحو  47كم ،وسبق
أن أعلنت الحكومة أن المرحلة الثانية من
الخط ستنتهي في .2021

ًّ
مليا
الفروف لواشنطن :فكروا
قبل مهاجمة كراكاس

فنزويال سترفع الحصانة عن نواب دعموا ّ
«تمرد الثالثاء»
ّ
ح ــذر وزي ــر الـخــارجـيــة ال ــروس ــي سـيــرغــي الفـ ــروف من
"عــواقــب وخيمة" ستنجم عن أي تدخل عسكري أميركي
في فنزويال.
وقــال خالل مؤتمر صحافي عقده في ختام محادثات
أجراها مع نظيره الفنزويلي خورخي اريازا ،في موسكو
أمس األول ،ان اللجوء الستخدام القوة من دون ترخيص من
مجلس االمن سيترتب عليه عواقب وخيمة لالمن العالمي.
ّ
ودع ــا الفـ ــروف واش ـن ـطــن ال ــى "الـتـفـكـيــر مـلـيــا بـعــواقــب
استخدام القوة ضد فنزويال" معربا كذلك عن أمله في أال
تعكس هذه التهديدات توجهات الرئيس دونالد ترامب.
وأوضــح ان ترامب لم ّ
يهدد خــال اتصاله الهاتفي مع
الرئيس فالديمير بوتين قبل يومين باستخدام القوة ضد
كاركاس ،وان الحديث تركز حول كيفية تقديم المساعدة
للفنزويليين لتجاوز االزمة الحالية هناك.
من ناحيتها ،دعت وزارة الخارجية الفنزويلية الواليات
المتحدة للدخول في حوار واحترام القانون الدولي.
وأك ــدت فــي بيان "هــذه لحظة لـلـحــوار ،للحس السليم،
للعودة إلى احترام القانون الدولي والعالقات الثنائية".
وأض ــاف ــت" :أولـ ـئ ــك ال ــذي ــن ي ـقــدمــون ال ـم ـش ــورة لـلـحـكــومــة
األميركية في المسائل األمنية ،يقودون البالد إلى متاهة
بال مخرج ،بال أي إمكانية للبحث عن مخرج".
الى ذلك ،تستعد الجمعية التأسيسية الفنزويلية التي
يسيطر عليها بشكل كامل الرئيس االشتراكي نيكوالس
م ــادورو ،لرفع الحصانة عن نــواب البرلمان وهــو الهيئة
ً
الــوح ـيــدة تـحــت سـيـطــرة ال ـم ـعــارضــة ال ـتــي دع ـمــت ت ـمــردا
ً
ً
عسكريا فاشال الثالثاء الماضي.
ّ
وصرح رئيس الجمعية التأسيسية ديوسدادو كابيلو
أن "الـنـيــابــة ب ــدأت تحقيقها ،وكــل طلبات رفــع الحصانة
البرلمانية تصل إلى الجمعية التأسيسية كما يجب ومن
الواضح أننا سنصوت برفع اليد لرفع الحصانة البرلمانية
ً
عن كل أولئك الذين شاركوا فعليا في هذا العمل".
(كراكاس ،موسكو ـ ـ وكاالت)

سفينتان حربيتان أميركيتان
في بحر الصين الجنوبي

أعلن الجيش األميركي أن
سفينتين حربيتين أبحرتا
قرب جزء تطالب الصين
بالسيادة عليه في بحر
الصين الجنوبي ،أمس ،في
خطوة قد تثير غضب بكين
في وقت تشهد فيه العالقات
بين أكبر اقتصادين في العالم
توترا .وبحر الصين الجنوبي
واحد من بين عدد متزايد
من نقاط التوتر في العالقات
بين الواليات المتحدة
والصين ،والتي تشمل أيضا
حربا تجارية بين الجانبين
والعقوبات األميركية وتايوان.
وقال متحدث عسكري أميركي
لـ "رويترز" إن المدمرتين
المزودتين بصواريخ مواجهة
"بريبل" و"تشونغ هون"
أبحرتا على بعد  12ميال
بحريا من جافين وجونسون
ريفز في جزر سبراتلي.

بومبيو إلبقاء أشد
العقوبات على بيونغ يانغ

أكد وزير الخارجية األميركي
مايك بومبيو ان بالده ستبقي
على "أشد العقوبات في
التاريخ على كوريا الشمالية
اذا لم تتغير".
وحول التجربة الصاروخية
االخيرة لكوريا الشمالية قال
بومبيو ،في حديث مع محطة
 CBSاالخبارية" :نحن ال نزال
ندرس الرد االمثل لهذا االمر،
ولكن اؤكد لكم اننا سنستغل
كل الفرص الدبلوماسية
للتعامل مع هذه القضية".
وأضاف" :نحن مستمرون في
دعوة نظرائنا للتفاوض...
نعتقد ان هناك طريقا للمضي
قدما بحيث يمكن للزعيم
كيم جونغ اون نزع اسلحته
النووية دون استعمال وسائل
سوى الدبلوماسية ،ونأمل ان
نحقق هذا االمر".

سريالنكا تكتشف معسكرًا
لتدريب إرهابيين

اكتشفت الشرطة
السريالنكية معسكرا على
مساحة عشرة أفدنة ببلدة
كاتانكودي في شرق البالد
يعتقد أن اإلسالميين
المتشددين الذين لهم صالت
بهجمات عيد الفصح تدربوا
فيه على إطالق النار وصنع
القنابل.
ويقع المعسكر في منطقة
سكنية فقيرة على مشارف
البلدة التي هي مسقط رأس
زهران هاشم الذي أدى
دورا رئيسيا في التدبير
للهجمات التي وقعت يوم 21
أبريل .وأعلن تنظيم "داعش"
المسؤولية عن التفجيرات
التي استهدفت كنائس
وفنادق وأسفرت عن مقتل
أكثر من  250شخصا.

دوليات
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األسد يريد أهم طريقين بإدلب ...وغارات تصيب  3مستشفيات
ق ــال م ـقــات ـلــون م ــن ال ـم ـعــارضــة ال ـســوريــة
الموالية لتركيا ،أمس ،إن نظام الرئيس بشار
األس ــد وحليفته مــوسـكــو ي ـحــاوالن انـتــزاع
السيطرة على طريقين رئيسيين في محافظة
إدلب ،آخر جيب يسيطرون عليه شمال غرب
البالد في محاولة لتعزيز االقتصاد السوري
الذي أثرت عليه العقوبات.
وقال المقاتلون ،إن سادس يوم من هجوم
القوات الحكومية شهد هجمات جوية عنيفة
اس ـت ـهــدفــت مــدي ـنــة ج ـســر ال ـش ـغ ــور وسـهــل
الغاب باإلضافة إلى بلدتي اللطامنة ومعرة
النعمان جنوب إدلب.

والسيطرة على تلك المناطق ستجعل
الـ ـق ــوات ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـس ــوري ــة ت ـق ـتــرب من
استعادة السيطرة على طريقي «إم  »5و«إم
 »4االس ـتــرات ـي ـج ـي ـيــن م ــن إدل ـ ــب إلـ ــى حـمــاة
وال ــاذق ـي ــة ع ـلــى ســاحــل ال ـب ـحــر الـمـتــوســط
وهما اثـنــان مــن أهــم الشرايين فــي سورية
قبل الحرب.
واس ـت ـهــدفــت األيـ ـ ــام الـقـلـيـلــة األولـ ـ ــى من
ال ـه ـجــوم ب ـلــدات فــي ش ـمــال ح ـمــاة وجـنــوب
محافظة إدلب داخل منطقة عازلة تم االتفاق
عليها في سبتمبر بين روسيا وتركيا في
إطار اتفاق أدى إلى تفادي شن هجوم ضخم

على آخر معقل رئيسي للمعارضة السورية.
وتقول روسيا والجيش السوري إنهما
ي ــردان على تصعيد لهجمات المتشددين
على مناطق تسيطر عليها الحكومة .وتشير
روسـ ـي ــا إلـ ــى أن تــرك ـيــا ال ت ـف ـعــل م ــا يكفي
إلجالء المتشددين من المنطقة العازلة أو
فتح الطريقين اللذين يربطان المدن التي
تسيطر عليها الحكومة ويمتدان من الطرف
الجنوبي لسورية قــرب الحدود مع األردن
إلى الحدود الشمالية مع تركيا.
وأك ــد سـكــان أن ع ـشــرات اآلالف ف ــروا من
ديـ ــارهـ ــم وم ـع ـظ ـم ـهــم إل ـ ــى م ـخ ـي ـمــات عـلــى

ال ـح ــدود الـتــركـيــة مـنــذ ب ــدء أحـ ــدث هـجــوم.
وأمس ّ
تعرضت ثالثة مستشفيات في شمال
غرب سورية لقصف نسبه المرصد السوري
ً
لحقوق اإلنسان إلى ّ
ّ
الروسية ،مشيرا
القوات
إ لــى أن اثنين مــن هــذه المستشفيات باتا
خارج ُالخدمة.
ّ
مدنيين في قصف للقوات
كما قتل ثمانية
السورية والروسية في أنحاء عدة من هذه
المنطقة التي يسيطر عليها جهاديو «هيئة
ت ـحــريــر الـ ـش ــام» (الـ ـف ــرع الـ ـس ــوري ال ـســابــق
لتنظيم القاعدة).
(دمشق ـ وكاالت)

عائالت سورية تنزح عن المناطق المستهدفة بإدلب أمس (أ ف ب)

دلبلا
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رﻳﺎﺿﺔ

اﻟﺸﺮﻳﺪة :أﺗﻤﻨﻰ ﺗﺮﺷﺢ ﻓﻠﻴﻄﺢ أو اﻟﻤﻼ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ »اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ«
أﺷﺎد ﺑﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻌﺪواﻧﻲ ...واﻧﺘﻘﺪ ﺣﻜﻢ ﻟﻘﺎء اﻟﻌﻨﺎﺑﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
أﺷﺎد رﺋﻴﺲ ﻧﺎدي اﻟﻨﺼﺮ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﺸﺮﻳﺪة ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺬي ﻟﻌﺒﻪ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ د .ﺣﻤﻮد ﻓﻠﻴﻄﺢ،
ﻓﻲ ﺣﻞ
وﻧﺎﺋﺒﻪ د .ﺻﻘﺮ اﻟﻤﻼ ً
اﻷزﻣﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ
أﻣﻠﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﻓﻠﻴﻄﺢ أو اﻟﻤﻼ
ﻟﻤﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺠﺮى ﻓﻲ وﻗﺖ
ﻻﺣﻖ.

ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﺮﻳﺪة

ﻣﺎﻫﺮ اﻟﺸﻤﺮي ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﺮﻗﺎن
●

ﻣﺎﻫﺮ اﻟﺸﻤﺮي

ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

ﻣﻦ ﻳﻮم إﻟﻰ آﺧﺮ ،ﻳﺸﻬﺪ ﻣﻠﻒ ﻣﺪرب اﻟﻔﺮﻳﻖ
ً
اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﻨﺎدي ﺑﺮﻗﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮا ،ﺣﻴﺚ ﺑﺎت
ﻣﺪرب اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷوﻟﻤﺒﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺎﻫﺮ
اﻟﺸﻤﺮي ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﻤﻘﺒﻞ .2020 - 2019
ﺧﻼل ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ
وﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﺸﻤﺮي ﺳﻴﺮة ذاﺗﻴﺔ ﺟﻴﺪة ،ﻣﻦ ﺧ
ﻣﻦ اﻷﻧﺪﻳﺔ واﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺗﺨﻠﻠﻬﺎ ﺧﻮض ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻹدارة
واﻟ ـﻤ ــﺪرب ،ﻓﺴﻴﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟـﺘــﺄﻫــﻞ ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ
إﻟــﻰ اﻟ ــﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز ،ﻛﺄﺣﺪ أﻫــﻢ اﻷﻫ ــﺪاف اﻟــﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.
إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﻏ ــﺎدر اﻟــﻼﻋ ـﺒــﻮن اﻟـﻤـﺤـﺘــﺮﻓــﻮن اﻟ ـﺒــﻼد ﺑـﻌــﺪ اﻧـﺘـﻬــﺎء
ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ ،وﻳﺒﺪو أن اﺳﺘﻤﺮارﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ
أﻣﺮ ﺻﻌﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،وإن ﻛﺎن ﻣﺪرب ﺑﺮﻗﺎن اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻰ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ وﻟﻴﺪ ﻧﺼﺎر ﻗﺪ أوﺻﻰ ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺮف
اﻟﻜﻴﻨﻲ ﺟــﻮن ﻣــﺎرك ،ﻧﻈﺮا ﻟﻈﻬﻮره ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪ ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ،
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻗﺎدﻣﺎ
ﻣﻦ ﻧﺎدي اﻟﻨﺼﺮ.
وﺣﺼﻞ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻨﺎدي ﻗﺪرﻫﺎ
 300دﻳﻨﺎر ﻟﻜﻞ ﻻﻋﺐ ،ﻣﻨﻬﺎ  200ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ دور
اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ،وو 100أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎدي ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻫﻠﻪ ﻟﻠﺪور
ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ،وﺧــﺮوﺟــﻪ ﻋﻠﻰ ﻳــﺪ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎرة
ﺑﺨﻤﺴﺔ أﻫﺪاف ﻣﻦ دون رد.

أﻋ ـ ـ ــﺮب رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة
ﻧ ــﺎدي اﻟﻨﺼﺮ ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟـﺸــﺮﻳــﺪة ﻋﻦ
أﻣﻨﻴﺘﻪ أن ﻳﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ د .ﺣﻤﻮد
ﻓﻠﻴﻄﺢ ،أو ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم د.
ﺻﻘﺮ اﻟـﻤــﻼ ،ﻋﻠﻰ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟـﺘــﻲ ﺳﺘﺠﺮى ﻋﻘﺐ اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻻﺗـﺤــﺎدات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ،
وﺑ ـﻌــﺪ اﻋـﺘـﻤــﺎد اﻟـﻨـﻈــﺎم اﻷﺳــﺎﺳــﻲ
ﻟﻠﺠﻨﺔ.
وﻗــﺎل اﻟﺸﺮﻳﺪة» :ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻓﻠﻴﻄﺢ وا ﻟ ـﻤــﻼ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟﺸﻐﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﻤﻬﻢ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﻓﻠﻴﻄﺢ ﻻﻋﺐ دوﻟﻲ
ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت
اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻣــﺮاﺣ ـﻠ ـﻬــﺎ
اﻟﺴﻨﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺎدي ﻛﺎﻇﻤﺔ،
ﻛ ـﻤــﺎ ﻳـﻤـﺘـﻠـﻜــﺎن ﺷـﺨـﺼـﻴــﺔ إدارﻳـ ــﺔ
وﻗﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮاز ﺧﺎص ﺟﺪا«.
وأﻛـ ــﺪ أن د .ﻓـﻠـﻴـﻄــﺢ أدار أزﻣ ــﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟـﻨـﻔــﻖ اﻟﻤﻌﺘﻢ واﻟـﺨـﻄـﻴــﺮ ﺑﻨﺠﺎح
ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﻴﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺢ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ
)ﻓﻠﻴﻄﺢ واﻟﻤﻼ( ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ

اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
)اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﺴــﺪاﺳـﻴــﺔ( ،ﺑﻘﻴﺎدة دﻓﺔ
اﻷﻣـ ـ ـ ــﻮر ﺑ ـﺸ ـﻔــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻜــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﻣــﻊ
وﺿﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻷﻧﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ
اﻻﻋﺘﺒﺎر ،واﻻﺑﺘﻌﺎد ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﻇﻠﻢ
ﻃ ــﺮف ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺣـﺴــﺎب ﻃــﺮف
آﺧــﺮ ،وﻫــﻮ أﻣــﺮ ﻳﺤﺴﺐ ﻟﻬﻤﺎ ﺑﻜﻞ
ﺗﺄﻛﻴﺪ.
وﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺪد ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أن »اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن
اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻓﻠﻴﻄﺢ
أو اﻟ ـﻤ ــﻼ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ــﺮﺷ ــﺢ ﻟﻤﻨﺼﺐ
رﺋ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻷوﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ،إﻟــﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﺼﺒﻴﻬﻤﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،وﻋﺒﺮ
ﺟﺮﻳﺪﺗﻜﻢ اﻟﻐﺮاء أﻧﺎﺷﺪﻫﻤﺎ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻷﻣ ــﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﺒــﺪﺋــﻲ ،ﺛﻢ
ﺧﻮض اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺐ
ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ«.

ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻌﺪواﻧﻲ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،وﺟﻪ اﻟﺸﺮﻳﺪة
اﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ ﻣﺪرب اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ﺑﺎﻟﻨﺎدي ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻌﺪواﻧﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد وﻓﻜﺮ
ﻛﺮوي راق ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻌﺪواﻧﻲ ﻛﺎن

ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻠﻌﺪواﻧﻲ اﻟﺬي أدى دوره
ﻋﻠﻰ أﻛـﻤــﻞ وﺟ ــﻪ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ
ﺳ ـﻴ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ ﻣـ ــﻊ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪرب ﻓ ــﻮر
اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق ﻣ ـﻌــﻪ ﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ ﻓـﺘــﺮة
إﻋﺪاد اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

أﺧﻄﺎء ﺗﺤﻜﻴﻤﻴﺔ

ﺣﻤﻮد ﻓﻠﻴﻄﺢ

ﺻﻘﺮ اﻟﻤﻼ

ﺧﻴﺮ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻓﺮﻳﻖ ﻛﺮوي
راﺋﻊ ﻟﻨﺎدي اﻟﻨﺼﺮ ،ﻣﺤﻘﻘﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻹﻧ ـﺠــﺎزات ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺒﺮ ﺧﻼل
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻨﺎء ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ اﻟــﺪوري ،واﻟﺘﺄﻫﻞ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻣﺮة ﻟﻠﺪور ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻛ ــﺄس ﺳـﻤــﻮ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮ وﻛ ــﺄس ﺳﻤﻮ
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ.
وﺗـﻤـﻨــﻰ أن ﻳـﺤــﺎﻟــﻒ اﻟـﻌــﺪواﻧــﻲ
اﻟ ـﺘــﻮﻓ ـﻴــﻖ ﻓ ــﻲ ﻣــﺮﺣـﻠ ـﺘــﻪ اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ،

ﻣــﺆﻛــﺪا أن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳـﻨــﺔ اﻟـﺤـﻴــﺎة،
وأن اﻟ ـﻌــﺪواﻧــﻲ ﺳ ــﻮاء ﻛ ــﺎن ﻣــﺪرﺑــﺎ
ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﺑــﺎﻟـﻨــﺎدي أو ﻣﺪرﺑﺎ
ﻟﻔﺮﻳﻖ آﺧﺮ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﺴﻴﺒﻘﻰ اﺑﻨﺎ ﺑﺎرا ﻟﻠﻨﺼﺮ ،ﻗﺪم ﻟﻪ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ،ﺣﺎرﺳﺎ ﻟﻠﻤﺮﻣﻰ ﺛﻢ ﻣﺪرﺑﺎ
ﻣﺴﺎﻋﺪا ﺛﻢ ﻣﺪرﺑﺎ.
وأﻋﻠﻦ أن اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﺳﺘﺸﻬﺪ ﻛﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻦ اﻟﻤﺪرب
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ اﻟـ ــﺬي ﺳـﻴـﺘــﻮﻟــﻰ اﻟﻤﻬﻤﺔ

ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺔ أﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﺣ ـﻤ ــﻞ
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺪة اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻢ اﻟـﺒـﺤــﺮﻳـﻨــﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺬي أدار ﻟﻘﺎء اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
واﻟـ ـﻨـ ـﺼ ــﺮ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ــ،17
ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺔ ﺧـ ـﺴ ــﺎرة اﻟـﻌـﻨــﺎﺑــﻲ
أﻣﺎم ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺤﻜﻢ
اﺣـﺘـﺴــﺐ رﻛ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺠ ــﺰاء اﻷوﻟ ــﻰ
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  89ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻟﻌﺒﺔ
ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺻﺤﺘﻬﺎ.
وﺷـ ـ ـ ــﺪد ﻋـ ـﻠ ــﻰ أن ﻛـ ــﻼﻣـ ــﻪ ﻻ
ﻳﻘﻠﻞ ﺑــﺄي ﺣــﺎل ﻣــﻦ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ،
أو اﻗ ـﺘ ـﻨــﺎﺻــﻪ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻘــﺎط اﻟ ـﺜــﻼث
اﻟﺘﻲ ﻟﻌﺐ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن
ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻨﺼﺮ ﻗــﺪﻣــﻮا ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﺘﻤﻴﺰا ،وﻟﻢ ﻳﺤﺎﻟﻔﻬﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـﻔــﻮز أو اﻗﺘﻨﺎص
ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ.

ً
داﺑﺲ :اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ  ٢٧ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ »اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر«

ﻻﻋﺒﻲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻛﺒﻴﺮة

ﻋﻘﺪ ﻣـﺴــﺆوﻟــﻮ ﻧ ــﺎدي اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣــﻊ ﻻﻋـﺒــﻲ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻷول
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﻨﺎدي ﻟﺪﻋﻤﻬﻢ وﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﻢ واﻟﺸﺪ ﻣﻦ أزرﻫﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺮاء ﺑﻌﺪ ﻏﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دوري
ﻓﻴﻔﺎ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎزة.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻳﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﺮﺻﻴﺪ
 14ﻧﻘﻄﺔ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺠﻬﺮاء ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎﺑﻊ وﻟــﻪ  15ﻧﻘﻄﺔ،
واﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺳﻴﻀﻤﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺨﺴﺎرة أو
اﻟﺘﻌﺎدل ﻗﺪ ﻳﻄﻴﺢ ﺑﺄي ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ وﻟﻪ 13
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ.
وﺷــﺪد ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻠﻘﺎء ،ﻣــﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪ أن اﻟﺜﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻼﻋﺒﻴﻦ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ ﻻ ﺣﺪود ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺑﻀﺮورة ﺑﺬل ﺟﻬﻮد ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ً
ً
أﻧﻬﻢ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﺘﻄﻮرا ﻗﺪم ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت راﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة
آﺧﺮﻫﺎ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻬﺪف ﻣﻦ دون رد.

داﺑﺲ  :ﻻﻋﺒﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
وأﻛﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ورﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز اﻟﻜﺮة ﻓﻬﺪ داﺑﺲ أن
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪا ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻬﻢ
ﺳﻴﺆﻛﺪون ﻣﺠﺪدا أﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻠﻘﺎء ﺗﺒﻘﻰ
ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ .وﺷﺪد داﺑﺲ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮاﻣﻪ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺠﻬﺮاء وﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮق
اﻟﺪوري ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻻﺣﺘﺮام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ،ﻣﺸﻴﺪا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ذاﺗﻪ ﺑﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﻴﺪة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺨﻄﻰ
ﻋﻘﺒﺔ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻨﺼﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻄﻤﻮح اﻟﻔﻮز ﺣﺘﻰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻷﺧﻴﺮة.
وﻟﻔﺖ إﻟــﻰ أن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣــﺪرب أﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻳﺒﻘﻰ
ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ
اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻔﻮﻗﻮا ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻊ اﻷﻧﺪﻳﺔ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
أﺳﻔﺮت ﻗﺮﻋﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﺮاﻋﻢ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺎم ﻣﻦ  15إﻟﻰ  25ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﺠﺎري ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﻮﻳﺦ ﻋﻦ وﻗﻮع ﻓﺮق اﻟﻤﺴﺎر ﻟﻼﺟﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﻤﺮﺣﻮﻣﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻃﻴﺒﺔ اﻟـﻔــﺮج واﻟـﻤــﺮﺣــﻮم اﻟﻔﻨﺎن
أﺣﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ )اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ( ،وﻓﺮق ﻧﻘﻞ وﺗﺠﺎرة
اﻟﻤﻮاﺷﻲ واﻟﻤﺮﺣﻮم اﻟﻔﻨﺎن ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻔﻴﺪي واﻟﻤﺮﺣﻮم
اﻟﻔﻨﺎن ﻛﺎﻇﻢ اﻟﻘﻼف )اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( ،وﻓﺮق ﺳﺮاي
اﻟﻌﻄﻮر وﻧﺎدي اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ واﻟﻤﺮﺣﻮﻣﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ
ﻋﺎﺋﺸﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ )اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( ،وﻓــﺮق ﻣﻌﺮض
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ واﻟ ـﻤــﺮﺣــﻮم اﻟـﻔـﻨــﺎن ﻋـﻠــﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎن
واﻟﻤﺮﺣﻮﻣﺔ اﻟﻔﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﺶ )اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟ ــﺮاﺑـ ـﻌ ــﺔ( ،وﻓ ـ ــﺮق ﺗ ــﻮﻧ ــﺲ واﻟـ ـﻤ ــﺮﺣ ــﻮم اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎن ﻏــﺎﻧــﻢ
اﻟﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺮﺣﻮم اﻟﻔﻨﺎن ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ )اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟـﺨــﺎﻣـﺴــﺔ( ،وﻓ ــﺮق اﻷردن واﻟ ـﻤــﺮﺣــﻮم اﻟـﻔـﻨــﺎن ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺴﺮﻳﻊ واﻟﻤﺮﺣﻮﻣﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻐﻀﺒﺎن )اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ( ،وﻓﺮق ﻧﺎدي اﻧﺒﻲ اﻟﻤﺼﺮي وﻧﺎدي اﻟﺸﻤﺎل
اﻟﻘﻄﺮي واﻟﻤﺮﺣﻮم اﻟﻔﻨﺎن ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻨﻔﻴﺴﻲ )اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ( ،وﻓﺮق ﻣﺮﺳﻴﻦ ادوﻧﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ واﻟﻤﺮﺣﻮم

اﻟﻔﻨﺎن ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺮﻳﻜﻲ وأﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻧﺎدي اﻟﻌﻴﻦ اﻹﻣﺎراﺗﻲ
)اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ( ،وﻓﺮق ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺒﺮاس واﻟﻤﺮﺣﻮم
اﻟﻔﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻨﺼﻮر واﻟﻤﺮﺣﻮم اﻟﻔﻨﺎن ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﺼﺪﻳﻖ.
وأﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ أول اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﻼل اﻟﺮﺷﺪان أن أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻫﻮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻔﺮق ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ،وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻣﻦ ﻣﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ
واﻹﻣﺎرات وﻗﻄﺮ وﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن واﻷردن وﺗﺮﻛﻴﺎ.
وأﺷﺎر اﻟﺮﺷﺪان إﻟﻰ أن اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺷﻬﺪت
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋــﺪد اﻟـﻔــﺮق اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،وذﻟــﻚ
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  27ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻳﻤﺜﻠﻮن أﻧﺪﻳﺔ وأﻛﺎدﻳﻤﻴﺎت رﻳﺎﺿﻴﺔ
ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ  2006و 2007إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﺮق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻄﻮﻟﺘﻲ اﻷﺷﺒﺎل ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  6ﻓﺮق،
وﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺴﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻨﻔﺲ ﻋﺪد اﻟﻔﺮق.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل ﻣﺪرب ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺒﺮاﻋﻢ ﻃﺎرق
اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ أﻧــﻪ ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼﻗﺘﻬﺎ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﻟﻠﻮﻗﻮف
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
ﺿﻤﻬﻢ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ.

اﻟﻜﻮﻳﺖ أﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ وﻋﻠﻮ ﻛﻌﺒﻪ ﻓﻲ »اﻟﻴﺪ«
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﱢﺗﻮج ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوري
اﻟﻤﻤﺘﺎز وﻛﺄس اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ
اﻟﺴﺎدس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،أﺛﺒﺖ
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ وﻋﻠﻮ
اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻛﻌﺒﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ارﺗﻘﺎء
ً
ﻟﻠﻮﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺘﻴﻦ إﻧﺠﺎزا
ً
ﺣﻘﻴﻘﻴﺎُ ،وﻳﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﻗﺎن
ﻣﻴﺪاﻟﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز
إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻨﻘﻀﻲ.

ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﺳﻘﻒ ﻃﻤﻮح
اﻷﺑﻴﺾ ﻟﻠﺨﺮوج
ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
إﻟﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ
اﻹﺧﻔﺎق
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ

●

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

أﺛ ـﺒ ــﺖ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﺑـﻌــﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،إﺛﺮ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ،
ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ـﺴ ــﺎب ﻧ ـﻈ ـﻴــﺮه اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ،
ﺑﻔﻮزه ﻋﻠﻴﻪ  18-19ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋ ـﻴــﺔ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،وﺟ ــﺎء
ً
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺎ ،ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﺎﻃﻊ
ﻣــﺪى ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﻮﻻت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺪار  6ﺳـﻨــﻮات
ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ.
وﺗـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ــﻞ ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮدة ﻓـ ــﺎﻛ ـ ـﻬـ ــﺔ
اﻟﺒﻄﻮﻻت؛ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﺠﻤﺎﻫﻴﺮه
اﻟـﻌــﺮﻳـﻀــﺔ ،ﺑـﻌــﺪ ﺣـﺼــﻮﻟــﻪ ﻋﻠﻰ
وﺻـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺔ ﺑـ ـﻄ ــﻮﻟـ ـﺘ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪوري
واﻟ ـﻜــﺄس ،وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑــﺮﻗــﺎن أول
ﻣـ ـﻴ ــﺪاﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺗـ ــﺎرﻳ ـ ـﺨـ ــﻪ ،ﻋـﻘــﺐ
ﺣ ـﺼــﻮﻟــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ
ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز ،واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺛﺎﻟﺚ اﻟﻜﺄس ،ﻣﻦ أﺑﺮز إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻨﻘﻀﻲ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ،ﻳﻤﺜﻞ ﺧﺮوج
ﻛﺎﻇﻤﺔ ﺧﺎﻟﻲ اﻟــﻮﻓــﺎض ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
اﺳﺘﻌﺪ ﺑﻔﺮﻳﻖ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ ،وﻏـ ـﻴ ــﺎب اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺮق اﻟﻤﻨﺘﺼﻒ،
أﺑ ـ ــﺮز اﻟ ـﺠ ــﻮاﻧ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ .ﻟــﺬا
ﻛ ــﺎن ﻟ ــ»اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة« ﻫ ــﺬه اﻟــﻮﻗـﻔــﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ.

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻄﻞ
ﺗﻔﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻪ ﻓﺮض واﻗﻌﺎ
ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻠﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ
ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﻮﻻت ،وﻫ ـ ــﺬا ﺣﻖ
ﻣـﺸــﺮوع ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺠﻬﺪ واﺿــﺢ

ﻣﺒﻨﻲ ﻋـﻠــﻰ ﻧـﻬــﺞ اﺣ ـﺘــﺮاﻓــﻲ ﻓﻲ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ،ﻟ ـﻜــﻦ ﻋـﻠـﻴــﻪ اﻵن اﻟـﻨـﻈــﺮ
ﺑ ـﻌ ـﻴ ــﻦ ﺛ ــﺎﻗ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻞ ﺳـﻘــﻒ
ﻃـﻤــﻮﺣــﻪ ،واﻟ ـﺨ ــﺮوج ﻣــﻦ داﺋ ــﺮة
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ،واﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﺟــﺎد
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ.
وﻟـ ـﻌ ــﻞ اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ اﻵﺳ ـﻴ ــﻮﻳ ــﺔ
اﻷﺧﻴﺮة ﺧﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة
ارﺗـ ـﻔ ــﺎع اﻟ ـﻄ ـﻤــﻮح واﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺪاد
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺆﻫﻞ »اﻷﺑﻴﺾ«
ﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴ ــﻖ إﻧـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ــﺎزات ﻗـ ــﺎرﻳـ ــﺔ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﺪﻳﺪ دﻣﺎء
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻼﻋﺒﻴﻦ ﺷﺒﺎب ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﻧ ـﻔــﺲ اﻟ ـﻄ ـﻤ ــﻮح واﻟ ـ ـﻘـ ــﺪرة ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻔﺮﻳﻖ.

اﻟﻌﺮﺑﻲ اﺳﺘﺤﻖ ...وﻟﻜﻦ!
ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ﻟ ــﻮﺻ ــﺎﻓ ــﺔ
ﺑﻄﻮﻟﺘﻲ اﻟــﺪوري واﻟﻜﺄس ُﻳﻌﺪ
إﻧﺠﺎزا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ،وﻣﻦ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻨﻘﻀﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
أﻧﻪ ﻋﺎد ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻏﻴﺎب ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ،ﻟﻜﻦ ﻻﺑﺪ
ﻣــﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن ﻣــﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻴﺲ
وﻟﻴﺪ اﻟﻠﺤﻈﺔ ،ﺑــﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻞ
ﻃﻮﻳﻞ وﺷﺎق ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ،
ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﻤﺪرب اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻤﺮو
اﻟﺠﻴﻮﺷﻲ ،اﻟﺬي أﺣﺪث ﺗﻐﻴﻴﺮا
ﺷ ــﺎﻣ ــﻼ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى وﻧ ـﺘــﺎﺋــﺞ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﻣﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﺣﺘﻼﻟﻪ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰ اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻟـ ــﺚ ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ــﺮﺗ ـﻴ ــﺐ
اﻟـ ــﺪوري اﻟ ـﻌــﺎم ،ﻗـﺒــﻞ أن ﻳﺘﻮﻟﻰ
اﻟ ـﺴ ـﻠ ــﻮﻓ ـﻴ ـﻨ ــﻲ ﻣ ــﺎﺟـ ـﻴ ــﻚ ﻗـ ـﻴ ــﺎدة
اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﻟــﻮﺻــﺎﻓــﺔ اﻟـﺒـﻄــﻮﻟـﺘـﻴــﻦ،
وﻫﺬه ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺰون
اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ واﻟ ـﺒ ــﺪﻧ ــﻲ اﻟ ـ ــﺬي ﺣﺼﻞ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻼﻋﺒﻮن ﻃــﻮال اﻟﻤﻮﺳﻢ،
ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺿﺦ دﻣﺎء

ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟـﻠـﻔــﺮﻳــﻖ ،واﻟـﻌـﻤــﻞ وﻓــﻖ
ﺧ ـﻄــﻂ ﻃــﻮﻳ ـﻠــﺔ اﻷﻣ ـ ــﺪ ،ﻣ ــﻦ أﺟــﻞ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻹﻧﺠﺎز.

ﺑﺮﻗﺎن ...أول ﻣﻴﺪاﻟﻴﺔ
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﺮﻗﺎن اﻹﺷﺎدة ،ﺑﻌﺪ
ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ
اﻟ ــﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز ،ﻷول ﻣــﺮة ﻓﻲ
ﺗــﺎرﻳـﺨــﻪ ،وﻫــﺬا ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻀﺎﻓﺮ
ﺟ ـﻬ ــﻮد اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻈــﻮﻣــﺔ
ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻧﺎﺟﺤﺔ ،ﱠﺑﺪاﻳﺔ
ﻣــﻦ إدارة اﻟ ـﻨ ــﺎدي ،اﻟـﺘــﻲ وﻓ ــﺮت
ﻛﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ،ودﻋﻤﺖ ﺻﻔﻮف
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻼﻋﺒﻴﻦ ﻣﻤﻴﺰﻳﻦ ،ﻣﺮورا
ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ،ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺪرب
اﻟ ـﺠ ــﺰاﺋ ــﺮي ﻣـﺤـﻤــﺪ ﻣ ـﺴ ـﻌــﻮدان،
وﻣﺴﺎﻋﺪه ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻠﺤﻢ ،اﻟﻠﺬﻳﻦ
ﻋﻤﻼ وﻓﻖ ﺧﻄﺔ وﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻘﻨﻨﺔ،
ﻛ ـﻤــﺎ ﺑـ ــﺬل اﻟ ــﻼﻋ ـﺒ ــﻮن ﻣ ـﺠ ـﻬــﻮدا
ﻛـﺒـﻴــﺮا ،ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪة
ﻣ ــﻦ اﻟــﻼﻋ ـﻴ ـﺒــﻦ اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ،ﻟــﺪﻋــﻢ
ﺻ ـﻔ ــﻮف اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ــﺪى
اﻟﻄﻮﻳﻞ.

اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻗﺎدم
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣـﺼــﻮل »اﻟـﺴـﻤــﺎوي«
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ اﻟﻜﺄس
واﻟ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪوري ﺗــﺮاﺟـﻌــﺎ
ﻟ ـﻄ ـﻤــﻮﺣــﺎت اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ،ﻟـﻜـﻨــﻪ ﻓﻲ
ا ﻟــﻮ ﻗــﺖ ﻧـﻔـﺴــﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺪﻣﺎء وإﻋــﺎدة
اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ  ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ
اﻷﺟ ــﻞ ﻟـﺒـﻨــﺎء ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﻤ ــﺪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟـﺼــﺎﻋــﺪ ،ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة
ﻓﻨﻴﺔ واﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرب اﻟﻮﻃﻨﻲ

ً
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺘﻮﺟﺎ ﺑﻜﺄس اﻻﺗﺤﺎد
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﻼ ،وﺟﻬﺎزه اﻟﻤﻌﺎون،
ً
وﻇﻬﺮ ذﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎ ﺧﻼل ﻣﺒﺎرﻳﺎت
اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗــﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺒـ ــﺎب اﻟـ ـ ــﻮاﻋـ ـ ــﺪ أوراق
اﻋﺘﻤﺎدﻫﻢ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول،
ً
وﻗ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺎ ﺳ ـﻴ ـﻌــﻮد »اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﺎوي«
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻷوﻟﻰ،
وﺑﺴﻮاﻋﺪ ﻻﻋﺒﻴﻪ ،دون اﻟﺤﺎﺟﺔ
ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ.

ﻛﺎﻇﻤﺔ ﺗﺮاﺟﻊ
ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ
اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﺪوري اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘــﺎز،
وﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ رﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻜﺄس،
ﻋﻼﻣﺔ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ أداء

اﻟﻔﺮﻳﻖ ،اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻣﻮﺳﻤﻪ ﺑﻘﻮة
وﺻ ـﻔ ــﻮف ﻣـﺘـﻜــﺎﻣـﻠــﺔ وﺻـﻔـﻘــﺎت
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻌـ ـﻴ ــﺎر اﻟ ـﺜ ـﻘ ـﻴ ــﻞ وﺿ ـﻌ ـﺘــﻪ
ﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺔ ﺻ ــﺮﻳـ ـﺤ ــﺔ أﻣ ـ ــﺎم
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻟـﻜــﻦ ﻫ ــﺬا ﻟــﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ،
رﻏﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻔﻨﻲ واﻹداري
ﻣﺤﻠﻴﺎ ،أو ﺣﺘﻰ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ،
وﻫ ــﺬا ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟﻔﻨﻲ،
وﻳـﺤـﺴــﺐ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟﻔﻨﻲ،
ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺠﺰاﺋﺮي راﺑــﺢ ﻏﺮﺑﻲ،
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺗ ــﺬﺑ ــﺬب ﻣـﺴـﺘــﻮى
ﻣ ـﻌ ـﻈــﻢ اﻟــﻼﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ ﻓ ـﺘــﺮات
ﺧﻼل اﻟﻤﻮﺳﻢ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻔﺮﻳﻖ إﻋﺎدة
اﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت ﻣ ـ ــﺮة أﺧـ ـ ــﺮى ﻋـﻠــﻰ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ،واﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﺼﺎﻋﺪ ،ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﻮد
ﻻﻋـﺒــﻲ اﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ اﻟـﻤــﻮﺟــﻮدﻳــﻦ
ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻨﻘﻀﻲ،
ﻋ ـﻠــﻰ أﻣـ ــﻞ إﻋـ ـ ــﺎدة »اﻟ ـﺒــﺮﺗ ـﻘــﺎﻟــﻲ«
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى.

واﻟﻴﺮﻣﻮك واﻟﻨﺼﺮ راﺑﻊ اﻟﻜﺄس،
ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻻ ﺗ ــﺮﺗ ـﻘ ــﻲ إﻟ ـ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى
اﻟ ـﻄ ـﻤــﻮح ،وﻋ ـﻠــﻰ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟـﻔــﺮق
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﺟـ ــﺎد ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒــﻼ
ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﻌﺘﺮك اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.

ﻓﺮق اﻟﻤﻨﺘﺼﻒ
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﺑﺘﻌﺎد ﻓﺮق اﻟﻤﻨﺘﺼﻒ
ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز
ﺳـﻠـﺒـﻴــﺎت اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟﻤﻨﻘﻀﻲ،
رﻏـ ـ ـ ـ ــﻢ ﻇ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻮر ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺾ اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺮق
ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣـﻘـﺒــﻮ ﻟــﺔ ،ﻛﺎﻟﻘﺮﻳﻦ
ﺑﻄﻞ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟــﻰ ،واﻟﺠﻬﺮاء

اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻳﺴﻴﺮ
ﺑﺨﻄﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ...
وإﻧﺠﺎز ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻟﺒﺮﻗﺎن

٣٠
رﻳﺎﺿﺔ
ﻣﻮﺳﻢ »اﻟﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة« ﻛﺸﻒ ﻣﺪى
ﺣﺎﺟﺔ ﻓﺮق اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺪﻣﺎء
دلبلا

•
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ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺒﻄﻞ
ﺗﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮة
اﻷﺧﻴﺮة ...وﻛﺎﻇﻤﺔ
أﻧﻘﺬ ﻣﻮﺳﻤﻪ

ﻛﺸﻒ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة،
ً
اﻟﺬي أﺳﺪل اﻟﺴﺘﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺆﺧﺮا،
ﻣ ـ ـ ــﺪى ﺣـ ــﺎﺟـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﺮق اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ
إ ﻟــﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺒﺎﺑﻬﺎ ﺑﻼﻋﺒﻴﻦ
ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺴﻴﺮة
اﻟـﺒـﻄــﻮﻻت ،وﺳــﺪ اﻟﻨﻘﺺ وﻗﺖ
ً
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎﺟـ ــﺔ ،وﻇ ـ ـﻬـ ــﺮ ذﻟـ ـ ــﻚ ﺟ ـﻠ ـﻴــﺎ
ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ إﻟـ ــﻰ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟﺬي ﻇﻔﺮ ﺑﻠﻘﺒﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ واﻟــﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز،
ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻷﺧﻴﺮة،
وﺧ ـﺴ ــﺮ ﻧ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﺄس ﻟ ـﻌــﺪم
وﺟــﻮد اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟـﻘــﺎدر ﻋﻠﻰ ﺳﺪ
اﻟﻨﻘﺺ.
وﻳﻨﻄﺒﻖ اﻷ ﻣ ــﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ
ﻛ ــﺎﻇـ ـﻤ ــﺔ ،اﻟ ـ ــﺬي أﻧـ ـﻘ ــﺬ ﻣــﻮﺳ ـﻤــﻪ
ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ،وﺣﺼﺪ ﻟﻘﺐ اﻟﻜﺄس
ﺑـ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻌـ ـﺜ ــﺮ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺪاﻳـ ــﺔ،
ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ ﻏ ـﻴ ــﺎب اﻟ ـﺒ ــﺪﻳ ــﻞ اﻟ ـﻘ ــﺎدر
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ إﺻﺎﺑﺔ ﻋــﺪد ﻣﻦ
اﻟــﻼﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ اﻷﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ،وﻫ ــﺬا
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﺑــﺮز اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﻫﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ.
ّ
وﻋـﻠــﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ،أﺛ ــﺮ وﺟــﻮد
ً
اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب اﻟ ـﺼــﺎﻋــﺪﻳــﻦ إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺎ
ﻓﻲ ﻋﻮدة اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ً
ﻣ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺪدا ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺣـ ـﺼ ــﻮﻟ ــﻪ ﻋـﻠــﻰ
اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﺄس،
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﺛﺎﻟﺚ اﻟﺪوري
اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘ ــﺎز ،اﻟ ـ ــﺬي ﻳـﻨـﺘـﻬــﺞ ﻧﻔﺲ
ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ ﺗ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎء ﻓــﻲ
ﻓﺮﻳﻘﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة"،
ﻫﺬه اﻟﻮﻗﻔﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ،ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻹﻳ ـ ـﺠـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﺎت ،وﺗ ــﻼﻓ ــﻲ
اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ.

اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻧﻔﺾ اﻟﻐﺒﺎر
واﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻗﺎدم
اﻟﻜﻮﻳﺖ أﺟﺎد
واﻟﺠﻬﺮاء ﻋﺎﻧﺪه
ّ
اﻟﺤﻆ
ﻗــﺪم اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻮﺳﻤﺎ ﻣﻤﻴﺰا،

ّ
وﺣـﺼــﺪ ﻟـﻘــﺐ ﺑـﻄــﻮﻟـﺘـﻴــﻦ ،وﺣــﻞ
وﺻ ـﻴ ـﻔــﺎ ﻟـﻠـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ ،وﺷ ـ ــﺎرك ﻓﻲ
اﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ــﻸﻧ ــﺪﻳ ــﺔ
وﺣﺮﻣﻪ ﺳﻮء ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻻﺗﺤﺎد
ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ آﺳ ـﻴ ــﻮﻳ ــﺔ
اﻷﻧ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺔ ،وﻫـ ـ ــﺬا دﻟـ ـﻴ ــﻞ واﺿـ ــﺢ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣـ ـ ـ ــﺪى اﻻﻫـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎم اﻟـ ـ ــﺬي
ﻳ ـﺤ ـﻈــﻰ ﺑ ــﻪ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻣ ــﻦ إدارة
اﻟـﻨــﺎدي ،وﺧــﺎﺻــﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻠﻌﺒﺔ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺼﻒ ،اﻟــﺬي ﻳﻮﻓﺮ ﻛﻞ
اﻹﻣ ـﻜــﺎﻧ ـﻴــﺎت ﻟ ـﻨ ـﺠــﺎح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ّ
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻞ ،ﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻦ ﻫـ ـ ـﻨ ـ ــﺎك ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﺎ
ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻻﺑ ــﺪ ﻣــﻦ اﻻﻟـﺘـﻔــﺎت إﻟﻴﻪ
ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،وﻫ ــﻮ ارﺗ ـﻔــﺎع ﻣﻌﺪل
أﻋ ـﻤ ــﺎر اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ اﻟـﻤــﻮﺟــﻮدﻳــﻦ
ً
ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﺿ ــﺦ دﻣ ـ ــﺎء ﺷ ــﺎﺑ ــﺔ ﻗـ ـ ــﺎدرة ﻋﻠﻰ
اﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل ﻣـﺴـﻴــﺮة اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﻓﻲ
اﻟـﻤــﻮاﺳــﻢ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ
ﺿﺮورة ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﺑﻌﻮدة
اﻟـﻤـﺤـﺘــﺮف اﻷﺟـﻨـﺒــﻲ ﻟـﻤــﺎ ﻳﻨﺘﺞ
ﻋ ـﻨــﻪ ﻣ ــﻦ ارﺗـ ـﻔ ــﺎع ﻓ ــﻲ ﻣـﺴـﺘــﻮى
اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.

ً
ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻧﻬﺾ ﻣﺘﺄﺧﺮا

وﻧـﻔــﺲ اﻟـﺸــﻲء ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ
ﻛــﺎﻇ ـﻤــﺔ ،اﻟ ــﺬي ﻧـﺠــﺢ ﻓــﻲ إﻧـﻘــﺎذ
ﻣﻮﺳﻤﻪ ﻓــﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻷﺧـﻴــﺮة،
وﻇﻔﺮ ﺑﻠﻘﺐ اﻟﻜﺄس ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
وﺻـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺔ ﺑـ ـﻄ ــﻮﻟـ ـﺘ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪوري
واﻻﺗـﺤــﺎد ،ﻟﻜﻦ ﻫــﺬا ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻗﻞ
ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ،
اﻟﺬي ﺗﺼﺪر اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار ﻋــﺪة ﻣﻮاﺳﻢ ﺳﺎﺑﻘﺔ،
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
ﺗـﺸـﻜـﻴـﻠــﺔ واﺣ ـ ــﺪة ﻟـﻠـﻔــﺮﻳــﻖ ﻋﻠﻰ
ﻣــﺪى ﺳﺒﻌﺔ أو ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮاﺳﻢ
ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪون ﺿﺦ دﻣﺎء ﺟﺪﻳﺪة

ﻻﻋﺒﻮ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻳﺤﺘﻔﻠﻮن ﺑﻤﺪرﺑﻬﻢ اﻟﺼﺮﺑﻲ اﻟﻜﺴﻨﺪر
ﻗـ ـ ــﺎدرة ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﻌــﻮﻳــﺾ ارﺗ ـﻔ ــﺎع
ﻣﻌﺪﻻت اﻷﻋﻤﺎر ،وﻛﺬﻟﻚ إﺻﺎﺑﺔ
ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ
ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﻟﺬﻟﻚ إدارة
ً
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ وﺟـ ـ ـ ـ ــﻮد ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺼﺎﻋﺪﻳﻦ واﻟﻘﺎدرﻳﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟــﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ أﻟ ــﻮان اﻟﻔﺮﻳﻖ
ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.

اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
وﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻳـ ـﺴـ ـﻴ ــﺮ ﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ــﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ
وﻓﻖ ﺧﻄﻂ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻋ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮ ﺷ ــﺎﺑ ــﺔ ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن
ً
ﻟـﻬــﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟـﻴــﺪ ﻗــﺮﻳـﺒــﺎ ،ﻟﻜﻦ

اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠ ــﻮب ﻣـ ــﻦ إدارة اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ
ً
ﺻﻘﻞ اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺑــﺎﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﻻﺣ ـﺘ ـﻜــﺎك
اﻟــﺪاﺧ ـﻠــﻲ واﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ــﻲ ،واﻟـﻌـﻤــﻞ
وﻓـ ــﻖ ﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ ﺗ ــﺪرﻳ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ﻣـﻘـﻨـﻨــﺔ
ً
ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻨﻴﺎ
ً
وﺑﺪﻧﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻋﻮدة اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻟـ ـﻘ ــﺎب ،وﻋـ ــﺪم اﻻﻛ ـﺘ ـﻔــﺎء ﺑ ــﺪور
اﻟﻮﺻﻴﻒ أو اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
ﻓ ــﺮﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن ﺗـ ــﺄﺧـ ــﺮ وﺻـ ــﻮل
ﻣـ ــﺪرﺑ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎﻟـ ــﻲ اﻟـ ـﺼ ــﺮﺑ ــﻲ
دراﻏــﺎن ﻟﺘﺴﻠﻢ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻊ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ أﺛﺮت
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺨــﺮﺟــﺎت اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎم ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻌﻮد

أﻳﺎﻛﺲ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﻛﺄس ﻫﻮﻟﻨﺪا ﺑﻌﺪ  ٩ﺳﻨﻮات
ﺗﻮج أﻳﺎﻛﺲ ﺑﻠﻘﺐ ﻛﺄس ﻫﻮﻟﻨﺪا ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻟﻠﻤﺮة اﻟـ 19ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺨﻪ ،واﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ  9ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ أن أﻣﻄﺮ ﺷﺒﺎك ﻓﻴﻠﻴﻢ
ﺗﻮ ﺑﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ اﻷﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ "دي ﻛﻮﻳﺐ" ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ روﺗﺮدام ،ﺳﺠﻞ ﻻﻋﺒﻮ
أﻳــﺎﻛــﺲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﺷــﻮط ،ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻬﻰ اﻟـﺸــﻮط اﻷول
ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻣﺒﺎﻏﺘﻴﻦ ﻓﻲ دﻗﻴﻘﺘﻴﻦ ﺣﻤﻼ ﺗﻮﻗﻴﻊ داﻟــﻲ ﺑﻠﻴﻨﺪ
وﻛﻼس ﻳﺎن ﻫﻮﻧﺘﻴﻼر )ق 38و 39ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ(.
وﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،واﺻــﻞ ﻫﻮﻧﺘﻴﻼر ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺄﻟﻖ
ﻟﻴﻀﻴﻒ اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻪ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .67
وﻓ ــﻲ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ  76اﺧـﺘـﺘــﻢ اﻟ ـﻤــﺪاﻓــﻊ اﻟــﺪﻧ ـﻤــﺎرﻛــﻲ اﻟـﺸــﺎب
راﺳﻤﻮس ﻧﻴﺴﻴﻦ رﺑﺎﻋﻴﺔ أﻳﺎﻛﺲ.
وﺑﻬﺬا اﻟﻔﻮز اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ أﻳﺎﻛﺲ ﻟﻘﺐ اﻟﻜﺄس اﻟﻐﺎﺋﺐ
ﻋــﻦ ﺧــﺰاﺋـﻨــﻪ ﻣﻨﺬ  9ﺳـﻨــﻮات وﺗـﺤــﺪﻳــﺪا ﻣــﻮﺳــﻢ )(2009-10
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺎز ﺑﺮﺑﺎﻋﻴﺔ أﻳﻀﺎ أﻣﺎم ﻓﻴﻨﻮرد.
ورﻓ ــﻊ أﻳــﺎﻛــﺲ رﺻـﻴــﺪه ﻣــﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟـﻜــﺄس ﻟ ــ 19ﻟﻴﻨﻔﺮد
ﻋـﻠــﻰ ﻋــﺮش اﻟﻤﺘﻮﺟﻴﻦ ﺑـﻬــﺎ ﺑ ـﻔــﺎرق  6أﻟ ـﻘــﺎب ﻋــﻦ ﻓـﻴـﻨــﻮرد،
ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ ،اﻟﺬي ودع اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ أﻳﺎﻛﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺑﻊ
اﻟﺬﻫﺒﻲ.
وﻳـﺴـﺘـﻌــﺪ أﻳ ــﺎﻛ ــﺲ ﻻﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤــﺎل ﻣــﻮﺳ ـﻤــﻪ اﻟ ــﺮاﺋ ــﻊ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ
ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻫﻮﺗﺴﺒﺮ ﻣـﺴــﺎء اﻷرﺑ ـﻌــﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﻌﺐ )ﻳﻮﻫﺎن ﻛﺮوﻳﻒ أرﻳﻨﺎ( ﻓﻲ إﻳﺎب ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري
اﻷﺑﻄﺎل ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺎد ﺑﺎﻧﺘﺼﺎر ﺛﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻟﻨﺪن ﻓﻲ
اﻟﺬﻫﺎب اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻬﺪف ﻧﻈﻴﻒ.
)إﻓﻲ(

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺘﻮﻳﺞ أﻳﺎﻛﺲ

أوﺳﺎﻛﺎ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺻﺪارة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
ﺣﺎﻓﻈﺖ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻧﻌﻮﻣﻲ أوﺳﺎﻛﺎ ﻋﻠﻰ
ﺻـ ـ ــﺪارة ﺟ ـ ــﺪول ﺗـﺼـﻨـﻴــﻒ ﻻﻋـ ـﺒ ــﺎت اﻟـﺘـﻨــﺲ
اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﺎت اﻟﺼﺎدر اﻻﺛﻨﻴﻦ ،ﻓﻲ أﺳﺒﻮع ﻟﻢ
ﻳﺸﻬﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺄﻓﻀﻞ  10ﻻﻋﺒﺎت ،ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ ﺑﺘﺮا ﻛﻔﻴﺘﻮﻓﺎ واﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ
ﺳﻴﻤﻮﻧﺎ ﻫﺎﻟﻴﺐ.
وﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺪ أول ﺗـ ـﻐـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ ﺻـ ـ ـﻌ ـ ــﻮد ﻛـ ـ ــﻞ ﻣــﻦ
اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﺑﻠﻴﻨﺪا ﺑﻴﻨﺸﻴﺘﺶ واﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
ﺟــﺎرﺑـﻴـﻨــﻲ ﻣ ــﻮﺟ ــﻮروزا ﻣ ــﺮﻛ ــﺰا ﻟـﻜــﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ

ﻟ ـﺘ ـﺤــﻼ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰﻳ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ــ 18واﻟ ـ ـ ـ ــ 19ﻋـﻠــﻰ
اﻟ ـﺘــﺮﺗ ـﻴــﺐ ،ﺑ ـﻌــﺪ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ اﻟـﺒـﻠـﺠـﻴـﻜـﻴــﺔ إﻟـﻴــﺲ
ﻣﻴﺮﺗﻴﻨﺰ ﻣﺮﻛﺰﻳﻦ.
وﺳﺠﻠﺖ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎرﻳﺎ ﺳﺎﻛﺎري أﻛﺒﺮ
ﺻـﻌــﻮد ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺮاﻛــﺰ ،ﺑﺎرﺗﻘﺎﺋﻬﺎ  12ﻣﺮﺗﺒﺔ
دﻓﻌﺔ واﺣــﺪة ﻟﺘﺤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟ ـ  39وذﻟﻚ
ﺑﻌﺪ ﺗﺘﻮﻳﺠﻬﺎ ﺑﻠﻘﺐ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺮﺑﺎط اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺟﻮﻫﺎﻧﺎ ﻛﻮﻧﺘﺎ.
)إﻓﻲ(

sports@aljarida●com

ً
اﻷﺻﻔﺮ إﻟﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪه ﺳﺮﻳﻌﺎ
ﺑ ـﻔ ـﻀ ــﻞ ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ اﻟ ــﻼﻋ ـﺒ ـﻴ ــﻦ
اﻟـﺸـﺒــﺎب اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ إذا ﺗﻢ إﻋﺪادﻫﻢ وﺻﻘﻠﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب.

اﻟﺠﻬﺮاء ...ﺳﻮء اﻟﺤﻆ
رﻏﻢ أن ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺠﻬﺮاء ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻣــﻦ أﻓﻀﻞ اﻟـﻔــﺮق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﻫﺬا
اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ ﻓ ــﺈن ﺳ ــﻮء اﻟـﺤــﻆ اﻟــﺬي
ﻻزﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻠﻨﻬﺎﻳﺔ ﺣﺮﻣﻪ
ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟ ــﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز،
وﻫ ـ ـﺒـ ــﻂ إﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ــﺪرﺟ ـ ــﺔ اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ،
ﻣــﻊ أﻧ ــﻪ ﻳﻤﻠﻚ ﻣـﻘــﻮﻣــﺎت اﻟﻨﺠﺎح
وأﺣﺮج ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﺧﻼل
اﻟـﺒـﻄــﻮﻻت اﻟ ـﺜــﻼث ،وﻫ ــﺬا ﻳﻌﻮد

إﻟـ ــﻰ ﺳ ـﺒ ـﺒ ـﻴــﻦ؛ أوﻟ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﺗــﻮاﺿــﻊ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ،
وﻧﻘﺺ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺨﺒﺮة ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻈﻢ
ﻻﻋـﺒـﻴــﻪ ،ﻟ ــﺬا ﻋـﻠــﻰ إدارة اﻟـﻨــﺎدي
اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺚ ﻋـ ــﻦ ﺑ ــﺪﻳ ــﻞ ﻓـ ـﻨ ــﻲ ﻗـ ــﺎدر
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل ﻫــﺆﻻء اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ،
واﻟﻌﻮدة ﺑﻬﻢ إﻟﻰ "اﻟﻤﻤﺘﺎز" ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺒﻌﺾ
ﻻﻋ ـﺒ ــﻲ اﻟـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮة ،ورﺑـ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﻜــﻮن
ﻋــﻮدة اﻟﻤﺤﺘﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺤﻞ
اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻬﻮﻻء اﻟﺸﺒﺎب.

اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﺪون أﻧﻴﺎب
أﻣ ــﺎ اﻟـﺘـﻀــﺎﻣــﻦ ﻓـﻈـﻬــﺮ ﺑ ــﺪون
أﻧﻴﺎب ﻟﺘﻮاﺿﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻻﻋﺒﻴﻪ،

ً
ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ﻳﻘﺘﻨﺺ ﻓﻮزا
ً
ﻗﺎﺗﻼ أﻣﺎم ﻛﺎﻟﻴﺎري
ﻓﺎز ﻓﺮﻳﻖ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﻛﺎﻟﻴﺎري
ﺑـ ـﻬ ــﺪﻓـ ـﻴ ــﻦ ﻟـ ـ ــﻮاﺣـ ـ ــﺪ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎراة اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ اﻷ ﺣ ــﺪ ﻓــﻲ إ ﻃ ــﺎر ا ﻟـﺠــﻮ ﻟــﺔ ا ﻟ ــ35
ﻣﻦ دوري اﻟﺪرﺟﺔ اﻷو ﻟــﻰ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
)اﻟﺴﻴﺮي آ(.
و ﻋـﻠــﻰ ﻣﻠﻌﺐ ) ﺳ ــﺎن ﺑــﺎو ﻟــﻮ(،
اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺢ اﻟـ ـﻀـ ـﻴ ــﻮف اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ ﻟﻴﻮﻧﺎردو
( ،ﻗ ـﺒــﻞ أن
ﺑــﺎ ﻓــﻮ ﻟ ـﻴ ـﺘــﻲ )ق،(63
ﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺪرك أ ﺻـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎب اﻷرض
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـ ــﺎدل ﻋ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻃـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﻖ
اﻟ ـﺒ ـﻠ ـﺠ ـﻴ ـﻜــﻲ دراﻳـ ـ ــﺰ ﻣ ـﻴــﺮﺗ ـﻨــﺰ
)ق.(85
 (90+8ﺗﺤﺼﻞ
و ﻓ ــﻲ ا ﻟــﺪ ﻗـﻴـﻘــﺔ )(90+8
ﻧـ ــﺎﺑـ ــﻮﻟـ ــﻲ ﻋـ ـﻠ ــﻰ رﻛ ـ ـﻠـ ــﺔ ﺟـ ـ ـ ــﺰاء ﺳ ــﺪدﻫ ــﺎ
ﻟ ــﻮرﻳ ـﻨ ــﺰو إﻧ ـﺴ ـﻴ ـﻨــﻲ ﻣـﻌـﻠـﻨــﺎ ﻓ ــﻮز ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ
ﺑﻨﻘﺎط اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺜﻼث.
وﺑ ـﻬ ــﺬا اﻟـ ـﻔ ــﻮز ،رﻓ ــﻊ ﻧــﺎﺑــﻮﻟــﻲ رﺻ ـﻴــﺪه
إﻟﻰ  73ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﺎﻓﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺠﻤﺪ
رﺻﻴﺪ ﻛﺎﻟﻴﺎري ﻋﻨﺪ  40ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ.
)إﻓﻲ(

وﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪ دﻣﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻨﺬ
ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،وﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب
اﻟـ ـﺼ ــﺎﻋ ــﺪﻳ ــﻦ ﻹﻋ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ
ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ إﻟﻰ اﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز.

اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻴﺮﻣﻮك
أﻣﺎ ﺻﻌﻮد اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻴﺮﻣﻮك
إﻟﻰ اﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت
اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ ﻗــﺪم
ً
ً
اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن ﻣﻮﺳﻤﺎ ﺟﻴﺪا ،ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ
ﻳﺤﺘﺎﺟﺎن إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ
ﺻﻔﻮﻓﻬﻤﺎ ﺑــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ ﻣــﻦ ذوي
اﻟﺨﺒﺮة ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء
ﻓﻲ "اﻟﻤﻤﺘﺎز" ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

أﻻن ﻧﺠﻢ ﻛﺎﻟﻴﺎري

ﺑﺎخ :ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻴﻤﻴﻨﻴﺎ ﻣﻌﻘﺪة وﺣﺴﺎﺳﺔ
أﻗﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
ﺗﻮﻣﺎس ﺑﺎخ ،اﻻﺛﻨﻴﻦ ،ﺑﺄن ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﺪاءة اﻟﺠﻨﻮب
إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺳﻴﻤﻴﻨﻴﺎ ﻛﺎﺳﺘﺮ اﻟﺘﻲ ﺧﺴﺮت ﻣﻌﺮﻛﺘﻬﺎ
ﻣــﻊ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﻲ )ﻛ ــﺎس( ﺣﻮل
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﺘﻤﺘﻌﻦ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﺘﺴﺘﻴﺮون" ،ﻣﻌﻘﺪة وﺣﺴﺎﺳﺔ
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ".
واﻓــﺎد ﺑﺎخ وﻛﺎﻟﺔ ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺮس ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻓــﻲ ﺑﺮﻳﺰﺑﻴﻦ اﻻﺳـﺘــﺮاﻟـﻴــﺔ ،أن

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻوﻟﻤﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻗﺮرت إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣــﻦ اﻟـﺨـﺒــﺮاء ﺗﺘﻜﻮن ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻄﺒﻲ
ﻟـﻤـﻌـﻬــﺪ رﻳ ـﺘ ـﺸ ــﺎرد ﺑ ــﻮدﺟ ـﻴ ــﺖ ،ﻣـﻤـﺜــﻞ اﻻﺗ ـﺤــﺎد
اﻟﺪوﻟﻲ اﻻﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى ،و"ﺧﺒﺮاء ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻮم،
اﻷﺧﻼﻗﻴﺎت وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ واﻻﺗـﺤــﺎدات
اﻟﺪوﻟﻴﺔ" .وﺗﺎﺑﻊ "ﺳﻴﺪرس اﻟﺨﺒﺮاء ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
اﻟﻤﻌﻘﺪة واﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﺟﺪا".
وﺗﺄﺗﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻوﻟﻤﺒﻴﺔ
اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق زﻳــﺎرﺗــﻪ ﻟﺒﺮﻳﺰﺑﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎء

رﺋـﻴــﺲ ﺑـﻠــﺪﻳــﺔ وﻻﻳ ــﺔ ﻛــﻮﻳـﻨــﺰﻻﻧــﺪ ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﺘﺰم
اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻻﻟﻌﺎب اﻻوﻟﻤﺒﻴﺔ .2032
وﻛﺎﻧﺖ "ﻛﺎس" رﻓﻀﺖ اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ
رﻓﻌﺘﻬﺎ اﻟﻌﺪاءة ﻛﺎﺳﺘﺮ ﺿﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى
اﻟـﺘــﻲ ﺗــﺮﻏــﻢ ﺑﻌﺾ اﻟ ـﻌ ــﺪاءات اﻟـﻠــﻮاﺗــﻲ ﻳﺘﻤﺘﻌﻦ
ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﺘﺴﺘﻴﺮون ،ﺑﺨﻔﺾ
اﻟﻰ ﻣﺎ دون ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ اذا ﻣﺎ أردن ﻣﻮاﺻﻠﺔ
ﺧﻮض اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت.

ﺳﻴﻤﻴﻨﻴﺎ ﻛﺎﺳﺘﺮ

ﻧﺎﻏﺘﺲ وراﺑﺘﻮرز ﻳﻌﺎدﻻن ﺑﻼﻳﺰرز وﺳﻴﻜﺴﺮز ﻓﻲ »ﺑﻼي أوف«

ﺑﺎﺳﻜﺎل ﺳﻴﺎﻛﺎم ﻧﺠﻢ راﺑﺘﻮرز ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ

أﺷ ـﻌ ــﻞ دﻧ ـﻔ ــﺮ ﻧــﺎﻏ ـﺘــﺲ وﺗ ــﻮروﻧـ ـﺘ ــﻮ راﺑـ ـﺘ ــﻮرز
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺘﻲ اﻟﺪور اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﺑﻔﻮزﻳﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻴﻬﻤﺎ
ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ ﺗﺮاﻳﻞ ﺑــﻼﻳــﺰرز  ،١١٢-١١٦وﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ
ﺳـﻔـﻨـﺘــﻲ ﺳ ـﻴ ـﻜ ـﺴــﺮز  ،٩٦-١٠١أ ﻣـ ــﺲ اﻷول ،ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة اﻟــﺮاﺑـﻌــﺔ ﺿـﻤــﻦ اﻟ ــﺪور ﻧـﺼــﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻟﻸدوار اﻹﻗﺼﺎﺋﻴﺔ )ﺑﻼي أوف( ﻟﺪوري ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ.
ﱠ
وﻋﻮض ﻧﺎﻏﺘﺲ وراﺑﺘﻮرز ﺧﺴﺎرﺗﻪ اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ أﻣﺎم ﺑﻼﻳﺰرز وﺳﻴﻜﺴﺮز ،وردا
ﻟﻬﻤﺎ اﻟﺘﺤﻴﺔ ﺑﻜﺴﺐ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أرض
اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻓﻨﺠﺤﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  ،٢-٢وﺑﺎت
ﻳﻤﻠﻜﺎن ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ ﻳﺨﻮﺿﺎن اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﻤﺎ ﻓﻲ دﻧﻔﺮ وﺗﻮروﻧﺘﻮ اﻟﻴﻮم.
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻷوﻟﻰ ،ﻓﻲ ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ وأﻣﺎم ٢٠١٤٦
ﻣﺘﻔﺮﺟﺎ ،أﻋــﺎد اﻟﻜﻨﺪي ﺟﻤﺎل ﻣــﻮراي واﻟﻌﻤﻼق
اﻟﺼﺮﺑﻲ ﻧﻴﻜﻮﻻ ﻳﻮﻛﻴﺘﺶ ﻓﺮﻳﻘﻬﻤﺎ دﻧﻔﺮ ﻧﺎﻏﺘﺲ
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ ،ﺑ ـﻘ ـﻴــﺎدﺗــﻪ إﻟ ــﻰ ﻓ ــﻮز ﺛـﻤـﻴــﻦ ﻋﻠﻰ
ﺑﻼﻳﺰرز ،ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﺜﻴﺮة
ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ،واﻟﺘﻲ ﺣﺴﻤﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ
ﺑﻌﺪ  ٤أﺷﻮاط إﺿﺎﻓﻴﺔ.
وﻗﺪم اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﺒﺎراة ﻗﻮﻳﺔ ﺷﻬﺪت

ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ وﻧﺪﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺗﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ،
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧـﻴــﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻀﻴﻮف ،ﺑﻔﻀﻞ
ﺻﺎﻧﻊ أﻟﻌﺎﺑﻬﻢ اﻟﻜﻨﺪي ﺟﻤﺎل ﻣﻮراي ،اﻟﺬي ﺳﺠﻞ
 ٣٤ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻬﺎ  ٦رﻣﻴﺎت ﺣﺮة ﻓﻲ اﻟﺜﻮاﻧﻲ اﻟـ١٥
اﻷﺧﻴﺮة.
وﻳﺪﻳﻦ ﻧﺎﻏﺘﺲ ﺑﻔﻮزه أﻳﻀﺎ ﻟﻠﻌﻤﻼق ﻳﻮﻛﻴﺶ
)٢.١٣م( اﻟــﺬي ﺣﻘﻖ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟـﻤــﺰدوﺟــﺔ "ﺗﺮﻳﺒﻞ
دﺑ ـ ــﻞ" ﺑـﺘـﺴـﺠـﻴـﻠــﻪ  ٢١ﻧـﻘـﻄــﺔ ﻣ ــﻊ  ١٢ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ )٦
دﻓﺎﻋﻴﺔ وﻣﺜﻠﻬﺎ ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ( و ١١ﺗﻤﺮﻳﺮة ﺣﺎﺳﻤﺔ،
ﻟﻜﻦ ﻳﻮﻛﻴﺘﺶ ،اﻟﺬي ﻟﻌﺐ  ٦٥دﻗﻴﻘﺔ ،اﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﺑﺪا
ﻣﺘﻌﺒﺎ ﺑﺪﻧﻴﺎ وأﻧﻬﻰ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ وﻫﻮ ﻳﻌﺮج.
وﺗﺄﻟﻖ ﺑﻮل ﻣﻴﻠﺴﺎب أﻳﻀﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻪ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺰدوﺟﺔ "دﺑﻞ دﺑﻞ" ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ  ٢١ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻊ ١٠
ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت ﺑﻴﻨﻬﺎ  ٨دﻓﺎﻋﻴﺔ ،وأﺿﺎف ﻏﺎري ﻫﺎرﻳﺲ
 ١٤ﻧﻘﻄﺔ.
ﻓــﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻟــﻢ ﻳﻨﻔﻊ ﺑــﻼﻳــﺰرز ﺗــﺄﻟــﻖ اﻟﺜﻼﺛﻲ
ﺳﻲ ﺟﺎي ﻣﺎﻛﻮﻟﻮم وداﻣﻴﺎن ﻟﻴﻼرد واﻟﻨﻴﺠﻴﺮي
اﻷﺻﻞ اﻟﻔﺎروق أﻣﻴﻨﻮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮزه اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻮاﻟﻴﺎ
وﻗﻄﻊ ﺷﻮط ﻛﺒﻴﺮ ﻧﺤﻮ اﻟﺪور اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﺳﺠﻞ ﻣﺎﻛﻮﻟﻮم  ٢٩ﻧﻘﻄﺔ ،وﻟﻴﻼرد ٢٨
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻊ  ٧ﺗﻤﺮﻳﺮات ﺣﺎﺳﻤﺔ ،وأﻣﻴﻨﻮ  ١٩ﻧﻘﻄﺔ
ﻣﻊ  ٨ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت.

وﻓـ ــﺮط ﺑ ــﻼﻳ ــﺰرز ﻓ ــﻲ أﻓـﻀـﻠـﻴـﺘــﻪ اﻟـﻨـﺴـﺒـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﻮط اﻷول ) ،(٥٧-٦٣ﻓﺎﺳﺘﺴﻠﻢ أﻣﺎم اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ
اﻟـﻀـﻴــﻮف ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ) ،(٢٧-١٤وﻟ ــﻢ ﺗﻜﻦ
ﺻﺤﻮﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ).(٣٢-٣٥

ً
ﻟﻴﻨﺎرد ﻳﻔﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻧﺠﻤﺎ

وﻓــﻲ "اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ" ﻓــﻲ ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ وأﻣ ــﺎم ٢٠٦٣٩
ﻣـﺘـﻔــﺮﺟــﺎ ،ﻓ ــﺮض ﻛــﺎوﻫــﻲ ﻟـﻴـﻨــﺎرد ﻧـﻔـﺴــﻪ ﻧﺠﻤﺎ
ﻓﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة ،وﻗــﺎد ﺗﻮروﻧﺘﻮ راﺑـﺘــﻮرز ﻻﻧﺘﺰاع
ـﺎل ﻣ ــﻦ ﻓ ـﻴــﻼدﻟ ـﻔ ـﻴــﺎ ﺳـﻔـﻨـﺘــﻲ ﺳـﻴـﻜـﺴــﺮز
ﻓـ ــﻮز ﻏ ـ ـ ٍ
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ "دﺑﻞ دﺑﻞ" ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ
 ٣٩ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻗﺒﻞ دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻣﻊ  ١٤ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺄﻟﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺮﻳﺮات
اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ).(٥
وﺳﺎﻫﻢ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻣــﺎرك ﻏﺎﺳﻮل ﺑــﺪوره ﻓﻲ
اﻟ ـﻔــﻮز ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ  ١٦ﻧـﻘـﻄــﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ﻛﺎﻳﻞ
ﻻوري ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ  ١٤ﻧـﻘـﻄــﺔ واﻹﺳ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ اﻵﺧ ــﺮ
اﻟﺒﺪﻳﻞ ﺳﻴﺮج إﻳﺒﺎﻛﺎ ﺻﺎﺣﺐ  ١٢ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻛﺘﻔﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺎﺳﻜﺎل ﺳﻴﺎﻛﺎم اﻟﺬي ﻛﺎن
اﻟﺸﻚ ﻳﺤﻮم ﺣﻮل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ
رﺑﻠﺔ اﻟﺴﺎق ،ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ  ٩ﻧﻘﺎط ﻓﻘﻂ.

٣١
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ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻚ،
واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺄﻣﻞ اﻟﺘﺄﻫﻞ
ﻟﻨﻬﺎﺋﻲ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ،
ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﻣﻊ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﻓﻲ إﻳﺎب اﻟﺪور ﻧﺼﻒ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.

ﻳﺘﺴﻠﺢ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻮﺻﻴﻒ ﺑﺮوﺣﻴﺔ ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري أﺑﻄﺎل
أورو ﺑ ــﺎ ﻟـﻜــﺮة ا ﻟ ـﻘــﺪم ﻋــﺎم  2005ﻓــﻲ إ ﺳـﻄـﻨـﺒــﻮل ،ﻋـﻨــﺪ ﻣــﺎ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ وﻧﺠﻤﻪ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ
اﻧﻔﻴﻠﺪ اﻟﻴﻮم ،ﻓﻲ إﻳﺎب ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ.
و ﻛــﺎن ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻗﻠﺐ ﺗﺨﻠﻔﻪ ﺻـﻔــﺮ 3-ﻓــﻲ ا ﻟـﺸــﻮط اﻷول أ ﻣــﺎم ﻣﻴﻼن
اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﺎم  ،2005ﻗﺒﻞ أن ﻳﺪرك اﻟﺘﻌﺎدل  3-3ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺒﺎراة ،ﺛﻢ ﻳﺤﺴﻢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮﻛﻼت اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ،ﻣﺤﺮزا ﻟﻘﺒﻪ
اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ.
وﺑـﻠــﻎ ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ ﻣــﺮﺗـﻴــﻦ ﺑـﻌــﺪ ذﻟ ــﻚ ،وﺧـﺴــﺮ أﻣــﺎم
ـﻼن ﺑ ــﺎ ﻟ ــﺬات ﻋ ــﺎم  ،2007ور ﻳـ ــﺎل ﻣ ــﺪر ﻳ ــﺪ اﻹ ﺳ ـﺒــﺎ ﻧــﻲ
ﻣ ـﻴــﻼ
ﻼ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺳﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ا ﻟـﻔــﺮ ﻳــﻖ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
اﻟـ ـﻌ ــﺮﻳ ــﻖ ﺗ ـ ـﻜـ ــﺮار ﻫ ــﺬا
اﻻﻧ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎز ﻓــﻲ
ﻣ ــﻮاﺟـ ـﻬ ــﺔ
اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﻖ
اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺎﻟـ ــﻮﻧـ ــﻲ
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم
ﻼﺛ ـﻴــﺔ ﻧ ـﻈ ـﻴ ـﻔــﺔ ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻫـ ــﺪف ﺧ ــﺮاﻓ ــﻲ ﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻲ ﻣـ ــﻦ
ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ﺑ ـﺜــﻼ
رﻛﻠﺔ ﺣﺮة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ  30ﻣﺘﺮا ﺳﺪدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﺸﺒﺎك ﻣﺮﻣﻰ اﻟﺤﺎرس اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ اﻟﻴﺴﻮن ﺑﻴﻜﺮ.
وﺑﻌﺪ أن ﺧﺎض ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﺿﺪ ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ ،وﺧﺮج
ﻓﺎﺋﺰا ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ  ،3-2ﻟﻴﺴﺘﻌﻴﺪ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺼﺪارة ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
إﻧﻜﻠﺘﺮا ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ واﺣﺪة ،ﻓﺈن اﻟﻤﺒﺎراة ﻗﺪ ﺗﺘﺮك آﺛﺎرا
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟﺸﻜﻮك ﺣﻮل
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺠﻤﻪ اﻟﻤﺼﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ
رأﺳﻪ أواﺧﺮ اﻟﻠﻘﺎء وﻟﻢ ﻳﻜﻤﻠﻪ.
ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﻣﺪرب ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﻮرﻏﻦ ﻛﻠﻮب ﻏﻴﺎب اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ
اﻟ ـﺒ ــﺮازﻳ ـﻠ ــﻲ روﺑ ــﺮﺗ ــﻮ ﻓ ـﻴــﺮﻣ ـﻴ ـﻨــﻮ ﻹﺻ ــﺎﺑ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻟ ــﺐ ،وﻛ ــﺎن
ﻓﻴﺮﻣﻴﻨﻮ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻫــﺬه اﻹ ﺻــﺎ ﺑــﺔ ﻗﺒﻞ ﻟﻘﺎء ا ﻟــﺬ ﻫــﺎب ،و ﻟــﻢ ﻳﺸﺎرك
ﺳﻮى ﻓﻲ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻟﻌﺸﺮ اﻻﺧﻴﺮة ،وﻳﺒﺪو أن اﻻﺻﺎﺑﺔ ﻋﺎودﺗﻪ.
ﻟـﻜــﻦ ﻟـﻴـﻔــﺮ ﺑــﻮل ﻳﻤﻠﻚ أ ﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺑــﺪ ﻳــﻞ ﻓــﻲ ﻣــﺮ ﻛــﺰ ﻗـﻠــﺐ ا ﻟـﻬـﺠــﻮم،
ﺣ ـﻴــﺚ ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ ﻛ ـﻠــﻮب اﻟ ـﻠ ـﺠــﻮء اﻟ ــﻰ اﻟـﺒـﻠـﺠـﻴـﻜــﻲ
دﻳﻔﻮك اورﻳﺠﻲ ،اﻟﺬي ﻧﺰل ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺻﻼح وﺳﺠﻞ
ﻫ ــﺪف ا ﻟ ـﻔ ــﻮز ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺮ ﻣ ــﻰ ﻧ ـﻴ ــﻮ ﻛ ــﺎ ﺳ ــﻞ ،او دا ﻧ ـﻴ ــﺎل
ﺳﺘﺎرﻳﺪج.

رﻳﺎﺿﺔ

ﻓــﺎ ﻟـﻔـﻴــﺮدي ﻻ ﻋـﺒــﻲ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻣــﻦ ﻣﻐﺒﺔ ا ﻋـﺘـﺒــﺎر أن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺴﻤﺖ،
ﻣﺬﻛﺮا إﻳﺎﻫﻢ ﺑﺨﺮوج اﻟﻔﺮﻳﻖ أﻣﺎم روﻣﺎ اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ ﻓﻲ رﺑﻊ
ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﻘﺪم ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ذﻫﺎﺑﺎ
 1 -4ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﺴﺮ
ﺻﻔﺮ 3-وﻳﺨﺮج ﺧﺎﻟﻲ اﻟﻮﻓﺎض.
وﻗﺎل ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي" :ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻓﺮﻳﻖ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ
ﻳﻌﺎﻧﻲ .وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ،ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻓﻀﻠﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ
أﻫﺪاف اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺛﻢ ﺧﺮﺟﻨﺎ".
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﺤﺪث ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﻠﻴﻤﺎن
ﻻﻧﻐﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺆﻟﻤﺔ.
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺤﻘﺖ اﻷذى ﺑﻨﺎ .ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻤﺤﻮ ذﻟﻚ وﻧﻌﻴﺶ
ﻣﻮﺳﻤﺎ ﺟﻤﻴﻼ ﻟﻜﻲ ﻧﻨﺴﻰ .ﻧﺮﻳﺪ ﻣﺪاواة ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاح".
ﻼﺛــﺔ
وﻳ ـﺒــﺪو ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل أﻗ ــﻮى ﻣــﻦ روﻣ ــﺎ ،ﻷﻧ ــﻪ ﻧـﺠــﺢ ﻓــﻲ ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ ﺛــﻼ
أ ﻫــﺪاف أو أ ﻛـﺜــﺮ  19ﻣــﺮة ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻦ أ ﻗــﻮ ﻳــﺎء،
أﻣﺜﺎل ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﺑﻮرﺗﻮ ﻗﺎرﻳﺎ ،وﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
وارﺳﻨﺎل ﻣﺤﻠﻴﺎ.
ﻟـﻜــﻦ ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ ﺛــﺎﺑــﺖ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى اﻵوﻧ ــﺔ اﻷﺧ ـﻴــﺮة ،وﺣـﻘــﻖ اﻟ ـﻔــﻮز 14
ﻣﺮة ﻓﻲ آﺧﺮ  17ﻣﺒﺎراة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﺘﻌﺎدل ﻣﺮﺗﻴﻦ
واﻟ ـﺨ ـﺴــﺎرة ﻣ ــﺮة واﺣـ ــﺪة ﺿـﻤــﻦ ﻫ ــﺬه اﻟـﺴـﻠـﺴـﻠــﺔ ﺟ ــﺎء ا ﺑـﻌــﺪ اراﺣـ ــﺔ اﻟ ـﻤــﺪرب
ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻋﺪة ﺑﻌﺪ ﺿﻤﺎن اﻟﻠﻘﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﻛﻤﺎ أن ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻳـﺨــﻮض ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛــﺄس إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻓــﻲ  25ا ﻟـﺤــﺎ ﻟــﻲ ﺿﺪ
ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ ،وﻳﺴﻌﻰ اﻟﻰ اﺣﺮاز اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ  10اﻋﻮام.
واﻋﺘﺒﺮ ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي ان ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﺎراة ﺿﺪ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﺑﻤﻌﻨﻮﻳﺎت
ﻣــﺮ ﺗـﻔـﻌــﺔ ،و ﻗ ــﺎل ﻓــﻲ ﻫــﺬا ا ﻟ ـﺼــﺪد " :ﻧـﻤـﻠــﻚ اﻷ ﻓـﻀـﻠـﻴــﺔ ﻷ ﻧـﻨــﺎ أ ﺣــﺮز ﻧــﺎ اﻟﻠﻘﺐ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ،وﻫﺬا اﻻﻣﺮ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﺑﻼ ﺷﻚ".
وﻛﺎن ﻣﻴﺴﻲ وﻋﺪ أﻧﺼﺎر اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺠﻠﺐ
"ﻫﺬه اﻟﻜﺄس اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ اﻟﻰ ﻛﺎﻣﺐ ﻧﻮ".
و ﻗــﺎل ﻣﻴﺴﻲ ،ﺑﻌﺪ ﻣـﺒــﺎراة ا ﻟــﺬ ﻫــﺎب " ،ﻓــﻲ ا ﻟــﻮا ﻗــﻊ ﻟﻘﺪ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﻓــﺮ ﺻــﺔ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 4-ﺻـﻔــﺮ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ا ﻟـﻤـﺒــﺎراة .ﺣﻘﻘﻨﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺟ ـﻴــﺪة ﺟ ــﺪا ﻟـﻜـﻨـﻨــﺎ ﺳـﻨــﺬﻫــﺐ اﻟ ــﻰ ﻣـﻠـﻌــﺐ ﺻـﻌــﺐ ﺟ ــﺪا ﻳـﻤـﻠــﻚ ﺗــﺎرﻳـﺨــﺎ
ﻛﺒﻴﺮا ،وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻀﻊ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ .ﻧﺪرك ﺗﻤﺎﻣﺎ
أن اﻻﻣﻮر ﻟﻢ ﺗﺤﺴﻢ ﺑﻌﺪ".
و ﻳ ـﺘ ـﺼ ــﺪر ﻣ ـﻴ ـﺴــﻲ ﺗــﺮ ﺗ ـﻴــﺐ ا ﻟ ـﻬ ــﺪا ﻓ ـﻴ ــﻦ ﻓ ــﻲ دوري
اﻷﺑ ـﻄــﺎل ﻫ ــﺬا اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ ﺑــﺮﺻـﻴــﺪ  12ﻫــﺪﻓــﺎ ،وﻳـﺤـﺘــﺎج
ا ﻟ ــﻰ ﻫــﺪ ﻓـﻴــﻦ آ ﺧــﺮ ﻳــﻦ ﻟـﻤـﻌــﺎد ﻟــﺔ أ ﻓ ـﻀــﻞ ر ﻗ ــﻢ ﺷﺨﺼﻲ
ﻟــﻪ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺴــﺎ ﺑـﻘــﺔ اﻟ ـﻘــﺎر ﻳــﺔ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﺳـﺠــﻞ  14ﻣــﻮ ﺳــﻢ
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ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻤﺒﺎراة

 ١٠:٠٠م

ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي ﺣﺬر ﻻﻋﺒﻴﻪ
ﻣﻴﺴﻲ

ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺣﺬر ﻣﺪرب ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ارﻧﺴﺘﻮ

ﻏﻴﺎب ﺷﺒﻪ ﻣﺆﻛﺪ ﻟﺼﻼح
ﺳﻴﻐﻴﺐ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ،اﻟﻤﺼﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح ،ﺑﺸﻜﻞ
ﺷﺒﻪ ﻣﺆﻛﺪ ﻋﻦ ﻟﻘﺎء إﻳﺎب اﻟﺪور ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺪوري أﺑﻄﺎل
أوروﺑﺎ أﻣﺎم ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ آﻧﻔﻴﻠﺪ ،اﻟﻴﻮم ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
إﺻﺎﺑﺘﻪ ﻓــﻲ ﻣـﺒــﺎراة ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻷﺧـﻴــﺮة ﺑــﺎﻟــﺪوري أﻣــﺎم ﻣﻀﻴﻔﻪ
ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ،واﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ "اﻟﺮﻳﺪز" .2-3
وﻛﺸﻔﺖ إذاﻋﺔ "ﻛﺎدﻳﻨﺎ ﺳﻴﺮ" اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر
ﻣــﻦ داﺧ ــﻞ اﻟـﻠـﻴـﻔــﺮ ،ان ﺻ ــﻼح ﺳـﻴـﻜــﻮن ﺧ ــﺎرج ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي أﻣﺎم ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻃﺒﻴﺐ اﻟﻨﺎدي ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ
ﻟﻠﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺬي ﻳﺠﺒﺮ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻹﺻﺎﺑﺔ
ﻓﻲ اﻟﺮأس ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻤﻼﻋﺐ  6أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﻛــﺎن "اﻟﻤﻠﻚ اﻟـﻤـﺼــﺮي" ﺧــﺮج ﻣــﻦ ﻣﻠﻌﺐ ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ ﻋﻠﻰ
"ﻣﺤﻔﺔ" ،ﺑﻌﺪ اﺻﻄﺪاﻣﻪ ﻓﻲ اﻟــﺮأس ﺑﺤﺎرس ﻣﺮﻣﻰ "اﻟﻘﻄﻂ
اﻟﺴﻮداء" ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﻋﺔ.
وأﺷﺎرت اﻹذاﻋﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ إﺑﻼغ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﻤﺼﺮي ﺑﻐﻴﺎﺑﻪ
ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ،ﻟﻴﺼﺎب ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط.
وﻳـﻌــﺪ ﻏـﻴــﺎب ﺻــﻼح ﻋــﻦ اﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺿــﺮﺑــﺔ ﻗﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ،اﻟﺬي ﺳﻴﻐﻴﺐ ﻋﻨﻪ أﻳﻀﺎ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ روﺑﺮﺗﻮ ﻓﻴﺮﻣﻴﻨﻮ
اﻟــﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ إﺻﺎﺑﺔ ﻋﻀﻠﻴﺔ ،وﻟــﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺧﻂ اﻟﻬﺠﻮم
ﺳﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻲ ﺳﺎدﻳﻮ ﻣﺎﻧﻲ.
)إﻓﻲ(

HD١

ﻫﻨﺪرﺳﻮن

ﻛﻠﻮب :ﻻ أﻓﻜﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺳﻠﺒﻲ
أﺷﺎر اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﻮرﻏﻦ ﻛﻠﻮب ﻣﺪرب ﻧﺎدي ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻰ
ان اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺠﻌﻲ اﻻﻧﺪﻳﺔ اﻻﺧــﺮى ﻳﺘﻤﻨﻮن ﻓﺸﻞ ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻟﻘﺎب ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وﻗﺎل ﻛﻠﻮب ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ "ﺳﺒﻮرت" اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ" :اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﻣﺸﺠﻌﻲ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﺳﻌﺪاء إذا ﻓﺸﻠﻨﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻛﻞ
اﻟﻔﺮق ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ،ﻣﺎزاﻟﺖ ﺧﻠﻔﻨﺎ".
وأﺿــﺎف" :ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺌﺖ إﻟﻰ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ،أدرﻛــﺖ أن ﻫﺬا
اﻟﻨﺎدي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪ ،ﻟﺬﻟﻚ
ﺳﻨﻔﻌﻞ ذﻟــﻚ ﺑﺄﺻﻌﺐ اﻟـﻄــﺮق ،ﻷن اﻟﺤﻆ ﻟﻦ ﻳﻘﻒ ﺑﺠﺎﻧﺒﻨﺎ ً
داﺋﻤﺎ،
أﻋﺮف ﻛﻴﻒ ﺳﻨﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻨﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎدي واﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺟﺎﻫﺰون
ﻟﺤﺼﺪ اﻟﻠﻘﺐ".
وﺗﺎﺑﻊ ﻛﻠﻮب" :ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻮﺳﻤﺎ ﻧﺎﺟﺤﺎ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﺧــﺮ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ،أﻧــﺎ واﺛــﻖ ﻣﻦ أن ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻧﺎ أﻳﻀﺎ ﺗــﺮى ذﻟــﻚ ﺑﻬﺬه
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ".
وواﺻﻞ" :ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻄﻞ ،وﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي
ً
ﺗﺪرك ﻓﻴﻪ أﻧﻚ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ،ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺒﻄﺎ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ
اﻟﻬﺪف ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ،واﻟﻼﻋﺒﻮن
ﻓﻌﻠﻮا أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻄﻠﺒﻪ".
وﺧﺘﻢ ﻣﺪرب اﻟﺮﻳﺪز" :ﻻ أﻓﻜﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺳﻠﺒﻲ ﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺜﻼﺛﺎء،
دﻋﻮﻧﺎ ﻧﻠﻌﺐ ﺿﺪ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،ﻧﻌﺮف أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺒﺎراة ﺻﻌﺒﺔ ً
ﺟﺪا،
ﻟﻜﻦ اﻟﻔﻮز ﺳﻴﻜﻮن أﺻﻌﺐ".

ﺑﺎرﺗﻮﻣﻴﻮ :ﻣﻴﺴﻲ ﻳﻨﺎﻓﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﻨﻮات
ﺳﺨﺮ رﺋﻴﺲ ﻧــﺎدي ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺟﻮﺳﻴﺐ ﻣﺎرﻳﺎ ﺑﺎرﺗﻮﻣﻴﻮ ﻣﻦ أﻧﺒﺎء
اﻗـﺘــﺮاب اﻟﻨﺠﻢ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ ﻣــﻦ اﻟـﻔــﻮز ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﺮة
اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻨﺠﻢ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻳﻨﺎﻓﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات.
وﻗﺎل ﺑﺎرﺗﻮﻣﻴﻮ ،ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ دﻳﻠﻲ ﻣﻴﻞ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ" ،ﻟﻦ أﺻﻮت ﻟﻤﻴﺴﻲ
ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺎﻟﻜﺮة اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ،ﻟﻘﺪ ﺗﺠﺎوز ﻫــﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،وﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻤﻔﺮده ،ﻓﻬﻮ ﻳﻨﺎﻓﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺴﻨﻮات ،ﻫﻨﺎك ﻧﺠﻮم ﻏﻴﺮه ،ﻟﻜﻦ
ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ أﺧﺮى".
وﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻴﺴﻲ ،أﺿﺎف رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﺷﺎ" :اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺻﻌﺒﺔ
ﻓــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮاره ﻣـﻌـﻨــﺎ ،ﻟــﺪﻳـﻨــﺎ ﻓﻠﺴﻔﺔ واﺿ ـﺤــﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻐﻴﺮ اﻟــﻼﻋـﺒــﻮن
واﻟﻤﺪرﺑﻮن ،ﻟﺬا ﻓﺈن ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻرﺗﻴﺎح ﻣﻌﻨﺎ ،ﻓﻠﻤﺎذا ﻳﺮﺣﻞ إﻟﻰ

ﻓﺮﻳﻖ ﺑﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻛﺮوﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ؟ ﻟﻤﺎذا ﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻧﺎد آﺧﺮ؟".
وأردف ﺳــﺎﺧــﺮا" :ﻟــﻦ ﻧﻨﺤﺖ ﺗﻤﺜﺎﻻ ﻟﻤﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻟﻤﻠﻌﺐ ﻛــﺎﻣــﺐ ﻧــﻮ ،ﺑــﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ  10ﺗﻤﺎﺛﻴﻞ ﻟـﻜــﻮﺑــﺎﻻ وﻛــﺮوﻳــﻒ،
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺘﺰل ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻟﻦ أﻛﻮن رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻨﺎدي ،ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻫﻨﺎ وﻟﺪﻳﻪ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻟﻴﻘﺪﻣﻪ ،وأﺷﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻌﺐ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻮﻏﻪ  45ﻋﺎﻣﺎ".
واﻧـﺘـﻘــﻞ ﺑــﺎرﺗــﻮﻣـﻴــﻮ ﻟـﻠـﺤــﺪﻳــﺚ ﻋــﻦ ﻧـﻴـﻤــﺎر ﺟــﻮﻧ ـﻴــﻮر ،واﻧـﺘـﻘــﺎﻟــﻪ إﻟــﻰ
ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻓﻲ ﺻﻴﻒ  ،2017ﻗﺎﺋﻼ" :ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻨﺠﻢ اﻷول ﻟﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺣﻞ ﻣﻴﺴﻲ ،ﻟﻜﻦ اﻷﻣﻮر ﻟﻢ ﺗﺘﻢ،
وﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻣــﻮال ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻌﻪ ،واﺳﺘﺜﻤﺮﻫﺎ اﻟﻨﺎدي ﻓﻲ ﺿﻢ
اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻋﺜﻤﺎن دﻳﻤﺒﻠﻲ وﻓﻴﻠﻴﺐ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ".

ﺑﺎرﺗﻮﻣﻴﻮ

ﻛﻠﻮب ﻣﺪرب ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل وﻓﺎن داﻳﻚ

ً
ﻟﻮﻓﺮﻳﻦ :ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺬﻫﺎب ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ
ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي إ ﻟــﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ
اﻟﻤﻌﺠﺰة ﻣﻦ أ ﺟــﻞ اﻟﺘﺄﻫﻞ إ ﻟــﻰ ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري
أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻪ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻟﻴﻮم،
ﻓﻲ إﻳﺎب ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ ،ورﻏﻢ
ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻌﺠﺰات ﻗﺪ
ً
ﺗﺘﺤﻘﻖ أﺣﻴﺎﻧﺎ .
وأوﺿـ ــﺢ دﻳ ــﺎن ﻟــﻮﻓــﺮﻳــﻦ ﻣ ــﺪاﻓ ــﻊ ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل:
"ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﻜﺒﺎر ،وﻋﻠﻴﻬﻢ
أن ﻳﺜﺒﺘﻮا ﻛﻔﺎء ﺗﻬﻢ ﻓــﻲ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻜﺒﺮى،
أﻋﺘﻘﺪ أن ﻣﺒﺎراة ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺎﻧﺘﻈﺎرﻧﺎ".
وأردف" :ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻧﺤﻦ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ،وﻟﻬﺬا
اﻟﺴﺒﺐ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻧﺎد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ".
و ﻋــﻦ ﻫﺰﻳﻤﺔ ا ﻟــﺬ ﻫــﺎب ﻗــﺎل" :ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎراة

ً
اﻟـ ـ ــﺬﻫـ ـ ــﺎب ﻟـ ـﻴـ ـﺴ ــﺖ ﻣ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎﺳـ ــﺎ ،ﻟ ـ ـﻘـ ــﺪ ﺗـ ـﻔ ــﻮﻗ ــﻮا
) ﺑ ــﺮ ﺷ ـﻠ ــﻮ ﻧ ــﺔ(  ،0-3ﻟ ـﻜــﻦ ﻛ ــﺮة ا ﻟ ـﻘ ــﺪم ﻻ ﺗـﻌــﺮف
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ دوري أﺑﻄﺎل أورو ﺑــﺎ،
وﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ أﻧﻔﻴﻠﺪ".
وﻗـ ـ ـ ــﺪ ﻳـ ـﻀـ ـﻄ ــﺮ ﺟ ــﻮرﺟـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻴ ــﻮ ﻓـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎﻟ ــﺪوم
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة ﻛــﺮأس ﺣﺮﺑﺔ وﻫﻤﻲ،
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة اﻟﺬﻫﺎب ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب
اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ روﺑﺮﺗﻮ ﻓﻴﺮﻣﻴﻨﻮ ﺑﺴﺒﺐ
اﻹﺻﺎﺑﺔ.
و ﻗـ ــﺎل ﻓ ـﻴ ـﻨــﺎ ﻟــﺪوم " :ﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن ﻣـﻬـﻤــﺔ ﺻﻌﺒﺔ
ً
ﺣﻘﺎ  ،ﻷﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ  4أﻫﺪاف،
وﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل أي ﻫﺪف ،أﻣﺎم ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،اﻷﻣﺮ
ً
ﺻﻌﺐ ﺟﺪا ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ".

ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ وﺳﻮارﻳﺰ ﻣﺴﺘﻌﺪان ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ أﻧﻔﻴﻠﺪ

ﺳﻮارﻳﺰ

ر ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻜــﻮن ا ﻟ ـﺒــﺮاز ﻳ ـﻠــﻲ ﻓـﻴـﻠـﻴــﺐ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ ﻇﺎﻫﺮة ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻣﺴﺎء اﻟﺜﻼﺛﺎء،
ﻓﺒﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﺼﺎﻓﺮات اﺳﺘﻬﺠﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ
ﻛﺎﻣﺐ ﻧﻮ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻼﻗﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﻴﺮ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ اﻧﻔﻴﻠﺪ.
وﻳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻮد ﻛ ــﻮﺗـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻴ ــﻮ إﻟ ـ ـ ــﻰ ﻣـ ـﻌـ ـﻘ ــﻞ ﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ــﻪ
اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل اﻟ ــﺬي ﻗـﻀــﻰ ﺑـﻴــﻦ ﺻﻔﻮﻓﻪ
ﺧـﻤـﺴــﺔ أﻋـ ــﻮام ﻟ ـﺨــﻮض ﻣ ـﺒ ــﺎراة اﻳ ــﺎب اﻟ ــﺪور
ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟ ــﺪوري اﻷ ﺑ ـﻄــﺎل ،وإذا ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ
ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺰاﺟﻴﺔ ﺟﻴﺪة،
ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻼﻗﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﻴﺮ اﻟﺬي واﺟﻬﻪ ﻓﻲ
ﻛــﺎ ﻣــﺐ ﻧــﻮ ﺑـﻌــﺪ ا ﺳـﺘـﻬــﺪا ﻓــﻪ ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة
اﻟﺬﻫﺎب.
و ﺟــﺎء ت إﺻﺎﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎح اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﺜﻤﺎن
دﻳﻤﺒﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة أﻣﺎم ﺳﻴﻠﺘﺎ ﻓﻴﻐﻮ ﻟﺘﺆﻛﺪ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
أﻣﺎم ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻟﺬي رﺣﻞ ﻋﻨﻪ
ﻓﻲ ﺷﺘﺎء .2018
وﻟـ ـﻌ ــﺪم وﺟ ـ ــﻮد ﻣ ـﺸ ــﺎﻋ ــﺮ ﺣ ــﺐ ﻟ ــﻼﻋ ــﺐ ﻗ ــﺮر
اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺪرب اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﻮرﻏﻦ
ﻛـﻠــﻮب ﻗﺒﻞ ﻋــﺎم و ﻧـﺼــﻒ ﻣــﻦ أ ﺟــﻞ اﻻﻧﻀﻤﺎم
إﻟﻰ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ ورﻓﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﺐ ﻧﻮ.
و ﻓـﺸــﻞ ﻛــﻮ ﺗـﻴـﻨـﻴــﻮ ﻓــﻲ ﻛـﺴــﺐ ﺛـﻘــﺔ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ

ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻇ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮ ﻛـ ــﻮﺗ ـ ـﻴ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺑ ـ ـﺸ ـ ـﻜـ ــﻞ ﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﺪ أﻣ ـ ـ ــﺎم
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻓﻲ إﻳﺎب دور
اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺪوري اﻷﺑﻄﺎل ،ﻟﻜﻨﻪ أﻓﺴﺪ أﻓﻀﻞ
أداء ﻟﻪ ﻣﻊ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻋﺒﺮ وﺿﻊ
أﺻﺎﺑﻌﻪ ﻋﻠﻰ اذﻧﻴﻪ ﺧﻼل اﺣﺘﻔﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻬﺪف.
وأدى ﻫ ــﺬا اﻟـﺘـﺼــﺮف إﻟ ــﻰ ﺗـﺼــﺎﻋــﺪ اﻷزﻣ ــﺔ
ﺑ ـﻴــﻦ ﻛــﻮﺗ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﻮ وﺟ ـﻤــﺎﻫ ـﻴــﺮ ﺑــﺮﺷ ـﻠــﻮﻧــﺔ اﻟـﺘــﻲ
اﺳـﺘـﻬــﺪﻓـﺘــﻪ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة اﻟـﺘــﺎﻟـﻴــﺔ أﻣ ــﺎم رﻳــﺎل
ﺳﻮﺳﻴﺪاد ﻟﻴﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻼﻋﺐ.
وﺑ ــﺪا أن اﻷﻣـ ــﻮر ﺗـﺤـﺴـﻨــﺖ ﺑ ـﻴــﻦ ﻛــﻮﺗـﻴـﻨـﻴــﻮ
وﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ
ﺟﺪا أﻣﺎم ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ وﺳﺪد ﺿﺮﺑﺔ ﺣﺮة ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ راﺋ ـ ــﻊ ﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻬــﺎ ارﺗ ـﻄ ـﻤ ــﺖ ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﺔ،
ﻟﻴﻜﻮن ﻋﻨﺼﺮا ﻣﺴﺎﻋﺪا ﻓﻲ ﺗﺘﻮﻳﺞ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﺑـﻠـﻘــﺐ اﻟ ـ ــﺪوري اﻹﺳ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ ﻟـﻠـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ .وﻟ ـﻜ ــﻦ ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻗـ ــﺮر ارﻧ ـﺴ ـﺘــﻮ
ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي ﻣﺪرب ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ
أﻣﺎم ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻓﺈن اﻟﻼﻋﺐ ﺗﻌﺮض ﻟﺼﺎﻓﺮات
اﺳﺘﻬﺠﺎن ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ.
وداﻓ ـ ــﻊ اﻟ ـﻨ ـﺠــﻢ اﻷرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﻨــﻲ ﻟ ـﺒــﺮﺷ ـﻠــﻮﻧــﺔ،
ﻟـﻴــﻮﻧـﻴــﻞ ﻣـﻴـﺴــﻲ ﻋ ــﻦ ﻛــﻮﺗـﻴـﻨـﻴــﻮ ﺑ ـﻌــﺪ ﻣ ـﺒــﺎراة
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ أﻣﺎم ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ.
و ﻗــﺎل ﻣﻴﺴﻲ :ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻴﺢ ا ﻃــﻼق ﺻﺎﻓﺮات
ﺗ ـﺠ ــﺎه أﺣـ ــﺪ اﻟـ ــﺰﻣـ ــﻼء ﺑ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﻄ ــﺮﻳ ـﻘ ــﺔ ،ﻧـﺤــﻦ

ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﻮن ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷــﻲء ،ﻋﻠﻴﻨﺎ أن
ﻧﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ رﺟﻞ واﺣﺪ ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻷﻧﻨﺎ اﻗﺘﺮﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻨﺎ.
ـﻼﻋــﺐ ا ﻟــﻮﺣـﻴــﺪ ا ﻟــﺬي
و ﻟــﻢ ﻳـﻜــﻦ ﻣﻴﺴﻲ ا ﻟـﻼ
ﺧﺮج ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﻟﻮﻳﺲ
ﺳﻮارﻳﺰ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻴﻔﺮﺑﻮل "ﻟﻴﺲ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﻲ ﺗ ـﻀ ـﺨ ـﻴــﻢ اﻷﻣ ـ ـ ــﻮر ،ﻣ ــﺎ ﻓـﻌـﻠــﻪ
ﻓﻴﻠﻴﺒﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻛﺎن أﻣﺮا ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺼﻐﺮ
ﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺗﻀﺨﻴﻤﻪ".
و ﺳـﻴـﻌــﻮد ﺳــﻮار ﻳــﺰ ﻟﻤﻠﻌﺐ ﻓﺮﻳﻘﻪ
اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل ﻟـﻠـﻤــﺮة اﻷوﻟــﻰ
ﻣ ـﻨــﺬ رﺣ ـﻴ ـﻠــﻪ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﻓــﻲ
.2014
واﺣـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﻞ ﺳـ ـ ـ ــﻮارﻳـ ـ ـ ــﺰ
ﺑـ ـ ـﻄ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻪ اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ
ﺑ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺪﻓـ ـ ــﻪ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﺷـ ـ ـﺒ ـ ــﺎك
ﻟ ـﻴ ـﻔــﺮ ﺑــﻮل ﻋ ـﻠــﻰ ﻣﻠﻌﺐ
ﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺐ ﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮ ﻳ ـ ـ ـ ــﻮم
اﻷرﺑـ ـﻌ ــﺎء اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ،
ﻟﻜﻨﻪ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻗﺪم
ا ﻋ ـﺘــﺬاره ﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ
ﻟـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ــﺮﺑ ـ ــﻮل اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ
ﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ ﻣـ ـﺘ ــﻮاﺟ ــﺪة
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة.
)د ب أ(
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ً
البراغيث تغلق مركزا للشرطة
َمن قتل األسرة
المالكة؟!

أخـلــي مــركــز للشرطة في
شـمــال ش ــرق بــاريــس ،أمــس
األول ،بعدما غزته البراغيث،
وكـتــب عـلــى ال ـبــاب األمــامــي
لـلـمــركــز ال ــواق ــع فــي الــدائــرة
التاسعة عشرة من العاصمة
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة" :مـ ـغـ ـل ــق حـتــى
إشعار آخر".
وف ـ ـ ــي ت ـ ـغـ ــريـ ــدة غ ــاض ـب ــة
عـلــى "ت ــوي ـت ــر" ،كـتــب اتـحــاد
أجهزة الشرطة في فرنسا أن
المحطة قد غزتها الحشرات،
"وذلك جعل ظروف العمل ال
تطاق!".
وأوردت إذاع ـ ــة "ف ــران ــس
بـلــو بـ ــاري" أن ــه رغ ــم جهود
مكافحة هذه الحشرات ،فإن
المشكلة ،التي ظهرت للمرة
األولى قبل ثالثة أسابيع ،لم
ُ
تستأصل ،وقال مسؤول في

د .نجم عبدالكريم

ٌ
جريمة َّ
تنصل منها الكثيرون ،وحتى اليوم ال أحد يعرف َمن الــذي أصدر
ذلك األمر الخطير بارتكابها ،وهي جريمة كان ضحيتها قيصر روسيا نيقوال
الثاني وكل أفراد أسرته ،ولم يكن الرتكاب هذه المجزرة ما يبررها ،ولن أزعم
بعد مرور كل هذه السنين ،عبر مطالعاتي ،بأنني توصلت إلى مرتكبها ،فحتى
هذه الساعة اليزال يكتنفها الكثير من الغموض ،وتحيط بها األسرار ،كما التزال
خلفيات هذه المأساة المروعة مجهولة.
ُ
ولعل اإلتيان على بعض األحــداث التي وقعت فيها ،من خالل ما كتب من
ُ
مذكرات أو كتب أو دراســات ،يعطينا بعض المالمح غير المؤكدة ،لكنها قد
تقودنا إلى االحتماالت.

***

ِّ
• هناك َمن كتب :كان من الممكن أن يعلق القيصر تنازله عن عرش روسيا
عام  1917على ضمانات مؤكدة لسالمته وسالمة أسرته ،وضمان خروجه من
ً
البالد ،دون أن يناله أدنى أذى ،وقد عرضنا عليه شيئا كهذا في أول مفاوضات
التنازل ،وقلنا له :نضمن ذلك الشرط بأربعة سفراء دول أوروبية ،لكنه قال:
ً
 حتى من أجل سالمتي وسالمة أسرتي أرفض تماما أن يتدخل الغرباء فيشؤون روسيا المقدسة.
• كيرنسكي ،الذي كتب ذلك الكالم في يومياته ،كان وزير العدل للحكومة
ً
المؤقتة ،ومما كتبه في مذكراته أيضا:
ً
ً
ُ
ُ
"كنت متعاطفا بصدق مع القيصر وأسرته ،وكنت أسعى إلى وقايتهم جميعا
من أي أخطار قد تهدد حياتهم ،بإخراجهم من البالد إلى منفى يجدون فيه األمن
والحياة الهادئة ،لكن األمور لم تسر حسبما كانت تقودني عاطفتي ،بل إنني
لم أستطع منع المجلس الثوري الجديد من اتخاذ قرار بتفتيش بيوت ومكاتب
القيصر وأفراد األسرة الحاكمة ،واالستيالء على كل ما يوجد فيها من وثائق
ُ
ورسائل وبرقيات ،زعم وزير حربية المجلس الثوري الجديد أنها تدين القيصر
ً
وأسرته بتهم الخيانة العظمى التي من شأنها أن تطيح رؤوسهم جميعا".

***

ُّ
• فإلى جانب تصلب القيصر على موقفه ،فقد ساهمت عدة عوامل أخرى في
خروجه واألسرة ،مما أدى إلى حدوث تلك المجزرة البشعة.
• الحصار األلماني البحري المفروض على الدول اإلسكندنافية جعل خروج
ً
القيصر وأسرته باتجاه إسكندنافيا متعسرا.
• السفير الفرنسي لدى روسيا قال إن حكومته ال تريد إغضاب الحكومة
الجديدة ،فلم يقبل التفاوض في موضوع ترحيلهم إلى فرنسا.
• بريطانيا كانت ِّ
تسوف ،بترديد أعــذار توحي بعدم رغبتها في استقبال
القيصر وأسرته.
ً ً
باتا َّ
مجرد البحث في
• مجلس وزراء الحكومة الثوري الجديدة رفض رفضا
خروج نيقوال الثاني وأفراد أسرته.
***
ُ
• كل هــذه العوامل ،وغيرها ،جعلت القيصر وأسرته رهينة بأيدي أنــاس
زعموا لهم بأنهم سيتكفلون بإخراجهم إلى ثغر من الثغور الروسية ،ليتمكنوا
ً
من اللجوء إلى إحــدى الــدول ،وفي هذه األثناء تمت تصفيتهم جميعا ...فمن
وراء ذلك كله؟!
ُ
أول األسماء التي ذكرت في هذا العمل الدموي :ستالين.

***

• كرر التاريخ نفسه في العراق عام  1958عندما تمت تصفية األسرة المالكة
على يد عبدالسالم عارف.

ً
هبوط «ناري» «للروسية» يقتل  ٤١راكبا
ُ
ّ
ً
ق ـتــل  41شـخـصــا عـلــى األق ـ ــل ،بينهم
طفالن ،إثر الهبوط االضطراري لطائرة
ت ــاب ـع ــة ل ـش ــرك ــة "أيـ ــروف ـ ـلـ ــوت" ال ــروس ـ ّـي ــة
واندالع حريق فيها ،الليلة قبل الماضية،
في مطار قرب موسكو.
ُ
ّ
مصورة ،نشرت على
وأظهرت أشرطة
مــواقــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،الـطــائــرة
تهبط فــي مطار شيريميتييفو الدولي
بموسكو.
ّ ً
ك ـم ــا أظـ ـه ــرت أش ــرط ــة أخـ ـ ــرى رك ــاب ــا
ُيسارعون إلى النزول منها ،بعد اشتعال
النيران فيها وتصاعد ّدخان أسود.
وق ــال ـ ّـت ل ـج ـنــة ال ـم ـحــق ـق ـيــن ،ف ــي بـيــان
أمــس ،إنــه "كــان هناك على متن الطائرة
ً
 78شخصا ،بينهم أفراد الطاقم" ،مضيفة
ً
ّ
للمعلومات المحدثة" التي في
أنه "وفقا ّ
حوزة المحققين حتى اآلن "فقد نجا 37
ً
شخصا".
ّ
وقدم الرئيس الروسي فالديمير بوتين
تـعــازيــه إلــى عــائــات الضحايا ،وفــق ما
أعلن الناطق باسمه ديمتري بيسكوف.
وكــانــت حصيلة ســابـقــة أشـ ــارت إلــى
ً
وجود  13قتيال.

ّ
وقـ ــال م ـصــدر لــوكــالــة إن ـتــرفــاكــس إن
"الـ ـط ــائ ــرة ّ
وجـ ـه ــت ن ـ ــداء اس ـت ـغــاثــة بعد
إق ــاعـ ـه ــا .ل ـق ــد ّح ــاول ــت ال ـق ـي ــام بـهـبــوط
اضـ ـط ــراري ،لـكــنـهــا لــم تـنـجــح فــي ال ـمـ ّـرة
األولى ،وفي ّ
المرة الثانية اصطدم هيكلها
باألرض واندلعت فيها النار".

عجوز تهوى تعذيب الحيوانات
أعلنت الشرطة في أستراليا،
أمـ ـ ـ ــس ،أن ـ ـ ــه ت ـ ــم اتـ ـ ـه ـ ــام ع ـج ــوز
بـتـعــذيــب ال ـح ـيــوانــات ،بـعــد ما
تردد عن خطفها بجعة من أحد
األنهار.
ً
وشــوهــدت الـمــرأة ( 73عاما)
وهـ ـ ــي تـ ـق ــدم األسـ ـ ـم ـ ــاك كـ ـغ ــذاء
ل ـب ـج ـع ــة ف ـ ــي الـ ـنـ ـه ــر ب ـم ـن ـط ـقــة
ً
تونكوري ( 300كيلومتر تقريبا
شمال سيدني) ،الشهر الماضي.

وق ــال ــت ال ـش ــرط ــة ،ف ــي ب ـيــان،
إن "ال ـمــرأة أخ ــذت البجعة بعد
ذلـ ــك ،ووضـعـتـهــا ف ــي صـنــدوق
سيارتها ،بينما كــان جناحها
ً
مـ ـحـ ـش ــورا ب ـي ــن غـ ـط ــاء وج ـســم
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق" ،الفـ ـت ــة إل ـ ــى أن ـهــا
أوق ـ ـف ـ ــت ال ـ ـس ـ ـي ـ ــارة ،وأج ـ ـبـ ــرت
المرأة على إطالق سراح الطائر
الجريح.
وذك ـ ـ ــر الـ ـبـ ـي ــان أن ال ـش ــرط ــة

ُ
وك ــان ــت الـ ـط ــائ ــرة ت ـس ـ ّـي ــر رحـ ـل ــة بـيــن
مــوسـكــو وم ــورم ــان ـس ــك .وه ــي م ــن ط ــراز
"ســوبــر جيت  ،"100وتعتبر أول طائرة
م ــدن ـ ّـي ــة روسـ ـ ّـيـ ــة ال ـص ـن ــع ب ـع ــد الـحـقـبــة
السوفياتية.
(أ ف ب)

االتحاد إن الشرطيين الذين
تـ ـع ــرض ــوا لـ ـل ــدغ ــات ك ــان ــوا
ينقلون معهم البراغيث عن
غير قصد ،األمر الذي تسبب
فـ ــي انـ ـتـ ـش ــاره ــا ب ـم ـنــازل ـهــم
ً
ولسع أطفالهم أيضا.
ويطالب االتحاد بالقضاء
ع ـل ــى ه ـ ــذه اآلفـ ـ ــة بــال ـكــامــل،
ً
قــائــا إنــه كــان يجب القيام
بهذا األمر قبل أسابيع.
وم ـ ــن ال ـم ـق ــرر أن يـلـتـقــي
م ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــو االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد ف ــي
وق ــت الح ــق وزي ــر الداخلية
كريستوف كاستانير لحل
المشكلة.
(أ ف ب)

العثور على قبر «الرجل الفيل»
ُعثر على قبر بال شاهد يرجح أنه لجوزيف ميريك ،الذي
ً
ُيعرف بالرجل الفيل ،بعد  130عاما من وفاته.
وعمل كثير من الباحثين على تتبع قبر ميريك ،الذي كان
ً
مصابا بتشوه في عظم الوجه واألنسجة ،األمر الذي جعله
محل اهتمام أصحاب العروض الترفيهية ،ثم البحث الطبي.
ُ
وحفظ هيكله العظمي ،منذ وفاته عام  ،1890في مستشفى
لندن الملكي.
لكن المؤلفة جو فيغور-مونغوفين تقول إنها عثرت على
أنسجة وبقايا جسم ميريك مدفونة في مقابر مدينة لندن.
وعــاش ميريك مراهقة صعبة ،وأمضى حياته في السفر
لتقديم ع ــروض ،وانتهى بــه الـحــال فــي مستشفى لـنــدن ،في
غ ــرب الـعــاصـمــة ،حـيــث فــوجــئ األط ـبــاء بــأنــه شـخــص شديد
الذكاء والحساسية.
وأصبح شخصية عامة في مايو عام  ،1887عندما زارته
األميرة ألكسندرا ،أميرة ويلز آنذاك ،واستمرت في مراسلته
وإهدائه بطاقات عيد الميالد كل عام.
وشرح األطباء جسد ميريك بعد وفاته ،واحتفظوا بهيكله
العظمي كنموذج تشريحي.
وال ُيعرف سبب حالته حتى اآلن ،لكن الباحثين يرجحون
إصــابـتــه بمتالزمة بــروتـيــوس ،وهــي أحــد أشـكــال اضـطــراب
الجينات.
ً
ألهمت قصة ميريك عــددا من المؤلفين لكتابة مسرحية،
وفيلم من بطولة جون هيرت.
(بي بي سي)

بالغاز والسالح سرقوا زبائن المقهى
سطا مجهولون مدججون
ببندقية آلية على مقهى في
والي ــة هيسن غــربــي ألمانيا،
وسرقة نقود الزبائن.
وذك ــرت الـشــرطــة ،أم ــس ،أن
خمسة رجال ملثمين ،يحمل
أحـ ــدهـ ــم بـ ـن ــدقـ ـي ــة ،اق ـت ـح ـمــوا
المقهى ،ليلة األحــد/االثـنـيــن،
فــي مدينة أوب ــرورزل بالقرب
م ـ ــن ف ـ ــرانـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــورت ،وهـ ـ ـ ــددوا

فـ ـتـ ـش ــت م ـ ـنـ ــزل ال ـ ـع ـ ـجـ ــوز ي ــوم
ال ـج ـم ـعــة ال ـم ــاض ــي ،وص ـ ــادرت
"م ـ ــواد تـتـعـلــق بــالــوحـشـيــة مع
ً
ال ـ ـح ـ ـيـ ــوانـ ــات" ،م ـض ـي ـف ــا أن ـه ــا
ً
عـثــرت أيـضــا على عقعق ( ُنــوع
ً
من الغربان) حبيسا ،وقد قص
منقاره.
(د ب أ)

مواعيد المسلسالت

الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوج ـ ـ ــودي ـ ـ ــن بـ ـ ــال ـ ـ ـسـ ـ ــاح،
ً
ً
ورشوا غازا مهيجا ،وطالبوا
الزبائن بتسليم النقود التي
بحوزتهم.
وبعدما تمكن اللصوص من
ســرقــة نحو  8آالف ي ــورو من
الزبائن فروا بسيارة.
ووف ـ ـ ــق بـ ـي ــان ــات ال ـش ــرط ــة،
أصـ ـي ــب أح ـ ــد الـ ــزبـ ــائـ ــن ،عـلــى
األق ــل ،بتهيجات فــي الجهاز

الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــي ،ج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـ ـغـ ـ ــاز
المهيج ،استلزمت نقله إلى
المستشفى.
وتبحث الشرطة عن شهود،
لـ ـمـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــا فـ ـ ــي م ــاح ـق ــة
الجناة.
(د ب أ)

وفيات
خالد عبدالعزيز خضير الشهاب

أنا عندي نص

موضي قطعة من ذهب

أجندة

الديرفة

العاصوف

الطواش

الراي  17:00إعادة 20:00

الراي  15:45إعادة 21:25

الراي  22:40إعادة 14:30

تلفزيون الكويت 17:00
سما دبي 00:00

20:00 Mbc

سما دبي 20:00

مني وفيني
ّ

دفعة القاهرة

قابيل

ال موسيقى في
األحمدي

عذراء

بالني زماني

سما دبي 2:00

20:00 Mbc

 mbcمصر 21:00

 mbcدراما 14:00

 mbcدراما 15:00

تلفزيون الكويت 19:00

حدود الشر

كلبش

أبو جبل

سوبر ميرو

آلخر نفس

زلزال

دبي 16:00

 Mbcمصر 3:52
إعادة 10:00

دبي 22:00

دبي 19:00

دبي 21:00

22:00 Mbc

 49عاما ،شيع ،الرجال :ضاحية عبدالله السالم ،ق ،2ش،24
م ،18الـنـســاء :ضاحية عبدالله الـســالــم ،ق ،2ش ،23م ،21ت:
66633384 ،99887088 ،96633444

خالد سعد مكمخ المطيري

 78عاما ،شيع ،الرجال :األندلس ،ق ،9ش ،15م ،252النساء:
الفردوس ،ق ،9شارع األول ،ج ،11م ،8ت99868666 ،97776882 :

منيرة محمد صقر المعوشرجي

زوجة محمد أحمد عبدالله الصالح
 67عاما ،شيعت ،الرجال :الروضة ،ديوان المعوشرجي ،ق،4
شارع أبوموسى األشعرى ،م ،23النساء :بيان ،ق ،6ش ،3م،24
ت55833866 ،99456965 :

فلك علي تركي

 89عاما ،شيعت ،رجال :مبارك الكبير ،ق ،3م18

حميد موسى عباس محمد

 68عاما ،شيع ،حسينية البلوش ،الجابرية ،ت69999782 :

عبدالله محمد شاهين راشد

 91عــامــا ،شيع ،الــرجــال :الـســام ،ق ،2ش ،204م ،49النساء:
السرة ،ق ،4ش ،3م ،14ت25317804 ،99954594 ،99793717 :

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

03:35

العظمى 35

الشروق

05:02

الصغرى 23

الظهر

11:45

ً
أعلى مد  01:55صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

ً
 12:46ظـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:27

ً
أدنى جزر  07:27صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:52

 08:07م 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 :

