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واالقتراض للحفاظعلىتقييمالعقار يخفضونقيماإليجاراتدونتعديلالعقود

مالكعقاراتيتالعبونبالمستأجرينوالبنوك
سالمعبدالغفور

خــدمــات وانـــهـــاء كـــورونـــا، تــداعــيــات اســتــمــرار مـــع
نهائيا، الــبــالد ومــغــادرتــهــم الــوافــديــن مــن الــكــثــيــر
تخفيضقيمة إلى العقارات مالك من العديد اضطر
بشكله ذلك إظهار دون مختلفة، بنسب االيجارات

االيجارات. عقود وتعديل الصحيح القانوني
التخفيض من الهدف أن معنية، مصادر وكشفت
العوائد على الــحــفــاظ اجــبــاريــًا) هــو أو (اخــتــيــاريــًا
يؤثر ال حتى ظاهريًا، هو كما العقار يدرها التي
الــبــنــوك مـــن االقــــتــــراض عــلــى املـــالـــك قـــــدرة فـــي ذلــــك
البيع.، عند سعره فــي يؤثر ال أو العقار، بضمان
حد على واملستأجرين بالبنوك تالعبًا يعد قد مما

سواء.
الكثير فإن املستأجرين، من العديد لتجارب ووفقًا
عن السابق فــي االيــجــار قيمة يرفع كــان املــالك مــن
لنفس املـــالك مــن يحصلها الــتــي الحقيقية القيمة
البنوك موظفي بعض وبعلم السابقني، السببني
العميل، اقـــراض يهمهم الــذيــن األحــيــان بعض فــي
قــدرة مــن يخشى وال مــوجــودًا، الــضــمــان ظــل طــاملــا

السداد.  على العميل
رحــمــة تــحــت املــســتــأجــر املـــمـــارســـات تــلــك وتــجــعــل
دون يشاء، وقت اي في االيجار رفع يمكنه اذ املالك،
إلى املــالــك يلجأ رفــض واذا العقد، انتهاء انتظار

بالعقد. املذكورة القيمة ويحصل القضاء
باتوا املالك أن كورونا، أزمة ظل في الجديد التطور

االيجارية، العوائد لتراجع أكبر بشكل معرضني
املستأجرين، من واملكاتب الشقق خلو بسبب امــا
له تــتــوافــر الـــذي املستأجر على الــحــفــاظ بــهــدف أو

االيجارية. القيمة األرخصفي البدائل
تغض البنوك من العديد أن إلى املصادر وأشــارت
بنك ان سيما ال الــظــاهــرة، هــذه عــن جزئيًا الــطــرف
أزمـــة بـــدايـــة مــنــذ عــلــيــهــا فــــرض املــــركــــزي الـــكـــويـــت
عــودة أمــل وعلى الضمانات، تسييل عــدم كــورونــا
انقشاع عند سريعًا، السابق نصابها إلــى األمــور

األزمة.
الـــعـــقـــارات مــعــظــم تــقــيــيــم تـــراجـــع أن إلــــى ونـــوهـــت
يــكــون قـــد األزمـــــة خــــالل والــتــجــاريــة االســتــثــمــاريــة
التركيبة لتعديل الدولة خطط ظل في ولكن مؤقتًا،
مــوازنــة فــي املــتــواصــل العجز وتــأثــيــرات السكانية
وعــلــى دائـــمـــًا الــتــراجــع هـــذا مـــن تــجــعــل قـــد الـــدولـــة،

الخطر. هذا من التحوط البنوك
ملصلحتهم صــــدرت قــد املــســتــأجــريــن بــعــض وكــــان
االيــــجــــار، نـــصـــف بـــدفـــع قــضــائــيــة أحــــكــــام بــالــفــعــل
بشأن املدني القانون من 198 املــادة لنص تطبيقًا
كـــورونـــا. ويــأتــي لــجــائــحــة االســتــثــنــائــيــة الـــظـــروف
مــحــاور 3 خـــالل مــن الــعــقــار ســـوق عــلــى االنــكــشــاف
حيث واالســتــثــمــارات، والــضــمــانــات الـــقـــروض هــي
٪65 إلى العقار قطاع على البنوك انكشاف وصل
أزمــة انــــدالع قبيل الـــقـــروض، محفظة مــن املــئــة فــي
لبنك املالي االستقرار لتقرير وفقًا وذلــك كــورونــا،

 .2019 املركزي الكويت

منعقد أكثر منذ 2.2%.. األعلىفصلياً سافيلز»: ارتفعت

عقاراتلندنعادتللنمو

الدين علم

لـــنـــدن وســــــط ســــــوق إن الـــتـــقـــريـــر ـــــال
سنوي ربـــع نــمــو أول ســجــل ــرئــيــســي
ما فترة منذ األول الربع في األسعار ي
بوريس بها فاز التي االنتخابات عد
جميع أن يعني ما ،2019 في ونسون
في الرئيسية العقارية املناطق عار

النمو.  إلى عادت قد دن
األســعــار قيمة تبقى ذلـــك ومـــع اد: 
التي الـــــذروة مــن املــئــة فــي بــــــ20.5 ـــل
«كـــورونـــا»، تفشي قــبــل تسجيلها ـم
الــحــالــيــة الـــشـــراء فــرصــة أن يــعــنــي ـــا
مستويات إلـــى اآلن ترجمتها

الــعــقــارات ســــوق فـــي مـــتـــزايـــدة نــشــاط
الثروات عليه تهيمن الذي البريطاني

املحلية. 

األسعار متوسط
متوسط أن «سافيلز» تقرير وأوضح

ارتفع البريطانية الــعــقــارات أســعــار
من األول الـــربـــع فـــي املـــئـــة فـــي 2.2 بـــــــ
زيـــــادة أعـــلـــى وهـــــي الـــحـــالـــي، الــــعــــام
متوقعًا ،2010 مــــارس مــنــذ فــصــلــيــة
لــنــدن وســـط ســـوق أســـعـــار فـــي نــمــوًا
العام هذا املئة في 3 بنسبة الرئيسي

 .2022 في املئة في و7
أبـــحـــاث مـــحـــلـــلـــة قــــالــــت جـــهـــتـــهـــا، مـــــن
«ســـافـــيـــلـــز» فــرانــســيــس فــــي املـــســـاكـــن
بعض جعل الثالث اإلغالق كالسي: إن
كــانــوا بــمــا وعـــيـــًا أكـــثـــر الــبــريــطــانــيــني
بعده، وفــقــدوه اإلغـــالق قبل يملكونه
بـــانـــتـــعـــاش حـــقـــيـــقـــي شــــعــــور وهـــــنـــــاك
فــي الــــحــــضــــريــــة الـــســـكـــنـــيـــة املــــنــــاطــــق

بريطانيا. 
بلغتحصة وتابعت: فيالعاماملاضي،
من مستثمرين من العقارية الصفقات
في أفــريــقــيــا وشــمــال األوســــط الــشــرق
من املئة في 7.8 نحو املميز لندن سوق
يعاود أن وأتوقع الصفقات.  إجمالي
لندن في العقاري القطاع على الطلب
رفع بسبب املقبلة األشهر في االرتفاع

الدولي.  السفر على القيود
الـــعـــقـــاري الــــســــوق أن إلــــــى وأشـــــــــارت
لكن تــحــول نــقــطــة يــشــهــد الــبــريــطــانــي
األسعار أن مالحظة املهم من يــزال ال
في جــيــد بــشــكــل الــصــمــود اســتــطــاعــت
الــــظــــروف إلــــــى نــــظــــرًا املــــاضــــي الــــعــــام
«كــــــورونــــــا» وهــيــمــنــة فـــرضـــهـــا الــــتــــي

السوق. على املحليني املستثمرين
عـــقـــارات قــيــمــة أن كـــالســـي وأضــــافــــت
مقارنتها تتم عندما جيدة تبدو لندن
األخـــــرى، الــرئــيــســيــة الــعــاملــيــة بـــاملـــدن
مهيأة لندن وســط عــقــارات أن مؤكدة

الوقت. من لفترة للتعافي

املستثمرين عودة
السكنية رئيساملبيعات أشار بدوره،
أن إلــى لــويــس، إدوارد «سافيلز»  فــي
الــبــريــطــانــي الــعــقــاري الــســوق خــبــراء
العرب املستثمرين عـــودة يتوقعون
أن إلــــى الـــتـــقـــديـــرات تــشــيــر ســــوق فـــي
حتى املئة فــي بـــ25 تــراكــم نمو تــوافــر

.2025
منزلية مساحات في الرغبة وقال: إن
دفعت «كـــورونـــا»  قــيــود بسبب أكــبــر
خــارج الــعــقــارات أســـواق على الطلب
،2020 من الثاني النصف خالل لندن
املنازل على الطلب زيادة إلى أدى ما
في الــحــدائــق ذات الــكــبــيــرة الــعــائــلــيــة
في 1.3 بنسبة نــوتــيــنــغ مــثــل مــواقــع
ومارليبون ذاتــهــا الفترة خــالل املــئــة
يتوقع أن املئة. ويجب في 0.7 بنسبة
أكــثــر دفـــعـــًا اآلن الــــعــــقــــارات مـــشـــتـــرو
وسط في منزل لشراء املئة في بـ15.3
في املــئــة فــي 13.4 مــن ارتــفــاعــًا لــنــدن

 .2015

اإليجاراتالمتأخرة
االيــجــارات أزمــة معالجة فــي يسهم قــد واملتوسطة الصغيرة املــشــروعــات دعــم قــانــون أن مــن بالرغم
عالجا يبقى لكنه املتأخرة، االيجارات لسداد الالزمة السيولة للمبادرين التمويل يتيح حيث التجارية،
السيولة أزمــة تواصلت حال في كورونا أزمــة بعد ملا تمتد وقد بكثير، أكبر االيجارات وأزمــة جزئيا.
أساسي. بشكل االستثماري العقار عليهم يعتمد الذين الوافدين، ونزوح املشروعات وايقاف الحكومية

مـــســـتـــأجـــرون ¶
فــعــلــيــًا حـــصـــلـــوا
ــــام ــــك ــــىأح ــــل ع
نـــصـــف ــــــدفــــــع ب
فهل اإليــــجــــار.. 
البنوك تــأخــذهــا
فـــيالــحــســبــان؟

تسييل مــن الــبــنــوك مــنــع «الــمــركــزي»  ـــرار ق ¶
نقطاعالعقارمنالتراجعالقياسي الرهوناتحصَّ

ضـــمـــانـــات مــــــن
القروضالمصرفية
ــــــــــــقــــــــــــارات..  ع
ـــــقـــــيـــــيـــــم ـــــت وال
عـــلـــى يــــعــــتــــمــــد
اإليجارية العوائد

٪65

ألســـعـــار الـــمـــتـــوقـــعـــة الـــنـــمـــو نـــســـبـــة  % 3 ¶
2022 فـــي و%7 الــــعــــام..  هــــذا لـــنـــدن وســــط

الـــبـــريـــطـــانـــي ــــعــــقــــاري ال الــــســــوق خــــبــــراء ¶
ـــعـــرب ال الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن ـــتـــوقـــعـــونعـــــــودة ي

أداءفياألفضلأداء األفضل البريطانية المدن الىان التقرير أشار
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«باث»«اكسفورد»«وينشستر»
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العقاراتفيوسطالعاصمة التيفرضتها «كورونا» زادتقيمة األوضاع
علىالرغم منعقد، أكثر منذ أعلىمعدلنموفصليلألسعار سوقالعقاراتفيبريطانيا
حيثإنالطلبالمتجددمنقبلالمشترينالذين لإلغالقالثالثخاللنحوعام، البالد خضوع
العقاراتفيوسط أدىإلىزيادةقيمة الذيفرضه «كورونا»، الطبيعيالجديد للوضع

نقلهموقع لشركة «سافيلز» لالستشاراتالعقارية، وذلكبحسبتقرير البريطانية، الرئيسية
اريبيانبزنس».

الشعب منطقة
2021 فيمارس كما للعقار التقديرية القيمة

KD 735,000
م2 750 أرضفضاء

واحد - داخلي شارع

1

واالقتراض للحفاظعلىتقييمالعقار يخفضونقيماإليجاراتدونتعديلالعقود

مالكعقاراتيتالعبونبالمستأجرينوالبنوك
سالمعبدالغفور

خــدمــات وانـــهـــاء كـــورونـــا، تــداعــيــات اســتــمــرار مـــع
نهائيا، الــبــالد ومــغــادرتــهــم الــوافــديــن مــن الــكــثــيــر
تخفيضقيمة إلى العقارات مالك من العديد اضطر
بشكله ذلك إظهار دون مختلفة، بنسب االيجارات

االيجارات. عقود وتعديل الصحيح القانوني
التخفيض من الهدف أن معنية، مصادر وكشفت
العوائد على الــحــفــاظ اجــبــاريــًا) هــو أو (اخــتــيــاريــًا
يؤثر ال حتى ظاهريًا، هو كما العقار يدرها التي
الــبــنــوك مـــن االقــــتــــراض عــلــى املـــالـــك قـــــدرة فـــي ذلــــك
البيع.، عند سعره فــي يؤثر ال أو العقار، بضمان
حد على واملستأجرين بالبنوك تالعبًا يعد قد مما

سواء.
الكثير فإن املستأجرين، من العديد لتجارب ووفقًا
عن السابق فــي االيــجــار قيمة يرفع كــان املــالك مــن
لنفس املـــالك مــن يحصلها الــتــي الحقيقية القيمة
البنوك موظفي بعض وبعلم السابقني، السببني
العميل، اقـــراض يهمهم الــذيــن األحــيــان بعض فــي
قــدرة مــن يخشى وال مــوجــودًا، الــضــمــان ظــل طــاملــا

السداد.  على العميل
رحــمــة تــحــت املــســتــأجــر املـــمـــارســـات تــلــك وتــجــعــل
دون يشاء، وقت اي في االيجار رفع يمكنه اذ املالك،
إلى املــالــك يلجأ رفــض واذا العقد، انتهاء انتظار

بالعقد. املذكورة القيمة ويحصل القضاء
باتوا املالك أن كورونا، أزمة ظل في الجديد التطور

االيجارية، العوائد لتراجع أكبر بشكل معرضني
املستأجرين، من واملكاتب الشقق خلو بسبب امــا
له تــتــوافــر الـــذي املستأجر على الــحــفــاظ بــهــدف أو

االيجارية. القيمة األرخصفي البدائل
تغض البنوك من العديد أن إلى املصادر وأشــارت
بنك ان سيما ال الــظــاهــرة، هــذه عــن جزئيًا الــطــرف
أزمـــة بـــدايـــة مــنــذ عــلــيــهــا فــــرض املــــركــــزي الـــكـــويـــت
عــودة أمــل وعلى الضمانات، تسييل عــدم كــورونــا
انقشاع عند سريعًا، السابق نصابها إلــى األمــور

األزمة.
الـــعـــقـــارات مــعــظــم تــقــيــيــم تـــراجـــع أن إلــــى ونـــوهـــت
يــكــون قـــد األزمـــــة خــــالل والــتــجــاريــة االســتــثــمــاريــة
التركيبة لتعديل الدولة خطط ظل في ولكن مؤقتًا،
مــوازنــة فــي املــتــواصــل العجز وتــأثــيــرات السكانية
وعــلــى دائـــمـــًا الــتــراجــع هـــذا مـــن تــجــعــل قـــد الـــدولـــة،

الخطر. هذا من التحوط البنوك
ملصلحتهم صــــدرت قــد املــســتــأجــريــن بــعــض وكــــان
االيــــجــــار، نـــصـــف بـــدفـــع قــضــائــيــة أحــــكــــام بــالــفــعــل
بشأن املدني القانون من 198 املــادة لنص تطبيقًا
كـــورونـــا. ويــأتــي لــجــائــحــة االســتــثــنــائــيــة الـــظـــروف
مــحــاور 3 خـــالل مــن الــعــقــار ســـوق عــلــى االنــكــشــاف
حيث واالســتــثــمــارات، والــضــمــانــات الـــقـــروض هــي
٪65 إلى العقار قطاع على البنوك انكشاف وصل
أزمــة انــــدالع قبيل الـــقـــروض، محفظة مــن املــئــة فــي
لبنك املالي االستقرار لتقرير وفقًا وذلــك كــورونــا،

 .2019 املركزي الكويت

منعقد أكثر منذ 2.2%.. األعلىفصلياً «سافيلز»: ارتفعت

عقاراتلندنعادتللنمو أسعار

الدين حسامعلم

لـــنـــدن وســــــط ســــــوق إن الـــتـــقـــريـــر قــــــال
سنوي ربـــع نــمــو أول ســجــل الــرئــيــســي
ما فترة منذ األول الربع في األسعار في
بوريس بها فاز التي االنتخابات بعد
جميع أن يعني ما ،2019 في جونسون
في الرئيسية العقارية املناطق أسعار

النمو.  إلى عادت قد لندن
األســعــار قيمة تبقى ذلـــك ومـــع وزاد: 
التي الـــــذروة مــن املــئــة فــي بــــــ20.5 أقـــل
«كـــورونـــا»، تفشي قــبــل تسجيلها تــم
الــحــالــيــة الـــشـــراء فــرصــة أن يــعــنــي مـــا
مستويات إلـــى اآلن ترجمتها ستتم

الــعــقــارات ســــوق فـــي مـــتـــزايـــدة نــشــاط
الثروات عليه تهيمن الذي البريطاني

املحلية. 

األسعار متوسط
متوسط أن «سافيلز» تقرير وأوضح

ارتفع البريطانية الــعــقــارات أســعــار
من األول الـــربـــع فـــي املـــئـــة فـــي 2.2 بـــــــ
زيـــــادة أعـــلـــى وهـــــي الـــحـــالـــي، الــــعــــام
متوقعًا ،2010 مــــارس مــنــذ فــصــلــيــة
لــنــدن وســـط ســـوق أســـعـــار فـــي نــمــوًا
العام هذا املئة في 3 بنسبة الرئيسي

 .2022 في املئة في و7
أبـــحـــاث مـــحـــلـــلـــة قــــالــــت جـــهـــتـــهـــا، مـــــن
«ســـافـــيـــلـــز» فــرانــســيــس فــــي املـــســـاكـــن
بعض جعل الثالث اإلغالق كالسي: إن
كــانــوا بــمــا وعـــيـــًا أكـــثـــر الــبــريــطــانــيــني
بعده، وفــقــدوه اإلغـــالق قبل يملكونه
بـــانـــتـــعـــاش حـــقـــيـــقـــي شــــعــــور وهـــــنـــــاك
فــي الــــحــــضــــريــــة الـــســـكـــنـــيـــة املــــنــــاطــــق

بريطانيا. 
بلغتحصة وتابعت: فيالعاماملاضي،
من مستثمرين من العقارية الصفقات
في أفــريــقــيــا وشــمــال األوســــط الــشــرق
من املئة في 7.8 نحو املميز لندن سوق
يعاود أن وأتوقع الصفقات.  إجمالي
لندن في العقاري القطاع على الطلب
رفع بسبب املقبلة األشهر في االرتفاع

الدولي.  السفر على القيود
الـــعـــقـــاري الــــســــوق أن إلــــــى وأشـــــــــارت
لكن تــحــول نــقــطــة يــشــهــد الــبــريــطــانــي
األسعار أن مالحظة املهم من يــزال ال
في جــيــد بــشــكــل الــصــمــود اســتــطــاعــت
الــــظــــروف إلــــــى نــــظــــرًا املــــاضــــي الــــعــــام
«كــــــورونــــــا» وهــيــمــنــة فـــرضـــهـــا الــــتــــي

السوق. على املحليني املستثمرين
عـــقـــارات قــيــمــة أن كـــالســـي وأضــــافــــت
مقارنتها تتم عندما جيدة تبدو لندن
األخـــــرى، الــرئــيــســيــة الــعــاملــيــة بـــاملـــدن
مهيأة لندن وســط عــقــارات أن مؤكدة

الوقت. من لفترة للتعافي

املستثمرين عودة
السكنية رئيساملبيعات أشار بدوره،
أن إلــى لــويــس، إدوارد «سافيلز»  فــي
الــبــريــطــانــي الــعــقــاري الــســوق خــبــراء
العرب املستثمرين عـــودة يتوقعون
أن إلــــى الـــتـــقـــديـــرات تــشــيــر ســــوق فـــي
حتى املئة فــي بـــ25 تــراكــم نمو تــوافــر

.2025
منزلية مساحات في الرغبة وقال: إن
دفعت «كـــورونـــا»  قــيــود بسبب أكــبــر
خــارج الــعــقــارات أســـواق على الطلب
،2020 من الثاني النصف خالل لندن
املنازل على الطلب زيادة إلى أدى ما
في الــحــدائــق ذات الــكــبــيــرة الــعــائــلــيــة
في 1.3 بنسبة نــوتــيــنــغ مــثــل مــواقــع
ومارليبون ذاتــهــا الفترة خــالل املــئــة
يتوقع أن املئة. ويجب في 0.7 بنسبة
أكــثــر دفـــعـــًا اآلن الــــعــــقــــارات مـــشـــتـــرو
وسط في منزل لشراء املئة في بـ15.3
في املــئــة فــي 13.4 مــن ارتــفــاعــًا لــنــدن

 .2015

عاماً 16 إلى تمتد يمتلكخبرة

البدر «NBKكابيتال»: فهد
للرئيسالتنفيذي نائبًا

الــــذراع لــالســتــثــمــار، الــوطــنــي شــركــة أعــلــنــت
الوطني، الكويت بنك ملجموعة االستثمارية
منصب فـــي الـــبـــدر الــرشــيــد فــهــد تــعــيــني عـــن
بعد وذلــك للشركة التنفيذي الرئيس نائب
في املتعلقة الالزمة املوافقات على الحصول

الشأن. هذا
التنفيذي للرئيس نائبًا البدر تعيني ويمثل
نــحــو الـــشـــركـــة تـــوجـــه عـــلـــى دلــــيــــًال لـــلـــشـــركـــة،
قدما للمضي خدماتها في الرقمي التحّول
الصناعة عالم في التطورات أحــدث ملواكبة
زيــــادة إلــــى إضـــافـــة واالســـتـــثـــمـــاريـــة، املـــالـــيـــة
االصطناعي والــذكــاء الرقمنة على االعتماد
يــأتــي حــيــث الـــشـــركـــة، عــمــلــيــات مــخــتــلــف فـــي
قــطــاع فـــي خـــبـــرات مـــن الـــبـــدر يــمــلــكــه ملـــا ذلـــك
إلى تمتد واالستثمارية املالية التكنولوجيا
الشركة يــســاعــد مــا وهـــو عــامــًا، 16 مــن أكــثــر
تعزيز نــحــو وخــطــطــهــا أهــدافــهــا إنـــجـــاز فـــي
في خصوصًا االستثمار، قطاع في مكانتها
تشهده الذي الراهن التكنولوجي التطّور ظل
العالم. حول االقتصادية القطاعات مختلف
بــعــد املـــنـــاصـــب مــــن الـــعـــديـــد الــــبــــدر وتــــولــــى
األمـــيـــركـــيـــة بـــابـــســـون جـــامـــعـــة مــــن تـــخـــرجـــه
املــال رأس أســـواق فــي عمل حيث ،2004 عــام
منطقة في األصول وإدارة الشركات وتمويل
منها التي أفريقيا، وشمال األوســط الشرق
الشرق ملنطقة الــثــروات إدارة رئيس منصب
أيــضــًا وشـــغـــل بـــنـــك، دويـــتـــشـــه فــــي األوســـــــط
نــيــو لـــشـــركـــة الـــتـــنـــفـــيـــذي الــــرئــــيــــس مـــنـــصـــب
الــشــركــات كــبــرى مــن تــعــد الــتــي تكنولوجيز
تكنولوجيا قطاع في تعمل التي املنطقة في
املدير منصب تولى وأخيرًا املالية، الخدمات
كــابــيــتــال كــيــه بـــي إن شــركــة لـــدى الــتــنــفــيــذي

تكنولوجيز. سمارت
إدارة فريق استقرار على البدر تعيني ويؤكد

حرصالشركة ذاته الوقت في ويمثل الشركة،
وتقلدهم الشابة الوطنية القيادات دعم على
وخبراتهم، قدراتهم تستوعب التي املناصب
الى دائــمــًا لالستثمار»  «الــوطــنــي تسعى إذ
تعيني طــريــق عــن الــريــاديــة مكانتها تــعــزيــز
عمل بيئة تهيئة شأنها مــن التي الــكــفــاءات
من وتؤهلها تمكنها ومهنية احترافية أكثر

محتملة.  اقتصادية تحديات أي مواجهة
لضمان لالستثمار الوطني شركة وتسعى
متتالية أجيال إعــداد إلى ريادتها، استمرار
لتولي دائمًا جاهزين ليكونوا القياديني من
وتعد الــضــرورة، وقت في القيادية املناصب
تأسيسها مــنــذ لــالســتــثــمــار الــوطــنــي شــركــة
يحتذى ونموذجا فريدة استثمارية منظومة
الــوطــنــيــة، الـــكـــفـــاءات تــطــويــر مـــجـــال فـــي بـــه
رواد مـــن مــتــعــاقــبــة أجـــيـــال عــلــيــهــا تـــوالـــى إذ
الكويت، فــي واملــصــرفــي االســتــثــمــاري العمل
رائــدة استثمارية كمدرسة بصمتها لتضع
الـــقـــيـــادات مـــن الـــعـــديـــد خـــرجـــت املــنــطــقــة فـــي
اآلن تـــقـــود الـــتـــي واملـــصـــرفـــيـــة االســتــثــمــاريــة

املحلية. واملالية املصرفية املؤسسات كبرى

البدر فهد

اإليجاراتالمتأخرة
االيــجــارات أزمــة معالجة فــي يسهم قــد واملتوسطة الصغيرة املــشــروعــات دعــم قــانــون أن مــن بالرغم
عالجا يبقى لكنه املتأخرة، االيجارات لسداد الالزمة السيولة للمبادرين التمويل يتيح حيث التجارية،
السيولة أزمــة تواصلت حال في كورونا أزمــة بعد ملا تمتد وقد بكثير، أكبر االيجارات وأزمــة جزئيا.
أساسي. بشكل االستثماري العقار عليهم يعتمد الذين الوافدين، ونزوح املشروعات وايقاف الحكومية

مـــســـتـــأجـــرون ¶
فــعــلــيــًا حـــصـــلـــوا
ــــام ــــك ــــىأح ــــل ع
نـــصـــف ــــــدفــــــع ب
فهل اإليــــجــــار.. 
البنوك تــأخــذهــا
فـــيالــحــســبــان؟

تسييل مــن الــبــنــوك مــنــع «الــمــركــزي»  ـــرار ق ¶
نقطاعالعقارمنالتراجعالقياسي الرهوناتحصَّ

ضـــمـــانـــات مــــــن
القروضالمصرفية
ــــــــــــقــــــــــــارات..  ع
ـــــقـــــيـــــيـــــم ـــــت وال
عـــلـــى يــــعــــتــــمــــد
اإليجارية العوائد

٪65

ألســـعـــار الـــمـــتـــوقـــعـــة الـــنـــمـــو نـــســـبـــة  % 3 ¶
2022 فـــي و%7 الــــعــــام..  هــــذا لـــنـــدن وســــط

الـــبـــريـــطـــانـــي ــــعــــقــــاري ال الــــســــوق خــــبــــراء ¶
ـــعـــرب ال الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن ـــتـــوقـــعـــونعـــــــودة ي
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العقاراتفيوسطالعاصمة التيفرضتها «كورونا» زادتقيمة ¶األوضاع
علىالرغم منعقد، أكثر منذ أعلىمعدلنموفصليلألسعار سجلسوقالعقاراتفيبريطانيا
حيثإنالطلبالمتجددمنقبلالمشترينالذين لإلغالقالثالثخاللنحوعام، البالد منخضوع
العقاراتفيوسط أدىإلىزيادةقيمة الذيفرضه «كورونا»، الطبيعيالجديد يخططونللوضع

نقلهموقع لشركة «سافيلز» لالستشاراتالعقارية، وذلكبحسبتقرير البريطانية، الرئيسية المدن
«اريبيانبزنس».

منطقة الشعب
القيمة التقديرية للعقار كما في مارس 2021

KD 735,000
أرض فضاء 750 م2

شارع واحد - داخلي

دعمللمواد مليوندينار 11.5
التموينيةواإلنشائيةفيمارس

أنفقت إنها والصناعة التجارة وزارة قالت
التموينية املواد دعم على دينار مليون 11.5
املـــاضـــي، مــــــارس شـــهـــر خـــــالل واإلنـــشـــائـــيـــة
على إنــفــاقــه تــم مــا إجــمــالــي أن إلـــى مــشــيــرة
األساسية، املواد تشمل التي الغذائية، املواد
بلغ األطــفــال، ومــغــذيــات حليب إلــى إضــافــًة
املـــواد أكــثــر أنــهــا مبينة ديــنــار، مــاليــني 6.2
املــشــمــولــة الـــفـــتـــرة خـــــالل تــكــلــفــة املـــدعـــومـــة

باإلحصائية.
حليب دعــم على إنــفــاقــه تــم مــا وتــابــعــت: إن

قــّدر املختلفة بأنواعها األطــفــال ومــغــذيــات
13 عــلــى أنــفــقــت ديـــنـــار، آالف 307 بــحــوالــي
املواد دعم بلغ حني في املواد، تلك من صنفًا

دينار. ماليني 5.3 حوالي اإلنشائية
إدارة كــشــوف فـــي املــســجــلــني عـــدد أن يــذكــر
وزارة إحــــصــــائــــيــــات آخــــــر وفــــــق الـــتـــمـــويـــن
مستفيدي من فرد مليون 2.09 بلغ التجارة
عـــدد بـــلـــغ حــــني فــــي الـــتـــمـــويـــنـــيـــة، الـــبـــطـــاقـــة
الوزارة أصدرتها التي التموينية البطاقات

بطاقة. ألف 242 لهم
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النفطي القطاع في املقاولني عقود على يعملون كويتي آالف ٥٫١
مغربي أحمد

التعليم وزير النفط وزير كشف
عدد أن الفــارس د.محمد العالــي
وفق املعينني الكويتيني العاملني
مؤسسة في املقاولني عقود نظام
التابعة وشركاتها الكويتية البترول
يتركز موظفا، ٥١٥٩ نحو إلى وصل
الكويت نفــط شــركة في أغلبهم
البترول وشركة موظفا ٣٨٧٨ بواقع
موظفا ٩١٢ بواقع الكويتية الوطنية
بـ اخلليج لنفط الكويتية والشركة
النفط ناقالت وشركة موظفا ١٦١

موظفني. ١٠٩ بـ الكويتية
على رده في الفارس وأوضح
د.صالح للنائــب برملاني ســؤال
«األنباء» على وحصلت املطيري
البترول مؤسسة أن منه، نسخة
نسبة رفع الى تســعى الكويتية
القطاع في املقاولني لعقود التكويت
نســبة رفع تقرر حيث النفطــي،
أصدرت كمــا ٪٣٠ الى التكويــت
العمالة بشأن التنفيذية الالئحة
في املقاولني عقــود في الوطنيــة
املزايا توفر التي النفطي القطاع
مبدأ حتقيق إلــى والســعي لهم،
الكوادر جلميــع الفــرص تكافــؤ
عليهــم تنطبــق ممــن الوطنيــة
الوظائف شغل ومتطلبات شروط
املجال بإتاحــة وذلك الشــاغرة،
خالل من التقدم بالعمل للراغبني
تنشــر التي التوظيف إعالنــات
ملؤسســة احمللية الصحــف فــي
وشــركاتها الكويتيــة البتــرول
واقتصارها لها التابعة النفطيــة
على والعمل فقط، الكويتيني على
الالزم الوظيفي االستقرار حتقيق
من ادنى حد بتحديد العمالة لتلك

واحلقوق. املزايا
وحدات تشكيل مت أنه ان وذكر
والتي بالتكويت خاصــة فرعية
ومســؤولياتها مهامهــا اهــم من
علــى الالئحــة تنفيــذ متابعــة
التكويت لقرار اخلاضعة العقود
اجلــزاءات بتوقيــع والتوصيــة
مع املبرم بالعقد عليها املنصوص
بالتزاماته اإلخالل حالة في املقاول

عليها. املنصوص
رخصة آالف ٨

البتــرول مؤسســة أن وذكــر
٨٠٠٠ توفير الى سعت الكويتية
العمالة لتدريب تسجيل رخصة
نظام ضمن املقاول لدى الكويتية
النفطي بالقطاع املوحد التدريب
مستقبال املتوقعة للزيادة حتسبا
بالقطاع العاملــة االعــداد لتلــك
االحتياجــات حســب اخلــاص
وظيفة لكل املطلوبــة التدريبية
التنســيق يتم والتي حــدة على
التطوير دوائــر مــع خاللها مــن
البترول مؤسســة لدى الوظيفي
لها التابعة والشــركات الكويتية
الســنوية اخلطط ضمن مــن اما
برامج طلب طريق عن أو للتدريب
الفرصة إلعطــاء وذلك اضافيــة

لدى العاملني بزمالئهم اسوة لهم
لتطوير التابعة وشركاتها املؤسسة
املثالية البيئة وتهيئة امكاناتهم
بالشــكل أعمالهم لتأدية العملية
قيام الى باإلضافــة هــذا االمثل،
يقارب ما بتوفير التدريب مركــز
مختلف في تدريبية فرصة ١٩١٩ من
الكويتية للعمالة التدريبية البرامج
البترول مؤسسة في املقاول لدى

لها التابعة والشــركات الكويتية
.٢٠١٩ /٢٠٢٠ املالية السنة خالل
تعيــني أن الفــارس وبــني
املقاولني عقــود على الكويتيــني
الكويتية البترول مؤسسة لدى
لها التابعة النفطية وشــركاتها
بخالف إضافي طريــق هو إمنــا
لتعيينهــم األساســي الطريــق
الدرجات سلم على مباشرة بصفة

القطاع فــي املوحــد واملرتبــات
املؤسسة في به واملعمول النفطي
ثمة وليس التابعة، وشــركاتها
ابتغاء يأتي إمنا ذلك ان في شك
أمام العمل فرص من مزيد توفير
ومساندة لدعم الكويتي الشباب
انه كما الشأن، بهذا الدولة خطط
القانون اصدار من الغاية يحقق
دعم شأن في ٢٠٠٠ لسنة ١٩ رقم

وتشــجيعها الوطنيــة العمالــة
احلكومية، غير اجلهات في للعمل
الوزراء مجلس قرارات عن فضال
الوطنية العمالة نســبة بتحديد
وذلك احلكومية، غير اجلهات في
وأفســح فعليا الفرصة أتاح مما
الكويتية العمالة امام املجال في
بفاعلية للمساهمة واملدربة املاهرة
النفطية. املنشآت ادارة في واقتدار

موظف آالف ٣٫٨٧ الكويت» بواقع في «نفط أغلبهم يتركز

دينار ماليني «املالية»: ١١٠٫٢
الفضاء أراضي استغالل من احملصلة الرسوم

عواضة محمد

إجمالي أن املالية وزارة كشــفت
تطبيق بداية منــذ احملصلة املبالغ
بشــأن ٢٠٠٨ لســنة ٨ رقم القانون
الفضاء األراضــي اســتغالل تنظيم
دينار، ماليني ١١٠٫٢٩ قيمته ما بلغت
غير املستحقة املبالغ بلغت حني في

دينار. ماليني ٤٫٩٣ نحو احملصلة
ردها ضمن جاء الــوزارة حديث
مرزوق للنائب برملاني ســؤال على
املالية وزير أرســله اخلليفة خليفة
االقتصادية للشؤون الدولة ووزير
وحصلت حمادة خليفة واالستثمار
بشــأن منه، نســخة «األنباء» على
أفراد هناك كان إذا عما إفادته طلــب
رسوم دفع عن تخلفت شــركات أو
أحكام مبوجــب الفضــاء األراضــي
املعدل ١٩٩٤ لســنة ٥٠ رقم القانون
وإجراءات ٢٠٠٨ لسنة ٨ رقم بالقانون

الشأن. هذا في املالية وزارة
السؤال على ردها في الوزارة وقالت
وشــركات أفرادا هناك إن البرملانــي
على ويتعذر الرسوم، دفع عن تخلفت
األفراد بأســماء بيان توفير الوزارة
حفاظا السداد عن املتخلفني والشركات
بالنصوص والتزاما خصوصيتهم على
الصادر بالتفسير وعمال الدستورية
املادة لنص الدســتورية احملكمة عن

احملكمة ذهبت حيث الدستور، من ٩٩
الدستور بأن املادة لتلك تفسيرها في
على احلفاظ في املواطن حق كفل قد
بينت كما وأسراره، الشخصية بياناته
املســؤول ان تفســيرها في احملكمة
من اليه يوجه ما على االجابة واجب
إطار في الــرد يكون أن على أســئلة
ان دون املقررة الدستورية الضوابط
بتقدمي إلزام السؤال شــأن من يكون
مؤيدة وثائق أو أوراق أو مستندات

اجابته. لصحة
لدى املتبعة اإلجــراءات وحــول
األفراد حصر شأن في املالية وزارة

تلك عليهــم املســتحق والشــركات
املذكور القانــون مبوجب الرســوم
اإلجراءات «املالية» ان قالت ســلفا،
العدل وزارة مبخاطبة تتمثل املتبعة
لتزويــد العقــاري التســجيل إدارة
املالك أسماء يتضمن بكشف الوزارة
٨ رقم القانــون ألحكام اخلاضعــني

.٢٠٠٨ لسنة
التســجيل إدارة ان وأضافــت
العدل وزارة في والتوثيق العقاري
بكشوف الكويت بلدية بتزويد تقوم
الطبيعية االشخاص أسماء تتضمن
األراضي مبالك اخلاصة واالعتبارية
اخلاص للســكن املخصصة الفضاء
موقعها كان أيا مساحتها تزيد التي
في مربع متــر آالف اخلمســة علــى
بها، اخلاصة البيانات وكل مجموعها
خضوع من البلدية لتتحقــق وذلك
١٩٩٤ لسنة ٥٠ للقانون األراضي هذه
٨ رقم بالقانون الصادرة وتعديالته
البلدية تعيدها ثم ومن ،٢٠٠٨ لسنة
التســجيل إدارة الى التحقــق بعــد
بتزويد بدورها تقوم التي العقاري

بها. املالية وزارة
تقوم املالية وزارة ان الى ولفتت
ألحكام اخلاضعني املــالك مبخاطبة
وإخطارهم ،٢٠٠٨ لسنة ٨ رقم القانون
بداية قبل وذلك املستحقة، بالرسوم
وبكتاب أشهر بثالثة املالية الســنة

ثم ومن الوصول، بعلم عليه موصى
وحتصيل استيفاء في الوزارة تبدأ
بالسداد. املبادرين املالك من الرسوم
اتخذتها التي اإلجــراءات وحول
سداد عن املتقاعسني ملالحقة «املالية»
تقوم انها الــوزارة قالت الرســوم،
مبا القانونية، اإلجراءات كل باتخاذ
املتقاعسني بحق وذلك التقاضي، فيها

الرسوم. سداد عن
إجراءات هناك أن إلى وأشــارت
املتقاعسني القســائم أصحاب متنع
في التصرف من الرسوم ســداد عن
إعطاء عدم خــالل من القســائم تلك
عن احلظر لرفــع اخلطية املوافقــة
القانون ألحكام اخلاضعة القســائم
عدم إلى باالضافة .٢٠٠٨ لسنة ٨ رقم
إصدار أو امللكية نقل إجراءات إمتام
اســتيفاء بعد إال بالتصرف توكيل
باطال يقع حيث املستحقة، الرسوم
كتابية موافقة بعــد اال تصــرف كل
باستيفاء املشروطة املالية وزارة من

للدولة. املستحقة الرسوم
يتم لم انه املالية وزارة وأوضحت
الشركات أو األفراد من أي استثناء
لم أنها مؤكدة الرســوم، ســداد من
أي يتم ولم تســوية أي بإجراء تقم
جدولة أي إصدار وال نهائيــا إعفاء
األشخاص على املستحقة للرســوم

الشركات. أو

٢٠٠٨ لسنة ٨ رقم القانون تطبيق بداية منذ احملصلة غير املستحقة املبالغ دينار ماليني ٤٫٩

حمادة خليفة

املتقاعسني بحق القانونية اإلجراءات كل الرسوم.. ونتخذ سداد من شركات أو أفرادًا نستثن لم
املستحقة للرسوم جدولة أي إصدار وال نهائيًا إعفاء أو تسوية أي بإجراء تقم لم الوزارة

لالستثمار»: تعيني «الوطني
التنفيذي للرئيس نائبًا البدر فهد

الوطني شركة أعلنت
- الــذراع لالســتثمار
ملجموعة االستثمارية
الوطني-  الكويت بنك
الرشــيد فهــد تعيــني
نائب منصب في البدر
التنفيــذي الرئيــس
بعــد وذلــك للشــركة،
املوافقات على احلصول
هذا في املتعلقة الالزمة

الشأن.
البدر تعيني وميثل
التنفيذي للرئيس نائبا
على دليــال للشــركة،
نحو الشــركة توجــه
فــي الرقمــي التحــول

أحدث ملواكبــة قدمــا للمضــي خدماتهــا
املاليــة الصناعــة عالــم فــي التطــورات
االعتماد زيادة إلى إضافة واالستثمارية،
في االصطناعي والــذكاء الرقمنــة علــى
يأتي حيــث الشــركة، عمليات مختلــف
قطاع في خبرات من البدر ميلكه ملا ذلــك
متد واالســتثمارية املالية التكنولوجيــا
الشركة يساعد ما وهو عاما، ١٦ من ألكثر
تعزيز نحو وخططها أهدافهــا إجناز في
ظل في خاصة االستثمار، قطاع في مكانتها
تشهده الذي الراهن التكنولوجي التطور
العالم. حول االقتصادية القطاعات مختلف
بعد املناصب من العديد البدر وتولى
األميركية بابســون جامعة فــي تخرجه
رأس أســواق في عمل حيث ،٢٠٠٤ عــام
في األصول وإدارة الشركات ومتويل املال
التي أفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة
ملنطقة الثروات إدارة رئيس منصب منها
وشغل بنك، دويتشه في األوسط الشرق
لشــركة التنفيذي الرئيس منصب أيضا

التي تكنولوجيز نيــو
الشركات كبرى من تعد
تعمل التي املنطقة في
تكنولوجيا قطــاع في
وأخيرا املالية، اخلدمات
املدير منصــب تولــى
إن شركة لدى التنفيذي
سمارت كابيتال كيه بي

تكنولوجيز.
البدر تعيني ويؤكد
إدارة فريــق اســتقرار
فــي وميثــل الشــركة،
حــرص ذاتــه الوقــت
دعــم علــى الشــركة
الشابة الوطنية القيادات
للمناصــب وتقليدهــم
تسعى إذ وخبراتهم، قدراتهم تستوعب التي
مكانتها تعزيز إلى دائما لالستثمار الوطني
التي الكفاءات تعيني طريق عن الرياديــة
احترافية أكثر عمل بيئة تهيئة شأنها من
أي مواجهة من وتؤهلها متكنها ومهنيــة

محتملة. اقتصادية حتديات
لالســتثمار الوطني شــركة وتســعى
أجيال إعداد إلى ريادتها، استمرار لضمان
جاهزين ليكونوا القياديــني من متتالية
وقت في القيادية املناصــب لتولي دائما
لالستثمار الوطني شركة وتعد الضرورة،
فريدة استثمارية منظومة تأسيسها منذ
تطوير مجــال في بها يحتــذى ومنــوذج
أجيال عليها توالت إذ الوطنية، الكفاءات
االســتثماري العمل رواد مــن متعاقبــة
بصمتها لتضع الكويــت، في واملصرفــي
املنطقة في رائدة اســتثمارية كمدرســة
االستثمارية القيادات من العديد خّرجت
املؤسسات كبرى اآلن تقود التي واملصرفية

احمللية. واملالية املصرفية

اإلستراتيجية خططها إجناز في الشركة ستساعد عاماً ١٦ إلى متتد خبرة ميتلك

البدر الرشيد فهد

النفط لبرميل دوالرًا ٦٩٫٣ عند يتحقق الكويت مبيزانية التعادل

سلطان: إستراتيجية عماد
تستهدف الكويت» ٢٠٤٠ «نفط

يوميًا برميل ماليني ٣٫٦٥ إنتاج

عيسى محمود

له، تقرير في الدولي النقد صندوق توقع
الكويتي للنفط املالي التعادل سعر يرتفع أن
،٢٠٢٠ عام خالل للبرميل دوالرا ٦٨٫١ مــن
ولكنه ،٢٠٢١ في للبرميل دوالرا ٦٩٫٣ ليبلغ
دوالرا ٦٤٫٥ الى ٢٠٢٢ عام خالل سيتراجع

للبرميل.
عن بورز اند ســتاندارد وكالة ونقلت
١١ في الدولي النقد صندوق أصدره تقريــر
كورونا لقاح توزيع تزايد ان قوله، اجلاري
املعدلة التوقعات يدعمان النفط أسعار وارتفاع

التي العاملية النفط السعار التوازن ملستويات
للبرميل دوالرا ٥٧ حوالي تبلغ أن توقعــت

احلالي. العام نهاية في
النقد صندوق تقرير قال ذلك، غضون في
سينخفض عمان في التعادل سعر إن الدولي
مقارنة ٢٠٢١ عام في للبرميل دوالرا ٧٢٫٣ إلى
بينما ،٢٠٢٠ عام في للبرميل دوالرا ٩٥٫٨ مع
٦٤٫٦ إلى اإلمارات في التعادل سعر ينخفض
في للبرميل دوالرا ٦٨٫٢ من للبرميل دوالرا

.٢٠٢٠ عام
التعادل ســعر ينخفض أن املتوقع ومن
إلى الســعودية العربية للمملكة بالنســبة

من وذلك العام، هذا للبرميــل دوالرا ٧٦٫٢
،٢٠٢٠ عام في للبرميل دوالرا ٧٧٫٩ مستوى
للبرميل دوالرا ٦٥٫٧ إلى أكثر ينخفض ثم

.٢٠٢٢ عام في
اإلقليمية للتوقعات وفقا انه الوكالة وقالت
الشرق مبنطقة اخلاصة الدولي النقد لصندوق
حد إلى املتوقع فمن الوسطى، وآسيا األوسط
أسعار توازن مســتويات تنخفض أن كبير
األوسط الشــرق دول حتتاجها التي النفط
٢٠٢١ عامي في احلكومية ميزانياتها ملوازنة
النفط أسعار بارتفاع توقعات بسبب و٢٠٢٢

االقتصادي. والتعافي

مغربي أحمد

الرئيس كشف
شركة في التنفيذي
عماد الكويت نفط
الشركة أن سلطان
وإعداد مراجعة أمتت
االستراتيجية خطتها
شهر في ٢٠٤٠ لعام
املاضــي، مــارس
إلى اخلطة وتهدف
ماليني ٣٫٦٥ إنتاج
من يوميا برميــل
وإنتاج اخلام النفط
قــدم مليــار ١٫٥
غير الغاز من مكعبة

.٢٠٤٠ عام بحلول املصاحب
«األنباء»  حصلت الذي اإلخباري املوجز في سلطان وذكر
األهداف إبقاء على التأكيد مت املراجعة أثناء أنه منه نسخة على
مبادرة ١٣ استحداث مت حني في تغيير، دون احلالية االستراتيجية
أسندت والتي رئيسية، متكني مقومات ٨ إطار حتت صنفت داخلية
االختصاص، بحسب محددة ومجموعات مديريات إلى أعمالها
املعلنة، االستراتيجية األهداف حتقيق من الشركة ميكن ومبا
اخلارجي للدعم مواطن ٧ حتديــد مت ســلطان: «كذلك وتابع
خالل وخارجه النفطي القطاع في لشركائنا إسنادها يتوجب
شركة على قرر مبا الوفاء أجل من القادمة اخلمس السنوات
احملدثة». اخلطة هذه في وواجبات التزامات من الكويت نفط
الكويت نفط شركة خطة على املطلع أن إلى سلطان وأشار
واالبتكار، االبداع قوامها أن يجد ٢٠٤٠ لعام احملدثة االستراتيجية
األخص، على الرقمية والتكنولوجيا العام مبفهومها والتكنولوجيا
واملتغيرات يتناسب مبا لألعمال أدائنا بطريقة لالرتقاء وذلك
طوال بنيناها التي التنافسية املزايا على ويحافظ حولنا، من
بتكلفة واملستدامة املرنة اإلنتاج معدالت مثل السابقة العقود

منخفضة. مالية
أساسا الرقمية التكنولوجيا شكلت ٢٠١٥ عام منذ انه وقال
كل تغزو اســتخداماتها بدأت حيث الرابعة، الصناعية للثورة
كبير أثر من لها ملا وذلك النفطية، الصناعة فيها مبا املجاالت
العمل، سير وآليات املوارد، مع األمثل التعاطي كيفية حتديد في
حتقيق معادلة من ســيغير باحملصلة والذي العمليات، وأداء

الكويت.  نفط كشركة الشركات في األرباح
مسبوق غير تشغيلية حتديات من القادم ان إلى واشــار
وغير الصعبة للنفوط وإنتاج وتطوير استكشاف من للشركة،
بكميات واملصاحبة املنتجة املياه وإدارة والبحرية االعتيادية
واملتغيرات اخلارجية التحديات عن فضال شــابه، وما أكبر
مسؤوليات أمام يضعنا ذلك كل الطاقة، عالم في املتســارعة

احلبيب. بلدنا جتاه عظيمة وواجبات
الشامل التخطيط مجموعة ستقوم القادمة األسابيع وخالل
حتديثه مت ما لبيان واملجموعات املديريات مع التواصل في بالبدء
سيكون كذلك بها، املنوط الدور وطبيعة االســتراتيجية في
املتاحة التواصل وسائل خالل من العاملني كل مع تواصل هناك
االتصال قنوات الغتنام ندعوكم لذا واإلرشاد. التوعية لغرض
احملددة األطر ضمن والعمل احملدثة االستراتيجية لفهم هذه

االستراتيجية. الشركة أهداف يحقق مبا فيها
العظيمني واالمتنان بالشكر كلمته نهاية في سلطان وتقدم
الرابعة االستراتيجية اخلطة حتديث على وشارك عمل من لكل

الكويت. نفط لشركة

سلطان عماد

الوطنية للكوادر الفرص تكافؤ مبدأ ٣٠٪.. وحتقيق إلى املقاولني عقود في التكويت نسبة رفع
املقاول لدى الكويتية العمالة لتدريب تسجيل رخصة آالف ٨ عدد لتوفير البترول» سعت «مؤسسة

املقاولني عقود نظام وفق املعينني الكويتيني العاملني عدد
التابعة النفطية وشركاتها الكويتية البترول مؤسسة في

اجلهة العاملنياسم عدد
الكويتيني

الكويتية البترول ١٢مؤسسة
الكويت نفط ٣٨٧٨شركة

الكويتية الوطنية البترول ٩١٢شركة
البترولية الكيماويات صناعة ٣٩شركة

اخلليج لنفط الكويتية ١٦١الشركة
الكويتية النفط ناقالت ١٠٩شركة

العاملية الكويتية البترول يوجدشركة ال
٧كوفبيك
٤١كيبيك

النفطية التخصصات في للعمل املؤهلة الوطنية للعمالة املتوقع العدد
املقاولني عقود خالل من القادمة اخلمس السنوات خالل النفطي القطاع يحتاجها التي

اجلهة املتوقعاسم العد
الكويتية البترول املقاولنيمؤسسة عقود في نفطية تخصصات توجد ال

الكويت الوطنية (٣٨٧٨) بنسبة (٢٧٫٢٪) نفط العمالة عدد
نسبة (٣٠٪) إلى رفعها والهدف

الكويتية الوطنية ٢٤٠البترول
البترولية الكيماويات ٥٣صناعة

اخلليج لنفط ١٥٢الكويتية
الكويتية النفط ٤٣ناقالت

١٠كوفبيك
٧١٢كيبيك

العاملية الكويتية املقاولنيالبترول عقود في نفطية تخصصات توجد ال
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النفطي القطاع في املقاولني عقود على يعملون كويتي آالف ٥٫١
مغربي أحمد

التعليم وزير النفط وزير كشف
عدد أن الفــارس د.محمد العالــي
وفق املعينني الكويتيني العاملني
مؤسسة في املقاولني عقود نظام
التابعة وشركاتها الكويتية البترول
يتركز موظفا، ٥١٥٩ نحو إلى وصل
الكويت نفــط شــركة في أغلبهم
البترول وشركة موظفا ٣٨٧٨ بواقع
موظفا ٩١٢ بواقع الكويتية الوطنية
بـ اخلليج لنفط الكويتية والشركة
النفط ناقالت وشركة موظفا ١٦١

موظفني. ١٠٩ بـ الكويتية
على رده في الفارس وأوضح
د.صالح للنائــب برملاني ســؤال
«األنباء» على وحصلت املطيري
البترول مؤسسة أن منه، نسخة
نسبة رفع الى تســعى الكويتية
القطاع في املقاولني لعقود التكويت
نســبة رفع تقرر حيث النفطــي،
أصدرت كمــا ٪٣٠ الى التكويــت
العمالة بشأن التنفيذية الالئحة
في املقاولني عقــود في الوطنيــة
املزايا توفر التي النفطي القطاع
مبدأ حتقيق إلــى والســعي لهم،
الكوادر جلميــع الفــرص تكافــؤ
عليهــم تنطبــق ممــن الوطنيــة
الوظائف شغل ومتطلبات شروط
املجال بإتاحــة وذلك الشــاغرة،
خالل من التقدم بالعمل للراغبني
تنشــر التي التوظيف إعالنــات
ملؤسســة احمللية الصحــف فــي
وشــركاتها الكويتيــة البتــرول
واقتصارها لها التابعة النفطيــة
على والعمل فقط، الكويتيني على
الالزم الوظيفي االستقرار حتقيق
من ادنى حد بتحديد العمالة لتلك

واحلقوق. املزايا
وحدات تشكيل مت أنه ان وذكر
والتي بالتكويت خاصــة فرعية
ومســؤولياتها مهامهــا اهــم من
علــى الالئحــة تنفيــذ متابعــة
التكويت لقرار اخلاضعة العقود
اجلــزاءات بتوقيــع والتوصيــة
مع املبرم بالعقد عليها املنصوص
بالتزاماته اإلخالل حالة في املقاول

عليها. املنصوص
رخصة آالف ٨

البتــرول مؤسســة أن وذكــر
٨٠٠٠ توفير الى سعت الكويتية
العمالة لتدريب تسجيل رخصة
نظام ضمن املقاول لدى الكويتية
النفطي بالقطاع املوحد التدريب
مستقبال املتوقعة للزيادة حتسبا
بالقطاع العاملــة االعــداد لتلــك
االحتياجــات حســب اخلــاص
وظيفة لكل املطلوبــة التدريبية
التنســيق يتم والتي حــدة على
التطوير دوائــر مــع خاللها مــن
البترول مؤسســة لدى الوظيفي
لها التابعة والشــركات الكويتية
الســنوية اخلطط ضمن مــن اما
برامج طلب طريق عن أو للتدريب
الفرصة إلعطــاء وذلك اضافيــة

لدى العاملني بزمالئهم اسوة لهم
لتطوير التابعة وشركاتها املؤسسة
املثالية البيئة وتهيئة امكاناتهم
بالشــكل أعمالهم لتأدية العملية
قيام الى باإلضافــة هــذا االمثل،
يقارب ما بتوفير التدريب مركــز
مختلف في تدريبية فرصة ١٩١٩ من
الكويتية للعمالة التدريبية البرامج
البترول مؤسسة في املقاول لدى

لها التابعة والشــركات الكويتية
.٢٠١٩ /٢٠٢٠ املالية السنة خالل
تعيــني أن الفــارس وبــني
املقاولني عقــود على الكويتيــني
الكويتية البترول مؤسسة لدى
لها التابعة النفطية وشــركاتها
بخالف إضافي طريــق هو إمنــا
لتعيينهــم األساســي الطريــق
الدرجات سلم على مباشرة بصفة

القطاع فــي املوحــد واملرتبــات
املؤسسة في به واملعمول النفطي
ثمة وليس التابعة، وشــركاتها
ابتغاء يأتي إمنا ذلك ان في شك
أمام العمل فرص من مزيد توفير
ومساندة لدعم الكويتي الشباب
انه كما الشأن، بهذا الدولة خطط
القانون اصدار من الغاية يحقق
دعم شأن في ٢٠٠٠ لسنة ١٩ رقم

وتشــجيعها الوطنيــة العمالــة
احلكومية، غير اجلهات في للعمل
الوزراء مجلس قرارات عن فضال
الوطنية العمالة نســبة بتحديد
وذلك احلكومية، غير اجلهات في
وأفســح فعليا الفرصة أتاح مما
الكويتية العمالة امام املجال في
بفاعلية للمساهمة واملدربة املاهرة
النفطية. املنشآت ادارة في واقتدار

موظف آالف ٣٫٨٧ الكويت» بواقع في «نفط أغلبهم يتركز

دينار ماليني «املالية»: ١١٠٫٢
الفضاء أراضي استغالل من احملصلة الرسوم

عواضة محمد

إجمالي أن املالية وزارة كشــفت
تطبيق بداية منــذ احملصلة املبالغ
بشــأن ٢٠٠٨ لســنة ٨ رقم القانون
الفضاء األراضــي اســتغالل تنظيم
دينار، ماليني ١١٠٫٢٩ قيمته ما بلغت
غير املستحقة املبالغ بلغت حني في

دينار. ماليني ٤٫٩٣ نحو احملصلة
ردها ضمن جاء الــوزارة حديث
مرزوق للنائب برملاني ســؤال على
املالية وزير أرســله اخلليفة خليفة
االقتصادية للشؤون الدولة ووزير
وحصلت حمادة خليفة واالستثمار
بشــأن منه، نســخة «األنباء» على
أفراد هناك كان إذا عما إفادته طلــب
رسوم دفع عن تخلفت شــركات أو
أحكام مبوجــب الفضــاء األراضــي
املعدل ١٩٩٤ لســنة ٥٠ رقم القانون
وإجراءات ٢٠٠٨ لسنة ٨ رقم بالقانون

الشأن. هذا في املالية وزارة
السؤال على ردها في الوزارة وقالت
وشــركات أفرادا هناك إن البرملانــي
على ويتعذر الرسوم، دفع عن تخلفت
األفراد بأســماء بيان توفير الوزارة
حفاظا السداد عن املتخلفني والشركات
بالنصوص والتزاما خصوصيتهم على
الصادر بالتفسير وعمال الدستورية
املادة لنص الدســتورية احملكمة عن

احملكمة ذهبت حيث الدستور، من ٩٩
الدستور بأن املادة لتلك تفسيرها في
على احلفاظ في املواطن حق كفل قد
بينت كما وأسراره، الشخصية بياناته
املســؤول ان تفســيرها في احملكمة
من اليه يوجه ما على االجابة واجب
إطار في الــرد يكون أن على أســئلة
ان دون املقررة الدستورية الضوابط
بتقدمي إلزام السؤال شــأن من يكون
مؤيدة وثائق أو أوراق أو مستندات

اجابته. لصحة
لدى املتبعة اإلجــراءات وحــول
األفراد حصر شأن في املالية وزارة

تلك عليهــم املســتحق والشــركات
املذكور القانــون مبوجب الرســوم
اإلجراءات «املالية» ان قالت ســلفا،
العدل وزارة مبخاطبة تتمثل املتبعة
لتزويــد العقــاري التســجيل إدارة
املالك أسماء يتضمن بكشف الوزارة
٨ رقم القانــون ألحكام اخلاضعــني

.٢٠٠٨ لسنة
التســجيل إدارة ان وأضافــت
العدل وزارة في والتوثيق العقاري
بكشوف الكويت بلدية بتزويد تقوم
الطبيعية االشخاص أسماء تتضمن
األراضي مبالك اخلاصة واالعتبارية
اخلاص للســكن املخصصة الفضاء
موقعها كان أيا مساحتها تزيد التي
في مربع متــر آالف اخلمســة علــى
بها، اخلاصة البيانات وكل مجموعها
خضوع من البلدية لتتحقــق وذلك
١٩٩٤ لسنة ٥٠ للقانون األراضي هذه
٨ رقم بالقانون الصادرة وتعديالته
البلدية تعيدها ثم ومن ،٢٠٠٨ لسنة
التســجيل إدارة الى التحقــق بعــد
بتزويد بدورها تقوم التي العقاري

بها. املالية وزارة
تقوم املالية وزارة ان الى ولفتت
ألحكام اخلاضعني املــالك مبخاطبة
وإخطارهم ،٢٠٠٨ لسنة ٨ رقم القانون
بداية قبل وذلك املستحقة، بالرسوم
وبكتاب أشهر بثالثة املالية الســنة

ثم ومن الوصول، بعلم عليه موصى
وحتصيل استيفاء في الوزارة تبدأ
بالسداد. املبادرين املالك من الرسوم
اتخذتها التي اإلجــراءات وحول
سداد عن املتقاعسني ملالحقة «املالية»
تقوم انها الــوزارة قالت الرســوم،
مبا القانونية، اإلجراءات كل باتخاذ
املتقاعسني بحق وذلك التقاضي، فيها

الرسوم. سداد عن
إجراءات هناك أن إلى وأشــارت
املتقاعسني القســائم أصحاب متنع
في التصرف من الرسوم ســداد عن
إعطاء عدم خــالل من القســائم تلك
عن احلظر لرفــع اخلطية املوافقــة
القانون ألحكام اخلاضعة القســائم
عدم إلى باالضافة .٢٠٠٨ لسنة ٨ رقم
إصدار أو امللكية نقل إجراءات إمتام
اســتيفاء بعد إال بالتصرف توكيل
باطال يقع حيث املستحقة، الرسوم
كتابية موافقة بعــد اال تصــرف كل
باستيفاء املشروطة املالية وزارة من

للدولة. املستحقة الرسوم
يتم لم انه املالية وزارة وأوضحت
الشركات أو األفراد من أي استثناء
لم أنها مؤكدة الرســوم، ســداد من
أي يتم ولم تســوية أي بإجراء تقم
جدولة أي إصدار وال نهائيــا إعفاء
األشخاص على املستحقة للرســوم

الشركات. أو

٢٠٠٨ لسنة ٨ رقم القانون تطبيق بداية منذ احملصلة غير املستحقة املبالغ دينار ماليني ٤٫٩

حمادة خليفة

املتقاعسني بحق القانونية اإلجراءات كل الرسوم.. ونتخذ سداد من شركات أو أفرادًا نستثن لم
املستحقة للرسوم جدولة أي إصدار وال نهائيًا إعفاء أو تسوية أي بإجراء تقم لم الوزارة

النفط لبرميل دوالرًا ٦٩٫٣ عند يتحقق الكويت مبيزانية التعادل

سلطان: إستراتيجية عماد
تستهدف الكويت» ٢٠٤٠ «نفط

يوميًا برميل ماليني ٣٫٦٥ إنتاج

عيسى محمود

له، تقرير في الدولي النقد صندوق توقع
الكويتي للنفط املالي التعادل سعر يرتفع أن
،٢٠٢٠ عام خالل للبرميل دوالرا ٦٨٫١ مــن
ولكنه ،٢٠٢١ في للبرميل دوالرا ٦٩٫٣ ليبلغ
دوالرا ٦٤٫٥ الى ٢٠٢٢ عام خالل سيتراجع

للبرميل.
عن بورز اند ســتاندارد وكالة ونقلت
١١ في الدولي النقد صندوق أصدره تقريــر
كورونا لقاح توزيع تزايد ان قوله، اجلاري
املعدلة التوقعات يدعمان النفط أسعار وارتفاع

التي العاملية النفط السعار التوازن ملستويات
للبرميل دوالرا ٥٧ حوالي تبلغ أن توقعــت

احلالي. العام نهاية في
النقد صندوق تقرير قال ذلك، غضون في
سينخفض عمان في التعادل سعر إن الدولي
مقارنة ٢٠٢١ عام في للبرميل دوالرا ٧٢٫٣ إلى
بينما ،٢٠٢٠ عام في للبرميل دوالرا ٩٥٫٨ مع
٦٤٫٦ إلى اإلمارات في التعادل سعر ينخفض
في للبرميل دوالرا ٦٨٫٢ من للبرميل دوالرا

.٢٠٢٠ عام
التعادل ســعر ينخفض أن املتوقع ومن
إلى الســعودية العربية للمملكة بالنســبة

من وذلك العام، هذا للبرميــل دوالرا ٧٦٫٢
،٢٠٢٠ عام في للبرميل دوالرا ٧٧٫٩ مستوى
للبرميل دوالرا ٦٥٫٧ إلى أكثر ينخفض ثم

.٢٠٢٢ عام في
اإلقليمية للتوقعات وفقا انه الوكالة وقالت
الشرق مبنطقة اخلاصة الدولي النقد لصندوق
حد إلى املتوقع فمن الوسطى، وآسيا األوسط
أسعار توازن مســتويات تنخفض أن كبير
األوسط الشــرق دول حتتاجها التي النفط
٢٠٢١ عامي في احلكومية ميزانياتها ملوازنة
النفط أسعار بارتفاع توقعات بسبب و٢٠٢٢

االقتصادي. والتعافي

مغربي أحمد

الرئيس كشف
شركة في التنفيذي
عماد الكويت نفط
الشركة أن سلطان
وإعداد مراجعة أمتت
االستراتيجية خطتها
شهر في ٢٠٤٠ لعام
املاضــي، مــارس
إلى اخلطة وتهدف
ماليني ٣٫٦٥ إنتاج
من يوميا برميــل
وإنتاج اخلام النفط
قــدم مليــار ١٫٥
غير الغاز من مكعبة

.٢٠٤٠ عام بحلول املصاحب
«األنباء»  حصلت الذي اإلخباري املوجز في سلطان وذكر
األهداف إبقاء على التأكيد مت املراجعة أثناء أنه منه نسخة على
مبادرة ١٣ استحداث مت حني في تغيير، دون احلالية االستراتيجية
أسندت والتي رئيسية، متكني مقومات ٨ إطار حتت صنفت داخلية
االختصاص، بحسب محددة ومجموعات مديريات إلى أعمالها
املعلنة، االستراتيجية األهداف حتقيق من الشركة ميكن ومبا
اخلارجي للدعم مواطن ٧ حتديــد مت ســلطان: «كذلك وتابع
خالل وخارجه النفطي القطاع في لشركائنا إسنادها يتوجب
شركة على قرر مبا الوفاء أجل من القادمة اخلمس السنوات
احملدثة». اخلطة هذه في وواجبات التزامات من الكويت نفط
الكويت نفط شركة خطة على املطلع أن إلى سلطان وأشار
واالبتكار، االبداع قوامها أن يجد ٢٠٤٠ لعام احملدثة االستراتيجية
األخص، على الرقمية والتكنولوجيا العام مبفهومها والتكنولوجيا
واملتغيرات يتناسب مبا لألعمال أدائنا بطريقة لالرتقاء وذلك
طوال بنيناها التي التنافسية املزايا على ويحافظ حولنا، من
بتكلفة واملستدامة املرنة اإلنتاج معدالت مثل السابقة العقود

منخفضة. مالية
أساسا الرقمية التكنولوجيا شكلت ٢٠١٥ عام منذ انه وقال
كل تغزو اســتخداماتها بدأت حيث الرابعة، الصناعية للثورة
كبير أثر من لها ملا وذلك النفطية، الصناعة فيها مبا املجاالت
العمل، سير وآليات املوارد، مع األمثل التعاطي كيفية حتديد في
حتقيق معادلة من ســيغير باحملصلة والذي العمليات، وأداء

الكويت.  نفط كشركة الشركات في األرباح
مسبوق غير تشغيلية حتديات من القادم ان إلى واشــار
وغير الصعبة للنفوط وإنتاج وتطوير استكشاف من للشركة،
بكميات واملصاحبة املنتجة املياه وإدارة والبحرية االعتيادية
واملتغيرات اخلارجية التحديات عن فضال شــابه، وما أكبر
مسؤوليات أمام يضعنا ذلك كل الطاقة، عالم في املتســارعة

احلبيب. بلدنا جتاه عظيمة وواجبات
الشامل التخطيط مجموعة ستقوم القادمة األسابيع وخالل
حتديثه مت ما لبيان واملجموعات املديريات مع التواصل في بالبدء
سيكون كذلك بها، املنوط الدور وطبيعة االســتراتيجية في
املتاحة التواصل وسائل خالل من العاملني كل مع تواصل هناك
االتصال قنوات الغتنام ندعوكم لذا واإلرشاد. التوعية لغرض
احملددة األطر ضمن والعمل احملدثة االستراتيجية لفهم هذه

االستراتيجية. الشركة أهداف يحقق مبا فيها
العظيمني واالمتنان بالشكر كلمته نهاية في سلطان وتقدم
الرابعة االستراتيجية اخلطة حتديث على وشارك عمل من لكل

الكويت. نفط لشركة

سلطان عماد

الوطنية للكوادر الفرص تكافؤ مبدأ ٣٠٪.. وحتقيق إلى املقاولني عقود في التكويت نسبة رفع
املقاول لدى الكويتية العمالة لتدريب تسجيل رخصة آالف ٨ عدد لتوفير البترول» سعت «مؤسسة

املقاولني عقود نظام وفق املعينني الكويتيني العاملني عدد
التابعة النفطية وشركاتها الكويتية البترول مؤسسة في

اجلهة العاملنياسم عدد
الكويتيني

الكويتية البترول ١٢مؤسسة
الكويت نفط ٣٨٧٨شركة

الكويتية الوطنية البترول ٩١٢شركة
البترولية الكيماويات صناعة ٣٩شركة

اخلليج لنفط الكويتية ١٦١الشركة
الكويتية النفط ناقالت ١٠٩شركة

العاملية الكويتية البترول يوجدشركة ال
٧كوفبيك
٤١كيبيك

النفطية التخصصات في للعمل املؤهلة الوطنية للعمالة املتوقع العدد
املقاولني عقود خالل من القادمة اخلمس السنوات خالل النفطي القطاع يحتاجها التي

اجلهة املتوقعاسم العد
الكويتية البترول املقاولنيمؤسسة عقود في نفطية تخصصات توجد ال

الكويت الوطنية (٣٨٧٨) بنسبة (٢٧٫٢٪) نفط العمالة عدد
نسبة (٣٠٪) إلى رفعها والهدف

الكويتية الوطنية ٢٤٠البترول
البترولية الكيماويات ٥٣صناعة

اخلليج لنفط ١٥٢الكويتية
الكويتية النفط ٤٣ناقالت

١٠كوفبيك
٧١٢كيبيك

العاملية الكويتية املقاولنيالبترول عقود في نفطية تخصصات توجد ال
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شاركت للبنك التنفيذية اإلدارة
عن وأعربت الحي البث في
الموظفين لجهود تقديرها

البنوك تقدمها التي بالخدمات يعّرف «بيتك»
الخاصة االحتياجات لذوي

دراية» على «لنكن المصرفية التوعية حملة إطار ضمن
حــمــلــة دعــــــم ــــي فـ ــــوده ــهـ ــ جـ ــمـــن ضـ
دراية" على "لنكن المصرفية التوعية
الكويت بنك من بمبادرة انطلقت التي
الكويت، مــصــارف واتــحــاد المركزي
"بيتك" الكويتي التمويل بيت يسّلط
ذوي من العمالء حقوق على الضوء
التعريف مع الخاصة، االحتياجات
لهم. البنوك توفرها التي بالخدمات
المركزي، البنك تعليمات وبحسب
من الــشــريــحــة لـــهـــذه الـــبـــنـــوك تــتــيــح
مــن االســــــتــــــفــــــادة إمــــــكــــــان ــــالء ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
مع المصرفية، والخدمات المنتجات
بحصولهم الكفيلة الوسائل كل توفير
علىالخدماتالمصرفيةدونتحملهم
ويشمل إضافية، تكاليف أو رسوم أي
في خــاصلهم فــرع تخصيص ذلــك
ســـيـــارات مـــواقـــف مـــع مــحــافــظــة، كـــل
ذلك وغير متحركة ومقاعد مالئمة
ذوي من للعمالء الالزمة الوسائل من

الخاصة. االحتياجات
آلي صرف جهاز البنوك تتيح كما
يقدم الذي الفرع، في األقل على واحد
االحتياجات لذوي مصرفية خدمات
إلـــيـــه الــــــوصــــــول ــن ــكـ ــمـ يـ الـــــخـــــاصـــــة،
الكاملة الخصوصية ويوفر بسهولة،

زجــاجــيــة غــرفــة طــريــق عـــن للعميل
خاصية فيه وتتوفر بالبطاقة، تفتح

السماعات. استخدام
البنوك تــوفــر ــك، ذلــ عــلــى ــــالوة وعـ
وموظفين أمـــانـــات، خــزائــن خــدمــات
للتواصل االشارة لغة على متدربين
ونماذج العمالء، من الشريحة هذه مع
من وغيرها الحساب بفتح خــاصــة
مطبوعة المالية والمعامالت العقود
توفير الـــى إضـــافـــة ،Braille بــنــظــام
الـــمـــوقـــع عـــلـــى الـــصـــوتـــيـــة ــة الــــخــــدمــ
للعميل يسهل مما للبنك، اإللكتروني
المصرفية الخدمات على الحصول

اإلنترنت. عبر
للفروع التنفيذية المديرة وقالت
الهاملي، أمينة "بيتك"- في المصرفية
ــــذوي لـ ــه ــاتــ خــــدمــ ــدم ــقــ يــ ــتــــك" ــيــ "بــ إن
األمثل، بالشكل الخاصة االحتياجات
خدمة فــي استراتيجيته يــدعــم بما
الحرص مــؤكــدًا العمالء، شرائح كل
من بالعمالء االهــتــمــام على الكبير
وتسهيل الخاصة، االحتياجات ذوي
المصرفية الخدمات على حصولهم
معايير ألعلى وفقًا ويسر بسهولة

واألمان. الجودة

"لنكن حملة الهامليخالل ولفتت
المساواة حق إلىضمان دراية" على
الخاصة االحتياجات ذوي للعمالء
في اآلخــريــن العمالء مــن غيرهم مــع
في والمساواة المالية، شؤونهم إدارة
المصرفية الخدمات على الحصول
من وغيرها االئتمانية، والتسهيالت

المالية. الخدمات أشكال
درايــة" على "لنكن حملة وتتطرق
التمويل كعملية موضوعات، عدة إلى
والبطاقات واإلسكاني، االستهالكي
العمالء بحقوق والتوعية المصرفية،
كما الخاصة، االحتياجات ذوي من
باألمن المتعلقة النصائح تــتــنــاول
الـــحـــســـابـــات وحـــمـــايـــة الـــســـيـــبـــرانـــي
تــوضــيــح إلــــى وصــــــوًال الــمــصــرفــيــة،
حقوق وحماية الشكوى تقديم آليات
القطاع بمهام التعريف مع العمالء،
االقتصاد تحفيز في ودوره المصرفي

وتنميته.
فعاليات دعم على ويحرص"بيتك"
المالية الثقافة نشر بهدف الحملة
لــدى الـــوعـــي وزيــــــادة الــمــجــتــمــع، فـــي
يتعلق وبـــمـــا بــحــقــوقــهــم الــجــمــهــور
على ليكونوا البنوك مــع بالتعامل

والمصرفية، بالمعامالتالمالية دراية
ومواد فيديوهات نشر خالل من وذلك
قنوات عبر توعوية ورسائل تثقيفية
والموقع للبنك، االجتماعي التواصل
الصرف أجهزة وشاشات اإللكتروني،
الفروع، العرضفي وشاشات اآللــي،
من وغــيــرهــا الــصــحــف عــبــر وكـــذلـــك

اإلعالمية. الوسائل

سينا ابن مستشفى مرضى يعايد «التجاري»
االجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــفـــعـــالـــيـــات ضـــمـــن
يحرص الــتــي واإلنــســانــيــة والــخــيــريــة
تنظيمها على الكويتي التجاري البنك
نظم المبارك، رمضان شهر قــدوم مع
البنك فــي المؤسسي التواصل قطاع
ابن مستشفى نـــزالء للمرضى ــارة زيــ
لالحتفال االعصاب، قسمجراحة - سينا
الفضيل. الشهر حلول بمناسبة معهم
اهتمام إطار في الزيارة هذه وتأتي
في المستمرة ومشاركته الدائم، البنك
واإلنــســانــيــة، االجتماعية الــنــشــاطــات
والتالحم التكاتف روح عــن وتعبيرا
مختلف في كافة المجتمع شرائح مع

المناسبات.
المدير نائبة قالت اإلطـــار، هــذا في
في المؤسسي التواصل لقطاع العام
الورع: أماني الكويتي التجاري البنك
يمر التي االستثنائية الــظــروف "رغــم
جائحة فرضتها والــتــي الــعــالــم، بــهــا
التجاري البنك فــي نــحــرص كــورونــا،
في المستمرة المشاركة على الكويتي
واإلنــســانــيــة، االجتماعية الــنــشــاطــات
مع كــافــة، المجتمع أفـــراد تــخــدم الــتــي
ــتـــراطـــات واالشـ بـــــاإلجـــــراءات ــزام ــتــ االلــ
مستشفى إدارة وتعليمات الصحية،

المرضى علىصحة حفاظا سينا، ابن
البنك. وفريق

المؤسسي التواصل فريق أن وبينت
االجــتــمــاعــي الــبــرنــامــج اســتــهــل بــالــبــنــك
المرضىنزالءمستشفى الرمضانيبزيارة
ظــروفــهــم أجـــبـــرتـــهـــم الــــذيــــن ســـيـــنـــا، ابـــــن
متمنين األســــرة، مــالزمــة على الصحية
أسرهم إلى ليعودوا العاجل الشفاء لهم
الزيارة أن مؤكدة سالمينمعافين، وذويهم
إلى والــســرور البهجة إدخـــال إلــى هدفت
رمضان، شهر قدوم مع المرضى نفوس

وبـــث وجــــوهــــهــــم، عـــلـــى الــبــســمــة ورســــــم
فريق أن مضيفة نفوسهم، فــي العزيمة
ولمس اســتــشــعــر الــمــؤســســي الــتــواصــل
ارتسمت التي والسعادة الفرحة مشاعر

المرضى. وجوه على
ادارة ــقـــدمـــت تـ الــــــزيــــــارة ــام ــتــ خــ وفــــــي
الــطــبــي ــادر ــ ــكـ ــ والـ ســيــنــا ــــن ابـ مــســتــشــفــى
البنك إدارة إلى بالشكر والمرضى واإلداري
البهجة أدخلت التي المبادرة هــذه على

نفوسالمرضى. في والسرور

المستشفى زيارة فعاليات من

المجتمعية، المسؤولية مجال في الرائدة لجهوده استمراًرا
لخدمات 21 مركز لمجموعة بالتبرع المتحد األهلي البنــك بادر
ذات نقال حــاســوب أجــهــزة لــشــراء الخاصة االحتياجات ذوي
لالعتماد المركز سياسة دعم بهدف الجودة، عالية مواصفات
التي االستثنائية الظروف ظل في وخاصة ُبعد، عن التعليم على

فيروسكورونا. جائحة فرضتها
لحماية العامة المديرة قالت الــمــبــادرة، هــذه على وتعليقا
سحر البنك، في المجتمعية المسؤولية فريق رئيسة العمالء،
لمجموعة الــتــبــرع على البنك حـــرص يــأتــي بــيــان: فــي دشــتــي،
الراسخ النهج إطار في حديث نقال حاسوب بأجهزة 21 مركز
لنداء البنك استجاب حيث المجتمعية، للمسؤولية الداعم للبنك
"كورونا"، وباء لتفشي المواكبة الراهنة للظروف تقديًرا المركز،
على االعتماد زيادة مالمحه أهم من جديًدا واقًعا فرضت والتي
منناحية، التعليمية العملية يحققاستمرار مما ُبعد، عن التعليم
االحتياجات ذوي من ألبنائنا النفسية الصحة على والمحافظة

أخرى. ناحية من الخاصة

من أصــيــل جـــزء المجتمعية المسؤولية أن دشــتــي وأكــــدت
التنمية لبرامج الداعمة السنوية وخططه استراتيجيات"المتحد"
البرامج دعم على يحرصالبنك المنطلق هذا ومن المستدامة،
المجاالت، فيجميع ذوياالحتياجاتالخاصة فئة لرعاية الهادفة

بالتعليم. المرتبطة البرامج وخاصة
الخاصة االحتياجات ذوي لخدمات 21 مركز مجموعة أن يذكر
مركز أول وهو للربح، هادفة غير مستقلة كويتية مؤسسة هي
الشديدة الذهنية اإلعاقات لــذوي األوســط والشرق الكويت في

فوق. وما عاما 21 عمر من العمرية للفئة والمتوسطة

للمقيمين «المزايا» سحب في الفائز يعلن «برقان»
للمقيمين المزايا حساب بجائزة فرج أسعد وسام فوز أمس، برقان، بنك أعلن

بالفوز. سعادته عن الفائز أعرب دينار. وقد 4000 بقيمة
للمقيمين، خصيصًا تصميمها تم مميزات "برقان" من المزايا حساب ويقدم
الحصول الحساب ألصحاب يمكن حيث المصرفية، احتياجاتهم جميع لتلبية
على الحصول إمكانية إلى إضافة األولــى، السنة في مجانًا ائتمان بطاقة على
ربع السحب في دينار 4000 تبلغ نقدية بجائزة الفوز فرصة جانب إلى قرض،
المميزة.  العروضوالخصومات من االستفادة العمالء باستطاعة السنوي. كما
المصرفية الخدمات أفضل لتوفير البنك استراتيجية ضمن الخدمة هذه وتأتي

لعمالئه. 
تجاوز بهدف خاصة، وسحوبات متميزة خدمات تقديم "برقان" وسيواصل

العام. هذا خالل قيمة نقدية بجوائز للفوز فرص توفير مع العمالء، تطلعات

الهاملي أمينة

لتطوير برنامجًا تقدم األعمال» إلدارة «هارفارد
والمصرفي المالي بالقطاعين التنفيذية القيادات
المصرفية» «الدراسات مع بالتعاون اإلنترنت عبر االفتراضي التدريب منخالل

الــكــويــت بــنــك مــحــافــظ صـــرح
إدارة مجلس رئــيــس الــمــركــزي،
الــمــصــرفــيــة، ــــات ــــدراسـ الـ مــعــهــد
المعهد بــأن الهاشل، محمد د.
هارفارد كلية مع سيقدم -بالتعاون
خــاًصــا بــرنــامــًجــا ــمـــال- األعـ إلدارة
في الــتــنــفــيــذيــة الـــقـــيـــادات لــتــطــويــر
في الــمــالــيــة والــمــؤســســات الــبــنــوك
الخليج لدول التعـاون مجلس دول
في الــمــتــغــيــرات ظـــل فـــي الــعــربــيــة،
تحديات مع وتزامنًا األعمال، عالم
يتناسب وبــمــا "كـــورونـــا"، جــائــحــة
المصرفي القطاعين احتياجات مع
الـــظـــروف مــــع لــلــتــعــامــل والــــمــــالــــي،
ظلها، في النجاح وتحقيق الراهنة،
ســيــقــدم الــبــرنــامــج أن إلــــى مــشــيــرًا
االفــتــراضــي، الــتــدريــب بــاســتــخــدام
الــتــدريــب أســـالـــيـــب مـــن جــــزء وهــــو
عبر الـــجـــديـــدة، الــمــبــتــكــرة الــمــهــنــي
من بالكلية الخاصة "زووم" منصة

اإلنترنت. شبكة خالل
بــرنــامــج بـــأن الــهــاشــل د. ــاد ــ وأفـ
"النجاح عنوان تحت سيقدم 2021
من ويتكون العصيبة"، األوقات في
المالية" "االســتــراتــيــجــيــة مــحــوري
الــتــركــيــز ســيــتــم حــيــث و"الـــقـــيـــادة"،
واإلدارة للقيادة الحاسم الدور على
استراتيجيات وتنفيذ صياغة في
لــمــواجــهــة وقـــيـــاديـــة وفــنــيــة مــالــيــة
الــتــحــول يتطلبه ومـــا الــتــحــديــات،
مــن الـــمـــالـــي الـــقـــطـــاع فــــي الـــرقـــمـــي
وقيادية إداريـــة وتقنيات مــهــارات
الــــتــــطــــورات ــة ــبــ ــمــــواكــ لــ ــة، ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ مـ

المجال.  هذا في المتسارعة
دراســــات اســـتـــخـــدام ســيــتــم كــمــا
الـــصـــلـــة ذات ــيـــة ــلـ ــمـ الـــعـ الــــــحــــــاالت
العالقة وذات البرنامج بموضوع
والــمــالــي الــمــصــرفــي بــالــقــطــاعــيــن

تشتهر مما وهي أخرى، وقطاعات
تــقــديــم بــــهــــدف الـــكـــلـــيـــة، هـــــذه بـــهـــا
الــتــجــارب مـــن مــتــكــامــلــة مــجــمــوعــة
تــعــزيــز فـــي يــســاهــم بــمــا الــعــمــلــيــة،
المشاركين، لدى التحليلية القدرات
واألســالــيــب بــــــاألدوات وتـــزويـــدهـــم
واالبتكار األداء على ستؤثر التي
باإلضافة المؤسسية. هذا، والثقافة
األنــشــطــة مـــن ــدد عــ اســـتـــخـــدام إلــــى
سيقوم التي االفتراضية التفاعلية
عبر مجموعات في المتدربون بها

"هارفارد". منصة
الــبــرنــامــج أن الــهــاشــل ــاف ــ وأضـ
مــن الـــتـــنـــفـــيـــذيـــيـــن ــة ــئـ فـ يـــســـتـــهـــدف
يعادله مــا أو إدارة مدير مستوى
مـــدى عـــلـــى وســيــعــقــد األقـــــــل، عـــلـــى
27 إلــــى 23 مـــن األول أســـبـــوعـــيـــن:
6 مــــن والـــثـــانـــي ،2021 مـــايـــو مــــن
وسيحصل ،2021 يــونــيــو 10 إلـــى
على البرنامج نهاية في المشاركون
هارفارد.  كلية من حضور شهادة

أحــد هــو الــبــرنــامــج أن وأوضــــح
أطلقها التي ة كفاء مــبــادرة برامج
،2019 ســبــتــمــبــر فــــي "الــــمــــركــــزي"
الـــبـــنـــوك مــــن بــــدعــــم ــقـــد ــعـ ُتـ والــــتــــي
ويــنــظــمــهــا ــيـــة ــلـ الـــمـــحـ الـــكـــويـــتـــيـــة
مــعــهــد تـــنـــفـــيـــذهـــا ــلــــى عــ ويـــــشـــــرف
يهدف حيث المصرفية، الدراسات
الكوادر تطوير إلــى البرنامج هــذا
في العاملة التنفيذية، والــقــيــادات
وفي عامة، بصفة مختلفة قطاعات
بصفة والمصرفي المالي القطاعين

خاصة. 
أن "الــمــركــزي" محافظ بــّيــن كما
منذ بدأ هارفارد كلية مع التواصل
دولة في مرة ألول قدم حيث ،2009
أن مـــوضـــحـــًا ،2010 عــــام الـــكـــويـــت
أنه في تكمن البرنامج هذا أهمية
الكلية تــقــدمــه خـــاص بــرنــامــج أول
التعاون مجلس دول مستوى على
مــشــيــدا ــة، ــيـ ــربـ ــعـ الـ الـــخـــلـــيـــج لــــــدول
بين والمستمر المثمر بــالــتــعــاون

الكويت. دولة في والمعهد الكلية
كان البرنامج أن الهاشل وذكــر
إحدى في عــام كل بالتناوب ُيعقد
ُعقد حــيــث الــتــعــاون، مــجــلــس دول

2020 لـــعـــام الـــســـابـــق الـــبـــرنـــامـــج
سلطنة فـــي - عــشــر الـــحـــادي وهـــو
حرص إلــى مشيرًا الشقيقة، ُعمان
الــكــويــتــيــة ــوك ــنــ ــبــ "الـــــمـــــركـــــزي" والــ
هـــذا تـــقـــديـــم ــي فــ ــرار ــمــ ــتــ االســ عـــلـــى
على الــعــمــل مــع الــمــمــيــز الــبــرنــامــج
التغيرات مع يتناسب بما تطويره،
ومع األعمال مجال في المتسارعة
كوفيد19-، ألزمــة الراهنة الظروف
الــتــدريــب خـــالل مـــن ســيــعــقــد حــيــث

االفتراضي.
إلى المحافظ أشار الختام، وفي
الكوادر أداء تطوير على العمل أن
الظروف ظــل فــي ُمستمر الوطنية
رأس ــلــــى عــ وســـيـــبـــقـــى ــة، ــ ــنــ ــ ــراهــ ــ الــ
للمركزي، االستراتيجية األولويات
المنبر كفاءة مبادرة من اتخذ الذي
البرامج جميع منه ستنطلق الذي
تطوير على تعمل التي والمشاريع
الفئة لهذه لما نظرًا الــكــوادر، هذه
الـــتـــطـــور تــحــقــيــق فــــي ــة ــيـ ــمـ أهـ مــــن
والمالي المصرفي للقطاع المستدام

الخليجي. 
يــســتــمــّر أن عــلــى حـــرصـــه وأكـــــد
والمؤسسات البنوك بين التعاون
والــخــلــيــجــيــة، الــكــويــتــيــة الـــمـــالـــيـــة
جديدة، مبادرات خلق على والعمل
هــذه مــثــل مــن االســتــفــادة لتعظيم
مـــجـــال فـــــي ــّمــــة الــــمــــهــ ــادرات ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــ ال
معربا الــخــبــرات، وتــبــادل التدريب
الكويتية للبنوك وتقديره شكره عن
ــهـــا ــتـ ــاركـ مـــشـ عــــلــــى ــلــــيــــجــــيــــة والــــخــ
ــامــــج ــرنــ ــبــ الــ هــــــــذا فــــــي ــزة ــيــ ــمــ ــتــ ــمــ الــ

االستراتيجي.

الهاشل محمد

التي االستثنائية الــظــروف مــن الــرغــم على
عــائــلــة ــإن ــ فـ ،"19 ــيـــد "كـــوفـ جـــائـــحـــة فــرضــتــهــا
الذي "قريش" السنوي بحفل "الوطني" احتفلت
إقامته على للبنك التنفيذية اإلدارة تحرص

سنويًا. للموظفين
التنفيذي الــرئــيــس الــحــي الــبــث فــي ــارك وشـ
ونـــائـــب الـــصـــقـــر، ــم ــاسـ جـ ــام عـــصـ لــلــمــجــمــوعــة
البحر، شيخة للمجموعة التنفيذي الرئيس
لـ"الوطني - الكويت" صالح التنفيذي والرئيس
- "الوطني لـ التنفيذي الرئيس ونائب الفليج،
قيادات جانب إلى المرزوق، سليمان الكويت"
في أعربوا إذ اإلدارات، مختلف من ومسؤولين
وســط الموظفين جــهــود تــقــديــر عــن كلماتهم

الجائحة.
أجواء فوسط استثناًء، السنة هذه تكن ولم
العالقات إدارة نظمت واأللفة، بالبهجة عامرة
"قريش" السنوي الوطني الكويت بنك في العامة

الــمــبــارك.  رمــضــان شــهــر الســتــقــبــال اســتــعــدادًا
وبثه ُبعد عن بتنظيمه العام هذا احتفال وتميز
الخاصة الــوطــنــي" "أنـــا صفحة على مــبــاشــرة

إنستغرام. على البنك في بالعاملين
فــي مــــنــــازلــــهــــم مــــــن ــــون ــفـ ــ ــــوظـ ــمـ ــ الـ وشـــــــــــارك
تخللها التي المتنوعة والفعاليات المسابقات

والمميزة.  القيمة الجوائز عشرات توزيع
وفــقــرات موسيقى عـــزف الــحــفــل تخلل كــمــا
من العديد مفاجأة تمت حيث ممتعة ترفيهية
منزلهم وهــم عشوائية باتصاالت الموظفين

بالفوز. إلبالغهم

الحفل خالل جماعية لقطة

االحتياجات لذوي ٢١ مركز يدعم «المتحد»
نقال حاسوب بأجهزة

«قريش» بالـ يحتفل «الوطني»

تطوير برنامج أن الهاشل ذكر
ُيعقد التنفيذية القيادات

دول إحدى في عام بالتناوبكل
ُعقد حيث مجلسالتعاون،

 - ٢٠٢٠ لعام السابق البرنامج
سلطنة في - عشر الحادي وهو

الشقيقة. ُعمان
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شاركت للبنك التنفيذية اإلدارة
عن وأعربت الحي البث في
الموظفين لجهود تقديرها

البنوك تقدمها التي بالخدمات يعّرف «بيتك»
الخاصة االحتياجات لذوي

دراية» على «لنكن المصرفية التوعية حملة إطار ضمن
حــمــلــة دعــــــم ــــي فـ ــــوده ــهـ ــ جـ ــمـــن ضـ
دراية" على "لنكن المصرفية التوعية
الكويت بنك من بمبادرة انطلقت التي
الكويت، مــصــارف واتــحــاد المركزي
"بيتك" الكويتي التمويل بيت يسّلط
ذوي من العمالء حقوق على الضوء
التعريف مع الخاصة، االحتياجات
لهم. البنوك توفرها التي بالخدمات
المركزي، البنك تعليمات وبحسب
من الــشــريــحــة لـــهـــذه الـــبـــنـــوك تــتــيــح
مــن االســــــتــــــفــــــادة إمــــــكــــــان ــــالء ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
مع المصرفية، والخدمات المنتجات
بحصولهم الكفيلة الوسائل كل توفير
علىالخدماتالمصرفيةدونتحملهم
ويشمل إضافية، تكاليف أو رسوم أي
في خــاصلهم فــرع تخصيص ذلــك
ســـيـــارات مـــواقـــف مـــع مــحــافــظــة، كـــل
ذلك وغير متحركة ومقاعد مالئمة
ذوي من للعمالء الالزمة الوسائل من

الخاصة. االحتياجات
آلي صرف جهاز البنوك تتيح كما
يقدم الذي الفرع، في األقل على واحد
االحتياجات لذوي مصرفية خدمات
إلـــيـــه الــــــوصــــــول ــن ــكـ ــمـ يـ الـــــخـــــاصـــــة،
الكاملة الخصوصية ويوفر بسهولة،

زجــاجــيــة غــرفــة طــريــق عـــن للعميل
خاصية فيه وتتوفر بالبطاقة، تفتح

السماعات. استخدام
البنوك تــوفــر ــك، ذلــ عــلــى ــــالوة وعـ
وموظفين أمـــانـــات، خــزائــن خــدمــات
للتواصل االشارة لغة على متدربين
ونماذج العمالء، من الشريحة هذه مع
من وغيرها الحساب بفتح خــاصــة
مطبوعة المالية والمعامالت العقود
توفير الـــى إضـــافـــة ،Braille بــنــظــام
الـــمـــوقـــع عـــلـــى الـــصـــوتـــيـــة ــة الــــخــــدمــ
للعميل يسهل مما للبنك، اإللكتروني
المصرفية الخدمات على الحصول

اإلنترنت. عبر
للفروع التنفيذية المديرة وقالت
الهاملي، أمينة "بيتك"- في المصرفية
ــــذوي لـ ــه ــاتــ خــــدمــ ــدم ــقــ يــ ــتــــك" ــيــ "بــ إن
األمثل، بالشكل الخاصة االحتياجات
خدمة فــي استراتيجيته يــدعــم بما
الحرص مــؤكــدًا العمالء، شرائح كل
من بالعمالء االهــتــمــام على الكبير
وتسهيل الخاصة، االحتياجات ذوي
المصرفية الخدمات على حصولهم
معايير ألعلى وفقًا ويسر بسهولة

واألمان. الجودة

"لنكن حملة الهامليخالل ولفتت
المساواة حق إلىضمان دراية" على
الخاصة االحتياجات ذوي للعمالء
في اآلخــريــن العمالء مــن غيرهم مــع
في والمساواة المالية، شؤونهم إدارة
المصرفية الخدمات على الحصول
من وغيرها االئتمانية، والتسهيالت

المالية. الخدمات أشكال
درايــة" على "لنكن حملة وتتطرق
التمويل كعملية موضوعات، عدة إلى
والبطاقات واإلسكاني، االستهالكي
العمالء بحقوق والتوعية المصرفية،
كما الخاصة، االحتياجات ذوي من
باألمن المتعلقة النصائح تــتــنــاول
الـــحـــســـابـــات وحـــمـــايـــة الـــســـيـــبـــرانـــي
تــوضــيــح إلــــى وصــــــوًال الــمــصــرفــيــة،
حقوق وحماية الشكوى تقديم آليات
القطاع بمهام التعريف مع العمالء،
االقتصاد تحفيز في ودوره المصرفي

وتنميته.
فعاليات دعم على ويحرص"بيتك"
المالية الثقافة نشر بهدف الحملة
لــدى الـــوعـــي وزيــــــادة الــمــجــتــمــع، فـــي
يتعلق وبـــمـــا بــحــقــوقــهــم الــجــمــهــور
على ليكونوا البنوك مــع بالتعامل

والمصرفية، بالمعامالتالمالية دراية
ومواد فيديوهات نشر خالل من وذلك
قنوات عبر توعوية ورسائل تثقيفية
والموقع للبنك، االجتماعي التواصل
الصرف أجهزة وشاشات اإللكتروني،
الفروع، العرضفي وشاشات اآللــي،
من وغــيــرهــا الــصــحــف عــبــر وكـــذلـــك

اإلعالمية. الوسائل

سينا ابن مستشفى مرضى يعايد «التجاري»
االجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــفـــعـــالـــيـــات ضـــمـــن
يحرص الــتــي واإلنــســانــيــة والــخــيــريــة
تنظيمها على الكويتي التجاري البنك
نظم المبارك، رمضان شهر قــدوم مع
البنك فــي المؤسسي التواصل قطاع
ابن مستشفى نـــزالء للمرضى ــارة زيــ
لالحتفال االعصاب، قسمجراحة - سينا
الفضيل. الشهر حلول بمناسبة معهم
اهتمام إطار في الزيارة هذه وتأتي
في المستمرة ومشاركته الدائم، البنك
واإلنــســانــيــة، االجتماعية الــنــشــاطــات
والتالحم التكاتف روح عــن وتعبيرا
مختلف في كافة المجتمع شرائح مع

المناسبات.
المدير نائبة قالت اإلطـــار، هــذا في
في المؤسسي التواصل لقطاع العام
الورع: أماني الكويتي التجاري البنك
يمر التي االستثنائية الــظــروف "رغــم
جائحة فرضتها والــتــي الــعــالــم، بــهــا
التجاري البنك فــي نــحــرص كــورونــا،
في المستمرة المشاركة على الكويتي
واإلنــســانــيــة، االجتماعية الــنــشــاطــات
مع كــافــة، المجتمع أفـــراد تــخــدم الــتــي
ــتـــراطـــات واالشـ بـــــاإلجـــــراءات ــزام ــتــ االلــ
مستشفى إدارة وتعليمات الصحية،

المرضى علىصحة حفاظا سينا، ابن
البنك. وفريق

المؤسسي التواصل فريق أن وبينت
االجــتــمــاعــي الــبــرنــامــج اســتــهــل بــالــبــنــك
المرضىنزالءمستشفى الرمضانيبزيارة
ظــروفــهــم أجـــبـــرتـــهـــم الــــذيــــن ســـيـــنـــا، ابـــــن
متمنين األســــرة، مــالزمــة على الصحية
أسرهم إلى ليعودوا العاجل الشفاء لهم
الزيارة أن مؤكدة سالمينمعافين، وذويهم
إلى والــســرور البهجة إدخـــال إلــى هدفت
رمضان، شهر قدوم مع المرضى نفوس

وبـــث وجــــوهــــهــــم، عـــلـــى الــبــســمــة ورســــــم
فريق أن مضيفة نفوسهم، فــي العزيمة
ولمس اســتــشــعــر الــمــؤســســي الــتــواصــل
ارتسمت التي والسعادة الفرحة مشاعر

المرضى. وجوه على
ادارة ــقـــدمـــت تـ الــــــزيــــــارة ــام ــتــ خــ وفــــــي
الــطــبــي ــادر ــ ــكـ ــ والـ ســيــنــا ــــن ابـ مــســتــشــفــى
البنك إدارة إلى بالشكر والمرضى واإلداري
البهجة أدخلت التي المبادرة هــذه على

نفوسالمرضى. في والسرور

المستشفى زيارة فعاليات من

المجتمعية، المسؤولية مجال في الرائدة لجهوده استمراًرا
لخدمات 21 مركز لمجموعة بالتبرع المتحد األهلي البنــك بادر
ذات نقال حــاســوب أجــهــزة لــشــراء الخاصة االحتياجات ذوي
لالعتماد المركز سياسة دعم بهدف الجودة، عالية مواصفات
التي االستثنائية الظروف ظل في وخاصة ُبعد، عن التعليم على

فيروسكورونا. جائحة فرضتها
لحماية العامة المديرة قالت الــمــبــادرة، هــذه على وتعليقا
سحر البنك، في المجتمعية المسؤولية فريق رئيسة العمالء،
لمجموعة الــتــبــرع على البنك حـــرص يــأتــي بــيــان: فــي دشــتــي،
الراسخ النهج إطار في حديث نقال حاسوب بأجهزة 21 مركز
لنداء البنك استجاب حيث المجتمعية، للمسؤولية الداعم للبنك
"كورونا"، وباء لتفشي المواكبة الراهنة للظروف تقديًرا المركز،
على االعتماد زيادة مالمحه أهم من جديًدا واقًعا فرضت والتي
منناحية، التعليمية العملية يحققاستمرار مما ُبعد، عن التعليم
االحتياجات ذوي من ألبنائنا النفسية الصحة على والمحافظة

أخرى. ناحية من الخاصة

من أصــيــل جـــزء المجتمعية المسؤولية أن دشــتــي وأكــــدت
التنمية لبرامج الداعمة السنوية وخططه استراتيجيات"المتحد"
البرامج دعم على يحرصالبنك المنطلق هذا ومن المستدامة،
المجاالت، فيجميع ذوياالحتياجاتالخاصة فئة لرعاية الهادفة

بالتعليم. المرتبطة البرامج وخاصة
الخاصة االحتياجات ذوي لخدمات 21 مركز مجموعة أن يذكر
مركز أول وهو للربح، هادفة غير مستقلة كويتية مؤسسة هي
الشديدة الذهنية اإلعاقات لــذوي األوســط والشرق الكويت في

فوق. وما عاما 21 عمر من العمرية للفئة والمتوسطة

للمقيمين «المزايا» سحب في الفائز يعلن «برقان»
للمقيمين المزايا حساب بجائزة فرج أسعد وسام فوز أمس، برقان، بنك أعلن

بالفوز. سعادته عن الفائز أعرب دينار. وقد 4000 بقيمة
للمقيمين، خصيصًا تصميمها تم مميزات "برقان" من المزايا حساب ويقدم
الحصول الحساب ألصحاب يمكن حيث المصرفية، احتياجاتهم جميع لتلبية
على الحصول إمكانية إلى إضافة األولــى، السنة في مجانًا ائتمان بطاقة على
ربع السحب في دينار 4000 تبلغ نقدية بجائزة الفوز فرصة جانب إلى قرض،
المميزة.  العروضوالخصومات من االستفادة العمالء باستطاعة السنوي. كما
المصرفية الخدمات أفضل لتوفير البنك استراتيجية ضمن الخدمة هذه وتأتي

لعمالئه. 
تجاوز بهدف خاصة، وسحوبات متميزة خدمات تقديم "برقان" وسيواصل

العام. هذا خالل قيمة نقدية بجوائز للفوز فرص توفير مع العمالء، تطلعات

الهاملي أمينة

لتطوير برنامجًا تقدم األعمال» إلدارة «هارفارد
والمصرفي المالي بالقطاعين التنفيذية القيادات
المصرفية» «الدراسات مع بالتعاون اإلنترنت عبر االفتراضي التدريب منخالل

الــكــويــت بــنــك مــحــافــظ صـــرح
إدارة مجلس رئــيــس الــمــركــزي،
الــمــصــرفــيــة، ــــات ــــدراسـ الـ مــعــهــد
المعهد بــأن الهاشل، محمد د.
هارفارد كلية مع سيقدم -بالتعاون
خــاًصــا بــرنــامــًجــا ــمـــال- األعـ إلدارة
في الــتــنــفــيــذيــة الـــقـــيـــادات لــتــطــويــر
في الــمــالــيــة والــمــؤســســات الــبــنــوك
الخليج لدول التعـاون مجلس دول
في الــمــتــغــيــرات ظـــل فـــي الــعــربــيــة،
تحديات مع وتزامنًا األعمال، عالم
يتناسب وبــمــا "كـــورونـــا"، جــائــحــة
المصرفي القطاعين احتياجات مع
الـــظـــروف مــــع لــلــتــعــامــل والــــمــــالــــي،
ظلها، في النجاح وتحقيق الراهنة،
ســيــقــدم الــبــرنــامــج أن إلــــى مــشــيــرًا
االفــتــراضــي، الــتــدريــب بــاســتــخــدام
الــتــدريــب أســـالـــيـــب مـــن جــــزء وهــــو
عبر الـــجـــديـــدة، الــمــبــتــكــرة الــمــهــنــي
من بالكلية الخاصة "زووم" منصة

اإلنترنت. شبكة خالل
بــرنــامــج بـــأن الــهــاشــل د. ــاد ــ وأفـ
"النجاح عنوان تحت سيقدم 2021
من ويتكون العصيبة"، األوقات في
المالية" "االســتــراتــيــجــيــة مــحــوري
الــتــركــيــز ســيــتــم حــيــث و"الـــقـــيـــادة"،
واإلدارة للقيادة الحاسم الدور على
استراتيجيات وتنفيذ صياغة في
لــمــواجــهــة وقـــيـــاديـــة وفــنــيــة مــالــيــة
الــتــحــول يتطلبه ومـــا الــتــحــديــات،
مــن الـــمـــالـــي الـــقـــطـــاع فــــي الـــرقـــمـــي
وقيادية إداريـــة وتقنيات مــهــارات
الــــتــــطــــورات ــة ــبــ ــمــــواكــ لــ ــة، ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ مـ

المجال.  هذا في المتسارعة
دراســــات اســـتـــخـــدام ســيــتــم كــمــا
الـــصـــلـــة ذات ــيـــة ــلـ ــمـ الـــعـ الــــــحــــــاالت
العالقة وذات البرنامج بموضوع
والــمــالــي الــمــصــرفــي بــالــقــطــاعــيــن

تشتهر مما وهي أخرى، وقطاعات
تــقــديــم بــــهــــدف الـــكـــلـــيـــة، هـــــذه بـــهـــا
الــتــجــارب مـــن مــتــكــامــلــة مــجــمــوعــة
تــعــزيــز فـــي يــســاهــم بــمــا الــعــمــلــيــة،
المشاركين، لدى التحليلية القدرات
واألســالــيــب بــــــاألدوات وتـــزويـــدهـــم
واالبتكار األداء على ستؤثر التي
باإلضافة المؤسسية. هذا، والثقافة
األنــشــطــة مـــن ــدد عــ اســـتـــخـــدام إلــــى
سيقوم التي االفتراضية التفاعلية
عبر مجموعات في المتدربون بها

"هارفارد". منصة
الــبــرنــامــج أن الــهــاشــل ــاف ــ وأضـ
مــن الـــتـــنـــفـــيـــذيـــيـــن ــة ــئـ فـ يـــســـتـــهـــدف
يعادله مــا أو إدارة مدير مستوى
مـــدى عـــلـــى وســيــعــقــد األقـــــــل، عـــلـــى
27 إلــــى 23 مـــن األول أســـبـــوعـــيـــن:
6 مــــن والـــثـــانـــي ،2021 مـــايـــو مــــن
وسيحصل ،2021 يــونــيــو 10 إلـــى
على البرنامج نهاية في المشاركون
هارفارد.  كلية من حضور شهادة

أحــد هــو الــبــرنــامــج أن وأوضــــح
أطلقها التي ة كفاء مــبــادرة برامج
،2019 ســبــتــمــبــر فــــي "الــــمــــركــــزي"
الـــبـــنـــوك مــــن بــــدعــــم ــقـــد ــعـ ُتـ والــــتــــي
ويــنــظــمــهــا ــيـــة ــلـ الـــمـــحـ الـــكـــويـــتـــيـــة
مــعــهــد تـــنـــفـــيـــذهـــا ــلــــى عــ ويـــــشـــــرف
يهدف حيث المصرفية، الدراسات
الكوادر تطوير إلــى البرنامج هــذا
في العاملة التنفيذية، والــقــيــادات
وفي عامة، بصفة مختلفة قطاعات
بصفة والمصرفي المالي القطاعين

خاصة. 
أن "الــمــركــزي" محافظ بــّيــن كما
منذ بدأ هارفارد كلية مع التواصل
دولة في مرة ألول قدم حيث ،2009
أن مـــوضـــحـــًا ،2010 عــــام الـــكـــويـــت
أنه في تكمن البرنامج هذا أهمية
الكلية تــقــدمــه خـــاص بــرنــامــج أول
التعاون مجلس دول مستوى على
مــشــيــدا ــة، ــيـ ــربـ ــعـ الـ الـــخـــلـــيـــج لــــــدول
بين والمستمر المثمر بــالــتــعــاون

الكويت. دولة في والمعهد الكلية
كان البرنامج أن الهاشل وذكــر
إحدى في عــام كل بالتناوب ُيعقد
ُعقد حــيــث الــتــعــاون، مــجــلــس دول
 – 2020 لـــعـــام الـــســـابـــق الـــبـــرنـــامـــج
سلطنة فـــي - عــشــر الـــحـــادي وهـــو
حرص إلــى مشيرًا الشقيقة، ُعمان
الــكــويــتــيــة ــوك ــنــ ــبــ "الـــــمـــــركـــــزي" والــ
هـــذا تـــقـــديـــم ــي فــ ــرار ــمــ ــتــ االســ عـــلـــى
على الــعــمــل مــع الــمــمــيــز الــبــرنــامــج
التغيرات مع يتناسب بما تطويره،
ومع األعمال مجال في المتسارعة
كوفيد19-، ألزمــة الراهنة الظروف
الــتــدريــب خـــالل مـــن ســيــعــقــد حــيــث

االفتراضي.
إلى المحافظ أشار الختام، وفي
الكوادر أداء تطوير على العمل أن
الظروف ظــل فــي ُمستمر الوطنية
رأس ــلــــى عــ وســـيـــبـــقـــى ــة، ــ ــنــ ــ ــراهــ ــ الــ
للمركزي، االستراتيجية األولويات
المنبر كفاءة مبادرة من اتخذ الذي
البرامج جميع منه ستنطلق الذي
تطوير على تعمل التي والمشاريع
الفئة لهذه لما نظرًا الــكــوادر، هذه
الـــتـــطـــور تــحــقــيــق فــــي ــة ــيـ ــمـ أهـ مــــن
والمالي المصرفي للقطاع المستدام

الخليجي. 
يــســتــمــّر أن عــلــى حـــرصـــه وأكـــــد
والمؤسسات البنوك بين التعاون
والــخــلــيــجــيــة، الــكــويــتــيــة الـــمـــالـــيـــة
جديدة، مبادرات خلق على والعمل
هــذه مــثــل مــن االســتــفــادة لتعظيم
مـــجـــال فـــــي ــّمــــة الــــمــــهــ ــادرات ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــ ال
معربا الــخــبــرات، وتــبــادل التدريب
الكويتية للبنوك وتقديره شكره عن
ــهـــا ــتـ ــاركـ مـــشـ عــــلــــى ــلــــيــــجــــيــــة والــــخــ
ــامــــج ــرنــ ــبــ الــ هــــــــذا فــــــي ــزة ــيــ ــمــ ــتــ ــمــ الــ

االستراتيجي.

فهد ن تعيِّ لالستثمار» «الوطني
التنفيذي للرئيس نائبًا البدر

أهدافها بإنجاز الشركة ستساعد عامًا ١٦ تمتد يمتلكخبرة
لــالســتــثــمــار الـــوطـــنـــي شـــــــركـــة أعـــلـــنـــت
بنك لــمــجــمــوعــة االســتــثــمــاريــة الـــــذراع -
الــرشــيــد فــهــد تــعــيــيــن الــوطــنــي- الــكــويــت
التنفيذي الرئيس نائب منصب في البدر
الموافقات على الحصول بعد للشركة،

الشأن. هذا في المتعلقة الالزمة
للرئيس نــائــبــًا الــبــدر تــعــيــيــن ويــمــثــل
تــوجــه عــلــى ــيـــًال دلـ لــلــشــركــة، الــتــنــفــيــذي
فــي الــــرقــــمــــي ــّول ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ ــو نــــحــ الــــشــــركــــة
لـــمـــواكـــبـــة ــًا قــــــدمــــ لـــلـــمـــضـــي خــــدمــــاتــــهــــا
الــصــنــاعــة ــالـــم عـ فــــي الــــتــــطــــورات أحـــــدث
إلـــى ــة ــافــ إضــ ــتــــثــــمــــاريــــة، واالســ الـــمـــالـــيـــة
والــذكــاء الــرقــمــنــة عــلــى االعــتــمــاد ــادة زيــ
الشركة، عمليات بمختلف االصطناعي
مـــن الــــــبــــــدر يـــمـــلـــكـــه لــــمــــا ذلــــــــك ويــــــأتــــــي
المالية التكنولوجيا قطاع في خبرات
عامًا، 16 مــن أكثر تمتد واالستثمارية
أهدافها إنجاز في الشركة يساعد مما
فــي مـــكـــانـــتـــهـــا تـــعـــزيـــز نـــحـــو وخـــطـــطـــهـــا
التطّور وسط السيما االستثمار، قطاع
تــشــهــده الــــــذي الـــــراهـــــن، الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي
حــول االقــتــصــاديــة الــقــطــاعــات مــخــتــلــف

العالم.
الــمــنــاصــب مــن الــعــديــد الــبــدر وتــولــى
بــــابــــســــون جــــامــــعــــة مــــــن تــــخــــرجــــه بــــعــــد
أسواق في عمل إذ ،2004 عام األميركية
وإدارة الـــشـــركـــات وتــمــويــل الـــمـــال رأس
األوســـــط الــــشــــرق مــنــطــقــة فــــي األصـــــــول
مــنــصــب مــنــهــا ــتـــي الـ إفـــريـــقـــيـــا، وشـــمـــال
الــشــرق لــمــنــطــقــة الـــثـــروات إدارة رئــيــس
أيضًا وشغل بنك، دويتشه في األوسط
نيو لــشــركــة التنفيذي الــرئــيــس منصب
كــبــريــات مـــن تــعــتــبــر الـــتـــي تــكــنــولــوجــيــز
في تــعــمــل الــتــي الــمــنــطــقــة فــي الــشــركــات
الــمــالــيــة، الـــخـــدمـــات تــكــنــولــوجــيــا قــطــاع
التنفيذي المدير منصب تولى وأخيرًا
سمارت كابيتال كيه بي إن شركة لــدى

تكنولوجيز.
فــريــق اســتــقــرار الــبــدر تــعــيــيــن ويــؤكــد
ذاتـــه الـــوقـــت فـــي ويــمــثــل الــشــركــة، إدارة

ــادات ــيــ ــقــ الــ دعــــــم عـــلـــى ــة ــركــ ــشــ الــ حــــــرص
للمناصب وتــقــلــيــدهــم الــشــابــة الــوطــنــيــة
إذ وخــبــراتــهــم، قــدراتــهــم تستوعب الــتــي
إلــى دائـــمـــًا لــالســتــثــمــار الــوطــنــي تــســعــى
طــريــق عــــن الــــريــــاديــــة مــكــانــتــهــا تـــعـــزيـــز
تهيئة شأنها من التي ات الكفاء تعيين
ومــهــنــيــة ــيــــة ــتــــرافــ احــ أكــــثــــر عـــمـــل بـــيـــئـــة
تحديات أي لمواجهة وتؤهلها تمكنها

محتملة. اقتصادية
لضمان لالستثمار" "الوطني وتسعى
أجــيــال ــداد ــ إعــ ــى إلــ ريـــادتـــهـــا، اســـتـــمـــرار
جاهزين ليكونوا القياديين من متتالية
فــي الــقــيــاديــة الــمــنــاصــب لــتــولــي دائـــمـــًا
الــوطــنــي شــركــة وتــعــد الــــضــــرورة، وقـــت
مــنــظــومــة تــأســيــســهــا مـــنـــذ لـــالســـتـــثـــمـــار
يــحــتــذى ونـــمـــوذجـــًا فـــريـــدة اســتــثــمــاريــة
الــوطــنــيــة، ات الـــكـــفـــاء تــطــويــر مــجــال فـــي
مــن مــتــعــاقــبــة أجـــيـــال عــلــيــهــا تـــوالـــت إذ
والــمــصــرفــي االســـتـــثـــمـــاري الــعــمــل رواد
كمدرسة بصمتها لتضع الــكــويــت، فــي
خرجت المنطقة فــي رائـــدة اســتــثــمــاريــة
ــة ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ االسـ ــادات ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ ــن ــ مـ ــد ــديــ ــعــ الــ
كــبــريــات اآلن تـــقـــود الـــتـــي والــمــصــرفــيــة
المحلية. والمالية المصرفية المؤسسات

البدر فهد

الهاشل محمد

التي االستثنائية الــظــروف مــن الــرغــم على
عــائــلــة ــإن ــ فـ ،"19 ــيـــد "كـــوفـ جـــائـــحـــة فــرضــتــهــا
الذي "قريش" السنوي بحفل "الوطني" احتفلت
إقامته على للبنك التنفيذية اإلدارة تحرص

سنويًا. للموظفين
التنفيذي الــرئــيــس الــحــي الــبــث فــي ــارك وشـ
ونـــائـــب الـــصـــقـــر، ــم ــاسـ جـ ــام عـــصـ لــلــمــجــمــوعــة
البحر، شيخة للمجموعة التنفيذي الرئيس
لـ"الوطني - الكويت" صالح التنفيذي والرئيس
- "الوطني لـ التنفيذي الرئيس ونائب الفليج،
قيادات جانب إلى المرزوق، سليمان الكويت"
في أعربوا إذ اإلدارات، مختلف من ومسؤولين
وســط الموظفين جــهــود تــقــديــر عــن كلماتهم

الجائحة.
أجواء فوسط استثناًء، السنة هذه تكن ولم
العالقات إدارة نظمت واأللفة، بالبهجة عامرة
"قريش" السنوي الوطني الكويت بنك في العامة

الــمــبــارك.  رمــضــان شــهــر الســتــقــبــال اســتــعــدادًا
وبثه ُبعد عن بتنظيمه العام هذا احتفال وتميز
الخاصة الــوطــنــي" "أنـــا صفحة على مــبــاشــرة

إنستغرام. على البنك في بالعاملين
فــي مــــنــــازلــــهــــم مــــــن ــــون ــفـ ــ ــــوظـ ــمـ ــ الـ وشـــــــــــارك
تخللها التي المتنوعة والفعاليات المسابقات

والمميزة.  القيمة الجوائز عشرات توزيع
وفــقــرات موسيقى عـــزف الــحــفــل تخلل كــمــا
من العديد مفاجأة تمت حيث ممتعة ترفيهية
منزلهم وهــم عشوائية باتصاالت الموظفين

بالفوز. إلبالغهم

الحفل خالل جماعية لقطة

االحتياجات لذوي ٢١ مركز يدعم «المتحد»
نقال حاسوب بأجهزة

«قريش» بالـ يحتفل «الوطني»

تطوير برنامج أن الهاشل ذكر
ُيعقد التنفيذية القيادات

دول إحدى في عام بالتناوبكل
ُعقد حيث مجلسالتعاون،

 - ٢٠٢٠ لعام السابق البرنامج
سلطنة في - عشر الحادي وهو

الشقيقة. ُعمان
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االقتصادية

!! ´hô°ûª∏d á«°ù«FôdG πNGóªdG óMC’ ¬Yƒf øe ójôa º«ª°üJ

z∂æÑdGz»a äÉeƒ∏©ªdG º¶f õcôe Ω qôµ oj ∞°†ªdG

»àdGh ∂æe ÜGôb á∏ªëH »°VÉªdG ΩÉ©dG ≥∏£fG ∂æÑdG ¿CG »à°ûîdG »àdGh ∂æe ÜGôb á∏ªëH »°VÉªdG ΩÉ©dG ≥∏£fG ∂æÑdG ¿CG »à°ûîdG
áãjóM ¥ô£H ∂æÑdGh ø«æWGƒªdG ø«H π°UGƒàdG ádƒ¡°S ≈dG ±ó¡J áãjóM ¥ô£H ∂æÑdGh ø«æWGƒªdG ø«H π°UGƒàdG ádƒ¡°S ≈dG ±ó¡J

.Iô°ù«eh á∏¡°S á«fhôàµdG.Iô°ù«eh á∏¡°S á«fhôàµdG
≈∏Y ø«æWGƒª∏d ∂æÑdG äÉeóN ô«aƒJ ƒg á∏ªëdG RÉ`̀cQ ¿É`̀c≈∏Y  ø«æWGƒª∏d ∂æÑdG  äÉeóN  ô«aƒJ  ƒg  á∏ªëdG  RÉ`̀cQ  ¿É`̀c
´hôa øe …CG á©LGôe AÉæY ¿hO ô°ùjh ádƒ¡°ùH áYÉ°ùdG QGóe ´hôa  øe  …CG  á©LGôe  AÉæY  ¿hO  ô°ùjh  ádƒ¡°ùH  áYÉ°ùdG  QGóe
OGóYG ≈∏Y â°ùµ©fG »àdGh É¡éFÉàf á∏ªëdG ∂∏J â≤≤Mh ∂æÑdG OGóYG ≈∏Y â°ùµ©fG  »àdGh  É¡éFÉàf  á∏ªëdG ∂∏J  â≤≤Mh ∂æÑdG

.(.(OnlineOnline) á«fhôàµd’G ∂æÑdG äÉeóN øe øjó«Øà°ùªdG) á«fhôàµd’G ∂æÑdG äÉeóN øe øjó«Øà°ùªdG

äÉbÉ£dGh äÉ«fÉµe’Gh Oƒ¡édG πc ôî°S ∂æÑdG ¿CG »à°ûîdG äôcPh äÉbÉ£dGh äÉ«fÉµe’Gh Oƒ¡édG πc ôî°S ∂æÑdG ¿CG »à°ûîdG äôcPh
ábÉ£dG øe ºZôdÉHh ¬FÓªY ΩÉeG äÉHƒ©°üdGh äÉÑ≤©dG π«dòàd ábÉ£dG  øe  ºZôdÉHh  ¬FÓªY ΩÉeG  äÉHƒ©°üdGh  äÉÑ≤©dG π«dòàd
ÉfhQƒc áëFÉL áé«àf ∂æÑdG »a á∏eÉ©dG ájô°ûÑdG OQGƒª∏d IOhóëªdG ÉfhQƒc áëFÉL áé«àf ∂æÑdG »a á∏eÉ©dG ájô°ûÑdG OQGƒª∏d IOhóëªdG
äÉÑ≤©dG »£îJ »a áÑZQh ΩõYh óëJ ¿ÉªàF’G ÜÉÑ°ûd ¿Éc ¿CG ’EG äÉÑ≤©dG »£îJ »a áÑZQh ΩõYh óëJ ¿ÉªàF’G ÜÉÑ°ûd ¿Éc ¿CG ’EG
DƒØµdG ∂æÑdG ÜÉÑ°T ΩÉeCG É≤FÉY ôeC’G ∂dP øµj º∏a ÜÉ©°üdG RhÉéJhDƒØµdG ∂æÑdG ÜÉÑ°T ΩÉeCG É≤FÉY ôeC’G ∂dP øµj º∏a ÜÉ©°üdG RhÉéJh
áeóîH ábƒÑ°ùe ô«Z á«°SÉ«b GOGóYCG ∂æÑdG ≥≤M ó≤a AÉ£©ªdG h áeóîH ábƒÑ°ùe ô«Z á«°SÉ«b GOGóYCG ∂æÑdG ≥≤M ó≤a AÉ£©ªdG h

.á«fhôàµdE’G ∂æÑdG äÉeóN ∫ÓN øe ó©H øY AÓª©dG.á«fhôàµdE’G ∂æÑdG äÉeóN ∫ÓN øe ó©H øY AÓª©dG

!ôjóªdG IQGOE’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ Ö`̀FÉ`̀f Ωô`̀ c ôjóªdG  IQGOE’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀f Ωô`̀ c
º¶f õcôe ∞°†ªdG ∞°†e ìÓ°U ∂æÑ∏d ΩÉ©dG º¶f  õcôe ∞°†ªdG ∞°†e  ìÓ°U ∂æÑ∏d ΩÉ©dG
»a ádhòÑªdG ºgOƒ¡L ≈∏Y ∂æÑdÉH äÉeƒ∏©ªdG »a  ádhòÑªdG  ºgOƒ¡L ≈∏Y ∂æÑdÉH  äÉeƒ∏©ªdG
»àdGh π¡°S ≥«Ñ£àd ≈dhC’G á∏MôªdG ¥Ó£fG ΩÉªJEG »àdGh π¡°S ≥«Ñ£àd ≈dhC’G á∏MôªdG ¥Ó£fG ΩÉªJEG
ΩÓ©à°S’Gh ¢Vô≤dG Ö∏W ™ÑàJ ø«æWGƒª∏d í«àJΩÓ©à°S’Gh  ¢Vô≤dG  Ö∏W ™ÑàJ  ø«æWGƒª∏d  í«àJ

.áeóîdG ádÉM øY.áeóîdG ádÉM øY
ÉgƒdòH »àdG á`̀HhDhó`̀ dG Oƒ¡édG ≈∏Y ºgôµ°Th ÉgƒdòH  »àdG  á`̀ HhDhó`̀ dG  Oƒ¡édG ≈∏Y  ºgôµ°Th
ábÓ£fG »a ∫hC’G ¿ÉªàF’G ∂æH â∏©L »àdGh ábÓ£fG  »a ∫hC’G  ¿ÉªàF’G ∂æH  â∏©L  »àdGh
É«Lƒdƒæµàd …õcôªdG RÉ¡édÉH ¢UÉîdG π¡°S ≥«Ñ£J É«Lƒdƒæµàd …õcôªdG RÉ¡édÉH ¢UÉîdG π¡°S ≥«Ñ£J

≈∏Y ø«∏eÉ©∏d πjõédG ôµ°ûdÉH ∞°†ªdG Ωó≤Jh≈∏Y  ø«∏eÉ©∏d πjõédG  ôµ°ûdÉH ∞°†ªdG Ωó≤Jh
≥«Ñ£àdG ¥ÓWEÉH √ôîa øY ôÑYh ≥«Ñ£àdG RÉéfEG≥«Ñ£àdG  ¥ÓWEÉH √ôîa  øY  ôÑYh ≥«Ñ£àdG  RÉéfEG
π«Ñ°S »a Oƒ¡édG øe ójõªdG ∫òH ≈∏Y º¡ãMhπ«Ñ°S  »a  Oƒ¡édG  øe  ójõªdG ∫òH ≈∏Y  º¡ãMh
ô°ùjh ádƒ¡°ùH ø«æWGƒª∏d ∂æÑdG äÉeóN ºjó≤J ô°ùjh ádƒ¡°ùH ø«æWGƒª∏d ∂æÑdG  äÉeóN ºjó≤J

.AÉæY ¿hOh.AÉæY ¿hOh
¥Éa ìÉéæH ¥Éa  ìÉéæH" π¡°Sπ¡°S" ¥Ó``̀WEG ¿CG ∞°†ªdG ô`̀ cPh ¥Ó``̀WEG  ¿CG ∞°†ªdG  ô`̀ cPh
áÑcƒµdG Oƒ¡L ’ƒ`̀d ≥≤ëà«d ¿É`̀c Ée äÉ©bƒàdG áÑcƒµdG  Oƒ¡L  ’ƒ`̀d ≥≤ëà«d  ¿É`̀c  Ée  äÉ©bƒàdG
±É°†jh πª©dG »a º¡«fÉØJh ∂æÑdG »a á«HÉÑ°ûdG ±É°†jh  πª©dG »a º¡«fÉØJh ∂æÑdG »a á«HÉÑ°ûdG
»a á«fhôàµdE’G äGRÉéfE’G á°ù∏°S ≈dEG RÉéfE’G ∂dP »a á«fhôàµdE’G äGRÉéfE’G á°ù∏°S ≈dEG RÉéfE’G ∂dP

∂æÑ∏d á«fhôàµdE’G äÉeóîdG ≈∏Y ®ƒë∏e ∫ÉÑbEG :»à°ûîdG

!ácô°ûdG ácô°ûdG " "¢SÉf¢SÉf" ¿Gô`̀«`̀£`̀dG äÉ`̀eó`̀î`̀d ∫Éfƒ«°TÉf ácô°T â`̀©`̀bh ¿Gô`̀«`̀£`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀d ∫Éfƒ«°TÉf  ácô°T  â`̀©`̀bh
ácGô°T á«bÉØJEG ,áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G »a äGQÉ£ªdG äÉeóN »a á°ü°üîàªdG ácGô°T á«bÉØJEG ,áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G »a äGQÉ£ªdG äÉeóN »a á°ü°üîàªdG
á«àjƒµdG äÉMÉ≤∏dG äÓé°S èeód »ªdÉ©dG …OÉ°üàbE’G ióàæªdG ™e á«àjƒµdG  äÉMÉ≤∏dG  äÓé°S  èeód  »ªdÉ©dG  …OÉ°üàbE’G  ióàæªdG  ™e
¿Gó∏ÑdG øe ójó©dG ™e ¿Gó∏ÑdG øe ójó©dG ™e " " KuwaitMosaferKuwaitMosafer.govgov.kwkw" á°üæªH á°üæªH
ìÉ≤d IOÉ¡°T §HQ ¿EG .á«ªdÉ©dGh âjƒµdÉH á∏eÉ©dG ¿Gô«£dG äÉcô°Th ìÉ≤d  IOÉ¡°T  §HQ  ¿EG  .á«ªdÉ©dGh  âjƒµdÉH  á∏eÉ©dG  ¿Gô«£dG  äÉcô°Th
áµÑ°ûH á«àjƒµdG áë°üdG IQGRh πÑb øe IQOÉ°üdG ( áµÑ°ûH  á«àjƒµdG  áë°üdG  IQGRh πÑb  øe  IQOÉ°üdG  (1919-COVIDCOVID)
ôãcCG »dhódG ôØ°ùdG π©é«°S ôãcCG  »dhódG  ôØ°ùdG π©é«°S " "Common Trust NetworkCommon Trust Network"
øµªj »àdGh á≤KƒªdG ÜÉcôdG äÉMÉ≤d äÓé°S ô«aƒJ ∫ÓN øe kÉfÉeCG øµªj  »àdGh  á≤KƒªdG  ÜÉcôdG  äÉMÉ≤d  äÓé°S  ô«aƒJ ∫ÓN  øe kÉfÉeCG

.á∏°üdG äGP á«ª°SôdG äÉ¡édG πÑb øeh É¡æe ≥≤ëàdG.á∏°üdG äGP á«ª°SôdG äÉ¡édG πÑb øeh É¡æe ≥≤ëàdG
ºJ »àdG , ºJ  »àdG  ,"Common Trust NetworkCommon Trust Network" áµÑ°T óYÉ°ùJ áµÑ°T  óYÉ°ùJ
á°ù°SDƒeh »ªdÉ©dG …OÉ°üàbE’G ióàæªdG ø«H ¿hÉ©àdG ∫ÓN øe É¡bÓWEG á°ù°SDƒeh »ªdÉ©dG …OÉ°üàbE’G ióàæªdG ø«H ¿hÉ©àdG ∫ÓN øe É¡bÓWEG
º«©£àdG äÓé°Sh äGôÑàîªdG èFÉàf §HQ »a ,ácôà°ûªdG äÉYhô°ûªdG º«©£àdG äÓé°Sh äGôÑàîªdG èFÉàf §HQ »a ,ácôà°ûªdG äÉYhô°ûªdG
IQÉéàdGh ôØ°ùdG ácôM õjõ©àd ∫OÉÑàªdG π«¨°ûà∏d á∏HÉb á°üæe ∫ÓN øe IQÉéàdGh ôØ°ùdG ácôM õjõ©àd ∫OÉÑàªdG π«¨°ûà∏d á∏HÉb á°üæe ∫ÓN øe

.OhóëdG ôÑY.OhóëdG ôÑY

äÉeóîd ∫Éfƒ«°TÉf ácô°T πÑb øe ôaÉ°ùe âjƒc á°üæe ôjƒ£J ºJ óbh äÉeóîd ∫Éfƒ«°TÉf ácô°T πÑb øe ôaÉ°ùe âjƒc á°üæe ôjƒ£J ºJ óbh
. ."¢SÉf¢SÉf" ¿Gô«£dG ¿Gô«£dG

" "¢SÉf¢SÉf" ¿Gô«£dG äÉeóîd ∫Éfƒ«°TÉf áYƒªéªd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Ébh ¿Gô«£dG äÉeóîd ∫Éfƒ«°TÉf áYƒªéªd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Ébh
∑Éæg ¿CGh ,Iô«NC’G áfhB’G »a ôØ°ùdG ≈∏Y ¥ÉØfE’G ßMƒd …QƒëdG ø°ùM∑Éæg ¿CGh ,Iô«NC’G áfhB’G »a ôØ°ùdG ≈∏Y ¥ÉØfE’G ßMƒd …QƒëdG ø°ùM
AÉëfCG ™«ªL øeh âjƒµdG »a øjôaÉ°ùªdG πÑb øe Ö∏£dG »a IOÉjR AÉëfCG  ™«ªL  øeh  âjƒµdG  »a  øjôaÉ°ùªdG πÑb  øe  Ö∏£dG  »a  IOÉjR
π«¡°ùàd á∏°üdG äGP á«ª°SôdG äÉ¡édG ¿hÉ©àdG ≈∏Y ¢Uôëf Gòd .ºdÉ©dGπ«¡°ùàd á∏°üdG äGP á«ª°SôdG äÉ¡édG ¿hÉ©àdG ≈∏Y ¢Uôëf Gòd .ºdÉ©dG
πãe äÉ°üæe ∫ÓN øe ∂dPh ÜÉcôdG á≤K õjõ©J ∫ÓN øe ôØ°ùdG ácôMπãe äÉ°üæe ∫ÓN øe ∂dPh ÜÉcôdG á≤K õjõ©J ∫ÓN øe ôØ°ùdG ácôM
áWÉ°ùHh kÉfÉeCG ôãcCG á«fhôàµdEG ∫ƒ∏M ≈∏Y õcôf øëfh ,ôaÉ°ùe âjƒc áWÉ°ùHh kÉfÉeCG  ôãcCG  á«fhôàµdEG ∫ƒ∏M ≈∏Y  õcôf  øëfh  ,ôaÉ°ùe  âjƒc

. ."ôØ°ù∏d »ªdÉ©dGh »∏ëªdG »aÉ©àdG »a óYÉ°ùJ ¿CG øµªjôØ°ù∏d »ªdÉ©dGh »∏ëªdG »aÉ©àdG »a óYÉ°ùJ ¿CG øµªj
á°üæe ™e á°üæe ™e " "Common Trust NetworkCommon Trust Network" ácGô°T õjõ©J ºJ óbh ácGô°T õjõ©J ºJ óbh
»ªdÉ©dG ôØ°ùdG AóH IOÉYEG »a âjƒµdG Oƒ¡L ∫ÓN øe ôaÉ°ùe âjƒc »ªdÉ©dG  ôØ°ùdG  AóH  IOÉYEG  »a  âjƒµdG  Oƒ¡L ∫ÓN  øe  ôaÉ°ùe  âjƒc
»ªdÉ©dG …OÉ°üàb’G ióàæªdG πÑb øe kGôNDƒe É¡H ±GôàY’G ºJ »àdGh »ªdÉ©dG  …OÉ°üàb’G  ióàæªdG πÑb  øe kGôNDƒe É¡H  ±GôàY’G  ºJ  »àdGh
á«Ø«c ádÉ≤ªdG í°VƒJh .»fhôàµd’G É¡©bƒe ≈∏Y ô°ûof ∫É≤e ∫ÓN øe á«Ø«c ádÉ≤ªdG  í°VƒJh .»fhôàµd’G  É¡©bƒe ≈∏Y ô°ûof ∫É≤e ∫ÓN øe
äÉeƒµëdG -á∏°üdG äGP ±Gô`̀WC’G ™«ªéd º¡e õØëªc á≤ãdG IOÉ©à°SG äÉeƒµëdG  -á∏°üdG  äGP  ±Gô`̀WC’G  ™«ªéd  º¡e  õØëªc  á≤ãdG  IOÉ©à°SG

.ÜÉcôdGh ¿ƒØXƒªdG ∂dòch ¿Gô«£dG äÉcô°Th äGQÉ£ªdGh.ÜÉcôdGh ¿ƒØXƒªdG ∂dòch ¿Gô«£dG äÉcô°Th äGQÉ£ªdGh
,(( ,((1919-CovidCovid ìÉ≤d IOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ó©Hh ¬fCG ,…QƒëdG ócCGh ìÉ≤d  IOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°üëdG  ó©Hh  ¬fCG  ,…QƒëdG  ócCGh
º¡jódh á«°üî°ûdG º¡JÉfÉ«Ñd á∏eÉc ájô°ùd ¿ÉæÄªW’G øjôaÉ°ùª∏d øµªj º¡jódh á«°üî°ûdG º¡JÉfÉ«Ñd á∏eÉc ájô°ùd ¿ÉæÄªW’G øjôaÉ°ùª∏d øµªj

.áLÉëdG óæY á«°üî°ûdG º¡JÓé°S ácQÉ°ûe QÉ«N.áLÉëdG óæY á«°üî°ûdG º¡JÓé°S ácQÉ°ûe QÉ«N
»ªdÉY πé°S ∫Ó`̀N øe ôaÉ°ùe âjƒc áµÑ°T ø«µªJ ºàj ±ƒ°Sh »ªdÉY πé°S ∫Ó`̀N  øe  ôaÉ°ùe  âjƒc  áµÑ°T  ø«µªJ  ºàj  ±ƒ°Sh
á«°SÉ«≤dG äÉ≤«°ùæàdGh ,º«©£àdG äÉfÉ«H QOÉ°üeh ábƒKƒªdG äGôÑàîª∏d á«°SÉ«≤dG äÉ≤«°ùæàdGh ,º«©£àdG äÉfÉ«H QOÉ°üeh ábƒKƒªdG äGôÑàîª∏d
√òg π©éd á«°SÉ«≤dG äGhOC’Gh ,º«©£àdG äÓé°Sh äGôÑàîªdG èFÉàæd√òg π©éd  á«°SÉ«≤dG  äGhOC’Gh  ,º«©£àdG  äÓé°Sh  äGôÑàîªdG  èFÉàæd

.kÉ«ªbQ ácQÉ°ûª∏d á∏HÉb äÓé°ùdGh èFÉàædG.kÉ«ªbQ ácQÉ°ûª∏d á∏HÉb äÓé°ùdGh èFÉàædG

»æ≤àdG Ωó≤àdG »a ábƒÑ°ùe ô«Z á∏≤f ≥≤M"¿ÉªàF’G":IOÉªM

»ªdÉ©dG …OÉ°üàb’G ióàæªdG ™e ácGô°T ™bƒJ "¢SÉf"

!á«dÉªdG ôjRh »àjƒµdG ¿ÉªàF’G ∂æH IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó≤Y á«dÉªdG ôjRh »àjƒµdG ¿ÉªàF’G ∂æH IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó≤Y
IOÉªM áØ«∏N QÉªãà°S’Gh ájOÉ°üàb’G ¿ƒÄ°û∏d ádhódG ô`̀jRhh IOÉªM  áØ«∏N  QÉªãà°S’Gh  ájOÉ°üàb’G  ¿ƒÄ°û∏d  ádhódG  ô`̀jRhh
≈∏Y ™∏WGh ¿ÉªàF’G ∂æÑd ájò«ØæàdG IQGOE’G ™e ∫hC’G ¬YÉªàLG≈∏Y ™∏WGh  ¿ÉªàF’G ∂æÑd  ájò«ØæàdG  IQGOE’G  ™e ∫hC’G  ¬YÉªàLG
¢VôY πªY ºJh ∂æÑdG É¡eó≤j »àdG ¢Vhô≤dGh äÉeóîdG ™«ªL ¢VôY πªY  ºJh ∂æÑdG  É¡eó≤j  »àdG  ¢Vhô≤dGh  äÉeóîdG  ™«ªL
»a ™bƒàªdG õé©dG ó°ùd áMôà≤ªdG á«∏jƒªàdG πFGóÑdG ∫ƒM »Fôe »a ™bƒàªdG õé©dG ó°ùd áMôà≤ªdG á«∏jƒªàdG πFGóÑdG ∫ƒM »Fôe
¬JQób »a ∂æÑdG ájQGôªà°SG ¿Éª°†dh ócCÉà∏d ∂æÑdG á«fGõ«e ¬JQób  »a ∂æÑdG  ájQGôªà°SG  ¿Éª°†dh  ócCÉà∏d ∂æÑdG  á«fGõ«e
∫ƒ∏ëdG ™°Vh »a kÉeób »°†ªdG »a ôjRƒdG ¢UôM Éªc á«∏jƒªàdG∫ƒ∏ëdG ™°Vh »a k Éeób »°†ªdG »a ôjRƒdG ¢UôM Éªc á«∏jƒªàdG
¬JQób »a ∂æÑdG áeGóà°S’ øµªe âbh ´ô°SCG »a áÑ°SÉæªdG ¬JQób  »a ∂æÑdG  áeGóà°S’  øµªe  âbh  ´ô°SCG  »a  áÑ°SÉæªdG

.á«∏jƒªàdG.á«∏jƒªàdG
¿ÉªàF’G ∂æH á«©ÑJ π≤f Ωƒ°Sôe Qhó°U Ö≤Y IQÉjõdG äAÉLh ¿ÉªàF’G ∂æH  á«©ÑJ π≤f Ωƒ°Sôe  Qhó°U  Ö≤Y  IQÉjõdG  äAÉLh

.á«dÉªdG IQGRh ≈dEG ¿Éµ°SE’G ¿ƒÄ°ûd ádhódG IQGRh øe »àjƒµdG.á«dÉªdG IQGRh ≈dEG ¿Éµ°SE’G ¿ƒÄ°ûd ádhódG IQGRh øe »àjƒµdG
ºjó≤Jh ø«æWGƒª∏d äÉeóîdG π°†aCG ºjó≤J IQhô°V ≈∏Y IOÉªM ócCGh ºjó≤Jh ø«æWGƒª∏d äÉeóîdG π°†aCG ºjó≤J IQhô°V ≈∏Y IOÉªM ócCGh
,ájQÉ≤©dG ¢Vhô≤∏d πjƒªàdG ≈∏Y º¡dƒ°üM »a áeRÓdG äÓ«¡°ùàdG ,ájQÉ≤©dG ¢Vhô≤∏d πjƒªàdG ≈∏Y º¡dƒ°üM »a áeRÓdG äÓ«¡°ùàdG
»a ∂æÑdG ¬≤≤M …òdG Qƒ£àdGh ábƒÑ°ùªdG ô«Z äGRÉéfE’ÉH kGó«°ûe »a ∂æÑdG ¬≤≤M …òdG Qƒ£àdGh ábƒÑ°ùªdG ô«Z äGRÉéfE’ÉH kGó«°ûe

.á«fÉªàF’G äÉeóîdGh á«æ≤àdGh á«fhôàµdE’G äÉeóîdG ∫Éée.á«fÉªàF’G äÉeóîdGh á«æ≤àdGh á«fhôàµdE’G äÉeóîdG ∫Éée
Éª«a ∂æÑ∏d áeOÉ≤dG äÉjóëàdG á¡LGƒe ≈∏Y á«dÉªdG ôjRh ócCGh Éª«a ∂æÑ∏d  áeOÉ≤dG  äÉjóëàdG  á¡LGƒe ≈∏Y  á«dÉªdG  ôjRh  ócCGh
øe ¬æ«µªàd á«∏jƒªàdG ¬JQób »a ∂æÑdG áeGóà°SG »a ≥∏©àj øe  ¬æ«µªàd  á«∏jƒªàdG  ¬JQób  »a ∂æÑdG  áeGóà°SG  »a ≥∏©àj
.á«æµ°ùdG ájÉYôdG äGóMh πjƒªJ »a √QhóH ΩÉ«≤dG »a QGôªà°S’G.á«æµ°ùdG ájÉYôdG äGóMh πjƒªJ »a √QhóH ΩÉ«≤dG »a QGôªà°S’G

…QÉÑM »àjƒµdG ¿ÉªàF’G ∂æH º°SÉH »ª°SôdG ≥WÉædG âMô°Uh …QÉÑM  »àjƒµdG  ¿ÉªàF’G ∂æH  º°SÉH  »ª°SôdG ≥WÉædG  âMô°Uh

ø«HQóàªdGh ÜÓ£dG ø«µªàd∞bƒàdG øe Iôàa ó©H »∏«¨°ûàdG QÉ°ùª∏d
!ä’É°üJ’G ácô°T â∏°UGh ä’É°üJ’G  ácô°T  â∏°UGh

á°ü°üîàªdG , á°ü°üîàªdG  ,stcstc á«àjƒµdG á«àjƒµdG
»ªbôdG ∫ƒ`̀ë`̀à`̀dG ø«µªJ »`̀a »ªbôdG ∫ƒ`̀ë`̀à`̀dG  ø«µªJ  »`̀a
IôµàÑªdG äÉeóîdG ºjó≤Jh IôµàÑªdG  äÉeóîdG  ºjó≤Jh
AÓª©∏d á∏eÉµàªdG äÉ°üæªdGh AÓª©∏d  á∏eÉµàªdG  äÉ°üæªdGh
É¡éeÉfôH ,âjƒµdG á`̀ dhO »a É¡éeÉfôH  ,âjƒµdG  á`̀ dhO  »a
ÜÓ£∏d …ô°üëdG »ÑjQóàdG ÜÓ£∏d  …ô°üëdG  »ÑjQóàdG
ø«ëeÉ£dG êôîàdG »ãjóMh ø«ëeÉ£dG  êôîàdG  »ãjóMh
IôÑN π«°üëàH ø«ªà¡ªdGh IôÑN π«°üëàH  ø«ªà¡ªdGh
´É`̀£`̀b »``̀a á`̀ «`̀ ©`̀ bGh á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ´É`̀£`̀b »``̀a á`̀ «`̀ ©`̀ bGh á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y
¬fG ≈`̀dG Iô«°ûe ,ä’É`̀°`̀ü`̀J’G ¬fG ≈`̀dG  Iô«°ûe  ,ä’É`̀°`̀ü`̀J’G
»ÑjQóàdG èeÉfôÑdG º«ª°üJ ºJ »ÑjQóàdG èeÉfôÑdG º«ª°üJ ºJ
Iô«Ñc áaÉ°†e áª«b ≥«≤ëàd Iô«Ñc  áaÉ°†e  áª«b ≥«≤ëàd

á«æ¡ªdG º¡JÉ«M π«µ°ûJ »a ºgóYÉ°ùJ ¿CG øµªj á«æ¡ªdG º¡JÉ«M π«µ°ûJ »a ºgóYÉ°ùJ ¿CG øµªj
.á«∏Ñ≤à°ùªdG.á«∏Ñ≤à°ùªdG

IQhO ΩÉààNG ø`̀Y IQhO ΩÉààNG  ø`̀Y stcstc âæ∏YCG É¡d ¿É«H »`̀ah âæ∏YCG  É¡d  ¿É«H  »`̀ah
…òdGh π°UGƒàªdG É¡éeÉfôH QÉ`̀WEG »a ,á«ÑjQóJ …òdGh π°UGƒàªdG  É¡éeÉfôH  QÉ`̀WEG  »a  ,á«ÑjQóJ
»ãjóMh ÜÓ£dG ∞∏àîe ¿É°†àMG ≈`̀dG ±ó¡j »ãjóMh  ÜÓ£dG ∞∏àîe  ¿É°†àMG ≈`̀dG  ±ó¡j
»∏ª©dG π«°üëàdG »`̀a ø«ÑZGôdG ø`̀e êôîàdG »∏ª©dG π«°üëàdG  »`̀a  ø«ÑZGôdG  ø`̀e  êôîàdG
ä’É°üJ’G ´É£b øY ójõªdG áaô©eh »ª∏©dGh ä’É°üJ’G  ´É£b  øY  ójõªdG  áaô©eh  »ª∏©dGh
±hô¶dG πX »a Éª«°S ’ ,óFGôdG ácô°ûdG QhOh ±hô¶dG πX  »a  Éª«°S  ’  ,óFGôdG  ácô°ûdG  QhOh

.á«dÉëdG.á«dÉëdG
Ωƒ≤J »àdGh á«∏NGódG á«ÑjQóàdG IQhó`̀dG ∫Ó`̀NhΩƒ≤J  »àdGh  á«∏NGódG  á«ÑjQóàdG  IQhó`̀dG ∫Ó`̀Nh
øe Ö∏ oW ,á«∏ëªdG äÉ©eÉédG ™`̀e ¿hÉ©àdÉH øe  Ö∏ oW  ,á«∏ëªdG  äÉ©eÉédG  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH
çGóMC’G »a ácQÉ°ûªdGh ó©H øY πª©dG ø«HQóàªdG çGóMC’G »a ácQÉ°ûªdGh ó©H øY πª©dG ø«HQóàªdG
≥«Ñ£J º¡d ≈æ°ùàj ≈àM áæ«©e äÉÑ°SÉæe »a≥«Ñ£J  º¡d ≈æ°ùàj ≈àM  áæ«©e  äÉÑ°SÉæe  »a
ôjƒ£J ≈`̀dEG áaÉ°VE’ÉH ,∫É©a πµ°ûH √ƒ°SQO Ée ôjƒ£J ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,∫É©a πµ°ûH √ƒ°SQO  Ée

.áHôéàdG ∫GƒW á«°üî°ûdG º¡àaô©e.áHôéàdG ∫GƒW á«°üî°ûdG º¡àaô©e
á©eÉL øe ÜÓW º°†fG ,ΩÉ©dG Gòg IQhO ∫ÓNh á©eÉL  øe ÜÓW º°†fG  ,ΩÉ©dG  Gòg IQhO ∫ÓNh
»a áeÉ©dG äÉbÓ©dG IóMh èeÉfôH ≈dEG âjƒµdG »a  áeÉ©dG  äÉbÓ©dG  IóMh  èeÉfôH ≈dEG  âjƒµdG

º¡æe π`̀c ≈≤∏J å«M . º¡æe π`̀c ≈≤∏J  å«M  .stcstc
ô«jÉ©ªdG øe IOóëe áYƒªée ô«jÉ©ªdG  øe  IOóëe  áYƒªée
»àdG ò«Øæà∏d á∏HÉ≤dG ±GógC’Gh »àdG  ò«Øæà∏d  á∏HÉ≤dG  ±GógC’Gh
á∏MQ ∫Gƒ`̀W É¡≤«≤ëJ ø«©àj á∏MQ ∫Gƒ`̀W  É¡≤«≤ëJ  ø«©àj
äÉÑ∏£àe ≈∏Y kAÉæH ÖjQóàdG äÉÑ∏£àe ≈∏Y kAÉæH  ÖjQóàdG
øe AÉ`̀¡`̀à`̀f’G ó`̀æ`̀Yh .º°ù≤dG øe  AÉ`̀¡`̀à`̀f’G  ó`̀æ`̀Yh  .º°ù≤dG
¿ƒcQÉ°ûªdG π°üM èeÉfôÑdG ¿ƒcQÉ°ûªdG π°üM  èeÉfôÑdG
ÖjQóàdG RÉ«àLG IOÉ¡°T ≈∏Y ÖjQóàdG  RÉ«àLG  IOÉ¡°T ≈∏Y
ájô°ûÑdG OQGƒ`̀ª`̀dG IQGOEG ø`̀e ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀dG  IQGOEG  ø`̀e

.ácô°ûdÉH.ácô°ûdÉH
ìô°T ≈∏Y èeÉfôÑdG πªà°TGh ìô°T ≈∏Y  èeÉfôÑdG πªà°TGh
ácô°ûdG ïjQÉJ ∫ƒM »∏«°üØJ ácô°ûdG  ïjQÉJ ∫ƒM  »∏«°üØJ
ádƒL ∂dòch ,É¡°ù«°SCÉJ òæe ádƒL ∂dòch  ,É¡°ù«°SCÉJ  òæe
, ,stcstc äGQGOEGh ΩÉ°ùbG ∞∏àîe ΩÉ¡ªH á«Øjô©J äGQGOEGh ΩÉ°ùbG ∞∏àîe ΩÉ¡ªH  á«Øjô©J
á«dhDƒ°ùª∏d áeGóà°ùªdG á«é«JGôà°ùdG QÉWEG »a á«dhDƒ°ùª∏d  áeGóà°ùªdG  á«é«JGôà°ùdG  QÉWEG  »a
Iõ«ªàªdG QOGƒµdGh ÜÉÑ°ûdG ø«µªàd á«©ªàéªdG Iõ«ªàªdG  QOGƒµdGh  ÜÉÑ°ûdG  ø«µªàd  á«©ªàéªdG

.ácô°ûdG êQÉNh πNGO øe.ácô°ûdG êQÉNh πNGO øe
ájô°ûÑdG OQGƒªdG ´É£≤d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Ébh ájô°ûÑdG  OQGƒªdG  ´É£≤d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG ∫Ébh
»a kÉ`̀ehO ¢Uôëf OÉ qªëdG óªM óªMCG »a kÉ`̀ehO  ¢Uôëf  OÉ qªëdG  óªM  óªMCG  stcstc »a »a
»ª«∏©àdG ´É£≤dG IófÉ°ùeh º`̀YO ≈∏Y »ª«∏©àdG  ´É£≤dG  IófÉ°ùeh  º`̀YO ≈∏Y stcstc
∞∏àîe »a êQÉîdGh πNGódG »a âjƒµdG áÑ∏Wh∞∏àîe  »a  êQÉîdGh πNGódG  »a  âjƒµdG  áÑ∏Wh
øe º¡d á°UôØdG á`̀MÉ`̀JEG ôÑY äÉ°UÉ°üàN’G øe  º¡d  á°UôØdG  á`̀MÉ`̀JEG  ôÑY  äÉ°UÉ°üàN’G
´É£b ∫ƒ`̀M á«∏ªY áaô©e ≈∏Y ∫ƒ°üëdG π`̀LCG ´É£b ∫ƒ`̀M  á«∏ªY  áaô©e ≈∏Y ∫ƒ°üëdG π`̀LCG
ƒëf kÉ`̀ehO ≈©°ùf Éªc ƒëf kÉ`̀ehO ≈©°ùf  Éªc" :±É`̀°`̀VCGh . :±É`̀°`̀VCGh  ."ä’É°üJ’Gä’É°üJ’G
, ,stcstc »a á∏eÉ©dG ájô°ûÑdG QOGƒµdG äGQÉ¡e õjõ©J »a á∏eÉ©dG ájô°ûÑdG QOGƒµdG äGQÉ¡e õjõ©J
Éæ«ØXƒe »a QÉªãà°S’G IQhô°†H Éæe kÉfÉªjEG ∂dPh Éæ«ØXƒe »a QÉªãà°S’G IQhô°†H Éæe kÉfÉªjEG ∂dPh
º¡d ¿Éë«àJ ¿Éà∏dG áÄ«ÑdGh áaô©ªdÉH ºgójhõJh º¡d  ¿Éë«àJ  ¿Éà∏dG  áÄ«ÑdGh  áaô©ªdÉH  ºgójhõJh
»a ºgÉ°ùj Éªe ,á∏eÉµdG º¡JÉfÉµeEG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG »a ºgÉ°ùj Éªe ,á∏eÉµdG  º¡JÉfÉµeEG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG
»HÉéjG πµ°ûH ¢ùµ©æjh ácô°ûdG ±Gó`̀gCG ìÉéfEG »HÉéjG πµ°ûH  ¢ùµ©æjh  ácô°ûdG  ±Gó`̀gCG  ìÉéfEG

."ΩÉY πµ°ûH ä’É°üJ’G ´É£b ≈∏YΩÉY πµ°ûH ä’É°üJ’G ´É£b ≈∏Y

!¢ù∏ée ¢ù«FQ ™jÉ°ûdG õjõ©dGóÑY óªëe ø∏YCG ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ™jÉ°ûdG  õjõ©dGóÑY  óªëe  ø∏YCG
QGôªà°SG IOÉYEG øY á°†HÉ≤dG ∫ƒª°T ácô°T IQGOEG QGôªà°SG  IOÉYEG  øY á°†HÉ≤dG ∫ƒª°T ácô°T  IQGOEG
∂dPh ,¢VÉjôdG -Rƒ«æaC’G ´hô°ûe »a ∫ÉªYC’G∂dPh  ,¢VÉjôdG  -Rƒ«æaC’G  ´hô°ûe  »a ∫ÉªYC’G
ø«dhDƒ°ùªdG øe ójó©dG ™e »ª°SôdG ´ÉªàL’G ó©H ø«dhDƒ°ùªdG øe ójó©dG ™e »ª°SôdG ´ÉªàL’G ó©H
IQGRh IOÉ«≤H ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªªdG »a IQGRh  IOÉ«≤H  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªªdG  »a
,ídÉØdG ódÉN QÉªãà°S’G ôjRh ájÉYQh QÉªãà°S’G ,ídÉØdG  ódÉN  QÉªãà°S’G  ôjRh  ájÉYQh  QÉªãà°S’G
á°†HÉ≤dG ∫ƒª°T ácô°T IQGOEG ¢ù∏ée á≤aGƒeh á°†HÉ≤dG ∫ƒª°T  ácô°T  IQGOEG  ¢ù∏ée  á≤aGƒeh
»JCÉjh .( »fÉÑªdG ácô°T IQGOEG ¢ù∏ée á≤aGƒeh »JCÉjh  .(  »fÉÑªdG  ácô°T  IQGOEG  ¢ù∏ée  á≤aGƒeh
»°VÉªdG ¢ù£°ùZCG »a ácô°ûdG íjô°üJ ó©H ¿ÓYE’G »°VÉªdG ¢ù£°ùZCG »a ácô°ûdG íjô°üJ ó©H ¿ÓYE’G
»a ´hô°ûªdG á°SGQO IOÉYEGh âbƒªdG ±É≤jE’G øY »a ´hô°ûªdG á°SGQO IOÉYEGh âbƒªdG ±É≤jE’G øY

.ÉfhQƒc áeRCG πX .ÉfhQƒc áeRCG πX
…ò`̀ dGh ¢`̀VÉ`̀jô`̀dG - Rƒ`̀«`̀æ`̀aC’G ¿CG ™jÉ°ûdG ó``̀cGh …ò`̀ dGh  ¢`̀VÉ`̀jô`̀dG  -  Rƒ`̀«`̀æ`̀aC’G  ¿CG  ™jÉ°ûdG  ó``̀cGh
™bƒªH ™àªàj ,…Oƒ©°S QÉ«∏e ™bƒªH  ™àªàj  ,…Oƒ©°S  QÉ«∏e 1313 ¬àª«b ¥ƒØJ ¬àª«b  ¥ƒØJ

≥jôW ™WÉ≤J ≈∏Y π£j å«M ,õ«ªàe »é«JGôà°S≥jôW ™WÉ≤J ≈∏Y π£j å«M ,õ«ªàe »é«JGôà°S
≈∏Y óàªjh ,ó¡a ∂∏ªdG ≥jôWh ¿Éª∏°S ∂∏ªdG≈∏Y  óàªjh  ,ó¡a ∂∏ªdG ≥jôWh  ¿Éª∏°S ∂∏ªdG
ájô«LCÉJ áMÉ°ùeh ™Hôe ôàe ájô«LCÉJ  áMÉ°ùeh  ™Hôe  ôàe 390^000390^000 áMÉ°ùe áMÉ°ùe

.™Hôe ôàe.™Hôe ôàe 400^000400^000 ≠∏ÑJ≠∏ÑJ
-Rƒ«æaC’G íÑ°üj ¿CG ™bƒàªdG ø`̀e ¬`̀ fEG ,∫É``̀bh -Rƒ«æaC’G  íÑ°üj  ¿CG  ™bƒàªdG  ø`̀e  ¬`̀ fEG  ,∫É``̀bh
ájQÉéàdGh ájQÉªãà°S’G äÉeÓ©dG RôHCG óMCG ¢VÉjôdG ájQÉéàdGh ájQÉªãà°S’G äÉeÓ©dG RôHCG óMCG ¢VÉjôdG
kÉ≤≤°T ,¥OÉæa º°†«°S å«M ,§°ShC’G ¥ô°ûdG »akÉ≤≤°T  ,¥OÉæa  º°†«°S  å«M  ,§°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a
äGQÉ«°S ∞bGƒeh ÖJÉµe ,á«ë°U ≥aGôe ,á«æµ°S äGQÉ«°S ∞bGƒeh ÖJÉµe ,á«ë°U ≥aGôe ,á«æµ°S
á¡LƒdG ¬∏©é«°S Éªe ,áÑcôe á¡LƒdG ¬∏©é«°S Éªe ,áÑcôe 15^00015^000 ƒëf ™°ùàJ ƒëf ™°ùàJ
,ájOƒ©°ùdG »a áeÉbE’Gh ¬«aôàdGh ¥ƒ°ùà∏d ≈∏ãªdG ,ájOƒ©°ùdG »a áeÉbE’Gh ¬«aôàdGh ¥ƒ°ùà∏d ≈∏ãªdG
äÉeóîdG »YÉ£b õjõ©J »`̀a ºgÉ°ù«°S Éªeh äÉeóîdG  »YÉ£b  õjõ©J  »`̀a  ºgÉ°ù«°S  Éªeh
á°Uôa ∞`̀dCG á°Uôa ∞`̀dCG  20^00020^000 øe ôãcCG ≥∏Nh áFõéàdGh øe  ôãcCG ≥∏Nh  áFõéàdGh

.ø«jOƒ©°ùdG ÉæFÉæHC’ á«Ø«Xh.ø«jOƒ©°ùdG ÉæFÉæHC’ á«Ø«Xh

!! ¿ÉªàF’G ∂æÑd ájò«ØæàdG IQGOE’G ™e ¬YÉªàLG ∫ÓN IOÉªM áØ«∏N

!!OÉªëdG óªMCG

 äÉeóîdÉH ± qô© oj"∂à«H"
ºª¡dG …hP ≈dEG áeó≤ªdG

≈°Vôe ∑QÉ°ûj"…QÉéàdG"
¿É°†eQ áMôa Éæ«°S øHG 

πØM º s¶f »æWƒdG ∂æÑdG
 ¬«ØXƒªd …ƒæ°ùdG"¢ûjô≤dG"

 õcôe ºYój"óëàªdG »∏gC’G"
äÉLÉ«àM’G …hòd 21

!â`̀«`̀H §``̀ q∏``̀ °``̀ ù``̀ j â`̀«`̀H §``̀ q∏``̀ °``̀ ù``̀ j
»àjƒµdG π`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dG »àjƒµdG π`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dG
≈∏Y Aƒ°†dG≈∏Y Aƒ°†dG " "∂à«H∂à«H"
øe AÓ`̀ª`̀©`̀dG ¥ƒ`̀≤`̀M øe AÓ`̀ª`̀©`̀dG ¥ƒ`̀≤`̀M
äÉ`̀LÉ`̀ «`̀ à`̀M’G …hP äÉ`̀LÉ`̀ «`̀ à`̀M’G  …hP
™`̀ e ,á````°````UÉ````î````dG ™`̀ e ,á````°````UÉ````î````dG
äÉeóîdÉH ∞jô©àdG äÉeóîdÉH ∞jô©àdG
∑ƒæÑdG ÉgôaƒJ »àdG∑ƒæÑdG  ÉgôaƒJ  »àdG
√Oƒ¡L øª°V , º¡d√Oƒ¡L  øª°V  ,  º¡d
á`̀∏`̀ª`̀M º`````̀YO »````̀a á`̀∏`̀ª`̀M º`````̀YO »````̀a
á«aô°üªdG á«YƒàdG á«aô°üªdG  á«YƒàdG
" "ájGQO ≈∏Y øµædájGQO ≈∏Y  øµæd"

.±QÉ°üªdG OÉëJGh …õcôªdG âjƒµdG ∂æH É¡≤∏WG »àdG.±QÉ°üªdG  OÉëJGh  …õcôªdG  âjƒµdG ∂æH  É¡≤∏WG  »àdG
√ò¡d ∑ƒæÑdG í«àJ ,…õcôªdG ∂æÑdG äÉª«∏©J Ö°ùMh√ò¡d ∑ƒæÑdG  í«àJ  ,…õcôªdG ∂æÑdG  äÉª«∏©J  Ö°ùMh
äÉéàæªdG øe IOÉØà°S’G á«fÉµeG AÓª©dG øe áëjô°ûdG äÉéàæªdG  øe  IOÉØà°S’G  á«fÉµeG  AÓª©dG  øe  áëjô°ûdG
á∏«ØµdG πFÉ°SƒdG áaÉc ô«aƒJ ™e ,á«aô°üªdG äÉeóîdGh á∏«ØµdG πFÉ°SƒdG  áaÉc  ô«aƒJ  ™e  ,á«aô°üªdG  äÉeóîdGh
…CG º¡∏ªëJ ¿hO á«aô°üªdG äÉeóîdG ≈∏Y º¡dƒ°üëH …CG  º¡∏ªëJ  ¿hO  á«aô°üªdG  äÉeóîdG ≈∏Y  º¡dƒ°üëH
´ôa ¢ü«°üîJ ∂dP πª°ûjh ,á«aÉ°VEG ∞«dÉµJ hCG Ωƒ°SQ ´ôa ¢ü«°üîJ ∂dP πª°ûjh ,á«aÉ°VEG ∞«dÉµJ hCG Ωƒ°SQ
áªFÓe äGQÉ«°S ∞bGƒe ™e ,á¶aÉëe πc »a º¡d ¢UÉN áªFÓe äGQÉ«°S ∞bGƒe ™e ,á¶aÉëe πc »a º¡d ¢UÉN
AÓª©∏d áeRÓdG πFÉ°SƒdG øe ∂dP ô«Zh ácôëàe óYÉ≤eh AÓª©∏d áeRÓdG πFÉ°SƒdG øe ∂dP ô«Zh ácôëàe óYÉ≤eh

.á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP øe .á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP øe
»a á«aô°üªdG ´hôØ∏d ájò«ØæàdG IôjóªdG äQÉ`̀°`̀TCGh »a  á«aô°üªdG  ´hôØ∏d  ájò«ØæàdG  IôjóªdG  äQÉ`̀°`̀TCGh
Ωó≤jΩó≤j " "∂à«H∂à«H" ¿G ≈``dG ,»`̀∏`̀eÉ`̀¡`̀dG á`̀æ`̀«`̀eCG - ¿G ≈``dG  ,»`̀∏`̀eÉ`̀¡`̀dG  á`̀æ`̀«`̀eCG  -"∂à«H∂à«H"
,πãeC’G πµ°ûdÉH á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hò`̀d ¬JÉeóN ,πãeC’G πµ°ûdÉH  á°UÉîdG  äÉLÉ«àM’G  …hò`̀d  ¬JÉeóN
,AÓª©dG íFGô°T πc áeóN »a ¬à«é«JGôà°S ºYój ÉªH ,AÓª©dG  íFGô°T πc  áeóN  »a  ¬à«é«JGôà°S  ºYój  ÉªH
…hP øe AÓª©dÉH ΩÉªàg’G ≈∏Y ô«ÑµdG ¢UôëdG IócDƒe …hP  øe AÓª©dÉH ΩÉªàg’G ≈∏Y ô«ÑµdG  ¢UôëdG  IócDƒe

.á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G.á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G

!…QÉéàdG ∂æÑdG »a »°ù°SDƒªdG π°UGƒàdG ´É£b º¶f …QÉéàdG ∂æÑdG  »a  »°ù°SDƒªdG π°UGƒàdG  ´É£b  º¶f
-Éæ«°S øHG ≈Ø°ûà°ùe A’õf ≈°VôªdG ≈dEG IQÉ`̀jR »àjƒµdG-Éæ«°S  øHG ≈Ø°ûà°ùe  A’õf ≈°VôªdG ≈dEG  IQÉ`̀jR  »àjƒµdG
ô¡°T ∫ƒ∏M áÑ°SÉæªH º¡©e ∫ÉØàMÓd ÜÉ°üYC’G áMGôL º°ùb ô¡°T ∫ƒ∏M áÑ°SÉæªH º¡©e ∫ÉØàMÓd ÜÉ°üYC’G áMGôL º°ùb
∂æÑdG ΩÉªàgG QÉWEG »a IQÉjõdG √òg »JCÉJh ,∑QÉÑªdG ¿É°†eQ∂æÑdG ΩÉªàgG QÉWEG »a IQÉjõdG √òg »JCÉJh  ,∑QÉÑªdG ¿É°†eQ
á«YÉªàL’G äÉWÉ°ûædG »a Iôªà°ùªdG ¬àcQÉ°ûeh ºFGódG á«YÉªàL’G  äÉWÉ°ûædG  »a  Iôªà°ùªdG  ¬àcQÉ°ûeh  ºFGódG
íFGô°T ™e ºMÓàdGh ∞JÉµàdG ìhQ øY kGô«Ñ©Jh ,á«fÉ°ùfE’Gh íFGô°T ™e ºMÓàdGh ∞JÉµàdG ìhQ øY kGô«Ñ©Jh ,á«fÉ°ùfE’Gh

.äÉÑ°SÉæªdG ∞∏àîe »a áaÉc ™ªàéªdG.äÉÑ°SÉæªdG ∞∏àîe »a áaÉc ™ªàéªdG
!»a »°ù°SDƒªdG π°UGƒàdG ´É£b ΩÉ©dG ôjóªdG ÖFÉf âdÉbh »a »°ù°SDƒªdG π°UGƒàdG ´É£b ΩÉ©dG ôjóªdG ÖFÉf âdÉbh

á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG ºZôH á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  ºZôH" ´QƒdG »fÉeCG …QÉéàdG ∂æÑdG ´QƒdG  »fÉeCG  …QÉéàdG ∂æÑdG
¢Uôëf ÉfhQƒc áëFÉL É¡à°Vôa »àdGh ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG ¢Uôëf  ÉfhQƒc  áëFÉL  É¡à°Vôa  »àdGh  ºdÉ©dG  É¡H  ôªj  »àdG
äÉWÉ°ûædG »a Iôªà°ùªdG ácQÉ°ûªdG ≈∏Y …QÉéàdG »a äÉWÉ°ûædG  »a  Iôªà°ùªdG  ácQÉ°ûªdG ≈∏Y  …QÉéàdG  »a
áaÉc ™ªàéªdG OGô`̀aCG ΩóîJ »àdG á«fÉ°ùfE’Gh á«YÉªàL’G áaÉc  ™ªàéªdG  OGô`̀aCG ΩóîJ  »àdG  á«fÉ°ùfE’Gh  á«YÉªàL’G
∂dòch á«ë°üdG äÉWGôà°T’Gh äGAGôLE’G áaÉµH ΩGõàd’G ™e∂dòch á«ë°üdG äÉWGôà°T’Gh äGAGôLE’G áaÉµH ΩGõàd’G ™e
áë°U ≈∏Y ÉXÉØM Éæ«°S øHG ≈Ø°ûà°ùe IQGOEG äÉª«∏©J áë°U ≈∏Y  ÉXÉØM  Éæ«°S  øHG ≈Ø°ûà°ùe  IQGOEG  äÉª«∏©J

.∂æÑdG ≥jôah ≈°VôªdG .∂æÑdG ≥jôah ≈°VôªdG
≈dEG Qhô°ùdGh áé¡ÑdG ∫É`̀NOEG IQÉjõdG ±óg ¿CG â©HÉJh≈dEG  Qhô°ùdGh  áé¡ÑdG ∫É`̀NOEG  IQÉjõdG  ±óg  ¿CG  â©HÉJh
áª°ùÑdG º°SQh ¿É°†eQ ô¡°T Ωhób ™e ≈°VôªdG ¢SƒØf áª°ùÑdG  º°SQh  ¿É°†eQ  ô¡°T Ωhób  ™e ≈°VôªdG  ¢SƒØf

.º¡°SƒØf »a áªjõ©dG åHh º¡gƒLh ≈∏Y.º¡°SƒØf »a áªjõ©dG åHh º¡gƒLh ≈∏Y

!áëFÉL É¡à°Vôa »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG øe ºZôdÉH áëFÉL  É¡à°Vôa  »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  øe  ºZôdÉH
πØëH »æWƒdG âjƒµdG ∂æH á∏FÉY â∏ØàMG ,πØëH  »æWƒdG  âjƒµdG ∂æH  á∏FÉY  â∏ØàMG  ,1919 - ó«aƒc -  ó«aƒc
∂æÑ∏d ájò«ØæàdG IQGOE’G ¢UôëJ …òdG …ƒæ°ùdG∂æÑ∏d  ájò«ØæàdG  IQGOE’G  ¢UôëJ  …òdG  …ƒæ°ùdG " "¢ûjôb¢ûjôb"

.kÉjƒæ°S ø«ØXƒª∏d ¬àeÉbEG ≈∏Y.kÉjƒæ°S ø«ØXƒª∏d ¬àeÉbEG ≈∏Y
áYƒªéªd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »ëdG åÑdG »a ∑QÉ°T óbh áYƒªéªd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  »ëdG  åÑdG  »a ∑QÉ°T  óbh
¢ù«FôdG ÖFÉfh ,ô≤°üdG º°SÉL ΩÉ°üY »æWƒdG âjƒµdG ∂æH ¢ù«FôdG ÖFÉfh ,ô≤°üdG º°SÉL ΩÉ°üY »æWƒdG âjƒµdG ∂æH
,ôëÑdG áî«°T »æWƒdG âjƒµdG ∂æH áYƒªéªd …ò«ØæàdG ,ôëÑdG  áî«°T  »æWƒdG  âjƒµdG ∂æH  áYƒªéªd  …ò«ØæàdG
ìÓ°U âjƒµdG - »æWƒdG âjƒµdG ∂æÑd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh ìÓ°U âjƒµdG - »æWƒdG âjƒµdG ∂æÑd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh
- »æWƒdG âjƒµdG ∂æÑd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉfh ,è«∏ØdG - »æWƒdG âjƒµdG ∂æÑd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉfh ,è«∏ØdG
øe ø«dhDƒ°ùeh äGOÉ«b ÖfÉL ≈dEG ¥hRôªdG ¿Éª«∏°S âjƒµdG øe ø«dhDƒ°ùeh äGOÉ«b ÖfÉL ≈dEG ¥hRôªdG ¿Éª«∏°S âjƒµdG
Oƒ¡L ôjó≤J ≈∏Y º¡JÉª∏c »a GƒHôYCG å«M äGQGOE’G ∞∏àîe Oƒ¡L ôjó≤J ≈∏Y º¡JÉª∏c »a GƒHôYCG å«M äGQGOE’G ∞∏àîe

.áëFÉédG πX »a ø«ØXƒªdG.áëFÉédG πX »a ø«ØXƒªdG

!2121 õcôe áYƒªéªd ´ôÑàdÉH óëàªdG »∏gC’G ∂``æÑdG QOÉH õcôe áYƒªéªd ´ôÑàdÉH óëàªdG »∏gC’G ∂``æÑdG QOÉH
Üƒ°SÉM Iõ¡LCG AGô°ûd á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP äÉeóîd Üƒ°SÉM  Iõ¡LCG  AGô°ûd  á°UÉîdG  äÉLÉ«àM’G  …hP  äÉeóîd
á°SÉ«°S ºYO ±ó¡H ,IOƒédG á«dÉY äÉØ°UGƒe äGP ∫É≤f á°SÉ«°S  ºYO  ±ó¡H  ,IOƒédG  á«dÉY  äÉØ°UGƒe  äGP ∫É≤f
±hô¶dG √òg πX »a ó©oH øY º«∏©àdG ≈∏Y OÉªàYÓd õcôªdG ±hô¶dG √òg πX »a ó©oH øY º«∏©àdG ≈∏Y OÉªàYÓd õcôªdG
ôjóe âdÉbh .ÉfhQƒc áëFÉL É¡à°Vôa »àdG á«FÉæãà°S’G ôjóe  âdÉbh  .ÉfhQƒc  áëFÉL  É¡à°Vôa  »àdG  á«FÉæãà°S’G
á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùªdG ≥jôa ¢ù«FQh AÓª©dG ájÉªM ΩÉY á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùªdG ≥jôa  ¢ù«FQh  AÓª©dG  ájÉªM ΩÉY
´ôÑàdG ≈∏Y ∂æÑdG ¢UôM »JCÉj »à°TO ôë°S óëàªdG »a ´ôÑàdG ≈∏Y ∂æÑdG  ¢UôM  »JCÉj  »à°TO  ôë°S  óëàªdG  »a
QÉWEG »a åjóM ∫É≤f Üƒ°SÉM Iõ¡LCÉH QÉWEG  »a  åjóM ∫É≤f  Üƒ°SÉM  Iõ¡LCÉH 2121 õcôe áYƒªéªd õcôe áYƒªéªd
å«M ,á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùª∏d ºYGódG ∂æÑ∏d ï°SGôdG è¡ædG å«M ,á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùª∏d ºYGódG ∂æÑ∏d ï°SGôdG è¡ædG
áægGôdG ±hô¶∏d Gôjó≤J õcôªdG AGóæd ∂æÑdG ÜÉéà°SG áægGôdG  ±hô¶∏d  Gôjó≤J  õcôªdG  AGóæd ∂æÑdG  ÜÉéà°SG
,GkójóL Ék©bGh â°Vôa »àdGh , ,GkójóL Ék©bGh â°Vôa »àdGh ,"ÉfhQƒcÉfhQƒc" AÉHh »°ûØàd áÑcGƒªdG AÉHh »°ûØàd áÑcGƒªdG

.ó©oH øY º«∏©àdG ≈∏Y OÉªàY’G IOÉjR ,¬ëeÓe ºgCG øe.ó©oH øY º«∏©àdG ≈∏Y OÉªàY’G IOÉjR ,¬ëeÓe ºgCG øe

!!»∏eÉ¡dG áæ«eG

!!»°ù°SDƒªdG π°UGƒàdG ´É£b ≥jôa ™e ´QƒdG »fÉeCG

!!¢ûjô≤dG ∫ÓN áeÉ©dG äÉbÓ©dG ≥jôa

 á«àjƒµdG äÉMÉ≤∏dG äÓé°S èeód
"ôaÉ°ùe âjƒc"á°üæªH

…ò«ØæàdG ¢ù«Fô∏d kÉÑFÉf QóÑdG ó«°TôdG ó¡a ø q«© oJ"QÉªãà°SÓd »æWƒdG"
!´GQò`̀ dG - QÉªãà°SÓd »æWƒdG á```cô`°T â```æ````∏YCG ´GQò`̀ dG  -  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  á```cô`°T  â```æ````∏YCG

ó¡a ø««©J -»æWƒdG âjƒµdG ∂æH áYƒªéªd ájQÉªãà°S’G ó¡a ø««©J -»æWƒdG âjƒµdG ∂æH áYƒªéªd ájQÉªãà°S’G
ácô°û∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉf Ö°üæe »a QóÑdG ó«°TôdG ácô°û∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉf Ö°üæe »a QóÑdG ó«°TôdG
»a á≤∏©àªdG áeRÓdG äÉ≤aGƒªdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ó©H ∂dPh »a á≤∏©àªdG áeRÓdG äÉ≤aGƒªdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ó©H ∂dPh

.¿CÉ°ûdG Gòg.¿CÉ°ûdG Gòg
,ácô°û∏d …ò«ØæàdG ¢ù«Fô∏d kÉÑFÉf QóÑdG ø««©J πãªjh ,ácô°û∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«Fô∏d kÉÑFÉf  QóÑdG  ø««©J πãªjh
É¡JÉeóN »a »ªbôdG ∫qƒëàdG ƒëf ácô°ûdG ¬LƒJ ≈∏Y kÓ«dO É¡JÉeóN »a »ªbôdG ∫qƒëàdG ƒëf ácô°ûdG ¬LƒJ ≈∏Y kÓ«dO
áYÉæ°üdG ºdÉY »a äGQƒ£àdG çóMCG áÑcGƒªd Éeób »°†ª∏d áYÉæ°üdG ºdÉY »a äGQƒ£àdG çóMCG áÑcGƒªd Éeób »°†ª∏d
≈∏Y OÉªàY’G IOÉ`̀jR ≈dEG áaÉ°VEG ,ájQÉªãà°S’Gh á«dÉªdG≈∏Y  OÉªàY’G  IOÉ`̀jR ≈dEG  áaÉ°VEG  ,ájQÉªãà°S’Gh  á«dÉªdG
,ácô°ûdG äÉ«∏ªY ∞∏àîe »a »YÉæ£°U’G AÉcòdGh áæªbôdG ,ácô°ûdG äÉ«∏ªY ∞∏àîe »a »YÉæ£°U’G AÉcòdGh áæªbôdG
´É£b »a äGôÑN øe QóÑdG ¬µ∏ªj Éªd ∂dP »JCÉj å«M ´É£b  »a  äGôÑN  øe  QóÑdG  ¬µ∏ªj  Éªd ∂dP  »JCÉj  å«M
1616 øe ôãcC’ óªJ ájQÉªãà°S’Gh á«dÉªdG É«LƒdƒæµàdG øe  ôãcC’  óªJ  ájQÉªãà°S’Gh  á«dÉªdG  É«LƒdƒæµàdG

É¡££Nh É¡aGógCG RÉéfEG »a ácô°ûdG óYÉ°ùj Ée ƒgh ,kÉeÉY É¡££Nh É¡aGógCG  RÉéfEG  »a ácô°ûdG  óYÉ°ùj  Ée ƒgh ,kÉeÉY
πX »a á°UÉN , QÉªãà°S’G ´É£b »a É¡àfÉµe õjõ©J ƒëfπX »a á°UÉN ,  QÉªãà°S’G  ´É£b »a É¡àfÉµe õjõ©J ƒëf
äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe √ó¡°ûJ …òdG øgGôdG »LƒdƒæµàdG Qqƒ£àdG äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe √ó¡°ûJ …òdG øgGôdG »LƒdƒæµàdG Qqƒ£àdG

.ºdÉ©dG ∫ƒM ájOÉ°üàb’G.ºdÉ©dG ∫ƒM ájOÉ°üàb’G
á©eÉL øe ¬LôîJ ó©H Ö°UÉæªdG øe ójó©dG QóÑdG ≈dƒJh á©eÉL øe ¬LôîJ ó©H Ö°UÉæªdG øe ójó©dG QóÑdG ≈dƒJh
¢SGQ ¥Gƒ°SCG »a πªY å«M , ¢SGQ ¥Gƒ°SCG »a πªY å«M ,20042004 ΩÉY á«µjôe’G ¿ƒ°ùHÉHΩÉY á«µjôe’G ¿ƒ°ùHÉH
¥ô°ûdG á≤£æe »a ∫ƒ°UC’G IQGOEGh äÉcô°ûdG πjƒªJh ∫ÉªdG ¥ô°ûdG á≤£æe »a ∫ƒ°UC’G IQGOEGh äÉcô°ûdG πjƒªJh ∫ÉªdG
IQGOEG ¢ù«FQ Ö°üæe É¡æe »àdG ,É«≤jôaG ∫Éª°Th §°ShC’G IQGOEG  ¢ù«FQ  Ö°üæe É¡æe »àdG  ,É«≤jôaG ∫Éª°Th  §°ShC’G
π¨°Th ,∂æH ¬°ûàjhO »a §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æªd äGhôãdGπ¨°Th ,∂æH ¬°ûàjhO »a §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æªd äGhôãdG
õ«LƒdƒæµJ ƒ«f ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG Ö°üæe kÉ°†jCG õ«LƒdƒæµJ  ƒ«f  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  Ö°üæe kÉ°†jCG
»a πª©J »àdG á≤£æªdG »a äÉcô°ûdG iôÑc øe ó©J »àdG »a πª©J »àdG á≤£æªdG »a äÉcô°ûdG iôÑc øe ó©J »àdG
Ö°üæe ≈dƒJ Gô«NCGh ,á«dÉªdG äÉeóîdG É«LƒdƒæµJ ´É£b Ö°üæe ≈dƒJ  Gô«NCGh  ,á«dÉªdG  äÉeóîdG  É«LƒdƒæµJ  ´É£b

äQÉª°S ∫Éà«HÉc ¬«c »H ¿EG ácô°T iód …ò«ØæàdG ôjóªdG äQÉª°S ∫Éà«HÉc ¬«c »H ¿EG ácô°T iód …ò«ØæàdG ôjóªdG
.õ«LƒdƒæµJ.õ«LƒdƒæµJ

,ácô°ûdG IQGOEG ≥jôa QGô≤à°SG ≈∏Y QóÑdG ø««©J ócDƒjh ,ácô°ûdG  IQGOEG ≥jôa  QGô≤à°SG ≈∏Y  QóÑdG  ø««©J  ócDƒjh
äGOÉ«≤dG ºYO ≈∏Y ácô°ûdG ¢UôM ¬JGP âbƒdG »a πãªjh äGOÉ«≤dG ºYO ≈∏Y ácô°ûdG ¢UôM ¬JGP âbƒdG »a πãªjh
ÖYƒà°ùJ »àdG Ö°UÉæª∏d ºgó«∏≤Jh áHÉ°ûdG á«æWƒdG ÖYƒà°ùJ  »àdG  Ö°UÉæª∏d  ºgó«∏≤Jh  áHÉ°ûdG  á«æWƒdG
≈dG ÉªFGO QÉªãà°SÓd »æWƒdG ≈©°ùJ PEG ,º¡JGôÑNh º¡JGQób≈dG ÉªFGO QÉªãà°SÓd »æWƒdG ≈©°ùJ PEG ,º¡JGôÑNh º¡JGQób
»àdG äGAÉØµdG ø««©J ≥jôW øY ájOÉjôdG É¡àfÉµe õjõ©J »àdG  äGAÉØµdG  ø««©J ≥jôW øY ájOÉjôdG  É¡àfÉµe õjõ©J
É¡æµªJ á«æ¡eh á«aGôàMG ôãcCG πªY áÄ«H áÄ«¡J É¡fCÉ°T øe É¡æµªJ á«æ¡eh á«aGôàMG ôãcCG πªY áÄ«H áÄ«¡J É¡fCÉ°T øe

.á∏ªàëe ájOÉ°üàbG äÉjóëJ …CG á¡LGƒe øe É¡∏gDƒJh .á∏ªàëe ájOÉ°üàbG äÉjóëJ …CG á¡LGƒe øe É¡∏gDƒJh
á«dhOh á«ª«∏bEG ∫ƒ°UCG QÉªãà°SÓd »æWƒdG ácô°TôjóJh á«dhOh  á«ª«∏bEG ∫ƒ°UCG  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°TôjóJh
»a »ª«∏bEG Qƒ°†M É¡dh , Q’hO QÉ«∏e »a »ª«∏bEG Qƒ°†M É¡dh , Q’hO QÉ«∏e 6^86^8 øY ójõJ áª«≤H øY ójõJ áª«≤H

.É«côJh ô°üeh øjôëÑdGh äGQÉeE’Gh âjƒµdG.É«côJh ô°üeh øjôëÑdGh äGQÉeE’Gh âjƒµdG

!!äÉeƒ∏©ªdG º¶f õcôe »ØXƒe ™e ∞°†ªdG

!! ´hô°ûª∏d á«°ù«FôdG πNGóªdG óMC’ ¬Yƒf øe ójôa º«ª°üJ

z∂æÑdGz»a äÉeƒ∏©ªdG º¶f õcôe Ω qôµ oj ∞°†ªdG

»àdGh ∂æe ÜGôb á∏ªëH »°VÉªdG ΩÉ©dG ≥∏£fG ∂æÑdG ¿CG »à°ûîdG »àdGh ∂æe ÜGôb á∏ªëH »°VÉªdG ΩÉ©dG ≥∏£fG ∂æÑdG ¿CG »à°ûîdG
áãjóM ¥ô£H ∂æÑdGh ø«æWGƒªdG ø«H π°UGƒàdG ádƒ¡°S ≈dG ±ó¡J áãjóM ¥ô£H ∂æÑdGh ø«æWGƒªdG ø«H π°UGƒàdG ádƒ¡°S ≈dG ±ó¡J

.Iô°ù«eh á∏¡°S á«fhôàµdG.Iô°ù«eh á∏¡°S á«fhôàµdG
≈∏Y ø«æWGƒª∏d ∂æÑdG äÉeóN ô«aƒJ ƒg á∏ªëdG RÉ`̀cQ ¿É`̀c≈∏Y  ø«æWGƒª∏d ∂æÑdG  äÉeóN  ô«aƒJ  ƒg  á∏ªëdG  RÉ`̀cQ  ¿É`̀c
´hôa øe …CG á©LGôe AÉæY ¿hO ô°ùjh ádƒ¡°ùH áYÉ°ùdG QGóe ´hôa  øe  …CG  á©LGôe  AÉæY  ¿hO  ô°ùjh  ádƒ¡°ùH  áYÉ°ùdG  QGóe
OGóYG ≈∏Y â°ùµ©fG »àdGh É¡éFÉàf á∏ªëdG ∂∏J â≤≤Mh ∂æÑdG OGóYG ≈∏Y â°ùµ©fG  »àdGh  É¡éFÉàf  á∏ªëdG ∂∏J  â≤≤Mh ∂æÑdG

.(.(OnlineOnline) á«fhôàµd’G ∂æÑdG äÉeóN øe øjó«Øà°ùªdG) á«fhôàµd’G ∂æÑdG äÉeóN øe øjó«Øà°ùªdG

äÉbÉ£dGh äÉ«fÉµe’Gh Oƒ¡édG πc ôî°S ∂æÑdG ¿CG »à°ûîdG äôcPh äÉbÉ£dGh äÉ«fÉµe’Gh Oƒ¡édG πc ôî°S ∂æÑdG ¿CG »à°ûîdG äôcPh
ábÉ£dG øe ºZôdÉHh ¬FÓªY ΩÉeG äÉHƒ©°üdGh äÉÑ≤©dG π«dòàd ábÉ£dG  øe  ºZôdÉHh  ¬FÓªY ΩÉeG  äÉHƒ©°üdGh  äÉÑ≤©dG π«dòàd
ÉfhQƒc áëFÉL áé«àf ∂æÑdG »a á∏eÉ©dG ájô°ûÑdG OQGƒª∏d IOhóëªdG ÉfhQƒc áëFÉL áé«àf ∂æÑdG »a á∏eÉ©dG ájô°ûÑdG OQGƒª∏d IOhóëªdG
äÉÑ≤©dG »£îJ »a áÑZQh ΩõYh óëJ ¿ÉªàF’G ÜÉÑ°ûd ¿Éc ¿CG ’EG äÉÑ≤©dG »£îJ »a áÑZQh ΩõYh óëJ ¿ÉªàF’G ÜÉÑ°ûd ¿Éc ¿CG ’EG
DƒØµdG ∂æÑdG ÜÉÑ°T ΩÉeCG É≤FÉY ôeC’G ∂dP øµj º∏a ÜÉ©°üdG RhÉéJhDƒØµdG ∂æÑdG ÜÉÑ°T ΩÉeCG É≤FÉY ôeC’G ∂dP øµj º∏a ÜÉ©°üdG RhÉéJh
áeóîH ábƒÑ°ùe ô«Z á«°SÉ«b GOGóYCG ∂æÑdG ≥≤M ó≤a AÉ£©ªdG h áeóîH ábƒÑ°ùe ô«Z á«°SÉ«b GOGóYCG ∂æÑdG ≥≤M ó≤a AÉ£©ªdG h

.á«fhôàµdE’G ∂æÑdG äÉeóN ∫ÓN øe ó©H øY AÓª©dG.á«fhôàµdE’G ∂æÑdG äÉeóN ∫ÓN øe ó©H øY AÓª©dG

!ôjóªdG IQGOE’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ Ö`̀FÉ`̀f Ωô`̀ c ôjóªdG  IQGOE’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀f Ωô`̀ c
º¶f õcôe ∞°†ªdG ∞°†e ìÓ°U ∂æÑ∏d ΩÉ©dG º¶f  õcôe ∞°†ªdG ∞°†e  ìÓ°U ∂æÑ∏d ΩÉ©dG
»a ádhòÑªdG ºgOƒ¡L ≈∏Y ∂æÑdÉH äÉeƒ∏©ªdG »a  ádhòÑªdG  ºgOƒ¡L ≈∏Y ∂æÑdÉH  äÉeƒ∏©ªdG
»àdGh π¡°S ≥«Ñ£àd ≈dhC’G á∏MôªdG ¥Ó£fG ΩÉªJEG »àdGh π¡°S ≥«Ñ£àd ≈dhC’G á∏MôªdG ¥Ó£fG ΩÉªJEG
ΩÓ©à°S’Gh ¢Vô≤dG Ö∏W ™ÑàJ ø«æWGƒª∏d í«àJΩÓ©à°S’Gh  ¢Vô≤dG  Ö∏W ™ÑàJ  ø«æWGƒª∏d  í«àJ

.áeóîdG ádÉM øY.áeóîdG ádÉM øY
ÉgƒdòH »àdG á`̀HhDhó`̀ dG Oƒ¡édG ≈∏Y ºgôµ°Th ÉgƒdòH  »àdG  á`̀ HhDhó`̀ dG  Oƒ¡édG ≈∏Y  ºgôµ°Th
ábÓ£fG »a ∫hC’G ¿ÉªàF’G ∂æH â∏©L »àdGh ábÓ£fG  »a ∫hC’G  ¿ÉªàF’G ∂æH  â∏©L  »àdGh
É«Lƒdƒæµàd …õcôªdG RÉ¡édÉH ¢UÉîdG π¡°S ≥«Ñ£J É«Lƒdƒæµàd …õcôªdG RÉ¡édÉH ¢UÉîdG π¡°S ≥«Ñ£J

.äÉeƒ∏©ªdG.äÉeƒ∏©ªdG

≈∏Y ø«∏eÉ©∏d πjõédG ôµ°ûdÉH ∞°†ªdG Ωó≤Jh≈∏Y  ø«∏eÉ©∏d πjõédG  ôµ°ûdÉH ∞°†ªdG Ωó≤Jh
≥«Ñ£àdG ¥ÓWEÉH √ôîa øY ôÑYh ≥«Ñ£àdG RÉéfEG≥«Ñ£àdG  ¥ÓWEÉH √ôîa  øY  ôÑYh ≥«Ñ£àdG  RÉéfEG
π«Ñ°S »a Oƒ¡édG øe ójõªdG ∫òH ≈∏Y º¡ãMhπ«Ñ°S  »a  Oƒ¡édG  øe  ójõªdG ∫òH ≈∏Y  º¡ãMh
ô°ùjh ádƒ¡°ùH ø«æWGƒª∏d ∂æÑdG äÉeóN ºjó≤J ô°ùjh ádƒ¡°ùH ø«æWGƒª∏d ∂æÑdG  äÉeóN ºjó≤J

.AÉæY ¿hOh.AÉæY ¿hOh
¥Éa ìÉéæH ¥Éa  ìÉéæH" π¡°Sπ¡°S" ¥Ó``̀WEG ¿CG ∞°†ªdG ô`̀ cPh ¥Ó``̀WEG  ¿CG ∞°†ªdG  ô`̀ cPh
áÑcƒµdG Oƒ¡L ’ƒ`̀d ≥≤ëà«d ¿É`̀c Ée äÉ©bƒàdG áÑcƒµdG  Oƒ¡L  ’ƒ`̀d ≥≤ëà«d  ¿É`̀c  Ée  äÉ©bƒàdG
±É°†jh πª©dG »a º¡«fÉØJh ∂æÑdG »a á«HÉÑ°ûdG ±É°†jh  πª©dG »a º¡«fÉØJh ∂æÑdG »a á«HÉÑ°ûdG
»a á«fhôàµdE’G äGRÉéfE’G á°ù∏°S ≈dEG RÉéfE’G ∂dP »a á«fhôàµdE’G äGRÉéfE’G á°ù∏°S ≈dEG RÉéfE’G ∂dP

.∂æÑdG.∂æÑdG

!ácô°ûdG ácô°ûdG " "¢SÉf¢SÉf" ¿Gô`̀«`̀£`̀dG äÉ`̀eó`̀î`̀d ∫Éfƒ«°TÉf ácô°T â`̀©`̀bh ¿Gô`̀«`̀£`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀d ∫Éfƒ«°TÉf  ácô°T  â`̀©`̀bh
ácGô°T á«bÉØJEG ,áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G »a äGQÉ£ªdG äÉeóN »a á°ü°üîàªdG ácGô°T á«bÉØJEG ,áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G »a äGQÉ£ªdG äÉeóN »a á°ü°üîàªdG
á«àjƒµdG äÉMÉ≤∏dG äÓé°S èeód »ªdÉ©dG …OÉ°üàbE’G ióàæªdG ™e á«àjƒµdG  äÉMÉ≤∏dG  äÓé°S  èeód  »ªdÉ©dG  …OÉ°üàbE’G  ióàæªdG  ™e
¿Gó∏ÑdG øe ójó©dG ™e ¿Gó∏ÑdG øe ójó©dG ™e " " KuwaitMosaferKuwaitMosafer.govgov.kwkw" á°üæªH á°üæªH
ìÉ≤d IOÉ¡°T §HQ ¿EG .á«ªdÉ©dGh âjƒµdÉH á∏eÉ©dG ¿Gô«£dG äÉcô°Th ìÉ≤d  IOÉ¡°T  §HQ  ¿EG  .á«ªdÉ©dGh  âjƒµdÉH  á∏eÉ©dG  ¿Gô«£dG  äÉcô°Th
áµÑ°ûH á«àjƒµdG áë°üdG IQGRh πÑb øe IQOÉ°üdG ( áµÑ°ûH  á«àjƒµdG  áë°üdG  IQGRh πÑb  øe  IQOÉ°üdG  (1919-COVIDCOVID)
ôãcCG »dhódG ôØ°ùdG π©é«°S ôãcCG  »dhódG  ôØ°ùdG π©é«°S " "Common Trust NetworkCommon Trust Network"
øµªj »àdGh á≤KƒªdG ÜÉcôdG äÉMÉ≤d äÓé°S ô«aƒJ ∫ÓN øe kÉfÉeCG øµªj  »àdGh  á≤KƒªdG  ÜÉcôdG  äÉMÉ≤d  äÓé°S  ô«aƒJ ∫ÓN  øe kÉfÉeCG

.á∏°üdG äGP á«ª°SôdG äÉ¡édG πÑb øeh É¡æe ≥≤ëàdG.á∏°üdG äGP á«ª°SôdG äÉ¡édG πÑb øeh É¡æe ≥≤ëàdG
ºJ »àdG , ºJ  »àdG  ,"Common Trust NetworkCommon Trust Network" áµÑ°T óYÉ°ùJ áµÑ°T  óYÉ°ùJ
á°ù°SDƒeh »ªdÉ©dG …OÉ°üàbE’G ióàæªdG ø«H ¿hÉ©àdG ∫ÓN øe É¡bÓWEG á°ù°SDƒeh »ªdÉ©dG …OÉ°üàbE’G ióàæªdG ø«H ¿hÉ©àdG ∫ÓN øe É¡bÓWEG
º«©£àdG äÓé°Sh äGôÑàîªdG èFÉàf §HQ »a ,ácôà°ûªdG äÉYhô°ûªdG º«©£àdG äÓé°Sh äGôÑàîªdG èFÉàf §HQ »a ,ácôà°ûªdG äÉYhô°ûªdG
IQÉéàdGh ôØ°ùdG ácôM õjõ©àd ∫OÉÑàªdG π«¨°ûà∏d á∏HÉb á°üæe ∫ÓN øe IQÉéàdGh ôØ°ùdG ácôM õjõ©àd ∫OÉÑàªdG π«¨°ûà∏d á∏HÉb á°üæe ∫ÓN øe

.OhóëdG ôÑY.OhóëdG ôÑY

äÉeóîd ∫Éfƒ«°TÉf ácô°T πÑb øe ôaÉ°ùe âjƒc á°üæe ôjƒ£J ºJ óbh äÉeóîd ∫Éfƒ«°TÉf ácô°T πÑb øe ôaÉ°ùe âjƒc á°üæe ôjƒ£J ºJ óbh
. ."¢SÉf¢SÉf" ¿Gô«£dG ¿Gô«£dG

" "¢SÉf¢SÉf" ¿Gô«£dG äÉeóîd ∫Éfƒ«°TÉf áYƒªéªd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Ébh ¿Gô«£dG äÉeóîd ∫Éfƒ«°TÉf áYƒªéªd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Ébh
∑Éæg ¿CGh ,Iô«NC’G áfhB’G »a ôØ°ùdG ≈∏Y ¥ÉØfE’G ßMƒd …QƒëdG ø°ùM∑Éæg ¿CGh ,Iô«NC’G áfhB’G »a ôØ°ùdG ≈∏Y ¥ÉØfE’G ßMƒd …QƒëdG ø°ùM
AÉëfCG ™«ªL øeh âjƒµdG »a øjôaÉ°ùªdG πÑb øe Ö∏£dG »a IOÉjR AÉëfCG  ™«ªL  øeh  âjƒµdG  »a  øjôaÉ°ùªdG πÑb  øe  Ö∏£dG  »a  IOÉjR
π«¡°ùàd á∏°üdG äGP á«ª°SôdG äÉ¡édG ¿hÉ©àdG ≈∏Y ¢Uôëf Gòd .ºdÉ©dGπ«¡°ùàd á∏°üdG äGP á«ª°SôdG äÉ¡édG ¿hÉ©àdG ≈∏Y ¢Uôëf Gòd .ºdÉ©dG
πãe äÉ°üæe ∫ÓN øe ∂dPh ÜÉcôdG á≤K õjõ©J ∫ÓN øe ôØ°ùdG ácôMπãe äÉ°üæe ∫ÓN øe ∂dPh ÜÉcôdG á≤K õjõ©J ∫ÓN øe ôØ°ùdG ácôM
áWÉ°ùHh kÉfÉeCG ôãcCG á«fhôàµdEG ∫ƒ∏M ≈∏Y õcôf øëfh ,ôaÉ°ùe âjƒc áWÉ°ùHh kÉfÉeCG  ôãcCG  á«fhôàµdEG ∫ƒ∏M ≈∏Y  õcôf  øëfh  ,ôaÉ°ùe  âjƒc

. ."ôØ°ù∏d »ªdÉ©dGh »∏ëªdG »aÉ©àdG »a óYÉ°ùJ ¿CG øµªjôØ°ù∏d »ªdÉ©dGh »∏ëªdG »aÉ©àdG »a óYÉ°ùJ ¿CG øµªj
á°üæe ™e á°üæe ™e " "Common Trust NetworkCommon Trust Network" ácGô°T õjõ©J ºJ óbh ácGô°T õjõ©J ºJ óbh
»ªdÉ©dG ôØ°ùdG AóH IOÉYEG »a âjƒµdG Oƒ¡L ∫ÓN øe ôaÉ°ùe âjƒc »ªdÉ©dG  ôØ°ùdG  AóH  IOÉYEG  »a  âjƒµdG  Oƒ¡L ∫ÓN  øe  ôaÉ°ùe  âjƒc
»ªdÉ©dG …OÉ°üàb’G ióàæªdG πÑb øe kGôNDƒe É¡H ±GôàY’G ºJ »àdGh »ªdÉ©dG  …OÉ°üàb’G  ióàæªdG πÑb  øe kGôNDƒe É¡H  ±GôàY’G  ºJ  »àdGh
á«Ø«c ádÉ≤ªdG í°VƒJh .»fhôàµd’G É¡©bƒe ≈∏Y ô°ûof ∫É≤e ∫ÓN øe á«Ø«c ádÉ≤ªdG  í°VƒJh .»fhôàµd’G  É¡©bƒe ≈∏Y ô°ûof ∫É≤e ∫ÓN øe
äÉeƒµëdG -á∏°üdG äGP ±Gô`̀WC’G ™«ªéd º¡e õØëªc á≤ãdG IOÉ©à°SG äÉeƒµëdG  -á∏°üdG  äGP  ±Gô`̀WC’G  ™«ªéd  º¡e  õØëªc  á≤ãdG  IOÉ©à°SG

.ÜÉcôdGh ¿ƒØXƒªdG ∂dòch ¿Gô«£dG äÉcô°Th äGQÉ£ªdGh.ÜÉcôdGh ¿ƒØXƒªdG ∂dòch ¿Gô«£dG äÉcô°Th äGQÉ£ªdGh
,(( ,((1919-CovidCovid ìÉ≤d IOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ó©Hh ¬fCG ,…QƒëdG ócCGh ìÉ≤d  IOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°üëdG  ó©Hh  ¬fCG  ,…QƒëdG  ócCGh
º¡jódh á«°üî°ûdG º¡JÉfÉ«Ñd á∏eÉc ájô°ùd ¿ÉæÄªW’G øjôaÉ°ùª∏d øµªj º¡jódh á«°üî°ûdG º¡JÉfÉ«Ñd á∏eÉc ájô°ùd ¿ÉæÄªW’G øjôaÉ°ùª∏d øµªj

.áLÉëdG óæY á«°üî°ûdG º¡JÓé°S ácQÉ°ûe QÉ«N.áLÉëdG óæY á«°üî°ûdG º¡JÓé°S ácQÉ°ûe QÉ«N
»ªdÉY πé°S ∫Ó`̀N øe ôaÉ°ùe âjƒc áµÑ°T ø«µªJ ºàj ±ƒ°Sh »ªdÉY πé°S ∫Ó`̀N  øe  ôaÉ°ùe  âjƒc  áµÑ°T  ø«µªJ  ºàj  ±ƒ°Sh
á«°SÉ«≤dG äÉ≤«°ùæàdGh ,º«©£àdG äÉfÉ«H QOÉ°üeh ábƒKƒªdG äGôÑàîª∏d á«°SÉ«≤dG äÉ≤«°ùæàdGh ,º«©£àdG äÉfÉ«H QOÉ°üeh ábƒKƒªdG äGôÑàîª∏d
√òg π©éd á«°SÉ«≤dG äGhOC’Gh ,º«©£àdG äÓé°Sh äGôÑàîªdG èFÉàæd√òg π©éd  á«°SÉ«≤dG  äGhOC’Gh  ,º«©£àdG  äÓé°Sh  äGôÑàîªdG  èFÉàæd

.kÉ«ªbQ ácQÉ°ûª∏d á∏HÉb äÓé°ùdGh èFÉàædG.kÉ«ªbQ ácQÉ°ûª∏d á∏HÉb äÓé°ùdGh èFÉàædG

»æ≤àdG Ωó≤àdG »a ábƒÑ°ùe ô«Z á∏≤f ≥≤M"¿ÉªàF’G":IOÉªM

»ªdÉ©dG …OÉ°üàb’G ióàæªdG ™e ácGô°T ™bƒJ "¢SÉf"

!á«dÉªdG ôjRh »àjƒµdG ¿ÉªàF’G ∂æH IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó≤Y á«dÉªdG ôjRh »àjƒµdG ¿ÉªàF’G ∂æH IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó≤Y
IOÉªM áØ«∏N QÉªãà°S’Gh ájOÉ°üàb’G ¿ƒÄ°û∏d ádhódG ô`̀jRhh IOÉªM  áØ«∏N  QÉªãà°S’Gh  ájOÉ°üàb’G  ¿ƒÄ°û∏d  ádhódG  ô`̀jRhh
≈∏Y ™∏WGh ¿ÉªàF’G ∂æÑd ájò«ØæàdG IQGOE’G ™e ∫hC’G ¬YÉªàLG≈∏Y ™∏WGh  ¿ÉªàF’G ∂æÑd  ájò«ØæàdG  IQGOE’G  ™e ∫hC’G  ¬YÉªàLG
¢VôY πªY ºJh ∂æÑdG É¡eó≤j »àdG ¢Vhô≤dGh äÉeóîdG ™«ªL ¢VôY πªY  ºJh ∂æÑdG  É¡eó≤j  »àdG  ¢Vhô≤dGh  äÉeóîdG  ™«ªL
»a ™bƒàªdG õé©dG ó°ùd áMôà≤ªdG á«∏jƒªàdG πFGóÑdG ∫ƒM »Fôe »a ™bƒàªdG õé©dG ó°ùd áMôà≤ªdG á«∏jƒªàdG πFGóÑdG ∫ƒM »Fôe
¬JQób »a ∂æÑdG ájQGôªà°SG ¿Éª°†dh ócCÉà∏d ∂æÑdG á«fGõ«e ¬JQób  »a ∂æÑdG  ájQGôªà°SG  ¿Éª°†dh  ócCÉà∏d ∂æÑdG  á«fGõ«e
∫ƒ∏ëdG ™°Vh »a kÉeób »°†ªdG »a ôjRƒdG ¢UôM Éªc á«∏jƒªàdG∫ƒ∏ëdG ™°Vh »a k Éeób »°†ªdG »a ôjRƒdG ¢UôM Éªc á«∏jƒªàdG
¬JQób »a ∂æÑdG áeGóà°S’ øµªe âbh ´ô°SCG »a áÑ°SÉæªdG ¬JQób  »a ∂æÑdG  áeGóà°S’  øµªe  âbh  ´ô°SCG  »a  áÑ°SÉæªdG

.á«∏jƒªàdG.á«∏jƒªàdG
¿ÉªàF’G ∂æH á«©ÑJ π≤f Ωƒ°Sôe Qhó°U Ö≤Y IQÉjõdG äAÉLh ¿ÉªàF’G ∂æH  á«©ÑJ π≤f Ωƒ°Sôe  Qhó°U  Ö≤Y  IQÉjõdG  äAÉLh

.á«dÉªdG IQGRh ≈dEG ¿Éµ°SE’G ¿ƒÄ°ûd ádhódG IQGRh øe »àjƒµdG.á«dÉªdG IQGRh ≈dEG ¿Éµ°SE’G ¿ƒÄ°ûd ádhódG IQGRh øe »àjƒµdG
ºjó≤Jh ø«æWGƒª∏d äÉeóîdG π°†aCG ºjó≤J IQhô°V ≈∏Y IOÉªM ócCGh ºjó≤Jh ø«æWGƒª∏d äÉeóîdG π°†aCG ºjó≤J IQhô°V ≈∏Y IOÉªM ócCGh
,ájQÉ≤©dG ¢Vhô≤∏d πjƒªàdG ≈∏Y º¡dƒ°üM »a áeRÓdG äÓ«¡°ùàdG ,ájQÉ≤©dG ¢Vhô≤∏d πjƒªàdG ≈∏Y º¡dƒ°üM »a áeRÓdG äÓ«¡°ùàdG
»a ∂æÑdG ¬≤≤M …òdG Qƒ£àdGh ábƒÑ°ùªdG ô«Z äGRÉéfE’ÉH kGó«°ûe »a ∂æÑdG ¬≤≤M …òdG Qƒ£àdGh ábƒÑ°ùªdG ô«Z äGRÉéfE’ÉH kGó«°ûe

.á«fÉªàF’G äÉeóîdGh á«æ≤àdGh á«fhôàµdE’G äÉeóîdG ∫Éée.á«fÉªàF’G äÉeóîdGh á«æ≤àdGh á«fhôàµdE’G äÉeóîdG ∫Éée
Éª«a ∂æÑ∏d áeOÉ≤dG äÉjóëàdG á¡LGƒe ≈∏Y á«dÉªdG ôjRh ócCGh Éª«a ∂æÑ∏d  áeOÉ≤dG  äÉjóëàdG  á¡LGƒe ≈∏Y  á«dÉªdG  ôjRh  ócCGh
øe ¬æ«µªàd á«∏jƒªàdG ¬JQób »a ∂æÑdG áeGóà°SG »a ≥∏©àj øe  ¬æ«µªàd  á«∏jƒªàdG  ¬JQób  »a ∂æÑdG  áeGóà°SG  »a ≥∏©àj
.á«æµ°ùdG ájÉYôdG äGóMh πjƒªJ »a √QhóH ΩÉ«≤dG »a QGôªà°S’G.á«æµ°ùdG ájÉYôdG äGóMh πjƒªJ »a √QhóH ΩÉ«≤dG »a QGôªà°S’G

…QÉÑM »àjƒµdG ¿ÉªàF’G ∂æH º°SÉH »ª°SôdG ≥WÉædG âMô°Uh …QÉÑM  »àjƒµdG  ¿ÉªàF’G ∂æH  º°SÉH  »ª°SôdG ≥WÉædG  âMô°Uh

!!QóÑdG ó«°TôdG ó¡a

kÉjô°üM ÖjQóJ èeÉfôH ≥∏£J"stc"
ø«HQóàªdGh ÜÓ£dG ø«µªàd

 Oƒ©j"¢VÉjôdG - Rƒ«æaC’G" :™jÉ°ûdG
∞bƒàdG øe Iôàa ó©H »∏«¨°ûàdG QÉ°ùª∏d

!ä’É°üJ’G ácô°T â∏°UGh ä’É°üJ’G  ácô°T  â∏°UGh
á°ü°üîàªdG , á°ü°üîàªdG  ,stcstc á«àjƒµdG á«àjƒµdG
»ªbôdG ∫ƒ`̀ë`̀à`̀dG ø«µªJ »`̀a »ªbôdG ∫ƒ`̀ë`̀à`̀dG  ø«µªJ  »`̀a
IôµàÑªdG äÉeóîdG ºjó≤Jh IôµàÑªdG  äÉeóîdG  ºjó≤Jh
AÓª©∏d á∏eÉµàªdG äÉ°üæªdGh AÓª©∏d  á∏eÉµàªdG  äÉ°üæªdGh
É¡éeÉfôH ,âjƒµdG á`̀ dhO »a É¡éeÉfôH  ,âjƒµdG  á`̀ dhO  »a
ÜÓ£∏d …ô°üëdG »ÑjQóàdG ÜÓ£∏d  …ô°üëdG  »ÑjQóàdG
ø«ëeÉ£dG êôîàdG »ãjóMh ø«ëeÉ£dG  êôîàdG  »ãjóMh
IôÑN π«°üëàH ø«ªà¡ªdGh IôÑN π«°üëàH  ø«ªà¡ªdGh
´É`̀£`̀b »``̀a á`̀ «`̀ ©`̀ bGh á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ´É`̀£`̀b »``̀a á`̀ «`̀ ©`̀ bGh á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y
¬fG ≈`̀dG Iô«°ûe ,ä’É`̀°`̀ü`̀J’G ¬fG ≈`̀dG  Iô«°ûe  ,ä’É`̀°`̀ü`̀J’G
»ÑjQóàdG èeÉfôÑdG º«ª°üJ ºJ »ÑjQóàdG èeÉfôÑdG º«ª°üJ ºJ
Iô«Ñc áaÉ°†e áª«b ≥«≤ëàd Iô«Ñc  áaÉ°†e  áª«b ≥«≤ëàd

á«æ¡ªdG º¡JÉ«M π«µ°ûJ »a ºgóYÉ°ùJ ¿CG øµªj á«æ¡ªdG º¡JÉ«M π«µ°ûJ »a ºgóYÉ°ùJ ¿CG øµªj
.á«∏Ñ≤à°ùªdG.á«∏Ñ≤à°ùªdG

IQhO ΩÉààNG ø`̀Y IQhO ΩÉààNG  ø`̀Y stcstc âæ∏YCG É¡d ¿É«H »`̀ah âæ∏YCG  É¡d  ¿É«H  »`̀ah
…òdGh π°UGƒàªdG É¡éeÉfôH QÉ`̀WEG »a ,á«ÑjQóJ …òdGh π°UGƒàªdG  É¡éeÉfôH  QÉ`̀WEG  »a  ,á«ÑjQóJ
»ãjóMh ÜÓ£dG ∞∏àîe ¿É°†àMG ≈`̀dG ±ó¡j »ãjóMh  ÜÓ£dG ∞∏àîe  ¿É°†àMG ≈`̀dG  ±ó¡j
»∏ª©dG π«°üëàdG »`̀a ø«ÑZGôdG ø`̀e êôîàdG »∏ª©dG π«°üëàdG  »`̀a  ø«ÑZGôdG  ø`̀e  êôîàdG
ä’É°üJ’G ´É£b øY ójõªdG áaô©eh »ª∏©dGh ä’É°üJ’G  ´É£b  øY  ójõªdG  áaô©eh  »ª∏©dGh
±hô¶dG πX »a Éª«°S ’ ,óFGôdG ácô°ûdG QhOh ±hô¶dG πX  »a  Éª«°S  ’  ,óFGôdG  ácô°ûdG  QhOh

.á«dÉëdG.á«dÉëdG
Ωƒ≤J »àdGh á«∏NGódG á«ÑjQóàdG IQhó`̀dG ∫Ó`̀NhΩƒ≤J  »àdGh  á«∏NGódG  á«ÑjQóàdG  IQhó`̀dG ∫Ó`̀Nh
øe Ö∏ oW ,á«∏ëªdG äÉ©eÉédG ™`̀e ¿hÉ©àdÉH øe  Ö∏ oW  ,á«∏ëªdG  äÉ©eÉédG  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH
çGóMC’G »a ácQÉ°ûªdGh ó©H øY πª©dG ø«HQóàªdG çGóMC’G »a ácQÉ°ûªdGh ó©H øY πª©dG ø«HQóàªdG
≥«Ñ£J º¡d ≈æ°ùàj ≈àM áæ«©e äÉÑ°SÉæe »a≥«Ñ£J  º¡d ≈æ°ùàj ≈àM  áæ«©e  äÉÑ°SÉæe  »a
ôjƒ£J ≈`̀dEG áaÉ°VE’ÉH ,∫É©a πµ°ûH √ƒ°SQO Ée ôjƒ£J ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,∫É©a πµ°ûH √ƒ°SQO  Ée

.áHôéàdG ∫GƒW á«°üî°ûdG º¡àaô©e.áHôéàdG ∫GƒW á«°üî°ûdG º¡àaô©e
á©eÉL øe ÜÓW º°†fG ,ΩÉ©dG Gòg IQhO ∫ÓNh á©eÉL  øe ÜÓW º°†fG  ,ΩÉ©dG  Gòg IQhO ∫ÓNh
»a áeÉ©dG äÉbÓ©dG IóMh èeÉfôH ≈dEG âjƒµdG »a  áeÉ©dG  äÉbÓ©dG  IóMh  èeÉfôH ≈dEG  âjƒµdG

º¡æe π`̀c ≈≤∏J å«M . º¡æe π`̀c ≈≤∏J  å«M  .stcstc
ô«jÉ©ªdG øe IOóëe áYƒªée ô«jÉ©ªdG  øe  IOóëe  áYƒªée
»àdG ò«Øæà∏d á∏HÉ≤dG ±GógC’Gh »àdG  ò«Øæà∏d  á∏HÉ≤dG  ±GógC’Gh
á∏MQ ∫Gƒ`̀W É¡≤«≤ëJ ø«©àj á∏MQ ∫Gƒ`̀W  É¡≤«≤ëJ  ø«©àj
äÉÑ∏£àe ≈∏Y kAÉæH ÖjQóàdG äÉÑ∏£àe ≈∏Y kAÉæH  ÖjQóàdG
øe AÉ`̀¡`̀à`̀f’G ó`̀æ`̀Yh .º°ù≤dG øe  AÉ`̀¡`̀à`̀f’G  ó`̀æ`̀Yh  .º°ù≤dG
¿ƒcQÉ°ûªdG π°üM èeÉfôÑdG ¿ƒcQÉ°ûªdG π°üM  èeÉfôÑdG
ÖjQóàdG RÉ«àLG IOÉ¡°T ≈∏Y ÖjQóàdG  RÉ«àLG  IOÉ¡°T ≈∏Y
ájô°ûÑdG OQGƒ`̀ª`̀dG IQGOEG ø`̀e ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀dG  IQGOEG  ø`̀e

.ácô°ûdÉH.ácô°ûdÉH
ìô°T ≈∏Y èeÉfôÑdG πªà°TGh ìô°T ≈∏Y  èeÉfôÑdG πªà°TGh
ácô°ûdG ïjQÉJ ∫ƒM »∏«°üØJ ácô°ûdG  ïjQÉJ ∫ƒM  »∏«°üØJ
ádƒL ∂dòch ,É¡°ù«°SCÉJ òæe ádƒL ∂dòch  ,É¡°ù«°SCÉJ  òæe
, ,stcstc äGQGOEGh ΩÉ°ùbG ∞∏àîe ΩÉ¡ªH á«Øjô©J äGQGOEGh ΩÉ°ùbG ∞∏àîe ΩÉ¡ªH  á«Øjô©J
á«dhDƒ°ùª∏d áeGóà°ùªdG á«é«JGôà°ùdG QÉWEG »a á«dhDƒ°ùª∏d  áeGóà°ùªdG  á«é«JGôà°ùdG  QÉWEG  »a
Iõ«ªàªdG QOGƒµdGh ÜÉÑ°ûdG ø«µªàd á«©ªàéªdG Iõ«ªàªdG  QOGƒµdGh  ÜÉÑ°ûdG  ø«µªàd  á«©ªàéªdG

.ácô°ûdG êQÉNh πNGO øe.ácô°ûdG êQÉNh πNGO øe
ájô°ûÑdG OQGƒªdG ´É£≤d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Ébh ájô°ûÑdG  OQGƒªdG  ´É£≤d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG ∫Ébh
»a kÉ`̀ehO ¢Uôëf OÉ qªëdG óªM óªMCG »a kÉ`̀ehO  ¢Uôëf  OÉ qªëdG  óªM  óªMCG  stcstc »a »a
»ª«∏©àdG ´É£≤dG IófÉ°ùeh º`̀YO ≈∏Y »ª«∏©àdG  ´É£≤dG  IófÉ°ùeh  º`̀YO ≈∏Y stcstc
∞∏àîe »a êQÉîdGh πNGódG »a âjƒµdG áÑ∏Wh∞∏àîe  »a  êQÉîdGh πNGódG  »a  âjƒµdG  áÑ∏Wh
øe º¡d á°UôØdG á`̀MÉ`̀JEG ôÑY äÉ°UÉ°üàN’G øe  º¡d  á°UôØdG  á`̀MÉ`̀JEG  ôÑY  äÉ°UÉ°üàN’G
´É£b ∫ƒ`̀M á«∏ªY áaô©e ≈∏Y ∫ƒ°üëdG π`̀LCG ´É£b ∫ƒ`̀M  á«∏ªY  áaô©e ≈∏Y ∫ƒ°üëdG π`̀LCG
ƒëf kÉ`̀ehO ≈©°ùf Éªc ƒëf kÉ`̀ehO ≈©°ùf  Éªc" :±É`̀°`̀VCGh . :±É`̀°`̀VCGh  ."ä’É°üJ’Gä’É°üJ’G
, ,stcstc »a á∏eÉ©dG ájô°ûÑdG QOGƒµdG äGQÉ¡e õjõ©J »a á∏eÉ©dG ájô°ûÑdG QOGƒµdG äGQÉ¡e õjõ©J
Éæ«ØXƒe »a QÉªãà°S’G IQhô°†H Éæe kÉfÉªjEG ∂dPh Éæ«ØXƒe »a QÉªãà°S’G IQhô°†H Éæe kÉfÉªjEG ∂dPh
º¡d ¿Éë«àJ ¿Éà∏dG áÄ«ÑdGh áaô©ªdÉH ºgójhõJh º¡d  ¿Éë«àJ  ¿Éà∏dG  áÄ«ÑdGh  áaô©ªdÉH  ºgójhõJh
»a ºgÉ°ùj Éªe ,á∏eÉµdG º¡JÉfÉµeEG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG »a ºgÉ°ùj Éªe ,á∏eÉµdG  º¡JÉfÉµeEG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG
»HÉéjG πµ°ûH ¢ùµ©æjh ácô°ûdG ±Gó`̀gCG ìÉéfEG »HÉéjG πµ°ûH  ¢ùµ©æjh  ácô°ûdG  ±Gó`̀gCG  ìÉéfEG

."ΩÉY πµ°ûH ä’É°üJ’G ´É£b ≈∏YΩÉY πµ°ûH ä’É°üJ’G ´É£b ≈∏Y

!¢ù∏ée ¢ù«FQ ™jÉ°ûdG õjõ©dGóÑY óªëe ø∏YCG ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ™jÉ°ûdG  õjõ©dGóÑY  óªëe  ø∏YCG
QGôªà°SG IOÉYEG øY á°†HÉ≤dG ∫ƒª°T ácô°T IQGOEG QGôªà°SG  IOÉYEG  øY á°†HÉ≤dG ∫ƒª°T ácô°T  IQGOEG
∂dPh ,¢VÉjôdG -Rƒ«æaC’G ´hô°ûe »a ∫ÉªYC’G∂dPh  ,¢VÉjôdG  -Rƒ«æaC’G  ´hô°ûe  »a ∫ÉªYC’G
ø«dhDƒ°ùªdG øe ójó©dG ™e »ª°SôdG ´ÉªàL’G ó©H ø«dhDƒ°ùªdG øe ójó©dG ™e »ª°SôdG ´ÉªàL’G ó©H
IQGRh IOÉ«≤H ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªªdG »a IQGRh  IOÉ«≤H  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªªdG  »a
,ídÉØdG ódÉN QÉªãà°S’G ôjRh ájÉYQh QÉªãà°S’G ,ídÉØdG  ódÉN  QÉªãà°S’G  ôjRh  ájÉYQh  QÉªãà°S’G
á°†HÉ≤dG ∫ƒª°T ácô°T IQGOEG ¢ù∏ée á≤aGƒeh á°†HÉ≤dG ∫ƒª°T  ácô°T  IQGOEG  ¢ù∏ée  á≤aGƒeh
»JCÉjh .( »fÉÑªdG ácô°T IQGOEG ¢ù∏ée á≤aGƒeh »JCÉjh  .(  »fÉÑªdG  ácô°T  IQGOEG  ¢ù∏ée  á≤aGƒeh
»°VÉªdG ¢ù£°ùZCG »a ácô°ûdG íjô°üJ ó©H ¿ÓYE’G »°VÉªdG ¢ù£°ùZCG »a ácô°ûdG íjô°üJ ó©H ¿ÓYE’G
»a ´hô°ûªdG á°SGQO IOÉYEGh âbƒªdG ±É≤jE’G øY »a ´hô°ûªdG á°SGQO IOÉYEGh âbƒªdG ±É≤jE’G øY

.ÉfhQƒc áeRCG πX .ÉfhQƒc áeRCG πX
…ò`̀ dGh ¢`̀VÉ`̀jô`̀dG - Rƒ`̀«`̀æ`̀aC’G ¿CG ™jÉ°ûdG ó``̀cGh …ò`̀ dGh  ¢`̀VÉ`̀jô`̀dG  -  Rƒ`̀«`̀æ`̀aC’G  ¿CG  ™jÉ°ûdG  ó``̀cGh
™bƒªH ™àªàj ,…Oƒ©°S QÉ«∏e ™bƒªH  ™àªàj  ,…Oƒ©°S  QÉ«∏e 1313 ¬àª«b ¥ƒØJ ¬àª«b  ¥ƒØJ

≥jôW ™WÉ≤J ≈∏Y π£j å«M ,õ«ªàe »é«JGôà°S≥jôW ™WÉ≤J ≈∏Y π£j å«M ,õ«ªàe »é«JGôà°S
≈∏Y óàªjh ,ó¡a ∂∏ªdG ≥jôWh ¿Éª∏°S ∂∏ªdG≈∏Y  óàªjh  ,ó¡a ∂∏ªdG ≥jôWh  ¿Éª∏°S ∂∏ªdG
ájô«LCÉJ áMÉ°ùeh ™Hôe ôàe ájô«LCÉJ  áMÉ°ùeh  ™Hôe  ôàe 390^000390^000 áMÉ°ùe áMÉ°ùe

.™Hôe ôàe.™Hôe ôàe 400^000400^000 ≠∏ÑJ≠∏ÑJ
-Rƒ«æaC’G íÑ°üj ¿CG ™bƒàªdG ø`̀e ¬`̀ fEG ,∫É``̀bh -Rƒ«æaC’G  íÑ°üj  ¿CG  ™bƒàªdG  ø`̀e  ¬`̀ fEG  ,∫É``̀bh
ájQÉéàdGh ájQÉªãà°S’G äÉeÓ©dG RôHCG óMCG ¢VÉjôdG ájQÉéàdGh ájQÉªãà°S’G äÉeÓ©dG RôHCG óMCG ¢VÉjôdG
kÉ≤≤°T ,¥OÉæa º°†«°S å«M ,§°ShC’G ¥ô°ûdG »akÉ≤≤°T  ,¥OÉæa  º°†«°S  å«M  ,§°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a
äGQÉ«°S ∞bGƒeh ÖJÉµe ,á«ë°U ≥aGôe ,á«æµ°S äGQÉ«°S ∞bGƒeh ÖJÉµe ,á«ë°U ≥aGôe ,á«æµ°S
á¡LƒdG ¬∏©é«°S Éªe ,áÑcôe á¡LƒdG ¬∏©é«°S Éªe ,áÑcôe 15^00015^000 ƒëf ™°ùàJ ƒëf ™°ùàJ
,ájOƒ©°ùdG »a áeÉbE’Gh ¬«aôàdGh ¥ƒ°ùà∏d ≈∏ãªdG ,ájOƒ©°ùdG »a áeÉbE’Gh ¬«aôàdGh ¥ƒ°ùà∏d ≈∏ãªdG
äÉeóîdG »YÉ£b õjõ©J »`̀a ºgÉ°ù«°S Éªeh äÉeóîdG  »YÉ£b  õjõ©J  »`̀a  ºgÉ°ù«°S  Éªeh
á°Uôa ∞`̀dCG á°Uôa ∞`̀dCG  20^00020^000 øe ôãcCG ≥∏Nh áFõéàdGh øe  ôãcCG ≥∏Nh  áFõéàdGh

.ø«jOƒ©°ùdG ÉæFÉæHC’ á«Ø«Xh.ø«jOƒ©°ùdG ÉæFÉæHC’ á«Ø«Xh

!! ¿ÉªàF’G ∂æÑd ájò«ØæàdG IQGOE’G ™e ¬YÉªàLG ∫ÓN IOÉªM áØ«∏N

!!OÉªëdG óªMCG

 äÉeóîdÉH ± qô© oj"∂à«H"
ºª¡dG …hP ≈dEG áeó≤ªdG

≈°Vôe ∑QÉ°ûj"…QÉéàdG"
¿É°†eQ áMôa Éæ«°S øHG 

πØM º s¶f »æWƒdG ∂æÑdG
 ¬«ØXƒªd …ƒæ°ùdG"¢ûjô≤dG"

 õcôe ºYój"óëàªdG »∏gC’G"
äÉLÉ«àM’G …hòd 21

!â`̀«`̀H §``̀ q∏``̀ °``̀ ù``̀ j â`̀«`̀H §``̀ q∏``̀ °``̀ ù``̀ j
»àjƒµdG π`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dG »àjƒµdG π`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dG
≈∏Y Aƒ°†dG≈∏Y Aƒ°†dG " "∂à«H∂à«H"
øe AÓ`̀ª`̀©`̀dG ¥ƒ`̀≤`̀M øe AÓ`̀ª`̀©`̀dG ¥ƒ`̀≤`̀M
äÉ`̀LÉ`̀ «`̀ à`̀M’G …hP äÉ`̀LÉ`̀ «`̀ à`̀M’G  …hP
™`̀ e ,á````°````UÉ````î````dG ™`̀ e ,á````°````UÉ````î````dG
äÉeóîdÉH ∞jô©àdG äÉeóîdÉH ∞jô©àdG
∑ƒæÑdG ÉgôaƒJ »àdG∑ƒæÑdG  ÉgôaƒJ  »àdG
√Oƒ¡L øª°V , º¡d√Oƒ¡L  øª°V  ,  º¡d
á`̀∏`̀ª`̀M º`````̀YO »````̀a á`̀∏`̀ª`̀M º`````̀YO »````̀a
á«aô°üªdG á«YƒàdG á«aô°üªdG  á«YƒàdG
" "ájGQO ≈∏Y øµædájGQO ≈∏Y  øµæd"

.±QÉ°üªdG OÉëJGh …õcôªdG âjƒµdG ∂æH É¡≤∏WG »àdG.±QÉ°üªdG  OÉëJGh  …õcôªdG  âjƒµdG ∂æH  É¡≤∏WG  »àdG
√ò¡d ∑ƒæÑdG í«àJ ,…õcôªdG ∂æÑdG äÉª«∏©J Ö°ùMh√ò¡d ∑ƒæÑdG  í«àJ  ,…õcôªdG ∂æÑdG  äÉª«∏©J  Ö°ùMh
äÉéàæªdG øe IOÉØà°S’G á«fÉµeG AÓª©dG øe áëjô°ûdG äÉéàæªdG  øe  IOÉØà°S’G  á«fÉµeG  AÓª©dG  øe  áëjô°ûdG
á∏«ØµdG πFÉ°SƒdG áaÉc ô«aƒJ ™e ,á«aô°üªdG äÉeóîdGh á∏«ØµdG πFÉ°SƒdG  áaÉc  ô«aƒJ  ™e  ,á«aô°üªdG  äÉeóîdGh
…CG º¡∏ªëJ ¿hO á«aô°üªdG äÉeóîdG ≈∏Y º¡dƒ°üëH …CG  º¡∏ªëJ  ¿hO  á«aô°üªdG  äÉeóîdG ≈∏Y  º¡dƒ°üëH
´ôa ¢ü«°üîJ ∂dP πª°ûjh ,á«aÉ°VEG ∞«dÉµJ hCG Ωƒ°SQ ´ôa ¢ü«°üîJ ∂dP πª°ûjh ,á«aÉ°VEG ∞«dÉµJ hCG Ωƒ°SQ
áªFÓe äGQÉ«°S ∞bGƒe ™e ,á¶aÉëe πc »a º¡d ¢UÉN áªFÓe äGQÉ«°S ∞bGƒe ™e ,á¶aÉëe πc »a º¡d ¢UÉN
AÓª©∏d áeRÓdG πFÉ°SƒdG øe ∂dP ô«Zh ácôëàe óYÉ≤eh AÓª©∏d áeRÓdG πFÉ°SƒdG øe ∂dP ô«Zh ácôëàe óYÉ≤eh

.á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP øe .á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP øe
»a á«aô°üªdG ´hôØ∏d ájò«ØæàdG IôjóªdG äQÉ`̀°`̀TCGh »a  á«aô°üªdG  ´hôØ∏d  ájò«ØæàdG  IôjóªdG  äQÉ`̀°`̀TCGh
Ωó≤jΩó≤j " "∂à«H∂à«H" ¿G ≈``dG ,»`̀∏`̀eÉ`̀¡`̀dG á`̀æ`̀«`̀eCG - ¿G ≈``dG  ,»`̀∏`̀eÉ`̀¡`̀dG  á`̀æ`̀«`̀eCG  -"∂à«H∂à«H"
,πãeC’G πµ°ûdÉH á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hò`̀d ¬JÉeóN ,πãeC’G πµ°ûdÉH  á°UÉîdG  äÉLÉ«àM’G  …hò`̀d  ¬JÉeóN
,AÓª©dG íFGô°T πc áeóN »a ¬à«é«JGôà°S ºYój ÉªH ,AÓª©dG  íFGô°T πc  áeóN  »a  ¬à«é«JGôà°S  ºYój  ÉªH
…hP øe AÓª©dÉH ΩÉªàg’G ≈∏Y ô«ÑµdG ¢UôëdG IócDƒe …hP  øe AÓª©dÉH ΩÉªàg’G ≈∏Y ô«ÑµdG  ¢UôëdG  IócDƒe

.á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G.á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G

!…QÉéàdG ∂æÑdG »a »°ù°SDƒªdG π°UGƒàdG ´É£b º¶f …QÉéàdG ∂æÑdG  »a  »°ù°SDƒªdG π°UGƒàdG  ´É£b  º¶f
-Éæ«°S øHG ≈Ø°ûà°ùe A’õf ≈°VôªdG ≈dEG IQÉ`̀jR »àjƒµdG-Éæ«°S  øHG ≈Ø°ûà°ùe  A’õf ≈°VôªdG ≈dEG  IQÉ`̀jR  »àjƒµdG
ô¡°T ∫ƒ∏M áÑ°SÉæªH º¡©e ∫ÉØàMÓd ÜÉ°üYC’G áMGôL º°ùb ô¡°T ∫ƒ∏M áÑ°SÉæªH º¡©e ∫ÉØàMÓd ÜÉ°üYC’G áMGôL º°ùb
∂æÑdG ΩÉªàgG QÉWEG »a IQÉjõdG √òg »JCÉJh ,∑QÉÑªdG ¿É°†eQ∂æÑdG ΩÉªàgG QÉWEG »a IQÉjõdG √òg »JCÉJh  ,∑QÉÑªdG ¿É°†eQ
á«YÉªàL’G äÉWÉ°ûædG »a Iôªà°ùªdG ¬àcQÉ°ûeh ºFGódG á«YÉªàL’G  äÉWÉ°ûædG  »a  Iôªà°ùªdG  ¬àcQÉ°ûeh  ºFGódG
íFGô°T ™e ºMÓàdGh ∞JÉµàdG ìhQ øY kGô«Ñ©Jh ,á«fÉ°ùfE’Gh íFGô°T ™e ºMÓàdGh ∞JÉµàdG ìhQ øY kGô«Ñ©Jh ,á«fÉ°ùfE’Gh

.äÉÑ°SÉæªdG ∞∏àîe »a áaÉc ™ªàéªdG.äÉÑ°SÉæªdG ∞∏àîe »a áaÉc ™ªàéªdG
!»a »°ù°SDƒªdG π°UGƒàdG ´É£b ΩÉ©dG ôjóªdG ÖFÉf âdÉbh »a »°ù°SDƒªdG π°UGƒàdG ´É£b ΩÉ©dG ôjóªdG ÖFÉf âdÉbh

á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG ºZôH á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  ºZôH" ´QƒdG »fÉeCG …QÉéàdG ∂æÑdG ´QƒdG  »fÉeCG  …QÉéàdG ∂æÑdG
¢Uôëf ÉfhQƒc áëFÉL É¡à°Vôa »àdGh ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG ¢Uôëf  ÉfhQƒc  áëFÉL  É¡à°Vôa  »àdGh  ºdÉ©dG  É¡H  ôªj  »àdG
äÉWÉ°ûædG »a Iôªà°ùªdG ácQÉ°ûªdG ≈∏Y …QÉéàdG »a äÉWÉ°ûædG  »a  Iôªà°ùªdG  ácQÉ°ûªdG ≈∏Y  …QÉéàdG  »a
áaÉc ™ªàéªdG OGô`̀aCG ΩóîJ »àdG á«fÉ°ùfE’Gh á«YÉªàL’G áaÉc  ™ªàéªdG  OGô`̀aCG ΩóîJ  »àdG  á«fÉ°ùfE’Gh  á«YÉªàL’G
∂dòch á«ë°üdG äÉWGôà°T’Gh äGAGôLE’G áaÉµH ΩGõàd’G ™e∂dòch á«ë°üdG äÉWGôà°T’Gh äGAGôLE’G áaÉµH ΩGõàd’G ™e
áë°U ≈∏Y ÉXÉØM Éæ«°S øHG ≈Ø°ûà°ùe IQGOEG äÉª«∏©J áë°U ≈∏Y  ÉXÉØM  Éæ«°S  øHG ≈Ø°ûà°ùe  IQGOEG  äÉª«∏©J

.∂æÑdG ≥jôah ≈°VôªdG .∂æÑdG ≥jôah ≈°VôªdG
≈dEG Qhô°ùdGh áé¡ÑdG ∫É`̀NOEG IQÉjõdG ±óg ¿CG â©HÉJh≈dEG  Qhô°ùdGh  áé¡ÑdG ∫É`̀NOEG  IQÉjõdG  ±óg  ¿CG  â©HÉJh
áª°ùÑdG º°SQh ¿É°†eQ ô¡°T Ωhób ™e ≈°VôªdG ¢SƒØf áª°ùÑdG  º°SQh  ¿É°†eQ  ô¡°T Ωhób  ™e ≈°VôªdG  ¢SƒØf

.º¡°SƒØf »a áªjõ©dG åHh º¡gƒLh ≈∏Y.º¡°SƒØf »a áªjõ©dG åHh º¡gƒLh ≈∏Y

!áëFÉL É¡à°Vôa »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG øe ºZôdÉH áëFÉL  É¡à°Vôa  »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  øe  ºZôdÉH
πØëH »æWƒdG âjƒµdG ∂æH á∏FÉY â∏ØàMG ,πØëH  »æWƒdG  âjƒµdG ∂æH  á∏FÉY  â∏ØàMG  ,1919 - ó«aƒc -  ó«aƒc
∂æÑ∏d ájò«ØæàdG IQGOE’G ¢UôëJ …òdG …ƒæ°ùdG∂æÑ∏d  ájò«ØæàdG  IQGOE’G  ¢UôëJ  …òdG  …ƒæ°ùdG " "¢ûjôb¢ûjôb"

.kÉjƒæ°S ø«ØXƒª∏d ¬àeÉbEG ≈∏Y.kÉjƒæ°S ø«ØXƒª∏d ¬àeÉbEG ≈∏Y
áYƒªéªd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »ëdG åÑdG »a ∑QÉ°T óbh áYƒªéªd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  »ëdG  åÑdG  »a ∑QÉ°T  óbh
¢ù«FôdG ÖFÉfh ,ô≤°üdG º°SÉL ΩÉ°üY »æWƒdG âjƒµdG ∂æH ¢ù«FôdG ÖFÉfh ,ô≤°üdG º°SÉL ΩÉ°üY »æWƒdG âjƒµdG ∂æH
,ôëÑdG áî«°T »æWƒdG âjƒµdG ∂æH áYƒªéªd …ò«ØæàdG ,ôëÑdG  áî«°T  »æWƒdG  âjƒµdG ∂æH  áYƒªéªd  …ò«ØæàdG
ìÓ°U âjƒµdG - »æWƒdG âjƒµdG ∂æÑd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh ìÓ°U âjƒµdG - »æWƒdG âjƒµdG ∂æÑd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh
- »æWƒdG âjƒµdG ∂æÑd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉfh ,è«∏ØdG - »æWƒdG âjƒµdG ∂æÑd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉfh ,è«∏ØdG
øe ø«dhDƒ°ùeh äGOÉ«b ÖfÉL ≈dEG ¥hRôªdG ¿Éª«∏°S âjƒµdG øe ø«dhDƒ°ùeh äGOÉ«b ÖfÉL ≈dEG ¥hRôªdG ¿Éª«∏°S âjƒµdG
Oƒ¡L ôjó≤J ≈∏Y º¡JÉª∏c »a GƒHôYCG å«M äGQGOE’G ∞∏àîe Oƒ¡L ôjó≤J ≈∏Y º¡JÉª∏c »a GƒHôYCG å«M äGQGOE’G ∞∏àîe

.áëFÉédG πX »a ø«ØXƒªdG.áëFÉédG πX »a ø«ØXƒªdG

!2121 õcôe áYƒªéªd ´ôÑàdÉH óëàªdG »∏gC’G ∂``æÑdG QOÉH õcôe áYƒªéªd ´ôÑàdÉH óëàªdG »∏gC’G ∂``æÑdG QOÉH
Üƒ°SÉM Iõ¡LCG AGô°ûd á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP äÉeóîd Üƒ°SÉM  Iõ¡LCG  AGô°ûd  á°UÉîdG  äÉLÉ«àM’G  …hP  äÉeóîd
á°SÉ«°S ºYO ±ó¡H ,IOƒédG á«dÉY äÉØ°UGƒe äGP ∫É≤f á°SÉ«°S  ºYO  ±ó¡H  ,IOƒédG  á«dÉY  äÉØ°UGƒe  äGP ∫É≤f
±hô¶dG √òg πX »a ó©oH øY º«∏©àdG ≈∏Y OÉªàYÓd õcôªdG ±hô¶dG √òg πX »a ó©oH øY º«∏©àdG ≈∏Y OÉªàYÓd õcôªdG
ôjóe âdÉbh .ÉfhQƒc áëFÉL É¡à°Vôa »àdG á«FÉæãà°S’G ôjóe  âdÉbh  .ÉfhQƒc  áëFÉL  É¡à°Vôa  »àdG  á«FÉæãà°S’G
á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùªdG ≥jôa ¢ù«FQh AÓª©dG ájÉªM ΩÉY á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùªdG ≥jôa  ¢ù«FQh  AÓª©dG  ájÉªM ΩÉY
´ôÑàdG ≈∏Y ∂æÑdG ¢UôM »JCÉj »à°TO ôë°S óëàªdG »a ´ôÑàdG ≈∏Y ∂æÑdG  ¢UôM  »JCÉj  »à°TO  ôë°S  óëàªdG  »a
QÉWEG »a åjóM ∫É≤f Üƒ°SÉM Iõ¡LCÉH QÉWEG  »a  åjóM ∫É≤f  Üƒ°SÉM  Iõ¡LCÉH 2121 õcôe áYƒªéªd õcôe áYƒªéªd
å«M ,á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùª∏d ºYGódG ∂æÑ∏d ï°SGôdG è¡ædG å«M ,á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùª∏d ºYGódG ∂æÑ∏d ï°SGôdG è¡ædG
áægGôdG ±hô¶∏d Gôjó≤J õcôªdG AGóæd ∂æÑdG ÜÉéà°SG áægGôdG  ±hô¶∏d  Gôjó≤J  õcôªdG  AGóæd ∂æÑdG  ÜÉéà°SG
,GkójóL Ék©bGh â°Vôa »àdGh , ,GkójóL Ék©bGh â°Vôa »àdGh ,"ÉfhQƒcÉfhQƒc" AÉHh »°ûØàd áÑcGƒªdG AÉHh »°ûØàd áÑcGƒªdG

.ó©oH øY º«∏©àdG ≈∏Y OÉªàY’G IOÉjR ,¬ëeÓe ºgCG øe.ó©oH øY º«∏©àdG ≈∏Y OÉªàY’G IOÉjR ,¬ëeÓe ºgCG øe

!!»∏eÉ¡dG áæ«eG

!!»°ù°SDƒªdG π°UGƒàdG ´É£b ≥jôa ™e ´QƒdG »fÉeCG

!!¢ûjô≤dG ∫ÓN áeÉ©dG äÉbÓ©dG ≥jôa

 á«àjƒµdG äÉMÉ≤∏dG äÓé°S èeód
"ôaÉ°ùe âjƒc"á°üæªH

E-Paper: http://al-seyassah.com/archives/
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Asian shares dip on vaccine, virus worries
Crude oil prices rebound, dollar weakens vs yen

BANGKOK, April 12, 
(AP): Asian shares were 
lower on Monday, as in-
vestors grew wary over the 
recent surge in coronavirus 
cases in many places while 
vaccination efforts are 
making scant headway. 

Shares fell in Tokyo, Shanghai, 
Hong Kong and Sydney. 

The declines followed a strong 
end last week on Wall Street, where 
gains in technology and health 
cares stocks pushed the S&P 500 
and Dow Jones Industrial Average 
to fresh record highs. 

A moderation in bond yields has 
helped restore confi dence that the
Federal Reserve will move soon to 
raise interest rates to keep infl ation
in check as the economy recovers 
from the shocks of the pandemic. 

But in Asia a resurgence of infec-
tions is undermining confi dence in
that trajectory. 

China’s top disease control of-
fi cial said during the weekend that
the effectiveness of Chinese coro-
navirus vaccines was low and the 
government is considering mixing 
them to get a boost. It was a rare 
admission and comes as the country 
continues to battle outbreaks of the 
virus that fi rst was reported in the
central Chinese city of Wuhan. 

Japan is struggling to get infec-
tions under control as it prepares 
to host the 2020 Tokyo Olympics. 
Thai health offi cials are warning the
daily rate of new infections could 
top 28,000 if urgent measures are 
not taken to counter the country’s 
worst outbreak so far. 

“The vaccine rollout remains 
slow in Asia, but what is more con-
cerning is a renewed divergence in 
virus caseloads, with second waves 
taking hold in India, the Philippines 
and now Thailand,” Stephen Innes 
of Axi said in a report. That “con-
tinues to sully the global travel out-
look,” he said. 

In early trading Monday, the 
Nikkei 225 in Tokyo lost 0.8% to 
29,538.73 and South Korea’s Kospi 
edged 0.1% higher to 3,135.59. In 
Hong Kong, the Hang Seng index 
dropped 1% to 28,411.50. Austral-
ia’s S&P/ASX 200 gave up 0.3% to 
6,974.00 and the Shanghai Compos-
ite index sank 1.1% to 3,407.34.

India’s Sensex dropped 3.5% to 
47,884.90. The country’s corona-

virus outbreaks have come roaring 
back, outpacing progress in inocu-
lating its 1.4 billion people. 

Shares in South Korea’s SK In-
novation Co jumped 12% after it 
reached a settlement in a trade dis-
pute with rival LG Energy Solution. 
The companies pledged to work 
together to strengthen the EV bat-
tery supply chain in the US, mov-
ing ahead with plans to manufacture 
batteries in Georgia in what Presi-
dent Joe Biden called “a win for 
American workers and the Ameri-
can auto industry.” 

Chinese e-commerce giant Ali-
baba’s shares were 7.7% higher 
after the company said it was fi ned
$2.8 billion for anti-competitive be-

havior. The penalty was lower than 
feared, coming as the ruling Com-
munist Party tightens control over 
fast-growing technology industries. 

Britain’s FTSE 100 lost 0.6% to 
6,872.56. Germany’s DAX edged 
0.1% lower to 15,220.38 and the 
CAC 40 in Paris gave up 0.3% to 
6,153.79. The future contracts for 
the S&P 500 and Dow industrials 
were 0.3% lower. 

In other trading, US benchmark 
crude oil rebounded, gaining 10 
cents to $59.42 per barrel in elec-
tronic trading on the New York 
Mercantile Exchange. It lost 28 
cents to $59.32 per barrel on Fri-
day. Brent crude, the international 
standard, added 24 cents to $63.19 

per barrel.
The US dollar bought 109.46 

Japanese yen, down from 109.71 
yen on Friday. The euro slipped to 
$1.1885 from $1.1899. 

Small company stocks, which 
have outgained the broader market 
this year, lagged behind on Friday. 
The Russell 2000 index of smaller 
companies inched up less than 
0.1%, to 2,243.47.

The yield on the 10-year US 
Treasury note, which infl uences in-
terest rates on mortgages and other 
loans, was steady at 1.65%. It ended 
Friday at 1.66% and had been as 
high as 1.75% last Monday.

Investors are showing cautious 
optimism about the economic re-

covery, especially in the US, where 
vaccine distribution as been ramp-
ing up and President Joe Biden has 
advanced the deadline for states to 
make doses available to all adults to 
April 19.

Investors are turning their atten-
tion to quarterly results as earnings 
season gets underway. The major 
banks are among the fi rst to report
their results, including JPMorgan, 
Wells Fargo and Bank of America. 
Analysts polled by FactSet have 
hiked their profi t forecasts during
the quarter. They expect growth of 
just over 24%, compared with the 
view back in September that com-
panies in the S&P 500 would see 
13% growth.

People walk past a bank’s electronic board showing the Hong Kong share index at Hong Kong Stock Exchange in Hong Kong, Monday, April 12, 2021. 
Asian shares were lower on Monday, as investors grew wary over the recent surge in coronavirus cases in many places while vaccinations are making 

scant headway. (AP)

Feds charge 3
more in ‘fraud’
SACRAMENTO, Calif, April 12, 
(AP): Federal prosecutors said that 
they have charged three Southern 
California women with using prison 
inmates’ names to bilk a state agency 
out of a combined nearly $1.25 million 
in coronavirus-related unemployment 
benefi ts, the latest allegations in an on-
going scandal that has cost hundreds of 
millions of dollars.

The three are among a dozen 
charged just in the greater Los An-
geles area and among 150 charged 
federally nationwide with exploiting 
federal benefits that were supposed to 
aid those who lost their jobs during the 
pandemic. 

Much of that fraud has been in Cali-
fornia, where state auditors in January 
said the troubled Employment Devel-
opment Department approved at least 
$810 million in the names of roughly 
45,000 inmates, some of them on death 
row. Inmates are not eligible for the 
benefits.

Each of the Southern California 
women separately faces charges of 
fraud in connection with emergency 
benefi ts and wire fraud. The fi rst car-
ries a maximum sentence of 30 years 
in federal prison, the second up to 20 
years.

Sequoia Edwards, 35, of Moreno 
Valley, was arrested Friday on allega-
tions that she fi led at least 27 bogus
unemployment claims last summer,
at least six including information on
prison inmates that she received from
an incarcerated cousin. An FBI raid
in February recovered debit cards and
$45,000 in cash from her home, part
of at least $455,000 she received in
benefi ts, prosecutors said.

Her attorney, Mark Daniel Melnick, 
did not respond to telephone and email 
requests for comment.

Mireya Ramos, 42, of Colton, was 
arrested Thursday on charges that she 
was issued at least $353,532 in unem-
ployment benefi ts on at least 37 fraud-
ulent claims. Most were in the name of 
inmates and most said they were bar-
bers who were out of work because of 
the pandemic, prosecutors said. They 
said she obtained the inmates’ identi-
fying information from her boyfriend, 
who is serving a life sentence in Cali-
patria State Prison.

On Wednesday, authorities arrested 
Paris Thomas, 33, of San Bernardino, 
on allegations she obtained more than 
$440,000 by filing about 49 bogus 
claims, at least 15 in the names of state 
and federal prisons and county jails. 
An FBI search of her house in Febru-
ary found debit cards and a notebook 
with application information for more 
than 40 people, prosecutors said.

Huawei, HSBC agree on document deal for extradition case

Chinese telecommunications 
equipment firm Huawei said 
Monday that it has reached 
an agreement with HSBC in 
Hong Kong to obtain docu-
ments that its chief financial 
offi ce Meng Wanzhou hopes
will help prevent her extradi-
tion to the U.S. 

Meng, who was detained in 
Canada in 2018 at the behest 
of U.S. authorities, has been 
fi ghting a legal battle over

the last two years as the U.S. 
seeks to extradite her over al-
legations of bank fraud and 
violations of sanctions against 
Iran.

The U.S. accuses Huawei 
of using a Hong Kong shell 
company called Skycom to 
sell equipment to Iran in viola-
tion of U.S. sanctions. It says 
Meng committed fraud by 
misleading HSBC about the 
company’s business dealings 

in Iran.
An earlier request by Meng’s 

legal team for documents from 
HSBC was rejected by a court 
in Britain.

In a court hearing Monday, 
Hong Kong High Court judge 
Linda Chan approved the 
document-sharing agreement 
between Huawei and HSBC.

“An agreement has been 
reached with HSBC in rela-
tion to the Hong Kong legal 

proceedings for document 
production and an order has 
been approved by the court,” 
Huawei said in a statement on 
Monday.

It is not clear which docu-
ments Huawei has obtained
or what the scope of the
agreement covers. Meng’s 
team have sought internal
compliance documents per-
taining to Huawei and Sky-
com. (AP)

In this fi le photo, Chief
Financial Officer of 
Huawei, Meng Wanzhou, 
returns to British Colum-
bia Supreme Court after a 
break from her extradition 
hearing, in Vancouver, 
British Columbia. Chinese 
telecommunications 
equipment fi rm Huawei
said that it has reached 
an agreement with HSBC 
in Hong Kong to obtain 
documents that its chief 
fi nancial offi ce hopes will
help prevent her extradi-
tion to the US. (AP)
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Asian shares dip on vaccine, virus worries
Crude oil prices rebound, dollar weakens vs yen

BANGKOK, April 12, 
(AP): Asian shares were 
lower on Monday, as in-
vestors grew wary over the 
recent surge in coronavirus 
cases in many places while 
vaccination efforts are 
making scant headway. 

Shares fell in Tokyo, Shanghai, 
Hong Kong and Sydney. 

The declines followed a strong 
end last week on Wall Street, where 
gains in technology and health 
cares stocks pushed the S&P 500 
and Dow Jones Industrial Average 
to fresh record highs. 

A moderation in bond yields has 
helped restore confi dence that the
Federal Reserve will move soon to 
raise interest rates to keep infl ation
in check as the economy recovers 
from the shocks of the pandemic. 

But in Asia a resurgence of infec-
tions is undermining confi dence in
that trajectory. 

China’s top disease control of-
fi cial said during the weekend that
the effectiveness of Chinese coro-
navirus vaccines was low and the 
government is considering mixing 
them to get a boost. It was a rare 
admission and comes as the country 
continues to battle outbreaks of the 
virus that fi rst was reported in the
central Chinese city of Wuhan. 

Japan is struggling to get infec-
tions under control as it prepares 
to host the 2020 Tokyo Olympics. 
Thai health offi cials are warning the
daily rate of new infections could 
top 28,000 if urgent measures are 
not taken to counter the country’s 
worst outbreak so far. 

“The vaccine rollout remains 
slow in Asia, but what is more con-
cerning is a renewed divergence in 
virus caseloads, with second waves 
taking hold in India, the Philippines 
and now Thailand,” Stephen Innes 
of Axi said in a report. That “con-
tinues to sully the global travel out-
look,” he said. 

In early trading Monday, the 
Nikkei 225 in Tokyo lost 0.8% to 
29,538.73 and South Korea’s Kospi 
edged 0.1% higher to 3,135.59. In 
Hong Kong, the Hang Seng index 
dropped 1% to 28,411.50. Austral-
ia’s S&P/ASX 200 gave up 0.3% to 
6,974.00 and the Shanghai Compos-
ite index sank 1.1% to 3,407.34.

India’s Sensex dropped 3.5% to 
47,884.90. The country’s corona-

virus outbreaks have come roaring 
back, outpacing progress in inocu-
lating its 1.4 billion people. 

Shares in South Korea’s SK In-
novation Co jumped 12% after it 
reached a settlement in a trade dis-
pute with rival LG Energy Solution. 
The companies pledged to work 
together to strengthen the EV bat-
tery supply chain in the US, mov-
ing ahead with plans to manufacture 
batteries in Georgia in what Presi-
dent Joe Biden called “a win for 
American workers and the Ameri-
can auto industry.” 

Chinese e-commerce giant Ali-
baba’s shares were 7.7% higher 
after the company said it was fi ned
$2.8 billion for anti-competitive be-

havior. The penalty was lower than 
feared, coming as the ruling Com-
munist Party tightens control over 
fast-growing technology industries. 

Britain’s FTSE 100 lost 0.6% to 
6,872.56. Germany’s DAX edged 
0.1% lower to 15,220.38 and the 
CAC 40 in Paris gave up 0.3% to 
6,153.79. The future contracts for 
the S&P 500 and Dow industrials 
were 0.3% lower. 

In other trading, US benchmark 
crude oil rebounded, gaining 10 
cents to $59.42 per barrel in elec-
tronic trading on the New York 
Mercantile Exchange. It lost 28 
cents to $59.32 per barrel on Fri-
day. Brent crude, the international 
standard, added 24 cents to $63.19 

per barrel.
The US dollar bought 109.46 

Japanese yen, down from 109.71 
yen on Friday. The euro slipped to 
$1.1885 from $1.1899. 

Small company stocks, which 
have outgained the broader market 
this year, lagged behind on Friday. 
The Russell 2000 index of smaller 
companies inched up less than 
0.1%, to 2,243.47.

The yield on the 10-year US 
Treasury note, which infl uences in-
terest rates on mortgages and other 
loans, was steady at 1.65%. It ended 
Friday at 1.66% and had been as 
high as 1.75% last Monday.

Investors are showing cautious 
optimism about the economic re-

covery, especially in the US, where 
vaccine distribution as been ramp-
ing up and President Joe Biden has 
advanced the deadline for states to 
make doses available to all adults to 
April 19.

Investors are turning their atten-
tion to quarterly results as earnings 
season gets underway. The major 
banks are among the fi rst to report
their results, including JPMorgan, 
Wells Fargo and Bank of America. 
Analysts polled by FactSet have 
hiked their profi t forecasts during
the quarter. They expect growth of 
just over 24%, compared with the 
view back in September that com-
panies in the S&P 500 would see 
13% growth.

People walk past a bank’s electronic board showing the Hong Kong share index at Hong Kong Stock Exchange in Hong Kong, Monday, April 12, 2021. 
Asian shares were lower on Monday, as investors grew wary over the recent surge in coronavirus cases in many places while vaccinations are making 

scant headway. (AP)

Feds charge 3
more in ‘fraud’
SACRAMENTO, Calif, April 12, 
(AP): Federal prosecutors said that 
they have charged three Southern 
California women with using prison 
inmates’ names to bilk a state agency 
out of a combined nearly $1.25 million 
in coronavirus-related unemployment 
benefi ts, the latest allegations in an on-
going scandal that has cost hundreds of 
millions of dollars.

The three are among a dozen 
charged just in the greater Los An-
geles area and among 150 charged 
federally nationwide with exploiting 
federal benefits that were supposed to 
aid those who lost their jobs during the 
pandemic. 

Much of that fraud has been in Cali-
fornia, where state auditors in January 
said the troubled Employment Devel-
opment Department approved at least 
$810 million in the names of roughly 
45,000 inmates, some of them on death 
row. Inmates are not eligible for the 
benefits.

Each of the Southern California 
women separately faces charges of 
fraud in connection with emergency 
benefi ts and wire fraud. The fi rst car-
ries a maximum sentence of 30 years 
in federal prison, the second up to 20 
years.

Sequoia Edwards, 35, of Moreno 
Valley, was arrested Friday on allega-
tions that she fi led at least 27 bogus
unemployment claims last summer,
at least six including information on
prison inmates that she received from
an incarcerated cousin. An FBI raid
in February recovered debit cards and
$45,000 in cash from her home, part
of at least $455,000 she received in
benefi ts, prosecutors said.

Her attorney, Mark Daniel Melnick, 
did not respond to telephone and email 
requests for comment.

Mireya Ramos, 42, of Colton, was 
arrested Thursday on charges that she 
was issued at least $353,532 in unem-
ployment benefi ts on at least 37 fraud-
ulent claims. Most were in the name of 
inmates and most said they were bar-
bers who were out of work because of 
the pandemic, prosecutors said. They 
said she obtained the inmates’ identi-
fying information from her boyfriend, 
who is serving a life sentence in Cali-
patria State Prison.

On Wednesday, authorities arrested 
Paris Thomas, 33, of San Bernardino, 
on allegations she obtained more than 
$440,000 by filing about 49 bogus 
claims, at least 15 in the names of state 
and federal prisons and county jails. 
An FBI search of her house in Febru-
ary found debit cards and a notebook 
with application information for more 
than 40 people, prosecutors said.

Huawei, HSBC agree on document deal for extradition case

Chinese telecommunications 
equipment firm Huawei said 
Monday that it has reached 
an agreement with HSBC in 
Hong Kong to obtain docu-
ments that its chief financial 
offi ce Meng Wanzhou hopes
will help prevent her extradi-
tion to the U.S. 

Meng, who was detained in 
Canada in 2018 at the behest 
of U.S. authorities, has been 
fi ghting a legal battle over

the last two years as the U.S. 
seeks to extradite her over al-
legations of bank fraud and 
violations of sanctions against 
Iran.

The U.S. accuses Huawei 
of using a Hong Kong shell 
company called Skycom to 
sell equipment to Iran in viola-
tion of U.S. sanctions. It says 
Meng committed fraud by 
misleading HSBC about the 
company’s business dealings 

in Iran.
An earlier request by Meng’s 

legal team for documents from 
HSBC was rejected by a court 
in Britain.

In a court hearing Monday, 
Hong Kong High Court judge 
Linda Chan approved the 
document-sharing agreement 
between Huawei and HSBC.

“An agreement has been 
reached with HSBC in rela-
tion to the Hong Kong legal 

proceedings for document 
production and an order has 
been approved by the court,” 
Huawei said in a statement on 
Monday.

It is not clear which docu-
ments Huawei has obtained
or what the scope of the
agreement covers. Meng’s 
team have sought internal
compliance documents per-
taining to Huawei and Sky-
com. (AP)

In this fi le photo, Chief
Financial Officer of 
Huawei, Meng Wanzhou, 
returns to British Colum-
bia Supreme Court after a 
break from her extradition 
hearing, in Vancouver, 
British Columbia. Chinese 
telecommunications 
equipment fi rm Huawei
said that it has reached 
an agreement with HSBC 
in Hong Kong to obtain 
documents that its chief 
fi nancial offi ce hopes will
help prevent her extradi-
tion to the US. (AP)
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