داخل العدد

الثالثاء

 11ديسمبر 2018م
 4ربيع اآلخر 1440هـ
العدد  - 3983السنة الثانية عشرة
 28صفحة
السعر  100فلس

www.aljarida.com

العود بخير

ُ
ساندرا بولوك :أصبت بخدوش
دامية خالل تصوير «»Bird Box
ص 15

«التقاعد المبكر» ...تناقضات وأخطاء ومصالح!

قصر العدل

المادة األولى حددته للمرأة من بعد  20سنة والثانية أتاحته بعد 15
التقرير ِّ
يحمل المتقاعد كلفة الـ %2
بينما يحملها القانون لخزانة الدولة

فهد التركي محيي عامر

ص ــرح وزي ــر ش ــؤون ال ــدي ــوان األم ـي ــري الشيخ
علي الجراح بأن سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد غــادر المستشفى أمــس بعد إجــراء بعض
ً
نتائج
الـفـحــوصــات الطبية الـمـعـتــادة ،مبينا أن ّ
الـفـحــوصــات تـكـلـلــت ،بـفـضــل ال ـلــه تـعــالــى ومــنـتــه،
بالتوفيق والنجاح.
و«ال ـجــريــدة» إذ تهنئ سـمــوه وكــل المواطنين
والمقيمين بنجاح تلك الفحوصات ،فإنها تبتهل
إلى الله تعالى أن يديم على سموه دوام الصحة
ً
وم ــوف ــور ال ـع ــاف ـي ــة ،وأن يـحـفـظــه ق ــائ ــدا لسفينة
الكويت ....سالمات «بوناصر» وما تشوف شر.

اقتصاديات
●

مع استمرار موجة الرفض النيابي لما انتهت إليه
اللجنة المالية البرلمانية بشأن قانون التقاعد المبكر،
أحالت اللجنة إلى مجلس األمة ،أمس ،تقريرها الذي
نـســف االق ـت ــراح الـنـيــابــي األول ،وج ــاء بــالـشـكــل الــذي
تشتهيه الحكومة ،وتم إدراجــه على جلسة المجلس
العادية المقررة الـيــوم ،بما فيه من عــوار كبير شاب
صياغته وتناقضات وأخطاء تتضرر منها بالدرجة
األولى المرأة المتزوجة ،وسيتسبب ذلك ،إن لم يعالجه
المجلس ،في تطبيق القانون بشكل خاطئ.
وق ــال الـنــائــب صــالــح عــاشــور ل ــ«ال ـجــريــدة»« :أدع ــو
النواب إلــى التصويت بعدم الموافقة على ما انتهت
ً
إليه اللجنة المالية ،إذ يختلف هذا المقترح كليا عن
ً
السابق الذي قدم إلى المجلس عندما كنت مقررا لها،
ً
ووافق عليه  ٤٣نائبا».
وأكد عاشور أن المقترح الجديد «ليس في مصلحة
المواطن ،وكنت أتمنى أن أكون في الجلسة ّ
ألبين الفرق
ً
بين المقترحين ولكنني خــارج الـبــاد» ،الفتا إلــى أن

«المركزي» يدعو شركات
الصرافة لتطبيق
المتطلبات الرقابية
١١

ً
ً
 18حسابا إلكترونيا ً
تستغل األطفال تجاريا
حسين العبدالله

ً
تــأكـيــدا لما نشرته «الـجــريــدة» بوضع نيابة
األح ـ ـ ــداث ،ف ــي يــول ـيــو ال ـم ــاض ــي ،ض ــواب ــط على
حسابات التواصل االجتماعي التي يستخدمها
األط ـ ـفـ ــال ،ب ــاش ــرت ال ـن ـيــابــة ذاتـ ـه ــا أمـ ــس األول
ً
إجـ ــراء ات تطبيق تـلــك الـضــوابــط وف ـقــا ألحـكــام
قانون الطفل.
وعلمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن مباحث
الـجــرائــم اإللكترونية وشــرطــة األح ــداث أبلغتا
ً
ن ـيــابــة األحـ ـ ــداث ع ــن  30ح ـســابــا ع ـلــى شـبـكــات
ال ـتــواصــل تـعـمــل عـلــى نـشــر مـشــاهــد لــأطـفــال،
ً
الفتة إلى أن هناك  12حسابا ملتزمة بالضوابط
المقررة ،في مقابل عدم التزام .18
وأش ــارت الـمـصــادر إلــى أن مباحث األح ــداث
استدعت أصحاب تلك الحسابات وسلمت لهم
نسخة من الضوابط ووقعوا إقرارات وتعهدات
بإغالق تلك الحسابات أو حذف مشاهد األطفال،
وعــدم تكرار عرضها لمخالفتها قانون الطفل،
مبينة أنه في حالة عدم االلتزام سيتم 02

عاشور :المقترح ليس في مصلحة
المواطن وأدعو النواب إلى رفضه

«الوطني» و«بوبيان»
يشاركان في اتفاقية
تمويل لمصفاة الدقم

الهاشم 6400 :موظف سبب الضغط
لرغبتهم في التقاعد ومنحوا سنة بال أعباء

«القانون الجديد نسف السابق ،بإعادته شرط العمر،
وفرضه نسبة خصم كبيرة على من يريد االستفادة
منه ،كما ألغى المادة الرابعة التي تضمن عدم اإلحالة
إلى التقاعد إال بناء على رغبة الموظف».
ً
وتعليقا على القانون ،قالت النائبة صفاء الهاشم،
لـ «الجريدة» ،إن «هناك  6400شخص يريدون الخروج
للتقاعد ،ولم يصلوا إلى السن المطلوبة» ،مشيرة إلى
أنهم «السبب في الضغط الحاصل لرغبتهم في التقاعد،
ولذلك تم منحهم مدة سنة يخرجون بها بدون تحمل
أي شيء».
وأضافت الهاشم أن «بقية الذين يريدون الخروج
ً
عليهم تحمل التكلفة؛ نظرا ألن التقاعد المبكر ميزة،
ول ــذل ــك ه ــو اخـ ـتـ ـي ــاري» ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أن «الــوض ـع ـيــة
االستثنائية للمخاطبين بالنص الجديد للمادة 17
ً
مكررا تبرر تمكينهم من االستفادة من التقاعد دون أن
يسري عليهم حد السن ،وهي الوضعية نفسها التي
ً
ً
تجعل حكم هــذه المادة مؤقتا في الزمن ،تماما كما

١٣

كان الشأن بالنسبة لنفس المادة في صيغتها األصلية
التي نصت على عدم سريان حد السن متى كانت مدة
االشتراك  15سنة في تطبيق البند  5من المادة  ،17أو
 20سنة قبل بلوغ الخمسين في تطبيق البند  6منها».
وبــالـعــودة إلــى تقرير «المالية» الثاني التكميلي،
الحظت «الجريدة» أن االقتراح الذي انتهت إليه اللجنة
في عجالة مليء باألخطاء والتناقضات بين مــواده،
فصيغته بموجب المادة الثانية (التي تناقض األولى)،
وبـعـكــس مــا أرادتـ ــه اللجنة بــالـتــأكـيــد ،تجيز لجميع
الكويتيات الـمــوظـفــات طلب التقاعد بعد خــدمــة 15
سنة ،إذا بلغن السن المحددة ،دون خضوع معاشهن
التقاعدي ألي تخفيض ،أما المادة األولى فبموجبها
قد تفقد المرأة حتى  %50من معاشها إذا تقاعدت بعد
ً
 20سنة خدمة وعمرها  40عاما.
غ ـيــر أن هـ ــذا ل ــم ي ـكــن الـ ـع ــوار ال ــوح ـي ــد بــال ـقــانــون،
فبموجب نفس المادة األولى وبعكس ما أرادته اللجنة
(السيما فــي مالحظاتها) ،فــإن نسبة الــ02 %2

قرار «أوبك» أمام
تحدي النفط الصخري
والعقوبات على إيران

ّ
ماي «تهرب إلى األمام» وتؤجل التصويت على «بريكست»
ّ
● تجنبت هزيمة برلمانية ثقيلة ...واإلسترليني يهوي أمام الدوالر
ثان
● األوروبيون يرفضون إعادة التفاوض ويدفعون باتجاه استفتاء ٍ

٠٤

مسك وعنبر

٢١

«الحوسني» افتتحت
األسبوع الثقافي المغربي
بروائع الطرب

دوليات

٢٣

«السترات الصفراء»
لماكرون :الوقت تأخر
للكالم

ثان يتظاهرون أمام مجلس العموم في لندن أمس (أي بي ايه)
مؤيدون إلجراء استفتاء ٍ
فــي خـطــوة وصـفــت بــأنـهــا «ه ــروب
إل ــى األمـ ـ ــام» ،أعـلـنــت رئـيـســة الـ ــوزراء
البريطانية المحافظة تيريزا ماي ،في
كلمة أمام البرلمان ،تأجيل تصويت
حاسم على خطتها لـ «بريكست» كان
ً
م ـق ــررا ال ـي ــوم ،لتجنب هــزيـمــة ثقيلة
فــي مجلس الـعـمــوم ،بعد أن رجحت
التوقعات أن تخسر االقـتــراع ب ـ 150
ً
صوتا.

الحكومة ترفض «قوات سالم» وتتمسك بالسيادة على الموانئ
هجومها ،ثــم تشكيل لجنة عسكرية امنية
مشتركة ،على أن تستلم قوات االمن المحلية
االمن في المدينة.
وتتضمن المبادرة ،التي طرحها المبعوث
األممي الخاص مارتن غريفيث ،نشر مراقبين
أمميين «للتحقق والتفتيش» ،والقيام بدور
رئيسي في إدارة ميناء الحديدة ،واإلشــراف
عـ ـل ــى ت ـط ـب ـي ــق االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـهـ ــدف إل ــى
تحييد المرافق الساحلية التي تتدفق منها
االحتياجات الرئيسية لنحو  14مليون يمني
يواجهون خطر المجاعة.

دوليات

وج ـ ــاء ق ـ ــرار مـ ــاي ب ـعــد  4أي ـ ــام من
الـمـنــاقـشــات الـصـعـبــة ف ــي الـبــرلـمــان،
وع ـقــب حــركــة ت ـمـ ّـرد كـبــرى مــن داخــل
حزب المحافظين ،ومعارضة شرسة
ً
مـ ــن خ ـ ــارج ـ ــه ،خـ ـص ــوص ــا مـ ــن ح ــزب
العمال.
وقــالــت رئيسة الـ ــوزراء المحافظة
أمام البرلمان« :سأذهب للقاء نظرائي
ف ــي دول أخ ـ ـ ــرى ،أعـ ـض ــاء ب ــاالت ـح ــاد

مبادرة أممية لسالم شامل في اليمن
تتمحور حول الحديدة وتعز
شهد اليوم الخامس من مشاورات السالم
اليمنية المنعقدة فــي ا لـســو يــد بين حكومة
ال ــرئ ـي ــس ع ـب ــدرب ــه م ـن ـص ــور هـ ـ ــادي وح ــرك ــة
«أنصار الله» الحوثية المتمردة طرح مبادرة
أممية للسالم الشامل تتمحور حول مدينتي
الحديدة وتعز.
وذكــرت تقارير أن مبادرة األمــم المتحدة،
التي ترعى المشاورات ،تنص على انسحاب
الـمـتـمــرديــن م ــن مــديـنــة ال ـحــديــدة وال ـمــوانــئ
األ خ ــرى بالمحافظة الساحلية ا لـتــي تحمل
االسم ذاته ،في مقابل وقف القوات الحكومية

محليات

12

أشرف عجمي

أك ــد الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـمــؤسـســة الـبـتــرول
ن ــزار الـعــدســانــي أن المؤسسة تــراقــب األس ــواق
ً
اإلفريقية؛ ألنها تحمل في طياتها أسواقا واعدة
الرتفاع الطلب على النفط.
وصـ ــرح ال ـعــدســانــي ،خ ــال اف ـت ـتــاح مـعــرض
ومؤتمر النفط الثقيل ،بــأن الكويت تستهدف
ً
تطوير قدرات إنتاج هذا النوع من النفط ،مؤكدا
«لهذا الموضوع أهمية خاصة بالنسبة إلينا؛
أن ّ
إذ يمثل خطوة تجاه تنويع سلة الخامات التي
تنتجها البالد».
ولفت إلى أن المؤسسة تهدف بحلول -2020
ً
 2021إلى إنتاج  85ألف برميل يوميا من النفط
ا ل ـث ـق ـيــل ،و 110آالف بــر م ـيــل ف ــي ،2031-2030
ً
والوصول إلى  430ألفا في ١٠ .2041 -2040

هل ّ
تصدر الكويت المخدرات
المضبوطة إلى الخارج
لالستفادة منها ماليًا؟

«التربية» :جاهزون
الستقبال  112.5ألف
طالب ألداء االختبارات

«مؤسسة البترول»:
نراقب األسواق اإلفريقية
●

٠٦

وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد الـ ــوضـ ــع فـ ــي تـ ـع ــز ،سـعــى
غريفيث إلى إقناع األطراف اليمنية بالموافقة
ع ـلــى م ـق ـتــرح ب ــإع ــان وق ــف إطـ ــاق ن ــار غير
م ـشــروط مــع فـتــح ال ـمــداخــل الــرئـيـسـيــة التي
تحاصرها الميليشيات المتمردة وخاصة
الغربية والشرقية للمدينة.
وفـ ــي أول رد ف ـع ــل م ــن ج ــان ــب ال ـح ـكــومــة
ً
الـمـعـتــرف بـهــا دول ـي ــا ،عـ ّـبــر وزي ــر الخارجية
اليمني رئيس الوفد الحكومي بالمشاورات
خالد اليماني عن تحفظه عن المقترح األممي،
ً
مؤكدا أن مدينة الحديدة ينبغي أن 02

األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ...س ــأن ــاق ــش الـ ـمـ ـخ ــاوف
ال ـ ــواضـ ـ ـح ـ ــة ال ـ ـتـ ــي عـ ـب ــر عـ ـنـ ـه ــا ه ــذا
ال ـم ـج ـل ــس» ،مـضـيـفــة أن ـه ــا ستسعى
«للحصول على مزيد من التطمينات».
ّ
وصعدت ماي دفاعها عن خطتها
المقترحة ،التي نالت موافقة الزعماء
األوروب ـ ـي ـ ـيـ ــن ،وحـ ـ ـ ــذرت ال ـ ـنـ ــواب مــن
االستفتاء الثاني أو من خيار الخروج
من دون اتفاق.

وعلق النائب المحافظ بيتر بون
الـمـنــاهــض لــات ـحــاد األوروبـ ـ ــي على
قرار ماي بالقول« :هذا هراء .ما الذي
سيضيفه إرجاء التصويت؟».
أم ــا ال ـنــائــب ال ـم ـحــافــظ فـيـلـيــب لي
ال ـمــؤيــد لــات ـحــاد األوروب ـ ـ ــي ويــدعــم
إجراء استفتاء ثان على الخروج منه،
فقال« :إرجــاء التصويت على االتفاق
س ـيــرجــئ م ــا ه ــو م ـح ـتــوم»02 ،

ُ
نتنياهو :عمان فتحت أجواءها لطائراتنا

24

لبنان« :الجبنة القاتلة» تفشل
مخططًا لتفجير كنيستين
على «طريقة طنطا»

تحدث عن مؤشرات إلى موقف مماثل من السودان
أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامين نتنياهو ،أمس ،أن سلطنة
عمان ستسمح لطائرات إسرائيلية
بــالـتـحـلـيــق ف ــي مـجــالـهــا ال ـج ــوي،
ً
م ــؤك ــدا أن هـنــاك م ــؤش ــرات لقبول
ً
السودان بذلك أيضا في مجاله.
وقال نتنياهو ،الذي قام بزيارة
رسمية مفاجئة في أكتوبر الماضي
لـسـلـطـنــة ُع ـم ــان ال ـت ــي ال تــربـطـهــا
ع ــاق ــات دب ـلــومــاس ـيــة م ــع بـ ــاده:
«عندما زرت السلطنة تحدثت مع
فخامة السلطان قابوس الذي ّ
أقر
لي بأن شركة الطيران اإلسرائيلية
إل ع ــال تـسـتـطـيــع الـتـحـلـيــق فــوق
األراضي العمانية».
ً
لكن مثل هذا اإلذن لن يعمل فورا

على تسيير الرحالت اإلسرائيلية
من الشرق األقصى وإليه ،مادامت
الـ ـسـ ـع ــودي ــة لـ ــم ت ـ ــأذن ل ـل ـط ــائ ــرات
اإلسرائيلية بعبور أجوائها.
وأكـ ــد نـتـنـيــاهــو ،خ ــال مــؤتـمــر
ع ـق ــده ف ــي م ـقــر وزارة ال ـخــارج ـيــة
بالقدس الغربية وحضره سفراء
إسرائيل المعتمدون في الخارج،
أن محادثاته مع الرئيس التشادي
إدريـ ـ ــس دي ـب ــي س ــاع ــدت ف ــي فتح
م ـس ــار جـ ــوي ج ــدي ــد إلـ ــى أم ـيــركــا
الجنوبية.
وأضاف ،وهو يشير إلى خريطة:
«في الوقت الراهن يمكننا التحليق
ف ـ ــوق مـ ـص ــر ،وف ـ ـ ــوق ت ـ ـشـ ــاد ،وت ــم
االتفاق على ذلك بالفعل02 ،
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األمير :قرارات «قمة الرياض» بناءة وتعزز المسيرة الخليجية
سموه عاد إلى أرض الوطن وعزى خادم الحرمين والرئيس السوداني
أشاد صاحب السمو بحكمة
إدارة خادم الحرمين الشريفين
للقمة الخليجية ،حيث كان
لها األثر الكبير فيما حققته
القمة من نجاح وما توصلت إليه
من قرارات بناءة تعزز مسيرة
العمل الخليجي المشترك.

بعث صاحب السمو أمير البالد
ال ـش ـي ــخ ص ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد ،بـبــرقـيــة
شكر إلى خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز ،أعرب
ف ـي ـهــا س ـم ــوه ع ــن خ ــال ــص الـشـكــر
والتقدير على الحفاوة البالغة وكرم
الضيافة اللذين حظي بهما سموه
والوفد المرافق خالل مشاركته في
اجتماع الدورة التاسعة والثالثين
للمجلس األعلى لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية في الرياض.

قرارات بناءة
وعبر سموه عــن بالغ سعادته
بالمشاركة في هذا اللقاء األخوي
المبارك ،الــذي جمع سموه وقــادة
دول مـجـلــس ال ـت ـع ــاون ،وث ـ ّـم ــن ما
ق ــام ــت ب ــه ال ـس ـع ــودي ــة م ــن إع ـ ــداد
رف ـيــع وتـنـظـيــم فــائــق ل ـهــذا الـلـقــاء،

مشيدا بما تميزت به إدارة خادم
الـحــرمـيــن الـشــريـفـيــن ألع ـمــال هــذه
ال ــدورة مــن حكمة وبـعــد نظر كان
لها األ ث ــر الكبير فيما حققته من
نجاح وما توصلت إليه من قرارات
ب ـن ــاءة م ــن شــأنـهــا تـعــزيــز مسيرة
العمل الخليجي المشترك واالرتقاء
بــه لتحقيق ال ـمــزيــد مــن االزدهـ ــار
والـتـقــدم وال ــرخ ــاء ل ــدول المجلس
وشعوبه.
وقـ ــال س ـم ــوه ،ف ــي بــرق ـي ـتــه ،إنــه
يـنـتـهــز هـ ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة للتعبير
عــن س ــروره للمشاركة فــي افتتاح
حي الطريف والــذي حظي برعاية
ً
الملك سلمان ،سائال سموه المولى
تعالى أن يديم على خادم الحرمين
موفور الصحة والعافية وأن يحقق
للمملكة وشعبها الكريم المزيد من
الـتـقــدم واالزده ـ ــار فــي ظــل قيادته
الحكيمة.

وقد عاد سموه والوفد الرسمي
ال ـمــرافــق إل ــى أرض ال ــوط ــن مـســاء
أمــس األول قــادمــا مــن السعودية،
بعد ترؤسه وفد الكويت في القمة
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،وكـ ـ ــان ف ــي اس ـت ـق ـبــال
سموه على أرض المطار سمو ولي
العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم ،ورئيس
مجلس الــوزراء سمو الشيخ جابر
المبارك وكبار المسؤولين.
وراف ــق سـمــوه وفــد رسـمــي ضم
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير
الخارجية الشيخ صـبــاح الخالد،
ووزيــر المالية د .نايف الحجرف،
ووك ـي ــل ال ــدي ــوان األم ـي ــري ومــديــر
مكتب صاحب السمو أمير البالد
أح ـم ــد ال ـف ـه ــد ،ورئـ ـي ــس ال ـم ــراس ــم
والتشريفات األميرية الشيخ خالد
العبدالله ،ونائب وزيــر الخارجية
خالد الجارالله ،ورئـيــس الشؤون

مجلس الوزراء :تعديل أحكام قانون
اإلجراءات والمحاكمات الجزائية
ّ
عبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير
للجهود المخلصة الـتــي قــام بها سمو األمير
وأش ـقــاؤه ق ــادة دول الخليج فــي أعـمــال ال ــدورة
ال ـ  39للمجلس األعـلــى لمجلس التعاون لــدول
الخليج ،التي عقدت في الرياض يوم أمس األول،
وما أسفرت عنه من نتائج طيبة ،معربا عن ثقته
بــأن تسهم فــي تعميق الـتـعــاون والتكامل بين
دول المجلس في جميع الميادين ،بما يجسد
وحــدة الهدف والمصير ،ويكرس مفهوم األمن
الجماعي ويعزز األمن واالستقرار والرخاء في
دول المجلس لخدمة آمال وتطلعات وأهداف أبناء
دول المجلس وخدمة قضايا األمتين العربية
واإلسالمية.
وأشاد المجلس ،في اجتماعه األسبوعي الذي
عقد ظهر أمــس برئاسة رئيس مجلس ال ــوزراء
سمو الشيخ جــابــر الـمـبــارك ،بـ ــاإلدارة الحكيمة
التي قاد بها خادم الحرمين الشريفين اجتماعات
القمة ،واالستعدادات الكبيرة التي وفرتها المملكة
العربية السعودية إلنجاح هــذا اللقاء األخــوي،

مشاريع قوانين
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،تـ ـ ـ ــدارس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء
توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع
قــانــون بتعديل بعض أحـكــام قــانــون اإلج ــراءات
والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17
لسنة  ،1960ومـشــروع قــانــون بالمصادقة على
الـتـعــديــل ال ـ ــوارد بمقتضى ق ــرار مجلس وزراء
الخارجية رقم ( ،44/3أ .ب) بشأن دوريــة انعقاد
الـقـمــة اإلســام ـيــة لمنظمة ال ـت ـعــاون اإلســامــي،

ّ
مثل رئيس الوزراء في افتتاح مؤتمر الستثمار خبراتهم
أكــد وزي ــر المالية نايف الحجرف ،أمــس،
أه ـم ـيــة تـغـيـيــر ن ـظ ــرة الـمـجـتـمــع "الـسـلـبـيــة"
تجاه المتقاعدين ،واالستفادة من طاقاتهم
وخبراتهم ومهاراتهم في خدمة الوطن.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الحجرف ،خالل
افتتاح المؤتمر الثالث للمتقاعدين "استثمار
خبرات المتقاعدين ..من المحلية إلى العالمية"،
نيابة عن راعي المؤتمر رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك.
وأضاف أن هذا المؤتمر يسعى إلى تحقيق
عــدة أه ــداف اجتماعية وتنموية عبر إعــادة
توظيف المتقاعدين ،واالستفادة من مخزون

الخبرات والطاقات لديهم ،وتشجيعهم على
مواصلة العمل والعطاء.
وأشــار إلــى أن عقد المؤتمر تزامن وقيام
السلطتين بــوضــع الـلـمـســات األخ ـي ــرة على
ت ـع ــدي ــل ب ـع ــض أحـ ـك ــام ق ــان ــون ال ـتــأم ـي ـنــات
االجتماعية وتحديثه بما يخدم المتقاعد،
ويحافظ على نظام التأمينات في آن واحد.
وذكــر الحجرف أنه بعد أشهر من الحوار
مع نواب مجلس األمة حول موضوع "التقاعد
المبكر العادل" ،ورغم تباين اآلراء في الفترة
الماضية فإنه تــم التوصل إلــى تــوافــق حول
التعديالت على القانون المقترح.

مــن جهته ،قــال رئيس المشروع الوطني
للمتقاعدين د .صالح العبدالجادر ،في كلمة
مماثلة ،إن المؤتمر يأتي استشعارا ألهمية
شــريـحــة الـمـتـقــاعــديــن ،وتـفـعـيــل دورهـ ــم في
المجتمع واالستفادة من خبراتهم.
ّ
وبين أن المشروع ينطلق بقاعدة كبيرة
تصل إلى  4آالف عضو ،و"نتطلع إلى بلوغ
 10آالف عضو خالل العام المقبل" ،الفتا إلى
أن "انتساب هذا العدد من األعضاء ّ
يحملنا
م ـســؤول ـيــة جـسـيـمــة ت ـج ــاه ال ـت ـفــاعــل معهم
واستثمار طاقاتهم".

«الحرس الوطني» يوقع مذكرة تفاهم مع «خبرات»
َّ
وقع الحرس الوطني مذكرة تفاهم مع
المشروع الوطني للمتقاعدين (خبرات)،
لالستفادة من الموارد البشرية الوطنية
بتوظيف خبراتها في قطاعات الحرس
الوطني .ووقــع وكيل الـحــرس الوطني
الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي
المذكرة مع رئيس ومؤسس "خبرات"
د .صالح العبدالجادر.
وأل ـ ـ ـقـ ـ ــى الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق الـ ـ ــرفـ ـ ــاعـ ـ ــي ك ـل ـمــة

بــال ـم ـنــاس ـبــة ن ـقــل خــال ـهــا إلـ ــى رئـيــس
"خبرات" تحيات القيادة العليا للحرس
الوطني ،ممثلة برئيس الحرس الوطني
سمو الشيخ سالم العلي ،ونائب رئيس
الحرس الوطني الشيخ مشعل األحمد،
مثمنين جهود القائمين على المشروع
في توظيف الخبرات الوطنية بعملية
التنمية في الكويت.
ورحـ ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ــرفـ ـ ــاعـ ـ ــي بـ ــاالس ـ ـت ـ ـعـ ــانـ ــة

بالسواعد الكويتية ممن أمضوا حياتهم
ف ــي خــدمــة ال ــوط ــن ال ـع ــزي ــز ،واكـتـسـبــوا
خ ـب ــرات م ـم ـيــزة ل ــدع ــم قـ ـ ــدرات ال ـحــرس
الوطني ،ليس فقط في عمله العسكري
واألم ـن ــي ،بــل لتفعيل دوره فــي خدمة
المجتمع الـكــويـتــي فــي تــرجـمــة عملية
لوثيقة األه ــداف االستراتيجية 2020
"األمن أوال".

برقية تعزية
مــن جـهــة أخـ ــرى ،بـعــث صاحب
الـسـمــو بـبــرقـيــة تـعــزيــة إل ــى خ ــادم
ال ـح ــرم ـي ــن ع ـب ــر ف ـي ـهــا سـ ـم ــوه عــن
خالص تعازيه وصــادق مواساته
بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى
االم ـ ـيـ ــرة الـ ـج ــوه ــرة ب ـن ــت فـيـصــل،
ســائــا س ـمــوه ال ـمــولــى ت ـعــالــى أن

يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها
فـسـيــح ج ـنــاتــه وأن يـلـهــم االس ــرة
المالكة جميل الصبر وحسن العزاء.
كما بعث سموه ،ببرقية تعزية
إلــى رئيس ال ـســودان المشير عمر
البشير ،عبر فيها سموه عن خالص
تعازيه وصادق مواساته بضحايا

تـحـطــم ط ــائ ــرة ب ــوالي ــة ال ـق ـضــارف
ش ــرق الـ ـس ــودان ،والـ ــذي أس ـفــر عن
وف ـ ــاة ع ــدد م ــن ال ـم ـســؤول ـيــن ممن
كانوا على متنها وإصابة آخرين،
ً
داعيا أن يتغمد الله تعالى ضحايا
الحادث األليم بواسع رحمته ويلهم
ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء

اج ـت ـمــع ال ـن ــائ ــب األول لــرئـيــس
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ
ن ــاص ــر ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ،صـ ـب ــاح أمـ ــس،
بــرئـيــس األركـ ـ ــان ال ـعــامــة للجيش
الـ ـف ــري ــق الـ ــركـ ــن م ـح ـم ــد ال ـخ ـضــر
ووكـ ـ ـي ـ ــل وزارة الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ال ـش ـي ــخ
أح ـم ــد ال ـم ـن ـصــور ،ون ــائ ــب رئـيــس
األرك ـ ــان ال ـعــامــة لـلـجـيــش الـفــريــق
الــركــن عبدالله ال ـنــواف ،وع ــدد من
ك ـبــار الـ ـق ــادة بــال ـج ـيــش ،وأع ـضــاء
الهيئة اإلداريــة والمالية بالوزارة،
لمناقشة ميزانية التعزيز والحساب
الختامي والموازنة لوزارة الدفاع.
وأكــد ناصر الصباح ،فــي كلمة
له خالل االجتماع ،أهمية ميزانية
التعزيز لتغطية حاجة وزارة الدفاع
من التسليح والمعدات العسكرية
وصـيــانـتـهــا والـ ـت ــدرب عـلـيـهــا في
الـ ـق ــوات الـ ـث ــاث ،م ـمــا ي ـســاهــم في

النائب األول أثناء اجتماعه مع قيادات الجيش والدفاع
تطوير الجيش الكويتي ،ليواكب
ما توصلت إليه الجيوش من تقدم
وتطور في التسليح.
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة تـفـعـيــل
وتـ ـط ــوي ــر نـ ـظ ــام الـ ـح ــاس ــب اآللـ ــي
ب ــالـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ،ل ـم ــواك ـب ــة
ال ـت ـط ــور ال ـت ـك ـنــولــوجــي ال ـس ــري ــع،

لسهولة الـتــواصــل بـيــن الــوحــدات
وت ـ ـبـ ــادل ال ـب ـي ــان ــات مـ ــع ال ـج ـهــات
الحكومية ،والــذي سيعود بالنفع
ع ـلــى مـنـتـسـبــي ال ـج ـيــش بـتــوفـيــر
الوقت والجهد ورفــع كفاء ة األداء
باستخدام التكنولوجيا ،بما يحقق
أهداف الجيش الكويتي.

التي يتم خصمها من المؤمن عليه إذا تقاعد بعد  30سنة خدمة مع عدم
وصول سنه إلى  ،55تتحملها الخزانة العامة للدولة ،بينما أكدت اللجنة،
في مقدمة تقريرها وفي حديث رئيسها ،أن هذه النسبة ستصبح على
المؤمن عليه عن كل سنة حتى يكمل السن القانونية.
وتراجعت اللجنة عن إلغاء شرط العمر للتقاعد ،إذ أعادته إلى القانون
الجديد كما كان 55( ،سنة للرجل و 50سنة للمرأة) بغض النظر عن سنوات
الخدمة ،لكن نسبة الخصم التي تمتد مــدى الحياة تختلف ،فــإذا كانت
سنوات الخدمة  30للرجل و 25للمرأة تخصم نسبة  %2عن كل سنة ،وإذا
ً
كانت أقل من  30سنة ،تخصم  %5وصوال إلى السن القانونية للتقاعد.
ً
ً
وضربت اللجنة مثاال على ذلك بـ «رجل يبلغ  51عاما وأكمل خدمة 28
سنة ويرغب في التقاعد المبكر بعد  1يناير  2020فإنه يخصم من معاشه
 ،%20بسبب فرق السنوات األربع بين عمره والسن المقررة للتقاعد وهي
 55سنة».
وبالنسبة إلى المرأة ،فبموجب القانون الذي انتهت إليه اللجنة ،فإنه إذا
ً
رغبت امرأة في التقاعد وتبلغ من العمر  48عاما ولديها  30سنة خدمة،
فإنه يخصم من معاشها  %4بسبب فــرق السنتين بين عمرها والسن
المقررة لتقاعدها وهي  50سنة.
ولم تقف التعديالت عند ذلك الحد ،فقد ألغى القانون الجديد «الضمانة
التي كانت موجودة في المادة الثانية منه» ،والتي وضعتها اللجنة المالية
ً
في تقريرها األول لتكون عوضا عن المادة الرابعة ،حتى ال تكون هناك
إحاالت جبرية للتقاعد المبكر ،إذ كانت تنص في التقرير األول على أن
َّ
المؤمن عليه.
تكون اإلحالة بناء على رغبة
وصرح النائب علي الدقباسي ،أمس ،بأن «ما وافقت عليه اللجنة هو
المشروع الحكومي ال االقـتــراح بقانون الــذي قدمته ،والــذي مر بمراحل
بحث ودراسة من شركة متخصصة ،وسبق أن تمت الموافقة عليه وردته
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«
ت غيم أوف ثرونز» يتصدر
رشيحات جوائز «إيمي»
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أمــر النائب العام المستشار ضرار
العسعوسي باعتماد ضوابط لحماية
األطفال على مواقع التواصل االجتماعي
أعدتها اللجنة الوطنية العليا لحماية
الطفل بالتعاون مع نيابة األحداث.
وتـ ـق ــرر ف ــي ت ـل ــك الـ ـض ــواب ــط ،الـتــي
انفردت "الجريدة" بنشرها في عددها
بتاريخ  14يوليو الماضي ،التي جاءت
فــي إع ــان ص ــادر عــن نـيــابــة األح ــداث
في النيابة العامة بــوزارة العدل أمس،
أنه يجب االلتزام بالحد األدنــى للعمر
المسموح به الستخدام مواقع التواصل
ً
االجتماعي وهو  13عاما ،كما ال يجوز
إنشاء أو إدارة حسابات لمن هم دون
ذلك العمر ،فيما عدا المواقع المخصصة
الستخدام األطفال.
ً
وتقرر أيضا أنه ال يجوز استغالل
ً
األطـفــال تجاريا عبر مواقع التواصل
االجتماعي كاستغالل األطفال في مجال
اإلعالنات والترويج االقتصادي بغرض
الربح المالي.
وبين اإلعــان أنــه تستثنى من ذلك

ً
الـحـكــومــة بسبب ال ـمــادة  ،»4مـسـتــدركــا« :لــن أتـعـجــل فــي إع ــان رأي ــي في
ً
ّ
المنشور إعالميا حتى أطلع على التفاصيل».
من جهته ،قال النائب رياض العدساني ،لـ «الجريدة»« :يجب أن يحفظ
ً
ً
قــانــون التقاعد المبكر حـقــوق المتقاعدين ،وال يلتهم ج ــزء ا كـبـيــرا من
رواتبهم».
ً
ً
ويواجه القانون الجديد اختبارا حقيقيا اليوم ،إذ إن الحكومة متمسكة
بما انتهت إليه اللجنة المالية البرلمانية ،أمس ،وأي تعديالت جوهرية
عليه ستجعلها تلوح باستخدام حق «الفيتو» في رده ،أما أغلبية النواب
فيرون أن التعديالت التي أدخلتها اللجنة نسفت القانون من محتواه،
وبالتالي سيضر بالمواطن ،فهو بمنزلة «عسل مر» ،ويحتاج في جميع
األحوال إلى ضبط صياغته ومعالجة تناقضاته.

 18حسابًا إلكترونيًا تستغل...
توجيه االتهام إليهم وإحالتهم إلى القضاء بتهمة استغالل األطفال
ً
تجاريا.
وذكرت أن مباحث الجرائم االلكترونية وشرطة األحداث ستحيالن
إلى النيابة أي ولي أمر أو مسؤول عن حضانة أي طفل يتم استخدامه
في حسابات التواصل االجتماعي أو تعريضه للشهرة.

ماي «تهرب إلى األمام» ّ
وتؤجل...

من جهة أخرى ،استقبل النائب
األول ،م ـحــافــظ ال ـج ـه ــراء ال ـفــريــق
الــركــن متقاعد فهد األمـيــر ،وعــددا
من مختاري مناطق الجهراء ،وتم
خ ــال الـلـقــاء مـنــاقـشــة أه ــم األم ــور
والمواضيع ذات االهتمام المشترك.

النائب العام يعتمد ضوابط لحماية األطفال
على مواقع التواصل
ا
لنيابة اعتمدت  9ضوابط و
أخطرت شرطة األحداث لم
•أ

ً
ً
مضيفا« :بروكسل لن تمنح مزيدا من التنازالت الكبيرة».
واتهمت رئيسة حكومة أسكتلندا نيكوال ستورجيون زعيمة «الحزب
ً
الوطني األسكتلندي» ،مــاي بـ «الجبن» ،وقــالــت« :مـجــددا ،تضع ماي
مصالح حزب المحافظين فوق أي أمر آخر ،هذا ال يمكن أن يستمر».
ووصف زعيم حزب العمال جيرمي كوربن ،خطوة ماي بـ «اليائسة»،

غـيـر مـخـصـص لـلـبـيـع

برلمانيات

ً
ساءلة
خذ تع
هدات من أولياء األمور المخالفين ...وتحريك دعاوى المستغلين ألبنائهم تجاريا

حسين العبدالله

بعد مو
افقتها على ا لـضـ
وض ـع ـت ـه ــا ال ـل ـج ـن ــة ال ــوطـ ـوا بــط التي أولـ ـ
ي ــاء األمـ ـ ــور ال ـم ـخـ
ـنـ ـي ـ ًـة ال ـع ـل ـيــا
لل
ـال ـف ـيــن وإل ــزام ـه ــم
طفولة بوزارة الصحة ت
بكتابة تعهد بعدم عـ
الـطـفــل ،طــالـبــت الـنـيــابــة طبيقا لقانون أو الـمـشــاهــد ألبـنــا ـرض هــذه الصور
ال ـ
ئـهـ
ا
عــامــة شرطة الـ ـقـ ـض ــاء ل ـم ـعــاق ـب ـ ـم ،وإحــالـتـهــم إلــى
ألحداث بمساءلة ا
ت
ألحداث
ـ
ه
ـ
ـم
ح
ـ
المست
ـ
ـال
ت
ـ
ك
ــراره ــم
لشبكات التواصل االجتماعي خدمين للواقعة.
الم
ختلفة،
الـ ـ
ـذ
ي
ـ
ـ
ـن
ت
ـ
وا
ق
ـ
ع
ـ
ً
ـل أع ـ ـمـ ــارهـ ــم عـ ـ
ت ـم ــدت ال ـن ـيــابـ
ـن  13ع ــام ــا ،ر
ـة ت ـس ـعــة ضــوابــط
ومالحقة أولياء أ
فعتها إلــى شرطة
مورهم لسماحهم
األحــداث لتطبيقها
لهم بعد موافقة
باستخدام هذه ال
الم
مواقع.
حامي
العام
و
في النيابة
المستشار
شـ ـ ـ ـ ـ ــددت ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ـ
وتستند مبارك الرفاعي عليها.
ـة ع ـ ـلـ ــى ضـ ـ ـ ــرورة
محاسبة
الضوابط ا
أولياء األمور الذين
بت
لتسعة في تحديد
يسمحون سـ ـ
صوير أ بنائهم مــن
ـن ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع و
بـشـبـكــات ال ـتــواصــل ألغـ ـالفئة ا لـمــذ كــورة االجتماعي إلى الد سـ ــائـ ــل ال ـت ــواص ــل
أو لـعــرض حياتهم الـخ ـراض تـجــاريــة ،التي تؤكد أن "ا راسات المتخصصة،
ــاصـ
ـة،
أو
رغبة
في ال
ألطفال أقل من  13سنة
ال
ي
شهرة ،والذين يع
ملكون ا لـنـضــج ا
لمشاهد تـعــذيــب ،أو إ رضون أبناء هم لـلـتـعــامــل م ــع م ـح ـ لعقلي والعاطفي
تـ
س ــاء
ة لفظية أو فكونهم يبدون م ـوى ت ـلــك ال ــوس ــائ ــل،
بدنية ،إضافة إلى المم
أبنائهم بالدراسة .تنعين عن إلحاق فــي ســن أصـغــر البدعين في التكنولوجيا
َ
أد مغتهم تتطور يعني بــالـضــرورة أن
ودعت
شرطة األحداث إلى ا
بنفس مـعــدل ا لفطنة
ستدعاء الرقمية".

بوشهري1.23 :
علي الصنيدح

اإلعالنات اإليجابية للترويج عن السلع
وال ـخــدمــات الـمـفـيــدة شــريـطــة إكـســاب
ً
األط ـفــال قيما تــربــويــة مفيدة تساعد
على االنــدمــاج فــي المجتمع والتعلم
مما يفعلونه كتمثيل إعالنات األعمال
الـخـيــريــة أو التطوعية ونـشــر الــوعــي
والـسـلــوك الصحي واألف ـعــال المهذبة

الضوابط التسعة

• االلتزام
بالحد األدنى للعمر المس
«التواصل االجتماعي» وهو  13موح به للطفل الستخدام
سنة.
ً

الثانية

الصناعية في مد مليون متر مربع ًللمنطقة
التي تعكس ينة ص
إيجابيا يسهم في
منحىباح األحمد
عدا
«ال معوقات أمام تنفيذ ا
مسق
ط...
شخصيةلمشروع وا
وبو
ألنش
جيةللطفل
تصوير
نشر
أو
ـام
ـ
ع
ـ
ل
ا
للحياء
رصة
طة
الك
وفق
األطفال.
●بناء
ويت
االح
مس
تياج
ات»
تمرة في ًالصدارة
ً
●
.
وأخالقيا
أدبيا
الئقة
غير
بوضعيات
مشاهد
أو
صور
نشر
حظر
تقرر
كما
رؤى عالمية
وأقرت الضوابط كذلك أنه ال يجوز
تنتهك خصوصية الطفل كنشر األخبار
واألحــداث التي تتصل وحرمة حياته اسـتـغــال األط ـفــال لكسب الـشـهــرة من
الـ ـخ ــاص ــة .وحـ ـظ ــرت ت ـل ــك ال ـض ــواب ــط
ورائهم ولكسب الربح المادي والمعنوي 0٧-٠٦
ال
هجوم السوري المدعوم
عن طريق االندفاع والهوس بنشر من روسيا
مشاهد لألطفال بما ال
نشر صــور أو
غلق ح
صوريعرض ترامب
للسخرية!
قل القرنة وميناء أم قصر و
اقتحام
واألمنع ـشآ
ت ...و
الم
ومشاركتها مع اآلخرين
لهم
مشاهد
أو
رج
ـراف
العامة
اآلداب
ـع
ـ
م
يتناسب
عية
تت
ضا
من
و
تح
ذر
المتابعين
وال ـم ـب ــادئ وال ـق ـيــم أو نـشــر ص ــور أو إلبداء اإلعجاب وزيادة عدد
بيئة
م ـشــاهــد ل ـهــم تـتـضـمــن أداء حــركــات وكــل مــا مــن شأنه أن يدخل فــي دائــرة
ورقصات أو استخدام أغاني ال تتناسب االستغالل السيء لألطفال.
ولـفـتــت إل ــى أن ــه ال ي ـجــوز تعريض 15
وعمر الطفل أو استخدام ألفاظ بذيئة
أشجار ص
حراوية صديقة
ِّ
ُ
الطفل لإلساءة النفسية بأي عملللبيئة مكوناتها
يضرتستخدم
أو أداء حركات لها تلميحات وإيحاءات
في صناعة األدوية
غيري ّ
ترامب
...الطفل وخادشة بكرامته أو يعرضه لإلهانة.
عم
الئقةق جراح
تنتهكماي
براءة وي
أك ــدت وزيـ ـ
ـرة ال ــدول ــة لـشــؤون
اإلس ـكــان وزي ـ
ال ـخ ــدم ــات ـرة الــدولــة لـشــؤون
د.
ج ـن ــان بــوش ـهــري،
ع ــدم وج ــود
دون ت ـن ـف ـيـ أي مـعــوقــات تحول
ـذ
ـ
ش
ـ
مـ ـروع الـمـنـطـقــة

ضرار العسعوسي

ضدهم عند التكرار

٠٤
ا
لغانم :األمير أكد حرص
عون على تمتين العالقات
بين الكويت ولبنان

•
عدم استغالله تجاريا عبر و
• منع نشر صور أو فيديو سائل التواصل • .منع
• تعريضه لإلساءة النفسية.
هات تنتهك
خصو
حظر
صيته.
ت
صوير
أو
أو مقاطع تت نشر أو تداول صور
• عدم
ضمن إساءة جسدية له.
• استغالله لكسب الشهرة.
• عدم تع
ا حظر نشر صور أو فيديو
ريضه للشهرة في سن مبكرة.
هات له ال تناسب • ا
 ٠٣آلداب
ال
اللتزام
عامة.
بإل
حاقه
بالم
درسة ومواصلة
التعليم.
البرميل الكويتي
ينخفض  2.04دوالر

انـخـفــض
الكويتي سـعــر بــرمـيــل النفط
2.04
دوالر في تداوالت
ً
أمــس األول،
ليبلغ  71.65دوالرا
للبرميل مقابل
ً  73.69في تداوالت
األربعاء،
وفقا
ال ـص ـن ــاع ـي ــة -ا
للسعر المعلن من
ص ـبــاح األ ل ـح ــرف ـي ــة بـمــديـنــة
مؤسسة
وق ــال ــت ب ــو
وفـ البترول الكويتية.
ح ـم ــد ،كــاشـفــة عـ
ش ـه ــري ،ف ــي رده ــا
ـن أنــه ع ـل ــى س ـ ـ
ت ــم ط ــرح
ـ ـ ــي األسـ ـ ـ
ـ ـ ـ ــواق الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة،
لـلـمـنـ ال ـف ــرص االس ـت ـث ـمــاريــة د .م ـح ـمـ ـؤال ب ــرل ـم ــان ــي لـلـنــائـ
ـب مازالت حالة
طـقـ
ـد ا
ً ـة ال ـب ــال ــغ حـجـمـهــا « 123ال ـجــريـ ل ـح ــوي ـل ــة ،وحـصـلــت ت ـس ـي ـطــر ع من عدم االستقرار
ـ
ل
ـ
ـدة»
ـى
ا
ع
ـ
ل
ـ
ل
ـ
ـ
هكتارا ،أي ما يعادل
سـ ــوق ،ف ــي ظــل
ـى نسخة مـنــه ،إن
 1.23مليون ال
متر مـ
مـ ـ ـخ ـ ــاوف ب ـ ـشـ
الق ـربــع ،بنظام الـشــراكــة بين منمشروع مخصص إلقامة
ــأن ن ـ ـشـ ــوب ح ــرب
عدد تـجــاريــة بين
الورش
طاعين العام والخاص.
ال ـخ ـف ـي ـ الحرفية ،والصناعات المتحدة ،و الصين والــواليــات
ف ــة ،والـ ـمـ ـخ ــازن
تذبذب اإلنتاج الليبي،
والع
02
قوبات
على إيران.

«األخ
ضر» يكسو األسواق الخلي

الجاراهلل :زيارة األمير
للصين نقلة نوعية في
العالقات

علي العنزي

في م
هذا حصلةٍ لألسبوع الثاني
من يوليو الجاري
العام ،كسا اللون ا
والنصف الثاني من
ألخضر معظم مؤشرات
وكانت
مسقط ،الغلبة لالرتفاعات الواضحة ،حيث لم أسواق المال الخليجية،
يتأخر
بعد
سوى مؤشر سوق
واسـتـمــر خسارته بنسبة .%1.8
مــؤشــر ال ـبــورصــة ا
ً
مــؤشــرات أس ــواق الـخـلـيــج ،لـكـ ًـويـتـيــة فــي الـنـمـ
ـو ال ـقــوي م ًـتـصــدرا
راب ـ
حــا نسبة  ،%2.5و
«تــاسـ ًـي» الـخــاص
با
ألسهم
ج ــاء ثــانـيــا مؤشر
الر
ً
ئيسية فــي الـســوق ا
ارتفاعا بـ.%2.3
لـسـعــودي ،محققا

البصرة تشتعل ...وبغداد ته ّ
د
ئ
بـ
«
عقود وضمان»
02

02

لـلـيــوم ً ال ـ
تجاجا ســادس عـلــى الـتــوالـ
اح
ـي ،تــواصـلــت الـتـظــا
على
هــرات فــي البصرة
البطالة وأوضاع «
ا
البؤس والحرمان»
لعراقي ومــركــز تمويل ال
في عاصمة النفط
حيدر ال
حكومة المركزية ،مما د
بتثبيت عبادي إلى زيارة المنطقة في محاولة لل فــع رئيس ال ــوزراء
ً
ً
متعاقدين ومنحهم
تماعيا .تهدئة ،وإصداره أوامر
ضمانا اج
ووسط
ً
لدى إطالقتصاعد التوتر ،خصوصا
بعد
مقتل
م
نار خالل تفريق الت
تظاهر األحد الماضي
حقل القرنة النفطي في شمال ظاهرة ،أغلق المئات ا
لطريق المؤدي إلى
البصرة وميناء أم
تحركهم
االحتجاجي إلى مبنى مجلس الم قصر جنوبها ،قبل نقل
وأحرق
حافظة
جنوب المتظاهرون ليل الخميس -الجمعة ،في وسط المدينة.
ال
إ
األسعار بصرة ،ووضعوا عوائق لقطع الطرق ،طارات السيارات في
م
وا
حتجين
على
ارتفاع
وتوجه اللبطالة ،وحاول بعضهم
اقتحام بعض ال
ً
عبادي
إلى
ا
منشآت الحكومية.
لبصرة
قادما من بر
في اجتماع
التحالف الدولي ،واجتمع فور وكسل ،حيث كان يشارك
الع
وصوله
سكرية للمحافظة ،وال
مع قيادة العمليات
ويطالب المتظاهرونمحافظ أسعد العيداني،
ومدير شركة الطاقة.
في الم
للشباب،
حافظة النفطية
ً
بتوفير فــرص عمل
وتأمين الخدمات ،خ
ّ
م
صوصا الكهرباء،
سؤولية تفاقم الوضع
ويحملون الحكومة
لعدم إيجاد حلول.

02

ستأنف حربه على «لندن»

عراقيون يحرقون ا

إلطارات في البصرة

أمس األول (أ ف ب)

ً
«نوفيت
«البنتاغ
شوك» يظهر مجددا ...وواشنطن تتهم موسكو ر ً
حول ون» ال تثق بوعود موسكو
مست
سميا
قبل
بقر
طه
صنة
ران
«ال
في
ديم
سو
قرا
رية
طي»
محتجون
الرئيس ا يطلقون بالون "ترامب ال
رضيع" خالل تجمع
ألميركي
مناهض لسياسات
أمام مبنى البرلمان
البريطاني في ويس
تمنستر بلندن أمس

«التقاعد المبكر» ...تناقضات...

وأن يمن على المصابين بسرعة
الشفاء والعافية.
وبعث سمو ولــي العهد وسمو
رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء بـبــرقـيــات
تعزية مماثلة.

ناقش الحساب الختامي لـ «الدفاع» مع قيادات الجيش واستقبل محافظ الجهراء

ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في
مجال التدريب العسكري بين حكومتي الكويت
وتركيا ،ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية
بين حكومتي الكويت وأوكرانيا بشأن التعاون
في المجال العسكري والمجاالت األخرى ،ومشروع
قــانــون بالموافقة على االنـضـمــام للبروتوكول
المتعلق باالتفاقية الدولية لسالمة األرواح في
البحار ،والبروتوكول المتعلق باالتفاقية الدولية
لخطوط التحميل ،وقرر المجلس الموافقة على
مشاريع القوانين ورفعها لسمو األمير ،تمهيدا
إلحالتها إلى مجلس األمة.
كما ناقش المجلس مشروع مرسوم بالموافقة
ع ـلــى م ــذك ــرة ت ـع ــاون ب ـشــأن الـلـجـنــة الـمـشـتــركــة
لـلـتـعــاون بـيــن حكومتي الـكــويــت ونـيــوزيــانــد،
ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات
جوية بين حكومتي الكويت وبريطانيا وجدول
الطرق الملحق بها.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات
المراسيم المشار إليها ورفعها لسمو األمير.

الحجرف لالستفادة من طاقات المتقاعدين

األمير لدى عودته من قمة مجلس التعاون وفي استقباله ولي العهد وكبار المسؤولين

ناصر الصباح :ميزانية التعزيز مهمة لتغطية
التسليح والمعدات العسكرية

وافق على اتفاقيات التعاون العسكري مع تركيا وأوكرانيا
منوها بالحفاوة وكرم الضيافة التي حظيت بها
جميع الوفود المشاركة.
ك ـم ــا أحـ ـي ــط ع ـل ـم ــا ب ـت ـق ــري ــر ه ـي ـئ ــة تـشـجـيــع
االستثمار المباشر بشأن وضع الكويت في مؤشر
سهولة ممارسة أنشطة األعمال لعام  ،2019حيث
أشار إلى تحسن وضع الكويت في رصيد مؤشر
سهولة ممارسة أنشطة األعمال لعام  2019لثالثة
مكونات ،مقارنة للرصيد المسجل في تقرير .2018

اإلع ــامـ ـي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة ب ــال ــدي ــوان
األمـيــري يوسف الــرومــي ،ورئيس
الـشــؤون السياسية واالقتصادية
ب ــال ــدي ــوان األمـ ـي ــري ال ـش ـيــخ ف ــواز
س ـع ــود ال ـن ــاص ــر ،وم ـس ــاع ــد وزي ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة لـ ـش ــؤون مـكـتــب نــائــب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ووزي ـ ــر
الخارجية السفير الشيخ د .أحمد
ناصر المحمد ،وكبار المسؤولين
بالديوان األميري ووزارة الخارجية.

ً
مضيفا أنه كان على ماي «إما أن تعود إلى بروكسل إلعادة التفاوض
ّ
وإما الدعوة النتخابات ،لكي يتمكن الشعب من انتخاب حكومة جديدة
قادرة على القيام بذلك».
ً
ً
ّ
وسجل الجنيه اإلسترليني تراجعا حادا أمام الــدوالر وخسر 0.4
ً
في المئة من قيمته ،مقارنة مع سعره الجمعة ،مسجال أدنى مستوى
له منذ يونيو .2017
ً
وتــزامـنــا مــع ذلــك ،قضت محكمة الـعــدل األوروب ـيــة بــأن لبريطانيا
الحق في التراجع عن قرارها االنسحاب من االتحاد األوروبي من دون
الحصول على موافقة دوله األعضاء ،األمر الذي يعزز موقف مؤيدي
االستفتاء الثاني.
وفي الوقت نفسه ،أغلقت المفوضية األوروبية الطريق أمــام ماي
إلعادة التفاوض على االتفاق ،خالل القمة األوروبية ،التي ستحضرها
الخميس والجمعة المقبلين ،مؤكدة أن «االتحاد األوروبي قدم للندن
اتفاق بريكست األفضل والوحيد الممكن».
ّ
يتغير ،وبالنسبة
وقالت المتحدثة باسم المفوضية« :موقفنا لم
إلينا فإن المملكة المتحدة ستغادر االتحاد األوروبــي في  29مارس
 ،2019ولن يعيد التفاوض على ذلك».
٢٣

مبادرة أممية لسالم شامل...
تكون تحت سيطرة السلطة الشرعية.
وشدد اليماني على أن الحكومة ستتعامل بإيجابية مع المقترحات
ً
اإلنسانية ،وخاصة المتعلقة بتبادل األسرى وتدفق المساعدات ،الفتا
إلى االستعداد لقبول دور لألمم المتحدة في اإلشــراف على الميناء،
إضافة إلى إبقاء عائدات الرسوم في فرع البنك المركزي بالحديدة لدفع
رواتــب الموظفين ،في وقــت أعــرب عن رفــض الحكومة تسليم موانئ
المحافظة إلى مهمة حفظ سالم أممية.

ّ

وج
ه الرئيس األميركي
قاسية لسياسات رئيسة دونالد ترامب انتقادات
م ــاي ،تـجــاه االنـسـحــاب مــنالوزراء البريطانية تيريزا
االتـ
تصريحات نشرت قبل ســا حــاد األوروبـ ــي ،في
عـ
بمقر إقامة رؤساء الحكومة ـات مــن استقبالها له
خارج لندن.
وجاءت
ً
لهجومه هذه االنتقادات ،التي
تضمنت استئنافا
على سياسات عمدة
خ ــان ت ـج ــاه ال ـه ـج ــرة ،ف ــي لندن المسلم ،صادق
ح ـيــن
سـيــاسـيــة حـ ــادة ب ـعــد اس ـت ـق ت ــواج ــه م ــاي أزم ــة
ــالــة
وزيـ ــر خــارجـيـتـهــا
ب ــوري ــس ج ـ
ـون ـس ـ ًـون ال ـم ـش ـكــك
األ
بـ ـش ــدة ف ــي الـتـكـتــل
وروبي ،اعتراضا على
وس ـعــى ت ــرام ــب ،الـ ــذي أإدارتها لملف "بريكست".
ثـ ــار
بــالـمـمـلـكــة ،إل ــى تــأك ـيــد ع ـمـ مــوجــة م ــن الــذهــول
ـق ال
ـ
ش
ـ
ً
ـرا
ك
ـ
ـة
ب
ـ
ي
ـ
ـن
ل
ـ
ن
ـ
ـدن
وواشنطن،
نافيا أن يكون وجه
إن ما
انتقادات لماي ،وقال
يتم
تداوله
"أخبار
االعتذار ،لكنها تفهمت ملفقة"" ،وعرضت عليها
األمر".
وأوض ـ ــح
أن ــه ق ــدم نـصـيـحــة
ول ــم ينتقد خـطــة م ــاي ،الـتـ ب ـش ــأن "بــري ـك ـســت"،
ـي ق ـ
إنها تنسف فرصة التوصل ـال فــي تصريحاته،
إلـ
واشـنـطــن ،لكنه كــرر إشــادتـ ـى اتـفــاق تـجــارة مع
محمد
ـه
الف
ب
ـ
ج
ضلي
الحاد وا
ً ــونـســون ،المنتقد
لمتمرد عليها ،مؤكدا
ً
أنه
س
يصبح
"رئيس
وزراء عظيما".
تـ ـشـ ـك ـ
ال ـم ــرك ـل مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ت ـح ــدي ــد
ولفت
إلى أنه ركز خالل مب
ــزي ــن ال ـ
وحث رئيسة الوزراء على احثاته على ملف إيران ،ب ـطــولــة ك ـ ث ــال ــث والـ ــرابـ ــع فــي
ـأس ال
عليها إل
ضرورة مواصلة الضغط
ـع ــال ــم ال ـم ـقــامــة في
رغامها على تغيير
روسـيــا الـتــي
ت
ـ
ق
ـ
ـام
ا
ل
ـ
سلوكها
ي
ـ
في
ـوم،
ال
وتقديم
فرصة
منطقة ،لكل مــن
تنازالت بملفها النووي.
 02المونديالإنكلترا وبلجيكا لــوداع
بمركز شرفي 02

إنكلترا وبلج

●

دوليات

٢٠

وا

شنطن  -جاد يوسف

قبيل
دونالد مغادرة الرئيس األميركي
ترامب
الخارجية ل واشنطن في جولته
األط ـل ـســي حضور قمة حلف شمال
(ال ـن ـ
وزي ــارت ــه بـ ـات ــو) ف ــي بــروكـســل،
ـر
يـ
لـلـقــاء نـظـيـ طــانـيــا ،ثــم هلسنكي
ـره ا
ل ــروس ــي فــالديـمـيــر
بوتين ،طفا
الدفاع األ خالفه مع قادة وزارة
تصريحاتميركية (البنتاغون) في
عــن عــدد مـ غير مـبــاشــرة صــدرت
ـن
المت
حدثين 02

انفجار ضخم قرب مطار
القاهرة ...وخطة شاملة
لتطوير مترو األنفاق

اراةغـلــسريإل ـاضةـى أن
فيــممب مـ
يومي
ية» السـيكالـ
رضـن
فــي الـمـقــابــل ،أش ــار عـضــو وف ــد الـمـتـمــرديـ
●«الت ّ ً
مكررا موقف الحوثيين بأن
«النقاشات في هذا الملف ال تزال كبيرة»،
ً
االنسحاب من مدينة الحديدة يجب أن يكون جــزء ا من بلجيكا
اتفاق سالم
22
x
إنكلترا
وفد الكويت يغادر
شامل.
إلى معسكره في هولندا
(ستوكهولم ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)
مباراة اليوم

 ٥:٠٠م

نتنياهوُ :عمان فتحت أجواءها لطائراتنا...

وتشير كل الظواهر إلى أنه يمكننا كذلك التحليق فوق السودان».
وق ــال نتنياهو ،ال ــذي يـتــولــى وزارة الـخــارجـيــة ،إن ــه «ب ـخــاف طريقة
تفكيرنا السابقة بأن إقامة العالقات مع العالم العربي تمر عبر السالم مع
ً
الفلسطينيين ،فقد يأتي ذلك من االتجاه المعاكس» ،موضحا أنه «عندما
ً
ً
ألتقي زعماء عربا يقولون لي لدينا مصالح أمنية واقتصادية ،ونريد أيضا
ً
أن نتمتع بثمار التقدم ،ومن اآلن فصاعدا لن نضع تطبيعنا مع إسرائيل
رهينة بيد نزوات الفلسطينيين».
ً
وحققت إسرائيل اختراقا في عالقاتها مع دول عربية ال تربطها بها
عالقات دبلوماسية ،فقد زارت وزيرة الثقافة والرياضة اإلسرائيلية المثيرة
للجدل ميري ريغيف في أكتوبر الماضي مسجد الشيخ زايد في أبوظبي،
ً
في حين ألقى وزيــر االتصاالت اإلسرائيلي أيــوب قرا خطابا في مؤتمر
بدبي ،كما ُعزف النشيد الوطني اإلسرائيلي بحضور ريغيف في بطولة
عالمية للجودو بالعاصمة اإلماراتية ،وزار وزير االتصاالت إسرائيل كاتس
سلطنة عمان وشارك في مؤتمر دولي.
(القدس ـ وكاالت)

ةديرجلا
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محليات
«القوى العاملة» :وصف للمهن بالتنسيق مع الجامعة و«التطبيقي»
«لغربلة سوق العمل من غير المطابق منها للتخصص الدراسي والتصدي للشهادات المزورة»
جورج عاطف

قرار قريب سيصدر بوقف
تحويل إقامات الوافدين
أصحاب المؤهالت الجامعية
التربوية ،إلى المدارس الخاصة
والمعاهد األهلية ،في حال
عدم مطابقة المهنة في إذن
العمل للتخصص الدراسي.

وقف تحويل إقامات
المهن المتخصصة
غير المطابقة
ألذونات العمل إلى
الحكومة

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ،في
الهيئة العامة للقوى العاملة أن
ً
"الهيئة تعكف حاليا على وضع
وصـ ــف وظ ـي ـفــي لـجـمـيــع الـمـهــن
فـ ــي سـ ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل ،بــال ـت ـن ـس ـيــق
م ــع ج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت ،وال ـه ـي ـئــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي
والتدريب" ،مشيرة إلى أن "هذه
الخطوة تهدف إلى غربلة سوق
العمل مــن المهن غير المطابقة
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات الـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة،
والـ ـتـ ـص ــدي ل ـح ـم ـلــة الـ ـشـ ـه ــادات
المزورة".
وأوضحت المصادر أن "المهن
الفنية والحرفية غير المتطلبة
ش ـ ـ ـهـ ـ ــادات دراس ـ ـ ـيـ ـ ــة س ـي ـخ ـضــع
أصـحــابـهــا إل ــى اخ ـت ـبــارات فنية
من جانب هيئة القوى العاملة،
بالتعاون مع التعليم التطبيقي"،
ً
الف ـ ـتـ ــة إلـ ـ ــى أن "ث ـ ـمـ ــة مـ ـش ــروع ــا
ً
ً
خـلـيـجـيــا يـ ــدرس حــال ـيــا لــوضــع
كود موحد للمهن كافة في سوق
العمل لدول المجلس".

إقامات الوافدين
وأش ـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن
ً
ً
"ثـمــة قـ ــرارا قــريـبــا س ــوف يصدر
بوقف تحويل إقــامــات الوافدين

أص ـح ــاب ال ـم ــؤه ــات الـجــامـعـيــة
التربوية ،إلى المدارس الخاصة
والمعاهد األهلية ،في حال عدم
مـطــابـقــة الـمـهـنــة فــي إذن العمل
والتخصص الدراسي".
وأوضحت أن "الهيئة رصدت،
خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة ،ظــاهــرة
إق ـب ــال ال ـتــربــوي ـيــن ع ـلــى تـحــويــل
اذونـ ـ ــات عـمـلـهــم غ ـيــر الـمـطــابـقــة
للمؤهالت الدراسية ،إلى المدارس
الخاصة والمعاهد األهلية ،نظير
ً
مبالغ مالية ،تمهيدا اللتحاقهم
بالمدارس الحكومية ،في تحايل
صريح على القرارات والضوابط
المنظمة لسوق العمل".
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت أن "ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة
تــأتــي فــي أعـقــاب إيـقــاف الهيئة،
بــالـتـنـسـيــق م ــع ديـ ـ ــوان الـخــدمــة
المدنية ،تحويل إقامات أصحاب
المؤهالت الفنية المتخصصة من
مدرسين وقانونيين ومهندسين
وأطـ ـب ــاء ،غـيــر الـمـطــابـقــة للمهن
المكتوبة في أذونات عملهم ،إلى
القطاع الحكومي".
وأش ـ ــارت إل ــى أن "ث ـمــة حــزمــة
ق ــرارات خــاصــة بتنظيم وضبط
س ــوق الـعـمــل ،س ــوف ت ــرى الـنــور
قــريـبــا ،بـهــدف الـحــد مــن العمالة
ال ـ ـسـ ــائ ـ ـبـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت س ـب ـبــا

القطاع الخاص
إلى ذلك ،ومن منطلق رفع كفاءة
العمالة الوطنية ،وتقديم الخدمات
التجريبية للباحثين عــن العمل،
بـمــا ي ـتــوافــق ومـتـطـلـبــات الـقـطــاع
الـخــاص ،وقــع مــديــر الهيئة أحمد
الموسى عقد تــدريــب وتأهيل 15
ً
باحثا عــن العمل فــي مجال اللغة
اإلنـكـلـيــزيــة مــع المجلس الثقافي
ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــانـ ــي ،ل ـ ـض ـ ـمـ ــان ت ــوف ـي ــر
اسـتــراتـيـجـيــات ال ـتــواصــل باللغة
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة ،وتـ ـط ــوي ــر مـ ـه ــارات
المتدربين لالستفادة من اللغة في
المجال الوظيفي.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــوسـ ــى إن "ت ــوقـ ـي ــع
العقد جاء لتحقيق أهــداف الدولة
ف ــي إعـ ــادة الـ ـت ــوازن ب ـشــأن تــوزيــع
ال ـ ـقـ ــوى ال ـع ــام ـل ــة ال ــوط ـن ـي ــة عـلــى
ق ـطــاعــات الـعـمــل غـيــر الـحـكــومـيــة،
التي تقوم بدور رئيسي في تنمية
االقتصاد الوطني ،وتعزيز الفئات
المستهدفة من الباحثين عن عمل
وتشجيعها للعمل في الجهات غير
الحكومية".
ولفت إلى أن "ذلك يؤكد اهتمام

•

الموسى ومدير المجلس الثقافي البريطاني عقب توقيع العقد
الهيئة ،متمثلة فــي قـطــاع شــؤون
القوى العاملة الوطنية ،والمجلس
ال ـث ـقــافــي ال ـبــري ـطــانــي ،بــال ـت ـعــاون
المشترك لتطوير وتنفيذ البرامج
التدريبية للمواطنين الباحثين
عن عمل والمسجلين لدى برنامج
إعادة الهيكلة".
وأضـ ــاف ال ـمــوســى" :ج ــاء دور
إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية
محققا لتلك الجهود الرامية نحو
إنجاز األهداف التنموية ،من خالل

يوسف العبداهلل

يشارك بنك االئتمان الكويتي في فعاليات
مـعــرض الـصـنــاعــات والـبـنــاء ،ال ــذي انطلقت
نسخته أمس ،بحضور نائب رئيس مجلس
اإلدارة المدير العام للبنك صــاح المضف،
وق ـيــاديــي ع ــدد م ــن ال ـمــؤس ـســات والـهـيـئــات
الحكومية.
بــدورهــا ،أكــدت الناطقة باسم "االئتمان"،
حباري الخشتي ،أن البنك دأب على المشاركة
في أنشطة وفعاليات المعرض ،من منطلق
حرصه على التواصل والحوار مع المواطنين،
مـشـيــرة إل ــى أن ــه ك ــان ح ــاض ــرا ف ــي ال ـ ــدورات

«األشغال» تشترط براءة ذمة من «مشاكل
األمطار» لتوقيع عقدين للصيانة والطرق
•

سيد القصاص

قــالــت مـصــادر مطلعة فــي وزارة األشـغــال
إن هناك عقدين ،أحدهما للصيانة بمحافظة
الفروانية ،واآلخــر خــاص بالطرق ،جاهزين
للتوقيع إال أن الـ ــوزارة طلبت مــن الشركات
الـفــائــزة بـهــذيــن الـعـقــديــن كـتــاب "بـ ــراءة ذمــة"
كشرط لتوقيعهما.
وذك ـ ــرت ال ـم ـصــادر أن "بـ ـ ــراء ة ال ــذم ــة" يتم
الحصول عليه من وزارة اإلسكان ،ومن لجنة
تـقـصــي ال ـح ـقــائــق ،ح ـيــث تـفـيــد ب ــأن الـشــركــة
الـفــائــزة بالعقد ال ــذي سـيــوقــع ليست ضمن
الشركات التي كانت سببا في مشكلة تراكم
مياه األمطار األخيرة.
وأش ــارت إلــى انــه إذا تبين أن تلك الشركة
ا لـفــا ئــزة بالمناقصة ضمن قائمة الشركات
التي تسببت في األضرار التي وقعت بسبب
األمطار األخيرة ،ففي تلك الحالة هناك خياران

"إما ترسية المناقصة على أرخص األسعار،
أو إع ــادة الـطــرح مــرة أخ ــرى ،إذا كــان الـفــارق
الـمــادي كبيرا بين الشركة الفائزة والشركة
التي تقدمت بأقل األسعار".
في مجال اخر ،تنفذ وزارة األشغال العامة
بــرنــامـجــا تــدريـبـيــا لتأهيل  20مهندسا من
المشرفين على تنفيذ المشاريع ،بالتعاون
مع شركة مكتب المستشار الوطني للتدريب
األهلي ،من  ٢إلى  ١٣ديسمبر الجاري.
وت ـهــدف الـ ــدورة إل ــى تــدريــب المهندسين
على إعداد وإدارة العمليات الخاصة بتنفيذ
المشاريع في المواقع ،وطــرق حل المشاكل
ال ـمــوق ـع ـيــة ،وخـ ـط ــوات اس ـت ــام األعـ ـم ــال من
المقاولين ،وكيفية التعامل مع االستشاري
وج ـه ــاز ال ـم ـق ــاول ،إض ــاف ــة إل ــى كـيـفـيــة إدارة
األوامر التغيرية.
وأشاد وكيل وزارة األشغال العامة المساعد

االطـ ــاع عـلــى مـتـطـلـبــات التعيين
فــي الـقـطــاع ال ـخــاص ،ورف ــع كفاءة
ال ـب ــاح ـث ـي ــن ع ـم ــل مـ ــن خ ـ ــال عـقــد
البرامج التدريبية".
ح ـض ــر ت ــوق ـي ــع ال ـع ـق ــد كـ ــل مــن
نائب المدير العام لشؤون العمالة
حسن الخضر ونائب المدير العام
ل ـشــؤون ال ـقــوى الـعــامـلــة الوطنية
إيـ ـم ــان األن ـ ـصـ ــاري وم ــدي ــر إدارة
الخدمات العامة وشؤون المخازن
طالل الغريب ومساعد أول منسق

السابقة للتعريف بالقروض التي يقدمها،
وش ــروط استحقاق كــل منها ،والمستندات
المطلوبة ،و سـبــل التقدم للحصول عليها،
والرد على أسئلتهم واستفساراتهم.
وقــالــت الـخـشـتــي ،فــي تـصــريــح صحافي،
أمس ،إن "المعرض نجح على مدى سنوات
فــي تثبيت أقــدامــه على خــارطــة المؤتمرات
والمعارض المتخصصة بقضايا اإلسكان
وال ـب ـنــاء وال ـت ـمــويــل ال ـع ـق ــاري ،حـيــث ت ــزوره
سنويا أعداد كبيرة من المواطنين ،لذا ُيعد
فــرصــة مـنــاسـبــة ل ـل ـحــوار وال ـت ـفــاعــل مـعـهــم،
والتعرف على احتياجاتهم في هذا المجال".
وأوضـحــت أن "موظفي البنك سيكونون

إداري غيداء الـحــداد ،وباحث أول
تطوير إداري دالل الذكير ،ومنسق
إداري م ــري ــم الـ ـ ـف ـ ــارس ،وم ــراق ــب
التخطيط وتقييم العروض إيمان
الحمد.

كود موحد لجميع
المهن في سوق
العمل الخليجي

لقطاع التخطيط والتنمية الشيخ عبدالله
ا لــد عـيــح بما حققه المهندسون المتدربون
خ ـ ــال الـ ـب ــرن ــام ــج ،م ـم ــا ك ـ ــان لـ ــه ب ــال ــغ األثـ ــر
االيجابي عليهم.
وأكد الدعيج ،خالل حضوره ختام األسبوع
األول مــن الـبــرنــامــح ،حــرص "األش ـغ ــال" على
االرت ـ ـقـ ــاء ب ـك ـف ــاءة مـنـتـسـبـيـهــا ف ــي مـخـتـلــف
القطاعات وفي جميع المجاالت عبر الدورات
التدريبية المستمرة ،بما يصب في مصلحة
ال ـع ـمــل ،ودقـ ــة إن ـج ــاز ال ـم ـشــروعــات الـمــوكـلــة
إلــى الـ ــوزارة ،لتنفيذها ضمن خطط الــدولــة
التنموية.
وقال إن االستثمار في الثروة البشرية عبر
التدريب المستمر هو أفضل استثمار ،ألنه
يعد الركيزة األساسية للتنمية المستدامة،
وكذلك أحد أبرز السبل لمواكبة المستجدات
في مختلف المجاالت.

قطر تشيد بمبادرة الكويت
أشــاد رئـيــس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنـســان فــي قطر علي الـمــري بإنشاء
ً
الديوان الوطني لحقوق اإلنسان في الكويت ،مثمنا الــدور البارز لسمو األمير
الشيخ صباح األحمد في المجال اإلنساني وجهوده لحل الخالفات بين الدول.
وقال المري لـ"كونا" من فيينا أمس ،إن إنشاء الديوان الوطني لحقوق اإلنسان
سيساعد الكويت على تحقيق مزيد من التقدم وإيصال صورتها الحقيقة في
مجال حقوق اإلنسان ،بما من شأنه تعزيز سمعتها الدولية.
وأعرب عن أمله بحدوث مزيد من التعاون بين الديوان الوطني ونظيره القطري
ً
مشيرا إلى تعاون واسع ينتظر اللجنة الوطنية القطرية والديوان الوطني لحقوق
ً
اإلنـســان ،خصوصا أن كال الكيانين يؤديان الــدور ذاتــه ،الــذي يصب في نهاية
ً
المطاف في ضمان حماية حقوق اإلنسان سواء في قطر أو الكويت وأيضا في
المحيط العربي والخليجي.

ج ـ ــاء ذل ـ ــك فـ ــي بـ ـي ــان ص ـ ـ ــادر عـ ــن الـ ــديـ ــوان
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان الذي
صادف أمس ،ذكر فيه أن اليوم العالمي لحقوق
اإلنسان يمر على الكويت هذا العام في ضوء
العديد من اإلنجازات الحقوقية الوطنية ،لعل
أبرزها إنشاء الديوان الوطني لحقوق اإلنسان
كمطلب وطني واستحقاق دولي.
وأوضــح أن الديوان يهدف ،بحسب المادة
الثانية من القانون  67لسنة  ،2015إلى تعزيز
وحـمــايــة حـقــوق اإلن ـســان ،والـعـمــل على نشر
وتعزيز الحريات العامة والخاصة ،في ضوء
قواعد الدستور وأحـكــام االتفاقيات الدولية
التي صادقت عليها الكويت.

بصمات إنسانية
وأضاف أن للكويت بصمات إنسانية على
الـمـسـتــويــات المحلية واإلقـلـيـمـيــة والــدولـيــة
جعلتها تكتسب اح ـت ــرام الـهـيـئــات األمـمـيــة،
وعلى رأسها األمم المتحدة التي ّ
سمت سمو
أمير البالد قائدا للعمل اإلنساني ،واختارت
الكويت مركزا للعمل اإلنساني.

موجودين في الجناح المخصص له طوال
أي ــام الـمـعــرض ،مــن الـعــاشــرة صـبــاحــا حتى
ال ــواح ــدة وال ـن ـصــف ظ ـه ــرا ،وم ــن الـخــامـســة
حتى العاشرة مساء ،وباإلمكان تقديم عدد
مــن ال ـخــدمــات لـلـمــواطـنـيــن ،وإصـ ــدار بعض
الشهادات التي يطلبها عمالء البنك".
ُيذكر أن فعاليات المعرض ،الــذي تنظمه
"إكـ ـسـ ـب ــو ت ـ ـ ــاج" ل ـل ـم ـع ــارض والـ ـم ــؤتـ ـم ــرات،
بالتعاون مع شركة الصناعات الوطنية في
قاعة بــدريــة بفندق جميرا الكويت ،تستمر
أربـ ـع ــة أي ـ ـ ــام ،ب ـم ـش ــارك ــة ع ـ ــدد م ــن ال ـج ـهــات
الحكومية ،بينها "االئتمان الكويتي".

الفوزان لـ ةديرجلا• :افتتاح األسواق
والمتاجر في «تي  »4بداية 2019

ً
طموح المبنى الجديد استقبال  6ماليين مسافر سنويا
•

محمد الجاسم

قال المدير العام لإلدارة العامة للطيران المدني ،يوسف الفوزان ،إن
"مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي (تي  )4خاص بالخطوط
الجوية الكويتية ،وال نية أو خطة الستقبال شركات طيران أخرى في
هذا المبنى مستقبال".
وكشف الفوزان في تصريح لـ"الجريدة" ،أن المبنى الجديد سيشهد
افتتاح األس ــواق والمتاجر بداخله لخدمة المسافرين بــدايــة السنة
المقبلة.
ً
وذكر أن "الطيران المدني" و"الخطوط الكويتية" تعمالن معا بخطة
محكمة لتطوير النقل الجوي المحلي ،وتقديم التسهيالت للمسافرين،
ً
مضيفا أن المبنى الجديد سيدفع باتجاه ذ لــك التطوير ،مبينا أن
الجهات المسؤولة عن "تي  "4تطمح إلى أن يستقبل المبنى الجديد
ً
للركاب ما يقارب  6ماليين مسافر سنويا.
ولفت إلى أن عدد الرحالت التي يستقبلها المبنى ارتفعت إلى 90
ً
رحلة يوميا ،بعد تدشينه في أغسطس الماضي.

«ديوان حقوق اإلنسان» :للكويت إنجازات في تعزيز الحريات
اعتبر الديوان الوطني لحقوق اإلنسان أن
للكويت بصمات إنسانية واضحة وإنجازات
ملموسة في مجال حقوق اإلنسان ،وذلك عبر
نشر وتعزيز الحريات العامة والخاصة ،مما
جعلها تشغل مكانة مرموقة عالميا.

«إذاعات الدول العربية» يزكي
العواش رئيسًا لوالية ثالثة

رئيسيا فــي الخلل ال ــذي أصــاب
التركيبة السكانية في البالد".

«االئتمان» :مشاركتنا في معرض الصناعات
والبناء فرصة للتواصل مع المواطنين

المدير العام للبنك صالح المضف ود .عادل الصبيح خالل افتتاح المعرض بحضور السفيرة الفرنسية

سلة أخبار

وأفــاد بأن الكويت حرصت على االنضمام
إلى المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة،
إيمانا منها بأهمية تكاتف المجتمع الدولي
لـتـحـقـيــق األمـ ــن وال ـس ـلــم الــدول ـي ـيــن وحـمــايــة
المدنيين ،وتكريس قيم حقوق اإلنسان عبر
دعم وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية
األخرى.
وأش ـ ــار إل ــى أن ال ـكــويــت سـبــاقــة دائ ـم ــا في
احتضان العديد من مؤتمرات المانحين لدعم
جهود األمم المتحدة في مختلف مناطق النزاع
المحلية
حول العالم ،في حين شهدت الساحة
ّ
تقدما ملموسا في مجال حقوق اإلنسان تمثل
في إقرار العديد من القوانين المتخصصة ،مثل
"محكمة األس ــرة" و"حـمــايــة الـطـفــل" و"حماية
العمالة المنزلية".
وأكــد الــديــوان سعيه خــال الفترة المقبلة
إلى معالجة كل أوجه القصور في التشريعات
القائمة ذات الصلة ،فضال عــن نشر وتعزيز
ثقافة حقوق اإلنسان.

يوسف الفوزان

«الكهرباء» 9 :تخصصات
لإليفاد واإلجازات الدراسية
•

سيد القصاص

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء عن
تحديد الوزارة لديوان الخدمة المدنية  9تخصصات إليفاد
موظفيها إليها ضمن خطة اإليفاد للبعثات واإلجــازات
الــدراس ـيــة لـعــام  ،2020 /2019وذل ــك ل ــدراس ــة الــدك ـتــوراه
والماجستير والبكالوريوس.
وقالت المصادر إن "الوزارة حددت تخصصات الهندسة
الميكانيكية ،والهندسة الكهربائية ،وهندسة الكترونيات
واتصاالت ،وهندسة مدنية ،وهندسة كيميائية ،وهندسة
طــاقــة مـتـجــددة ،وهـنــدســة كمبيوتر ،وهـنــدســة صناعية
ونظم ،وأخيرا نظم معلومات".
وجاء تحديد الوزارة لتك التخصصات بناء على طلب
ديوان الخدمة المدينة الذي طلب من الوزارة في  20نوفمبر
الـفــائــت تــزويــده بــاحـتـيــاجــات الـ ــوزارة مــن التخصصات
المطلوب إيفاد موظفيها ضمن بعثات دراسية
(ماجستير ،دك ـتــوراه) وإج ــازات دراس ـيــة "دب ـلــوم بعد
الثانوية ،بكالوريوس" وفقا الحتياج الوزارة الفعلي وعدد
المقاعد ضمن الخطتين المحلية والخارجية في ميزانية
اإليفاد لعام .2020 /2019

زكى اتحاد إذاعات الدول
العربية ،خالل جمعيته العامة
في دورتها الـ ،38الوكيل
املساعد لشؤون الصحافة
والنشر واملطبوعات بوزارة
اإلعالم محمد العواش رئيسا
لالتحاد لوالية ثالثة ،تقديرًا
لالعالم الكويتي ،ودوره البارز
على الساحة العربية.
وقال العواش ،في تصريح
صحافي ،إنه "تمت إعادة
انتخابه بالتزكية للمرة الثالثة
على التوالي رئيسا لالتحاد،
وهذه املرة األولى التي تحدث
في تاريخ االتحاد منذ نشأته
قبل  50عاما" ،مؤكدا أن "هذه
التزكية تأتي تقديرا من كل
الهيئات اإلذاعية والتلفزيونية
العربية لإلعالم الكويتي".

شهر ثقافي بـ «المهندسين»
تنطلق بجمعية املهندسني
اليوم فعاليات الشهر الثقافي
السنوي بورشة عمل تقدمها
نتالي بسمة ،املتخصصة
بمجاالت التغذية ،في السادسة
مساء بحديقة الجمعية.
وأكد رئيس اللجنة الثقافية
في الجمعية ،فيصل السميط،
أن األسبوع األول خصص
للثقافة والصحة ،ويشتمل
على ورشتي عمل؛ األولى
"غير حياتك" ،تنطلق اليوم،
والثانية تقام غدًا عن الرياضة.
أما األسبوع الثاني ،فسيكون
بعنوان "البناء واملهارات
الحياتية" ،ويشتمل على
ورشة عمل عن "خطوات البناء
الناجح" و"املتحدث الناجح".
وسيكون األسبوع الثالث
بعنوان "املشاريع الصغيرة"،
ويشتمل على ثالث ورش عمل
عن دراسة الجدوى واملشاريع
الصغيرة و"كاف كافيه".

اتحاد العمال :نرفض
صيغة «التقاعد المبكر»
أعلن االتحاد العام لعمال
الكويت رفضه مشروع قانون
التقاعد املبكر ،الذي تم التوافق
عليه بني الحكومة واللجنة
املالية البرملانية ،تمهيدا لرفعه
إلى مجلس األمة إلقراره .وقال
االتحاد ،في بيان صحافي،
إن املشروع الذي تم إقراره ال
يتضمن أي جديد ،وال يحتوي
على أي مميزات في مصلحة
العاملني ،مطالبا باإلبقاء
على ميزة الـ 15سنة للمرأة
بغض النظر عن حالتها
االجتماعية ،وكذلك إلغاء
شرط السن للتقاعد ،وربط هذا
االمر بسنوات الخدمة فقط.
ودعا إلى أن يتضمن مشروع
القانون زيادة مكافأة التقاعد
الى ما ال يقل عن  50ألف دينار،
ألن املكافأة املقرة في مشروع
القانون بسيطة وال تسمن
وال تغني من جوع ،ورفعها
من شأنه أن يؤمن العدالة في
املكافأة بني القطاعني الخاص
والحكومي.

«الغذاء» :حظر استيراد
منتجات من عدة دول
أوصت الهيئة العامة للغذاء
والتغذية امس بفرض الحظر
ورفع الحظر عن استيراد مواد
ومنتجات غذائية من عدة دول.
وقال أمني سر اللجنة العليا
لسالمة األغذية في الهيئة
عادل السويط إن وزارة التجارة
والصناعة قررت حظر استيراد
منتج الخس الروماني من
الواليات املتحدة ،بسبب تفشي
بكتيريا "اإلشريكية القولونية"،
ولحوم املاعز واألبقار واألغنام
الطازجة واملبردة واملجمدة
بكل أنواعها ومنتجاتها
ومشتقاتها من إيطاليا ،بسبب
تفشي مرض الجمرة الخبيثة.
وأشار إلى أنها قررت رفع
الحظر عن استيراد لحوم املاعز
واألبقار واألغنام الطازجة
واملبردة واملجمدة بكل أشكالها
ومنتجاتها ومشتقاتها من
أوكرانيا ،بسبب انتهاء تفشي
مرض الجمرة الخبيثة.
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«التربية» :جاهزون الستقبال  112.5ألف طالب ألداء االختبارات

• تنطلق  16الجاري لصفوف النقل و 30للثاني عشر • المقصيد :تفعيل الرياضة لخدمة المسيرة التربوية
فهد الرمضان

أكدت وزارة التربية جاهزيتها
الستقبال الطالب والطالبات ألداء
اختبارات الفترة الدراسية األولى
للعام الدراسي  ،2019 –2018والتي
من المقرر أن تبدأ  16الجاري.
وأعـ ـلـ ـن ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،فـ ــي ب ـي ــان
صحافي ،أمس ،أن «األحــد المقبل
سيشهد انطالقة اختبارات الصف
ال ـخ ــام ــس االبـ ـت ــدائ ــي ،وال ـمــرح ـلــة

المتوسطة ،باإلضافة إلى العاشر
وال ـحــادي عـشــر ،فــي حـيــن ستبدأ
اختبارات الصف الثاني عشر 30
الجاري».
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن أع ـ ـ ـ ـ ــداد ط ـل ـبــة
الثانوية العامة المتوقع تقدمهم
لــام ـت ـحــانــات ف ــي الـتـعـلـيــم ال ـعــام
وال ـ ـ ـخـ ـ ــاص والـ ـت ــربـ ـي ــة ال ـخ ــاص ــة
والـتـعـلـيــم الــديـنــي يـبـلــغ 112518

«ملست آسيا»« :التطبيقات الصناعية»
تسهم في تنمية الوطن
عقد مكتب المنظمة العالمية الستثمار أوقات
ال ـف ــراغ بــالـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا (مـلـســت آسـيــا)
اجتماعا تنظيميا وتنسيقيا لمدربي ومعلمي
مدارس المرحلة المتوسطة المتأهلة للمنافسات
النهائية لمسابقة الكويت ا ل ــ 13فــي التطبيقات
الصناعية ،المزمع تنظيمها في مارس المقبل.
وقــال نائب رئيس المنظمة الرئيس اإلقليمي
لـمـكـتـبـهــا ،م .ع ــدن ــان ال ـم ـيــر ،ل ــ»ك ــون ــا» ،أمـ ــس ،إن
االج ـت ـمــاع ج ــاء الس ـت ـعــراض م ـش ــروع الـمـســابـقــة
النهائية وآلية التحكيم.
وأشار إلى أن المسابقة تسهم في تنمية الوطن
وزيادة اإلنتاج ،إضافة إلى تحقيق الكويت مراكز

متقدمة عالميا ،وترسيخ ثقافة التصنيع المحلي
لدى الطلبة ،وتعزيز الثقة بالنفس ،والمساهمة في
بناء مجتمع مصنع ومتحكم في التكنولوجيا،
فضال عن ترسيخ العمل الجماعي بين الطلبة.
ولفت إلى أن الكويت ،ومن خالل مشاركاتها في
برامج «ملست آسيا» وعبر المؤسسات التربوية
وال ـع ـل ـم ـيــة وال ـش ـب ــاب ـي ــة ،ت ـع ــزز ق ـ ــدرات الـنــاشـئــة
والشباب الكويتي ومــلء أوقــات فراغهم بما هو
مثمر ،فضال عن تنمية قدراتهم وإبداعاتهم في
مجال العلوم والتكنولوجيا ،واكتشاف قدراتهم
ومواهبهم ،وانعكاس ذلك على تحصيلهم العلمي
واالهتمام به.

ط ــالـ ـب ــا وطـ ــال ـ ـبـ ــة ،م ـن ـه ــم 82622
ً
كويتيا ،و 29896غير كويتي ،في
العاشر والحادي عشر ،باإلضافة
إلى الثاني عشر بقسميه العلمي
واألدبي.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ع ـ ــدد طـلـبــة
ا لـ ـع ــا ش ــر ي ـب ـل ــغ 30092( 40717
كــوي ـتــي ،و 10625غ ـيــر كــوي ـتــي)،
والحادي عشر (أدبي)  13942منهم
 11524طالبا كويتيا ،و 2418غير
ك ــوي ـت ــي) ،والـ ـح ــادي ع ـشــر علمي
 20614منهم  13751طالبا كويتيا،
و 6863غير كويتي).
أم ــا ع ــدد طـلـبــة ال ـصــف الـثــانــي
ع ـش ــر (ع ـل ـم ــي) ف ـي ـب ـلــغ (،)21289
وطالب القسم األدبي بالثاني عشر
(.)14799
وحـ ـ ـ ــددت «الـ ـت ــربـ ـي ــة» م ــواع ـي ــد
انتهاء اختبارات الصف الخامس
وال ـم ــرح ـل ــة ال ـم ـتــوس ـطــة يـ ــوم 24
ديسمبر ،على أن تمتد اختبارات
الـعــاشــر وال ـح ــادي عـشــر إل ــى يــوم
الـخـمـيــس  27ديـسـمـبــر ،فــي حين
ستكون مواعيد اختبارات الثاني
ع ـشــر بـقـسـمـيــه الـعـلـمــي واألدبـ ــي
خالل المدة من  30ديسمبر حتى
 10يناير لعام .2019
مـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ــرى أك ـ ــد الــوك ـيــل
المساعد لقطاع التنمية التربوية
واألنشطة فيصل المقصيد ،أهمية
ت ـف ـع ـي ــل الـ ــريـ ــاضـ ــة ف ـ ــي مـخـتـلــف

ً
المقصيد مكرما أحد المسؤولين
ال ـم ــراح ــل ال ــدراسـ ـي ــة ،ب ـمــا يـخــدم
المسيرة التربوية.

األندية المسائية
جاء ذلك في حفل ختام األنشطة
ل ـل ـمــرح ـلــة األول ـ ـ ــى خ ـ ــال ال ـفـصــل
الدراسي األول لألندية المسائية،
بمشاركة طالب األندية المسائية،
والمراكز التخصصية في جميع
المناطق التعليمية.
وأعـلــن المقصيد ،فــي تصريح
بالمناسبة ،أن األنــديــة ستنطلق
ً
مـجــددا مــع نهاية الـعــام الــدراســي

 2018 ،2019-ب ـع ــد ا خ ـت ـب ــارات
الـ ـفـ ـص ــل ال ـ ــدراس ـ ــي األول خ ــال
فبراير المقبل ،وفق استراتيجية،
بالتنسيق مع الجهات المعنية في
وزارة الـتــربـيــة ،عـلــى أم ــل تحقيق
المزيد من اإلنجازات في إبراز دور
الطلبة ومواهبهم وإبداعاتهم في
مـخـتـلــف ال ـم ـج ــاالت ،س ــواء كــانــت
اجتماعية ،أو ثقافية ،أو علمية،
أو رياضية.
م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل
المقصيد طلبة المدارس المتأهلة
للبطولة الـعــربـيــة الـثــانـيــة عشرة
للروبوت ،التي يستضيفها مركز

صباح األحمد للموهبة واإلبــداع
ك ـم ـم ـث ــل ع ـ ــن م ــؤسـ ـس ــة ال ـك ــوي ــت
للتقدم العلمي مطلع العام القادم،
بمشاركة  12دولة عربية.
وذكـ ـ ـ ــر أن الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات ،ال ـت ــي
شـ ــارك فـيـهــا  170طــالـبــا وطــالـبــة
م ــن أك ـثــر م ــن  50م ــدرس ــة ،أثـمــرت
تأهل  7مدارس للبطولة النهائية،
وحـصــولـهــا عـلــى ال ـمــراكــز األول ــى
ب ــالـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـم ــدة فــي
التصفيات.

ً
«البلدي» يخصص أرضا سكنية في تيماء بمساحة  400ألف م2
تحديد اإلجازة الربيعية لألعضاء ...وإرجاء موضوع األلغام المكتشفة خالل األمطار
●

علي حسن

واف ــق المجلس الـبـلــدي خــال
ج ـل ـس ـت ــه االع ـ ـت ـ ـيـ ــاديـ ــة ب ــرئ ــاس ــة
ال ــرئ ـي ــس أس ــام ــة الـعـتـيـبــي على
تحديد اإلجازة الربيعية لألعضاء
مــن  23ال ـج ــاري حـتــى  20يناير
 ،2019كما ص ــادق على محضر
االجتماع رقــم  ،2018/8المنعقد
بتاريخ .2018/10/29
وقبل البدء في مناقشة جدول
أعمال الجلسة استغربت العضو
َ ُّ
مها البغلي تأخير تسلم المبنى
ال ـجــديــد لـلـمـجـلــس ،إذ بـمــوجــب
ال ـم ـخــاط ـبــات الــرس ـم ـيــة ك ــان من
الـمـفـتــرض أن يـتــم التسليم عــام
 ،٢٠١٦حسب تصريحات مديرة
اإلنشاءات في البلدية.
وأو ض ـحــت البغلي أن تأخير
َ ُّ
ت ـس ــل ــم ال ـم ـب ـنــى ي ــؤك ــد أن ه ـنــاك
خلال في توضيح التواريخ ،حيث
ان ـه ــا ل ــم ت ـكــن دق ـي ـق ــة ،الف ـت ــة إلــى
ً
أنها قدمت طلبا لــزيــارة المبنى

الـجــديــد للمجلس ،وإل ــى اآلن لم
تأت موافقة.
وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ــوضـ ـ ــوع آخـ ـ ـ ـ ــر ،حـ ــول
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض ال ـ ـ ـمـ ـ ــرئـ ـ ــي الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـل ــق
بالمخطط الهيكلي ا لــذي قدمته
البلدية ألعـضــاء «الـبـلــدي» ،قالت
ال ـب ـغ ـلــي إن «الـ ـع ــرض ال ـم ـطــروح
ل ــم يـ ــرق إلـ ــى ط ـم ــوح ــات أع ـض ــاء
المجلس» ،مطالبة بعرض يرتقي
ل ـف ـك ــر االعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ،خـ ــاصـ ــة أن ـه ــم
الـ ـمـ ـس ــؤول ــون أم ـ ــام ال ـش ـع ــب فــي
توضيح ال ـصــورة عــن المشاريع
الـ ـ ـت ـ ــي ي ـب ـح ـث ـه ــا األعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء فــي
المجلس.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال ال ـع ـض ــو مـشـعــل
الحمضان« :نريد تاريخا زمنيا
َ ُّ
واضحا يحدد موعد تسلم المبنى
ً
الجديد» ،مؤكدا أن هناك تضاربا
في التواريخ والسنوات ولم نصل
إلى شي ملموس».
وع ـلــق ال ـمــديــر ال ـع ــام للبلدية
المهندس أحمد المنفوحي على
كالم البغلي فقال« :ال يوجد تأخير

في مشاريع البلدية خاصة مبنى
المجلس البلدي الجديد ،بل هناك
مشاورات ومخاطبات مع جهات
حكومية قد تتأخر ردودها بعض
ً
الشيء» ،مؤكدا أن البلدية أبوابها
مفتوحة لزيارة األعضاء للمبنى
الجديد بما أنهم أصحاب الشأن،
«وإن كانت سالمة االعضاء فوق
كــل اعـتـبــار ألن الـمـبـنــى فــي طــور
اإلنشاء».
وحـ ـ ـ ــول الـ ـمـ ـخـ ـط ــط ال ـه ـي ـك ـلــي
الرابع ،قال« :إننا ال نريد أن نقدم
عرضا مرئيا ناقصا ،لذا ارتأينا
االن ـت ـهــاء مــن الـمـخـطــط الهيكلي
ال ــذي سـيـكــون جــاهــزا فــي أبــريــل
.« ٢٠١٩
وق ـ ـ ـ ــد أج ـ ـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ط ـل ــب
مـنــاقـشــة م ــوض ــوع األل ـغ ــام الـتــي
كـشـفــت عـنـهــا ال ـس ـي ــول ،ك ـمــا انــه
ً
حول سؤاال عن عوائق تخصيص
األرض الــواقـعــة جـنــوب ضاحية
علي صباح السالم (أم الهيمان)
إلى اقتراح يبت فيه الرأي الحقا.

جانب من جلسة «البلدي» أمس
ولم يوافق على االقتراح المقدم
بشأن إنشاء «ممشى» لممارسة
رياضة المشي في منطقة كيفان،
بينما وافق على االقتراح الخاص
ب ـش ــأن إن ـش ــاء ج ـســر م ـش ــاة على
شـ ـ ــارع ال ـخ ـل ـي ــج الـ ـع ــرب ــي يــربــط
المستشفى األم ـيــري والــواجـهــة

الـبـحــريــة ،مــع إضــافــة رأي وزارة
الصحة حول هذا الجانب.

أراض سكنية
ووافــق المجلس على االقتراح
ال ـم ـقــدم ب ـشــأن تـخـصـيــص مــوقــع

إسكاني شرق قطعة « ”5بمنطقة
تيماء بمحافظة الجهراء بمساحة
إج ـم ــال ـي ــة  400ألـ ــف م ـت ــر م ــرب ــع،
كـمــا واف ــق عـلــى االق ـت ــراح الـمـقــدم
بشأن عمل دراسة مرورية شاملة
لمدينة الجهراء ،وعلى طلب وزارة
الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة بــاعـتـمــاد

 3سكرتارية لكل عضو
قــال العضو احمد هديان إن أعضاء البلدي
بحاجة إلى سكرتارية إضافية ،حيث إن المتوفر
ال يسد النقص ال ــذي نعانيه ،مــؤكــدا أن ديــوان
الخدمة ال يوافق على بعض المطالبات الخاصة
باالعضاء.
من جانبه ،استغرب العضو مشعل الحمضان

عدم معالجة أمانة المجلس للنقص الذي يعانيه
األعضاء ،مطالبا بتوفير  ٣سكرتارية لكل عضو،
وعلق رئيس المجلس أسامة العتيبي ،بأنه سيتم
مناقشة ه ــذا ا لـطـلــب فــي مكتب المجلس خــال
االيام القادمة إليجاد الحل المناسب.

بلدية حولي أنجزت  328معاملة
أ ص ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت إدارة ا لـ ـت ــد قـ ـي ــق
والـمـتــابـعــة الهندسية فــي فــرع
ب ـل ــدي ــة ح ــول ــي ،خ ـ ــال نــوفـمـبــر
الماضي 328 ،معاملة.
وأوضــح مدير اإلدارة مبارك
العجمي أن اإلدارة أصــدرت 90
شهادة أوصاف إلكترونية ،و75

معاملة إنهاء إشراف إلكتروني،
و 100مـعــامـلــة لـلـمـحــات ،و16
معاملة إيصال تيار كهربائي،
و 16مـ ـع ــا مـ ـل ــة إ ي ـ ـ ـصـ ـ ــال تـ ـي ــار
كهربائي إلكتروني.
وأض ــاف العجمي أن اإلدارة
أصدرت أيضا  16معاملة إنهاء

إشــراف ،و 6معامالت ترخيص
وتجديد (حضانة ،معهد ،فرع
بـنــك) ،وعمل  6معامالت لطلب
إيـصــال هــاتــف ،معاملة شهادة
لمن يهمه االمر ،ومعاملة تقوية
تـيــار كهربائي واح ــدة ،وإخــاء
إداري واحد.

«النادي العلمي»:
فخورون بفوز مشاريعنا
في معرض «العلوم»
أكد رئيس مجلس إدارة النادي
العلمي الكويتي طــال الخرافي،
أمــس ،الحرص على دعــم الشباب
ع ـبــر تــوف ـيــر ال ـب ــرام ــج الـتــدريـبـيــة
ال ـ ـه ـ ــادف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ص ـ ـقـ ــل وت ـن ـم ـي ــة
مـهــاراتـهــم ،فضال عــن االستثمار
في إبداعاتهم وابتكاراتهم.
وأش ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـخـ ــرافـ ــي ،فـ ــي ب ـي ــان
ص ـ ــادر ع ــن «الـ ـ ـن ـ ــادي» ،بــاإلن ـجــاز
الــذي حققه وفــد النادي المشارك
في معرض مصر الدولي للعلوم
والتكنولوجيا  2018الذي أقيم في
الفترة من  4إلى  8الجاري بمدينة
شرم الشيخ.
وقــال إن فــوز مـشــروعــات أبناء
النادي العلمي بمنزلة قطف ثمار
البرنامج الوطني لرعاية الباحثين
والمبتكرين الشباب الذي أطلق في
 ،2016معربا عن فخره واعتزازه
باإلنجازات المحققة في المعرض.

ت ـعــديــل وإض ــاف ــة ع ـلــى مـجـمــوعــة
م ـ ـحـ ــات ف ـ ـ ــرع ج ـم ـع ـي ــة ال ـن ـس ـيــم
التعاونية في القطعة « »١بمنطقة
النسيم في محافظة الجهراء.
و فــي مداخلة جانبية للعضو
عبد السالم الــرنــدي ،قــال إن «أهل
الكويت متفائلون خيرا بأعضاء
البلدي ،لذا يجب تقديم المشاريع
ذات االولوية ليتسنى لنا بحثها
في المجلس» ،في حين قال العضو
د .حسن كمال إن جميع المواضيع
الـمـطــروحــة فــي الـبـلــدي والـلـجــان
ت ـع ـت ـبــر م ـه ـمــة ومـ ــن االولـ ــويـ ــات،
مـ ـش ــددا ع ـل ــى ال ـل ـج ــان بـ ـض ــرورة
تسريع وإنـجــاز المواضيع التي
لها أولوية والحث على إقرارها.
ووافـ ـ ـ ــق ال ـم ـج ـل ــس ع ـل ــى طـلــب
س ـح ــب ال ـت ـف ــوي ــض مـ ــن ال ـب ـلــديــة
بموافقة اللجنة المؤقتة لممارسة
اخ ـت ـصــاصــات الـمـجـلــس الـبـلــدي
ال ـخ ــاص بــزحــزحــة أح ــد الـمــواقــع
والتعديل وتقليص المساحات في
محافظة الفروانية.
ووافـ ـ ــق «الـ ـبـ ـل ــدي» ع ـل ــى طـلــب
الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـش ــؤون ال ــزراع ــة
والثروة السمكية على تخصيص
موقع لممارسة نشاط بيع اسماك
ً
ال ــزيـ ـن ــة ب ـم ـن ـط ـق ــة ال ـ ـ ـ ــري ،ف ـض ــا
ع ــن مــواف ـق ـتــه ع ـلــى االش ـت ــراط ــات
والمواصفات الخاصة بالمناطق
ال ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وم ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ال ـ ـ ـثـ ـ ــروة
ال ـح ـي ــوان ـي ــة ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ــوف ــرة
الزراعية بشرط أال تقل ارتــدادات
ال ـب ـن ــاء ع ــن  ١٠أم ـت ــار م ــن جميع
الشوارع ،نظرا لوجود قسائم في
هذه المنطقة مختلفة المساحات.

سلة أخبار
«األبحاث» يشارك
في مؤتمر للنفط الثقيل
شارك مركز أبحاث البترول،
التابع لمعهد الكويت
لألبحاث العلمية ،في
المؤتمر الدولي للنفط
الثقيل المقام تحت
رعاية وزير النفط بخيت
الرشيدي ،في الجامعة
األميركية ،كما شارك المركز
في المعرض المقام على
هامش المؤتمر ،لعرض أهم
إنجازاته النفطية.
وتقدم الباحث العلمي
من مركز األبحاث د .وليد
البزاز ،بأربعة ملصقات
علمية في المعرض ،وألقى
شرحا تعريفيا موجزا حول
النفط الثقيل ،باعتباره
األصعب من ناحية
االستكشاف والتطوير
واإلنتاج ،وأيضا كونه ُيعد
من النفوط غير التقليدية
بالعالم ،لما يتميز به من
وفرة كمياته في الدولة.

المركز العلمي يطلق
«أكواريوم الرسم»
أطلق المركز العلمي
برنامج "أكواريوم الرسم"،
الذي يستمر حتى
نهاية الشهر الجاري،
والمخصص لألطفال،
بهدف توفير منصة
تعليمية وفنية حرة
وحديثة التقنيات تمكنهم
من إدراك قوة تخيلهم
وتحفيز طاقاتهم اإلبداعية،
كما يأتي ذلك بعرض
فريد لكل تذكرة دخول
لألكواريوم يتم شراؤها.
وأشار المركز ،في بيان
له ،إلى أن المشاركين
من األطفال سيقومون
بتلوين مجموعة من
الرسومات للمخلوقات
البحرية المفضلة لديهم
داخل أكواريوم مجبل
المطوع ،وبتقنية الواقع
المنعكس ،سيتمكن زوار
األكواريوم من مشاهدة
تلك األعمال الفنية كأنها
تسبح على قيد الحياة في
حوض السمك االفتراضي
العمالق.

«الرحمة» سيرت قافلة
مساعدات للسوريين باألردن
َّ
سيرت جمعية الرحمة
العالمية ،بالتعاون مع فريق
"همم شبابية" ،قافلة من
المساعدات اإلغاثية إلى
الالجئين السوريين في
األردن ،حيث استفاد منها
أكثر من  500أسرة سورية،
داعيا أهل الخير إلى بذل
المزيد من أجل دعم الشعب
السوري.
وقال رئيس مكتب سورية
في "الرحمة العالمية"
وليد السويلم ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن "القافلة
اشتملت على توزيع سالت
غذائية ،وبطانيات ودفايات،
ووقود تدفئة ،وكسوة شتاء،
ومهرجان ترفيهي لألطفال".
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ّ
الغانم :كلمة سموه عكست بصدق هم شعوب «التعاون» فيما يتعلق بمسيرة مجلسها
أشاد عدد من النواب بكلمة سمو
األمير في قمة الرياض ،واصفين
إياها بأنها عبرت بصدق عن
هم الشعب الخليجي ومصير
مسيرة تعاونه.

أك ــد ن ــواب أن كـلـمــة سـمــو أمير
البالد في القمة الخليجية ،خالل
اج ـت ـم ــاع ال ـ ـ ــدورة ال ـ ـ ــ 39للمجلس
األعلى لمجلس التعاون الخليجي
بــالــريــاض أم ــس األول ،عـبــرت عن
ال ـق ـلــق ال ـبــالــغ م ــن اهـ ـت ــزاز الـكـيــان
الخليجي ،وتعرض مصالح أبنائه
للضياع.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف هـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء أن سـ ـم ــوه
ت ـحــدث بـلـســان م ــن يـحـمــل ه ــم كل
مواطن خليجي وعبر عن أوجاعه،
مشيرين إلى أن كلمة سموه احتوت
ع ـلــى م ـع ــان إي ـجــاب ـيــة ف ــي تـعــزيــز
التعاون بين دول الخليج ،وأهمية
وقف التخاطب اإلعالمي السلبي.

لغة الدبلوماسية

كلمة سموه
ً
جاءت بلسما
لجروح
الخالف
الذي تعانيه
دول مجلس
التعاون
الخليجي

ثامر السويط

وق ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ــة
م ـ ـ ـ ـ ــرزوق الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــم ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي ،إن كلمة سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد أمــام القمة
الـخـلـيـجـيــة عـكـســت ب ـص ــدق الـهــم
الـشـعـبــي الـخـلـيـجــي فـيـمــا يتعلق
بمسيرة مجلس التعاون الخليج.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـغ ــان ــم أن "سـ ـم ــوه
ل ــم ي ـس ـت ـخــدم ل ـغــة الــدبـلــومــاسـيــة
المجاملة ،ولم يلجأ للتلميح ،بل
ق ــال ص ــراح ــة م ــا ي ـجــول ف ــي ذهــن
ووعـ ــي ك ــل ال ـش ـعــوب الـخـلـيـجـيــة،
وهو القلق البالغ من اهتزاز كياننا
الخليجي ،وتعرض مصالح أبنائه
للضياع وفقا لوصف سموه".
وبين أن دعوة سمو األمير الى
وقف الحمالت اإلعالمية المتبادلة
يـ ـشـ ـك ــل م ـ ــدخ ـ ــا مـ ـهـ ـم ــا ل ـت ـه ـي ـئــة
األوضـ ـ ـ ــاع ألي ح ـ ــوار أو تـســويــة
سـيــاسـيــة بـيــن األشـ ـق ــاء ،مـتــابـعــا:
"سـمــوه كــان لـســان حالنا جميعا
عندما عبر عــن ضيقه وانزعاجه
من التراشق اإلعالمي بين األشقاء،
وكـ ــان قـلـقــه إزاء م ـس ـيــرة مجلس
الـتـعــاون انعكاسا لقلق شعوبنا
الخليجية كافة".

مرزوق الغانم

أحمد الفضل

خليل الصالح

ناصر الدوسري

ثامر السويط

وأردف " :م ـث ـل ـمــا ن ـث ــق مـطـلـقــا
بحكمة سـمــوه ،نثق جــدا بحكمة
قادة دول مجلس التعاون ،موقنين
بأن خالفنا العابر إلى زوال ،وأنه
ل ــن يـصــح إال ال ـص ـح ـيــح" ،مـشـيــدا
ب ــان ـع ـق ــاد ال ـق ـم ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة فــي
موعدها بالرياض بكل أعضائها،
راج ـيــا مــن ال ـمــولــى أن يــأخــذ بيد
قــادة ال ــدول الخليجية الــى طريق
ال ـ ـتـ ــوافـ ــق والـ ـتـ ـع ــاض ــد والـ ـنـ ـم ــاء
والتقدم.

وأصالة معدن قائد يقود القلوب
قبل العقول.
بدوره ،أكد النائب ثامر السويط
أن ك ـل ـم ــة األم ـ ـيـ ــر ج ـ ـ ــاء ت بـلـسـمــا
ل ـ ـجـ ــروح ال ـ ـخـ ــاف ال ـ ـ ــذي ت ـعــان ـيــه
دول مجلس ا لـتـعــاون الخليجي،
مضيفا أن سموه دائما ما يتحمل
هـمــوم شعبه وال ـش ـعــوب العربية
واإلسالمية ،من خالل تبنيه موقف
ال ـح ـك ـمــة ووح ـ ـ ــدة الـ ـص ــف وج ـمــع
الكلمة في القضايا الخالفية التي
تقع بيت األشقاء واالصدقاء.
ووصــف السويط دعــوة سموه
خالل كلمته بأنها دعــوة من قائد
اإلنـســانـيــة والـحـكـمــة ،متمنيا من
جميع األطراف األخذ بما جاء في
مضامين الكلمة التي تدعو الى نبذ
الخالفات والفرقة.

س ـ ـمـ ــوه إلـ ـ ــى ل ـ ــم شـ ـم ــل األش ـ ـقـ ــاء
الخليجيين ،واالبتعاد عن كل ما
يثير الشقاق والفتنة والفرقة ،هي
دعــوة حكيم لم يدخر طــوال عمره
أي جهد مــن أجــل استتباب األمــن
واالسـتـقــرار في العالم كله ،فضال
عن مناقبه اإلنسانية التي يشهد
لها القاصي والداني.
وأوضح النائب محمد الدالل أن
مؤتمر القمة الخليجية كان مؤتمر
ق ـمــة ن ـجــاح لـلـفـكــر االسـتــراتـيـجــي
الذي تبناه سمو األمير ،والموقف
الــرس ـمــي الـكــويـتــي ف ــي ل ــم الشمل
ال ـخ ـل ـي ـج ــي والـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاد ،وت ـع ــزي ــز
المصالح بين دول الخليج العربية.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ــدالل أن ال ـمــؤت ـمــر
ك ــان خ ـطــوة فــي ن ـجــاح ه ــذا الفكر
والموقف الرسمي العادل والمتزن
والحكيم في التعامل مع الخالف
بين األشقاء ،مبينا أن كلمة سمو
األمـيــر احـتــوت على معان جميلة
وإيجابية في تعزيز التعاون بين
دول الخليج ،وأهميته للمرحلتين
الـحــالـيــة وال ـقــادمــة ،وأهـمـيــة إزال ــة
العقبات التي تواجه دول الخليج
م ـثــل قـضـيــة ال ـت ـخــاطــب اإلع ــام ــي
السلبي.
بدوره ،أكد النائب أحمد الفضل
ان م ــا ق ــال ــه ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أم ــام

القمة الخليجية أصبح هو الحل
ألزمة الخليج ،ووضع حد للحرب
ف ــي ال ـي ـمــن ووي ــات ـه ــا االن ـســان ـيــة،
مضيفا ان "فخرنا بصاحب السمو
ي ــزي ــد ي ــوم ــا ب ـع ــد ي ـ ـ ــوم ،وس ـم ــوه
دائ ـم ــا أحـ ــرص ال ـن ــاس ع ـلــى بـقــاء
وتماسك مجلس التعاون ،ويكرر
دائما الدعوة لالبتعاد عن االعالم
الـسـلـبــي وال ـت ــراش ــق الـ ــذي يـبــاعــد
ويزيد الشقاق".

لنتجاوز أي مخاطر تحيط بنا".
وذك ــر الـنــائــب مــاجــد المطيري:
"كلمة سمو األمير جاءت معبرة عن
حكمة وسعة أفق سموه ،وحرصه
على وحدة كيان الخليج العربي"،
م ـ ــؤ ك ـ ــدا أن ق ـ ـ ــوة دول ا ل ـم ـج ـلــس
واستقرارها في وحدتها والتفافها
ح ـ ــول ش ـع ــوب ـه ــا الـ ــذي ــن تــربـطـهــم
روابـ ـ ـ ــط الـ ــديـ ــن والـ ـ ـ ــدم والـ ـت ــاري ــخ
والمصير المشترك والمصاهرة".
بدوره ،ذكر النائب فراج العربيد:
"تفوهت فأصبت وحينما نطقت
اكتفى اآلخرون بما تفضلت ،شكرا
يــا صــا حــب السمو فبكل كلمة لك
يتعلم الـعــالــم مــن منطقك وفـكــرك
ودبلوماسيتك في تبريد الملفات
الـ ـس ــاخـ ـن ــة ،وح ـل ـح ـل ــة ال ـق ـض ــاي ــا
المعقدة ،نشكر الله انك قائد لهذا
الوطن".
وقــال النائب صــاح خورشيد:
"شكرا يا صاحب السمو ،كلماتكم
وخطابكم ج ــاء ت معبرة عما في
قلوب أبنائك لتعبر عن قلقهم على
مصير مجلس التعاون ،ورسمت
بها خارطة الطريق لعودة األسرة
م ـج ـت ـم ـعــة فـ ــي ب ـي ـت ـه ــا م ـت ـع ــاون ــة
متعاضدة متالحمة".

المستمر للعضو عن الجلسات أو
الـلـجــان دون ع ــذر يعتبر مخالفة
تـ ـع ــرض ع ـل ــى ال ـم ـج ـلــس إلق ــال ـت ــه،
مشيرا الــى أن العضو لــه وضعية
خاصة ولديه مميزات ،لكن مشكلتنا
أننا ّ
نقيم أشخاصا ،وال ننظر الى
ن ـصــوص دس ـتــوريــة وصــاحـيــات
وامتيازات.
وأشــار إلــى أنــه إذا نظر القضاء
الـمــادة  16وأص ــدر حكما بإسقاط
الـعـضــويــة ،فــإنــه مــع كــل احـتــرامــي
والناس العاملين
للقضاء ورجاالته َّ
فيه ،فإن ذلك من صالحيات مجلس
األم ــة إذا طـلــب ال ـنــائــب ال ـعــام رفــع
حـصــانــة عــن أي نــائــب أن يــرفــض،
وال نعتبر ذلك تجاوزا على القضاء.
وأوضح أنه لما بحثنا ودرسنا
ووجــدنــا فــي الـمــوضــوع أن فقهاء
الدستور الكويتي بكتاباتهم منذ
قيام الدستور حتى اليوم يعتبرون
المادة  16من صالحيات وامتيازات
مجلس األمة ،وال توجد فيه مخالفة
دسـتــوريــة ،مشيرا الــى أنــه إذا أراد
البعض تعديل المادة ،فعليه السير
بآلية التغيير لتعديلها ال إلغائها.
وأم ـ ـ ــل الـ ـ ـ ــدالل أال ي ـن ـت ـقــص مــن
صــاحـيــات مجلس األم ــة الــى يوم
القيامة ،وليس في الوقت الحالي،
إن ـم ــا ن ـحــن نـتـكـلــم ع ــن المستقبل
وأه ـم ـيــة أن يـبـقــى الـمـجـلــس قــويــا

لـ ـيـ ـم ــارس ص ــاحـ ـي ــات ــه ل ــأج ـي ــال
القادمة ،لتمارس دورها التشريعي
والرقابي على أحسن صورة.

مواقف شامخة
مــن جــانـبــه ،أك ــد الـنــائــب خليل
الـ ـص ــال ــح أن ك ـل ـمــة س ـم ــو األم ـي ــر
أث ـ ـل ـ ـجـ ــت صـ ـ ـ ـ ــدور كـ ـ ــل الـ ـشـ ـع ــوب
الخليجية ،بعدما تحدث بلسان
من يحمل هم كل مواطن خليجي
وعبر عن أوجــاعــه ،واصفا سموه
بــأنــه سـيـبـقــى قـمــة ف ــي ذاتـ ــه ،وأن
التاريخ سيحفظ لصباح األحمد
مواقفه الشامخة.
وأض ــاف الـصــالــح أنــه حــق لكل
كويتي أن يرفع رأسه عاليا بقائد
يحمل هـمــوم أم ــة ،مـشـيــرا إل ــى أن
كلمات سموه النافذة والثاقبة في
صلب أوجاع األمة لم تخف تلقائية
وعفوية سموه التي أبــرزت طيبة

دالالت سياسية
وقال النائب د .حمود الخضير
إن خطاب سمو األمير حمل الكثير
من المعاني والدالالت السياسية،
السيما ما يتعلق بقلق سموه على
كيان مجلس الـتـعــاون الخليجي،
وح ــرص ــه ال ـش ــدي ــد ع ـلــى دي ـمــومــة
المجلس.
وأض ــاف د .الـخـضـيــر أن دعــوة

ّ
الدالل :انتزاع صالحية المجلس في بت عضوية
الحربش والطبطبائي تجاوز للدستور
ط ــال ــب الـ ـن ــائ ــب م ـح ـم ــد الـ ـ ــدالل
أع ـ ـضـ ــاء ال ـم ـح ـك ـم ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة
بـ ـض ــرورة دراس ـ ــة ق ـض ـيــة إس ـقــاط
عـضــوي ـتــي ال ـنــائ ـب ـيــن الــدك ـتــوريــن
وليد الطبطبائي وجمعان الحربش
بـشـكــل م ـهــم وح ـس ــاس وأس ــاس ــي،
احتراما للدستور ولما منحه من
صالحيات تخلق حالة من التوازن
ف ــي إدارة ال ـس ـل ـطــات الــدس ـتــوريــة
للدولة.
وأض ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ــدالل ،ف ــي تـصــريــح
صحافي بمجلس األمة ،أن المحكمة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة بـ ـص ــدد اإلع ـ ـ ــان عــن
أح ـكــام تتعلق بـطـعــون دسـتــوريــة
بالالئحة الداخلية لمجلس األمــة،
وقرارات المجلس األخيرة المتعلقة
بصحة عضوية النائبين الحربش
والطبطبائي.
وأشـ ــار إل ــى أن ــه مــن صالحيات
المحكمة الدستورية أن تنظر في
الـطـعــون ،ومــن حــق المواطنين أن
يـقــدمــوا طـعــونــا ،وال يــوجــد خالف
عـلــى الـمـبــدأ أو الـشـكــل الـقــانــونــي،
مشيرا الــى أن الخالف الــذي يجب
أن يصل إلى المحكمة الدستورية
ه ــو أن ــه ك ــان بـ ــودي م ــن المجلس
أال ي ـفــوض األمـ ــر لـلـمـحـكـمــة ،إنـمــا
ي ـقــدم اآلراء ال ـتــي طــرحــت رسميا
ف ــي ال ـم ـج ـل ــس ،م ـث ـل ـمــا ح ـص ــل مع
انتخابات نائب الرئيس.

وقال إننا اليوم مضطرون إلى أن
نقول كلمة رئيسية للتاريخ ،ونأمل
أن تصل هــذه الرسالة الــى أعضاء
المحكمة الدستورية الموقرين ،في
أننا اليوم نتكلم عن المادة  50من
الدستور في الفصل بين السلطات
مع التعامل فيما بينهم.

تجاوز للمادة 50
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ـ ــه إن ك ـ ــان ه ـنــاك
تـنــاول مــن الناحية القانونية في
ع ــدم إع ـط ــاء الـسـلـطــة الـتـشــريـعـيــة
وأعضائها االمتيازات التي كفلها
الــدسـتــور والــائـحــة التي وضعها
م ــؤس ـس ــو وك ــات ـب ــو ال ــدسـ ـت ــور فــي
ع ــام  ،1963حـيــث إن ــه إذا انتزعت
صــاحـيــات ال ـن ــواب ،بـغــض النظر
ّ
عـ ــن أسـ ـم ــائـ ـه ــم ،ف ــالـ ـي ــوم ج ـم ـعــان
ووليد ،وغدا قد تكون هناك أسماء
أخ ــرى ،مشيرا الــى أنــه اذا انتزعت
صالحيات أن المجلس يبت بقاء
عضويتهم من عدمها ،فهذا تجاوز
ل ـل ـم ــادة  50م ــن مـ ـ ــواد ال ــدس ـت ــور،
ّ
وتغول من السلطة القضائية على
التشريعية.
وقال إنه مع كل احترام وتقدير،
إال أنـ ـن ــا اآلن ن ـت ـج ــاوز نـصــوصــا
دس ـتــوريــة ثــابـتــة ول ــوائ ــح داخـلـيــة
عندما ناقشها َمن وضع الدستور.

محمد الدالل

واسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــرب الـ ـ ـ ـ ـ ــدالل عـ ـ ـ ــدم بــت
المجلس بعضوية النواب ،خاصة
أن كــل الـنـصــوص مترابطة فــي أن
لألعضاء امتيازات خاصة ،مشيرا
الـ ـ ــى أنـ ـ ــه لـ ــو أراد أحـ ـ ــد األعـ ـض ــاء
االستقالة ،فإن استقالته ستمر على
قنوات الئحية يتم التصويت عليها،
إضافة الى اإلجراءات التي تتم في
فقدان األهلية القانونية ،أو صدور
األحـكــام فــي الـمــادة  ١٦التي تنظر
اآلن ويقال عنها غير دستورية.

وضعية خاصة
وك ـ ـش ـ ــف ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدالل أن ال ـت ـغ ـي ــب

تجاوز للصالحيات
وأشـ ــار إل ــى أن ــه لــو يـصــدر قــرار
بإلغاء العضوية لكل من النائبين
الـ ــدك ـ ـتـ ــوريـ ــن ول ـ ـيـ ــد ال ـط ـب ـط ـبــائــي
وجمعان الحربش ،وهناك أحكام
ص ــادرة مــن المحكمة الدستورية
الـ ـم ــوق ــرة فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة،
والمحكمة الدستورية وفقا للقانون
ال تتدخل في األعمال البرلمانية وال
قــراراتــه ،الفتا الــى أن التدخل اآلن
هــو تـجــاوز لصالحيات المحكمة
الدستورية ،مع كل احترام ويخرج
عن الدور المنوط بها.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أن ـ ــه ح ــرص ــا عـلــى
اسـ ـتـ ـق ــرار ال ـس ـل ـطــات الــدس ـتــوريــة
وال ـصــاح ـيــات واالم ـت ـي ــازات التي
تتمتع بها كل سلطة من السلطات،
فإننا نأمل من األفاضل في المحكمة
الدستورية النظر في هذه القضية
بـشـكــل م ـهــم وح ـس ــاس وأس ــاس ــي،
احتراما للدستور ولما منحه من
صالحيات تخلق حالة من التوازن
ف ــي إدارة ال ـس ـل ـطــات الــدس ـتــوريــة
للدولة.

سعة أفق
من ناحيته ،ذكر النائب عسكر
الـعـنــزي أن كلمة األمـيــر تعبر عن
حكمة سموه وسعة أفقه وحرصه
ال ـش ــدي ــد ع ـل ــى وحـ ـ ــدة كـ ـي ــان دول
مجلس التعاون الخليج العربي،
م ـ ــؤ ك ـ ــدا أن ق ـ ـ ــوة دول ا ل ـم ـج ـلــس
واستقرارها في وحدتها والتفافها
ح ـ ــول ش ـع ــوب ـه ــا الـ ــذي ــن تــربـطـهــم
وشائج تاريخية ومصيرية.
من ناحيته ،قــال النائب ناصر
الــدوســري إن "كلمة األمـيــر جــاءت
انسجاما مع الــدور الــذي يقوم به
سموه للم شمل البيت الخليجي،
ول ـخ ــص م ــا ي ـ ــدور ف ــي الـمـنـطـقــة،
وعلينا االسترشاد بكلمات سموه،
التي تشكل أساسا وخارطة طريق

العتيبي :الكويت حريصة على
دعم العمل العربي المشترك
أكد النائب عضو لجنة الشؤون االقتصادیة والمالیة في البرلمان
العربي خالد العتیبي حرص الكویت على دعم العمل العربي المشترك
في المجاالت كافة.
جاء ذلك في تصریح العتیبي لـ"كونا" أمس في ختام أعمال لجنة
الـشــؤون االقـتـصــادیــة والمالیة بالبرلمان الـعــربــي ،فــي إط ــار اإلع ــداد
للجلسة العامة للبرلمان المقررة اليوم.
وقــال إن الكویت سباقة دائما في أي عمل من شأنه تعزیز الوطن
العربي وتحقیق اهدافه سواء كانت اقتصادیة أو اجتماعیة او سیاسیة
أو غیرها ،مضیفا ان الكویت في طلیعة االوائل في تعزیز العمل العربي
المشترك.
واضاف أن سیاسة الكویت الخارجیة تهدف "دوما" الى تحقیق السلم
واالمن واالقتصاد الذي یكفل عیشة كریمة للمجتمعات خصوصا مع
اشقائها من الدول العربیة ،الفتا الى بحث اللجنة االقتصادیة والمالیة
في اجتماعها الموقف المالي للبرلمان العربي حتى اكتوبر الماضي،
ومدى سداد الدول االعضاء مساهماتها في موازنة .2018
وا ش ــار العتیبي ا لــى بحث و ش ــرح تقریر للجنة الفرعیة المعنیة
ب ــدراس ــة مـقـتــرح تـشــریــع ق ــانــون اس ـتــرشــادي ل ـجــذب رؤوس االم ــوال
العربیة للعالم العربي ،الى جانب تقریر ثان لتحقیق االمن الغذائي
في الوطن العربي.
وأكد اهمية التركیز على القوانین العربیة التي هي لالسف تعتبر
طاردة ألي رؤوس أموال عربیة الستغاللها داخل الوطن العربي ،مشددا
على ضــرورة تذلیل هــذه القوانین وتسهيلها لجذب رؤوس االمــوال
باعتبار ذلك هدفا یسعى الجمیع إلى تحقیقه.
واشار إلى اتفاق اعضاء اللجنة على جدول االعمال والتركیز على
بعض الموضوعات ذات األهمية والطموحات الكبیرة ،مؤكدا الحاجة
الى مزید من الوقت والكثیر من التعاون.
وكانت اللجان األربع الدائمة في البرلمان العربي عقدت اجتماعاتها
امس بتشكیلها الجدید ،لمناقشة موضوعات متعلقة بمجاالت عملها
في تعزیز العمل البرلماني العربي المشترك.
وتشمل هــذه اللجان لجنة الشؤون الخارجیة والسیاسیة واألمــن
القومي ولجنة الشؤون االقتصادیة والمالیة ولجنة الشؤون التشریعیة
والقانونیة وحقوق االنسان ولجنة الشؤون االجتماعیة والتربویة
والثقافیة والمرأة والشباب.

«التشريعية» تحدد نسبة الجاليات بـ  ٪١٠من المواطنين

وافقت على عدم جواز إسقاط دعاوى تزوير الجناسي بالتقادم ...ورفضت منح المواطنين كوبونات بنزين
●

محيي عامر

وافقت لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية البرلمانية ،أمــس ،من
الناحية الدستورية على االقتراح
بقانون المقدم من النائب عبدالكريم
الكندري ،الــذي ينص على إضافة
ً
م ــادة جــديــدة بــرقــم ( 1م ـك ــررا) إلــى
الـمــرســوم األمـيــري رقــم ( )17لسنة
 1959بقانون إقامة األجانب أنه ال
يجوز أن تتجاوز نسبة األجانب ألي
دولة عن  10%من تعداد المواطنين.
ويـ ـن ــص االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح ك ــذل ــك عـلــى
أنـ ــه اذا ك ــان ــت هـ ــذه الـنـسـبــة تــزيــد
قبل تطبيق الـقــانــون على النسبة
ال ـمــذكــورة ،فعلى وزارة الــداخـلـيــة
ايـقــاف منح االقــامــات لها واتـخــاذ
التدابير الالزمة خالل ثالث سنوات
بتخفيض النسبة ،بما يتطابق مع
هذا القانون ،على أن تراجع وزارة
الداخلية نسبة الجاليات المقيمة
بــالـكــويــت سـنــويــا بخفضها أو
رفعها ،بما ال يــز يــد على نسبة
ال ـ ـ  ،%10وف ـقــا لـلـبـيــانــات الـتــي

ت ـت ــواف ــر ع ــن الـ ـكـ ـف ــاءة االن ـتــاج ـيــة
ومعدل الجريمة والعمالة السائبة
والسلوك االجتماعي.
ورف ـض ــت الـلـجـنــة ،ف ــي اجـتـمــاع
أمــس ،االقـتــراح بقانون المقدم من
النائبين وليد الطبطبائي ومحمد
المطير بمنح بدل وقود للكويتيين
العاملين في القطاعين الحكومي
والخاص والمتقاعدين ومستحقي
المساعدات العامة.
وكانت "التشريعية" واصلت في
بداية اجتماعها النظر في تكليف
المجلس بــدراســة مــدى دستورية
استجواب النائب شعيب المويزري
لسمو رئيس مجلس الوزراء.
وق ـ ــال مـ ـق ــرر ال ـل ـج ـنــة د .خـلـيــل
عبدالله ،في تصريح للصحافيين
ف ـ ــي م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ــة ،إن ـ ـهـ ــا ق ـ ــررت
استكمال مناقشة استجواب سمو
رئيس مجلس الــوزراء في اجتماع
آخر يعقد يوم االثنين المقبل.
وأشار عبدالله إلى أن اللجنة كان
من المنتظر أن تستمع إلفادة النائب
شعيب المويزري بشأن استجوابه

أعضاء «التشريعية» في اجتماع اللجنة أمس
ال ـم ـقــدم ال ــى سـمــو رئ ـيــس مجلس
الــوزراء" ،وقد أرسلت اللجنة دعوة
جديدة األسبوع الماضي للمويزري
للحضور ،اال انــه لم يــرد على هذه
ً
الدعوة بالقبول أو الرفض" ،مضيفا
أن ال ـل ـج ـنــة قـ ـ ــررت إيـ ـق ــاف ارسـ ــال
دع ــوات للعضو الـفــاضــل ،عـلــى ان
تستكمل مناقشة االستجواب في
األسبوع المقبل.
ّ
وبين أنهم بصدد االستماع إلى
آراء د ُسـتــوريــة أخ ــرى ،إضــافــة إلى
التي قدمت سابقا ،وبعد االنتهاء

ستقرر اللجنة وستقوم بالتصويت
ومن ثم اإلحالة لمجلس األمة.
من جانب آخر ،أوضح عبدالله ان
"التشريعية" نظرت ،أمس ،في عدد
من مقترحات اإلحالة ووافقت على
 11منها ورفضت اثنتين ،الفتا إلى
أن اللجنة ستقوم بكتابة تقرير عن
هذه اإلحاالت ورفعها لمجلس األمة.
ومـ ـ ـ ــن أبـ ـ ـ ـ ــرز ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات ال ـل ـج ـن ــة
مــوافـقـتـهــا عـلــى االقـ ـت ــراح بـقــانــون
بإضافة فقرة ثالثة الى المادة (21
ً
مكررا ب) من المرسوم االميري رقم

 15لسنة  1959بقانون الجنسية
ال ـكــوي ـت ـيــة ،ال ـ ــذي ي ـنــص ع ـل ــى" :ال
تسري على مرتكبي الجريمة مدة
سـقــوط الــدعــوى الـجــزائـيــة او مــدة
سقوط العقوبة في المادتين  4و6
من القانون رقم  16لسنة  ،1960التي
تختص بـمــن يــدلــي بـبـيــانــات غير
صحيحة للحصول على الجنسية
لنفسه او لغيره"( .أي أنــه بموجب
االق ـت ــراح ال تسقط دعـ ــاوى تــزويــر
الجنسية بمضي المدة)".
وفــي حين وافقت على االقتراح

بقانون المقدم من النائب عبدالكريم
الكندري بإضافة مواد جديدة إلى
المرسوم بالقانون رقم ( )13لسنة
 1991في شأن األسلحة والذخائر،
ت ـنــص ع ـل ــى" :ال تـخـضــع عمليات
استيراد أو بيع أو حيازة أو حمل
األسلحة البيضاء للترخيص الالزم
لألسلحة والذخائر" ،رفضت اللجنة
اقـ ـت ــراح ــا ب ـت ـعــديــل ب ـع ــض أح ـك ــام
الـقــانــون رقــم ( )32لسنة  1967في
شأن الجيش ،وهو" :يقبل كضابط
اخـتـصــاص كــل عـسـكــري مــن رتبة
ضابط صف أمضى في العسكرية
خمس سنوات".
وواف ـ ـقـ ــت ع ـلــى اق ـ ـتـ ــراح ال ـنــائــب
عسكر العنزي بشأن إضــافــة فقرة
جــديــدة لـلـمــادة ( )21مــن المرسوم
األم ـ ـيـ ــري رق ـ ــم ( )17ل ـس ـنــة 1959
بقانون إقامة األجانب ،تنص على:
"يتحمل نفقات اإلبعاد كل شخص
ً
ق ــام ب ــإي ــواء أجـنـبــي يـعـمــل خــادمــا
أو هاربا من كفيله" ،وتعديل آخر:
"يحق للكويتية الحصول على إقامة
لزوجها وأوالدها األجانب" ،وتعديل

ثــالــث ينظم نـفـقــات اب ـعــاد العامل
المنزلي في حالة الهروب او التغيب.
كـمــا واف ـق ــت "الـتـشــريـعـيــة" على
تعديل المادة ( )12من القانون رقم
( )1لسنة  1999فــي شــأن التأمين
الصحي على األجانب وفرض رسوم
مـقــابــل ال ـخــدمــات الـصـحـيــة ،ال ــذي
يستثنى مــن أحـكــام هــذا الـقــانــون،
كال من األجنبيات المتزوجات من
كويتيين ،أوالد الكويتيات من أزواج
أج ــان ــب ،غ ـيــر م ـح ــددي الـجـنـسـيــة،
وعمال المنازل والحاالت الخاصة.
يـ ــذكـ ــر أن ك ـ ــل ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ال ـت ــي
ات ـخ ــذت ـه ــا ال ـل ـج ـن ــة ،أم ـ ـ ــس ،سـ ــواء
بالموافقة أو الــرفــض ،هــي قــرارات
تتعلق بمدى دستورية مواضيعها،
ُ
في حين تبحث هذه المواضيع من
حيث المالءمة والتطبيق في اللجان
المختصة ،ثم تحال بعد إنجازها
منها الى مجلس األمة ليوافق عليها
في المداولتين ويحيلها للحكومة
أو يقوم برفضها.

برلمانيات
سلة برلمانية
«الصحية» تقر قانون
الصحة النفسية
أقرت لجنة الشؤون الصحية
البرملانية ،خالل اجتماعها
أمس ،مشروع بقانون في شأن
الصحة النفسية.
وقال رئيس اللجنة النائب د.
حمود الخضير ،في تصريح
صحافي بمجلس األمة ،إن
القانون من أهم القوانني
للمجتمع ،ولضمان حقوق
املرضى واألطباء النفسيني،
مبينا أن املشروع مكون من 39
مادة.
وأوضح أن تقرير اللجنة
سيحال إلى املجلس ليدرج على
جدول أعماله ،مضيفا" :نبشر
العاملني في القطاع األهلي
بأن موضوع نهاية الخدمة
سيكون من أولويات اللجنة في
اجتماعها املقبل".

«التعليمية» :ناقشت
الجامعات الحكومية

ناقشت لجنة الشؤون التعليمية
البرملانية في اجتماعها،
أمس ،مشروعا بقانون بشأن
الجامعات الحكومية ،باإلضافة
إلى بعض االقتراحات بقوانني
محالة إلى اللجنة.
وقال عضو «الشؤون التعليمية
البرملانية» النائب يوسف
الفضالة ،إن «اللجنة استكملت
مناقشتها مشروع القانون
الحكومي ومراجعته ،إلنهاء
بعض النقاط الخالفية،
والوصول الى صيغة توافقية».
وأشار الفضالة إلى وجود
مالحظات نيابية حول مواده
املتعلقة بآليات تعيني األمني
العام للجامعة ،وتشكيل املجلس
األعلى للجامعات وغيرها،
مؤكدًا أن هناك مواد في مشروع
القانون الحكومي مقبولة،
وأخرى غير مقبولة.

الصالح يسأل عن
«منع السفر» للمواطنين
وجه النائب خليل الصالح
سؤاال إلى وزير العدل وزير
األوقاف والشؤون االسالمية
د .فهد العفاسي ،قال فيه:
"يواجه العديد من املواطنني
إجراءات أمنية تتمثل في أوامر
الضبط واإلحضار واملنع من
السفر ،بسبب ديون ومطالبات
مالية صدرت في دعاوى مدنية".
وسأل الصالح" :كم عدد األحكام
القضائية التي صدرت خالل 5
سنوات بمطالبات في دعاوى
مدنية ضد املواطنني؟ وما
قيمة املبالغ املالية املحكوم
بها حتى تاريخ السؤال؟ وكم
عدد املواطنني الذين صدرت
بحقهم أوامر ضبط وإحضار
بسبب ديون ومطالبات مالية
على خلفية دعاوى مدنية خالل
السنوات الخمس املاضية؟".
وأضاف" :ما عدد املواطنني
الذين صدرت بحقهم أوامر
منع من السفر بسبب ديون
ومطالبات مالية ،على خلفية
دعاوى مدنية خالل السنوات
الخمس املاضية؟".

الحويلة يسأل عن جامعة
مدينة صباح األحمد

ّ
وجه النائب د .محمد الحويلة
ً
سؤاال إلى وزير املالية د .نايف
الحجرف عن أسباب عدم إدراج
املشاريع التي تخص الجامعة
واملعاهد والكليات في مدينة
صباح األحمد ضمن ميزانية
 .2019 /2018وقال الحويلة،
إنه سؤاله جاء بعدما نمى إلى
علمه أن "وزارة املالية لم توافق
على إدراج املشاريع التي تخص
الجامعة واملعاهد والكليات في
املدينة ضمن ميزانية / 2018
 ،"2019مبينا أن "تأخير مثل هذه
املشاريع الضرورية للمواطنني في
املدينة واملناطق الجنوبية يكلفهم
الكثير من املال والوقت ،فالكثير
من أبناء املنطقة في جامعات
ومعاهد وكليات ويعانون من
بعد املسافة التي تزيد على 100
كيلو متر عن الشويخ ومناطق
التجمع الطالبي في الكليات
واملعاهد والتي بال شك تؤثر على
تحصيلهم العلمي".
وأضاف" :كما يعتبر املوقع
املخصص إلنشاء الجامعة إضافة
جديدة للمواقع الحالية لجامعة
الكويت والتي تشمل الشويخ،
والخالدية ،والجابرية ،وكيفان،
والعديلية ،وحولي ،إلى جانب
مدينة صباح السالم الجامعية
الجاري إنشاؤها حاليًا في منطقة
الشدادية".

قصر العدل 6
ّ
المضبوطة
المخدرات
الكويت
ر
تصد
هل
ً
إلى الخارج لالستفادة منها ماليا؟
ةديرجلا

•
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• الكميات تقدر بعشرات األطنان وقيمتها بماليين الدنانير ...والدولة تحرقها ًدون فائدة
• القانون سمح للنيابة بتحديد صور االستفادة منها ...وتصديرها جائز تشريعيا
حسين العبدالله

أحكام المخدرات
والمؤثرات العقلية
تسمح للنائب العام
بوضع ضوابط
لعملية التصدير

ً
تعكف الدولة سنويا على إتالف عشرات األطنان من المواد المخدرة
المضبوطة ،دون أن تستفيد من القيمة الحقيقية لها ،والتي تقدر
بماليين الدنانير ،في الدول التي تسمح بتداولها ،وهو األمر الذي
يثير تساؤال عن إمكانية صدور قانون يسمح بتصديرها إلى الخارج.

ق��ان��ون تجريم ال��م��واد المخدرة
وال���م���ؤث���رات ال��ع��ق��ل��ي��ة ،ال����ذي ي��ج��رم
ال��م��واد المخدرة ،ويأمر بمصادرة
ال�������م�������واد ال�����م�����خ�����درة ال���م���ض���ب���وط���ة
بالجرائم ،يسمح باالستفادة ببعض
ال�����م�����واد ،ب���ن���اء ع���ل���ى ق������رار ت���ص���دره
النيابة وف��ق أح��ك��ام ال��م��ادة  40من
ق��ان��ون ال��م��خ��درات وال���م���ادة  50من
قانون المؤثرات العقلية.

فبينما تصدر المحاكم الجنائية أحكامها بتبرئة المتهمين أو
إدانتهم بقضايا المخدرات أو االتجار بالخمور ،تأمر المحاكم،
ً
تبعا لذلك ،بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة بتلك الجرائم،
دون أن تستفيد الدولة منها ،والتي تقدر بماليين الدنانير ،وإن

قالوا

حظر دولي
وف���ي س��ي��اق س��ب��ل ال��ت��ع��اط��ي مع
ال��م��خ��درات المضبوطة ،ق��ال عميد
كليـ ـ ــة الحقـ ـ ــوق بجـ ـ ــامع ـ ــة الكـ ــويـ ــت
د .فايز الظفيري ،إن «الكويت منضمة
إل����ى ع����دد م���ن االت���ف���اق���ي���ات ال��دول��ي��ة
التي تحظر التداول الدولي للمواد
ال����م����خ����درة ،وان اع�������ادة ت��ص��دي��ره��ا
ي���ع���رض���ه���ا ل���م���س���ؤول���ي���ة ق����ب����ل ت��ل��ك
المنظمات ،وسيفتح علينا أبوابا
كبيرة ،وال يمكن ربط سماح بعض
ال�����دول ب��ت��ع��اط��ي ال���م���واد ال��م��خ��درة،
ً
ل��ك��ون��ه أم������را ي��ت��م ب���ال���داخ���ل ول��ي��س
دوليا».
وأض��اف أن «الكويت ال يمكنها،
بأي حال ،القيام بتصدير المخدرات
حتى ل��و صنفت على أنها هادئة،
ألن��ه��ا منضمة الت��ف��اق��ي��ات ت��ح��ارب
ج��م��ي��ع أص���ن���اف ال���م���واد ال��م��خ��درة،
س�������واء ك���ان���ت ال����م����خ����درات ه���ادئ���ة،
ك��ال��ح��ش��ي��ش أو ال���م���اري���غ���ون���ا ،أو
غير ه��ادئ��ة ،وقيام دول��ة أو اثنتين
تبيحان ت��ع��اط��ي ال���م���واد ال��م��خ��درة
على أراضيهما ال يعني أنه مسموح
ل��ل��ك��وي��ت ب��ال��ت��ص��دي��ر ل��ه��م��ا ،حتى
ً
لو كانت االستفادة ماليا ب��دال من
اتالفها».

تصديرها لشركات
طبية أو لدول
تسمح بضوابط
لمواطنيها بتعاطي
المخدرات

تعارض تشريعي
وه�����ل ه���ن���اك م����ا ي��م��ن��ع ت��ص��دي��ر
ال���م���واد ال��م��خ��درة م��ن ال��ك��وي��ت ال��ى
ال��خ��ارج ل�لاس��ت��ف��ادة منها؟ يجيب
الظفيري إن «قانون الجزاء المادة
 31من القانون رقم  13لسنة 1995
ي��م��ن��ع ع��ل��ى ال���دول���ة االس���ت���ي���راد أو
الجلب أو التصدير ،وال يمكن ان

ال يجوز
للكويت بيعها
ألغراض
التعاطي
لتعارضه مع
االتفاقيات
المنضمة إليها
الظفيري
ت��ج��ل��ب ال����م����خ����درات أو ال���م���ؤث���رات
ال��ع��ق��ل��ي��ة إال اذا ك�����ان ب���أم���ر ط��ب��ي
وم��ح��ددة األغ���راض ،ولكن ال يعقل
أن ت����ص����در ال����ك����وي����ت ال����م����خ����درات،
ألن��ه يتعارض مع اإلنسانية ،فكل
مخلوق على األرض او لدى الدول
ال���ص���دي���ق���ة الب�����د أن ي��ح��ظ��ى ب����ذات
االهتمام الذي يحظى به المواطن
وال��م��ق��ي��م ع��ل��ى دول�����ة ال���ك���وي���ت( ،ال
يتعاطى وال يتعرض لمخاطر هذه
المخدرات)».
ً
وأض���اف «طبعا هناك م��ن يقول
إن ه������ذا ال����ن����ص ي���خ���اط���ب األف�������راد
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ي��ن ،وال ي��خ��اط��ب ال���دول���ة
كشخص معنوي ،وال ينطبق عليها،
ألن ج���رائ���م األش���خ���اص ال��م��ع��ن��وي��ة
م��ح��ددة ب��ال��ن��ص ،ول��ك��ن ه��ذا الكالم
م��ردود عليه لوجود اتفاق عالمي،

المواد المخدرة
المصادرة
أموال عامة
ولـ «الصحة»
والنيابة
التنسيق
لالستفادة منها
الكندري

تصدير
المخدرات
لدول تسمح
بالتعاطي
ً
مرفوض شرعا
ً
وقانونا
محمد منور

وال����م����واث����ي����ق ال���ع���ال���م���ي���ة ي���ج���ب ان
ت��س��ود وت��ت��ص��ف ب��ه��ا ال��ك��وي��ت ،وال
ي��وج��د ب��ت��اري��خ ال��ب��ش��ري��ة ان هناك
دولة تصدر المخدرات بحجة انها
مخدرات هادئة ،أو أن يتم تصديرها
ال���ى دول اخ���رى تقبل فيها بحجة
االستفادة المادية ،ألن عادة األموال
ال��م��رت��ب��ط��ة ب���األم���وال ال��م��خ��درة هي
أموال قذرة وعادة ما ترتبط بجرائم
غسل أموال».

بمصادرتها ،ال يحتاج الى تنظيم
تشريعي ،ألن القانون نظم عملية
االس���ت���ي���راد وال��ت��ص��دي��ر وال��ج��ه��ات
ال��ت��ي ي��ج��وز االس��ت��ي��راد والتصدير
لها ،ومن له حق التصدير ،والجهات
التي يتم التصدير لها ،إذن األمر ال
يحتاج إلى تعديل تشريعي.
وأض��اف قائال «نظرا ألن المواد
ال��م��خ��درة ال��م��ص��ادرة أم����وال ع��ام��ة،
ل��ذل��ك م��ن ب��اب أول���ى التنسيق بين
النيابة و«الصحة» في تصدير تلك
المواد وتحديدها وفق ما تقرر تلك
الجهات» ،موضحا ان القانون يسمح
للجهات بإصدار القرارات المنظمة
فيما بينها ،لتحديد ذل��ك وف��ق ما
قرره من أحكام.

المخدرات الهادئة
وذك��ر الظفيري أن المشرع جرم
كذلك زراعة المخدرات الهادئة ،وال
يعرف التصنيف بين الهادئة وغير
الهادئة ،كما أن الكويت ،بغض الظر
عن القانون ،دولة اخالقية تحرص
على الخلق واإلح��س��اس باإلنسان
عالميا ،وهو ما عرف عنها ،بغض
النظر عن شرعية ه��ذا العمل ،ألنه
حتى شرعيا يجب أن تكون الوسيلة
ال���ت���ي ت���ري���د ت��ح��ق��ي��ق ال���ه���دف منها
مشروعة ،وال يكفي أن تكون الغاية
م��ش��روع��ة م��ن األم���ر ،كما يتعارض
األم����ر م��ع ح��ك��م ال���م���ادة ال��ث��ان��ي��ة من
الدستور ب��أن دي��ن ال��دول��ة اإلس�لام،
والشريعة مصدر رئيسي للتشريع.

أموال عامة
ب����������دوره ،ق������ال أس�����ت�����اذ ال���ق���ان���ون
الجزائي بكلية الحقوق في جامعة
ال���ك���وي���ت د .ف��ي��ص��ل ال����ك����ن����دري ،إن
«ق��ان��ون ال��م��خ��درات الكويتي سمح
ب���ت���ص���دي���ر ال�����م�����واد ال����م����خ����درة ال���ى
الخارج ،ومن له الحق بذلك الجهات
التي حددها» الفتا إلى أن تصدير
ال������م������واد ال����م����خ����درة ال������ى ال�����خ�����ارج،
ل�ل�اس���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا م��ال��ي��ا ب����دال من
إتالفها في البالد ،بعد صدور أحكام

من قصر العدل

غير معقول

أن تصدر ق��رارات بالنقل لمديري العمل في إدارات التنفيذ
رغم أنهم عملوا طول فترة خدمتهم في مجاالت إدارية ال عالقة
بها بالخدمات المساندة للقضاء ،وهو ما يتطلب إعادة النظر
في تلك القرارات.

استفهام
في الوقت الذي يمارس معهد الدراسات القضائية والتعاونية أعماله
في تقديم ال��دورات واالختبارات للمتقدمين إلى الوظائف القانونية،
وتطوير أداء العاملين في الجهات الحكومية ،يواجه المعهد مشكلة
مواقف السيارات المساندة بالمبنى المجاور ،الذي تشرف على إعداده
شركة المرافق ،بسبب عدم إنجازه من جانب وزارة األشغال.

مطالبة
أن تعمل وزارة العدل لمطالبة الشركات بإجراء أعمال الصيانة
ح��اك��م ب��ال��رق��ع��ي ،وذل���ك ل��وج��ود إت�ل�اف ف��ي بعض
ف��ي مجمع ال��م�� ً
ال��ق��اع��ات ،ف��ض�لا ع��ن ع��دم عمل ع��دد م��ن ال��ش��اش��ات ،وك��ذل��ك عدم
صالحية بعض دورات المياه في المبنى للمراجعين.

تساؤل
ل���م���اذا رف��ض��ت وزارة ال���ع���دل ص���رف م��ك��اف��آت م��ال��ي��ة للقضاة
والمستشارين العاملين في لجان فحص الطعون المعروضة
أمام محكمة التمييز ،رغم أن تلك اللجان تساهم في إنجاز هذه
الطعون المتراكمة؟

أحكام القانون
وب ّ����ي����ن ال����ك����ن����دري أن ال�����م�����ادة 3
م���ن ق���ان���ون ال���م���خ���درات ت��ن��ص على
ان������ه «ال ي����ج����وز اس����ت����ي����راد ال����م����واد
أو ال���م���س���ت���ح���ض���رات ال����م����خ����درة أو
ت��ص��دي��ره��ا أو نقلها إال بمقتضى
ترخيص كتابي م��ن وزي��ر الصحة
العامة .في حالة رف��ض الترخيص
ً
يكون قرار الوزير بالرفض مسببا،
ويبلغ إلى صاحب الشأن الذي له ان
يتظلم من هذا القرار خالل  15يوما
م���ن ت���اري���خ اب�ل�اغ���ه ب���ه ال���ى مجلس
ال�����������وزراء ،وي����ك����ون ق�������رار ال��م��ج��ل��س
الصادر في التظلم نهائيا».
كما نصت المادة  4من القانون
على أن «ينشأ بوزارة الصحة العامة
سجل خ��اص يقيد فيه األشخاص
والهيئات المرخص لهم باستيراد
وتصدير المواد أو المستحضرات
ال���م���خ���درة ،وي��ت��ض��م��ن ه����ذا السجل
البيانات التي يصدر بها ق��رار من
وزير الصحة العامة» ،بينما نصت
ال���م���ادة  5ع��ل��ى ان���ه «ال ي��ج��وز منح

كانت مجرمة قانونا وشرعا ،ألنها مواد ضارة بصحة اإلنسان،
لكن السؤال المهم لماذا ال تصدر الدولة تشريعا يسمح بإعادة
تصديرها مجددا واالستفادة منها وبيعها إلى الدول التي تسمح
بتداولها وبيعها؟
ت��رخ��ي��ص االس��ت��ي��راد أو التصدير
إال لمن يلي:
– م������������د ي������������رو ا ل������ص������ي������د ل������ي������ات
وم���س���ت���ودع���ات وم���ص���ان���ع األدوي�����ة
المرخص بها.
– م�����دي�����رو م����ع����ام����ل ال���ت���ح���ال���ي���ل
الكيميائية أو الصناعية أو األبحاث
العلمية المرخص بها.
– م���������دي���������رو ال����م����س����ت����ش����ف����ي����ات
وال��م��س��ت��وص��ف��ات غ��ي��ر ال��ح��ك��وم��ي��ة
المرخص فيها.
– الجهات الحكومية والمعاهد
العلمية المعترف بها.
ولوزير الصحة العامة الحق في
رفض منح الترخيص المطلوب».
وق���ال ال��ك��ن��دري إن ال��م��ادة  6من
القانون تنص على أنه «يجب على
المرخص له باستيراد أو تصدير
أو نقل م��واد مخدرة أن يقدم طلبا
بذلك إلى وزارة الصحة العامة يبين
ف��ي��ه اس���م���ه ،وع���ن���وان ع��م��ل��ه ،واس���م
المواد أو المستحضرات المخدرة
ك��ام�لا وط��ب��ي��ع��ت��ه��ا ،وال��ك��م��ي��ة ال��ت��ي
يراد جلبها أو تصديرها والتاريخ
التقريبي لهما ،م��ع بيان األسباب
التي تبرر االستيراد أو التصدير،
وك����ذل����ك ال���ب���ي���ان���ات االخ��������رى ال��ت��ي
تطلبها وزارة الصحة العامة.

ً
ً
شرعا وقانونا

أم����ا ال��م��ح��ام��ي د .م��ح��م��د م��ن��ور
المطيري فقال ،إن «فكرة قيام الدولة
بإعادة تصدير الخمور والمخدرات
ً
ال��ت��ي ت��ت��م م��ص��ادرت��ه��ا ق��ان��ون��ا إل��ى
ً
دول أخ��رى تبيح تداولها ب��دال من
إت�ل�اف���ه���ا ،وإن ك�����ان ي��ح��ق��ق ب��ع��ض
العوائد المالية ،إال أنه عمل محظور
ً
ً
ً
ش��رع��ا وق��ان��ون��ا ،ومنبوذ أخالقيا،
الس��ي��م��ا أن أح���ك���ام ال���م���ادة ( )2من
الدستور ،تنص على أن «دين الدولة
اإلسالم ،والشريعة اإلسالمية مصدر
رئيسي للتشريع» ،كما تؤكد المادة
( )10من الدستور ان «ترعى الدولة
ال���ن���شء وت��ح��م��ي��ه��م م���ن االس��ت��غ�لال
وتقيهم اإلهمال األدبي والجسماني
والروحي».
وأضاف ان «فكرة تصدير المواد

ً
ال���م���خ���درة م���ح���ظ���ورة ق����ان����ون����ا ،ألن
الشريعة اإلسالمية ،التي هي دين
الدولة األساسي ،ومصدر رئيسي
ل��ل��ت��ش��ري��ع ف��ي��ه��ا ،ت���ح���رم ك���ل ص��ور
التعامل مع الخمور والمخدرات ،وال
يمكن قبول ان تنقلب الكويت ،وهي
دول����ة إس�لام��ي��ة وش��ع��ب��ه��ا مجتمع
محافظ ،إلى سمسار تجاري لبيع
ال��خ��م��ور وال���م���خ���درات ألع��ل��ى سعر
ف��ي ال��س��وق العالمي ،حتى ل��و كان
هناك دول إسالمية لها فلسفة ونهج
مختلف عن ذلك».
وت����اب����ع ان����ه����ا «ف����ك����رة م���ح���ظ���ورة
م��ن منظور أخ�لاق��ي دول���ي إن جاز
التعبير ،ألن ال���دول عندما تسعى
لتجريم تداول المخدرات والخمور
ف�����ي إق���ل���ي���م���ه���ا ،ف����إن����ه����ا ت��س��ت��ه��دف
حماية صحة مجتمعاتها وسالمة
اإلن��س��ان فيها من سموم مثل هذه
ً
اآلف��ات ،ومن غير المقبول أخالقيا
ً
وإنسانيا أن تسعى مثل هذه الدول
إلى تصدير ونقل هذه السموم إلى
مجتمعات أخرى ألغ��راض تجارية
وربحية ،فهذا تناقض أخالقي غير
مقبول».

إعادة تدوير
وذك��ر أن��ه من المقبول والواجب
أن تتوجه ال��ج��ه��ود واألف���ك���ار نحو
ال��ب��ح��ث ف��ي إع����ادة ت��دوي��ر ال��خ��م��ور
ً
والمخدرات ألغراض طبية بدال من
إتالفها ،بحيث تتحول من صورة
خمور وم��خ��درات مضرة بالصحة
إل���ى ص����ورة أخ����رى مختلفة تماما
بعض
ومفيدة طبيا ،وهذا يمكن في
ً
أنواع المخدرات ،حيث تعطى عادة
ل��ع�لاج ب��ع��ض ال���ح���االت ال��م��رض��ي��ة،
وت���دخ���ل ف���ي ك��ث��ي��ر م���ن ال��ص��ن��اع��ات
ال������دوائ������ي������ة وال����ط����ب����ي����ة ك���ال���ك���ح���ول
وال���م���ورف���ي���ن ال��ط��ب��ي��ي��ن ،ف��ل��و أم��ك��ن
االستفادة من المواد األولية في هذه
الخمور والمخدرات من هذا الجانب
لكان ُفي ذلك توفير لبعض األموال
التي تهدر من ّ
جراء إتالفها ،والتي
يمكن أن تنتفع بها الدولة والناس
على حد سواء.

القانون ال يمنع تصديرها
ألغراض طبية وعلمية
أكدت مصادر قانونية في النيابة لـ«الجريدة» عدم وجود نصوص تمنع
إمكانية إعادة تصدير عشرات أطنان المواد المخدرة المضبوطة في الكويت،
والتي تقدر قيمتها بماليين الدنانير ،كما يمكن للدولة ،بموجب أحكام قانون
المخدرات ،وبناء على ضوابط يضعها النائب العام ،أن تفرج عن المواد
المخدرة ألي جهة لالستفادة منها لالغراض الصناعية والعلمية ،ويجوز أن
يتم تصديرها من قبل الجهة المتسلمة باعتبارها مواد خام ،وسيعمل ذلك
التصدير على توفير موارد مالية للدولة.
ولفتت المصادر إلى وجود شركات عالمية تعمل على تصنيع األدوية ،ومن
الممكن دراسة أمر االتفاق معها على تصدير تلك المواد على أنها مواد خام،
بما يسمح باالستفادة منها طبيا وفق أغراضها ،أو االستفادة من األدوية التي
تنتجها وتحويلها إلى الكويت مقابل إرسال تلك المواد المخدرة من الكويت
على نحو منظم ،بدال من إتالفها في المحارق أو حتى في الساحات الترابية،
رغم أن قيمتها تقدر بماليين الدنانير ،ويمكن االستفادة منها طبيا وعلميا
وتعمل العديد من الدول ،التي تمنع المخدرات ،على تصدير المضبوطات،
والتصرف فيها في الدول التي تصرح بها مقابل مبالغ مالية.

«االستئناف» :النواب مسؤولون عن تصريحاتهم
الصحافية بمجلس األمة

رفضت دعوى أقامها مستشار لوزير اإلعالم ضد النائب النصف
ف���ي ح��ك��م ق��ض��ائ��ي ب�����ارز ،أك���دت
م���ح���ك���م���ة االس����ت����ئ����ن����اف ال���م���دن���ي���ة،
ب�����رئ�����اس�����ة ال����م����س����ت����ش����ار س���ل���ط���ان
ب��ورس��ل��ي ،م��س��ؤول��ي��ة ال���ن���واب عن
األقوال والعبارات الصادرة عنهم
ف��ي ال��م��ؤت��م��رات ال��ص��ح��اف��ي��ة؛ ذل��ك
ألنهم غير مسؤولين عن العبارات
واألقوال الصادرة عنهم داخل قاعة
المجلس أو إحدى لجانه.
وأض����اف����ت «االس����ت����ئ����ن����اف» ،ف��ي
ح���ي���ث���ي���ات ح��ك��م��ه��ا ب���ت���أي���ي���د ح��ك��م
محكمة أول درجة برفض الدعوى
المقامة من مستشار أحد الوزراء
ض��د النائب راك���ان النصف ،ال��ذي
تولى الدفاع عنه المحامي بسام
العسعوسي ،أن المستشار ال��ذي
ّ
يعينه الوزير بحكم الموظف العام،
ومن الممكن نقده في العمل الذي
يتواله.
وأض���اف���ت ال��م��ح��ك��م��ة أن األص��ل
ال�����دس�����ت�����وري أن ع����ض����و م��ج��ل��س

األم������ة ح����ر ف��ي��م��ا ي���ب���دي���ه م����ن آراء
وأف��ك��ار بالمجلس أو ل��ج��ان��ه ،وال
تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من
األح��وال ،وأن لكل عضو أن يوجه
إل��ى رئ��ي��س ال����وزراء وإل���ى ال���وزراء
أسئلة الستيضاح األمور الداخلة
ف��ي اخ��ت��ص��اص��ه��م ،وك���ان المشرع
ال���دس���ت���وري ق���د غ���اي���ر ف���ي ال��ح��ك��م
ح����ال س��م��اح��ه ب��ت��وج��ي��ه االس��ئ��ل��ة
عما أج���ازه لعضو المجلس حال
توجيه اس��ت��ج��واب ألح��د ال����وزراء،
مما الزم��ه أن العضو ال��ذي يوجه
األسئلة ليس بيده دليل أو قرينة
على واق��ع��ة م��ا ،وإن��م��ا يستوضح
األم��ر فقط ،أم��ا االس��ت��ج��واب ال��ذي
قد يؤدي لسحب الثقة من الحكومة
أو ا ل��وز ي��ر المستجوب فيستلزم
أن ي��ك��ون تحت ي��د العضو طالب
االس��ت��ج��واب أدل���ة وق���رائ���ن يعتقد
أن���ه���ا ص��ح��ي��ح��ة وق�����د ت������ؤدي إل���ى
سحب الثقة من الوزير.

بسام العسعوسي

وب ّ��ي��ن��ت أن ال��م��س��ت��أن��ف يشغل
وظ��ي��ف��ة م��س��ت��ش��ار ل��وزي��ر اإلع��ل�ام،
وم���ن ث���م ف��ه��و م��وظ��ف ع���ام ي��ج��وز
ن���ق���ده ح����ال أداء ع��م��ل م���ن أع��م��ال
وظ��ي��ف��ت��ه ط���ال���م���ا ال���ن���اق���د ي��ب��ت��غ��ي
المصلحة ال��ع��ام��ة ،وك����ان ال��ث��اب��ت

م������ن م����ط����ال����ع����ة ص��������ور ال����م����ق����االت
ال���م���ن���ش���ورة أن ال��م��س��ت��أن��ف ض��ده
عضو المجلس ،وك��ان الثابت أن
ال��م��س��ت��أن��ف ض���ده ب��ص��ف��ت��ه عضو
م���ج���ل���س األم�������ة ق����د ع���ق���د م���ؤت���م���را
ص���ح���ا ف���ي���ا ن���ق���د ف���ي���ه أداء وزارة
االعالم ،ووجه اسئلة لوزير اإلعالم
ب��خ��ص��وص ع��ق��ود ت��ت��ض��م��ن إل���زام
الوزارة بمبالغ مالية كبيرة ،وعن
م�����دى ص���ح���ة ت���وق���ي���ع ال��م��س��ت��أن��ف
وآخ��������ري��������ن ع�����ل�����ى ه����������ذه ال����ع����ق����ود
وسندهم في هذا التوقيع ،طالبا
إ ح��ا ل��ة المستأنف للتحقيق ا م��ام
النيابة العامة او اي جهة اخ��رى
الستجالء هذا الموضوع .وكانت
المحكمة تستخلص من العبارات
ال����واردة ب��ال��م��ق��االت ال��م��ش��ار اليها
ان ال���م���س���ت���أن���ف ض������ده ق�����د ال���ت���زم
ب���ال���ع���ب���ارات ال���م�ل�ائ���م���ة واألل����ف����اظ
المناسبة ول��م يلجأ إل��ى أسلوب
ال��ت��ه��ك��م وال��س��خ��ري��ة أو يستعمل

ع���ب���ارات ت��وح��ي ل��ل��ق��ارئ ب��م��دل��ول
مختلف ،أو يستعمل عبارات غير
مالئمة أو أقسى من القدر المطلوب
ال��ذي يقتضيه ع��رض الموضوع،
ً
وم����ت����وخ����ي����ا ال���م���ص���ل���ح���ة ال���ع���ام���ة،
وخلت األوراق من دليل على قصد
ال��ت��ش��ه��ي��ر أو ال��ك��ي��د ل��ل��م��س��ت��أن��ف،
األم�����ر ال�����ذي ي���ك���ون م��ع��ه م���ا ذك���ره
المستأنف ضده بحسبانه عضو
مجلس األمة في شأنه المستأنف
ً
بحسبانه موظفا عاما مما يدخل
في حدود النقد المباح ،كما خلت
األوراق م��ن دل��ي��ل ع��ل��ى س���وء نية
ال��م��س��ت��أن��ف ض����ده ح����ال ت��وج��ي��ه��ه
ه��ذه االسئلة لوزير اإلع�لام ،وهو
غير مطالب بإثبات صحة الوقائع
التي أسندها للمستأنف كموظف
عام طالما اعتقد انها صحيحة في
الظروف التي وجه النقد إليه فيها.
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جسامة األفعال
ال تنطلي على
مهنية النيابة!
ال������������ق������������رار ال����������������ذي أص�������������دره
ال�����ن�����ائ�����ب ال�������ع�������ام ،ال���م���س���ت���ش���ار
ض����رار ال��ع��س��ع��وس��ي ،األس��ب��وع
ال���م���اض���ي ب��ح��ف��ظ ال��ق��ض��ي��ة عن
ال����ش����اب ال��م��ش��ت��ب��ه ب��ان��ض��م��ام��ه
إل��ى «داع���ش» وحيازته السالح
ومحاولة اغتيال رئيس الجهاز
ال���م���رك���زي ل��ل��م��ق��ي��م��ي��ن ب��ص��ورة
غير قانونية ،يستحق الوقوف
وال����ن����ظ����ر ل���ي���س إل������ى ت��ف��اص��ي��ل
ال��واق��ع��ة ال��ت��ي خلصت النيابة
إل�����ى ح���ف���ظ���ه���ا ،ب����ل إل�����ى ال��ن��ه��ج
االحترافي الذي اتبعته النيابة
ف��ي ه���ذه ال��ق��ض��ي��ة وغ��ي��ره��ا من
ُ
ال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ي ت��ع��رض عليها،
والذي يكشف عن مهنية النيابة
في العمل الذي تمارسه.
تنطل على النيابة العامة
لم
ِ
جسامة األفعال المنسوبة إلى
ّ
ال����ش����اب وال���م���س���ط���رة ب��م��ح��ض��ر
اإلح����ال����ة ،وال ح��ت��ى ال��ت��ح��ري��ات
ال��ت��ي أج���راه���ا ض��اب��ط ال��واق��ع��ة
ع����ن ال��م��ش��ت��ب��ه ف���ي���ه ،وال ح��ت��ى
ال���ش���خ���ص���ي���ة ال����م����دع����ى ب���وق���وع
اال ع��ت��داء عليها للقبول بفكرة
ات�����ه�����ام ال�����ش�����اب وإح����ال����ت����ه إل���ى
ال��ق��ض��اء ،لينال نصيبه أم��ام��ه،
بل تعاملت النيابة وفق مفهوم
ق��ان��ون��ي ذي أب��ع��اد فنية بحتة
ال ي����درك����ه����ا إال ال���ق���ان���ون���ي���ون
العاملون في القضايا الجزائية،
وه���ي أن األق�����وال ال��ت��ي يبديها
ض���اب���ط ال���م���ب���اح���ث ه����ي أق�����وال
لمجريها ،وال قيمة ل��ه��ا م��ا لم
يساندها أي دل��ي��ل آخ���ر ،وذل��ك
تطبيقا ل��ف��ك��رة ت��ع��اض��د األدل���ة
وت��س��ان��ده��ا ،ف����إذا خ��ل��ت أوراق
ال��دع��وى وتحقيقاتها م��ن تلك
الفكرة ،فال يمكن القول بسالمة
األدلة ،ويصبح من بعدها قول
الضابط وح��ي��دا ال يسانده أي
دل���ي���ل ،وال ت��ك��ف��ي م��ع��ه األوراق
ع����ل����ى ح����م����ل االت�������ه�������ام ل���ل���ش���اب
ال���م���ش���ك���و ب���ح���ق���ه ،ال س���ي���م���ا أن
األصل في اإلنسان البراءة.
التعامل الفني ال��ذي اتبعته
النيابة ،رغم ضخامة االتهامات
ال��ت��ي ح����ررت بمحضر اإلح��ال��ة
ب����ح����ق ال�������ش�������اب ،ي�����ؤك�����د ص����دق
المنهج التقليدي ل��ل��دور ال��ذي
ت���ت���ب���ع���ه ال����ن����ي����اب����ة ف�����ي م���رح���ل���ة
التحقيق بأنها خصم شريف
للدعوى الجزائية وتمارس في
ه���ذه ال��م��رح��ل��ة عملية قضائية
عادلة ،مفادها وزن األدلة التي
ستركنها في الدعوى الجزائية،
والتي ستكون الحقا معروضة
أم����ام ال��م��ح��اك��م ال��ج��زائ��ي��ة ،ف��إن
ك����ان����ت ص���ال���ح���ة ك�����أدل�����ة ات���ه���ام
ع�����م�����دت إل�������ى وض����ع����ه����ا س���ن���دا
ل�ل�ات���ه���ام ب���ع���دم���ا ت���ت���ح���ول إل���ى
سلطة ات��ه��ام م��ن بعد أن كانت
خصما شريفا للدعوى ،بينما
إن ثبت فسادها كأدلة أصبحت
ال���ن���ي���اب���ة ع�����اج�����زة ع�����ن ح��م��ل��ه��ا
كسند لالتهام ال��ذي تنظر إليه
ب��ع��ي��ن ال��ح��ي��دة وال���ن���زاه���ة ،ول��ن
تقبل وهي الخصم الشريف في
ال���دع���وى ال��ج��زائ��ي��ة ال���دف���اع عن
قضية ف��اق��دة ل�لأدل��ة وال��ق��رائ��ن
ل�����م�����ج�����رد ض�����خ�����ام�����ة األف������ع������ال
ال��ت��ي س��ط��ره��ا م��ج��رى الضبط
والتحري!
ل��م تقبل النيابة ال��ع��ام��ة في
ه���ذه ال��ق��ض��ي��ة ع��ل��ى نفسها وال
غيرها من القضايا التي قررت،
ب��ح��ف��ظ��ه��ا ،ال������زج ب��م��ت��ه��م��ي��ن ال
تنطق األوراق وال األدل����ة على
ارت��ك��اب��ه��م ال��وق��ائ��ع المنسوبة
إل���ي���ه���م ،ب����ل ق������ررت  -ال م��ب��ال��ي��ة
ب��ج��س��ام��ة ال��ف��ع��ل ال��م��رت��ك��ب أو
حتى ما تسطره أوراق اإلحالة
 اتباع المنهج الفني والقانونيوال���ق���ض���ائ���ي ف����ي ال���ت���ع���ام���ل م��ع
التحقيقات التي تكشف عنها
ال�����دع�����وى وأوراق��������ه��������ا ،وق������ررت
حفظها حينما عجزت األوراق
ع������ن ال����ن����ط����ق س��������وى ب����ح����روف
سطرها ضابط الواقعة ،لتثبت،
م���ج���ددا وب���ح���ق ،أن���ه���ا األم��ي��ن��ة
ع��ل��ى ال���دع���وى ال��ج��زائ��ي��ة باسم
المجتمع ،ولتضع بحسبانها
أنها ستخضع لرقابة المولى
ع�����ز وج�������ل ف�����ي أع����م����ال����ه����ا ق��ب��ل
رق���اب���ة ال��ق��ض��اء ال��ج��زائ��ي ال���ذي
ي����راق����ب س�ل�ام���ة إج����راءات����ه����ا أو
إبطالها بما يحقق ُحسن سير
العدالة ،وبما يكفل للمتهمين
ض��م��ان��ات��ه��م ال��ت��ي ن���ص عليها
الدستور والتشريعات من بعده،
ف��ت��ح ّ��ي��ة ك��ب��ي��رة ل��ل��ن��ائ��ب ال��ع��ام
وإلخ���وت���ه ال��م��ح��ام��ي��ن ال��ع ّ��ام��ي��ن
ورؤس��������اء وم����دي����ري ال��ن��ي��اب��ات
ووكالء النيابات على جهودهم
ف���ي إع��ل��اء ال���ح���ق وال����ع����دل ّ
ورد
الظلم.

ةديرجلا
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ً
النمش« :نزاهة» تلقت  196بالغا أحالت  20منها إلى النيابة

خالل حضوره احتفالية «الشفافية» باليوم العالمي لمكافحة الفساد
فهد الرمضان

احتفلت جمعية الشفافية
الكويتية باليوم العالمي
لمكافحة الفساد في مقرها
أمس األول ،بحضور رئيس
"نزاهة" وعدد من رؤساء
وممثلي جمعيات النفع العام
ذات الصلة بعمل الجمعية.

أك ــد رئ ـيــس الـهـيـئــة الـعــامــة لمكافحة
الفساد " نــزا هــة" المستشار عبدالرحمن
الـنـمــش أن الـهـيـئــة تـلـقــت ورص ــدت 196
ً
بالغا أحالت منها  20إلى النيابة العامة
فيما تمت احــالــة  7بــاغــات إلــى جهات
ً
ً
رقابية أخرى ،فضال عن حفظ  34بالغا،
وما زالت هناك  135تتم دراستها.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك فـ ــي ك ـل ـم ــة الـ ـنـ ـم ــش خ ــال
احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد
التي أقامتها جمعية الشفافية بمشاركة
الـمـسـتـشــارة االقليمية لـلـشــرق األوســط
وش ـمــال افــريـقـيــا فــي مـنـظـمــة الشفافية
الــدول ـيــة م ــروة فـطــافـطــة ،ونــائــب رئيس
جمعية المحامين مهند الساير ،ورئيس
جمعية الــدفــاع عــن ال ـمــال ال ـعــام صالح
العجمي ،ور ئـيــس جمعية الشفافية د.
ماجد المطيري.
و قــال النمش ان الهيئة حققت نسبة
ّ
تسلم مرتفعة بلغت ز هــاء  95في المئة
من اجمالي المشمولين بأحكام الكشف

استراتيجية حقيقية ورقابة قوية
قال رئيس جمعية الشفافية د .ماجد المطيري ان منظمة الشفافية الدولية
ً
اطلقت «بارومتر» لقياس الفساد حول العالم ،وكشف أن هناك واحدا من كل
اربعة اشخاص تعرضوا للرشوة أو قاموا بتقديم رشوة خالل الـ  12عاما
الماضية.
وأضاف أن  57في المئة من الناس في جميع انحاء العالم يعتقدون أن
الحكومات ال تحارب الفساد بالشكل الصحيح ،و  54في المئة يعتقدون أن
المؤسسات األمنية والمنتخبين البرلمانيين هم األكثر فسادا ،مشيرا إلى
أن  57في المئة كذلك يعتقدون أنهم مستعدون لمكافحة الفساد والمشاركة
في ذلك.
وذكر ان الكويت بحاجة إلى استراتيجية وطنية حقيقية لمكافحة الفساد
وقوانين واضحة لذلك ،كما «أننا بحاجة إلى حكومة منفتحة وذات تواصل
جدي ومباشر مع الناس ،ونحتاج إلى رقابة برلمانية قوية وفاعلة».

عن الذمة المالية ،وذلك خالل مدة عامين
من العمل الفعلي للهيئة ،مطالبا الجميع
ب ـم ـمــارســة دوره ف ــي م ـكــاف ـحــة ال ـف ـســاد
والكشف عنه والتقدم ببالغات في حال
وج ــود أوج ــه فـســاد فــي أي مــؤسـســة أو
جهة.

كلفة الفساد
مـ ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ق ـ ــال ـ ــت الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــارة
االقليمية في منظمة الشفافية الدولية
مـ ـ ــروة ف ـطــاف ـطــة إن ال ـم ـن ـظ ـمــة ال ــدول ـي ــة
لمكافحة ا لـفـســاد تحتفل بــا لـتــزا مــن مع
اليوم العالمي لمكافحة الفساد بالذكرى
الـ ـ  25عـلــى تأسيسها وهــي تـهــدف إلــى
مكافحة كافة اوجه واشكال الفساد أينما
وجد في هذا العالم بما في ذلك المنطقة
العربية التي ال تزال مكبلة بقيود الفساد
وغياب الشفافية ونظم المساءلة وتقييد
الحريات وانعدام االمن والسالم في كثير
من دولها.
وأضـ ــافـ ــت " :ال ـ ـيـ ــوم ل ــم ي ـع ــد ال ـف ـســاد
ً
ً
والرشاوى أمــرا مقبوال أو قابال للجدل
أو التبرير تحت أي مسمى ،بــل اصبح
هناك إجماع دولي بشأن ضرورة تجريم
ال ـف ـســاد ،وق ــد تــرجــم إل ــى اتـفــاقـيــة االمــم
المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2003
التي وقع عليها حتى آخر احصائية في
اغسطس الماضي  186دولــة ،الفتة إلى
أن الفساد والرشوة والتهرب الضريبي
ت ـك ـل ــف ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان الـ ـن ــامـ ـي ــة قـ ــرابـ ــة 1.26
تريليون دوالر سنويا.

تحفيز المكافحة
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس جـمـعـيــة
المحامين مهند ا لـســا يــر" :يحزنني في
مثل هذا اليوم أن يكون هناك  4بالغات

●

الخضر والمؤمن خالل المحاضرة
نـظـمــت كـلـيــة م ـب ــارك الـعـبــدالـلــه
لـ ـلـ ـقـ ـي ــادة واألركـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـم ـش ـت ــرك ــة،
مـ ـح ــاض ــرة ل ـل ــدارس ـي ــن ف ــي دورة
الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة واألركـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـم ـش ـت ــرك ــة
رق ــم  23ب ـع ـنــوان "م ــن ال ـحــرب إلــى
الــدب ـلــومــاس ـيــة" ،ب ـح ـضــور رئـيــس
األركـ ـ ــان ال ـعــامــة لـلـجـيــش الـفــريــق
الركن محمد الخضر.

على وزارات ألنها تتستر على اوجه فساد
وعدم تعاونها في تقديم المعلومات إلى
دي ــوان المحاسبة والـجـهــات الــرقــابـيــة"،
ً
مبينا أن هذا "يشير إلى أن الناس بدأت
تفقد الثقة بهذه المؤسسات الحكومية
ع ـن ــدم ــا ن ـش ــاه ــده ــا هـ ــي الـ ـت ــي ت ـخــالــف
الـقــانــون" ،متسائال " :لـمــاذا هناك كمية
كبيرة من القضايا يتم حفظها؟".
وأش ــار إل ــى أن المجتمع الـمــدنــي في
الكويت حــي ولــديــه الرغبة فــي مكافحة
الفساد ،لكن هناك عوامل ضرورية يجب
أن تـســاعــده على ذل ــك ،ومــن أهمها زرع
الـثـقــة ف ــي ن ـفــوس ال ـن ــاس ،الف ـتــا إل ــى أن

الجمعية قدمت مقترحا لتحفيز الناس
على المشاركة في مكافحة الفساد ،من
خالل تخصيص  10في المئة مكافأة لهم
من قيمة االمــوال المسروقة بعد انتهاء
القضية ،وثبوت التهم ومجازاة المذنب.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـع ـيــة
الكويتية للدفاع عن المال العام صالح
العجمي "إننا نؤمن في الجمعية بأننا
نعيش في دولة تحترم المجتمع المدني
ال ــذي لــه دور كبير فــي الـمــراقـبــة" ،الفتا
إلى أن "حماية المال العام والممتلكات
ال تـقــع عـلــى عــاتــق ال ـج ـهــات الحكومية
ومـجـلــس ال ـ ــوزراء وحــده ـمــا ،وإن ـمــا هي

ً ً
النهام ً يترأس وفدا أمنيا
عسكريا إلى تركيا اليوم

«كلية القيادة» نظمت محاضرة
«من الحرب إلى الدبلوماسية»

وألقى المحاضرة سفير الكويت
السابق في الـعــراق ،الفريق الركن
الـمـتـقــاعــد عـلــي ال ـمــؤمــن ،وتـحــدث
ف ـي ـهــا ع ــن م ــواض ـي ــع عـ ــدة خــاصــة
ب ــال ـش ــأن ال ـع ـس ـك ــري وال ـس ـيــاســي
واالستراتيجي.
وتستضيف الكلية ،فــي هذه
الـمـحــاضــرات ع ــددا مــن الـخـبــراء،

جانب من احتفالية «الشفافية» ويبدو المستشار عبدالرحمن النمش

س ــواء مــن داخ ــل الـكــويــت أو من
خارجها ضمن البرنامج الدراسي
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوضـ ـ ــوع مـ ـسـ ـبـ ـق ــا ل ـل ـط ـل ـب ــة
الـ ــدارس ـ ـيـ ــن فـ ــي ال ـك ـل ـي ــة ،وال ـت ــي
يـعــدهــا وي ـشــرف عليها مساعد
آمر كلية مبارك العبدالله للقيادة
واألركان المشتركة ،العميد الركن
طلب الفليج.

علمت "الجريدة" ،من مصدر
أم ـنــي مـطـلــع ،أن وك ـيــل وزارة
الداخلية الفريق عصام النهام
س ـي ـتــوجــه ص ـب ــاح الـ ـي ــوم إلــى
تــرك ـيــا ،وذلـ ــك عـلــى رأس وفــد
أمني عسكري رفيع المستوى.
وأك ـ ـ ــد الـ ـمـ ـص ــدر أن ال ــوف ــد
األم ـ ـنـ ــي ي ـض ــم كـ ــا مـ ــن وك ـيــل
الحرس الوطني ،الفريق الركن
ال ـم ـه ـن ــدس ه ــاش ــم ال ــرف ــاع ــي،
وق ــائ ــد قـ ــوة ال ــواج ــب (غ ـي ــث)،
العميد الــركــن ع ــادل الرجيب،
ومدير إدارة إطفاء المطارات
ف ــي اإلدارة ال ـع ــام ــة لــإط ـفــاء،
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــد م ـ ـح ـ ـمـ ــد ال ـ ـش ـ ـطـ ــي،
وق ـ ـيـ ــادات م ــن اإلدارة الـعــامــة
للطيران المدني ،موضحة أن
ال ــزي ــارة تــأتــي بـهــدف االط ــاع
على التجربة التركية في مجال
التعامل مع الكوارث الكبرى.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن ا ل ـ ــو ف ـ ــد
األمـ ـن ــي ال ـع ـس ـك ــري ،سيبحث
فـكــرة إنـشــاء الـفــريــق الكويتي
إلدارة ال ـ ـ ـكـ ـ ــوارث واألزمـ ـ ـ ـ ــات،
والــذي سيضم جهات رسمية

عصام النهام

ع ــدة ،السـيـمــا أن ه ــذه الـفـكــرة
تـ ـبـ ـل ــورت ع ـق ــب ال ـت ـع ــام ــل مــع
موجة األمـطــار التي تعرضت
ل ـهــا ال ـب ــاد ال ـش ـهــر ال ـمــاضــي،
الف ـت ــا إل ــى أن ال ـفــريــق األم ـنــي
العسكري سيطلع أيضا خالل
هـ ــذه الـ ــزيـ ــارة ال ـت ــي تـسـتـغــرق
 4أيـ ـ ـ ــام ،ع ـل ــى كـ ــل مـ ــا يـتـعـلــق
بـجــوانــب ال ـكــوارث الطبيعية،
إضافة إلى جولة على عدد من
الهيئات والمؤسسات التركية
المختصة في هذا الشأن.

ً
ً
كويتاك :الكويت جسدت نموذجا متميزا للعمل الخيري
سفيرة تركيا بحثت مع «الهالل األحمر» الجهود اإلنسانية
أش ــادت الـسـفـيــرة الـتــركـيــة ل ــدى الـبــاد
عائشة كويتاك بجهود الكويت اإلنسانية
ف ــي ت ـقــديــم ال ـع ــون وال ـم ـس ــاع ــدات ل ـلــدول
المنكوبة من جراء الكوارث الطبيعية ،أو
التي من صنع اإلنسان.
وق ــال ــت كــوي ـتــاك ل ــ"ك ــون ــا" أمـ ــس ،عقب
لقائها نائب رئيس مجلس إدارة جمعية
الهالل األحمر أنور الحساوي ،إن "الكويت
جسدت نموذجا متميزا للعمل اإلنساني
الـخـيــري ،وتلبية ن ــداء الــواجــب ،وتقديم
المساعدات السخية لكل الشعوب ومن
ضمنها الشعب السوري في تركيا".
وأض ــاف ــت أن ـهــا بـحـثــت مــع الـحـســاوي
م ــواضـ ـي ــع م ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ـع ـم ــل اإلن ـس ــان ــي
والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوع ـ ــي ،وسـ ـ ـب ـ ــل ت ـ ـعـ ــزيـ ــزهـ ــا ب ـيــن
ال ـب ـلــديــن ،مـثـنـيــة ع ـلــى ج ـهــود الجمعية
عـلــى الصعيدين الـعــربــي وال ــدول ــي ،ومــا
تقوم به لخدمة الكويت من خالل تقديم

ال ـم ـســاعــدات اإلنـســانـيــة ب ـصــورة عاجلة
للدول المنكوبة.
وأث ـ ـ ـنـ ـ ــت ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرات ال ـج ـم ـع ـي ــة
وتواصلها الدائم مع القضايا اإلنسانية،
مشيرة إلى أن الجمعية تعد من المنظمات
الرائدة في خدمة اإلنسانية ،وتعمل بقوة
في هذا الجانب الحيوي.
وأك ـ ــدت ع ـمــق وم ـتــانــة ال ـع ــاق ــات الـتــي
تجمع تركيا والكويت ،الفتة إلى أن العمل
اإلنـســانــي ال ــذي تـقــوم بــه الـكــويــت اصبح
عالمة مضيئة في العمل اإلنساني الخيري.
من جانبه ،قال الحساوي ،في تصريح
مماثل لـ"كونا" ،إن "الجمعية تولي اهتماما
كبيرا في مجاالت التعاون والتنسيق مع
الـمـنـظـمــات اإلن ـســان ـيــة ال ــدول ـي ــة ،السيما
التركية لما فيها مصلحة اإلنسانية".
وأضـ ــاف ال ـح ـســاوي أن ال ـكــويــت كــانــت
وسـتـظــل عــونــا لــاش ـقــاء واألص ــدق ــاء في

السفيرة التركية أثناء لقائها مسؤولي الهالل األحمر أمس

كل مكان ،وان العمل اإلنساني نهج ثابت
وأصيل في نفوس أبناء الكويت.
واسـتـعــرض مــع السفيرة كــويـتــاك أهم

األعـمــال والتحركات اإلنسانية الكويتية
مــن خ ــال جمعية ال ـهــال األح ـمــر إلغــاثــة
ومساعدة المنكوبين في شتى بقاع العالم.

«الطوارئ» الخليجي ينظم ورشة «المخاطر الكيميائية»
نـظــم مــركــز مـجـلــس ال ـت ـعــاون إلدارة ح ــاالت
الطوارئ ،التابع لألمانة العامة للدول مجلس
التعاون الخليجي ،أمس ،في الكويت ورشة عمل
حول "أسس التهديد الكيميائي والبيولوجي".
وقال رئيس المركز باإلنابة ،نواف الالفي ،في
تصريح صحافي ،إن إقامة هذه الورشة تهدف
الى رفع القدرات الخليجية في مجابهة المخاطر
الكيميائية والبيولوجية ا لـتــي تـنــدرج ضمن
المخاطر التسعة في سجل المخاطر اإلقليمي
لدول مجلس التعاون.
وأضـ ــاف ال ــاف ــي أن ال ـمــركــز ي ـهــدف ف ــي هــذا

اإلطار إلى زيادة الخبرات والقدرات الخليجية
فيها ،استعدادا لمجابهة أي طــارئ قد يحدث
في الدول للحد من الخسائر ،من خالل استخدام
أفضل الممارسات والدروس المستفادة.
وأوضــح أن المركز بصدد إقامة ورش عمل
خ ــال ال ـع ــام الـمـقـبــل لـتـشـمــل بـعــض الـمـخــاطــر
األخ ــرى فــي سجل المخاطر اإلقـلـيـمــي ،ومنها
المخاطر الصحية واألمن السيبراني والمخاطر
اإلش ـعــاع ـيــة وال ـن ــووي ــة ال ـتــي سـيـتــم تنظيمها
بالتعاون مع منظمات دولية وجهات استشارية
إقليمية ودولية معتمدة.

وبـ ّـيــن أن الــورشــة تستمر حتى  13الـجــاري،
بــال ـت ـعــاون م ــع بــرنــامــج م ــراك ــز الـتـمـيــز الـتــابــع
لالتحاد األوروبــي واألمــم المتحدة متمثلة في
معهد األمم المتحدة لبحوث الجريمة والعدالة
(.)UNICRI
وي ـشــارك فــي الــورشــة مختصون ومعنيون
وعـ ــام ـ ـلـ ــون بـ ـمـ ـج ــال الـ ـمـ ـخ ــاط ــر ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة
والبيولوجية من دول مجلس التعاون ،إضافة
الى مشاركين من فرقة المشاة الـ  35بالجيش
األميركي.

المنطقة العربية
مكبلة بفساد يكلفها
 1.26تريليون دوالر
ً
سنويا
فطافطة

قرض بـ  5ماليين
دينار من الكويت
إلى مالوي
ّ
وقـعــت جمهورية مــاوي
والـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدوق ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي
للتنمية االقتصادية العربية،
أمـ ــس ،ات ـفــاق ـيــة ق ــرض يـقــدم
ً
الصندوق بمقتضاها قرضا
مقداره خمسة ماليين دينار،
وذلـ ــك لــإس ـهــام ف ــي تـمــويــل
مـ ـش ــروع تــوس ـعــة مـنـظــومــة
م ـ ـيـ ــاه الـ ـ ـش ـ ــرب ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
"مانغوشي".
ووق ـ ـ ــع اتـ ـف ــاقـ ـي ــة الـ ـق ــرض
نيابة عن حكومة جمهورية
م ـ ــاوي س ـف ـيــرة م ـ ــاوي في
مـ ـص ــر ك ـ ــارولـ ـ ـي ـ ــن ب ـ ــاوان ـ ــال
موسى ،بينما وقعها نيابة
ع ـ ــن الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق ال ـك ــوي ـت ــي
م ــدي ــره الـ ـع ــام ع ـب ــدال ــوه ــاب
ال ـ ـبـ ــدر ،وذلـ ـ ــك ع ـل ــى هــامــش
أعمال "مؤتمر إفريقيا ."2018
وسـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــم ق ـ ـ ـ ــرض
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق الـ ـب ــال ــغ قـيـمـتــه
خ ـم ـســة م ــاي ـي ــن ديـ ـن ــار فــي
تغطية نحو  79في المئة من
إجمالي تكاليف المشروع،
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا س ـ ـت ـ ـقـ ــوم حـ ـك ــوم ــة
جـمـهــوريــة م ــاوي بتغطية
باقي تكاليف المشروع وأي
زيادة قد تطرأ عليها.
وت ـب ـل ــغ م ـ ــدة الـ ـق ــرض 28
عاما بما في ذلك فترة إمهال
قدرها أربع سنوات ،وسيتم
سداد القرض على  48قسطا
نصف سنوي يستحق اولها
في أول تاريخ يستحق فيه
دفع فوائد أو تكاليف أخرى
ب ـم ــوج ــب ات ـف ــاق ـي ــة ال ـق ــرض،
وذل ـ ـ ــك ب ـع ــد انـ ـقـ ـض ــاء ف ـتــرة
االمهال المذكورة.

«السكنية» تعلن توزيعات المرحلة الثانية
من قسائم «جنوب صباح األحمد»
●

محمد الشرهان

مسؤولية االفراد وذلك وفق نص المادة
 17من الدستور الكويتي والتي تقول إن
لألموال العامة حرمة ،وحمايتها واجب
على كل فرد".

محليات

يوسف العبدالله

أعـ ـل ــن ن ــائ ــب الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـ ـشـ ــؤون ال ـط ـل ـبــات
والتخصيص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية
أحمد الهداب ،جدول توزيعات المرحلة الثانية لمشـروع
جنـوب مدينة صباح األحمــد ،وعددها  1625قسيمة
حكومية بمساحة 400م 2سيتم توزيعها على المخطط.
وأكــد الـهــداب ،في تصريح صحافي ،أمــس ،التزام
الـمــؤسـســة بخطتها الـسـنــويــة الـخــاصــة بتوزيعات
الــوحــدات السكنية للسنة المالية الحالية ،والبالغ
عددها  12000قسيمة حكومية موزعة على المخططات،
مبينا أن استدعاء الدفعة األولى من المرحلة الثانية
سيكون الخميس ،على أن يكون تسليم بطاقات القرعـة
الـسـبــت الـمـقـبــل ،وت ــوزي ــع بـطــاقــات االح ـت ـيــاط األحــد

المقبل ،وأول قرعة االثنين المقبل .ودعا المواطنين
أصحـاب الطلبات اإلسكانية الذين تقدموا برغبتهم
بالتخصيص عــلى المــشروع إلى استكمـال إجراءاتهم
وم ـتــاب ـعــة الـ ـج ــدول وال ـت ـق ـيــد واالل ـ ـتـ ــزام بــالـمــواعـيــد
اإلجرائية.
ُيذكر أن الـمؤسسة أعلنت فتح بــاب التخصيص
على المشروع منتصف يوليو الماضي حتى نهاية
ديسمبر  2017وما قبل .وقالت" :على َمن يرغب في
التخصيص على هذا المشروع مراجعة إدارة خدمة
المواطن بالمبنى الرئيسي للمؤسسة بمنطقة الوزارات
في جنوب السرة ،أو من خالل المراكز الخارجية التابعة
للمؤسسة في مركز جابر العلي أو برج التحرير أو
مركز الجهراء".

«العنف األسري» الستكمال اختصاصاتها
اجتمعت اللجنة التنسيقية للجهات المعنية
بضحايا العنف األسري وتنفيذ منزل إيواء ضحايا
العنف األسري ،برئاسة مدير إدارة التأهيل والتقويم
فــي وزارة األوق ــاف والـشــؤون اإلســامـيــة ،د .ناصر
العجمي.
وقالت اإلدارة ،في تصريح صحافي ،إن "االجتماع
يـهــدف إل ــى اسـتـكـمــال اخـتـصــاصــات الـلـجـنــة ،ومــن
ضمنها تنفيذ مشروع منزل إيواء ضحايا العنف

األســري ،وتأهيلهم لالندماج في المجتمع وسوق
الـعـمــل ،وتنفيذ حملة تــوعـيــة عــن مـخــاطــر العنف
األس ـ ــري وأث ـ ــره ع ـلــى الـمـجـتـمــع ،وإق ــام ــة ال ـن ــدوات
والمؤتمرات التي تركز على سبل عالج تلك الظاهرة
الدخيلة على المجتمع ،ودعم األعمال والتوجهات
الـتــي تـخــدم فــي الـحــد مــن هــذه الـظــاهــرة بالتعاون
والـشــراكــة مــع وزارات الــدولــة المعنية ومؤسسات
المجتمع المدني".

أكاديميا

٨

ةديرجلا

•
العدد  / 3983الثالثاء  11ديسمبر 2018م  4 /ربيع اآلخر 1440هـ

ندوة «التقدم العلمي» :نعاني فجوة تكنولوجية
وخطواتنا المعرفية تتسم ببطء شديد
شهاب الدين :رسالتنا تحفيز القدرات البشرية واالستثمار فيها

تبني
التشريعات
المساعدة لعمل
المرأة وتسهيل
تقدمها المهني
الحمود

جانب من المحاضرين في الندوة
نظمت مؤسسة الـكــويــت للتقدم
العلمي ،بالتعاون مع مؤسسة الفكر
ال ـعــربــي ،ص ـبــاح أمـ ــس ،نـ ــدوة حــول
التقرير العربي العاشر للتنمية ،تحت
عنوان «االبتكار أو االندثار ،البحث
العلمي الـعــربــي :واق ـعــه وتحدياته
وآفاقه» ،في جامعة الكويت.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،أكـ ــد ال ـمــديــر
ال ـعــام لــ«الـتـقــدم الـعـلـمــي» د .عــدنــان
شـهــاب الــديــن ،أن «المؤسسة دأبــت
م ـنــذ إن ـشــائ ـهــا ع ـلــى دعـ ــم الـتـعـلـيــم
وجميع مجاالت المعرفة واالبتكار،
على النحو الذي يمكن للمؤسسات
التعليمية واألكاديمية والبحثية في
الكويت ومحيطها العربي األوســع
من تعزيز وتطوير عطائها العلمي
ً
والثقافي والفكري ،انطالقا من رسالة
المؤسسة المتمثلة في تحفيز ودعم

القدرات البشرية واالستثمار فيها،
والمساهمة فــي بـنــاء قــاعــدة صلبة
للعلم والتكنولوجيا واإلبداع ،وتعزيز
البيئة الثقافية الممكنة لذلك».
وأضاف أنه «انطالقا من االهتمام
ال ــذي توليه الـكــويــت للفكر الخالق
وال ـث ـق ــاف ــة ال ـم ـس ـت ـن ـيــرة ،ولــدعـمـهــا
الالمحدود للعلم والعلماء ،شهدت
البالد األسبوع الماضي ،إقامة حفل
توزيع الجوائز ،الذي حظي برعاية
وحـضــور سمو أمير الـبــاد ،رئيس
مجلس إدارة الـمــؤسـســة ،وت ــم فيه
تكريم نخبة من العلماء والمفكرين
من الدول العربية واألجنبية الفائزين
بجوائزها المتنوعة».
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع« :وان ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــا مـ ـ ــن دور
المؤسسة في دعم التعليم وتشجيع
البحث العلمي ،والدراسات المرتبطة

ب ـت ـطــويــره ـمــا ،وت ـع ــزي ــز مكانتهما
على المستويين الوطني والعربي،
نظمت المؤسسة هــذه الـنــدوة التي
تــركــز عـلــى اس ـت ـعــراض أه ــم مالمح
ال ـت ـقــريــر ال ـع ــاش ــر لـمــؤسـســة الـفـكــر
العربي ،ومناقشة سبل االستفادة
من نتائجه وتوصياته ومخرجاته،
الس ـي ـم ــا ل ـل ـمــؤس ـســات الـتـعـلـيـمـيــة
والعلمية الكويتية» .وقال د .عدنان
شهاب الدين انه «مازالت هناك فجوة
حضارية وتكنولوجية كبيرة بيننا
وبـيـنـهــم تـتـســع ب ــاط ــراد ،وم ــازال ــت
خ ـط ــوات ـن ــا ن ـح ــو الـ ـتـ ـق ــدم ال ـع ـل ـمــي
والمعرفي تتسم ببطء شديد ،رغم
أننا حاليا أفضل بكثير من الوضع
ال ـ ــذي ع ـش ـنــاه ف ــي ال ـع ـق ــود القليلة
الماضية».
بـ ــدورهـ ــا ،ق ــال ــت وزي ـ ــرة الـتــربـيــة

الخليفي لـ ةديرجلا ُّ :
تشبع سوق العمل
بالمهندسين ّ
صعب توظيف خريجي الهندسة
•

«نطرح  10برامج للماجستير اثنان منها يشتركان مع كليتي العلوم والحقوق»
●

حمد العبدلي

أكد المدير العام لـ«التقدم
العلمي» د .عدنان شهاب
الدين ،أن خطواتنا نحو التقدم
العلمي والمعرفي تتسم ببطء
شديد ،رغم أننا حاليا أفضل
بكثير من الوضع الذي عشناه في
العقود القليلة الماضية».

academia@aljarida●com

السابقة د .موضي الحمود« ،البد من
أهمية التنسيق بين دولنا العربية ،أو
على األقل بين الهيئات والمنظمات
التي تجمع مؤسسات التعليم العالي
ك ــاتـ ـح ــادات ال ـج ــام ـع ــات وال ـك ـل ـيــات
وغيرها ،لبذل جهود مكثفة للتأثير
على عدة نواح».
ول ـف ـت ــت إلـ ـ ــى أن «مـ ـ ــن ب ـي ــن تـلــك
النواحي تبني الحكومات سياسات
أك ـ ـثـ ــر ت ـش ـج ـي ـعــا ودعـ ـ ـم ـ ــا لـ ـلـ ـم ــرأة،
لتمكينها في سوق العمل ،وضمان
توظيفها واستثمار قدراتها ،بإعادة
الـ ـت ــوازن إل ــى الـمـنــاهــج ،والـتـصــدي
ل ـل ـصــور الـنـمـطـيــة ألدوار الـ ـم ــرأة»،
مــؤكــدة ضـ ــرورة تبني التشريعات
الـمـســاعــدة لعمل ال ـم ــرأة ،وتسهيل
تقدمها المهني ،لتمكينها من القيام
بأدوارها المتعددة.

فيصل متعب

أك ــد عـمـيــد كـلـيــة الـهـنــدســة
والبترول في جامعة الكويت
د .عـبــدالـلـطـيــف الـخـلـيـفــي أن
هناك تشبعا في سوق العمل
بــال ـم ـه ـنــدس ـيــن ف ــي مـخـتـلــف
الـتـخـصـصــات ،مـمــا أدى الــى
صعوبة توظيف الخريجين
أو إ يـجــاد الوظيفة المالئمة
لـ ـلـ ـط ــال ــب حـ ــديـ ــث الـ ـتـ ـخ ــرج،
م ـش ـي ــرا ال ـ ــى ان ال ـب ـع ــض مــن
ال ـط ـل ـبــة أصـ ـب ــح ي ـت ــوج ــه ال ــى
ال ـع ـمــل ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـخــاص،
ك ـمــا أن ه ـن ــاك ال ـعــديــد منهم
يقوم بعمل «ورشة» خاصة له،
دون االعتماد على التوظيف
الحكومي.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـف ـ ـ ــي،
لـ ـ ـ ـ ـ «الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدة» ،أن اك ـ ـثـ ــر
الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات ال ـ ـتـ ــي ي ـك ــون
عليها طلب من سوق العمل،
وفقا لالحتياجات التي ترسل
الـ ـ ــى االقـ ـ ـس ـ ــام ال ـع ـل ـم ـي ــة هــي
فــي ثــاثــة مـجــاالت هندسية:
«ال ـم ـي ـك ــان ـي ـك ـي ــة ،وال ـم ــدن ـي ــة،
والكهربائية» ،إذ إن خريجي
ك ـل ـي ــة الـ ـهـ ـن ــدس ــة والـ ـبـ ـت ــرول
ي ـخــدمــون ك ــاف ــة الـمــؤسـســات
وال ــوزارات ،مشيرا الى ان من
ال ـص ـعــب ع ـمــل دراسـ ـ ــة جــديــة

عبداللطيف الخليفي

تـ ـق ــوم ع ـل ــى قـ ـي ــاس م ـخــرجــات
ال ـه ـنــدســة ال ـت ــي ت ـعــرضــت إلــى
ت ـش ـبــع مـ ــن س ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل ،ألن
هناك تفاوتا فــي االحتياجات
للمجاالت الهندسية مــن جهة
الى أخرى.
وبين أن «برامج الماجستير
فـ ــي ال ـك ـل ـي ــة ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى دع ــم
ألنـهــا بــرامــج قــويــة وان مرحلة
ال ـب ـك ــال ــري ــوس الـ ـت ــي يــدرس ـهــا
الـطـلـبــة اسـتـهـلـكــت ال ـعــديــد من
أع ـ ـضـ ــاء ه ـي ـئ ــة الـ ـت ــدري ــس مــن
الناحية االكاديمية ،ألننا نطلب
من االساتذة اعطاءنا المقررات
الدراسية ،التي سوف يدرسها
الطالب على مدى عامين ،حتى

ي ـك ــون ه ـن ــاك ي ـق ـيــن وم ـعــرفــة
لـلـطـلـبــة ب ـم ــاذا سـيـخــوضــون
من مقررات ومواد علمية على
مدى عامين مقبلين».
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ـ ــى ان ه ـ ـنـ ــاك
ط ـل ـب ــا كـ ـبـ ـي ــرا عـ ـل ــى م ـ ـقـ ــررات
الماجستير« ،و ن ـحــن نتنوع
ف ــي وض ــع م ـق ــررات هندسية
ج ـ ـيـ ــدة ،وذلـ ـ ــك ل ـخ ـلــق اف ـضــل
السبل العلمية في التدريس»،
مبينا ان الكلية يوجد لديها
 10ب ــرام ــج ف ــي الـمــاجـسـتـيــر،
اث ـ ـنـ ــان م ـن ـه ــا ي ـش ـت ــرك ــان مــع
كـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم فـ ـ ــي ج ــام ـع ــة
ال ـكــويــت ،وذلـ ــك فـيـمــا يخص
ماجستير النفط وا ل ـغــاز مع
قسم الجولوجية ،و مــع كلية
الحقوق وهو العلوم والبيئة.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـف ــي« :أمـ ـ ــا
الـ ـب ــرام ــج ال ـث ـمــان ـيــة األخ ـ ــرى
فجميعها مستقلة وتتبع كلية
الفتا إلى
الهندسة والبترول»،
ً
عدم وجود برنامج للدكتواره،
«ألنــه يجب أن نتأكد أوال من
ج ـ ـ ــودة بـ ــرامـ ــج ال ـمــاج ـس ـت ـيــر
التي تؤهل الطالب الى دراسة
الدكتواره فيما بعد».
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تدخل في القضاء الكويتي

9

البدون والطريق المسدود!

أمارا ثيها*

تسرع ّ
ميانمار ّ
تقدم مبادرة «الحزام والطريق» الصينية

وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

ما عالقة جماعة في إيران بأحكام قضائية صدرت في الكويت
بإدانة مواطنين من خالل النظام القضائي الكويتي الذي يوفر
للمتهمين والمترافعين تحت واليته من مختلف
كل الضمانات
ً
درجات التقاضي ،بدءا ً من جهات التحقيق كالنيابة العامة
واالدعاء العام ،ومرورا بدرجات التقاضي الثالث المتتالية؟
ب ـي ــان غ ــري ــب صـ ــدر ع ــن إيـ ـ ــران م ـم ــا ي ـس ـمــى "جــام ـعــة
ال ـمــدرس ـيــن ف ــي حـ ــوزة قـ ــم" ،يـسـتـنـكــر ه ــذا ال ـب ـي ــان الـفــج
األحكام القضائية الكويتية الصادرة في حق مجموعة
ً
من المواطنين الكويتيين ،وعددهم  ١٣متهما في القضية
المعروفة بالتستر على مجرمي قضية حيازة األسلحة
واالتـ ـص ــال ب ــأح ــزاب خــارج ـيــة وال ـم ـخ ـط ـطــات اإلرهــاب ـيــة
المشهورة بقضية العبدلي ،وتمادى أصحاب هذا البيان
اإليراني وطعنوا في القضاء الكويتي مباشرة بوصفهم
قـ ــرار ال ـم ـح ـك ـمــة أن ــه "س ـي ــاس ــي وظ ــال ــم وم ـت ــأث ــر بــالـتـيــار
الصهيوأميركي" ،في إ ســاء ة قبيحة للكويت وأنظمتها
ُ
المختلفة ال تقبل من أي جهة كانت.
مـ ـ ــا ع ـ ــاق ـ ــة ج ـ ـمـ ــاعـ ــة فـ ـ ــي إي ـ ـ ـ ـ ــران ب ـ ــأح ـ ـك ـ ــام ق ـض ــائ ـي ــة
ص ــدرت فــي الـكــويــت بــإدانــة مــواطـنـيــن مــن خ ــال الـنـظــام
القضائي الكويتي الذي يوفر كل الضمانات للمتهمين
والمترافعين تحت واليته من مختلف درجات التقاضي،
ً
بدء ا من جهات التحقيق كالنيابة العامة واالدعاء العام،
ً
ومرورا بدرجات التقاضي الثالث المتتالية التي ينص
دس ـت ــور ال ـكــويــت ع ـلــى ع ـقــد جـلـســاتـهــا ب ـص ــورة عـلـنـيــة،
ً
مــو فــرا ألي متهم فــي أي قضية كــا نــت حـتــى جــرا ئــم أ مــن
ـام دون أي
الــدولــة -كـهــذه الـقـضــايــا -االسـتـعــانــة بــأي مـحـ ٍ
ضـغــوط أو تــدخــات مــن أي سـلـطــة فــي ال ـبــاد ،ويــواكــب
ً
قضايانا المحلية دائما تغطيات إعالمية من كل وسائل
ُ
ً
اإلعالم ،وتنشر تفاصيلها أوال بأول في وسائل التواصل
االجتماعي والصحف والقنوات اإلخبارية؟ فعن أي قضية
يتحدث أو لـئــك؟ و مــن سمح لهم بالتعليق والتدخل في
شأن كويتي خالص؟
لـقــد أوض ــح صــاحــب ال ـس ـمــو -حـفـظــه ال ـلــه ورعـ ــاه -في
كلمته باألمس في القمة الخليجية (" :)٣٩تأكيد الكويت
مـجــددا على أن تستند ا لـعــا قــات مــع إ ي ــران على مبادئ
أقرها ميثاق األمم المتحدة وفي مقدمتها عدم التدخل
فــي الـشــؤون الــداخـلـيــة واح ـتــرام سـيــادة ال ــدول وااللـتــزام
بقواعد حسن الجوار" ،وال شك أن البيانات اإليرانية عن
أحكام القضاء الكويتي تناقض كل هــذه المبادئ التي
تدعو لها الكويت ،وتأتي في سلسلة التصرفات الهوجاء
التي يمارسها النظام اإليراني ويرعاها في تعامله مع
دول الخليج العربي ومن ضمنها الكويت.
إنـنــا نـطــالــب وزارة الـخــارجـيــة بــاتـخــاذ مــوقــف رسمي
مع بيان هذه الجماعة اإليرانية وإيصال رسالة واضحة
للحكومة اإليرانية بعدم قبول أي تدخالت من أي جهة
ك ــان ــت ف ــي ال ـس ـيــاســة ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة وفـ ــي أح ـكــام
ال ـق ـضــاء ،كـمــا نـطــالــب أع ـضــاء مـجـلــس األم ــة أن ي ـبــادروا
لدعم موقف الحكومة وإعالن موقف برلماني صلب مع
تلك الممارسات اإليرانية الخارجة على العرف والقانون،
ونطالب كذلك جمعية المحامين بالتنديد بهذا البيان
الـمـنـكــر وإي ـصــال رســالــة نـقــابـيــة بـيـنــة ال لـبــس فـيـهــا عن
ً
رفــض الـتــدخــات أي ــا كــان مـصــدرهــا فــي ال ـشــأن المحلي
الكويتي عامة وفي أحكام القضاء خاصة.
والله الموفق.

زوايا ورؤى

ً
نظرا إلى تردي عالقة ميانمار مع الغرب
ً
بسبب أزمة والية راخين ،فضال عن
االستثمارات الكبيرة
حاجتها إلى
ً
إلبقاء االقتصاد عائما ،يبدو الممر ً
االقتصادي بين الصين وميانمار جذابا
للحكومة في نايبيداو ،ولكن هل تغرق
ميانمار أم تنجح في السباحة مع تيار
مبادرة "الحزام والطريق"؟
فــي أواخ ــر شهر نوفمبر ،زار مينغ جيزهي،
نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح
الـصـيـنـيــة ،مـيــانـمــار والـتـقــى مـسـتـشــارة الــدولــة
أون سان سو تشي ووزير التخطيط والتمويل،
ً
فضال عن عدد من الوزراء اآلخرين ،وبعد أسبوع
اجتمعت لجنة توجيه تطبيق الممر االقتصادي
بين الصين وميانمار برئاسة أون سان سو تشي.
وهـكــذا بعد سـنــوات مــن إط ــاق الصين مـبــادرة
ً
الحزام والطريقّ ،
تتقدم ميانمار أخيرا بسرعة
لتتبنى مشروع الرئيس شي جين بينغ.
حقق "الممر االقتصادي بين الصين وميانمار"
خطوة جريئة ،خطوة ستجعل الصين وميانمار
أقرب من أي وقت مضى في تاريخ عالقتهما ،التي
ستتخطى تنمية التجارة والبنى التحتية ،وقد
تشكل هذه الورقة الرابحة التي ستتيح لنايبيداو

تجاوز عقبات هذا البلد في عملية السالم وتحفيز
االستثمارات األجنبية .بغية االنتقال من الكالم
عــن الممر إلــى تطبيقه ،مــن ال ـضــروري الحفاظ
على الهدوء واالستقرار في المنطقة الحدودية
بـيــن مـيــانـمــار وال ـص ـيــن .أطـلـقــت بـكـيــن ونظمت
سلسلة من المفاوضات بين التحالف الشمالي
َ
(وهـ ــي مـجـمــوعــة ل ــم ت ـحــظ بــالـتـمـثـيــل ف ــي وقــف
إطــاق النار الوطني في ميانمار) وممثلين من
نايبيداو .صحيح أن مناوشات ما زالت ُت ّ
سجل
ً
على األرض يوميا ،ولكن يتوقع المحللون تحقيق
تـقـ ّـدم إيـجــابــي خــال األشـهــر المقبلة ،كــذلــك من
الممكن اعتبار زيارة أمين سر الحزب الشيوعي
في مقاطعة يونان ،وتشين هاو ،وميانمار ولقائه
أون سان سو تشي ولجنة ميانمار للسالم فجر
األم ــل بانتهاء ال ـصــراع على طــول ال ـحــدود بين
مـيــانـمــار وال ـص ـيــن .صـحـيــح أن عـمـلـيــة الـســام
تــواجــه اض ـطــرابــات كـثـيــرة ،إال أن الـتــوصــل إلــى
اتفاق إيجابي مع التحالف الشمالي ُيعتبر خطوة
أساسية لتعزز نايبيداو الثقة بمحادثات السالم.
في دلتا أيياروادي على بعد آالف الكيلومترات
عــن ال ـحــدود بـيــن مـيــانـمــار والـصـيــن ،ب ــدأ الممر
ً
بين هاتين الــدولـتـيــن يــأخــذ شكال
االقـتـ
صــادي ّ
ً
واضحا ،فقد وقعت مدينة باثين الصناعية ،التي
ُ
ً
تعتبر ج ــزءا مــن الممر االقـتـصــادي هــذا ،صفقة
مــع شبكة مدينة النسيج الصينية بهدف بناء
مصانع ألبسة في باثين ،وتشير التقارير إلى أن
هذا أحد أكبر االستثمارات األجنبية المباشرة في
منطقة دلتا أيياروادي منذ عقود .في الوقت عينه

د .حسن عبدالله جوهر
ُ
أعطيت نايبيداو الضوء األخضر لمراقبة سكة
حديد تشاوبيو-كونمينغ السريعة ،ومن الممكن
اعتبار رزمــة القروض الصينية لتطوير عربات
سكة الحديد هذه أحد أكبر مشاريع التنمية في
إطــار الممر االقتصادي بين الصين وميانمار،
ومــع أن مشروع مدينة يانغون الجديدة ما زال
ُ
قيد المناقشة ،ستحسم مسألة عقد إنشاء طريق
يانغون السريع المرتفع خالل األشهر المقبل .ومن
بين المتعاقدين العشرة الذين نجحوا في تخطي
عملية االختيار األولى ست شركات صينية ،كذلك
من المرجح أن َّ
يمول هذا المشروع كجزء من الممر
االقتصادي بين الصين وميانمار .وبالحديث عن
ً
ً
التمويل ،ما زال هذا سؤاال مهما في عملية تطبيق
الممر االقتصادي بين الصين وميانمار ،قد تشكل
ً
موافقة المصارف األجنبية على اإلقراض أخيرا
ُ
ً
ً
حال ممكنا ،لكن التغييرات لن تطبق في الحال،
ُ
فقد تضطر ميانمار إلى االعتماد على التمويل
الصيني في المراحل األولية على األقل.
ً
ن ـظ ــرا إل ــى تـ ــردي عــاقــة مـيــانـمــار م ــع الـغــرب
ً
بسبب أزم ــة والي ــة راخ ـيــن ،فـضــا عــن حاجتها
ً
إلى االستثمارات الكبيرة إلبقاء االقتصاد عائما،
يبدو الممر االقـتـصــادي بين الصين وميانمار
ً
جــذابــا للحكومة فــي نايبيداو ،ولكن هــل تغرق
ميانمار أم تنجح في السباحة مع تيار مبادرة
"الحزام والطريق"؟ يعتمد الجواب على قدرة لجنة
التطبيق الجديدة على الحفاظ على توازنها وهي
تركب هذه الموجة.
* «ذي دبلومات»
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يتوهم من يعتقد أن قضية البدون سوف يطويها الزمن،
ومخطئ من يفكر أن أساليب الضغط والتهديد والتجويع
سوف تغلق هذا الملف ،وجاهل من ينظر إلى البدون من
منظور أمني في زمن االنفتاح والعولمة واالستثمار في المورد
البشري ،وقصير النظر من يحاول اختزال قضة البدون في
التجنيس دون مراعاة مبادئ حقوق اإلنسان.
هل وصلت قضية البدون إلى طريق مسدود؟ هذا عنوان لندوة
جماهيرية يحل فيها الرئيس أحمد السعدون على جمعية أعضاء
هيئة التدريس في رحاب الحرم الجامعي بالشويخ ،ومشاركة
الـعــم "بــو عبدالعزيز" فــي الـحــديــث حــول هــذا الـمــوضــوع ال شك
أنها إثراء كبير ليس لرمزية الرجل ومصداقيته الوطنية فقط،
بل يضاف إلى ذلك مواكبته التاريخية لمسار قانون الجنسية
والـتـعــديــات عليه ،ومــا يتمتع بــه مــن قــاعــدة بـيــانــات ،ع ــادة ما
يستخدمها "بو عبدالعزيز" كحجة ودليل ،مستمدة من األرقام
والتقارير الحكومية الرسمية.
قضية البدون ،وما تحمل من آالم ومظالم ،انحسرت نتيجة
ل ـل ـظــروف الـسـيــاسـيــة ال ـت ــي عــاشـتـهــا ال ـكــويــت خ ــال ال ـس ـنــوات
الماضية ،وبسبب أدوات الضغط والمالحقة القانونية التي لجأت
ً
إليها الحكومة في إسكات أي صوت معارض ،وشمل ذلك أيضا
الشباب من هــذه الفئة المحرومة ،كما هــدأت إزاء هــذه القضية
ً
أيضا المبادرات النيابية وتحرك مؤسسات المجتمع المدني،
باإلضافة إلى الشخصيات السياسية واالجتماعية التي ساهمت
ً
بشكل فعال على مدى عقدين من الزمن في االنتصار ،ولو جزئيا،
للكثير من متطلبات حل المشاكل التي تحيط بــآالف العوائل
ً
ً
ً
ونساء.
صغارا وشيبة ورجاال
أم ــام ه ــذا ال ـتــراجــع اس ـت ـفــردت الـحـكــومــة بـمــؤسـســاتـهــا ،وفــي
مقدمتها الجهاز المركزي ،بالتعامل مع هذا الملف ،وكانت النظرة
األمنية هي أساس ومحور التعاطي مع القضية ،لتعود أجواء
ً
االضطهاد والحرمان وصوال إلى ما شهدناه في األيام األخيرة من
تلفيق تهم اإلرهاب ،ولصق صفة الداعشية ألناس أبرياء باتوا ال
يملكون سوى اللجوء إلى الدعاء ،ولكن أريد إخماد حتى صوت
الدعاء والتوسل إلى الله.
يـتــوهــم مــن يعتقد أن قضية ال ـبــدون س ــوف يطويها الــزمــن،
ومخطئ من يفكر أن أساليب الضغط والتهديد والتجويع سوف
تغلق هذا الملف ،وجاهل من ينظر إلى البدون من منظور أمني
فــي زمــن االنـفـتــاح والـعــولـمــة واالسـتـثـمــار فــي ال ـمــورد البشري،
وقصير النظر مــن يـحــاول اخـتــزال قضة الـبــدون فــي التجنيس
دون مراعاة مبادئ حقوق اإلنسان والكرامة والتشريعات المدنية
ً
التي كفلها رب العباد ،وأقرتها أخالقيا جميع الملل والنحل على
وجه األرض.
نأمل أن يعيد المخلصون من أبناء هذا البلد من رموز سياسية
وشخصيات إعالمية ورجال اإلعالم ونشطاء وسائل التواصل
االجتماعي ،ومؤسسات المجتمع المدني ،إحـيــاء هــذا الملف،
ويجب أن نقولها بكل وضــوح وج ــرأة نعم للموضوعية ونعم
إلنصاف المستحقين ونصرة المظلومين من هذه الشريحة ،ولكن
ً
ً
ً
ً
نجاح الموضوعية يتطلب صوتا عاليا مسموعا ومهابا حتى ال
يشعر المستفردون بالقرار بأنهم محصنون عن النقد والمساءلة.
أما المحاولة اليائسة عبر التباكي على النسيج االجتماعي
و مـحــاو لــة إ ث ــارة العاطفة والتهييج لــدى الكويتيين ،فلم تعد
ً
خصوصا بعد أن ّ
توجت قصص
مجدية ،بل تحولت إلى مسرحية،
نهب المال العام بفضائح أكبر وزارة سيادية وعلى يد من يفترض
أنهم حماة الوطن مما يسمى بـ"عيال بطنها!".

جاي فيرهوفستادت*

جوزيف س .ناي*

مارك زوكربيرغ يفقد السيطرة على «فيسبوك»

ً ً
هل أصبحت األخبار الكاذبة جزءا دائما من حياتنا؟

ال شك أن السيطرة االحتكارية
على البيانات الشخصية لماليين
األشخاص وتدفق األخبار والمعلومات
عبر اإلنترنت ُيشكل تهديدا واضحا
ووشيكا للديمقراطية ،لقد أثبتت إدارة
فيسبوك مرارا وتكرارا أنها إدارة
غير مسؤولة ،وال يوجد سبب للثقة
بالشركة إلدارة بياناتنا أو إلعادة النظر
في عملها.
ع ـنــدمــا ح ـضــر مـ ــارك زوك ــربـ ـي ــرغ ،الــرئـيــس
والمدير التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة
فيسبوك ،أ َم ـ َـام البرلمان األوروب ــي فــي مايو،
ُ
أخبرته أنه فقد السيطرة على شركته ،وبصفتي
أح ــد الـسـيــاسـيـيــن الــذيــن واج ـه ــوا زوكــرب ـيــرغ
شخصيا ،كنت سعيدا بهذه الفرصة ،لكنني لم
أتلق ردا شفويا مباشرا على أي من أسئلتي.
لم أكن الوحيد في ذلك ،لقد تعب السياسيون
فــي جميع أنـحــاء الـعــالــم مــن م ـحــاوالت شركة
"فيسبوك" المستمرة لتجنب المساءلة بحجة
كسب األرباح ،مع "فيسبوك" تم وضع أسطورة
"التنظيم الــذاتــي" ،الـتــي قدمتها لــوقــت طويل
ج ـمــاعــات ال ـض ـغــط ،وال ـت ــي انـتـهــت إل ــى األب ــد،
لقد مرت شهور منذ أن حضر زوكربيرغ أمام
الكونغرس األميركي والبرلمان األوروبي ،وال
تــزال األسئلة األكـثــر إلحاحا حــول ممارسات
أعمال فيسبوك بال إجابة.
فيما يتعلق بفضيحة كامبريدج أناليتيكا،
ال تزال المعلومات التي توصل إليها فيسبوك
غير واض ـحــة ،ومــن غير الــواضــح أيـضــا مدى
مساهمة الـتــدخــل األجـنـبــي عبر فيسبوك في
ان ـت ـخــاب الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب،
ونتائج استفتاء المملكة المتحدة بشأن خروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي.
هل نشر الدعاية المستهدفة على فيسبوك
ال ي ـ ـ ـ ــزال يـ ـشـ ـك ــل خ ـ ـطـ ــرا عـ ـل ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الديمقراطية؟ ال أحــد يـعــرف اإلجــابــة عــن هذا
السؤال ،ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سمعة
ف ـي ـس ـبــوك ن ـف ـس ـهــا ،ت ــزع ــم ف ـي ـس ـبــوك أن ـه ــا قــد
دعـمــت حماية خصوصية األفـ ــراد ،لكن نظرا
إل ــى فـشـلـهــا ف ــي إجـ ــراء تــدقـيــق داخ ـل ــي شــامــل
لفضيحة كامبريدج أناليتيكا ،حسب قانون
البرلمان األوروبي ،هناك سبب للخوف من أن
االنتخابات البرلمانية األوروبية القادمة في
مايو ستخضع لمزيد من التالعب األجنبي.
على الرغم من أن شركات فيسبوك والعديد
مــن شــركــات الـتـكـنــولــوجـيــا الـعـمــاقــة األخ ــرى
ق ــد ق ــام ــت بــال ـتــوق ـيــع ع ـلــى "م ــدون ــة ال ـس ـلــوك"
لـلـمـفــوضـيــة األوروب ـ ـيـ ــة ب ـشــأن ض ـبــط خـطــاب
الكراهية والمعلومات الخاطئة ،فما زال هناك

ُ
عمل كثير ينبغي القيام به .تعد مدونة قواعد
ا لـسـلــوك ضعيفة للغاية وال تتضمن جــدوال
زمـنـيــا لـقـيــام الـشــركــات بــالــوفــاء بالتزاماتها.
وباإلضافة إلــى ذلــك ،هناك حاجة إلــى المزيد
مــن ال ـمــوارد لـفــرض الــائـحــة الـعــامــة الجديدة
لحماية البيانات في االتحاد األوروبي ،بحيث
ال تستطيع شــركــات الـتـكـنــولــوجـيــا بـعــد اآلن
تجنب العقوبات على سوء استخدام البيانات
الشخصية باعتبارها مجرد تكاليف لممارسة
األعمال التجارية.
كما تفتقر أوروبا إلى هيئة تحقيقات التي
تعمل على مساءلة شركات التكنولوجيا ،ففي
الواليات المتحدة ،قام روبرت مولر ،المحامي
الـخــاص بالتحقيق فــي الـتــدخــل الــروســي في
انتخابات عام  ،2016بتسليم عشرات من لوائح
االت ـهــام ،وإثـبــات اإلدان ــات الـمـتـعــددة ،وإظـهــار
الـحــاجــة إل ــى الـمــدعـيــن الـعــامـيــن فــي القضايا
التي تنطوي على وسائل اإلعالم االجتماعية.
لقد حان الوقت لكي تتمكن أوروبا من اللحاق
بــالــركــب ،وذل ــك عــن طــريــق إن ـشــاء م ــدع خــاص
بها للتحقيق في الهجمات على االنتخابات
األخيرة ،ولكن أيضا من خالل إيقاف الجرائم
األخـ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي ت ـن ـشــأ عـ ــن إسـ ـ ـ ــاءة اس ـت ـخ ــدام
البيانات.
عــاوة على ذلــك ،يحتاج االتحاد األوروبــي
بـشـكــل ع ــاج ــل إل ــى ت ـطــويــر آل ـي ــة ق ــوي ــة لتتبع
وتحليل حمالت التضليل الروسية في جميع
الــدول األعضاء بجميع اللغات ،وعندئذ فقط
سيكون لــدى المدعين العامين و غـيــر هــم من
س ـل ـطــات إن ـف ــاذ ال ـق ــان ــون م ــا ي ـح ـتــاجــون إلـيــه
إلجبارهم على اإلدالء بشهادتهم وتوفير مراقبة
فـعــالــة ض ــد مـثــل ه ــذه ال ـه ـج ـمــات ،م ــع تطبيق
االستراتيجية الصحيحة ،يمكننا منع منصات
وسائل اإلعالم االجتماعية من العمل على نشر
المعلومات الزائفة ،من خالل تحديد وإيقاف
حمالت الدعاية بمجرد ظهورها.
بالنسبة إلى االتحاد األوروبي ،يجب توسيع
فريق عمل " "StratComالــذي أنشأه المجلس
األوروبـ ــي فــي عــام  2015وجعله مستقال عن
ال ـخ ــدم ــة الــدب ـلــومــاس ـيــة ل ــات ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي،
ويـنـبـغــي أن ت ـكــون مـهـمـتــه الــوح ـيــدة تـحــديــد
وتحليل وكشف المعلومات ُ
المضللة.
على المدى الطويل ،يتمثل الحل للتصدي
للتهديد الذي تشكله شركة فيسبوك والشركات
األخرى للديمقراطية الغربية في القانون ،وكما
فشل التنظيم الذاتي من قبل البنوك في منع
األزمــة المالية لعام  ،2008لم يتمكن التنظيم
الذاتي في قطاع التكنولوجيا من جعل فيسبوك
فاعال مسؤوال.
يجب أن يبدأ تنظيم عمالقة التكنولوجيا
بقواعد المنافسة المحدثة لمعالجة السيطرة
االحتكارية على البيانات الشخصية ،ونحن
بحاجة إلــى لــوائــح جــديــدة لضمان المساء لة
والشفافية في المعالجة الخوارزمية للبيانات
مــن قـبــل أي جـهــة فــاعـلــة ،س ــواء كــانــت خاصة

أو عــامــة ،ولـكــن فــي نهاية الـمـطــاف ،ال ينبغي
لنا استبعاد انهيار شركة فيسبوك وعمالقة
التكنولوجيا اآلخرين.
بعد كل شيء ،ال يزال ما قلته لزوكربيرغ في
شهر مايو الماضي ســاري المفعول :ال يبدو
أنــه يسيطر على شــركـتــه .ولـكــن حتى لــو فعل
ذلك ،يجب أن نكون قلقين بشأن العالم "األكثر
انفتاحا وترابطا" الــذي يفكر في خلقه .تخيل
ع ـش ــرات اآلالف م ــن "مــوظ ـفــي" فـيـسـبــوك ذوي
األجور المتدنية في الهند ،وفي أماكن أخرى،
يــدقـقــون فــي كالمنا لتحديد األخ ـبــار المزيفة
وخطاب الكراهية الذي تحتويه.
وك ـم ــا كـشـفــت صـحـيـفــة "ن ـي ــوي ــورك تــايـمــز"
ً
مؤخرا ،فإن "فيسبوك" عاجزة جدا عن حماية
نموذج أعمالها ،حيث استأجرت شركة عالقات
عامة غامضة لنشر معلومات مضللة معادية
للسامية عن أحد أبرز نقادها ،الممول والخبير
جــورج ســوروس ،ويوحي هذا السلوك السيئ
بأن فيسبوك لديها الكثير من األسرار ،وكما هي
الحال ،فقد صادرت لجنة برلمانية في المملكة
المتحدة رسائل بريد إلكتروني داخلية على
ُ
فيسبوك تظهر أن الشركة قــد تكون على علم
بالنشاط الــروســي المدمر على منصتها منذ
عام .2014
ال شك أن السيطرة االحتكارية على البيانات
الشخصية لماليين األشخاص وتدفق األخبار
وال ـم ـع ـلــومــات ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت ُي ـش ـكــل تـهــديــدا
واضحا ووشيكا للديمقراطية ،لقد أثبتت إدارة
فيسبوك مرارا وتكرارا أنها إدارة غير مسؤولة،
وال يوجد سبب للثقة بالشركة إلدارة بياناتنا
أو إلع ــادة النظر فــي عملها .لقد بــاء التنظيم
الذاتي بالفشل ،وحان الوقت التخاذ إجراء ات
سريعة بهذا الشأن.
* رئيس الوزراء البلجيكي السابق ،ورئيس
تحالف الليبراليين والديمقراطيين من
أجل مجموعة أوروبا ( )ALDEفي البرلمان
األوروبي.
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

«نيويورك تايمز»
كشفت أن «فيسبوك»
ً
عاجزة جدا عن حماية
نموذج أعمالها

تشير الخبرة المكتسبة من
االنتخابات األوروبية إلى أن الصحافة
االستقصائية وتنبيه الرأي العام
للمخاطر قبل وقوعها من الممكن أن
تساعد في توعية الناخبين وتحصينهم
ضد حمالت التضليل ،لكن المعركة
ضد األخبار الكاذبة من المرجح أن
تظل أشبه بلعبة "القط والفأر" بين
المروجين لها.
أصبح مصطلح "أخبار كاذبة" وصفا مسيئا
ُ
لحقه الرئيس األميركي دونالد ترامب بكل قصة
ي ِ
سلبية أو غير سارة .لكنه أيضا مصطلح تحليلي
يصف التضليل المتعمد المقدم في هيئة تقرير
إخباري تقليدي.
المشكلة ليست جديدة تماما ،ففي عام ،1925
نشرت مجلة هاربر مقالة عن مخاطر "األخبار
الكاذبة" ،ولكن الـيــوم ،يستقي ثلثا األميركيين
البالغين بعض أخبارهم من وسائط التواصل
االجتماعي ،التي تستند إلى نموذج األعمال الذي
يناسب االستغالل الخارجي حيث يمكن التالعب
بسهولة بالخوارزميات لتحقيق الربح أو خدمة
أغراض خبيثة.
الواقع أن العديد من المنظمات ،ســواء كانت
منظمات هواة أو منظمات إجرامية أو حكومية-
على المستويين المحلي والخارجي -بارعة في
تطبيق الهندسة العكسية على الكيفية التي تحلل
بها منصات التكنولوجيا المعلومات ،وإحقاقا
للحق ،كانت روسيا واحدة من أولى الحكومات
التي فهمت كيفية استخدام وســائــط التواصل
االجتماعي كسالح واستخدام الشركات األميركية
ضد أميركا ذاتها.
يجد الناس صعوبة في معرفة ماذا يستحق
التركيز فعليا ،وذل ــك نـظــرا لحجم المعلومات
الهائل إلــى حــد اإلرب ــاك المتاح على اإلنترنت،
ويصبح االهتمام ،ال المعلومات ،المورد النادر
الذي يصعب اكتسابه ،وتسمح البيانات الضخمة
والـ ــذكـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي ب ــاالس ـت ـه ــداف الــدق ـيــق
لالتصاالت وتـبــادل المعلومات بحيث تقتصر
الـمـعـلــومــات الـتــي يتلقاها ال ـنــاس عـلــى "فقاعة
الفكر المماثل.
التصفية" ألصحاب ِ
تعتمد ال ـخــدمــات "الـمـجــانـيــة" الـتــي تقدمها
وس ــائ ــط ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ع ـلــى ن ـمــوذج
ال ـ ــرب ـ ــح ،ح ـي ــث تـ ـك ــون ال ـم ـن ـت ـج ــات الـ ـت ــي ت ـبــاع
لـلـمـعـلـنـيــن ف ــي حـقـيـقــة األم ـ ــر ه ــي الـمـعـلــومــات
الخاصة بالمستخدمين واهتماماتهم ،وتصمم
الـخــوارزمـيــات بحيث تتعلم كيف تحافظ على
اهتمام المستخدمين حتى يمكن تقديم المزيد من
اإلعالنات وتحقيق المزيد من العائدات.
ت ـســاعــد م ـشــاعــر ،م ـثــل ال ـغ ـضــب ،ف ــي تحفيز

ال ـم ـشــاركــة واالهـ ـتـ ـم ــام ،وق ــد تـبـيــن أن األخ ـب ــار
الخيالية الكاذبة قادرة على اجتذاب اهتمام عدد
أكبر من المشاهدين مقارنة باألخبار الدقيقة ،وقد
توصلت إحدى الدراسات إلى أن احتماالت إعادة
نشر مثل هذه األكاذيب على موقع "تويتر" أعلى
بنحو  %70من األخبار الدقيقة .على نحو مماثل،
توصلت دراسة للمظاهرات في ألمانيا في وقت
سابق من هــذا العام إلــى أن الخوارزميات التي
يستخدمها موقع يوتيوب توجه المستخدمين
بشكل منهجي إلى محتوى متطرف ألنه هو الذي
يجتذب قسما كبيرا من "أنشطة" المستخدمين
ويولد القدر األعظم من العائد .كثيرا ما يكون
استقصاء الحقيقة من ِق َبل الوسائط اإلخبارية
التقليدية عاجزا عن مواكبة األحداث ،بل قد يكون
َ
في بعض األحيان ه ّداما بسبب توجيه المزيد من
االهتمام نحو الباطل والزيف.
الــواقــع أن نـمــوذج الــربــح السائد فــي وسائط
التواصل االجتماعي يمكن بطبيعته أن يستخدم
كسالح من ِق َبل الدول والقوى غير التابعة لدول
بعينها على حد سواء .كانت شركة فيسبوك في
اآلونة األخيرة موضوعا النتقادات شديدة بسبب
سجلها المتعجرف بـشــأن حماية خصوصية
المستخدمين ،وقــد اعـتــرف الرئيس التنفيذي
مارك زوكربيرغ بأن شركة فيسبوك في عام 2016
"لم تكن مستعدة للتصدي لعمليات المعلومات
المنسقة التي نواجهها على نحو منتظم" .لكن
الشركة "تعلمت الكثير منذ ذلك الحين وابتكرت
أنظمة متطورة تجمع بين التكنولوجيا والناس
لمنع التدخل في االنتخابات من خالل خدماتنا".
تـشـمــل ه ــذه ال ـج ـهــود اس ـت ـخــدام ب ــرام ــج آلـيــة
الك ـت ـشــاف وإزال ـ ــة الـحـســابــات الـمــزيـفــة؛ وتضم
صفحات على فيسبوك تنشر معلومات مغلوطة
بـشـكــل أق ــل وض ــوح ــا م ــن حــالـهــا ف ــي الـمــاضــي؛
وإصـ ــدار تـقــريــر الشفافية عــن ع ــدد الحسابات
الزائفة التي أزيلت؛ والتحقق من جنسية أولئك
الذين ينشرون إعالنات سياسية؛ وتوظيف 1000
شخص إضافي للعمل في مجال األمن؛ وتحسين
التنسيق مــع هيئات إنـفــاذ القانون والشركات
األخــرى في التصدي لألنشطة المشبوهة ،لكن
ُ
المشكلة لم ت َحل.
ف ـس ـي ـس ـت ـمــر سـ ـب ــاق ال ـت ـس ـل ــح ب ـي ــن ش ــرك ــات
وسائط التواصل االجتماعي والــدول والجهات
غير التابعة ل ــدول بعينها والـتــي تستثمر في
ط ــرق اسـت ـغــال أنـظـمـتـهــا ،وال ــواق ــع أن الـحـلــول
التكنولوجية مثل الذكاء االصطناعي ليست الحل
الخارق .فبسبب كونها مثيرة وصادمة ،تنتشر
األخبار الكاذبة إلى مسافة أبعد وبسرعة أكبر
من األخـبــار الحقيقيةُ ،
ويـعــاد نشر المعلومات
الزائفة على تويتر بواسطة أعداد أكبر من الناس
وبسرعة أكبر كثيرا من المعلومات الحقيقية،
وربـمــا يعمل تـكــرارهــا ،حتى فــي سـيــاق تقصي
الحقائق ،على زيادة احتماالت قبولها كحقائق
من ِق َبل األفراد.
في التحضير النتخابات الرئاسة األميركية
في عام  ،2016أمضت وكالة أبحاث اإلنترنت في

سانت بطرسبرغ في روسيا أكثر من عام كامل
في إنشاء العشرات من الحسابات على وسائط
التواصل االجتماعي التي تتنكر في هيئة منافذ
إخـبــاريــة أميركية محلية .وفــي بعض األحيان
كانت التقارير تحابي أحــد المرشحين ،لكنها
في األغلب األعــم كانت مصممة إلعطاء انطباع
بالفوضى واالشمئزاز من الديمقراطية ،وتثبيط
اإلقبال على االنتخابات.
عندما أقر الكونغرس قانون آداب االتصاالت
في عــام  ،1996كانت شركات وسائط التواصل
االجتماعي الوليدة آنذاك ُت َ
عامل على أنها شركات
محايدة تعمل في مجال تقديم خدمات االتصاالت
والتي مكنت العمالء من التفاعل بين بعضهم
بعضا ،لكن من الواضح أن هذا النموذج عفا عليه
الزمن ،وتحت الضغوط السياسية ،بدأت الشركات
الكبرى تراقب شبكاتها بقدر أكبر من العناية
وتــزيــل األخـبــار الكاذبة الــواضـحــة ،بما فــي ذلك
تلك التي تروج لها شبكات روبوتية (بوت نت).
لكن فــرض القيود على حرية التعبير ،التي
تتمتع بحماية التعديل األول لدستور الواليات
المتحدة ،يثير مشكالت عملية صعبة ،فرغم أن
اآلالت والجهات غير األميركية ال تتمتع بالحقوق
التي يكفلها التعديل األول (والشركات الخاصة
ليست ملزمة بالتعديل األول على أية حال) ،فإن
مجموعات محلية بغيضة وأفراد يتمتعون بهذه
الحقوق ،ويمكنهم أن يعملوا كوسطاء لكيانات
أجنبية مؤثرة.
في كل األحوال ،قد يكون الضرر الذي تحدثه
قــوى أجنبية أقــل وطــأة من الضرر الــذي نلحقه
بــأنـفـسـنــا ،ال ــواق ــع أن مـشـكـلــة األخ ـب ــار الـكــاذبــة
وانتحال أجانب لهوية مصادر إخبارية حقيقية
يـصـعــب حـلـهــا ألن ـهــا تـنـطــوي عـلــى مـقــايـضــات
بين قيمنا المهمة ،والواقع أن شركات وسائط
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،ال ـتــي تـخـشــى الـتـعــرض
للهجوم لحملها على فــرض الرقابة ،ترغب في
تـجـنــب الـتـنـظـيــم م ــن جــانــب الـمـشــرعـيــن الــذيــن
ينتقدونها الرتكاب خطيئة إغفال الحقائق أو
تعمد إضافة أخبار كاذبة.
تـشـيــر ال ـخ ـب ــرة الـمـكـتـسـبــة م ــن االن ـت ـخــابــات
األوروبية إلى أن الصحافة االستقصائية وتنبيه
الرأي العام للمخاطر قبل وقوعها من الممكن أن
تساعد في توعية الناخبين وتحصينهم ضد
ح ـمــات الـتـضـلـيــل ،لـكــن الـمـعــركــة ضــد األخ ـبــار
الكاذبة من المرجح أن تظل أشبه بلعبة "القط
والـ ـف ــأر" بـيــن ال ـمــروج ـيــن لـهــا وال ـش ــرك ــات الـتــي
يستغلون منصاتها .وســوف تصبح جــزءا من
الخلفية الـصــاخـبــة لــانـتـخــابــات فــي كــل مـكــان،
وستكون اليقظة الدائمة الثمن الذي يتعين علينا
أن ندفعه لحماية ديمقراطياتنا.
* أستاذ في جامعة هارفارد ،وهو مؤلف
كتاب "هل انتهى القرن األميركي؟"
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق
مع «الجريدة»
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»اﻟﺒﺘﺮول« :ﻧﺴﺘﻬﺪف اﻷﺳﻮاق اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻮاﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ

ﺧﻼل ﻣﻌﺮض وﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ )(AUM
أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

ﻗﺎل اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ إن اﻟﻮﻗﻮد
اﻷﺣﻔﻮري ﻳﺒﻘﻰ اﻷﻫﻢ ﺿﻤﻦ
ﺧﻠﻴﻂ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ
اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻟﻺﻳﻔﺎء ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،
وﺳﻂ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺼﺪ ﺧﻔﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
اﻟﻜﺮﺑﻮنّ ،
وﺗﺸﺠﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺎت
اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ.

أﻛﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ــﺮول ،ﻧ ـ ـ ــﺰار اﻟـ ـﻌ ــﺪﺳ ــﺎﻧ ــﻲ ،أن
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺴﺘﻬﺪف
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ،
ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨ ــﺎ أن ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺿـ ــﻮع ذو
أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻨﺎ ،ﻷﻧﻪ
ّ
ﻳـﻤــﺜــﻞ ﺧـﻄــﻮة ﺗـﺠــﺎه رﻓ ــﻊ اﻟ ـﻘــﺪرات
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﻨﻮﻳﻊ ﺳﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺎت
اﻟـﺘــﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟ ـﺒــﻼد ،وﻻﻓ ـﺘــﺎ اﻟــﻰ
أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﻧﺘﺎج 85
أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ
ﺑﺤﻠﻮل  2021-2020وإﻧـﺘــﺎج 110
آﻻف ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺤﻠﻮل -2030
 ،2031ﻛـﻤــﺎ ﺗ ـﻬــﺪف إﻟ ــﻰ اﻟــﻮﺻــﻮل
ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ إﻟﻰ  430أﻟﻒ
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺤﻠﻮل .2041-2040

وﻗﻮد أﺣﻔﻮري

اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺳﻴﺤﻮل اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
ﻣﺮﻛﺰا ﻟﺘﺒﺎدل
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺣﻮل اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺜﻘﻴﻞ
اﻟﻌﻨﺰي

GOFSCO
ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ
ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ
اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻣﻌﺮﻓﻲ

وأﺿ ــﺎف اﻟـﻌــﺪﺳــﺎﻧــﻲ ،ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ
ﻟــﻪ ﺧــﻼل اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻌﺮض وﻣﺆﺗﻤﺮ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ ،اﻟﺬي أﻗﻴﻢ أﻣﺲ ﻓﻲ
اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﻲ ﺑـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟـﺸــﺮق
اﻷوﺳـ ـ ــﻂ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ) ،(AUMأن
اﻟـ ــﻮﻗـ ــﻮد اﻷﺣ ـ ـﻔـ ــﻮري ﻳ ـﺒ ـﻘــﻰ اﻷﻫ ــﻢ
ﺿ ـﻤ ــﻦ ﺧ ـﻠ ـﻴ ــﻂ اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ ،وﻫ ـ ــﻮ ﻣــﺎ
ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻺﻳﻔﺎء ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ا ﻟـﻄـﻠــﺐ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻓــﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،
وﺳ ــﻂ اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار ﺗــﻮﺟـﻬــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻘ ـﺼ ــﺪ ﺧ ـﻔ ــﺾ اﻧ ـﺒ ـﻌ ــﺎﺛ ــﺎت
اﻟﻜﺮﺑﻮن وﺗﺸﺠﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺎت
اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ.
وﻗـ ــﺎل :أﻣــﺎﻣـﻨــﺎ ﺗـﺤــﺪﻳــﺎت ﻛﺒﻴﺮة
ﻓﻲ أﺳــﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻔﺮض ﺗﺴﺮﻳﻊ
وﺗ ـ ـﻴـ ــﺮة اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎدرة
واﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎون ﻟ ـ ـﻀ ـ ـﻤـ ــﺎن أن ﺗ ـﻜ ــﻮن
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ،وﺳﻂ ﺑﻴﺌﺔ ﻳﺸﺘﺪ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ.
وأﻛﺪ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻟﻨﻤﻮ
أﺳﺎﺳﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ وﻓــﻖ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت
اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ  2040ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ
اﻟﻨﻘﻠﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻨﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ،
وﻫ ــﺬا ﻳـﺘـﻄـﻠــﺐ اﻻﺳ ـﺘ ـﻐــﻼل اﻷﻣـﺜــﻞ
ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮارد اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺎﺣ ــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون
اﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠــﻲ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﻓﻲ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز.
ورأى أن ا ﻟ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺪرات ا ﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴ ــﺔ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻹﺣﺪاث
اﻟ ـﻨ ـﻘ ـﻠ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﻮل ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﺄﻗ ـﻠ ــﻢ ﻣــﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺿﻤﺎن رﻓﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ
ﻛﻔﺎءة ،وﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺪرات
اﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،
رﻓﻊ اﻟﻘﺪرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ
واﻟﻐﺎز ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻀﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻤﻌﺮوض ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ.

ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ
وﻟـ ـﻔ ــﺖ إﻟ ـ ــﻰ أن ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ إﻧ ـﺘ ــﺎج
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟـﺜـﻘـﻴــﻞ ﻳ ـﻌــﺪ ﻋ ــﺎﻣ ــﻼ ﻣﻬﻤﺎ
ﻓـ ــﻲ رؤﻳـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎ ﻳـ ـﺘ ــﺄﻛ ــﺪ ﻣـ ـﻌ ــﻪ ﺛ ـﺒ ــﺎت
ﺻﻮرة دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﺘﻲ ﻧﺠﺤﺖ

ﻓـ ــﻲ ﺗــﺄﺳ ـﻴ ـﺴ ـﻬــﺎ ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﺑﺴﻮاﻋﺪ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ،ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ
ﻣﻤﻮل ﺛﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ
أﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺒﻮأ ﻣﻜﺎﻧﺔ
ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻲ.
وأوﺿ ـ ـ ــﺢ أن اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟـﻨـﻔـﻄــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات
إﻧ ـﺘــﺎج اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻓـ ـ ـ ــﻖ اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻂ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﺳـ ــﻮﻣـ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،2040
وﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ
ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻟ ـﺘ ـﻀ ـﻤــﻦ ﺗ ـﺤ ــﻮﻳ ــﻞ اﻟـﻨـﻔــﻂ
اﻟـﺜـﻘـﻴــﻞ اﻟ ــﻰ ﻣـﻨـﺘـﺠــﺎت ذات ﻗﻴﻤﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق.
وﻗــﺎل إن اﻟــﺪول اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ذات
اﻟ ـﺨ ـﺒــﺮات اﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ واﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ
ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺑ ـ ـﺸ ـ ـﻜـ ــﻞ واﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ ،وﻟـ ـ ـ ــﺬﻟـ ـ ـ ــﻚ ،ﻓ ـ ــﺈن
اﻻﺳ ـﺘ ـﻌــﺎﻧــﺔ ﺑـﺘـﻠــﻚ اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮات وﻓــﻖ
ﺷﺮاﻛﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﺑﻠﻮغ
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ :ﻳﺒﻘﻰ اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻘﺪرات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻫﻮ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ
وأ ﺻـﻴـﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻃﺮﻳﻘﻨﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻓﻲ ﻧﻤﻮ وﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ
أﻧﻮاع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻀﻤﺎن أﻣﻦ اﻹﻣﺪادات
وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻃﺎﻗﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،
وﺗﺒﻘﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ.
وﻗﺎل :ﻧﺤﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮون ﻓﻲ ﺑﻨﺎء
وﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﺷ ــﺮاﻛ ــﺎت اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ
ﻣﺤﻠﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ آﻣﻨﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ اﻷﺳــﻮاق اﻟــﻮاﻋــﺪة وﻣــﻦ ﺧﻼل
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻃﺎﻗﺔ
اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ واﻟـﺒـﺘــﺮوﻛـﻴـﻤــﺎوﻳــﺎت وﻓﻖ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪرﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.

اﻷﺳﻮاق اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
وأوﺿــﺢ أن اﻷﺳــﻮاق اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
ﻫـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺤـ ــﻂ أﻧ ـ ـ ـﻈـ ـ ــﺎرﻧـ ـ ــﺎ ،ﻟ ـﻜ ــﻮﻧ ـﻬ ــﺎ

ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻲ »اﻟﺒﺘﺮول« اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ اﺟﻨﺤﺔ اﻟﻤﻌﺮض
ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ ،وﻫ ــﻲ ﻓــﻲ ﺣﻘﻴﻘﻪ
اﻷﻣــﺮ ﻣﺤﻂ اﻫﺘﻤﺎم اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﺣﻴﺚ
إن ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ ﻫﻨﺎك ،ﻻﻓﺘﺎ
اﻟﻰ »أﻧﻨﺎ ﻧﺮاﻗﺐ اﻷﺳﻮاق اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ،
ﻷﻧﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﺗﺸﻜﻞ أﺳــﻮاﻗــﺎ واﻋــﺪة
ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ«.
وﻗﺎل :ﻟﻜﻮﻧﻨﺎ ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺮﻳﺎدة
ﻓــﻲ أﺟ ــﻮاء اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ،أﻳﻀﺎ ﻧﻄﻮر
ﻧ ــﺎﻗ ــﻼﺗ ـﻨ ــﺎ ﻟ ـﻀ ـﻤ ــﺎن إﻳ ـ ـﺼـ ــﺎل آﻣ ــﻦ
ﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺎﺗـﻨــﺎ ﻷﺳـ ــﻮاق اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﺑﻜﻞ
أرﻳﺤﻴﺔ ،وﺑﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻨﻔﻂ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣـﺸــﺪدا ﻋﻠﻰ أن
ﺛﻘﺘﻨﺎ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺸﺒﺎﺑﻨﺎ ﻟﻺﺳﺮاع ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﺣﺴﺐ
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ .2040
وأﺿــﺎف اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ إﻧﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﺛﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺄن ﻳﺤﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﻓﺮﺻﺔ ﺛﻤﻴﻨﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت
ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺜﻘﻴﻞ ،ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﻤﺜﻼ ﻓﻲ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻲ أﺷــﺮﻓــﺖ ﻋﻠﻰ
وﺿﻊ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ

وﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ،ﻗ ــﺎل ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﻤﺎل اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﻨﺰي :ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار اﻷﻳﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺳﻴﺤﻮل
ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻦ
اﻟـﻤـﻌــﺮﻓــﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺳﺘﻌﺮض
ﺗـ ـﺒ ــﺎدل اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت ﺣـ ــﻮل ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ.
وأﺷﺎر اﻟﻌﻨﺰي ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺧﻼل
اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ ،إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم ،1978
ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎف اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟـﺜـﻘـﻴــﻞ ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ ﺷـﻤــﺎل
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺠﻨﻮب اﻟﺮﺗﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮ
اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻌﻤﻼق اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ
 1200ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺤﺠﻢ ﺑﺮﻗﺎن
اﻷﻛ ـﺒــﺮ إﻣـﻜــﺎﻧــﺎت ﻫــﺎﺋـﻠــﺔ .وﻓ ــﻲ ﻋــﺎم
 ،2014ﺗ ـﻤ ــﺖ إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ ﺣ ـﻘ ــﻞ ﻧـﻔــﻂ
آﺧــﺮ ﻳﺪﻋﻰ »أم ﻧﻴﻘﺎ« إﻟــﻰ ﻣﺤﻔﻈﺔ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ ،ﻣﻤﺎ
ّ
ﺷــﻜــﻞ ﻗــﺎﻋــﺪة ﻣـ ــﻮارد ﻫــﺎﺋـﻠــﺔ ﻟــﺪوﻟــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻔﺘﺖ اﻧﺘﺒﺎه اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل :ﺑـ ـﻌ ــﺪ إﺟـ ـ ـ ـ ــﺮاء دراﺳـ ـ ـ ــﺎت
ﺗ ـﻔ ـﺼ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ ،وﺑـ ــﺮاﻣـ ــﺞ ﺗ ـﺠــﺮﻳ ـﺒ ـﻴــﺔ،
واﺧـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎر ﻣـ ـﺨـ ـﻄـ ـﻄ ــﺎت اﻹﻧـ ـ ـﺘ ـ ــﺎج
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻵن ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣــﻮارد اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑ ـﺴ ــﺮﻋ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﻧ ـﻄــﺎق
اﻟـﺤـﻘــﻞ اﻟـﻜــﺎﻣــﻞ ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ ﻣﻀﺎﻫﺎة
أﻫــﺪاف اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ
ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻌﺎم  2040ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺳﻨﺤﺘﻔﻞ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

 60أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ
وﻗــﺎل ﺳﻴﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ
إﻧﺘﺎج أول ﻛﻤﻴﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺜﻘﻴﻞ ،ﺳﻴﺰﻳﺪ ﺣﺠﻤﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ
إﻟﻰ  60أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ.
ﺑﻌﺪ ذﻟ ــﻚ ،ﺳﺘﺤﺎﻓﻆ  KOCﻋﻠﻰ
اﺗـﺠــﺎه ﺗـﺼــﺎﻋــﺪي ﻟــﻺﻧـﺘــﺎج ﻳﺘﻄﻠﺐ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ داﺧﻞ وﺧﺎرج .KOC

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ
أﻛ ــﺪ ﻣ ـﻌــﺮﻓــﻲ أن ﺷــﺮﻛــﺔ » «Gofscoﺗﺴﻌﻰ
ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺘﻲ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ »ﻛﻴﺒﻚ«
إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ.
وذﻛ ــﺮ أن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺗـﻀــﻊ ﺿـﻤــﻦ أوﻟــﻮﻳــﺎﺗـﻬــﺎ
ﺧﻼل  2019اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ اﻟﻤﺤﻠﻲ
واﻟ ــﺪﺧ ــﻮل ﻓ ــﻲ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ ﺳ ــﻮق داﺧـ ــﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
وﺣــﻮل اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟـﻌـﻤــﻞ داﺧ ــﻞ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟـﻨـﻔـﻄــﻲ اﻟـﻤـﺤـﻠــﻲ ،ﻗــﺎل
ﻣ ـﻌــﺮﻓــﻲ إن اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺗــﺮﻳــﺪ ﻋ ـﻘــﺪ ﺷ ــﺮاﻛ ــﺎت ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ داﺧﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،إﻻ أن اﻷﻣــﺮ ﻳﻮاﺟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ

ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺣﻴﺚ إن اﻟﻤﺘﺎح ﻫﻮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور
اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﻮﺟﻪ
ّ
ﻣﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ا ﻟـﺸــﺮ ﻛــﺔ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻏﻴﺮ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻘﻂ ،وإﻧﻤﺎ ﺗﻬﺪف
اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ إﻟ ــﻰ ﻋـﻘــﺪ ﺷــﺮاﻛــﺎت اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﺒﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻷﻋﻤﺎل داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻠــﺐ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ وﺗــﻮﻃ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ داﺧ ــﻞ
اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ.
وﻟ ـﻔ ــﺖ إﻟـ ــﻰ أن  GOFSCOأﺟ ـ ــﺮت ﻟ ـﻘ ــﺎء ات
ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
داﺧـ ــﻞ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،وأن ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ّ
رﺣ ـﺒــﺖ

ﺑ ــﺪﺧ ــﻮل اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ،وﺗ ــﻢ وﺿ ــﻊ ﺧﻄﺔ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺪﺧﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻮﻃﻴﻦ
اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ وﻓ ــﻖ ﻧــﻮﻋ ـﻴــﺔ اﻵﺑ ـ ــﺎر وﻃـﺒـﻘــﺎت
اﻷرض داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وذﻛﺮ أن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻮ دﻋﻢ اﻷﺑﺤﺎث ﻣﻦ أﻋﺮق اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻷوروﺑﻴﺔ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ،
وﺗﺼﻨﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗــﺎل إن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا
أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻰ زﻳﺎدة أﻋﺪاد اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
واﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ وﻓـ ــﻖ ﺧ ـﻄــﺔ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻓــﻰ
ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻜﻮادر اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.

ﻧـﺤــﻦ ﻓ ـﺨ ــﻮرون ﺑـﻘـﻴــﺎدة واﺣ ــﺪة
ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ
اﻟﺜﻘﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄي ﻣﻘﻴﺎس ،ﺑﺪءا
ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ،واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻣﺜﻞ.
وأوﺿ ـ ــﺢ أن ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ
 SPEاﻟﺪوﻟﻲ ﻫﻮ »اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻘﺼﻮى«
ﻣـﻔـﺘــﺎح اﻹﻓـ ــﺮاج ﻋــﻦ اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ
اﻟﻨﺎﺟﺢ« ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﺑﺄن ﻫﺬا
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﻤﺤﺮك
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻤﻲ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﻜﺲ أﻳﻀﺎ،
ﻋـﻠــﻰ وﺟ ــﻪ اﻟـﺨـﺼــﻮص ،ﻣــﺎ ﻧﻬﺪف
إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﺿـ ــﺎف :ﻧـﺤــﻦ ﻧـﺴـﻌــﻰ ﺑﻨﺸﺎط
إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ
اﻟ ـﺠ ـﻤــﺎﻋــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻜــﺎﻣــﻞ واﻟ ـﻤ ـﻔ ـﺼــﻞ،
واﻟــﺬي ﻳﺸﻜﻞ رؤﻳــﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻄﺎت ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ
واﻟـﺘـﺸـﻐـﻴــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ــﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ
واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ـ ــﻰ أن اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ــﺎرﻳ ــﻮ
اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻟ ـﺘ ــﺬﺑ ــﺬب أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ
ﻳـﺘـﻄـﻠــﺐ اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺎت ﺗﺨﻄﻴﻂ
وﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ ﺗـﺘـﺴــﻢ ﺑــﺎﻟ ـﺤــﺬر واﻟـﻜـﻠـﻔــﺔ،
ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
وﺟـ ـﻬ ــﻮد ﻣ ـﺘ ـﻌ ــﺪدة اﻟـﺘـﺨـﺼـﺼــﺎت
ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ أﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺪاف اﻹﻧـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺎج ﻓــﻲ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ  2040ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل
ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ.
وﻗــﺎل :ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أﻳﻀﺎ اﻟﻨﻈﺮ
ﻓــﻲ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻻﺳـﺘـﺨــﻼص اﻟﻤﻌﺰز
ﻟﻠﻨﻔﻂ وأﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺒﺘﻜﺮة
ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ واﻟﺤﻔﺮ واﻟﻘﻮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟـﻤــﺎﻫــﺮة ،واﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻦ
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻟﺪﻳﻨﺎ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف :ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺷـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ ﻧ ـﻔ ــﻂ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻧﺤﻦ ﻧﺨﻄﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل،
وﻳﺤﺪوﻧﺎ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ أن ﻳﺆدي اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺠﺎري واﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻻر واﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت

وارﺗﻔﺎع اﻟﻴﻮرو

اﺳﺘﻘﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟــﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر،
أﻣﺲ ،ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  0.303دﻳﻨﺎر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻊ اﻟﻴﻮرو
إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى  0.346دﻳـﻨــﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺻــﺮف ﻳﻮم
اﻷﺣﺪ.
وﻗﺎل ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،ﻓﻲ ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،إن »ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻻﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  0.386دﻳـﻨــﺎر ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻊ اﻟﻔﺮﻧﻚ
اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى  0.307دﻳﻨﺎر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻘﻲ اﻟﻴﻦ
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  0.002دﻳﻨﺎر دون ﺗﻐﻴﻴﺮ«.

»ﻣﺸﺎرﻳﻊ« :اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺴﻨﺪات
اﺳﺘﺤﻘﺎق  ٨ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠٢٣
ذﻛ ــﺮت ﺷــﺮﻛــﺔ »ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ« اﻟـﻘــﺎﺑـﻀــﺔ اﻧ ــﻪ ﺗــﻢ ﺑـﺘــﺎرﻳــﺦ 10
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻻول ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺼﺪرة ﺑﻘﻴﻤﺔ
 100ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ،اﺳﺘﺤﻘﺎق  8ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2023وﺗــﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم
ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،واﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﻣﻜﻮ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﻤﻤﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺴﻨﺪات اﻵﻧﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ،وﺗﻢ
ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻛﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺴﻨﺪات.

اﻟﺴﻤﺎح ﻟـ »أوﻟﻰ وﻗﻮد« ﺑﺸﺮاء
أو ﺑﻴﻊ  ٪١٠ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻬﺎ
ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻷوﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺴــﻮﻳــﻖ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻮﻗﻮد )أوﻟﻰ وﻗﻮد( إن ﻫﻴﺌﺔ
أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻬﺎ ﺑـﺸــﺮاء أو
ﺑـﻴــﻊ ﻣــﺎ ﻻ ﻳـﺘـﺠــﺎوز  10ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣﻦ
أﺳﻬﻤﻬﺎ ،وذﻟــﻚ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ.

ﻣﺆﺗﻤﺮ »أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل« ﻳﻨﻄﻠﻖ  ٢٣ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﻗﺎﻟﺖ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل إن ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﺆﺗﻤﺮﻫﺎ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺮاﺑﻊ
»ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎدرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ« ،ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ
ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح  23ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وذﻟﻚ
ﻓﻲ ﻓﻨﺪق وﻣﻨﺘﺠﻊ اﻟﺠﻤﻴﺮا ﺷﺎﻃﺊ اﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ﻗﺎﻋﺔ ﺑﺪرﻳﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ أن ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻮﺟﻪ »أﺳﻮاق
اﻟـﻤــﺎل« ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟــﻰ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟـﻀــﻮء ﻋﻠﻰ أﺑــﺮز اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات
اﻟ ـﺼ ـﻠــﺔ ﺑــﺄﻧـﺸـﻄــﺔ اﻷوراق اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،وﺳـﻌـﻴـﻬــﺎ ﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ أﺣ ــﺪث
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﻬﺎم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺸﻄﺔ.

اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮورﻳـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﺧ ـﻠ ــﻖ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ
ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ أﻫﺪاف اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺠﺪﻳﺔ
واﻟـﻘــﺎﺑـﻠــﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣــﺮﺑـﺤــﺔ وذات
أﺳـ ـ ــﺎس ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام اﻟ ــﺬﻛ ــﻲ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺎ وﺗ ـ ــﺪﻓ ـ ــﻖ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ.
وﻗ ـ ــﺎل :ﻣ ــﻊ اﻻﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام اﻟـﻜــﺎﻣــﻞ
ﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﻮﺑـ ـﻨ ــﺎ ،واﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺬي أﻋـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪ أﻧ ــﻪ
أﻫ ــﻢ أﺻ ــﻮﻟ ـﻨ ــﺎ ،ﻓ ــﺈن ﻫ ــﺬه اﻷﻫـ ــﺪاف
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ،
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ،ﺳﻴﻨﺎﻗﺶ
 166ﻋــﺮﺿــﺎ ﺗﻘﻨﻴﺎ ﻏـﻴــﺮ ﻣـﺴـﺒــﻮق.
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ــﻚ ،ﺳـ ـﻴـ ـﺸ ــﺎرك 14
ً
ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ وﻧﺎﻃﻘﺎ ،وﺳﻴﺘﻢ ﻋﻘﺪ ﻧﺪوة
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ،وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ دورﺗـﻴــﻦ،
وﺳـ ـﻴ ــﻮﺟ ــﺪ  25ﻋ ـ ــﺎرﺿ ـ ــﺎ ﻟ ـﻌ ــﺮض
أﺣﺪث اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
واﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ واﻟ ـﺘ ـﻘــﺪم اﻟـﻤـﺤــﺮز ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أﻧﻪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن ﻫﺬا اﻟﺤﺪث ﺳﻴﻮﻓﺮ
ﻓﺮﺻﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺎت وﻓﺮص
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ.

اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﺎت أوﻟﻴﺔ
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗــﺎل رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
ﺣ ـﻘ ــﻮل اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ واﻟـ ـﻐ ــﺎز GOFSCO
ﺣـﺴــﺎم ﻣـﻌــﺮﻓــﻲ إن ﺣـﺠــﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﻘﺪر ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑ ــ 200ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻨﻔﺬ
ﻣ ـﺸــﺮوع اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟـﺜـﻘـﻴــﻞ ﻣــﻊ ﺷﺮﻛﺔ
ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗ ــﺎل ﻣـﻌــﺮﻓــﻲ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ
ﻣﻌﺮض وﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ إن
دور اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ ﺑﺤﻘﻞ
اﻟــﺮﻗــﺔ ﻓــﻲ ﺷـﻤــﺎل اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،اﻗﺘﺼﺮ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﺎت اﻷوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻘﻞ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺟﺪا ﺟﻴﺪة،
وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻨـﺘــﺎﺋــﺞ رﺳـﻤــﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ إﻧ ـﺘــﺎج اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻌﺎﻟﺞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ.
وﺑﻴﻦ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻊ ﻧﻔﻂ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وإﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ
اﻟـﺨـﻔـﻴــﻒ ،ﺣـﻴــﺚ ﻋـﻤـﻠــﺖ GOFSCO
ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺑﻨﺎء
اﻟﻮﺣﺪات واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﻴﻒ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺗ ــﺪﻳ ــﺮ إﺣـ ـ ــﺪى اﻟ ـ ــﻮﺣ ـ ــﺪات اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ
ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﻴﻒ.
وﻛـ ـ ـﺸ ـ ــﻒ ﻋـ ـ ــﻦ ﺗ ـ ــﻮﺟ ـ ــﻪ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ
ﻟــﺪﺧــﻮل اﻟ ـﺴــﻮق اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدي ،ﺣﻴﺚ
إن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺗـﺠــﺮي ﻣـﻔــﺎوﺿــﺎت ﻓﻲ
ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎل
ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟــﻸﻋـﻤــﺎل اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻘــﻮم ﺑﻬﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺔ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗ ــﺎل إن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺗـﻘــﺪم ﺧﺪﻣﺎت
ﻗﻴﺎس اﻵﺑﺎر وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ووﺣﺪات
ﻗ ـﻴــﺎس إﻧـ ـﺘ ــﺎج ،ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ أن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
ﻣﺘﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت،
وﻟ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﺧ ـ ـﺒ ـ ــﺮة ﻃـ ــﻮﻳ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ذﻟـ ــﻚ
اﻟﻤﻀﻤﺎر.

إﺻﺪار ﺳﻨﺪات وﺗﻮرق
ﺑـ  ١٦٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺗﺨﺼﻴﺺ إﺻﺪار
ﺳﻨﺪات وﺗﻮرق ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  160ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ  526ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ(.
وﻗﺎل »اﻟﻤﺮﻛﺰي« ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟـ»ﻛﻮﻧﺎ« ،إن ﻣﺪة أﺟﻞ
اﻹﺻﺪار ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﻤﻌﺪل ﻋﺎﺋﺪ  2.875ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻛـ ـ ـ ـ ــﺎن آﺧـ ـ ـ ــﺮ إﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪارات ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺪات وﺗـ ـ ـ ــﻮرق
ﻟـ«اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻓﻲ  3اﻟﺠﺎري ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 250ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ  800ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻣﺪة
 6أﺷﻬﺮ.

ﺗﺒﺎدل أدوار ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺷﺮي اﻟﺴﻮق ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  ١٧ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺳ ـﺠ ـﻠــﺖ اﻟـ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺜــﻼﺛــﺔ
ً
ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺟﻠﺴﺔ
أﻣﺲ ،إذ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.41ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل  21.36ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  5163.46ﻧﻘﻄﺔ وﺳﻂ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 17.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  102.6ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳـﻬــﻢ ﻧـﻔــﺬت ﻣــﻦ ﺧــﻼل
 4724ﺻﻔﻘﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 0.74ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﻲ  40.33ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﻔﻼ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  5401.75ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ 12.9
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 29.7ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻋﺒﺮ  2193ﺻﻔﻘﺔ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.29ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺴﺎوي  13.6ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ

ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  4729.41ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 4.4ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ دﻳ ـﻨــﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳـﻬــﻢ ﻣـﺘــﺪاوﻟــﺔ
ﺑـﻠـﻐــﺖ  72.9ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﺳ ـﻬــﻢ ﻧ ـﻔــﺬت ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
 2531ﺻﻔﻘﺔ.

ﺟﻨﻲ أرﺑﺎح
ﺑﻌﺪ أرﺑ ــﻊ ﺟﻠﺴﺎت ﻣــﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ
ﻟﻤﻌﻈﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻮق اﻷول ﺟﺎء وﻗﺖ ﺟﻨﻲ
اﻷرﺑ ــﺎح ،وﻓــﻲ ﺟﻠﺴﺔ أﻣــﺲ ،ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻌﻈﻢ
ً
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷول ﺧﺼﻮﺻﺎ
اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺜﻞ ﺳﻬﻢ ورﺑﺔ
وﺳﻬﻢ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺑﻴﺘﻚ
وﻣﻌﻈﻢ اﻷﺳـﻬــﻢ ﻟﻴﻔﻘﺪ اﻟـﺴــﻮق اﻷول ﻧﺴﺒﺔ
واﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ وﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻟﻌﺎم ﻟﻴﺘﺮاﺟﻊ ﻛﺬﻟﻚ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أﺳﻬﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ارﺗﻔﻊ

ﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻔﻌﺖ وﺗﻴﺮة ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻬﻢ وﻧﺸﺎﻃﻬﺎ
ً
ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﺳ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ،اﻟ ـ ــﺬي واﺻ ــﻞ
ً
ً
اﻻرﺗـ ـﻔ ــﺎع ﺑــﺎﻟ ـﻐــﺎ ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت ﺟ ـﻴ ــﺪة ،وأﻳ ـﻀــﺎ
ﺗﺤﺴﻦ أداء ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺳﻮﻓﺖ ﻟﺘﺼﺒﻎ ﻣﺆﺷﺮ
اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ وﻳﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ارﺗﻔﺎع وﻳﻘﻠﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم.
وﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ،ﻋﻢ اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺷﺮات أﺳﻮاق دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﻣﺲ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ،وﻛﺎﻧﺖ
اﻟـﺨـﺴــﺎﺋــﺮ وﻟـﻠـﺠـﻠـﺴــﺔ اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ
ً
ً
ﻟﻤﺆﺷﺮ ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻛﺒﻴﺮا
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺎرﺑﺖ  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻟﻜﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات
وﺳ ــﻂ ارﺗ ـ ــﺪادة ﻣ ـﺤــﺪودة وﺧـﺠــﻮﻟــﺔ ﻷﺳـﻌــﺎر
ً
اﻟﻨﻔﻂ ،إذ ﺑﻠﻐﺖ ﺑﺒﺮﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮى  62دوﻻرا
ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﺗـﻌــﺎﻣــﻼت اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع ﻓــﻲ اﻷﺳ ــﻮاق
اﻵﺳ ـﻴــﻮﻳــﺔ وﻗـﺒــﻞ اﻟ ـﺘ ــﺪاوﻻت اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘــﺔ ،اﻟﺘﻲ

ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑﻌﺪ
إﻗﻔﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻣــﺎﻟــﺖ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻋــﺎت إﻟ ــﻰ اﻷداء اﻟـﺴـﻠـﺒــﻲ إذ
اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺳﺒﻌﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﺳﻠﻊ
اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ  14.4ﻧﻘﻄﺔ وﻣــﻮاد أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑـ
 11.8ﻧﻘﻄﺔ وﺑـﻨــﻮك ﺑ ـ  6.6ﻧـﻘــﺎط واﺗـﺼــﺎﻻت
ﺑـ ـ  4.9ﻧ ـﻘــﺎط وﻋ ـﻘ ــﺎر ﺑـ ـ  3.6ﻧ ـﻘــﺎط وﺧــﺪﻣــﺎت
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑ ـ  2.8ﻧﻘﻄﺔ وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻨﻘﻄﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺧﻤﺴﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑـ  14.5ﻧﻘﻄﺔ واﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺑـ
 10.4ﻧﻘﺎط وﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ  6.6ﻧﻘﺎط
وﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑـ  3.8ﻧﻘﺎط ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺑـ 3.6
ﻧﻘﺎط ،واﺳﺘﻘﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻄﺎع ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﻘﻂ وﺑﻘﻲ
دون ﺗﻐﻴﺮ.

وﺗﺼﺪر ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ
ﻗﻴﻤﺔ إذ ﺑﻠﻐﺖ ﺗ ــﺪاوﻻﺗ ــﻪ  2.9ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳـﻨــﺎر
وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.16ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه ﺳﻬﻢ
زﻳﻦ ﺑﺘﺪاول  2.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺛﻢ ﺳﻬﻢ وﻃﻨﻲ ﺑﺘﺪاول  1.8ﻣﻠﻴﻮن
ً
دﻳ ـﻨ ــﺎر وﻣـﻨـﺨـﻔـﻀــﺎ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  0.47ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ ﺑﺘﺪاول  997أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ً
وﺑﺨﺴﺎرة ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺘﺪاول  917أﻟﻒ دﻳﻨﺎر وﺑﺎرﺗﻔﺎع
ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺚ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻷﻛ ـﺜ ــﺮ ﻛﻤﻴﺔ
ً
ﺟ ــﺎء أوﻻ ﺳـﻬــﻢ اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ إذ ﺗـ ــﺪاول ﺑﻜﻤﻴﺔ
أﺳـﻬــﻢ ﺑﻠﻐﺖ  10.1ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ ﺳـﻬــﻢ وﺑــﺎرﺗـﻔــﺎع
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟﺎء ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺳﻬﻢ أﺟﻮان
ً
ﺑﺘﺪاول  6.9ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ وﺑﻘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮا دون
ً
ﺗﻐﻴﺮ وﺟ ــﺎء ﺛــﺎﻟـﺜــﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺑ ـﺘــﺪاول 6
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ

ً
وﺟ ــﺎء راﺑ ـﻌــﺎ ﺳﻬﻢ زﻳــﻦ ﺑ ـﺘــﺪاول  5.2ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺳﻬﻢ وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟﺎء
ً
ﺧﺎﻣﺴﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ ﺑﺘﺪاول  4.7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ
ً
وﻣﺘﺮاﺟﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.16ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﺗﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺳﻬﻢ
اﻣﺘﻴﺎزات إذ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  75ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه
ﺳﻬﻢ ﻳﺎﻛﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺛﻢ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺖ
ً
اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.8ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ وراﺑ ـﻌ ــﺎ ﺳﻬﻢ
ً
ﺳــﺎﺣــﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.8ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ وأﺧ ـﻴــﺮا ﺳﻬﻢ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﻛﺎن أﻛﺜﺮ اﻷﺳﻬﻢ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﻌﺎدن
إذ اﻧ ـﺨ ـﻔــﺾ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  60.3ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﺗــﻼه
ﺳﻬﻢ إﻳﻔﻜﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  30ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺛــﻢ ﺳﻬﻢ
ً
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ
ً
ﺑﻮﺑﻴﺎن د ق ﺑﻨﺴﺒﺔ  8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ
اﻟﻌﻴﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  7.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
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ً
ً
»اﻟﺘﺠﺎرة«ً :إﺿﺎﻓﺔ  ٣٨ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺗﺠﺎرﻳﺎ
ً
ﺟﺪﻳﺪا وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

»اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻳﺪﻋﻮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻗﺎل اﻟﻌﻮض إن اﻟﻮرﺷﺔ ﺗﺄﺗﻲ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ
اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ »اﻟﻤﺮﻛﺰي« ،وﻓﻲ
إﻃﺎر اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ورش ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

دﻋ ـ ــﺎ ﺑـ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﻼﻓﻲ أوﺟﻪ
اﻟـﻘـﺼــﻮر ﻓــﻲ ﻋـﻤـﻠـﻬــﺎ ،ﺳ ــﻮاء ﻟﺠﻬﺔ
ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﻖ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺎت اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ أو اﻟــﺮﺑــﻂ ﺑﻴﻦ
ﻓــﺮوﻋ ـﻬــﺎ أو اﻟ ـﻘ ـﺼــﻮر ﻓــﻲ اﻟـﺒــﺮاﻣــﺞ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﻌﻮض ،ﺧــﻼل ورﺷﺔ
ﻋـﻤــﻞ ﻧﻈﻤﻬﺎ »اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي« ﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟ ـ ـﺼـ ــﺮاﻓـ ــﺔ ،ﺑـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮان »ﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟ ـﺼــﺎدرة إﻟــﻰ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﺼﺮاﻓﺔ« ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺒﻨﻚ.
وأﺿﺎف اﻟﻌﻮض أن اﻟﻮرﺷﺔ ﺗﺄﺗﻲ
ﻓ ــﻲ إﻃ ــﺎر ﺗـﻜــﺮﻳــﺲ اﻟـ ــﺪور اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﻲ
اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ »اﻟﻤﺮﻛﺰي« ،وﻓﻲ إﻃﺎر
اﻟ ـﺤ ــﺮص ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ ورش ﻋﻤﻞ
ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟــﺮﻗــﺎﺑـﺘــﻪ ،ﺑـﻬــﺪف ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﻗ ــﺪرات اﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻹدراك اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟــﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ.
وأﻛ ـ ـ ــﺪ ﻟ ـ ــ«ﻛ ـ ــﻮﻧ ـ ــﺎ« ،ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ
اﻟ ــﻮرﺷ ــﺔ ،ﺣ ــﺮص »اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي« ﻋﻠﻰ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫــﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ورش اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم،
ﻻﻃﻼع اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
واﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤــﺎت اﻟـ ـﺼ ــﺎدرة ﻣ ـﻨــﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺘـﻄــﻮرات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬا اﻹﻃــﺎر،
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣــﺎ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻫــﺬه اﻟــﻮرش
ﻣﻦ ﺷﺮح واف ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ.
وأﻓــﺎد ﺑﺄن ورش اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺣ ـﻘ ـﻘــﺖ ﻧ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ ﻣ ـﺜ ـﻤ ــﺮة اﻧـﻌـﻜـﺴــﺖ
إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺎ
ﺗﻔﺮﺿﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻀﻮاﺑﻂ،
ﻣـ ــﺆﻛـ ــﺪا ﺣ ـ ــﺮص »اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰي« ﻋـﻠــﻰ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟــﻮرش
ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر ﺟ ـﻬــﻮده اﻟــﺮاﻣـﻴــﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻷﺳ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺐ اﻟــﺮﻗــﺎﺑ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﺘﺴﻖ
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﻳ ـﻴ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ ،وﺻ ــﻮﻻ
إﻟــﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ رﻗــﺎﺑـﻴــﺔ أﻛـﺜــﺮ ﺗﻜﺎﻣﻼ
وﺷﻤﻮﻻ.
وﻗﺎل إﻧﻪ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﺪة ﻣﺤﺎور
رﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـﻬـ ــﺬه اﻟ ـ ــﻮرﺷ ـ ــﺔ ،ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻞ اﻟـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎدرة ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﻖ
ﻣ ــﻊ وزارة اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳ ـﺘـﻴــﺔ،
واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي ،واﻟﺘﻲ
ﺗ ـﺘــﻢ ﺑــﺎﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﻣ ــﻊ ﺑ ـﻨــﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟﻤﺮﻛﺰي.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﻮض أن أﺑ ـ ـ ــﺮز

»اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة« ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺷﺮاء
أﺳﻬﻢ »اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ﻣﻮل« ﻓﻲ اﻷردن

أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻧﺘﻬﺎء ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﻓــﻲ اﻷردن ﺑﻨﺴﺒﺔ  100ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة – اﻷردن ،ﻣﻦ إﺗﻤﺎم إﺟﺮاءات
ﺷﺮاء ﺟﻤﻴﻊ أﺳﻬﻢ »ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ﻣﻮل« ،ﻣﻊ اﺳﺘﻜﻤﺎل
إﺟــﺮاء ات ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻬﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ
اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  100ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻬﺎ.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎدل ﻟﻸﺻﻮل
ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻲ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة – اﻷردن ،و«اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ« ،ﺣﻴﺚ ﺗﺨﺎرﺟﺖ اﻷوﻟ ــﻰ ﻣﻦ
ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓــﻲ »ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﻌـﺒــﺪﻟــﻲ ﺑــﻮﻟـﻴـﻔــﺎرد« واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
 40ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ »ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ﻣﻮل«.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﺻﺮح اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺑــﺄن »ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺻﻔﻘﺔ
اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ﻣــﻮل ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣــﻦ أﺑــﺮز ﺧﻄﻂ
واﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺎت ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرات اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،واﻟـﺘــﻲ
ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق دﻋﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺮﺑﺢ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدره ،وذﻟﻚ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ
ﻣﺘﻮاﺻﻞ«.
وأوﺿﺢ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
أوﻏﺴﺘﻴﻨﻮ ﺻﻔﻴﺮ أن »ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﺳﻬﻢ وأﺻﻮل
اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ﻣﻮل ﺗﺄﺗﻲ ﻛﺨﻄﻮة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ
ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ،وﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل
واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﺪل ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺮﺿﻴﺎ وﻣﺴﺘﻤﺮا
ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ«.
ﻳﺬﻛﺮ أن »اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ﻣﻮل« ،اﻟﺬي ﻓﺘﺢ أﺑﻮاﺑﻪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر
ﻋﺎم  ،2016ﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺴﻮق ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋـﻠــﻰ  227أﻟ ــﻒ ﻣـﺘــﺮ ﻣــﺮﺑــﻊ ﻓ ــﻲ ﻋ ـ ّـﻤ ــﺎن .وﺗـﺒـﻠــﻎ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮﻳﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 55أﻟــﻒ ﻣﺘﺮ ﻣــﺮﺑــﻊ ،وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻳﺪﻣﺞ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺴﻮق ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﻘﺎﻫﻲ
وﺧﻴﺎرات اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،وﻣﺠﻤﻊ ًاﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﺬي
ﻳﻀﻢ أﺣ ــﺪث ﺻ ــﺎﻻت اﻟـﻌــﺮض ،وﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ
اﻟﻬﻮاء اﻟﻄﻠﻖ ﻟﻼﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم .وﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺸﺮوع
ً
أﻳﻀﺎ ﺑﻤﺰاﻳﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ،
ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎه واﻟﻄﺎﻗﺔ ،واﻹﺿﺎءة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،
وأﻧﻈﻤﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟ ـﻬــﻮاء ،واﻟـﻨـﻈــﺎم اﻟﺬﻛﻲ
ﻹﻳـﻘــﺎف اﻟـﺴـﻴــﺎرات .وﺣـﻈــﻲ »اﻟـﻌـﺒــﺪﻟــﻲ ﻣ ــﻮل« ﺑﺸﻬﺮة
واﺳ ـﻌ ــﺔ ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ وﻗ ــﻊ ﻋـﻠـﻴــﻪ اﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر ﻣ ـﻌــﺮض ﺳﻴﺘﻲ
ﺳﻜﻴﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻣﺆﺗﻤﺮه  2016ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة
»أﻓـﻀــﻞ ﻣـﺸــﺮوع ﺗـﺠــﺎري« ﻓــﻲ ﻓﺌﺔ اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )اﻟﺒﻨﺎء(.

أﺻــﺪر وزﻳــﺮ اﻟـﺘـﺠــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﺧﺎﻟﺪ اﻟــﺮوﺿــﺎن،
ﻗﺮارا أﺿﺎف ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ  29ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎ و5
أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻮاء ﻣﺔ ،و 4أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟ ــﻮزارة ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣــﺲ ،إن اﻟـﻘــﺮار رﻗــﻢ /693
 2018ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ ﻗـ ــﺮار ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء ﺑـﺸــﺄن
ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري ﺑﺸﺄن
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
واﻟـﺤــﺮﻓـﻴــﺔ ،وﺑـﻨــﺎء ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ ﺗــﻢ اﻻﺗـﻔــﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺤﺮﻓﻴﺔ.

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ

اﻟﻌﻮض ﺧﻼل ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ واﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑــﺎﻟـﺘـﺤــﻮﻳــﻼت
اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺨ ـﻴــﺮﻳــﺔ
وﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻨ ـﻔــﻊ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ،أن ﻳﺘﻢ
اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮﻳ ــﻞ اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻷي ﻣـ ـﺸ ــﺮوع
ﺧﻴﺮي ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺼﺎرف
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وأن ﺗﺘﻢ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻋﻠﻰ
أﺳ ـ ــﺎس ﻣ ــﺮاﺣ ــﻞ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ،وﻟـ ـﻴ ــﺲ ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺳـ ــﺎس

اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﻛــﺎﻣــﻼ ﻛـﻤــﺎ ﻛ ــﺎن ﻣﻌﻤﻮل
ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ.
وأﺷـ ـ ــﺎر إﻟـ ــﻰ أن ﻣـ ـﺤ ــﺎور ورﺷ ــﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻻﺣـﺘـﻴــﺎل واﻻﺧـﺘــﻼس،
ﻓ ـ ـﻀـ ــﻼ ﻋ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ
ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ زﻳﺎدة
ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع.

وأﺿﺎﻓﺖ »اﻟﺘﺠﺎرة« أن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺷﻤﻠﺖ
أﻳﻀﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺤﻦ وﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي
ﺑﺼﻔﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ ،وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﻄﺎت اﻟـﺤــﺎﻓــﻼت ،وﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﺤﻄﺎت ﻣﻨﺎوﻟﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﻄﺎت ﻣﻨﺎوﻟﺔ
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات ،وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﺣﺎت ﻟﻠﻤﻄﺎرات ،وإدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻄﺎرات ،وﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷرﺿﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات.
وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ أن ﻣ ــﻦ ﺿ ـﻤــﻦ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺤــﺪﺛــﺔ
اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﺎل ﻃ ــﺎﻗ ــﻢ اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﺋـ ــﺮات ،وﺗ ــﺄﻣ ـﻴ ــﻦ اﻹﻗـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟ ـﻬــﻢ،
واﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻬﺎ،
وﺗﺴﻮﻳﻖ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻷرﺿـﻴــﺔ ﻣﻦ
ﻣﻌﺪات وﺗﻨﺰﻳﻞ وﺗﺤﻤﻴﻞ وﺗﻔﺮﻳﻎ وﺻﻴﺎﻧﺔ واﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺎت اﻟـﻤـﻬـﻤــﺔ ورﺟ ـ ــﺎل اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل ،واﺳ ـﺘ ـﺨــﺮاج
ﺗــﺮاﺧـﻴــﺺ ﻋـﺒــﻮر اﻷﺟ ــﻮاء واﻟـﻬـﺒــﻮط ،وﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﺧﺪﻣﺎت
اﻹﺷﺮاف واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺮﺣﻼت اﻹﺳﻌﺎف اﻟﺠﻮي ،وﺗﻮﻓﻴﺮ

ﺗﻘﻴﻴﻢ  ١٢٤٢ﻣﺸﺮوﻋﺎ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ  ٣٣٨ﻣﻨﻬﺎ
ﻗــﺎل اﻟـﺼـﻨــﺪوق اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
إن ﺣـﺠــﻢ اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎدات اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﻠﻎ  167ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر »ﻧﺤﻮ  551ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر« ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ
ﻋﺎم  2013ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ودﻋﺎ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ
ﻣـﻨــﺎف اﻟﻤﻨﻴﻔﻲ ﻓــﻲ ﻟـﻘــﺎء ﻣــﻊ »ﻛــﻮﻧــﺎ« أﻣــﺲ،
اﻟﻤﺒﺎدرﻳﻦ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮﺳـ ـﻄ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ــﻞ ﻣ ـﺸــﺎرﻳ ـﻌ ـﻬــﻢ
ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وأﺿــﺎف اﻟﻤﻨﻴﻔﻲ ،أن اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺪأ ﻣﻨﺬ
اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻷول ﻣــﻦ دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ ﺗﻠﻘﻲ ﻃﻠﺒﺎت
ً
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻌﺪ اﻹﻋــﻼن رﺳﻤﻴﺎ ﻋﻦ
إﻃﻼق اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟـﻤـﺘــﻮﺳـﻄــﺔ وﺻـ ــﺪور اﻟــﻼﺋـﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟـﻠـﺼـﻨــﺪوق اﻟـﻤـﺘـﻀـﻤـﻨــﺔ اﻟـﺘـﻌــﺮﻳــﻒ اﻟـﻤــﻮﺣــﺪ
ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.
وذﻛﺮ أن اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻘﺎﻋﺪة
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴــﺮة
واﻟـﻤـﺘــﻮﺳـﻄــﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت واﻟـﺒــﺮاﻣــﺞ،
ً
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
اﻟﻤﻮﺣﺪ اﻟــﺬي وﺿﻌﻪ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ

اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴــﺮة واﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﺳ ـﻄــﺔ راﻋ ـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻜــﻮﻧــﺎت
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻷي ﻣﺸﺮوع وﻫﻲ اﻹﻳﺮادات واﻷﺻﻮل
وﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ.
وﺑ ـﻴــﻦ أﻧ ــﻪ ﺗ ــﻢ اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ
ﻟﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ إذ أﻇﻬﺮت اﻟﺘﺠﺎرب أن اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﻌﻴﺎر واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻮﺿﻊ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﻴﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻏﻴﺮ
ً
ﻛﺎف ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ
ً
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻻﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻬﺎدة ﻟﻬﺬه
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻛــﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﺴﺠﻞ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻤﻴﺰاﺗﻪ.
وأوﺿﺢ اﻟﻤﻨﻴﻔﻲ أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ
ً
ﻋــﺪد ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ  50ﻋــﺎﻣــﻼ وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
أﺻــﻮﻟ ـﻬــﺎ  250أﻟ ــﻒ دﻳ ـﻨ ــﺎر )ﻧ ـﺤــﻮ  825أﻟــﻒ
دوﻻر( وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز إﻳﺮاداﺗﻬﺎ  750أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
)ﻧﺤﻮ  2.4ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
وﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،أﻓﺎد ﺑﺄن ﺗﻌﺮﻳﻒ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪد
ً
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻋــﻦ  51ﻋــﺎﻣــﻼ وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
ً
 150ﻋــﺎﻣــﻼ وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز أﺻﻮﻟﻬﺎ  500أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ  1.6ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز

إﻳﺮاداﺗﻬﺎ  1.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ  4.8ﻣﻼﻳﻴﻦ
ً
دوﻻر( ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺴﺘﻘﻼ وﻏﻴﺮ
ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻜﻴﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﺧﺮ وإذا ارﺗﺒﻂ ﺑﻜﻴﺎن
ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ آﺧ ــﺮ ﻳـﻌـﺘـﻤــﺪ إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ أﺻـ ــﻮل ﺗﻠﻚ
اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ.
وﻗ ـ ـ ــﺎل إن اﻟ ـﺴ ـﺠ ــﻞ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ ﻫـ ــﻮ ﻧ ــﺎﻓ ــﺬة
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ
واﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺮاج ﺷ ـﻬ ــﺎدة ﺑـﺘـﻌــﺮﻳـﻔـﻬــﻢ ﻛـﻤـﺸــﺮوع
ﺻ ـﻐ ـﻴــﺮ أو ﻣ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻂ ﻟ ـﺘ ـﻘــﺪﻳ ـﻤ ـﻬــﺎ ﻟـﻠـﺠـﻬــﺎت
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ﻛــﻮﺛـﻴـﻘــﺔ ﺑ ــﺄن اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ.
واﻋﺘﺒﺮ أن أﻫﺪاف اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ
اﻟﻤﺸﺮوع واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺼﻨﺪوق أن ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻛﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺣﺎﺿﻨﺎت
اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل وﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ اﻷراﺿـ ـ ـ ــﻲ واﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﺣــﺎت
واﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺮغ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري واﻟـ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳـﻠـﻴــﺔ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ.
وﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻴ ـﻔ ــﻲ أن اﻟـ ـﺴـ ـﺠ ــﻞ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ
ﻣـ ــﻦ ﺷـ ــﺄﻧـ ــﻪ أن ﻳ ـﺴ ـﻬ ــﻢ ﻓـ ــﻲ إﻳ ـ ـﺠـ ــﺎد ﻗ ــﺎﻋ ــﺪة
ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت إﺣـﺼــﺎﺋـﻴــﺔ ﻟ ــﺪى اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق ﺗﺸﻤﻞ
ﻋ ـ ــﺪد اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴ ــﺮة واﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﺳ ـﻄــﺔ
وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ وﻓﻲ أي اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪه ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺬه

ﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ اﻟﺼﺎدر
ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ رﺳﺎﻣﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،إن
أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺖ
ﺧﻼل ﺗﺪاوﻻت اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ
اﻟﻘﺼﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺪاد ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
وﻓ ــﺎة اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ اﻷﺳﺒﻖ
ﺟﻮرج ﺑﻮش اﻷب.
وﺣـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺮ ،ﻋـ ــﺎﻧـ ــﺖ
ﻣــﺆﺷــﺮات اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻣﻦ
ﺧ ـﺴ ــﺎﺋ ــﺮ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ﺑ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ
ﻣــﺆ ﺷــﺮ  S&P500ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.8ﻓﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ،ﻓـ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ ﺗ ـﻜ ـ ّـﺒ ــﺪ ﻣــﺆﺷــﺮ
 Nasdaqﺧ ـﺴــﺎ ﺋــﺮ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ 4.27
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ Dow Jones
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ أﻗــﻞ ﺑﻘﻠﻴﻞ
ﻣــﻦ  1000ﻧﻘﻄﺔ أو  3.6ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺧـ ـ ــﻼل اﻷﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮع ،إذ اﺳ ـﺘ ــﻮﻋ ــﺐ
اﻟـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﻮق اﻷﺧ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻔ ــﺎوﺿ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺑـﻴــﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ.
وﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ أن اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻷﻣـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﻲ دوﻧـ ـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ـ ــﺪ ﺗـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺐ
وﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳـ ــﻪ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳـ ـﻴ ــﻦ
اﻟﺘﻘﻮا ﺑﻨﻈﺮاﺋﻬﻢ اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻫــﺎﻣــﺶ ﻗـﻤــﺔ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
اﻟ ـﺘ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻀــﺎﻓ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻷرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴــﻦ
ﻓ ــﻲ اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،وإﻋ ــﻼن
اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ ﺗ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺐ أن واﺷ ـﻨ ـﻄ ــﻦ

اﻻﺣ ـﺼــﺎء ات ﻋﻨﺪ وﺿــﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار.
وﻗﺎل إن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺘﻢ
ً
ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟــﻰ إﻗﺒﺎل ﻣﻠﺤﻮظ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺒﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ً
اﻟـﺼـﻨــﺪوق ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟـﺘــﻲ ﺗﻠﺖ
اﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻼت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن إﻧﺸﺎء
اﻟﺼﻨﺪوق.
وذﻛ ــﺮ أﻧــﻪ ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣــﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺷﻬﺮ ﻣــﺎﻳــﻮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ وﺣـﺘــﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻗﻴﻤﺖ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق ﻧﺤﻮ 1242
ً
ﻣ ـﺸــﺮوﻋــﺎ وﺗ ـﻤــﺖ اﻟـﻤــﻮاﻓـﻘــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻧـﺤــﻮ 338
ً
ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  912ﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) (2018/2017اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ً
ﻋﻠﻰ  350ﻣﺸﺮوﻋﺎ.
وأوﺿــﺢ اﻟﻤﻨﻴﻔﻲ ،أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ ﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ وﻗ ـﺒ ــﻮل اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرﻳــﻦ
ّ
ﻟ ـﻴ ـﻤــﻜــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﻦ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻣـﻠـﻔــﺎت
ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرﻳــﻦ وﻣ ـﻌــﺮﻓــﺔ أي اﻹدارات
ﺗﺄﺧﺮت ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﺗﺄﺧﻴﺮ.
وﻋ ــﺰا اﻟـﺘــﺄﺧـﻴــﺮ اﻟ ــﺬي ﺷ ــﺎب ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻠﻔﺎت ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ
إﻟﻰ إﻳﻘﺎف ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎﺋﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ
ﺷﻬﺮي أﺑﺮﻳﻞ وﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ.

»ﻳﻮروﻣﻮﻧﻴﺘﺮ« ١٤.٢ :ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺣﺠﻢ ﺳﻮق اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
أﺷﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺪﻳﺚ إﻟﻰ أن ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﺳﺘﻨﻤﻮ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣــﻦ  24ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨــﻮات اﻟﺨﻤﺲ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وﺑﻨﺴﺒﺔ  9ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص.
وأﺷـ ــﺎرت آﺧ ــﺮ اﻷرﻗـ ــﺎم اﻟ ـﺼ ــﺎدرة ﻋــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻳــﻮروﻣــﻮﻧـﻴـﺘــﺮ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻷﺑﺤﺎث اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻋﻤﺎن
واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات ﺗﺴﺘﻌﺪ ﺑﻘﻮة ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﻤﻮ اﻟﺸﻬﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻷﺟﻮاء اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ واﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
واﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﻄﺮد ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ودﺧﻞ اﻷﻓﺮاد.
وﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻷرﻗﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻗﺒﻴﻞ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﻤﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل
ﻣﻜﺘﻮم ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ،
واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ دﺑﻲ وﻣﻴﺪان
ون .وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻓﻲ ﻓﻨﺪق أﺗﻼﻧﺘﺲ ﻧﺨﻠﺔ دﺑﻲ،

أﺑﺮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺗﺤﻈﻰ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺣﺸﺪ
ﻣﻦ أﻟﻤﻊ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع.
وﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ،ﺗـﻘــﺪر ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﺤﻮاﻟﻲ  14.2ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﻨﻤﻮﻫﺎ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ
 15.4ﻣﻠﻴﺎرا ﺑﺤﻠﻮل .2023
وﺳ ـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣـﺒـﻴـﻌــﺎت اﻟـﻤـﺤــﺎل اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻘـﻄــﺎع ﺑ ـﻌــﺎﺋــﺪات ﺗـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ ﺣــﻮاﻟــﻲ  14.1ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر ﻣﻦ
اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ .وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ،ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت إﻟــﻰ ﻧﻤﻮ
اﻟﺒﻴﻊ )اﻟـﺨــﺎرج ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺘﺠﺮ( ،واﻟــﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺴﻮق
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﻟﺘﺴﻮق ﻋﺒﺮ اﻟﻬﻮاﺗﻒ واﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺴﻮق اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  48ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  2018اﻟﻰ .2023
وﻣﻊ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،أﺻﺒﺢ اﻟﻤﺘﺴﻮﻗﻮن

اﻟﺴﻮق اﺳﺘﻮﻋﺐ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ
ً
وﺑﻜﻴﻦ ﺳﺘﻌﻤﻼن ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
وﺟ ــﻮد ﺑـﻴـﺌــﺔ ﺗ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﺧــﺎﻟـﻴــﺔ ﻣﻦ
اﻟــﺮﺳــﻮم واﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ،
ﻓـ ــﺈن ﻫـ ــﺬه اﻷﻧـ ـﺒ ــﺎء اﻹﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ﻟﻢ
ً
ﺗــﺪم ﻃــﻮﻳــﻼ ﺑﻌﺪ أن أﻋﻠﻨﺖ وزارة
اﻟﻌﺪل اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻻت
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟـﻌـﻤــﻼﻗــﺔ ﻫ ــﻮاوي ﻣﻨﻎ
وان ﺗ ـﺸ ــﻮ ﻓـ ــﻲ ﻓ ــﺎﻧـ ـﻜ ــﻮﻓ ــﺮ ،ﺣـﻴــﺚ
ﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ اﺣ ـﺘ ـﻤ ــﺎل ﺗــﺮﺣ ـﻴ ـﻠ ـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻼﺷﺘﺒﺎه ﻓﻲ
إﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻨﺘﻬﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان.
ً
ّ
وﻳ ـﺸــﻜــﻞ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮر ﺗـﺤــﺪﻳــﺎ
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﺟﻴﻨﺒﻴﻨﻎ
وﻳــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺣ ــﺪة اﻟـﺨـﺼــﻮﻣــﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ .وأﻟﻘﻰ
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺤ ــﺪث ﺑ ـﻈ ــﻼل اﻟ ـﺸ ــﻚ ﺣــﻮل
اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﻢ إﺣﺮازه ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺰع ﻓﺘﻴﻞ
اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وإﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺘ ــﻮﺗ ــﺮات
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺘﺠﺎري
ﺑﻴﻦ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻓــﺈن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﻧ ـﺸ ــﺮﺗ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ــﺎت اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻴﻤﻮزﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺒﻂ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻣ ــﻊ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـﻤـﻬـﺒــﻂ واﻟ ـﻤ ـﻨــﺎوﻟــﺔ اﻷرﺿـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ــﻮﻗ ــﻮد
وﺗﻤﻮﻳﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﻐﺎدرﻳﻦ واﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ،وﺗﺎﺑﻌﺖ أن اﻷﻧﺸﻄﺔ
ّ
اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺗـﻤــﻠــﻚ وﺑـﻴــﻊ وإﻳ ـﺠــﺎر واﺳﺘﺌﺠﺎر
اﻟﻤﻌﺪات واﻵﻟﻴﺎت اﻷرﺿﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﻴﺮان واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟـﻤـﺤــﺎﺳـﺒـﻴــﺔ وﻣ ـﺴ ــﻚ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎﺗ ــﺮ واﻟ ـﻤ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺔ واﻟ ـﺨ ـﺒــﺮة
اﻻﺳـﺘـﺸــﺎرﻳــﺔ ،وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟــﺮﺣــﻼت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻹرﺷ ــﺎد
اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺣﺠﺰ اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻌﻘﺎرات ﺧﺎرﺟﻴﺎ وأﻧﺸﻄﺔ
اﻟ ـﻤــﺮﺷــﺪﻳــﻦ اﻟـﺴـﻴــﺎﺣـﻴـﻴــﻦ ﺧــﺎرﺟ ـﻴــﺎ ،وإدارة اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ
اﻟﺤﺮة أو اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات وﺣﻠﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات
واﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﻐﻮص
اﻟﺘﺠﺎري.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮزارة إن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺷﻤﻠﺖ إﻧﺘﺎج
ﻓﻮاﺻﻞ اﻟﻤﻮﻧﻴﻮم وﻟﻮازﻣﻬﺎ ،وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي واﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ
ﻟ ـﻄ ــﺎوﻻت اﻟـﺴـﻨــﻮﻛــﺮ واﻟـﺒـﻴـﻠـﻴــﺎردو وﻟــﻮازﻣ ـﻬــﺎ ،واﻟـﺒـﻴــﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟﻄﺎوﻻت اﻟﺴﻨﻮﻛﺮ واﻟﺒﻠﻴﺎردو.
أﻣﺎ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻮاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺳﻮق ﻟﻮازم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻧﺸﺎط
اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺮﻛﺰي )اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ(،
وﺳ ــﻮق ﻣــﺮﻛــﺰي ﻣﺼﻐﺮ )اﻟ ـﻔ ــﺮوع( ،ﻓﻀﻼ اﻟــﻰ إدارة
أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﺳــﻮق ﻣﺮﻛﺰي رﺋﻴﺴﻲ )اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ
اﻟﻔﺮﻋﻲ(.
أﻣﺎ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ،ﻓﻘﺎﻟﺖ »اﻟﺘﺠﺎرة« إﻧﻬﺎ ﺗﺸﻤﻞ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻹرﺷﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ،
وﺣﺠﺰ اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻌﻘﺎرات داﺧﻠﻴﺎ وﺣﺎﺿﻨﺔ أﻋﻤﺎل ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﺣﺠﺰ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ داﺧﻠﻴﺎ.

اﻟﺼﻐﻴﺮة« ١٦٧ :ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
»اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
ً

ً
»رﺳﺎﻣﻴﻞ« :ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺣﺪادا ﻋﻠﻰ ﺟﻮرج ﺑﻮش
ﻟ ــﻢ ﺗ ـﻨ ـﺠــﺢ ﻓ ــﻲ ﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ اﻟــﻮﺿــﻊ
ﺑـ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﺟ ـ ـ ـ ــﺎء ت دون ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت.
ﻓـ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠ ـ ــﺎل ،أﻇ ـ ـﻬـ ــﺮت
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻏﻴﺮ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﺸﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ أواﺧ ــﺮ اﻷﺳـﺒــﻮع
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺿ ـ ــﻲ إﺿـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺔ اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎد
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ  155أﻟــﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻘﻂ،
وﻫــﻮ اﻟــﺮﻗــﻢ اﻟ ــﺬي ﺟــﺎء أﻗــﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﻗﻊ
ﻧ ـﺠ ــﺎح اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻓﻲ
إﺿﺎﻓﺔ  200أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
وﻋـﻨــﺪ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﻓ ـ ـﺒـ ــﺎﻹﻣ ـ ـﻜـ ــﺎن ﻣ ــﻼﺣـ ـﻈ ــﺔ أن أﻛ ـﺒ ــﺮ
ﻧﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ ﺟﺎء
ﻣ ــﻦ ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻤـﻬـﻨـﻴــﺔ /
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻗﻄﺎع اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ أﺿ ـ ــﺎف ﻛ ــﻞ ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ  32أﻟــﻒ
وﻇـﻴـﻔــﺔ ﺧ ــﻼل اﻟـﺸـﻬــﺮ اﻟـﻤـﻨـﺼــﺮم.
وﺑ ــﺬﻟ ــﻚ ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻗﺪ أﺿﺎف ﻣﻨﺬ
ﺑــﺪاﻳــﺔ ا ّﻟـﻌــﺎم  561أﻟــﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ وﻓــﺮ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ  328أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
وإﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ،أﻇـ ـﻬ ــﺮت
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ

١١

اﻗﺘﺼﺎد

ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ ﻧ ــﻮﻓ ـﻤ ـﺒ ــﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻤﻘﺪار  6ﺳﻨﺘﺎت ،وﻫﻮ
ً
ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻧﻤﻮا ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ
 3.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.
ً
وﺟـ ـ ــﺎء ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮ ﻣ ـﺘ ــﻮاﻓ ـﻘ ــﺎ ﻣــﻊ
ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ
أرﺑــﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳ ــﺎس ﺳ ـﻨــﻮي ،أﻣ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ أﺳــﺎس
ﺷﻬﺮي ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻖ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ
ً
ﻧـﻤــﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.2ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﻫﻮ
ﻣﺎ ﺟــﺎء أﻗــﻞ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات
اﻟـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻧـﻤــﻮه ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
أﻣـ ـ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴ ــﺪ اﻟ ــﻮﻇ ــﺎﺋ ــﻒ
ﻓـ ـ ــﻲ ﻗـ ـ ـﻄ ـ ــﺎع اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﻊ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺰﺋ ــﺔ
ﻓـ ــﺈن اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻢ ﻧـﺸــﺮﻫــﺎ
أﻇ ـﻬ ــﺮت وﺟـ ــﻮد ﻃ ـﻠــﺐ ﻗ ــﻮي ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،إذ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ
 18200ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ .ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻖ ﻗﻄﺎﻋﺎ اﻟﻨﻘﻞ
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺰﻳـ ــﻦ ،اﻟ ـ ـﻠ ـ ــﺬان ﻳ ــﺮﺗ ـﺒ ـﻄ ــﺎن
ً
ً
ارﺗـ ـﺒ ــﺎﻃ ــﺎ وﺛ ـﻴـ ـﻘ ــﺎ ﺑ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺒ ـﻴــﻊ
ً
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ،ﻧﻤﻮا ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﻠﻎ
 25400وﻇﻴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
ّ
اﻟﺘﻤﻌﻦ ﻓــﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟــﺬي
وﻋﻨﺪ
ﺣ ـﻘ ـﻘ ــﻪ ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﻊ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺠــﺰﺋــﺔ
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﺒﺎﻹﻣﻜﺎن

ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ــﻞ إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ ﻣـ ـﺘ ــﺎﺟ ــﺮ ﺑـﻴــﻊ
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ا ﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺪ ﻳ ـ ــﺪة ) +39أ ﻟ ـ ـ ــﻒ و ﻇ ـﻴ ـﻔ ــﺔ
ﺟﺪﻳﺪة( ،ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻗﺎﺑﻠﻪ اﻧﺨﻔﺎض
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻌــﺪل اﻟـﺘــﻮﻇـﻴــﻒ ﻓ ــﻲ ﻣـﺠــﺎل
ﺑ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻤ ــﻼﺑ ــﺲ واﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺎت
) -25أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ( .إن ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم
ﺗ ـﺜ ـﺒ ــﺖ أﻧـ ـ ــﻪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ــﺮﻏـ ــﻢ ﻣـ ــﻦ أن
اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﻮي ،ﻓﺈن ﻋﺎدات اﻹﻧﻔﺎق
ﺗﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻋﺎدة اﻟﺘﺴﻮق واﻟﺸﺮاء
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺎﺟ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺪﻳــﺔ ﻧـﺤــﻮ
اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺸ ــﺮاء
ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ
اﻟـ ـﻌـ ـﺜ ــﻮر ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺻـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت أﻓ ـﻀ ــﻞ
ﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﻼﺑ ــﺲ
واﻹﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧ ـ ـﻴـ ــﺎت وﻏـ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ﻣــﻦ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاد .وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ ذﻟـ ــﻚ ﻟﻴﺲ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮب أن ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺘﺎﺟﺮ
وﻣـ ـﺤ ــﻼت اﻟ ـﻤ ــﻼﺑ ــﺲ واﻷﺟـ ـﻬ ــﺰة
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،
وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻷﺧـﻴــﺮ ﻳﺜﺒﺖ
ﻫﺬا اﻟﺮأي.
ﻳـﺸـﻴــﺮ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟ ــﻮﻇ ــﺎﺋ ــﻒ ﻏﻴﺮ
اﻟ ـ ــﺰراﻋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﺟ ـ ـ ــﺎء أﺿ ـﻌ ــﻒ
ً
ﻣـﻤــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـﺘــﻮﻗـﻌــﺎ ،إﻟ ــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻧـ ـﺨـ ـﻔ ــﺎض ﻃ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎﻧــﻊ
اﻷﻣـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ وﺗ ـ ـ ـ ـ ــﺮاﺟ ـ ـ ـ ـ ــﻊ ﺛـ ـﻘ ــﺔ

اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ـﻠ ـﻜ ـﻴ ــﻦ إﻟ ـ ـ ــﻰ أن اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺪ ﻳﺘﺒﺎﻃﺄ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻌﺎم ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆدي
إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻊ وول ﺳﺘﺮﻳﺖ أن ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﻃ ــﻲ اﻟ ـﻔ ــﺪراﻟ ــﻲ
ً
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ اﻵن وﺻﺎﻋﺪا ﻋﻠﻰ
وﺗﻴﺮة أﺑﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ
رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.
أﻣ ـ ـ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺔ،
ﻓ ـ ـ ــﺈن اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت ﺗ ـﺸ ـﻴ ــﺮ إﻟ ـ ـ ــﻰ أن
اﻟـﺒـﻄــﺎﻟــﺔ ﻋـﻨــﺪ أدﻧ ــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻳـﻘـﺘــﺮب اﻟـﺘـﻀـﺨــﻢ ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،وﻫــﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺜﻴﺮ
اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻟــ«اﻟـﻔــﺪراﻟــﻲ« اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ ﻣﺴﺄﻟﺔ
رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺒﺪو اﻷﺳﻮاق
ﻣﺘﺸﻮﻗﺔ ﻷي أﺧﺒﺎر أو ﻣﺆﺷﺮات
ﺗـﺸـﻴــﺮ إﻟ ــﻰ اﻟـﺘـﻘــﺪم اﻟـﻤـﺤــﺮز ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ،واﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﻳﺒﺪو
أن أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺄﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ
إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻋــﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

أﻛﺜﺮ دراﻳﺔ ﺑﺤﻴﺜﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮق اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺪﻓﻊ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة )اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺘﺠﺮ( ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  2018إﻟﻰ  2023ﺑﻨﺴﺐ 93.5 :ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 78 ،ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات و 68ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ
ﻋﻤﺎن .وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع ،ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟـ »ﻣﻴﺪان
ﻣﻮﻟﺰ« ﻓﻬﺪ ﻛﺎﻇﻢ» :ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ أورد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﻮرو ﻣﻮﻧﻴﺘﺮ ،ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ اﻟﺴﻮق .ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻨﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى
اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﻮﻳﺔ وﺳﺘﻮاﺻﻞ ﻧﻤﻮﻫﺎ ﺣﺘﻰ .«2023
وأﺿ ــﺎف» :أﺣ ــﺪ أﻫــﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟــﺪاﻋـﻤــﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻟـﻘـﻄــﺎع ﻫﻲ
اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع ودﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺑﻨﺎء
اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﺎذﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
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ٔ
ٓ
ﻧﺴﺘﻘﺒﻞ اراء ﻛﻢ ﺑﺸﺎن ﺻﻔﺤﺎت »اﻟﺠﺮﻳﺪة« اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ a.ajami@aljarida.com

ﻗﺮار »أوﺑﻚ« أﻣﺎم ﺗﺤﺪي اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﻳﺮان
ﺗـ ــﻮﺻ ـ ـﻠـ ــﺖ ﻣـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ــﺪول
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺪرة ﻟـ ـﻠـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ )أوﺑـ ـ ـ ـ ــﻚ(
وﺣـﻠـﻔــﺎؤﻫــﺎ إﻟــﻰ اﺗـﻔــﺎق ﻳﻘﻀﻲ
ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻤﻘﺪار
 1.2ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ،أو
ﺑ ـﻤ ـﻌ ـﻨــﻰ أ ﺻـ ــﺢ زادت اﻻ ﻧ ـﺘ ــﺎج
ﺑ ـﻨ ـﺤ ــﻮ ﺳ ـﺘ ـﻤ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـ ــﻒ ﺑ ــﺮﻣ ـﻴ ــﻞ
ﻳــﻮﻣ ـﻴــﺎ ﻋ ـﻤــﺎ ﻛ ــﺎن ﻋـﻠـﻴــﻪ اﺗ ـﻔــﺎق
اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺑﻤﻘﺪار 1.8
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ،وا ﻟ ــﺬي ﻳﻨﺘﻬﻲ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﺑ ــﻪ ﻣ ــﻊ ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ
اﻟﺠﺎري ،وذﻟﻚ ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺎدﺛﺎت
ﻣـ ــﺎراﺛـ ــﻮﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮت ﻋ ـﻠــﻰ
ﻣــﺪى ﻳــﻮ ﻣــﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ واﻟﺴﺒﺖ
اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ.
و ﻣ ـ ـ ــﻦ ا ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺮر أن ﺗ ـﺨ ـﻔــﺾ
اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج ﺑـﻨـﺤــﻮ 800
ً
أﻟ ـ ـ ــﻒ ﺑـ ــﺮﻣ ـ ـﻴـ ــﻞ ﻳ ـ ــﻮﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ،ﺑـ ـ ــﺪء ا
ﻣ ــﻦ ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ،ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ
ﺳﻴﺴﻬﻢ اﻟﺤﻠﻔﺎء ﺑﺘﺨﻔﻴﻀﺎت
ﻗﺪرﻫﺎ  400أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
وﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺨﻔﺾ ،اﻟﺬي
ﻳـ ــﻮازي أﻛ ـﺜــﺮ ﺑـﻘـﻠـﻴــﻞ ﻣ ــﻦ  1ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،إﻟﻰ
اﺣ ـﺘ ــﻮاء ﺗــﺮاﺟــﻊ أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﺨــﺎم
اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ  30ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺧ ـ ــﻼل ﺷـ ـﻬ ــﺮﻳ ــﻦ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺗ ـ ّ
ـﺆﻣ ــﻦ
"أوﺑـ ــﻚ" وﺣـﻠـﻔــﺎؤﻫــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﺎرج
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣــﻦ ا ﻟـﺨــﺎم وﺗﺮﺑﻄﻬﻢ
ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﻴﻦ.

ﺗﻌﺎون اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ أدى
إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر
وﺗﻮازﻧﻬﺎ

ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
وإذا ﻛـ ـ ــﺎ ﻧـ ـ ــﺖ ﻫ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎك آراء
ﺗﺘﺴﺎء ل ﻋﻦ ﻣﺪى اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺳﺪ
اي ﻓـﺠــﻮة ﻟـﻨـﻘــﺺ اﻟـﻤـﻌــﺮوض،
اذا ﻣــﺎ ﺗﺤﺮﻛﺖ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ا ﻟ ـﻌ ــﺎ ﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ وزاد ا ﻟ ـﻄ ـﻠ ــﺐ ﻋـﻠــﻰ

اﻟـﺨــﺎم ،ﻓﻘﺪ ﻛــﺎن رد اﻟﻤﻬﻨﺪس
ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟـ ـﻔ ــﺎﻟ ــﺢ وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وا ﻟـﺜــﺮوة اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﺮأﺳ ــﺖ اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع أوﺑ ــﻚ
اﻷﺧ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎ ،ﻓ ــﻲ
ﺗ ـ ـﺼـ ــﺮﻳ ـ ـﺤـ ــﺎت ﺻ ـ ـﺤـ ــﺎﻓ ـ ـﻴـ ــﺔ ،أن
"أوﺑـ ــﻚ" ﻣـﺴـﺘـﻌــﺪة ﻟـﻠــﺪﻋــﻮة إﻟــﻰ
اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع ﻏ ـﻴــﺮ ﻋـ ــﺎدي ﻟ ـﺴــﺪ أي
ﻓ ـﺠــﻮة ﻣـ ـﻌ ــﺮوض ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟــﻰ
أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻦ ﺗﻮاﺻﻞ ﺧﻔﺾ
إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ إذا ﺣﺪث اﻧﻘﻄﺎع
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮوض.
وﻳ ـ ـ ـ ــﺮى ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﻦ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺸ ــﺄن اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄ ــﻲ أن "أوﺑـ ـ ــﻚ"
ﺳﺘﻜﻮن ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻌﻤﺪ
اﻟ ــﻰ ﺧـﻔــﺾ اﻹﻧ ـﺘــﺎج أﻛـﺜــﺮ ﻣﻤﺎ
ﻳ ـﻨ ـﺒ ـﻐ ــﻲ ،ﻟ ـﻜ ـﻴــﻼ ﻳ ـﻨ ـﻤــﻮ إﻧ ـﺘ ــﺎج
اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ اﻟـ ـﺼـ ـﺨ ــﺮي اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ.
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ،ﺧﻼل
اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎع ،ﻗ ــﺪ أﺧ ـ ــﺬت ﻣـﻨـﺤــﻰ
ﻣ ـﻜ ـﺜ ـﻔــﺎ وﺷ ـ ــﺪا وﺟ ــﺬﺑ ــﺎ ،إﻻ أن
ﻧﺠﺎح اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ
ﻗــﻮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻻ ﻧـﺴـﺠــﺎم ﺑﻴﻦ
اﻟـ ـﻘ ــﺮار اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدي واﻟ ــﺮوﺳ ــﻲ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،ﻣﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣــﺪة اﻟـﺼـﻌــﻮﺑــﺎت ﻓﻲ
اﺗﺨﺎذ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار.
وأﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺖ ﻛ ـ ـ ــﻞ اﻻﻃـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاف
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع ﻋﻠﻰ
ﺳﻌﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ "أوﺑﻚ" وﺣﻠﻔﺎؤﻫﺎ
ﻋ ـﻠ ــﻰ أن ﺗـ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
وﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻟـﻔــﺖ اﻟـﻔــﺎﻟــﺢ إﻟــﻰ
أن اﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ ﺗـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎور ﻣــﻊ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ـﻴــﻦ اﻵﺧ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻦ ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ
ﻟﻌﻼج وﻓﺮة اﻹﻣﺪادات ،أوﺿﺢ
أن اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ

اﻟﺨﺎم ﻛﺎن  10.7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻓ ــﻲ أﻛ ـﺘــﻮﺑــﺮ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ وارﺗ ـﻔــﻊ
ً
اﻟ ــﻰ  11.1ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮﻧــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﺸـﻬــﺮ
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،وﺳـﻴـﻌــﻮد إﻟــﻰ 10.7
ﻣــﻼﻳ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻰ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ اﻟـ ـﺠ ــﺎري،
ﻟﻜﻨﻪ ﺳﻴﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ إﻟﻰ
ً
 10.2ﻣــﻼ ﻳـﻴــﻦ ﻳــﻮ ﻣـﻴــﺎ ؛ ﻣﻀﻴﻔﺎ
إﻟــﻰ اﻧــﻪ ﺳﺘﺘﻢ ﻣــﺮاﻋــﺎة ﺿﻌﻒ
اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻮق ﺑﺼﻔﺔ
ﻣﺴﺘﻤﺮة.

اﻣﺘﺼﺎص اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت
وﻳ ـ ـ ـ ــﺮى ﺑ ـ ـﻌـ ــﺾ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻠ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻨﻔﻄﻴﻴﻦ أن ﺗﻌﺎون اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ
ﻓ ــﻲ "أوﺑـ ـ ـ ــﻚ" وﺧ ــﺎرﺟـ ـﻬ ــﺎ ﻧـﺠــﺢ
ا ﻟــﻰ ﺣــﺪ ﻛﺒﻴﺮ ،ﺧــﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ
اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ،ﻓــﻲ إﺣــﺪاث ﺗــﻮازن
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق واﻣﺘﺼﺎص ﻓﺎﺋﺾ
اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺰوﻧ ــﺎت؛ ﻣــﻮﺿ ـﺤ ـﻴــﻦ أن
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎدة
ﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن داﺋـ ـﻤ ــﺎ ﺧ ــﺎرﺟ ــﺔ ﻋــﻦ
إرادة اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮة
ﻋـﻠــﻰ ﻧـﺤــﻮ واﺳ ــﻊ ﻓــﻲ اﻟ ـﺴــﻮق،
ﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﻀﺮورة ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق ﻣـ ــﻦ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﺘ ــﺄﺛ ـﻴ ــﺮات
اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ،اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗـ ـ ـ ــﺆدي إﻟ ــﻰ
ﺗ ـﻘ ـﻠ ـﺒــﺎت اﻷﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻧـﺤــﻮ
واﺳﻊ.
وﻟﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻵراء ﺗﺘﺴﺎء ل
ﻋـ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـ ــﺪى ﺗـ ـ ـﻀ ـ ــﺮر اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺔ
ﻣ ــﻦ ﻗـ ــﺮار ﻗ ـﻄــﺮ اﻻﻧ ـﺴ ـﺤــﺎب ﻣﻦ
ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،ﺑﻌﺪ  57ﻋﺎﻣﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،إذ
أﻋﻠﻨﺖ ﻗﻄﺮ أﺣﺪ أﺻﻐﺮ ﻣﻨﺘﺠﻲ
اﻟـﻨـﻔــﻂ ،اﻻﻧـﺴـﺤــﺎب ﻣــﻦ "أوﺑ ــﻚ"
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2019وﻳﺮى
ً
اﻟﺒﻌﺾ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋﻦ

رﻏﺒﺔ ﻗﻄﺮﻳﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺰ ﺟﻬﻮدﻫﺎ
ﻋـﻠــﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ و ﺗـﻄــﻮ ﻳــﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ا ﻟـﻐــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،وﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﻂ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗـ ـ ــﻢ إﻋ ــﻼﻧـ ـﻬ ــﺎ
ً
ﻣ ــﺆﺧ ــﺮا ﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة إﻧ ـﺘــﺎج اﻟــﺪوﻟــﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻐ ــﺎز اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌــﻲ اﻟـﻤـﺴــﺎل،
وﻣـ ـ ــﻦ ﺛ ـ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻔ ـﻜ ـﻴ ــﺮ رﺑ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻓــﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﻲ
اﻟـ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ــﺎز ،ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻏ ـ ـ ـ ــﺮار ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ
أوﺑ ـ ـ ـ ــﻚ ،اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﻨ ــﻰ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺪول
ا ﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺔ وا ﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ.
واﻋﺘﺒﺮ ﻣﺤﻠﻠﻮن ان ﻗــﺮار ﻗﻄﺮ
اﻻﻧـﺴـﺤــﺎب ﻟــﻦ ﻳﻜﻮن ﻟــﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ
واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.
وﻟـ ـﻜ ــﻦ ﻳ ـﺒ ـﻘــﻰ ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﻣ ـﺤــﻮر
ﻳ ـﻌــﺪ ﻏــﺎﻳــﺔ ﻓ ــﻲ اﻻﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ،وﻫــﻮ
ﻗـ ـ ـ ـ ــﺮار اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻘ ـ ــﻮﺑ ـ ــﺎت اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄ ـﻴ ــﺔ

اﻻ ﻣـﻴــﺮ ﻛـﻴــﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧ ــﺎص ﻋﻠﻰ
اﻳــﺮان ،واﻟــﺬي ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ ﻟﻤﺪة
 180ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ،ﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ـﻠ ــﻰ رﻏ ـﺒــﺔ
اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪول اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ـﻠ ـﻜ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻔــﻂ
اﻻﻳﺮاﻧﻲ ،ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻮﻓﻴﻖ
أوﺿــﺎﻋ ـﻬــﺎ ،وﻳ ــﺮى اﻟـﺒـﻌــﺾ ان
اﻻ ﺳــﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ان ﺗﺘﺄﺛﺮ
اﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﻌﺮوض،
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار "أوﺑﻚ" اﻻﺧﻴﺮ
ﺑـﺨـﻔــﺾ اﻻﻧ ـﺘ ــﺎدج  1.2ﻣﻠﻴﻮن
ﺑــﺮﻣ ـﻴــﻞ ﻳــﻮﻣ ـﻴــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻔــﺎظ ﻋـﻠــﻰ
ﺗــﻮازن اﻻﺳ ــﻮاق وﻋــﺪم ﺗﻌﺮض
اﻻﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺎر اﻟـ ـ ــﻰ اﻻﻧ ـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﺎر ﻣ ــﺮة
اﺧ ــﺮى ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣــﺪث ﻗﺒﻞ ارﺑــﻊ
ﺳﻨﻮات .وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻫﻞ
ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ "أو ﺑ ــﻚ" ﻓــﻲ اﻟﺨﻔﺾ

ﻋـﻨــﺪ ﻏ ـﻴــﺎب اﻟـﺤـﺼــﺔ اﻻﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ
ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄــﻲ ،أم أﻧـﻬــﺎ
ﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻌ ــﻮﻳ ــﺾ ﺗـﻠــﻚ
اﻟ ـﺤ ـﺼ ــﺔ ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻻ ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ
ﻣﻌﻪ اﻟﻨﻔﻂ ا ﻟـﺼـﺨــﺮي ا ﻟـﻌــﻮدة
اﻟﻰ اﻻﻧﺘﺎج.

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷداء
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻤﺎ
اﺳـﻔــﺮت ﻋﻨﻪ اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎت اوﺑــﻚ
اﻻﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ،وﻣﺎ اﺳﻔﺮت
ﻋ ـﻨ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﻗـ ـ ـ ــﺮارات ،ﻓـ ــﺈن ﺑـﻌــﺾ
اﻟـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮاء ﻳـ ـ ــﺮون أن اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ
و ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪون أي ﻗ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻮة ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ
ﻇـﻠــﺖ ﻟـﺴـﻨــﻮات ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺗ ـﻘ ـﻠ ـﻴ ــﺪ ﻳ ــﺔ ﺑـ ـ ـ ــﺪون اي ﺗ ـﻄ ــﻮ ﻳ ــﺮ

ﻻداﺋﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪول
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ـﻠ ـﻜــﺔ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ــﺔ ﺗـﻌـﻤــﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ وﻛﺎﻟﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻟﺘﻘﻮم ﺑﻤﻬﻤﺔ
ﻟﻬﺎ ﻧـﻄــﺎق ﻣـﺤــﺪد؛ وﻫــﻲ إدارة
اﻟ ـﻄ ـﻠ ــﺐ ،ﺑـ ــﺄن ﺻ ـﻨ ـﻌــﺖ ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮا
ﻫـﻴـﻜـﻠـﻴــﺎ ،ﻓ ــﻲ أﻧ ـﻤ ــﺎط وﻃــﺮاﺋــﻖ
اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﻼك ،ﻣ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل رﻓ ــﻊ
اﻟـﻜـﻔــﺎء ة ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ واﺳـﺘـﺤــﺪاث
ﺑـ ـ ــﺪاﺋـ ـ ــﻞ ﻟـ ـﻠـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣ ـﻴ ــﺔ
ﺛــﺎﻧـﻴــﺔ ،وﺑــﺬﻟــﻚ أﺣــﺪﺛــﺖ ﻣﺰﻳﺠﺎ
ﻣــﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ
ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺣﻔﻮرﻳﺔ
وﻏﻴﺮ اﻷﺣﻔﻮرﻳﺔ.

اﺟﺘﻤﺎع ﻓﻴﻴﻨﺎ ...ﺟﺪل ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ »ﺑﺮﻧﺖ« ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﻌﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ
اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻜﻦ آﻓﺎق  ٢٠١٩ﺿﻌﻴﻔﺔ
●
ﻇﺎﻓﺮ ﻗﻄﻤﺔ

أﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷﺧﻴﺮ ،اﻟﺬي ﻋﻘﺪﺗﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ
أوﺑﻚ ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ،اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪل واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺣﻮل
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﺳﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ،وﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ
ﻣﻦ دون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ ﻟﺨﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج أﺳﻔﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﻋﻦ ﺧﻔﺾ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،وﻋﻦ
ﺑﺎرﻗﺔ اﻧﺸﻘﺎق ﺗﺠﻠﺖ ﻓﻲ إﻋﻼن إﻳــﺮان أﻧﻬﺎ ﻟﻦ
ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أي ﺧﻔﺾ ﻓﻲ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﺎداﻣﺖ
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺤﻠﻠﻴﻦ ﻧﻔﻄﻴﻴﻦ ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة
اﻟ ـﻀ ـﺒــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﺳـﺘـﻌـﻤــﻖ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟـ ـﺨ ــﻼف ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ اﻷﻋﻀﺎء واﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﺿﻮء ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ً
اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،وﺗﻌﺰز
ﺑـ ـﺠ ــﻼء ﻓـ ــﻲ زﻳ ـ ـ ــﺎدة إﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ اﻟ ـﺼ ـﺨــﺮي
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ واﻟﻤﺨﺎوف اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ
ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وذ ﻛ ــﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ "ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ"
أن ﺳـﻌــﺮ ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻫـﺒــﻂ اﻟ ــﻰ أﻗ ــﻞ ﻣــﻦ 60
ً
دوﻻرا اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻣﻊ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ
وروﺳـﻴــﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز آﺧــﺮ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
أﻣ ــﺎم اﺗ ـﻔــﺎق ﻟﺨﻔﺾ إﻧ ـﺘــﺎج اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻳـﻬــﺪف إﻟــﻰ
ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ وﺿ ــﻊ اﻟ ـﺴ ــﻮق ﻓ ــﻲ ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،اﻟﺬي ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ إﺑﻘﺎء ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻋﺎﻟﻴﺔ.
ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺗﻜﺮار وزﻳﺮ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻌﻮدي ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﻟﺢ أﻧﻪ "ﻏﻴﺮ واﺛﻖ"
ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺣﻮل ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻘﺪ
أﻋﻠﻦ آﺧﺮون أﻧﻬﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن اﺗﻔﺎق ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ
ﺳﺤﺐ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ اﻟﺴﻮق
ﻓــﻲ أﻋ ـﻘــﺎب اﻟـﻬـﺒــﻮط ﺑﻨﺴﺒﺔ  30ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻌﺮ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ.
ﻛﻤﺎ أن ﺧــﺎم ﺑﺮﻧﺖ ﻫﺒﻂ ﺑﻨﺤﻮ  3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ أﻗﻞ
ﻣﻦ  60دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟـﺨـﻔــﺾ ﻋـﻨــﺪ أدﻧ ــﻰ ﻗﻠﻴﻼ ﻣـﻤــﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟـﻤـﺤـﻠـﻠـﻴــﻦ أﻧ ــﻪ ﺿـ ــﺮوري ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗـ ــﻮازن ﻓﻲ
ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ.
ﻓ ـ ــﻲ ﻏ ـ ـﻀـ ــﻮن ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ،أﻛـ ـ ــﺪ ﺧـ ـ ـﺒ ـ ــﺮاء ﻃـ ــﺎﻗـ ــﺔ أن
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﻞ اﻟﺪول ﻓﻲ ﺧﻔﺾ
اﻹﻧـﺘــﺎج ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ إﻳــﺮان وﻓﻨﺰوﻳﻼ
وﻟ ـﻴ ـﺒ ـﻴ ــﺎ اﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﻮل ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻨ ــﺎء ﺑـﺴـﺒــﺐ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺑﻼدﻫﺎ ،واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻛــﺎﻧــﺖ روﺳ ـﻴ ــﺎ ،وﻫ ــﻲ اﻟـﻤـﺼــﺪر اﻷﻛ ـﺒــﺮ ﻣﻦ
ﺧــﺎرج ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑ ــﻚ ،أﻗــﻞ ﺣﻤﺎﺳﺔ إزاء ﺧﻔﺾ
ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺎج ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ،ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ
ﺳـﺘـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟ ــﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓــﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓــﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ
ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ .2016
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮوﺳﻲ أﻟﻜﺴﻨﺪر
ﻧـ ــﻮﻓـ ــﺎك إﻧ ـ ــﻪ ﻳ ـﻌ ـﺘ ــﺰم اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎع ﻣـ ــﻊ ﻧ ـﻈ ـﻴــﺮﻳــﻪ
اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدي واﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ،ﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ اﻟــﻮﺿــﻊ ﻓﻲ
أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ ،ﻓﻲ ﺿﻮء زﻳﺎدة اﻟﺮﻳﺎض اﻹﻧﺘﺎج
إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
اﺳـﺘـﺠــﺎﺑــﺔ ﻟ ــﺪﻋ ــﻮة اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ﺗــﺮاﻣــﺐ
ﻟﺪول ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ،ﺑﻬﺪف رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻧﺘﺎج
وﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.
وﻓــﻲ ﺧﻄﻮة ﻻﻓﺘﺔ ،واﻓﻘﺖ اﻟــﺪول اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ،ﻣﻤﺎ أﻓﻀﻰ اﻟﻰ رﻓﻊ ﺳﻌﺮه وﺗﻌﻮﻳﺾ
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ
اﺗﻔﺎق ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ.
وﻗﺮرت ﻫﺬه اﻟﺪول – ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ روﺳﻴﺎ – اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺼﻒ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺧﻔﺾ
اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج  1.2ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻴ ــﻮم ،وﻗ ــﺎل
ﻣﺤﻠﻠﻮن إن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ أن ﻳﻔﻀﻲ اﻟﻰ اﺳﺘﻘﺮار
ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ وﻟﻴﺲ إﻟﻰ زﻳﺎدﺗﻪ.
وﺳ ـﻴ ـﺒــﺪأ اﻟ ـﺨ ـﻔــﺾ اﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎرا ﻣ ــﻦ أول اﻟ ـﻌــﺎم
اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،وﻳﻌﺘﻘﺪ ﺧ ـﺒــﺮاء اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ أن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﺳـﺘــﺰﻳــﺪ اﻹﻧ ـﺘ ــﺎج ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗـﺼــﻞ إﻟــﻰ
اﻟـﻌـﺸــﺮ ﻓ ــﻲ ﺳـﻨــﺔ  ،2019ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ اﻟ ـﺘــﻮﺳــﻊ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي.

اﻟﻐﻀﺒﺎن ﻳﺘﻮﻗﻊ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺎم ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ
ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺨﺎم ﺑﺮﻧﺖ ،أﻣﺲ،
ﺑ ـﻌــﺪ أن اﺗ ـﻔ ـﻘــﺖ ﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ اﻟـ ـ ــﺪول اﻟ ـﻤ ـﺼــﺪرة
ﻟـ ـﻠـ ـﺒـ ـﺘ ــﺮول "أوﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ" وﺑ ـ ـﻌـ ــﺾ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ـﻴــﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ
اﻹﻣﺪادات ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻷﺳﻌﺎر
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم ﺗﻈﻞ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮد اﻵﺟ ـﻠ ــﺔ ﻟ ـﺨ ــﺎم اﻟـﻘـﻴــﺎس
ً
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺮﻧﺖ  62.03دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑﺎرﺗﻔﺎع
ً
 36ﺳﻨﺘﺎ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  0.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ اﻹﻏﻼق اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وزادت اﻷﺳـ ـﻌ ــﺎر ﺑ ـﻌــﺪ أن ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ "أوﺑـ ــﻚ"
و ﺑـﻌــﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ
روﺳـﻴــﺎ ،وﻫــﻲ ﻣﻨﺘﺞ ذو ﺛﻘﻞ ،ﻳــﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ
إﻧﻬﻢ ﺳﻴﺨﻔﻀﻮن إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﺑﻤﻘﺪار
ً
 1.2ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،إذ ﻳﻘﻠﺺ أﻋﻀﺎء
ً
"أوﺑﻚ" اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻤﻘﺪار  800أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺨﻔﺾ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻮن إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﺑﻮاﻗﻊ
ً
 400أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
وﻗﺎل ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ،إن إﻏﻼق ﺣﻘﻞ اﻟﺸﺮارة

اﻟـﻨـﻔـﻄــﻲ ﻓــﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ أﻳـﻀــﺎ واﻟ ـﺒــﺎﻟــﻎ إﻧﺘﺎﺟﻪ
ً
 315أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ دﻓﻊ ﺑﺮﻧﺖ
ﻟﻼرﺗﻔﺎع.
ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺨﺎم ﻏــﺮب ﺗﻜﺴﺎس
اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺘﺎت
ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ اﻟـﺘـﺴــﻮﻳــﺔ اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟــﻰ
ً
 52.51دوﻻرا ﻟـﻠـﺒــﺮﻣـﻴــﻞ ،ﻣ ـﺘــﺄﺛــﺮة ﺑــﺎرﺗـﻔــﺎع
اﻹﻧﺘﺎج اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻻ ﻳﺸﺎرك ﻗﻄﺎع
اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻤﺰدﻫﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ.
وﻗﺎل ﺑﻨﻚ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ،
إن اﻟﺨﻔﺾ "ﻛ ــﺎف ﻋﻠﻰ اﻷرﺟ ــﺢ ﻟﻤﻮازﻧﺔ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﺼ ــﻒ اﻷول ﻣـ ــﻦ 2019
واﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت".
وأﺿــﺎف أﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ "أن ﻳﺒﻠﻎ ﺑﺮﻧﺖ 67.5
ً
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑـﺤـﻠــﻮل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣﻦ
ً
ً
 2019اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣﻦ  77.5دوﻻرا ﻗﺒﻠﻪ".
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺛﺎﻣﺮ اﻟﻐﻀﺒﺎن
أﻣ ــﺲ ،إﻧــﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗــﻮﻗــﻒ اﻧـﺨـﻔــﺎض أﺳﻌﺎر
ً
اﻟﻨﻔﻂ وارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ
ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺨﻔﺾ أوﺑﻚ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻌﺎر

ً
اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  45و 50دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﺔ أوﺑﻚ.
وﻓــﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺧــﻼل ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟـﻠــﻮزارة ﻓﻲ
ﺑﻐﺪاد ،ﻗﺎل اﻟﻐﻀﺒﺎن إن اﻧﺨﻔﺎض ﺻﺎدرات
اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﻷﺳﺒﺎب
ﻓﻨﻴﺔ ،إذ إن ﺣـﻘــﻮل اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻘﺪرة ﻋﺎﻟﻴﺔ ،إﻧﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻷﺣﻮال اﻟﺠﻮﻳﺔ.
وﻗﺎل "ﻫﺪﻓﻨﺎ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻃﺎﻗﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ
ً
 6.5ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﻜﻦ ﻋﺒﺮ ﻣﺮاﺣﻞ".
وﻓ ـ ــﻲ ﺣ ــﺪﻳ ـﺜ ــﻪ ﻋ ــﻦ اﺗـ ـﻔ ــﺎق ﻧ ـﻔ ــﻂ ﻛ ــﺮﻛ ــﻮك
اﻟﻤﺒﺮم ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ
ﻛــﺮدﺳ ـﺘــﺎن ﺷـﺒــﻪ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘــﻞ ،ﻗ ــﺎل اﻟﻐﻀﺒﺎن
إن ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ )ﺳﻮﻣﻮ(
ً
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻠﻘﺖ أﺳﻌﺎرا ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ أن اﻟﻜﻤﻴﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ.
واﺳ ـ ـﺘـ ــﺄﻧـ ــﻒ اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺮاق اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ
ﺻ ــﺎدرات ﻧﻔﻂ ﻛــﺮﻛــﻮك ،اﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ ﺧ ـ ــﻼف ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰﻳــﺔ
وﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﻮﺻﻠﺖ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد إﻟﻰ اﺗﻔﺎق أوﻟﻲ
ﻣﻊ أرﺑﻴﻞ.

ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ...ﻟﻤﺎذا ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن آﺧﺮ ﺷﻲء ﻳﺘﻤﻨﺎه ﺗﺮاﻣﺐ؟
ﻋــﻼﻗــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ آﺧـ ـ ـ ــﺬة ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ــﺮ،
ﻓ ـﻔ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ
ﺗ ـﺴ ـﺘ ــﻮرد اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
ﻣﻌﻈﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ،
ﻛـ ــﺎن اﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ
ﻳﺸﻜﻞ دﻋﻤﺎ ﻟﻸﺳﺮ واﻟﺸﺮﻛﺎت،
وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ،ﻗﺎد ذﻟﻚ اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻟﻠﺒﻼد إﻟﻰ
اﻟـﺘــﺰاﻳــﺪ ،ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟ ــ"وول
ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟﻮرﻧﺎل".
ﻟ ـﻜــﻦ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺔ أﺻ ـﺒ ـﺤــﺖ اﻵن
ً
ﺗﻌﻘﻴﺪا ،ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي
أﻛﺜﺮ
ﺗـ ـﻌ ــﺎﻇـ ـﻤ ــﺖ ﻣـ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺣﺘﻰ
أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺒﺮ ﺑﻠﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﻨﻔﻂ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺎم ،أﺻـﺒــﺢ
ﺟ ـ ــﺰء ﻣ ـﺘ ــﺰاﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر
اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻠ ــﻲ وﻧ ـ ــﺎﺗ ـ ــﺞ اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻨ ـﻴــﻊ
ً
وﺳﻮق اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ.
ووﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻖ ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻌـ ــﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻓﺈن اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﻗ ــﺪ ﻳ ـﻀــﺮ ﺑــﺎﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر
واﻟـ ـﺘ ــﻮﻇـ ـﻴ ــﻒ وﻣـ ــﻮاﻃـ ــﻦ أﺧـ ــﺮى
ﻣﻬﻤﺔ ﻟــﻼﻗـﺘـﺼــﺎد ،وﻓــﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ،أدى اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
ﻋـ ـﻘ ــﻮد ﻧ ـﺤ ــﻮ ﻛ ـ ـﻔـ ــﺎءة أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻓــﻲ
اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ ،إﻟـ ــﻰ ﺟﻌﻞ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت واﻟـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـﻴــﻦ أﻗــﻞ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ

ً
ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻨﺪﻣﺎ
أﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون
ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر.

اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ ﻓﻲ داﻻس،
إن اﻟـﺴـﻴــﺎرات اﻟـﻤــﻮﻓــﺮة ﻟﻠﻮﻗﻮد
واﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮل اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘــﺪ ﻣ ـﻨ ــﺬ ﻓ ـﺘــﺮة
ﻃــﻮﻳـﻠــﺔ ﺑـﻌـﻴـ ًـﺪا ﻋــﻦ اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺎت
اﻟ ـﺜ ـﻘ ـﻴ ـﻠــﺔ ،ﻳـﻌـﻨــﻲ أن اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ  0.4ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
أﻟــﻒ دوﻻر ﻣﻦ
ً
اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ ،اﻧ ـﺨ ـﻔــﺎﺿــﺎ ﻣــﻦ 1.1
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم .1972

ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ
 ﻣﺎزال ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر
اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ﻳ ـﺸ ـﻜــﻞ دﻋـ ـﻤ ــﺎ ﺧــﺎﻟـﺼــﺎ
ﻻﻗـﺘـﺼــﺎد اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة،
ﺑﻴﺪ أن اﻟـﻄـﻔــﺮة اﻟـﺘــﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ
ﻫـ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﺎﻋـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد
أدﺣ ـﻀ ــﺖ ﻫ ــﺬا اﻻﻋ ـﺘ ـﻘ ــﺎد اﻟ ــﺬي
ﺗ ـﺒ ـﻨ ــﺎه اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴ ــﺮون ﺑ ـﻤ ــﻦ ﻓـﻴـﻬــﻢ
اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛـ ــﻲ دوﻧـ ــﺎﻟـ ــﺪ
ﺗـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺐ ،اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻃـ ــﺎﻟـ ــﺐ ﻣـ ـ ـ ـ ً
ـﺮارا
ً
وﺗﻜﺮارا اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر.
 إذا اﺳﺘﻤﺮ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎراﻟﻨﻔﻂ )ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﻘﺪت ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺚ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ( ﻓﻘﺪ
ﻳﺮﺑﻚ ذﻟﻚ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ وﻳﻬﺪد
ﺧـﻄـﻄـﻬــﺎ ﻟــﻺﻧ ـﻔــﺎق اﻟــﺮأﺳـﻤــﺎﻟــﻲ
ﻟـﻠـﻌــﺎم اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،ورﺑ ـﻤ ــﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ
ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ.
 ﻳـﻌـﻠــﻖ إﻳـ ــﺎن ﺷـﻴـﺒــﺮدﺳــﻮن،ﻛ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻻﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدﻳـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﻟـ ــﺪى
"ﺑﺎﻧﺜﻴﻮن ﻣﺎﻛﺮوإﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﻜﺲ"،
ﻋﻠﻰ ﺗﻐﺮﻳﺪات ﺗﺮاﻣﺐ اﻷﺧﻴﺮة
اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ،
ً
ﻗﺎﺋﻼ :ﻣــﺎزال ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ُﻣﻬﺪدة

اﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﻫﺬا ﻫﻮ آﺧﺮ ﺷﻲء ﻳﺠﺐ
أن ﻳﺘﻤﻨﺎه.
ّ
 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،رﻛــﺰت ﺻﻨﺎﻋﺔاﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺧـﻠـﻴــﺞ
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﺨﻤﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻵﺑﺎر

ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،وﺿﺦ ﻛﻤﻴﺎت
ﻫ ــﺎﺋ ـﻠ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ﻣـ ــﺪة ﻋ ـﻘ ــﺪ أو
أﻛﺜﺮ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ً
ﻧﺴﺒﻴﺎ ،وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻫﻴﻤﻨﺖ
ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺎت ﻛـ ـﺒ ــﺮى ﻣ ـﺜ ــﻞ "إﻛ ـ ـﺴـ ــﻮن"
و"ﺷﻞ" ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل.

 ﻧـ ـﺘـ ـﻴـ ـﺠ ــﺔ ﻟـ ـ ــﺬﻟـ ـ ــﻚ ،ﻟـ ـ ــﻢ ﻳ ـﻜــﻦاﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ ﻳـﺘــﺄﺛــﺮ
)إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ( ﺑﺘﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻌﺎر
ّ
اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺷﻜﻞ
ً
اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ دﻋﻤﺎ
ﻓـ ً
ـﻮرﻳــﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ،إذ ﺗﻮﻓﺮ

ﻟ ــﺪﻳ ـﻬ ــﻢ اﻟـ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻴــﻮﻟــﺔ
اﻟﺘﻲ ادﺧﺮوﻫﺎ أو أﻧﻔﻘﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻠﻊ واﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻷﺧ ــﺮى ،ﺛﻢ
ﺗﻐﻴﺮت اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ.
 ﻳـ ـﻘ ــﻮل ﻣـ ــﺎرﺗـ ــﻦ ﺳـ ـﺘ ــﻮرﻣ ــﺮ،ﻛﺒﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻲ اﻷﺑﺤﺎث ﻟﺪى

 ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻨ ـﻘ ـﻴــﺾ ﻣ ــﻦ ذروةاﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط ﻓ ــﻲ ﺧـﻠـﻴــﺞ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻳﺘﻢ اﻵن اﺳﺘﺨﺮاج
ﻣ ـﻌ ـﻈ ــﻢ اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻣــﻦ
اﻟ ـﻤ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻟ ـﺼ ـﺨــﺮﻳــﺔ ،وﺑ ـﻤــﺎ أن
اﻵﺑـ ـ ــﺎر ﺗـﺴـﺘـﻨـﻔــﺪ ﺳ ــﺮﻳ ـ ًـﻌ ــﺎ ،ﻓــﺈن
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻳـﺘـﻄـﻠــﺐ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت ﺣﻔﺮ
ﺷﺒﻪ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﻤﻊ
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻷﺻ ـ ـﻐـ ــﺮ ،اﻟـﺘــﻲ
ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﻤــﺪ ﻛ ـﺜ ـﻴ ـ ًـﺮا ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ــﺪﻳ ــﻮن،
ﻣ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎرﻧـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
 ﻫـ ـ ـ ـ ـ ــﺬا ﻳـ ـ ـﺠـ ـ ـﻌ ـ ــﻞ اﻹﻧـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺎجواﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر أﻛ ـﺜ ــﺮ ﺣـﺴــﺎﺳـﻴــﺔ
ﻟ ـﺨ ـﻔــﺾ اﻷﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر ،واﻟ ـ ـ ــﺬي ﻗــﺪ
ﻳـ ـ ـ ـ ــﺆدي إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺣـ ـ ـ ـ ــﺎﻻت إﻓـ ـ ــﻼس
ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ أو اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت

اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻐﻂ ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ
ﺧ ـﻄ ــﻂ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر ﻟ ـ ــﺪى ﻫ ــﺬه
اﻟﺸﺮﻛﺎت.
 ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟـﺼـﺨــﺮيﻣ ـﺜــﻞ "إي أو ﺟ ــﻲ رﻳ ـﺴــﻮرﺳــﺰ"
و"واﻳـﺘـﻨــﻎ ﺑـﺘــﺮوﻟـﻴــﻮم" ،وﺻﻔﺖ
اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ً
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﺑﺄﻧﻪ
ﻗــﺮب 50
ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻌﻄﺎف ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻔﺮ.
 ﻗــﺎل ﻛﺮﻳﺲ راﻳ ــﺖ ،اﻟﺮﺋﻴﺲاﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ "ﻟﻴﺒﺮﺗﻲ أوﻳﻞ
ﻓ ـﻴ ـﻠ ــﺪ ﺳ ـﻴ ــﺮﻓ ـﻴ ـﺴ ــﺰ" ﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت
اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﺴ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻬ ـﻴ ــﺪروﻟ ـﻴ ـﻜ ــﻲ :إذا
اﻧ ـ ـﺨ ـ ـﻔـ ــﺾ ﺳ ـ ـﻌـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻂ إﻟـ ــﻰ
ً
دوﻻر ا وا ﺳ ـﺘ ـﻘــﺮ ﻋ ـﻨــﺪ ًﻫــﺬا
40
ا ﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى ،ﻓﺴﻨﺮى اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ
ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ
اﻹﻣﺪادات.
 ﺑﻌﺪ أﺷـﻬــﺮ ﻣــﻦ ﺑــﺪء ﻫﺒﻮطأﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ﻓـ ــﻲ ﻣـﻨـﺘـﺼــﻒ
ﻋـ ــﺎم  2014ﺗ ـﺒ ــﺎﻃ ــﺄت ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت
اﻟ ـﺤ ـﻔ ــﺮ ،وﺑ ـﺤ ـﻠ ــﻮل أواﺧـ ـ ــﺮ ﻋــﺎم
 ،2016ا ﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺾ اﻻ ﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر
اﻟﺨﺎص ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻤﻘﺪار
اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ،وأﻟﻐﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻧﺤﻮ
 190أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ.
)أرﻗﺎم(
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اﻟﻔﻠﻴﺞ :اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻜﺮس دﻋﻤﻪ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ دور
وﻛﻴﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ١.٤٣
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟـ"ﻣﺼﻔﺎة
اﻟﺪﻗﻢ" ،إذ ﺗﻌﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
"اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.

أﻋـ ـﻠ ــﻦ ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ
ﺗــﻮﻗ ـﻴــﻊ اﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻤــﻮﻳــﻞ ﻣـﺸـﺘــﺮك
ﻟﻤﺸﺮوع »ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺪﻗﻢ« وﻣﺠﻤﻊ
اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﺎﻋـ ــﺎت اﻟـ ـﺒـ ـﺘ ــﺮوﻛـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎوﻳ ــﺔ
»ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺪﻗﻢ« ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن،
وﺑ ـﻤ ــﻮﺟ ـﺒ ـﻬ ــﺎ ﻳ ـﺘ ــﻮﻟ ــﻰ »اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ«
دور وﻛﻴﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  1.43ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟـ »ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺪﻗﻢ« ،إذ ﺗﻌﺪ
ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺑﻨﻜﻲ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« و»ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻣﻦ أﻛﺒﺮ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.
وﻗﺎل »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ،
إن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺒﺎﻟﻎ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  4.6ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر
ﺗ ـﺘ ـﻀ ـﻤــﻦ ﻧ ـﺤ ــﻮ ﺳ ـﺒ ــﻊ اﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴ ــﺎت
ﺗــﻮﻓــﺮﻫــﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺼــﺎرف
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ دوﻟﻴﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  1.43ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،وﻗــﺮض

ً
ﺗﺠﺎري ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ  490ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ً
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  890ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ
ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ.
وﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺮض ﻟﺒﻨﺎء
وﺗـﺸـﻐـﻴــﻞ ﻣـﺼـﻔــﺎة ﺟــﺪﻳــﺪة ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺗﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  230أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻳـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺎ ،وﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ إﻧ ـﺘ ــﺎج
اﻟــﺪﻳــﺰل ووﻗ ــﻮد اﻟـﻄــﺎﺋــﺮات ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﻨﺎﻓﺜﺎ وﻏﺎز اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﺴﺎل
وﻓﺤﻢ اﻟﻜﻮك واﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻔﺎة.
ً
وﺗﻌﻘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ،
ﻗـ ـ ــﺎل اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي ﻟـﺒـﻨــﻚ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﺻ ــﻼح اﻟﻔﻠﻴﺞ،
»إن اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﻗــﺪﻣ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﺗ ـﻬــﺪف إﻟ ــﻰ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻟﻬﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ
ً
اﻟـﻀـﺨـﻤــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺠـﻤــﻊ ﻋ ـ ــﺪدا ﻣﻦ
أﻗـ ــﻮى اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎء اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳـﺘـﻤـﻴــﺰون
ﺑﺪراﻳﺔ واﺳﻌﺔ ﺑﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺴﻮق«.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـﻔ ـﻠ ـﻴــﺞ أن ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ

»اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ« ﻓ ــﻲ ﺗـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـﻤـﺸــﺮوع
ﻳـ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ــﺮس دﻋـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﻪ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮاﺻـ ـ ــﻞ
ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ً
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﺨ ــﺎص ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن
اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻳ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻗ ـﺘ ـﻨــﺎص اﻟ ـﻔــﺮص
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ً
اﺳـﺘـﻨــﺎدا إﻟــﻰ دوره اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻓﻲ
ﻗﻴﺎدة ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﻠﻴﺎرﻳﺔ
اﻟ ـﻀ ـﺨ ـﻤ ــﺔ وﺗـ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ
ﻟ ـﻴــﺮﺳــﺦ ﺑــﺬﻟــﻚ ﻣــﻮﻗ ـﻌــﻪ اﻟ ــﺮاﺋ ــﺪ ﻓﻲ
أﻧﻪ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻷول ﻟﻜﺒﺮى اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓــﻲ ﺧﻄﻄﻬﺎ
ً
اﻟ ـﺘ ــﻮﺳ ـﻌ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ــﻮﺿ ـﺤ ــﺎ أن اﻟـﺒـﻨــﻚ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺷﺮﻳﻚ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻂ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ً
ً
وﻳـ ـ ــﺆدي دورا ﻣ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗـﻤــﻮﻳــﻞ
ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ــﺎﻧ ـ ـﺒ ـ ــﻪ ،ﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ

ﺑ ــﺮادﻳ ــﺐ ﻫ ــﺎﻧ ــﺪا أﺛ ـﻨ ــﺎء ﺗــﻮﻗ ـﻴــﻊ اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻤﺼﻔﺎة اﻟﺪﻗﻢ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ورﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة
»ﻣ ـﺼ ـﻔــﺎة اﻟ ــﺪﻗ ــﻢ« ﻧـﺒـﻴــﻞ ﺑــﻮرﺳـﻠــﻲ،

»إن اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺼﻔﺎة
ﻳﻌﻜﺲ ﻗــﻮة وﻣﺘﺎﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ
اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ واﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺪى

اﻟﺼﺎﻟﺢ ٢٠٠ :ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺣﺼﺔ »ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوع
أﻛـ ــﺪ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻟـﺒـﻨــﻚ ﺑــﻮﺑـﻴــﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم اﻟﺼﺎﻟﺢ ،أن ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻓﻲ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺪﻗﻢ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﺗﺆﻛﺪ ﻗﺪرة
اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ واﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ وﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ أواﻟﺨﺎرج.
ً
وﻗــﺎل اﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣــﺲ ،ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻔــﺎة ،اﻟـ ــﺬي ﺗﻢ

ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻓﻲ اﺣﺘﻔﺎل ﺿﺨﻢ أﻗﻴﻢ اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﺑﺤﻀﻮر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إن ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻠﻐﺖ  200ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ً
أﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ رﺑﻊ ﺣﺼﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻟﻠﻤﺼﻔﺎة.
وأﺿﺎف أن »ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻧﺠﺢ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة
ﻓﻲ دﺧﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺿﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة
دﻋﻤﺎ ﻣﻨﻪ ﻟﺨﻄﻂ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ«.
وأﻛ ــﺪ أن ﺳـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺗـﻘــﻮم ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﻟﻤﺆﺛﺮة اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﻤﻴﺰة ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺑﺼﻮرة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ.
وأوﺿﺢ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ

أﺳـ ـﻔ ــﺮت ﻋ ــﻦ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻣـ ـﻌ ــﺪﻻت ﻧ ـﻤــﻮ ﻣ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰة ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺋـﺘـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺎت وﺻ ـﻠــﺖ إﻟ ــﻰ 12
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟــﺬب اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻟـﻤـﻌــﺮوﻓــﺔ ﺑـﻤــﻼء ﺗـﻬــﺎ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ واﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ ،ﻣﻊ
اﻟﺘﻤﺴﻚ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ودراﺳﺔ وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻟﻤﻨﺘﺪى
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﺷﺮﻳﻚ
»ﺑﻴﺘﻚ«
ً
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎدس ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺗﻮاﻟﻴﺎ

ّ
ﺗﻔﻮق ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ وﻣﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻛﺒﺔ أﺣﺪث ﺧﺪﻣﺎت اﻟـ FinTech
ﺷــﺎرك ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
»ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ« ﻟـﻠـﺴـﻨــﺔ اﻟ ـﺨــﺎﻣ ـﺴــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﺘــﺪى اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎدس اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ
ﻓﻲ ﻓﻨﺪق ﻛﺮاون ﺑﻼزا ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر
»إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧـﺤــﻮ ا ﻟــﺮ ﻗـﻤـﻴــﺔ«،
ً
وذﻟﻚ ﺗﻌﺰﻳﺰا ﻟﺴﺠﻠﻪ اﻟﺤﺎﻓﻞ ﻓﻲ
اﻹﻧﺠﺎزات ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ آﺧﺮ وأﺣﺪث
وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
 FinTechواﻟ ـﺘ ـﺤــﻮل اﻟــﺮﻗـﻤــﻲ ﻓﻲ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻬﻨﻴﺔ
ً
ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﺣﺮﺻﺎ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ دﻋـ ـ ـ ــﻢ ﺑـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺞ اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ
اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺧﺒﺮاﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺮﻗﻤﻲ.
واﻧﻄﻠﻖ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ
رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء ﺳـﻤــﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ،وﺑﺤﻀﻮر
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ
اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟ ـﺸــﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء
رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ إدارة اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎز
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
أﻧــﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ ،اﻟــﺬي ﻛـ ّـﺮم »ﺑﻴﺘﻚ«
ً
ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻪ ﻓﻲ دﻋﻢ ﺟﻬﻮد
اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮر اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻲ وﺗـﻌــﺰﻳــﺰ
ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ،اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻖ

ﻓﻴﻬﺎ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻗﻔﺰات ﻧﻮﻋﻴﺔ ،ﺿﻤﻦ
رؤﻳﺔ ﺗﻘﺪﻣﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ.
واﺳ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪى
ً
ﻗـ ـ ـﻴ ـ ــﺎدات ﺣ ـﻜ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ وﻋـ ـ ـ ـ ــﺪدا ﻣــﻦ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ واﻻ ﺳـﺘـﺸــﺎر ﻳـﻴــﻦ
ﻣـ ــﻦ إدارات ﻧـ ـﻈ ــﻢ ا ﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻮ ﻣ ــﺎت
ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ واﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟ ـﺨــﺎص ،إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
ﺷــﺮ ﻛــﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وﻳـ ـﺤ ــﺮص »ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ« ﻋ ـﻠــﻰ دﻋــﻢ
ﺟ ـﻬــﻮد ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ ﻋ ـﻨــﺎﺻــﺮ اﻟـﺘـﻄــﻮر
ﻓــﻲ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ
ً
أﺻ ـ ـﺒ ـ ـﺤـ ــﺖ ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮورة وﻣـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎ
ً
رﺋـ ـﻴـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﺟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ ﻣ ـﻨ ــﺎﺣ ــﻲ
اﻟﺤﻴﺎة ،إذ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت
أﺣ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎرات اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ا ﻟـﺒـﻨــﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟـﺤــﺪﻳـﺜــﺔ -ﺳ ــﻮاء ﻛــﺎﻧــﺖ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
أو ﻣــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﺨــﺎص-
ﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ آﻟ ـﻴ ــﺎت ﻋـﻤـﻠـﻬــﺎ وﺗـﻘــﺪﻳــﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻷﻓﻀﻞ واﻷﺳﺮع واﻷﻛﺜﺮ
ً
ﻧﻮﻋﻴﺔ ودﻗﺔ وأﻣﺎﻧﺎ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ،ﺑﻤﺎ
ً
ً
ً
ﻳﺤﻘﻖ أﺛﺮا إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺎ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﻳـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰ »ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻚ« ﺑـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮات
واﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮل اﻟ ــﺮﻗ ـﻤ ــﻲ

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺮوﻳﺢ ﻣﺘﺴﻠﻤﺎ اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺑﻜﻔﺎء ة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺳــﻮاء ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
أو ﻋﺒﺮ ﺑﻨﻮك اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ
وﻣــﺎﻟـﻴــﺰﻳــﺎ واﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ وأﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ،
إذ ﻃـ ــﺮح اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ أﺣــﺪﺛــﺖ ﻧﻘﻠﺔ
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻛﺎن
آ ﺧ ــﺮ ﻫ ــﺎ ﻓـ ــﺮع » «KFH GOاﻷول
ﻣ ــﻦ ﻧ ــﻮﻋ ــﻪ ﺑــﺎﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،وﻫ ــﻮ ﻓــﺮع
ً
إﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ﻳ ــﻮﻓ ــﺮ ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ
ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻣـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻄ ــﻮرة

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

ﻣ ــﻦ اﻷﺟـ ـﻬ ــﺰة اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺔ اﻟـﺤــﺪﻳـﺜــﺔ
ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ.
ً
ﻛ ـﻤــﺎ ﻛ ــﺎن »ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ« ﺳ ـﺒــﺎﻗــﺎ ﻓﻲ
إﻃ ــﻼق ﺟـﻬــﺎز » «XTMاﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ،
وإﻃ ـ ـ ـ ـ ــﻼق ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺎت ﺑ ــﻮت
 Chatbotوﺧﺪﻣﺔ ،KFH Wallet
وﺧﺪﻣﺔ » «KFH Xpressﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ،وﻫﻮ
أول ﺑﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﻄﺒﻖ ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
وﻳﻤﺘﻠﻚ »ﺑﻴﺘﻚ« ﺷﺮﻛﺔ أﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ITS
وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
واﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
وﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﺒــﺮﻣـﺠـﻴــﺎت ﺑـﻤــﺎ ﻳﻌﺰز
ﻛـ ـﻔ ــﺎءة اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل ﺗـﺒـﻨــﻲ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﻧﺠﺎزات
ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.

ﺛﻘﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
واﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
ﺑــﺪوره ،ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ــﺮول اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨ ــﺪس ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻴ ـﻠ ــﺢ ،إن
ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع ﺗـﻤــﺖ
ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻤﻴﺰ ،إذ ﺳﺎﻫﻤﺖ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  32ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ً
إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟ ـﻘــﺮض ،ﻧـﻈــﺮا إﻟﻰ
أﻫﻤﻴﺔ اﻟـﻤـﺸــﺮوع وﻣــﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻫﺬه
اﻟـﺸــﺮاﻛــﺔ ﻣــﻦ أﻫـﻤـﻴــﺔ ﻟـﻜــﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ.
وﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـﻴـ ــﻦ ﺗ ـ ــﻢ ﺗـ ــﻮﻓ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻫـ ــﺬا
اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ ﻣــﻦ  29ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ

ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻣﻦ  13دوﻟــﺔ وﺑﻀﻤﺎﻧﺎت
ﺷ ـﻤ ـﻠــﺖ ﺛـ ــﻼث ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت ﺗـﻤــﻮﻳــﻞ
ﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺎدرات ﻋ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻛ ـ ـﺒـ ــﺮى ،ﻳـﻌــﺪ
ﻣـﺸــﺮوع »ﻣﺼﻔﺎة اﻟــﺪﻗــﻢ« ﻣــﻦ أﻛﺒﺮ
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،إﺣﺪى
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ،وﺳﻴﻘﺎم اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﺣﺔ  900ﻫﻜﺘﺎر وﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ
اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ
ﺑـ ـ »اﻟ ــﺪﻗ ــﻢ« اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺘـﻤـﻴــﺰ ﺑﻤﻮﻗﻌﻬﺎ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻤﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮط
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ
اﻟﻌﺮب.

»ورﺑﺔ« :اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ ﺣﻖ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﺑﺰﻳﺎدة
رأس اﻟﻤﺎل ﻓﺎق اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
أﻋـﻠــﻦ ﺑﻨﻚ »ورﺑ ــﺔ« إﻏ ــﻼق ﺑﺎب
اﻻﻛـﺘـﺘــﺎب ﻓــﻲ زﻳ ــﺎدة رأس اﻟـﻤــﺎل،
أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻻﻛـﺘـﻤــﺎﻟــﻪ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻋ ــﺪد أﺳـﻬــﻢ اﻟ ـﻄــﺮح ﺧ ــﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ــﺔ ﻟـ ـﺤ ــﻖ اﻷوﻟـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺔ،
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻻﻛﺘﺘﺎب
اﻟﻌﺎم ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ أن
ﻳ ـﺘــﻢ اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴــﺺ ﺧ ــﻼل ﺧﻤﺴﺔ
أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ،وإرﺟﺎع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﻼل
ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ أﻳﻀﺎ.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻨ ـ ــﻚ ،ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺎن
أﻣ ـ ــﺲ ،ﺑ ــﺎﻹﻗـ ـﺒ ــﺎل اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴ ــﻒ ﻋـﻠــﻰ
اﻻﻛـﺘـﺘــﺎب »أوﻧــﻼﻳــﻦ«  -اﻟ ــﺬي ﻓﺎق
اﻟ ـﺘــﻮﻗ ـﻌــﺎت -واﻟــﺪﻓــﻊ ﻋـﺒــﺮ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟــﺪﻓــﻊ اﻻﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ  ،K-netﻋﺒﺮ
ﻣــﻮﻗــﻊ https://www.ipo.com.
 kwوﻫــﻲ اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ
ً
ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ ﺣﺼﺮﻳﺎ وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎب
ﻟ ـﻌــﺪد  16500ﺳ ـﻬــﻢ ﺳـ ــﻮاء أﻛـﺜــﺮ
أو أﻗ ــﻞ .وﻟ ــﻺﺷ ــﺎرة ﺑـﻠــﻎ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻄﺮح  90ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )50
ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻴﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ  40 +ﻣﻠﻴﻮن
ﻋــﻼوة إﺻ ــﺪار( وﺑﻠﻎ ﺳﻌﺮ ﻃﺮح
ً
اﻟﺴﻬﻢ  180ﻓﻠﺴﺎ ﻣﻨﻬﺎ  100ﻓﻠﺲ
ً
ﻗـﻴـﻤــﺔ اﺳـﻤـﻴــﺔ و 80ﻓـﻠـﺴــﺎ ﻋ ــﻼوة
إﺻﺪار.
وﻗ ــﺎل اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻓﻲ
ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ ﺷﺎﻫﻴﻦ اﻟﻐﺎﻧﻢ» :ﺑﺤﻤﺪ
اﻟﻠﻪ وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ،ﺷﻬﺪ اﻛﺘﺘﺎب رأس
ﻣ ــﺎل اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻟـﻔـﺘــﺮة ﺣــﻖ اﻷوﻟــﻮﻳــﺔ
ً
ً
إﻗﺒﺎﻻ ﻛﺜﻴﻔﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗﻌﻨﺎ ،وﻟﻘﻴﺖ

ﺷﺎﻫﻴﻦ اﻟﻐﺎﻧﻢ

ﺧــﺎﺻـﻴــﺔ اﻻﻛ ـﺘ ـﺘــﺎب ﻋـﺒــﺮ اﻟـﻤــﻮﻗــﻊ
ً
ً
اﻻﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ إﻗ ـﺒــﺎﻻ ﻛـﺒـﻴــﺮا وﺳــﻂ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،ﻣﻮﻓﺮة ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻮﻗﺖ
واﻟﺠﻬﺪ.
وأﺿـ ــﺎف اﻟ ـﻐــﺎﻧــﻢ» ،وإذ ﻧﺸﻜﺮ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﻓﻲ آداء
وﻣـﻜــﺎﻧــﺔ ﺑـﻨــﻚ ورﺑ ــﺔ ،ﻓــﺈﻧـﻨــﺎ ﻧﺜﻤﻦ
ً
ﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﺪا اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻳـﺤـﻈــﻰ
ﺑ ــﻪ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﻓ ــﻲ أوﺳ ـ ـ ــﺎط اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء
واﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ــﺪ ﺳ ــﻮاء
واﻟ ـﻨ ــﺎﺟ ــﻢ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﺪام
اﻟــﺬي ﺗﺸﻬﺪه ﻛــﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﻚ
ﻻﺳ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻣ ـﺤ ـﻔ ـﻈ ـﺘــﻪ اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳ ـﻠ ـﻴــﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ«.
وأﻛ ـ ــﺪ أن ﺑ ـﻨــﻚ ورﺑ ـ ــﺔ ﺣــﺮﻳــﺺ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ اﻟﻌﻤﻼء وﺗﻮﺳﻴﻊ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﻮف ﺗﻮﻇﻒ

زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴ ــﺔ ﻃ ــﻮﻳـ ـﻠ ــﺔ اﻷﺟ ـ ــﻞ
وﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟ ـﺤــﺪ اﻷﻗ ـﺼ ــﻰ ﻟـﻤـﻘــﺪار
اﻟـ ـﺘ ــﺰام اﻟـﻌـﻤـﻴــﻞ اﻟ ــﻮاﺣ ــﺪ ،واﻟ ــﺬي
ﺳﻴﻮﻓﺮ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ﻟﺰﻳﺎدة
ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﻚ واﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﻮل ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻓ ـﺌــﺎت
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء ﻣ ـﻤــﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ
ﻣــﻦ ﺣﺠﻢ اﻷﻋـﻤــﺎل وﻓــﺮص اﻟﺒﻴﻊ
اﻟﻤﺘﺒﺎدل.
وأﺷﺎر ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن إﻟﻰ زﻳﺎدة
ﻗﻴﻤﺔ ﺣــﺪ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر اﻟﻤﺴﻤﻮح
ﺑ ــﻪ ﻣـﻤــﺎ ﺳـﻴـﻨـﻌـﻜــﺲ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟـ ـ ــﻰ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻘ ــﺎت
اﻟــﺮأﺳـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟ ــﻞ ﻟﺪﻋﻢ
وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻤﻮ اﻟﺒﻨﻚ ،ﻳﻀﺎف إﻟﻰ
ذﻟــﻚ ،ﻋــﺰم اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ ﺗـﻤــﻮﻳـﻠـﻴــﺔ ﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ
ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻧﻤﻮه.
وأﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪى ﻓ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﻖ ﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﻞ ﺑ ـﻨ ــﻚ
ورﺑـ ـ ــﺔ ،ﺧـ ــﻼل ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻻﻛ ـﺘ ـﺘ ــﺎب،
ً
ً
ﺣ ـ ــﺮﺻ ـ ــﺎ ﻛ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺮا ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ
ﺷـ ــﺆون اﻟـﻤـﻜـﺘـﺘـﺒـﻴــﻦ واﻟ ـ ــﺮد ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ ﻛـﻤــﺎ ﻛــﺎن
ً
ً
ﻣ ـ ــﻮﺟ ـ ــﻮدا أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﺻــﺔ
ً
ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  9إﻟﻰ  1ﺑﻌﺪ
اﻟ ـﻈ ـﻬ ــﺮ وإﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺔ  4إﻟـ ــﻰ 7
ً
ﻋﺼﺮا ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب.

»أﻫﻠﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل« ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﺎﻟﻴﻮم »اﻟﺘﺠﺎري« :ﺧﺼﻮﻣﺎت ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺪى Hera

ﻣﻮﻇﻔﻮ »أﻫﻠﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل« ﻣﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﺣﺘﻔﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ »أﻫﻠﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل«
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،اﻟــﺬراع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻷﻫ ـﻠــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﺑــﺎﻟـﻴــﻮم
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ــﻲ ﻟ ـ ـ ــﺬوي اﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت
اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ وﺳ ـ ــﻂ ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻷﻃ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎل وأﻋ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎء ﻣ ـ ــﻦ ﺑ ــﻮاﺑ ــﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻣـﺤـﻠـﻴــﺔ ﻏـﻴــﺮ رﺑ ـﺤ ـﻴــﺔ ،وأﻗ ـﻴ ــﻢ ﻓﻲ
ﻣـﺠـﻤــﻊ اﻷﻓ ـﻨ ـﻴ ــﻮز – اﻟ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ ،2
ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة ﻣــﻦ  3 - 1دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟـﺠــﺎري ،وﻻﻗــﺖ ﻫــﺬه اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ
اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ ﻛ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة ﻣ ـ ـ ــﻦ ذوي
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ
وﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺪارس.
وﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ ،ﻓ ـ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن
أﻣـ ــﺲ ،إن ﻓ ـﻜ ــﺮة اﻻﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎل ﺑـﻬــﺬا
اﻟـﻴــﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟ ــﺬي ﻳـﺼــﺎدف 3
ً
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺗﻤﺤﻮرت ﺣﻮل
»دﻋ ــﻢ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻷﺷ ـﺨــﺎص ذوي
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ودﻣﺠﻬﻢ
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ وﻣ ـﺴ ــﺎواﺗ ـﻬ ــﻢ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﻣ ــﻊ أﻓ ـ ـ ــﺮاد اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ
اﻵﺧﺮﻳﻦ«.

ً
واﺳـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎدا إﻟ ــﻰ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻔ ـﻜــﺮة،
ﺗ ـ ـﻄـ ــﻮع ﻣ ــﻮﻇـ ـﻔ ــﻮ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ أﻫ ـﻠ ــﻲ
ﻛ ــﺎﺑـ ـﻴـ ـﺘ ــﺎل ﻟ ــﻼﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻞ
ً
ﺟـﻨـﺒــﺎ إﻟ ــﻰ ﺟـﻨــﺐ ﻣــﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ
 ﺑ ــﻮاﺑ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ –ﻟ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻨــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ
اﻷﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻟ ــﻚ ﻓـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ
اﻟــﺮﺳــﻢ ﻟــﻸﻃـﻔــﺎل وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺳﺒﺎق
اﻟﻤﺸﻲ وﻓﻘﺮة ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺗﺨﻠﻠﻬﺎ
ﻋــﺰف ﻣﻨﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﻮ ﻷﺣﺪ
اﻟﻌﺎزﻓﻴﻦ اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ اﻟﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ.
وإﻟ ـ ـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ،وﺑـ ـﻬ ــﺪف
إﻟ ـ ـﻐـ ــﺎء اﻟ ـ ـﺤـ ــﻮاﺟـ ــﺰ واﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﻮﻗ ــﺎت
اﻟ ـﺘــﻲ ﻳــﻮاﺟ ـﻬ ـﻬــﺎ اﻷﺷـ ـﺨ ــﺎص ﻣﻦ
ذوي اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ،ﺗﻢ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗـﺴــﻢ ﺧ ــﺎص ﻓــﻲ ﻫــﺬا
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺪث أﺗ ـ ــﺎح ﻟ ـﻤ ــﻮﻇ ـﻔ ــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ
أﻫﻠﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻄﻮع
ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺤﻀﻮر ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻐﺔ اﻹﺷﺎرة.

أﻋـﻠــﻦ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟـﺘـﺠــﺎري اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺼﻢ ﺧﺎص ﻣﻘﺪاره  20ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ ،وذﻟ ــﻚ ﻋـﻨــﺪ ﺗﺴﻮﻗﻬﻢ
ﻟــﺪى  ،Heraاﻟـﻤــﻮﺟــﻮد ﻓــﻲ ﻣﺠﻤﻊ
زﻫﺮة ،اﻷﻓﻨﻴﻮز واﻟﺼﺎﻟﺤﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ
أن ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺨ ـﺼــﻢ ﺳـ ــﺎر ﺣ ـﺘــﻰ 30
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2019
وذﻛ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ،ﻓـ ــﻲ ﺑ ـ ـﻴـ ــﺎن ،أن
اﻟـ ـﺨـ ـﺼ ــﻮﻣ ــﺎت ﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﻓـ ــﻲ إﻃـ ــﺎر
ﺳﻌﻴﻪ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ أ ﻓـﻀــﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻌﻤﻼء ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
أن  Heraﻳﻌﺪ واﺣﺪا ﻣﻦ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﻓﺴﺎﺗﻴﻦ اﻟﺰﻓﺎف واﻟﺴﻬﺮة ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻟ ـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ أن  Heraﻳـﺘـﻤـﻴــﺰ ﺑـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـﺨـﺘــﺎرة

ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﺎﻣ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﺻ ــﺮة
اﻷﻛﺜﺮ رﻗﻴﺎ ﺑﻠﻤﺴﺎت إﺑﺪاﻋﻴﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺼـﻤـﻤـﻴــﻦ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﻦ ،إﺿ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ــﺔ إﻟـ ــﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻷذواق.
وﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺮوف أن اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ
اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ دوﻣﺎ
إﻟ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
ﻣﺘﺎﺟﺮ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ
واﻟﺘﺴﻮق ﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻋﻤﻼﺋﻪ وﺗﻘﺪﻳﻢ
أﻓـ ـﻀ ــﻞ اﻟـ ـﺨـ ـﺼ ــﻮﻣ ــﺎت ﻟ ـﻬ ــﻢ ﻋـﻨــﺪ
ﺗﺴﻮﻗﻬﻢ ،ﺑﻞ وﻳﻮﻟﻲ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ ،وﻳـﺴـﻌــﻰ داﺋ ـﻤ ــﺎ إﻟ ــﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﺘﺎم ﻟﻬﻢ.

»اﻟﺨﻠﻴﺞ« ﻳﻌﻠﻦ ﻓﺎﺋﺰي ﺳﺤﺐ اﻟﺪاﻧﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ
أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ،أﻣﺲ اﻷول ،أﺳﻤﺎء اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺳﺤﺐ »اﻟﺪاﻧﺔ« اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
ﻣﻦ  6 – 2دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﺎ  1000دﻳـﻨــﺎر ،واﻟـﻔــﺎﺋــﺰون ﻫــﺬا اﻷﺳـﺒــﻮع ﻫﻢ
ﺑﺴﺎم ﺣﺸﺎش ﻋﺒﺎس اﻟﻌﻨﺰي ،وﻓﺆاد ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد
ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻘﺮﻳﻨﻲ ،وا ﺳـﺤــﺎق ﻣﻨﺪﻧﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ،
وﺣﻤﻴﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ،وﺳﻮﺳﻦ
ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺤﺎﺗﻢ.
وأﺟﺮى ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺳﺤﺐ اﻟﺪاﻧﺔ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي
اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  200000دﻳﻨﺎر
ﻓــﻲ  28ﻣ ــﺎرس اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻛـﻤــﺎ أﻗ ــﺎم اﻟـﺴـﺤــﺐ رﺑــﻊ
اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ  27ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة
 250000دﻳ ـﻨ ــﺎر ،وأﺟـ ــﺮى اﻟـﺴـﺤــﺐ رﺑ ــﻊ اﻟـﺴـﻨــﻮي

اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ  26ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة  500000دﻳﻨﺎر،
أﻣﺎ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺮاﺑﻊ واﻷﺧﻴﺮ ﻓﺴﻴﻘﺎم ﻓﻲ  10ﻳﻨﺎﻳﺮ
 ،2019وﺳﻴﺘﺨﻠﻞ ﻫــﺬا اﻟﺴﺤﺐ ﺗﺘﻮﻳﺞ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺮ
اﻟ ــﺪاﻧ ــﺔ ﻟـﻌــﺎم  2018اﻟ ــﺬي ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺟــﺎﺋــﺰة
ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

١٤

اﻗﺘﺼﺎد

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 3983اﻟﺜﻼﺛﺎء  11دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018م  4 /رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ 1440ﻫـ
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»أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ« ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ  ١٠٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ
» «Shipaاﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ﻣﻤﺎ ﺗﺸﻤﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻤﻨﺼﺔ Shipa» :ﻟﻠﺘﺠﺎرة
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺑﻌﺾ ًأﺳﻮاق ًﻫﺬه
اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﺳﺮع ﻧﻤﻮا وﺗﻌﻘﻴﺪا
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﻛﺸﻔﺖ ﺷﺮﻛﺔ أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ ،ﻋﻦ ﻋﺰﻣﻬﺎ
اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻧـﺤــﻮ  100ﻣـﻠـﻴــﻮن دوﻻر
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﺑ ـﻬــﺪف إﻃ ــﻼق ﻣـﻨـﺼــﺔ Shipa.com
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ورﺟﺎل
اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ إدارة ﺧﺪﻣﺎت
اﻟ ـﺸ ـﺤ ــﻦ واﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـﻠــﻮﺟـﺴـﺘـﻴــﺔ
ﻟـﺘـﺠــﺎرﺗـﻬــﻢ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ وﺧــﺪﻣــﺎت
اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
وﺑـﻬــﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻗــﺎﻟــﺖ ﻫﻨﺎدي
اﻟﺼﺎﻟﺢ رﺋﻴﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺔ أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ ،إن »ﻣﻨﺼﺔ Shipa.
 comﺗـﺒـﺴــﻂ ﺣ ـﻴــﺎة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻓﺴﻮاء ﻛﺎن
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪم ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺻ ـﻐ ـﻴــﺮة ﺗــﺪﻳــﺮ
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻣـ ــﺪاد اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـﻬــﺎ ﻋﺒﺮ
اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ،أو ﺷﺮﻛﺔ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺗﻘﻮم
ﺑـﺘــﻮﺻـﻴــﻞ ﻣـﺸـﺘــﺮﻳــﺎﺗـﻜــﻢ اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮﺑــﺔ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ
 Shipa.comﻟـ ـﺠـ ـﻌ ــﻞ ا ﻟ ـ ـﺨـ ــﺪ ﻣـ ــﺎت
اﻟ ـﻠــﻮﺟ ـﺴ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻣــﺮﻳ ـﺤــﺔ وﺧ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻣﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻄ ـﻠ ـﺤ ــﺎت اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺪة ،ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ

ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ،ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ،وﻳﺴﻬﻞ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ«.
وﺗ ـﺸ ـﻤــﻞ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﺧــﺪﻣــﺎت
ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺼﺔ:
 »  S h i p aﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎ ر ةاﻹﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﺘ ـ ــﺮوﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ« اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗ ــﻮﻓ ــﺮ
ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺑﻌﺾ أﺳﻮاق
ً
ً
ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﺳﺮع ﻧﻤﻮا وﺗﻌﻘﻴﺪا
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ،وﺗـ ـﻘ ــﺪم ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ
ً
ﺣﻠﻮﻻ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ واﻟﺘﻮﺻﻴﻞ
واﻟـ ـﻤ ــﺮﺗـ ـﺠـ ـﻌ ــﺎت ﻓـ ــﻲ دول اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣــﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟﻰ
دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ.
واﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ــﻼء اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻴ ــﺪون ﻣــﻦ
ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ ﻫ ــﻢ ﺗ ـﺠ ــﺎر اﻟـﺘـﺠــﺰﺋــﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة واﻻﺗ ـﺤ ــﺎد
اﻷوروﺑ ـ ـ ــﻲ وآﺳـ ـﻴ ــﺎ ،ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟــﻰ
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎر اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ
اﻟـ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳ ـ ـ ــﻂ ،وﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻨــﺪ ﺣـﻠــﻮل
ﻫــﺬه اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮﻗﻤﻲ
ﺳﻬﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام :اﻟﻮﺻﻼت اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ

» «Ooredooﺗﺤﺼﺪ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻛﺄﻓﻀﻞ
ﺧﻴﺎر ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل »«LinkedIn
أﻋﻠﻨﺖ » «Ooredooﺣﺼﻮﻟﻬﺎ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻷول ﻛــﺄﻓ ـﻀــﻞ
ﺷــﺮﻛــﺔ ﺗ ـﺠــﺬب اﻟـﻤــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ ﻣﻦ
ﺧﻼل » ،«LinkedInﻛﻤﺎ اﺣﺘﻠﺖ
اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻷول ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺚ ﻋــﺪد
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ،اﻟـﺘــﻲ وﺻـﻠــﺖ إﻟــﻰ
 37.50أﻟــﻒ ﻣﺘﺎﺑﻊ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم
ﺑ ـ ـ ــﺰﻳ ـ ـ ــﺎدة أﻛـ ـ ـﺜ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـﻀ ـﻌ ــﻒ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎم  ،2017وﺑﻠﻎ ﻋﺪد
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺻﻔﺤﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
.2350
و ﻗ ـ ــﺎ ﻟ ـ ــﺖ »  «Ooredooﻓــﻲ
ﺑ ـﻴ ــﺎن أﻣ ـ ــﺲ ،إﻧ ـﻬ ــﺎ أﺛ ـ ــﺮت ﻋﻠﻰ
 74ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ا ﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺌـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ ﺣـ ـﻴ ــﺚ
ا ﻟــﺮا ﻏـﺒـﻴــﻦ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ،وﺗـﻤــﺖ ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻫــﺬه
اﻹﺣـ ـﺼ ــﺎء ات ﻣ ــﻦ »«LinkedIn
وﻓ ــﻲ إﻃ ــﺎر ﺷــﺮﻛــﺎت أﺧ ــﺮى ﻓﻲ
ﻧـ ـﻔ ــﺲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠـ ــﺎل ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
و ﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮم » «Ooredoo
ﺑ ــﺈﻃ ــﻼق ﺻـﻔـﺤــﺔ »»Ooredoo
 «Lifeﻋـﻠــﻰ » «LinkedInاﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻀﻢ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺣ ــﻮل » «Ooredooوﺳﺘﻈﻬﺮ
ﺛ ـ ـﻘـ ــﺎﻓـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟـ ــﺪاﺧ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ
وﻗ ـ ـ ــﺎدﺗـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎ وﺷ ـ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ــﺎدات ﻣ ــﻦ
ﻣــﻮﻇـﻔـﻴـﻬــﺎ .وﺳـﺘـﺘـﻴــﺢ ﺻﻔﺤﺔ
» ««Life Ooredooﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻓـﻬــﻢ اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻋ ــﻦ »«Ooredoo
و ﻣــﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ،وﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻛﺄﻓﻀﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺠﺬب
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.

ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺴﺎم

ﺗـﺠـﻤــﻊ » «Ooredooﻋــﻼ ﻗــﺔ
و ﻃ ـ ـﻴـ ــﺪة ﻣـ ــﻊ » «LinkedInإذ
أﻗــﺎﻣــﻮا ﻧ ــﺪوة ﻓــﻲ ﻣـﻘــﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ اﻟ ـﻜ ــﺎﺋ ــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺗ ـﺤ ــﺖ ﻋ ـ ـﻨـ ــﻮان »ﻳـ ــﻮم
 Ooredooو «LinkedInاﻟﻌﺎم
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﺑ ـﺤ ـﻀ ــﻮر ﻗ ـﻴــﺎدﻳ ـﻴــﻦ
ﻣﻦ » «Ooredooو««LinkedIn
وﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺪوة ﻗ ــﺎﻣ ــﺖ
ﺷ ــﺮ ﻛ ــﺔ » «LinkedInﺑـﺘـﻌــﺮ ﻳــﻒ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻇـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺔ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻣـ ــﻊ اﻟـ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدﻳ ــﻦ ﻓـ ــﻲ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ
اﻻﺗـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎﻻت ،واﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪاﻣـ ـﻬ ــﺎ
ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ
وﻣ ـ ـﻌـ ــﺮﻓـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺰﻳـ ــﺪ ﻋ ـﻨ ـﻬ ــﻢ ﻣــﻦ
ﺧــﻼل اﻻﺗـﺼــﺎل اﻟﻤﺘﺒﺎدل .ﻛﻤـﺎ
ﻗ ــﺎم ﻣـﻤـﺜـﻠــﻮ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻤﻴﻞ

ﺳﻴﺮﻫﻢ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،وﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻠﻔﻬﻢ
اﻟـ ـﺸـ ـﺨـ ـﺼ ــﻲ ﺑ ـ ـﻐـ ــﺮض وإﺑ ـ ـ ـ ــﺮاز
أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ وﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ.
وأﻛ ــﺪ رﺋـﻴــﺲ ﻗـﻄــﺎع اﻟـﻤــﻮارد
اﻟـﺒـﺸــﺮﻳــﺔ واﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻻدارﻳـ ــﺔ
ﻟــﺪى » «Ooredooﻋﻤﺮ اﻟﺒﺴﺎم
أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﻄــﺎب اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺎرات
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺑــﺮ ﻧــﺎ ﻣــﺞ » «LinkedInإذ ﺗﻤﺖ
زﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻨﺎ إﻟﻰ 37.50
أﻟﻒ ﻣﺘﺎﺑﻊ.
ﻣ ـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣـ ـﻴ ــﺔ أﺧـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﺳ ـﻠــﻂ
اﻟﺒﺴﺎم اﻟـﻀــﻮء ﻋﻠﻰ إﻧـﺠــﺎزات
ﻗ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎع اﻟـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﻮارد اﻟـ ـﺒـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﻳ ــﺔ ﺧــﻼل ﻋﺎم
 2018وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ ﻟـﻌــﺎم ،2019
ً
ﻣ ـﺸــﺪدا ﻋﻠﻰ أن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺗﻮﻟﻲ
ً
ً
ً
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺟﺪا ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ وﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻤﺜﺎﺑﺮة ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وأن
» «Ooredooﺗﺘﺒﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺗـﻘــﻮم ﻋﻠﻰ اﻛـﺘـﺸــﺎف اﻟﻤﻮاﻫﺐ
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺑــﺮازﻫــﺎ وﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ
داﺋﻢ وﻣﺴﺘﻤﺮ.
وأﺛ ـﻨــﻰ اﻟـﺒـﺴــﺎم ﻋـﻠــﻰ أﻫﻤﻴﺔ
اﺳﺘﻤﺮار ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻔﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺼﺐ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ
ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ ﻧـ ـﺠ ــﺎح اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ
ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ أﻓﺮاد
أﺳﺮة ».«Ooredoo

اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ  APIوواﺟﻬﺎت
اﻟ ــﻮﻳ ــﺐ ﻣ ـﺜــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻜــﺎﻣــﻞ ﻣ ــﻊ ﺑ ــﻮاﺑ ــﺎت
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء واﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاﻗـ ــﻊ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ـﻴ ــﺔ
واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺨﺮوج.
  Shipaﻟﻠﺘﻮﺻﻴﻞ :وﺗﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺔاﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻓــﻲ اﻟـﻴــﻮم ﻧﻔﺴﻪ أو
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ،أو اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻌﺎﺑﺮ
ﻟﻠﺤﺪود ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
وﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﻨـﺼــﺔ ﺳـﻬـﻠــﺔ اﻻﺳـﺘـﺨــﺪام
ﺑ ـﺼــﻮرة ﺑﺪﻳﻬﻴﺔ وﻳـﻤـﻜــﻦ اﻟــﻮﺻــﻮل
إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮل
أو ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟ ــﺪﻣ ــﺞ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎﺷــﺮ ﻣﻊ
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،وﺗﻮﻓﺮ
اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ ﺣـ ـﻠ ــﻮل ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺴ ـﻴــﻦ ﺳــﺮﻋــﺔ
اﻷداء وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺮاﺣــﺔ واﻟـﻤــﻼء ﻣــﺔ

»ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﺼﺎﻧﻊ« ﺗﺴﺘﺤﻮذ
ﻋﻠﻰ »ﻣﻴﺎه أﺑﺮاج«

ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎﻋﺐ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﻗﻌﺔ.
  Shipaﻟ ـﻠ ـﺸ ـﺤــﻦ :وﺗ ـﺘ ـﻴــﺢ ﻫــﺬهاﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت اﻟـ ـﺼـ ـﻐـ ـﻴ ــﺮة
اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﺼـ ــﻮل ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻋـ ـ ـ ــﺮوض أﺳـ ـﻌ ــﺎر
ﻣـ ـﻔـ ـﺼـ ـﻠ ــﺔ وﺣـ ـ ـﺠ ـ ــﺰ ودﻓـ ـ ـ ـ ــﻊ وﺗـ ـﺘـ ـﺒ ــﻊ
ﺷـﺤـﻨــﺎﺗـﻬــﻢ اﻟـﺠــﻮﻳــﺔ واﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﺔ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ أﻧـﺤــﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ أي
ﺟ ـﻬــﺎز رﻗ ـﻤــﻲ أو اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻤــﻮل ،وﺗـﻌــﺪ
ﻫـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ أول ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺔ ﺷـﺤــﻦ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﻄﻮرة ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ وﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100دوﻟﺔ.

ﺻ ـ ـ ــﺮح ر ﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻻدارة
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻋـﺒــﺪاﻟــﺮزاق اﻟﺼﺎﻧﻊ وأوﻻده ،ﺟﻤﻴﻞ
ﻋـﺒــﺪاﻟــﺮزاق اﻟـﺼــﺎﻧــﻊ ﺑــﺄن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﺳ ـﺘ ـﺤــﻮذت ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺎ ﻧـﺴـﺒـﺘــﻪ  92ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب »ﻣﻴﺎه
أﺑﺮاج« ،وﻫﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺮاﺋﺪة
ﻓــﻲ ﺳ ــﻮق اﻟـﻤـﻴــﺎه اﻟـﻤـﻌـﺒــﺄة ﻓــﻲ دوﻟــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗــﺎل اﻟﺼﺎﻧﻊ إن ﻫــﺬا اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻرﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ :اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﻌﻘﺎر واﻟﻔﻨﺪﻗﺔ ،ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ وﺗﻮﺳﻴﻊ
ا ﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ،
وﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﻗ ــﻮة ﺧــﺪﻣــﺎﺗـﻬــﺎ وﻋــﻼﻣــﺎﺗـﻬــﺎ
اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ ،ورﻓ ــﻊ ﻗــﻮﺗـﻬــﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻣــﻊ اﻟـﺤـﻔــﺎظ ﻋـﻠــﻰ ﺟ ــﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ
واﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺎم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻓﻀﻞ اﻟﺴﻠﻊ
واﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت ﻟـﻌـﻤــﻼﺋـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ودول اﻟﺨﻠﻴﺞ.
وذﻛ ـ ــﺮ أن ﻫـ ــﺬا اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮاذ ﻳــﺄﺗــﻲ
ﺿﻤﻦ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ

ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﺼﺎﻧﻊ

وﻣ ـ ـﻴـ ــﺎه اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮب ،ﻟ ـﻴ ـﻨ ـﻀ ــﻢ ﻟـﻤـﺼـﻨــﻊ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ،
واﻟﺬي أﺳﺲ ﻋﺎم  ،1994وﻫﻮ »ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺼﺎﻧﻊ وﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻢ ﻟﻠﻤﺮﻃﺒﺎت« اﻟﺬي
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻛﺒﺮ ﻣﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ
اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻦ واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وﻳﻀﺎف
ذﻟ ــﻚ اﻟ ــﻰ ﻣـﺼـﻨــﻊ ﺗ ـﺤــﺖ اﻻﻧـ ـﺸ ــﺎء ﻓﻲ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة.

ّ
»زﻳﻦ« ﺗﺮﻋﻰ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻷول ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻄﻼﺑﻲ

اﻟﺮوﺿﺎن ﺗﺘﻮﺳﻂ اﻟﻬﻮﻟﻲ ود .ﻣﺸﻌﻞ اﻟﺼﺒﺎح ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﻴﻦ
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ »زﻳﻦ« رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ اﻷول ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻄﻼﺑﻲ،
ّ
اﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﺳﻤﺔ« ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ
ﻓﻲ وادي اﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮن ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ
ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣــﻊ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ا ﻟـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻓــﻲ ﻟــﻮس
أﻧﺠﻠﺲ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ و ﺣـﻀــﻮر اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻌﺎم
ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻬﻮﻟﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ،
إن اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻟـ ــ»زﻳ ــﻦ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ«
إﻳ ـ ـﻤـ ــﺎن اﻟ ـ ــﺮوﺿ ـ ــﺎن ﻛ ــﺮﻣ ــﺖ ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ
ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺧﻼل
اﻟﺤﻔﻞ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻬﻮﻟﻲ واﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

اﻟﺸﻴﺦ د .ﻣﺸﻌﻞ اﻟﺠﺎﺑﺮ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟـﻠـﻌــﻼﻗــﺎت واﻻﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت ﻓــﻲ زﻳ ــﻦ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
وﻟﻴﺪ اﻟﺨﺸﺘﻲ.
وأﺿــﺎﻓــﺖ »زﻳ ــﻦ« أن رﻋــﺎﻳـﺘـﻬــﺎ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ّ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ـ ّـﻴـ ــﺰ اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﻼﺑ ـ ــﻲ أﺗـ ـ ـ ــﺖ ﺗ ـ ـﺤـ ــﺖ ﻣ ـﻈ ــﻠ ــﺔ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻻﺳـﺘــﺪاﻣــﺔ اﺗـﺠــﺎه ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗـﻄــﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
وﺗ ـﺸ ـﺠ ـﻴــﻊ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ واﻟ ـﺠ ـﻬــﻮد
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ،إذ ﺗﻀﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ دﻋﻢ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ رأس أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ،وﺗﺘﻮﻟﻰ
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون ﻣ ـ ــﻊ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ــﻒ اﻟـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت
واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻤ ـﺜ ــﻞ ﺣـ ـﺠ ــﺮ اﻷﺳ ـ ـ ـ ــﺎس ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻬــﻮض
ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

وأوﺿﺤﺖ أن ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﺮوﺿﺎن ﻟﻠﻄﻼب
واﻟ ـﻄ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎت اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰﻳــﻦ ﻣﻦ
اﻟــﺪراﺳ ـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻳﺴﻠﻂ
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮدﻫﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎﻻت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ واﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺔ
واﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ،إذ ﺗﺨﻠﻞ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟـﻔـﻘــﺮات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﺠﻠﺴﺎت
اﻟـﺤــﻮارﻳــﺔ وﻓـﻘــﺮة اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻃــﺮﺣــﻮا أﻓـﻜــﺎرﻫــﻢ وإﻧـﺠــﺎزاﺗـﻬــﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﻮر.
وأﻛـ ـ ــﺪت اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ أﻧ ـﻬ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ـ ّـﺮس اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ
ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻬــﻮد واﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرات ،اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻌــﺰز ﻣﻦ
ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ
ً
وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،إذ ﻟﻦ ّ
ﺗﺪﺧﺮ ﺟﻬﺪا
ﻟﺘﺴﺨﻴﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ا ﻟـﻤــﺎد ﻳــﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮواﺑﻂ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت،
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌـﻨــﻰ ﺑــﺎﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ وﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮه ،ﺳ ــﻮاء
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ،
ﻫﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ دﻋﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻤﺒﺎدرات
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
ﻳﺬﻛﺮ أن »زﻳــﻦ« إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﺋﺪة
ﻓـ ــﻲ دﻋ ـ ــﻢ ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ واﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب ﻓــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺗﺘﻨﺎﻏﻢ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﻣﺒﺎدراﺗﻬﺎ ﻣﻊ
أوﻟﻮﻳﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟــﺬي ﺗﺘﺒﻨﺎه ،وذﻟــﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﻣﺒﺎدرات ﻋﺪﻳﺪة وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.

»«The Marketً Place
ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻏﺪا
ﺗﻄﻮي ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﻋﺎم ﻣﻀﻰ،
ﺑﺈﻋﻼن اﺧﺘﺘﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻫﺎ
اﻧﻄﻼق ﻣﻌﺮﺿﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﺎم )،(The Market Place
ً
ﻏﺪا ،ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ دوراﺗﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ
وﺗﺤﺘﻀﻨﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻤﻌﺎرض ﺑﻤﺸﺮف ﺻﺎﻟﺔ
 ،5وﺗﺴﺘﻤﺮ أﻧﺸﻄﺘﻪ ﺣﺘﻰ  21اﻟﺠﺎري.
وﻳﺤﻔﻞ ا ﻟـﻤـﻌــﺮض ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻋــﺪ ﻳــﺪة ،وﻳﺴﺘﻬﺪف
اﺳﺘﻘﻄﺎب ﺷﺮاﺋﺢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ،ﻹرﺿــﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻷذواق ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻋﻄﻠﺔ رأس اﻟﺴﻨﺔ وأﻋﻴﺎد اﻟﻤﻴﻼد،
واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻓﺘﺮات ﻣﻮاﺳﻢ اﻟﺘﺴﻮق ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ
اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺷﺮاء اﻟﻬﺪاﻳﺎ ،واﻗﺘﻨﺎء ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،إذ
ﻳﻠﺒﻲ اﻟﻤﻌﺮض اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
وﺗﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻨﺘﺠﺎت اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺑﺲ
اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ وﻟﺠﻤﻴﻊ أﻓ ــﺮاد اﻟـﻌــﺎﺋـﻠــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻤــﺮاﺣــﻞ
واﻷﻋﻤﺎر واﻹﻛﺴﺴﻮارات واﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎت واﻟﻤﺸﻐﻮﻻت اﻟﻴﺪوﻳﺔ،
واﻟﻌﻄﻮر وﻣﻮاد اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ واﻟﻤﻼﺑﺲ وﻏﻴﺮﻫﺎ ،وإﻛﺴﺴﻮارات
ﻏﺮف اﻟﻨﻮم ،واﻟﺸﻨﻂ وﻣﻼﺑﺲ اﻷﻃﻔﺎل ،وﻏﻴﺮﻫﺎ.

»اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻮﻗﻮد« ﺗﻌﻴﺪ اﻓﺘﺘﺎح
ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺮاﺑﻊ
أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻷوﻟ ـ ــﻰ
ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻮﻗﻮد
إﻋــﺎدة إﻃــﻼق ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺰود
ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﺮي ااﻟﺮاﺑﻊ.
وﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻤـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪس ﻋـ ــﺎدل
اﻟﻌﻮﺿﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ،
»إﻧﻨﺎ ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
أﻓـ ـ ـﻀ ـ ــﻞ ﺧ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺔ ﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼﺋ ـﻨ ــﺎ
ﻋـﺒــﺮ ﻣـﺤـﻄــﺎت ذات ﺧــﺪﻣــﺎت
ﻣـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪدة ،إذ ﺗ ــﻢ اﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟ ــﻰ وﻫــﻲ ﺑﻨﺎء
وﺗ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ــﻞ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺰود
ﺑــﺎﻟــﻮﻗــﻮد ،وﺳﻴﺘﻢ ﻓــﻲ وﻗﺖ
ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم اﻓﺘﺘﺎح
ﻣ ـﺤ ـﻄ ــﺔ ﻏ ـﺴ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرات
وﻣـ ــﺮﻛـ ــﺰ ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرات
واﻟﺴﻮق اﻟﻤﺮﻛﺰي«.

وأ ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن ﻣـ ـﺤـ ـﻄ ــﺔ
اﻟ ـﺴ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻄــﺔ
اﻟـ ـ ـ  20اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻢ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮﻫــﺎ
ﺑـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻞ واﻟـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺪﻣ ـ ـ ــﺎت
ً
اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ،ﻻﻓـ ـ ـﺘ ـ ــﺎ إﻟـ ـ ــﻰ أن
»اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ﻟ ـﻠ ــﻮﻗ ــﻮد« ﻣــﺎﺿـﻴــﺔ
ً
ﻗﺪﻣﺎ ﻟﺠﻌﻞ ﻣﺤﻄﺎﺗﻬﺎ ﺗﻘﺪم
أﻓ ـﻀــﻞ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت ﻟﻠﻌﻤﻼء
اﻟﻜﺮام.

ثقافات
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مزاج
تنوعت األساليب والمدارس
في معرض ملتقى د .سعاد
الصباح للخط العربي،
المقام في الجمعية الكويتية
للفنون التشكيلية.
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لقاء مع وجيه صقر
حول المسلسل اللبناني
{حبيبي اللدود} وأدواره
ّ
المركبة التي
الشريرة
ً
تترك أثرا لدى الجمهور.

ُ
ساندرا بولوك :أصبت بخدوش دامية
خالل تصوير «»Bird Box
ذكرت نجمة هوليوود ساندرا بولوك،
ُ
أن ـ ـهـ ــا أص ـ ـي ـ ـبـ ــت بـ ـ ـخ ـ ــدوش دامـ ـ ـي ـ ــة خ ــال
تـصــو يــر هــا فـيـلــم " ،"Bird Boxالر تــدا ئ ـهــا
عصابة للعين في أغلب أوقات التصوير.
وقالت بولوك ( 54عاما) في تصريحات
لــو كــا لــة األ ن ـب ــاء األ ل ـمــا ن ـيــة (د.ب.أ) " :كـنــت
أجري كثيرا في مواجهة الكاميرا ،ولم يكن
ذلك أمرا ظريفا ،فقد سالت مني دماء".
وتـلـعــب س ــان ــدرا ف ــي فـيـلــم ال ــرع ــب دور
أم لطفلين تضطر معهما إ لــى ا لـفــرار من
تـهــديــد غــامــض .وخ ــال ال ـفــرار يضطرون
لوضع عصابة على أعينهم لحمايتها.
و مــن ا لـمـقــرر عــرض الفيلم عـلــى شبكة
نتفليكس للبث الرقمي اعتبارا من الشهر
الجاري.
وأوض ـحــت بــولــوك أنـهــا كــانــت محاطة
بــأطـفــال فــي ف ـتــرات كـثـيــرة مــن الـتـصــويــر:
"ك ــان ذل ــك األم ــر مــرهـقــا لــأعـصــاب ،حيث
ك ـ ــان ي ـت ـع ـيــن عـ ـل ـ َّـي أن ا ن ـت ـب ــه ل ـل ـص ـغ ــار"،
مضيفة أنها حاولت تجنب السقوط على
األرض أكثر من مرة ،لكن ذلك حدث مرات
م ـت ـعــددة ،وقــالــت" :ك ــان بــإمـكــانــي إح ــداث
ثقوب في عصابة العين ،حتى أتمكن من
الرؤية قليال ،لكن ذلك كان سيطفئ الطاقة
المحمومة (خالل التصوير)".
وك ـش ـفــت ب ــول ــوك ل ـ ــ"د.ب.أ" أن ـ ـهـ ــا تـلـقــت
تــدري ـبــا ع ـلــى دورهـ ــا ف ــي الـفـيـلــم ع ـلــى يد

مدرب رائع عاجز عن الرؤية ،وقالت" :إنه
عــداء ماراثون ويقود درا جــة .استطاع أن
ي ـخ ـبــرنــي ب ـط ــول ال ـح ــائ ــط خ ـل ـفــي وم ـكــان
إحدى األلعاب على األرض".
وذ ك ــرت أ نـهــا ســأ لـتــه عــن الكيفية التي
ي ــرغ ــب ال ـم ـك ـفــوفــون ف ــي أن ي ـتــم تـجـسـيــد
شخصياتهم بها على ا لـشــا شــة ،وأ جــاب:
"نود إظهار قدراتنا ،وليس ما ال نستطيع
القيام به".
وتـ ـلـ ـع ــب س ـ ــان ـ ــدرا ،الـ ـمـ ـع ــروف ــة ب ــأف ــام
م ـث ــل "اآلن ـ ـسـ ــة ال ـل ـط ـي ـفــة" وأفـ ـ ــام درام ـي ــة
مثل "الـجــانــب األعـمــى" و"غــرافـيـتــي" ،دور
مالوري ،وهي امرأة تحاول باستماتة أن
تبقي طفليها في أمان من خطر غير مرئي
يدفع الناس لالنتحار.
وبالعرض األول للفيلم في برلين ،قالت
إن ـه ــا رغ ــم أن ـه ــا ل ـي ـســت م ــن م ـح ـبــي أف ــام
ال ــرع ــب ،فــإن ـهــا اس ـت ـم ـت ـعــت ب ــإض ــاف ــة هــذا
النوع السينمائي إلى مسيرتها الفنية.
وأضـ ــافـ ــت" :ه ـن ــا لــدي ـنــا رح ـل ــة ل ــم تـكــن
ل ـت ـح ــدث م ــن دون ق ـص ــة ا ل ـح ــب ا لـعـمـيـقــة
المركبة والمليئة بالتفاصيل عن أ ســرة،
وال ــرس ــال ــة االج ـت ـمــاع ـيــة ب ـشــأن م ــا نشعر
جميعا أنه حال العالم".
والـ ـفـ ـيـ ـل ــم م ـق ـت ـب ــس عـ ــن روايـ ـ ـ ــة ج ــوش
ماليرمان التي صدرت عام  2014بالعنوان
ذات ــه ،وفـيـهــا تــأخــذ م ــال ــوري طـفـلـيـهــا في
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تبدأ الفنانة القديرة حياة
الفهد قريبا تصوير الدراما
الرمضانية «حدود الشر»
للمؤلف محمد النشمي
والمخرج أحمد دعيبس.

قدمت فرقة «الحوسني»
الموسيقية المغربية
مقطوعات متنوعة انعكست
فيها المكونات النغمية
األصيلة.

رح ـل ــة م ـح ـفــوفــة بــال ـم ـخــاطــر ف ــي ال ـبــريــة،
بأعين معصوبة ،في محاولة للهرب من
"وج ــود شــريــر غـيــر مــرئــي" تـسـبــب رؤيـتــه
عواقب وخيمة.
والفيلم من إنتاج "نتفليكس" ،وإخراج
الدنماركية سوزان بيير ،ويشارك بولوك
ف ــي ب ـطــول ـتــه ال ـم ـم ـث ـلــة س ـ ــارة ب ــول ــوســون
والممثل جون مالكوفيتش.
(د ب أ)

ساندرا بولوك

بول كونروي أشاد بأداء روزاموند بايك
في فيلم «»A Private War

فيغو مورتنسن يكشف عن تحديات
دوره بـفيلم الدراما «»Green Book
فيغو مورتنسن

أشاد المصور اإلنكليزي بول كونروي بفيلم السيرة الذاتية " ،"A Private Warالذي تقوم
ِّ
وتجسد خالله شخصية ُالصحافية األميركية ماري كولفين،
ببطولته النجمة روزاموند بايك،
التي عملت لحساب صحيفة صنداي تايمز البريطانية ،وقتلت خالل قصف الجيش السوري
على مدينة حمص عام .2012
ً
كونروي هو أحد األصدقاء المقربين لماري كولفين ،وتشاركا معا في تغطية عدد من األحداث
السياسية حول العالمَّ ،
وعبر عن سعادته برؤية صديقته تجسد على شاشة السينما ،وعن
نجاح الفيلم في توصيل رسالته ،كون الصحافيين أصبحوا في خطر كبير.
ويـجـ ِّـســد شخصية كــونــروي بــأحــداث الفيلم الـنـجــم جيمي دورن ـ ــان ،بـطــل سلسلة أفــام
الرومانسية " ."Fifty Shades of Greyوكتب كونروي لموقع "،"The Hollywood Reporter
قائال" :الصحافة مهنة تحت خط النار ،من األخبار الزائفة للرئيس األميركي دونالد ترامب،
إلى قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي ،والفيلم يمنح الفرصة في عودة األمل والمهنية
خالل هذه الفترة العصيبة".
وعرض الفيلم أخيرا بعدد من المحافل السينمائية العالمية ،كما رشح لجائزتي غولدن غلوب،
هما :أفضل ممثلة في دور رئيسي ،وأفضل أغنية ،وسط إشادة عدد من النقاد والسينمائيين
العالميين بدور روزاموند بايك االستثنائي كواحد من أفضل أدوارها السينمائية بمسيرتها.
ُيذكر أن بايك حققت العديد من النجاحات السينمائية أخيرا ،أهمها فيلم " "Gone Girlعام
 ،2014للمخرج ديفيد فينشر ،وحصلت من خالله على ترشيح أوسكار األول لها بمسيرتها
كأفضل ممثلة في دور رئيسي.

بول كونروي

كشف النجم األميركي المرشح لألوسكار
فيغو مورتنسن عن التحديات التي واجهها
خالل بطولة فيلمه الدرامي "،"Green Book
ً
وت ــرش ـح ــه ل ـج ــائ ــزة "غ ــول ــدن غـ ـل ــوب" أخ ـي ــرا
كأفضل ممثل في دور كوميدي ،إ لــى جانب
ت ــرش ــح ال ـف ـي ـلــم ل ـجــائــزة أف ـض ــل فـيـلــم درام ــي
لعام .2018
و ت ـطــرق مــور تـنـســن إ ل ــى صـعــو بــة تجسيد
شـ ـخـ ـصـ ـي ــة رج ـ ـ ــل إي ـ ـطـ ــالـ ــي يـ ـ ـع ـ ــول ع ــائ ـل ـت ــه
ً
ال ـب ـس ـي ـطــة ،وي ـع ـمــل س ــائ ـق ــا ألح ــد ال ـعــازف ـيــن
أصحاب البشرة السمراء بفترة الستينيات،
إذ يخوضان رحلة يكتشفان خاللها العديد
من العوامل المشتركة بينهما على الرغم من
العنصرية التي تفشت وقتها.

التمثيل مخيف

جيما تشان

21

بري الرسون

طرح جزأين جديدين من
«»Crazy Rich Asians

بري الرسون تزور متحف
الفنون في البرازيل

أعلنت استديوهات وارنر بروزر أنها بدأت العمل في جزأين
جديدين من فيلم الكوميديا " "Crazy Rich Asiansبعد النجاح
الكبير للفيلم.
وحقق العمل إيرادات وصلت إلى  238مليون دوالر حول
العالم ،وهو ينتمي إلى فئة الكوميديا الرومانسية ،ومدته
حوالي الساعتين.
وبلغت تكلفة إنتاجه  30مليون دوالر ،ومن ﺇخراج جون
إم تشو ،وإعداد وﺗﺄﻟﻴﻒ الثنائي بيتر شيربيلي وأديل ليم،
ويـشــارك فــي بطولته عــدد كبير مــن النجوم أبــرزهــم ،جيما
تشان ،وميشيل يوه ،وليزا لو ،وكين جيونغ ،وهنري غولدينغ.

حرصت النجمة بري الرسون ،الحائزة جائزة األوسكار،
على زيارة متحف الفنون في ساو باولو ،بالبرازيل ،وتناقل
ً
رواد مواقع التواصل االجتماعي عددا من الصور الخاصة
بزيارة النجمة العالمية.
وظهرت الرسون بإطاللة شبابية وحرصت على التجول
في المتحف والتقاط عدد من الصور التذكارية.
وتنتظر الرسون عرض فيلمها " "Captain Marvelفي
شهر مارس المقبل ،وتدور أحداثه حول كارول دينفر ،التي
تصبح إحدى أقوى البطالت على كوكب األرض بعدما تقع
في خضم حرب دائرة بين جنسين فضائيين.

بيونسي

بيونسي بالزي الهندي
في زفاف إيشا أمباني

ً
نشرت النجمة العالمية بيونسي صورا جديدة من أحدث
جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"،
ً
ً
ظهرت خاللها مرتدية زيا هنديا أثناء إحيائها حفل زفاف
"إيشا أمباني" ابنة موكيش أمباني أحد أثرى أثرياء الهند.
ً
وتعاونت بيونسي في حفل الزفاف مع  60راقصا كانوا
ً
قد وصلوا قبل ساعات من وصولها ،وأدت خالله عددا من
أغانيها الشهيرة وسط تفاعل المدعوين.
وظـهــرت بيونسي خــال الحفل فــي عــدد مــن اإلطــاالت
والق ــت الفيديوهات إعـجــاب اآلالف مــن متابعي ومحبي
النجمة العالمية على مواقع التواصل االجتماعي.

ً
و ق ــال فـيـغــو" :التمثيل شــيء مخيف جــدا ،
و عـلــى الممثل أن يـخـتــار بـحــرص مــا يقدمه
عـلــى شــاشــة الـسـيـنـمــا ،والب ــد مــن ت ـعــاون كل
ً
طــا قــم العمل مـعــا لـلـخــروج بعمل سينمائي
قيم ،ولم يكن ليحدث ذلك إال بعد أن اتفقنا
ً
م ـعــا ،أنــا ومــاهــر شــاال عـلــي ،كـمــا أكــد نجاح
الفيلم من خالل اكتمال عناصره وعلى رأسها
مخرج الفيلم بيتر فاريلي.
ً
ً
وحقق فيلم " "Green Bookأخيرا نجاحا
ً
ً
ـراُ ،
وع ــرض فــي عــدد مــن المحافل
نـقــديــا كـبـيـ
السينمائية العالميةُ ،
ور شــح لجوائز منها
ف ـ ـ ــوزه ب ـ ــ"جـ ــائـ ــزة الـ ـجـ ـمـ ـه ــور" فـ ــي م ـه ــرج ــان
تورنتو السينمائي الدولي بدورته األخيرة،
كما رشح الفيلم لـ  5جوائز "غولدن غلوب"،
أهمها أفضل ممثل في دور كوميدي ،وأفضل
سـيـنــار يــو ،وأ فـضــل مـخــرج وأ فـضــل فيلم في
العام.

الطبقة الكادحة
ت ــدور أح ــداث الـفـيـلــم ح ــول عــامــل إيـطــالــي
أميركي من الطبقة الكادحة يقوم بتوصيل

أ م ـ ـيـ ــر كـ ــي ذي أ صـ ـ ـ ــول إ ف ــر يـ ـقـ ـي ــة ف ـ ــي ج ــو ل ــة
بمنطقة جنوب ا لــوال يــات المتحدة في فترة
الستينيات.
والفيلم يـعــود بنا إ لــى ز مــن نـظــام الفصل
الـعـنـصــري ب ـنــاء عـلــى ال ـل ــون ،وي ـقــدم حكاية
ً
رج ـل ـيــن مـخـتـلـفـيــن ج ــذري ــا م ــن ح ـيــث الـفـكــر
واالنتماء والطباع ،وغير ذلك .في هذا الفيلم،
يـبـحــث ع ــازف بـيــانــو أس ــود م ـش ـهــور ،يلعب
دوره الـمـمـثــل مــاهــر ش ــاال ع ـلــي ،ع ــن ســائــق
ي ـشــاركــه رح ـلــة وي ـس ــاع ــده ،ي ـت ـقــدم لـلــوظـيـفــة
رجـ ــل أب ـي ــض ف ــي م ـ ــأزق ي ـح ـت ــاج إلـ ــى ال ـم ــال
ً
ولديه أسرة وأطفال ،يختاره ليكون حارسا
ً
ً
ً
شخصيا وسائقا في آن معا .

عازف البيانو
ً
ويبرز عازف البيانو المعروف موسيقيا
ً
مـثـقـفــا ي ـقــف ف ــي وج ــه الـمـجـتـمــع الـعـنـصــري
الذي ال يحترمه إال حين يكون بصدد العزف،
ويعامله بشكل سيئ وموجع باعتباره أسود
في باقي الظروف.

الحارس األبيض
ويظهر الحارس األبيض فيغو مورتنسن،
ابن شوارع نيويورك ،على فطرته وال تنقصه
ً
الشهامة .ونكتشف مــع مــرور ا لــو قــت أن كال
منهما له عالته وأشياؤه الجميلة ،ونعرف
ً
الحقا ،في هذا الفيلم الذي وظف فيه المخرج
ً
ا لـمــؤ هــات ا لـكــو مـيــد يــة للممثلين مـعــا لنقل
و حـشـيــة التمييز ا لـعـنـصــري ،أن أ شـيــاء هـمــا
ً
الجميلة أ كـبــر وأ ع ـمــق ،فهما يمتلكان قلبا
من ذهب.
ً
ي ــذك ــر أن ف ـي ـغــو م ــور ت ـن ـس ــن ح ـق ــق أخـ ـي ــرا
ا لـعــد يــد مــن ا لـنـجــا حــات السينمائية ،أهمها
فيلم " "Captain Fantasticوالذي تم عرضه
ً
ت ـج ــار ي ــا ع ــام  ،2016و ح ـص ــل ع ـلــى تــر شـيــح
لجائزة األوسكار األولى له بمسيرته.

ثقافات
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تشكيليات :عرض لوحاتنا في إيطاليا مكسب للمرأة
خالل مشاركتهن في األسبوع الثقافي الكويتي بروما

وفاة شاعر
«الموت»
ناصر الظفيري

nalzafiri@hotmail.com

منال الشريعان

أعربت فنانات كويتيات عن
اعتزازهن بالمشاركة في
األسبوع الثقافي الكويتي،
الذي أقيم أخيرا في إيطاليا،
مؤكدات أن األسبوع أتاح
لهن الفرصة لتقديم أعمالهن
الفنية ،وحمل رسالتهن
اإلبداعية إلى عواصم الفن
المعاصر.

ريهام الرغيب
أجمعت الفنانات الكويتيات
المشاركات في األسبوع الثقافي
الـكــويـتــي ،ال ــذي أق ـيــم أخ ـيــرا في
إيطاليا ،على أهمية مشاركتهن،
ألنها تسهم في إثــراء تجربتهن
ومـسـيــرتـهــن الـفـنـيــة والـمـهـنـيــة،
وك ــذل ــك ف ــي ت ـع ــزي ــز ث ـق ــة ال ـف ـنــان
الكويتي بفنه.
وق ــال ــت ال ـف ـن ــان ــات إن ع ــرض
ل ــوح ــاتـ ـه ــن ف ـ ــي ايـ ـط ــالـ ـي ــا ي ـعــد
مـ ـكـ ـسـ ـب ــا لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــرأة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة
وال ـع ــرب ـي ــة ،الس ـي ـم ــا ال ـكــوي ـت ـيــة،
وهذه المشاركة أثبتت جدارتها
ومساهمتها الفاعلة في مختلف
المدارس التشكيلية المعاصرة،
وخصوصا الفن التعبيري.
واع ــرب ــن ع ــن ت ـقــديــرهــن ل ــدور
السفارة الكويتية في إيطاليا في

تنظيم هذه المبادرة الفنية ،لحمل
رسالتهن اإلبداعية الــى عواصم
الفن المعاصر وإث ــراء تجاربهن
ومسيرتهن الفنية والمهنية.
م ــن جــان ـب ـهــا ،أع ــرب ــت الـفـنــانــة
ري ـ ـهـ ــام ال ــرغـ ـي ــب عـ ــن اعـ ـت ــزازه ــا
وزميالتها الرسامات بالمشاركة
ألول م ـ ــرة ف ــي مـ ـع ــرض ف ـنــانــات
الـكــويــت بإيطاليا ،أرض الفنون
والثقافة عبر العصور ،باعتباره
حدثا بالغ األهمية ،يفتح لفنانات
الـكــويــت ب ــاب الـعــالـمـيــة ،وه ــو ما
يعد شرفا عظيما لكل فنان.
وأعربت الرغيب عن سعادتها
بعرض أعمالها الفنية في عاصمة
الفنون روما أمام جمهور يتمتع
بثقافة بصرية مرهفة ،ويعيش
منغمسا في مظاهر الفن بمختلف
ت ـج ـل ـيــاتــه ف ــي ت ـفــاص ـيــل حـيــاتــه
ال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــة ،ت ـح ـي ـط ــه ج ـم ــال ـي ــات
ال ـ ـع ـ ـمـ ــارة وان ـ ـت ـ ـشـ ــار ال ـم ـت ــاح ــف
والـمـعــارض واآلث ــار وال ـتــراث من
كل صوب.

شقائق النعمان
بدورها ،أكــدت الرسامة فتوح

ش ـم ــوه أه ـم ـيــة م ـشــارك ـت ـهــا في
هذا المعرض الكويتي الناجح
واألول من نوعه ،كونه أتاح لها
فرصة تقديم أعمالها اإلبداعية
ع ـل ــى "م ـن ـص ــة الـ ـف ــن ال ـع ــال ـم ــي"
فــي رومــا وفلورنسا بمكانتها
الـعــريـقــة والـخــاصــة فــي الحياة
الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة والـ ـفـ ـنـ ـي ــة ب ـ ــأوروب ـ ــا
والغرب ،وهو ما تعتبره شهادة
وخ ـط ــوة ك ـب ـيــرة ف ــي مسيرتها
كفنانة وامرأة كويتية.
ولفتت شـمــوه إلــى لوحاتها
ال ـتــي ت ـكــون مـجـمــوعــة اسمتها
"ش ـ ـقـ ــائـ ــق ال ـ ـن ـ ـع ـ ـمـ ــان" ،ت ـص ــور
ش ـخ ـص ـي ــات ح ـق ـي ـق ـيــة ح ــاول ــت
بخطوط رشيقة وألوان وإضاءة
ورمزية دقيقة أن تسبر وتعبر
عن العمق الشعوري الناطق في
عيون شخوصها المتحركة في
فراغ تملؤه بأبجديات تشكيلية
صادقة.
مـ ـ ـ ــن ن ـ ــاحـ ـ ـيـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ،اع ـ ـت ـ ـبـ ــرت
الفنانة منال الشريعان أن هذه
الـ ـمـ ـش ــارك ــة الـ ـج ــدي ــدة وعـ ــرض
أعـمــالـهــا ألول م ــرة عـلــى ساحة
عالمية مــرمــوقــة فــي روم ــا قلب
ال ـح ـضــارة الـغــربـيــة وفـلــورنـســا

م ـه ــد ع ـص ــر ال ـن ـه ـضــة وف ـنــونــه
بأنها ذات أهمية خاصة ،تدشن
مــرح ـلــة ج ــدي ــدة ف ــي مـسـيــرتـهــا
الفنية "بــدخــول الخط العربي"
في آخر لوحاتها.
وأشـ ـ ــارت ال ـشــري ـعــان إل ــى أن
إدخ ــالـ ـه ــا الـ ـح ــرف ال ـع ــرب ــي في
رسم بورتريهات لتطرز بأناقته
الخطية وأنغام حروفه وداللتها
وج ـ ـ ـ ـ ــوه ش ـ ـ ـخـ ـ ــوص ل ــوح ــاتـ ـه ــا
النسائية ينبع من حرصها على
"نقل الثقافة العربية الخليجية"
بجمالياتها في تعابير المالمح
العربية وألــوانـهــا الترابية الى
الـعــالــم والـمـشــاركــة فــي الحركة
الفنية المعاصرة.
وشددت على "دور الفن كناقل
مهم للتواصل في نقل الثقافة،
الس ـ ـي ـ ـمـ ــا فـ ـ ــي وق ـ ـ ــت االن ـ ـف ـ ـتـ ــاح
وســرعــة ال ـتــواصــل ال ـح ـضــاري،
وه ــو م ــا يـتـيــح ل ـل ـمــرأة الـفـنــانــة
الخليجية أن تساهم فــي حمل
هذه الرسالة الى العالم ،ما يثري
سيرتها الفنية الشخصية من
نــاح ـيــة ك ـمــا ي ــدح ــض ال ـص ــورة
ال ـ ـن ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـغـ ـ ـل ـ ــوط ـ ــة ع ــن
مجتمعاتنا ودور المرأة فيها".

م ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت الـفـنــانــة
شـيـمــاء أشـكـنــانــي إن لوحاتها
العشر تخوض في واقع المرأة
الكويتية المعاصرة وإسقاطات
ت ـش ـك ـي ـل ـيــة س ـل ـس ــة مـ ــن وق ــائ ــع
ح ـي ــات ـي ــة م ـع ـي ـشــة ل ـت ـع ـبــر عـمــا
يتجسد فيها من عمق التفاعل
االنـ ـ ـس ـ ــان ـ ــي وال ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــاري فــي
المجتمع الكويتي المعاصر بين
أصالة التراث ودينامية الحداثة.
وأشارت أشكناني الى أهمية
ال ـب ـعــد ال ــرم ــزي ألع ـمــال ـهــا الـتــي
ت ـح ـت ــل ف ـي ـه ــا ثـ ـم ــرة "ال ــرم ــان ــة"
م ــدل ــوال خــاصــا ألن "ل ـهــا تــاجــا
يعكس شـعــور الـمـلـكــة ل ــدى كل
ام ــرأة ،اضافة لما يحويه شكل
الثمرة ولونها من جمال وقوة"
تعبر فيها عــن رؤ يـتـهــا للمرأة
عامة والكويتية بشكل خاص.
وشاركت الفنانات الكويتية
ف ـ ــي م ـ ـعـ ــرض خ ـ ـ ــاص بـ ـعـ ـن ــوان
"فـ ـ ـن ـ ــان ـ ــات ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت" ،ن ـظ ـم ـتــه
سفارة الكويت في روما ومدينة
فـ ـل ــورنـ ـس ــا حـ ـ ــول دور ال ـ ـمـ ــرأة
ال ـكــوي ـت ـيــة ف ــي ال ـح ـي ــاة الـفـنـيــة
والثقافية.
(كونا)

"هذا الموت...
جسر لال نهاية عليه كلنا نفوت...
هذا الموت...
هاجس يبتدينا بلحظة التكوين...
ويرافقنا العمر من غير ضجة وصوت".
ُ
كحياتهم التي كتب عليهم أن يعيشوها .كلماتهم
شعر الشعراء
ُ
انعكاس للزمن الذي قدر لهم أن يساهموا فيه .ليس هناك أقسى من
ً
ُ
والحكم الديكتاتوري
حياة شاعر عاش زمنا غير منتهٍ من الحروب
واإلعدامات الجماعية .هكذا كانت حياة شاعرنا الراحل عريان السيد
خـلــف .عــاش زمــن الـمــأســاة /الملهاة أجـمــل أيــام عـمــره .قــادتــه قيادته
الشمولية من حرب إلى حرب ،وانتهى األمر باحتالل بالده ،وضياعها
تحت صراعات طائفية ،مات هو ولم تنتهِ  .هذه الحياة لم تمنح الشاعر
فرصة ليعيش أغراضا أوسع من الشعر .كان الموت والحزن هما األكثر
حضورا في حياته .تعرفت على الشاعر عريان السيد خلف بالصدفة ،لم
أكن أعرف عن الشعراء الشعبيين الكثير خارج منطقة الخليج العربي،
الكويت والسعودية تحديدا ،ســوى شعراء مصر ،وربما ذلــك بحكم
االنتشار لألعمال المصرية إعالميا .ولم يكن من العراق شاعر أكثر
انتشارا حينها من الشاعر مظفر النواب ،الذي اكتشفت َمن ينافسه.
في األسبوع األول للمنفى أعارني الشاعر الصديق محمد النبهان
مختلفا .كانت القصيدة األثيرة
شريطا كان يستمع إليه لشاعر يبدو ُ
في التسجيل رثائية الشاعر لشقيقه الذي قتل في الحرب .ابتعد الشاعر
فيها عن التزلف للقيادة والمتاجرة بدم شقيقه ،واقتصرت القصيدة
على عالقته المباشرة بأخيه.
ما ِّ
يميز عريان السيد خلف هو إخالصه لفكرته ،لم يبع موقفا ومبدأ
ألجل رغبة دنيوية .كان ثابتا في وقت عجز الكثيرون عن الثبات ،ولو لم
يثبت وانحنى للتيار ،فليس لنا أن نلومه في تلك الظروف التي نعرف.
كان الشعراء يتوافدون على مربد السيد الرئيس من كل عواصم العرب،
وليس من عذر لشاعر عراقي أن يبتعد .وكما حصل مع الشاعر العراقي
يوسف صايغ في أواخر أيامه حين أجبره النظام على حضور المربد،
مصطحبا قصائد تمجد السيد الرئيس ،لكن عريان وحتى رحيله لم
يقترب من هذه المنطقة الخطرة .أما لماذا صمتت عنه القيادة ،فال
نعرف هذا السر حتى اآلن.
وما ِّ
يميز قصيدة عريان السيد خلف هو هذا الحفر الفني في الكلمة
الشعرية ،لتشكيل الصورة الفنية الموشومة على حجر صلد يصعب
مجاراتها .فإذا كان الشعراء يرسمون كلماتهم بأدوات تشكيلية مكررة،
فلعريان قاموس نحت خاص أحيانا نحتاج إلى َمن يشرح الصعب من
مفرداته .لم ُيوغل عريان في مفردته بعيدا في المحلية ،وربما هو يفعل
ما فعله مظفر ،في االقتراب من حمى العربية الفصحى ،للمحافظة على
حق قصيدته في االنتشار .لكنه ،وفق علمي ،لم يمزج بين القصيدة
العامية والقصيدة الفصحى ،ولم يكن بحاجة لذلك .بقيت قصيدته
مفعمة بالدهشة دائما ،حادة وحارقة .رحل عريان السيد خلف ولم
َ
يحظ بلحظة صفاء في بلده ،وال أعرف ما هي مشاريع أصحابه .أتمنى
منهم أن يعملوا على المساهمة بطباعة ديوانهم الكامل ،وتقديمه
إعالميا ،كما يليق بأحد شعراء العربية الكبار.

إصدارات

«ذات السالسل» تصدر «منقل داس»
و «»TIDY GIRAFF

جانب من األعمال المعروضة

شيماء أشكناني

ملتقى سعاد الصباح للخط العربي ...مدارس متنوعة
الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية تستضيف فعالياته

تنوعت األساليب
والمدارس في معرض
ملتقى د .سعاد الصباح
للخط العربي ،المقام في
الجمعية الكويتية للفنون
التشكيلية.

افـتـتـحــت الـشـيـخــة ال ـشــاعــرة
د .سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاد ا لـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاح ،أ م ـ ــس
األول ،ف ـ ـ ـعـ ـ ــا ل ـ ـ ـيـ ـ ــات مـ ـلـ ـتـ ـق ــى
د .سعاد الصباح للخط العربي،
بـ ـمـ ـق ــر الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة
للفنون التشكيلية فــي حولي،
وسـتـتــواصــل أعـمــالــه مــن  9إلــى
 12الجاري.
وتزامنت فعاليات الملتقى مع
افتتاح قاعة د .سعاد الصباح،
الـ ـت ــي ت ـم ـثــل إضـ ــافـ ــة إي ـجــاب ـيــة
متفردة لرصيد الحركة الثقافية
والتشكيلية.

لغة الضاد
وفــي كلمة للشيخة د .سعاد
ال ـص ـب ــاح ف ــي ك ـت ـيــب الـمـلـتـقــى،
ن ـق ـت ـط ــف مـ ـنـ ـه ــا" :األح ـ ـ ـبـ ـ ــاء مــن
الفنانين العرب يجتمعون اليوم
في هذا الملتقى ،ونحن نتطلع
مـ ــن خ ــالـ ـه ــم إلـ ـ ــى إح ـ ـيـ ــاء لـغــة
الضاد ،لغة القرآن ،لغة اإلعجاز،
لـغــة ال ـج ـمــال ،ال ـتــي ت ـف ـ َّـردت في
العالم بهذا الفن الفريد".

الملتقى
يستضيف
مجموعة من
الخطاطين
المرموقين
سلمان

الدعم اإليجابي
وفي تصريح بهذه المناسبة،
قال عبدالرسول سلمان ،رئيس
ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـل ـف ـنــون
ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ــة ورئـ ـ ـي ـ ــس اتـ ـح ــاد
التشكيليين العرب ونائب رئيس
الرابطة الدولية للفنون" :يمثل
هـ ــذا الـمـلـتـقــى إض ــاف ــة لــرصـيــد

غالف «منقل داس»
صدر حديثا عن ذات السالسل للنشر ،روايــة "منقل داس" وكتاب
"."TIDY GIRAFF
وتتناول رواية "منقل داس" ،للكاتبة شيخة البرازي ،حكاية الطفل
الكويتي (شعيل) الذي ركب بالخطأ سفينة متوقفة عند حوض محاط
بالصخور في الخليج العربي بالكويت ،لتبحر السفينة به أثناء نومه
عليها إلى إنكلترا ،وقيل إنه اختطف من البحارة اإلنكليز ،وأطلق مالك
السفينة ،التاجر الهندي ،على الطفل شعيل اسم "منقل داس" ،وأبحرت
به السفينة إلى إنكلترا في عمر الطفولة ،ليعود منقل داس في عمر
الشباب .وتتوقف الكاتبة كثيرا عند أحوال وعادات المنطقة في هذه
الفترة ،كما تتوقف عند مشاعر والده ووالدته عند ضياعه وانتظاره
لسنواتُ .يشار إلى أن غالف الرواية تصميم عبدالرحمن الصواف.
أما اإلصــدار الثاني ،فجاء بعنوان " ،"TIDY GIRAFFمتعة العيش،
في منزل منظم ،البتسام العومي.
الكتاب يتتبع بحث اإلنسان عن السعادة والسكينة ،وما يجب عليه
فعله لتحقيق أحالمه ،فاألحالم تحتاج إلى سعي ،وكل شيء يحتاج
إلى خطة عمل منظمة .تبحث المؤلفة تغيير السلوك داخــل المنزل،
وتفند األسباب والطرق لتنظيم المنزل بالتخزين مثال ،أو الترتيب،
ومن أهم الشخصيات التي تتوقف أمامها هي المكتنزة ،التي تحتفظ
باألشياء وتحللها ،لتدفعهم لمواجهة هــذا السلوك .وتقدم الحلول
بالجرد والفرز ،لتصنيف األشياء بالمنزل أو التبرع ،وتقدم تجربة
لولديها عبدالرحمن وغيداء.
الكتاب فيه تفكير علمي منظم وتطبيقي على مستوى رفيع.

سعاد الصباح أثناء جولتها في المعرض
ال ـح ــرك ــة الـتـشـكـيـلـيــة ال ـعــرب ـيــة،
ك ـ ـمـ ــا يـ ـضـ ـم ــن أب ـ ـ ـنـ ـ ــاء الـ ـح ــرك ــة
التشكيلية في الكويت والعالم
العربي الدعم اإليجابي الكبير
ا ل ــذي تقدمه الشيخة د .سعاد
الصباح للحركة الثقافية بشكل
عام ،والحركة التشكيلية بشكل
خاص ،ما كان له أبعد األثر في
رفد مسيرة المبدع التشكيلي؛
محليا وخليجيا وعربيا".

وح ـ ـ ــول ضـ ـي ــوف ال ـم ـل ـت ـقــى،
ق ــال ال ـس ـل ـمــان إن ــه يستضيف
نـخـبــة مــن الـخـطــاطـيــن ال ـعــرب،
م ـن ـهــم :د .ع ـبــدال ـغ ـنــي ال ـعــانــي
وم ـ ـح ـ ـمـ ــد الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوري -ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق،
مسعد الـبــورسـعـيــدي وعصام
ع ـ ـ ـبـ ـ ــدال ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــاح -م ـ ـ ـصـ ـ ــر ،ع ـم ــر
الـجـمـنــي -تــونــس ،عبدالرحيم
كولين -المغرب ،محمد صفار
ب ـ ــات ـ ــي -الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــر ،تـ ـ ــاج ال ـس ــر

ح ـ ـسـ ــن -الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان ،د .ن ـص ــار
مـنـصــور وفـيـصــل أبــوعــاشــور-
األردن ،مأمون يغمور -سورية،
يــوســف الـحـمـيــد -ق ـطــر ،جـمــال
ال ــرب ـي ـع ــة -ال ـس ـع ــودي ــة ،ســامــي
الـغــاوي -سلطنة عمان ،نجود
نــاجــي -الـبـحــريــن ،فــريــد العلي
وبدر العتيقي وجاسم معراج-
الكويت.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ع ـ ـ ـبـ ـ ــدالـ ـ ــرسـ ـ ــول:

"انطالقا من دور الجمعية في
بنية الحضارة اإلنسانية تأتي
ضـ ــرورة إط ــاق ه ــذا الملتقى،
للتأكيد على هويتنا العربية
واإلسالمية ،حيث يأتي الخط
الـ ـع ــرب ــي فـ ــي مـ ـق ــدم ــة ال ـف ـن ــون
الــراس ـخــة ،بــاعـتـبــاره أح ــد أهــم
م ـ ـكـ ــونـ ــات ه ــويـ ـتـ ـن ــا ال ـع ــرب ـي ــة
واإلســام ـيــة األصـيـلــة ال ـقــادرة
على التواصل مع اآلخر".

غالف «»TIDY GIRAFF
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ً
وجيه صقر :شخصياتي المقبلة يجب أن تحمل هدفا إنسانيا
culture@aljarida●com

ً
يتميز الممثل اللبناني وجيه صقر بأداء األدوار الشريرة ّ
ّ
المركبة التي تترك أثرا لدى الجمهور ،وهو بذلك حقق بصمة
ّ
مهنية خاصة آخرها دور زعيم حزب سياسي {حبيب} في المسلسل اللبناني {حبيبي اللدود} (كتابة منى طايع ،وإخراج
سيزار حاج خليل ،وإنتاج شركة طايع لإلنتاج) .كذلك يؤدي دور البطولة في المسرحية االجتماعية {علقة جديدة}.
عن دور {حبيب} وشخصياته الدرامية تحدث إلى {الجريدة}.
بيروت -مايا الخوري

ّ
مرحلية،
النجومية
قد يحققها الممثل
بدور ّ
معين ّ
ثم
يأفل نجمه إن لم
ّ
ويستمر
يتجدد

رغم التزامك بأداء ّ
الشر ،فإن بناء شخصية
{ال ــزع ـي ــم ال ـس ـيــاســي ح ـب ـيــب} ف ــي {حـبـيـبــي
ً
اللدود} مختلف جدا عن شخصياتك السابقة،
فما تفاصيلها وأبعادها الدرامية؟
ّ
عندما وزعت الكاتبة منى طايع األدوار،
ُأس ـن ــدت إلـ ـ ّـي شـخـصـيــة «م ــوس ــى» إال أنـنــي
أ عـجـبــت بشخصية «حـبـيــب» فطلبت إليها
أداءهاّ .
تمر هذه الشخصية الرائعة بمراحل
درامـ ـي ــة أربـ ـ ــع ،مــرح ـلــة ال ـن ـض ــوج والـ ـه ــدوء
ّإبـ ــان ال ـم ـعــارك والـ ـح ــروب ،مــرحـلــة الــزعــامــة
السياسية والحنكة في التفاوض مع زعيم
الحزب اآلخــر ،مرحلة العشق والغرام تجاه
شخصية «سمر» ،ومرحلة الغضب والحزم
في التعامل مع المحازبين والمقاتلين .لذا
تختلف بتركيبتها الشريرة عن شخصياتي
السابقة التي اقتصرت على خط درامي واحد
في سياق النص ،فيما نرى هذه الشخصية
ّ
تقلبات ّ
معينة.
صعبة تعيش
ّ
ه ــل ش ــك ــل الـ ــواقـ ــع ال ـس ـي ــاس ــي الـلـبـنــانــي
ً
أرضا خصبة لرسم هذه الشخصية بطريقة
صحيحة؟
ً
إضــافــة إل ــى دراسـ ــة الـشـخـصـيــة نـفـسـيــا،
اس ـتــوح ـيــت م ــن ال ـس ـيــاس ـي ـيــن الـلـبـنــانـيـيــن
ً
الحنكة والـكــذب والتظاهر بالوداعة علنا،
ّ
فيما هم في الحقيقة ذئاب ال يفكرون سوى
بمصالحهم الذاتيةّ .
صورنا هذا التفصيل
ً
عـنــدمــا جـلــس الــزع ـمــاء م ـعــا لــات ـفــاق حــول
م ــواق ــع ال ـق ـتــال ،وتــوق ـيــت ال ـم ـعــارك لتمرير
صـفـقــات ا ل ـســاح فيما يتقاتل محازبوهم
على الجبهات.
إالم يحتاج هكذا دور :إلى خبرة في األداء
أو ّ
تعمق في علم النفس لرسم الشخصية؟

تعكس الدراما
ً
اللبنانية أحيانا
صورة غير حقيقية
عن لبنان ومجتمعنا
ما يسيء إلى
صورتنا في الخارج

ً
ي ـح ـتــاج إل ــى خ ـب ــرة ط ـب ـع ــا ،وقـ ـ ــدرة على
الفصل بين الشخصية وبين الشخصيات
ً
ال ـســاب ـقــة لـلـتـجــديــد .أم ـت ـلــك راهـ ـن ــا الـخـبــرة
وال ـن ـضــوج وال ـه ــدوء وال ـق ــدرة فــي التعبير
بحركة العينين ،وطريقة المشي والحكي
واللباس.
هل التنويع المتوافر في أدوار مماثلة غير
متوافر في الشخصيات ّ
الطيبة؟
لألسف ،تقتصر شخصية البطل ّ
الطيب
ّ
على خط درامي واحد ،وعلى أسلوب مسطح
ال ّ
مطبات فيه ،فيقع الممثل بالرتابة والتكرار
في سياق أحداث المسلسل.

نجومية وبصمة
ألـهــذا السبب تحقق األدوار الشريرة
ً
نجومية وانتشارا أوسع من األدوار
األخرى؟
ط ـ ـب ـ ـعـ ـ ًـا .ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ّ
أدي ـ ـ ـ ـ ــت دور
ال ـم ـحــامــي ف ــي ال ـح ـل ـقــات الـعـشــر
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن م ـس ـل ـســل «ال ـه ـي ـب ــة»
ً
مثال ،لم يؤثر في الجمهور رغم
ً
ظهوري الكثيف فيه ،بينما حققت نجاحا
ً
كبيرا في مسلسل «جــذور» الــذي شاركت
في  16حلقة تلفزيونية منه فقط من أصل
ّ
ّ
جنسي لألطفال ،وذلك
 ،60بدور مستغل
ّ
ألنني حللت نفسية الشخصية لرسمها
وتركيبها بإطار صحيح وعملت على
إظ ـهــار تـفــاصـيـلـهــا ،مــا ت ــرك بصمة
معينة لدى الجمهور .لذا أرى أن
بـعــض مــن ي ــؤدي شخصيات
ً
ال ـح ــب والـ ـغ ــرام ي ـقــع أح ـيــانــا

مزاج

أخبار النجوم

سعد رمضان هنأ سعد لمجرد

بــالــرتــابــة فــا يـتـطـ ّـور وال يحقق النجومية
من خاللها.
أي ارتداد شخصي في أداء أدوار مماثلة؟
ً
أس ـت ـم ـتــع ك ـث ـيــرا بــالـشـخـصـيــات الـمـمــاثـلــة
ً
خصوصا عندما تحقق النجاح ،ألنني أشعر
ّ
أنني أثبت جدارتي وحققت طموحي
حينها ّ
ّ
مهنية .من المالحظ
الذي يتمثل بترك بصمة
أن ب ـعــض ال ـن ـجــوم ع ـمــد إل ــى أداء دور الـشــر
ّ
الحب ،بهدف
بعد مضي سنوات له في أدوار
ُ
ّ
والتطور ألن تلك األدوار تكتب بطريقة
التجديد
ً
ّ
مسطحة .بينما انطلقت شخصيا من األدوار
ّ
الشريرة وطورت نفسي من خاللها واستمريت
ً
فيها ،ورغم أنني تلقيت عروضا على صعيد
ّ
الحب والطيبة ،فإنني
أدوار مغايرة في إطار
لم ّ
أتقيد بها.
ّ
ّ
المهنية ،أال تسعى إلى
تحدثت عن البصمة
تحقيق النجومية؟
أرى أن الـنـجــومـيــة مــرح ـلـ ّـيــة ،ق ــد يحققها
الممثل بدور ّ
معين ّ
ثم يأفل نجمه إن لم يتجدد
ً
ّ
ويستمر ،فيما البصمة المهنية ال تزول أبدا.

معايير ورسائل
يحمل المسلسل رسائل اجتماعية وإنسانية
كثيرة ،ما أهمية هكذا نصوص درامية؟
يــدعــو هــذا المسلسل اللبنانيين إلــى عدم
االستزالم للزعماء واألحــزاب ،المسؤولين عن
حرب لبنان .وفي رأيي ،إن لم ّ
يتغير هذا الواقع
ّ
يصور هذا المسلسل
نتجه نحو حرب جديدة.
الزعماء يعقدون الصفقات على حساب الوطن
والمواطن ،من ثم يجب عدم االنجرار إلى هذه
اللعبة ،ألن هؤالء هم أنفسهم لم ّ
يتغيروا منذ
انـتـهــاء ال ـحــرب الـلـبـنــانـيــة .لـهــذا الـسـبــب أحــب
بـعــض ا ّل ـنــاس المسلسل وبـعــض آخــر انــزعــج
ّ
منه ،وأتفهم ذلك ألنه يذكرهم بالماضي القريب.
في رأيك يجب أن تؤدي الدراما دور مصلح
اجتماعي؟
«حبيبي اللدود» مسلسل «رسالة» أكثر من
ً
ً
كونه برنامجا ترفيهيا .في رأيي ،يمكن التسلية
ومسل في آن.
ببرنامج مفيد
ٍ
مع ّ
تقدم سنين الخبرة واألدوار الناجحة ،هل
تختلف معايير المشاركة في عمل أو رفضه؟

بـعــد أداء شخصية الــزعـيــم حـبـيــب ،رفعت
الكاتبة منى طايع سقفي ،فلم يعد بإمكاني
ً
ً
المشاركة في أي مسلسل ال يحمل هدفا أخالقيا
ً
أو إنسانيا .يجب أن تحمل شخصياتي المقبلة
ً
ً
ّ
هدفا إنسانيا وهذه رسالتي الجديدة في الفن.
ً
تأثرت كثيرا بهذا المسلسل واكتشفت جوانب
بشعة من زوايــا الحرب اللبنانية ،وانضممت
إلى «حزب  »7للحؤول دون العودة إلى مرحلة
االق ـت ـت ــال ال ـطــائ ـفــي وال ــدي ـن ــي ،واالب ـت ـع ــاد عن
السياسة الوسخة المعتمدة من السياسيين.
ً
كذلك أسعى راهنا إلى األدوار الممتعة والتفنن
ً
بالشخصية فأكون فرحا في التوجه إلى موقع
التصوير.
ً
ن ــاح ــظ ش ــرخ ــا ب ـي ــن الـ ــواقـ ــع االج ـت ـمــاعــي
واإلنساني في لبنان وبين النصوص الدرامية
الـمـفـتــرض بـهــا تجسيد هــذا الــواقــع ،عـلــى من
تقع المسؤولية؟
ّ
ً
ً
صراحة ،أتلقى نصوصا غير مقبولة أبدا.
يـتـحـ ّـمــل ك ــل م ــن ال ـكــاتــب وال ـم ـخــرج والـمـنـتــج

سعد رمضا ن وسعد لمجرد

وجيه صقر
الـمـســؤولـيــة عـلــى ح ـ ّـد س ــواء .يـجــب أن يحمل
ً
ً
جميال
المسلسل الــدرامــي رسالة
وموضوعا ٌ
ً ّ ً
ً ّ ً ً
جيدا .مرفوض
جيدا جــدا وإخــراجــا
وإنتاجا
إنتاج مسلسالت لملء الهواء فقط ال غير ،إذ
لم يعد باإلمكان خداع الجمهور المطلع على
الـفـضــائـيــات وال ـمــواقــع اإللـكـتــرونـيــة ويمكنه
المقارنة بين نوعية األعمال المعروضة.
ً
من جهة أخــرى ،بات ضروريا التحدث عن
واقعنا ،وعدم اقتصار المواضيع على قصص
ال ـغ ــرام ،فـقــد نـجـحــت ال ــدرام ــا ال ـســوريــة ألنـهــا
تحدثت عن واقعها .في رأيي ،سيحقق «حبيبي
اللدود» نقلة نوعية ألنه تحدث عن واقعنا ،عن
الحرب اللبنانية ،التي لم يتحدث عنها أحد
ً
سابقا ،فكسرت منى طايع المحظورات بجرأة
وعرضت الواقع الطائفي كما هو.

شخصيات

ً
ً
إنما الدور الذي ال ّ
يقدم لي شيئا يؤخرني بدال
من تطويري ،لذا أرفضه.

مسرح
للمسرح ّ
حيز كبير في مسيرتك المهنية،
ما السبب؟
ّ
ً
منذ ّ 27عاما لم أتوقف عن تقديم المسرح
ولــن أتــوقــف .أحـ ّـب العمل مع األب فــادي تابت
ال ـ ــذي تـجـمـعـنــي ب ــه ص ــداق ــة ج ـم ـي ـلــة ،ون ـحــن
ً
نـتـنــاقــش دائ ـم ــا لـتـقــديــم شـخـصـيـ ّـات جــديــدة
ً
وتطوير أفكارنا .أسند لي أدوارا «تفش الخلق»،
وأجملها شخصية السيد المسيح في «عرس
السما».

هنأسعد رمضان زميلهسعد لمجرد بعد اإلفراج عنه من سجنه
ً
بفرنسا بكفالة مادية حيث كان محتجزا على أثر اتهامه باغتصاب
فتاة فرنسية في مدينة سان تروبيه.
الفنان اللبناني نشر صورة له مع لمجرد عبر حسابه على أحد
مواقع التواصل االجتماعي وعلق عليها{ :مبروك حبيبي البراء ة
تستاهل كل خير}.
يــذكــر أن الـفـنــان المغربي خــرج مــن السجن مقابل كفالة مالية
ً
وصلت إلى  75ألف يورو انتظارا للنطق بالحكم ،إضافة إلى تحديد
ّ
مكان إقامته وحجز جوار سفره لدى السلطات الفرنسية ،وتعهده
بعدم مغادرة أراضيها.
ّ
وذكــر موقع {شــوف تيفي} المغربي أن المحاميتيريه هيزوك
ّ
الذي تولى الدفاع عن الرئيس الفرنسي السابقنيكوال ساركوزي
بعد اتهامه في قضايا فساد ،هو من كان وراء حصول لمجرد على
حريته وإطالقه ،إذ انضم إلى هيئة الدفاع عنه.

نجوى فؤاد :الرقص الشرقي ّدمر حياتي

ما دورك في مسرحية «علقة جديدة»؟

ً
أال تـ ـ ـ ــرى أن ث ـ ـمـ ــة تـ ـغـ ـيـ ـيـ ـب ــا لـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
الشخصيات في األعمال الدرامية؟
ً
صحيح .تعكس الــدرامــا اللبنانية أحيانا
صـ ــورة غـيــر حـقـيـقـيــة ع ــن لـبـنــان ومجتمعنا
مــا يـســيء إلــى صورتنا فــي ال ـخــارج ،فــا نرى
ســوى القصور والرفاهية والمظاهر المادية
ال ـتــي يـحــب بـعــض الـلـبـنــانـيـيــن إظ ـهــارهــا ّفي
المسلسالت فيما ثمة فقراء يعيشون في أزقة
ً
ومـنـهــم نـسـتــوحــي قـصـصــا إنـســانـيــة كـثـيــرة.
وال ــدل ـي ــل تـحـقـيــق األف ـ ــام الـسـيـنـمــائـيــة الـتــي
تـحـكــي الـقـصــص اإلنـســانـيــة الـمـسـتــوحــاة من
ً
ً
األزقة والشارع نجاحا كبيرا في المهرجانات
العالمية ومنها «كفرناحوم».
أي شـخـصـيــات تـطـمــح إل ــى تـقــديـمـهــا ولــم
َ
يتسن لك ذلك؟
أح ـل ــم ف ــي تـجـسـيــد شـخـصـيــة رج ــل أعـمــى
أو مــريــض فـ ّـي الـســرطــان أو الـسـيــدا أو معاق
ً
جسديا ،وأفتش عن أدوار مماثلة ،فيما يراني
المنتجون في أدوار تالئم شكلي الخارجي ،ولو
ّ
سجيتهم لما توقفت عن أداء دور
تركتهم على
البطل الشاب ذي المظهر الخارجي الجميل.

أؤدي دور رئ ـي ــس ال ـب ـلــديــة الـ ــذي ي ـحــارب
وقف الكنيسة لشراء أرض الدير واستثمارها
ّ
لصبيتين ،يقع
لمصالحه الشخصية .وهو والد
في غرام إحداهما الممثل ريمون صليبا ولكنه
فقير و مــر فــوض مــن قبلي ،فتقنعه شقيقتها
ّ
ا ل ـص ـغــرى بــا لـتـنــكــر بشخصية عـ ّـمـتــه الغنية
اآلتية من األرجنتين ومهمتها إقناع «نغم» أي
الشقيقة الكبرى بالزواج به.
لـمــا اخ ـتــرت مـســرح األب ف ــادي تــابــت دون
سواه؟
ّ
بحرية ،ونحن
إنها المساحة التي أؤدي فيها
ً
نرتاح بالتعاون معا بفضل صداقتنا وقدرتنا
على النقاش لتحقيق األفضل .كذلك ال أشعر
بــأنـنــي ُمـجـبــر عـلــى أداء ش ــيء غـيــر مقتنع به
لسبب ّ
معين في مسرحه.

نجوى فؤاد
ّ
أكدت نجوى فؤاد ّأن الرقص الشرقي َّ
دمر حياتها ،وأنها تعيش
«وحيدة من دون أبناء أو رفيق» ،وأن رغبة والدها في زواجها من
ً
ابن عمها الذي يكبرها بـ 20عاما كانت وراء لجوئها إلى الرقص.
وقــالــت الفنانة فــي أح ــدث ظـهــور تلفزيوني لـهــا« :رغـبــة والــدي
بزواجي من ابن عمي ،جعلتني أترك المنزل واإلسكندرية ،وسافرت
الى القاهرة وال أملك إال  10جنيهات» .وتابعت« :تعرفت إلى الراحل
أحمد فؤاد حسن وعرض علي الزواج وسهل دخولي عالم الرقص».
ً
ً
كذلك كشفت فؤاد كثيرا من الخبايا ،خصوصا زواج الفنان الراحل
عبد الحليم حافظ من الفنانة الراحلة سعاد حسني ،ونصحت المرأة:
«ال تدخلي صديقاتك فــي حياتك الـخــاصــة» ،وذلــك بعد زواج أحد
أزواجها من صديقتها المقربة.

ّ
تفتش عن راحة نفسية في أعمالك.
ً
لـســت مـجـبــرا عـلــى الـعـمــل مــع أح ــد .أسعى
إلى التعاون مع من أعتبرهم أصدقاء فأرتاح
معهم ،ومــن ال يــؤمــن لــي هــذا الـشـعــور أرفــض
التعاون معه.

أهمية المشاركة في الدراما المصرية

تقرير

ِّ
دنيا سمير غانم تفضل الدراما

المصري
شــارك وجيه صقر في عدد من األعمال ّالمصرية ،فكيف يقارن بين ّاإلنتاجين ّ
«الصباح» التي وفرت لي
واللبناني؟ يقول في هذا السياق« :بداية أتوجه بالشكر إلى شركة
تتميز الصناعة الدرامية في مصر بأمور غير متوافرة لدينا ،لذا ّ
فرص العمل هناكّ .
تتفوق
ً
ً
ّ
بعدد األعمال المعروضة سنويا والتي تحقق نسبة مشاهدة مرتفعة نظرا إلى عدد السكان».
ً
يتابع« :الصانعون المصريون محترفون جدا في العمل وثمة تقدير واحترام للفنان في
ً
ً
مصر ،على عكس لبنان حيث ال أهمية لمهنة التمثيل ،وال قانون مهنيا ،وال ضمان اجتماعيا،
فــإذا توفي الفنان ال يملك ثمن تابوته .وإذا مرض ال يستطيع تأمين طبابته .عن أي دولة
وحكومة وعهد يتحدثون؟ ثمة فساد وسرقة وصفقات فأي عهد قوي ُوعدنا به».

ً
انتعاشة في سوق الموسيقى بمصر ...وإطالق ألبومات قريبا

القاهرة – ةديرجلا.

الفنية المصرية منافسة شرسة خالل الفترة المقبلة ،إذ يستعد عدد من الفنانين لطرح ألبوماتهم الغنائية خالل
تنتظر الساحة ً
ً
ديسمبر الجاري تزامنا مع عيدي الميالد ورأس السنة ،وكان بعضها مؤجال منذ فترة.
القاهرة -محمد قدري

أجبرته على تأجيل ألبومه.

يـعــود «الـكـيـنــغ» محمد منير
إلــى الساحة الغنائية من خالل
ألبومه الذي تأجل أكثر من مرة،
وي ـطــرحــه عـلــى طــريـقــة األغــانــي
المنفردة نهاية الشهر الجاري
وليس كباقة واحدة.
وط ــرح الـنـجــم ال ـم ـصــري أول
أغنية منذ أيام قليلة باسم «طاق
طاقية» على حساباته الرسمية
على مواقع التواصل االجتماعي،
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر أن ي ـط ـلــق ع ـنــوان
«وطــن» على ألبومه الــذي يضع
ً
اللمسات النهائية عليه راهنا.
ُي ــذك ــر أن م ـح ـمــد م ـن ـيــر ك ــان
ي ـع ــان ــي ح ــال ــة ص ـح ـي ــة صـعـبــة

أنغام
وق ــارب ــت أن ـغ ــام عـلــى االنـتـهــاء
من ألبومها على أن تطرحه بداية
السنة المقبلة ،وقررت أن يتضمن
نحو  16أغنية ،تعاونت فيها مع
م ـج ـمــوعــة م ــن أش ـه ــر الـمـلـحـنـيــن
والـمــوزعـيــن وال ـش ـعــراء ،ومنحت
ال ـش ــاع ــر ال ـغ ـنــائــي أم ـي ــر طـعـيـمــة
نصيب األســد إذ كتب لها أغاني
عدة.

محمد حماقي
وي ـ ـعـ ــود م ـح ـم ــد ح ـم ــاق ــي إل ــى

ساحة األلبومات بعد مرور نحو
ثــاث سنوات على ألبومه «عمره
مــا يـغـيــب» ،وك ــان ّ
أج ــل الـمـشــروع
أكـ ـث ــر مـ ــن م ـ ـ ــرة ،مـ ــن ع ـي ــد ال ـف ـطــر
ً
الماضي إلى عيد األضحى وصوال
إلــى عـيــدي الـمـيــاد ورأس السنة
المقبلين إذ رأى أ نـهـمــا األ نـســب
لطرح ألبومه الجديد.
ّ
وسجل حماقي نحو  20أغنية
سيختار منها  14أغنية ليضعها
في ألبومه الجديد الذي تعاون فيه
مع صانعين موسيقيين في العالم
ال ـع ــرب ــي ،م ــن بـيـنـهــم ب ـهــاء الــديــن
مـحـمــد ،ورم ـض ــان مـحـمــد ،وأمـيــر
طعيمة ،وخالد عز ،وتميم ،وتوما،
وأح ـم ــد إب ــراه ـي ــم ،وأي ـم ــن بهجت
قـمــر ،ومحمد يحيى ،وخــالــد عز،
وإيهاب عبدالواحد ،وأحمد صالح
حسني ،ونادر حمدي.
ومن المقرر أن ِّ
يقدم حماقي في
حفلته في القرية العالمية بدبي
 28ديسمبر الجاري أغاني للمرة
األولى ،ما سيعطي الحدث أهمية
ً
نظرا إلى أن الجمهور سيكون أول
من يسمع أغاني «اليف».

«بالك تيما»

محمد منير

ويـعــود الفريق الغنائي «بــاك
تـ ـيـ ـم ــا» إلـ ـ ــى الـ ـس ــاح ــة مـ ــن خ ــال
ت ـعــاقــده م ــع الـمـنـتــج الـمــوسـيـقــي
ريـتـشــارد ال ـحــاج وشــركــة «شبكة
مــوسـيـقــى» ،إذ اتـفــق معهما على
إن ـت ــاج مـجـمــوعــة م ــن األل ـبــومــات،

وكـ ــانـ ــت الـ ـب ــداي ــة ب ـم ـي ـنــي أل ـب ــوم
انـ ـتـ ـه ــى ال ـ ـفـ ــريـ ــق م ـ ــن ت ـس ـج ـي ـلــه
ب ــاسـ ـت ــودي ــو الـ ـ ـص ـ ــوت الـ ـخ ــاص
بالمنتج الموسيقي ،وسيتضمن
خـمــس أغ ــان مـمـيــزة ألنـهــا تجمع
بين الـنــوع الشبابي والفولكلور
ال ـم ـص ــري ال ـ ــذي ل ـفــت ب ــه ال ـفــريــق
األن ـظ ــار خ ــال ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة،
ومن المقرر إطالق المشروع نهاية
الشهر الجاري.

مدحت صالح
ويـطــرح مدحت صالح ألبومه
بعد انقطاع ســت سـنــوات بسبب
مـ ـشـ ـك ــات اإلن ـ ـت ـ ــاج ال ـمــوس ـي ـقــي
فــي مـصــر ،إذ ك ــان آخ ــر ألـبــومــاتــه
عــام  2012باسم «يديك ويدينا»،
واأللبوم الجديد من تأليف الشاعر
الغنائي بهاء الدين محمد الذي
كتب له  11أغنية.
وفي ما يتعلق بعنوان األلبوم
الــذي تبدأ الدعاية لــه خــال أيــام،
يفاضل صالح بين «يا بنت القلب»
ُ
وأغنية أخــرى على أن تـطــرح في
ً
األسـ ــواق تـمـهـيــدا لـلـمـشــروع قبل
عيدي الميالد ورأس السنة.

مصطفى قمر
وق ـ ـ ـ ــارب م ـص ـط ـف ــى قـ ـم ــر عـلــى
االنتهاء من ألبومه وربما يختار
ل ــه ع ـن ــوان «وح ـي ــاة م ــن جـمـعـنــا»،
عـلــى أن يـطــرحــه مــع بــدايــة الـعــام

دنيا سمير غانم

محمد حماقي
الجديد .وتتميز األغــانــي باللون
الرومانسي والمقسوم والــدرامــا
وغيرها ،وتعامل فيها النجم مع
عدد من الشباب والكبار ،كحميد
ال ـ ـش ـ ــاع ـ ــري ،ورم ـ ـ ـضـ ـ ــان م ـح ـم ــد،
ومحمد عبية ،ومحمد مصطفى،
وأحمد العتباني ،وغيرهم.
كـ ــذلـ ــك ي ـ ـعـ ــود م ـص ـط ـف ــى ق ـمــر

إل ــى األل ـبــومــات بـعــد نـحــو خمس
س ـنــوات مـنــذ آخ ــر أل ـبــومــاتــه عــام
 ،2013وعلمت «الجريدة» أنه يعد
لفيلمه الجديد الــذي يشاركه في
بطولته عدد من األطفال وسيقدم
خـ ــالـ ــه م ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن األغـ ــانـ ــي
للصغار ،ومــن المقرر أن يطرحه
العام المقبل.

محمد فؤاد

ً
ً
ينتظر النجم محمد فؤاد موعدا مناسبا أللبومه «ســام» الذي
روج له خالل الفترة الماضية .وكــان النجم المصري ّ
سجل أغاني
كثيرة ،ولكنه عاد ِّ
ليغير بعضها ،ومن المقرر أن يتضمن األلبوم
ِّ
ُ
 12أغنية تعيد فؤاد إلى الساحة ،فيما سيصور نصف هذه األعمال
على طريقة الفيديو كليب.

اتفقت دنـيــا سمير غــانــم مــع المنتج هـشــام جـمــال على
إرجاء العمل في فيلمها السينمائي الجديد ،الذي يفترض
أن تخوض من خالله أولى بطوالتها السينمائية المطلقة،
ً
إل ــى مــا بـعــد الـسـبــاق الــرمـضــانــي الـمـقـبــل ،خـصــوصــا بعد
استقرارها على فكرة المسلسل الذي يكتبه أيمن وتار.
وجاء قرار دنيا بعدما كانت تعمل على الفيلم والمسلسل
ً
في الوقت نفسه ،وهي حصلت على إجــازة سابقا إلعادة
ترتيب أوراقها بعد إخفاق مسلسلها األخير «في الالال الند»
الــذي عــرض في رمضان قبل الماضي ،وتعرضت بسببه
ً
النتقادات من الجمهور والنقاد لضعف مستواه فنيا.
وفــاضـلــت دنـيــا فــي الـبــدايــة بين السينما والتلفزيون،
ال س ـي ـم ــا أن الـ ــوقـ ــت ال ـم ـت ـب ـقــي ال ي ـس ـم ــح ب ــال ـع ـم ــل عـلــى
ً
المشروعين فــي ا لــو قــت نفسه ،علما بأنها حريصة على
تحضير فيلمها بإتقان كي تضمن خروجه بصورة تجعلها
تنافس على شباك التذاكر ،لذا استبدلت الفكرة أكثر من مرة
خالل الفترة الماضية.
و كــاد المسلسل أن يتوقف قبل فترة على خلفية أز مــة
التسويق ،ولكن نجاح هشام جمال في التعاون مع شركة
«أعالم المصريين» لعرضه عبر إحدى شاشتها في رمضان
ً
المقبل أدار عجلة العمل مجددا ،فيما من المتوقع أال يبدأ
التصوير قبل منتصف الشهر المقبل نتيجة لعدم االنتهاء
من المالمح بشكل كامل.
وحصلت الفنانة المصرية على
وعد بعرض مسلسلها في السابعة
مـســاء بـعــد آذان الـمـغــرب مباشرة
في رمضان ،وهو الموعد المفضل
ً
بالنسبة إلـيـهــا ،عـلـمــا ب ــأن العمل
ً
جار على بقية الترشيحات راهنا
وفق الميزانية المتفق عليها مع
«أعالم المصريين» ،بينما احتفظ
هشام جمال بحقوق شركته في
إتــاحــة الـمـحـتــوى عـبــر «يــوت ـيــوب»
واس ـت ـخ ــدام مـقــاطــع مختلفة مـنــه فــور
عرض الحلقة.

fitness
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سمكة غريبة تؤثر في صحة القلب البشري!
ً
يخسر المصابون بقصور القلب جزءا من خالياهم القلبية ،مما يؤدي إلى تضررً عضلة القلب لدرجة
أن يحتاج المريض إلى عملية زرع .تتمتع فصيلة من األسماك الغريبة ،تحديدا سمكة التترا ،بقدرة
مدهشة على إصالح قلبها بنفسها .لكن هل يمكن استعمال هذه اآللية لمداواة قلوب البشر؟

قصور القلب
ً
ينشأ غالبا
نتيجة نوبة
قلبية إذ
تتضرر عضلة
القلب وتخسر
خالياها
ً
تدريجيا

سمكة الـتـتــرا نــوع مــن أسماك
ال ـم ـيــاه ال ـعــذبــة ال ـتــي تـتـحــدر من
أم ـيــركــا ال ـج ـنــوب ـيــة وم ــن جـنــوب
أميركا الشمالية .يعرف أصحاب
ً
أحواض السمك عددا من أجناسها
ً
ن ـظــرا إل ــى ألــوان ـهــا االستثنائية
وسهولة الحفاظ عليها.
تـ ـكـ ـش ــف دراس ـ ـ ـ ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة أن
ً
ه ــذه السمكة شــائـعــة أي ـضــا بين
الـبــاحـثـيــن ،لـكــن لـسـبــب مختلف
بالكامل ،وهو أن غالبية أجناسها
تستطيع أن تـعــا لــج قـلــو بـهــا من
تلقاء نفسها بعد ا لـتـعــرض ألي
ضرر في القلب.
م ـ ـنـ ــذ فـ ـ ـت ـ ــرة ق ـ ـص ـ ـيـ ــرة ،قـ ـ ــادت
الــدك ـتــورة مــاتـيـلــدا مــومــرسـتـيــغ،
ـاع ــدة فـ ــي جــام ـعــة
أسـ ـ ـت ـ ــاذة مـ ـس ـ ِ
ً
«أك ـس ـف ــورد» ،بــري ـطــان ـيــا» ،فــريـقــا
مــن الباحثين أرادوا أن يفهموا
مــا تفعله سمكة ا لـتـتــرا لتجديد
نسيج قلبها.
َ
راقـ ـ ــب ال ـب ــاح ـث ــون فـصـيـلــتـيــن
فـ ــرع ـ ـي ـ ـت ـ ـيـ ــن مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـفـ ـتـ ـي ــن م ــن
سـمـكــة ال ـت ـتــرا ،مــن بينها سمكة
األسـتـيــانــاكــس المكسيكية التي
تـنـشــأ ف ــي األص ــل ف ــي المكسيك.
يعيش نوع من هاتين الفصيلتين
فــي األن ـهــار ويتسم بـلــون جميل
ويستطيع أن يعالج قلبه بنفسه.
أم ــا السمكة الـتــي تنتمي إلــى
النوع الفرعي الثاني والمعروفة
بسمكة الكهف العمياء ،فتعيش
ف ــي م ـي ــاه كهف

«بـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــون» فـ ـ ــي الـ ـمـ ـكـ ـسـ ـي ــك .لــم
تـ ـخـ ـس ــر ه ـ ـ ــذه األس ـ ـ ـمـ ـ ــاك ل ــون ـه ــا
ً
ونظرها فحسب ،ألن أيا من هذه
الخصائص ال يفيدها وسط ظلمة
ً
ال ـك ـهــف ،ب ــل إن ـهــا خ ـســرت أي ـضــا
قدرتها على تجديد نسيج قلبها.
ف ــي ال ــدراس ــة ال ـج ــدي ــدة ،ق ــارن
فــريــق ال ـب ـحــث ب ـيــن ال ـمــواص ـفــات
َ
بنوعي أسماك
الوراثية الخاصة
التترا لفهم الخصائص الوراثية
التي قد تكون مسؤولة عن قدرات
الشفاء الذاتي.
ُ
ن ـش ــرت ن ـتــائــج ال ــدراس ــة الـتــي
ّأيدتها «جمعية القلب البريطانية»
في مجلة «تقارير الخلية».

الجينة المسؤولة
ح ـلــل ال ـبــاح ـثــون ال ـمــواص ـفــات
الـ ــوراث ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي ي ـح ـم ـل ـهــا نــوعــا
السمك وقــارنــوا بينها ،فتمكنوا
م ــن ت ـح ــدي ــد ثـ ــاث م ـن ــاط ــق عـلــى
ال ـج ـي ـن ــوم ت ــؤث ــر ب ــالـ ـق ــدرة عـلــى
تجديد نسيج القلب المتضرر.
م ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــل هـ ـ ــذه
الـ ـمـ ـن ــاط ــق الـ ـجـ ـيـ ـنـ ـي ــة ب ــدرج ــة
ً
إضافية ،رصد الباحثون أيضا
أهم الجينات بالنسبة إلى تجدد
القلب.
ع ـ ـنـ ــد مـ ـ ـق ـ ــارن ـ ــة نـ ـ ـش ـ ــاط ت ـلــك
الـ ـجـ ـيـ ـن ــات لـ ـ ــدى سـ ـم ــك ال ـت ـت ــرا
النهري وسمكة الكهف العمياء
غ ـ ـ ــداة تـ ـض ــرر قـ ـل ــوبـ ـه ــا ،الح ــظ
َ
العلماء ز ي ــادة نشاط جينتين
(«اللوسين غني المحتوى »10
و{الكافيولين») لدى سمك التترا
ً
النهري حصرا.
ّ
تــو ضــح مومرستيغ« :تعلق
ال ـت ـحــدي الـحـقـيـقــي ح ـتــى هــذه
ال ـف ـتــرة بـمـقــارنــة ت ـضــرر القلب
وطريقة إصالحه لدى األسماك
بـمــا نـشــاهــده ل ــدى الـبـشــر .لكن
من خالل مراقبة السمك النهري
ً
وسمكة الكهف العمياء جنبا
إلـ ـ ــى جـ ـن ــب ،ت ـم ـك ـن ــا مـ ــن رص ــد
الجينات المسؤولة عن تجديد
القلب بشكل منفصل».

كان بحث سابق على الفئران
كشف أن جينة «اللوسين غني
الـمـحـتــوى  »10تــرتـبــط بمرض
قلبي اسمه اعتالل عضلة القلب

ال ـتــوس ـعــي ،إذ يـتـضـخــم القلب
ً
بــدرجــة فــائـقــة ويـصـبــح عــاجــزا
عن ضخ الدم بالشكل المناسب.
كـشـفــت نـتــائــج دراس ـ ــات أخــرى

ً
أن ه ـ ــذه ال ـج ـي ـنــة تـ ـ ــؤدي دورا
ً
أس ــاسـ ـي ــا فـ ــي انـ ـقـ ـب ــاض خـلـيــة
القلب وتوسعها.
للتأكد من أثر هذه الجينة في

تجدد نسيج القلب المتضرر،
لجأ الباحثون المسؤولون عن
الدراسة الراهنة إلى سمك الزرد:
إنه نوع آخر من أسماك المياه

العذبة وهــو مـعــروف بالنسبة
ً
إلــى أصـحــاب األح ــواض أيضا،
إذ بإمكانه مثل سمك التترا ،أن
ُيجدد نسيج القلب عند الحاجة.

آمال جديدة
في الجزء الثاني من الدراسة ،كبح الباحثون التعبير الجيني الخاص ببروتين «اللوسين
غني المحتوى  »10لدى سمك الزرد ،فأصبحت هذه الكائنات عاجزة عن إصالح ضرر القلب
بفاعلية .يقول الباحثون إن هذه النتيجة تكشف أن جينة «اللوسين غني المحتوى  »10مسؤولة
ً
فعال عن تجدد القلب.
ً
تقول مومرستيغ« :ال يزال الوقت مبكرا لطرح نتائج جازمة ،لكننا نشعر بحماسة شديدة
تجاه هــذا النوع الالفت من األسماك واحتمال أن نتمكن من تغيير حياة الناس المصابين
بمشاكل في القلب».
ً
يأمل فريق البحث مستقبال أن يكتشف معلومات إضافية عن اآلليات الكامنة وراء القدرة
على معالجة نسيج القلب المتضرر ،الستعمالها إلصالح نسيج القلب لدى األشخاص الذين
يواجهون مشاكل مثل قصور القلب.
ً
ينشأ قصور القلب غالبا نتيجة نوبة قلبية ،إذ تتضرر عضلة القلب خالل النوبة وتخسر

ً
ّ
ً
بشكل
خالياها تدريجا وتحل مكانها أنسجة ندبية .نتيجة لذلك ،قد يعجز القلب عن العمل
ٍ
سليم ،لذا يحتاج عدد كبير من المصابين بقصور حاد إلى زراعة قلب جديد.
لكن إذا كانت أسماك التترا تستطيع تعليمنا طريقة مداواة القلب ،فربما تتراجع الحاجة
ً
إلى زراعة القلب مستقبال.
مساعد في «مؤسسة القلب البريطانية»« :تكشف
يقول األستاذ ميتين أفكيران ،مدير طبي
ِ
هذه النتائج الالفتة حجم المعلومات التي لم نكتشفها بعد عن عالم الطبيعة الغني باأللغاز .من
ً
ّ
الالفت مثال أن تشتق قدرة السمك النهري على تجديد قلبه من قدرته على قمع تشكل الندوب.
يجب أن نعرف اآلن مدى قدرتنا على استعمال آليات مشابهة إلصالح قلوب البشر المتضررة.
بالكاد تغيرت معدالت النجاة من قصور القلب في آخر  20سنة ،وقد تدهور متوسط العمر
المتوقع بسبب أشكال كثيرة من السرطان .لذا ثمة حاجة ماسة إلى تحقيق اإلنجازات في هذا
المجال لتقليص المضار الناجمة عن هذه الحالة المريعة».

ألم أسفل الظهر ...هل تشفيه
الترددات الراديوية النبضية؟
ً
كشفت دراسة جديدة أن الترددات الراديوية النبضية قد تساعد َمن يعانون ألما في
أسفل ظهرهم لم يتفاعل مع العالجات التقليدية.
يـصـيــب أل ــم أس ـفــل ال ـظ ـهــر ال ـمــاي ـيــن حــول
الـعــالــم ،وي ـتــراوح فــي شــدتــه بين األلــم الكليل
المتواصل وبين اإلحـســاس الحاد المفاجئ.
وقد يعود إلى التواء في العضالت أو حاالت
كامنة مثل قرص منفتق أو ألم العصب الوركي
(عرق النسا).
ً
ً
يـعــانــي مـعـظــم ال ـمــرضــى أل ـم ــا حـ ــادا ي ــدوم
بضعة أســابـيــع .ولـكــن فــي حــالــة  % 20ممن
يعانون ألــم أسفل الظهر الـحــاد ،يصبح األلم
ً
ً
مزمنا ويدوم  12أسبوعا أو أكثر.
في عام  ،2009الحظ الباحثون في دراسة
دامت أكثر من  14سنة أن ألم أسفل الظهر ازداد
ً
ً
انتشارا إلى حد كبير ،مسببا معدالت عالية من
اإلعاقة والتغيب عن العمل.
يـشـيــر ب ـحــث ج ــدي ــد إل ــى أن تـقـنـيــة بــديـلــة
ُ
تدعى الترددات الراديوية النبضية تستطيع
التخفيف بأمان وفاعلية من ألم أسفل الظهر
الحاد الذي لم يتفاعل مع العالجات التقليدية.
قـ ّـدم مـعــدو الــدراســة مــن جامعة سابيينزا

في روما بإيطاليا ما توصلوا إليه في اللقاء
السنوي لجمعية علم األشعة ألميركا الشمالية.

عالجات ألم أسفل الظهر
تـتــوافــر مجموعة واسـعــة مــن عــاجــات ألم
أسفل الظهر التي تختلف باختالف األسباب
ً
والحدة .ينصح األطباء عموما بالتناوب على
العالج بالثلج والحرارة بغية دفع العضالت
إلى االسترخاء والحد من االلتهاب .كذلك يشعر
كثيرون بأن مسكنات األلم التي ال تحتاج إلى
وصفة طبية ،مثل اإليبوبروفين ،فاعلة.
من بين الخيارات العالجية الكثيرة ،يصف
ً
األط ـبــاء ع ــادة مــرخـيــات عـضــات ،ومـضــادات
التهاب غير ستيرويدية ،وستيرويدات للحد
ً
مــن االلـتـهــاب ،فـضــا عــن حقن الستيرويدات
القشرية.
تشمل العالجات الشائعة األخــرى العالج
ال ـف ـيــزيــائــي ،وال ـت ــدل ـي ــك ،وت ـم ــاري ــن الـتـمـطــط.

ً
وفي الحاالت الحادة ،تصبح الجراحة خيارا
ً
مطروحا.
الترددات الراديوية النبضية عملية محدودة
الـغــزو تشمل تعريض جــذور األعـصــاب قرب
ً
ال ـع ـم ــود ال ـف ـق ــري م ـب ــاش ــرة ل ـن ـب ـضــات طــاقــة،
ً
علما بــأن هــذه األعصاب مسؤولة عن إرســال
إشارات األلم.

تخفيف األلم الحاد
تناولت الــدراســة الـجــديــدة إمـكــان تخفيف
الترددات الراديوية النبضية من األلم الناجم
عن انفتاق قرص أو ألم العصب الوركي.
ينفتق القرص عندما يندفع محتوى وسط
القرص الطري عبر تمزق في الطبقة الخارجية
ً
القاسية .قد يسبب انفتاق القرص أيضا ألم
العصب الــوركــي ،وهــي حالة تترافق مع األلم
في الظهر ،والورك ،وجزء من الساق.
تشمل الـخـيــارات التقليدية لعالج انفتاق
ال ـقــرص وأل ــم الـعـصــب ال ــورك ــي مـسـكـنــات ألــم
ال تتطلب وصـفــة طبية وحـقــن سـتـيــرويــدات
قشرية .وإذا لــم تـقـ ّـدم هــذه الـعــاجــات الــراحــة
لـلـمــريــض ،فـقــد ينصح الـطـبـيــب باستئصال
القرص المتضرر ودمج الفقرات.

اختبار الترددات
استخدم فريق الــدراســة الجديدة الترددات
الــراديــويــة النبضية لعالج مجموعة مــن 128
ً
شخصا يعانون انفتاق قرص في أسفل الظهر.
ً ً
وعــانــوا جميعا ألما لم يتفاعل مع العالجات
التقليدية.
ع ــال ــج ال ـب ــاح ـث ــون ك ــل م ــري ــض ب ــال ـت ــرددات
الــراديــويــة النبضية تـحــت تــوجـيــه التصوير
المقطعي المحوسب خــال جلسة دامــت نحو
 10دقائق.
يــذكــر الــدكـتــور ألـيـســانــدرو نــابــولــي ،باحث
بارز في الدراسة وبروفسور متخصص في علم
ّ
األشعة التدخلي في جامعة سابيينزا« :ولدت
ً
ً
الترددات الراديوية النبضية تحويرا عصبيا،
مـخـفـفــة إل ــى ح ــد كـبـيــر االل ـت ـه ــاب واألع ـ ــراض
المرتبطة به».
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،خ ـض ـع ــت م ـج ـم ــوع ــة أخـ ــرى

ً
مشابهة ضمت  120مشاركا لجلسة إلى ثالث
ّ
الموجه بالتصوير
جلسات من حقن الستيرويد
المقطعي المحوسب.
خ ــال الـسـنــة األولـ ــى بـعــد ال ـع ــاج ،اكتشف
الباحثون أن المشاركين في مجموعة الترددات
ً
الراديوية النبضية اختبروا تحسنا أشمل في
ً
األلم وتراجعا أكبر في عالمات اإلعاقة ،مقارنة
بمجموعة حقن الستيرويد.
أش ـ ــار ال ـب ــاح ـث ــون إل ـ ــى احـ ـتـ ـم ــال ال ـت ـعــافــي
في
الـظــاهــري فــي حالة  % 95مــن المشاركين ً
مجموعة الترددات الراديوية النبضية ،مقارنة
بنحو  % 61ممن شــاركــوا في مجموعة حقن
الستيرويد.
ً
إذا ،تبرهن اكتشافات هذا الفريق أن الترددات
ً
ً
ّ
الراديوية النبضية قد تشكل عالجا فاعال آلالم
أسفل الظهر.

ً
ي ــوض ــح د .ن ــاب ــول ــي« :ن ـ ـظـ ــرا إل ـ ــى ن ـتــائــج
دراستناّ ،
نقدم الترددات الراديوية النبضية إلى
مرضى القرص المنفتق وألم انضغاط عصب
الورك الذين ال تتراجع أعراضهم عند اتباعهم
العالج التقليدي».
ً
ـذه
ـ
ه
أن
ـا
ـ
ض
ـ
ي
أ
ـارز
ـ
ب
ـ
ل
ا
ـث
ـ
ح
ـا
يــؤكــد ه ــذا ال ـبـ
ً
التقنية البديلة تؤدي إلى نتائج أسرع ،مقارنة
ً
بالعالجات األخرى ،موضحا أن «العالج دام 10
دقــائــق وأن جلسة كانت كافية فــي حالة عدد
كبير من المرضى الذين عولجوا».
ً
أخ ـ ـيـ ــرا ،ي ـش ـيــر ال ــدكـ ـت ــور ن ــاب ــول ــي إلـ ــى أن
ً
المرضى لم يعانوا تأثيرات جانبية ،مضيفا:
«اكتشفنا أن النتيجة تدوم مدة أطول وتكون
أكثر فاعلية عندما تلي ال ـتــرددات الـ ًـراديــويــة
الـنـبـضـيــة حـقـنــة س ـت ـيــرويــد ،م ـق ــارن ــة بحقنة
الستيرويد وحدها».

توابل ةديرجلا
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ُ
ترددت في استعمال قدر الضغط .ال يتعلق سبب ًترددي الوحيد بميلها إلى االنفجار
لطالما
ً
ُ
قديما! بل لم أكن أثق بها بكل بساطة! لكني سمعت ّقصصا ًعن قدرتها على تقليص مدة الطبخ
ُ
أخرجت قدر
وجعل اللحوم طرية وتقوية نكهات الطعام التي تخف عموما في القدر العادي .لذا
ُ
ُ
ضغط تلقيتها هدية منذ سنوات واستعملتها للطبخ.
دانيال نيمان

سأبدأ بتقديم أفضل طبق :لحم غنم مع الكاري والعدس .لفتت هذه الوصفة انتباهي ألن قدر
الضغط التي ُتعتبر متعددة االستعماالت تتألق بشكل خاص عند تحضير َ
نوعين من الطعام:
ً
ً
الطعام الهندي والحبوب .لذا كان طبق لحم الغنم مع العدس خيارا بديهيا كونه يجمع بين
َ
العنصرين في طبق واحد.
ال تترددي في تحضير ذلك الطبق المدهش! على عكس الدجاج المطهو مع روح العنب ،هذا
ً
ً
ً
الطبق معقد جدا ويشمل خليطا مميزا من النكهات المتداخلة .رغم وفرة التوابل (كمون ،كبش
قرنفل ،هال ،مسحوق الكاري ،زنجبيل) ،والعناصر العطرية (بصل ،ثوم) وخليط السوائل (حليب
ً
جوز الهند ،مرق لحم البقر ،عصير ليمون) ،يبقى هذا الطبق متوازنا على نحو مثالي ،إذ ال يبرز
معين دون سواه وال يخسر أي ُم ّ
عنصر ّ
كون نكهته في الوقت نفسه.
ُ ّ ً
كونا ،لذا ربما تبدو فكرة تحضيره مخيفة! لكن يسهل تجميع تلك
يحتوي الطبق على  18م
المقادير .تتعلق الصعوبة الوحيدة بفرم البصل .لكن رغـّـم مرحلة التحضير المسبقة (فتح
العلب ،قياس كميات التوابلَ ،ع ْصر الليمون) ،يمكنك أن تحضري يخنة لذيذة بلحم الغنم خالل
أقل من ساعة.
لكن احرصي على أن تكون تلك اليخنة مدهشة!
الطبق لذيذ بقدر أفخاذ الدجاج المطبوخة بالطريقة الصينية على نار بطيئة .ال أعلم إذا كان
ً
ً
ّ
الطبق صينيا في األصل لكن مذاقه يوحي بذلك .سيكون مدهشا في مطلق األحوال!
من خالل استعمال طريقة شائعة في الطبخ الصيني ،ستختلط النكهات الحلوة (سكر ،روح
العنب األحمر ،عصير برتقال) والمالحة (صلصة صويا) والحارة (رقائق الفلفل األحمر ،كبش
قرنفل) .كذلك ،تضيف بذور الشمار نكهة شبيهة بعرق السوس اللذيذ.
الطبق شهي وسريع التحضير .يتعلق أفضل جزء بالمرحلة التي تسبق طبخه في قدر الضغط.
ّ
ً
والزنجبيل وبذور
أوال ،سخني روح العنب وصلصة الصويا وعصير البرتقال وقشوره مع القرفة ُ َ
ّ
الشمار وغيرها من المقادير .ستفوح أجمل رائحة على اإلطالق في مطبخك! يقدم الطبق فوق
ً
األرز ويكون مذاقه لذيذا بقدر رائحته ...أو أكثر!
المعكرونة مع الفاصوليا إحدى وجباتي المفضلة .ال يمكن التغلب على وعاء من الفاصوليا
الساخنة والمعكرونة والطماطم وبعض التوابل.
ّ
ً
يسمح طبخ هذا الطبق البسيط في قدر الضغط بتسريع مدة الطبخ لكن تخف النكهات قليال.
ّ
ي ـبــدأ الـطـبــق باستعمال فاصوليا معلبة ( لــن تكون جيدة بقدر الفاصوليا الجافة لكنها
ُ
أســرع منها) ثم يضاف البصل والفليفلة (إنــه خيار
مثير لالهتمام!) وبعض التوابل .تعطي معكرونة
ً
الـقـمــح عـمـقــا للطبق وت ـعــزز نكهته ،مــا يضمن
تحسين مستوى وجبة الطعام.
ّ
على عكس وصفات أخــرى كتلك التي تتطلب
خ ـطــوات إضــاف ـيــة ،يتعلق أفـضــل ج ــزء مــن هــذا
الطبق بــإمـكــان خلط الـمـقــاديــر كــافــة فــي القدر
وطبخها بكل بساطة .حين تصل القدر إلى
أعلى درجات الضغط ،لن تحتاجي إلى
أكثر من  5دقائق.
ً
ـرا ،ح ـ ـ ّـض ـ ـ ُ
ـرت
أخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ
صـلـصــة ح ــارة خ ــال 8
دقــائــق ،مــع أنـهــا تتطلب
ً
ً
عـمـلـيــا وق ـتــا أطـ ــول .لكن
ي ـت ـع ـلــق ال ــوق ــت اإلض ــاف ــي
بمرحلة التحضير :تحمير لحم
البقر ،فرم البصل والفلفل ،قياس كميات
التوابل .لكن حين يرتفع ضغط القدر إلى
أعلى المستويات ،سيتطلب طبخ الطعام
ثماني دقائق ال أكثر.
إنها طريقة مدهشة لتحضير الصلصة
ً
ال ـحــارة الـتــي تحتاج عـمــومــا إلــى امـتــزاج
نكهات عدة ببطء للحصول على وعاء لذيذ.
يمكن زي ــادة سـمــاكــة ه ــذه الـنـسـخــة بطحين
جميع االسـتـعـمــاالت .تقتصر هــذه العملية كلها
على ثماني دقائق ...أو أكثر بقليل!

لحم غنم مع الكاري والعدس
المقادير:
• ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
• كـيـلــو مــن كـتــف ال ـخ ــروف ُمـسـ ّـحــب وم ـنــزوع
ّ
الدهون ومقطع إلى قطع بحجم إنشين.
• كوب من البصل المفروم.
• فصا ثوم مسحوقان.
• مـلـعـقـتــان ص ـغ ـيــرتــان م ــن جـ ــذر الــزنـجـبـيــل
المفروم.
• ملعقتان صغيرتان من مسحوق الكاري.
• ملعقة ملح صغيرة.
• ربع ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
• ربع ملعقة صغيرة من كبش القرنقل المطحون.
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• ربع ملعقة صغيرة من الهال المطحون.
• ربع ملعقة صغيرة من الفلفل األسود.
• نصف كوب من مكعبات الطماطم.
• ربع كوب من العدس األحمر الجاف.
• كوب من حليب جوز الهند غير المحلى.
• نصف كوب من مرق لحم البقر.
• ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
• ربع كوب من الكزبرة المفرومة أو البقدونس
المفروم.
•  4أكواب من األرز البسمتي المطبوخ.

أفخاذ دجاج بالطريقة الصينية على نار بطيئة
الطريقة:

المقادير:
• ربع كوب من روح العنب
األحمر.
• رب ـ ــع ك ـ ــوب م ــن صـلـصــة
الصويا.
• قـ ـ ـش ـ ــور ح ـ ـبـ ــة ب ــرتـ ـق ــال
ّ
مقطعة إلى شرائح.
• عصير برتقالة.
•  3م ـ ــا ع ـ ــق ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة مــن
حبيبات السكر.
ّ
• قـطـعــة زنـجـبـيــل مـقــشــرة
ومقطعة إلــى شــرائــح بحجم
ربع إنش.
• عودا قرفة.
• ملعقة صغيرة من بذور
الشمار المسحوقة.
• نصف ملعقة صغيرة من

رقائق الفلفل األحمر.
• ر بــع ملعقة صغيرة من
كبش القرنفل المطحون.
•  8أفخاذ دجــاج منزوعة
الجلد.
• نصف كوب ماء.

• في قدر الضغط ،سخني الزيت على نار
متوسطة أو قــو يــة .أضيفي لحم الغنم على
ّ
يتحمر ثم انقليه إلى
دفعات واطبخيه إلى أن
ً
وعاء وضعيه جانبا.
• خـفـفــي ال ـن ــار إل ــى درجـ ــة م ـتــوس ـطــة ،ثم
أضيفي البصل والثوم والزنجبيل ومسحوق
الكاري والملح والكمون وكبش القرنفل والهال
ّ
والفلفل .قلي الخليط لدقيقتين أو إلى أن تفوح
رائحته .أضيفي الطماطم واطبخي الخليط
لدقيقة ،ثم اسكبي العدس وحليب جوز الهند
ومرق لحم البقر وعصير الليمون ولحم الغنم
مع أي عصائر متراكمة.
• أقفلي غطاء الـقــدر وزي ــدي الضغط إلى
أعلى الدرجات على نار قوية ،ثم خففي النار
إل ــى درجـ ــة مـتــوسـطــة أو مـتــدنـيــة (إذا كنت
تستعملين الموقد الكهربائي ،انقلي القدر إلى

موقد مختلف كي تصبح على نار متوسطة أو
خفيفة) للحفاظ على ضغط ثابت ،واطبخي
الطعام طــوال  15دقيقة ،ثم انزعيه عن النار
وأطفئي الطباخ الكهربائي أو م ــرري القدر
ً
تـحــت م ــاء بـ ــارد لـتـخـفـيــف الـضـغــط ســريـعــا.
ً
ـرا ،أضيفي الـكــزبــرة إلــى الطبق ّ
وقدميه
أخ ـيـ
فوق األرز.
فــي الـحـصــة 446 :سـعــرة حــراريــة20 ،
ً
ً
غراما من الدهون 12 ،غراما من الدهون
المشبعة 65 ،ملغ مــن الكولسترول25 ،
ً
ً
غ ــرام ــا م ــن ال ـبــروت ـي ـنــات 40 ،غ ــرام ــا من
ال ـكــربــوه ـيــدرات 3 ،غ ــرام ــات مــن الـسـكــر،
 4غـ ــرامـ ــات م ــن األل ـ ـيـ ــاف 693 ،م ـلــغ مــن
الصوديوم 50 ،ملغ من الكالسيوم.

والماء ّ
وحركي المقادير كي تمتزج.
• أقفلي غـطــاء الـقــدر وزي ــدي الضغط إلــى أعلى
الــدرجــات ( 7كلغ في كل إنــش ّ
مربع) على نــار قوية
ً
ثم خففي النار فورا إلى أدنى درجة ممكنة لتثبيت
مـسـتــوى الـضـغــط وحــاف ـظــي عـلــى ذل ــك الـمـسـتــوى.
اطبخي الطعام طوال  6دقائق ،ثم انزعيه عن النار
ُ
ودعي القدر ت ّفرغ الضغط بنفسها .قد تتطلب هذه
العملية  15دقيقة أو أكثر .تخلصي من عيدان القرفة
وقشور البرتقالّ .قدمي الطبق فوق األرز.
ً
في الحصة 341 :سعرة حرارية 14 ،غراما من
الدهون 4 ،غرامات من الدهون المشبعة 224 ،ملغ
ً
من الكولسترول 41 ،غراما من البروتينات10 ،
غرامات من الكربوهيدرات 5 ،غرامات من السكر،
غــرام من األلياف 1025 ،ملغ من الصوديوم46 ،
ملغ من الكالسيوم.

نسخة سهلة من المعكرونة والفاصوليا
الطريقة:

المقادير:
• عـ ـلـ ـب ــة (  800غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام) م ــن
ّ
الطماطم الكاملة والمقطعة إلى
شرائح مع عصيرها.
ً
• ع ـل ـب ــة ( 430غ ـ ـ ــرا م ـ ـ ــا ) مــن
ال ـفــاصــول ـيــا ال ـح ـم ــراء الـمـجـفـفــة
والمغسولة.
• فـلـيـفـلــة خ ـض ــراء متوسطة
وم ـ ـنـ ــزوعـ ــة ال ـ ـج ـ ــذوع وال ـ ـبـ ــذور
ومفرومة.
• بـ ـصـ ـل ــة ص ـ ـف ـ ــراء ص ـغ ـي ــرة
ومفرومة.
• كــوب مــن معكرونة {زيـتــي}
الكاملة.
• نـصــف مـلـعـقــة صـغـيــرة من
إكليل الجبل الجاف.
• نـصــف مـلـعـقــة صـغـيــرة من
الزعتر الجاف.

• ربع ملعقة صغيرة من جوزة
الطيب.
• ربـ ـ ــع م ـل ـع ـقــة ص ـغ ـي ــرة مــن
رقائق الفلفل األحمر.
• ربـ ـ ــع م ـل ـع ـقــة ص ـغ ـي ــرة مــن
الملح.

َ
• اخ ـل ـطــي ال ـم ـقــاديــر ف ــي ق ــدر ض ـغــط ت ـ َـس ــع 6
ليترات .أغلقي غطاء القدر وضعيها على نار قوية
وزيدي الضغط ألعلى الدرجات ( 7كلغ لكل إنش
ً
مـ ّ
ـربــع) .خففي النار فــورا إلــى أدنــى درجــة ممكنة
ً
حفاظا على هذا المستوى من الضغط (إذا كنت
تستعملين الموقد الكهربائي ،انقلي الـقــدر إلى

موقد مختلف كــي تصبح على نــار متوسطة أو
خفيفة).
• اط ـب ـخ ــي ال ـط ـع ــام طـ ـ ــوال  5دقـ ــائـ ــق .إذا كـنــت
تستعملين ط ـبــاخ الـضـغــط الـكـهــربــائــي ،اضبطيه
على ضغط مرتفع (بين  4و 5كلغ لكل إنش مربع)
واطبخي الطعام على ضغط مرتفع طوال  8دقائق.
ً
• م ــرري م ــاء بـ ــاردا ّ ف ــوق ال ـطـ ّـبــاخ لتفريغ
ً
ً
الضغط بسرعة أو شغلي طباخا كهربائيا.
ّ
حركي الحساء قبل تقديم الطبق.

صلصة حارة خالل  8دقائق
• نـ ـ ـ ـص ـ ـ ــف
ك ـي ـل ــو م ـ ــن لـحــم
ال ـ ـب ـ ـقـ ــر ال ـ ـم ـ ـفـ ــروم
وغير الدهني.
• بصلة مفرومة.
• عـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــا ن
(  4 0 0غـ ـ ـ ـ ـ ــر ا م )
م ــن ال ـفــاصــول ـيــا
الـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـفـ ـ ـف ـ ــة
والمغسولة.
• عـلـبــة ( 800غ ـ ــرام) من
الطماطم المسحوقة.
ً
•  85غــرامــا مــن معجون
الطماطم.
• حبة مفرومة ومنزوعة
البذور من الفلفل المكسيكي
(أنـ ــاهـ ــايـ ــم أو ب ــوب ــان ــو أو
باسيال).
• ملعقتان كبيرتان من
مسحوق الفلفل الحار.
• م ـل ـع ـق ــة صـ ـغـ ـي ــرة مــن
الثوم المفروم.
• م ـل ـع ـق ــة صـ ـغـ ـي ــرة مــن
الكمون المطحون.
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فـ ــي الـ ـحـ ـص ــة 151 :سـ ـع ــرة حـ ـ ــراريـ ـ ــة ،غـ ــرام
مـ ــن ال ـ ــده ـ ــون ،خ ــال ـي ــة مـ ــن الـ ــدهـ ــون الـمـشـبـعــة
والـكــولـسـتــرول 7 ،غــرامــات مــن البروتينات31 ،
ً
غراما من الكربوهيدرات 6 ،غرامات من السكر،
 8غرامات من األلياف 364 ،ملغ من الصوديوم،
 95ملغ من الكالسيوم.

المقادير:

الطريقة:

• اخلطي العصير مع صلصة الصويا وقشور
البرتقال وعصيره والسكر والزنجبيل والقرفة
وب ــذور الـشـمــار ورقــائــق الفلفل األحـمــر وكبش
القرنفل في قدر الضغط واغلي الخليط على نار
قوية ،ثم خففي النار واطبخيه من دون تغطيته
ً
طوال  10دقائق تقريبا .أضيفي أفخاذ الدجاج

4
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الطريقة:
• نـصــف ملعقة صغيرة
من رقائق الفلفل األحمر.
• ك ــوب ــان ونـ ـص ــف ك ــوب
من الماء.
• ملعقتان كبيرتان من
ط ـح ـي ــن م ــاس ــا ه ــاريـ ـن ــا أو
طحين جميع االستعماالت.

• سخني قــدر الضغط على نــار متوسطة أو
قوية ،ثم أضيفي إليها اللحم واطبخيه إلــى أن
يـتـحـ ّـمــر ويـتـفـتــت (ال تـقـلـقــي إذا الـتـصــق بعض
األجزاء في أسفل القدر) .أضيفي البصل واطبخيه
ً
وحركيه إلى أن يصبح شفافا طوال ثالث دقائق،
ث ــم أضـيـفــي الـفــاصــولـيــا وال ـط ـمــاطــم ومـعـجــونــه
والفلفل الحار ومسحوق الفلفل والثوم والكمون

ورقائق الفلفل األحمر وكوبين من الماء ّ
وحركي
ً
المقادير .أقفلي غطاء القدر جيدا.
• زيــدي الضغط إلــى أعلى الــدرجــات ( 7كلغ
ً
لكل إنش ّ
مربع) على نار قوية .خففي النار فورا
ً
ألدنى درجة ممكنة حفاظا على هذا المستوى
مـ ــن ال ـض ـغ ــط (إذا ك ـن ــت ت ـس ـت ـع ـم ـل ـيــن ال ـم ــوق ــد
الكهربائي ،انقلي القدر إلى موقد مختلف كي
تصبح على نــار متوسطة أو خفيفة) .اطبخي
الطعام لثماني دقائق ،ثم انزعيه عن النار ودعي
القدر ُت ّ
فرغ الضغط بنفسها .تتطلب هذه العملية
 15دقيقة أو أكثر.
ّ
ً
• ل ــزي ــادة سـمــاكــة ال ـط ـعــام ،حــضــري خليطا
شبه سائل من طحين ماسا هارينا المخلوط
مع نصف ّكوب ماء .اسكبي الخليط فوق الفلفل
الحار وسخنيه على نار متوسطة إلى أن تصبح
سماكته مناسبة.
في الحصة 268 :سعرة حرارية 5 ،غرامات
مــن الــدهــون ،غــرامــان مــن الــدهــون المشبعة،
ً
 44م ـلــغ م ــن ال ـك ــول ـس ـت ــرول 25 ،غ ــرام ــا من
ً
البروتينات 34 ،غراما من الكربوهيدرات9 ،
ً
غرامات من السكر 12 ،غراما من األلياف435 ،
ملغ من الصوديوم 114 ،ملغ من الكالسيوم.
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كلمات متقاطعة
كيليان مبابي

كلمة السر

سعد الفرح (م).
ً
عموديا:
 -2نورثها (مبعثرة) –
شكر.
 -1مـ ـسـ ـلـ ـس ــل بـ ـط ــو ل ــة  - 3يـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــا م ـ ــن
فاطمة الصفي والفنان ال ـم ـت ـص ــوف ـي ــن – أنـ ــاب

إلى الله.
 -4ما يقف عليه خطيب
المسجد (م) – إخالص
(م).
 -5مـ ــد ي ـ ـنـ ــة إ س ــا مـ ـي ــة

مـ ـق ــد س ــة (م) – م ـ ــؤذن
الرسول (ص).
 -6ثلثا (ع ــاد) – يتبول
(مبعثرة).
 -7دخلنا (م) – تجدها

في (النجم).
 -8هــوجــاء (مبعثرة) –
طقس (م).
 -9دفنته – أقرأ بإجادة.
 -١٠سفن (م) – كملها.
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sudoku

1

 -1م ــذيـ ـع ــة وإع ــامـ ـي ــة
ك ــوي ـت ـي ــة م ـت ـم ـي ــزة فــي
برامج المنوعات.
 -2ي ـق ـعــان ف ــي ح ـيــرة –
شقيق.
 ...... ( -3ا ل ـم ـن ـص ــور )
فـنــان كويتي راح ــل (م)
– علنية.
 -4تجدها في (كلثوم) –
آخر كواكب المجموعة
الشمسية.
 -5مـسـتــو فــى – المانح
بال مقابل.
 -6حسن وجمال.
 -7شــدائــد واخ ـت ـبــارات
صعبة.
 -8يجتمعون لالحتفال
– أصلح.
 -9الجمع من «أمر» (م) –
شاعر ألماني.
 -١٠ارتفع ظهره – النوق
(م).
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كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:
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ً
من  11حرفا و هي اسم العب كرة قدم فرنسي يلعب في مركز الهجوم مع نادي باريس سان جرمان
الفرنسي ومنتخب فرنسا لكرة القدم.
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :التصميم على اإلنجاز بإرادة
مهنيا :خطط للمستقبل وتجاهل
قوية هو ما ينقصك.
محاوالت إثارة المتاعب.
ً
ً
عاطفيا :تشعر بفراغ في المشاعر
عاطفيا :المهم في عالقتكما أنكما
وتمأل حياتك بأمور أخرى.
تعرفان ما تريدان.
ً
ً
اجتماعيا :احذر غيرة أحد األصدقاء
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :اس ـه ــر ع ـل ــى صـحـتــك
ً
وكن متحفظا معه.
وسالمتك وال تستهر بأي عارض.
رقم الحظ.1 :
رقم الحظ.5 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :لديك الجرأة على مواجهة
الفشل واالنطالق من جديد.
ً
عاطفيا :تصطدم برأي للشريك لم
ّ
تتوقع أن يصدر عنه.
ً
ً
اجتماعيا  :تعيش قلقا وتحاول
تجاوزه بمختلف الوسائل.
رقم الحظ.18 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تتخذ قــرارات صائبة في
ً
ّ
مالي سوف تثمر قريبا.
مجال
ً
ّ
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ت ـتــهــم ال ـش ــري ــك ألنــه
مخلص في حبه لك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يلجأ إلـيــك الـمـعــارف
فحاول إيجاد حلول لمشاكلهم.
رقم الحظ.8 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا  :تستطيع أن تقلب الطاولة
في وجه كل من يعرقلك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـس ــاع ــدك ال ـش ــري ــك على
االستعانة بأفكار لنجاحك.
ً
اجتماعيا :تقدم على أمر مختلف
يعيد إلى قلبك الفرح.
رقم الحظ.2 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ـورات
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :اسـ ـتـ ـف ــد مـ ــن تـ ـط ـ َ
األف ـ ـ ـ ــاك اإليـ ـج ــابـ ـي ــة وال ت ـخ ــش
المغامرة.
ً ّ
عاطفيا :غلب العقل على األهواء
تجر وراء مشاعرك.
وال
ِ
ً
اجـتـمــاعـيــا :تتخلص مــن تطفل
أحد المعارف بعدما واجهته.
رقم الحظ.19 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :تواجه عاصفة وحيدا لعدم
وقوف الزمالء إلى جانبك.
ً
ً
عاطفيا :عالقة جديدة تتخذ بعدا
ً
بغنى عنها.
وتثير مشاكل أنت
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـحـتــاج إل ــى فـتــرة من
الراحة الجسدية والمعنوية.
رقم الحظ.3 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :تابع طريقك وال تنظر إلى
الوارء مهما كانت التضحيات.
ً
عاطفيا :تواجه عالقتكما صعوبات
جمة بسبب تعنتك.
ً
اجتماعيا  :ثمة أ شـخــاص لديهم
نيات سيئة ويريدون اإليقاع بك.
رقم الحظ.12 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
ّ
مهنيا  :تحقق حلما أو تطلع على
معلومات جديدة تفيد عملك.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :تـ ـت ــاح لـ ــك ف ــرص ــة ل ـل ـقــاء
شخص يعجبك من الطرف اآلخر.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :اح ـت ـف ــظ ب ــأص ــدق ــائ ــك
القدامى وال تدخل في عداوات.
رقم الحظ.6 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ّ
تتسرع باتخاذ قرارات إذا
مهنيا :ال
ً
كنت ستفاوض شخصا ما.
ً
عــاطـفـيــا :مــن ع ــادات الحبيب طرح
مطالبه فاستمع إليه.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـح ـتــاج إل ــى مـســاعــدة
األهل فتجد من يقودك بحكمة.
رقم الحظ.16 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :المثابرة في اإلنجاز تساهم
ً
في إنهاء عملك سريعا.
ً
عاطفيا :إذا كنت تعجز عن الوفاء
بوعودك فال تعد الحبيب بها.
ً
ً
ً
اجتماعيا :كن بسيطا ومتواضعا
في تعاملك مع المحيطين بك.
رقم الحظ.15 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـيــا :ي ــوم واعـ ــد يـحـمــل معه
إي ـج ــاب ـي ــات ف ــا تـ ــدع ال ــوق ــت يـمــر
ً
سدى.
ً
عاطفيا :يخيب ظنك من تصرف
الحبيب لكنه يشرح لك األسباب.
ً
اجتماعيا :تتخلص من تأثيرات
سلبية وتستعيد الفرح بالحياة.
رقم الحظ.4 :
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مسك وعنبر

«الحوسني» افتتحت األسبوع الثقافي المغربي بروائع الطرب
حضور جماهيري كبير تابع فقرات الحفل في مسرح عبدالحسين عبدالرضا

خبريات
طرح تريلر «The
»Brooklyn Nine-Nine

فضة المعيلي:

قدمت فرقة « الحوسني»
الموسيقية المغربية مقطوعات
متنوعة انعكست فيها
المكونات النغمية األصيلة،
وتكونت الفرقة من مجموعة
من الموسيقييين يرتدون الزي
المغربي التقليدي.

فرقة «الحوسني» المغربية للطرب األندلسي

الجالية
المغربية إحدى
أقدم الجاليات
ً
حضورا في
الكويت
اليوحة

افـتـتـحــت فـعــالـيــات "األس ـبــوع
ال ـث ـقــافــي ال ـم ـغ ــرب ــي" ف ــي مـســرح
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـحـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــن عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــرض ـ ــا
ف ـ ــي الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة ،ب ـح ـف ــل ل ـف ــرق ــة
"ال ـحــوس ـنــي" لـلـطــرب األنــدلـســي
المغربي ،التي أعادت إلى األذهان
أي ــام الــزمــن الجميل حيث النغم
الـ ـع ــذب وال ـ ـعـ ــزف ال ـ ــرائ ـ ــع ،ال ــذي
يـ ـنـ ـس ــاب فـ ــي ال ـ ـق ـ ـلـ ــوب ،وح ـض ــر
الـحـفــل الـسـفـيــر الـمـغــربــي جعفر
حكيم ،واألم ـيــن الـعــام للمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
ع ـلــي ال ـي ــوح ــة ،وج ـمــع كـبـيــر من
السفراء والدبلوماسيين.
وبهذه المناسبة ،قال السفير
ح ـك ـيــم ،إنـ ــه "مـ ــن دواعـ ـ ــي الـفـخــر
واالعـتــزاز أن تنعقد في الكويت
الـشـقـيـقــة ،أرض الـثـقــافــة والفكر
وال ـ ـخ ـ ـيـ ــر والـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ــاء ،ف ـع ــال ـي ــات
األس ـبــوع الـثـقــافــي الـمـغــربــي في
الفترة بين  9و  13الجاري ،وهي

فرصة سانحة حرصت السفارة
المغربية على إقامتها بالتعاون
والتنسيق مع المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،لتكون
ً
ً
لقاء ثقافيا مهما يسلط الضوء
عـلــى الـثـقــافــة الـمـغــربـيــة الغنية
وال ـم ـت ـن ــوع ــة ،وي ـس ـه ــم ف ــي دع ــم
ج ـســور ال ـتــواصــل الـثـقــافــي بين
الشعبين الشقيقين".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف حـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــم ،أن ه ـ ــذه
ً
الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ت ـع ـت ـب ــر ت ـج ـس ـي ــدا
ل ـم ـس ـتــوى ال ـع ــاق ــات الـمـغــربـيــة
الكويتية االستراتيجية ،بفضل
العزيمة الراسخة والتوجيهات
الـنـيــرة الــدائـمــة لـقــائــدي البلدين
الـشـقـيـقـيــن سـمــو األم ـي ــر الشيخ
ص ـب ــاح األحـ ـم ــد وال ـم ـل ــك محمد
ال ـ ـس ـ ــادس ،وسـ ـتـ ـك ــون ال ـم ـم ـل ـكــة
المغربية ،بحضارتها العريقة
وت ــراثـ ـه ــا األصـ ـي ــل ح ــاض ــرة فــي
األسـبــوع الثقافي المغربي ،من

حياة الفهد تبدأ تصوير مسلسل «حدود الشر»

بدور عبدالله :أجسد شخصية
كوميدية في «سواها البخت»
•

محمد جمعة

انتهت الفنانة بدور عبدالله من تصوير دورها
ف ــي مـسـلـســل "س ــواه ــا ال ـب ـخ ــت" .وص ـ َّـرح ــت ب ــدور
ل ــ"ال ـج ــري ــدة" بــأنـهــا تـجـ ِّـســد ف ــي الـعـمــل شخصية
كوميدية ،في خطوة جريئة وجديدة تضيف إلى
رصيدها الــدرامــي .وأعــربــت عــن سعادتها بتلك
التجربة" :أعـ ِّـول كثيرا على هذا العمل .إنها
المرة األولى التي أطل فيها على المشاهدين
بدور كوميدي .استمتعت بالعمل مع نخبة
من الفنانات الجميالت الالتي أعتز بهن
كثيرا وبصدقاتهن".
وأكدت بدور أن الدراما الكويتية ستبقى
ال ــرائ ــدة خـلـيـجـيــا ،وأن ـهــا قـبـلــة الـمـبــدعـيــن،
وتستقطب كل باحث عن النجاح ،واعتبرت
نفسها ابنة الكويت ،وأنها تنتمي إلى جيل
تعب واجتهد كثيرا حتى يحقق حلمه وشغفه
الفني.
وقالت" :الجيل الــذي ظهر في
بـ ــدايـ ــة  2000ت ـع ــب وح ـضــر
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورش ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة،
واشـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ــل ف ـ ــي
الـ ـ ـ ــدرامـ ـ ـ ــا ،وك ـ ـ ـ َّـون
قاعدة جماهيرية
في غياب مواقع
الـتــواصــل

بدور عبد الله

أسفرت انتخابات اتحاد طلبة
م ـع ـهــد ال ـمـ ـس ــرح ع ــن ف ـ ــوز قــائ ـمــة
"مـ ـس ــرحـ ـي ــون" ب ــال ـم ـق ــاع ــد ك ــاف ــة،
واخ ـت ـيــار عـبــدالـلــه ع ـبــاس رئيسا
التحاد الطلبة ،وسط حرص عدد
كبير من الطالب والطالبات على
المشاركة في االنتخابات.
جرت االنتخابات بأجواء ودية،
وتنافس في االنتخابات  3قوائم،
ه ـ ــي "م ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــون" ،إل ـ ــى ج ــان ــب
قائمتي "أكاديميون" و"االتحاد".
وكـ ـ ــان ع ـم ـيــد ال ـم ـع ـهــد ال ـعــالــي
للفنون المسرحية ،د .علي العنزي،
ق ــد أص ـ ــدر ق ـ ـ ــرارا بـتـشـكـيــل لـجـنــة
إلدارة االنتخابات بعضوية عدد
من أعضاء هيئة التدريس ،د .أيمن
خشاب ،ود .مشعل القمالس ،ود.
حسين الحكم ،وترشح لالنتخابات
 27طالبا تنافسوا على المقاعد
ال ـ ـ ـ ـ  ،9وف ـ ـ ـ ــاز ب ــالـ ـمـ ـق ــاع ــد ك ـ ــل مــن
عـبــدالـلــه ع ـبــاس (رئ ـي ـســا) ،فاطمة
خــالــد (نــائ ـبــة ل ـلــرئ ـيــس) ،عـبــدالـلــه
ع ـبــدالــرضــا (الـ ـش ــؤون الـطــابـيــة)،
جاسم الشمالي (اللجنة الثقافية)،
سمية الشطي (اللجنة الثقافية)،
حسين دشتي (اللجنة الرياضية)،
محمد البلوشي (اللجنة اإلعالمية)،
محمد ملك (األنشطة الترفيهية)،
ع ـ ـبـ ــدالـ ــوهـ ــاب ال ـ ـق ـ ـطـ ــان (ال ـل ـج ـن ــة
المالية).
والـ ـتـ ـق ــى ال ـع ـم ـي ــد د .ال ـع ـن ــزي
اتحاد الطلبة عقب إعالن النتائج،

من تأليف النشمي وإخراج دعيبس ويشارك في بطولته نخبة من النجوم

االجتماعي ،التي ظهرت في وقــت الحــق وحققت
انتشارا أسرع للممثلين ،فأصبح من السهل ألي
ممثل أن تحقق شهرة من خالل صورة أو فيديو".
ُ
ورأت أن نجومية الفنان كانت تحدد بموهبته
قبل ظـهــور مــواقــع الـتــواصــل ،الـتــي أصبحت اآلن
تتحكم في نجومية وأجــر الفنان بناء
ع ـل ــى ع ـ ــدد م ـتــاب ـع ـيــه ع ـل ــى تـلــك
المواقع.
وك ـ ـش ـ ـفـ ــت ب ـ ـ ـ ـ ــدور أنـ ـه ــا
ب ـصــدد دراس ـ ــة مجموعة
مـ ــن الـ ـ ـع ـ ــروض ،الخ ـت ـي ــار
الـ ـمـ ـن ــاس ــب مـ ـنـ ـه ــا ،س ـ ــواء
درام ـيــا أو مـســرحـيــا ،وقــالــت
إن هناك مفاوضات مع إحدى
شــركــات اإلنـتــاج للمشاركة في
ع ـمــل م ـســرحــي سـ ُـي ـعــرض خــال
عطلة العيد الوطني.
ُيذكر أن مسلسل "سواها البخت"
درامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة
ت ـمــزج بـيــن الـكــومـيــديــا
والتراجيديا" ،والعمل
ي ـ ـس ـ ـلـ ــط الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوء ع ـل ــى
الـحـيــاة مــا بـعــد الـتـقــاعــد،
إضافة إلــى طــرح عــدد من
ال ـ ـجـ ــوانـ ــب االج ـت ـم ــاع ـي ــة
المعاصرة".

قائمة «مسرحيون» تفوز بانتخابات
اتحاد طلبة معهد المسرح

•

محمد جمعة

تبدأ الفنانة القديرة حياة الفهد خالل األيام القليلة
المقبلة تصوير مسلسل "حدود الشر" المتوقع عرضه
خــال شهر رمـضــان المقبل ،والمسلسل مــن تأليف
مـحـمــد الـنـشـمــي ،وم ــن إخـ ــراج أح ـمــد دعـيـبــس ،ومــن
إ نـتــاج المجموعة الفنية للمنتج بــا ســم عبداألمير،
ويقع في  30حلقة.
ومن المقرر أن يشارك الفهد في العمل نخبة من
نجوم الدراما الخليجية ،منهم أحمد الجسمي وباسم
عبداألمير وانتصار الشراح وسعاد علي وهبة الدري
وهنادي الكندري ،ومن العراق الفنانة إيناس طالب
وياسة وفهد باسم وإلهام علي وغرور وعبدالعزيز
النصار ونورة محمد ومحمد عاشور.
ويشهد العمل توليفة مختلفة مــن الفنانين من
مراحل عمرية مختلفة ،وربما هي المرة األولى منذ
ف ـتــرة ال ـتــي تـلـتـقــي فـيـهــا ه ــذه األس ـم ــاء تـحــت غـطــاء
درامي واحد ،وإلى اآلن لم تفصح الفهد عن تفاصيل
المسلسل ،حيث آثرت العمل في صمت.
وك ــان ــت أم س ـ ــوزان ق ــد ش ــارك ــت ق ـبــل أســاب ـيــع في
المسلسل اإلذاعي "بنقول لكم سالفة"" ،الذي اعتبرته
خ ـطــا ج ــدي ــدا إلذاع ـ ــة ال ـكــويــت ت ـحــت ق ـي ــادة الــوكـيــل
ال ـم ـســاعــد ف ـهــد ال ـم ـب ــارك ،وق ــال ــت" :ج ـس ــدت دور أم
للشخصية التي يؤديها الفنان داود حسين ،وزوجة
الشخصية التي يؤديها الفنان سعد الفرج ،والمسلسل
عـمــومــا كــوم ـيــدي خـفـيــف ذو طــابــع ت ــوع ــوي يسلط
الضوء على قضايا المجتمع الكويتي والخليجي.

وأع ــرب ــت ع ــن س ـعــادت ـهــا بـتـفــاعــل ال ـج ـم ـهــور مع
مسلسل "مع حصة قلم" ،الذي عرض للمرة الثانية
عقب شهر رمضان.
وعـلـقــت عـلــى ع ــرض األع ـم ــال خـ ــارج الـسـبــاق
الرمضاني بقولها إن ردة الفعل رائعة ،فالجمهور
يتابع وكأنها الـمــرة األول ــى التي يشاهد فيها
المسلسل ،وقــد تـجــاوز عــدد مـشــاهــدات الحلقة
األولى المليون مشاهدة ،وهو أمر أثلج صدري.
واسـتـطــردت فــي السياق نفسه" :مــع حصة
قلم" مسلسل مميز وفكرته مختلفة وجديدة
عن السائد ،وبذلنا فيه جهدا كبيرا،
مما انعكس على الشاشة ،وفريق
العمل كان على قلب واحد ،بدءا
من الكاتب علي الدوحان مرورا
بالمخرج مناف عبدال وجميع
أبطال المسلسل محمد جابر،
إل ــى جــانــب زه ــرة الـخــرجــي،
وباسم عبداألمير ،ويعقوب
عـبــدالـلــه ،وم ـشــاري الـبــام،
وحسين الـمـهــدي ،وعبير
أح ـ ـمـ ــد ،ون ـ ـ ــور الـ ـغـ ـن ــدور،
وف ــوز الـشـطــي ،وعـبــدالـلــه
ال ـط ـل ـي ـحــي ،وإلـ ـه ــام عـلــي،
والجميع بال استثناء.

حياة الفهد

بورسلي :بدأت مشواري بكتابة «الفن السامري»

ّ ً
حل ضيفا على الملتقى الثقافي في أمسية بعنوان «ثقافة الشعر الغنائي»
استذكر بورسلي بداياته في
الكتابة الفنية ،وخوضه المجال
الصحافي ،وتحدث عن كواليس
بعض أعماله الفنية.

علي العنزي

وح ـض ـه ــم ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة تـفـعـيــل
األنشطة الطالبية المسرحية التي
تساهم في تكوين شخصية الطالب
ال ـجــام ـعــي ،ك ـمــا وع ــد بـتـقــديــم كل
الدعم للجنة الطالبية المنتخبة،
مؤكدا أن أبوابه مفتوحة للجميع
لـكــل م ـب ــادرات وأف ـكــار تـســاهــم في
تـطــور ونهضة العملية التربوية
واألكاديمية في المعهد المسرحي.
مــن جــانـبــه ،ثـ ّـمــن رئـيــس اتـحــاد
ط ـل ـب ــة ال ـم ـع ـه ــد الـ ـع ــال ــي ل ـل ـف ـنــون
المسرحية عبدالله عباس اختياره
م ــن قـبــل طـلـبــة وطــال ـبــات المعهد
المسرحي ،مؤكدا أن اتحاد الطلبة
سيقوم بالدور المنوط به ثقافيا
واجتماعيا وأكاديميا ،بمشاركة
ودعم إدارة المعهد.

خـ ـ ــال عـ ـ ــدد مـ ــن األنـ ـشـ ـط ــة ذات
الـصـلــة بــالـمـخـطــوطــات القديمة
والنادرة ،والصناعات التقليدية،
وال ـ ـطـ ــرب ال ـم ـغ ــرب ــي األن ــدل ـس ــي،
والثقافة المغربية ،وكــذا تــذوق
األ ط ـبــاق المغربية ذات الشهرة
العالمية.
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال الـ ـي ــوح ــة،
إن ال ـج ــال ـي ــة ال ـم ـغ ــرب ـي ــة إحـ ــدى
ً
أق ـ ـ ــدم الـ ـج ــالـ ـي ــات حـ ـ ـض ـ ــورا فــي
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ــن
التباعد الجغرافي حيث تتربع
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي أق ـ ـصـ ــى الـ ـجـ ـن ــاح
الشرقي لخريطة الوطن العربي
فـيـمــا تــأخــذ الـمـمـلـكــة الـمـغــربـيــة
الشقيقة أقصى الجناح الغربي
منه ،فــإن مشاعر الــود والمحبة
المتبادلة هــي مــا يميز العالقة
بين الشعبين والحكومتين على
م ــدى ع ـق ــود م ــن ال ــزم ــن ،وكــانــت
انطالقة هذه العالقة التي أثمرت

ً
ً
مصالح ومصيرا مشتركا الزيارة
الـشـهـيــرة ال ـتــي ق ــام بـهــا الـعــاهــل
الـمـغــربــي ال ــراح ــل الـمـلــك محمد
ال ـخــامــس ف ــي ي ـنــايــر  1960إلــى
ال ـكــويــت ،حـيــث الـتـقــى الـمـغـفــور
لــه الشيخ عبدالله السالم طيب
الله ثراه.
وأضاف أن خصوبة العالقات
ال ـث ـقــاف ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة -الـمـغــربـيــة
تـبــرز مــن خ ــال مـشــاركــة األدب ــاء
والمفكرين والفنانين من البلدين
فــي الـعــديــد مــن األنـشـطــة الفنية
ً
والـثـقــافـيــة س ـنــويــا وبــاسـتـمــرار
س ــواء فــي الملتقيات والمواسم
والـ ـمـ ـه ــرج ــان ــات ال ـم ـغ ــرب ـي ــة أو
ال ـكــوي ـت ـيــة وب ـم ــوج ــب ات ـفــاق ـيــات
ثقافية متبادلة.
وقـ ــدمـ ــت ف ــرق ــة "الـ ـح ــوسـ ـن ــي"
الموسيقية المغربية مقطوعات
متنوعة انعكست فيها المكونات
النغمية األصيلة ،وتكونت الفرقة

مــن مـجـمــوعــة مــن الموسيقيين
مرتدين الزي المغربي التقليدي،
يقودهم الفنان محمد الحوسني.
و مـمــا قدمته الفرقة لجمهور
م ـس ــرح ع ـبــدال ـح ـس ـيــن " تــوشـيــة
أنـ ـ ــدل ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــة" وهـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــن أث ـ ـمـ ــن
ال ـ ـن ـ ـف ـ ــائ ـ ــس فـ ـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى
األنــدل ـس ـيــة ،و"ال ـف ـيــاش ـيــة" وهــي
مــن ال ـتــراث الـمـغــربــي ومنسوبة
للشاعر يحيى الشرفي البهلول،
والمعروف أن "الفياشية" قصيدة
جميلة شعبية مغربية تغنى بها
الكثيرون.
واستطاعت الفرقة مــن خالل
عــزفـهــا وغـنــائـهــا ش ــد الـجـمـهــور
الـ ــذي ص ـفــق ل ـه ــا ،ك ـمــا اسـتـمـتــع
بأداء أعضائها بما يؤكد قدرتهم
وتميزهم .بعدها لم تقف الفرقة
عـ ــن ال ـت ـح ـل ـيــق فـ ــي فـ ـض ــاء ال ـفــن
واإلبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــار ف ـ ــي ب ـ ـحـ ــور الـ ـط ــرب
ً
األص ـي ــل ف ـقــدمــت أي ـض ــا "م ـي ــزان

ابطايحي رمــل الماية" ،و"ميزان
قدام مرمل الماية"،
و"مـ ـ ـي ـ ــزان اب ـط ــاي ـح ــي غــري ـبــه
الحسين".
وشـ ـ ــاركـ ـ ــت ال ـ ـفـ ــرقـ ــة ف ـ ــي ع ــدة
مـ ـه ــرج ــان ــات وت ـ ـظـ ــاهـ ــرات فـنـيــة
وثقافية على الصعيدين الوطني
ً
والمحلي ،وكذلك خارجيا  ،كما
س ــاه ـم ــت فـ ــي إح ـ ـيـ ــاء ك ـث ـي ــر مــن
المناسبات بـشــراكــة مــع العديد
من الوزارات وجمعيات ثقافية.
والمعروف أن الموسيقى في
المغرب تتميز بتنوع هائل في
ال ـم ــوس ـي ـق ــى الـ ـت ــي ت ـخ ـت ـلــف فــي
سياقاتها التاريخية والجغرافية
وطبيعة نشأتها والظروف التي
ســاعــدت عـلــى إي ـجــادهــا ،نتيجة
تنوع الثقافات والحضارات التي
أقيمت على أرضها.

لست شاعرا
فأنا كاتب أغان
وبدايتي كانت
مع سعود
الراشد

بورسلي

•

فضة المعيلي

بحضور ثقافي و فـنــي مميز،
أق ـ ــام الـمـلـتـقــى ال ـث ـقــافــي أمـسـيــة
بعنوان "ثقافة الشعر الغنائي"
لـلـشــاعــر ب ــدر ب ــورس ـل ــي ،وقــدمــه
اإلعالمي مفرح الشمري.
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة ،ق ـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس
ال ـم ـل ـت ـقــى ،ط ــال ــب ال ــرف ــاع ــي ،إنــه
ت ــم إط ـ ــاق اسـ ــم إس ـمــاع ـيــل فهد
إسماعيل على الموسم الثقافي
للملتقى تكريما لــه ،وأل ن ــه أحد
مــؤسـســي الـمـلـتـقــى م ــع الــزمـيـلــة
العزيزة األديبة ليلى العثمان.
مــن جــانـبــه ،عـ ّـبــر الـشـمــري عن
سعادته بــإدارتــه لألمسية ،وعن
بورسلي قال إنه قامة فنية ،وإن
كـلـمــات أغــانـيــه الجميلة ال تــزال
تبض في قلوبنا وأذهاننا.
م ــن جـهـتــه ،ق ــال بــورس ـلــي أنــا
لـســت ش ــاع ــرا ،فــأنــا كــاتــب أغ ــان،
مشيرا إلــى أن بــدايـتــه كــانــت مع
أستاذه سعود الــراشــد ،وتحدث
عــن ذكــريــاتــه أن ــه دائ ـمــا مــوجــود
فــي بـيــت ال ــراش ــد ،لـكــونــه يسكن
أيضا في منطقة جبله ،وكان يرى
الـعــديــد مــن الفنانين يـتــوافــدون
لــه ،وكــانــوا يتسامرون عــن الفن
والغناء ،وفي إحدى المرات طلب

بدر بورسلي
منه الراشد أن يكتب كلمات على
وزن م ـع ـ ّـي ــن ،ون ـج ــح ف ــي كـتــابــة
الكلمات ،وكان سعيدا وقتها.
وت ــاب ــع ب ــورس ـل ــي أنـ ــه ف ــي عــام
 ،1975كـتــب أغـنـيــة غـنــاهــا الفنان
ال ـق ــدي ــر ع ـب ــدال ـك ــري ــم ع ـب ــدال ـق ــادر،
ول ـ ّـح ـن ـه ــا د .عـ ـب ــدال ــرب إدري ـ ــس،
ّ
وهي بعنوان "غريب" ،وعلق قائال
"وب ـ ـقـ ــدرة ق ـ ــادر ن ـج ـح ــت" ،وع ــرف
حينها أنه الطريق الذي سيستمر
فيه" ،مشيرا إلى أنه منذ ذلك الوقت
بدأت مسيرته في كتابة األغاني".

وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ـ ــه فـ ـ ــي كـ ـ ــل هـ ــذه
الـفـتــرات كــان يبحث عــن أسلوب
يناسبه ،فقد كانت أولى بداياته
ف ــي ال ـك ـت ــاب ــة "الـ ـف ــن الـ ـس ــام ــري"،
الفتا إلى أنه كان يحب أن يسمع
الـ ـس ــام ــري الـ ـ ــذي ت ــؤدي ــه ال ـف ــرق
الشعبية ،ال الذي يؤديه المطرب،
ألن حينها تذهب لذة السامري.
وخالل األمسية ألقى بورسلي
للحضور كلمات أغنية "غريب"،
واسـ ـت ــذك ــر الـ ـحـ ـض ــور ال ـمــاضــي
الجميل.

ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال ال ـ ـش ـ ـمـ ــري إن ــه
ف ــي ال ـف ـتــرة م ــن  72إل ــى  76كــان
لبورسلي تجربه فــي الصحافة
مـ ــن خـ ـ ــال م ـج ـل ــة "عـ ــالـ ــم الـ ـف ــن"
ا ل ـص ــادرة عــن جمعية الفنانين
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ،وك ــان ــت الـصـفـحــة
تـحـمــل ع ـن ــوان "أوراق شـعـبـيــة"،
وردا على ذلك قال بورسلي "كانت
ت ـجــربــة ج ـي ــدة ،وك ــان ــت الـكـتــابــة
أس ـب ــوع ـي ــة" .م ــن نــاح ـيــة أخـ ــرى،
ت ـح ــدث ب ــورس ـل ــي ع ــن كــوال ـيــس
"أوبريت المطرب القديم".
وس ــأل ــه الــزم ـيــل ال ـش ـمــري عن
أغنية "اعترفلج" ،وهل كل األغاني
تـكــون فـكــرة أم لـهــا ملهمة؟ فـ ّ
ـرد
الـعــم بــونــاصــر بابتسامة وحــب
وقــال" :أنــا كتبتها عن أم ناصر،
الله يحفظها".
وبـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة إل ـ ـ ـ ــى األغـ ـ ــانـ ـ ــي
والقصائد أحيانا تكون أفكارا،
وأحـيــانــا تـكــون لها قـصــة" .وعن
ضياع المفردة الكويتية بنعتها
ب ـض ـيــاع ال ـه ــوي ــة ،رد بــورس ـلــي:
"الهوية هي حب األرض وليست
باللغة ،نعم ال بد من المحافظة
عـلــى الـكـلـمــة الـكــويـتـيــة األصيلة
واالع ـتــزاز بـهــا ،لكن الـحــب لهذه
األرض هو األساس".

كشفت شبكة قنوات  NBCعن
بعض مالمح املوسم السادس
من املسلسل الكوميدي
والدراما THE BROOKLYN
 ،NINE-NINEفي التريلر
الرسمي األول للموسم
الجديد املقرر طرحه في 10
يناير املقبل عبر الشبكة.
ويكشف التريلر الجديد ،الذي
طرحته الشبكة ،الكثير من
املغامرات املترقب حدوثها،
والتي يخوضها املحقق جايك
بيرالتا ،ملكافحة الفساد في
مدينته ،وبدأ عرض املسلسل
الشهير ألول مرة على قناة
فوكس في  17سبتمبر ،2013
وسرعان ما انتقل لشبكة
 .NBCوفاز املسلسل بجائزتي
إيمي وغولدن غلوب ،وهو
من إعداد وتأليف الثنائي دان
جور ومايكل شور ،وبطولة
أندي سامبيرغ ،ستيفانغ
بيرتز ،تيري كروز ،ميليسا
فوميرو ،جو لو تروجيلو.
وتدور قصة املسلسل في
إطار كوميدي حول املحقق
جايك بيرالتا ،املوهوب
بالفطرة ،والذي ال يتعني عليه
العمل بشكل شاق وااللتزام
بالقوانني ،فهو لديه سجل
مشرف من القضايا التي قام
بحلها.

سينا وستاينفلد في العرض
األول لـ «»Bumblebee

حضر الثنائي جون سينا
وهيلي ستاينفلد ،حفل
العرض األول لفيلم الخيال
العلمي (،)BUMBLEBEE
الذي أقيم أمس في مدينة
لوس أنجلس ،واملقرر طرحه
بدور العرض العاملية في 20
الجاري.
الفيلم يبرز الشخصية
الشهيرة "بامبل بي" ،التي
ظهرت في سلسلة أفالم
 .TRANSFORMERSويقوم
ببطولة العمل :هيلي
ستاينفيلد ،أنجيال باسيت،
جاسنت ثيرو ،باميال أدلون،
مارسيال براجيو ،جون سينا،
كينيث تشوي ،جون أورتيزل،
وبيتر كولني.
وتدور أحداث الفيلم في عام
 ،1987حيث يجد "بامبل بي"
ملجأ بساحة خردة في بلدة
شاطئية بفي كاليفورنيا،
لكن تشارلي التي على
أعتاب  18عاما وتحاول
العثور على مكان لها
في العالم ،تكتشف
بومبليبي ،إال أنه
محطم ويوجد عليه
الكثير من الغبار،
لكنها تقوم بإصالحه،
لتكتشف أنه ليس سيارة
فولكس فاجن صفراء عادية.

«ديزني» أعلنت موعد عرض
فيلم «»Kim Possible

أعلنت قناة ديزني ،أن فيلم
ُ KIM POSSIBLE
سيعرض
للمرة األولى يوم الجمعة
( 15فبراير  ،)2019الساعة
ً
مساء بتوقيت شرق
8:00
الواليات املتحدة ،على قناة
ديزني و.DISNEY NOW
ويستند الفيلم إلى برنامج
 KIM POSSIBLEالتلفزيوني،
الذي استمر أربعة مواسم،
حتى تم إلغاؤه في سبتمبر
 .2007وطرحت شبكة
ديزني التريللر األول لفيلم
الكوميديا واملغامرات الاليف
أكشن (،)KIM POSSIBLE
ويقوم باألداء التمثيلي
سادي ستانلي ،جنبا إلى
جنب مع شون جيامبرون،
تود ستاشويك ،تايلور
أورتيغا ،سيارا ويلسون،
أليسون هانيجان ،كوني
راي ،إسحق ريان براون،
إريكا ثام ،كريستي
كارلسون رومانو ،وباتون
أوسوالت ،وفق ما نشر موقع
"."TVSERIESFINALE
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دوﻟﻴﺎت

ﻣﺒﺎدرة أﻣﻤﻴﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﺗﻘﺘﺮح اﻧﺴﺤﺎب اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺪة
• اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﻧﺸﺮ ﻗﻮات ﺣﻔﻆ ﺳﻼم • ﻗﺎﺋﺪ »أﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎء« وﺷﻴﺦ ﻗﺒﻠﻲ ﻳﺘﺨﻠﻴﺎن ﻋﻦ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ

اﻗﺘﺮﺣﺖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ
اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺧﺎﻣﺲ أﻳﺎم
ﻣﺸﺎورات اﻟﺴﻼم اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ اﻟﺴﻮﻳﺪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ
ً
دوﻟﻴﺎ رﻓﻀﻬﺎ ﺗﺴﻠﻢ ﻗﻮات ﺣﻔﻆ
ﺳﻼم أﻣﻤﻴﺔ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺤﺪﻳﺪة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ،ﻣﺆﻛﺪة ﺗﻤﺴﻜﻬﺎ
ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ دون
أي ﺷﺮوط ﺣﻮﺛﻴﺔ.

ﺗ ــﻮاﺻ ـﻠ ــﺖ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎورات اﻟ ـﺴــﻼم
اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
ﻋﺒﺪرﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﻫﺎدي وﺟﻤﺎﻋﺔ
"أﻧ ـ ـﺼـ ــﺎر اﻟـ ـﻠ ــﻪ" اﻟ ـﺤ ــﻮﺛ ـﻴ ــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻀ ـﻴ ـﻔ ـﻬــﺎ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮﻳـ ــﺪ ،ﻟ ـﻠ ـﻴــﻮم
اﻟ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ ،أﻣ ــﺲ،
وﻛـﺸـﻔــﺖ ﺗـﻘــﺎرﻳــﺮ ﻋــﻦ ﺗـﻘــﺪم اﻷﻣــﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﻰ اﻟﻤﺸﺎورات،
ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﺳﻼم ﻳﺒﺪأ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺤﺮب
ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟـﺤــﺪﻳــﺪة ،واﻧﺴﺤﺎب
اﻟـﻤـﺘـﻤــﺮدﻳــﻦ ﻣـﻨـﻬــﺎ ،ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ وﻗــﻒ
اﻟـﻘــﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻫﺠﻮﻣﻬﺎ ،ﺛﻢ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟـﺠـﻨــﺔ أ ﻣـﻨـﻴــﺔ وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ ﻧــﺺ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرة ،ﻓﺈن
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻌﺮض ﻧﺸﺮ ﻋﺪد
ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺤﺪﻳﺪة
وﻣﻮاﻧﺊ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻤﻞ اﻻﺳﻢ ذاﺗﻪ ،ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗـﻔــﺎق اﻟــﺬي ﺗﻬﺪف ﻣﻦ
وراﺋﻪ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ "ﺷﺮﻳﺎن ﺣﻴﺎة"
ﻟﻨﺤﻮ  14ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻤﻨﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻮن
ﺧﻄﺮ اﻟﻤﺠﺎﻋﺔ.
وﺗـﻨــﺺ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرة ﻋـﻠــﻰ "وﻗــﻒ
ﺷـ ــﺎﻣـ ــﻞ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳــﺔ
ﻓــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ وﻣـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ اﻟـﺤــﺪﻳــﺪة،
ﻋـﻠــﻰ أن ﻳـﺸـﻤــﻞ ذﻟ ــﻚ اﻟ ـﺼــﻮارﻳــﺦ
واﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺴﻴﺮة واﻟﻀﺮﺑﺎت
اﻟـ ـﺠ ــﻮﻳ ــﺔ" ،وأن ﺗ ـﻠ ـﺘــﺰم اﻷﻃ ـ ــﺮاف
ﺑ ـ ـ ـ ــ"ﻋـ ـ ـ ــﺪم اﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪام ﺗ ـ ـﻌـ ــﺰﻳـ ــﺰات
ﻋ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ــﺔ" ،وﺗ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻋ ـ ـ ـ ـ ــﻮ إﻟ ـ ـ ــﻰ
"اﻧﺴﺤﺎب ﻣﺘﺰاﻣﻦ ﻟﻜﻞ اﻟﻮﺣﺪات
واﻟ ـﻤ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﺸ ـﻴــﺎت واﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺎت
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﺨﺎرج ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة"
وﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎﺋﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ،ﻓﻲ
ً
إﺷﺎرة ﺧﺼﻮﺻﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ.
وﺑ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺪ وﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﻒ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎت
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،واﻧﺴﺤﺎب اﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ،
ﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﻢ ﺗـ ـﺸـ ـﻜـ ـﻴ ــﻞ "ﻟـ ـ ـﺠـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ أﻣـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ
وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻟﻠﺤﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻷﻣـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ،ﻟ ــﻺﺷ ــﺮاف ﻋﻠﻰ
ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮﺗ ـ ـﻴ ـ ـﺒـ ــﺎت اﻻﻣ ـ ـﻨـ ـﻴـ ــﺔ"
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.

أﻣﻦ وﺗﻔﻮﻳﺾ

ﻣﻘﺘﻞ وإﺻﺎﺑﺔ
ً
 70أﻟﻔﺎ ﻣﻨﺬ اﻧﺪﻻع
اﻟﺤﺮب ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ

وﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺄن ﻳﺘﻮﻟﻰ
اﻷﻣ ـ ــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ "ﻗ ـ ــﻮات أﻣــﻦ
ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ" ،ﺑـ ــﺈﺷـ ــﺮاف ﻣ ــﻦ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ ،وأن ﺗـﻠـﺘــﺰم اﻷﻃ ــﺮاف

ﺑـ ــﺈﻧ ـ ـﻬـ ــﺎء اﻟـ ـﻤـ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺤ ــﺔ
وﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﺮاﺋﻂ اﻷﻟﻐﺎم ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺤﺪﻳﺪة،
ﻓـ ـ ــﺈن اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎدرة ﺗـ ـﻨ ــﺺ ﻋـ ـﻠ ــﻰ أن
ﻳ ـﺨ ـﻀ ــﻊ إدارﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻷﻣﻢ
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة ﺑ ـ ـ ـ ـ ــ"دور ﻗـ ـ ـﻴ ـ ــﺎدي" ﻓــﻲ
اﻹﺷــﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻨﺎء واﻟﻤﻮاﻧﺊ
اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ.
وﺳﺘﻨﺸﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة "ﻋﺪدا
ﻣــﻦ ﻣــﺮاﻗـﺒــﻲ آﻟـﻴــﺔ اﻷﻣ ــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ" ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻧﺊ،
وﻓ ــﻖ ﺗ ـﻔــﻮﻳــﺾ ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒــﻞ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ،أﻣﺎ إﻳﺮادات اﻟﻤﻮاﻧﺊ
ﻓـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺘ ــﺮح ﺗ ـﺤ ــﻮﻳ ـﻠ ـﻬ ــﺎ إﻟ ـ ـ ــﻰ ﻓ ــﺮع
ﻟﻠﻤﺼﺮف ا ﻟـﻤــﺮ ﻛــﺰي اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻓﻲ
اﻟﺤﺪﻳﺪة ﻟﺪﻓﻊ رواﺗﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.

وﺟﻪ اﻟﻤﺪﻋﻮن اﻟﻌﺎﻣﻮن ﻓﻲ
ﻃﻮﻛﻴﻮ رﺳﻤﻴﺎ ﺗﻬﻤﺔ ارﺗﻜﺎب
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻛﺎرﻟﻮس
ﻏﺼﻦ وأﻗﺮب ﻣﻌﺎوﻧﻴﻪ ﻏﺮﻳﻎ
ﻛﻴﻠﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪم ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻏﺼﻦ ﻋﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ دﺧﻠﻪ ﻳﺒﻠﻎ
ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﺎرات ﻳﻦ )44
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2010
و.2015
وﺻﺪرت ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺟﺪﻳﺪة
أﻣﺲ ﺑﺤﻘﻬﻤﺎ ﺑﺘﻬﻤﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ،
وﻫﻲ ﺗﺨﻄﻴﻄﻬﻤﺎ ﻟﻌﺪم
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات ﻳﻦ
أﺧﺮى ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.

ً
اﻟﺼﻮﻣﺎل ٩٢ :ﻧﺎﺋﺒﺎ
ﻳﺴﻌﻮن ﻟﻌﺰل اﻟﺮﺋﻴﺲ
وﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ وﻗـ ـ ـ ـ ــﺖ ﺳـ ـ ـ ــﺎﺑـ ـ ـ ــﻖ ،أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ
"اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ" ،اﻟــﺬي ﺗﻘﻮده
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ دﻋﻤﺎ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎدي،
إﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺪار  17ﺗـ ـﺼ ــﺮﻳـ ـﺤ ــﺎ ﻟ ـﺴ ـﻔــﻦ
ﻣﺘﻮﺟﻬﺔ ﻟـﻤــﻮاﻧــﺊ اﻟـﻴـﻤــﻦ ،وﻋﻠﻰ
ﻣﺘﻨﻬﺎ ﻣ ــﻮاد ﻏــﺬاﺋـﻴــﺔ وﻣﺸﺘﻘﺎت
ﻧﻔﻄﻴﺔ.

إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻟﺠﺎن
وأﻛــﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
أن رد اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻤـﻘـﺘــﺮح
اﻷﻣ ـ ـﻤـ ــﻲ ﺳ ـﻴ ـﻜ ــﻮن إﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺎ ﻣــﻊ
اﻟـﺠــﻮاﻧــﺐ اﻹﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ وﻣ ــﺎ ﻳﺨﺪم
اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴ ــﻦ ،وﻓـ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ذاﺗ ــﻪ
ﻋ ــﺪم اﻟ ـﺘ ـﻔــﺮﻳــﻂ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎدة ،أو
اﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣﻨﻬﺎ.
وأﺿﺎﻓﺖ ﻣﺼﺎدر ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أن
ﻫـﻨــﺎك ﻣــﺆﺷــﺮات إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ ﺑﺸﺄن
رﻓ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﺼـ ــﺎر اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﺗ ـﻔ ــﺮﺿ ــﻪ
اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻠﻒ اﻷﺳﺮى ﺗﻢ
ﺗﺸﻜﻴﻞ  3ﻟﺠﺎن رﺋﻴﺴﻴﺔ ،اﻷوﻟﻰ
ﺗ ـﺘ ــﻮﻟ ــﻰ ﺗ ـ ـﺒـ ــﺎدل ﺟ ـﺜ ــﺎﻣ ـﻴ ــﻦ ﻗـﺘـﻠــﻰ

اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺮﺗﺐ ﻟﺘﺒﺎدل
اﻷﺳ ـ ــﺮى ،ﺣـﻴــﺚ ﺗــﻢ اﻻﺗ ـﻔ ــﺎق ﻋﻠﻰ
ﺗﺠﻤﻴﻊ أﺳﺮى وﻣﻌﺘﻘﻠﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻟ ــﺪى اﻟـﻤـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴــﺎت ﻓ ــﻲ ﺻـﻨـﻌــﺎء،
وﻧﻘﻠﻬﻢ ﺟــﻮا إﻟــﻰ ﻣـﻄــﺎر ﺳﻴﺌﻮن
ﻓــﻲ ﺣ ـﻀــﺮﻣــﻮت ،وﻛــﺬﻟــﻚ ﺗﺠﻤﻴﻊ
أﺳــﺮى اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻓــﻲ ﺳﻴﺌﻮن
وﻧﻘﻠﻬﻢ ﺟﻮا إﻟﻰ ﺻﻨﻌﺎء ،ﺑﺈﺷﺮاف
وﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ أﻣـﻤـﻴــﺔ وﻣ ــﻦ اﻟﺼﻠﻴﺐ
اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ.
أﻣ ــﺎ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ ﻓـﺴـﺘـﺒــﺪأ
اﻟﻌﻤﻞ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت
اﻟﻤﻔﻘﻮدﻳﻦ ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ اﻹﻓ ــﺮاج ﻋﻦ
أي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﺪ أي ﻣﻦ
ُ
اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻓﻲ
اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﺒﺎدﻟﻬﺎ.
أﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺑ ـ ـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـ ــﻮص ﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﺰ
ﻓــﺎﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻗ ـﺸــﺎت ﺗ ـﺘــﺮﻛــﺰ ﻋ ـﻠــﻰ رﻓــﻊ
اﻟﺤﺼﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ واﻧﺴﺤﺎب
اﻟـ ـﻤـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻴـ ـﺸـ ـﻴ ــﺎت ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪاﺧـ ــﻞ
اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻐ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﺸــﺮﻗ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻄﺮح اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﺤﻮﺛﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﻣﻤﺮات ﻓﻘﻂ.
وﺗ ـ ـ ـ ــﻮﻗـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ــﺖ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـ ــﺎدر ﻓـ ــﻲ

اﻟـﻤـﻔــﺎوﺿــﺎت أن ﻳـﺘــﻢ ﺧ ــﻼل اﻟ ــ48
ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﺒﺎدل اﻹﻓــﺮاج ﻋﻦ
 200أﺳﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻃﺮف دﻓﻌﺔ أوﻟﻰ
ﻛﺒﺎدرة ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ.
ﺟـ ـ ـ ــﺎء ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ﻓـ ـ ــﻲ وﻗـ ـ ـ ــﺖ أﻓـ ـ ـ ــﺎدت
ﻣﺼﺎدر أﻣﻤﻴﺔ ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول،
ﺑــﺄن ﻣـﺸــﺎورات اﻟﺴﻮﻳﺪ ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ
اﻟﺨﻤﻴﺲ أو اﻟﺠﻤﻌﺔ ،وﻟﻴﺲ اﻟﻴﻮم،
ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﺟﻮﻟﺔ ﻣـﺸــﺎورات ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﺿﺤﺎﻳﺎ واﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ أن
ﺣ ــﺮب اﻟ ـﻴ ـﻤــﻦ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ اﻧــﺪﻟ ـﻌــﺖ ﻓﻲ
 ،2015أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ وإﺻﺎﺑﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  70أﻟــﻒ ﺷﺨﺺ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ
 9200ﻃﻔﻞ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،أﻓﺎد ﻧﺸﻄﺎء ﺑﺄن
ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ،اﻟﻠﻮاء اﻟﺮﻛﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق
اﻟـ ـﻤ ــﺮﻧ ــﻲ ،ﻗـ ـ ــﺪم أﻣـ ـ ــﺲ اﺳ ـﺘ ـﻘــﺎﻟ ـﺘــﻪ
ﻟﻤﻬﺪي اﻟﻤﺸﺎط ،رﺋﻴﺲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ

ﺑـ"اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ" ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء،
اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ.
ﻓ ـ ــﻲ ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎق ﻗ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺐ ،ﺗ ـﻨ ــﺎﻗ ـﻠ ــﺖ
ﺗﻘﺎرﻳﺮ أﻣﺲ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر أن اﻟﺸﻴﺦ
اﻟ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ــﻲ ﺟ ـ ـﺒـ ــﺮان أﺣـ ـﻤ ــﺪ ﻫ ــﺮﻣ ــﺲ،
ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻐــﺮﺑــﺔ ،اﻧ ـﺸــﻖ ﻋ ــﻦ اﻟـﺤــﻮﺛـﻴـﻴــﻦ،
وﺗ ـﻤ ـﻜ ــﻦ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻬ ــﺮب إﻟـ ــﻰ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ
ﺧــﺎﺿـﻌــﺔ ﻟـﺴـﻴـﻄــﺮة اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﻓﻲ
ﺣﺠﺔ.
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴــﺪ ﻣ ـﻨ ـﻔ ـﺼــﻞ ،ﺧ ــﺮج
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﺸـ ــﺮات ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪن ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮة
اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
"ﻗ ـﺘ ـﻠــﺔ اﻟ ــﺪﻋ ــﺎة واﻟ ـﻤ ـﺸــﺎﻳــﺦ اﻟــﺬﻳــﻦ
اﺳﺘﻬﺪﻓﻮا ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪﻳ ـ ـﻨـ ــﺔ" وﻣـ ـﻨـ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ
ﺳﻤﺤﺎن اﻟﺮاوي.
وردد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة
ﻫﺘﺎﻓﺎت ﻏﺎﺿﺒﺔ ﺿﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻫﺎﻧﻲ
ﺑ ــﻦ ﺑ ــﺮﻳ ــﻚ ،ﻛ ـﻤــﺎ رﻓـ ـﻌ ــﻮا ﺷ ـﻌ ــﺎرات
وﻻﻓﺘﺎت ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻪ.
)اﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ  -أ ف ب،
روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

اﻷﺳﺪ ّ
ﻳﺴﺮح »اﻻﺣﺘﻴﺎط« وﻳﺸﻴﺪ ﺑﻤﺴﻘﻂ
اﻟﻌﺮاق ﻳﺤﻴﻲ ذﻛﺮى دﺣﺮ »داﻋﺶ« ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ
اﻟﻌﺒﺎدي :إﻳﺮان أزاﺣﺘﻨﻲ ﻋﻦ »اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ«

ﻣﻮﻛﺐ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﺬﻛﺮى
)أ ف ب(
اﻟﻨﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺻﻞ أﻣﺲ
ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرك اﻟﺪاﻣﻴﺔ
ً
ً
ﻏﺮﺑﺎ وﺷﻤﺎﻻ ،أﺣﻴﺎ اﻟﻌﺮاق أﻣﺲ اﻟﺬﻛﺮى اﻷوﻟﻰ
ﻟـﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺗﻪ ﻣــﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ "دا ﻋـ ــﺶ" ،ﻣﻊ
ّ
ﺗﻌﻬﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي
ﺑﺈﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر وﻋﻮدة اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ.
وﺷﻬﺪت ﺑﻐﺪاد وﻣﺪن ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﻋﺪة اﺣﺘﻔﺎﻻت
ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﻌﺮاﺿﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ .ﻛﻤﺎ
ّ
ﺗﻤﺖ إﻋــﺎدة اﻓﺘﺘﺎح ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء
اﻟﻤﺤﺼﻨﺔ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﻫﺬه
اﻟﺬﻛﺮى.
وأﻗﻴﻤﺖ ﻣﺮاﺳﻢ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ
وزارة اﻟﺪﻓﺎعُ ،
ورﻓﻌﺖ اﻷﻋﻼم ﻓﻮق ﻣﻘﺎر اﻟﻘﻮات
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﻷﺟ ـﻬــﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ وﺛﻜﻨﺎت اﻟﺠﻴﺶ
واﻟـﺸــﺮﻃــﺔ وﻛــﺮﺳــﺖ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋ ــﻼم ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ
ﻻﺳﺘﺬﻛﺎر ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻘﻮات ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺼﺎر وﺗﺤﺮﻳﺮ
اﻟﻤﺪن.
وﺳﻴﻄﺮ "داﻋ ــﺶ" ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم  2014ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ
ﻣ ــﻦ ﺛـﻠــﺚ ﻣـﺴــﺎﺣــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺮاق ،وﺟ ـﻌــﻞ ﻣ ــﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻤﻮﺻﻞ "ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺧﻼﻓﺔ" أﻋﻠﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺸﺎره
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺬﻛﺮى ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻ ﻳﺰال اﻟﻌﺮاق
وﺳ ــﻂ أزﻣ ــﺔ ﺳـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ،ﻓــﻲ اﻧ ـﺘ ـﻈــﺎر اﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل
اﻟـﺘـﺸـﻜـﻴـﻠــﺔ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ،وأﻣـ ــﺎم ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺎت ﻋ ــﺪة،
أﺑﺮزﻫﺎ إﻋﺎدة إﻋﻤﺎر اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮرة وإﻋﺎدة
اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ.
وﺣﺘﻰ اﻟـﻴــﻮم ،ﻻ ﻳــﺰال "أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  1.8ﻣﻠﻴﻮن
ﻋﺮاﻗﻲ ﻧﺎزﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد ،وﺣﻮاﻟﻰ
 8ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ" ،وﻓﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ.
وﻟ ـ ـ ــﺬﻟ ـ ـ ــﻚ ،وﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ أﻛـ ـ ـﺜ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ــﻦ  5أﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺮ ﻣــﻦ
اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ،
ﻳﻨﺘﻈﺮ إﺗﻤﺎم اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم
ﺑـﻬــﺎ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻤـﻬــﺪي ،ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﻳــﻮاﺟــﻪ ﻣـﻌــﺎرﺿــﺔ
ﻋــﺪد ﻣــﻦ أﻋـﻀــﺎء اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺮﺷﺤﻴﻪ،
وﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻟ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﺒ ـﺘــﻲ اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴ ــﺔ واﻟ ــﺪﻓ ــﺎع
اﻷﺳﺎﺳﻴﺘﻴﻦ.
وﻗﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ،
إن اﻟـﻌــﺮاق ﺳﺠﻞ "أﻛـﺒــﺮ ﻧﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻗــﻮى اﻟﺸﺮ
واﻹرﻫــﺎب ،واﻧﺘﺼﺮﻧﺎ ﺑﺸﺮف ﻋﻈﻴﻢ" ،ﻣﺘﻌﻬﺪا
اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ "اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت وﻓ ــﺮص اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺘﻲ أﺳﻬﻤﺖ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺼﺮ".
وأﻛـ ـ ــﺪ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺪي ،اﻟـ ـ ــﺬي ﻳـ ـﺨ ــﻮض أزﻣ ــﺔ
ﺳ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻧ ـﺘ ـﻈ ــﺎر اﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ــﺎل ﺗـﺸـﻜـﻴـﻠـﺘــﻪ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،أن "اﻟﻨﺼﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ا ﻟ ــﺬي ﻧﺼﺒﻮ
إﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎه ﻟﺸﻌﺒﻨﺎ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺴﺎد ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :ﻣﺎ ﻟﻢ ﻧﻨﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد،
ً
ﺳـﻴـﺒـﻘــﻰ ﻧ ـﺼــﺮﻧــﺎ ﻣ ـﻨ ـﻘ ــﻮﺻ ــﺎ" ،وﻣ ـ ـﺸـ ــﺪدا ﻋﻠﻰ
أن اﻟ ـﻌ ــﺮاق "ﻟ ــﻦ ﻳـﻜــﻮن ﻣـﻘــﺮا أو ﻣـﻤــﺮا ﻟــﻺرﻫــﺎب
وﻣﺼﺪرا ﻟﻼﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ دول أﺧﺮى".
واﻋﺘﺒﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻓﻲ
ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻋﻠﻰ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" ،أن اﻟـﻌــﺮاق ﺣﻘﻖ "اﻟﻨﺼﺮ
اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﺄﺛﻤﺎن ﻋﻈﻴﻤﺔ ،ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻧﺠﺎز
اﻟـﻨـﺼــﺮ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ ﺑـﻨـﺼــﺮ ﺳـﻴــﺎﺳــﻲ وﻣﺠﺘﻤﻌﻲ
وﺛـﻘــﺎﻓــﻲ ﻧﻨﻬﻲ ﺑــﻪ ﻋــﻮاﻣــﻞ وﺑﻴﺌﺔ ﻧـﺸــﻮء اﻟﻌﻨﻒ
واﻹرﻫﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ".

اﻟﻴﺎﺑﺎن :ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺗﻬﺎم
ً
رﺳﻤﻴﺎ ﻟﻐﺼﻦ

ﻳﻤﻨﻴﺎت ﻳﻄﺎﻟﺒﻦ ﺑــﺈﻋــﺎدة ﻓـﺘــﺢ ﻣـﻄــﺎر اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ ﺧ ــﻼل وﻗﻔﺔ
اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ أﻣﺎم ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺼﻨﻌﺎء أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(

ﺗﺤﻔﻆ ورﻓﺾ
ﻓــﻲ ﻏـﻀــﻮن ذﻟ ــﻚ ،أﻋ ــﺮب وزﻳــﺮ
اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ اﻟـﻴـﻤـﻨــﻲ رﺋ ـﻴــﺲ وﻓــﺪ
اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ
ﻋــﻦ ﺗﺤﻔﻈﻪ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘ ــﺮف ﺑ ـﻬ ــﺎ دوﻟ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻻ ﺗـﻘـﺒــﻞ
ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺣﻔﻆ ﺳــﻼم ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة.
وﻗﺎل اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ أول ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎدرة اﻷﻣـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،إن
"اﻟﺤﺪﻳﺪة ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺤﺖ
ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ
دوﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ" ،ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﺎ ان اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ
ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪة ﻟـ ـﻘـ ـﺒ ــﻮل دور ﻟ ــﻸ ﻣ ــﻢ
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة ﻓ ـ ــﻲ اﻹﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاف ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟـ ـﻤـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎء ،ﻣـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺎ" :اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻌــﺪة ﻟ ـﻘ ـﺒــﻮل ﺑ ـﻘ ــﺎء ﻋ ــﺎﺋ ــﺪات
ﻣـﻴـﻨــﺎء اﻟ ـﺤــﺪﻳــﺪة ﻓ ــﻲ ﻓ ــﺮع اﻟـﺒـﻨــﻚ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ".
ﻓ ــﻲ ﻣ ـ ــﻮازاة ذﻟـ ــﻚ ،ﺷ ــﺪد ﻋﻀﻮ
اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﺮوان دﻣﺎج ﻋﻠﻰ
أن اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﻣـﺘـﻤـﺴـﻜــﺔ ﺑــﺪورﻫــﺎ
اﻟـﺴـﻴــﺎدي ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻨﺎء وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺪة.
وﺗ ـﻄــﺎﻟــﺐ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴــﺔ،
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺸ ــﻦ ﻫ ـﺠ ــﻮﻣ ـﻬ ــﺎ ﺑ ــﺎﺗ ـﺠ ــﺎه
اﻟـﻤـﻴـﻨــﺎء ﻣـﻨــﺬ أﺷ ـﻬــﺮ ،ﺑﺎﻧﺴﺤﺎب
اﻟـ ـﺤ ــﻮﺛـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ﺑـ ـﺸـ ـﻜ ــﻞ ﻛ ـ ــﺎﻣ ـ ــﻞ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻀﻪ اﻟﻤﺘﻤﺮدون.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،اﻋﺘﺒﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ أن اﻟﻤﻌﺎرك اﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن
ﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ "داﻋﺶ" ﻛﺎﻧﺖ "ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺮﻳﺮ
ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ،وﺑﺄﻗﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ"،
ﻣﺸﻴﺮا اﻟــﻰ أن "اﻟـﺜــﺮوات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﻌﺮاق
ﻫـ ــﺪرت ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻌ ـﻬــﻮد اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤ ــﺮوب
واﻟﺼﺮاﻋﺎت ،وﺗﻬﺪر اﻵن ﻓﻲ اﻟﻔﺴﺎد" ،وﻣﺸﺪدا
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺎن ﻟﻴﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن ﺑﺜﺮواﺗﻬﻢ.
وأﻛ ــﺪ رﺋـﻴــﺲ اﺋـﺘــﻼف اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ إﻳ ــﺎد ﻋــﻼوي،
أن ﻏـﻴــﺎب أﺳــﺲ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﺻ ــﺮار
ﻋ ـﻠــﻰ ﻧ ـﻬــﺞ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﺻ ـﺼــﺔ وﺗـﻐـﻠـﻴــﺐ اﻟـﻤـﺼــﺎﻟــﺢ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ وﻋﺪم
اﺗـﺨــﺎذ ﺧـﻄــﻮات ﺣــﺎزﻣــﺔ ﺗـﺠــﺎه ﻣﺎﻓﻴﺎت اﻟﻔﺴﺎد
واﻟـﻤـﻔـﺴــﺪﻳــﻦ ﺧـﻄــﺮ ﺟﺴﻴﻢ ﻳـﻬــﺪد اﻻﻧـﺘـﺼــﺎرات
واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ".
وﻫـ ـﻨ ــﺄت اﻟـ ـﺴـ ـﻔ ــﺎرة اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑـ ـﻐ ــﺪاد،
اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ،ﻣﺆﻛﺪة اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻋﺸﻴﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎل ،اﺗﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي إﻳﺮان ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﺑﻌﺎده ﻋﻦ
ً
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻻﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ وﺟﻮد
ﺻﺮاع داﺧﻠﻲ ﻓﻲ إﻳﺮان اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺪاد.
ﻟ ـﻜ ــﻦ اﻟـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎدي أﻗ ـ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻘ ــﺎﺑ ـﻠ ــﺔ ﻣـ ــﻊ ﻗ ـﻨــﺎة
"اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ" أﻣﺲ اﻷول ،ﺑــﺪور ﻃﻬﺮان "ﻓﻲ ﺣﺮب
اﻟ ـﻌ ـﺼ ــﺎﺑ ــﺎت ﺿ ــﺪ ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ داﻋـ ـ ــﺶ ،وﺗــﺪﺑ ـﻴــﺮﻫــﺎ
ﻋـﻨــﺎﺻــﺮ ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ ذﻟ ــﻚ ،ﻷن ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ ﺧـﺒــﺮة ﺑﻬﺬا
ً
اﻟـﻤـﺠــﺎل ،وﻛــﺬﻟــﻚ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺳــﻼﺣــﺎ ﻟﻠﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎل".

أﺻﺪرت اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﻴﺶ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮري
ً
ً
ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ أﻣﺮا إدارﻳﺎ ُﻳﻨﻬﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻀﺒﺎط
اﻟﻤﺠﻨﺪﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪورة  248وﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،اﻟﺬﻳﻦ
ﻳـﺘـ ّـﻤــﻮن ﺧﻤﺲ ﺳـﻨــﻮات اﺣـﺘـﻔــﺎظ ﺣﺘﻰ أول ﺷﻬﺮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ .2019
ووﻓﻖ ﻗﻴﺎدة اﻟﺠﻴﺶ ،ﻓﺈن أﻣﺮﻫﺎ اﻹداري ﻳﻨﻬﻲ
اﻻ ﺳ ـﺘــﺪ ﻋــﺎء ﻟﻠﻀﺒﺎط اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﻴﻦ اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻦ
ﺧ ــﻼل ﻋ ــﺎم  2013اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳـﺘـﻤــﻮن ﺧـﻤــﺲ ﺳـﻨــﻮات
ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ذاﺗﻪ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ
ً
أن ذﻟــﻚ ﺳﻴﻄﺒﻖ اﻋـﺘـﺒــﺎرا ﻣــﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟﺠﺎري ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻨﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻔﻘﻮدة وﻟــﻢ ﻳﺘﻢ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ )اﺣﺘﻔﺎظ
– اﺣﺘﻴﺎط(.
إﻟــﻰ ذﻟــﻚ ،أﺷــﺎد اﻷﺳــﺪ ﺑﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن وﻓﻬﻤﻬﺎ
ﻷﺑـﻌــﺎد اﻟـﺤــﺮب اﻟــﺪاﺋــﺮة ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ً
ً
 7أﻋﻮاﻣﺎ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻄﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻴﻠﺔ
اﻷﺣﺪاث.
وﻗﺎل اﻷﺳﺪ ،ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ "ﻋﻤﺎن دﻳﻠﻲ" ،إن "ﻣﺴﻘﻂ
ﻛـﻤــﺎ ﻓـﻌـﻠــﺖ ﻣــﻊ إﻳـ ــﺮان ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﺜـﻤــﺎﻧـﻴـﻨـﻴــﺎت ،وﻣــﻊ
ً
اﻟ ـﻌ ــﺮاق ﻣﻄﻠﻊ اﻷﻟـﻔـﻴــﺔ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﻟــﻢ ﺗﻘﻄﻊ أﻳـﻀــﺎ
ﻋــﻼﻗــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻊ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ﺧـ ــﻼل أﺣـ ـ ــﺪاث اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات
اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،رﻏﻢ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ً
ﻓﻬﻤﺎ أﻋﻤﻖ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺪث وأﺑﻌﺎد
واﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻷن ﻟﺪﻳﻬﺎ ّ
اﻟﺤﺮب اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻨﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ
دﻣﺸﻖ ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت واﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ،ﻟﺬﻟﻚ
ً
ً
ً
ﻓﻬﻲ ﺗﻨﺘﻬﺞ ﺗﻌﺎﻃﻴﺎ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ وأداء ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺎ

ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻷﺳـﺒــﺎب ﻋــﺪة وﻟﺪﻳﻬﺎ
اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ ،ﺑﻌﻜﺲ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻰ ﻣﺴﺎرات ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ".
واﻋﺘﺒﺮ اﻷﺳﺪ أن اﻟﺤﺮب ﺿﺪ ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺒﺪأ ﻋﺎم
ً
ً
 ،2011ﺑﻞ ﻗﺒﻞ  20ﻋﺎﻣﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ وﺳﺎﺋﻞ
اﻻﺗﺼﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" ،اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ذروﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ
اﻷﻟﻔﻴﺔ واﻟﺘﻲ اﺳﺘﻐﻠﺖ ﺿﺪﻧﺎ ﻛﻌﺮب ،وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺗﻢ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت واﻷﻓﻜﺎر وﺑﻨﺎء
اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ".
وﻋــﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮب ﻗــﺎل اﻷﺳــﺪ" :إذا اﻧﺘﻬﺖ ﻛﻞ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺷﻌﻠﺖ ﺷ ــﺮارة اﻷزﻣــﺔ،
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺤﺮب ﺧﻼل ﺷﻬﻮر ﻣﻌﺪودة،
وﻧﺤﻦ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﻮن ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،ﻷن اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ أﺻﺒﺤﻮا ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻫــﺬا ﻣﺆﺷﺮ
ﻟـﻠـﺤــﺎﻟــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ أﺳ ـﻬ ـﻤــﺖ ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺪء ﻋ ــﻮدة
ً
اﻷراﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺪء ا ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ درﻋﺎ ورﻳﻒ
ﺣﻤﺎه وﺣﻤﺺ وﺣﻠﺐ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ".
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﻴﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻷردن،
اﻟﺘﻘﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺣﻤﻮدة ﺻﺒﺎغ ،أﻣﺲ
اﻷول ،وﻓﺪ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أﺣﻤﺪ
ً
اﻟــﺰﻋـﺒــﻲ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟـﺘـﻌــﺎون وﺗـﺒــﺎدل
اﻟﺨﺒﺮات ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻻﺗـﺤــﺎدات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﺗﻮﺳﻴﻊ آﻓﺎق اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

ﺗﻈﺎﻫﺮة ﺑﺎﻷﻛﻔﺎن ﻓﻲ اﻷﻫﻮاز

ﻗﺪم ﻧﻮاب ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ
"اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن" اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ ،ﻣﺴﺎء
ً
أﻣﺲ اﻷول ،ﻣﺸﺮوﻋﺎ إﻟﻰ
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ
وﺣﺠﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﺟﻮ.
وﻗﺎل ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻣﻌﻠﻢ ،اﻟﻨﺎﺋﺐ
ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،إن ﻧﺤﻮ  92ﻧﺎﺋﺒﺎ
ﻗﺪﻣﻮا إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ،
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻞ ﺷﻴﺦ ،ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ
ﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ وﺣﺠﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﺮﻣﺎﺟﻮ اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻰ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ .2017
وﺗﺄﺗﻲ اﻟﺨﻄﻮة ﻓﻲ وﻗﺖ
ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺑﻌﺾ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ،
ﻓﻲ ﻇﻞ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﻓﺮض اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻰ إدارات ﺗﻠﻚ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،وﻫﻮ
ﻣﺎ ﺗﻨﻔﻲ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﺻﺤﺘﻪ.

ﺗﻮﻗﻴﻒ ّ
إردﻧﻴﻴﻦ إﺛﺮ ﻧﺸﺮ
ﺻﻮرة ﻣﺴﻴﺌﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﻴﺢ

ﻗﺮر ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺎم ﻋﻤﺎن أﻣﺲ
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻧﺎﺷﺮ أﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ وﻣﺤﺮرة
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺻﻮرة اﻋﺘﺒﺮت
"ﻣﺴﻴﺌﺔ" ﻟﻠﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﻴﺢ،
وأﺛﺎرت ﺟﺪﻻ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
وأﺻﺪر اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻗﺮارا
ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻧﺎﺷﺮ ﻣﻮﻗﻊ
"اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻹﺧﺒﺎري" وإﺣﺪى
اﻟﻤﺤﺮرات ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ "أﺳﺒﻮﻋﺎ
ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ".

ﻟﻴﺒﻴﺎ :ﻫﺠﻮم ﻳﺪﻣﺮ
آﺑﺎر »ﻧﻬﺮ اﻟﻘﺬاﻓﻲ«

روﺣﺎﻧﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑـ »ﻣﻘﺎوﻣﺔ أوﺑﻚ«
أﻇ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮت أﺷـ ـ ــﺮﻃـ ـ ــﺔ ﻣـ ـﺼ ــﻮرة
ﺧ ـ ـ ـ ــﺮوج ﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻮﻻذ
اﻷﻫـ ــﻮاز إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺸ ــﻮارع ﻣﺮﺗﺪﻳﻦ
ً
أﻛﻔﺎﻧﺎ أﻣــﺲ ،ﻓــﻲ إﺷ ــﺎرة رﻣﺰﻳﺔ
ذات دﻻﻟ ـ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﻣ ــﺎ وﺻ ــﻞ إﻟـﻴــﻪ
ﺣــﺎﻟـﻬــﻢ ،ﺳ ــﻮاء ﻋـﻠــﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺎدي ،أو اﻟﻨﻔﺴﻲ.
وﺗ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدر ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺔ
ً
إﻟــﻰ أن اﻟﻌﻤﺎل ﺗـﻈــﺎﻫــﺮوا ﺳﻴﺮا
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻷﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺪام ،وﻫـ ـ ــﻢ ﻳ ـﻬ ـﺘ ـﻔــﻮن
ﺿ ــﺪ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ واﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم ،إﻟــﻰ
أن وﺻ ـ ـﻠـ ــﻮا إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻜﺘﺐ ﻧﺎﺋﺐ
اﻟ ـﻤ ــﺮﺷ ــﺪ اﻷﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻓ ــﻲ اﻷﻫـ ـ ــﻮاز،
ﻣــﻮﺳــﻮي ﺟــﺰاﻳــﺮي ،إﻣــﺎم ﺟﻤﻌﺔ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺠﻤﻌﻮا ﻟﻠﻬﺘﺎف.
وﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺳـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎق آﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ،ﻗـ ـ ــﺎل
ﻗ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮة اﻟـ ـﺠ ــﻮﻓـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺤ ــﺮس اﻟ ـ ـﺜـ ــﻮري أﻣ ـﻴ ــﺮ ﻋـﻠــﻲ

ﺣــﺎﺟــﻲ زادة ،إن ﺑـ ــﻼده ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ
اﻟ ـﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺻــﻮارﻳــﺦ
ً
ﺑﺎﻟﺴﺘﻴﺔ ﺑﻤﺪى أﺑﻌﺪ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ :
"ﻟـ ـﻴ ــﺲ ﻟ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺎ ﻣـ ــﺎ ﻳ ـﻘ ـﻴ ــﺪﻧ ــﺎ ﻣــﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺎﻫـ ــﺪات ﻣ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـﻤ ــﺪى
اﻟﺼﻮارﻳﺦ".
وﻗ ـ ـ ــﺎل ﺣ ــﺎﺟ ــﻲ زادة اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،إن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﻹﻣﺎرات وﻗﻄﺮ
وﺣــﺎﻣــﻼت اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺨـ ـﻠـ ـﻴ ــﺞ ﺗ ـ ـﻘـ ــﻊ ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ــﺪى
اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ
ﻣﺪاﻫﺎ أﻟﻔﻲ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ.
إﻟـ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ،اﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻹﻳ ـ ــﺮاﻧ ـ ــﻲ ﺣ ـﺴ ــﻦ روﺣ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ أن
"ﻣ ـﻘ ــﺎوﻣ ــﺔ" دول ﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ اﻟ ــﺪول
اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ( ﺷﻜﻠﺖ
ﻫﺰﻳﻤﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.

وﻗ ــﺎل روﺣــﺎﻧــﻲ" :رﻏ ــﻢ ﺟﻬﻮد
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ
ﻓ ــﻲ ﺷـ ــﺆون أوﺑ ـ ــﻚ ،واﻟـﺤـﻴـﻠــﻮﻟــﺔ
دون اﻻﻋﺘﺪال ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻮزﻳﻊ
اﻟﻨﻔﻂ ،ﻓﺈﻧﻪ ،ﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﻆ ،وﻣﻦ
ﺧــﻼل ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟ ــﺪول اﻷﻋـﻀــﺎء،
ﺑﺎءت ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻫﺆﻻء ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ،
وﻗـ ــﺪ ﺷ ـﻜــﻞ ذﻟـ ــﻚ ﻫــﺰﻳ ـﻤــﺔ أﺧ ــﺮى
ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺘﺪﺧﻠﻴﺔ".
ﻛ ــﺎن وزراء ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ "أوﺑ ــﻚ
ﺑ ـﻠ ــﺲ" )اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻀــﻢ دول أوﺑ ــﻚ
وﻋـ ـ ــﺪدﻫـ ـ ــﺎ  15دوﻟ ـ ـ ـ ــﺔ ،واﻟـ ـ ـ ــﺪول
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء
ﻓﻲ أوﺑﻚ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ روﺳﻴﺎ،
وﻋ ــﺪدﻫ ــﺎ  10دول( ﻗ ــﺪ اﺗ ـﻔ ـﻘــﻮا
ﻗـﺒــﻞ أﻳ ــﺎم ﻋـﻠــﻰ ﺧـﻔــﺾ اﻹﻧ ـﺘــﺎج
ﺑﻤﻘﺪار  1.2ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ،
ﺗﺨﻔﺾ دول "أوﺑـ ــﻚ"  800أﻟــﻒ
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ.

ﻫﺎﺟﻤﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ
ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ
ﺑﺠﻬﺎز اﻟﻨﻬﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،اﻟﺬي
ﺗﻢ ﺗﺪﺷﻴﻨﻪ ﺑﺤﻘﺒﺔ اﻟﺰﻋﻴﻢ
اﻟﺮاﺣﻞ ﻣﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﻓﻲ ،ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺴﺎوﻧﺔ ﺑﺴﻬﻞ
اﻟﺠﻔﺎرة ،ودﻣﺮت ّ
ﻣﻌﺪاﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ
ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول.
وﻗﺎﻟﺖ إدارة اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺬي
ﻳﺪﻳﺮ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ،
إن "اﻟﻬﺠﻮم اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻧﺘﺞ
ﻋﻨﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ وﺳﺮﻗﺔ ﻣﻌﺪات 4
آﺑﺎر" ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن "ﻋﺪد اﻵﺑﺎر
اﻟﻤﺪﻣﺮة واﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ً
أﺻﺒﺢ  92ﺑﺌﺮا".
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ﺑﻌﺪ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاره
اﻟﺘﺰام اﻟﺼﻤﺖ أﻣﺎم أزﻣﺔ
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت »اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء«
اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﺬ  ١٧اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺗﺮاﻓﻘﺖ ﻣﻊ أﻋﻤﺎل
ﻋﻨﻒ واﺳﻌﺔّ ،
ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون
ﺑﺨﻄﺎب إﻟﻰ اﻷﻣﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎﺋﻪ
ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ًوﻣﻨﻈﻤﺎت
أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ،ﺳﻌﻴﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ
ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ ﻫﺰت اﻟﺒﻼد.

ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﻊ اﻟ ـ ــﺮﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻧ ـ ـﺴـ ــﻲ
إﻳ ـﻤــﺎﻧــﻮﻳــﻞ ﻣ ــﺎﻛ ــﺮون ،أﻣ ــﺲ ،وزراء
وﻣﻤﺜﻠﻲ ﻣﻮﻇﻔﻲ وﻋﻤﺎل وﻣﺴﺆوﻟﻲ
ﺑﻠﺪﻳﺎت ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻹﻟﻴﺰﻳﻪ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
أزﻣــﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ّ ﺣﺮﻛﺔ "اﻟﺴﺘﺮات
اﻟﺼﻔﺮاء" ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﺤﺪي اﻷﻛﺒﺮ
ﻟﻪ ﻣﻨﺬ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ  18ﺷﻬﺮا.
وﻋ ـﻘ ــﺪ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع ﻗ ـﺒــﻞ ﺳــﺎﻋــﺎت
ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺑﻪ اﻟــﺬي ّ
وﺟﻬﻪ ﻣﺴﺎء إﻟﻰ
اﻷﻣــﺔ ،وﻃﺮح ﻓﻴﻪ رده ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘ ـﺠ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـ ــﺬﻳ ـ ــﻦ ﻧ ـ ــﺰﻟ ـ ــﻮا إﻟ ــﻰ
اﻟﺸﻮارع ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﻓﻲ راﺑﻊ ﻋﻄﻠﺔ
أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
ّ
وﺗﻌﺮض ﻣﺎﻛﺮون ﻻﻧﺘﻘﺎدات ،ﺑﻌﺪ
أن ﻻذ ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ رﻏــﻢ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺬي
ﺷ ــﺎب اﻻﺣ ـﺘ ـﺠــﺎﺟــﺎت ﻓ ــﻲ ﺑــﺎرﻳــﺲ.
وﻗﺎل ﻣﻨﺘﻘﺪون إﻧﻪ اﺗﺨﺬ ﻣﻦ ﻗﺼﺮ
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺨﺒﺄ.

»ﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن«

وزﻳﺮة اﻟﻌﻤﻞ
ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ أي زﻳﺎدة
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﻧﻰ
ﻟﻸﺟﻮر

وﺗﺤﺪﺛﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن"
اﻟـ ـﻴـ ـﺴ ــﺎرﻳ ــﺔ ،أﻣـ ـ ــﺲ ،ﻋ ــﻦ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺨﻄﺎب
ﻣ ــﺎﻛ ــﺮون ) 40ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( ،وﻧ ـﻘ ـﻠــﺖ ﻋﻦ
أﻋ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎء ﻓـ ـ ــﻲ ﺣ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ "اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﺮات
ا ﻟ ـﺼ ـﻔــﺮاء" ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
ﺟ ــﺪا ﺣـﻴــﺎل ﻣــﺎ ﺳـﻴـﻘــﺪﻣــﻪ أو ﻳﻘﻮﻟﻪ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ،ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ أن اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎت
ﻣ ـﺘــﺄﺧــﺮا ﺟـ ــﺪا ،وأﻧـ ــﻪ ﻛ ــﺎن اﻷﺟ ــﺪى
ﺑـ ـ "اﻹﻟ ـﻴــﺰﻳــﻪ" اﻟـﺘــﻮﺟــﻪ اﻟ ــﻰ اﻟﺸﻌﺐ
ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ.
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟـﺘــﻲ اﻟـﺘـﻘــﺖ ﻧﺸﻄﺎء
ﻓ ــﻲ ﻣـ ــﺪن ﻓــﺮﻧ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻋ ـ ــﺪة ،ﺗـﺤــﺪﺛــﺖ
ﻋﻦ ﺗﻤﺴﻜﻬﻢ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة اﻟﻰ ﻣﺤﻮرﻳﻦ

ً
ﻧﻌﻮﺷﺎ ﺧﻼل اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎرﺳﻴﻠﻴﺎ أﻣﺲ )ا ف ب(
ﻓﺮﻧﺴﻴﻮن ﻳﺤﻤﻠﻮن
ﻟﺸﻜﻮاﻫﻢ :اﻷول ،اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺘﻤﺤﻮر
ﺣ ــﻮل اﻟ ـﻘ ــﺪرة اﻟـﺸــﺮاﺋـﻴــﺔ وﺿ ــﺮورة
إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ورواﺗﺐ اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ،أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ،
ﻓﻬﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺼﻞ ﻓﻲ أﻗﺼﺎه اﻟﻰ

ﺣﺪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺣﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن(.

اﻟﺒﻼد اﻟﻤﻨﻘﺴﻤﺔ
ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،ﻗــﺎل وزﻳ ــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑ ــﺮوﻧ ــﻮ ﻟ ــﻮ ﻣ ـﻴ ــﺮ ﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻄــﺔ "آر ﺗــﻲ

إﺿﺮاب ﺗﺤﺬﻳﺮي ﻓﻲ ﻗﻄﺎرات أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﻧﻔﺬت ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ
واﻟ ـﻨ ـﻘ ــﻞ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻓ ــﻲ أﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺎ "إي ﻓ ــﻲ ﺟ ــﻲ"،
اﻹﺿـ ـ ــﺮاب اﻟ ـﺘ ـﺤــﺬﻳــﺮي اﻟـ ــﺬي دﻋ ــﺖ إﻟ ـﻴــﻪ ﻓﻲ
أﻋ ـﻘــﺎب ﻗـﻄــﻊ ﻣ ـﻔــﺎوﺿــﺎت ﺑـﺸــﺄن اﻷﺟـ ــﻮر ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ "دوﻳﺘﺸﻪ
ﺑﺎن".
وﻗ ـ ـ ــﺎل ﻧ ــﺎﻃ ــﻖ ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ اﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﺔ ،إن "ﻗـ ــﻮة
اﻹﺿﺮاب ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺪى ﺳﺨﻂ اﻟﺰﻣﻼء ﻣﻦ ﻋﺪم
ﻣﺠﺪ" ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ ﺑﻤﺠﺮد أن
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض
ٍ
ﺗﻘﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺮﺿﺎ أﻓﻀﻞ ،ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت.
وﺷ ــﻮﻫ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻀــﺮﺑــﻮن ﻣ ــﻦ "دوﻳ ـﺘ ـﺸ ــﻪ ﺑ ــﺎن"
ﻣ ــﺮﺗ ــﺪﻳ ــﻦ ﺳـ ـﺘ ــﺮات ﺻـ ـﻔ ــﺮاء ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻏ ـ ــﺮار ﺣــﺮﻛــﺔ
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت "اﻟﺴﺘﺮات ﺻﻔﺮاء" ،اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ووﺻﻠﺖ اﻟﻰ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ وﻫﻮﻟﻨﺪا وﺑﻌﺾ
اﻟﺪول اﻟﻸوروﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق.
وﺟﺎء اﻹﺿﺮاب ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻧﻬﺎرت اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
اﻟـﺴـﺒــﺖ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ وﻧـﻘــﺎﺑــﺔ ﻋـﻤــﺎل اﻟﺴﻜﻚ
اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺮﻓﻊ رواﺗﺐ 160
اﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ  7.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻛــﺎﻧــﺖ "دوﻳـﺘـﺸــﻪ ﺑــﺎن" ﻋــﺮﺿــﺖ دﻓــﻊ زﻳــﺎدة

ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺳﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﺧﻼل إﺿﺮاﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت أﻣﺲ )اي ﺑﻲ اﻳﻪ(
رواﺗ ــﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ،
ﻣﻊ ﺧﻴﺎر ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻷﺧﺬ إﺟﺎزات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺪﻻ
ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ودﻓﻌﺔ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ﺑﻘﻴﻤﺔ  500ﻳﻮرو.

ودﻋ ــﺖ اﻟـﻨـﻘــﺎﺑــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ ﻫ ــﺪدت ﺑـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻹﺿــﺮاﺑــﺎت ،إذا ﻟــﺰم اﻷﻣ ــﺮ ،إﻟــﻰ اﻟـﻌــﻮدة إﻟﻰ
ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.

إل" ،أﻣ ـ ــﺲ ،إن "ﺑ ــﻼدﻧ ــﺎ ﻣـﻨـﻘـﺴـﻤــﺔ
ﺑـﺸــﺪة ﺑـﻴــﻦ ﻣــﻦ ﻳ ــﺮون أن اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ
أﻓــﺎدﺗ ـﻬــﻢ وﻣ ــﻦ ﻳــﻮاﺟ ـﻬــﻮن ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ،وﻳﻘﻮﻟﻮن
اﻟ ـﻌ ــﻮﻟ ـﻤ ــﺔ ﻟ ـﻴ ـﺴــﺖ ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ ﺑ ــﻞ ﺗـﻌــﺪ
ﺗﻬﺪﻳﺪا .دور اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻮ أن ﻳﻮﺣﺪ
اﻟﺒﻼد اﻟﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ وﺿﻊ ﺣﺪ
ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد".
وأﺣ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﻢ وزﻳـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋــﻦ
اﻹﻓـﺼــﺎح ﻋﻦ أرﻗــﺎم ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﻨﻤﻮ
اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮي اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗــﻊ
ﻟ ـﻌ ــﺎم  ،2018ﻟـﻜـﻨــﻪ ﻗ ــﺎل إن ﻣــﻮﺟــﺔ
اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺗﻀﺮ ﺑﺼﻮرة ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ،وﺳﺘﻘﻠﻞ
اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻤﻘﺪار 0.1
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
وراﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ ﺑ ـ ـﻨـ ــﻚ ﻓـ ــﺮﻧ ـ ـﺴـ ــﺎ أﻣـ ـ ــﺲ،
ﺗــﻮﻗ ـﻌــﺎت اﻟـﻨـﻤــﻮ اﻟ ــﻰ  0.2ﺑــﺎﻟـﻤـﺌــﺔ،
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  0.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ
اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻋﻠﻰ "إﺑﻄﺎء أﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗــﺮاﺟــﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﻘﻞ
واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ وإﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎرات".
ﻛ ـﻤــﺎ اﺳ ـﺘ ـﺒ ـﻌــﺪت وزﻳـ ـ ــﺮة اﻟـﻌـﻤــﻞ
ﻣﻮرﻳﻴﻞ ﺑﻴﻨﻴﻜﻮ أي زﻳﺎدة إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﻧ ــﻰ ﻟــﻸﺟــﻮر ،اﻷﻣ ــﺮ اﻟــﺬي
ﻳ ـ ـﻨـ ــﺪرج ﺿـ ـﻤ ــﻦ ﻣـ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ اﻟ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺔ
اﻻﺣ ـﺘ ـﺠ ــﺎﺟ ـﻴ ــﺔ .وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﺑـﻴـﻨـﻴـﻜــﻮ:
"ﻧﻌﺮف أن ذﻟﻚ ﻳﺪﻣﺮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ".
وﻳـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﻌ ـ ـﻈـ ــﻢ ﻧ ــﺎﺷـ ـﻄ ــﻲ
"اﻟـﺴـﺘــﺮات اﻟـﺼـﻔــﺮاء" اﻟــﻰ اﻟﻄﺒﻘﺎت
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟــﻮﺳ ـﻄــﻰ ،وﻳــﺮﻓـﻀــﻮن
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻟ ـﻤــﺎﻛــﺮون .وأﺻـﻴـﺒــﺖ ﻓـﺌــﺎت أﺧــﺮى
ﻣﺜﻞ اﻟﻄﻼب واﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ
ﺑـ ـﻌ ــﺪوى ﺗ ـﺤــﺮﻛ ـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ اﻷﺳ ــﺎﺑ ـﻴ ــﻊ
اﻷﺧﻴﺮة.
وﺑﺪأت ﺣﺮﻛﺔ "اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء"
ﺗ ـﻈــﺎﻫــﺮاﺗ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ  17ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﻓﻲ
أﻧـ ـ ـﺤ ـ ــﺎء ﻓـ ــﺮﻧ ـ ـﺴـ ــﺎ ،رﻓ ـ ـﻀـ ــﺎ ﻟـ ــﺰﻳـ ــﺎدة
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد.
وﺗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪت ﺣـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ
اﻻﺣـﺘـﺠــﺎﺟـﻴــﺔ ﻟـﺘـﺼـﺒــﺢ ﺗـﻈــﺎﻫــﺮات
ﻋــﺎرﻣــﺔ ﺿــﺪ ﻣــﺎﻛــﺮون ،اﻟــﺬي ﻳﺘﻬﻤﻪ
اﻟـﻤـﺘـﻈــﺎﻫــﺮون ﺑـﻌــﺪم اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ
اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
وﺗ ـﻘ ــﻮل اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺎت إن اﻷﺿـ ــﺮار
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻟ ـﺤ ـﻘ ــﺖ ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘ ـﻠ ـﻜ ــﺎت ﻓــﻲ
اﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺴ ـﺒ ــﺖ ،أﺳ ـ ــﻮأ ﺑﻜﺜﻴﺮ
ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺳ ـﺠ ـﻠــﺖ اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻣﻊ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟـﻤـﺤـﺘــﺮﻗــﺔ واﻟ ــﺰﺟ ــﺎج اﻟـﻤـﻬـﺸــﻢ ﻓﻲ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎء.
وﺗﺼﺎﻋﺪت ،أﻣﺲ اﻷول ،اﻟﺪﻋﻮات
ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃﻴﺎف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻﺗﺨﺎذ
إﺟــﺮاءات ﺣﺎﺳﻤﺔ ،وﻃﺎﻟﺒﺖ زﻋﻴﻤﺔ
اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﺘﻄﺮف ﻣﺎرﻳﻦ ﻟﻮﺑﻦ أﻣﺲ
اﻷول ،اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﺗﺨﺎذ "إﺟ ــﺮاء ات
ﻗــﻮﻳــﺔ وﻓــﻮرﻳــﺔ اﺳـﺘـﺠــﺎﺑــﺔ ﻟﻤﻌﺎﻧﺎة
اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ".
وﻗﺎل اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑ ـﻨ ـﺠــﺎﻣ ـﻴــﻦ ﻏ ــﺮﻳ ـﻔ ــﻮ ،أﻣ ـ ــﺲ اﻷول،
"واﺿ ــﺢ أﻧـﻨــﺎ أﺳــﺄﻧــﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺎﺟﺔ
اﻟﻨﺎس ﻹﺳﻤﺎع ﺻﻮﺗﻬﻢ".

ﻻﻏﺎرد
ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ ،أﻛ ـ ــﺪت ﻣ ــﺪﻳ ــﺮة

ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ
ﻻﻏﺎرد ،أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺸﻜﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﻗﺐ
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت "اﻟﺴﺘﺮات
اﻟـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮاء" ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻻﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎد
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻘﻨﺎة "ﺳﻲ
ﺑــﻲ إس"" :ﻣــﻦ دون ﺷــﻚ ﺳﻴﻜﻮن
ﻟ ـﻬ ــﺬا ﺗــﺄﺛ ـﻴــﺮ اﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي ﺳـﻠـﺒــﻲ،
وآﻣﻞ أن ﻳﻌﻮدوا إﻟﻰ اﻟﺤﻮار ،وأن
ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟ ـﻨــﺎس ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴــﺮ ﻋﻦ
آراﺋﻬﻢ وأن ﺗﺴﻤﻊ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ".

»اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ«
وﻓــﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ ،وﺻــﻒ اﻟﻨﺎﻃﻖ
ﺑ ـ ــﺎﺳ ـ ــﻢ "اﻟ ـ ـﻜـ ــﺮﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻦ" دﻳـ ـﻤـ ـﺘ ــﺮي
ﺑﻴﺴﻜﻮف ،أﻣﺲ ،أي اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺄن
روﺳ ـﻴــﺎ ﺳــﺎﻋــﺪت ﻓــﻲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ
ﻋـﻠــﻰ اﻻﺣ ـﺘ ـﺠــﺎﺟــﺎت اﻟـﻤـﻨــﺎﻫـﻀــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻓ ــﺮﻧـ ـﺴ ــﺎ ﺑ ــﺄﻧ ـﻬ ــﺎ
اﻓﺘﺮاءات.
وﻗـ ــﺎل ﻟـﻠـﺼـﺤــﺎﻓـﻴـﻴــﻦ" :ﻟ ــﻢ وﻟــﻦ
ﻧﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷــﺆون أي دوﻟــﺔ ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟــﻚ ﻓﺮﻧﺴﺎ" ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن
"ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﻮﻟﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪا
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﺎرﻳﺲ".
وﻓ ـ ـ ـ ــﻲ وﻗ ـ ـ ـ ــﺖ ﺳـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﻖ ﻧـ ـﺸ ــﺮت
ﺻﺤﻴﻔﺔ "ا ﻟـﺘــﺎ ﻳـﻤــﺰ" اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺮا ﻳ ـ ــﺰﻋ ـ ــﻢ وﺟـ ـ ـ ـ ــﻮد ﻣـ ـﺌ ــﺎت
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت "اﻟـﻤــﻮاﻟـﻴــﺔ ﻟﻤﻮﺳﻜﻮ"
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﺗـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺗـ ـﻀـ ـﺨـ ـﻴ ــﻢ ﺣ ــﺮﻛ ــﺔ
"اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء".
)ﺑﺎرﻳﺲ ،ﻣﻮﺳﻜﻮ  -وﻛﺎﻻت(

دوﻟﻴﺎت
ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
أرﻣﻴﻨﻴﺎ :ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﻴﻨﻴﺎن
ﻳﻜﺘﺴﺢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺒﻜﺮة

ﺣﻘﻖ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
"ﺧﻄﻮﺗﻲ" اﻟﻮﺳﻄﻲ ،اﻟﺬي
ﻳﻘﻮده رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻷرﻣﻨﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ ﻧﻴﻜﻮل ﺑﺎﺷﻴﻨﻴﺎن
ﻓﻮزا ﺳﺎﺣﻘﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة اﻟﺘﻲ
أﺟﺮﻳﺖ ،أﻣﺲ اﻷول ،واﻟﺘﻲ
دﻋﺎ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻹﺻﻼﺣﻲ
ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻠﻄﺘﻪ
ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻴﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .وﻧﺎل اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﻘﻴﺎدة
ﺣﺰب "اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ" ،اﻟﺬي
ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﻴﻪ ﺑﺎﺷﻴﻨﻴﺎن ﻧﺴﺒﺔ
 70.45ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات،
ﺗﻼه ﺣﺰب "أرﻣﻴﻨﻴﺎ اﻟﻤﺰدﻫﺮة"
ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.37ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻳﻀﻢ "ﺧﻄﻮﺗﻲ" أﻳﻀﺎ "ﺣﺰب
اﻟﻤﻬﻤﺔ" ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎﺷﻂ
اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻣﺎﻧﻮك ﺳﻮﻛﻴﺎﺳﻴﺎن.
)ﻳﺮﻳﻔﺎن  -أ ف ب(

ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺪﻋﻢ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺪﻓﺎع
ﺑـ  ٧٥٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

ﻛﺸﻒ ﻣﺴﺆول أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻄﻠﻊ أن
اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻳﺴﻌﻰ
ﻟﻄﻠﺐ  750ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ
اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ
زﻳﺎدة إﻧﻔﺎق وزارة اﻟﺪﻓﺎع
)اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن( ،ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى.
وﺳﻴﻜﻮن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﻨﻮي
ﺗﺮاﻣﺐ ﻃﻠﺒﻪ أﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن
ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ "اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن" ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،2020واﻟﺬي ﻃﺎﻟﺐ
ﺑـ 733ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر .إﻟﻰ ذﻟﻚ،
أﻋﻠﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺒﺎرز
ﺟﻴﺮوﻟﺪ ﻧﺎدﻟﺮ ،أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺛﺒﺘﺖ ﺻﺤﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
ّ
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ اﻟﻰ ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﺳﺘﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺼﺎف "ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻌﺰل".
)واﺷﻨﻄﻦ  -أ ف ب(

روﺳﻴﺎ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ دوﻟﺔ
ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ ﺑﻌﺪ أﻣﻴﺮﻛﺎ

أوروﺑﺎ ﺗﺮﻓﺾ إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«

»اﻟﻌﺪل اﻷوروﺑﻴﺔ« :ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻗﺮارﻫﺎ اﻻﻧﺴﺤﺎب

ﻣﻌﺎرض ﻟـ»ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻲ ﻟﻨﺪن أﻣﺲ
)روﻳﺘﺮز(

ﻓﻲ وﻗﺖ أﺟﺮت رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا
ﻣﺎي ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮة ﻹﻗﻨﺎع اﻟﻨﻮاب ﺑﺪﻋﻢ اﺗﻔﺎق "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ"،
ﻗـﻀــﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟ ـﻌــﺪل اﻷوروﺑ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺄن ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟـﺤــﻖ ﻓﻲ
اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻗﺮارﻫﺎ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،ﻣﻦ دون
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ دوﻟﻪ اﻷﻋﻀﺎء.
إﻻ أن اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺳﺎرع ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ
رﻓﻀﻪ إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ،ﻣﻌﺘﺒﺮا ان ﻻ ﺧﻴﺎر آﺧﺮ
ﻏﻴﺮ ﻣﻐﺎدرة ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.
وﻳﻐﺬي ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻨﺪاءات اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ" ،ﻋﺸﻴﺔ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺣﺎﺳﻢ
ﻟﻠﻨﻮاب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ ﺳﻴﺤﺪد ﻣﺼﻴﺮ "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ" وﻣﺼﻴﺮ ﻣﺎي،
اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪو أن ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﻧـﻜــﺮاء اﻟـﻴــﻮم ،ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي وﻗﻌﺘﻪ ﻣﻊ ﺑﺮوﻛﺴﻞ
ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .وﻗﺪ ﺗﺆدي ﻫﺰﻳﻤﺘﻬﺎ اﻟﻰ إﻃﺎﺣﺘﻬﺎ.
وﻳـﺤــﺪد ﻧــﺺ اﻻﺗـﻔــﺎق ﺷــﺮوط اﻧﻔﺼﺎل ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋــﻦ أﺑــﺮز
ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ ﺑﻌﺪ  46ﺳﻨﺔ ،وﻫﻮ أﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﻳﻄﺮح ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات .وﻗﺪ ﻳﻄﺮح ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ ﺧﺴﺎرة ﻛﺒﻴﺮة
ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻓﻮرﻳﺔ أﻣﺎم ﻣﺎي ،ﺳﻮاء ﻣﻦ داﺧﻞ ﺣﺰﺑﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ أو
ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎرض.
ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺪﺧﻞ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ" اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إرﺑﺎك
وﺿﻴﺎع ،وﻳﻌﺰز ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ دون اﺗﻔﺎق ﻗﺒﻞ

أﻗﻞ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ  29ﻣﺎرس.
وﺗﺘﻌﺮض ﻣﺎي ﻟﻀﻐﻮط ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ وﻣﺤﺎوﻟﺔ
اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎزﻻت ﻗﺒﻞ ﻗﻤﺔ ﻣﻘﺮرة اﻟﺨﻤﻴﺲ
واﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﻣﻊ  27ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
ﻟﻜﻦ وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻏﻮف ،وﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﺆﻳﺪي "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ"
اﻟﻤﺆﺛﺮﻳﻦ ،ﻗﺎل إن اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺳﻴﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ،ﻣﺸﻜﻜﺎ ﻓﻲ إﻋﺎدة
اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
وﺣــﺬر ﻏــﻮف ﻣﻦ أن "إﻋ ــﺎدة ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻔﺎوض ﻓﻲ أﻣﻮر
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﻀﻊ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺠﺎزﻓﺔ ﺑﻘﻴﺎم دول اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑ ــﻲ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻻﺗـﻔــﺎق ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗــﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻀﺮورة
ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻨﺎ".
واﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ
"ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ" ،ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﺗﺤﺪﺛﻮا ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺣﺪوث ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺑﻌﺪ
اﻟﺨﺮوج.
وأﻛﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ،أﻣﺲ ،ﻓﻲ ّردﻫﺎ ﻋﻠﻰ دﻋﻮى رﻓﻌﺘﻬﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ اﻻﺳﻜﺘﻠﻨﺪﻳﻴﻦ أن "ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺣﺮﻳﺔ إﻟﻐﺎء اﻹﺧﻄﺎر ﺑﺸﺄن ﻧﻴﺘﻬﺎ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﺑﺸﻜﻞ أﺣﺎدي اﻟﺠﺎﻧﺐ".
وأﻓـ ــﺎدت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑــﺄن "إﻟ ـﻐــﺎء ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮه

ً
 ١٦٤دوﻟﺔ ﺗﺘﺒﻨﻰ »ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ« ﻣﻴﺜﺎق ﻣﺮاﻛﺶ ﻟﻠﻬﺠﺮة

ﺑــﺎﻟـﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣــﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ )ﺑــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺎ( اﻟــﺪﺳـﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
وﺳﻴﺒﻘﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺿﻤﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻷﺣﻜﺎم ذاﺗﻬﺎ" اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻛﻌﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺘﻞ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،أﻛﺪت اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ أن" اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﻗﺪم ﻟﻠﻨﺪن اﺗﻔﺎق ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ اﻷﻓﻀﻞ واﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﻤﻜﻦ ،وﻟﻦ ﻳﻌﻴﺪ
اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻴﻪ".
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻴﻨﺎ اﻧﺪرﻳﻔﺎ إن
"ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻟﻢ ّ
ﻳﺘﻐﻴﺮ ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻨﺎ ﻓﺈن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﺘﻐﺎدر
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ  29ﻣﺎرس ."2019
وﻳﺤﺬر ﺑﻨﻚ إﻧﻜﻠﺘﺮا ووزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻣﻦ أن ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻦ دون اﺗﻔﺎق ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺄزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﺗﺤﺪﺛﺖ ﻣــﺎي ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻻﺗـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗﺎﺳﻚ
ً
ً
ورﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻹﻳﺮﻟﻨﺪي ﻟﻴﻮ ﻓﺎرادﻛﺎر ،وأﺟﺮت اﺗﺼﺎﻻ ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ
ﻣﻊ ﻧﻮاب أﻣﺲ ،ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﻢ.
وﻳـﺼــﺮ ﻓــﺮﻳــﻖ ﻣــﺎي ﻋﻠﻰ أن رؤﻳﺘﻬﺎ ﺗــﻮﻓــﺮ أﻓـﻀــﻞ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ
ﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﺄﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺆﻳﺪو "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ" ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة.
وذﻛﺮت اﻟﺼﺤﻒ أﺳﻤﺎء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ وزراء ﺣﺎﻟﻴﻴﻦ وﺳﺎﺑﻘﻴﻦ
ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣــﺎي ،ﻫﻢ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ إذا
ُ
ﻫﺰﻣﺖ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
)ﻟﻨﺪن  -أ ف ب(

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻘﺎﻃﻊ ...وأوروﺑﺎ »ﺗﻐﻠﻲ« ...وﺣﻘﻮﻗﻴﻮن ﻳﻨﺘﻘﺪون
واﻓﻘﺖ أﻣــﺲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  160دوﻟــﺔ ﻋﻠﻰ "اﻟﻤﻴﺜﺎق
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ــﻲ ﻣ ــﻦ أﺟ ـ ــﻞ اﻟـ ـﻬـ ـﺠ ــﺮة اﻵﻣـ ـﻨ ــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ
واﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ" ،وﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم ،وﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن
ﺣــﺮ ﻛــﺔ آ ﻣـﻨــﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ وﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وذﻟــﻚ وﺳــﻂ ﻏﻴﺎب اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺳﺒﻊ دول أﺧﺮى.
ودﻋـ ـ ــﻢ ﻗـ ـ ــﺎدة ﻋ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﻮن ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎرة
اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ آﻧﺠﻴﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ ،اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﺬي واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻟﺘﺰﻛﻴﺔ  164دوﻟــﺔ ،وﺑﻠﻎ ذروﺗــﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ
اﻟﺠﻬﻮد اﻟـﺘــﻲ دﻋﻤﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ ،ﻟﻜﻦ رﻓﻀﺘﻪ إدارة دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ.
وﻳ ـﻘــﻮل ﻣــﺪاﻓـﻌــﻮن ﻋــﻦ اﻟـﻤـﻴـﺜــﺎق ،إن اﻟـﻬـﺠــﺮة ﻗﺪ
ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﺗﺠﺪﻳﺪ
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻐﻨﻴﺔ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺼﺪر
ﻧﻘﺪي ﻻزم ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﻳﻀﻴﻔﻮن أن اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺳﺘﻨﻘﺬ أرواح
اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﺸ ــﺮ ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﻳـ ـﻘ ــﻮل ﻣ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﻮن،
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﻮن ﻓــﻲ أوروﺑ ــﺎ ،إن اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻗﺪ

ً
ﻳﺸﻜﻞ ﺗـﺤــﺪﻳــﺎ ﻟـﻠـﺴـﻴــﺎدة اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ،وﻳـﺨـﺸــﻮن ﻣﻦ
ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.
ووﺻﻒ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ
ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺲ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺛﺮة،
ً
ﻷﻧـﻬــﺎ "ﺛـﻤــﺮة ﻣـﺠـﻬــﻮدات ﺟ ـﺒــﺎرة" ،داﻋـﻴــﺎ إﻟــﻰ ﻋﺪم
"اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﻤﺨﺎوف واﻟﺴﺮدﻳﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﺣﻮل
اﻟﻬﺠﺮة" .واﻧﺘﻘﺪ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺲ "اﻷﻛﺎذﻳﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺘﻲ
أﺣﺎﻃﺖ ﺑﻨﺺ اﻟﻤﻴﺜﺎق" ،ﻓﻲ إﺷﺎرة اﻟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎدات
ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﻘﻮﻣﻴﻴﻦ وأﻧ ـﺼــﺎر إﻏ ــﻼق اﻟ ـﺤــﺪود ﻓﻲ
وﺟﻪ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.
وﺳﻴﺨﻀﻊ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ
إﻗﺮاره ﻓﻲ  19دﻳﺴﻤﺒﺮ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ
أﺟﻞ "ﻫﺠﺮة آﻣﻨﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻣﻨﺘﻈﻤﺔ".
وﻳـﻌــﺪ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﻣــﺮاﻛــﺶ ﻣﺤﻄﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا
اﻟـﻤـﺴــﺎر .ﻟﻜﻦ  15دوﻟ ــﺔ أﻋﻠﻨﺖ اﻧﺴﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻨﻪ أو
ﺗـﻌـﻠـﻴــﻖ ﻗ ــﺮارﻫ ــﺎ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ ﺑـﺨـﺼــﻮﺻــﻪ ،ﻓ ــﻲ ﻏـﻤــﺮة
اﻻﻧﺘﻘﺎدات واﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺜﺎق.
ً
وﻛــﺎن ﻣﺮﺗﻘﺒﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺔ  160ﻣﻦ أﺻﻞ  193دوﻟﺔ

ﻋـﻀــﻮة ﻓــﻲ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻴﻦ رؤﺳﺎء أو رؤﺳﺎء ﺣﻜﻮﻣﺎت أو وزراء.
وﻳـﺘـﻀـﻤــﻦ اﻟ ـﻨــﺺ ﻏ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻠــﺰم اﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ ﻓ ــﻲ 25
ﺻﻔﺤﺔ ﻣﺒﺎدئ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
واﻷﻃ ـﻔــﺎل واﻻﻋ ـﺘــﺮاف ﺑــﺎﻟـﺴـﻴــﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟـﻠــﺪول.
وﻳﻘﺘﺮح إﺟ ــﺮاء ات ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠﺪان ،اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ
ﻣـ ــﻮﺟـ ــﺎت ﻫـ ـﺠ ــﺮة ﻣـ ــﻦ ﻗ ـﺒ ـﻴــﻞ ﺗ ـ ـﺒـ ــﺎدل اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت
واﻟﺨﺒﺮات ودﻣﺞ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ
اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﻋﺪم
اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ إﻳﻘﺎﻓﻬﻢ ﺳﻮى ﻛﺨﻴﺎر أﺧﻴﺮ.
وﻳﺮى اﻟﻤﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أن ﻣﻀﻤﻮن
اﻟﻨﺺ ﻏﻴﺮ ﻛــﺎف ،ﻣﺴﺠﻠﻴﻦ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺼﻮل
اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻷﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﻻ ﻳـﻀـﻤــﻦ ﺣ ـﻘــﻮق اﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﻢ .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪوه أﻧــﻪ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب
أﻣﺎم ﻣﻮﺟﺎت ﻫﺠﺮة ﻛﺜﻴﻔﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴـﺘـﻬــﺎ ،أﺷـ ــﺎدت اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎرة اﻷﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ
آﻧﺠﻴﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ ﺑﺎﻟﻤﻴﺜﺎق ،ﻣﻌﺘﺒﺮة إﻳﺎه ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ.

ﺗﻤﺎﺛﻴﻞ ﺗﺠﺴﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﺿﻌﺖ ﻓﻮق ﺳﻄﺢ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺬي
اﺳﺘﻀﺎف اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﻬﺠﺮة ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺶ أﻣﺲ )ا ف ب(
وﻗﺎﻟﺖ أﻣﺲ ،إن اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻳﻌﻠﻦ ﺑﻮﺿﻮح اﻟﺤﺮب
ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻳﻜﺎﻓﺢ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻬﺮﻳﺐ
اﻟﺒﺸﺮ ،ﻣﻌﺘﺒﺮة أن ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﺪول ﻣﻨﻔﺮدة ﻟﻦ ﺗﺤﻞ
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.
وذﻛﺮت ﻣﻴﺮﻛﻞ أن "اﻟﻬﺠﺮة ﺣﺮﻛﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ
ً
ً
ﺗﻜﻮن ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﻜﻮن أﻣﺮا ﺟﻴﺪا" ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن "اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ

ً
اﻟﻤﻬﺎﺟﺮة إﻟﻰ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺗﺤﻘﻖ أﻳﻀﺎ اﻟﺮﺧﺎء ﻟﺒﻠﺪﻧﺎ".
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرة اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ أﻧﻪ "ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ
ﻷن ﺗﻌﻠﻦ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻟﻤﻐﺮب دوﻟﺔ ﻣﻨﺸﺄ
آﻣﻨﺔ ،ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻐﺮب واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ".
)ﻣﺮاﻛﺶ  -وﻛﺎﻻت(

اﻧﺘﺰﻋﺖ روﺳﻴﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻛﺒﺮ
اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ
ّ
ﺗﺘﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺮه ،أﻣﺲ ،ﻣﻌﻬﺪ
اﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻷﺑﺤﺎث
اﻟﺴﻼم .وﻗﺎل ﻛﺒﻴﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ ﺳﻴﻤﻮن ﻓﻴﺰﻣﺎن ،إن
ّ
ﺗﺴﺠﻞ ﻣﻨﺬ
"اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮوﺳﻴﺔ
 2011ﻧﻤﻮا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﻣﺒﻴﻌﺎت
اﻷﺳﻠﺤﺔ" .وﺑﻘﻴﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة ﻣﻊ 42
ﺷﺮﻛﺔ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ 2
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  226.6ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
)اﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ  -أ ف ب(

ﻓﻨﺰوﻳﻼ :اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ
ﻳﻔﻮز ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﻗﺎﻃﻊ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﻴﻦ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﻟﻴﻤﻬﺪوا
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺑﺎﻟﻔﻮز ،ﻟﻜﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  27ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ.
وأﻓﺎدت رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﻴﺒﻴﺴﺎي
ﻟﻮﺗﺸﻴﻨﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻣﺘﻨﺎع
ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻠﻐﺖ  72.6ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ .وأﻛﺪت أن ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ
ﻓﻮز اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑـ142
ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟـ،156
اﻟﺘﻲ ﺟﺮى اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻻﺧﺘﻴﺎر
أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ .وﺗﺄﺗﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺑﺪء اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻣﺎدورو وﻻﻳﺘﻪ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟـ 6ﺳﻨﻮات،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺎز ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺮت
ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ،واﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﻌﺎرﺿﻮه
واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﻌﻈﻢ دول أﻣﻴﺮﻛﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ.
)ﻛﺮاﻛﺎس  -أ ف ب(

٢٤
دوﻟﻴﺎت
ً
ُْ
ﻟﺒﻨﺎن» :اﻟﺠﺒﻨﺔ اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ« ﺗﻔ ِﺸﻞ ﻣﺨﻄﻄﺎ
ﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ﻛﻨﻴﺴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ »ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻃﻨﻄﺎ«
دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 3983اﻟﺜﻼﺛﺎء  11دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018م  4 /رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ 1440ﻫـ

foreigndesk@aljarida●com

ﺑﺮي ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﻋﺪم دﻋﻮة دﻣﺸﻖ إﻟﻰ »اﻟﻘﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«
ﺑﻴﺮوت  -دلبلا.

ﻛﺸﻒ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
ﻓـ ــﻲ ﺣـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﺗـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﻒ اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻧﻬﺎد اﻟﻤﺸﻨﻮق ،أ ﻣــﺲ،
ﻋـ ـ ــﻦ ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ أﻣـ ـ ـﻨ ـ ـ ّـﻴ ـ ـ ُـﺔ أﻧـ ـﺠ ــﺰﺗـ ـﻬ ــﺎ
ﺷـﻌـﺒــﺔ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت أﻃ ـﻠــﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﺳ ــﻢ »اﻟـﺠـﺒـﻨــﺔ اﻟ ـﻘــﺎﺗ ـﻠــﺔ« ،أﺣﺒﻄﺖ
ً
ﺑ ـﻤ ــﻮﺟ ـﺒ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـﺨ ـﻄ ـﻄ ــﺎ ﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت
إرﻫ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ــﺪف دور
ّ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ.
ﻋﺒﺎدة وﻣﺆﺳﺴﺎت
وﻋﻠﻤﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر
أﻣـﻨـﻴــﺔ ،أن »اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﻬﺪف
إﻟﻰ إﻳﻘﺎع أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻠﻰ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﺳﺘﻬﺪاف ﻛﻨﻴﺴﺘﻴﻦ ﺗﻘﻌﺎن
ﻓــﻲ ﻣـﺴــﺎﺣــﺔ ﺟـﻐــﺮاﻓـﻴــﺔ ﻗــﺮﻳـﺒــﺔ ﻣﻦ
ً
ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺑ ـﻌ ـﻀــﺎ« ،ﻻﻓ ـﺘــﺔ إﻟ ــﻰ أن
»اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮ ﻟﻬﺎ ﺗﺸﺒﻪ ﻓﻲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ اﺳﺘﻬﺪاف ﻛﻨﻴﺴﺔ
ﻣـ ــﺎر ﺟ ــﺮﺟ ــﺲ ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ ﻃـﻨـﻄــﺎ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ«.

وﻗ ــﺎل اﻟـﻤـﺸـﻨــﻮق ﺧ ــﻼل ﻣــﺆﺗـﻤـ ٍـﺮ
ّ
ﺻـ ـ ـﺤ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ،أ ﻣـ ـ ـ ـ ــﺲ ،إن » ﺷ ـﻌ ـﺒ ــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ﻛـ ـﺸـ ـﻔ ــﺖ ﻣـ ـﺤ ــﺎوﻟ ــﺔ
ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻣﺘﻔﺠﺮات اﻟــﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻌﺪ
ﻣــﺮاﻗ ـﺒــﺔ ﺳـ ــﻮري ﻟ ـ ــ 10أﺷ ـﻬ ــﺮ ،ﻛــﺎن
ﻳ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ ﻣ ــﻊ ﻗ ـﻴ ــﺎدﺗ ــﻪ ﻓ ــﻲ إدﻟـ ــﺐ،
وﺟﺮى ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﺎدة ّ
ﻣﺮﺗﻴﻦ«.
ّ
وأﻋـﻠــﻦ اﻟﻤﺸﻨﻮق أﻧ ــﻪ ﻓــﻮﺟــﺊ ﺑﺄن
ﻳـﻜــﻮن »ﻣـﺼــﺪر ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ّ
ﻫﻮ إدﻟــﺐ إذ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﻈﻦ أن ﻓﻴﻬﺎ
ً
ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت«.

»ﺳﻄﻞ ﺟﺒﻨﺔ«
وإذ أﻛــﺪ أن ﻣــﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑــﻪ ﺷﻌﺒﺔ
اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ﻫــﻮ ﻋـﻤــﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ
وﻏ ـﻴــﺮ ﺗـﻘـﻠـﻴــﺪي« ،ﻗ ــﺎل» :ﺗ ـﻌـ ّـﺪ ﻫــﺬه
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﻃﻮل ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت ﺷﻌﺒﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻗــﺪ ﺣﻤﺖ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ

ﻧﺎﺋﺐ »ﻋﻮﻧﻲ« ﻳﻬﺪد راﻏﺐ ﻋﻼﻣﺔ
ﻳﺒﺪو أن أﻏﻨﻴﺔ »ﻃﺎر اﻟﺒﻠﺪ« ،اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟﻔﻨﺎن
ً
ً
راﻏﺐ ﻋﻼﻣﺔ أﺧﻴﺮا ،ﻟﻢ ﺗﻌﺠﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻣــﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ،وﻣــﻦ ﻫــﺆﻻء ﻋﻀﻮ ﺗﻜﺘﻞ »ﻟﺒﻨﺎن
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺣﻜﻤﺖ
اﻟﻘﻮي« اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟـ»اﻟﺘﻴﺎر ّ
دﻳﺐ ،اﻟﺬي اﻧﺘﻘﺪﻫﺎ وﻣﻐﻨﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ ،ﺣﻴﺚ
ﻗﺎل ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول» :ﻫﻴﺪا ﻻزم ﻳﻄﻴﺮ
راﺳﻮ ،ﺷﻮ ﻳﻌﻨﻲ ﻃﺎر اﻟﺒﻠﺪ؟ ﺷﻮ ﻫﻞ اﻟﻼﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ«.
وﻋﻠﻖ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ،أﻣﺲ،

ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ» :ﺑـ ــﻮﺟـ ــﻮد ﻧـ ـ ــﻮاب ﻳ ـ ـﻬـ ــﺪدون ﺑ ـﻘ ـﻄــﻊ رأﺳ ـﻨ ــﺎ
وﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﻋﻠﻨﺎ ﻛــﺪواﻋــﺶ ،أﻛﻴﺪ ﻃــﺎر اﻟﺒﻠﺪ .اﻧﺖ
ﺧ ـﻔــﺖ ﻣ ــﻦ أﻏـﻨـﻴـﺘــﻲ وﻋ ــﻢ ﺗ ـﻬــﺪدﻧــﻲ .اﻧ ــﺎ ﻣ ــﺎ ﺑـﺨــﺎف
ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻬــﺪﻳــﺪك ﻟـﻜـﻨــﻲ اﻵن أﻗ ــﺪم إﺧ ـﺒ ــﺎر اﻟ ــﻰ ﻓﺨﺎﻣﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ،ودوﻟﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
ﻧﺒﻴﻪ ﺑــﺮي ،ودوﻟــﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺳﻌﺪ
اﻟﺤﺮﻳﺮي ،ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻵﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺄن
ﺣﻜﻤﺖ دﻳﺐ ﻫﺪدﻧﻲ ﺑﻘﻄﻊ رأﺳﻲ«.

ﺗﻔﺠﻴﺮﻳﻦ ﻋـﺒــﺮ ارﺳ ــﺎل ﻣﺘﻔﺠﺮات
إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ،
ﻣ ــﺮة ﺑـﺴـﻄــﻞ ﺟ ـﺒ ـﻨــﺔ ،وﻣـ ــﺮة اﺧ ــﺮى
ﺳﻄﻞ ﺷﻨﻜﻠﻴﺶ ،وﺗﺤﺖ ﻛﻞ ﺳﻄﻞ
ﻛ ــﺎن ﻫـﻨــﺎك ﻣـﺘـﻔـﺠــﺮات« ،ﻣــﻮﺿـ ًـﺤــﺎ
ّ
أن »اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻹرﻫــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﺳ ـﺘ ـﺠ ــﺮي ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت ﺧـ ـ ــﻼل ﻓ ـﺘــﺮة
اﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت وﻣ ــﻦ ﺑ ـﻴــﻦ أﻫــﺪاﻓ ـﻬــﺎ
ﻛﺎﻧﺖ دور اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ّ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ«.

اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻬﺰة
وﻓﻴﻤﺎ ﺑــﺪا اﻧــﻪ رد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﻋــﻦ ﺗﻌﻄﻞ اﻟـﺘـﻌــﺎون ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻬﺰة
ﺑـﺴـﺒــﺐ اﻟ ـﺨ ــﻼف اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻲ اﻟ ــﺬي
ً
ﺗﻔﺎﻗﻢ أﺧﻴﺮا ،أﺷﺎر اﻟﻤﺸﻨﻮق إﻟﻰ
ّ
ّ
ٌ
أن »ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن ﺑ ـﻠــﺪ آﻣ ــﻦ ﻟ ـﻜــﻞ ﻣــﻦ ﻓﻴﻪ
ُ
واﻷﻣﻮر اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﺮام
ّ
ﻣﺴﺘﻤﺮ«،
واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻬﺰة
ً
ّ
ﻻﻓــﺘــﺎ اﻟــﻰ أن »ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ّ
ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وﻻ
ّ
ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن«.
ّ
وﻋــﻠــﻖ رﺋـﻴــﺲ »ﺣ ــﺰب اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
اﻟﻌﺮﺑﻲ« وﺋــﺎم وﻫــﺎب ،ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة
ﻧـ ـﺸ ــﺮﻫ ــﺎ ﻋـ ـﺒ ــﺮ ﺣـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻪ اﻟـ ـﺨ ــﺎص
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻷﻣ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ أﻋ ـﻠ ــﻦ ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ وزﻳ ــﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺎت ﻓــﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﻧﻬﺎد اﻟﻤﺸﻨﻮق،
وﻛـ ـﺘ ــﺐ» :اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻷﻣ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وأﻋﻠﻦ

ﻋﻨﻬﺎ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ وﺗﺜﺒﺖ
ﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎز ﻟ ـﻜــﻦ اﻷﻫ ــﻢ
إﺑﻌﺎد اﻷﻣﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ«.

اﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت
ّ
إﻟــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﻋــﻠــﻖ اﻟـﻤـﺸـﻨــﻮق ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻔ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻮﻫ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻠ ــﺬﻳ ــﻦ اﻧ ـﺘ ـﺸ ــﺮا،
أﻣﺲ اﻷول ،ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ُ
اﻹﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ أﻇ ـﻬ ــﺮ اﻷول
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻠﺜﻤﻴﻦ،
ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﺴﻤﻴﺔ »ﻛﺘﻴﺒﺔ
ﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﺎن اﻟ ـ ـﻔ ـ ــﺎرﺳ ـ ــﻲ  -اﻟ ـ ــﻮﺣ ـ ــﺪة
ًّ
اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ« .وﻗـ ــﺪ ﻫ ـ ـ ّـﺪدت ﻛ ـ ــﻼ ﻣــﻦ
رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﻠــﻒ ﺳﻌﺪ
اﻟ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮي واﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟـﻘــﻮى
اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻠﻮاء ﻋﻤﺎد ﻋﺜﻤﺎن.
ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ًاﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻵﺧﺮ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻠﺜﻤﺔ أﻳﻀﺎ اﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ
اﺳﻢ »ﺷﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺠﺪﻳﺪة«
وﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ّ
رد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻷول.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸـ ـ ـﻨ ـ ــﻮق» :اﻷﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻼم
ّ
اﻟﻤﺼﻮرة ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
واﻟـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ اﻧـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮت
ﻛ ــﺎرﻳـ ـﻜ ــﺎﺗ ــﻮرﻳ ــﺔ ّ واﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ ﺳـﻌــﺪ
اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬﺎ«.
ﻛـﻤــﺎ ﻏ ـ ّـﺮد اﻻﻣ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟــ«ﺗـﻴــﺎر
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ« أﺣـﻤــﺪ اﻟـﺤــﺮﻳــﺮي ﻋﺒﺮ
ﺣـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ »ﺗ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﺮ«،
ً
ً
أﻣﺲ ،ﻗﺎﺋﻼ» :ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
اﻟﻤﺘﺪاول ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪة :ﻧ ــﺆﻛ ــﺪ ﻋ ـ ــﺪم ﻋــﻼﻗ ـﺘ ـﻨــﺎ
ﺑ ـ ــﻪ ،وﻧ ـﻨ ـﺒ ــﻪ ﺟ ـﻤ ـﻬ ــﻮر اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ

ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎت ﻳﺰرن ﻣﻐﺎرة اﻟﻤﻴﻼد اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ وﺳﻂ ﺑﻴﺮوت أﻣﺲ اﻷول )اي ﺑﻲ اﻳﻪ(
ّ
ﻟـﺘـﺠــﻨــﺐ اﻻﻧ ـﺠ ــﺮار إﻟ ــﻰ اﻻﺳــﺎﻟـﻴــﺐ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟ ـﺨــﺎرﺟــﻮن ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺎﻧﻮن«.
ﻓﻲ ﻣﻮازاة ذﻟﻚ ،ﻻﺣﺖ ﻓﻲ اﻷﻓﻖ
ﺑﻮادر أزﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ا ﻟـﻌــﺮ ﺑـﻴــﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻐ ـ ــﺮب رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ
اﻟـﻨــﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑــﺮي »ﻛﻴﻒ ﻻ ﻳﺪﻋﻮ
ﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎن ،اﻟ ـ ــﺬي ﻳـﺴـﺘـﻀـﻴــﻒ اﻟـﻘـﻤــﺔ

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺳﻮرﻳﺔ إﻟﻰ
ﺣﻀﻮرﻫﺎ؟!« .وﻗــﺎل» :أﻋﺠﺐ ﻛﻴﻒ
ً ّ
أﻧـﻬــﻢ ﻻ ﻳــﺪﻋــﻮن ﺳــﻮرﻳــﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ أن
ﻟﺒﻨﺎن وﺳﻮرﻳﺔ ﺗﺮﺑﻄﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺎت
ﻛ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ ،وﻟ ـ ــﺪى ﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎن ﺳ ـﻔ ـﻴــﺮ ﻓــﻲ
ﺳــﻮرﻳــﺔ ،وﻟــﺪى ﺳــﻮرﻳــﺔ ﺳﻔﻴﺮ ﻓﻲ
ّ
ﻧﺼﺪر اﻟﻤﻮز
ﻟﺒﻨﺎن ،وإذا أردﻧﺎ ان
اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺪود،
ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ُ
وإذا أردﻧـ ـ ـ ــﺎ ان ﻧ ـ ـﺨـ ـ ِـﺮ ج ﻋ ـﻨــﺎﺻــﺮ
ً
داﻋﺶ ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ أﻳﻀﺎ
أن ﻳـﻔـﺘـﺤــﻮا اﻟ ـﻄــﺮﻳــﻖ ،وإذا أردﻧ ــﺎ

أن ﻧ ـﻌ ـﻴــﺪ اﻟ ـﻨ ــﺎزﺣ ـﻴ ــﻦ ﻧ ـﻨ ـﺴــﻖ ﻣــﻊ
اﻟـﺴــﻮرﻳـﻴــﻦ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻘﻮﻟﻮن أﻧــﻪ ﻻ
ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺔ«.
واﺿـ ــﺎف» :أﻧ ــﺎ ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻲ ُ
ﻗﻠﺖ
أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﻣ ـ ــﺮة وﻓ ـ ــﻲ اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﺎت
ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋــﺮﺑـﻴــﺔ ،ﻻ أﻗـﺒــﻞ اﻧﻌﻘﺎد
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻦ دون ﺳﻮرﻳﺔ ،وﻟﻦ
أﻗﺒﻞ ﺑــﺄي اﺟﺘﻤﺎع ﻋﺮﺑﻲ آﺧــﺮ ﻣﻦ
دون ﺳﻮرﻳﺔ«.

ّ
اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻤﺼﺮي ﻳﺤﺬر ﻣﻦ اﺳﺘﻴﺮاد ﻣﻼﺑﺲ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أو ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ

●

اﻟﻘﺎﻫﺮة -ﺣﺴﻦ ﺣﺎﻓﻆ

ﺑـﻌــﺪ ﺿـﺒــﻂ ﻣــﻼﺑــﺲ ﻣـﻤــﻮﻫــﺔ ﻗــﺮﻳـﺒــﺔ اﻟﺸﺒﻪ
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺪﻳﻬﺎ أﻓــﺮاد اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﻣ ــﻊ ﺧــﻼﻳــﺎ إرﻫ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ،وﻓ ــﻲ ﺧ ـﻄــﻮة اﺳـﺘـﺒــﺎﻗـﻴــﺔ،
ﻃــﺎﻟ ـﺒــﺖ اﻟـ ـﻘ ــﻮات اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻳــﺔ أﻣ ــﺲ،
أﺻ ـﺤ ــﺎب اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت واﻟ ـﻤ ـﺼــﺎﻧــﻊ اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت واﻷﻗﻤﺸﺔ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﻴﺮاد
أو ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻼﺑﺲ أو أﻗﻤﺸﺔ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ واﻟﺸﺮﻃﺔ.
وﻗـ ــﺎل اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟ ـﻘ ــﻮات اﻟـﻤـﺴـﻠـﺤــﺔ،
ﺗﺎﻣﺮ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن رﺳﻤﻲ ،إن ﻃﻠﺐ اﻟﻘﻴﺎدة

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر »اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻤﺼﺮي ،وﻟﻤﻨﻊ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻼﺑﺲ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻗﺪ
ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﻣــﻦ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ«،
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار »ﺳﻴﺘﻌﺮض
ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ إﻟﻰ
اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ«.
وﺑﺪأت ﻗﻮات اﻟﺠﻴﺶ إﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار
ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻋﺒﺮ ﺗﻜﺜﻴﻒ إﺟﺮاءات
ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ واﻟﻤﻮاﻧﺊ واﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ

دﺧﻮل أي ﻣﻼﺑﺲ أو أﻗﻤﺸﺔ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﻤﻼﺑﺲ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أو اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ إﻟﻰ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد.
وﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹر ﻫــﺎ ﺑـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﺳﻴﻨﺎء ﻣﻼﺑﺲ ﻣﻤﻮﻫﺔ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﻴﺶ
ﻟ ـﺨ ــﺪاع اﻟـ ـﻘ ــﻮات اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻳــﺔ ،وأﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ اﻷﺧ ـﻴــﺮة
ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻴــﺎن رﻗ ــﻢ  28ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺸــﺎﻣـﻠــﺔ ﺳﻴﻨﺎء
 ،2018ﺑﺘﺎرﻳﺦ  8أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ
ﻣﻼﺑﺲ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ
ﺑ ـﺸ ـﻤــﺎل ووﺳـ ــﻂ ﺳ ـﻴ ـﻨــﺎء ،وﺗ ــﻢ اﻹﻋ ـ ــﻼن ﻣﻄﻠﻊ
اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ أﻗﻤﺸﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻣﻼﺑﺲ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻲ ﺑﺎب اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﻮﺳﻂ
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺤﺖ إدارة ﺟﻤﺎرك ﺳﻔﺎﺟﺎ ﻓﻲ

ﺿ ـﺒــﻂ ﺣ ــﺎوﻳ ــﺔ ﻣـﻠـﻴـﺌــﺔ ﺑ ـﻤــﻼﺑــﺲ ﻋـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ ﻓﻲ
ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻓﻲ اﻷﺛﻨﺎء ،وﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺮ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﻓﻲ
إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،أﻋﻠﻦ وزﻳــﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟـﻤـﺘـﺠــﺪدة ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷــﺎﻛــﺮ ،أﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن
ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻂ اﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ
اﻟﺴﻮدان ﺑﻘﺪرة  150ﻣﻴﻐﺎ وات ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ.
ووﺳ ــﻂ ﺣــﺪﻳــﺚ ﻋــﻦ إﻋـ ــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻷوﻗ ــﺎف
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺘ ـﺨ ـﻄــﻰ ﻗ ـﻴ ـﻤ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻋ ـﺸ ــﺮات
اﻟـﻤـﻠـﻴــﺎرات ،ﻗــﺎل وزﻳ ــﺮ اﻷوﻗ ــﺎف ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر
ﺟﻤﻌﺔ ،إن ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن إﻋــﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺌﺔ

اﻷوﻗ ــﺎف ﻳﻬﺪف إﻟــﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
وإﻧﺸﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﻣﺸﺪدا ﺧﻼل ﺣﻀﻮره اﺟﺘﻤﺎع
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أﻣﺲ ،ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
»ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إدارة اﻷوﻗ ــﺎف ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻹﻳﺠﺎر«.
وﺳﺎر اﻟﺠﺪل ﺣﻮل اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ وزارة اﻷوﻗﺎف ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ
ﻫﻴﺌﺔ اﻷوﻗﺎف ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ إدارة اﻟﻮﻗﻒ،
ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣﻠﻪ وﺑﻴﻌﻪ ،إذ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮزﻳﺮ
ﻧــﺎﻇــﺮ اﻟــﻮﻗــﻒ ،وﻻ ﻗ ــﺪرة ﻟــﻪ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﺼــﺮف ﻓﻴﻪ
ﺑــﺎﻟـﺒـﻴــﻊ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﻳـﺤــﻖ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﻒ ،وﺣﺎل اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ

ﻟـﻠـﻤــﺎدة ،ﻓﺴﻴﺘﻢ ﻋــﺮض ﻣـﺸــﺮوع اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن ﻹﻗﺮاره.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ  -اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
وﺻﻠﺖ وزﻳﺮة اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﻛﺮﻳﺴﺘﻦ
ﻧﻴﻠﺴﻦ ،إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة أﻣــﺲ ،ﻋﻠﻰ رأس وﻓﺪ ﻣﻦ
ﺑــﻼدﻫــﺎ ﻓــﻲ زﻳ ــﺎرة رﺳـﻤـﻴــﺔ ﻟﻤﺼﺮ ﺗﺸﻤﻞ ﻟﻘﺎء
ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ
ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك ،وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻹرﻫ ـ ـ ـ ــﺎب ،وﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﻲ ﻧـﻴـﻠـﺴــﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ زﻳﺎرة ﻟﻸردن اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
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رﻳﺎﺿﺔ
اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻳﺜﻴﺮ أزﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ »اﻟﻜﺮة«

ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر
ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﺮاﺗﻴﻪ ﻳﺤﻘﻖ ذﻫﺒﻴﺔ
"ﺷﻨﻐﻬﺎي" ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ

أﻧﺪﻳﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻋﺎدة ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺄس وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

ﺑ ـﻌــﺪ اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء أزﻣـ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎط اﻟـ ـﺜ ــﻼث ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻛــﺎن
ﻃــﺮﻓــﺎﻫــﺎ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ واﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،وﺗــﺪﺧــﻞ آﺧــﺮﻳــﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺛﻢ أزﻣﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ واﻟﻨﺼﺮ
ﻓــﻲ اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟ ـﺠ ــﺎري ،ﻇـﻬــﺮت أزﻣ ــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة أﻛﺜﺮ
ً
ﺗﻌﻘﻴﺪا ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺨﺎص
ﺑــﺈﺟــﺮاء  ٤ﺗﺒﺪﻳﻼت ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة ،ﻣــﻦ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ،وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﺒﺎراﺗﻲ اﻟﻴﺮﻣﻮك
ﻣــﻊ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ،واﻟـﺸـﺒــﺎب ﻣــﻊ ﺧﻴﻄﺎن ﻓــﻲ اﻟــﺪور
اﻷول ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛــﺄس ﺳﻤﻮ وﻟــﻲ اﻟـﻌـﻬــﺪ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
رﻓﺾ ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﺒﺎراة اﻟﻨﺼﺮ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ إﺟﺮاء أرﺑﻌﺔ
ﺗﺒﺪﻳﻼت ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻼﺋﺤﺔ وإﺻﺪار ﻗﺮار
رﺳﻤﻲ ﺑﺬﻟﻚ.
اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻌﻠﺖ دون ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ

اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ،أوﻟﻬﺎ ﺗﻘﺪم أﻧﺪﻳﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
اﻟـ ــﺬي ﺧـﺴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟـﻨـﺼــﺮ  ،٤-١ﺑــﺎﺣـﺘـﺠــﺎج ﻣﺘﻤﺜﻞ
ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻄﺄ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  ٣٣ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ،واﻟﺬي ﻳﻮﺟﺐ إﻋﺎدة اﻟﻠﻘﺎء ،واﻟﺸﺒﺎب
اﻟــﺬي ﺧﺴﺮ ﻣــﻦ ﺧﻴﻄﺎن ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ،٤-٢ﺣﻴﺚ ﻳﺮى
ﻣﺴﺆوﻟﻮه أن ﻫﻨﺎك ﻣﺰاﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ،
واﻟﻴﺮﻣﻮك اﻟﺬي ﺧﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ﺑﺮﻛﻼت
اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ  ،٤-٢ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﺑ ـﻬــﺪف ﻟـﻤـﺜـﻠــﻪ ،ﺑــﺎﺣـﺘـﺠــﺎج ﻣ ـﻤــﺎﺛــﻞ ،ﺣـﻴــﺚ ﻃﺎﻟﺒﺖ
اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت.
وﺟ ــﺎء ت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻘــﺮار ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻢ
إﺻﺪارﻫﺎ ﻣﻦ داﺧﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻜﺎم ،ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﺼﺎدر
ﻣﺆﻛﺪة ﻓﺈن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺤﻜﺎم

اﻟﺬﻳﻦ أداروا اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ،دون ﺣﻜﺎم آﺧﺮﻳﻦ ،اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ﻣﺜﻞ ﻋﻼﻣﺔ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻛﺒﻴﺮة.
ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي اﻟﺘﺰﻣﺖ ﻓﻴﻪ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺼﻤﺖ اﻟﺘﺎم ،وﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ
ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﺑﻌﻴﺪ ،ﻣﻜﺘﻔﻴﺔ ﺑﺘﻠﻘﻲ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
ﻣﻦ اﻷﻧﺪﻳﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ.
وﻋـﻘــﺪ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﺗـﺤــﺎد اﻟـﻜــﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ
ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء أﻣــﺲ ،ﺑﻤﻘﺮ
اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد ،ﺗــﺮأﺳــﻪ اﻟـﺸـﻴــﺦ أﺣ ـﻤــﺪ اﻟ ـﻴــﻮﺳــﻒ ،ﻣﻊ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻜﺎم ،ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
ﻟـﻠـﻨـﻬــﺎﻳــﺔ ،ﻣ ــﻊ ﻣـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ اﻻﺣ ـﺘ ـﺠــﺎﺟــﺎت اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ
ﻻﺗ ـﺨــﺎذ اﻟ ـﻘ ــﺮارات اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺘـﻤــﺎﺷــﻰ ﻣــﻊ اﻟـﻠــﻮاﺋــﺢ
واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ.

ﺻﻮرة ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻻﺣﺘﺠﺎج اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ

ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ :ﻓﻮز ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻬﻢ ﻟﻠﺠﻬﺮاء ﻓﻮز ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺴﻠﺔ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت
●

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻮزان

أﺟﻠﺖ إدارة اﻟﻜﺮة ﺑﻨﺎدي اﻟﺠﻬﺮاء
ﻣ ـﻨــﺎﻗ ـﺸــﺔ ﻣ ـﻠــﻒ ﻣ ـﺤ ـﺘــﺮﻓــﻲ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ
اﻻول ﻟﻜﺮة اﻟـﻘــﺪم ﺑــﺎﻟـﻨــﺎدي اﻟــﻰ ﻣﺎ
ﺑﻌﺪ اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣــﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﻛﺄس
ﺳـﻤــﻮ وﻟ ــﻲ اﻟـﻌـﻬــﺪ اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ ،وذﻟــﻚ
ـﻼل
ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣ ــﻦ ﺧــﺪﻣــﺎﺗ ـﻬــﻢ ﺧــﻼ
ﻼ
ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
وﺗ ــﺆﻛ ــﺪ ﻣـ ـﺼ ــﺎدر ﺟ ـﻬ ــﺮاوﻳ ــﺔ ان
ادارة اﻟﻜﺮة ﺑﺼﺪد اﻧﻬﺎء ﺗﻌﺎﻗﺪﻫﺎ
ﻣ ـ ــﻊ ﻛ ـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ ﻻﻋ ـ ــﺐ ﺧـ ــﻂ اﻟ ــﻮﺳ ــﻂ
اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ اﻟﺒﻮرﻳﻜﻴﻨﻲ ﻣﻮﺳﻰ داو
وﺻﺎﻧﻊ اﻻﻟﻌﺎب اﻟﻜﺎﻣﻴﺮوﻧﻲ ﺑﻴﺘﻲ
ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس ﺳﻤﻮ وﻟﻲ
اﻟ ـﻌ ـﻬــﺪ ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮة اﻟ ــﻰ ان اﻟـﻤـﻬــﺎﺟــﻢ
اﻟﻜﺎﻣﻴﺮوﻧﻲ داﻧﺠﺮ رودﻟﻒ ﺳﻴﺒﻘﻰ
ﺗﺤﺖ ﻣﺠﻬﺮ اﻻﺧﺘﺒﺎر ،وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ
اﺳﺘﻤﺮاره ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺮدوده
ﺧـ ـ ـ ــﻼلل اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺎت اﻻﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة
وﺗﺤﺴﻦ ﻣﻌﺪﻟﻪ اﻟﺘﻬﺪﻳﻔﻲ.
وأﻓ ــﺎدت اﻟـﻤـﺼــﺎدر ﺑــﺄن
اﻟـ ـﻤ ــﺪاﻓ ــﻊ اﻟ ـﻜــﺎﻣ ـﻴــﺮوﻧــﻲ
ارون اﻣﺒﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻦ
ﻣ ــﻦ ﻓ ـﺴ ــﺦ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪ
وأن اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮاره ﻣﻊ
اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻣ ــﺆﻛ ــﺪ ﻓــﻲ
اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ــﺎﻧ ـ ـﺒ ـ ــﻪ ،وﺻ ـ ــﻒ

ﻣ ــﺪرب اﻟـﺠـﻬــﺮاء أﺣـﻤــﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ
ﻓﻮز ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻮي،
ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
أﻣــﺎم اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ رﺑــﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ.
وﻛـ ــﺎن اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺮاء ﻗ ــﺪ ﺣ ـﻘــﻖ ﻓ ــﻮزا
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ  ،1/3ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ
ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أﻣﺲ
اﻻول ﻓـ ــﻲ ﺛـﻤــﻦ
ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل
ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻜ ــﺮﻳ ــﻢ ان
اﻟﺠﻬﺮاء ﻛﺎن ﻓﻲ
ﺣــﺎﺟــﺔ اﻟ ــﻰ ﻓــﻮز
أول ﻓــﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﻲ،

ﻟﻜﺴﺮ ﻋﻘﺪة اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻟﺘﻌﺎدﻻت
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻻزﻣ ـ ــﺖ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻣ ـﻨــﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ
اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وأﺿ ــﺎف اﻧ ــﻪ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻣــﻊ ﻓﺮﻳﻘﻪ
ﻷن ﻳ ـﻜــﻮن اﻟ ـﻘ ــﺎدم أﻓ ـﻀ ــﻞ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا
اﻟﻰ أن أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﻌﺪه ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﺴﺎﺣﻞ ،ﻫﻮ ﻇﻬﻮر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻻﻋﺐ
ﺻﺎﻋﺪ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻤﻴﺰ.
وﻛﺸﻒ ﻣﺪرب اﻟﺠﻬﺮاء أن ﻓﺮﻳﻘﻪ
واﺟـ ـ ـ ــﻪ ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـﺼـ ـﻌ ــﻮﺑ ــﺎت ﻗـﺒــﻞ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ ،ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﻋﺪم
ﻗﺪرة اﻟﻤﺤﺘﺮف أرون ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺒﺎراة
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ارﺗﺒﺎط ﺑﻌﺾ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرات
دراﺳﻴﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺧﻀﻊ ﻟﻠﺮاﺣﺔ
أﻣﺲ ،وﺳﻴﺴﺘﺄﻧﻒ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ
اﻋ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎرا ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎء
اﻟ ـ ـﻴ ـ ــﻮم ،وﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺿ ــﻮء
اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎدﻣـ ــﺔ ﺳ ـﻴ ـﺤــﺪد
اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎز اﻟ ـﻄ ـﺒ ــﻲ
ﻣـ ـ ـ ــﻮﻗـ ـ ـ ــﻒ ﺑـ ـﻌ ــﺾ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ،
وأﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮزﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ
ﺧ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺪ ﻋ ـﺠــﺐ
واﻟﻜﺎﻣﻴﺮوﻧﻲ
اﻣﺒﻴﺒﻲ.

●

ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ

ً
ً
ﺣﻘﻖ ﻓﺮﻳﻖ ﻧــﺎدي ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻓــﻮزا ﻛﺒﻴﺮا ﻋﻠﻰ
ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ٥٣-٨٩ﺧﻼل
اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ اﻣﺲ اﻻول ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ
اﻟـﺸـﻬـﻴــﺪ ﻗـﺸـﻴـﻌــﺎن اﻟـﻤـﻄـﻴــﺮي ﺑ ـﻨــﺎدي اﻟﻨﺼﺮ
ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺪوري
ً
اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت اﻳﻀﺎ
ﺗﻐﻠﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ  ٦٦-٨٠واﻟﺠﻬﺮاء
ﻋﻠﻰ اﻟـﻴــﺮﻣــﻮك  ٦٦-٩٥واﻟـﺸـﺒــﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺮ
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ .٦٩-٨٥
وﺑﻬﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺸﺎرك اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
اﻟﺼﺪارة ﺑﺮﺻﻴﺪ  ١٤ﻧﻘﻄﺔ ﻳﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺠﻬﺮاء ١١
ﺛﻢ ﻛﺎﻇﻤﺔ واﻟﺸﺒﺎب  ١٠ﻧﻘﺎط ﻳﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﻘﺮﻳﻦ
واﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻴﺮﻣﻮك  ٨ﻧﻘﺎط ﺛﻢ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت
واﻟﻨﺼﺮ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ،ﺑـ ٧ﻧﻘﺎط ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﺛﻢ
ً
اﻟﺴﺎﺣﻞ اﺧﻴﺮا ﺑـ  ٥ﻧﻘﺎط.
ﻳﺬﻛﺮ ان ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻳﺆﻫﻞ اﻟﺴﺘﺔ اﻷواﺋﻞ
ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي إﻟﻰ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي
ﺳﻴﻘﺎم ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺪوري ﻣﻦ دورﻳﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻮج
ً
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷﻛﺜﺮ ﺟﻤﻌﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎط ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ.
ﺟﺎءت ﻣﺒﺎراة ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ﻣﻦ
ﻃﺮف واﺣﺪ ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ
ﻣ ـﻨــﺬ اﻟ ـﺒ ــﺪاﻳ ــﺔ ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ اﻏ ـﻠ ــﻖ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ وﻟـﻌــﺐ
ﺑﺪﻓﺎع "اﻟﺰون" ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻄﺎع ان ﻳﻘﻄﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﻫﺠﻤﺎت ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﻣﻊ ﺗﺄﻟﻖ ﻟﻠﻤﻤﻴﺰ اﺣﻤﺪ
اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة اﻟﻬﺠﻤﺎت وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻣﻤﺎ
ﻣﻨﺢ ﻛﺎﻇﻤﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻻول .٧-٢٦
واﺳﺘﻄﺎع اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ﻣﺠﺎراة ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ
ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺧـﺘــﺮق اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟﻰ

اﻟﺸﺮﻫﺎن اﻷول ﺧﻠﻴﺠﻴﴼ
ﻓﻲ ﺳﺒﺎق »ﺗﺮﻳﺎﺛﻠﻮن«

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻨﺼﺮ
ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺄﻟﻖ ﻋﺎدل ﻧﺎﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻧﻮاف اﻟﻌﻨﺰي وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺮص أﺳﻔﻞ اﻟﺴﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺒﺎدل ﻣﻌﻪ ﻛﺎﻇﻤﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﺒﺮ
ﺗﺄﻟﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﺷﻜﻨﺎﻧﻲ وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺘﻘﺪم ﻛﺎﻇﻤﺔ .٢٤-٤٦
وﻟــﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋــﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻲ
ﺷ ــﻲء ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮ اﻟ ـﻔــﺮﻳ ـﻘــﺎن ﺑـﺘـﺒــﺎدﻟـﻬـﻤــﺎ

ﺗ ـﺸ ـﻬــﺪ ﻗـ ـﻨ ــﺎة ﻛ ــﻮﻳ ــﺖ ﺳـ ـﺒ ــﻮرت ﻃ ـﻔــﺮة
إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ ﻟـﺘـﻐـﻄـﻴــﺔ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻷﺣ ـ ــﺪاث
واﻷﻟﻌﺎب اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﺑﺎﺗﺖ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺤﻞ
إﻋﺠﺎب اﻟﻤﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻛﺐ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟـﻌــﺎب ،وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب
اﻟـﻜـﻔــﺎء ات ﻣــﻦ ﻧـﻘــﺎد وﻣﺤﻠﻠﻴﻦ وﻃﻨﻴﻴﻦ،
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻜﻞ
ﻟﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.

وﻳﺴﺘﻌﺮض ﺑــﺮ ﻧــﺎ ﻣــﺞ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻮﻃﻴﻦ
اﻻﺣــﺪاث اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﺮة اﻟﻘﺪم
ً
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ً
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﺣﻠﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ دوري
ﻓﻴﻔﺎ.
وﻳﺘﻄﺮق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻄﻮر اﻟﻰ
اﺣﺪاث اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮاء اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
او اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ او اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،وأﻳﻀﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻠﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﺮاﻳﺪ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ
أﺑﺮز اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي اراح ﺑﻪ ﻣﺪرب ﻛﺎﻇﻤﺔ
ً
ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻻﺳﺎﺳﻴﻴﻦ واﺷﺮك ﺑﻌﺾ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺬي اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺘﻘﺪم
ً
ﻛﺎﻇﻤﺔ اﻳﻀﺎ .٣٩-٦٦
وﺗﺮﺟﻢ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ اﻓﻀﻠﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
واﻷﺧﻴﺮ وﻧﺠﺢ ﻓﻲ إﻧﻬﺎء اﻟﻤﺒﺎراة ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ .٥٣-٨٩

اﻟﻨﺼﺮ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺠﻬﺮاء ﻓﻲ »اﻟﻴﺪ«

ﺗﻨﻮع اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻳﻤﻴﺰ »ﻛﻮﻳﺖ ﺳﺒﻮرت«
وﻳﻬﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺎﺳﺖ ﺑﺮﻳﻚ ﺑﻠﻌﺒﺔ ﻛﺮة
اﻟـﻴــﺪ وأﺧـﺒــﺎرﻫــﺎ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟ ــﺪوري ،وﻫﻮ
اﻻﻣﺮ ﻓﻲ ﻟﻌﺒﺔ ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﺘﺺ
ﺑﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ رﻳﺒﺎوﻧﺪ ،وﻳﺘﻄﺮق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻀﺤﻰ اﻟﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﻌﺎب اﻟﻔﺮدﻳﺔ.
وﺗ ـﻬ ـﺘــﻢ ﻗ ـﻨ ــﺎة ﻛ ــﻮﻳ ــﺖ ﺳ ـﺒ ــﻮرت وﻗ ـﻨــﺎة
ﺳـﺒــﻮرت ﺑﻠﺲ ﺑﻨﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻻﻧﺸﻄﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑـﺠـﻤـﻴــﻊ اﻷﻟ ـ ـﻌـ ــﺎب ،ﻣ ــﻊ وﺿــﻊ
ا ﺳـﺘــﺪ ﻳــﻮ ﻫــﺎت ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﻴﺰ ،وﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء
ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﺣـ ـ ــﺪاث اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮة اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺼــﺎﺣــﺐ
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟ ــﺮﻗـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـ ــﻊ اﺳـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻠ ـﻴــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺼ ـﻴــﻦ ﺑ ـﻜ ــﻞ ﻟ ـﻌ ـﺒ ــﺔ ،ﺳـ ـ ــﻮاء ﻛ ــﺎﻧ ــﻮا
ﻣﺪرﺑﻴﻦ أو ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ
وزارة اﻹﻋــﻼم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب أﺣــﺪث ﻣﺎ
ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺚ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ.

●

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﺗ ـﻘ ــﺎم اﻟـ ـﻴ ــﻮم ﻣـ ـﺒ ــﺎراﺗ ــﺎن ﺿـﻤــﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟـ  11ﻣﻦ اﻟﺪوري
اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟـ ـﻜ ــﺮة اﻟـ ـﻴ ــﺪ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻳـﻠـﺘـﻘــﻲ
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺴ ــﺎدﺳ ــﺔ واﻟـ ـﻨـ ـﺼ ــﻒ ﻣ ـﺴــﺎء
اﻟﻨﺼﺮ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺮاء ،وﺗﺴﺒﻘﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎء ﻣﺒﺎراة اﻟﻘﺮﻳﻦ ﻣﻊ
ُ
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ .وﺗﺠﺮى اﻟﻤﺒﺎراﺗﺎن ﻋﻠﻰ
ﺻﺎﻟﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﺑﺎﻟﺪﻋﻴﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻷوﻟﻰ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻓﺮﻳﻖ

ﻗﻤﺔ ﻣﻠﺘﻬﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻓﻲ »ﻃﺎﺋﺮة اﻻﺗﺤﺎد«
ﻳـﺴـﻌــﻰ ﻓــﺮﻳ ـﻘــﺎ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ واﻟ ـﻘــﺎدﺳ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻜــﺮة
اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻟﻔﻚ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﻲ
ﻳﻌﺘﻠﻴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﺻﻴﺪ  14ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻠﺘﻘﻴﺎن اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ
ﻧﺎدي ﻛﺎﻇﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ﻣــﻦ ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ اﻻﺗ ـﺤــﺎد "اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ" .وﻳﺴﺒﻘﻬﺎ

ﺣﻘﻖ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻜﺮاﺗﻴﻪ،
أﻣﺲ اﻷول ،اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ
ﻓﺌﺔ "اﻟﻜﺎﺗﺎ" ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
"ﺷﻨﻐﻬﺎي" اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺼﻴﻦ ،واﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ وﻳﺸﺮف
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺮاﺗﻴﻪ
).(WKF
وﻫﻨﺄ وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي
ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻹﻧﺠﺎز
ورﻓﻊ اﺳﻢ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﻋﺎﻟﻴﺎ.
وأﻋﺮب اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي ﻋﻦ أﻣﻠﻪ
أن ﻳﻮاﺻﻞ ﻻﻋﺒﻮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ
ﻣﺴﻴﺮة اﻻﻧﺠﺎزات ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﺣﻘﻖ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﻓﻮزه ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎن
واﻟﺼﻴﻦ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ )5
  (0ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐاﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﻻول ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ).(1 - 4
وﺿﻢ وﻓﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺛﻼﺛﺔ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻫﻢ اﻷﺧﻮان ﻣﺤﻤﺪ
وﺳﻠﻤﺎن اﻟﻤﻮﺳﻮي ،واﻟﻼﻋﺐ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪر.
)ﻛﻮﻧﺎ(

ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎء ﻣﺒﺎراة اﻟﻌﺮﺑﻲ "اﻟﺮاﺑﻊ ﺑـ12
ﻧﻘﻄﺔ" ﻣﻊ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ "اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑـ 11ﻧﻘﻄﺔ" ،وﻓﻲ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻳﻠﻌﺐ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت اﻷﺧﻴﺮ
ﺑـ 7ﻧﻘﺎط ﻣﻊ ﺑﺮﻗﺎن ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﺑـ 8ﻧﻘﺎط ﻋﻠﻰ
ﺻــﺎﻟــﺔ اﻟـﺴــﺎﺣــﻞ ،وﻓــﻲ اﻟـﺴــﺎدﺳــﺔ ﻣـﺴــﺎء ﻳﻠﺘﻘﻲ
اﻟﻴﺮﻣﻮك اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑـ 8ﻧﻘﺎط ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ

ﺑ ــ 9ﻧـﻘــﺎط ﻋﻠﻰ ﺻــﺎﻟــﺔ اﻟــﺪﻋـﻴــﺔ ،وﻓــﻲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ
واﻟﻨﺼﻒ ﻳﻠﻌﺐ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﺷﺮﻳﻚ اﻟ ـﺼــﺪارة ﺑــ14
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺮاء "اﻟـﺴــﺎدس ﺑ ــ 11ﻧﻘﻄﺔ" ﻋﻠﻰ
ﺻــﺎﻟــﺔ اﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ ،وﻳﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء
ﻣﺒﺎراة اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺑـ 8ﻧﻘﺎط ﻣﻊ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ
اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑـ 10ﻧﻘﺎط ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ.

اﻟـﻨـﺼــﺮ )اﻟ ـﺜــﺎﻣــﻦ( ﺑ ـﻔــﺎرق اﻷﻫ ــﺪاف
ﺧﻠﻒ اﻟﺠﻬﺮاء )اﻟﺴﺎﺑﻊ( ﺑـ 8ﻧﻘﺎط
ﻹﻧﻌﺎش آﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﻤﻤﺘﺎز
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣ ـﺴ ــﺎب اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺮاء ،اﻟ ـﻄــﺎﻣــﻊ
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮق
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ.
وﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن
اﻟـ ـﻔ ــﺮﺻ ــﺔ ﺳ ــﺎﻧ ـﺤ ــﺔ أﻣ ـ ـ ــﺎم اﻟ ـﻘ ــﺮﻳ ــﻦ
اﻟ ـﺘــﺎﺳــﻊ ﺑـ ــ 7ﻧ ـﻘ ــﺎط ،ﻻﻧـ ـﺘ ــﺰاع ﻓــﻮز
ﺳ ـﻬــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻀــﺎﻣــﻦ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ ﻣﻦ
دون رﺻﻴﺪ.

ﺗﻤﻜﻦ ﺑﻄﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﺸﺮﻫﺎن ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
إﻧﺠﺎز ﺧﻠﻴﺠﻲ ﺑﻌﺪ إﺣﺮازه
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ
ﻟﺮﻳﺎﺿﺔ "ﺗﺮﻳﺎﺛﻠﻮن اﻟﺴﺒﺎق
ﺛﻼﺛﻲ" واﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ,
وﺳﻴﻄﺮ اﻟﺸﺮﻫﺎن ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼث ﻟﻠﺴﺒﺎق
ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ
 1.9ﻛﻢ ،اﻟﺪراﺟﺔ  90ﻛﻢ،
اﻟﺠﺮي  21ﻛﻢ ﺣﺘﻰ ﺧﻂ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻗﺎﻃﻌﺎ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
ﻓﻲ زﻣﻦ ﻗﻴﺎﺳﻲ 4:17
ﺳﺎﻋﺎت ،وﺣﻈﻲ اﻟﻼﻋﺐ
اﻟﻘﺪﻳﺮ ﺑﺸﺮف اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ،
ﺧﻼل ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﺑﺎﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
ﻛﻞ ﻓﺌﺔ.

٢٦
رﻳﺎﺿﺔ
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ﻟﺘﺤﺎﺷﻲ اﻟﺨﺮوج اﻟﻤﺒﻜﺮ
دلبلا

•
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ﺳ ـﻴ ـﻜ ــﻮن ﻟ ـﻴ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺰي ﻣـﻄــﺎﻟـﺒــﺎ
ﺑﺈﻟﺤﺎق اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻨﺎﺑﻮﻟﻲ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﻓﻲ دور اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ
ﻟ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻘ ــﺪم ،ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳﺴﺘﻀﻴﻔﻪ ﻓ ــﻲ ﻣﻠﻌﺐ
"أﻧﻔﻴﻠﺪ" ،ﺿﻤﻦ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟـﺴــﺎدﺳــﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻟﺘﺤﺎﺷﻲ
اﻟـﺨــﺮوج اﻟﻤﺒﻜﺮ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ أﺷـﻬــﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮﻏﻪ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟـﻘــﺎري ،وﺧﺴﺎرﺗﻪ أﻣــﺎم رﻳــﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ .3-1
وﻳﻤﻠﻚ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ  9ﻧﻘﺎط ﻣﻘﺎﺑﻞ 8
ﻟﺒﺎرﻳﺲ ﺳــﺎن ﺟــﺮﻣــﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ،
و 6ﻟﻠﻴﻔﺮﺑﻮل.
وﻳﻜﻔﻲ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻟﻔﻮز ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ
-1ﺻﻔﺮ ،ﻟﻴﻀﻤﻦ
ﺗﺄﻫﻠﻪ ﻣﺘﻔﻮﻗﺎ
ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ
ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرق
اﻷﻫـ ــﺪاف ،ﻷن
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
أﻧﻬﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺬﻫﺎب
ﺑــﺎﻟـﻨـﺘـﻴـﺠــﺔ ذاﺗـ ـﻬ ــﺎ ،أﻣ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺣــﺎل
ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ ﻧ ــﺎﺑ ــﻮﻟ ــﻲ ﻫ ــﺪﻓ ــﺎ ،ﻓ ـ ــﺈن ﻟ ـﻴ ـﻔــﺮﺑــﻮل
ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﻔﻮز ﺑـﻔــﺎرق ﻫﺪﻓﻴﻦ
ﻟﻴﻀﻤﻦ اﻟﺘﺄﻫﻞ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﻴﺮﺗﺒﻂ ﺗﺄﻫﻞ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺑﺤﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻫﻲ ﺗﻌﺎدل
ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻣﻊ ﻣﻀﻴﻔﻪ اﻟﻨﺠﻢ
ﻼﺛــﺔ
اﻷﺣـ ـﻤ ــﺮ اﻟ ـﺼ ــﺮﺑ ــﻲ ،ﻷن اﻟـ ـﻔ ــﺮق اﻟـﺜــﻼ
ﺳﺘﺘﺴﺎوى ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ،
وﺗﺸﻄﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺼﺮﺑﻲ.
وﻳ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ــﻮض ﻟـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ــﺮﺑ ـ ــﻮل ﻣ ــﻮﺳـ ـﻤ ــﺎ
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﺣﻴﺚ
اﻧ ـﺘ ــﺰع ﺻـ ــﺪارة اﻟـﺘــﺮﺗـﻴــﺐ ﺑ ـﻔ ــﻮزه ﻋﻠﻰ
ﺑــﻮر ﻧـﻤــﻮث ﺑﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ،ﻣﺴﺘﻐﻼ
ﺧ ـﺴ ــﺎرة ﻣ ــﻦ ﻣــﺎﻧـﺸـﺴـﺘــﺮ ﺳـﻴـﺘــﻲ أﻣ ــﺎم
ﺗﺸﻠﺴﻲ ﺻﻔﺮ ،2-وﺑﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﻴﺪ
اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺨﺴﺮ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ  16ﻣﺒﺎراة
ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﺑــﻞ ،ﺧـﺴــﺮ ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل ﺟﻤﻴﻊ
ﻣ ـﺒــﺎرﻳــﺎﺗــﻪ ﻓ ــﻲ دور اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺎت ﺧ ــﺎرج
ﻣﻠﻌﺒﻪ أﻣﺎم ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ﺻﻔﺮ ،1-واﻟﻨﺠﻢ اﻷﺣﻤﺮ
ﺻﻔﺮ ،2-وﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن  ،2-1ﻟﻴﺠﺪ
ﻧـﻔـﺴــﻪ اﻣـ ــﺎم ﺧ ـﻄــﺮ اﻟـ ـﺨ ــﺮوج ،ﻟـﻜـﻨــﻪ ﻳﺘﺴﻠﺢ
ﺑﺴﺠﻞ ﻗﻮي ﺟﺪا ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺒﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺨﺴﺮ
ﻓﻲ  18ﻣﺒﺎراة ﻗﺎرﻳﺔ.

اﻷﻧﻈﺎر ﻧﺤﻮ ﺻﻼح
ﻣﺮﺗﻨﺰ ﻧﺠﻢ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ

وﺳﺘﻜﻮن اﻷﻧﻈﺎر ﻣﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ

sports@aljarida●com

ﺑﻴﻦ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل وﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ،أو اﻟﺘﻌﺎدل ﺷﺮط ﻋﺪم
ﻓﻮز اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي.
وﻳﺪرك ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﺗﻤﺎﻣﺎ أن اﻟﺨﺮوج اﻟﻤﺒﻜﺮ
ﻓﻲ دور اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﻣﻮﺳﻢ
 ،2012-2011ﺳﻴﻜﻮن ﻛﺎرﺛﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻧﻪ
دﻓ ــﻊ أﻣـ ــﻮاﻻ ﻃــﺎﺋـﻠــﺔ ﻟـﺘـﻌــﺰﻳــﺰ ﺻـﻔــﻮﻓــﻪ رﻏـﺒــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻈﻔﺮ ﺑﻠﻘﺐ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻟﻴﺤﺬو ﺣﺬو ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ
اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ اﻟــﻮﺣـﻴــﺪ اﻟـﻤـﺘــﻮج ﺑـﻬــﺎ ﺣﺘﻰ
اﻵن ).(1993
وﻣﻨﺬ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن اﻟﻰ
ﻗﻄﺮ ،ﻟﻢ ﻳﺘﺨﻂ اﻟﺪور رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻘﺎرﻳﺔ.

اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻤﺼﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح ،اﻟﺬي ﻳﺨﻮض
اﻟﻤﺒﺎراة ﻣﻨﺘﺸﻴﺎ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ
ﺑﻮرﻧﻤﻮث ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻫﺪﻓﻪ اﻷول ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺼﺒﺢ
أﺳــﺮع ﻻﻋــﺐ ﻳﺴﺠﻞ  40ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ  52ﻣﺒﺎراة
ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻓــﻲ اﻟ ــﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
اﻟﻤﻤﺘﺎز.
وﻛـ ــﺎن ﺻ ــﻼح ﺳـﺠــﻞ  44ﻫــﺪﻓــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻤﻪ اﻷول
ﻣﻊ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻟﺬي اﻧﺘﻘﻞ اﻟﻴﻪ ﻣﻦ روﻣﺎ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ.
وﺳﺠﻞ ﺻﻼح ﻫﺪﻓﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻓﻲ
دوري اﻷﺑـﻄــﺎل ﻛﺎﻧﺎ ﻓــﻲ ﻣﺮﻣﻰ اﻟﻨﺠﻢ اﻷﺣﻤﺮ،
ﺧﻼل ﻓﻮز ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﻌﺮﻳﺾ -4ﺻﻔﺮ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻳﻘﻮد ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ اﻟﻤﺪرب اﻟﻤﺤﻨﻚ
أﻧﺸﻴﻠﻮﺗﻲ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ اﻟـﻘــﺎري ﺛــﻼث ﻣــﺮات
)رﻗــﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺪرب اﻻﻧﻜﻠﻴﺰي
ﺑ ــﻮب ﺑــﺎﻳــﺰﻟــﻲ واﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ زﻳ ــﻦ اﻟــﺪﻳــﻦ زﻳـ ــﺪان(،
واﻟﺬي ﻳﻌﺮف اﻟﺨﺮوج ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﻓﺮﻳﻘﻪ.
وﻳﻀﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ رﺑﺎﻋﻴﺎ رﻫﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﺧﻂ اﻟﻬﺠﻮم
ﻳـﻘــﻮده اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ درﻳ ــﺲ ﻣــﺮﺗـﻨــﺰ ،اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺎن
ﺑﻴﻮﺗﺮ زﻳﻠﻨﺴﻜﻲ وأرﻛﺎدﻳﻮش ﻣﻴﻠﻴﻚ وﻟﻮرﻧﺘﺴﻮ
إﻳﻨﺴﻴﻨﻴﻲ.
وﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﺳﻬﻠﺔ
ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﺤــﻞ ﺿـﻴـﻔــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻨ ـﺠــﻢ اﻷﺣ ـﻤ ــﺮ ﻓﻲ
ﺑﻠﻐﺮاد ،ﺣﻴﺚ اﻧﺘﺰع اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺘﻌﺎدل اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻣﻦ
ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ،ﺛﻢ ﻫﺰم ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل -2ﺻﻔﺮ.
وﺳﻴﻀﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻔﻮز ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﻣﻌﺎدﻟﺔ واﺿﺤﻪ ﻟﺘﻮﺗﻨﻬﺎم
وﺗﺒﺪو اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ واﺿﺤﺔ أﻣﺎم ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ،إذا
اراد اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺪور ﺛﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺻﻌﺒﺔ
أﻳﻀﺎ ،ﻷﻧــﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﻓﻲ ﻋﻘﺮ دار اﻷﺧـﻴــﺮ ،ﻟﻴﻀﻤﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋــﻦ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ،أو ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ذاﺗﻬﺎ ﻹﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ اﻟــﺬي ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ
أﻳﻨﺪﻫﻮﻓﻦ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي.
وﻳ ـﻤ ـﻠــﻚ ﺑــﺮﺷ ـﻠــﻮﻧــﺔ  13ﻧـﻘـﻄــﺔ ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ  7ﻟﻜﻞ
ﻣــﻦ ﺗــﻮﺗـﻨـﻬــﺎم وإﻧ ـﺘــﺮ ﻣ ـﻴــﻼن ،وﻳـﺘـﻔــﻮق اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ.
وﻛﺎن ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺣﺴﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺄﻫﻞ واﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻷول ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
ووﺟ ــﺪ ﺗــﻮﺗـﻨـﻬــﺎم ﻧﻔﺴﻪ ﻓــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

اﻟﻤﺒﺎراة

اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ

8:55

ﻏﺎﻟﻄﺔ ﺳﺮاي  -ﺑﻮرﺗﻮ

beINSPORTS HD3

8:55

ﺷﺎﻟﻜﺔ  -ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴﻒ

beINSPORTS HD4

11:00

ﻛﻠﻮب ﺑﺮوج – اﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ

beINSPORTS HD5

11:00

ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ – ﺑﺮوﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ

beINSPORTS HD6

11:00

ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ  -ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم

beINSPORTS HD3

11:00

اﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن  -اﻳﻨﺪﻫﻮﻓﻦ

beINSPORTS HD4

11:00

ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل  -ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ

beINSPORTS HD1

11:00

اﻟﻨﺠﻢ اﻷﺣﻤﺮ – ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن

beINSPORTS HD2

ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ﺳ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻣــﻦ
ـﻼل ﺣ ـ ـﺼـ ــﺪه ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ
ﺧـــ ل
واﺣـ ـ ـ ــﺪة ﻓ ـﻘ ــﻂ ﻓـ ــﻲ أول
ث ﻣ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎرﻳـ ـ ـ ــﺎت ﻟ ــﻪ
ﺛ ـ ـ ـ ـ ــﻼث
ﺑﺨﺴﺎرﺗﻪ أﻣﺎم ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ،
وإﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن ،وﺗﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻊ
أﻳﻨﺪﻫﻮﻓﻦ.
وأراح ﻣ ـ ـ ـ ــﺪرب ﺗ ــﻮ ﺗ ـﻨ ـﻬ ــﺎم
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻣﺎورﻳﺘﺴﻴﻮ
ﺑ ــﻮﻛـ ـﻴـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻨ ــﻮ ﻫـ ــﺪاﻓـ ــﻪ
ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎري ﻛ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻦ ﻓ ــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة اﻟ ـﺘــﻲ ﻓــﺎز
ﺑ ـﻬــﺎ ﺧـ ــﺎرج ﻣﻠﻌﺒﻪ
ﺿﺪ ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ
2ﺻـ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ،اﻟ ـﺴ ـﺒ ــﺖ،ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻟﻤﺤﻠﻲ،
ﺗـ ــﺮﻗ ـ ـﺒـ ــﺎ ﻟـ ـﻤ ــﻮاﺟـ ـﻬ ــﺔ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻜﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻲ.

أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ
اﻟﺼﺪارة
وﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ
اﻷوﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ،ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺎﻓـ ــﺲ
أﺗ ـﻠ ـﺘ ـﻴ ـﻜ ــﻮ ﻣـ ــﺪرﻳـ ــﺪ اﻹﺳ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ
وﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟـﺼــﺪارة ،ﺑﻌﺪ ﺿﻤﺎﻧﻬﻤﺎ
ﺑـﻄــﺎﻗـﺘــﻲ اﻟ ـ ــﺪور ﺛ ـﻤــﻦ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ،
ن ﺿ ـﻴ ـﻔ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ
ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳ ـ ـﺤـ ــﻼن
ﻛﻠﻮب ﺑــﺮوج اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ وﻣﻮﻧﺎﻛﻮ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﻳﺘﺼﺪر أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣــﺪرﻳــﺪ ﺑﺮﺻﻴﺪ
 12ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻔﺎرق ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ أﻣﺎم ﺑﻮروﺳﻴﺎ
دورﺗ ـﻤ ــﻮﻧ ــﺪ .وﻳـﻜـﻔــﻲ اﻷول اﻟ ـﻔ ــﻮز ﻟﺤﺴﻢ
اﻟـﺼــﺪارة ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﺗﻌﺜﺮه وﻓــﻮز اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻟﻸﺧﻴﺮ ،ﻟﻜﻮﻧﻪ
ﻳﺘﻔﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة )ﻓﺎز -4ﺻﻔﺮ
ﺻﻔﺮ 2-ﻓﻲ ﻣﺪرﻳﺪ(.
ﻓﻲ دورﺗﻤﻮﻧﺪ ،وﺧﺴﺮ ﺻﻔﺮ--
أﻣﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﺴﺘﻜﻮن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪوري
اﻷوروﺑﻲ )ﻳﻮروﺑﺎ ﻟﻴﻎ( ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻄﺔ ﺳﺮاي اﻟﺘﺮﻛﻲ
) 4ﻧﻘﺎط( وﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴﻒ ﻣﻮﺳﻜﻮ اﻟﺮوﺳﻲ )3
ﻧﻘﺎط( ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﺴﻢ ﺑﻮرﺗﻮ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ وﺷﺎﻟﻜﻪ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻄﺎﻗﺘﻲ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ.
وﻳ ـﻠ ـﻌــﺐ ﻏـﻠـﻄــﺔ ﺳـ ــﺮاي ﻣ ــﻊ ﺿﻴﻔﻪ
ﺑ ـ ـ ـ ــﻮرﺗ ـ ـ ـ ــﻮ ،اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺿـ ـ ـﻤ ـ ــﻦ ﺻـ ـ ـ ـ ــﺪارة
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ،وﻳ ـﺤ ــﻞ ﻟــﻮﻛــﻮﻣــﻮﺗـﻴــﻒ
ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻟﻜﻪ.

ﺻﻼح ﻧﺠﻢ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل

ً
ﻛﺮوس وﻣﺎرﻳﺎﻧﻮ ﻳﺸﺎرﻛﺎن ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮان ﻛﻮرﺗﻮا :ﺑﺪون اﻟﻜﺮة ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ

ﻛﺮوس

ﺷ ـ ــﺎرك ﻻﻋـ ــﺐ اﻟ ــﻮﺳ ــﻂ اﻷﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ﺗــﻮﻧــﻲ
ﻛ ـ ــﺮوس ،واﻟ ـﻤ ـﻬــﺎﺟــﻢ ﻣ ــﺎرﻳ ــﺎﻧ ــﻮ دﻳـ ــﺎز أﻣــﺲ
ً
ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮان اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﺮﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ،
ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎﺑﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻣﺒﺎراة أوﻳﺴﻜﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوري
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﻤﺸﻜﻼت ﺑﺪﻧﻴﺔ.
وﺑ ــﺪأ اﻟ ـﻤ ــﺪرب اﻷرﺟـﻨـﺘـﻴـﻨــﻲ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ
ﺳــﻮﻻري اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺮﻳﺎل ﻓﻲ اﻹﻋــﺪاد
ﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ ﺳـﺴـﻜــﺎ ﻣــﻮﺳ ـﻜــﻮ اﻷرﺑ ـ ـﻌـ ــﺎء ،ﻓﻲ
اﻟ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة ﻣ ــﻦ دور اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺎت
ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ دوري أﺑـﻄــﺎل أوروﺑ ــﺎ اﻟـﺘــﻲ ﺿﻤﻦ
اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟــﺪور اﻟ ــ 16ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺻــﺪارة
ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ.
وﻛﻤﺎ ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة ،أﺟﺮى أﺳﺎﺳﻴﻮ ﻣﺒﺎراة

اﻷﺣــﺪ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﺗﻌﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺔ اﻷﻟﻌﺎب
اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ،إﻻ أن ﻻﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ ﻣ ـﺜــﻞ ﺳــﺮﺧـﻴــﻮ
راﻣـ ــﻮس ،وأﻟ ـﺒ ــﺎرو أودرﻳ ـ ـ ــﻮزوﻻ ،وراﻓــﺎﺋـﻴــﻞ
ﻓﺎران ،وﻟﻮﻛﺎس ﻓﺎﺳﻜﻴﺰ ،وداﻧﻲ ﺳﻴﺒﺎﻳﻮس،
وﻣﺎرﻛﻮس ﻳﻮرﻧﺘﻲ ﺧﺮﺟﻮا ﻟﻠﻤﻠﻌﺐ ﻟﻠﺮﻛﺾ.
وﺷﺎرك ﻛﺮوس وﻣﺎرﻳﺎﻧﻮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻷول
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺮان ﺑـﺠــﺎﻧــﺐ زﻣــﻼﺋ ـﻬ ـﻤــﺎ ،ﺛ ــﻢ أﺟــﺮﻳــﺎ
ﺑـﻌــﺪ ذﻟ ــﻚ ﻣــﺮاﻧــﺎ ﺧــﺎﺻــﺎ ﻻﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻌﺎﻓﻴﻬﻤﺎ.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﺎدي ،أﺟﺮى ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻣﻨﻔﺮدة
ﺑﺎﻟﻤﻠﻌﺐ ﻣﺼﺎﺑﻮن آﺧﺮون ﻣﺜﻞ ﻛﺎﺳﻴﻤﻴﺮو،
وﺳﺮﺧﻴﻮ رﻳﺠﻴﻠﻮن ،وﻧﺎﺗﺸﻮ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ.
)إﻓﻲ(

أن ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻢ

أﺑﺮز اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺗﻴﺒﻮ ﻛﻮرﺗﻮا ،ﺣﺎرس رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ،
ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻔﻮز اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ أﻣﺲ اﻷول ،أﻣﺎم
ﻫﻮﻳﺴﻜﺎ ) ،(0-1وﻋﺒﺮ ﻋﻦ أﺳﻔﻪ إزاء اﻟـﺼــﻮرة اﻟﺘﻲ
ﻇﻬﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻼﻋﺒﻮن ﻓﻲ ﺷﻮط اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻣﺆﻛﺪا
أﻧﻪ "ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻄﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻢ ﺑﺪون
اﻣﺘﻼك اﻟﻜﺮة".
وﻗــﺎل اﻟـﺤــﺎرس ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﻘﺐ
اﻟﻠﻘﺎء" :ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻷول ﻟﻌﺒﻨﺎ اﻟﻜﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻧﻮﻋﺎ
ﻣﺎ ،وﺳﺠﻠﻨﺎ ﻣﺒﻜﺮا وﺳﻴﻄﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﻠﻌﺐ،
وﺳﻨﺤﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟــﺮﻳــﺎح اﻟـﺸــﺪﻳــﺪة ﻛــﺎن ﻣــﻦ اﻟﺼﻌﺐ
اﻟﻠﻌﺐ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﺮص ،وﻟﻢ ﻧﻘﺪم أي ﺷﻲء ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ،
ﻳﺠﺐ أن ﻧﺤﺴﻦ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻨﺎ وﻟﻜﻦ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﺎﻧﻲ وﺗﻔﻮز
ﻳـﻜــﻮن أﻣ ــﺮا إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ وﻳـﺠــﺐ أن ﻧـﻔــﻮز ﻓــﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﻠﻘﺎءات ،وأﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺟﺪا ﺑﻬﺬا اﻻﻧﺘﺼﺎر".
وأﺿـ ــﺎف أن "ﻫــﻮﻳـﺴـﻜــﺎ ﻫــﺎﺟــﻢ ﺑـﻜــﻞ ﺧـﻄــﻮﻃــﻪ ﻓﻲ
اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻟﻌﺐ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺮﻳﺢ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ،
ﻗﻤﺖ ﺑﺈﻧﻘﺎذ ﻛﺮة ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﺮﻣﻰ وﻛﺎرﺑﺎﺧﺎل أﻧﻘﺬ
أﺧ ــﺮى ﻟــﻢ أرﻫ ــﺎ ،ﻟــﻢ أﻛ ــﻦ أﻋـﻠــﻢ ﻣــﺎ إذا ﻛﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ
اﻟﻤﺮﻣﻰ أم ﻻ وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﻣﻰ ﺟﻴﺪا".

ً
ﺳﻮﻻري :اﻟﻤﻬﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﻔﻮز وﺣﺼﺪ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺜﻼث

ﺳﻮﻻري

ﻗﺎل ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺳﻮﻻري ،ﻣﺪرب رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ،
ﻋﻘﺐ ﻓﻮز ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺴﻜﺎ ﺑﻬﺪف ﻧﻈﻴﻒ
ﻓﻲ اﻟــﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ )اﻟﻠﻴﻐﺎ( ،إن اﻟﻠﻘﺎء ﻛﺎن
"ﻣﻠﻴﺌﺎ ﺑــﺎﻟـﻌـﺜــﺮات" ،وﻟـﻜــﻦ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﻟﻔﻮز
ﺑﻠﻘﺐ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗـﻔــﻮز ﻓــﻲ "ﻣـﺜــﻞ ﻫﺬه
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت".
وﻋﻠﻖ اﻟﻤﺪرب اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ،اﻟﺬي
أﻗ ــﺮ ﺑ ــﺄن اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﻟ ــﻢ ﻳ ـﻘــﺪم أداء ه
اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘــﻊ ،أن اﻟ ـﻤ ـﻬــﻢ ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ ﻫﻮ
"اﻟﻔﻮز وﺣﺼﺪ اﻟﺜﻼث ﻧﻘﺎط".
وﺻ ـ ـ ـ ــﺮح ﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻻري ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ
"ﻫﻨﺎك ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻘﺪة
ﻣـﺜــﻞ اﻟ ـﺘــﻲ ﺧـﻀـﻨــﺎﻫــﺎ اﻣــﺲ،
ﻛ ـﻤ ــﺎ أن اﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎح اﻟ ـﺸ ــﺪﻳ ــﺪة
أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎء ،وأﺣﺪﺛﺖ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ ،وأرى أﻧﻬﺎ
أﺳ ـ ــﻮأ ﻣ ــﻦ اﻷﻣ ـ ـﻄـ ــﺎر ،وﻟـﻜــﻦ
ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺰﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎراة

ﻣﻴﻼن ﻳﻔﺸﻞ ﻓﻲ
اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﺔ
ﻓـﺸــﻞ ﻣـﻴــﻼن ﻓــﻲ اﻻﻗ ـﺘ ــﺮاب ﻣﻦ
ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷواﺋﻞ ،واﺳﺘﻐﻼل
ﺧ ـﺴــﺎرة ﺟ ــﺎره إﻧ ـﺘــﺮ ﻣ ـﻴــﻼن أﻣــﺎم
ﻳ ــﻮﻓـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮس ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ -1ﻓ ـ ــﻲ ﻗ ـﻤــﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﺨ ــﺎﻣ ـﺴ ــﺔ ﻋ ـﺸ ــﺮة ﻣــﻦ
ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،ﺑﺴﻘﻮﻃﻪ ﻓﻲ ﻓﺦ
اﻟﺘﻌﺎدل اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺒﻪ ﻣﻊ
ﺗﻮرﻳﻨﻮ أﻣﺲ اﻷول.
ورﻓ ــﻊ ﻣـﻴــﻼن رﺻ ـﻴــﺪه إﻟ ــﻰ 26
ﻧـﻘـﻄــﺔ ﺑ ـﻔ ــﺎرق  3ﻧ ـﻘ ــﺎط ﻋ ــﻦ إﻧـﺘــﺮ
ﻣـﻴــﻼن ،و 10ﻋــﻦ ﻧــﺎﺑــﻮﻟــﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﺮوزﻳﻨﻮﻧﻲ ﺑﺮﺑﺎﻋﻴﺔ
ﻧﻈﻴﻔﺔ اﻟﺴﺒﺖ .ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﻘﻲ
ﺗﻮرﻳﻨﻮ ﺳﺎدﺳﺎ وﻟﻪ  22ﻧﻘﻄﺔ.
وﻟ ـ ــﻢ ﻳ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟـ ـﻤ ــﺪرب
ﺟ ـﻴ ـﻨــﺎرو ﻏ ــﺎﺗ ــﻮزو ﺧ ـﻄ ــﻮرة إﻻ
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪﻗ ــﺎﺋ ــﻖ اﻟ ـﻌ ـﺸــﺮ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة
ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺎراة ﻗـ ـﺒ ــﻞ ﻣ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ
ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ أﺛﻴﻨﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
أوﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﻛ ـ ــﻮس اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮﻧـ ــﺎﻧـ ــﻲ
ﺑﺎﻟﺪوري اﻷوروﺑﻲ.

وﺣﺼﺪﻧﺎ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺜﻼث وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﻬﻢ".
ﻛﻤﺎ أﺷﺎد اﻟﻤﺪرب اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﺑـ"اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ"
اﻟﺘﻲ أﻇﻬﺮﻫﺎ ﻻﻋﺒﻮه ،وأوﺿﺢ أﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ اﻟﻔﻮز ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت "ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﻠﻢ
ﻛﻴﻒ ﺗﻠﻌﺒﻬﺎ وﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ".
وأﺷﺎد ﺳﻮﻻري أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي
ﻗــﺪﻣــﻪ أوﻳ ـﺴ ـﻜ ــﺎ ،واﻟ ـ ــﺬي وﺻ ـﻔــﻪ ﺑ ــ"اﻟ ـﺸ ـﺠــﺎع"،
وأوﺿﺢ أﻧﻬﻢ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺮﻳﻨﺠﻲ
ﻣﻦ اﻷﻣــﺎم ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺷﻮط اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﺟــﺎزﻓــﻮا ﺑﻌﺾ اﻟـﺸــﻲء ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ
ﺗﻘﺪﻳﻢ أﺳﻠﻮب ﻟﻌﺒﻬﻢ اﻟﻤﻌﺘﺎد.
وﺣ ــﻮل ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ )اﻟ ـﻠ ـﻴ ـﻐــﺎ( ،ﻗ ــﺎل اﻟ ـﻤ ــﺪرب إﻧــﻪ
ﻳ ـﻔ ـﻀ ــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺘ ـﺴ ــﻢ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ــﺪﻳ ــﺔ
واﻟـﺼـﻌــﻮﺑــﺔ -ﻣـﺜــﻞ ﻣ ـﺒــﺎراة اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﻴــﻮم -ﻷن
ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﺗﻜﻮن "ﻣﻤﺘﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ".
)إﻓﻲ(

ﻛﻮرﺗﻮا

وﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن ﻳﺴﻘﻂ ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ
ﺗﻘﺪم وﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز،
ﺑـﻔــﻮزه ا ﻣــﺲ اﻻول ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ  1-2ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة .واﻓﺘﺘﺢ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ د ﻳــﻮ ﻏــﻮ ﺟﻮﺗﺎ اﻟﺘﺴﺤﻴﻞ
ﻟـﻠـﻀـﻴــﻮف ﺑـﻜــﺮة ﻟﻌﺒﻬﺎ ﻓــﻲ وﺳــﻂ اﻟـﻤــﺮﻣــﻰ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ  ،17اﺛــﺮ ﺗـﻤــﺮﻳــﺮة
ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻣﻦ زﻣﻴﻠﻪ وﻣﻮاﻃﻨﻪ ﻫﻴﻠﺪر ﻛﻮﺳﺘﺎ.
وأدرك اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ا ﻳــﻮزي ﺑﻴﺮﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎدل ﻷ ﺻـﺤــﺎب اﻷرض
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .23
إﻻ أن اﻟـﻤـﻀـﻴــﻒ أﻛـﻤــﻞ اﻟـﻠـﻌـﺒــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ  57ﺑـﻌـﺸــﺮة ﻻﻋـﺒـﻴــﻦ ﺑﻌﺪ
ﻃــﺮد اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺎﻳﻚ د ﻳــﻦ اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دي ا ﻧــﺪر ﻳــﻪ ﻳﻠﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.
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ﻓﺮﺣﺔ ﻻﻋﺒﻲ رﻳﻔﺮ ﺑﻠﻴﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻮز ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﻮﺑﺎ ﻟﻴﺒﺮﺗﺎدورﻳﺲ
ﺑـﻌــﺪ ﺗــﺄﺧـﻴــﺮ ﻷﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ أﺳـﺒــﻮﻋـﻴــﻦ ،وﻋ ـﻠــﻰ ُﺑﻌﺪ
ﻧﺤﻮ ﻋـﺸــﺮة آﻻف ﻛﻠﻢ ﻣــﻦ ﺑﻮﻳﻨﺲ آﻳ ــﺮس ،ﱠ
ﺗﻮﺟﺖ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ )ﻣﺪرﻳﺪ( رﻳﻔﺮ ﺑﻠﻴﺖ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﺑﻄﻼ ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻮﺑﺎ ﻟﻴﺒﺮﺗﺎدورﻳﺲ ﻷﻧﺪﻳﺔ أﻣﻴﺮﻛﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﺑﻔﻮزه ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻳﻤﻪ ﺑﻮﻛﺎ ﺟﻮﻧﻴﻮرز ،١-٣
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ،أﻣــﺲ اﻷول ،ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ
ﺑﺮﻧﺎﺑﻴﻮ ﻓﻲ إﻳﺎب اﻟﺪور اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
ووﺳ ــﻂ ﺗــﺪاﺑـﻴــﺮ أﻣـﻨـﻴــﺔ ﻣ ـﺸ ــﺪدة ،ﺣـﺴــﻢ "ﻧـﻬــﺎﺋــﻲ
اﻟ ـﻘ ــﺮن" ،اﻟ ــﺬي ﻳـﺠـﻤــﻊ ﻟـﻠـﻤــﺮة اﻷوﻟـ ــﻰ ﺑـﻴــﻦ ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ
أرﺟـﻨـﺘـﻴـﻨـﻴـﻴــﻦ ،ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ "ﺻــﺎﺣــﺐ اﻷرض" رﻳﻔﺮ
ﺑﻠﻴﺖ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﺗﻌﺎدل ذﻫﺎﺑﺎ ﺧﺎرج ﻣﻠﻌﺒﻪ  ٢-٢ﻓﻲ
 ١١ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،ﻟﻴﺮﻓﻊ اﻟﻜﺄس اﻟﻤﻮازﻳﺔ ﻟــﺪوري أﺑﻄﺎل
أوروﺑﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﺑﻌﺪ أﻋﻮام ١٩٨٦
و ١٩٩٦و) ٢٠١٥ﺧﺴﺮ ﻧﻬﺎﺋﻲ  ١٩٦٦و.(١٩٧٦
١٩٩٦
وﻛــﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﻘﺎم ﻣـﺒــﺎراة اﻹﻳــﺎب ﻓﻲ
 ٢٤ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻨﺘﺎل اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺮﻳﻔﺮ،
ﻟﻜﻨﻬﺎ أرﺟﺌﺖ ،ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺪاء ﻣﺸﺠﻌﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﻠﺔ
ﺑﻮﻛﺎ ﻗﺒﻴﻞ وﺻﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﻠﻌﺐ .وﻗﺮر اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻘﺎري
)ﻛﻮﻧﻤﻴﺒﻮل( ﺑــﺪاﻳــﺔ إرﺟ ــﺎء اﻟـﻤـﺒــﺎراة ﻟﻤﻮﻋﺪ ﻻﺣﻖ
ﻓــﻲ اﻷﻣ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ ،ﻗـﺒــﻞ أن ﻳـ ّ
ـﺮﺣـﻠـﻬــﺎ ﻟﻠﻴﻮم

اﻟﺘﺎﻟﻲ ،وﻳﺮﺟﺌﻬﺎ ﻣﺠﺪدا ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻋﺪ
اﻟﺠﺪﻳﺪ .ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،أﻋﻠﻦ اﻻﺗﺤﺎد ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺒﺎراة إﻟﻰ
ﺧﺎرج اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ ،وﺣﺪد ﻟﻬﺎ ﻣﻮﻋﺪا ﻓﻲ  ٩اﻟﺠﺎري
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻠـﻌــﺐ ﺳــﺎﻧـﺘـﻴــﺎﻏــﻮ ﺑــﺮﻧــﺎﺑـﻴــﻮ ،اﻟـﺘــﺎﺑــﻊ ﻟـﻨــﺎدي
رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ.
وﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻠﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻌﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ،
اﻟــﺬي ﻳﺘﺴﻊ ﻟ ــ ٨١أﻟــﻒ ﻣﺘﻔﺮج ،ﻗﺪ ﺗــﺮوق ﻷي ﻻﻋﺐ
ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻟﻜﻦ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻟــﻢ ﻳﺨﻔﻮا ﺧﻴﺒﺔ
أﻣـﻠـﻬــﻢ ،ﻻﺿـﻄــﺮارﻫــﻢ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻈﻔﺮ ﺑﺄﻏﻠﻰ ﻟﻘﺐ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻧــﺪﻳــﺔ ﻛــﺮة اﻟـﻘــﺪم اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺑﻌﻴﺪا ﻣﻦ اﻟﻘﺎرة.
وﻧــﺎل رﻳﻔﺮ ﺷــﺮف ﺗﻤﺜﻴﻞ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺎﻹﻣﺎرات ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﺑﺪاﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎراة
وﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ،ﺑﺪأ اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺎﻧﺪﻓﺎع
ﻛـﺒـﻴــﺮ ،وﻛ ــﺎن ﺑــﻮﻛــﺎ اﻷﻗ ــﺮب ﻻﻓـﺘـﺘــﺎح اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ
ﻓﺮﺻﺘﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ؛ اﻷوﻟ ــﻰ ﺣـﻴــﻦ ﺣ ــﺎول ﻻﻋﺒﻪ

اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻮﻧﺎﺗﺎن ﻣﺎﻳﺪاﻧﺎ أن ﻳﻘﻄﻊ اﻟﻜﺮة ،ﱠ
ﻓﺤﻮﻟﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻧﺤﻮ ﻣــﺮﻣــﺎه ،ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻆ أﺳﻌﻔﻪ ،إذ ﻋﻠﺖ
اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻘﻠﻴﻞ ،ﺛﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻠﺔ اﻟﺮﻛﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ
إﻟ ــﻰ ﺑــﺎﺑـﻠــﻮ ﺑـﻴــﺮﻳــﺰ ،اﻟ ــﺬي ﺳــﺪدﻫــﺎ ﻣﻘﺼﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
وﺟﺪت ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ اﻟﺤﺎرس ﻓﺮاﻧﻜﻮ أرﻣﺎﻧﻲ ).(١١
وﻏﺎﺑﺖ اﻟﻔﺮص ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء واﺣــﺪة ﻟﺒﻮﻛﺎ أﻳﻀﺎ
ﻋﺒﺮ ﺑﻴﺮﻳﺰ ،إﺛــﺮ رﻛﻠﺔ ﺣــﺮة ،ﻟﻜﻦ اﻟـﻜــﺮة أﺑـﻌــﺪت ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﺒﺎك
).(٢٩

ً
ﺑﻴﻨﻴﺪﻳﺘﻮ ﻳﺤﺮز ﻫﺪﻓﺎ

وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺸﻮط اﻷول ﻳﻠﻔﻆ أﻧﻔﺎﺳﻪ اﻷﺧﻴﺮة،
ﺧﻄﻒ ﺑﻮﻛﺎ ﻫﺪف اﻟﺘﻘﺪم ﻣﻦ ﻫﺠﻤﺔ ﻣﺮﺗﺪة ﺑﺪأت ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺘﻪ ،إﺛــﺮ رﻛﻠﺔ رﻛﻨﻴﺔ ﻟﺮﻳﻔﺮ ،ووﺻﻠﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ
اﻟـﻜــﺮة إﻟــﻰ اﻷوروﻏــﻮﻳــﺎﻧــﻲ ﻧﺎﻫﻴﺘﺎن ﻧﺎﻧﺪﻳﺰ ،اﻟــﺬي
ﻣﺮرﻫﺎ ﻓﻲ ﻇﻬﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻟﺪارﻳﻮ ﺑﻴﻨﻴﺪﻳﺘﻮ ،ﻓﺄودﻋﻬﺎ
اﻷﺧ ـﻴــﺮ ﻓــﻲ ﺷـﺒــﺎك اﻟ ـﺤــﺎرس أرﻣ ــﺎﻧ ــﻲ ) ،(٤٤ﻣـﻜــﺮرا
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻟـﻘــﺎء اﻟــﺬﻫــﺎب ﺣﻴﻦ ﺳﺠﻞ ﻫــﺪف اﻟﺘﻘﺪم
ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ  ١-٢ﻓﻲ اﻟﺜﻮاﻧﻲ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﻮط اﻷول.

ﺳﻜﻮﻟﻴﺘﻮ :ﻳﺒﺪو أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺘﻌﻠﻢ
ﻣﻦ أﺧﻄﺎﺋﻨﺎ

ﺳﻜﻮﻟﻴﺘﻮ

ﻗــﺎل ﻣــﺪرب ﺑﻮﻛﺎ ﺟﻮﻧﻴﻮرز ﺟﻴﻴﺮﻣﻮ
ﺑﺎروس ﺳﻜﻮﻟﻴﺘﻮ ﻋﻘﺐ ﺧﺴﺎرة ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻛــﺄس ﻟﻴﺒﺮﺗﺎدورﻳﺲ ،أﻣــﺎم رﻳﻔﺮ ﺑﻠﻴﺖ
ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ "ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺑﺮﻧﺎﺑﻴﻮ" ﺑﻤﺪرﻳﺪ،
إﻧﻪ ﻟﻮ اﻟﺘﻘﻰ اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن ﻣﺠﺪدا ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ
آﺧﺮ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﺳﺘﻘﺎم اﻟﻤﺒﺎراة ﺧﺎرج
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ أﻳﻀﺎ.
وﻗﺎل ﺳﻜﻮﻟﻴﺘﻮ ،ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ،
ﻋﻘﺐ اﻟﻤﺒﺎراة "أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺒﺪو أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺘﻌﻠﻢ
ﻣﻦ أﺧﻄﺎﺋﻨﺎ ،وإذا أﻗﻴﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ آﺧﺮ ﺑﻌﺪ
ﺳﻨﻮات ﻓﻠﻦ ﻳﻘﺎم ﻓﻲ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ أﻳﻀﺎ".
وﻋــﻦ اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻔﻮز رﻳﻔﺮ
 ١-٣ﺑﻌﺪ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻮﻗﺖ اﻹﺿﺎﻓﻲ ،إﺛﺮ اﻧﺘﻬﺎء

اﻟﻮﻗﺖ اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل ) (١-١ﻗﺎل "أﻫﻨﺊ ﻻﻋﺒﻴﻨﺎ ﻷﻧﻬﻢ
ﻛﺎﻓﺤﻮا ﻣﻦ أﺟﻞ إدراك اﻟﺘﻌﺎدل رﻏﻢ ﻧﻘﺼﻬﻢ اﻟﻌﺪدي .ﻟﻢ
ﻳﻘﺼﺮوا .ﻛﻤﺎ أﻧﻨﻲ ﻫﻨﺄت رﻳﻔﺮ .ﻫــﺪف ﻛﻴﻨﺘﻴﺮو ﺷﻜﻞ
اﻟﻔﺎرق" ،ﻓﻲ إﺷــﺎرة إﻟﻰ اﻟﻬﺪف اﻟﺬي ﺳﺠﻠﻪ ﻻﻋﺐ رﻳﻔﺮ
اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻲ ﺧﻮان ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو ﻛﻴﻨﺘﻴﺮو ،وﺗﻘﺪم ﺑﻪ ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻹﺿــﺎﻓــﻲ .وأﺷــﺎر ﺳﻜﻮﻟﻴﺘﻮ إﻟــﻰ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ
ﺗﻄﺒﻴﻖ أي ﻧ ــﻮع ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟـﻬـﺠــﻮم اﻟــﺬي
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﻮﻛﺎ ﻟﺪى ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻠﻌﺐ
"اﻟـﻤــﻮﻧــﻮﻣـﻨـﺘــﺎل" ﻣﻌﻘﻞ رﻳـﻔــﺮ ﻓــﻲ  ٢٤ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻟﺨﻮص ﻣﺒﺎراة اﻹﻳﺎب ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ
وﻣﻮﻋﺪﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ .وﻗﺎل "ﻻ أﺗﺤﺪث ﻋﻦ رﻳﻔﺮ
أو ﺑﻮﻛﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ
اﻟﻌﺎدي إﻟﻘﺎء ﺣﺠﺎرة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﻠﺔ".

ﻛﺎﻳﻴﺨﺎ

ﺑﻮﻧﺰﻳﻮ :ﻛﺘﺒﻨﺎ ﺻﻔﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
أﺷﺎر ﻻﻋﺐ وﻗﺎﺋﺪ رﻳﻔﺮ ﺑﻠﻴﺖ ،ﻟﻴﺎﻧﺪرو ﺑﻮﻧﺰﻳﻮ ،ﻋﻘﺐ
ﻓ ــﻮز ﻓــﺮﻳ ـﻘــﻪ ﺑ ـﻜــﺄس ﻟ ـﻴ ـﺒــﺮﺗــﺎدورﻳــﺲ ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ـﺴــﺎب ﺑــﻮﻛــﺎ
ﺟﻮﻧﻴﻮرز ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺑﺮﻧﺎﺑﻴﻮ ،إﻟــﻰ أن ﻫﺬا
اﻟﻔﻮز ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ.
وﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺒﺎراة إﻳﺎب ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس ﻟﻴﺒﺮﺗﺎدورﻳﺲ
ﺑـ ـﻔ ــﻮز رﻳـ ـﻔ ــﺮ  3-1ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻌ ـﻘــﻞ رﻳـ ـ ــﺎل ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ ﺑــﺎﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻤــﺔ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﻗﺎل ﻻﻋﺐ اﻟﻮﺳﻂ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ "ﻛﺘﺒﻨﺎ ﺻﻔﺤﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻔﺮﻳﻖ".
وأﺿــﺎف اﻟﻼﻋﺐ ،اﻟﺬي أوﺷﻚ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل  37ﻋﺎﻣﺎ
"ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ أن أﻃﻠﺐ أﻛﺜﺮ ﺑﻌﺪ أن ﻓﺰت ﺑﻬﺬه اﻟﻜﺄس" ،ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أﻋﺮب ﻓﻴﻪ ﻋﻦ أﺳﻔﻪ إزاء ﻋﺪم إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺒﺎراة
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ "اﻟﻤﻮﻧﻮﻣﻨﺘﺎل" ،ﻣﻌﻘﻞ رﻳﻔﺮ ﺑﻠﻴﺖ ،ﺑﺴﺒﺐ
أﺣﺪاث اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻠﻘﺎء ،وإﻗﺎﻣﺘﻪ
ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺧﺎرج اﻷراﺿﻲ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ.
وأﻛﺪ "اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺠﻌﻲ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء
ﻟــﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣــﻦ اﻻﺳـﺘـﻤـﺘــﺎع ﺑ ـﻬــﺬا اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ ،ﻟﻜﻦ
ﻳـﺠــﺐ أن ﻧ ـﻜــﻮن ﻣــﺪرﻛـﻴــﻦ ﻟ ـﻠــﻮاﻗــﻊ ،وأن ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ
ﺳﻴﺊ اﻟﺴﻠﻮك".

ﺑﻮﻧﺰﻳﻮ

ﻋﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺠﻮ ﻏﻮﻣﻴﺰ ﻣﻊ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل

إﻗﺎﻟﺔ ﻛﺎﻳﻴﺨﺎ ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺐ ﻓﻴﺎرﻳﺎل
أﻋﻠﻦ ﻧﺎدي ﻓﻴﺎرﻳﺎل اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،أﻣﺲ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن رﺳﻤﻲ،
إﻗــﺎﻟــﺔ اﻟـﻤــﺪرب ﺧﺎﻓﻴﻴﺮ ﻛﺎﻳﻴﺨﺎ ﻣــﻦ ﻗـﻴــﺎدة اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﻛﺎن ﻛﺎﻳﻴﺨﺎ ) 40ﻋﺎﻣﺎ( ﺗﻮﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ "اﻟﻐﻮاﺻﺎت
اﻟﺼﻔﺮاء" اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ  2017ﺧﻠﻔﺎ
ﻟﻔﺮان إﺳﻜﺮﻳﺒﺎ.
وﻳﺤﺘﻞ ﻓﻴﺎرﻳﺎل ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ﺟﺪول
ث ﻧ ـﻘــﺎط ﻓ ـﻘــﻂ ﻋ ــﻦ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـﻬ ـﺒــﻮط،
اﻟ ـﻠ ـﻴ ـﻐــﺎ ،ﺑ ـﻔ ــﺎرق ﺛ ــﻼث
وﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺨﻄﻲ دور اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻷوروﺑﻲ
ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ أﻣﺎم ﺳﺒﺎرﺗﺎك ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺒﻪ
ﻻ ﺳﻴﺮاﻣﻴﻜﺎ.
)إﻓﻲ(

وأﺻ ـﺒــﺢ اﺑ ــﻦ اﻟـ ــ ٢٨ﻋــﺎﻣــﺎ أول ﻻﻋ ــﺐ ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻲ
ذﻫ ـ ــﺎب وإﻳـ ـ ــﺎب اﻟـ ـ ــﺪور اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋــﻲ ﻣ ـﻨــﺬ ﻋـ ــﺎم ،٢٠١٠
ﺣ ـﻴــﻦ ﺣ ـﻘــﻖ ذﻟـ ــﻚ اﻟ ـﺒ ــﺮازﻳ ـﻠ ــﻲ ﺟ ـﻴــﻮﻟ ـﻴــﺎﻧــﻮ ﻟـﻔــﺮﻳـﻘــﻪ
إﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل ﺿﺪ ﻏــﻮاداﻻﺧــﺎرا اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ )١-٢
و ،(٢-٣ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺢ ﺛﺎﻧﻲ ﻻﻋﺐ ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت
ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ اﺛﻨﻴﻦ ﺿﺪ ﺑﺎﻟﻤﻴﺮاس
اﻟ ـﺒ ــﺮازﻳ ـﻠ ــﻲ ،واﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋــﻲ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺨــﺔ ذاﺗ ـﻬ ــﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟﺒﺎراﻏﻮﻳﺎﻧﻲ راؤول ﻓﻴﺴﻨﺘﻲ أﻣﺎرﻳﺎ )أوﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﺿﺪ
أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻲ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
وﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﻛﻮادوري ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ(.
وﻛ ــﺎد رﻳـﻔــﺮ ﻳ ــﺪرك اﻟـﺘـﻌــﺎدل ﻓــﻲ اﻟــﺪﻗــﺎﺋــﻖ اﻷوﻟــﻰ
ﻣﻦ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﻳﻐﻨﺎﺳﻴﻮ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ
ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ
ﱠ
ﻣﺮت ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻷﻳﺴﺮ ) ،(٤٩ﻟﻜﻦ رﻳﻔﺮ
ﱠ
ﻋ ــﻮض ﻫ ــﺬه اﻟـﻔــﺮﺻــﺔ ) ،(٦٨ﺑ ــﺈدراﻛ ــﻪ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎدل ﻣﻦ
ﻟـﻌـﺒــﺔ ﺟـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ﻣـﻤـﻴــﺰة اﻧـﺘـﻬــﺖ ﺑـﺘـﻤــﺮﻳــﺮة ﻋﺮﺿﻴﺔ
ﻣﻦ إﻳﻐﻨﺎﺳﻴﻮ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ إﻟﻰ ﻟﻮﻛﺎس ﺑﺮاﺗﻮ ،اﻟﺬي
أودﻋ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎك ،ﻣ ـﺴ ـﺠــﻼ ﻫ ــﺪﻓ ــﻪ اﻟ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وﺑﻘﻴﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻮﻗﺖ

اﻷﺻ ـﻠ ــﻲ ،ﻓــﺎﺣـﺘـﻜــﻢ اﻟـﻔــﺮﻳـﻘــﺎن إﻟ ــﻰ اﻟـﺘـﻤــﺪﻳــﺪ ،اﻟــﺬي
ﺑﺪأه ﺑﻮﻛﺎ ﺑﻀﺮﺑﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻃﺮد ﻻﻋﺐ وﺳﻄﻪ
اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎر ﺑﺎرﻳﻮس ،ﻟﺤﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ إﻧﺬار
ـﺎن ) ،(٩٢ﻣــﺎ اﺿﻄﺮ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻹﻛـﻤــﺎل اﻟﻠﻘﺎء ﺑﻌﺸﺮة
ﺛـ ٍ
ﻻﻋﺒﻴﻦ.
ﱠ
وﺗﺴﻴﺪ رﻳﻔﺮ اﻟﻠﻘﺎء ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﻌﺪدي،
دون أن ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ اﻟـﺸـﺒــﺎك ،ﻟﺘﺒﻘﻰ
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺻﺎﻓﺮة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻮط
اﻹﺿــﺎﻓــﻲ اﻷول ،ﻟﻜﻨﻪ ﺿــﺮب ﻓــﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ اﻟﺸﻮط
اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﺑ ـﻬــﺪف راﺋـ ــﻊ ﻟـﻠـﺒــﺪﻳــﻞ اﻟ ـﻜــﻮﻟــﻮﻣ ـﺒــﻲ ﺧ ــﻮان
ﻛـﻴـﻨـﺘـﻴــﺮو ،اﻟـ ــﺬي أﻃ ـﻠــﻖ اﻟ ـﻜ ــﺮة ﺑ ـﻴ ـﺴــﺮاه ﻣ ــﻦ ﺧ ــﺎرج
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﻴﺴﺮى اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻤﺮﻣﻰ اﺳﺘﻴﺒﺎن
أﻧﺪرادا ).(١٠٩
وﻛﺎد اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻟﻴﻮﻧﺎردو ﺧﺎرا ﻳﺠﺮ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ إﻟﻰ
رﻛــﻼت اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ ارﺗــﺪت ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ
اﻷﻳﻤﻦ ﻟﻤﺮﻣﻰ رﻳﻔﺮ ).(١٢٠
وﻣــﻊ ﺗـﻘــﺪم اﻟ ـﺤــﺎرس أﻧـ ــﺪرادا ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة زﻣﻼﺋﻪ
ﻓﻲ اﻟﺜﻮاﻧﻲ اﻷﺧـﻴــﺮة ،اﻧﻄﻠﻖ رﻳﻔﺮ ﺑﻬﺠﻤﺔ ﻣﺮﺗﺪة
وﺻﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﺛﺮﻫﺎ اﻟﻜﺮة إﻟﻰ ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ ،اﻟﺬي ﺗﻘﺪم
ﺑﻬﺎ وأودﻋﻬﺎ اﻟﺸﺒﺎك اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺎرﺳﻬﺎ ).(٢+١٢٠

ﻏﻮﻣﻴﺰ

أﻋﻠﻦ ﻧﺎدي ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻣﺘﺼﺪر ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻟــﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم،
أﻣ ــﺲ ،أن ﻣﺪاﻓﻌﻪ اﻟﻤﺼﺎب راﻫـﻨــﺎ ﺟﻮ
ﻏﻮﻣﻴﺰ وﻗﻊ ﻋﻘﺪا ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض
أن ﻳﺒﻘﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺣﺘﻰ .٢٠٢٤
وﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳﺒﺘﻌﺪ اﻟـﻤــﺪاﻓــﻊ
اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي اﻟـﺒــﺎﻟــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﺮ
 ٢١ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﻋ ــﻦ ﺻ ـﻔــﻮف ﻓــﺮﻳ ـﻘــﻪ ﻟﺴﺘﺔ
أﺳــﺎﺑـﻴــﻊ ﺑـﺴـﺒــﺐ ﻛـﺴــﺮ ﻓــﻲ اﻟ ـﺴ ــﺎق ،إﻻ
أﻧــﻪ ﻗــﺪم ﻗﺒﻞ ذﻟــﻚ أداء ﺟﻴﺪا إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻓﻴﺮﻏﻴﻞ ﻓﺎن داﻳﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻮر دﻓﺎع

ﻣﺘﺼﺪر ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
واﻧﻀﻢ ﻏﻮﻣﻴﺰ اﻟﻰ ﺻﻔﻮف ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻓﻲ
ﻋﺎم  ٢٠١٥ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺸﺎرﻟﺘﻮن اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٣.٥ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ )٤.٥
ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر(.
وﻏ ــﺎب ﻏــﻮﻣـﻴــﺰ ﻋــﻦ ﺻـﻔــﻮف ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ ﻓﻲ
ﻧـﻬــﺎﺋــﻲ دوري أﺑ ـﻄ ــﺎل أوروﺑـ ـ ــﺎ ﺿ ــﺪ رﻳ ــﺎل
ﻣـ ــﺪرﻳـ ــﺪ اﻹﺳـ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ ) (٣-١ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮض ﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﺣﻞ
ﺧ ــﻼل ﻣ ـﺒــﺎراة ﻣــﻊ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻓﻲ

ﻣــﺎرس  ،٢٠١٨اﻻ أﻧﻪ ﻋﺎد ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻘﻮة اﻟﻰ
ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ ،وأﺻﺒﺢ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﻔﻀﻞ
ﻟﻠﻤﺪرب اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﻮرﻏﻦ ﻛﻠﻮب إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻓﺎن داﻳﻚ ﻓﻲ دﻓﺎع اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷﺣﻤﺮ.
وﻗ ــﺎل ﻏــﻮﻣـﻴــﺰ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻨــﺎدي "ﺗــﻮﻗ ـﻴــﻊ ﻋـﻘــﺪ ﺟﺪﻳﺪ
ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟـ ّـﻲ ) (...أﻣﻀﻴﺖ
أﻋﻮاﻣﺎ ﻋﺪة ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ ،واﺳﺘﻤﺘﻌﺖ
ﺑــﺎﻟـﻠـﻌــﺐ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل واﺧ ـﺘ ـﺒــﺎر ﻣﺎ
ﻳﻌﻨﻴﻪ ذﻟﻚ ،ﻟﺬا أﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻔﺮﺻﺔ إﻃﺎﻟﺔ ﻓﺘﺮة
ﺗﻌﺎﻗﺪي ﻫﻨﺎ".

ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ :رﺑﻤﺎ ﻳﻔﺘﻘﺪﻧﻲ ﻣﻴﻠﻮوﻛﻲ ﻳﺠﺪد ﺗﻔﻮﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮروﻧﺘﻮ
ﻣﻴﺴﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ اﻓﺘﻘﺪه

روﻧﺎﻟﺪو

اﻋ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎﺟـ ـ ــﻢ
اﻟ ـﺒ ــﺮﺗ ـﻐ ــﺎﻟ ــﻲ ﻛــﺮﻳـﺴـﺘـﻴــﺎﻧــﻮ
روﻧـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ــﺪو ،اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي اﻧ ـﺘ ـﻘ ــﻞ
اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﻒ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺿ ـ ــﻲ إﻟـ ــﻰ
ﻳــﻮﻓـﻨـﺘــﻮس ﻗــﺎدﻣــﺎ ﻣــﻦ رﻳــﺎل
ﻣــﺪرﻳــﺪ ،أن ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ،
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ "رﺑﻤﺎ"
ﻳـﻔـﺘـﻘــﺪه ﻓــﻲ ﻣـﻨــﺎﻓـﺴــﺎت اﻟ ـ ــﺪوري اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
اﻟ ـﺜــﻼث اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ ﻓــﻲ إﻳـﻄــﺎﻟـﻴــﺎ )ﻻ ﻏﺎزﻳﺘﺎ
دﻳﻠﻮ ﺳﺒﻮرت( ،و)ﻛﻮرﻳﻴﺮي دﻳﻠﻮ ﺳﺒﻮرت(،
و)ﺗ ـ ــﻮﺗ ـ ــﻮﺳ ـ ـﺒ ـ ــﻮرت( أﻣ ـ ـ ــﺲ ،ﻗـ ـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ
ً
اﻟـﺒــﺮﺗـﻐــﺎﻟــﻲ ردا ﻋـﻠــﻰ ﺳ ــﺆاﻟ ــﻪ ﻋـﻤــﺎ إذا ﻛــﺎن
ﻳﻔﺘﻘﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣــﻊ ﻣـﻴـﺴــﻲ ،أن اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ "رﺑﻤﺎ" ﻳﻜﻮن ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻔﺘﻘﺪه.
وأﺿﺎف "ﻟﻘﺪ ﻟﻌﺒﺖ ﻓﻲ إﻧﻜﻠﺘﺮا وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
واﻟﺒﺮﺗﻐﺎل واﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ،ﻟﻜﻦ ﻫــﻮ ﻣ ــﺎزال ﻓﻲ

إﺳـﺒــﺎﻧـﻴــﺎ ،رﺑـﻤــﺎ ﻳـﺤـﺘــﺎج إﻟ ــﻲ ﻫــﻮ أﻛـﺜــﺮ ﻣﻤﺎ
أﺣﺘﺎج أﻧﺎ إﻟﻴﻪ .اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻲ ﺗﺤﺪ،
وأﺣﺐ أن أﺳﻌﺪ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ .أﺗﻤﻨﻰ أن ﻳﺄﺗﻲ
ﻣـﻴـﺴــﻲ ﻳــﻮﻣــﺎ ﻣــﺎ ﻹﻳـﻄــﺎﻟـﻴــﺎ ،ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ ﻣﺜﻠﻲ
وﻳﻘﺒﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪا".
واﺳﺘﻄﺮد "ﻟﻜﻨﻪ إذا ﻛﺎن ﺳﻌﻴﺪا ﻫﻨﺎك ﻓﺄﻧﺎ
اﺣﺘﺮم ذﻟــﻚ .إﻧــﻪ ﻻﻋــﺐ ﻣﺪﻫﺶ وﻓﺘﻰ ﻃﻴﺐ،
ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻻ أﺷﻌﺮ أﻧﻨﻲ أﻓﺘﻘﺪ ﻷي ﺷﻲء ﻫﻨﺎ.
ﻫﺬه ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة وأﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪ".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﻫﻨﺄ روﻧﺎﻟﺪو ﻻﻋﺐ وﺳﻂ
رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ،اﻟﻜﺮواﺗﻲ ﻟﻮﻛﺎ ﻣﻮدرﻳﺘﺶ ﻋﻠﻰ
ﻓ ــﻮزه ﺑـﺠــﺎﺋــﺰة اﻟـﻜــﺮة اﻟــﺬﻫـﺒـﻴــﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ اﻋﺘﺒﺮ
ﻧﻔﺴﻪ اﻷﺣﻖ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻋﺎم.
وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺜﻼث ،ﻗﺎل
اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ "أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﻲ أﺳﺘﺤﻖ
ﻫ ــﺬه اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة ﻛــﻞ ﺳـﻨــﺔ وأﻋ ـﻤــﻞ داﺋ ـﻤــﺎ ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ".
)إﻓﻲ(

ﺟ ــﺪد ﻣـﻴـﻠــﻮوﻛــﻲ ﺑــﺎﻛــﺲ ﺗﻔﻮﻗﻪ
ﻋـﻠــﻰ ﺗــﻮروﻧ ـﺘــﻮ راﺑـ ـﺘ ــﻮرز ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺮ داره  ٩٩-١٠٤ﻓﻲ
ﻗﻤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،أﻣﺲ اﻷول،
ﻓ ــﻲ دوري ﻛ ــﺮة اﻟ ـﺴ ـﻠــﺔ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ
ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ.
وﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻣـﻴـﻠــﻮوﻛــﻲ ﺑــﺎﻛــﺲ ﻣﻦ
اﻟﻔﺮق اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ دوري اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ
اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮروﻧﺘﻮ راﺑﺘﻮرز
ﻣﺘﺼﺪر اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ
أﻛﺮم وﻓﺎدﺗﻪ  ١٠٩-١٢٤ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة
اﻷوﻟـ ــﻰ ﻓــﻲ  ٣٠أﻛـﺘــﻮﺑــﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ،
اﻧ ـﺘــﺰع ﻣﻨﻪ ﻓ ــﻮزا ﻏﺎﻟﻴﺎ اﻷﺣ ــﺪ ﻓﻲ
ﺗﻮروﻧﺘﻮ ،ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺗﺤﺬﻳﺮا ﺷﺪﻳﺪ
اﻟﻠﻬﺠﺔ إﻟــﻰ ﻛـﺒــﺎر اﻟ ــﺪوري ﺑﻜﻮﻧﻪ
أﺣ ــﺪ اﻟ ـﻔ ــﺮق اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ ﺑ ـﻘــﻮة ﻫــﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وﺗﺄﻟﻖ اﻟﻌﻤﻼق اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻳﺎﻧﻴﺲ
أﻧﺘﻴﺘﻮﻛﻮﻧﻤﺒﻮ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓ ــﺖ ،ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ  ١٩ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻊ ١٩
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻴﻌﺎدل رﻗﻤﻪ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ ،وأﺿــﺎف ﺑﺮوك ﻟﻮﺑﻴﺰ ١٩
ﻧﻘﻄﺔ أﻳﻀﺎ ،وﻣﺎﻟﻜﻮﻟﻢ ﺑﺮوﻏﺪون

 ١٨ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻊ ﺗﻤﺮﻳﺮﺗﻴﻦ ﺣﺎﺳﻤﺘﻴﻦ
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
وﺑ ـﻘ ــﻲ ﺗ ــﻮروﻧـ ـﺘ ــﻮ راﺑ ـ ـﺘـ ــﻮرز ﻓﻲ
ﺻ ـ ــﺪارة اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ) ٢١ﻓ ـ ــﻮزا( أﻣ ــﺎم
ﻣ ـﻴ ـﻠــﻮوﻛــﻲ ﺑ ــﺎﻛ ــﺲ ،اﻟـ ــﺬي اﺳـﺘـﻌــﺎد
ﺗــﻮازﻧــﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎرﺗﻪ اﻟﺴﺒﺖ أﻣــﺎم
ﺿﻴﻔﻪ ﻏﻮﻟﺪن ﺳﺘﺎﻳﺖ وورﻳﺮز ﺣﺎﻣﻞ
اﻟﻠﻘﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ .١٠٥-٩٥
وﻫ ـ ــﻮ اﻟـ ـﻔ ــﻮز اﻟ ـ ـ ـ ــ ١٧ﻟ ـﻤ ـﻴ ـﻠــﻮوﻛــﻲ
ﺑﺎﻛﺲ ﻓﻲ  ٢٥ﻣﺒﺎراة ،ﻓﻌﺰز ﻣﻮﻗﻌﻪ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.
وواﺻ ــﻞ ﺳ ــﺎن اﻧـﺘــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳﺒﻴﺮز
ﺻﺤﻮﺗﻪ وﺣﻘﻖ ﻓﻮزه اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻟﻴﺎ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﻳﻮﺗﺎ ﺟﺎز
.٩٧-١١٠
وﺛ ـ ـ ــﺄر ﺳـ ـ ــﺎن أﻧ ـﺘ ــﻮﻧ ـﻴ ــﻮ ﺳ ـﺒ ـﻴــﺮز
ﻟـﺨـﺴــﺎرﺗــﻪ اﻟ ـﻤــﺬﻟــﺔ أﻣ ــﺎم ﻳــﻮﺗــﺎ ﺟــﺎز
 ١٣٩-١٠٥ﻗﺒﻞ  ٥أﻳﺎم ،وﻧﺠﺢ ﻓﻲ رد
اﻻﻋـﺘـﺒــﺎر ﺑﻔﻀﻞ  ٢٦ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻨﺠﻤﻪ
دﻳـ ـﻤ ــﺎر دﻳ ـ ـ ـ ــﺮوزان ﻣ ــﻊ  ٨ﺗ ـﻤــﺮﻳــﺮات
ﺣــﺎﺳـﻤــﺔ و ٦ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺎت ،و ٢٣ﻧﻘﻄﺔ
ﻟﺮودي ﻏﺎي ﻣﻊ  ١٥ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ.
وﺣﺬا ﺗﺸﺎرﻟﻮت ﻫﻮرﻧﺘﺲ ﺣﺬو

ﺟﻴﺎﻧﻴﺲ
ﺳ ــﺎن أﻧ ـﺘــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﺒ ـﻴــﺮز ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻪ
ﻟﻠﻔﻮز اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻤﻖ
ﺟ ـ ــﺮاح ﻣـﻀـﻴـﻔــﻪ ﻧ ـﻴ ــﻮﻳ ــﻮرك ﻧﻴﻜﺲ
.١٠٧-١١٩
وﺗـ ــﺎﺑـ ــﻊ دﻳ ـ ـﺘـ ــﺮوﻳـ ــﺖ ﺑ ـﻴ ـﺴ ـﺘــﻮﻧــﺰ
ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ اﻟﻤﺨﻴﺒﺔ ﺑﺘﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺨﺴﺎرة

اﻟــﺮاﺑـﻌــﺔ ﺗــﻮاﻟـﻴــﺎ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻘﻂ أﻣــﺎم
ﺿﻴﻔﻪ ﻧﻴﻮ أورﻟﻴﺎﻧﺰ ﺑﻴﻠﻴﻜﺎﻧﺰ -١٠٨
 ١١٦ﺑﻔﻀﻞ  ٦٥ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻠﺜﻨﺎﺋﻲ ﺟﺮو
ﻫــﻮﻟ ـﻴــﺪاي ) ٣٧ﻧـﻘـﻄــﺔ( وﺟــﻮﻟـﻴــﻮس
راﻧﺪل ) ٢٨ﻧﻘﻄﺔ(.
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قـبــل أن نـتـنــاقــش ،أقـ ِـســم أن ــت بــالـلــه أن
ً
تكون منصفا ،ثم انظر بعينك المنصفة
إل ـ ــى م ــا ف ـع ـلــه ال ـف ــرن ـس ـي ــون ب ـشــوارع ـهــم
و بـسـيــارات الخلق ومحالتهم وبيوتهم
والمرافق العامة ،وقارنه بما فعلناه نحن،
أث ـن ــاء مـس ـيــرات ـنــا ،ب ـشــوارع ـنــا وس ـي ــارات
ال ـخ ـلــق ومـحــاتـهــم وب ـيــوتـهــم وال ـمــرافــق
العامة.
أنـ ــت ت ـع ـلــم أن ـن ــا ل ــم ن ـخ ــدش ح ـتــى خد
فــراشــة ،ولــم نــزعــج عـصـفــورة ،ولــم نكسر
حتى قلب نملة ،بل كانت مسيراتنا سلمية
وطنية راقية ،هدفها انتشال الكويت من
وحل الفساد وأذرع الضباع المفسدة .وكنا
نحارب النهب فكيف ننهب ،وكنا نصرخ
فــي وج ــه مــن ي ـهــدم الـبـلــد فـكـيــف نـهــدمــه،
ونـجـلــب ال ـم ــاء لـلـكــويــت فـكـيــف نـحــرقـهــا،
ونطالب بالدفاع عن المرافق العامة فكيف
نهاجمها؟
كنا نفعل ذلك ،وكانت الحكومة تستعين
علينا بكل فاسق عنيد وكــل طبال عتيد
وك ـ ــل ش ـي ـط ــان م ــري ــد .فــات ـه ـم ـت ـنــا ب ـحــرق
البلد ،وتخريبه وتدميره وبث الرعب في
ً
قـلــوب الـشـعــب .وك ــان صوتها عــالـيــا ،وال
صوت لنا .في حين أنها هي التي أفسدت
وأوغرت الصدور وبثت الفرقة بين الشعب،
وأتلفت كل ذي جمال ،ونهبت حتى قطرات
الماء في الصيف.
وفي مقابل كل ذلك ،لم تسرق الحكومة
ال ـفــرن ـس ـيــة ،ولـ ــم ت ـن ـهــب مـ ـق ــدرات فــرنـســا
وخـيــراتـهــا ،وم ــا جعلت الــواسـطــة عمود
الحياة في فرنسا ،وال استرضت الطبالين
بمزارع وجواخير وزبرجد وأرائك وقسائم،
وال ت ـص ــرف ــت ب ـخــزي ـنــة ف ــرن ـس ــا وكــأن ـهــا
"ع ـي ــادي" تملكها .ال ،لــم تـفـعــل ذل ــك .هي
قررت رفع الضريبة كرؤية اقتصادية ،ثم
تراجعت بعد أن رأت غضبة شعبها ،ولم
تقتله ولــم تسحب جنسيته ،كما يطالب
عـنـصــريــونــا ،ول ــم تخنق وســائــل اإلع ــام
المعارضة لنهجها وتوجهها.
ً
وطنية
أكثر
فبالله عليك ،أي الشعبين
ً
ً
ورقـ ـي ــا؟ وأي الـحـكــومـتـيــن أك ـث ــر وطـنـيــة
ً
ً
ورقيا؟ كن منصفا.

ً
اإلنترنت في كوريا األسرع عالميا
أظهر مسح جديد نشرت نتائجه أمس ،أن كوريا
َ
الجنوبية تـتـصــدر الـعــالــم فــي ســرعــتــي التحميل
والرفع على اإلنترنت الالسلكي.
وأفادت وكالة االنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)
بــأنــه طبقا لنتائج الـمـســح ال ــذي أجــرتــه "الــرابـطــة
الكورية لصناعة االتـصــاالت" على جــودة خدمات
االتـ ـص ــاالت الـمـتـنـقـلــة ،ف ـقــد ب ـلــغ م ـتــوســط ســرعــة
التحميل عبر شبكة اإلنترنت الالسلكي 133.43
ميغابايت في الثانية بكوريا الجنوبية.
وش ـمــل الـبـحــث ن ـيــويــورك وس ــان فرانسيسكو
ولوس أنجلس والس فيغاس بالواليات المتحدة،
وتورونتو بكندا ،وطوكيو ،وهونغ كونغ ،ولندن،
وباريس ،وفرانكفورت بألمانيا ،وكوريا الجنوبية.
وبلغ متوسط سرعة الرفع عبر شبكة االنترنت
الالسلكي فــي كــوريــا الجنوبية  34.04ميغابايت
فــي الثانية ،فــي حين ت ــراوح المتوسط فــي المدن
الــرئـيـسـيــة بــال ـخــارج بـيــن  17و 30مـيـغــابــايــت في
الثانية.
أمــا بالنسبة لتقنية ال ــواي ف ــاي ،فــإن متوسط
سرعتي التحميل والرفع بلغ  286.73ميغابايت في
الثانية و 296.86ميغابايت في الثانية على التوالي
في كوريا الجنوبية.
(د ب أ)

محام انتحل صفة وكيل نيابة
حجز ٍ

●

حسين العبدالله

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
لـ "الـجــريــدة" أن النيابة العامة
ً
ـام
أص ـ ـ ــدرت قـ ـ ـ ــرارا ب ـح ـجــز م ـح ـ ٍ
على ذمــة قضية تزوير بجواز
سفره ورخصة القيادة خاصته،
أق ـ ــامـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ضـ ـ ـ ـ ــده الـ ـمـ ـبـ ــاحـ ــث
الجنائية ،على خلفية تحريات
أكدت حمله مستندات مزورة.

وعلمت "الجريدة" أن النيابة
أمــرت بالتحقيق مع المحامي
الـ ـ ـمـ ـ ـضـ ـ ـب ـ ــوط يـ ـ ـ ـ ــوم الـ ـجـ ـمـ ـع ــة
الماضي ،بعدما تبين أنه سجل
ف ــي ج ـ ــواز س ـف ــره اإلل ـك ـتــرونــي
ال ـجــديــد ورخ ـص ــة ال ـق ـيــادة أنــه
يعمل وكـيــل نـيــابــة ،رغــم إنهاء
عمله بهذه الصفة قبل نحو 6
أعـ ــوام ،بسبب ع ــدم صالحيته
بالعمل.

بالتأكيد الكويت تنتظر من نائب رئيس الــوزراء وزيــر الدفاع الشيخ
ناصر الصباح أن يعمل مع مجلس الوزراء ومجلس األمة "لمكافحة الفساد
وتطهير اإلدارات من الخلل والتجاوزات ،"...كما جاء في افتتاحية جريدة
ال ــراي ،أمــس األول ،بعنوان "الــديــن نصيحة" ،والنصيحة التي توجهها
"الراي" للشيخ ناصر أن هناك ملفات ضخمة تشل التقدم وتدفع بالدولة
إلــى الخلف ،فما أكثر الـنــاس الــذيــن يتحسرون على تالشي حلم الدولة
بالستينيات والسبعينيات من القرن الماضي إلى بداية كابوس االنحدار
ً
فــي عقد الثمانينيات وحـتــى الـيــوم ،فــا أح ــد ،مـثــا ،يختلف على وضع
التعليم البائس بداية من مناهج تعليمية ببغاوية خــاويــة ،أكــل عليها
الدهر وشرب ،إلى مخرجات تعليم مزرية كي ننتهي بسرطان التزوير في
الشهادات العليا.
وه ـ ــل هـ ـن ــاك م ــن ي ـخ ـت ـلــف ع ـل ــى أن " ...ال ـم ـح ـســوب ـيــات وال ــوس ــاط ــات
والـبـيــروقــراطـيــة وحـشــر الموظفين بـ ــاآلالف ...فــي أمــاكــن ال تتناسب مع
مؤهالتهم "...هي كوارث إدارية نتجت عن سياسات طائشة في الماضي،
لم تحسب للقادم أي حساب .طبيعي أنه " ...ال يمكن ألسلوب العمل في
الجهاز اإلداري عندنا إال أن ينتج الفساد ،"...ولربما وصلنا إلى مرحلة
نكاد نقول فيها إن " ...الفساد من أهم مخرجات اإلدارة."...
الشروع في تلك "األولويات" وإصالح العطب مع تطوير النظام السياسي
لمزيد من الحريات والديمقراطية يجب أن يسبق أي أمر آخر ،كما يفهم من
ً
االفتتاحية ،وهذا "نظريا" مسألة ال يمكن االختالف عليها ،ولكن لنتوقف
ً
قليال هـنــا ،ونـســأل كــم مــن الــزمــن يـلــزم لنفض الــدولــة مــن غـبــار األم ــراض
السابقة؟ كم من الوقت نحتاجه لتحطيم تلك األصنام الجاثمة على صدر
الدولة ،وتخنق كل أمل وحلم لمستقبل جيل الشباب؟! وهل سيرحمنا الزمن
ً
ً
كي نوقف أي مشروع اقتصادي يكون مصدرا رديفا للدخل القومي؟! يظهر
أنه من الصعب التعذر بما سبق طرحه كي يتم "تأجيل" مثل مشروع تطوير
ً
ً
الجزر أو غيره من مشاريع يمكن أن توفر مصدرا رديفا للدخل الوطني،
وتخفف حجم القلق من القادم.
قضايا الفساد وسوء اإلدارة وكارثة التعليم وغيرها من "بالوي" كبيرة
ليست مسائل ولــدت اليوم أو البارحة ،هي مصائب تراكمت عبر عقود
من الالمباالة السياسية وغياب الرؤية الحصيفة ،ال توجد عصا سحرية
يمكن أن تزيل هذا الهم الكبير بلمسة واحدة ،لنتذكر أنه كم من مرة يأتي
ً
وزير أو قيادي يتصور أنه سيكون مصلحا إلدارته ،فينتهي األمر به إلى
ً
ً
أن "يصبح حاله من حال غيره" ،الذين سبقوه ،ويصبح ترسا عاديا في
ماكينة العجز والفساد ،هذا بافتراض إن ظل على رأس عمله.
حين نقول مثل "الـشــق عــود" يعني أن الــرتــق على الطريقة التقليدية
بتغيير ال ــوزراء أو تدويرهم كي يتجنبوا المساء لة على طريقة اإلدارة
المشيخية – وهي مساء لة سياسية ال تقدم وال تؤخر في مثل أنظمتنا
الوراثية الريعية  -هو أمر بال جدوى.
الـســوس وصــل إلــى نـخــاع الــدولــة ،وتـمــدد مــن األعـلــى لــأسـفــل ،وحتى
يكون لدينا إصالح حقيقي ،ال بد من الهدم (هدم كل القديم مهما بلغت
التضحيات) والبدء من جديد.
ً
وحتى يأتي هذا الوقت ،يمكن أن نتصور أن مشروعا مثل تطوير الجزر
أو غيره يمكن الشروع فيها طالما أن القائمين عليه تعهدوا بأال ينقلوا
أمراض هذه اإلدارة بعللها وأمراضها للجديد في مشاريعهم ...ففي النهاية،
ً
نشاهد اليوم تدهور أسعار النفط يوما بعد يوم ،ونتذكر قبل ذلك أن هناك
أكثر من  400ألف قادم لسوق العمل قبل عام  ،2035فما العمل معهم؟ وما
ً
العمل مع هذا المستقبل الذي يكاد يصبح حاضرا اآلن؟!

الصين تمنع تربية الخنازير بسبب الحمى

وقــالــت الـمـصــادر إن المتهم
ً
ً
الـ ـ ــذي ي ـع ـمــل م ـح ــام ـي ــا حــال ـيــا
أدل ـ ــى ب ـب ـيــانــات ك ــاذب ــة ل ـ ــوزارة
الــداخ ـل ـيــة عـنــد إصـ ـ ــداره ج ــواز
السفر الجديد ورخصة القيادة
الحديثة بأنه يعمل وكيل نيابة،
مستغال ُحسن نية الغير.

قالت وزارة الزراعة الصينية،
أم ـ ـ ـ ــس ،إن ـ ـهـ ــا س ـت ـح ـظ ــر ت ــرب ـي ــة
الخنازير في مناطق تعيش بها
الخنازير البرية للحيلولة دون
انتشار حمى الخنازير اإلفريقية
الشديدة العدوى.
وأعـلـنــت الـصـيــن ،أك ـبــر منتج
لـلـخـنــازيــر ف ــي ال ـعــالــم ،أك ـثــر من
 80ب ــؤرة للحمى اإلفــريـقـيــة في
مختلف أنحاء البالد منذ مطلع

أغـسـطــس ،مـمــا أس ـفــر عــن إع ــدام
مئات اآلالف من الخنازير.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـشـ ـه ــر
ال ـم ــاض ــي أن س ــال ــة ال ـف ـي ــروس
التي اكتشفتها في خنزير بري
م ـخ ـت ـل ـفــة عـ ــن تـ ـل ــك ال ـم ـن ـت ـش ــرة،
محذرة من مخاطر إصابة قطعان
الخنازير بساللة جديدة.
(رويترز)

األلعاب اإللكترونية ترقق قشرة دماغ األطفال
أظهرت نتائج أولية لدراسة واسعة
أجــرتـهــا الـمـعــاهــد الــوطـنـيــة األميركية
لـلـصـحــة وك ـش ـفــت عـنـهــا مـحـطــة "ســي
بي أس" أمــس ،أن دمــاغ األطـفــال الذين
يـمـضــون وقـتــا طــويــا أم ــام الـشــاشــات
يظهر ّ
تغيرات.
وفــي  21مــركــز أبـحــاث فــي الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة ،بـ ـ ــدأت ال ـم ـع ــاه ــد الــوط ـن ـيــة
األميركية للصحة فحص أدمغة 4500
طفل بين التاسعة والـعــاشــرة لمعرفة
إن كانت ممارسة األلعاب اإللكترونية
بشكل مكثف والــوقــت ال ــذي يمضونه
على اإلنترنت يؤثر على نموهم.
وأظ ـ ـهـ ــرت ال ـن ـت ــائ ــج األول ـ ـيـ ــة وج ــود
"مـ ـس ــارات مختلفة ف ــي دمـ ــاغ األط ـفــال
الــذيــن يمضون أكثر مــن سبع ساعات
ي ــومـ ـي ــا أمـ ـ ـ ــام ج ـ ـهـ ــاز ذكـ ـ ــي أو ألـ ـع ــاب
إلكترونية".
وت ـب ـيــن وج ـ ــود ت ــراج ــع ف ــي سـمــاكــة
قشرة الدماغ بشكل مبكر وهي القشرة
الخارجية التي تعالج بيانات الحواس
المرسلة إلى الدماغ.
وق ــال ــت غ ــاي ــا دول ـي ـنــغ الـطـبـيـبــة في
ه ــذه الـمـعــاهــد وال ـتــي تـعـمــل عـلــى هــذا
المشروع" :ال نعرف إن كان ذلك عائدا
إلــى الوقت الــذي يمضيه األطـفــال أمام
الشاشات .وال نعرف حتى اآلن إن كان
األمر سيئا".
وأضافت" :كل ما يسعنا قوله إن هذا
هو شكل دماغ األطفال الذين يمضون
وقتا طويال أمام الشاشات .وهذا ليس
نمطا واحدا فقط".
وأظهرت البيانات التي أوردتها "سي

يومية سياسية مستقلة

الثقافة هذا المساء
الفعالية:

ح ـف ــل غ ـن ــا ئ ــي ا ح ـت ـف ــاء
بالفنانة الراحلة وردة.
الوقت :الثامنة مساء.
المكان :مركز جابر األحمد الثقافي

وفيات
شيخة سعد الالفي الشمري

 75عاما ،شيعت ،الرجال :غرناطة ،ق ،1ش ،1م ،19ديوان بندر الالفي،
الـنـســاء :األن ــدل ــس ،ق ،11ش ،6م ،179ت،99081161 ،99162616 :
60377789

يوسف سليمان عمر محمد

 36عاما ،شيع ،شرق األحمدي ،ق ،2ش ،3م ،572ت65577512 :

فهد عبدالرحمن محمد أبوربيع

 81عاما ،شيع ،الرجال :الشهداء ،ق ،4ش ،417م ،7النساء :حطين ،ق،1
ش ،113م ،20ت99225533 :

عبدالرضا أحمد قنبر منصور

 57عاما ،شيع ،الرجال :بنيد القار ،حسينية سعد علي الموسوي،
الـنـســاء :حسينية أم البنين األرب ـعــة ،الرميثية ،ق ،9ش ــارع أسامة
ً
بن زيد ،ج ،93م ،38مقابل الدائري الخامس ،العزاء عصرا فقط ،ت:
96978778 ،97787710 ،97686555
صفية عبدالحميد أرملة علي سالم العميري
 82عــامــا ،تشيع الـيــوم بعد صــاة العصر ،الــرجــال :الـقـيــروان ،ق،1
ش ،116م ،5النساء :القرين ،ق ،1ش ،13م ،23ت98007112 ،60622220 :

براجه عوض سليمان الشبلي

 92عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الـجـهــراء ،العيون ،ق ،1ش ،2ج ،3م،161
النساء :الجهراء ،العيون ،ق ،1ش ،2ج ،4م ،162ت96663984 :

علي محمد حسن محمد علي

 69عاما ،يشيع التاسعة والنصف من صباح اليوم ،الرجال :حسينية
عقيلة الطالبين ،الرميثية ،شارع المسجد األقصى ،النساء :حسينية
عقيلة الطالبين ،الرميثية ،شارع المسجد األقصى ،ت،55583313 :
99502759 ،65925225

مواعيد الصالة

بي أس" أن األطفال الذين يمضون أكثر
من ساعتين في اليوم أمــام الشاشات
يـحـقـقــون نـتــائــج أس ــوأ فــي امـتـحــانــات
اللغات والتحليل المنطقي.
وقـ ــالـ ــت ال ـب ــاح ـث ــة ك ـ ـ ــارا بـ ــاغـ ــوت إن
الهاتف الذكي قد يدفع إلى اإلدمان ،ألن

الوقت الذي يمضيه الطفل أمام الشاشة
يـحـفــز ال ــدوب ــام ـي ــن (ه ــرم ــون ال ــرغ ـب ــة).
وخ ـ ــال ال ـب ـحــث م ـســح فــري ـق ـهــا أدم ـغــة
مراهقين وهــم ينظرون إلــى حسابهم
على "إنستغرام".
وف ــي إط ــار ه ــذه ال ــدراس ــة استعانت

المعاهد الوطنية األميركية ب ــ 11ألف
ط ـفــل س ـي ـتـ َ
ـاب ـعــون ع ـلــى م ــدى س ـنــوات
لـ ــدرس تــأثـيــر ال ـشــاشــات عـلــى نموهم
الذهني واالجتماعي وعلى صحتهم.
وسيبدأ نشر النتائج مطلع عام .2019
(أ ف ب)

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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