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إسقاط عضوية الطبطبائي
والحربش حتى إشعار آخر

اقتصاد

١٣

الغانم :المجلس سينتظر رد «الدستورية» ليتخذ إجراءاته بشأن مقعدي النائبين
مكتب المجلس ناقش اإلجراءات
المطلوبة ّ
وصوت عليها بأغلبية ساحقة
فهد التركي ومحيي عامر
وعلي الصنيدح

الخالد :القول بأن الحكومة ترعى حسابات
ً
تضرب دوال شقيقة ...مرفوض

ً
انتظارا لــرد المحكمة الدستورية على االستشكال المقدم إليها بشأن
حكمها المتعلق بالمادة  16من الالئحة الداخلية لمجلس األمة ،لم يحسم
الـمـجـلــس فــي جلسته أم ــس عـضــويــة الـنــائـبـيــن جـمـعــان ال ـحــربــش وولـيــد
الطبطبائي ،بعدما تجاوز نظر هذا الموضوع ،مما يشير إلى أن عضويتيهما
باقية حتى إشعار آخر.
وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم ،في تصريح عقب الجلسة أمس ،إن
المجلس سينتظر رد «الدستورية» على هذا االستشكال ،ليتخذ كل إجراءاته
الدستورية المتعلقة بهذا الشأن ،والتي نوقشت في اجتماع مكتب المجلس،
َّ
وصوت عليها بأغلبية ساحقة ،باستثناء تحفظ أحد أعضائه.
وأكد الغانم أن «كل هذه األمــور ستطبق ،ولكن بداية أود أن أستمع إلى
ً
رد المحكمة على هذا االستشكال» ،الفتا إلى أن «تقديم االستشكال ال يوقف
أثر تنفيذ الحكم».
من جهته ،اعتبر النائب أحمد الفضل أن «عدم إعالن خلو مقعدي النائبين
ً
الحربش والطبطبائي أمر مؤسف ،وتعطيل للدستور» ،مؤكدا أنه «ال حكم
أكبر من الذي صدر عن المحكمة الدستورية».
02

إقرار «المعلومات االئتمانية» بالمداولة
الثانية و«الصحة النفسية» في األولى

أمير اإلنسانية يحقق أمنية طفل عائد
من العالج باستقباله وأسرته

أكاديميا
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02

المعرض األكاديمي
بـ « ...»AUMأجواء
عكست اإلبداع لدى الطلبة

ً
هل عذر النائبين لم يعد مقبوال؟
رغـ ــم عـ ــدم إع ـ ــان رئ ـي ــس م ـج ـلــس األم ـ ــة مـ ــرزوق
الغانم في جلسة أمس خلو مقعدي النائبين وليد
الطبطبائي وجـمـعــان الـحــربــش ،ف ــإن اسميهما لم
يـتـلـيــا كـمـعـتـ َ
ـذريــن ع ــن ع ــدم ح ـضــور الـجـلـســة ،كما
جرت العادة منذ صدور الحكم بإدانتهما في قضية
دخول المجلس.
َ
وتعد جلسة أمس هي األولــى التي لم ُيتل اسما
الطبطبائي والحربش في بدايتها ،وهي التي لم يكن
ً
فيها معتذرون أســاســا ،في وقــت تساء لت مصادر

●

ناصر الخمري

كـشــف مـصــدر دبـلــومــاســي أن
األم ـيــن ال ـعــام لمجلس الـتـعــاون
الخليجي عبداللطيف الزياني
ووزير الخارجية العماني يوسف
بن علوي سيصالن إلى الكويت
اليوم في زيــارة سريعة يجريان
خ ــالـ ـه ــا ل ـ ـ ـقـ ـ ــاءات م ـ ــع الـ ـقـ ـي ــادة
السياسية.
وق ــال الـمـصــدر ،ل ـ «الـجــريــدة»،
إن تـ ــزامـ ــن الـ ـ ــزيـ ـ ــارة مـ ــع ب ــداي ــة
جولة وزير الخارجية األميركي

اقتصاد

14

ً
ما إذا كان ذلك مؤشرا إلى عدم اعتبارهما عضوين
بالمجلس ،بعد صــدور حكم المحكمة الدستورية
بعدم دستورية المادة  16وإلغاء ما ترتب عليها من
ً
آثار ،أم أن َ
طلبي اعتذارهما رسميا عن عدم حضور
ً
الجلسة سقط سهوا من األمانة العامة.
وذكرت المصادر أن األرجح هو اعتبار الطبطبائي
وال ـح ــرب ــش ع ـضــويــن بــالـمـجـلــس ،وأن إعـ ــان خلو
مـقـعــديـهـمــا م ـســألــة وقـ ــت ،وم ــرت ـبــط ب ـص ــدور ق ــرار
المحكمة الدستورية في االستشكال المقدم.

الزياني ووزير الخارجية
العماني في الكويت اليوم
مــايــك بــومـبـيــو للمنطقة يــؤشــر
إل ـ ــى م ـح ــاول ــة رأب الـ ـص ــدع فــي
األزمــة بين األشـقــاء الخليجيين
بمواجهة التحديات المشتركة.
وفـ ـ ـ ــي رده ع ـ ـلـ ــى سـ ـ ـ ـ ــؤال عــن
التوقيت المتوقع لعودة سورية
إل ــى مـقـعــدهــا فــي جــامـعــة ال ــدول
العربية ،أشار المصدر إلى أن تلك
«العودة مرهونة بقرار الجامعة»،
ً
مبينا أن الكويت ،في الوقت ذاته،
ملتزمة ب ـقــرارات الجامعة فيما
يتعلق بإعادة فتح سفارتها في
دمشق.

محكمة الوزراء تحيل من قانونها
مادتين إلى «الدستورية»

ً
رأت تضمنهما إخالال بحق المتهمين في المساواة
●

حسين العبدالله

قررت محكمة الوزراء وقف محاكمة وزير الصحة
السابق د .علي العبيدي والوكيلين السابقين خالد
السهالوي ومحمود عبدالهادي ومسؤول بإحدى
الشركات في قضية اإلضرار بأموال المكتب الصحي
في واشنطن لمصلحة شركة أميركية ،كما قضت
بإحالة مادتين مــن قــانــون إنشائها إلــى المحكمة
الدستورية.

 135ألف مواطن لم يستخرجوا
جواز السفر اإللكتروني
«المرور» 18 :مركبة متنقلة لرصد المخالفات
●

وأكدت محكمة الوزراء ،في حيثيات حكمها أمس،
أن «الفقرة الثانية من المادة  ،8والمادة  11من قانون
إنشائها تتضمنان شبهة مخالفة أ حـكــام ا لـمــواد
 7و 29و 34مــن الــدس ـتــور ،مــوضـحــة أن الـمــادتـيــن
ً
تتضمنان إخــاال بحق المساواة لباقي المتهمين
تقاض في الجرائم التي
في أن يحاكموا أمام درجتي
ٍ
يرتكبها الوزراء ،وأمام محكمة الوزراء ،وأن تحقق
معهم لجنة تحقيق تلك المحكمة ال النيابة العامة.
وبـ ـيـ ـن ــت أن الـ ــدفـ ــع الـ ـمـ ـث ــار مـ ــن دفـ ــاع 02

محمد الشرهان

علمت «ال ـجــريــدة» مــن مصدر
أمني ،في اإلدارة العامة للجنسية
ووثـ ــائـ ــق الـ ـسـ ـف ــر ،أن  135أل ــف
مـ ــواطـ ــن لـ ــم ي ـت ـق ــدم ــوا إل ـ ــى اآلن
بـطـلـبــات لـلـحـصــول ع ـلــى ج ــواز
سفر إلكتروني.
وأضاف المصدر أن «الجنسية»
خاطبت اإلدارة العامة للمؤسسات
اإلصـ ــاح ـ ـيـ ــة ،و«ت ـن ـف ـيــذ 02

إردوغان يريد القواعد األميركية في سورية أوروبا تعاقب إيران على «تصفية معارضين»
بومبيو :انسحابنا لن يؤثر على مواجهة «داعش» وإيران

ً ً
ً
طهران تحتجز جنديا أميركيا سابقا منذ يوليو
ُمنيت العالقات اإليرانية ـ ـ األوروبـيــة بانتكاسة
بعدما أدرج االتحاد األوروب ــي ،أمــس ،المدير العام
لجهاز المخابرات اإليــرانـيــة سعيد هاشمي مقدم،
ً
ودبلوماسيا يقيم في فيينا ُيدعى أسدالله أسدي
على قائمة اإلره ــاب ،مع تجميد أرصدتهما بسبب
مشاركتهما فــي مخطط لتنفيذ عمليات اغتياالت
سياسية ضد معارضين في أوروبا.
وأفادت وزارة الخارجية الدنماركية ودبلوماسيون
بأن االتحاد وافق على إدراج الجهاز التابع لوزارة
المخابرات واثنين من موظفيه على قائمة اإلرهاب،
وتجميد األصول المالية لهم في دوله.

وكـ ـت ــب وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــدنـ ـم ــارك ــي أن ــدرس ــن
سامويلسن في «تويتر» أن «العقوبات إشــارة قوية
م ــن االتـ ـح ــاد إلـ ــى أن ـن ــا ل ــن ن ـق ـبــل هـ ــذا ال ـس ـل ــوك في
أوروبا» ،لكنه أضاف أنها لن تؤثر على تمسك أوروبا
بـ «االتفاق النووي».
ُّ
وذكــر مسؤولون في االتـحــاد أن الـقــرار اتخذ بال
مناقشة خالل اجتماع لوزراء أوروبيين في بروكسل،
ً
ك ــان مـخـصـصــا ل ـغــرض آخ ــر ،مضيفين أن تجميد
ً
األصــول المالية سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من
اليوم األربعاء.
انعدام
ـوة
ـ
ه
الجديدة
العقوبات
وتــوســع
02

قتلى وموقوفون بعملية أمنية في القطيف
بولتون وكالين في القصر الرئاسي بأنقرة أمس (رويترز)
ً
ارتفع التوتر مجددا على خط العالقة بين واشنطن
وتــركـيــا ،بعدما افـتــرقــت األولــويــات حــول كيفية ملء
الفراغ الذي ستتركه القوات األميركية ،التي ستنسحب
ً
تماما من سورية.
وانـفـجــرت الـخــافــات ،أمــس ،خــال زي ــارة مستشار
األمن القومي األميركي جون بولتون ،الذي وصل إلى
ً
ً
تركيا قــادمــا مــن إســرائـيــل ،حيث واج ــه كــذلــك موقفا
ً
ً
إسرائيليا مرتابا من تداعيات قــرار الرئيس دونالد
ترامب.

د .عباس المجرن:
التقاعد المبكر...
تعثر أكتواري

ورفـ ـ ــض ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي رجـ ــب ط ـي ــب إردوغ ـ ـ ــان
ت ـصــري ـحــات ب ــول ـت ــون ،ال ـت ــي رهـ ــن ف ـي ـهــا االن ـس ـحــاب
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي م ـ ــن س ـ ــوري ـ ــة ب ـت ـع ـه ــد ت ــركـ ـي ــا ب ـح ـم ــاي ــة
األكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ،وضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـن ـس ـي ــق مـ ـسـ ـب ــق ألي ع ـم ـل ـيــة
ع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة لـ ـ ـه ـ ــا داخـ ـ ـ ـ ـ ــل سـ ـ ــوريـ ـ ــة مـ ـ ــع واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن.
ووصف إردوغان التصريحات بأنها "غير مقبولة،
ً
وال يمكن التساهل معها" ،مؤكدا أن بولتون ،وهو أحد
ً
أقوى صقور إدارة ترامب" ،ارتكب خطأ فادحا".
ورفض الرئيس التركي استقبال بولتون 02

أسـ ـف ــرت ع ـم ـل ـيــة اس ـت ـبــاق ـيــة
ن ـ ـفـ ــذت ـ ـهـ ــا الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات األمـ ـنـ ـي ــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،أم ـ ــس األول ،فــي
منطقة الجش التابعة لمحافظة
القطيف شرق المملكة ،عن مقتل
عــدد مــن المطلوبين ،والقبض
على آخرين ،بعد تبادل إطالق
النار.
ون ـقــل مــوق ــع «ال ـعــرب ـيــة» عن
م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـع ــة ،أنـ ـ ــه «خـ ــال
العملية ،طالبت القوة المداهمة
المطلوبين بتسليم أنفسهم،
وهــو مــا قــوبــل بــالــرفــض وفتح

النيران تجاه العناصر األمنية،
ال ـتــي ّ
ردت عـلــى م ـصــدر ال ـنــار،
م ـمــا ّأدى إلـ ــى م ـق ـتــل عـ ــدد من
ّ
المسلحين المطلوبين وتوقيف
اثنين آخرين».
وأش ـ ـ ــارت ال ـم ـص ــادر إل ــى أن
المذكورين «جميعهم من خارج
ال ـقــوائــم الـمـعـلـنــة ،إال أن ــه ثبت
تورطهم في قضايا تمس أمن
الــدولــة ،ومــن أبرزها استهداف
ال ـع ـن ــاص ــر والـ ـمـ ـق ــرات األم ـن ـيــة
وتعطيل مشاريع التنمية في
القطيف».

مــن ناحيتها ،أعلنت وكالة
األنـبــاء األلمانية مقتل خمسة
مطلوبين وتــوقـيــف اثـنـيــن في
مداهمات بمنطقتي أم الحمام
والجش.
ونقلت الوكالة عن مراقبين
ً
أن طبيعة البلدتين تشكل «مالذا
للمطلوبين لتنفيذ تحركاتهم
وســط المناطق الــزراعـيــة التي
ي ـص ـع ــب رص ـ ــده ـ ــا م ـ ــن ج ــان ــب
السلطات األمنية».
(الرياض ـ رويترز ،د ب أ،
العربية)
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األمير يحقق أمنية طفل عائد من العالج باستقباله وأسرته
سموه يتسلم رسالتين من كرواتيا وغينيا ويهنئ خليفة بالشفاء
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ،بقصر بيان ،صباح أمس ،سمو
الشيخ ناصر المحمد.
ً
واستقبل سمو األمير أيضا أبناء ه حصة
محمد أحمد عبدالله ومحمد وعلي إبراهيم
المال.
وقال الطفل علي ،عقب لقائه سمو األمير،
"إنـنــي الـحـمــد لـلــه كــان ل ـ ّ
ـدي أمـنـيــة بــأن أقــابــل
" بــا بــا صـبــاح" ،وا لـحـمــد لله تحققت ،وقابلت
س ـمــوه ،وال ـلــه ي ـطــول بـعـمــر س ـمــوه ،ويعطيه
الصحة والعافية".
وأضـ ـ ــاف ع ـل ــي ،ال ـ ــذي أرس ـ ــل إلـ ــى ال ـخ ــارج
للعالج من مرض اللوكيميا" ،أشكر بابا صباح
فــأنــا ســافــرت إلــى ال ـخــارج وتماثلت للشفاء،
ً
وعالجي كان في لندن" ،مستطردا "كما أوجه

الشكر إلى المكتب الصحي الكويتي هناك".
كما بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب
الـسـمــو الـمـلـكــي األم ـيــر خليفة بــن سـلـمــان آل
خليفة ،رئيس وزراء مملكة البحرين ،أ عــرب
فـيـهــا س ـم ــوه ع ــن خ ــال ــص ت ـهــان ـيــه بـمـنــاسـبــة
مغادرة سموه المستشفى بعد تماثله للشفاء،
سائال المولى جل وعال أن يديم على سموه
موفور الصحة والعافية.
وبـ ـع ــث س ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ نـ ــواف
األحمد ،ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.
من جهة أخرى ،تلقى سموه ،رسالة خطية
مـ ــن رئ ـي ـس ــة ج ـم ـه ــوري ــة ك ــرواتـ ـي ــا جــول ـي ـنــدا
كيتاروفيتش ،تتعلق بالعالقات الثنائية التي

تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل
تنميتها في المجاالت كافة.
وقام بتسليم الرسالة لوزير شؤون الديوان
األميري الشيخ علي الجراح ،سفير جمهورية
كرواتيا لدى الكويت امير موهاريمي.
كما تلقى سموه ،رسالة خطية من رئيس
جمهورية غينيا بيساو خوسيه فاز ،تضمنت
الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـج ـم ــع ال ـب ـلــديــن
والشعبين الصديقين و سـبــل تـطــو يــر هــا في
مختلف المجاالت.
وقام بتسليم الرسالة لوزير شؤون الديوان
األميري ،سفير جمهورية غينيا بيساو لدى
المملكة العربية السعودية والمحال للكويت
ممادو سانو.

ً
صاحب السمو مستقبال حصة عبدالله ومحمد وعلي إبراهيم المال أمس

ً
اتصاال مع نظيره الصرعاوي بحث مع نظيره التونسي
المبارك يجري
البحريني لالطمئنان على صحته تعزيز التعاون الرقابي

ولي العهد يستقبل المحمد

أجرى رئيس مجلس الوزراء
س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر ال ـم ـب ــارك
ً
ً
اتصاال هاتفيا مع أخيه رئيس
وزراء مملكة البحرين صاحب
الـسـمــو الـمـلـكــي األم ـي ــر خليفة
بــن سلمان ،اطـمــأن خالله على
صحة سموه ،سائال المولى عز
وجل أن يديم عليه وافر الصحة،
ويمن عليه بتمام العافية.
وأكـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـب ـ ــارك الـ ـمـ ـك ــان ــة
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ل ــأمـ ـي ــر خ ـل ـي ـف ــة فــي
قلوب أبناء الكويت ،معبرا عن
ص ــدق الـمـشــاعــر األخ ــوي ــة بين
البلدين والشعبين الشقيقين،
وعن تمنياته لمملكة البحرين
بدوام التقدم واالزدهار في ظل
قيادتها الحكيمة.

ً
ولي العهد مستقبال ناصر المحمد
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،بقصر بيان ،صباح
أمس ،سمو الشيخ ناصر المحمد.

القطاري ّثمن اهتمام السلطتين بالحفاظ على المال العام

جابر المبارك

الصرعاوي خالل المباحثات

البحرين :حرص مشترك مع الكويت على تحقيق اإلنجازات
أك ــد رئ ـيــس مـجـلــس ال ـش ــورى البحريني
علي الصالح ،أمــس ،أن العالقات "األخــويــة
الـمـتـيـنــة" ،ال ـتــي تــربــط الـبـحــريــن بــالـكــويــت
امـ ـت ــازت ب ـح ــرص ال ـق ـيــادت ـيــن الـحـكـيـمـتـيــن
للبلدين على تحقيق اإلنـجــازات المشتركة
فــي شتى الـمـجــاالت والـقـطــاعــات ،وتسجيل
الـنـجــاحــات الـمـتــواصـلــة والـمـسـتـمــرة ،التي
تعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.
ونـقـلــت وكــالــة أن ـبــاء الـبـحــريــن (ب ـنــا) عن
ال ـصــالــح إع ــراب ــه ل ــدى اج ـت ـمــاعــه م ــع عميد
ال ـس ـلــك الــدب ـلــومــاســي سـفـيــر ال ـكــويــت لــدى

الـبـحــريــن الـشـيــخ ع ــزام الـصـبــاح عــن عظيم
الفخر واالعتزاز ،بما وصلت إليه العالقات
البحرينية -الكويتية من تقدم وتطور على
مدى العقود الماضية.
وأش ــار الصالح إلــى أن مجلس الـشــورى
البحريني سيواصل تعزيز عالقاته الوطيدة
م ــع مـجـلــس األمـ ــة ال ـكــوي ـتــي ،وال ـع ـمــل على
التنسيق والتعاون ،لتوحيد الرؤى والمواقف
الخليجية تجاه القضايا المشتركة ،وإبراز
هذه المواقف في المحافل الدولية.
وأضــاف أن الكويت تمتلك سجال حافال

من اإلسهامات الكبيرة في تحقيق التنمية
ال ـش ــام ـل ــة ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـ ـ ــدول ،وتـبـنــي
المبادرات اإلنسانية ،وبما يعكس الدور الذي
تضطلع به في تحقيق السالم واالستقرار في
مختلف الدول.
مــن جــانـبـهــا ،نقلت س ـفــارة الـكــويــت لــدى
البحرين فــي بـيــان عــن الـصــالــح قــولــه خالل
االجتماع ،إن "المواقف المشرفة والمعهودة
للكويت تجاه البحرين تعكس عمق العالقات
األخ ــوي ــة وال ــرواب ــط الـمـشـتــركــة ال ـتــي تربط
البلدين".

وأض ــاف الـبـيــان أن الـصــالــح أش ــار إلــى
مساهمة الكويت ودعمها برنامج التوازن
ال ـم ــال ــي ،الـ ــذي أعـلـنـتــه الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة
للشؤون المالية وضبط اإلنفاق في نوفمبر
ال ـمــاضــي ،مــؤكــدا أن ــه "يـجـســد ص ــورة من
ص ــور الـتـكــامــل والـتـعــاضــد بـيــن البلدين
والشعبين".
ب ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ــد ال ـس ـف ـي ــر الـ ـصـ ـب ــاح عـمــق
العالقات التاريخية واألخوية بين الكويت
والبحرين ،وحرص الطرفين على تعزيزها
وتطويرها.

ب ـح ــث رئـ ـي ــس ديـ ـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة ب ــاإلن ــاب ــة ع ــادل
الصرعاوي ،أمس ،مع الرئيس األول لدائرة المحاسبات
بتونس نجيب القطاري تعزيز التعاون الرقابي بين
الجهازين.
وقــال "المحاسبة" ،في بيان تلقته "كونا" ،إن جلسة
المباحثات شهدت تأكيد أهمية التعاون الثنائي بين
الجهازين عبر اعتماد برنامج عمل تدريبي ذي نقلة
نوعية للعمل الرقابي ،إضافة إلى التعاون في مجال إعداد
األدلة والمعايير االرشادية الرقابية بهدف تبادل المعرفة
والخبرات بين الجهازين.
ونقل البيان عن القطاري ،الذي يشغل أيضا منصب
األمين العام للمنظمة العربية (األراب ــوس ــاي) ،إشادته
بلقائه سمو أمـيــر الـبــاد الشيخ صـبــاح األحـمــد الــذي
أكــد العالقة التاريخية العريقة بين الكويت وتونس،
وتعزيز العالقات الثنائية بين البلدين .وأثنى القطاري
على لقائه برئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ورئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ،مثمنا اهتمام
السلطتين التشريعية والتنفيذية بالمخرجات الرقابية
لديوان المحاسبة وجهوده في الحفاظ على المال العام.

ب ــدوره ،قــال مدير إدارة التدريب والعالقات الدولية
بالديوان د .سعود الزمانان إن جلسة المباحثات تضمنت
تقديم عرضين مرئيين ،األول حول مشروع الموسوعة
الرقابية الخاصة بديوان المحاسبة قدمه كل من محلل
مبرمج رئيسي كوثر المطوري ومحلل مبرمج أول طالل
المطيري من إدارة تقنية المعلومات.
وأوضح الزمانان أن العرض تناول أهداف المشروع
المتضمنة إنـشــاء قــاعــدة بيانات شاملة تتيح البحث
عن جميع المستندات والوثائق الداعمة للعمل الرقابي
لجميع المعنيين بمخرجات العملية الرقابية من مدققين
وإشرافيين ومكاتب فنية وإدارة عليا.
وأشار إلى توفير المشروع إمكانية البحث واستعراض
البيانات المطلوبة والتي تم تسجيلها من خالل وظائف
نظام إدارة العمليات الرقابية.
وحول العرض المرئي الثاني ،قال الزمانان إنه تناول
أه ــداف التنمية المستدامة وقــدمــه كبير مدققي إدارة
الــرقــابــة على الــدفــاع واألم ــن وال ـشــؤون العامة عبدالله
الشيتان وكبير مدققي إدارة الرقابة على الجهات الملحقة
للشؤون االجتماعية والعامة محمد الغنام.

البلدية :ال استثناءات في تسليم الجثامين

«السكنية» :توزيع  9697وحدة في 2018

تحرير  3مخالفات لشركات استغلت أراضي أمالك الدولة

الناشي :ارتفاع التخصيص على «جنوب صباح األحمد» إلى  10آالف

●

علي حسن

نـفــت بـلــديــة الـكــويــت ممثلة
ب ــإدارة شــؤون الجنائز ،مــا تم
ت ــداول ــه ف ــي م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي ،وإحــدى الصحف
تحت عـنــوان "الـبـلــديــة ترفض
تسليم الجثامين إال باستثناء".
وأك ـ ــد م ــدي ــر إدارة ش ــؤون
الجنائز د .فيصل العوضي،
في تصريح صحافي ،أمس،
أن إجــراء ات تسلم الجثامين
مــن جميع الـمــراكــز الصحية
وإجراءات الدفن تسير بشكل
ط ـب ـي ـع ــي ل ـج ـم ـي ــع ال ـ ـف ـ ـئـ ــات،
دون اس ـت ـث ـن ــاء ،م ـش ـيــرا إلــى
أهمية وجــود تصريح الدفن
مستوفيا جميع األختام من
وزارة الصحة ،دون أي شرط

النتهاء البطاقة أو اإلقامة.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ك ـش ـفــت
إدارة العالقات العامة ببلدية
الكويت أن إدارة السالمة بفرع
بلدية محافظة مـبــارك الكبير
ش ـن ــت ع ـ ــدة ج ـ ــوالت م ـيــدان ـيــة
ع ـل ــى ع ـ ــدد مـ ــن الـ ـش ــرك ــات فــي
عموم المحافظة ،بهدف التأكد
من سريان ترخيص التشوين
للشركات والحد من استغالل
أمالك الدولة.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت م ـ ــدي ـ ــرة إدارة
السالمة بـفــرع بلدية محافظة
مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارك ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر م .مـ ـيـ ـس ــاء
بوشهري ،في تصريح صحافي،
أن الجولة أسفرت عن تحرير 3
مخالفات لثالث شركات قاموا
باستغالل أراضي تابعة ألمالك
الدولة بمساحة 18475م 2يتم

إسقاط عضوية الطبطبائي والحربش...
إلى ذلك ،أمضى المجلس نحو  3ساعات من بداية الجلسة في مناقشة
بند الرسائل الواردة ،قبل أن تدور عجلة التشريع في نهايتها ،ليقر قانون
تنظيم تبادل المعلومات االئتمانية بالمداولة الثانية وأحاله إلى الحكومة،
في حين اكتفى بإقرار قانون الصحة النفسية ورعاية المريض بالمداولة
َ
األولى ،وكلف اللجنة الصحية بحث التعديالت المقدمة عليه.
وكلف المجلس الحكومة تقديم بيان إليه ،خالل شهر ،باإلجراءات التي
اتخذتها تجاه ظاهرة الحسابات الوهمية واإلخبارية في شبكات التواصل
االجتماعي المسيئة ألمن البالد.
ً
وردا على ما أثاره النائب الحميدي السبيعي بأن الحكومة ترعى الفتنة
بين دول الخليج ،قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ
صباح الخالد« :نقدر حرية النائب في التعبير عن آرائــه ،لكن أن يقال إن
ضرب الدول الشقيقة يتم برعاية حكومية فهذا غير مقبول ومرفوض».
وفي حين وافق المجلس على رسالة رئيس لجنة التحقيق حول حادثة
األمطار بطلب تمديد فترة عمل اللجنة إلى حين انتهاء ديوان المحاسبة
من إعداد تقريره الالزم لمتطلبات التحقيق حتى  30مارس ،قرر ترحيل
جلستي  22و 23يناير الجاري إلى  29و 30من الشهر نفسه ،كما وافق على
توزيع جلستي  19و 20فبراير على يومي الخميس  7و 21مارس المقبل.
ومن المقرر أن يناقش المجلس في جلسة اليوم بند األسئلة في بدايتها،
ثــم يستكمل مناقشة الـخـطــاب األم ـيــري ل ــدور االنـعـقــاد الـحــالــي للفصل
التشريعي الخامس عشر.
٠٧-٠٤

محكمة الوزراء تحيل من قانونها...
المتهمين يتضمن الجدية بعدم دستورية المادتين ،مما يتعين معه
وقف المحاكمة ،وإحالة ذلك الدفع إلى المحكمة الدستورية.

اسـ ـتـ ـغ ــالـ ـه ــا بـ ــوضـ ــع م ـك ــات ــب
وم ـ ـ ـخـ ـ ــزن ،فـ ـض ــا ع ـ ــن ان ـت ـه ــاء
ت ــرخـ ـي ــص الـ ـتـ ـش ــوي ــن م ـب ـي ـنــة
أن ال ـم ـخــال ـفــة جـ ــاء ت بـمــوجــب
ق ـ ــرار ال ـم ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي رقـ ــم م
ب ،84/11/148/وقد بلغت قيمة
المخالفة  74305دنانير.
وأكــدت بوشهري أن اإلدارة
تقوم بتوجيه إنذارات للشركات
ال ـم ـخــال ـفــة إلزالـ ـ ــة الـمـخــالـفــات
تـ ـجـ ـنـ ـب ــا ل ـ ـل ـ ـغـ ــرامـ ــة وتـ ـح ــري ــر
المخالفة ،وعند انتهاء الفترة
ال ـم ـحــددة ل ــإن ــذار يـتــم تحرير
المخالفة.

●

يوسف العبدالله

ك ـ ـشـ ــف ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ال ــرسـ ـم ــي
للمؤسسة العامة للرعاية السكنية
م .إب ــراه ـي ــم ال ـن ــاش ــي ع ــن ارت ـف ــاع
أع ـ ــداد ال ـم ـت ـقــدم ـيــن لـلـتـخـصـيــص
على مشروع جنوب مدينة صباح
ً
ً
األحمد إلى  10070مواطنا ،مشيرا
إلـ ــى اس ـت ـك ـمــال ت ــوزي ـع ــات الـسـنــة
ال ـم ــال ـي ــة الـ ـج ــاري ــة ف ــي ال ـم ـش ــروع
لتحقيق  12ألف قسيمة.
واستعرض الناشي ،في مؤتمر
صحافي عقدته المؤسسة صباح
أمـ ــس ،أبـ ــرز إنـ ـج ــازات "الـسـكـنـيــة"
خـ ــال عـ ــام  2018ب ـت ــوزي ــع 3177
قسيمة في مشروع جنوب مدينة
صباح األحمد السكنية حتى اآلن،
من خالل  11قرعة ،وبإجمالي 6437
قسيمة من خالل  22قرعة ليصبح

وبـعــد ص ــدور الحكم ،أش ــاد المحاميان ع ــادل عـبــدالـهــادي وأحمد
العياشي بقبول المحكمة الدفوع المثارة ألنها تمثل ضمانات لحقوق
موكليهم ،ألنهم غير وزراء ومــن ثم يجب أال يحاكموا بــذات المركز
القانوني الذي يحاكم به الوزراء ،بما يخل بضمانات الدفاع عن غيرهم
تقاض.
من المتهمين في قضايا أخرى ممن يحاكمون بثالث درجات
ٍ

 135ألف مواطن لم يستخرجوا...
األحـ ـك ــام» ،لــاسـتـعــام عــن أس ـمــاء الـمــواطـنـيــن الـسـجـنــاء ،وكــذلــك أسـمــاء
ً
ً
المطلوبين ماديا وجنائيا ومسجل بحقهم أوامر منع بجهاز الحاسب اآللي.
ً
وفي السياق ،قال إن «الجنسية» أصدرت قرارا يقضي بوقف إصدار
جوازات مادة  17لحملة إحصاء  ،65مدة أسبوعين ،بهدف التخفيف
ً
من تكدس الطلبات المتراكمة لهذه الفئة ،مشيرا إلى أن اإلدارة تصدر
ً
ً
ما يقارب  300جواز سفر ،وفقا للمادة  ،17أسبوعيا.
م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،دش ــن وك ـيــل الـ ـ ــوزارة الـم ـســاعــد ل ـش ــؤون ال ـمــرور
والعمليات بــوزارة الداخلية اللواء جمال الصايغ ،تشغيل  18مركبة
متنقلة وم ــزودة بكاميرات رصــد مخالفات تجاوز السرعة ،للضبط
المروري على الطرق الرئيسية والفرعية ،كما دشن نظام «point to
 »pointأو « »p2pعلى امتداد طريق العبدلي ،لرصد تجاوزات السرعة،
ً
ويبدأ العمل به ميدانيا ،األحد المقبل.
٠٩

أوروبا تعاقب إيران على «تصفية...
الثقة بين بروكسل وطهران التي أكدت أمس ،على لسان وزير خارجيتها
محمد جواد ظريف ،أنها لن تنتظر «آلية تعامل مالي» وعدت بها الدول
األوروب ـيــة طـهــران لحثها على مــواصـلــة االل ـتــزام بــاالتـفــاق ال ـنــووي رغم
انسحاب واشنطن منه ،وإعادتها فرض عقوبات اقتصادية خانقة عليها.

بــذلــك اإلج ـمــالــي  9697وح ــدة في
ً
 ،2018مضيفا أن المؤسسة وزعت
كذلك في العام ذاتــه  3260قسيمة
ف ــي ج ـنــوب ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـب ــارك في
ً
 11قــرعــة ،الفـتــا إلــى أن المؤسسة
أ نـ ـج ــزت  264432م ـعــام ـلــة ،منها
 7041فـ ـت ــح طـ ـل ــب إس ـ ـكـ ــانـ ــي ،أي
بـمـتــوســط ش ـهــري مــا بـيــن  650و
ً
 700متقدم شهريا.
وتـ ـ ـن ـ ــاول الـ ـمـ ـش ــاري ــع الـ ـت ــي تــم
ً
تـخـطـيـطـهــا ال ـع ــام ال ـمــاضــي ب ــدءا
ب ـ ـم ـ ـشـ ــروع الـ ـمـ ـس ــاك ــن ال ـم ـي ـس ــرة
أي "مـنـخـفـضــة ال ـت ـكــال ـيــف" بــديــل
م ـن ـط ـق ـتــي "ال ـص ـل ـي ـب ـي ــة وت ـي ـم ــاء"
ب ــواق ــع  9800وح ـ ــدة س ـك ـن ـيــة ،إذ
تــم ط ــرح مناقصة إن ـشــاء وإنـجــاز
البنى التحتية وا ل ـطــرق الخاصة
ً
بالمشروع ،مفيدا بأن المتعهد بدأ
تنفيذ األعمال.

إبراهيم الناشي

وأشـ ـ ــار إلـ ــى تـخـطـيــط م ـشــروع
شــرق صـبــاح األحـمــد بـعــدد 1150
وح ـ ــدة سـكـنـيــة ب ـم ـســاحــة 300م2
لـفـئــة "م ــن ب ــاع بـيـتــه" ،إضــافــة إلــى

وجاءت العقوبات بعد جهود بذلتها الدنمارك وفرنسا لحشد التأييد
لرد فعل من االتحاد األوروبي على االتهامات الموجهة إليران بالتخطيط
الغتياالت على أراضي البلدين في أواخر العام الماضي.
وأفــاد تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» ،أمــس ،بــأن السلطات
ً
ً
ً
اإليرانية تحتجز منذ يوليو الماضي جنديا أميركيا سابقا يدعى مايكل
ً
وايت ( 46عاما) ،كان يزور صديقته.
وذكرت وزارة الخارجية األميركية أنها «على اطالع على التقارير» ،إال
أنها رفضت اإلفصاح عن أي تفاصيل العتبارات متعلقة بالخصوصية.
وقالت جوان وايت ،والدة العسكري السابق ،إن ابنها زار إيران «خمس
أو ست مرات» لرؤية امرأة إيرانية ،موضحة أنها علمت من وزارة الخارجية
أنه مسجون في طهران بتهم غير واضحة.
وبذلك ،ينضم وايت إلى ثالثة أميركيين آخرين ،بينهم اثنان من أصول
إيرانية ،تعتقلهم طهران( .عواصم ـ ـ رويترز ،د ب أ ،أ ف ب) ٢٣

إردوغان يريد القواعد األميركية...

ً
الذي عقد اجتماعا مع إبراهيم كالين ،مستشار الرئيس التركي ،بحضور
رئيس األركان المشتركة الجنرال جوزف دانفورد ،وموفد التحالف الدولي
والمبعوث األميركي الخاص إلى سورية جيمس جيفري.
وشدد كالين ،بعد االجتماع ،على أن تركيا تسعى لإلشراف على القواعد
ً
العسكرية األميركية في سورية لتسليمها إلى فصائل محلية ،مشددا على
ضرورة استرداد واشنطن األسلحة التي منحتها لألكراد.
ً
وقال إن االنسحاب األميركي لن يتأخر ،ولن يكون بطيئا ،وسيكون من
ً
ً
 60إلى  120يوما ،خالفا لتأكيدات ترامب وحديثه المتواصل عن "عملية
حذرة وبطيئة".
ونفى كالين تصريحات وزيــر الخارجية األميركي مايك بومبيو عن
ً
ّ
تعهد إردوغان لترامب بحماية األكراد بعد االنسحاب ،مؤكدا أن تركيا لن

مشروع السكن العمودي الحكومي
بواقع  2053شقة في مدينة صباح
األحمد ،الذي تم تقسيمه على أكثر
من مناقصة ،وتم طرح مناقصتين
ً
ـار على
مـنـهـمــا فـعـلـيــا وال ـع ـمــل ج ـ ٍ
طرح بقية المناقصات.
وعـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ــم
تـصـمـيـمـهــا ،ب ـيــن ال ـنــاشــي إن ـجــاز
ن ـمــوذج ـيــن خــاص ـيــن ب ــال ــوح ــدات
الـسـكـنـيــة "مـنـخـفـضــة الـتـكــالـيــف"
بديل منطقتي "الصليبية وتيماء"
ال ـس ـك ـن ـي ـت ـيــن ون ـ ـمـ ــوذج الـمـسـجــد
ال ـجــامــع ونـ ـم ــوذج لـمـبـنــى ات ـحــاد
المالك.
وح ــول الـمـبــانــي الـمـنـجــزة ،أكــد
ً
الـنــاشــي إن ـجــاز  79مبنى خدميا
أبرزها في المنطقة الجنوبية ،منها
إنجاز  32مبنى في الضاحية  Cو
 34مـبـنــى فــي الـضــاحـيــة  Eضمن

مـ ـش ــروع م ــدي ـن ــة صـ ـب ــاح األح ـم ــد
السكنية و  12مبنى في القطعة 1
ضمن مشروع الوفرة القائم ،إضافة
إلى مبنى مخزن المؤسسة العامة
للرعاية السكنية.
ً
وأشـ ـ ــار إل ـ ــى ت ــوق ـي ــع  35ع ـق ــدا
ً
ً
وط ـ ـ ـ ـ ــرح  24فـ ـعـ ـلـ ـي ــا مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا ان
ً
ً
ال ـمــؤس ـســة دخ ـل ــت عـ ـه ــدا ج ــدي ــدا
ً
أيضا في عام  2018من خالل طرح
الفرص االستثمارية بواقع  4فرص
في مدينتي صباح األحمد وجابر
األحمد السكنيتين.
وأف ـ ـ ــاد بـ ــأن طـ ــرح الـ ـف ــرص أم ــر
ي ـ ـحـ ــدث لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى ب ـت ــاري ــخ
ً
المؤسسة ،مضيفا أنــه تم طــرح 8
ف ــرص اسـتـثـمــاريــة ودراسـ ــة منها
مواقع لعدد  4بنوك مع تسليم 5
مواقع محطات وقود تم تأجيرها
لشركة البترول الوطنية.

ً
تأخذ إذنا من أحد لشن عملية عسكرية في سورية.
وتـفـيــد الـتـقــاريــر مــن واشـنـطــن بــوجــود مـمــانـعــة سـيــاسـيــة وعسكرية
السترداد السالح من األكراد الذين ال يزالون يقاتلون تنظيم داعش حتى
الساعة ،وسط تعقيدات كبيرة تجعل من المستحيل ضبط الحدود العراقيةـ ـ
ً
السورية ،والحؤول دون تحولها مجددا إلى قاعدة للمتطرفين في حال لم
تتوفر قوة محلية قادرة على مقاتلتهم.
ويرى مراقبون عسكريون أميركيون أنه من المستحيل تسليم القواعد
األميركية إلى الفصائل السورية الموالية ألنقرة ،التي تهيمن عليها عناصر
كانت تقاتل مع المتطرفين.
جاء ذلك ،بينما تحدثت مصادر في واشنطن عن موافقة أميركية على
ّ
اقتراح كردي ُسلم إلى موسكو بانتشار قوات من الجيش السوري الحكومي
على أجزاء من الحدود مع تركيا ،وذلك بالتزامن مع بدء الشرطة الروسية
تسيير دوريات في منبج.
وبينما أعــرب الرئيس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب عــن عــزم بــاده وقف
العمليات العسكرية في المناطق التي ال تتلقى فيها الواليات المتحدة
مساعدات مالية وعسكرية كافية من الدول الغنية والمستفيدة من ذلك،
استهل وزير خارجيته مايك بومبيو جولته العربية التي تشمل  8دول
بينها الـكــويــت ،ب ــاألردن ،حيث بحث مــع نظيره األردن ــي أيمن الصفدي
مستقبل منطقة التنف في المثلث الحدودي العراقي األردني السوري بعد
االنسحاب األميركي ،لضمان أمن األردن ،وإنهاء مشكلة مخيم الركبان.
وأكد بومبيو ،في مؤتمر صحافي مع الصفدي ،أن االنسحاب األميركي
ً
من سورية لن يؤثر على سياسات الواليات المتحدة في المنطقة ،مشيرا
إلــى أن "الخطر األهــم فــي المنطقة هــو داعــش وإي ــران وجـهــود إي ــران في
المنطقة ،وسـتــرون فــي األسابيع المقبلة أننا سنستمر بالضغط على
طهران" .وشــدد الوزير األميركي على أن التحالف الدولي ضد "داعــش"
ً
مازال فعاال ،وأن "التحالف ضد إيران قائم ،وليس مجرد تكتيك".
(عواصم ـ الجريدة ووكاالت) ٢٢
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محليات
«الخدمة المدنية» :ال استثناءات في دوام الـ 7ساعات

َّ
لم يتلق أي كتاب من «الكهرباء» وال عالقة لربط البصمة بإعفائها من االلتزام بالدوام الرسمي
محمد الجاسم

في ظل مطالبات بعض
الجهات الحكومية بإعفائها
من آلية االلتزام بساعات العمل
الرسمية ،يتمسك ديوان
الخدمة بتطبيق قرار قواعد
وأحكام وضوابط العمل الرسمي
وعدم استثناء أي جهة.

أك ــدت مـصــادر ل ـ «الـجــريــدة»
أن ديــوان الخدمة المدنية هو
ال ـم ـش ــرف ع ـلــى ت ـط ـب ـيــق ن ـظــام
ساعات العمل الرسمية ،والتي
ً
تصل إلى  7ساعات يوميا ،ولن
يستثني أي جهة حكومية من
ً
الـتـطـبـيــق ،مـبـيـنــا ان ــه فــي حــال
منح استثناء بتقليل ساعات
ً
الـ ـعـ ـم ــل ل ـج ـه ــة م ـع ـي ـن ــة نـ ـظ ــرا
لظروف او طبيعة عمل خاصة
ف ـلــن يـقـفــل ب ــاب االس ـت ـث ـنــاء ات
للجهات والهيئات الحكومية
االخرى ،االمر الذي يرجع آلية
العمل الى ما كانت عليه ويقود
الـ ــى عـ ــدم االه ـت ـم ــام ب ــاالل ـت ــزام
ب ــال ـح ـض ــور واالن ـ ـ ـصـ ـ ــراف فــي
ال ــدوائ ــر ال ـحـكــومـيــة ،وخــاصــة

ً
بصمة المعلمين ...قريبا
كشفت مـصــادر أن تطبيق نـظــام الحضور واالن ـصــراف على
ً
ً
المعلمين آت عــاجــا أم آجـ ــا ،أس ــوة بجميع مــوظـفــي الــدولــة،
مبينة انه في غضون اشهر سيتم تطبيقها لحين يتم االنتهاء
من آلية تركيب اجهزة البصمة بجميع المدارس ،بعد التنسيق
مع وزارة التربية.

«الجمعية الثقافية» 814 :أسرة
استفادت من دعم لجنة الزكاة
المصارف الخاصة بـأمانة األوقاف دعمت  308أسر محتاجة
أع ـل ـن ــت ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـث ـق ــاف ـي ــة االج ـت ـمــاع ـيــة
اإلنسانية ،ممثلة فــي لجنة الــزكــاة ،تقديمها
مساعدات إلى  814أسرة محتاجة في الكويت،
بالتعاون مع أهل الخير بالبالد.
وأعربت الجمعية عن شكرها لألمانة العامة
لألوقاف ،ممثلة في إدارة المصارف الخاصة،
على تقديمها الــدعــم للجنة مــن خــال صرف
مبالغ النوافل على بعض الحاالت المسجلة
بــال ـل ـج ـنــة ،والـ ـت ــي ت ـك ــون ب ـحــاجــة م ــاس ــة إلــى
زيــادة المساعدة ،إضافة إلى ما تمت دراسته

جانب من االعتصام األخير لموظفي «الكهرباء»
أنها اصبحت متعلقة بالتقييم
ال ـس ـنــوي واالعـ ـم ــال الـمـمـتــازة
للموظف.
وع ـ ــن اس ـت ـج ــاب ــة م ـســؤولــي
وزارة الكهرباء والماء لمطالب
م ـع ـت ـص ـمــي م ــوظ ـف ــي ال ـ ـ ــوزارة
وعدم تطبيق  7ساعات دوام،
ق ــال ــت الـ ـمـ ـص ــادر ان ال ــدي ــوان
لــم يتلق اي خـطــاب مــن وزارة
الكهرباء والماء بشأن استثناء
موظفيها مــن آلـيــة ال ــدوام الى
اآلن ،مضيفة أنه بمجرد تلقي
ال ـخ ـط ــاب س ـي ـتــم ع ــرض ــه عـلــى

مــن ح ــاالت جــديــدة والـتـمـكــن مــن مساعدتها،
مـ ــوض ـ ـحـ ــة أن إج ـ ـمـ ــالـ ــي األس ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـت ـ ــي ت ـمــت
مساعدتها من ذلك الدعم  308أسر.
وأضــافــت أن إدارة الـمـصــارف تـقــدم للجنة
كذلك مبالغ «مصرف العشيات» ،التي توزعها
ال ـل ـج ـنــة ع ـل ــى ش ـك ــل ك ــوب ــون ــات لـ ـش ــراء م ــواد
غذائية تساهم في إعانة عدد كبير من األسر
المحتاجة ،مثمنة تعاون المحسنين من أهل
الكويت بتبرعهم المستمر منذ تأسيس اللجنة
عام .1981

(أرشيف)

مجلس الخدمة المدنية ،ومن
خــالــه سـيـبــدي ال ــدي ــوان رأي ــه
ف ــي إطـ ــار الـ ـق ــرار ،ول ـك ــن ليس
باالستثناء من ساعات العمل.

ربط البصمة
ول ـف ـت ــت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن
ال ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــوان ان ـ ـت ـ ـهـ ــى م ـ ـ ــن ربـ ــط
ن ـظ ــام ال ـح ـض ــور واالنـ ـص ــراف
«البصمة» مع  22جهة حكومية
من أصل  48جهة يشرف عليها
الـ ــديـ ــوان ف ــي ب ــرن ــام ــج ال ـن ـظــم

الـمـتـكــامـلــة ،مــوضـحــة أن عــدم
رب ــط ن ـظــام الـبـصـمــة ال يعني
إعـ ـ ـف ـ ــاء ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
م ــن االلـ ـت ــزام ب ـس ــاع ــات الـعـمــل
الــرس ـم ـيــة ،ك ـمــا ان ـهــا ل ــن تخل
ب ـ ــآلـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـت ـ ـق ـ ـي ـ ـيـ ــم ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي
ل ـل ـمــوظــف وال ـت ــي يـتـعـلــق بها
الحضور واال ن ـصــراف بنسبة
 30فـ ـ ــي ا لـ ـ ـمـ ـ ـئ ـ ــة ،مـ ـعـ ـلـ ـن ــة ا نـ ــه
سيتم استكمال الربط لجميع
الجهات المتبقية فــي القريب
العاجل.

سفارتنا في األردن تدعو للحيطة
بسبب سوء األحوال الجوية
أهـ ــابـ ــت س ـ ـفـ ــارة الـ ـك ــوي ــت لـ ـ ــدى األردن ،أمـ ــس،
بالمواطنين الكويتيين الموجودين في األردن من
طلبة وسياح ومقيمين ،إلى أخذ الحيطة والحذر،
نتيجة األحوال الجوية غير المستقرة التي تشهدها
البالد.
وأع ـل ـن ــت الـ ـسـ ـف ــارة ،ف ــي بـ ـي ــان ،أن األردن يـمــر

بمنخفض جوي ،وخاصة في المناطق التي تشهد
تساقطا للثلوج واألمطار ،لذا يتعين على المواطنين
الكويتيين االنتباه ،حرصا على سالمتهم.
وأكـ ـ ــدت اس ـت ـع ــداده ــا ال ـت ــام ل ـت ـقــديــم ال ـم ـســاعــدة
للمواطنين الكويتيين الموجودين ب ــاألردن على
مدار الساعة.

اجتماع قريب للعقيل مع نواب مدير «القوى العاملة»

بوشهري طالبت مجلس الوزراء بالموافقة
ً
المطالع
«طرق»
ترسية
على
«لعرض خطط العمل والقرارات المنظمة للسوق المتوقع أن ترى النور قريبا»
●
سيد القصاص

ط ـ ــال ـ ـب ـ ــت وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة األشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال
ال ـعــامــة وزي ـ ــرة الــدولـ ـ ـ ــة لـشـ ـ ـ ــؤون
اإلس ـ ـك ـ ــان د .ج ـ ـنـ ــان ب ــوشـ ـه ــري،
مـجـلــس ال ـ ــوزراء بــالـمــوافـقــة على
ال ـت ـعــاقــد م ــع ث ــان ــي أق ــل األس ـع ــار
فــي الـمـنــاقـصــة ال ـخــاصــة بــإنـشــاء
وإنجاز وتطوير وصيانة الطرق
وال ـ ـت ـ ـقـ ــاط ـ ـعـ ــات لـ ـخ ــدم ــة م ــدي ـن ــة
المطالع المستقبلية.
ً
وأرس ـلــت بــوشـهــري كـتــابــا إلى
األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ل ـم ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
عبداللطيف الروضان بتاريخ 31
ديسمبر الماضي حــول «الخالف
في الرأي بين الهيئة العامة للطرق
والنقل البري وديــوان المحاسبة
بـ ـش ــأن ال ـم ـن ــاق ـص ــة» الـ ـم ــذك ــورة،
وأرفقت به تقريرا توضيحيا حول
أهمية المشروع.
وأشارت إلى التسلسل الزمني
إلج ـ ــراءات ط ــرح الـمـنــاقـصــة فيما
ي ـخ ــص الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـع ـن ـي ــة ذات
الـصـلــة بــال ـم ـشــروع ،آم ـلــة أن يتم
عـ ــرض ال ـم ــوض ــوع ع ـلــى مـجـلــس
الوزراء بالسرعة الممكنة للموافقة
على التعاقد مع ثاني أقل األسعار.

جنان بوشهري

ولفتت إلى أن أسباب الموافقة
على ثاني أقل األسعار موضحة
في التقرير ،وتشتمل على مقارنة
ب ـي ــن الـ ـب ــدائ ــل ال ـم ـت ــاح ــة حـســب
الوضع الراهن للمناقصة.

لجان تحقيق
فـ ــي سـ ـي ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ش ـه ــدت
م ـش ــاري ــع الـ ـط ــرق خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
الماضية تشكيل عــدد كبير من
ل ـج ــان ال ـت ـح ـق ـيــق وال ـت ـح ـقــق فــي

م ـن ــاق ـص ــات وم ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـط ــرق
المختلفة.
وأشارت مصادر من «األشغال»
إلـ ــى أن ال ـل ـج ـنــة األول ـ ـ ــى شـكـلــت
ب ـتــاريــخ  7ي ـنــايــر  2018وكــانــت
ل ـل ـت ـح ـقــق ف ــي إجـ ـ ـ ـ ــراءات تــأه ـيــل
الشركات فــي المناقصات أرقــام
« ،»228 / 261 /260ثم شكلت لجنة
تحقيق في إعادة تأهيل الشركات
في  19مــارس  2018وتحقق في
ت ــأه ـي ــل الـ ـش ــرك ــات ،وف ـ ــق أس ــس
التأهيل الصادرة عام .2015
ولفتت إلــى أن ال ــوزارة شكلت
لجنة تحقيق أخــرى فــي مشكلة
تـ ـط ــاي ــر األسـ ـ ـفـ ـ ـل ـ ــت ،ث ـ ــم ش ـك ـلــت
لجنة تحقيق في ديسمبر 2018
لـلـتـحـقـيــق ف ــي إج ـ ـ ــراءات تــأهـيــل
الـشــركــات فــي الـمـشــاريــع «/ 242
 ،»261 / 260 / 257 / 243ومؤخرا
أضـ ـ ـي ـ ــف إل ـ ـي ـ ـهـ ــا م ـ ـ ـشـ ـ ــروع 245
الخاص بمشاريع المطالع.
وبـ ـيـ ـن ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن ه ــذه
ال ـل ـج ــان بـ ـخ ــاف ل ـج ـنــة تـقـصــي
ال ـح ـقــائــق الـمـشـكـلــة ف ــي مشكلة
األمـ ـط ــار ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا ال ـبــاد
م ــؤخ ــرا وأدت إلـ ــى غـ ــرق بعض
المناطق.

ُجملة قرارات في طريقها
للصدور ،تساهم بصورة فاعلة
في تضييق الخناق على تجار
اإلقامات ،وتقطع الطريق
على الشركات الوهمية ،أو التي
تستقدم عمالة وافدة وتتركها
سائبة في سوق العمل.

تضييق الخناق
على تجار اإلقامات
والشركات
الوهمية

●

جورج عاطف

ً
علمت «الجريدة» أن «اجتماعا
ً
ق ــري ـب ــا س ـت ـع ـقــده وزيـ ـ ــرة ال ــدول ــة
ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة م ــري ــم
الـعـقـيــل ،مــع ن ــواب مــديــر الهيئة
الـعــامــة لـلـقــوى الـعــامـلــة ،لعرض
خ ـط ــط ع ـم ــل ق ـط ــاع ــات ـه ــم ل ـل ـعــام
الحالي ،وإطالعها على القرارات
ال ـم ـن ـظ ـمــة لـ ـس ــوق ال ـع ـم ــل ،وم ــن
ً
المتوقع ترى النور قريبا».
ووفــق مصادر ،فــإن «الـقــرارات
كــافــة الـخــاصــة بـضـبــط وتنظيم
سوق العمل ،التي تمت الموافقة
عليها من مجلس إدارة الهيئة،
ولم تأخذ الشكل القانوني ،سوف
ت ـع ــرض ع ـلــى الـ ــوزيـ ــرة الـعـقـيــل،
لــاطــاع عليها قبل إصــدارهــا»،
كاشفة أن «هـنــاك حــزمــة ق ــرارات
خ ــاص ــة بـتـنـظـيــم سـ ــوق ال ـع ـمــل،
على طاولة مجلس إدارة الهيئة،
تنتظر موافقة العقيل عليها».

تجار اإلقامات
وأك ـ ــدت ال ـم ـص ــادر ،أن «ه ــذه

مريم العقيل

القرارات تساهم بصورة فاعلة
في تضييق الخناق على تجار
اإلقامات ،وتقطع الطريق على
الـ ـش ــرك ــات ال ــوه ـم ـي ــة ،أو ال ـتــي
تستقدم عمالة وافدة وتتركها
سائبة فــي ســوق العمل ،ألنها
خــاصــة بـمــدد تـحــويــل إذون ــات
ال ـع ـم ــل م ــن ص ــاح ــب ع ـم ــل إل ــى
آخ ـ ـ ــر ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى أن أحـ ـك ــام
عملية دخول العمالة المسجلة
ع ـل ــى الـ ـعـ ـق ــود والـ ـمـ ـش ــروع ــات

الـحـكــومـيــة تـكــون عـلــى مــراحــل
ً
ً
تباعا ،وفقا لحاجة كل مرحلة،
شريطة مـغــادرة العمال الذين
تنتهي المرحلة المستقدمين
إلنجازها».
وذك ــرت أن «م ــن الـمـتــوقــع أن
يـ ـن ــاق ــش االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع م ــوض ــوع
اس ـت ـك ـم ــال ن ـق ــل ت ـب ـع ـيــة إدارة
ال ـع ـم ــال ــة ال ـم ـنــزل ـيــة م ــن وزارة
الــداخـلـيــة إل ــى الـهـيـئــة العاملة
ً
لـلـقــوى الـعــامـلــة ،تـنـفـيــذا لـقــرار
مجلس ال ـ ــوزراء ال ـصــادر بهذا
ً
ا ل ـ ـشـ ــأن ،خ ـص ــو ص ــا أن عملية
ً
االنتقال تتم تدريجيا ،على أن
يشهد أبريل المقبل نقل التبعية
ً
نهائيا ،لتنتقل معها مسؤولية
اس ـت ـق ــدام واس ـت ـخ ــدام الـعـمــالــة
المنزلية إلى الهيئة».

التركيبة السكانية

الـهـيـئــة ،لــانـتـهــاء مــن مناقشة
جميع األم ــور العالقة ،وإتـمــام
ع ـم ـل ـي ــة ال ـ ـن ـ ـقـ ــل فـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ
ً
المذكور آنفا».
وب ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ،أن
«ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــرة ال ـع ـق ـي ــل اج ـت ـم ـعــت
بمدير الهيئة أحمد الموسى،
وتطرق االجتماع إلى مناقشة
كل ما يخص العمالة الوطنية
والوافدة والمنزلية ،والقرارات
ً
ال ـ ـتـ ــي س ـ ـ ــوف ت ـ ـصـ ــدر ق ــريـ ـب ــا،
وانعكاساتها على إعادة تنظيم
ً
وضبط سوق العمل ،فضال عن
التطرق إلــى الجهود المبذولة
في ملف معالجة الخلل ،الذي
أ صــاب التركيبة السكانية في
البالد ،وإيجاد البدائل وتوفير
اآلل ـ ـ ـيـ ـ ــات وإص ـ ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات
ً
المناسبة ،التي تحدث توازنا
ً
ف ــي س ــوق الـعـمــل ول ـيــس خـلــا
ً
ينعكس وباال على االقتصاد».

وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ،أن «اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال
نقل التبعية يتطلب مضاعفة
االج ـت ـم ــاع ــات ال ـم ـش ـتــركــة بين
وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وم ـس ــؤول ــي

ً
«التربية» اعتمدت نشرة النقل الداخلي والخارجي «الفتوى» تبحث مقترحا إلنشاء مجلس للصحة

تلقي طلبات الهيئة التعليمية حتى  31مارس والتنفيذ بداية العام 2020/2019
فتحت "التربية" باب تلقي
طلبات النقل الداخلي والخارجي
للهيئات التعليمية العاملة في
المدارس والمناطق التعليمية،
حتى نهاية دوام  31مارس
المقبل.

●

فهد الرمضان

أعلنت وزارة التربية اعتماد
نشرة النقل الداخلي والخارجي
للهيئات التعليمية العاملة في
الـ ـم ــدارس ،حـيــث أص ــدر الــوكـيــل
المساعد للتعليم العام باإلنابة
فهد الغيص النشرة التي رفعت
على الموقع اإللكتروني للوزارة،
وت ـض ـم ـن ــت ب ـ ــدء ت ـل ـق ــي ط ـل ـبــات
الـنـقــل ال ـخــارجــي بـيــن المناطق
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة وب ـ ـيـ ــن ال ـ ـم ـ ــدارس
والـمـنـطـقــة التعليمية الــواحــدة
في الفترة من  2يناير حتى 31
مارس المقبل لـ 5فئات هي :مدير
مــدرســة مـســاعــد ،ورئ ـيــس قسم،
وم ـشــرف فـنــي ،ومـحـضــر عـلــوم،
ومعلم ،حيث سيتم تنفيذ رغبات

فهد الغيص

النقل وفق الحاجة الفعلية للعمل
مع بداية العام الدراسي المقبل
.2020/2019

«التعليم الخاص» يبحث الهيكل
التنظيمي لإلشراف على الحضانات
بحث الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي
د .عبدالمحسن الحويلة اقتراح الهيكل التنظيمي
للوحدة التنظيمية المزمع تكليفها باإلشراف على
الحضانات الخاصة.
واس ـ ـت ـ ـعـ ــرض د .الـ ـح ــويـ ـل ــة ،خ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع
الـتـحـضـيــري األول لـفــريــق الـعـمــل ،بـحـضــور مدير
إدارة المرأة والطفولة بوزارة الشؤون االجتماعية
يحيى الدخيل ،ومدير إدارة الشؤون اإلدارية والفنية
بمنطقة األحمدي التعليمية ثامر الشمري ،وتمت
مناقشة انـتـقــال تبعية اإلش ــراف على الحضانات
ال ـخــاصــة بـشـكــل فـعـلــي لـ ـ ــوزارة ال ـتــرب ـيــة ،وطلبها
المتعلق بــاإلحــاطــة بــأعــداد الـحـضــانــات الخاصة

ومواقعها وعــدد األطـفــال المقيدين بكل حضانة،
وأع ــداد العاملين فيها ،وتــاريــخ بــدايــة ونهاية كل
ترخيص.
كما تمت مناقشة طلب «التربية» حيال إجراءات
منح وتجديد تراخيص الحضانات الخاصة وآليات
الترخيص ،واإلش ــراف والــرقــابــة على الحضانات
الخاصة من خالل الهيكل التنظيمي واالختصاصات
الوظيفية لجهة اإلشراف بوزارة الشؤون االجتماعية
وال ـع ـم ــل ،إل ــى جــانــب إم ـكــان ـيــة ن ـقــل مــوظ ـفــي قسم
الـحـضــانــات الـخــاصــة ب ــال ــوزارة ،إضــافــة إل ــى طلب
«التربية» وقف إصدار تراخيص جديدة للحضانات
الخاصة إلى حين انتقال التبعية إلى وزارة التربية.

وأش ــارت الـ ــوزارة ،فــي نشرتها
الـ ـت ــي ح ـص ـلــت «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» عـلــى
نسخة منها ،إلى إمكانية تسجيل
طلب نقل لمدارس التربية الخاصة
والـفـصــول الـخــاصــة ،مــع إمكانية
تسجيل طلب نقل داخلي وخارجي
في آن واحد ،وتسجل طلبات النقل
الـخــارجــي والــداخـلــي للحاصلين
على قرارات ندب لوظيفة إشرافية
جديدة بمركز العمل الجديد فقط،
فضال عن تمكن الراغبين في النقل
الـخــارجــي للتعليم الـخــاص لفئة
مدير مدرسة من جميع المراحل
من تقديم طلب نقل ومدير مساعد
لـكــل ال ـمــراحــل بــاسـتـثـنــاء ري ــاض
األطفال ،وتستقبل إدارة التنسيق
وال ـم ـتــاب ـعــة ط ـل ـبــات ال ـغ ــاء الـنـقــل
الخارجي في الفترة من  1أبريل
حتى  30مايو.
من جانب آخر ،استقبل الوكيل
الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـل ـت ـن ـم ـي ــة ال ـت ــرب ــوي ــة
واألن ـ ـش ـ ـطـ ــة ف ـي ـص ــل ال ـم ـق ـص ـي ــد،
أمــس ،بمكتبه السفير التايلندي
دوسـ ـ ـي ـ ــت مـ ــانـ ــابـ ــان وعـ ـ ـ ـ ــددا مــن
التالميذ ،والوفد المرافق ،بحضور
م ــدي ــر إدارة األن ـش ـط ــة ال ـتــربــويــة
ب ــاإلن ــاب ــة د .ع ـب ــاس مـ ـ ــراد ،حيث
قــدم المقصيد بعض االقتراحات
ب ـش ــأن زي ـ ـ ــارة ال ــوف ــد ال ـتــاي ـل ـنــدي
ل ــدول ــة ال ـك ــوي ــت ،ال ـت ــي تـكـمــن في
زيارة عدد من المدارس الحكومية
والخاصة ،وكذلك حضور األنشطة
والفعاليات المقامة بهذه المدارس
مثل األندية المدرسية المسائية،
وصاالت البولينغ.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن ت ـل ــك ال ــزي ــارة
يـسـتـطـيــع م ــن خــال ـهــا الـتــامـيــذ
االطالع على كيفية التعليم والفرق
بين التعليم العام والخاص.

يهدف إلى المساهمة في تطوير القطاع في البالد
●

عادل سامي

علمت «الجريدة» أن إدارة الفتوى والتشريع
ً
تـ ـ ــدرس ح ــال ـي ــا ال ـم ـق ـت ــرح ال ـم ـق ــدم م ــن وزي ــر
الصحة ،بشأن إنشاء مجلس أعلى للصحة،
بهدف وضع المقترح في إطار قانوني.
وقالت مصادر صحية مطلعة ،إن «المجلس
ي ـه ــدف إل ــى الـمـســاهـمــة ف ــي ت ـطــويــر الـقـطــاع
ال ـص ـحــي وال ـط ـب ــي ،وب ـن ــاء االسـتــراتـيـجـيــات
الــازمــة للتطوير ،وتـعــزيــز الـصـحــة الـعــامــة،
وتطوير معايير جــودة الخدمات الصحية،

وت ـن ـظ ـيــم الـ ـم ــؤتـ ـم ــرات ال ـص ـح ـي ــة ،وزي ـ ـ ــارات
المختصين فــي ال ـم ـجــال ،وتـشـجـيــع البحث
العلمي فيه».
ً
وأوضـ ـح ــت ال ـم ـص ــادر أن عـ ـ ــددا م ــن دول
ً
الجوار تملك هذا المجلس الــذي يلعب دورا
ً
رئـيـسـيــا فــي الـمـســاهـمــة فــي تـطــويــر القطاع
الصحي ،والتنسيق مــع جميع األط ــراف في
القطاعين العام والخاص ،ومد الجسور مع
المؤسسات الدولية المعنية بقطاع الصحة.
ولفتت إلــى أن المجلس األعـلــى للصحة
يعمل على تعزيز السياسات المبنية على

البراهين ،والرامية إلى تحسين الصحة لكل
أفراد المجتمع واألسر.
في موضوع منفصل ،كشفت مصادر بقطاع
الخدمات الطبية األهلية وإدارة التراخيص
الصحية في وزارة الصحة عن تكثيف لجان
التفتيش على العيادات الخاصة خالل الفترة
المقبلة ،للتأكد من عــدم بيعها بيع األدويــة
للمرضى ،السيما بعدما سجلت الوزارة قبل
أيام محاضر مخالفات ضد عدد من العيادات
األهلية ،لقيامها ببيع أدوية للمرضى بصورة
غير قانونية.

«العدل» :الزيادة المستمرة في حاالت الطالق
تتطلب العالج لحماية األسرة
أصدرت دراسة عن «أبغض الحالل» للفترة من  2007حتى 2017
أع ـل ـن ــت وك ـي ـل ــة وزارة ال ـع ــدل
ال ـم ـســاعــدة ل ـق ـطــاع تـكـنــولــوجـيــا
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات واإلح ـ ـ ـصـ ـ ــاء هـبــة
ال ـع ـبــدال ـج ـل ـيــل ص ـ ــدور ال ــدراس ــة
اإلحصائية المكتبية حول حاالت
ال ـط ــاق ف ــي الـمـجـتـمــع الـكــويـتــي
خ ــال ال ـس ـن ــوات الـ ـ ــ 11األخ ـي ــرة،
وال ـت ــي أعــدت ـهــا إدارة اإلح ـصــاء
والبحوث بالقطاع.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـعـ ـب ــدالـ ـجـ ـلـ ـي ــل ،فــي
تصريح أمس ،إن الدراسة سلطت
الضوء على عدد حــاالت الطالق
م ــن  2007ح ـتــى  ،2017شــا مـلــة
ح ـ ــاالت الـ ـط ــاق م ــن ن ـفــس سنة
الزواج وعن سنوات زواج سابقة،

والـتـنـبــؤ بــأعــداد ال ـحــاالت خــال
األعوام الخمسة القادمة.

ازدياد مستمر
وأضافت أن الطالق في ازدياد
مـسـتـمــر ،وي ـتــوافــق م ــع مـعــدالت
الزيادة السكانية بالمجتمع ،ما
يؤثر على تماسك األسرة وصالح
األب ـ ـنـ ــاء واس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ال ـم ـج ـت ـمــع،
داعية إلى مواجهة هذه الظاهرة
عبر معالجة ا لـعــوا مــل المسببة
لها ،وإيجاد الحلول المناسبة،
وتوجيه األسرة الوجهة السليمة،
وتـقــديــم االق ـتــراحــات الـتــي تكفل

حمايتها ،كونها اللبنة األساسية
لمجتمع قوي ومتماسك.
وأف ـ ـ ـ ــادت ال ـع ـب ــدال ـج ـل ـي ــل ب ــأن
ال ــدراس ــة رك ــزت عـلــى الجانبين
النظري والعلمي ،حيث يحوي
النظري األسباب التي تدفع إلى
الـطــاق ،والتعرف على العوامل
الـ ـ ـم ـ ــؤدي ـ ــة إل ـ ـ ـيـ ـ ــه ،والـ ـسـ ـلـ ـبـ ـي ــات
ال ـم ـتــرت ـبــة ع ـل ـيــه ،ل ـل ـتــوصــل إلــى
ح ـل ــول وم ـق ـتــرحــات وتــوص ـيــات
عملية وواقعية يمكن االعتماد
عليها لتحقيق أهداف الدراسة.
وأضافت« :أما الجانب العلمي
ف ـي ـت ـض ـم ــن مـ ـع ــالـ ـج ــة م ــوض ــوع
الدراسة ،من خالل جمع وتحليل

وتفسير البيانات واإلحصائيات،
وصوال إلى المؤشرات والدالئل
العلمية ،بما يــؤدي إلــى تعظيم
االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن ال ـن ـت ــائ ــج ال ـتــي
يـ ـت ــم ال ـ ـتـ ــوصـ ــل إل ـ ـي ـ ـهـ ــا ،وب ــذل ــك
تـقــدم الــدراســة خــدمــة للباحثين
والدارسين في هذا المجال».
وتـ ـ ــاب ـ ـ ـعـ ـ ــت« :ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ت ـض ـم ـن ــت
ا لــدرا ســة المقترحات المناسبة
لـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــذي الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــرار ع ـ ـل ـ ــى ك ــل
ال ـم ـس ـت ــوي ــات ،ب ـم ــا ي ـس ــاه ــم فــي
تسهيل عملية ات ـخــاذ ال ـقــرارات
الصحيحة المبنية عـلــى أ ســس
عـ ـلـ ـمـ ـي ــة دق ـ ـي ـ ـقـ ــة وبـ ـ ـم ـ ــا ي ـح ـقــق
المصلحة العامة للمجتمع».
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الرسائل الواردة تستحوذ على الجلسة وعجلة
• المجلس أنجز قانون المعلومات االئتمانية بالمداولة الثانية وأحاله إلى الحكومة
في وقت استحوذ بند الرسائل الواردة الذي استغرق نحو  3ساعات
على جلسة مجلس االمة أمس من بدايتها ،دارت عجلة التشريع
في نهايتها ،وأقر المجلس قانون المعلومات االئتمانية بالمداولة
الثانية وأحاله إلى الحكومة ،واكتفى بإقرار قانون الصحة النفسية
في المداولة االولى ،وكلف اللجنة الصحية بحث التعديالت المقدمة
عليه ،وسط إشادة نيابية بالدور الذي قام به أمين سر المجلس عودة
الرويعي في إعداده.
وشهدت الجلسة ضمن الرسائل الواردة إعالن نائب رئيس الوزراء
تنفيذ الحكومة لقانون العدد الذي
وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ً
يجوز منحه الجنسية في  ،2018الفتا إلى أن القانون ال يلزم الحكومة
تجنيس عدد محدد ،واكتفى المجلس بذلك ولم يصوت على رسالة
النائب صالح عاشور بإلزام الحكومة إصدار بيان توضيحي حول أسباب
عدم تطبيق القانون.
ومن المقرر أن يناقش المجلس في جلسة اليوم بند األسئلة في
بدايتها ،ثم يستكمل مناقشة الخطاب األميري لدور االنعقاد الحالي
للفصل التشريعي الخامس عشر.
فهد التركي
ومحيي عامر

السبيعي
ذكر أني
أوقفت مدير
المباحث سنة
بسبب حساب
المجلس وهذا
غير صحيح

الجراح

حجب المواقع
والحسابات
الوهمية
المسؤول عنه
الهيئة العامة
لالتصاالت ال
إدارة الجرائم
اإللكترونية

حماد

افـ ـتـ ـت ــح رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس األمـ ــة
مـ ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم ج ـل ـســة الـمـجـلــس
ً
فـ ـ ــي ا ل ـ ـسـ ــا عـ ــة  10.40ص ـ ـبـ ــا حـ ــا ،
بـتــاوة أسـمــاء األعـضــاء الحضور
والـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـلـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــن عـ ـ ـ ـ ــن حـ ـ ـض ـ ــور
الجلسات أو ا لـلـجــان البرلمانية،
وعـ ـن ــد االنـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى ال ـت ـصــديــق
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـض ــاب ــط الـ ـس ــابـ ـق ــة ،ق ــال
صالح عاشور "مــا قلته عن حرب
ال ـي ـم ــن وذب ـ ــح ال ـم ـس ـل ـم ـيــن ح ــذف
م ــن ال ـم ـض ـب ـطــة ،وع ـنــدمــا ق ـلــت إن
المجلس في جيب الحكومة حذف
ً
أيـضــا ،وهــذه وجهة نـظــري ،وهــذا
األمر أتحمل مسؤوليته ومن حقي"،
فقال الغانم "ســأعــرض األمــر على
المجلس رغم انه من حق الرئيس
حذف ما يراه غير مناسب".
وطــرح الغانم الـمــوضــوع على
المجلس فرفض عودة كالم عاشور
فيما يتعلق بحرب اليمن ،وحديثه
ان الـمـجـلــس فــي جـيــب الـحـكــومــة،
وب ـع ــده ــا صـ ـ ــادق ال ـم ـج ـلــس عـلــى
المضابط.
من جانبه ،قال النائب عبدالله
الرومي "كانت لي كلمات حذفتها
مــع األمــانــة الـعــامــة ،فلك يــا رئيس
المجلس ولالمانة كل الشكر".
ث ــم انـتـقــل الـمـجـلــس إل ــى كشف
الــرســائــل واألوراق الـ ـ ــواردة الـتــي
تـتـمـثــل ف ــي رس ــال ــة أح ـمــد الـفـضــل
ح ـ ـ ـ ــول ال ـ ـح ـ ـس ـ ــاب ـ ــات الـ ــوه ـ ـم ـ ـيـ ــة،
وإجـ ـ ــراءات الـحـكــومــة حـيــالـهــا ،ثم
رس ــال ــة مـحـمــد ال ـ ــدالل ح ــول دمــج
القوى العاملة بالهيكلة ،ورسالة
صالح عاشور بشأن أسباب عدم
تطبيق الحكومة قانون التجنيس.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب شـعـيــب
الـ ـم ــوي ــزري "لـ ـم ــا ارسـ ـل ــت رس ــال ــة
معلقا فيها على حكم "الدستورية"،
فلماذا لم تدرج؟ ،والموضوع اآلخر
استجوابي لرئيس ال ــوزراء ،مــاذا

جلسة مجلس األمة أمس (تصوير عبدالله الخلف)
ف ـع ـلــت ف ـيــه ال ـل ـج ـنــة الـتـشــريـعـيــة؟
فاللجنة لــم تـقــدم أي تـقــريــر بهذا
ال ـ ـشـ ــأن ،ومـ ـض ــى  5أس ــاب ـي ــع ول ــم
تصدر تقريرها على هذا الصعيد،
فــإلــى متى والـمــوضــوع طــرح منذ
 27نوفمبر الماضي و"التشريعية"
لم تنجز؟ فأنا قدمت استجوابا ال
بيتا حكوميا".
فـقــال الـغــانــم "عــرضــت رسالتك
بـ ـش ــأن ح ـك ــم "ال ــدسـ ـت ــوري ــة" عـلــى
المجلس وكبير الدستوريين ،وأكد
لي أنها مخالفة وفيها طعن بحكم
"الدستورية" ،وأنت من حقك التقدم
بــأي مقترح لتعديل الدستورية"،
مضيفا "أمــا بالنسبة الستجواب
رئيس الــوزراء و"التشريعية" فأنا
لم أحل الموضوع إلى اللجنة إنما
المجلس".
وع ـلــق رئـيـسـهــا خــالــد الـشـطــي
قـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــا ،إن "ال ـ ـم ـ ـج ـ ـل ـ ــس أحـ ـ ـ ــال
اسـ ـتـ ـج ــواب رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــورزاء إل ــى
اللجنة المختصة ،ونحن بدورنا
اسـتــدعـيـنــا ال ـمــويــزري أكـثــر مــن 3
م ـ ــرات وأوص ـل ـن ــا ال ــدع ــوة ل ــه إلــى
الـ ـمـ ـن ــزل ،واآلن ب ــان ـت ـظ ــار ت ـقــريــر
اللجنة االسـتـشــاريــة الــدسـتــوريــة،
وب ـع ــده ــا س ـي ـتــم ال ـت ـصــويــت على
ال ـت ـقــريــر ،ول ـي ـتــأكــد ال ـم ــوي ــزري أن
ال ـل ـج ـنــة ت ـت ـعــامــل م ــع ال ـم ــوض ــوع
بمسطرة واحدة".
وعقب الـمــويــزري على رسالته
ح ــول حـكــم "ال ــدس ـت ــوري ــة" بــالـقــول
"ل ـ ــم أتـ ـ ـج ـ ــاوز فـ ــي رس ــالـ ـت ــي إن ـمــا
رفـضــت تــدخــل السلطة القضائية
بمجلس األم ــة ،ومـكـتــب المجلس
ال يـمـلــك ال ـحــق ف ــي ح ـجــب آرائـ ــي،
وأريــد أن أعــرف ما المستند الذي
استند عليه مكتب المجلس بإلغاء
رسالتي؟ والقرار سيكون للمجلس
وال أحــد له الحق في منع رأي أي
نــائــب ،وال ـمــادة ( 30مـكــررا) نصت

على حضورك للمحكمة الدستورية
ً
أو تـنـيــب أحـ ــدا غ ـيــرك ،وه ــل تمت
موافقة عشرة أعضاء؟
وأضــاف قائال "نحترم السلطة
الـقـضــائـيــة ،لـكــن ال نـسـمــح لـهــا أو
غيرها بــا لـتـجــاوز على المجلس،
وال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤال ،ل ـ ـم ـ ــاذا كـ ـلـ ـم ــا وردت
ل ــي رس ــال ــة إلـ ــى م ـك ـتــب الـمـجـلــس
رفضت؟".
وقال الغانم "أنت فاهم الالئحة
الداخلية خطأ ،وأذك ــر أنــا منفردا
أستطيع أن أقرر إلغاء رسالتك من
عدمها ،لكن من منطلق الشفافية
ع ــرض ــت الـ ـم ــوض ــوع ع ـل ــى مـكـتــب
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ،الـ ـ ـ ــذي أك ـ ــد أع ـ ـضـ ــاؤه
بـ ــاإلج ـ ـمـ ــاع م ـخ ــال ـف ــات ـه ــا ،وانـ ـه ــا
ً
ً
تتضمن طعنا مباشرا بالقضاء،
كما يوجد مفهوم خاطئ ،بأن كل
شيء مباح لك ،وهذا غير صحيح،
ومثلما تريد رأيك ُيحترم يجب أن
تحترم مكتب المجلس".
وقـ ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــزري "ب ــال ـن ـس ـب ــة
الستجوابي أنا واثق أنه دستوري،
وي ــا رئـيــس الـمـجـلــس ال يـجــوز أن
تـقــول يــوجــد قـصــور ل ـ ّ
ـدي فــي فهم
الالئحة الداخلية ،فهذا غير جائز
منك" ،ثم قال الغانم "ال توجد مادة
تعطيك الحق بأن تفعل ما تشاء".
وأض ـ ــاف ال ـم ــوي ــزري "رســال ـتــي
ً
ت ــوض ــح أخ ـ ـطـ ــاء وت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزا عـلــى
الـمـحـكـمــة" ،مـضـيـفــا "ال أح ــد ّ
دم ــر
المجلس إال أن ــت" ،ثــم قــال الغانم
"رس ــالـ ـت ــك ال ي ــوج ــد ب ـه ــا اح ـت ــرام
للسلطات".
ث ــم قـ ــال ع ـب ــدال ـك ــري ــم ال ـك ـن ــدري
"ما أثير بين الرئيس والمويزري
مـ ـخ ــال ــف لـ ــائ ـ ـحـ ــة ،ث ـ ــم ق ـ ـ ــال "م ــن
ال ـ ـف ـ ـي ـ ـصـ ــل ف ـ ـ ــي رس ـ ـ ــال ـ ـ ــة ش ـع ـي ــب
المويزري .أرى أن الموضوع يجب
أن يعود إلى المجلس للتصويت،
وموافقة مكتب المجلس فقط غير

الغانم :ننتظر رد «الدستورية» على اإلشكال المقدم
حول عضوية النائبين التخاذ إجراءاتنا
قال رئيس مجلس االمة مرزوق الغانم ان المجلس سينتظر رد المحكمة
الدستورية على االشكال المقدم حول الحكم المتعلق بعضوية النواب ثم
يقوم باتخاذ اجراءاته الدستورية المتعلقة بهذا الشأن.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب الجلسة :فيما يتعلق بموضوع
اسقاط عضوية النائبين د .جمعان الحربش ود .وليد الطبطبائي سأتكلم
بالتفصيل عن هذا الموضوع ،مضيفا :هناك اشكال قدم للمحكمة الدستورية.
وأضاف الغانم "ان أحكام المحكمة الدستورية ابتداء من نص المادة 173
من الدستور التي على أساسها صدر قانون إنشاء المحكمة الدستورية وما
نصت عليه المادة األولى بأنها تختص دون غيرها وأن أحكامها بالنظر
في المنازعات".
وبين أن "مــن ضمن األم ــور التي تنظر فيها تحديدا عضوية النواب،
وأحكامها لكل قارئ للقانون وملزمة للكافة ،إال أنني عند اتخاذ أي إجراء
دستوري وقانوني يجب أن أتحقق من كل األمور األخرى".
وأوضح ان تقديم االشكال ال يوقف أثر تنفيذ الحكم ،مضيفا انه سيتم
االستماع إلى رد المحكمة الدستورية على هذا اإلشكال ،ومن ثم سيتم
اتخاذ كافة اإلجراءات الدستورية المطلوبة التي نوقشت في اجتماع مكتب
ص ـح ـي ـحــة ،وإذا كـ ــان البـ ــد نـلـغــي
المجلس ونكتفي بالمكتب ،وإذا
ك ــان هـنــاك رأي لــرئـيــس المجلس
ف ـي ـجــب أن ت ـع ــود إلـ ــى ال ـم ـج ـلــس،
وأنت يا رئيس حقك ضبط النظام
والميزانية".
ورد ال ـ ـغـ ــانـ ــم بـ ـق ــول ــه "ح ـك ــر
يالكندري ،والـمــادة  30تؤكد أن
مــا يــرى أحـكــام الــدسـتــور ويقيم
ال ـم ـخــال ـفــات ه ــو ال ــرئ ـي ــس ،ومــن
حـ ـق ــي رفـ ـ ــض الـ ــرسـ ــالـ ــة ع ـنــدمــا
أراه ـ ــا مـخــالـفــة ل ـلــدس ـتــور ،ومــع
ذل ــك ع ــدت إل ــى مكتب المجلس،
وأخ ــذت رأي ــه ،وال أريــد أن أحــول
ال ـمــوضــوع إل ــى فــوضــى ،عندما
أعرض التصويت للمجلس أمام

كــل رس ــال ــة ،خـصــوصــا أن هناك
محاوالت لهذا األمر".
وعقب عبدالكريم الكندري بقوله
ً
"رأي مكتب المجلس ليس حاسما
واستفراد المكتب بقرار المجلس
مخالف لالئحة".
ّ
وعــقــب الغانم بقوله "مــن حقي
أرفـ ــض أي رس ــال ــة أرى أن ـهــا غير
الئحية".
فقال الـمــويــزري "أرف ــض كالمك
وهو ينم عن عدم احترام الدستور".
ثم رد الغانم "احترم نفسك أرد
عليك باحترام ،وإذا لم تحترم أرد
عليك بنفس الموضوع".
وق ـ ــال الـ ـم ــوي ــزري "ك ــام ــك غير
صحيح وال أسمح لك منعي" ،فرد

المجلس أمس وتم التصويت عليها بأغلبية ساحقة باستثناء تحفظ أحد
أعضاء المكتب.
وأكد أن "كل هذه األمور ستطبق ولكن بداية أود أن أستمع إلى رد المحكمة
الدستورية على االشكال المقدم".
من جهة اخرى ،اوضح الغانم ان الجلسة شهدت مناقشة عدد من الرسائل
الواردة ،مشيرا الى طلب تمديد وقت مناقشة الرسائل إلى ساعة والتعليقات
واالراء المتعلقة بالرسائل.
وذكر انه تم خالل الجلسة إقرار المداولة الثانية للمشروع بقانون بشأن
تنظيم تبادل المعلومات االئتمانية والمداولة األولى لقانون الصحة النفسية.
وقال الغانم :كانت هناك بعض المالحظات وتم التوافق على أن ترسل
إلى اللجنة وتعدل ما بين المداولتين ومن ثم التصويت بعد الموافقة على
التعديالت وتصويت المجلس عليها.
واشار الى ان جلسة اليوم ستبدأ ببند األسئلة وهناك طلب بأن تكون
مدة البند ساعة بدال من نصف ساعة ثم سندخل في الخطاب األميري ،آمال
االنتهاء من هذا البند ،وإذا تم االنتهاء فهناك طلب لتقديم أحد القوانين
المتعلقة بالرعاية السكنية.
الغانم "من حقي منعك ،ولن أتركك
ت ـت ـح ــدث ب ـك ـي ـفــك ،وي ــوج ــد ن ـظ ــام،
وأن ــا أدي ــر الجلسة واق ــرأ الالئحة
والــدس ـتــور ،واق ـعــد م ـكــانــك" ،فقال
شعيب "ليس انت من تعلمني".
فـ ـق ــال الـ ـغ ــان ــم "ال ت ـغ ـل ــط خـلــك
محترم ،واستخدام أسلوبك الواطي
غـيــر مـحـتــرم ،وتـحــدث عـلــى قــدك"،
فرد المويزري "ال أسمح لك وربعك"،
فرد الغانم "ربعي يسوونك" .فقال
الـمــويــزري "مــا نهب البلد إال أنت
وأشكالك".
وع ـنــد مـنــاقـشــة ك ـشــف األوراق
وال ـ ــرس ـ ــائ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة ،ق ـ ــال ع ـلــي
ال ــدق ـب ــاس ــي م ـت ـحــدثــا ع ــن رس ــال ــة
الحسابات الوهمية "الذي يتعدى

عـلــى الـكــويــت ومــؤس ـســات الــدولــة
وي ـضــرب ال ــوح ــدة الــوطـنـيــة يجب
أن يحاسب" ،مشيرا إلــى أن هناك
م ـ ــن ي ـس ـت ـغ ــل رس ـ ــائ ـ ــل الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي لضرب الكويت.
ولفت إلى أن "الدبابة الحربية
ربـ ـم ــا م ـف ـعــول ـهــا لـ ــم ي ـع ــد ي ـ ــوازي
بعض ما يذكر برسائل التواصل،
ونحن في الوقت الذي نشجع فيه
الحريات وندعمها البد من ضبط
عملية التواصل االجتماعي".
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال ال ـنــائــب أحـمــد
الـ ـفـ ـض ــل ،إن "م ـش ـك ـل ــة ال ـت ــواص ــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي كـ ـبـ ـي ــرة ،سـ ـ ـ ــواء فــي
ال ـك ــوي ــت ،أو أم ـي ــرك ــا أو أوروب ـ ــا،
ولـ ـع ــل هـ ـن ــاك م ــن يـسـتـغـلـهــا

الخالد والعقيل :الحكومة ملتزمة بالتريث في دمج
«الهيكلة» مع «القوى العاملة»

الخالد والعقيل والصالح
أكد نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير
الـخــارجـيــة الـشـيــخ صـبــاح الـخــالــد الـتــزام
وتـعـهــد الـحـكــومــة بــالـتــريــث وال ـتــأنــي في
دمــج ونـقــل اخـتـصــاصــات جـهــاز برنامج
إع ــادة هيكلة الـقــوى العاملة إلــى الهيئة
العامة للقوى العاملة ،مع مراعاة حقوق
الموظفين ومصلحة البلد.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـخـ ــالـ ــد ،ف ـ ــي ال ـج ـل ـس ــة أم ـ ــس،
إن ال ـح ـك ــوم ــة ح ــري ـص ــة ع ـل ــى االس ـت ـم ــاع
ل ـتــوص ـيــات ديـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة ،ولـجـنــة
الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية،
ولجنة ا ل ـشــؤون الصحية واالجتماعية
والعمل البرلمانية ،بشأن هذا الدمج.
وشــدد على حرص واهتمام الحكومة
بالتعاون مع السلطة التشريعية ،استنادا
إل ــى ال ـم ــادة  50م ــن ال ــدس ـت ــور" ،م ــع عــدم

التدخل في شــؤون أي سلطة" ،مبينا أن
تعاون الحكومة ال يسلب حقها كسلطة
تـنـفـيــذيــة ف ــي ات ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرارات بـمــوجــب
الصالحيات الموكلة إليها.
وت ـع ـه ــد ب ــالـ ـت ــزام ال ـح ـك ــوم ــة ب ـم ــراع ــاة
ح ـقــوق الـمــواطـنـيــن ومـصـلـحــة الـبـلــد في
ك ــل قـ ــرار ت ـت ـخــذه ب ـمــوجــب ال ـصــاح ـيــات
الموكلة إليها.
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،جـ ـ ــددت وزي ـ ـ ــرة ال ــدول ــة
للشؤون االقتصادية مريم العقيل تأكيد
التزام الحكومة بالتعهد والتريث بشأن
دمج ونقل اختصاصات "جهاز الهيكلة"
إلــى "ال ـقــوى الـعــامـلــة" ،مضيفة أن تقرير
لـجـنــة الـ ـش ــؤون الـصـحـيــة واالجـتـمــاعـيــة
والعمل البرلمانية بشأنه تضمن  10مزايا
و 7سلبيات للدمج ،أهمها الخوف على

المراكز القانونية للموظفين وتضررهم
ماليا.
وأشــارت العقيل ،في مداخلة لها ،إلى
أن رواتــب موظفي إحــدى الجهتين أعلى
من رواتب موظفي الجهة األخرى ،مشددة
على أن عملية الدمج سترفع رواتب الجهة
األقل ،بهدف تساوي رواتب الجهتين.
وأفادت بأن التقارير الصادرة من ديوان
المحاسبة ولجنة الميزانيات والحساب
الختامي البرلمانية ،ودراسة تحليلية من
ديوان المحاسبة في عام  2017حول هذا
الموضوع ،أوصــت بالدمج بين األجهزة
والهيئات الحكومية المتشابهة.
وأوضحت أن تقرير لجنة الميزانيات
الـبــرلـمــانـيــة أوص ــى بـ ـ "إع ـ ــادة الـنـظــر في
الهيكل اإلداري الحالي للدولة ،وضرورة

إعادة هيكلته جذريا ،واتخاذ ما يلزم من
إجـ ــراءات لــدمــج الـجـهــات الـحـكــومـيــة ،من
خالل سن تشريعات ،أو إلغاء أي عراقيل
بشأن هذا الموضوع".
ولـفـتــت الـعـقـيــل إل ــى وج ــود تــوصـيــات
ص ـ ـ ـ ـ ــدرت م ـ ــن مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ـ ــة ولـ ـج ــان ــه
الـبــرلـمــانـيــة ب ـهــذا ال ـش ــأن ،وت ــم تفعيلها
بصدور قانون ربط ميزانية الهيئة العامة
للقوى العاملة.
وذكــرت أن االعتمادات المالية لجهاز
ب ــرن ــام ــج إع ـ ــادة ال ـه ـي ـك ـلــة أدرج ـ ــت تـحــت
ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة ،وان
لجنة الميزانيات البرلمانية تعلم بذلك،
وتــم إقــرارهــا مــن مجلس األم ــة ،موضحة
ان ما حصل دمج مالي.

ةديرجلا
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برلمانيات

التشريعات تدور في نهايتها بإقرار قانونين
• الموافقة على قانون الصحة النفسية في المداولة األولى

الغانم وأحاديث نيابية على المنصة
وفـ ـق ــا لـ ــاهـ ــواء ال ـس ـيــاس ـيــة،
ومحليا تــوجــه وســائــل الـتــواصــل
االج ـت ـم ــاع ــي ل ــان ـت ـخ ــاب ــات م ـثــا،
وه ـ ـ ـنـ ـ ــاك "ه ـ ــاش ـ ـت ـ ــاق ـ ــات" ت ـص ـنــع
م ــن أج ــل ال ـتــرويــج اإلع ــام ــي" ،ثم
ط ــرح اسـتـجــواب سـلـمــان الحمود
وم ـ ـقـ ــارن ـ ـتـ ــه ب ــالـ ـبـ ـن ــزي ــن ،م ـش ـي ــرا
إل ـ ــى "خـ ـل ــق أكـ ـث ــر م ــن "ه ــاش ـت ــاق"
باستجواب الحمود ،وأقواها كان
الوعد بـ 8فبراير ،وفي المقابل كان
عدد المغردين يذهب للتقرير عن
البنزين".
وأضاف الفضل "هناك عمليات
نفخ تمت فــي اسـتـجــواب الحمود
والبنزين ،وأبرزها حساب المجلس
الــذي حذرنا منه الحكومة ووزير
الداخلية ،وصاحب حسابه سوري
الجنسية".
أما النائب صالح عاشور فقال
عن رسالته بشأن قانون التجنيس،
إن "الحكومة لم تطبق القانون رغم
موافقتها عليه ،ونحتاج منها إلى
تبيان األسباب ،لذلك أرى أن عدم
تطبيق الحكومة لهذا القانون هو
أكبر تجاهل لمجلس األمة ،فهي ال
تنظر للمجلس وال تحترم القانون".
وتساءل عن األسباب الحقيقية
لتطبيق هذا القانون.
واضاف عاشور :تجاهلنا لعدم
ح ــل قـضـيــة الـ ـب ــدون س ـي ــؤدي الــى
عواقب ال تحمد في البلد ،وسيأتي
ال ـيــوم ال ــذي ي ـفــرض علينا الـحــل،
وسط الظروف االقليمية التي من
ً
الـمـمـكــن ان تـفــرض علينا ظــروفــا
ال نريدها.
وقـ ــال ع ــاش ــور :ك ـنــت ات ــوق ــع ان
ت ـك ــون ال ــرس ــال ــة الل ـغ ــاء م ــا سجن
بسببه الكثير من الشباب ال ان يتم
االتجاه لفرض قوانين جديدة للحد
من الحريات.
وت ـح ــدث ال ـح ـم ـيــدي الـسـبـيـعــي
قائال :مشكلتنا ليست الحسابات
ال ــوه ـم ـي ــة انـ ـم ــا ال ـم ـع ــروف ــة ال ـتــي
ي ـقــف وراء ه ـ ـ ــا اشـ ـخ ــاص اخ ـ ــرون،
ً
مشيرا الى ان الحسابات معروفة
بــأس ـمــائ ـهــا ،فـمـثــا ح ـســاب هـنــاك
ً
 15نــائـبــا وثــاثــة وزراء يدعمون
ويـ ــدف ـ ـعـ ــون لـ ــه "اتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوة" ،وهـ ـن ــاك
ت ـع ـل ـي ـمــات ت ـص ــل ال ـي ــه وتـ ـق ــول لــه

اش ـطــب وح ــط ،وم ــا يـحـصــل فتنة
داخلية ،واي كــام يصدر مــن هذا
ال ـح ـس ــاب ف ـهــو ب ــرع ــاي ــة حـكــومـيــة
واي شيء يثير فتنة بين االمارات
والـ ـسـ ـع ــودي ــة وقـ ـط ــر ف ـه ــو اي ـضــا
برعاية حكومية ،واقولها بصريح
ً
ال ـع ـبــارة  15نــائ ـبــا وث ــاث ــة وزراء
ً
يدفعون له  20الف دينار شهريا.
وع ـق ــب ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح الـخــالــد
بــالـقــول :نحترم الـحــريــات ،لكن ان
ي ـقــال ان ض ــرب الـ ــدول الـخــارجـيــة
برعاية حكومية فهذا غير مقبول.
وق ـ ــال الـ ــوزيـ ــر خ ــال ــد الـ ـج ــراح:
التوجد اي حماية لصاحب حساب
المجلس ،فهناك  30قضية رفعت
م ــن ال ـح ـكــومــة ض ــد ه ــذا الـحـســاب
وص ــاحـ ـب ــه عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ،واقـ ـ ــول
للسبيعي :الدستور كفل الحريات
ل ـل ـج ـم ـي ــع ،وال ي ـم ـك ــن ان نـحـمــي
شـخـصــا ك ـه ــذا ،ووزي ـ ــر الــداخـلـيــة
يحمي المواطنين لكن انــا اعــرف
المبلغ ال ــذي دفــع للشخص الــذي
ن ـت ـح ــدث ع ـن ــه واعـ ـ ـ ــرف ال ـش ـخــص
نفسه.

أم المصائب
وق ــال الـسـبـيـعــي :هـنــاك شكوى
ضـ ـ ــد الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب ،وانـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ــم ات ـه ــم
الحكومة او الداخلية بهذا االمــر،
وأشـ ــرت ال ــى ان ــه ي ـضــرب الــوحــدة
الوطنية ،واذا انـتــم يــا حكومة لم
تتخذوا اجراءات على هذا الصعيد
فلنا ادواتنا.
وت ـ ـ ـحـ ـ ــدث ع ـ ـمـ ــر ال ـط ـب ـط ـب ــائ ــي
ع ــن الـتـجـنـيــس ،ف ـق ــال :ه ــل قــانــون
الـجـنـسـيــة ال ـحــالــي مـطـبــق؟ هـنــاك
دراس ـ ـ ــة ف ــي م ــوق ــع م ـج ـلــس االم ــة
تؤكد سوء استخدام القانون وعدم
تطبيقه بالصورة الصحيحة ،فهو
يشير الــى منح الجنسية الــى من
ولــد عــام  1920والـثــانـيــة لما بعد
هذا التاريخ ،مؤكدا ان هذا القانون
م ــزق الـمـجـتـمــع ،واض ــاف ــة ال ـم ــادة
السابعة تعتبر ام المصائب ،والبد
من تعديل قانون الجنسية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :تـ ـ ــوجـ ـ ــد مـ ـشـ ـك ــات
بــالـبــدون والـمــزدوجـيــن واالع ـمــال
الجليلة ،فلماذا لم يطور القانون

حدث في الجلسة

تجهيزات مقاعد النواب

«»take of
عند وصول دور خليل الصالح للحديث عن قانون الصحة
النفسية ناداه الغانم فلم يسمع مرة ومرتين ،إلى حين قال
له الغانم" :كاشت خليل  ،"take ofفقال الصالح" :غريبة أتى
دوري بسرعة".

«محتاج كشف نفسي»
قال أحمد الفضل عند تــاوة الغانم السمه للحديث عن
قانون الصحة النفسية" :أنا غير مسجل" ،فقال له الغانم" :أنت
مسجل ورقمك  ،"7فرد الفضل بقوله "البد أن أرى الكشف"،
فرد الدمخي عليه بالقول" :يحتاج لكشف نفسي".

«على نيتك ياعودة»
عند انتهاء وقت عودة الرويعي ،قال له الغانم" :والله ما
تهون علي أنت أمين السر ،ولكن وقتك انتهى" ،فتنازل له
أسامة الشاهين ،وعلق الرويعي قائال "أنــت صديقي منذ
انـتـهــاء ع ــام  ،"2018فعصبت صـفــاء عـلــى ت ـنــازل الشاهين
بقولها" :الله يأخذ حسن البنا" ،فقال الرويعي" :هــذا ميت
ترحمي عليه".

من خالل االقامة الدائمة والكارت
االزرق؟ موضحا ان هناك اشخاصا
يـ ـتـ ـحـ ـكـ ـم ــون ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـقـ ــانـ ــون،
ونرفض التجنيس العشوائي.
واكــد حـمــدان الـعــازمــي وجــود
استهتار من قبل الحكومة بشأن
وقف الدمج بين الهيكلة والقوى
العاملة اوال ،فمن غير المعقول
ان تتخذ الحكومة قرارها بشأن
الدمج ثم تناقش هذا الموضوع
ا ل ــذي يبحث باللجنة الصحية
بينما الحكومة اتخذت قرارها،
وثانيا فيما يتعلق بالتجنيس
ف ـمــن غ ـيــر ال ـم ـع ـقــول ان قــانــونــا
مضى عليه عام كامل والحكومة
ال ت ـط ـب ــق الـ ـق ــوانـ ـي ــن فـ ــي ال ـم ــدة
ال ـم ـحــددة ،وه ــذا اك ـبــر استهتار
من قبل الحكومة ،وهي لم تطبق
الـلــوائــح التنفيذية ايضا فكيف
يقبل وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء بهذا االمر؟
وذكـ ــر ال ـع ــازم ــي ان الـحـكــومــة
لــم تلتزم بتعهداتها ،ليس ذلك
فحسب بل ان الحسابات الوهمية
تتم برعاية بعض الوزراء لضرب
عدد من النواب ،ويدفع لهم وزراء،
واغـلــب هــذه الحسابات يديرها
اجانب بتمويل من بعض الوزراء.
ب ـي ـن ـمــا ق ـ ــال ع ـ ـ ــادل ال ــدم ـخ ــي:
ن ـحــن ل ـس ـنــا ب ـحــاجــة ل ـمــزيــد من
ال ـقــوان ـيــن الـمـجـحـفــة وال ـم ـق ـيــدة
ل ـل ـح ــري ــات ،م ــوض ـح ــا ان ل ـجــوء
ال ـب ـع ــض ل ـل ـح ـســابــات الــوه ـم ـيــة
سببه تضييق الحريات امامهم،
اما بالنسبة لعدم التزام الحكومة
بـتـعـهــداتـهــا فـيـمــا يتعلق بدمج
ا لـقــوى العاملة والهيكلة فقالت
وزي ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـس ــاب ـق ــة فــي
اجابتها عــن ســؤال عــن التعيين
في الهيكلة والقوى العاملة انها
ل ــم تـعـيــن بـتــاتــا والـحـقـيـقــة انـهــا
عينت ،ولـيــس كــذلــك فحسب بل
ع ــدم تـطـبـيــق ق ــان ــون التجنيس
يعتبر خلال كبيرا فكل شخص
يريد تطبيق القوانين على كيفه.
وقال خليل عبدالله :استغرب
دفاع بعض النواب عن الحسابات
الوهمية ،فهؤالء مرتزقة ،والبد
ان نــردعـهــم ،فمن حــق الـنــاس ان

قضية
الحسابات
الوهمية
موضوع
سخيف
وأنا أكثر
النواب الذين
تعرضوا
للهجوم منها

العدساني

«الصحية
البرلمانية»
نظرت في
موضوع
دمج الهيكلة
والقوى العاملة
وتقريرها
أشار إلى رفض
الدمج

الخضير

الوزيرتان العقيل وبوشهري ومتابعة للجلسة

قرارات الجلسة
• وافق المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات
االئتمانية في المداولة الثانية واحاله الى الحكومة.
• واف ــق على مـشــروع قــانــون بـشــأن الصحة النفسية فــي المداولة
األولى.
• وافق على رسالة من رئيس لجنة التحقيق حول حادثة األمطار
يـطـلــب فـيـهــا تـمــديــد ف ـتــرة عـمــل الـلـجـنــة لـحـيــن ان ـت ـهــاء دي ــوان
المحاسبة من إعــداد تقريره الــازم لمتطلبات التحقيق حتى
 30مارس.
• وافق على رسالة النائب أحمد الفضل بأن تقدم الحكومة بيانا
لمجلس األمة باإلجراءات التي اتخذتها تجاه ظاهرة الحسابات
الوهمية واإلخبارية في شبكات التواصل االجتماعي المسيئة
ألمن البالد وذلك خالل شهر.
يعبروا عن ارائهم لكن ذلك يجب
ان يـكــون مــن خــال المسؤولية،
فهناك اصحاب حسابات شادين
حيلهم ،واق ــول لــوزيــر الداخلية
كـثـيــر م ــن ال ـح ـســابــات الــوهـمـيــة
تـقــول المباحث لــم تستدل على
ص ــاح ــب الـ ـحـ ـس ــاب ،وه ـ ـ ــذا غـيــر
صـ ـحـ ـي ــح ،فـ ـهـ ـن ــاك مـ ــن ي ـث ـي ــرون
الــزعــزعــة بالبلد ويـتــركــون ،وانــا
اع ـ ـ ـ ــرف اح ـ ـ ـ ــدا ي ـ ـغـ ــرد م ـ ــن ل ـن ــدن
وم ـن ـح ــاش م ــن ال ـك ــوي ــت وعـلـيــه
ح ـ ـكـ ــم ،وع ـ ـنـ ــدمـ ــا ك ـش ـف ـت ــه ح ــول
حسابه لمصر ،واقــول ان الدولة
تـ ــرعـ ــى بـ ـع ــض مـ ـص ــال ــح ه ـ ــؤالء
المرتزقة ،وانــا سأتقدم باقتراح
نيابي لمنع الحسابات الوهمية،
واطــالــب االج ـهــزة االمـنـيــة بعدم
حماية الحسابات الوهمية.
وقـ ــال اح ـمــد الـفـضــل ردا على
وزير الداخلية :كالمك غير مقنع،
ول ــن نسمح بــاسـتـمــرار الـســوري
صاحب الحساب.
وأض ــاف الـفـضــل :فــي المقابل
الحساب يشيد بالوزير الجراح
وي ـ ـقـ ــول ان ـ ــه رج ـ ــل دولـ ـ ـ ــة ،ول ـكــن
ك ـيــف ن ـش ـتــم ي ــا وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
مــن صــاحــب ه ــذا ال ـح ـســاب وهــو
يـمــدحــك؟ وال ـس ــؤال :ب ـمــاذا قامت
وزارة ا لـ ــدا خ ـ ـل ـ ـيـ ــة تـ ـ ـج ـ ــاه هـ ــذا
الـشـخــص؟ الفـتــا الــى ان صاحب
الحساب هرب وقام ببيع الجهاز

صــوريــا ،وهــل يعقل ان يقول لك
الـحـســاب ان ــت بـعــت ن ــواب االم ــة،
مـشـيــرا الــى ان الـسـكــوت عــن هــذا
ال ـح ـس ــاب ه ــو رع ــاي ــة حـكــومـيــة،
واقـ ــول ي ــا وزي ــر الــداخ ـل ـيــة البلد
ي ـمــزق وال ـت ـهــاون واضـ ــح ،فكيف
ي ــا وزيـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ت ـع ــرف ه ــذا
الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب جـ ـ ـ ـ ــيدا ولـ ـ ـ ــم تـ ـح ــرك
ساكنا على هــذا الصعيد؟ فانا
والـسـبـيـعــي ن ـشــق هـ ــدوم بعض
كيفنا كويتيين لكن ال يدخل بينا.
وقال الوزير الجراح :اذا يملك
اي عضو اثباتا رسميا انه سوري
غــدا ارسـلــه لبلده لكن مــا يدعيه
الفضل هو عن الجهاز المركزي
وهــو ب ــدون ،ومــا يحصل حاليا
هــو ان احــد ال ـنــواب طلع االخير
في استفتاء الحساب فزعل ،وهو
يقف وراء هذا االمر ،والله يستر
عليه رغم ان نتائج هذا االستفتاء
غير رسمية.
وقـ ـ ــال ال ـح ـم ـي ــدي ال ـس ـب ـي ـعــي:
نرفض الهمز واللمز.
امـ ــا سـ ـع ــدون ح ـم ــاد ف ـق ــال ان
حـ ـج ــب ال ـ ـمـ ــواقـ ــع والـ ـحـ ـس ــاب ــات
الــوهـمـيــة الـمـســؤول عـنــه الهيئة
العامة لالتصاالت وليست ادارة
الجرائم االلكترونية ،مشددا على
ض ــرورة ضبط عملية التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ،الف ـت ــا الـ ــى ان دول
الخليج تضبط صاحب الحساب

• استعرض رسالة من النائب محمد الدالل يطلب فيها من المجلس
تكليف لجنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل البرلمانية
االل ـت ـق ــاء بـمـمـثـلــي ال ـح ـكــومــة الـمـعـنـيـيــن ب ـم ــوض ــوع دمـ ــج ونـقــل
اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة
العامة للقوى العاملة ،ولم يبت فيها.
• استعرض رسالة من النائب صالح عاشور يطلب فيها أن تصدر
الحكومة توضيحا رسميا تبين فيه األسـبــاب التي حالت دون
تطبيق القانون رقــم ( )12لسنة  2018بشأن تحديد العدد الذي
يجوز منحه الجنسية الكويتية ،ولم يبت فيها.
• وافق على ترحيل جلستي يومي  22و 23الشهر الجاري الى 29
و 30يناير ،كما وافــق على توزيع جلستي  19و 20فبراير على
يومي الخميس الموافق  7و 21مارس القادم.
الوهمي في دقيقة من خالل كيبل
قيمته  15مليون دينار.

موضوع سخيف
واعتبر رياض العدساني قضية
ال ـح ـس ــاب ــات الــوه ـم ـيــة مــوضــوعــا
سخيفا ،وان ــا اكـثــر ال ـنــواب الــذيــن
ت ـ ـ ـعـ ـ ــرضـ ـ ــوا ل ـ ـل ـ ـه ـ ـجـ ــوم مـ ـ ـ ــن ق ـب ــل
ال ـح ـســابــات الــوه ـم ـيــة ،واالن ـت ـقــاد
مـ ـب ــاح ،واذا ك ـ ــان ب ـع ــض الـ ـن ــواب
يـعـتـقــدون ان ـهــم مـحـصـنــون حتى
م ــن ق ـبــل ال ـمــواط ـن ـيــن ف ــأق ــول لهم
ان الـحـصــانــة فـقــط ف ــي الـمـجـلــس،
ولــو بيدي كنت منعت الحصانة،
واذا كــان هناك  15نائبا يدفعون
للحسابات فأنا لست منهم ،وابرئ
ســاحـتــي ،وان ــا كغترتي البيضاء
ابيض ،واطلب تبيان التهمة بشأن
اسماء النواب الذين يدفعون ،واقول
ان مـنــاقـشــة الـحـســابــات الــوهـمـيــة
تضييع لوقت المجلس.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ـ ـ ــادل ال ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــي :م ــا
ت ـت ـحــدثــون ع ـنــه لـيـســت حـســابــات
وه ـم ـي ــة ،وان ـ ــا رف ـض ــت ال ـقــوان ـيــن
المقيدة للحريات ولم اتحدث عن
الحسابات الوهمية ،والنائب الذي
ال يحتمل النقد يقعد في بيتهم.
وق ــال عـبــدالـكــريــم ال ـك ـنــدري :اذا
كــان ال ـنــواب يترنحون مــن تويتر
ف ـهــذا الـمـجـلــس ي ـكــون فــاقــدا

الحكومة
لم تلتزم
بتعهداتها
ولم تحترم
المجلس

الهدية

٦
برلمانيات
ً
الخالد :نرفض القول إن الحكومة ترعى حسابات تضرب دوال شقيقة
ةديرجلا

•
العدد  / 4011األربعاء  9يناير 2019م  3 /جمادى األولى 1440هـ

ً
متحدثا
البابطين

الحجرف وحديث مشترك مع الدقباسي وخورشيد
للثقة ،مشيرا الــى ان وجــود
الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ــوهـ ـمـ ـي ــة هـ ــو ع ــدم
شـفــافـيــة م ــن ق ـبــل ال ـح ـكــومــة الـتــي
تنفي نفيا ضعيفا بعد فترة طويلة
من الزمن ،واليوم المجلس شرشح
ال ــري ــال ،ول ــم يـتــم ال ـت ـحــدث اال عن
حساب واحد فقط.
وقــال ثامر السويط :اذا لم تكن
كنائب على قدر العمل بالبرلمان
فتوكل على الله ولكل انسان حق
التعبير عن رأيه ،وانا ال ادافع عن
الحساب المذكور ،وهو تعرض لي
لكن غير مقبول.
وقال الحميدي السبيعي :ارفض
الهمز والـلـمــز ،واق ــول لــك يــا وزيــر
الداخلية ان ضابط المباحث الذي
قبض عليه قبل سنة وأو ق ــف عن
العمل ،واقــول لــريــاض العدساني
انــت لست من ضمن الـنــواب ال ـ 15
الذين يدفعون للحساب ،واستغرب
دف ــاع ال ــوزي ــر ال ـج ــراح وه ــو يـقــول
للضابط ال ــذي قـبــض عليه لـمــاذا
قبضت عليه من غير ما تقولي؟
وق ــال احـمــد الـفـضــل :ان ــا طلبت
مـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة اجـ ــراءات ـ ـهـ ــا ح ــول
الحسابات الوهمية ،وانا جايك يا
عــادل الدمخي واقــول لعبدالكريم
الـ ـكـ ـن ــدري م ــا أل ــوم ــك ت ــداف ــع وي ــا
ث ــام ــر ال ـس ــوي ــط اي ـض ــا م ــا ال ــوم ــك
الن ــه اخــرجــك مــن االوائـ ــل ،ث ــم قــال
الكندري للفضل انــت كــذاب وانــت
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استخدمت مجلس االمة في تصفية
مجلس االم ــة وان ــت اخــر واح ــد يا
الفضل يتكلم عن النظافة.
وق ـ ـ ــال الـ ـ ــوزيـ ـ ــر الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــراح :ذك ــر
الـ ـسـ ـبـ ـيـ ـع ــي ان ـ ـ ــي اوقـ ـ ـف ـ ــت م ــدي ــر
ال ـم ـب ــاح ــث س ـن ــة ب ـس ـب ــب ح ـســاب
وهذا غير صحيح ومدير المباحث
حصل له "اشكال" مع احد الضباط
واخ ـ ــذ اجـ ـ ــازة ل ـم ــدة س ـنــة وه ـنــاك
حساب لم يذكر اسمه.
وواف ــق المجلس عـلــى ان تقدم
ً
الحكومة تـقــريــرا حــول اجــراءاتـهــا
ح ــول ال ـح ـســابــات الــوهـمـيــة خــال
شهر.
ورفض النواب مبارك الحجرف
وم ـح ـمــد ال ـ ــدالل وص ــال ــح عــاشــور
تجاه الحكومة نحو دمج الهيكلة
وال ـقــوى الـعــامـلــة رغ ــم ع ــدم انـجــاز
اللجنة الصحية لتقريرها.
في وقت طالب حمدان العازمي
ال ــوزي ــرة مــريــم الـعـقـيــل ب ــأن تـقــول
كلمتها على هذا الصعيد خاصة
ً
ان الحكومة تعهدت سابقا بعدم
الدمج بينما اكد محمد الهدية ان
الحكومة لم تلتزم بتعهداتها ولم
تحترم المجلس.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ح ـ ـ ـمـ ـ ــود ال ـ ـخ ـ ـض ـ ـيـ ــر ان
الـصـحـيــة ال ـبــرل ـمــان ـيــة ن ـظ ــرت في
م ــوض ــوع دمـ ــج الـهـيـكـلــة وال ـق ــوى
العاملة وتقريرها اشار الى رفض
الدمج.

وقــالــت وزي ــرة الــدولــة للشؤون
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة مـ ــريـ ــم ال ـع ـق ـي ــل ان
رسـ ــالـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدالل ت ـش ـي ــر ال ـ ــى ع ــدم
الـتــزام الحكومة بعدم الــدمــج لكن
ك ــل دراسـ ـ ـ ــات دي ـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة
والـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة اوص ــت
بضرورة الدمج ،ولجنة الميزانيات
اوصت بهذا االمر من خالل االتجاه
الـ ــى دمـ ــج ال ـج ـه ــات ذات االع ـم ــال
ال ـم ـت ـشــاب ـهــة وال ـم ـب ــال ــغ ال ـخــاصــة
بــالـهـيـكـلــة ذه ـبــت لـلـقــوى الـعــامـلــة
واص ـب ــح ه ـنــاك دم ــج م ــال ــي ،ليس
كذلك فحسب بل ان عملية الدمج
من اختصاص الحكومة ،وأؤكد ان
ً
عملية الدمج لن تؤثر سلبيا على
المراكز المالية للموظفين.
وقالت :مازلنا نتريث في عملية
الدمج وننتظر نتيجة التقرير.
وعقب الدالل بقوله ان الحكومة
ل ــم ت ـل ـتــزم ،وع ـلــى ال ـح ـكــومــة وقــف
اجراءات الدمج حتى مناقشة تقرير
الصحية.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــوه ـ ــاب
البابطين :يجب ان يناقش تقرير
الصحية البرلمانية ا ل ــذي ر فــض
عملية الدمج ،وعلى الحكومة وقف
اجراءاتها حول دمج القوى العاملة
بالهيكلة لحين مناقشة المجلس
للتقرير.
وت ـس ــاءل ح ـمــدان ال ـعــازمــي عن
عدم احترام الحكومة لمجلس االمة،

النصف والرويعي

كل دراسات
«المحاسبة»
والحكومة
أوصت
بضرورة دمج
القوى العاملة
بـ«الهيكلة»

العقيل

الحسابات
الوهمية تتم
برعاية بعض
الوزراء لضرب
عدد من النواب

العازمي

العازمي يسأل عن ميزانية «تطاير الحصى»
وجه النائب حمدان العازمي ســؤاال إلى وزيــرة األشغال العامة وزيرة
الدولة لشؤون اإلسكان د .جنان بوشهري ،بشأن الميزانية الجديدة المعتمدة
لمعالجة تطاير الحصى عقب األمطار الغزيرة التي هطلت على البالد أخيرا.
وبين العازمي في سؤاله انه تم تخصيص مبلغ قدره  150مليون دينار
لمعالجة مشكلة تطاير الحصى وذلك قبل عامين ،إال أنه عقب األمطار الغزيرة
التي هطلت على البالد أخيرا تجددت أزمة تطاير الحصى.
وقال :كم يبلغ حجم الميزانية الجديدة المعتمدة لمعالجة تطاير الحصى
عقب األمطار الغزيرة التي هطلت على البالد أخيرا؟ وعلى أي ميزانية تتم
معالجة أزمة تطاير الحصى حاليا؟ وما مصير الميزانية المعتمدة قبل
عامين والمقدرة بـ  150مليون دينار؟ وما الشركات التي تعاقدت معها
وزارة األشغال العامة لمعالجة تطاير الحصى خالل الفترة من  2010حتى
تاريخ ورود هذا السؤال؟".
وتابع :هل فرضت عقوبات على الشركات التي تسببت في هذه األزمة؟
إذا كانت اإلجابة اإليجاب فما هذه العقوبات؟ وكم يبلغ عدد لجان التحقيق
التي شكلت لتبيان الحقيقة ومعرفة المقصرين في أزمة تطاير الحصى منذ
 2014حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بنتائج تحقيق كل لجنة
على حدة ،وإجراءات الوزارة بناء على هذه النتائج.

ً
الف ـت ــا ال ــى ان ه ـن ــاك  600مــواطــن
يعانون بسبب الدمج .وقال عبدالله
فـهــاد :تحدثنا عــن نقطة التعاون
مـ ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وكـ ـ ـ ــام الـ ــوزيـ ــرة
العقيل غير مقبول ،وتقارير ديوان
ال ـم ـح ــاس ـب ــة م ـت ـخ ـم ــة ب ــاالخـ ـط ــاء
والمخالفات ويجب مناقشة تقرير
الصحية قبل تنفيذ عملية الدمج.
وأكد صالح عاشور ان الحكومة
تسير عكس التزامها فيما يتعلق
بعملية الدمج ،وأوكد ان سلبيات
الــدمــج اكـثــر مــن ايجابياته ،وهــذا
بيان المديرين ،فمن غير المعقول
ان ندمج جهة مسؤولة عن تعيين
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن م ـ ــع اخ ـ ـ ــرى م ـع ـن ـيــة
بالوافدين.
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــرة الـ ـعـ ـقـ ـي ــل ان
ال ـح ـكــومــة ل ــم تـتـخــذ اي اج ـ ــراءات
بشأن الدمج ،والدمج نفذ من قبل
الميزانية ا لـخــا صــة بهيئة القوى
العاملة.
وقال الوزير صباح الخالد :اؤكد
ان تريث الحكومة حــول الــدمــج ال
يسلب حقها ،ونحن نراعي مصلحة
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ون ــدع ـم ـه ــم ون ـن ـشــد
ً
ال ـت ـع ــاون وف ـق ــا ل ـل ـمــادة  50وع ــدم
التدخل في اعمالنا.
وق ـ ـ ـ ــال مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدالل :ه ـن ــاك
اجـ ــراء ات دمــج تمت مــع احترامي
للوزيرة واطلب اما ان يكون التقرير
موجودا على جدول اعمال الجلسة
المقبلة او اللجنة الصحية.
وحـ ــول رس ــال ــة ص ــال ــح عــاشــور
عــن قضية عــدم تطبيق الحكومة
ل ـقــانــون الـتـجـنـيــس ،ق ــال عــاشــور:
نريد ان نسمع رأي الحكومة ،فنحن
كنا نسمع لمدة ساعة بسبب مغرد
بــدون او ســوري ،ووقــف المجلس
على قدم وســاق ،واالن قضية امن
بلد ،وهي التجنيس ،لم نسمع رأي
اح ــد ،وفــي المقابل نتجه لقانون
جديد ،فقال الغانم :سنة جديدة.
واك ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة خ ــال ــد
الجراح ان الحكومة طبقت القانون
وفعلته ،وهي غير ملتزمة بالحد
االعـ ـل ــى ،وس ـي ـك ــون ه ـن ــاك قــانــون
جـ ــديـ ــد ات ـف ـق ـن ــا ع ـل ـي ــه م ـ ــع ل ـج ـنــة
الداخلية والدفاع وسيقدم قريبا.

بطاقة تموين

العازمي والفضالة

وقـ ـ ـ ــال ريـ ـ ـ ــاض الـ ـع ــدس ــان ــي ان
الجنسية الكويتية ليست بطاقة
تموين ،والجنسية يجب ان تمنح
ل ـمــن ي ـس ـت ـحــق ،واؤكـ ـ ــد ان قــانــون

الجنسية االساسي هو المفترض
ان يطبق اما الحالي فأرفضه.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـبـ ـ ــدال ـ ـ ـلـ ـ ــه ف ـ ـ ـهـ ـ ــاد ان
تصريحات رئيس الجهاز المركزي
ت ـ ـقـ ــول ان ه ـ ـنـ ــاك  35الـ ـ ــف بـ ــدون
يستحقون الجنسية ،وكــام وزير
الداخلية عن تجنيس  8اشخاص
غير مقبول ومن يذهب للصليبية
وتيماء يرى المآسي.
وقال عاشور ان الجهاز المركزي
اف ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ــان  30ال ـ ـفـ ــا ي ـس ـت ـح ـقــون
الجنسية ،لماذا ال يتم تجنيسهم؟
واق ــول ان المنطقة محتقنة ،وانــا
ال ابــالــغ ،والـيــوم شنت حــرب على
ال ـع ــراق ولـيـبـيــا بـسـبــب انـتـهــاكــات
حقوق االنسان ،فال تستبعدوا ان
تشن ضد الكويت حــرب ،والبــد ان
نحل قضايانا قبل ان تفرض علينا
قوانين خارجية.
وق ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـحـ ـم ــد ه ـ ــاي ـ ــف :اذك ـ ــر
بـ ـض ــرورة ان م ــن ي ـح ـمــل اح ـصــاء
 65يـجــب ان يـجـنــس ،وم ــن رفــض
الجنسية الثانية و هـنــاك مشكلة
حكومية تصرف رواتــب والجهاز
الـمــركــزي يــرفــض ،والب ــد ان يكون
قـ ــانـ ــون ال ـت ـج ـن ـي ــس عـ ـل ــى جـ ــدول
االعمال.
ووصف الحميدي السبيعي ما
يحصل في التجنيس بانه ضحك
على الذقون ،والقانون غير ملزم،
واذا كــان هـنــاك قــانــون للتجنيس
فالحد االدنــى ،وغير ذلك ال يمكن
ان يـكــون ،وال ـنــواب مـشــاركــون في
هذه المسرحية ،والحكومة ستأتي
بقانون بحقهم ،والناس تضرروا،
والبرلمان مشارك بهذه القضية،
بينما تستمر معاناة الناس.
وقــال عــدنــان عبدالصمد :نحن
من يالم في قانون التجنيس عندما
وضـعـنــا ح ــدا اق ـصــى ،ف ـهــذا يتيح
للحكومة ان تجنس وا ح ــدا او ال
تجنس ،وموضوع البدون يحتاج
الرادة س ـيــاس ـيــة ،وهـ ــذه الـقـضـيــة
بقعة س ــوداء وجـهــاز الـبــدون البد
ان يلغى.
اما مقرر لجنة الداخلية والدفاع
نايف الـمــرداس فقال ان الحكومة
تتحمل عدم انجاز كشف التجنيس
وضيق الوقت اخر اعالنه.
وأك ـ ــد اح ـم ــد ال ـف ـضــل ان هـنــاك
من يريد لقضية الـبــدون أال تحل،
ونحن نشد على يد الجهاز الذي
ق ــام بــوقــف التجنيس بـعــد غربلة
االسماء.
وقــال خليل عبدالله :من تدخل

ب ـغ ــرض اي ـق ــاف ك ـشــف الـتـجـنـيــس
ظـلــم مــن يـسـتـحــق ،مـشـيــرا ال ــى ان
وجـ ـ ــود مـ ـ ــرض ب ــداخـ ـلـ ـن ــا يـسـمــى
الجنسية ويجب ان نوقف النعرة
ال ـب ـغ ـي ـض ــة ت ـ ـجـ ــاه ال ـ ـب ـ ــدون وم ــن
يستحق وتستفيد منه البلد يجب
ان يجنس واعطوا الناس حقها.
وقال عودة الرويعي ان موضوع
التجنيس والحقوق واالنتماء يجب
ان ينتهي ،فمن غير المقبول ان يمر
عــام وال يطبق قــانــون التجنيس،
مـشـيــرا ال ــى ان ع ـضــوة كــونـغــرس
ص ــوم ــالـ ـي ــة ت ـق ـس ــم عـ ـل ــى ال ـ ـقـ ــرآن
باميركا وابناء الكويت البدون ال
يعطون حقوقهم ،الفتا الى ان بلد
االنـســانـيــة تـمــارس بــه العنصرية
وال ـب ـغ ـضــاء واط ــال ــب ال ـن ــواب الـبــر
بقسمهم تجاه قضية البدون.
ورد حمدان العازمي على الفضل
بــالـقــول :كـيــف اطـلـعــت عـلــى كشف
التجنيس؟ وكيف تقول :نحن من
اوقفنا الكشف؟ وبناء على الكالم
والتشكيك بالكشف ا طــا لــب لجنة
التحقيق بكشف التجنيس ،وامر
خطير ان يشكك نائب في هذا االمر.
ام ــا ريـ ــاض ال ـع ــدس ــان ــي ،ف ـقــال:
اؤكد لوزير الداخلية ان اي شخص
يجنس دون وجه حق فسيحاسب،
ويجب عــدم العبث بالجنسية،
وان ـ ـ ـ ــا عـ ـنـ ـص ــري لـ ـلـ ـك ــوي ــت ،وم ــن
يـ ـسـ ـتـ ـح ــق الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــة يـ ـجـ ـن ــس،
فـ ــال ـ ـمـ ــوضـ ــوع ي ـت ـع ـل ــق ب ــال ـه ــوي ــة
الوطنية ،وانا افتخر بذلك ،والكالم
سيطبق ،والعبث ال يكون بالهوية
الوطنية.
وقـ ــال ال ـف ـضــل :اريـ ــد ان اوض ــح
ل ـ ـح ـ ـمـ ــدان الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي ان ـ ـنـ ــي اح ــد
االشخاص الذين اوصلوا للحكومة
وج ــود اسـمــاء فــي التجنيس غير
مستحقة ،وا ن ــا مــع المستحقين،
والـ ـه ــوي ــة ال ــوط ـن ـي ــة ام ـ ــر م ـقــدس
بالنسبة لنا.
وقال صالح عاشور :يا رئيس،
اش ـ ـي ـ ــد ب ـ ـكـ ــامـ ــك ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ن ــزل ــت
وتحدثت عن الجنسية ،واقــول ان
ع ــدد الـكــويـتـيـيــن  580ال ـفــا واالن
ال ــزي ــادة  2.5بــالـمـئــة ووص ــل عــدد
الكويتيين ا لــى  1.3مليون نسمة
حـتــى االن ،وي ــؤك ــد تـجـنـيــس 450
ً
ال ـف ــا م ــع وجـ ــود  110االف ب ــدون
بـ ــال ـ ـب ـ ـلـ ــد ،وحـ ـ ـس ـ ــب تـ ـص ــريـ ـح ــات
ً
الحكومة هناك  35الفا يستحقون
ً
الجنسية الكويتية ،مطالبا بوقفة
من المجلس النهاء معاناة البدون.
ووافـ ـ ـ ـ ـ ــق الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ع ـلــى
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عبدالله

«المرض النفسي» ...اضطراب الختالل الوظائف النفسية أو العقلية
ال يشمل تعاطي الكحول والمخدرات والعقاقير أو إدمانها دون وجود مرض نفسي واضح
وافــق مجلس األمــة امس في المداولة األولــى على
مشروع قانون بشأن الصحة النفسية ورعاية المريض.
ووردت في المادة األولى من القانون تعريفات لعدد
من العبارات ومنها "المرض النفسي" حالة االضطراب
النفسي أو العقلي نتيجة ا خـتــال أي مــن الوظائف
النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع
بيئته االجتماعية وال يشمل ذلك تعاطي الكحول أو
المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير أو إدمانها
دون وجود مرض نفسي واضح.
وعبارة "الدخول اإلرادي" وتعرف بدخول المريض
النفسي إح ــدى مـنـشــآت الـصـحــة النفسية بـنــاء على
موافقته الصريحة متى كانت قدراته العقلية تسمح
بذلك أو وفقا ألحكام هذا القانون.
وعبارة "الدخول اإللزامي" وهي إدخال المريض
النفسي في إحدى منشآت الصحة النفسية دون إرادته
في األحوال التي يحددها القانون.
وأشـ ــارت إح ــدى م ــواد ال ـقــانــون إل ــى خصوصية
ملف ا لـمــر يــض النفسي على النحو ا لـتــا لــي "تحتفظ
كل منشأة للصحة النفسية بملف خاص لكل مريض
نفسي يتضمن البيانات الخاصة به وال يجوز االطالع
على هذا الملف إال في األحوال التي يجيزها القانون".
وتناولت إحدى المواد كذلك جواز قيام الطبيب
المعالج بمنع المريض النفسي من مغادرة المنشأة
خالل فترة التقييم في احدى الحالتين اآلتيتين االولى
منهما إذا رأى الطبيب "ان خروجه يشكل احتماال جديا
لحدوث أذى فوري أو وشيك على سالمته أو صحته أو
على سالمة أو صحة اآلخرين".
أما الحالة الثانية فهي إذا رأى الطبيب أن المريض
"غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض
النفسي أو أنــه غير قــادر بسبب مرضه النفسي على
اتخاذ قرار بشأن االستمرار في تلقي التقييم والعالج
اإلرادي الطوعي".

وخصصت إح ــدى ال ـمــواد لـلــدخــول االلــزامــي الــذي
ال يتم إال بموجب تقييم طبي نفسي جديد مــن قبل
طبيب نفسي مختلف عــن ا ل ــذي ا تـخــذ ق ــرار التقييم
االلزامي وذلك "عند وجود عالمات واضحة تدل على
وجود مرض نفسي شديد يتطلب عالجه دخول إحدى
منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين التاليتين
االولى "احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة النفسية
أو الصحية بسبب أعراض المرض النفسي".
أما الحالة الثانية للدخول االلزامي هي "إذا كانت
أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا
لسالمة أو صحة أو حياة المريض أو صحة أو حياة
اآلخرين وفق ضوابط وإجراءات معينة".
واس ـت ـث ـنــت مـ ــادة أخـ ــرى م ــن ال ـق ــان ــون ال ـح ــاالت
الـعــاجـلــة الـتــي ال تحتمل ات ـخــاذ اإلج ـ ــراء ات ال ــواردة
فــي الـمــادة سالفة الــذكــر على ان "يــرفــع تقرير إلدارة
منشأة الصحة النفسية ولجنة التقييم والمتابعة
ع ــن ال ـحــالــة خ ــال  24ســاعــة م ــن الـفـحــص متضمنا
الـتـشـخـيــص ال ـم ـبــدئــي والـكـيـفـيــة ال ـت ــي ت ــم ب ـهــا نقل
المريض واألشـخــاص الذين قاموا بالنقل مع بيان
أسباب حالة االستعجال".
وشـ ـ ــددت إح ـ ــدى الـ ـم ــواد ع ـلــى وج ـ ــوب "إح ــاط ــة
ال ـم ــري ــض ال ـن ـف ـســي ب ــال ـع ــاج م ـت ــى كـ ــان ذلـ ــك مـمـكـنــا
وبطبيعته والـغــرض منه واآلث ــار التي قد تنجم عنه
والبدائل العالجية له" اضافة الى انه "يحق للطبيب
الـنـفـســي ال ـم ـس ــؤول إل ـ ــزام مــريــض ال ــدخ ــول االل ــزام ــي
بالعالج المقرر إذا امتنع عنه على أن يستوفي الطبيب
اإلجراءات قبل الشروع في ذلك".
وتضمنت إح ــدى ال ـمــواد ضــوابــط تطبيق نظام
األوامــر العالجية المجتمعية على المريض النفسي
الخاضع لنظام الدخول والعالج االلزامي بعد خروجه
من المنشأة ومنها "التزام المريض بالحضور للمنشأة
في األوقــات التي يحددها الفريق المعالج والسماح

الخضير والشاهين وفريق اللجنة الصحية البرلمانية
للفريق المعالج بزيارة المريض في محل إقامته طبقا
للخطة العالجية المقررة".
وقضت مواد أخرى من القانون بالعقوبات ومنها
"يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تتجاوز
سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجز أو

تسبب عمدا في حجز أحد األشخاص بصفته مصابا
بأحد األمــراض النفسية والعقلية في غير األمكنة أو
األحوال المنصوص عليها في القانون".
وتطرقت مادة أخرى إلى عقوبة الحبس مدة ال تقل
عن ثالثة أشهر وال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن 100

دينار كويتي وال تجاوز  1000دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين "كــل من كلف برعاية أو تمريض أو عالج
شخص مصاب بمرض نفسي وأساء معاملته بطريقة
من شأنها أن تحدث له آالما نفسية أو أضرارا جسدية".
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برلمانيات

الجراح والكندري في حديث مشترك
تـمــد يــد عـمــل لجنة التحقيق
بــازمــة االم ـط ــار وال ـس ـيــول ال ــى 30
مارس المقبل.
وعند الساعة  12:30رفع الغانم
الجلسة نصف ساعة الداء صالة
الظهر.
اسـ ـت ــؤنـ ـف ــت ال ـج ـل ـس ــة ال ـس ــاع ــة
 ،1.20ووافق المجلس على اقتراح
ال ـغــانــم تــأجـيــل بـنــد األس ـئ ـلــة مــدة
ساعة لبداية جلسة اليوم ،وتمديد
جلسة أمس حتى يتم االنتهاء من
المداولة الثانية لقانون المعلومات
االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة وق ـ ـ ــان ـ ـ ــون ال ـص ـح ــة
النفسية.
وتـ ـ ـ ـ ــا األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ك ـش ــف
الـ ـع ــرائ ــض والـ ـشـ ـك ــاوى ال ـم ـقــدمــة
الـ ــى م ـج ـلــس األمـ ـ ــة خـ ــال ال ـف ـتــرة
ال ـم ــاض ـي ــة ،وعـ ــددهـ ــا  5ش ـك ــاوى،
وت ــا ال ـغــانــم طـلـبــا ب ـ ــإدراج تقرير
ال ـل ـج ـن ــة االسـ ـك ــانـ ـي ــة عـ ــن ت ـعــديــل
قـ ــانـ ــون االسـ ـ ـك ـ ــان بـ ـش ــأن إس ـه ــام
القطاع الخاص في تعمير األراضي
الفضاء المملوكة للدولة بأغراض
ال ــرع ــاي ــة الـسـكـنـيــة ب ـعــد الـخـطــاب
األميري وتمت الموافقة.

تبادل المعلومات
وانتقل المجلس ا لــى المداولة
ال ـث ــان ـي ــة لـ ـق ــان ــون ت ـن ـظ ـيــم ت ـب ــادل
ال ـم ـع ـلــومــات االئ ـت ـمــان ـيــة ،وأشـ ــار
مقرر اللجنة المالية إلى عدم وجود
اي ت ـعــديــات ع ـلــى ال ـق ــان ــون ،وتــم
الـتـصــويــت عـلـيــه واقـ ــره المجلس
بــال ـمــداولــة ال ـثــان ـيــة ،بـمــوافـقــة 45
وعدم موافقة  6اعضاء واحاله الى
الحكومة.
وقــال وزيــر التجارة والصناعة
خــالــد ال ــروض ــان" :أشـكــر المجلس
إلق ـ ـ ـ ـ ـ ــراره ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون الـ ـمـ ـه ــم،
وسـ ـ ـنـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــل إق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـق ـ ــوانـ ـ ـي ـ ــن
االقتصادية لتحسين بيئة االعمال
في الكويت".
ورحـ ـ ـ ــب الـ ـغ ــان ــم ب ـ ــزي ـ ــارة وف ــد
الـ ـب ــرلـ ـم ــان األس ـ ـتـ ــرالـ ــي ل ـل ـكــويــت،
متطلعا إلى مزيد من التعاون بين
البلدين.
وانـتـقــل المجلس ال ــى مناقشة
ت ـقــريــر ل ـج ـنــة الـ ـش ــؤون الـصـحـيــة
واالجتماعية والعمل البرلمانية
عـ ـ ــن قـ ـ ــانـ ـ ــون ال ـ ـص ـ ـحـ ــة ال ـن ـف ـس ـي ــة
والرعاية النفسية للمريض.
ورح ـ ــب وزي ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
مـجـلــس األم ــة بــالــوفــد األس ـتــرالــي
بالكويت.

وتحدث النائب علي الدقباسي
ً
مشددا على أن "من وضع القانون
ه ـ ــم األط ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاء الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــون،
ألن ال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـ ـحـ ــالـ ــي ع ـ ـ ــار فــي
ج ـب ـيــن الـ ـك ــوي ــت ،وي ـث ـي ــر ال ـعــديــد
مــن ال ـت ـســاؤالت ،وأسـجــل شكــري
لـلــرويـعــي ال ــذي ب ــذل ج ـهــدا كبيرا
بـ ـه ــذا الـ ـق ــان ــون ،وأت ـم ـن ــى إقـ ـ ــراره
بالمداولة األولى".

شروط جزائية
ب ـ ــدوره ،ق ــال ال ـنــائــب الـحـمـيــدي
السبيعي إن "ال ـش ــروط الـجــزائـيــة
ال ــواردة بالقانون قاسية ،ووضع
حياة المريض بيد ضابط مخفر،
وهـ ــو م ـع ـيــب دسـ ـت ــوري ــا وأرفـ ــض
القانون كله بهذا الشكل".
أم ـ ـ ــا ال ـ ـنـ ــائـ ــب صـ ــالـ ــح ع ــاش ــور
ف ـ ـقـ ــال :ن ـش ـك ــر ال ـل ـج ـن ــة ال ـص ـح ـيــة
ع ـلــى إق ـ ــرار ه ــذا ال ـق ــان ــون ،ونـحــن
مـتـخـلـفــون ع ــن الـكـثـيــر م ــن ال ــدول
المتحضرة والمتقدمة فــي مجال
الصحة النفسية .وأفراد المجتمع
يـتـعــرضــون للكثير مــن الـمـشــاكــل
بسبب الضغوط المختلفة ،وهذا
الـقــانــون يحل جــزء ا مــن المشكلة،
وي ـجــب ع ــدم اسـتـخــدامــه لضعاف
النفوس.
وات ـ ـفـ ــق عـ ــاشـ ــور مـ ــع مــاح ـظــة
الـسـبـيـعــي ،م ـش ـيــرا ال ــى ان ــه يجب
ال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاء صـ ـ ــاح ـ ـ ـيـ ـ ــات الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
التنسيقي الواردة بالقانون ،فبأي
حــق يتابع عضو هيئة التدريس
بجامعة الكويت تنفيذ القانون.
إل ـ ــى ذل ـ ــك ،اك ـ ــد الـ ـن ــائ ــب خـلـيــل
عبدالله أن القانون ينظم العالقة
ب ـيــن ال ـج ـم ـيــع ،وي ـج ــب أن تضمن
حـقــوق الـمــريــض ،وحـتــى ال يــأتــوا
بمعلم شــاورمــا يشتغل فــي مركز
الصحة النفسية ،وهل هناك عالقة
ب ـيــن ال ـص ـحــة الـنـفـسـيــة والـصـحــة
ووزارة التربية ،مشيدا بالدور الذي
قام به الرويعي في إعداد القانون.

أمور نفسية
في وقت اكد النائب محمد الدالل
اهمية اقرار قانون الصحة النفسية
ودوره فــي تنظيم العالقة ،مبديا
ع ــددا م ــن ال ـمــاح ـظــات الـقــانــونـيــة
ح ــول بـعــض م ـ ــواده ،م ـش ــددا على
ض ـ ـ ــرورة الـ ـح ــرص ع ـل ــى ال ـف ـت ــرات
الزمنية واال يستخدم طلب الفحص
وسيلة لضرر المريض.

خورشيد يسأل الخراز عن تعيين
وافدين على بند المكافآت

صالح خورشيد
وج ـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب صـ ـ ــاح
خــورش ـيــد س ــؤاال ال ــى وزي ــر
ال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــؤون االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة
س ـع ــد ال ـ ـخـ ــراز ح ـ ــول اع ـ ــادة
وافـ ـ ــديـ ـ ــن الـ ـ ــى الـ ـعـ ـم ــل ع ـلــى
بـ ـن ــد الـ ـمـ ـك ــاف ــآت .وق ـ ـ ــال فــي
سـ ـ ــؤالـ ـ ــه :ن ـ ـمـ ــى ال ـ ـ ــى ع ـل ـمــي
ح ـصــول ع ــدد م ــن الــوافــديــن
م ـمــن خ ــد م ــوا  30س ـنــة على
ن ـهــايــة ال ـخ ــدم ــة وب ـع ــد اخــذ
جميع مستحقاتهم تقدموا
للعمل مرة اخرى على (بند
المكافأة) وعينوا من جديد
في الوزارة.
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ي ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ــى اف ـ ـ ـ ــادت ـ ـ ـ ــي

اما النائب عــادل الدمخي فأكد
ان القانون مهم ،ويسد جانبا كبيرا
خاصا بالصحة النفسية ،ويجب
ان ننتبه له الن الكثير من مشاكل
ال ـب ـل ــد ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ب ـس ـبــب االم ـ ــور
النفسية وتعريض الناس للحجز
وعـ ــدم قـبــولـهــم ف ــي الـعـمــل بسبب
المرض النفسي.
وشــدد الدمخي على اهمية اال
تسند احالة المريض النفسي عن
طــريــق ضــابــط المخفر ،وانـمــا من
خ ــال المحقق او الـقــاضــي ،الفتا
الى انه يتم تقييم المريض النفسي
وفق الوضع الحالي حسب الملف
هل له ملف ام ال؟ وهذا من االعمال
ال ـق ـضــائ ـيــة وال ـع ـس ـك ــري ــة ،وي ـجــب
ان ي ـك ــون ذل ــك م ــن خ ــال الـتـقـيـيــم
النفسي ،لذلك يهرب الكويتي من
الــذهــاب للمركز الــرسـمــي حتى ال
يـسـجــل اسـمــه ويــذهــب ال ــى مــراكــز
غير متخصصة.
من ناحيته ،شدد النائب خليل
الصالح على ان القانون الحالي هو
اضافة في مجال الصحة النفسية
ون ـت ـم ـن ــى ان تـ ــأتـ ــي ال ـت ـع ــدي ــات
المقدمة للمصلحة العامة.
بينما قال النائب عودة الرويعي
ان هــذا القانون مهم جــدا ،وأشكر

كالم وزير
الداخلية عن
تجنيس
 8أشخاص
غير مقبول
ومن يذهب
للصليبية
وتيماء فسيرى
المآسي

وتـ ـ ـ ــزويـ ـ ـ ــدي ب ـ ـ ــاالت ـ ـ ــي :عـ ــدد
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـمـ ــت
االس ـت ـعــانــة ب ـهــا ب ـعــد إن ـهــاء
خ ــدم ــاتـ ـه ــم؟ وم ـ ــا االسـ ـب ــاب
ال ـت ــي دعـ ــت ل ـل ـمــواف ـقــة عـلــى
إعـ ـ ــادة تـعـيـيـنـهــم ع ـل ــى بـنــد
المكافأة؟

سجال بين الغانم والمويزري خالل الجلسة

فهاد

متابعات نيابية
الـلـجـنــة ووزارة الـصـحــة وك ــل من
اب ـ ــدى مــاح ـظــاتــه ع ـلــى ال ـق ــان ــون،
ويـجــب ان نـفــرق بـيــن االنـحــرافــات
الـنـفـسـيــة وال ـم ــرض الـعـقـلــي وهــي
ام ـ ــور م ـع ـقــدة والـ ـق ــان ــون ي ـت ـنــاول
الـتـحــويــل الـجـبــري او االخـتـيــاري
ل ـم ــن ل ــدي ــه م ـ ــرض ع ـق ـلــي ي ـعــرض
ن ـف ـس ــه واالخ ـ ــري ـ ــن ل ـل ـخ ـط ــر فـهــو
يضبط مسألة االحالة ،وكان عمال
دؤوبا من اللجنة الصحية ،ناصحا
الشباب بعدم االستعجال بالزواج
المبكر.
وفــي الـسـيــاق ذات ــه ،اكــد النائب
ع ـبــدال ـلــه ف ـه ــاد اه ـم ـيــة االج ـت ـمــاع
بــالـمــرضــى النفسيين كـمــا الـحــال
ب ــال ــدول وال ــوض ــع لــدي ـنــا مـقـبــول،
ف ـم ــن ي ــدخ ــل "ال ـص ـح ــة ال ـن ـف ـس ـيــة"
ف ـه ــو م ـف ـق ــود وت ــاح ـق ــه الــوص ـمــة
االجـتـمــاعـيــة ط ــوال حـيــاتــه ويـظــل
مـسـمــاه مــريـضــا نفسيا ،ومرحلة
االسـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــاء واالنـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــاج غ ـي ــر
موجودة ،كما انها ليست موجودة
بــال ـقــانــون ،الف ـتــا ال ــى ان مــن لديه
م ـلــف ف ــي ال ـط ــب ال ـن ـف ـســي يـضـيــع
مستقبله.
واعترض النائب محمد هايف
على حديث الرويعي بشأن نسب
الــزواج ،الفتا الى ان حديثه يصب

بــان ال ــزواج يجب ان يـكــون مبكرا
قـ ـب ــل  20سـ ـن ــة حـ ـت ــى ال ي ـص ــاب
باالمراض النفسية.
واك ـ ــد ه ــاي ــف ان ال ـ ـ ــزواج يــدعــو
ال ــى الـطـمــأنـيـنــة ،وادع ـ ــو الـشـبــاب
للتعجيل بالزواج وليس تأخيره.
وذك ــر الــروي ـعــي ان ال ــرس ــول لم
يقصد ب ـ "ال ـعــرق دس ــاس" النسب
وانما االمراض الوراثية ،الفتا الى
ان القانون يعرف من هو قبل 18
عاما بانه حدث.
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ش ـ ــددت ال ـنــائ ـبــة
ص ـف ــاء ال ـه ــاش ــم ع ـلــى ان الـصـحــة
النفسية واالهـتـمــام بها جــزء من
رق ــي اي مـجـتـمــع ،وارى ال ـقــانــون
بانه حجر ممتاز في بنيان الدولة،
مشيرة الى ان ظاهرة التنمر زادت
في المجتمع ،لكن من يجرح نفسه
بالموس فهذا مريض نفسي.
واك ــد الـنــائــب يــوســف الفضالة
ان ال ـ ـمـ ــادة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن ق ــان ــون
الصحة النفسية يجب اعادة النظر
ب ـهــا ،حـيــث ان ـنــي اخ ـشــى ان يلجأ
اشـ ـخ ــاص الـ ــى ال ـص ـحــة الـنـفـسـيــة
للهروب من قضايا متهمين بها.
وأبـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـنـ ــائـ ــب ع ـب ــدال ـك ــري ــم
الكندري بعض المالحظات بشأن
ال ـت ـج ــري ــم ،الفـ ـت ــا ال ـ ــى ان ـ ــه يـنـتـقــد

ب ـع ــض ال ـت ـع ــدي ــات ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
بافشاء اسرار المريض بحيث يتم
تطبيق العقوبة االشــد في قانون
الجزاء ،والقانون يحتاج الى مراكز
م ـح ـتــرمــة ،فــالـمـسـتـشـفــى الـحــالــي
متهالك ويشبه السجن.
ام ـ ـ ــا ال ـ ـنـ ــائـ ــب سـ ـ ـع ـ ــدون ح ـم ــاد
فـشــدد على ان هــذا الـقــانــون مقدم
م ــن الـمـجـلــس ال ـم ــاض ــي ،ويـحـمــي
حـ ـق ــوق الـ ـم ــري ــض ال ـن ـف ـس ــي ،ول ــه
العديد من المزايا ضمنها التزام
وزارة الـشــؤون باستالم المريض
اذا رف ـ ــض اهـ ـل ــه ذلـ ـ ــك ،وت ــوف ــر لــه
المصاريف الالزمة.
وواف ــق المجلس عـلــى الـقــانــون
من حيث المبدأ واجــل التعديالت
المقدمة للمداولة الثانية.
وأكد النائب الدمخي اهمية ان
تأخذ اللجنة الصحية بالتعديالت
المقدمة ،واال فسنصوت برفضه في
المداولة الثانية.
وشكر رئيس اللجنة الصحية
حـمــود الخضير رئـيــس المجلس
على الدور الذي قام به واالعضاء،
الفتا الى انه كان مشروعا حكوميا
تـقــدم ال ــى الـلـجـنــة ،وكــذلــك اقـتــراح
مــن الـنــائــب عسكر الـعـنــزي ،وقــدم
الـنــائــب الــرويـعــي تـعــديــات جيدة
على القانون ،واعلن النائب رياض
العدساني ر فـضــه للقانون لحين
الموافقة على التعديالت.
وق ـ ــال م ـق ــرر ال ـل ـج ـنــة الـصـحـيــة
اســامــة الـشــاهـيــن :وردت ـنــا العديد
من التعديالت واضافة مادة جديدة
بالسماح لهم بالعمل.
وش ـك ــر وزي ـ ــر ال ـص ـحــة الـلـجـنــة
ال ـص ـح ـيــة "وسـ ـ ــوف ن ـب ـحــث معها
جميع المالحظات".
ووافـ ـ ــق ال ـم ـج ـلــس ع ـلــى قــانــون
ال ـص ـح ــة ال ـن ـف ـس ـيــة ف ــي ال ـم ــداول ــة
االول ـ ـ ــى ب ـ ـ  ،48وعـ ـ ــدم م ــواف ـق ــة ،6
وام ـت ـنــاع خـلـيــل اب ــل ،واح ــال ــه الــى
اللجنة الصحية لبحث التعديالت
المقدمة عليه.
واقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرح الـ ـ ــدم ـ ـ ـخـ ـ ــي ت ــأجـ ـي ــل
جـلـسـتــي  22و 23ي ـنــايــر إلـ ــى 29
و 30منه ،بمناسبة عطلة الربيع،
وتـمــت الـمــوافـقــة عـلــى ترحيلهما،
وكذلك على اقتراح الغانم تحويل
الجلستين األوليين من فبراير إلى
الخميس من الجلسات التي تليها،
ورفع الغاتم الجلسة الى التاسعة
صباح اليوم.

نحن من يالم
في قانون
التجنيس
عندما وضعنا
ً
حدا اقصى
فهذا يتيح
للحكومة أن
ً
تجنس واحدا
أو ال تجنس

عبدالصمد

عضوة
كونغرس
صومالية
تقسم على
القرآن بأميركا
وأبناء الكويت
البدون ال
يعطون
حقوقهم

الرويعي

الصحة
النفسية
واالهتمام بها
جزء من رقي
اي مجتمع
والقانون حجر
ممتاز في
بنيان الدولة

الهاشم

محليات
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لجائزة
األمير
رعاية
«األوقاف»:
ً
ً
«حفظ القرآن» منحتها زخما كبيرا
عمادي :نطمح إلى تحقيق المزيد من اإلنجازات في النسخة العاشرة
محمد راشد
أ كـ ــد و كـ ـي ــل وزارة األو قـ ـ ــاف
وال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ف ــري ــد
عـ ـم ــادي ،أن «ج ــائ ــزة ال ـكــويــت
ا لــدو لـيــة لحفظ ا ل ـقــرآن الكريم
وقـ ـ ــراء تـ ـ ــه وتـ ـج ــوي ــد تـ ــاوتـ ــه،
ت ــرب ـع ــت ع ـل ــى عـ ــرش ال ـج ــوائ ــز
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــرآن الـ ـ ـك ـ ــري ـ ــم»،
موضحا أن «الجائزة من أكبر
ا لـجــوا ئــز العالمية ،ألن الفائز
بالمركز األول يحصل على 20
ألف دينار ،وإجمالي مجموع
الجوائز  167ألفا».
وق ــال ع ـمــادي ،فــي المؤتمر
الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي ن ـظ ـم ـت ــه
الـ ــوزارة أمــس بمناسبة مــرور
 9أعـ ـ ــوام ع ـل ــى ال ـم ـس ــاب ـق ــة ،إن
«ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة جـ ـعـ ـل ــت االهـ ـتـ ـم ــام
بكتاب الله أحد أهداف خطتها
االستراتيجية ،وزيادة اإلقبال
ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـفـ ــظ الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرآن الـ ـك ــري ــم
ومــدارســة علومه من كل فئات
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ــى
ع ـقــد ش ــراك ــات وال ـت ــواص ــل مع
القطاعات المعنية بالشأنين
العام والخاص محليا ودوليا».
وأردف « مـ ـ ــن خـ ـ ــال ه ــذ ي ــن
الهدفين جــاء ت فكرة الجائزة
الــدولـيــة لـلـقــرآن الـكــريــم والـتــي
بدأتها الــوزارة بإطالق جائزة

جانب من المؤتمر الصحافي
دولـ ـي ــة ل ـح ـفــظ الـ ـق ــرآن ال ـكــريــم
وتجويد تالوته برعاية سمو
األم ـ ـيـ ــر ،ال ـت ــي أع ـط ـت ـهــا زخ ـمــا
ً
كبيرا خالل السنوات الماضية،
وت ـع ـك ــس حـ ــرص س ـم ــوه عـلــى
رعاية القرآن وأهله».
وبـ ّـيــن ع ـمــادي أن «الـنـسـخــة
العاشرة لهذه المسابقة تمتاز
بــأ مــور عــد يــدة عــن سابقاتها،
الس ـي ـم ــا أن ب ـه ــا فـ ــروعـ ــا غـيــر
موجودة في الجوائز الدولية
األخـ ـ ـ ــرى ،ومـ ــا ي ـم ـيــزهــا كــذلــك
أن ــه يــوجــد ب ـهــا ج ــائ ــزة لـلـفــرع
التقني».
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ان ـ ـ ـنـ ـ ــا «ن ـ ـط ـ ـمـ ــح إلـ ــى
تحقيق المزيد مــن اإل نـجــازات
في النسخة العاشرة هذا العام،

خصوصا أن عــدد المشاركين
في الجائزة منذ تأسيسها بلغ
 951متسابقا ،في حين ارتفع
عدد الدول المشاركة فيها من
 40إلى  76دولة منذ تأسيسها،
وبـ ـل ــغ ع ـ ــدد الـ ـ ـ ــورش ال ـع ـل ـم ـيــة
المصاحبة للمسابقة  ،37و45
ور ش ــة ثقافية ،بمشاركة 187
جهة».

بنك الطعام ينتقل
إلى مقره الجديد
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بيت الزكاة تسلم زكاة «إشبيلية» التعاونية

أعلن البنك الكويتي للطعام واإلغاثة انتقال مقره إلى منطقة
قرطبة قطعة  4شــارع  1منزل  ،5ضمن سعيه الحثيث لتطوير
مشروعاته الخيرية والتوسع في قاعدة المستفيدين من األعمال
الخيرية التي يقوم بها البنك من أصحاب العوز والمحتاجين
من األسر المتعففة.
وبهذه المناسبة ،قال المدير العام للبنك سالم الحمر إنه سيتم
استقبال المراجعين اعتبارا من  3فبراير المقبل ،في مقره بقرطبة،
وفق مواعيد الدوام الرسمية ،كما يمكن االتصال للحصول على أي
استفسارات ،سواء تتعلق بالمقر الجديد ،أو باألعمال والمشاريع
الخيرية التي يقوم بها البنك.
وأضــاف الحمر أن انتقال البنك إلــى المقر الجديد جــاء ً
بناء
على الـتــوســع الكبير فــي أعـمــالــه ،والـمـهــام المنوطة بــه ،والتي
شملت العديد من األعمال الخيرية التي يقوم بها ،بما يهدف
إلى تحقيق ما يسعى إلى تقديمه من رعاية شاملة للمتعففين
واأليتام واألرامل وجميع الفئات المستفيدة من عمله.

الشالحي :كثافة كبيرة لزوار
القرية التراثية
ق ــال مــديــر قــريــة صـبــاح األح ـمــد الـتــراثـيــة سـيــف الـشــاحــي ،إن
«مهرجان الـمــوروث الشعبي الخليجي يشهد إقـبــاال جماهيريا
منقطع النظير مــن داخ ــل الـكــويــت وخــارجـهــا ،وكـثــافــة الفـتــة من
المشاركين بمسابقاته وفعالياته التراثية والحرفية والشعبية
ومنافسات المسابقات والعديد من األنشطة المتنوعة».
وأضــاف الشالحي ،في تصريح صحافي ،للجنة المنظمة أن
«المهرجان أصبح وجهة سياحية موسمية متجددة ينتظرها
عشاق التراث سنويا ،والذي يجسد أصالة وتاريخ وعبق الموروث
الشعبي ،وقبلة للتواصل بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي».
وتــوقــع الـشــاحــي زي ــاة الـكـثــافــة الـجـمــاهـيــريــة مــن المواطنين
والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي ،تزامنا مع عطلة
الربيع ،مما سيفوق عدد الــزوار حاجز  500ألف ،الذي سجل في
العام الماضي.

وفد جمعية إشبيلية خالل تسليمه زكاة أموالها إلى بيت الزكاة
تسلم بيت الزكاة زكاة جمعية إشبيلية التعاونية
البالغ قدرها  16641دينارا ،وجــرى تسليم الشيك
أثناء زيارة وفد من الجمعية لبيت الزكاة ،ضم رئيس
مجلس إدارة الجمعية أ حـمــد الخميلي ،والمدير
العام صالح البادي ،ونائب رئيس قسم المحاسبة
بدر عبدالله ،واستقبلهم في المقر الرئيسي للبيت
بمنطقة جنوب السرة نائبة المدير العام للموارد
واإلعالم كوثر المسلم ،ومراقب التسويق عبدالعزيز
الكندري ،ورئيسة خدمة الشركات أبرار الياسين.
ور حـبــت المسلم برئيس مجلس إدارة جمعية
إشبيلية أحـمــد الخميلي ،ال ــذي أع ــرب ب ــدوره عن
اعـتــزازه وتقديره للدور البناء الــذي يقوم به بيت
الزكاة في خدمة فريضة الزكاة وتفعيل دورها في
المجتمع ،من خالل عطائه المشهود ،داعيا للبيت
بدوام التوفيق والسداد.
وأوضح الخميلي أن دعم الجمعية لبيت الزكاة

يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية لخدمة
الــوطــن والمواطنين ،والمساهمة فــي دفــع مسيرة
ً
الـتـقــدم وال ـب ـنــاء فــي المجتمع الـكــويـتــي ،تجسيدا
لألهداف السامية التي تضمنها قانون العمل في
الجمعيات التعاونية.
من جهة أخرى ،أعربت المسلم عن بالغ شكرها
وتقديرها لجمعية اشبيلية التعاونية على دعمها
للبيت بــإخــراج زكواتها بشكل منتظم ،مما يمكن
البيت مــن تحقيق دوره وأهــدافــه فــي رعــايــة األســر
التي يكفلها داخل الكويت ،وتوفير متطلبات العيش
الكريم لها ،وترسيخ مبدأ التكافل االجتماعي بين
أفراد المجتمع.
وف ــي خـتــام ال ــزي ــارة ،قــدمــت الـمـسـلــم إل ــى رئيس
مجلس إدارة الجمعية درعا تذكارية ،تقديرا لدور
الجمعية ومساهمتها فــي أداء زكاتها لدعم بيت
الزكاة ومشاريعه الخيرية.
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 135ألف مواطن لم يستخرجوا جواز سفر إلكتروني
 1.223مليون مواطن حصلوا عليه ...و«الجنسية» بصدد تصنيف الباقين
محمد الشرهان

مخاطبة «اإلصالحية»
و«التنفيذ» لالستعالم
عن أسماء من لم
يستخرجوه

علمت "الجريدة" من مصدر
أمني مطلع ،في اإلدارة العامة
ل ـل ـج ـن ـس ـيــة ووث ـ ــائ ـ ــق ال ـس ـف ــر،
أن اإلدارة بـ ـ ــدأت فـ ــي تـفـنـيــد
 135أ لــف مــوا طــن لــم يتقدموا
بطلبات للحصول على جهاز
ً
السفر اإللـكـتــرونــي ،الفـتــا إلى
ً
أن مليونا و 223أ لــف مواطن
حصلوا عليه.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ا ل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدر أن
"ا ل ـج ـن ـس ـيــة" خــا ط ـبــت اإلدارة
العامة للمؤسسات االصالحية
ل ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام عـ ـ ـ ـ ــن اسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء
ال ـم ــواط ـن ـي ــن الـ ـسـ ـجـ ـن ــاء ،كـمــا
خاطبت اإلدارة العامة لتنفيذ
األحكام لالستعالم عن أسماء
ً
المواطنين المطلوبين ماديا

ً
وجـ ـن ــائـ ـي ــا وم ـس ـج ــل بـحـقـهــم
أوام ـ ــر م ـنــع ب ـج ـهــاز الـحــاســب
اآللي.
ولفت إلى أنه بعد االنتهاء
مــن فــرز االس ـمــاء الـتــي يتبين
أن اصحابها إ مــا مسجونون
على ذمة قضايا او مطلوبون
ً
جـنــائـيــا او م ــادي ــا وم ـت ــوارون
ع ـ ــن االن ـ ـ ـظـ ـ ــار ل ـ ــوج ـ ــود ق ـي ــود
ج ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة م ـ ـس ـ ـج ـ ـلـ ــة ضـ ــدهـ ــم
بـ ــال ـ ـحـ ــاسـ ــب اآللـ ـ ـ ـ ـ ــي ،فـ ـس ــوف
تـعـمــل اإلدارة عـلــى ا سـتــد عــاء
اال شـخــاص غير المسجونين
وغـ ـي ــر ال ـم ـط ـل ــوب ـي ــن ،وال ــذي ــن
لـيــس لــد يـهــم اي مــوا نــع أمنية
او جنائية الستخراج الجواز
اإلل ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرونـ ـ ـ ــي ،لـ ـلـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق

م ـع ـهــم ف ــي س ـبــب تــأخــرهــم أو
ام ـت ـنــاع ـهــم ،ول ـب ـيــان وضـعـهــم
القانوني.
وأو ض ــح أن االدارة ا لـعــا مــة
ل ـل ـج ـن ـس ـي ــة ووثـ ـ ــائـ ـ ــق ال ـس ـف ــر
س ــوف ت ـت ــدرج ف ــي اإلج ـ ــراء ات
بـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـ ــى وق ـ ــف
مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــع ع ــن
ا لـحـضــور ،لحين بـيــان موقفه
القانوني.
من جانب آخر ،قال المصدر
ً
إن "الـجـنـسـيــة" أص ــدرت ق ــرارا
يقضي بوقف اصدار جوازات
مـ ـ ـ ـ ــادة  17لـ ـحـ ـمـ ـل ــة إ ح ـ ـصـ ــاء
 65ل ـ ـمـ ــدة ا سـ ـب ــو عـ ـي ــن ،وذ لـ ــك
ب ـه ــدف الـتـخـفـيــف م ــن تـكــدس
الطلبات المتراكمة لهذه الفئة

وإن ـج ــازه ــا ،وم ــن ث ــم ال ـشــروع
فــي تسلم الـطـلـبــات الـجــديــدة،
مـشـيــرا ال ــى االدارة تـصــدر ما
ً
ي ـقــارب  300ج ــواز سـفــر وفـقــا
للمادة  17خالل االسبوع.
وأوضح أن االدارة مستمرة
فـ ــي اصـ ـ ـ ــدار ج ـ ـ ـ ــوازات ال ـس ـفــر
ً
و ف ـ ـ ـقـ ـ ــا لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــادة  17لـ ـلـ ـع ــاج
والــدراســة وأبـنــاء المواطنات
ً
وزوجات المواطنين ،مضيفا
ان ابناء المواطنات وزوجات
المواطنين تصدر لهم جوازات
سفر بصالحية  5سنوات.

9

محليات

حكم نهائي بحبس دشتي سنة
السجن لمتهمين باالنضمام إلى «داعش»  10سنوات
●

حسين العبدالله

قضت محكمة التمييز الجزائية ،أمس األول،
برئاسة المستشار عبدالله العبدالله ،بسقوط
الطعن المقام من النائب السابق عبدالحميد
دشتي ،على الحكم الصادر من محكمتي أول
درج ــة واالسـتـئـنــاف بحبسه سنة مــع الشغل
والنفاذ ،في الدعوى المقامة من رئيس الهيئة
القضائية التي نظرت قضية خلية العبدلي،
المستشار محمد الدعيج.
يــذكــر أن دش ـتــي ،ال ـمــوجــود خ ــارج ال ـبــاد،
صادرة بحقه أحكام غيابية تتجاوز  55عاما،
إلساءته إلى دول خليجية ،لكن حكم "التمييز"
يعد "النهائي" األول.
من جانب آخــر ،قضت محكمة االستئناف
ال ـجــزائ ـيــة أم ـ ــس ،بــرئــاســة ال ـم ـس ـت ـشــار ع ــادل
الهويدي ،بحبس  3متهمين في قضية االنتماء

إلى تنظيم داعش ،والتخطيط لتفجير مساجد
الشيعة بالبالد 10 ،سنوات مع الشغل والنفاذ،
وحـبــس متهم خــامــس  3س ـنــوات مــع الشغل
والـنـفــاذ ،وب ــراء ة المتهم الــرابــع ،وهــو ســوري
الجنسية.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين
تهم االنتماء إلى "داعش" المحظور ،والتخطيط
لـلـقـيــام بــأعـمــال تـخــريـبـيــة ،وتـفـجـيــر مساجد
الشيعة في البالد ،وهي االتهامات التي أنكرها
المتهمون.
واستطاعت أجهزة األمن جلب المتهم األول،
وهو مواطن ،من إحدى الدول اآلسيوية ،بعد
ضبطه فيها ،إثر ورود تحريات عن محاولته
مرات عدة القيام بأعمال تخريبية بها.

الداخلية» :تشغيل  18مركبة متنقلة لرصد مخالفات السرعة
الصايغ :تطبيق نظام « »p2pعلى امتداد طريق العبدلي األحد المقبل
●

محمد الشرهان

دشن وكيل الــوزارة المساعد لشؤون
المرور والعمليات بوزارة الداخلية اللواء
جمال الصايغ ،تشغيل  18مركبة للضبط
المروري متنقلة ومزودة بكاميرات رصد
مـخــالـفــات ت ـجــاوز الـســرعــة عـلــى الـطــرق
الــرئـيـسـيــة وال ـف ــرع ـيــة ،ك ـمــا دش ــن نـظــام

الكندري :هدفنا حماية األرواح
ال تحرير المخالفات
اعتبر المدير العام لإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني باإلنابة
العميد توحيد الكندري ،أن تدشين سيارات الضبط المروري المتنقلة
ونظام  point to pointيعد نقلة على طريق ضبط الحركة المرورية على
الطرق الرئيسية والفرعية وبسط مظلة األمن واألمان لمرتادي الطريق.
ولفت الكندري إلــى أن الهدف األول واألخـيــر من النظام يصب في
مصلحة ال ـمــواطــن والـمـقـيــم عـلــى ال ـطــريــق وال ـح ـفــاظ عـلــى سالمتهم
وحماية قائدي المركبات والحفاظ على األرواح والممتلكات وليس
تحرير المخالفات.

" "point to pointأو " "p2pعلى امتداد
طريق العبدلي لرصد تجاوزات السرعة،
ً
ويبدأ تطبيقه ميدانيا يوم األحد المقبل.
وأكــد الصايغ ،في تصريح صحافي،
أم ــس ،أن اإلدارة العامة للمرور دشنت
عمل سيارات كاميرات الضبط المروري
ال ـم ـت ـن ـق ـلــة ب ـع ــد ال ـن ـق ـلــة ال ـن ــوع ـي ــة ال ـتــي
ش ـه ــدت ـه ــا ،إذ تـ ــم ت ـح ــدي ــث ال ـم ــرك ـب ــات
ب ـم ــودي ــات حــدي ـثــة ون ــوع ـي ــات جــديــدة،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن الـ ـه ــدف م ــن ن ـش ــر ه ــذه
الـ ـم ــركـ ـب ــات عـ ـل ــى الـ ـ ـط ـ ــرق ه ـ ــو ح ـم ــاي ــة
مستخدمي الطريق وضبط المخالفين.
ً
وأضاف أن اإلدارة دشنت أيضا نظام
" "point to pointأو مراقبة الطرق على
طريق العبدلي وهو عبارة عن منظومة
مكونة من ( 8كاميرات) ذكية تم تثبيتها
في بداية طريق العبدلي ونهايته ،وهذه
الكاميرا مــزودة بنظام إلكتروني يقوم
على حساب زمن قطع المسافة من نقطة
إلى أخرى ووفق السرعة المحددة ،وفي
حــال قيام قائد المركبة بقطع المسافة
في زمن أقل تتم مخالفته عن طريق مركز
العمل باإلدارة العامة للمرور بعد حساب
السرعة التي كانت تسير بها المركبة،

ومراعاة فترة السماح المقررة واختالف
االتساع بين المركبات.
وأوض ــح أن انـتـشــار الـكــامـيــرات على
ال ـ ـطـ ــرق أدى إلـ ـ ــى ت ـق ـل ـي ــص ال ـ ـحـ ــوادث
والــوفـيــات فــي عــام  ،2018بـمـعــدل  6في
المئة عن عام  ،2017وتقلصت الحوادث
ال ـج ـس ـي ـمــة ع ـل ــى ب ـع ــض الـ ـط ــرق ومـنـهــا
ً
"طريق النويصيب" إلى الصفر ،مبينا أن
تدشين نظام ( )p2pعلى طريق العبدلي
ً
ً
ب ــاع ـت ـب ــاره ط ــري ـق ــا ح ـي ــوي ــا يـ ـ ــؤدي إل ــى
المزارع والمخيمات والجواخير يهدف
إلــى تقليص نسبة ال ـحــوادث والوفيات
الناجمة عنها.

تجاوز السرعة
من جهته ،قــدم مدير إدارة العمليات
ب ــاإلدارة العامة للمرور العقيد يوسف
ً
ً
ال ـخ ــدة ش ــرح ــا تـفـصـيـلـيــا ع ــن مــركـبــات
ال ـض ـب ــط الـ ـ ـم ـ ــروري ال ـم ـت ـن ـق ـلــة وكـيـفـيــة
رصدها مخالفات السرعة سواء من وضع
الحركة أو الثبات وكيفية التقاط أرقــام
ولوحات المركبات المتجاوزة للسرعة
المحددة سواء من األمام أو الخلف ،كما

«الحرس الوطني» :روح الفريق الواحد
ساهمت في مواجهة أزمة األمطار
الرفاعي دعا الضباط الجدد إلى رد الجميل للكويت

ً
الرفاعي متوسطا قياديي «الحرس الوطني»
وصف وكيل الحرس الوطني
ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن م ـه ـنــدس هــاشــم
الرفاعي ،تجربة الحرس الوطني
في مساندة أجهزة الدولة خالل
فترة األمطار بأنها "قصة نجاح
ج ـ ــدي ـ ــدة" تـ ـض ــاف إلـ ـ ــى ال ـس ـجــل
المشرف لهذه المؤسسة العريقة
ً
في خدمة الوطن ،داعيا الضباط
حديثي التخرج والمنتسبين إلى
االستفادة من خبرات قياداتهم
لـيـتــواصــل الـعـطــاء بـيــن األجـيــال
ونــرد الجميل إلــى الكويت التي
منحتنا كــل شــيء ونـعـيــش بين
خيراتها.
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـفـ ــريـ ــق الـ ــرفـ ــاعـ ــي،
ف ــي كـلـمـتــه خ ــال نـ ــدوة بـعـنــوان
(ع ـم ـل ـي ــات أمـ ـط ــار  )2018ال ـتــي
نظمتها مــديــريــة الـعـمـلـيــات في

قاعة الشهداء بمعسكر الصمود،
ب ـ ـح ـ ـضـ ــور ج ـ ـمـ ــع م ـ ـ ــن ق ـ ـي ـ ــادات
وضـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاط الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرس الـ ــوط ـ ـنـ ــي،
بمستويات التنسيق والتواصل
بـ ـي ــن أجـ ـ ـه ـ ــزة الـ ـ ــدولـ ـ ــة وال ـع ـم ــل
بروح الفريق الواحد مما ساهم
ف ــي م ـع ــال ـج ــة األزم ـ ـ ــة بــال ـســرعــة
المطلوبة.

مشاعر وطنية
ووجه الشكر لجميع منتسبي
الحرس الوطني ،السيما الفرق
ال ـم ـيــدان ـيــة ال ـت ــي ك ــان ــت تـســابــق
الــزمــن إلنـجــاز الـمـهــام ،إذ تجلت
المشاعر الوطنية الصادقة لدى
ال ـج ـم ـيــع ،ون ـق ــل إل ـي ـهــم تـحـيــات
القيادة العليا للحرس الوطني

مـمـثـلــة ف ــي س ـمــو ال ـش ـيــخ ســالــم
الـعـلــي رئـيــس ال ـحــرس الــوطـنــي،
ونــائــب رئـيــس ال ـحــرس الوطني
الشيخ مشعل األحمد.
وأكد الفريق الرفاعي ضرورة
االستفادة من التجربة الماضية
ف ــي م ــواج ـه ــة األم ـ ـطـ ــار وتـقـيـيــم
أداء ال ـفــرق مــن جـمـيــع الـنــواحــي
س ـ ـ ــواء الـ ـعـ ـن ــاص ــر الـ ـبـ ـش ــري ــة أو
اآللـيــات لتحقيق الجاهزية عند
التعامل مع األزمات المماثلة في
المستقبل.

إدارة األزمات

والضباط على اإلعداد للعمليات
ودق ــة تنفيذها وإت ـقــان أساليب
حل المعضالت وإدارة األزمــات،
مــع الـتــركـيــز عـلــى تنمية العمل
بــروح الفريق الــواحــد والتعاون
المشترك.
وش ـ ــدد ع ـلــى تـطـبـيــق أهـ ــداف
الــوث ـي ـقــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة 2020
ً
"األمن أوال" بتفعيل دور الحرس
ال ــوطـ ـن ــي فـ ــي مـ ـس ــان ــدة أج ـه ــزة
ومـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـ ــدول ـ ــة وإدخـ ـ ـ ــال
أحدث اآلليات والتقنيات الالزمة
لمواجهة حاالت الطوارئ.

م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أك ـ ـ ــد الـ ـمـ ـع ــاون
ل ـل ـع ـم ـل ـي ــات وال ـ ـتـ ــدريـ ــب الـ ـل ــواء
الــركــن فــالــح فــالــح تــدريــب الـقــادة

مصرع مجهول بحادث مرور في ميناء عبدالله
●

محمد الشرهان

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه،
ص ـبــاح أمـ ــس ،م ــن جـ ــراء حـ ــادث ت ـصــادم
مروري أدى إلى اشتعال النار في مركبته،
على طريق ميناء عبدالله ،كما أسفر عن
إصابة مواطن بجروح متفرقة ،نقل على
إثرها إلى المستشفى لتلقي العالج.
وفي التفاصيل التي رواها لـ"الجريدة"
مــديــر إدارة ال ـعــاقــات ال ـعــامــة واإلعـ ــام
ب ـ ــاإلدارة الـعــامــة لــاطـفــاء العميد خليل

األم ـيــر ،ان "غــرفــة عمليات اإلدارة تلقت
بالغا ،صباح أمــس ،يفيد بوقوع حادث
ت ـصــادم مـ ــروري أدى إل ــى حــريــق إحــدى
المركبات" ،مشيرا إلى أنه فور تلقي البالغ
تــم تحريك مــركــز إطـفــاء أم الهيمان إلى
الموقع بقيادة النقيب عبدالله الحمدان.
وأضاف العميد األمير أنه فور وصول
اإلطفائيين إلى الموقع تبين أن الحادث
ع ـبــارة عــن ت ـصــادم مــركـبـتـيــن ،مـمــا أدى
إلى اشتعال النيران في إحداهما ،الفتا
إلى أن رجــال اإلطفاء عملوا على إخماد

ال ـحــريــق بــال ـمــرك ـبــة ،وت ـب ـيــن ان قــائــدهــا
متفهم بداخلها ،وتم انتشال الجثة التي
لم يستدل على هوية صاحبها حتى اآلن،
وسلمت إلى فنيي األدلة الجنائية الذين
أحالوها بدورهم الى إدارة الطب الشرعي.
وذكـ ــر الـعـمـيــد األم ـي ــر أن اإلطـفــائـيـيــن
نجحوا في إخراج قائد المركبة األخرى،
والذي تبين إصابته بجروح متفرقة ،وتم
تسليمه إلى فني الطوارئ الطبية ،ونقل
إلى المستشفى لتلقي العالج.

سيارات «الداخلية» المعدة لمراقبة تجاوزات السرعة
ً
ق ــدم شــرحــا عــن نـظــام كــام ـيــرات "point
 "to pointوكيفية رصدها وتصويرها
جميع المركبات الداخلة والخارجة من
وإل ــى ال ـطــريــق ورق ــم ال ـلــوحــة وال ـتــاريــخ
والوقت وكيفية مخالفة من يقوم بتجاوز

ال ـســرعــة ال ـم ـح ــددة وق ـطــع ال ـم ـســافــة في
زمن أقل.
وأوضــح أن تدشين نظام " "p2pعلى
طريق العبدلي يبدأ من الكيلو صفر إلى
ً
الكيلو  ،80الفتا إلى أنه تم تزويد الطريق

بـ ( )4نقاط في كل اتجاه لرصد أي تجاوز،
وت ـت ـم ـيــز هـ ــذه ال ـك ــام ـي ــرات بــأن ـهــا تـقــوم
بتصوير أي مــركـبــة مـتـجــاوزة للسرعة
من دون فالش.

أكاديميا 10
المعرض األكاديمي بـ « ...»AUMأجواء عكست اإلبداع لدى الطلبة
ةديرجلا
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تضمن مشاريع تخرج لدارسين عملوا عليها في الفصل الدراسي
أقامت جامعة الشرق األوسط
األميركية ( )AUMالمعرض
األكاديمي لعام  2018في مركز
الجامعة الثقافي ،في أجواء
عكست اإلبداع واالبتكار لدى
الطلبة.
وتضمن المعرض مشاريع تخرجّ
ّ
للطلبة ،ومشاريع أخرى ّ
متنوعة
عملوا عليها خالل الفصل
الدراسي.

طلبة كلية الهندسة
والتكنولوجيا
تناولوا أحدث
التقنيات
واإللكترونيات
والروبوتات

طلبة إدارة األعمال
عرضوا تطبيقات
تستخدم لمساعدة
الشركات على زيادة
نسبة المبيعات

جانب من أجواء المعرض

نظمت جامعة الشرق األوسط
األم ـي ــرك ـي ــة ( )AUMال ـم ـعــرض
األكاديمي لعام  2018في مركز
الـجــامـعــة ال ـث ـقــافــي ،ف ــي أج ــواء
عكست اإلب ــداع واإلبـتـكــار لدى
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ،وتـ ـض ـ ّـم ــن ال ـم ـع ــرض
مشاريع ّ
تخرج الطلبة ومشاريع
ّ
أخـ ــرى مـتـنــوعــة عـمـلــوا عليها
خالل الفصل الدراسي.
وذكـ ــرت الـجــامـعــة ،فــي بيان
أمــس ،أن «طلبة كلية الهندسة
والتكنولوجيا تناولوا أحدث
الـتـقـنـيــات واالل ـك ـتــرون ـيــات في
مـجــال الـهـنــدســة والــروبــوتــات،
ّ
فقدموا مشاريع ّ
مميزة كروبوت
للترجمة ال ـفــوريــة ،والــروبــوت
« »Pepperالذي يدرك المشاعر
اإلن ـس ــان ـي ــة ،ون ـظ ــام اإلشـ ـ ــارات
والوقاية من حوادث السيارات،
وت ـ ـص ـ ـم ـ ـيـ ــم سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارة ل ـل ـط ــاق ــة
الـ ـشـ ـمـ ـسـ ـي ــة ،ونـ ـ ـظ ـ ــام األل ـ ـ ـ ــواح
ال ـش ـم ـس ـيــة ل ـل ـم ـن ــازل لـتـخــزيــن
الطاقة وبيعها ،ونظم االتصال
ال ـ ــاسـ ـ ـلـ ـ ـك ـ ــي ،ول ـ ـع ـ ـبـ ــة ب ـن ـظ ــام
ثــاثــي األب ـعــاد لتعليم األوالد
الرياضيات ،الطاقة المتجددة
وغيرها.

نسبة المبيعات
أما طلبة كلية إدارة األعمال،
فذكرت الجامعة أنهم عرضوا
ت ـط ـب ـي ـقــات وأن ـظ ـم ــة تـسـتـخــدم
لمساعدة الشركات على زيادة
ن ـس ـب ــة ال ـم ـب ـي ـع ــات عـ ــن طــريــق
ت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـ ـ ـن ـ ـ ـمـ ـ ــاذج اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة
وتحليل البيانات؛ كما ابتكروا
م ـشــاريــع خــاصــة بـهــم كــالـمــرآة
اإللكترونية التي تساعد الفرد
عـلــى انـتـقــاء الـمــابــس والـقـيــام
بالتمارين الرياضية ،وآلة صنع
المالبس اإللكترونية ،وإعــداد
خطط تسويقية وأوراق بحثية
ودراسة حال لعدد من الشركات
التجارية.

المشاكل االجتماعية
مـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،أشـ ـ ــارت

مشروع ألحد الروبوتات في المعرض
ال ـجــام ـعــة إل ــى أن طـلـبــة قسم
اآلداب وا لـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــون ا لـ ـ ـح ـ ــرة
سلطوا الضوء على المشاكل
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ك ــال ـع ـن ـص ــري ــة،
وتعليم األطفال ،وغيرها من
اآلفات التي يعانيها المجتمع؛
ً
وفي المقابل طرحوا عددا من
ّ
الحلول التي يمكن أن تشكل
ّ
أساسية لتطوير
عوامل تغيير
الـمـجـتـمــع ،وإض ــاف ــة إل ــى ذلــك
ٌ
ّ
ّ
بصحة
قدموا مشاريع تعنى
اإلنـ ـ ـس ـ ــان وأس ــالـ ـي ــب حــدي ـثــة
للوقاية من األمراض التي قد
يعانيها.
وأ ضـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــت أن ا ل ـ ـم ـ ـعـ ــرض
ّ
تضمن نشاطا ألبرز اللوحات
الـفـنـيــة ل ـطــاب نـ ــادي الـفـنــون
التي عكست مواهبهم الفنية
واإلب ــداعـ ـي ــة ،ك ـمــا قـ ـ ّـدم طــاب
نـ ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـمـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى ع ــرض ــا
مـ ــوس ـ ـي ـ ـق ـ ـيـ ــا ع ـ ـ ــزف ـ ـ ــوا خ ــال ــه
مختلف أنواع المقطوعات.
ول ـف ـت ــت إل ـ ــى أن ال ـم ـعــرض
األك ـ ــاديـ ـ ـم ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوي ي ــأت ــي
ضـ ـم ــن س ـل ـس ـل ــة الـ ـنـ ـش ــاط ــات
التي تقوم بها جامعة الشرق
األوس ـ ـ ـ ــط األمـ ـي ــركـ ـي ــة إلبـ ـ ــراز
مـ ـ ــواهـ ـ ــب ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب وتـ ـط ــوي ــر
مـعــرفـتـهــم الـعـلـمـيــة وقــدرتـهــم
على تطبيق النظريات العلمية

جانب من عرض مشاريع الطلبة في المعرض

مشاركة مشاريع أخرى
الـ ـمـ ـكـ ـتـ ـسـ ـب ــة خـ ـ ـ ــال س ـ ـنـ ــوات
الدراسة.

قدرات الطلبة
واعتبر األساتذة أن المعرض
ً
ً
يـ ــؤدي دورا م ـه ـمــا ف ــي تمكين
الطلبة وتأهيلهم لدخول سوق
ال ـع ـمــل ،وبــال ـتــالــي تشجيعهم
عـلــى الـتـفـكـيــر بـطــريـقــة جــديــدة
ومبتكرة لخلق مشاريع وأفكار
غير تقليدية تساهم في ارتقاء

جانب من عرض المشاريع
المجتمع الكويتي .وأشاروا إلى
أن المعرض هو فرصة حقيقية
للطالب إلظهار قدراتهم ،بحيث
ّ
يمكنهم مــن ت ـبــادل األف ـكــار مع
األساتذة والطالب اآلخرين لكي
يـثـبـتــوا ج ــدارت ـه ــم ف ــي اإلق ـن ــاع
وم ـ ـ ـهـ ـ ــارات ال ـ ـتـ ــواصـ ــل وال ـن ـق ــد
والعمل الجماعي.

جيل جديد
وعـ ـ ّـبـ ــر ال ـط ـل ـب ــة عـ ــن أه ـم ـيــة

مشاركتهم فــي المعرض الــذي
ً
ُي ـ ـعـ ـ ّـد مـ ـنـ ـب ــرا لـ ـتـ ـب ــادل األفـ ـك ــار
والـ ـخـ ـب ــرات ،م ـش ـيــريــن إلـ ــى أن
ع ــرض الـمـشــاريــع ال ـتــي عملوا
ع ـل ـي ـه ــا تـ ـعـ ـك ــس ت ـ ّ
ـوجـ ـه ــاتـ ـه ــم
ورؤيـتـهــم كجيل جديد يسعى
إلــى إح ــداث ث ــورة تكنولوجية
وم ـعــرف ـيــة ج ــدي ــدة تـنـقــل دول ــة
الكويت إلى أعلى المراكز.
ّ
وتحدث الطلبة عن القدرات
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ي ـ ـك ـ ـت ـ ـس ـ ـبـ ــون ـ ـهـ ــا خ ـ ــال
ال ـت ـح ـض ـيــر ل ـل ـم ـشــاريــع وال ـتــي

ً
ً
تكسبهم خبرة واسعة في تسلم
المهام وإدارتها.
وأش ــاد الـمـشــاركــون بالدعم
الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــه أعـ ـ ـض ـ ــاء ه ـي ـ ّئــة
التدريس ،والجامعة التي توفر
ّ
لهم كل وسائل النجاح وأحدث
الـتـقـنـيــات وال ـم ـعــدات لمواكبة
التطورات التكنولوجية.

طلبة قسم اآلداب
والفنون سلطوا
الضوء على
المشاكل االجتماعية
كالعنصرية

مشاركة اللوحات الفنية في المعرض

تجربة طالبية ألحد المشاريع

«التطبيقي» 1000 :طالب مشارك
بدورة الرياضة الجامعية بدول التعاون

رابطة «التدريب»
تناقش مقترحات
الئحة الترقيات

آخر موعد لقبول المشاركات  ٣٠يناير الجاري

ع ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـه ـ ـ ـي ـ ـ ـئـ ـ ــة
اإلداري ــة لرابطة أعضاء
ه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدري ـ ـ ــب ف ــي
الهيئة ا لـعــا مــة للتعليم
ال ـت ـط ـب ـي ـقــي والـ ـت ــدري ــب
ً
ً
اج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــا أخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرا
الستعراض نتائج لجنة
مناقشة مقترحات هيئة
ال ـ ـتـ ــدريـ ــب عـ ـل ــى الئ ـح ــة
ال ـ ـتـ ــرق ـ ـيـ ــات ،والـ ـتـ ـط ــرق
لجميع البنود الخاصة
بــآلـيــة االق ـتــراح لـمــا فيه
مصلحة عامة لمختلف
األعضاء.
ح ـضــر االج ـت ـم ــاع كل
م ــن رئـ ـي ــس ال ــرابـ ـط ــة د.
محمد البريوج ،ونائبه
م .خالد بوهندي ،وأمين
السر م .يوسف الكوت،
وأمين الصندوق م .علي
الجدعي ،ورئيس اللجنة
ال ـف ـن ـيــة م .ع ـبــدال ـنــاصــر
ال ـع ـب ــدال ـك ــري ــم ،ورئ ـيــس
اللجنة الفنية م .محمد
حسين.
من جانب آخر ،نظمت
الرابطة ومركز التعليم
الـمـسـتـمــر فــي الـجــامـعــة
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة
ا ل ـم ـه ـن ـيــة « ،»TOTا لـتــي
حـضــرهــا مــا ي ـقــارب 16
ً
مدربا ومدربة اجتازوها
بـنـجــاح ،و تــم تسليمهم
الشهادات وتكريمهم.
وث ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــت الـ ـ ــراب ـ ـ ـطـ ـ ــة
ح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــور ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب ـ ـ ـيـ ـ ــن
وال ـ ـتـ ــزام ـ ـهـ ــم بـ ـ ــالـ ـ ــدورة،
وش ـكــرت جـهــود المركز
ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى تـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاون ـ ـ ـ ــه فـ ــي
إق ـ ــامـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ،الفـ ـ ـت ـ ــة إلـ ــى
ت ـط ـل ـع ـهــا إلقـ ــامـ ــة دورة
أخـ ـ ــرى س ـي ـتــم إعــان ـهــا
ً
الحقا.

●

حمد العبدلي

أكد عميد شؤون الطلبة في الهيئة العامة
ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي والـ ـت ــدري ــب د .حـسـيــن
المكيمي أن دول مجلس التعاون الخليجي
تعتبر من الدول التي تهتم كثيرا بالرياضة،
وخ ـصــوصــا الــريــاضــة الـجــامـعـيــة ،مـبـيـنــا أن
الهيئة تستضيف دورة األ ل ـعــاب الرياضية
الخليجية الجامعية الثامنة.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك ع ـل ــى ه ــام ــش اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـل ـج ـنــة
اإلشرافية للدورة الرياضية الثامنة لجامعات
ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس
التعاون ،أ مــس األول ،في قاعة سهام بفندق
الريجنسي ،بحضور الوفود اإلشرافية لألمانة
العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال د .المكيمي إن االجتماع عقد لعرض
التصور العام للدورة ،واعتماده من اللجنة،
واعتماد األ مــا كــن التي سيقيم فيها ا لــو فــود،
ومــن المتوقع أن يصل عــدد الـمـشــاركــات في
الـبـطــولــة إل ــى أل ــف طــالــب ،وه ــذا يعتمد على
المشاركات نفسها.

طفرة كبيرة
وأضاف ان هناك طفرة كبيرة في السعودية،
من خالل فتح ما يقارب  ٢٧جامعة حكومية،
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن يـ ــزيـ ــد عـ ـ ــدد ال ـج ــام ـع ــات
الـمـشــاركــة عــن الـســابــق ،داعـيــا جــامـعــات دول
مجلس التعاون الخليجية الى المشاركة في
البطولة.
وأفاد بأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب مستعدة بشكل كامل لهذه الدورة،
موضحا أن األلعاب التي ستتضمنها الدورة،
هــي كــرة الـقــدم العشب وكــرة الـقــدم للصاالت
واختراق الضاحية والعاب القوة والسباحة
والتنس األرضي وتنس الطاولة.
وذكر أن الكويت حرصت على تنظيم هذه
البطولة ،مثمنا موافقة مجلس الوزراء وزيادة
دعمه لها ،وبين أن من أبرز المعوقات الروتين
المعتاد فــي ا نـهــاء بعض ا لـمـعــا مــات ،داعيا

الشركات والقطاع الخاص الى المبادرة ودعم
األنشطة الرياضية« ،لما لها من فائدة كبيرة
ألبنائنا الطلبة».

الجدول الزمني
مــن جــان ـبــه ،ثـ ّـمــن مــديــر ال ـ ــدورة د .سلمان
حاجي مشاركة ستة وفود خليجية تمثل دول
الخليج العربي في اجتماع اللجنة اإلشرافية،
والتي حددت دور اللجنة ومهامها ،إضافة إلى
اعتماد الـجــدول الزمني واأللـعــاب الرياضية
وع ــدد الــاعـبـيــن الــذيــن يـحــق لـهــم الـمـشــاركــة
ضمن قوانين االمانة العام لجامعات مجلس
التعاون الخليجي.
وأفاد حاجي بأن مكان الدورة سيكون في
منشآت الهيئة الرياضية ،مبينا أنه تم اعتماد
ثماني ألعاب رياضية جماعية وفردية ،على
أن يكون آخر موعد لقبول المشاركات هو 30
يناير الجاري.
وأك ــد أهمية تنمية الــوعــي الــريــاضــي لدى
الطالب الجامعي ،تحقيقا لنمو متكامل في
شخصيته وق ــدرت ــه عـلــى مـمــارســة الــريــاضــة
فــي جــو تنافسي شــريــف ،إضــافــة إلــى إعــداده
رياضيا لتمثيل جامعته بما ينسجم ورسالته
االكاديمية على المستوى المحلي واالقليمي
والدولي.

دلبلا

•
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ﻣﻦ ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك

ﺑﻮت

د .ﻧﺪى ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻤﻄﻮع
mutawa.n@gmail.com

ﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﻛﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ أﻧﻨﺎ ﻧﻤﻠﻚ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰﻧﺎ ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ،
ﻣﻦ ﺧﻼل أﻣﻮر ﻛﺜﻴﺮة ،ﻣﻨﻬﺎ اﻣﺘﻼﻛﻨﺎ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻔﺮﻳﺪ
واﻟﻤﺒﺎدر ،واﻟﺬي ﺗﻄﻮر ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرة اﻟﻠﺆﻟﺆ ﺣﺘﻰ وﺻﻞ
إﻟﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ،ﻓﻬﻞ
ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﺑﺪاع أﻣﺎم زﺣﻒ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ؟ أم أن اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﻗﺪ ﺗﻐﻴﺮت؟
• ما زالت الديمقراطية الكاملة مسألة نسبية ،وما صناديق
اﻻﻗﺘﺮاع إﻻ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج
ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﻓﻴﺼﺒﺢ اﺣﺘﻴﺎﺟﻨﺎ إﻟﻰ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ً
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ أوﻻ ،ﺛﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ دور اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﺎرﺑﻬﻢ وﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ
ﺿﺮورﻳﺎ.
• ما زالت الحكومة تبحث عن اآللية التنفيذية المناسبة
ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎء ة اﻷداء ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ورﺑﻄﻪ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،وﻟﻦ ﺗﺠﺪﻫﺎ
إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺪﻳﺲ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ،ﻓﻬﻞ ﻳﻌﻘﻞ
أن ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺳﻌﺎة ﺑﺮﻳﺪ وﻣﺮاﺳﻠﻴﻦ ﻓﻮق ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ،
وﻓـ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ذاﺗ ـ ــﻪ ﻳ ـﺒ ـﺤــﺚ أﺑ ـﻨ ــﺎؤﻧ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﺧــﺮﻳ ـﺠــﻲ اﻟـﻬـﻨــﺪﺳــﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ؟ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.
ً
• أصبحت التكنولوجيا م ــوردا مــن ا ل ـمــوارد ،وأصبحت
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت أﻳﻀﺎ ﺳﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﺎت
اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻨﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،وأﺟﻤﻌﺖ
اﻟ ـﺘ ـﻘــﺎرﻳــﺮ اﻟـﺘـﻨـﻤــﻮﻳــﺔ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺣــﺎﺟـﺘـﻨــﺎ ﻻﻧ ـﺘ ـﻔــﺎﺿــﺔ ﻓﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺬي
ﻟﻘﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ،وﻋﺮف ﺑـ"ﻣﻮك  "MOOCوﻫﻮ
اﺧﺘﺼﺎر ﻟﻠﺒﻮاﺑﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
 Massive Open Online Coursesﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻻ ﻧﻘﻒ أﻣﺎم اﻟﺒﻮاﺑﺔ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﺮددﻳﻦ ،ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺑﺌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﺬﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺸﺮت وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﻟﻴﻦ ﺑﺄﺑﺴﻂ ﺣﻘﻮق اﻟﻔﺮد ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة ،ﻓﺈﻟﻰ ﻣﺘﻰ؟ أﻗﻮل ذﻟﻚ وأﻧﺎ أﻃﺮح ﻣﺸﺮوﻋﺎ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ ﺗﻘﻨﻴﺎ ﻟﻸﻏﺮاض اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺠﺪ أﺻﺪاء إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.
• مــا زل ـنــا نـشـعــر كخليجيين أ ن ـنــا نـمـلــك مــا يـمـيــز نــا عن
اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼل أﻣﻮر ﻛﺜﻴﺮة ،ﻣﻨﻬﺎ اﻣﺘﻼﻛﻨﺎ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺠﺎري
اﻟﻔﺮﻳﺪ واﻟﻤﺒﺎدر ،واﻟﺬي ﺗﻄﻮر ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرة اﻟﻠﺆﻟﺆ ﺣﺘﻰ
وﺻﻞ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ،ﻓﻬﻞ
ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﺑﺪاع أﻣﺎم زﺣﻒ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ؟ أم أن اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻗﺪ
ﺗﻐﻴﺮت؟ ﻛﻴﻒ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﻌﻴﺪ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ
ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﺧﺎرج اﻟﺼﻨﺪوق؟
وﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺑﻘﻴﺔ.

ﺗﺤﺠﻴﻢ وﺗﻘﺰﻳﻢ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ!

ﺟﻮرج وﻳﻞ*

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻴﺮﻛﻞ ...ﺟﻴﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺣﺪة
ﺗﺪور اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻴﻮم ،ﻓﻲ إﺣﺪى ﻣﻨﺎورات اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮﻳﺔ
اﻟﻤﺤﻴﺮة ،ﺣﻮل ﻗﺼﺔ ﺟﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮار واﺣﺪ ﻣﻦ اﺑﻨﺔ ﻗﺲ ﻣﻄﻴﻌﺔ ﺣﻴﺎة اﺑﻨﺔ ﻛﺎﻫﻦ
ﻣﻄﻴﻌﺔ ﺑﺎﺋﺴﺔ .ﻳﺸﺎرك اﺛﻨﺎن ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﺣﺰاب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮة
ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻤﺪة ﻋﻦ أﺣﺪ أﻋﻤﺪة اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ :ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻮاﻗﺐ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪة ،اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻋﻮاﻗﺐ اﻟﻘﺮارات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪة ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع
ً
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة ﺗﺄﺗﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ وﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﻟﻪ.
ﻓﻲ ﻋــﺎم  ،2015ﻗــﺮرت أﻧﺠﻴﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ ،أول ﻣﺴﺘﺸﺎرة ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ،ﻛﺜﻴﺮون ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ،ﻫﺮﺑﻮا ﻣﻦ ﻣﺠﺎزر اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
أﺟﺞ ﻣﺨﺎوف اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﻬﺠﺮة ﻟﻠﺤﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻣﺨﺎوف أدت
إﻟﻰ ﺗﺼﻮﻳﺖ  %52ﻣﻘﺎﺑﻞ  %48ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﺎم  2016اﻟﺬي دﻓﻊ
ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ إﺧﺮاج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﻓﻲ ﻋﺎم  ،2019ﺗﻘﻮد ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ،اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ُﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء واﻟﺘﻲ ﺻﻮﺗﺖ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ،
ً ّ ً
ﻣﻘﺴﻤﺎ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻷﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ أﻛﺜﺮﻳﺔ ﺗﺪﻋﻢ أي
أو ﺗﺤﺎول أن ﺗﻘﻮد ﺣﺰﺑﺎ
ّ
ﺧﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﻋﺎم  2016رﻏﺒﺔ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ
ً
ﻓﻲ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،ﻋﻠﻤﺎ أن رﻏﺒﺘﻬﻢ ﻫﺬه رﺑﻤﺎ ﺗﺒﺪﻟﺖ اﻟﻴﻮم.
ُ
ﻃﻮال ﺳﻨﻮات ﻛﺜﻴﺮة ،اﻋﺘﺒﺮت ﻣﻴﺮﻛﻞ أﻗﺮب ﻣﺎ ﻳﻜﻮن إﻟﻰ ﺟﻮاب اﻟﺴﺆال اﻟﺸﻬﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﻰ ﻫﻨﺮي ﻛﻴﺴﻨﺠﺮ :إذا أردت اﻟﺘﺤﺪث إﻟﻰ "أوروﺑﺎ" ،ﻓﺒﻤﻦ أﺗﺼﻞ؟
ّ
ﻛﺬﻟﻚ ّ
ﺟﺴﺪت رﻏﺒﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار ،رﻏﺒﺔ ﺷﻜﻠﺖ أﺣﺪ اﻟﺜﻮاﺑﺖ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻨﺬ أن ﺧﺪم ﻛﻮﻧﺮاد أدﻳﻨﺎور ﻛﺄول ﻣﺴﺘﺸﺎرة ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ َ
ﻋﺎﻣﻲ  1949و.1963
ﻓﻲ ﻋﺎم  2000ﺗﺮأﺳﺖ ﻣﻴﺮﻛﻞ ﺣﺰب أدﻳﻨﺎور ،اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ،
َ
اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺤﻆ ،ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺎزﻟﻬﺎ ﻋﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،إﻻ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻗﺎدة
ً
ﻃﻮال  45ﻋﺎﻣﺎ ،وﻓﻲ ﻋﺎم  2005ﺻﺎرت ﻣﺴﺘﺸﺎرة أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،وﻫﻮ ﻣﻨﺼﺐ ﻇﻠﺖ
ً
ً
ﻓﻴﻪ ﻃﻮال  4800ﻳﻮم )ﺑﻘﻲ ﻓﺮاﻧﻜﻠﻴﻦ روزﻓﻠﺖ رﺋﻴﺴﺎ ﺧﻼل  4422ﻳﻮﻣﺎ( ،ﻓﻲ 13
ﻳﻨﺎﻳﺮ ،وﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﻴﻮم ﺗﻨﻬﻲ وﻻﻳﺘﻬﺎ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻷﺧﻴﺮة.
ً
ﺗﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،وواﺟﻪ ﻣﺤﺘﺠﻮ
ً
"اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء" ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ أﺧﻴﺮا ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ
ﻣﺎﻛﺮون ﺑﺸﺮاﺳﺔ وﻋﻨﻒ ﻛﺎﻓﻴﻴﻦ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻣﺘﻮﻗﻊ )ﺧﻔﺾ

ً
اﻟﻀﺮاﺋﺐ وزﻳﺎدة اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت( .إذا ،ﺻﺎرت أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟﻰ أوروﺑﺎ أﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ذﻛﺮ ﻛﻴﺴﻨﺠﺮ أن أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻛﺒﻴﺮة
ً
ً
ﺟﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أوروﺑﺎ وﺻﻐﻴﺮة ﺟﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻋﺎرض زﻋﻴﻤﺎن ﻛﺒﻴﺮان ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم  ،1945ﺷﺎرل دﻳﻐﻮل وﻣﺎرﻏﺮﻳﺖ
ﺛﺎﺗﺸﺮ ،اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎم وﺣﺪة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،ﻟﻜﻦ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ّ
ﺳﺮﻋﺖ
ُ
ﻧﻔﻮر ﻣﺎ ﺑﻌﺪ  1945ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،اﻟﺬي ﻓﺴﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻔﺮض ذوﺑﺎن اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت
ُ
ﺑﺈﻏﺮاﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت ،وﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ُ
ً
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻴﻮم ﺗﻌﺪﻳﺎ .ﻣﺎ ﻣﻦ أﻣﺔ أوروﺑﻴﺔ اﻓﺘﺘﻨﺖ ﺑﻘﺪر أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﺒﻼﻏﺔ
ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ اﻟﻤﺪروﺳﺔ ،وﻣﺎ ﻣﻦ أﻣﺔ ﻧﻔﺮت ﺑﻘﺪرﻫﺎ ﻣﻦ ﻓﻈﺎﻇﺔ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ً ً
اﻟﻜﺮﻳﻬﺔُ ،
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا ﻣﻬﻤﺎ ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﻷن اﻷﺣﺪاث ﺗﺒﺮز ﻣﺪى اﻋﺘﻤﺎد
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻀﺮوري ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ أﻣﻨﻬﺎ :ﺗﻌﻴﺶ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻊ ﺟﺎرﺗﻴﻦ )ﺑﻮﻟﻨﺪا وﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ( ﻳﺤﻜﻤﻬﻤﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎن ﺷﻌﺒﻮﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﻴﻦ،
ً
وﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ زﻋﺰﻋﺔ وﺗﻘﻄﻴﻊ أﻃﺮاف اﻷﻣﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ
ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،أوﻛﺮاﻧﻴﺎ .وﺳﺎﻫﻢ ﻣﺎﻛﺮون ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻣﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ واﻫﻢ أن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﻧﺸﺎء "ﺟﻴﺶ أوروﺑﻲ
ﺑﺤﻖ" ﺑﻐﻴﺔ "ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ ،وروﺳﻴﺎ ،ﺣﺘﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة".
ﺗﻀﻢ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ أﺣﺰاب اﻟﻌﺎﻟﻢ ،اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ
واﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻟﺬي اﺑﺘﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ اﻣﺘﺼﺎص زﺧﻢ اﻟﺜﻮرة ﻣﻦ اﻟﻴﺴﺎر ،ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ
ً
ﻳﺸﻬﺪان ﺗﺒﺪﻻت ،ﻓﻴﻮاﺟﻪ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻴﻦ
ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺰب اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ واﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ،اﻟﺬي ﻋﺎﻧﻰ
ً
ً
ً
ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻛﺸﺮﻳﻚ أﻗﻞ ﺷﺄﻧﺎ ﻓﻲ اﺋﺘﻼف ﻣﻴﺮﻛﻞ .ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺨﺴﺮ ﻫﺬا اﻟﺤﺰب أﻣﺎم
ﺣﺰب اﻟﺨﻀﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ ﻳﻀﺎﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ واﻟﺬي ُﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﺰب اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺎء أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ .أﻣﺎ اﻟﺘﻄﺮف،
ً
ﻣﺤﺎﺻﺮا ﺑﻔﻀﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ّ
ﺗﻘﺪر اﻻﺳﺘﻘﺮار إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ،ﺣﺘﻰ إن
ﻓﻴﺒﻘﻰ
ً
اﺳﺘﻄﻼﻋﺎ ﻟﻠﺮأي أﺟﺮي ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻛﺸﻒ أن ﻋﺪد اﻷﻟﻤﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺸﻮن
اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﻔﻮق ﻋﺪد َﻣﻦ ﻳﺨﺎﻓﻮن اﻟﺴﺮﻃﺎن وﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﺨﻄﻴﺮة.
ﺳﺘﺤﺘﻔﻞ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﺬﻛﺮى ﺗﻮﺣﺪﻫﺎ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ،وﺳﺘﺸﻜﻞ ﻫﺬه
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻴﻘﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ أن أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻴﻮم ،ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﺑﺤﻖ ،ﺗﻤﺜﻞ أﻓﻀﻞ دوﻟﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
*»ﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل رﻳﻔﻴﻮ«
ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﺬ وﻻدة أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻋﺎم .1871

ﻳﺴﻌﺪ ﺻﻔﺤﺔ إﺿﺎﻓﺎت أن ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮ وﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻬﻢ وآراءﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان
» «edhafat@aljarida.comﻟﻨﺸﺮﻫﺎ
اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ُ َ
ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮﻓﻖ ﻣﻊ أي ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺼﻮرة
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ورﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ.

أرﻳﻴﻪ ﻧﻴﻴﺮ*

رﻏﻢ أن أﻟﻜﺴﻴﻴﻔﺎ
اﻧﺘﻘﺪت ﺑﻮﺗﻴﻦ
ﻓﺈﻧﻪ أﻇﻬﺮ ﻟﻬﺎ
اﻻﺣﺘﺮام ﻋﻠﻰ
ﻣﻀﺾ رﺑﻤﺎ ﻷﻧﻪ
ﻛﺎن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ وﻃﻨﻴﺔ
روﺳﻴﺔ

ﺗﺸﻴﺮ ﻟﻴﻮدﻣﻴﻼ أﻟﻜﺴﻴﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮاﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﻮرة
ﻓﻲ ﻋﺎم  1993ﺑﻌﻨﻮان "ﺟﻴﻞ ﺑﻼ ﺗﺤﻔﻈﺎت :ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ
اﻟــﺮﺷــﺪ ﻓــﻲ ﻋﺼﺮ ﻣــﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺎﻟﻴﻦ" ،إﻟــﻰ ﻋــﺪم وﺟــﻮد
ُ
ـﺎرض" ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ،
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﻠﻤﺔ "ﻣـﻌـ ِ
وﺣﺘﻰ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻫﺬه
اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻳﺘﺮﺟﻢ إﻟﻰ "ﻣﻦ ﻳﻔﻜﺮون ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ"،
وﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺒﻨﺖ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،ﻓﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن
أﻟﻜﺴﻴﻴﻔﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﻴﺖ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﻨﺎﻫﺰ
 91ﻋﺎﻣﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ.
ُ
اﻟﻮاﻗﻊ أن أﻟﻜﺴﻴﻴﻔﺎ اﻟﺘﻲ ﺗ َﻌﺪ ﻣﺆرﺧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ،
ُ
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗـ ـﻌ ـ َـﺮف ﻋ ـﻠــﻰ ﻧ ـﻄ ــﺎق واﺳ ـ ــﻊ ﺑــﺎﻋ ـﺘ ـﺒــﺎرﻫــﺎ أﺑ ــﺮز
اﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ روﺳﻴﺎ ،ﻓﻔﻲ ﻋﺎم
 1976ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ "اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﺮي" اﻟﺬي
أﻟﻘﺎه ﻧﻴﻜﻴﺘﺎ ﺧــﺮوﺷــﻮف ﻓﻲ ﺷﺠﺐ ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﺘﺎﻟﻴﻦ،
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ أﻟ ـﻜ ـﺴ ـﻴ ـﻴ ـﻔــﺎ واﺣ ـ ـ ــﺪة ﻣ ــﻦ ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﻲ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ ،اﻟﺘﻲ رﻛﺰت ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻣﺘﺜﺎل
اﻟﺴﻮﻓﻴﺎت ﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ ،واﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺖ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ
ﺑﻌﺎم واﺣــﺪ ﻣﻦ ِﻗ َﺒﻞ  35ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ أوروﺑ ــﺎ وأﻣﻴﺮﻛﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻛﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟـﻤـﺒــﺎدرة ﻣــﻦ اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻟـﺴــﻮﻓـﻴــﺎﺗــﻲ ،ﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ ﺧﺼﻮم اﻟﺤﺮب اﻟـﺒــﺎردة ،وﻣــﻦ ﻣﻨﻈﻮر
اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﺪ ﺑﺮﻳﺠﻴﻨﻴﻒ ﻛــﺎن اﻟﻬﺪف
ﻣﻨﻬﺎ إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﺪوﻟﻲ
ﺑﺎﻟﺤﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .وﻛﺎن
اﻟﺴﻮﻓﻴﺎت ﺣﺮﻳﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺣﺘﻰ
أﻧﻬﻢ ﻗﺒﻠﻮا ﺑﻔﻘﺮات ،ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﻜﺎد ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ ،واﻟﺘﻲ ﺿﻤﻨﺖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧ ـﺴــﺎن ﻓــﻲ ﻓـﺘــﺮة ﻣــﺎ ﺑﻌﺪ اﻟـﺤــﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .وﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ ،واﻓﻖ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟـﺴــﻮﻓـﻴــﺎﺗــﻲ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻻﻟ ـﺘــﺰام ﺑــﺎﻹﻋــﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1948واﻟﺬي رﻓﺾ
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ.
ﻛــﺎن ﺑﺮﻳﺠﻴﻨﻴﻒ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟـﺴــﺮور ﻟﺤﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ ﺣﺘﻰ أﻧﻪ ﻧﺸﺮ اﻟﻨﺺ
ﺑــﺎﻟـﻜــﺎﻣــﻞ ﻓــﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟ ـﺤــﺰب اﻟـﺸـﻴــﻮﻋــﻲ اﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ،
ﺑـ ــﺮاﻓـ ــﺪا .وﻫـ ـﻜ ــﺬا ﻻﺣ ـﻈ ــﺖ أﻟـﻜـﺴـﻴـﻴـﻔــﺎ وزﻣـ ــﻼؤﻫـ ــﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ اﻟـﻔـﻘــﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴــﺎن ﻓﻲ
اﻻﺗﻔﺎق ،وﻟﻬﺬا أﺳﺴﻮا ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ
ﻟـﻤــﺮاﻗـﺒــﺔ اﻣ ـﺘ ـﺜــﺎل اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺴــﻮﻓـﻴــﺎﺗـﻴــﺔ وﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت.
ﺣﻈﻴﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻛﺒﺮى ،ووﻓﻘﺎ ﻟﺮوﺑﺮت ﻏﻴﺘﺲ ،اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻰ إدارة وﻛﺎﻟﺔ
اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1991ﻓﻲ أوج ﺳﻜﺮات
ﻣــﻮت اﻻﺗـﺤــﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ،ﻓــﺈن أوﻟـﺌــﻚ اﻟــﺬﻳــﻦ راﻗـﺒــﻮا
اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺒﻨﻮد اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ رﺑﻤﺎ ﺳﺎﻫﻤﻮا ﺑﺸﻜﻞ
أﻛﺒﺮ ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﺳﻘﺎط
اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻴﺔ.
ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ،ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺨﻒ اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ ﺑﺘﺼﺮﻓﺎت
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ ﻓــﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ ،ﻓﻘﺪ ُﺳـ َـﺠــﻦ أﻋﻀﺎء
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ رﺋﻴﺴﻬﺎ ،اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﻳــﻮري
أورﻟ ــﻮف ،وﺧـﻴــﺮت أﻟﻜﺴﻴﻴﻔﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺠﻦ واﻟﻤﻨﻔﻰ،
ﻓﺎﺧﺘﺎرت اﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻤﺮت
ﻓﻲ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺪور ﻣﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ.
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،اﺳﺘﺠﺒﺖ أﻧﺎ وﺑﻌﺾ زﻣﻼﺋﻲ ﻟﺴﺠﻦ

أ .د .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺧﻠﻒ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ
ً
إن »ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﺻﺮح ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ،وﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن
ﻧﻔﺨﺮ ﺑﻬﺎ ﻧﺒﻜﻲ ﻋﻠﻰ أﻃﻼﻟﻬﺎ ،وﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺜﻤﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب دوره واﺳﺘﻌﺪاده
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،وإن ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎن
ﻻﺣﺘﻀﺎن ﻫﺬا
اﻟﺼﺮح ً
ً
ﻳﻌﻄﻲ اﻹﻋﻼم ﻃﻌﻤﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ،وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮك ﻹﻧﻘﺎذ
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺠﻴﻢ واﻟﺘﻘﺰﻳﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﺨﻴﺮ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
ً
ﻟﻘﺪ اﺗﺨﺬت وزارة اﻹ ﻋــﻼم اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻗــﺮارا ﺑﻀﻢ ﻣﺠﻠﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ إﺻﺪارات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن
واﻵداب ،و ﻋـﺒــﺮ أ ﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺳـﻨــﺔ ﻣــﻦ ﻋـﻤــﺮ اﻟﻤﺠﻠﺔ
ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺪرﻛﻮا أﻫﻤﻴﺔ ﺑﻘﺎء اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻧــﺎﻃ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﺗـﺘـﻠـﻤــﺬ ﻋ ـﻠــﻰ ﺛـﻘــﺎﻓـﺘـﻬــﺎ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣــﻦ
ﺟﻴﻞ ،وﻛﺄﻧﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺪرﻛﻮا أﻫﻤﻴﺔ إﺻﺪارات اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑــﺄن ﺗـﻜــﻮن ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣــﻦ ﺑﻴﻦ إ ﺻــﺪارا ﺗــﻪ أم
ﻻ! و ﺑــﺪون ﺷﻚ ﻓــﺈن ﻫﻨﺎك دوا ﻓــﻊ وأ ﻫــﺪا ﻓــﺎ ﻟﻤﻦ أ ﻗــﺪم ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺑﺘﺤﺠﻴﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ إﻟﻰ
ﺗﺤﺠﻴﻢ وﺗﻘﺰﻳﻢ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻟ ـﻘــﺪ أﺻ ـﺒ ـﺤــﺖ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﺧ ـﺘ ـﻄــﺖ ﻟـﻬــﺎ
ً
ً
ﻣـﻨـﻬـﺠــﺎ ﺛـﻘــﺎﻓـﻴــﺎ ﻇـﻠــﺖ ﻣـﻠـﺘــﺰﻣــﺔ ﺑ ــﻪ ،وﺗ ـﻜــﺎد اﻟـﻤـﺠـﻠــﺔ ﺗﻜﻮن
ا ﻟــﻮ ﺣـﻴــﺪة ا ﻟـﺘــﻲ ﺗــﺪ ﺧــﻞ ﺟﻤﻴﻊ ا ﻟ ــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو أﻏﻠﺒﻬﺎ،
وﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ رﺣﻠﺘﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ رؤﺳﺎء اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺮب
ﺛــﻢ ا ﻟـﻜــﻮ ﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ ،ﻓـﻜــﺎ ﻧــﺖ ﻣـﻨــﺎرة ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ا ﻟـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ
ً
ﺑﻨﺪواﺗﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻣﺆﺧﺮا !
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗـﻜــﺎد ﺗـﻜــﻮن ا ﻟــﻮ ﺣـﻴــﺪة اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻃــﻮال
ﺗـﻠــﻚ ا ﻟـﻌـﻘــﻮد ﻓــﻲ دول ا ﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ا ﻟـﻌــﺮ ﺑـﻴــﺔ ،و ﻋ ــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ دأﺑﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﺑﻬﻢ ﻳﺬﻛﺮون
أﺛــﺮﻫــﺎ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﻲ ﻓــﻲ ﺛـﻘــﺎﻓـﺘـﻬــﻢ ،وﻳــﺬﻛــﺮ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﻮن ﺑﻔﺨﺮ
ً
ﻫــﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺖ ا ﺳــﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋــﺮ ﺑـﻴــﺎ  ،ﻓﺎﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
ﻫــﺬا اﻟـﺒـﻠــﺪ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ اﻟـﺼـﻐـﻴــﺮ ﻣـﺴــﺎﺣــﺔ وﺳـﻜــﺎﻧــﺎ ﻟــﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻳﻘﺘﻄﻊ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
وإﺻﺪاراﺗﻬﺎ ،ﺳﻌﺮﻫﺎ رﻣﺰي ﻷن اﻟﻬﺪف ﺛﻘﺎﻓﻲ.
وﻳـ ـﺒـ ـﻘ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺆال :ﻟ ـ ـﻤـ ــﺎذا ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ــﺪف ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ
ﺑﺎﻟﺘﺤﺠﻴﻢ واﻟﺘﻘﺰﻳﻢ؟ ﻗﺪ ﻳﻔﺴﺮ اﻟﺒﻌﺾ أن ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح
إﺳـ ــﺎء ة ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﻟـﻠـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ ،وذﻟ ــﻚ ﺑـﻨـﻘــﺪﻧــﺎ ﺿﻢ
اﻟﻤﺠﻠﺔ إﻟﻴﻪ ﻟﺘﺨﺮج ﻣﻦ داﺋﺮة اﻹﻋﻼم ،ﻟﻜﻦ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ً
أن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ أﺻﺒﺢ ﺗﺤﺖ رﺣﻤﺔ اﻹﻋﻼم وﺗﺎﺑﻌﺎ
ﻟﻪ! وﺳﺘﻜﺸﻒ اﻷﻳﺎم دواﻓﻊ ذﻟﻚ اﻹﺟﺮاء.
ﻟـﻘــﺪ أﺻـﺒـﺤــﺖ ﻣـﺠـﻠــﺔ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ ﺛـﻘــﺎﻓـﻴــﺔ ﻣﻬﻤﺔ
وﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ،و ﻓــﻲ و ﻗــﺖ اﻧﺤﺴﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺘﺤﺠﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﻟﺘﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﺘﺠﺮي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﺘﺤﺠﻴﻢ
واﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺰﻳ ــﻢ ،إن ﻣـﺠـﻠــﺔ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ﻟ ــﻢ ﺗ ـﺘــﻮﻗــﻒ ﺣ ـﺘــﻰ ﻓ ــﻲ ﻇــﻞ
اﻻ ﺣ ـﺘــﻼل ،وإن ﻧﻬﺠﻬﺎ ﻟــﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ،وإن ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻻ ﺗــﺰال
ﻣﻔﺨﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺮي ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﻄﻴﺢ ﺛﻘﺎﻓﻲ.
ً
إن ﻫﺬا اﻟﺼﺮح ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ،وﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﻧﻔﺨﺮ
ﺑ ـﻬــﺎ ﻧ ـﺒ ـﻜــﻲ ﻋ ـﻠــﻰ أﻃ ــﻼﻟ ـﻬ ــﺎ ،وﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻨــﺎ أن ﻧ ـﺜ ـﻤــﻦ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠــﺲ
ا ﻟــﻮ ﻃ ـﻨــﻲ ﻟـﻠـﺜـﻘــﺎ ﻓــﺔ وا ﻟ ـﻔ ـﻨــﻮن واﻵداب دوره وا ﺳ ـﺘ ـﻌــﺪاده
ﻻ ﺣـﺘـﻀــﺎن ﻫــﺬا ا ﻟـﺼــﺮح اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،وإن ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ً
ً
ﻛ ــﺎن ﻳـﻌـﻄــﻲ اﻹﻋـ ــﻼم ﻃـﻌـﻤــﺎ ﺛ ـﻘــﺎﻓ ـﻴــﺎ ،وﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺤــﺮك
ﻹﻧ ـﻘ ــﺎذ ﻣـﺠـﻠــﺔ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ﻣ ــﻦ اﻟـﺘـﺤـﺠـﻴــﻢ واﻟ ـﺘ ـﻘــﺰﻳــﻢ ﻓ ــﻲ ﺑﻠﺪ
اﻟﺨﻴﺮ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.

أﻧﺪرﻳﺎ ﺑﻮﺟﻴﻮ وﻛﻮﻟﻴﻦ أوﻳﺮت*

ﺣﻴﺎة ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻟﻴﻮدﻣﻴﻼ أﻟﻜﺴﻴﻴﻔﺎ ﻛﺎﻧﺖ
أﺑﺮز اﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ روﺳﻴﺎ ،وﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺈدارة أﻣﻮرﻫﺎ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪرك ﻣﺎذا ﺗﻤﺜﻞ وإﻟﻰ
أي ﺷﻲء ﺗﺮﻣﺰ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ
ﺣﺎل ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﻦ
ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن.

١١

زواﻳﺎ ورؤى

اﻟﻔﻮز ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﻼرﻳﺎ
أﻋـﻀــﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ ﻓــﻲ ﻣــﻮﺳـﻜــﻮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﻣﻌﺎرﺿﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ ،ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ واﺗﺶ،
اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﻣﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻘﺮا ﻟﻬﺎ واﻟﺘﻲ
ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــﺮﻛــﺰ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﺤــﺮﻳــﺮﻫــﻢ .وﻛ ــﺎن ﻋـﻤــﻞ أﻟﻜﺴﻴﻴﻔﺎ
ﻻ ﻳ ـﻘــﺪر ﺑـﺜـﻤــﻦ ﻓ ــﻲ دﻋ ــﻢ ﺟ ـﻬ ــﻮدﻧ ــﺎ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻗــﺪﻣــﺖ ﻟﻨﺎ
ﻣـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ﺗـﻔـﺼـﻴـﻠـﻴــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺮة ﺑــﺎﻟـﺜـﻘــﺔ ﺣ ــﻮل ﻣ ــﺎ ﻛــﺎن
ﻳﺤﺪث ﻟﺮﻓﺎﻗﻬﺎ.
ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺪار اﻟـﻌـﻘــﺪ اﻟ ـﺘــﺎﻟــﻲ ،وﻣ ــﻊ ﺗ ـﻄــﻮر "ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ
واﺗﺶ" إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ "ﻫﻴﻮﻣﺎن
راﻳ ـﺘ ــﺲ ووﺗ ـ ــﺶ ،ﻇ ـﻠــﺖ إﺳ ـﻬ ــﺎﻣ ــﺎت أﻟـﻜـﺴـﻴـﻴـﻔــﺎ ﺗــﺆﺗــﻲ
ﺛﻤﺎرﻫﺎ .ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺆرﺧﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ أﻟﻜﺴﻴﻴﻔﺎ ﺣﺮﻳﺼﺔ
ﻋـﻠــﻰ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟ ــﻰ اﻟـﺤـﻘــﺎﺋــﻖ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻨـﺤــﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ
وﺿﻤﺎن اﻛﺘﻤﺎل ﺳﻴﺎق ﻫﺬه اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ،وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ اﻟﻨﻬﺞ
اﻟــﺬي ﺗﺒﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﻫﻴﻮﻣﺎن راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ ،واﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
ﻟﺴﻤﻌﺘﻨﺎ ﻓــﻲ اﻻﺳـﺘـﺠــﺎﺑــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻄــﻮرات ،ﻟﻴﺲ ﺑﺴﺮﻋﺔ
ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻼﺋﻖ ،واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﻴﻘﺔ .وﺑﺎﻋﺘﺒﺎري ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻫﻴﻮﻣﺎن
راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ اﻟﻮﻟﻴﺪة آﻧﺬاك ،ﻛﻨﺖ أﻋﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﻋﻠﻰ أﻟﻜﺴﻴﻴﻔﺎ ،اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ أﻳﻀﺎ ﺻﺪﻳﻘﺘﻲ.
ﻓ ــﻲ أواﺧـ ــﺮ ﺛـﻤــﺎﻧـﻴـﻨـﻴــﺎت اﻟ ـﻘ ــﺮن اﻟ ـﻌ ـﺸــﺮﻳــﻦ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺑﺪأ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻏﻮرﺑﺎﺗﺸﻮف ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﺴﺠﻦ ،ﻋــﺎدت أﻟﻜﺴﻴﻴﻔﺎ إﻟــﻰ ﻣﻮﺳﻜﻮ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺈﺣﻴﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ ،اﻟﺘﻲ اﺿﻄﺮت
إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1982ﻷن أﻏﻠﺐ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ
ﻛﺎﻧﻮا ﺳﺠﻨﺎء أو ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻔﻰ .وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ ،ﺧﺎﺿﺖ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺗﻠﻮ اﻷﺧﺮى ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ،
ﺑ ـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻟ ــﻚ اﻟ ـﺘ ـﺼــﺪي ﻟـﻠــﺮﺋـﻴــﺲ ﻓــﻼدﻳ ـﻤ ـﻴــﺮ ﺑــﻮﺗـﻴــﻦ
اﻟـﻤـﺘــﺰاﻳــﺪ اﻻﺳ ـﺘ ـﺒــﺪاد .ﻓــﻲ ﻋﻬﺪ ﺑــﻮﺗـﻴــﻦ ،ﻇــﻞ اﻟﺘﺤﺪي
اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ دﻋــﻢ ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴــﺎن ﻓــﻲ روﺳـﻴــﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ
وﻋﺼﻴﺒﺎ ،وﻗﺪ ﻣﻨﻊ اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ
اﻷﺟﺎﻧﺐ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻔﺘﻮح ،ﻣﻦ
إﺻﺪار ﻣﻨﺢ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻰ إﻟﺰام اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﻰ أي ﺗﻤﻮﻳﻞ أﺟﻨﺒﻲ ﺑــﺎﻹﻋــﻼن ﻋــﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ "وﻛﺎﻻت أﺟﻨﺒﻴﺔ" ،أو ﺟﻮاﺳﻴﺲ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس.
أﺿـ ــﺮت ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺎت ﺑـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ ﻫـﻠـﺴـﻨـﻜــﻲ ﻓﻲ
ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺑـﺸــﺪة ،ﻷﻧـﻬــﺎ اﺿـﻄــﺮت إﻟــﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﺴﺎرة
ﻗﺪر ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ
ﻇﻠﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ.
ورﻏﻢ أن أﻟﻜﺴﻴﻴﻔﺎ اﻧﺘﻘﺪت ﺑﻮﺗﻴﻦ ،ﻓﺈﻧﻪ أﻇﻬﺮ ﻟﻬﺎ
اﻻﺣﺘﺮام ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺾ ،رﺑﻤﺎ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
أﻧﻬﺎ وﻃﻨﻴﺔ روﺳﻴﺔ ،وﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ،ﺗﺰاﻣﻦ
اﺟـﺘـﻤــﺎع ﺑﻮﺗﻴﻦ اﻟـﺴـﻨــﻮي ﺑـﻘــﺎدة ﺣـﻘــﻮق اﻹﻧ ـﺴــﺎن ﻣﻊ
ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼدﻫﺎ ،ﻓﺄﺣﻀﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻫﻮر ،ﺛﻢ
ﻫﻨﺄﻫﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼدﻫﺎ اﻟﺘﺴﻌﻴﻦ.
ﻻ أﻇـ ــﻦ أن أﻟـﻜـﺴـﻴـﻴـﻔــﺎ ﺗ ــﺄﺛ ــﺮت ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮا ﺑ ـﻤ ـﺜــﻞ ﻫــﺬه
اﻹﻳ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎءات ،ﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗ ـﻌ ـﻜــﺲ اﻻﺣـ ـ ـﺘ ـ ــﺮام اﻟ ــﺬي
اﺳﺘﺤﻘﺘﻪ ،واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺈدارة أﻣﻮرﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ
ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗــﺪرك ﻣﺎذا
ﺗﻤﺜﻞ وإﻟﻰ أي ﺷﻲء ﺗﺮﻣﺰ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎل ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ
اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﻦ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
* اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺨﺮي ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻔﺘﻮح،
ﱢ
وﻣﺆﺳﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻫﻴﻮﻣﺎن راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ ،وﻣﺆﻟﻒ
ﻛﺘﺎب "ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺔ :ﺳﺠﻞ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ".
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ«2018 ،
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«

ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ
اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ،ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼرﻳﺎ
اﻟﻤﻨﺠﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻸدوﻳﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق
آﺳﻴﺎ ،وﻗﺪ ﻳﺆدي اﻟﺒﺪﻳﻞ إﻟﻰ
وﺻﻮل ﻃﻔﻴﻠﻴﺎت اﻟﻤﻼرﻳﺎ
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﻨﻤﻮ
ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
وﻫﻮ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
أن ﻳﻌﻴﺪ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ إﻟﻰ
اﻟﻮراء ﻟﻴﺴﺠﻞ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻋﻠﻰ
ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم.

ُ
ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ
اﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺼﺤﻲ أن
ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر
اﻟﻤﻼرﻳﺎ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ
ﻟﻠﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ﻣﻦ
آﺳﻴﺎ إﻟﻰ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣ ــﺮ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣ ــﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ،
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗـﻴــﺎس اﻟـﺘـﻘــﺪم ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗــﻮاﻓــﺮ اﻟ ـﻤ ــﻮارد؛ ﺑﻞ
أﻫﻢ ﻣﻘﻴﺎس ﻫﻮ ﻋﺪد اﻷرواح اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﻘﺎذﻫﺎ ،وﺑﻬﺬا
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﻴــﺎس ،اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﻋـﻠــﻰ وﺷ ــﻚ ﺧ ـﺴ ــﺎرة ﻣـﻌــﺮﻛـﺘــﻪ ﺿﺪ
اﻟﻤﻼرﻳﺎ.
ﺑـﻌــﺪ إﺣ ــﺮاز ﺗـﻘــﺪ ﻣـﻠـﺤــﻮظ ﻓــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ،
ﺗﻮﻗﻔﺖ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ
ً
ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟـﺒـﻌــﻮض .ووﻓ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ــﺪث ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺣــﻮل اﻟـﻤــﻼرﻳــﺎ ،ﺗــﻢ اﻹﺑ ــﻼغ ﻋــﻦ 219
ﻣﻠﻴﻮن ﺣﺎﻟﺔ إﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2017ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 217ﻣﻠﻴﻮن
ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ  ،2016ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻇﻞ ﻣﻌﺪل
اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﺤﻮ  435.000ﻟﻢ
ﺗﺸﻬﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ أي اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ.
واﻷﺳﻮأ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻋﻠﻰ
ُ
ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ،ﻓﺘﻈﻬﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺼﺤﻲ -وﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼرﻳﺎ اﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ -أن
ﻫـﻨــﺎك ﻣـﺨــﺎﻃــﺮ ﻋــﺎﻟـﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻧـﺘـﺸــﺎر اﻟـﻤــﻼرﻳــﺎ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ
ﻟﻠﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ﻣﻦ آﺳﻴﺎ إﻟﻰ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ،وﻫﻲ
ً
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮرا ﻣﻦ اﻟﻤﻼرﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻫﺬا ﻟﻴﺲ
ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ ،ﻓﻔﻲ أواﺧﺮ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ،
ﻇﻬﺮت اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻌﻘﺎر اﻟﻜﻠﻮروﻛﻴﻦ اﻟﻤﻀﺎد ﻟﻠﻤﻼرﻳﺎ ﻓﻲ
ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ واﻧﺘﺸﺮت ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ،ﻣﻤﺎ
أدى إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻼرﻳﺎ
ﺑﻤﻘﺪار ﺿﻌﻔﻴﻦ إﻟــﻰ ﺳﺘﺔ أﺿـﻌــﺎف ،وﺑ ــﺪون ﺗﺪﺧﻼت
ﻋﺎﺟﻠﺔ وﻣﻨﺴﻘﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث ذﻟﻚ ﻣﺮة أﺧﺮى ،وﻟﻜﻦ
ﺑﻮﺗﻴﺮة أﺳﺮع .ﺗﺘﻤﺜﻞ إﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﺨﻄﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﻔﺤﺺ واﻟﻌﻼج
ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺨﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﻼرﻳﺎ ،وﺗﺸﻤﻞ
ﻫــﺬه اﻟﻔﺌﺎت ﺣﻔﻈﺔ اﻟـﺴــﻼم اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ،وﻫــﻮ ﻣﺼﺪر
ﺷﺎﺋﻊ ﻻﻧﺘﻘﺎل ﻃﻔﻴﻠﻴﺎت اﻟﻤﻼرﻳﺎ ﺑﻴﻦ آﺳﻴﺎ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻳﺼﺎب
رﺟ ــﺎل اﻷﻣ ــﻦ ﺑـﻤـﻌــﺪﻻت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑـﻤــﻼرﻳــﺎ "اﻟـﻤـﺘـﺼــﻮرة
اﻟﻤﻨﺠﻠﻴﺔ" ،وﻫــﻲ ﻃﻔﻴﻠﻲ اﻟﻤﻼرﻳﺎ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا ﻓﻲ
اﻟﻘﺎرة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ
ﻋﻦ اﻟﻤﻼرﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2016ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟـﻤـﺜــﺎل ،وﺟ ــﺪت اﻷﺑ ـﺤــﺎث اﻟـﺘــﻲ ﻗــﺎم ﺑـﻬــﺎ ﻣﻌﻬﺪ
اﻟ ـﻘــﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻷﺑـﺤــﺎث اﻟـﻌـﻠــﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ
) (AFRIMSﻓــﻲ ﺑــﺎﻧـﻜــﻮك أن  ٪10ﻣــﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ
ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺪوى .ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻢ ﻧﺸﺮ ﺟﻨﻮد ﻛﻤﺒﻮدﻳﻴﻦ ﻣﺼﺎﺑﻴﻦ ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﻴﻦ
ﻋﺎﻣﻲ  2010و ،2016ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻼﻻت اﻟﻤﻼرﻳﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪة
ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺨﻄﺮ اﻻﻧﺘﺸﺎر.
ﻣﻦ ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺳﻼﻻت ﻃﻔﻴﻞ اﻟﻤﻼرﻳﺎ ﻋﺒﺮ
ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر إﻟﻰ اﻟﻬﻨﺪ وﺑﻨﻐﻼدش ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ ٪15
ﻣﻦ ﻗﻮة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺴﻼم ،وﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺘﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﻨﻮد اﻟﻬﻨﻮد واﻟﺒﻨﻐﻼدﻳﺸﻴﻮن ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
دون ﻓﺤﺺ اﻟﻤﻼرﻳﺎ ،ﻗﺪ ﻳﺰداد ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﻷﻣﺮاض
اﻟ ـﻔ ـﺘــﺎﻛــﺔ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ .ﻣ ــﻊ اﻟـﺘـﺸـﺨـﻴــﺺ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤــﺮاﺣــﻞ
ّ
اﻟﻤﺒﻜﺮة ،واﻟﻌﻼج ،واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻟﻠﺰي
اﻟﻤﻮﺣﺪ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺑﻤﺒﻴﺪات اﻟـﺤـﺸــﺮات ،ﻳﻤﻜﻦ اﺣﺘﻮاء
ﻣﺼﺪر اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻼرﻳﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺗﺤﺎﻓﻆ
ﻣﻌﻈﻢ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺎت وﻣـﻨـﻈـﻤــﺎت اﻟـﻤـﻌــﻮﻧــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟــﻮﺿــﻊ
اﻟ ــﺮاﻫ ــﻦ اﻟ ــﺬي ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ إﻟ ــﻰ ﺣــﺪ ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻫ ــﺬه اﻷﻣ ــﺮاض
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻻﺣﻈﻨﺎ أن ﺷﺒﻜﺎت
اﻟﺒﻌﻮض اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ وﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻣــﻦ اﻷﻣـ ــﺮاض ،ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻻﻧﺘﺸﺎر ،ﻣﻊ ﻋــﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ .وﻓﻲ
ﻋﺎم  ،2015ﺣﺪدت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺎم 2020
ﻛﻤﻮﻋﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻮﻗﻒ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﺘﺼﻮرة اﻟﻤﻨﺠﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ ،ودﻋــﺖ إﻟــﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼرﻳﺎ ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻴﻜﻮﻧﺞ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﺑﺤﻠﻮل
ﻋﺎم  .2030ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻼج
ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت رﺋﻴﺴﺔ:
ً
أوﻻ ،ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﺣ ــﺎﺟ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ إﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ ﻣـﻨـﺴـﻘــﺔ
ﻻﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻤﺮض ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ارﺗﻔﺎع
ﻣﻌﺪﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻰ ﺑـ"ﺟﺰر اﻟﻤﻼرﻳﺎ" ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ
ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟـﻤــﺮن واﻟـﺸــﺮاﻛــﺎت
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﺿ ــﺮورﻳ ــﺔ ﻟـﻠـﺤــﺪ ﻣــﻦ ﻣ ـﻌــﺪﻻت اﻹﺻ ــﺎﺑ ــﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟ ـﻘــﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ورﺟ ــﺎل اﻟـﻐــﺎﺑــﺎت ورﺟ ــﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ،
وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ إدراك اﻟﺤﺎﺟﺔ
اﻟـﻤـﻠـﺤــﺔ ﻟ ـﻌــﻼج وﺑـ ــﺎء اﻟ ـﻤــﻼرﻳــﺎ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺸــﺮ .ﻓ ــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ
ﻛﺎف ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل،
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻻ ﻳﺰال اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﻏﻴﺮ ٍ
ﻳـﻌــﺎﻧــﻲ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ ،وﻫ ــﻮ أﺣ ــﺪ أﻫ ــﻢ ﻣــﺆﻳــﺪي
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻤــﻼرﻳــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﻋ ــﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ،
وﻳﺸﻜﻮ ﻣﺘﻠﻘﻮ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻷداء ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟـﻤــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ .ﻳـﺒــﺮر اﻟـﺼـﻨــﺪوق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻤــﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻃــﻮارئ ﺻﺤﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق
آﺳ ـﻴــﺎ ،وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ إﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﺎ ﻓ ــﺈن اﻹﺻـ ــﺮار ﻋـﻠــﻰ اﻻﻟ ـﺘــﺰام
اﻟ ـﺼ ــﺎرم ﺑـﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـﻤـﻌـﻴــﺎرﻳــﺔ ﻗــﺪ ﻳـﻜــﻮن أﻣــﺮا
ﺧﺎﻃﺌﺎ.
وأﺧ ـﻴــﺮا ،ﻧﺤﺘﺎج إﻟــﻰ ﻣـﺼــﺎدر ﻣﺎﻧﺤﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة .ﻳﻌﺪ
اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻣــﻦ أﻫــﻢ اﻟـﻤـﺼــﺎدر اﻟـ ُـﻤـﺘــﺎﺣــﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻼرﻳﺎ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻷول ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻟﺴﻮء اﻟﺤﻆ رﻓﻀﺖ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺪﻋﻢ اﻷﺑﺤﺎث .ﻗﺪ
ﻳ ــﺆدي ذﻟــﻚ إﻟــﻰ ﺑﻌﺾ اﻟـﻨـﺸــﺮات اﻟــﻮﻗــﺎﺋـﻴــﺔ اﻹﺿــﺎﻓـﻴــﺔ،
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﻤﻼرﻳﺎ،
وإذا ﻟــﻢ ﻳـﺤــﺪث أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ،ﻓــﺈن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ-
ً
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻴﻞ وﻣﻴﻠﻴﻨﺪا ﻏﻴﺘﺲ -ﺳﺘﻜﻮن
ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻤﻞء اﻟﻔﺮاغ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣــﻮا ﻓــﺰ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟـﻤــﺮض .ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ،ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼرﻳﺎ اﻟﻤﻨﺠﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟــﻸدوﻳــﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻓــﻲ ﺟـﻨــﻮب ﺷــﺮق آﺳﻴﺎ،
وﻗﺪ ﻳﺆدي اﻟﺒﺪﻳﻞ -ﺳﻮء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،واﻹﻧﻔﺎق ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻌﺎل،
واﻷﺑﺤﺎث اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ -إﻟﻰ وﺻﻮل ﻃﻔﻴﻠﻴﺎت اﻟﻤﻼرﻳﺎ اﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗــﺰال ﻓﻲ ﻃــﻮر اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻟــﻰ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وﻫﻮ
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﻴﺪ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ إﻟﻰ
اﻟﻮراء ﻟﻴﺴﺠﻞ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم.
* أﻧﺪرﻳﺎ ﺑﻮﺟﻴﻮ ﻫﻮ أﺳﺘﺎذ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮاﻳﻨﺖ ،وﻳﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاء أﺑﺤﺎث
ﺣﻮل ﺗﻘﺎﻃﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .وﻛﻮﻟﻴﻦ
أوﻳﺮت ﻫﻮ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺲ ﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﻲ،
وﻃﺒﻴﺐ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼرﻳﺎ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ
ﻟﻠﻌﻘﺎﻗﻴﺮ.
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ«2018 ،
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«
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اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ

اﻗﺘﺼﺎد

ﺗﺪﺷﻴﻦ اﻹﻓﺼﺎح اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ » «XBRLﺧﻼل  ١٠أﻳﺎم

ً
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﻜﻮن ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺧﻼل  ٦أﺷﻬﺮ
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

إرﺳﺎل ﻛﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ
»اﻟﻬﻴﺌﺔ« ﻋﺒﺮ
اﻟﻨﻈﺎم

أﺑ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺖ ﻣـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ــﺎدر ﻣـ ـﻄـ ـﻠـ ـﻌ ــﺔ
»اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﺑﺄن ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
ﺳﺘﺪﺷﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻹ ﻓـﺼــﺎح
اﻹ ﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮو ﻧ ــﻲ » «XBRLا ﻟـ ـﺨ ــﺎص
ﻳـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺎرﻳــﺮ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺧﻼل  10أﻳﺎم ﻋﻤﻞ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر ،إن ذﻟﻚ ﻳﺄﺗﻲ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺧـﺘـﺒــﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ
وﻓﻖ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ،ﻫﻲ اﺧﺘﺒﺎرات
اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻧـﻈــﺎم
اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ اﻹدارة
اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﺔ ﺑ ــﺎﻹﻓ ـﺼ ــﺎح ﻟـﻠـﺘــﺄﻛــﺪ ﻣﻦ
ﻣ ـ ــﺪى ارﺗـ ـﻴ ــﺎﺣـ ـﻬ ــﺎ ﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ
وﻣـ ـ ــﺪى ﺟــﺎﻫــﺰﻳ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻟـﺘـﻐـﻄـﻴــﺔ ﻛــﻞ
اﻹﺧـ ـﻔ ــﺎﻗ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ ﺣ ــﺪوﺛ ـﻬ ــﺎ،
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ وأﻣﺎن
ً
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وذﻟــﻚ ﺣﺮﺻﺎ

ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ أي اﺧﺘﺮاﻗﺎت أو
ﻓﻴﺮوﺳﺎت.
ووﻓــﻖ اﻟـﻤـﺼــﺎدر ،ﻓﺈﻧﻪ ﻛــﺎن ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺪد أن ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺠﺎري ﻟﻜﻦ
ﻫـﻨــﺎك ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻤــﻼﺣـﻈــﺎت ﻳﺠﺮي
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻓﻴﻬﺎ.
وذﻛ ـ ـ ــﺮت أن ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴــﻖ
اﻟـ ـﻔـ ـﻌـ ـﻠ ــﻲ ﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻈ ــﻮﻣ ــﺔ اﻹﻓـ ـ ـﺼ ـ ــﺎح
ً
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﺳﺘﺘﻢ ﺗــﺪرﻳـﺠـﻴــﺎ ،ﺣﺘﻰ
ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃ ــﺮاف اﻻﻟـﺘــﺰام
واﻟﺪﺧﻮل ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻓﺼﺎح،
ﻣﺒﻴﻨﺔ أﻧــﻪ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻬﻠﺔ 6
أﺷﻬﺮ أﻣﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻼﻧﺘﻈﺎم ﻓﻲ
إرﺳﺎل اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
وﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺖ إﻟـ ـ ــﻰ أﻧـ ـ ــﻪ ﻋـ ـﻨ ــﺪ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ

 ٪٢٣.٧ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﻨﻮك
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١.٢٠١ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر

ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ُﺳﺪدت وﺗﻮﻗﻒ إﺻﺪارات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﺎ
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻣـ ــﻦ ﺑـ ــﺪاﻳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﺣ ـﺘ ــﻰ أواﺧ ـ ــﺮ
ﻧــﻮ ﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ  2018ﻧ ـﺤ ــﻮ  23.7ﻓــﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،أي ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  1.201ﻣﻠﻴﺎر
دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﻣـﻨ ـﺨـﻔـﻀــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣـﺴـﺘــﻮى
 5.059ﻣـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﺎرات إ ﻟ ـ ـ ــﻰ 3.858
ﻣﻠﻴﺎرات.
وﻳـ ــﺄﺗـ ــﻲ ﺗـ ــﺮاﺟـ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎرف ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﻟـﻌــﺪة أﺳ ـﺒــﺎب ،أﺑــﺮزﻫــﺎ
أن ﺑ ـﻴــﻦ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻄــﺎﻟــﺐ ﺳ ـﻨــﺪات
ﺣـ ـﻜ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﻜ ـﺘ ـﺘ ـﺒ ــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـﻨــﺬ
ﻣــﺎرس  ،2017وﺑﻌﻀﻬﺎ اﺳﺘﺤﻖ
وﻟــﻢ ﻳﺠﺪد ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧــﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺪاد.
وﻣﻨﺬ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻟـ ــﻢ ﺗـ ـﺼ ــﺪر اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ،
ﺳﻮاء اﻟﻤﺮﻛﺰي ،أو »اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« ،أي
أدوات دﻳــﻦ ﻋــﺎم ،ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر
اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﺑﻌﺪ أن اﻧﺘﻬﻰ

أﺟﻞ وﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،اﻟﺬي ﻛﺎن
ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ إﺛﺮه إﺻﺪار أدوات اﻟﺪﻳﻦ
اﻟـﻌــﺎم ﺧــﻼل ﺳـﻨــﻮات اﻻﻧﺨﻔﺎض
اﻟ ـﺤــﺎد ﻷﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ ،واﻋـﺘـﻤــﺎد
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟﻌﺎم ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺑﻌﺾ
اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ أو ﺗﺄﺟﻴﻞ
ﺑﻌﻀﻬﺎ.
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺮ ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﺮ ان اﻟـﻤـﻄــﺎﻟــﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أدوات
اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟـﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ اﻟـﺒـﻨــﻮك
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،و ﻣــﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻮرق اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺪرة
ﻷﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﺳ ـﻨــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺘ ـﻨــﺎة ﻣﻦ
اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟ ـﺴ ـﻨــﺪات اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ اﻟ ــﺪوﻻرﻳ ــﺔ
اﻟﻤﺼﺪرة ﻣﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وإﺟـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺎﻻ ﺗ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر
ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ إﻟــﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﻧ ـ ــﺎ ﺟ ـ ــﺢ ﻓـ ـ ــﻲ إدارة ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮ ﻳ ــﺎت
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ،
رﻏ ـ ـ ــﻢ اﻟـ ـ ــﻮﻓـ ـ ــﺮة اﻟـ ـﻜـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة ،وﻋ ـ ــﺪم
إﺻـ ـ ـ ـ ــﺪارات دﻳ ـ ــﻦ ﻋ ـ ـ ــﺎم ،وﺗ ـﺒ ــﺎﻃ ــﺆ

اﻻﺋﺘﻤﺎن ،أو ﻣﺮوره ﺑﻮﺗﻴﺮة ﻫﺎدﺋﺔ
وﻣﺘﺰﻧﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺑــﺎﻷدوات
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟــﺪﻳــﻪ ،وﻳﺤﻘﻖ اﻟـﺘــﻮازن
اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠــﻮب ﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟ ـﺴ ـﻴــﻮﻟــﺔ،
وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪﻳﻨﺎر
ﺑﺎﻗﺘﺪار وﺛﺒﺎت ﻣﻠﺤﻮظ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﺳ ـﺘ ـﻘــﺮارا وﺛـﺒــﺎﺗــﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ
أوﺿــﺎع اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻷداء
اﻟ ـﻔ ـﺼ ـﻠ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ ،وﻣ ــﻮاﻛـ ـﺒ ــﺔ
اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻳـ ــﻮﺟـ ــﻪ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي
ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ.
وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،ﺗﻮﻗﻌﺖ
ﻣﺼﺎدر ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن 2019
ً
اﻷﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮا ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ً
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﻛﺜﻴﺮا
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ــﺮات اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋــﺪة ،ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﻮﻳ ــﺔ واﻻﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴ ــﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﺠﺎز ﺑﻌﺾ ﻣﻠﻔﺎت
اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ.

اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺪﻳــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﻮازي ﻣ ــﻊ ﻧـﻈــﺎم
إﻓﺼﺎح اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ اﻟـ«،«XBRL
إﻟــﻰ ﺣﻴﻦ اﻟـﺘــﺄﻛــﺪ اﻟـﺘــﺎم ﻣــﻦ اﻟـﺘــﺰام
ﻛ ــﻞ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت ﺑ ــﺎﻷﻃ ــﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـﻨـﻈــﺎم اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ،
ً
ﻋﻠﻤﺎ أ ﻧــﻪ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻬﻠﺔ ﻗﺪ
ً
ً
ﺗﻤﺘﺪ ﻋــﺎﻣــﺎ ﻛــﺎﻣــﻼ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ.
وذ ﻛ ـ ـ ــﺮت أن » «XBRLﻫ ــﻲ ﻟـﻐــﺔ
ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻹﻓﺼﺎح وﺗﺒﺎدل
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﻦ ﺟـﻬــﺎت وأﻃ ــﺮاف
اﻟ ـﻨ ـﺸ ــﺎط اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي وﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻣﺎدة
ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ وﻣﻘﺮوءة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺷﻜﻞ وﻣﻔﻬﻮم ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻓﺼﺎح.

وأﺷ ــﺎرت إﻟــﻰ أن ﻧﻈﺎم إﻓﺼﺎح
» «XBRLﻳـ ـﺴ ــﺎ ﻋ ــﺪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻌ ــﺰ ﻳ ــﺰ
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻹﻓ ـﺼ ــﺎح ﻓــﻲ أﺳ ــﻮاق
اﻟـﻤــﺎل ،ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﻈﺎم آﻟﻲ
ﻟــﻺﻓ ـﺼــﺎح ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟـﻤــﺪرﺟــﺔ أو اﻷﺷـﺨــﺎص اﻟﺮﺧﺺ
ﻟ ـﻬــﻢ ،وﺗــﻮﺣ ـﻴــﺪ أﺷ ـﻜ ــﺎل وﻣـﻔــﺎﻫـﻴــﻢ
ﻋ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮ اﻹﻓـ ـ ـﺼ ـ ــﺎح ،ﻣ ـﻤ ــﺎ ﻳـﺴـﻬــﻞ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻣــﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃ ــﺮاف
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﺿﻤﺎن دﻗﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
وﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎت اﻹﻓـ ـﺼ ــﺎح ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟــﻰ
ﺧﻔﺾ أﻋﺒﺎء اﻻﻟـﺘــﺰام واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
ﻟـﻤـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻷﻃـ ـ ــﺮاف اﻟـﻤـﺘـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم ،ﻣ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﻘ ـﻠــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻜــﺎﻟ ـﻴــﻒ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺠﻬﻮد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ
اﻟﺪورة اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ.

اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم

٥.١٧٨

اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

٥.٤٠٠

٤.٧٧٣

٢.٥٨٦ ٢.٨٨١ ٣.٢٩٨

»ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ« :إﺻﺪارات ﺳﻨﺪات ﻛﺒﻴﺮة
ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻷﺑﻮﻇﺒﻲ واﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻨﻚ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻋﻮدة ﻣﺒﻴﻌﺎت
اﻟﺪﻳﻮن ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺪول
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﺻﻌﺒﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﺳ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻨــﺎﺷ ـﺌــﺔ ﻓ ــﻲ  ،2018ﺑ ـﻘ ـﻴــﺎدة
ﻃﺮوﺣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﺨـﺒـﻴــﺮ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي ﻟ ــﺪى »ﻣــﻮرﻏــﺎن
ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ« ﺳﻴﻤﻮن و ﻳـﻔــﺮ ،ﻓــﻲ ﺗــﻮ ﻗـﻌــﺎت اﻟﺒﻨﻚ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﻌﺎم
 ،2019إن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﺻﺪارات ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ
ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ إ ﻟــﻰ  158ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻋﺎم  ،2019ﺑﺰﻳﺎدة  15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﺎم ،2018
ﻟﻜﻦ ﺳﻴﻈﻞ دون اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﺒﻴﻊ
ﻓﻲ  2017اﻟﺒﺎﻟﻎ  674ﻣﻠﻴﺎرا.
وﻛﺘﺐ وﻳﻔﺮ ﻳﻘﻮل إن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ ،ﻣﻦ
اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﻈﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ

اﻟﻜﺒﺎر ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﺗﺼﺪر ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ إﺻﺪارات
ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  10ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.
وﻗ ــﺪ ﺗ ـﺨــﺮج أﺑــﻮﻇ ـﺒــﻲ واﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑـﺼـﻔـﻘــﺎت
ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻌﺪ ﺗــﻮ ﻗــﻒ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،2018وإن ﻛﺎﻧﺖ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ ﺳﺘﻈﻞ ﺧﺎرج اﻟﺴﻮق ﺑﻌﺪ ﺻﻔﻘﺘﻬﺎ
اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  9ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر
ﻋ ــﺎم  ،2018وأﻋـﻠـﻨــﺖ أوزﺑـﻜـﺴـﺘــﺎن وﺑـﻨـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ رﻏﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺳﻨﺪات ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﺼﻌﺒﺔ.
وﺗ ــﻮﻗ ــﻊ »ﻣـ ــﻮرﻏـ ــﺎن ﺳ ـﺘ ــﺎﻧ ـﻠ ــﻲ« ﻧ ـﻤ ــﻮ ﺣـﺼــﺔ
اﻟــﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺪري اﻟﺪﻳﻮن
اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﻠﻴﻼ
ﻋـﻠــﻰ ﻧـﺼــﻒ إﺻ ـ ــﺪارات  ،2019ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﻨﺤﻮ
اﻟﺜﻠﺚ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  2013إﻟﻰ .2015
)روﻳﺘﺮز(

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
»ﺟﻴﺎد« ﺗﺘﺨﺎرج ﻣﻦ زﻣﻴﻠﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﻠﻚ %99
ﺑـ »ﻫﻴﻮﻣﻦ إﻧﺘﺠﺮﻳﺘﺪ«
أﻓﺎدت ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻴﺎد اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻋﻦ
ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﺎرج اﺳﺘﺜﻤﺎري
ﻓ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑ ـﺘ ــﺮو اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻟﺒﻴﻊ
وﺷﺮاء اﻟﺴﻨﺪات واﻷﺳﻬﻢ ،اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﻠﻚ »ﺟﻴﺎد«
ﻟـ  99ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﺺ ﺷﺮﻛﺔ
ﻫﻴﻮﻣﻦ إﻧﺘﺠﺮﻳﺘﺪ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات
اﻹدارﻳﺔ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ إن اﻟ ـﺘ ـﺨــﺎرج ﺟ ــﺎء ﻋﺒﺮ
إﺑـ ـ ـ ـ ــﺮام ﻋـ ـﻘ ــﺪ ﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدل أﺻـ ـ ـ ـ ــﻮل ،ﺗــﻢ
ﺑ ـﻤ ــﻮﺟ ـﺒ ــﻪ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺎرج ﻣـ ــﻦ »ﺑـ ـﺘ ــﺮو
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ« اﻟــﺰﻣ ـﻴ ـﻠــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ،
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﻠﻚ ﺣﺼﺺ ﻓﻲ »ﻫﻴﻮﻣﻦ
إﻧﺘﺠﺮﻳﺘﺪ«.
وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ »ﺟـ ـﻴ ــﺎد« أن ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻦ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ أي أرﺑﺎح
أو ﺧـﺴــﺎﺋــﺮ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018واﻟﺨﺎﺿﻌﺔ
ﻟ ـ ـﻤـ ــﺮاﺟ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺪﻗ ـ ــﻖ اﻟـ ـﺤـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت
اﻟﺨﺎرﺟﻲ.

ﺗﺄﺟﻴﻞ اﺳﺘﺌﻨﺎف »اﻟﻤﻮاﻧﺊ« ﺿﺪ »أﺳﻤﻨﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ« ﻟـ  17ﻓﺒﺮاﻳﺮ
ﻗــﺎﻟــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ أﺳـﻤـﻨــﺖ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ إﻧــﻪ
ﺗــﻢ ﺗــﺄﺟـﻴــﻞ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨــﺎف اﻟ ـﻤــﺮﻓــﻮع ﻣﻦ
ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻧ ــﺊ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ ﺿــﺪ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ،ﻟـﻠـﺤـﻜــﻢ ﺑـﺠـﻠـﺴــﺔ  17ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ
.2019
وأوﺿ ـ ـﺤـ ــﺖ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ أﻧـ ــﻪ ﻛـ ــﺎن ﻣــﻦ
اﻟﻤﺤﺪد ﻧﻈﺮ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﺳـﺘـﺌـﻨــﺎف إداري » «1ﺑﺠﻠﺴﺔ اﻷﺣــﺪ

اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊ  ١.٣١دوﻻر
ار ﺗـﻔــﻊ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ 1.31
دوﻻر ﻓﻲ ﺗ ــﺪاوﻻت أﻣــﺲ اﻷول ،ﻟﻴﺒﻠﻎ 56.26
دوﻻرا ،ﻣ ـﻘــﺎ ﺑــﻞ  54.95دوﻻرا ﻟـﻠـﺒــﺮ ﻣـﻴــﻞ ﻓﻲ
ﺗﺪاوﻻت اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ
ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﻓــﻲ اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،اﺳـﺘـﻘــﺮت أﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ أﻣ ــﺲ ،ﻣــﺪﻋــﻮﻣــﺔ ﺑــﺂﻣــﺎل ﺑــﺄن ﻣﺤﺎدﺛﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﻦ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴ ـﻴــﻦ واﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﻴــﻦ ﻓﻲ
ﺑﻜﻴﻦ رﺑـﻤــﺎ ﺗـﻨــﺰع ﻓﺘﻴﻞ اﻟ ـﻨــﺰاﻋــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺑﻴﻦ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻗﻠﺼﺖ
ﺗـﺨـﻔـﻴـﻀــﺎت اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻘــﻮدﻫــﺎ »أوﺑـ ــﻚ«
اﻟﻤﻌﺮوض ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق.
وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺨﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

 ١ KDاﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ

ﺑﺮﻧﺖ  57.42دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﺴﻌﺔ
ﺳﻨﺘﺎت ،أو  0.2ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑــﺎﻹﻏــﻼق
اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺨﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس
اﻟــﻮﺳـﻴــﻂ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ  48.56دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ،
ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﺪره أرﺑﻌﺔ ﺳﻨﺘﺎت ،أو  0.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻛـ ــﺎن وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ وﻳـﻠـﺒــﻮر
روس ﻗﺎل أﻣﺲ اﻷول إن ﺑﻜﻴﻦ وواﺷﻨﻄﻦ ﻗﺪ
ﺗﺘﻮﺻﻼن إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺗﺠﺎري »ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻗﺒﻮﻟﻪ«،
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻌﻘﺪ ﻋﺸﺮات اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟـﺼـﻴــﻦ واﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻣ ـﺤــﺎدﺛــﺎت ،ﻓﻲ
ﻣﺴﻌﻰ ﻹﻧﻬﺎء ﺧﻼف ﺗﺠﺎري ﻳﺴﺒﺐ اﺿﻄﺮاﺑﺎ
ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.

ورﻏﻢ اﻟﺘﻔﺎؤل ﺑﺎﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﻓﻲ ﺑﻜﻴﻦ ،ﻳﺤﺬر
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﻣﻦ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ واﺷﻨﻄﻦ
وﺑﻜﻴﻦ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻫﺸﺔ ،وأن اﻟﺘﻮﺗﺮات ﻗﺪ ﺗﻨﺪﻟﻊ
ﻣﺠﺪدا ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ .ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎوف
أﻳﻀﺎ ﻣﻦ أن ﺗﺒﺎﻃﺆا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺳﻴﺆﺛﺮ
ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد.
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ إﻣ ــﺪادات اﻟﻨﻔﻂ ،ﻓــﺈن أﺳﻌﺎر
اﻟﺨﺎم ﻓﻲ  2019ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت
اﻹﻧـﺘــﺎج اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑـﻠــﺪان »أوﺑ ــﻚ«،
اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ دول ﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ،
وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت إﻧﺘﺎج روﺳﻴﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻀﻮ
ﻓﻲ »أوﺑﻚ«.

اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ
ً
ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﺣـﺼــﺮ اﻷﺛ ــﺮ اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ
ﻣ ـﺤــﻞ اﻟـ ــﺪﻋـ ــﻮى ،ﻟ ـﺤ ـﻴــﻦ ﺻ ـ ــﺪور ﺣﻜﻢ
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.
وﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ
ﺣ ـﻜــﻢ اﻟ ــﻮﻗ ــﻒ اﻟـ ـﺼ ــﺎدر ﻓ ــﻲ  29ﻣــﺎﻳــﻮ
 ،2018وﻣﻮﺿﻮﻋﻪ إﺧﻼء اﻟﻤﺮﺳﻴﻴﻦ 19
و 20ﺑﻤﻴﻨﺎء اﻟﺸﻌﻴﺒﺔ وﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻐﻼل.

»اﻟﺨﻴﺮ« ﺗﻐﻴﺮ ﻫﺪف ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻜﺐ إﻟﻰ »ﺗﺨﺎرج«
ﻛﺸﻔﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ واﻟﻌﻘﺎرات ﻋﻦ
ﺗﻐﻴﺮ ﻫﺪف ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻜﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،إﻟﻰ
اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
وﺗﺴﺘﻬﺪف »اﻟﺨﻴﺮ« اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ،اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
 40.859ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑـ»اﻟﺴﻜﺐ« ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ  62.88ﻣﻠﻴﻮن
ﺳﻬﻢ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل.

ً
إﺻﺪار  ١٤١٣ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﻟﻠﻌﺮوض
واﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
أ ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺖ وزارة ا ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة
واﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﺎﻋـ ــﺔ أﻧـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ أﺻ ـ ـ ــﺪرت
 1413ﺗ ــﺮ ﺧ ـﻴ ـﺼ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻌ ــﺮوض
واﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﺧﻼل دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺑﻴﻦ ﻋﺮوض
ﺧــﺎ ﺻــﺔ وﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻣﻌﻠﻨﺔ،
ﺷﻤﻠﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت
واﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮﺑـ ـ ــﻮﻧـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﻤـ ـﻨ ــﻮﺣ ــﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.
وﻗﺎﻟﺖ »اﻟﺘﺠﺎرة« ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
ﺻ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ،إن ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ

وﺣ ـ ـﻤـ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ـﻠ ــﻚ ﻓـﻴـﻬــﺎ
ﺣ ـﺼ ــﻞ رﺳـ ــﻮﻣـ ــﺎ ﻣ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ﻫ ــﺬه
اﻹﺻ ـ ــﺪارات ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ 31.9
أﻟـ ــﻒ دﻳـ ـﻨ ــﺎر )ﻧ ـﺤ ــﻮ  105آﻻف
دوﻻر(.
وأوﺿـﺤــﺖ أن اﻟﻘﻄﺎع ذاﺗــﻪ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻓــﻲ ﻗﺴﻢ اﻟ ـﻌــﺮوض اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ
 227ﻋﺮﺿﺎ ،ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ 26145
دﻳﻨﺎرا )ﻧﺤﻮ  86.2أﻟﻒ دوﻻر(،
ﻣـ ـﻀـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ أن ﻣ ـ ــﺮ ﻛ ـ ــﺰ ﺣ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻤﺠﻤﻊ اﻷﻓﻨﻴﻮز
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻛﺬﻟﻚ  911ﻋﺮﺿﺎ ﺑﻴﻦ
ﺗﻨﺰﻳﻼت وﻋﺮوض ﺧﺎﺻﺔ.
وذﻛ ـ ـ ــﺮت أن ﻗـ ـﻄ ــﺎع ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﺳﺘﻘﺒﻞ أﻳﻀﺎ 245
ﺷﻜﻮى ،ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻮن
إﻟﻰ اﻹدارة واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪ وأﻣﺮ ﺻﻠﺢ
وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺤﻀﺮ ،ﻻ ﻓـﺘــﺔ إﻟﻰ
ﺗﺴﺠﻴﻞ  9ﺣﺎﻻت ﻏﺶ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ
اﻟﻤﻨﺸﺄ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺬﻛﻮرة.

ً
ّ
وﺑﻌﻠﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ
ﻛﺎرﻟﻮس ﻏﺼﻦ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ :ﺗﺼﺮﻓﺖ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ِ

ً
»ﻧﻴﺴﺎن« :اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ »رﻳﻨﻮ«
أﻓﺎدت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄن »ﻏﺼﻦ
ﺗﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب
اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ
اﻟﻴﺎﺑﺎن رﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﻨﻮع«.

ﻣﺜﻞ ﻛﺎرﻟﻮس ﻏﺼﻦ ،أﻣﺲ ،ﻷول
ﻣﺮة أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻃﻮﻛﻴﻮ ،ﺑﻌﺪ
أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﻬﺮب
ّ
وﻳﺼﺮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ.
إدارة »رﻳ ـﻨــﻮ« واﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻴﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءﺗﻪ ،ﺣﻴﺚ
ﱡ
ﻗ ـ ــﺎل ﻓـ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺎن إﻧ ـ ــﻪ »اﺗ ـ ـﻬـ ــﻢ ﺧـﻄــﺄ
ُ
واﺣﺘﺠﺰ ﻇﻠﻤﺎ«.
وﻗــﺪ ﺑــﺪا ﻏﺼﻦ ﻧﺤﻴﻔﺎ ﺷﺎﺣﺐ
اﻟـ ـ ــﻮﺟـ ـ ــﻪ ،ﻣـ ــﺮﺗـ ــﺪﻳـ ــﺎ ﺑـ ــﺪﻟـ ــﺔ داﻛـ ـﻨ ــﺔ
ﺑــﺪون رﺑﻄﺔ ﻋﻨﻖ ،واﻧﺘﻌﻞ ﺧﻔﻴﻦ
ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﻴﻦ ،وو ﺻ ــﻞ إ ﻟ ــﻰ ﻗﺎﻋﺔ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻜﺒﻞ اﻟـﻴــﺪ ﻳــﻦ و ﻗ ــﺪ ﻟﻒ
ﺣﺒﻞ ﺣﻮل وﺳﻄﻪ.
وﻛﺎن ﻏﺼﻦ ﻗﺪ أﻋﻠﻦ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
ﺑــﺎﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰﻳــﺔ وزع أﻣ ـ ــﺲ ،وﺗ ــﻼه
أﻣــﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻃﻮﻛﻴﻮ ،ﻓﻲ أول
ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ
ﻣﺜﻮل ﻟﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ّ
ﱡ
اﻟ ـﻤــﺰﻟــﺰل ﻓــﻲ ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ ،أﻧ ــﻪ »اﺗ ـﻬــﻢ
ُ
ً
ّ
ﺧﻄﺄ واﺣﺘﺠﺰ ﻇﻠﻤﺎ« ،وأن ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻗ ــﺎم ﺑ ــﻪ »ﻛ ــﺎن ﺑـﻤــﻮاﻓـﻘــﺔ ﻣـﺴــﺆوﻟــﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻴﺴﺎن«.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ إدارة
»رﻳﻨﻮ« واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻧـﻴـﺴــﺎن ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ اﻟﻤﻜﺘﻮب:
ً
»ﻟ ـﻘ ــﺪ ﺗ ـﺼ ـ ّـﺮﻓ ــﺖ ﺑـ ـﻨ ــﺰاﻫ ــﺔ ،ووﻓ ـﻘ ــﺎ
وﺑﻌﻠﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ِ
وﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ«.
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻃﻮﻛﻴﻮ ﻗﺮرت،

اﻟـﺠـﻤـﻌــﺔ ،ﻋـﻘــﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أﺳﺒﺎب إﺑﻘﺎء
رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻴﺴﺎن ﻗﻴﺪ اﻻﺣﺘﺠﺎز،
ﻓـ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﺠ ــﺎﺑ ــﺔ ﻟ ـﻄ ـﻠ ــﺐ ﺗـ ـﻘ ــﺪم ﺑــﻪ
ﻣﺤﺎﻣﻮه.
وﻳــﺄﺗــﻲ ﻗ ــﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ أن ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ
ﺗ ـﻘ ــﺪﻣ ــﻮا ﺑ ـﻄ ـﻠــﺐ ،اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌــﺔ ،ﻟﻌﻘﺪ
اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ أﻓﺎدت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄن »ﻏﺼﻦ
ﺗـﻘــﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋــﻦ أﺳـﺒــﺎب
اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ
اﻟﻴﺎﺑﺎن رﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع«.
وﻳﻨﺺ اﻟﺒﻨﺪ اﻟـ 34ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ
أو اﻋﺘﻘﺎل أي ﺷﺨﺺ دون إﺑﻼﻏﻪ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺤﻘﻪ أو دون
ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻓــﻮرا ﻋﻠﻰ ﺷــﺮف ﺗﻮﻛﻴﻞ
ﻣﺤﺎم«.
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ
أﻧﻪ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﻘﺎل ﺷﺨﺺ دون
ﺳﺒﺐ ﻛ ــﺎف .وﺑـﻨــﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أي
ﺷﺨﺺ ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ إﻇﻬﺎر ﺳﺒﺐ
ﻣــﻦ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻨــﻮع ﻓ ــﻮرا ﻓــﻲ )ﺟﻠﺴﺔ
ﻋ ـﻠ ـﻨ ـﻴ ــﺔ( ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺤ ـﻜ ـﻤ ــﺔ وﺑ ـﺤ ـﻀ ــﻮر
ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ«.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن ﻏـﺼــﻦ اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﻋــﺎم
 2019ﻓﻲ زﻧﺰاﻧﺘﻪ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺮرت

ﻫﻜﺬا ﺑﺪا ﻛﺎرﻟﻮس ﻏﺼﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ
ﻣ ـﺤ ـﻜ ـﻤ ــﺔ ،اﻷﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻮع اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ،
ﺗ ـﻤــﺪﻳــﺪ ﻓ ـﺘ ــﺮة ﺗــﻮﻗـﻴـﻔــﻪ ﺣ ـﺘــﻰ 11
ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ ،ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺧ ـﻠ ـﻔ ـ ّـﻴ ــﺔ ﺷ ـﺒ ـﻬــﺎت
ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻟﻪ اﻟﺜﻘﺔ.
وﻣ ـﻨ ــﺬ ﺗــﻮﻗ ـﻴ ـﻔــﻪ اﻟ ـﻤ ـﻔ ــﺎﺟ ــﺊ ﻓــﻲ

ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ،ﺳـﻠـﻄــﺖ اﻷﺿـ ـ ــﻮاء ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ،اﻟﺬي
ﺗﻌﺮض ﻟﺒﻌﺾ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﺗـ ـ ـﺠ ـ ــﺮي ﺛ ـ ــﻼﺛ ـ ــﺔ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ــﺎت
ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺑﺸﺄن ﻧﺠﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ

اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎرات اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴــﻲ اﻟ ـﺒــﺮازﻳ ـﻠــﻲ
ﻣﻦ أﺻــﻞ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ،ﺗﺸﻤﻞ ارﺗﻜﺎﺑﻪ
ﺗ ـ ـﺠ ـ ــﺎوزات ﻣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﺧ ـ ــﻼل ﺗــﻮﻟ ـﻴــﻪ
رﺋﺎﺳﺔ »ﻧﻴﺴﺎن«.
وﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑــﺄن ﻏﺼﻦ ﺧﻄﻂ ﻣﻊ

ﻣﺴﺎﻋﺪه اﻟﻤﻘﺮب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻏﺮﻳﻎ
ﻛﻴﻠﻲ ،ﻹﺧـﻔــﺎء ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ دﺧﻠﻪ
)ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﺎرات ﻳﻦ أو  44ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر( ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ .2010
ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﺼﺢ
ﻋــﻦ دﺧـﻠــﻪ ﻛــﺎﻣــﻼ ﺧ ــﻼل اﻟـﺴـﻨــﻮات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ،ﻟﺘﺠﻨﺐ
اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﺑﺄن راﺗﺒﻪ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﺪا.
إﻟــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﻳـﺠــﺮي اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ
ﺷﺒﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ
أن ﻏﺼﻦ ﺳﻌﻰ ﻟﺘﺤﻤﻴﻞ »ﻧﻴﺴﺎن«
أﻋﺒﺎء ﺧﺴﺎرة ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﺪ
اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ
اﻵن ،ﻟــﻢ ﻳــﻮﺟــﻪ اﻻدﻋـ ــﺎء اﺗـﻬــﺎﻣــﺎت
رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻐﺼﻦ إﻻ ﺑﺸﺄن اﻟﺸﺒﻬﺔ
اﻷوﻟﻰ.
وﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴ ــﺪ ﻣـ ـﺘـ ـﺼ ــﻞ ،أﻛ ــﺪ
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻟ ــ»ﻧ ـﻴ ـﺴ ــﺎن«
ﻫﻴﺮوﺗﻮ ﺳﺎﻳﻜﺎوا ،ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﺮاﻧﺲ
ﺑﺮس ،أن ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ
ﻣـ ـ ــﻊ »رﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻮ« اﻟـ ـﻔ ــﺮﻧـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻴــﺲ
ﻓ ــﻲ ﺧ ـﻄــﺮ »ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻹﻃـ ـ ـ ــﻼق« ،رﻏــﻢ
اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻮﻗﻴﻒ
ﻛﺎرﻟﻮس ﻏﺼﻦ.
واﺳﺘﺒﻌﺪ ﺳﺎﻳﻜﺎوا ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
أﺟ ــﺮﺗ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـﻌــﻪ ﻓ ــﺮاﻧ ــﺲ ﺑ ـ ــﺮس ،أن
ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟــﺬي ﻳﻀﻢ ﻛﺬﻟﻚ

»ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ ﻣ ــﻮ ﺗ ــﻮرز« ﺗﻀﺮر
ﺟـ ـ ـ ـ ــﺮاء ﺗـ ــﻮﻗ ـ ـﻴـ ــﻒ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ إدارة
»ﻧﻴﺴﺎن« اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻗﺎل» :ﻻ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ )اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ(
ً
ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻃــﻼق« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ:
»ﻫ ـ ــﺬه ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ ﻣــﺮﺗ ـﺒ ـﻄــﺔ ﺑــﺎﻟـﻨـﻈــﺎم
)اﻟـﻘـﻀــﺎﺋــﻲ( اﻟـﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻲ .ﻟﻴﺲ ﻟﺪي
ﻣ ــﺎ أﻗ ــﻮﻟ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﺸ ــﺄن .أرﻳ ــﺪ
ﻓﻘﻂ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﺳﺘﻘﺮار
اﻟﺸﺮﻛﺔ«.
وﻫ ـ ـ ـ ــﺰ ﺗـ ــﻮﻗ ـ ـﻴـ ــﻒ ﻏ ـ ـﺼـ ــﻦ ﻋ ــﺎﻟ ــﻢ
ﺻ ـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرات ،وﻛ ـﺸــﻒ ﻋﻦ
اﻟـﺨــﻼﻓــﺎت ﺿـﻤــﻦ اﻟـﺘـﺤــﺎﻟــﻒ اﻟــﺬي
أﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺛﻼث ﺷﺮﻛﺎت ،وﺗﺤﺪﻳﺪا
ﺑﻴﻦ »ﻧﻴﺴﺎن« و«رﻳﻨﻮ«.
وﺳـ ـ ـ ــﺎرﻋـ ـ ـ ــﺖ ﻛ ـ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻧـ ـﻴـ ـﺴ ــﺎن
وﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ ﻣﻮﺗﻮرز إﻟﻰ إﻗﺎﻟﺔ
ﻏﺼﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺒﻪ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻋﻘﺐ
ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﺪث ﺳﺎﻳﻜﺎوا ﻋﻦ
»اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﻈﻠﻢ« ﻟــﻮﻻﻳــﺔ رﺋﻴﺴﻪ
اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻟ ـﻜــﻦ »رﻳـ ـﻨ ــﻮ« أﺑ ـﻘ ــﺖ ﻏ ـﺼــﻦ ﻓﻲ
ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻛﺮﺋﻴﺴﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺣﺜﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻧﻴﺴﺎن ﻣﺮارا ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮة
ﻟﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
واﺷ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻰ ﻣـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺆوﻟ ـ ـ ــﻮن ﻣ ــﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻧﻘﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻏﺪاة ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻏﺼﻦ.
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ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﻟﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻋﻦ ﻋﺎم ٢٠١٨

وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ

● ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ دام ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺖ ذرﻳﻌﺔ أن ﻗﻴﻤﺔ وﺣﺪاﺗﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ دﻳﻨﺎر
● اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﻐﻮط »ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر« وﻣﻮاﻓﻘﺔ »أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل«
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

أﺑﻠﻐﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﺑﺄن ﻣﺪﻳﺮي
ﺻـﻨــﺎدﻳــﻖ اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ ،ﺗـﺴــﺎﻫــﻢ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ً
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ رؤوس أﻣــﻮاﻟ ـﻬــﺎ ،اﺗ ـﺨــﺬت ﻗ ــﺮارا
ً
ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ واﻗــﻊ أداء
ﻋﺎم  ،2018ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة ﻣﻨﺬ
ﺳـﻨــﻮات ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس أن ﻗﻴﻤﺔ وﺣﺪاﺗﻬﺎ أﻗــﻞ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻳﻨﺎر ،وﻫﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر ،إن اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ً
ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﻌـﺘـﻤــﺪ ﻓ ــﻲ ﻗ ــﺮار ﻋ ــﺪم ﺗــﻮزﻳـﻌـﻬــﺎ أرﺑ ــﺎﺣ ــﺎ
ً
ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ،ﻋـﻠــﻰ أن ﻫـﻨــﺎك اﻟـﺘــﺰاﻣــﺎ
ً
ً
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  7ﻟﻌﺎم  ،2010ﺑﺄﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺄي ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗــﻮزﻳــﻊ ﻧﻘﺪي إﻻ ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﺗـﺠــﺎوز ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻳﻨﺎر ،وﻫﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻟﺘﻘﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺪﻳﺮي اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ،وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬﻢ إﺟﺮاء ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﻋﻦ واﻗﻊ أداء
اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وأﺿــﺎﻓــﺖ أن ﻣــﺪﻳــﺮي اﻟـﺼـﻨــﺎدﻳــﻖ ﻃــﺮﻗــﻮا ﺑﺎب
ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ
ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﻋﻦ واﻗﻊ أداء اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻮﺣﺪة اﻻﺳﻤﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻳﻨﺎر ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
أﻧ ـﻬــﺎ واﺟ ـﻬــﺖ ﻟـﻬـﺠــﺔ ﺗـﺤـﻤــﻞ اﻟ ـﺼــﺮاﻣــﺔ واﻟـﺠــﺪﻳــﺔ
ﻣــﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑ ـﻀــﺮورة اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺎﻟﺘﻮزﻳﻊ ،وإﻻ ﻓﺴﺘﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﺧﻴﺎر ،ﻻ ﺗﻔﻀﻠﻪ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺳﺤﺐ اﻷﻣﻮال ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت،
ً
وﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺎدة  79اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻨــﺺ ﻋ ـﻠــﻰ أﻧـ ــﻪ »ﻳـﺤــﻖ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﺳﺘﺮداد وﺣﺪاﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳــﺎﺳــﻲ أو
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي« ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

ً
وﺟﺪت ﺗﺠﺎوﺑﺎ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ،وأن اﻟﻘﺮار ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻗﺮار
ﺣﻤﻠﺔ وﺣﺪات ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ وﻣﺪﻳﺮﻳﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ
ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﺗﻘﺮر إﺟﺮاء ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻞ
أداء ﻋﺎم  .2018وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺼﺎدر ،أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺴﻤﺎح
ﻟﻠﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻔﺮص
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،إذ
ﺗﺮﻛﺖ ﻫﺎﻣﺶ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔ و«اﻟﻜﺎش« ﺑﻴﺪ
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ،ﻣﺸﻴﺮة
إﻟﻰ أن ﻣﺪﻳﺮي اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺰﻣﻮا ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮات
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة
ﻟــﺪﻳ ـﻬــﻢ ﻻ ﻳ ـﻘــﻞ ﻋ ــﻦ  20ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ رأﺳ ـﻤ ــﺎل
اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق ،ﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳ ـﺘ ــﺮداد اﻟﺘﻲ
ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺣﺪات ،ودﻓﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺪوق.

اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻷﺑﺮز اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ٢٠١٩
اﻟﺼﻴﻨﻲ واﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ اﻟ ــﺬي اﻧﺘﻬﻰ
إﻟﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﺳﺘﻴﺮاد ﺑﻜﻴﻦ ﺑﻌﺾ
ﺷﺤﻨﺎت ﻓﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة.
 رﻏ ــﻢ ذﻟـ ــﻚ ،ﺷ ـﻌــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺘــﺪاوﻟــﻮنﺑﺨﻴﺒﺔ أﻣــﻞ ﻟﻀﻌﻒ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺸﺮاء ،وﻳﺄﻣﻞ اﻟﻤﺰارﻋﻮن ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ،
أن ﺗﺘﻮﺻﻞ اﻟﺪوﻟﺘﺎن إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻗﺒﻞ
ً
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺪﻧﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ.
 اﻟﻤﺤﺼﻮل اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﺳﻴﺆديً
ً
ً
دورا ر ﺋـ ـﻴـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎ أ ﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻛـﺒــﺢ
اﻷﺳﻌﺎر إذا ﻇﻞ اﻟﺨﻼف اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
 اﻟﺼﻴﻨﻲ دون ﺣ ــﻞ ،ﺣـﻴــﺚ ﺗﺸﻴﺮاﻟﺘﻮﻗﻌﺎت إﻟﻰ زﻳﺎدة إﻣﺪادات اﻟﺒﻠﺪ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.

ﺗﻌﺮﺿﺖ أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ ﻟﻀﻐﻮط
ﻫــﺎﺋـﻠــﺔ ﺧ ــﻼل ﻋ ــﺎم  ،2018وﺳـﺠــﻞ
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻨﺤﺎس واﻟﻘﻬﻮة واﻟﺴﻜﺮ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ
ً
ﺷ ـﻬ ــﺮا اﻟ ـﻘ ــﺎدﻣ ــﺔ ﻳـﻨـﺘـﻈــﺮ اﻷﺳـ ــﻮاق
ﻋ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻷﺣ ـ ــﺪاث واﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺎت،
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺮر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ
ً
ﻓــﻲ  2019ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺎ أم ﻻ ،ﺑﺤﺴﺐ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟـ »ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ« ﺳــﺮدت ﺧﻼﻟﻪ
اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻷﺑﺮز اﻟﺴﻠﻊ.

اﻟﻨﻔﻂ
 ﻣﻦ أﺑﺮز اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت ﻓﻲ أﺳﻮاقاﻟ ـﺴ ـﻠ ــﻊ ﺧـ ــﻼل اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ ﻣــﻦ
 2018اﻻﻧـﺨـﻔــﺎض اﻟـﺤــﺎد ﻷﺳﻌﺎر
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﻣ ــﻦ أﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎﺗــﻪ ﻓﻲ
أرﺑ ــﻊ ﺳ ـﻨــﻮات ،ﻟـﻴــﺪﺧــﻞ إﻟــﻰ ﻧﻄﺎق
اﻟﺴﻮق اﻟﻬﺎﺑﻂ.
 ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟـ ـﻌ ــﻮاﻣ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺮﻛــﺔﻟـﻬــﺬا اﻻﺗ ـﺠــﺎه ،اﻹﻧ ـﺘــﺎج اﻟﺼﺨﺮي
اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
واﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ واﺷﻨﻄﻦ
ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻣﺸﺘﺮي اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ،
واﻋ ـﺘ ـﺒــﺎر اﻟـﺒـﻌــﺾ ﺟ ـﻬــﻮد »أوﺑ ــﻚ«
وﺣ ـﻠ ـﻔ ــﺎﺋ ـﻬ ــﺎ ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻛ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻀـﺒــﻂ
اﻟﺴﻮق آﻧﺬاك.
 اﻟﻘﻠﻖ ﺑﺸﺄن ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎتً
اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ــﻲ ﺷ ـﻜ ـﻠ ــﺖ أﻳ ـﻀ ــﺎ
ً
ﺿﻐﻄﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ ،ﻟﻜﻦ رﻏﻢ
ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻷﺳﻌﺎر رﺑﻤﺎ ﺗﺘﻌﺎﻓﻰ ﻣﻊ
اﻧﺤﺴﺎر اﻟﻤﺨﺎوف اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺸﺄن
اﻟﻌﺮض.
 ﺧ ــﻼل ﻋ ــﺎم  ،2019ﺳـﻴــﻮاﺻــﻞإﻧﺘﺎج ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺮاﺟﻌﻪ،
واﻟﺬي ُﻳﺤﺘﻤﻞ ﻫﺒﻮﻃﻪ أدﻧﻰ ﻣﻠﻴﻮن
ً
ﺑــﺮﻣ ـﻴــﻞ ﻳ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺎ ﻣ ــﻦ  1.34ﻣـﻠـﻴــﻮن
ً
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ .2018
 ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻹﻋﻔﺎءاتاﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ »اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ« ﻋﻠﻰ ﺷﺤﻨﺎت
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻹﻳ ــﺮاﻧـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤــﻮﺟ ـﻬــﺔ إﻟــﻰ
ﺛﻤﺎﻧﻲ دول ،ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓــﻲ ﻣﺎﻳﻮ،

ﺧﺎم اﻟﺤﺪﻳﺪ
وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ )ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﻬﺎ
اﻹﻋﻔﺎء(.
 ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂً
ﺳ ـﻌ ــﺮ ﺧـ ـ ــﺎم »ﺑ ـ ــﺮﻧ ـ ــﺖ« ﺗ ــﺰاﻣـ ـﻨ ــﺎ ﻣــﻊ
اﺟﺘﻤﺎع »أوﺑﻚ« ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ
ً
ا ﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ  68دوﻻرا ﻟ ـﻠ ـﺒــﺮ ﻣ ـﻴــﻞ،
ً
ً
ارﺗـﻔــﺎﻋــﺎ ﻣــﻦ  58دوﻻرا ﻓــﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺮاﻫﻦ.

وﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳ ـﺼــﻞ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ
ﺣﻴﺎزات ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ .2013
 ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦً
ﻷﺳﻌﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺬﻫﺐ 1325 ،دوﻻرا
ً
ﻟﻸوﻗﻴﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  1292دوﻻرا
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ.
ً

اﻟﺬﻫﺐ

 اﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﺤﺎس ﺧﻼلاﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﺴﺠﻠﺔ أﺳــﻮأ أداء
ﻟـﻬــﺎ ﻣـﻨــﺬ ﻋ ــﺎم  ،2015وﺟ ــﺎءت ﻫــﺬه
اﻟﻤﺨﺎوف ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ،واﻟـ ـﻨ ــﺰاع اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري ﺑﻴﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ.
 ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻳﺮﻛﺰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﻫﺬااﻟـﻌــﺎم ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات
اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،وﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﺗ ـ ــﺮاﺟ ـ ــﻊ
اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ
اﻟﺒﻮرﺻﺎت ،وﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﺤﻴﺎزات
ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻟﻨﺪن ﻟﻠﻤﻌﺎدن إﻟﻰ أدﻧﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن.
 ﺟــﺎء ﻫــﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓــﻲ ﺣﻴﻦﺗﺠﺎوز اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺮض ﺑﻨﺤﻮ 595

 ﻗ ـ ــﺎد اﻟـ ـﻤـ ـﻀ ــﺎرﺑ ــﻮن ﺗ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺎتاﻟــﺬﻫــﺐ ﺧــﻼل اﻷﺷـﻬــﺮ اﻷﺧ ـﻴــﺮة ﻣﻦ
ﻋﺎم  ،2018وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺤﺼﻞ
أﺳﻌﺎره ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻗﻮي ﻣﻊ ﺗﺒﺎﻃﺆ
وﺗـﻴــﺮة رﻓــﻊ اﻟـﻔــﺪراﻟــﻲ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة ﻫﺬا
ْ
اﻟـ ـﻌ ــﺎم ،وﺑ ـﺤ ــﺚ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ ﻋﻦ
اﻟﻤﻼذات اﻵﻣﻨﺔ ﻣﻊ اﺿﻄﺮاب أﺳﻮاق
اﻷﺳﻬﻢ وﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
 ﻗ ــﺪ ﻳـﺘـﻠـﻘــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺪن اﻟﻨﻔﻴﺲً
ً
دﻋﻤﺎ إﺿﺎﻓﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ
ً
وﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻟـﻠـﻤـﺤـﻠـﻠـﻴــﻦ اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴ ـﻴــﻦ ،وﻣ ــﻊ
إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻀﻌﺔ أﻃﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ إﻟﻰ
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ،

اﻟﻨﺤﺎس

أﻟ ـ ــﻒ ﻃ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل اﻷﺷـ ـﻬ ــﺮ اﻟـﺘـﺴـﻌــﺔ
ً
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،وﻓﻘﺎ
ﻟ ــ«إﻧ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺎﺷ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺎل ﻛ ــﻮﺑ ــﺮ ﺳ ـﺘــﺎدي
ﻏﺮوب«.
 إذا ﻫــﺪأت ﺣــﺪة اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦواﺷ ـﻨ ـﻄ ــﻦ وﺑ ـﻜ ـﻴ ــﻦ ﻓ ــﻲ  ،2019ﻗــﺪ
ً
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻨﺤﺎس ﻛﺜﻴﺮا ﺟﺮاء ذﻟﻚ،
ﻓﻤﺠﺮد اﻹﻋﻼن ﻋﻦ إﺟﺮاء ﻣﺤﺎدﺛﺎت
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺳﺎﻋﺪ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ.
 ﻓــﻲ ﻣـﺴــﺢ أﺟــﺮﺗــﻪ »ﺑـﻠــﻮﻣـﺒــﺮغ«،ﺗ ــﻮﻗ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻠــﻮن ارﺗـ ـﻔ ــﺎع أﺳ ـﻌــﺎر
اﻟﻤﻌﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  6400دوﻻر ﻟﻠﻄﻦ
ً
اﻟﻤﺘﺮي ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ ــ 5930دوﻻرا ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ.

ﻓﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎ
 ﺗـﺤـﺼــﻞ أﺳ ـﻌــﺎر ﻓ ــﻮل اﻟـﺼــﻮﻳــﺎﻋ ـﻠ ــﻰ دﻋـ ـ ــﻢ ﺟ ـ ـ ــﺮاء أي ﺗ ـﺤ ـﺴ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟـﺼـﻴــﻦ ،وﺳﻴﻈﻞ اﻷﻣــﺮ
ﻛﺬﻟﻚ ﺧﻼل ﻋﺎم .2019
 ارﺗ ـﻔ ـﻌــﺖ اﻷﺳ ـﻌ ــﺎر أواﺧـ ــﺮ ﻋــﺎم ،2018ﺑ ـﻌ ــﺪ اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎع اﻟــﺰﻋ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﻦ

 ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮغ ﺳﻌﺮه اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 70ً
دوﻻرا ﻟﻠﻄﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻳﺨﻀﻊ ﺧﺎم اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻟﻀﻐﻮط ﺗﻬﺪد
ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر ،وﺳﻂ ﺗﺒﺎﻃﺆ
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺼﻴﻨﻲ ،وﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن
ﻳﺴﺘﻘﺮ إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻠﺐ ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ
اﻗﺘﺼﺎد ،ﻓﻲ أﺣﺴﻦ اﻷﺣﻮال.
 ﺗ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ــﺎف إﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ـﻀـ ـ ـﻐ ـ ــﻮطً
اﻟﻬﺒﻮﻃﻴﺔ أﻳﻀﺎ ،زﻳــﺎدة اﻹﻣــﺪادات
ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺮﻛﺔ »ﻓﺎل إس إﻳﻪ«
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻴﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣــﻦ ﺧــﺎم ﻣﻨﺠﻢ
»إس  11دي« ،وإ ﻋ ـ ـ ـ ــﺎدة ﺗـﺸـﻐـﻴــﻞ
»أﻧﺠﻠﻮ أﻣﻴﺮﻛﺎن« ﻟﻤﻨﺠﻢ »ﻣﺎﻳﻨﺲ
رﻳﻮ«.
 ﻓــﻲ اﻟـﺼـﻴــﻦ ،ﺗــﺮاﺟـﻌــﺖ رﺑﺤﻴﺔﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺼﻠﺐ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ
ﻣــﻦ  ،2018وﻫ ـﺒــﻂ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻣــﺪﻳــﺮي
اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت إﻟــﻰ ﻣﺎ دون  50ﻧﻘﻄﺔ
)اﻧﻜﻤﺎش(.
 ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺣﺬرﻣ ـﺼــﺮف »ﻣ ــﻮرﻏ ــﺎن ﺳ ـﺘــﺎﻧ ـﻠــﻲ« ،ﻣﻦ
ﻋ ــﻮدة ﺗﺨﻤﺔ اﻟـﻤـﻌــﺮوض اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ً
وﻫ ـﺒ ــﻮط اﻷﺳ ـﻌ ــﺎر إﻟ ــﻰ  62دوﻻرا
ﻟﻠﻄﻦ ﻓﻲ .2019
)أرﻗﺎم(

١٣

اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ...ﺗﻌﺜﺮ أﻛﺘﻮاري

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺎس اﻟﻤﺠﺮن
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺎس اﻟﻤﺠﺮن

ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى أﺷـﻬــﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺠــﺎذب ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺗﺄرﺟﺢ ﻣﻮﻗﻒ اﻹدارة
ً
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ،وﺻﻮﻻ إﻟﻰ
اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻻﺧـﺘـﻴــﺎري اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻗﺒﻞ ﻣــﻮﻋــﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎق
اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ً
ً
اﻟﺤﺎﻟﻲ )وﻫﻮ  55ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﺮﺟﻞ و 50ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﺮأة(.
ﺑﺪاﻳﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ
ﻣﺘﺎح ﻓــﻲ ﻣﻌﻈﻢ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،وﺗﺤﺪد ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ
ً
ً
ﻋﺪدا ﻣﺤﺪودا ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ
أن ﻳﺘﻘﺎﻋﺪ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ،وﻫﻲ ﻻ
ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
وﻣ ــﻦ اﻟـﺒــﺪﻳـﻬــﻲ أن أي ﻧـﻈــﺎم ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻳــﺄﺧــﺬ ﻓﻲ
اﻋﺘﺒﺎره ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ،وﻫﺬا أﺣﺪ ﻣﺒﺮرات
اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ً
وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أﻳﻀﺎ أن ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ
اﻟﺪوام ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ ﻗﺪرة ﺻﻨﺎدﻳﻘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ وﺑﻴﻦ
ﻛ ـﻔــﺎﻳــﺔ ﻣ ـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻤــﻮﻳــﻞ ﻫــﺬه
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ.
ً
وﻧـﻈــﺮا ﻻﺧﺘﻼف ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ
وﻣـﻌــﺎﺷــﺎت اﻟـﺘـﻘــﺎﻋــﺪ ﻣــﻦ ﻧـﻈــﺎم إﻟ ــﻰ آﺧ ــﺮ واﺧـﺘــﻼف
ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ أﻋﺪاد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ وﺗﻘﻠﺐ
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻓــﺈن ﻣﻦ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﺘﻤﻴﺰ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧﺔ ،وأن
ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ وﻣﻌﺪﻻت
اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات
وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ إﻟﻰ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻣﻨﻬﺎ.

ﺗﻌﺜﺮ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
وﺑـﺴـﺒــﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗــﺮﻛـﻴـﺒــﺔ ﻗ ــﻮة اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
وﺗﺪﻧﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﻣﻤﻮﻟﻲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ
ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﻮاﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺤﺼﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ .إﻻ أﻧﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ،ﺗﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت
واﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺣﺼﻮل ﻋﺠﺰ اﻛﺘﻮاري
ﻫ ــﺎﺋ ــﻞ ﻓ ــﻲ ﺻ ـﻨ ــﺎدﻳ ــﻖ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﻣ ـ ّـﻮﻟ ـﺘ ــﻪ اﻟ ـﺨــﺰاﻧــﺔ
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم  2008ﺑﻨﺤﻮ  5.5ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرات دﻳـﻨــﺎر
ً
ﻛﻮﻳﺘﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ
ﻣــﻮازﻧــﺎت اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﻋــﺎم  .2016/2015وﺗﺸﻴﺮ اﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﺮات اﻟــﺮاﻫـﻨــﺔ إﻟﻰ
ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﺠﺰ اﻛﺘﻮاري ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻗﺪ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2025

 1.6ﺿﻌﻒ زﻳﺎدة ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
وﺗﺸﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
اﻟـﺴـﻨــﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻷﺧـﻴــﺮة إﻟــﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ
إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻘﺪ زاد
ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ  38ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ زاد ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ 54
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وارﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

أي ﻣﻤﻮﻟﻲ اﻟـﺼـﻨــﺎدﻳــﻖ إﻟــﻰ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻣــﻦ ﻧﺤﻮ
 3.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  2.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وزادت ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺑﻨﺤﻮ  1.6ﻣﺮة.
إن ﻫــﺬه اﻟﻤﻌﺪﻻت ﺗﺒﻴﻦ ﻣــﺪى ﺧـﻄــﻮرة اﺳﺘﻤﺮار
اﻟـﻨـﻤــﻂ اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟـﺘــﺄﻣـﻴـﻨــﺎت اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ،
واﻟﻌﺐء اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ اﻟــﺬي ﺳﻴﺸﻜﻠﻪ اﻟﻌﺠﺰ اﻻﻛﺘﻮاري
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻈﻮر
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أن
ﺗﺘﻌﺎﻣﻼ ﺑﺤﺼﺎﻓﺔ وﺣﺬر وﺣﺴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ
ﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻣﻦ ﺿﻐﻮط إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.

رﻓﻊ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻻ ﺧﻔﻀﻪ
ﻓ ــﻲ ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ ﻫ ــﺬه اﻹﺷ ـﻜــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺗـﺘـﺠــﻪ ﺻـﻨــﺎدﻳــﻖ
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻷﺧــﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋــﺎدة إﻟــﻰ رﻓــﻊ ﻣﻌﺪﻻت
اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ،وإﻟﻰ اﺗﺒﺎع ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺪﻻت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣـﻌــﺪﻻت اﻻﻧـﻔــﺎق اﻷﺳ ــﺮي .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺠﻪ إﻟــﻰ رﻓــﻊ ﺳﻦ
ً
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻻ ﺧﻔﻀﻪ – ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ اﺗﺠﻬﺖ اﻗﺘﺮاﺣﺎت
ﻧـﻴــﺎﺑـﻴــﺔ ﺳــﺎﺑ ـﻘــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﺗـﺴـﻌــﻰ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎدﻳــﻖ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ
ﻋــﺎدة إﻟــﻰ ﻋــﺪم زﻳــﺎدة اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ
ً
ً
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ،ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ذﻫﺒﺖ إﻟﻴﻪ أﻳﻀﺎ
اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﻟـ ـﻘ ــﺪ اﺗـ ـﺠـ ـﻬ ــﺖ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪان اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ وﺟ ــﻪ
اﻟـﺨـﺼــﻮص وﻣ ــﺎ زاﻟ ــﺖ ﻣـﺘـﺠـﻬــﺔ ،ﻓــﻲ ﺿ ــﻮء ﺗﺤﺴﻦ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وارﺗ ـﻔــﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ
اﻟﻔﺮد إﻟﻰ رﻓﻊ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻻ ﺧﻔﻀﻪ .وﻟﻨﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟـﻤـﺜــﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﻗ ــﺮار اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﺪﻧﻤﺎرك وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻦ
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ  65ﺳﻨﺔ إﻟﻰ  67ﺳﻨﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2023
ﺑﻞ إن اﻟﺪﻧﻤﺎرك ذﻫﺒﺖ إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺮرت
رﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻛﻞ ﺧﻤﺲ
ً
ﺳﻨﻮات ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2030ﺑﻴﻨﻤﺎ رﻓﻌﺖ اﻟﻨﻤﺴﺎ ﺳﻦ
ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ  60ﺳﻨﺔ إﻟﻰ  65ﺳﻨﺔ ﻟﻤﺴﺎواﺗﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل .أﻣــﺎ ﻓﻲ ﻫﻮﻟﻨﺪا ﻓــﺈن ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻫﻮ 68
ﺳـﻨــﺔ ،واﻟـﺘـﻘــﺎﻋــﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻣـﺘــﺎح ﻋـﻨــﺪ ﺳــﻦ  66ﺳﻨﺔ،
وﺳﻴﺘﻢ رﻓﻌﻪ إﻟﻰ  67ﺳﻨﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  .2021وﺗﺘﺠﻪ
ً
اﻟﻴﺎﺑﺎن إﻟﻰ رﻓﻊ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻣﻦ  62ﺳﻨﺔ
إﻟﻰ  68ﺳﻨﺔ.

ﺑﻴﺖ اﻟﻘﺼﻴﺪ
إن اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ﺳــﻦ اﻟـﺘـﻘــﺎﻋــﺪ ﻓــﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ
ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧــﺮى ،ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻛﺮة اﻟﺜﻠﺞ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺰاﻳﺪ أﻋﺪاد
اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ،
وﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ أن ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺨﺮوج اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻣﻦ ﻗﻮة
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻦ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻫﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻤﺘﻮاﻟﻴﺔ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
ﻫﻲ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﻻ ﻋﺪدﻳﺔ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ
ﻋﺒﺮ ﻧﺎﻓﺬة اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ.
إن ﻧ ــﻮاب اﻷﻣ ــﺔ ﺑـﺤــﺎﺟــﺔ اﻟ ــﻰ اﺟ ـﺘــﺮاح ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت
أﻛﺜﺮ ﺟﺪﻳﺔ ،وأﻋﻈﻢ ﺟﺪوى ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
ﻓـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ وﻗ ــﺪرﺗ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻳ ـﺠ ــﺎد ﻓــﺮص
ﺗﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ وﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻻ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ
ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ
ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻗــﺎﻋــﺪة اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي وﺗﺒﻨﻲ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻹﺻــﻼح اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﺬﻟﻚ ﻫﻮ
ﺑﻴﺖ اﻟﻘﺼﻴﺪ.

١٤
اﻗﺘﺼﺎد
»ﺻﻔﻮان« ﻟﻸﺟﻬﺰة واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ »ﻣﻴﺮك«
دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4011اﻷرﺑﻌﺎء  9ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019م  3 /ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ 1440ﻫـ

ﻗﺎل اﻟﻤﻄﻮع :ﻧﺤﻦ ﻓﺨﻮرون
ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﺮك ،وﻫﺬه
اﻟﺨﻄﻮة ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻋﻠﻰ
ﺣﺮﺻﻨﺎ واﺳﺘﻤﺮارﻧﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮض
ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ،
وﺗﺰوﻳﺪه ﺑﺄﺟﻮد اﻷدوﻳﺔ
واﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
اﻷﻣﺮاض.

أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻔﻮان ﻟﻸﺟﻬﺰة
واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ ،اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﻤﻄﻮع اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،
ﺗــﻮﻗـﻴـﻌـﻬــﺎ ﻋـﻘــﺪ ﺷ ــﺮاﻛ ــﺔ ﻣ ــﻊ ﺷــﺮﻛــﺔ
ﻣ ـﻴ ــﺮك اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻟ ــﻸدوﻳ ــﺔ ،أﻣ ــﺲ،
ﺧﻼل ﻣﺄدﺑﺔ ﻋﺸﺎء أﻗﻴﻤﺖ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻣـ ـ ــﺮور  350ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗــﺄﺳـﻴــﺲ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺮك واﺣﺘﻔﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح
ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﺣـ ـﻀ ــﺮ ﺣـ ـﻔ ــﻞ اﻟـ ـﻌـ ـﺸ ــﺎء رﺋ ـﻴ ــﺲ
ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣ ـﻴــﺮك ﻓــﻲ اﻟ ـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ
وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ وروﺳﻴﺎ وراﺑﻄﺔ
دول اﻟﻜﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺎوﻟﻮ
ﻛﺎرﻟﻲ ،واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻳﺎﺳﺮ
ﺗــﻮﻓ ـﻴــﻖ ،ورﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻠﻲ
ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﻮﻫ ــﺎب اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﻮع اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ
ﻓﻴﺼﻞ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻄﻮع.
ﻳ ـ ــﺬﻛ ـ ــﺮ أن ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮك ﻫــﻲ
أﻗ ـ ــﺪم ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ أدوﻳـ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ،
وﻟ ــﺪﻳ ـﻬ ــﺎ ﺳ ـﺠــﻞ ﺣ ــﺎﻓ ــﻞ ﻓ ــﻲ ﻣـﺠــﺎل
اﻟـﻌـﻠــﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ
اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ وﻋ ـﻠ ــﻮم اﻟ ـﺤ ـﻴــﺎة وﻣ ــﻮاد
اﻷداء ،و ﺗـ ــﺄ ﺳ ـ ـﺴـ ــﺖ ﻋ ـ ـ ــﺎم ،1668
وﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣــﺎ ﻳـﻘــﺎرب  52000ﻣﻮﻇﻒ
ﻓﻲ  66دوﻟــﺔ ،ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻮل

وﺗﻘﻨﻴﺎت راﺋﻌﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ وﺟ ــﻮدة اﻟـﺤـﻴــﺎة ،اﺑـﺘــﺪاء
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﻼﺟ ــﺎت اﻟ ـﺤ ـﻴ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟ ـﻌــﻼج
اﻟ ـ ـﺴـ ــﺮﻃـ ــﺎن ،وﺗ ـﺼ ـﻠ ــﺐ اﻷﻋـ ـﺼ ــﺎب
اﻟﻤﺘﻌﺪد ،واﻟﺴﻜﺮي ،واﺿﻄﺮاﺑﺎت
اﻟ ـﻐ ــﺪة اﻟ ــﺪرﻗ ـﻴ ــﺔ ،وأﻣـ ـ ــﺮاض اﻟـﻘـﻠــﺐ
واﻷوﻋـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺪﻣ ــﻮﻳ ــﺔ ،وﺻـ ــﻮﻻ إﻟــﻰ
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
واﻹﻧ ـﺘ ــﺎج ،إﻟــﻰ اﻟـﺒـﻠــﻮرات اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ
ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ وأﺟﻬﺰة ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن
.LCD
وﻗـ ـ ــﺎل رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻹدارة
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻠﻲ
ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﻮﻫ ــﺎب اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﻮع اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ
ﻓـ ـﻴـ ـﺼ ــﻞ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻄ ـ ــﻮع» :ﻧـ ـﺤ ــﻦ
ﻓ ـ ـﺨـ ــﻮرون ﺑ ـﺘ ــﻮﻗ ـﻴ ــﻊ ﻋ ـﻘ ــﺪ ﺷ ــﺮاﻛ ــﺔ
ﻣـ ــﻊ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻋ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺮﻳ ـﻘ ــﺔ ﻣـﺜــﻞ
ﻣ ـﻴــﺮك ،وﻫ ــﺬه اﻟـﺨـﻄــﻮة ﻣــﺎ ﻫــﻲ إﻻ
ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺻﻨﺎ واﺳﺘﻤﺮارﻧﺎ
ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻬ ــﻮض ﻓـ ــﻲ ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺼ ـﻴــﺪﻟــﺔ
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺗﺰوﻳﺪه ﺑﺄﺟﻮد اﻷدوﻳﺔ
واﻟ ـ ـﻌـ ــﻼﺟـ ــﺎت اﻟ ـﻔ ـﻌ ــﺎﻟ ــﺔ ﻟـﻤـﺨـﺘـﻠــﻒ
اﻷﻣﺮاض«.
واﺿــﺎف اﻟﻤﻄﻮع» :اﻧﻨﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ
إﻟﻰ إﺛﺮاء ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع أﻛﺜﺮ وأﻛﺜﺮ،
وﻧ ـﻌــﺪ أﺑ ـﻨــﺎء ﻧــﺎ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ وﻏـﻴــﺮ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ ﺑــﺄﻧـﻨــﺎ ﻟــﻦ ﻧــﺄﻟــﻮ ﺟﻬﺪا
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ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ دﻋﻢ
وﻋﻼج وﻋﻘﺪ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ وﺗﻮﻓﺮ
ﻟﻬﻢ اﻟﻌﻼج اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ«.
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘــﻪ ،ﻗ ــﺎل رﺋ ـﻴ ــﺲ ﺷــﺮﻛــﺔ
ﻣـﻴــﺮك ﻓــﻲ اﻟ ـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ ﺑــﺎوﻟــﻮ
ﻛـ ــﺎرﻟـ ــﻲ» :ﻧ ـﻄ ـﻤ ــﺢ ﻣـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ﻫ ــﺬه
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻔﻮان ﻟﻸﺟﻬﺰة

واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻰ أن ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ
ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋــﺐء اﻷﻣ ــﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ
ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﺰل ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
دﻋ ــﻢ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺮﺿﻰ
اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ ﻳـ ـﻌ ــﺎﻧ ــﻮن ﻫـ ـ ــﺬه اﻷﻣ ـ ـ ــﺮاض
ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻟﻌﻼﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ
ﻓﺌﺘﻬﺎ«.

وﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ إﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر ﻣـ ـﺴ ــﺆوﻟـ ـﻴـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺗﻘﻮم »ﻣﻴﺮك« ﺑﺨﻄﺔ
اﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـ ــﺪروﺳ ـ ــﺔ ﻹﺛـ ـ ــﺮاء
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺒﻲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
دﻋـﻤـﻬــﺎ ﻟ ــ«ﻛ ــﺎن« ،اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﺑﻤﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن ،ﺣﻴﺚ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ  6ﻣﺤﺎﺿﺮات ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ
أﻟـﻘــﺎﻫــﺎ اﺳـﺘـﺸــﺎرﻳــﻮ اﻷورام ﻟ ــ939

ﻃـﺒـﻴــﺐ أﺳ ـﻨ ــﺎن و 1497ﻣـﻤــﺮﺿــﺔ،
ﻟـﺘـﺴـﻠـﻴــﻂ اﻟ ـﻀ ــﻮء ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﻋـ ــﺮاض
اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻟﺴﺮﻃﺎن اﻟ ــﺮأس واﻟﺮﻗﺒﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺸﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻢ.
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺧﻴﺮﻳﺔ
ﻏﻴﺮ ﻫﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪﻋﻢ
ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺴﺮﻃﺎن ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ

ﻏـﻴــﺮ اﻟ ـﻘ ــﺎدرﻳ ــﻦ ،ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻ ﺧ ـﺘ ـﺒــﺎرات اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ
ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺢ  PTوﻣﺴﺢ .MRI
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ذﻟــﻚ ،ﺗـﻘــﻮم »ﻣـﻴــﺮك«
ﺑ ــﺪﻋ ــﻢ ﻣ ــﺮﺿ ــﻰ ﺗـﺼـﻠــﺐ اﻷﻋ ـﺼ ــﺎب
اﻟﻤﺘﻌﺪد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﻨﺪوق
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺮﺿﻰ
ﻏ ـﻴــﺮ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ ﻏ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻘ ــﺎدرﻳ ــﻦ،
وﻣـ ـ ــﻦ اﻷﻣـ ـﺜـ ـﻠ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎدرات
اﻟـﻘــﻮﻳــﺔ واﻟ ـﺸــﺮاﻛــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ
»ﻣﻴﺮك« ﻣﺤﻠﻴﺎ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ
ﻓــﻲ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋ ــﻼج اﻟﻌﻘﻢ
واﻹﺧ ـ ـﺼـ ــﺎب وﺗ ــﺪرﻳ ــﺐ ﻣ ـﺌ ــﺎت ﻣﻦ
اﻟـﻤـﺘـﺨـﺼـﺼـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﻤـﺠــﺎل
ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ وزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
إﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻮاﺻ ـ ــﻞ ﻣــﻊ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﺿـ ــﻰ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺪﻋـ ــﻢ واﻟـ ـﺘ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ
واﻹرﺷﺎد اﻟﻼزﻣﻴﻦ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﻼج ،ﻓ ـﻀ ــﻼ ﻋـ ــﻦ ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪﺗ ـﻬــﺎ
ﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺴﻜﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺑــﺮاﻣــﺞ ﺗــﺪرﻳــﺐ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻷﺧﺼﺎﺋﻲ
ﻋـ ــﻼج اﻟ ـﺴ ـﻜ ــﺮي ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻣﻦ
ﻗـﺒــﻞ ﺟــﺎﻣـﻌــﺎت ﻫ ــﺎرﻓ ــﺎرد وﺳﺘﻴﻨﻮ
ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻗﺴﻢ ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷﻣﻴﺮي.

»اﻷﻫﻠﻲ« ﻳﺪﺷﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻮاﻫﺐ ﻟﻌﺎم » ٢٠١٩ﺑﻴﺘﻚ« :ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢٠
وﻛﺎﻟﺔ ﺳﻴﺎرات ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ واﺣﺪ
ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺴﻴﺎرات ٢٠١٩

اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺎرﻳﻦ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻮاﻫﺐ
أﻃـﻠــﻖ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻷﻫ ـﻠــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ،ﻓــﻲ إﻃــﺎر
ﺟـ ـﻬ ــﻮده اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮاﺻ ـﻠ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﻣــﻮﻇ ـﻔ ـﻴــﻪ،
»ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻫ ــﺐ« ﻟ ـﻌ ــﺎم ،2019
اﻟــﺬي أﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق »ﻓــﻮر ﺳﻴﺰوﻧﺰ« ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ
ذوي اﻷداء اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ،
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤــﻲ
ﺑ ـﻬــﺪف ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ــﺪﻋ ــﻢ واﻟ ـﺘــﻮﺟ ـﻴــﻪ اﻟــﻼزﻣـﻴــﻦ
ﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ إﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺎﺗ ـﻬ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺄدﻳ ــﺔ ﻣـﻬــﺎﻣـﻬــﻢ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻬﻴﺌﺘﻬﻢ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
واﺳﺘﻬﺪف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  3ﻓﺌﺎت ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ
اﻟﺒﻨﻚ ﻫــﻢ :اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ذوو اﻷداء اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ،
واﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ذوو اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،وأﺧﻴﺮا
اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻤﻬﻴﺌﻮن ﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ.

وﺻـ ـ ــﺮح اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻹدارة اﻟـ ـﻤ ــﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ ﺣﻤﺰة إﻧﻜﻲ» :إﻧﻨﺎ
ﻧﻌﺘﺒﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻨﺎ ﻣﻦ
ﺻﻤﻴﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ وﺿﻤﻦ أﻫﻢ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻨﺎ.
ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ﻗ ـﻤ ـﻨــﺎ ﺑـﺘـﺼـﻤـﻴــﻢ ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻫ ــﺐ
اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﻗ ـ ـ ــﺪرات ﻣ ــﻮﻇ ـﻔ ــﻲ اﻟـﺒـﻨــﻚ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ،وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻄﻮر
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺗﺄدﻳﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ«.
وأﺿ ــﺎف إﻧ ـﻜــﻲ» :ﻧـﺤــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻷﻫـﻠــﻲ
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻳﻘﻴﻦ راﺳﺦ ﺑﺄن ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ ﻫﻮ
ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻟﻤﺼﺮﻓﻨﺎ ،ﻟــﺬا و ﺟــﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺴﻌﻲ
ﻟ ـﻀ ـﻤــﺎن اﻟـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ دﻋ ــﻢ اﻟـﻤــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ
اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ«.
ﻟﻘﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺒﻨﻚ ﻣــﻦ ذوي اﻷداء
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ واﻛﺘﺴﺎب
ﻣﻬﺎرات ﻗﻴﺎدﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ،ﺿﻤﻦ إﻃﺎر إﻋﺪادﻫﻢ
ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻢ ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﻫﺎﻳﻔﻴﻠﺪ ﻟﻠﻘﺎدة اﻟﻤﻌﺘﺮف
ﺑﻪ دوﻟﻴﺎ.
وﺗﺎﺑﻊ» :ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ
اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗــﻢ اﺧـﺘـﻴــﺎرﻫــﻢ ﺿـﻤــﻦ ﺧـﻄــﺔ اﻹﺣ ــﻼل
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﻛﺜﺮ ﻣــﺮوﻧــﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻛﺰ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮات واﻟ ـ ـﻨـ ــﺪوات واﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻴﺠﻮر إﻳﻔﻴﻨﺘﺲ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻋــﺪة ﺷﺮﻛﺎت
ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة«.

»اﻹﺣﺼﺎء« ﺗﻄﻠﻖ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺴﺢ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ
●

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

أﻃﻠﻘﺖ اﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺴﺢ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ
اﻟـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻲ ﻟ ـ ــﻼﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺜـ ـ ـﻤ ـ ــﺎر
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻌﺎم
 ،2018ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﺷـ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم
ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻺدارة اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺰﻳ ـ ـ ــﺔ
ﻟــﻺﺣ ـﺼــﺎء ﺳــﺎﻣــﻲ اﻟـﻌـﻠــﻲ،
ﻓ ـ ــﻲ ﺗـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ،
إﻟ ــﻰ أن »ﻫ ــﺬا اﻟـﻤـﺴــﺢ أﺣــﺪ
اﻟـﻤـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت اﻹﺣ ـﺼــﺎﺋ ـﻴــﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ
واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،واﻟﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﺑـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻨــﺎء ﻗــﻮاﻋــﺪ
ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﺆﺷﺮات
اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻫﺪاف
وﺳ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎﺳـ ـ ــﺎت اﻹﺣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎء
ﺑﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ«.
وأﺿ ـ ــﺎف »ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻳـﺴــﺎﻫــﻢ
ﻓ ـ ــﻲ دﻋ ـ ـ ــﻢ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ رؤﻳ ـ ــﺔ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ  2035ﺑـﺘـﺤــﻮﻳــﻞ
اﻟ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﻮﻳـ ـ ـ ــﺖ إﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰ
ﻣـ ــﺎﻟـ ــﻲ وﺗ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎري ﺟ ـ ــﺎذب
ﻟ ــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر ،ﻣ ــﺎ ﻳـﺘـﻄـﻠــﺐ
وﺟـ ـ ــﻮد ﺟـ ـﻬ ــﺎز إﺣ ـﺼــﺎﺋــﻲ
وﻃـ ـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮي ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدر
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﺳـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻔ ــﺎء وﺗ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﺰاﻳ ــﺪة
ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت واﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت
اﻹﺣ ـﺼــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻌــﺎﻳــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ،
وﻣ ـﺴــﺎﻧــﺪ ﻣ ـﺘ ـﺨــﺬي اﻟ ـﻘــﺮار
وﺻ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻌ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة ﻋﻠﻰ اﻷدﻟــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص،
ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ
ووﺣـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺪا ﻟ ـ ــﻺﺣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎء ات
اﻟـ ــﺮﺳ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ داﺧـ ـ ـ ـ ــﻞ دوﻟـ ـ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ«.

ﺗـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻠ ــﻖ ﻓ ـ ـﻌـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺎت ﻣـ ـﻌ ــﺮض
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺴﻴﺎرات  ،2019ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
ﺑـﻴــﻦ  17و 26ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ اﻟ ـﺠــﺎري ﻓﻲ
»ﻣـ ـ ـ ــﻮل  «360ﺑ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻚ
اﻻﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺖ اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳ ــﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ »ﺑﻴﺘﻚ«.
وذﻛﺮ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ
أ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ،أن ﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺮض اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮ ﻳـ ــﺖ
ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻴــﺎرات ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ أﺿ ـﺨــﻢ ﺣــﺪث
ﺳﻨﻮي ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،وﻫﻮ
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض اﻟــﻮﺣ ـﻴــﺪ ﻓ ــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳـ ـﺸـ ـﻬ ــﺪ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﺔ أﺷ ـﻬ ــﺮ
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ً
ﺧﻼل اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﺤﻠﻴﺎ
ﻟـﻌــﺮض ﻛــﻞ إﺻ ـ ــﺪارات اﻟـﺴـﻴــﺎرات
ً
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻌﺎم  ،2019وﺳﻴﺘﻢ أﻳﻀﺎ
ﺧﻼﻟﻪ ﻛﺸﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﻋﻦ ﺑﻌﺾ أﻫﻢ
اﻹﺻ ــﺪارات اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺤﺼﺮﻳﺔ
ﻷول ﻣ ــﺮة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ،
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  20وﻛﺎﻟﺔ ﺳﻴﺎرات ﺗﺤﺖ
ﺳﻘﻒ واﺣﺪ.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي
ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻓﻲ
»ﺑﻴﺘﻚ« -ﻋﺎﻫﺪ اﻟﻌﻴﺴﻰ ،إن ﺑﻴﺖ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻤﺘﺎز ﺑﻌﺮض
اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻷﺳـﻌــﺎر اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ وﻛ ــﺎﻻت اﻟـﺴـﻴــﺎرات ،وﻣﻦ
ﺧــﻼل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ

»ﺑﻴﺘﻚ« ﺑﻜﻞ وﻛﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
أﻓـ ـﻀ ــﻞ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮوض اﻟ ـﺘ ـﺴــﻮﻳ ـﻘ ـﻴــﺔ،
إﻟ ـ ـ ــﻰ ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ ﺗ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ــﺎت
اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ )اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ أو
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ( ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وﻛﺎﻻت
اﻟﺴﻴﺎرات.
وأوﺿ ــﺢ اﻟﻌﻴﺴﻰ أن ﺧــﺪﻣــﺎت
»ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ« ﺗ ـﺸ ـﻤــﻞ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت
ﺗـ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ
»اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻀﻤﺎن« ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺠﺰ اﻟﻮدﻳﻌﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻟﺪى »ﺑﻴﺘﻚ« ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن
ا ﻟــﻮد ﻳـﻌــﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ
ﺗ ـﺒ ـﻘــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮة ﻣ ـﻌ ــﻪ وﻳـﺤـﺼــﻞ
ﻋﻠﻰ أرﺑﺎﺣﻬﺎ وﻓــﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
ﺑــﺈﻣ ـﻜــﺎﻧــﻪ اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪاﻣ ـﻬــﺎ ﻛـﻀـﻤــﺎن
ً
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴﻪ وإﻧﺠﺎز ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ.
وأﺿــﺎف أن »ﺑﻴﺘﻚ« ﻟﺪﻳﻪ ﻛﺬﻟﻚ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺧــﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ّ
ﺑ ـﺤ ـﻴ ــﺚ ﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ـﻴ ــﻞ ﺗ ـﺴ ــﻠ ــﻢ
ﺳﻴﺎرﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟ ــﺪول اﻟـﺘــﻲ وﺻــﻞ إﻟﻴﻬﺎ »ﺑﻴﺘﻚ«
وﻫ ــﻲ ﻣ ـﺼــﺮ ،واﻷردن ،وأﻣـﻴــﺮﻛــﺎ،
ً
وﻗﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ودول اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟﻌﺮﺑﻲ.

وأﺷ ـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن »ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ« ﻳــﻮﻓــﺮ
أﻧ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮل ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣـ ـﻴ ــﺔ
اﻹﺟـ ــﺮاء ات واﻻﻫـﺘـﻤــﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء،
ﻟ ـ ـ ــﺬﻟ ـ ـ ــﻚ ﺗـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﻮم اﺳ ـ ـﺘـ ــﺮاﺗ ـ ـﻴ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﺔ
»ﺑـﻴـﺘــﻚ« ﻋـﻠــﻰ اﻻﻫـﺘـﻤــﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﻞ
واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ،وﺗﺤﺪﻳﺚ
وﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻹﺟـ ـ ـ ـ ــﺮاءات ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻟـ«ﺑﻴﺘﻚ« )ﻣﻌﺮض اﻟﺸﻮﻳﺦ( ،اﻟﺬي
ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻢ اﻻﻓﺘﺘﺎح اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻪ
ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻻول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﻣﻌﺎرض اﻟﺴﻴﺎرات
ﻣ ـﻐ ـﻄ ــﻰ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى اﻟـ ـﺸ ــﺮق
اﻷوﺳـ ــﻂ ،ﺑــﻞ ﻓــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ،إذ ﻳﻘﻊ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  17أﻟﻒ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ.
ً
وأﺿـ ــﺎف »أﻧ ـﻨــﺎ أﻃـﻠـﻘـﻨــﺎ أﺧ ـﻴــﺮا
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺣــﺪﻳـﺜــﺔ ﻋـﺒــﺮ اﻟـﻬــﻮاﺗــﻒ
ّ
اﻟــﺬﻛـﻴــﺔ ﺗـﻤــﻜــﻦ اﻟـﻌـﻤــﻼء ﻣــﻦ ﺧــﻼل
اﻟ ـﻤــﻮﻗــﻊ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ أو اﻟـﻬــﺎﺗــﻒ
اﻟــﺬﻛــﻲ ﻣــﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﻢ واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط
ا ﻟـﺨــﺎ ﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣـﺜــﻞ ﻣﻨﺼﺔ
»ﺑـ ـﻴـ ـﺘ ــﻚ« ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻴ ــﺎرت KFH.com/
 ،carsإﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
»أوﻧﻼﻳﻦ« ،ﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة
ﺟـ ـ ــﺎءت ﻣ ـﺘ ـﻤــﺎﺷ ـﻴــﺔ ﻣـ ــﻊ اﻟ ـﺘ ـﺤــﻮل
اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت .ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻣـﻨـﺘـﺠــﺎت أﺧ ــﺮى ﻣـﺜــﻞ اﻟ ــﺪراﺟ ــﺎت
اﻟـﻨــﺎرﻳــﺔ واﻟ ـﻘــﻮارب اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ

ﻋﺎﻫﺪ اﻟﻌﻴﺴﻰ

أن ﻟ ــﺪ ﻳـ ـﻨ ــﺎ إدارات ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼــﺔ
ﻓــﻲ ﺗـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟ ـﻘ ــﻮارب واﻟـﻤــﺮﻛـﺒــﺎت
اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺔ واﻟ ـ ــﺪراﺟ ـ ــﺎت اﻟ ـﻨ ــﺎرﻳ ــﺔ،
ً
وﻫ ـﻨــﺎك أﻳ ـﻀــﺎ ﺗ ـﻌــﺎون ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ
»ﺑﻴﺘﻚ« واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻫﺬه
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﻣﻌﺪاﺗﻬﺎ ،إذ ﻧﺘﻮﻟﻰ
ً
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ أﻧﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﻧﺰﻳﺪ ﺣﺼﺘﻨﺎ
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺿﻨﺎ
ً
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ،ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ أﻧ ـﻨــﺎ ﻧـﻨــﻮي
زﻳﺎدة اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻌﺮض
ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

١٥
»ﻛﺎﻣﻜﻮ« ٪١٤.١ :ﺗﺮاﺟﻊ إﺻﺪارات اﻟﺼﻜﻮك واﻟﺴﻨﺪات ﻓﻲ ٢٠١٨
دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  /4011اﻷرﺑﻌﺎء  9ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019م  3 /ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ 1440ﻫـ
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اﻗﺘﺼﺎد

ً
ﺑﻠﻐﺖ  ١٠٥.٩ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض وﺗﻴﺮة اﻹﺻﺪارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪل اﻟﺜﻠﺚ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ

اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻹﺻﺪارات ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑـ ،٪١٦
ﻟﺘﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ  ً١٤٥ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ  ١٧٣ﻣﻠﻴﺎرا ﺧﻼل
 ،٢٠١٧ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻌﺰى ﻫﺬا
اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول إﻟﻰ
ﺗﺮاﺟﻊ إﺻﺪارات اﻟﺴﻨﺪات ﺑﺪول
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.

ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﻤﻮ وارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻻﺻــﺪارات
إﻟﻰ أرﻗﺎم ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ،2017
ﻫﺪأت وﺗﻴﺮة اﻧﺸﻄﺔ ﺳﻮق اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻣــﻊ ﺗــﺮاﺟــﻊ
إﺻ ـ ــﺪارات اﻟـﺴـﻨــﺪات واﻟـﺼـﻜــﻮك
ﺑﻨﺴﺒﺔ  14.1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓــﻲ ﻋﺎم
 2018ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  105.9ﻣﻠﻴﺎرات
دوﻻر.
وﺣـ ـﺴ ــﺐ ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﺻ ـ ـ ــﺎدر ﻋــﻦ
ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ ﻛـ ــﺎﻣ ـ ـﻜـ ــﻮ ﻟ ــﻼﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر،
ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻹﺻــﺪارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺧـ ــﻼل اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﺑـﻤـﻌــﺪل
اﻟ ـﺜ ـﻠ ــﺚ ﺗ ـﻘــﺮﻳ ـﺒــﺎ وﺗـ ــﻢ ﺗـﻌــﻮﻳـﻀــﻪ
ً
ﺟ ـ ــﺰﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ﺑـ ـ ـ ــﺰﻳـ ـ ـ ــﺎدة إﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪارات
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺎرﺑﺖ  20ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻹﺻﺪارات
ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮق اﻷوﺳ ـ ـ ــﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 16
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ 145
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ  173ﻣﻠﻴﺎرا
ﺧ ــﻼل ﻋ ــﺎم  ،2017ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﻌــﺰى
ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول
إﻟــﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ إﺻ ــﺪارات اﻟﺴﻨﺪات
ﻓﻲ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷ ـﻤ ــﺎل إﻓــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﺎ ﻏ ـﻴــﺮ اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.

ﺗﺄﺛﻴﺮ واﺿﺢ

ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ً
ﺷﻬﺪت اﺗﺠﺎﻫﺎ
ً
إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم

وﻛﺎن ﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ
ﺗـ ــﺄﺛ ـ ـﻴـ ــﺮ واﺿـ ـ ـ ـ ــﺢ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻛـ ـ ــﻞ ﻣــﻦ
إﺻ ــﺪارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺎﻫﻢ اﻟﻨﻤﻮ
ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﺳﻨﻮي اﻟﺬي ﺳﺠﻠﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓــﻲ ﻋﺎم
 2018ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺎم  2017ﻓﻲ دﻋﻢ
اﻟ ـﺨــﺰاﺋــﻦ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ،ﻣـﻤــﺎ أدى
إﻟــﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺧﻄﻂ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ
ﻟﻢ ُ
ﻳﺒﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ أي ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺎﻷوﺿﺎع،
وإن ﻛﺎن اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺎد ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
اﻟ ـﻌــﺎم أدى إﻟ ــﻰ ﻇـﻬــﻮر ﺗﻮﻗﻌﺎت
ً
أﻛ ـﺜــﺮ ﺣـ ــﺬرا وﻧ ـﻈ ــﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻣﺘﺤﻔﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ.
ً
ووﻓ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎ ﻟـ ـﺤـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت ﺑ ـﺤ ــﻮث

إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات واﻟﺼﻜﻮك ﻓﻲ دول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ )ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(
20.9

42.0
33.7

اﻟﺼﻜﻮك
12.8

122.0

104.1

110.7

2014

2013

2016
2017
2018
اﻟﻤﺼﺪر :ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ وﺑﺤﻮث ﻛﺎﻣﻜﻮ
»ﻛـ ــﺎﻣ ـ ـﻜـ ــﻮ« وﺑ ـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺎت ﺻـ ـﻨ ــﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻵن
أن ﺗ ـﺘ ـﻘ ـﻠــﺺ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت ﻋـﺠــﺰ
اﻟ ـﻤ ــﻮازﻧ ــﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم
 2018إﻟﻰ  14ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )-0.9
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨــﺎﺗــﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻹﺟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ( اي ﺑ ـﺘ ــﺮاﺟ ــﻊ ﺗﺼﻞ
ﻧﺴﺒﺘﻪ إﻟﻰ  82ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑـ ـﻌـ ـﺠ ــﺰ ﻣ ـ ـ ــﻮازﻧ ـ ـ ــﺎت ﻋ ـ ـ ــﺎم 2017
ً
) 79ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر( ،وذﻟ ــﻚ وﻓـﻘــﺎ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮات اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮازﻧــﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.
واﺣـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـﻈ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺎت
ﺑ ـﺼ ــﺪارﺗ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴــﺪ ﻧـﻤــﻮ
إﺻـ ـ ـ ــﺪاراﺗ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻨ ـ ــﺪات
واﻟ ـﺼ ـﻜ ــﻮك ﺧ ــﻼل اﻟـ ـﻌ ــﺎم .ﺣﻴﺚ
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺠﻤﻊ
 47.2ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎر دوﻻر ﻓـ ــﻲ ﺳ ــﻮق
اﻟـﺴـﻨــﺪات واﻟـﺼـﻜــﻮك ﺧــﻼل ﻋﺎم
 2018ﻣﻘﺎﺑﻞ  39.5ﻣﻠﻴﺎرا ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،2017ﻣﻊ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺑﻨﻈﺮة
»ﻣﺴﺘﻘﺮة« ﻣﻦ وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ.
ﺑ ـ ــﺎﻹﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ إﻟ ـ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﻓ ــﺈن
ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳــﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ﻋ ــﺰزت اﻟـﺘــﻮﺟــﻪ ﻧﺤﻮ
ﻣ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ إﺻـ ـ ـ ــﺪارات اﻟ ـﺴ ـﻨــﺪات
ﻓﻲ ﺳــﻮق اﻟــﺪﻳــﻦ .ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎدت

2017 2018

19.6

18.0

0.9

2.5

ﺗﻮﻧﺲ

1.0

اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﻐﺮب

اﻷردن

13.513.9 12.613.5
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ﻣﺼﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎن

»اﻟﻌﺼﺮ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ« :ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺬﻫﺐ
ﻗــﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﻟﻌﺼﺮ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« إن اﻟـﺴــﻮق ﻻ ﻳ ــﺰال ﻳﺘﻠﻘﻰ
ﺗــﺄﺛ ـﻴــﺮات إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي
اﻟﺼﻴﻨﻲ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻤﻪ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ
ﺑﺂﻣﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﺠﺎرة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ أول ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ ﺗﺮاﻣﺐ
وﺗﺸﻲ ﺟﻴﻨﻎ ﺑﻴﻨﻎ ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺧــﻼل أﻋﻤﺎل ﻗﻤﺔ
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ؛ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺣــﺮب اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟــﺪاﺋــﺮة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻣﺪة ً 90
ﻳﻮﻣﺎ.
وﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺻﺮح رﺋﻴﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ ﺟﻴﺮوم
ﺑﻮﻳﻞ ﺑﺄن ﺧﻄﻂ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻌﺎم  2019ﻟﻴﺴﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﺘﻐﻴﺮ ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﺘﺼﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ ﻣﻤﺎ
ﻳﻌﻄﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻮﻗﻒ زﻳﺎدات أﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋﺪة إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰز أداء ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ وﻳﻌﻄﻲ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺷﻬﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺴﻮق ﻫﺬه اﻷﻳﺎم.
وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟــﺬﻫــﺐ ﻓــﻲ اﻻرﺗ ـﻔــﺎع ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋــﺎم  ،2018ﻣــﻊ ارﺗـﻔــﺎع
ً
ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ) 1309دوﻻرات(،
ﺳﻌﺮه
وﺗﺤﺎﻓﻆ ﻇﺮوف اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟــﺮادار ،إذ
ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﻌﺪن اﻟﻨﻔﻴﺲ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺰاﻳﺪ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت واﻻﻧﺨﻔﺎﺿﺎت
ﻋﻦ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ .وﻳﺒﺪو أن ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﺤﻔﺰ اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ اﻷﻣﺎن ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺰال أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺸﺪة.
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﺒﺪو أن اﻟﺬﻫﺐ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﻌﻄﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻀﻊ اﻟﻤﺄزق اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس
اﻟﺮﻫﺎن ﻋﻠﻰ رﻓﻊ وﺷﻴﻚ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ ،وﻳﺒﺪو
أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻹﺗﻤﺎم دورة اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻋﺎم .2019
وﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﻟﻌﺼﺮ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﺗﺪﻋﻢ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات؛
وﻣﻨﻬﺎ :ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﺸﺄن أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺤﺮب
ً
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ وﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وأﺧﻴﺮا
ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻮاﺻﻞ ﻣﺘﺪاوﻟﻮ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت
ﺑﻴﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟـﺼـﻴــﻦ؛ اﺳـﺘـﺤــﻮذت ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ً
اﻹﻣــﺪادات أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺴﻮق ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر ﻋﻼﻣﺎت اﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ )أوﺑﻚ(
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ .ﺣﻴﺚ ﺧﻔﻀﺖ ً
إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ أﻇﻬﺮه ﻣﺴﺢ أﺟﺮﺗﻪ وﻛﺎﻟﺔ
»روﻳﺘﺮز« ،ﻛﻤﺎ أﻓﺎد ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺘﺮول اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﺨﺎم
ﺑﻤﻘﺪار  4.5ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ.
وﺣﻈﻴﺖ أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺒﻌﺾ اﻟــﺪﻋــﻢ ﻓــﻲ اﻵوﻧ ــﺔ اﻷﺧـﻴــﺮة ﺑﺴﺒﺐ
ﺗـﺨـﻔـﻴـﻀــﺎت اﻟ ـﻌ ــﺮض اﻟ ـﺘــﻲ أﻋـﻠـﻨـﻬــﺎ اﻟـﺘـﺤــﺎﻟــﻒ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ
واﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ »أوﺑﻚ«.
وأﺿﺎف اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن »أوﺑﻚ« وروﺳﻴﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء
اﺗﻔﻘﺖ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻹﻣﺪادات ﺑﻮاﻗﻊ  1.2ﻣﻠﻴﻮن
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2019وﺗﺒﻠﻎ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ
ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻧﺤﻮ  800أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.

2010

2009

2015

اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت
اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة ﺣـﻴــﺚ ﻗ ــﺎم اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﻃــﻲ
اﻟﻔﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋﺪة أرﺑﻊ ﻣﺮات ﺧﻼل ،2018
وﺗــﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮ زﻳ ــﺎدات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ
ﻣ ـﻌ ـﻈ ــﻢ اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ
ً
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﺒﺎط ﻋﻤﻼت
ﻣ ـﻌ ـﻈ ــﻢ ﺗـ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـ ـ ـ ــﺪول ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺪوﻻر
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧ ــﺮى ،أدى ارﺗـﻔــﺎع
أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ أﻧ ـﺤــﺎء
اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ إﻟ ــﻰ اﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض ﻋــﺎﺋــﺪات
اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺪات ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ ﻋـﻠــﻰ
اﻟـ ــﺮﻏـ ــﻢ ﻣـ ــﻦ ﺿ ـﻌ ــﻒ ﺗ ــﺄﺛ ـﻴ ــﺮ ﻫ ــﺬا
ا ﻟ ـ ـﻌـ ــﺎ ﻣـ ــﻞ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أدوات ا ﻟـ ــﺪ ﻳـ ــﻦ
اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻧ ـﻀ ـﻤ ــﺎﻣ ـﻬ ــﺎ
ﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮ ﺟ ـ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ــﻮرﺟـ ـ ــﺎن
ﻟﺴﻨﺪات اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺧﻼل
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ،اﻷﻣـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ــﺬي ﺳ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓــﻲ
ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺪﻳﻦ
اﻻﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮﻳــﻦ
اﻷﺟﺎﻧﺐ.

اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت
اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮت أﻏﻠﺒﻴﺔ
دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻻﺣ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎظ ﺑ ـﺘ ـﺼ ـﻨ ـﻴ ـﻔ ـﻬ ــﺎ

2012

2011

7.5

أﻏﻠﺒﻴﺔ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
اﺳﺘﻤﺮت ﻓﻲ
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ درﺟﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻌﺎم ﺑﺼﺪارة
أﺑﻮﻇﺒﻲ واﻟﻜﻮﻳﺖ

رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪ ﻗـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎم اﻻﺣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﻃ ـ ــﻲ
اﻟﻔﺪراﻟﻲ اﻻﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر
اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة ﺛ ـ ــﻼث ﻣـ ـ ــﺮات ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم
 ،2017ﻗــﺎم ﺑﺮﻓﻌﻬﺎ أرﺑ ــﻊ ﻣــﺮات
اﺧــﺮى ﻓﻲ  2018ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ 100
ﻧـﻘـﻄــﺔ أﺳ ــﺎس ﺑــﻮاﻗــﻊ  25ﻧﻘﻄﺔ
اﺳ ـ ـ ــﺎس ﻛـ ــﻞ ﻣ ـ ــﺮة ﻟـ ـﺘـ ـﺘ ــﺮاوح ﻣــﺎ
ﺑـﻴــﻦ  2.25ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ و 2.5ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ .ﺣـﻴــﺚ ان اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار ﻗــﻮة
اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﻮﻣ ــﺎت اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻓــﻲ

إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(
34.9

2017 2018

27.7 28.6
18.6

15

اﻹﻣﺎرات

2008

اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ درﺟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑـﻨـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﺑ ـﺼ ــﺪارة ﻛ ــﻞ ﻣﻦ
أﺑ ــﻮﻇ ـﺒ ــﻲ واﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ .ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ
ﻗــﺎﻣــﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ ﻓﻴﺘﺶ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ
ً
اﻻﺋ ـﺘ ـﻤــﺎﻧــﻲ ﻣ ــﺆﺧ ــﺮا ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ
اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴــﻒ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎدي ﻟﺴﻠﻄﻨﺔ
ﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎن إ ﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـ ــﺎ دون در ﺟ ـ ـ ــﺔ
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﺑـﻤــﺎ ﻳـﻌـﻜــﺲ اﺗـﺴــﺎع
ﻓ ـﺠ ــﻮة اﻟ ـﻌ ـﺠــﺰ اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ إﻟـ ــﻰ 10
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨــﺎﺗــﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم  2019ﺗﺤﺖ
اﻓـﺘــﺮاض ﺑﻠﻮغ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ
 65دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ .ﻛﻤﺎ ﺗﻐﻴﺮت
اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻘﺮة إﻟﻰ ﺳﻠﺒﻴﺔ.
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إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻹﻣﺎرات

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
اﻟــﺪاﻋـﻤــﺔ ﻟﺘﺴﺎرع وﺗـﻴــﺮة اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي ﺑـﻔـﻀــﻞ اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت
اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
واﻟـﺘـﻀـﺨــﻢ ،ﻛــﻞ ذﻟــﻚ ﺳــﺎﻫــﻢ ﻓﻲ
دﻋﻢ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﻼل
ﻋــﺎم  .2018إﻻ ان ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻋﺎم
 2019ﻗــﺪ ﺗــﺮاﺟـﻌــﺖ إﻟــﻰ ﺣــﺪ ﻣﺎ
ﻣـ ــﻊ اﻻﻋـ ـ ـ ــﻼن ﻋـ ــﻦ اﻻرﺗ ـ ـﻔـ ــﺎﻋـ ــﺎت
اﻷﺧﻴﺮة ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ،ﺣﻴﺚ
ً
ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر
اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة ﻣــﺮﺗ ـﻴــﻦ ﻓ ـﻘــﻂ ﻓ ــﻲ ﻋــﺎم
ً
ً
 2019ﺑﺪﻻ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺮﻓﻌﻬﺎ ﺛﻼث ﻣﺮات.
ﻛ ـﻤــﺎ ﺗ ــﻢ ﺗـﺨـﻔـﻴــﺾ ﺗــﻮﻗ ـﻌــﺎت
ﻣ ـ ـﻌـ ــﺪل اﻟ ـ ـﻔـ ــﺎﺋـ ــﺪة ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻤ ــﺪى
اﻟـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﻞ ﻣـ ــﻦ  3ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺗ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺎت ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ  2018إﻟــﻰ
ً
 2.8ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ وﻓ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻷﺣـ ــﺪث
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت .وﺗﻢ ﺧﻔﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎت
ﻋـ ــﺎم  2019ﻣ ــﻦ  3.1ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
إﻟــﻰ  2.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻢ
ﺧ ـﻔــﺾ ﺗ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺎت ﻋ ــﺎﻣ ــﻲ 2020
و 2021ﻣــﻦ  3.4ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ إﻟــﻰ
 3.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ ارﺗ ـ ـﻔـ ــﺎﻋـ ــﺎت أﺳ ـﻌ ــﺎر
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟــﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
ً
ً
اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﺗ ـﻨ ــﻮﻋ ــﺎ ﻧ ـﻈــﺮا
ﻻﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰﻳــﺔ
ً
أدوات ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ردا ﻋـﻠــﻰ رﻓــﻊ
أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ .ﺣﻴﺚ
أﺑﻘﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ
ﺳـﻌــﺮ اﻟـﺨـﺼــﻢ دون ﺗـﻐـﻴــﺮ ﺑﻌﺪ
رﻓ ـﻌــﻪ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ ﻋــﺎم
 2018ﻣﻦ  2.75ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ 3.0
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﻔﺲ
اﻟﻤﻌﺪل ﻣﺪة ﻋﺎم.
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻗﺎم ﻣﺼﺮف اﻻﻣﺎرات
اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي،
اﺳ ـﺘ ـﺠ ــﺎﺑ ــﺔ ﻣ ـﻨ ــﻪ ﻟ ــﺮﻓ ــﻊ أﺳ ـﻌ ــﺎر
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ﺑـ ــﺮﻓـ ــﻊ أﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـﻔـ ــﺎﺋـ ــﺪة ﻋ ـﻠــﻰ
ﺷﻬﺎدات اﻹﻳﺪاع وﻣﻌﺪل اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

إﻋـ ـ ــﺎدة اﻟـ ـﺸ ــﺮاء )اﻟ ــﺮﻳـ ـﺒ ــﻮ( اﻟ ــﺬي
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋـﻠــﻰ ا ﻗ ـﺘ ــﺮاض ﺳﻴﻮﻟﺔ
ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟــﻞ ﺑﻮاﻗﻊ  25ﻧﻘﻄﺔ
أﺳﺎس.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎم ﻣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺮف اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻦ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺪة
أﺳﺒﻮع ووداﺋــﻊ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
وﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻼت
اﻹﻗـ ــﺮاض ﻟﺘﺼﻞ إﻟ ــﻰ  2.75ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ و 2.5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ و 4.5ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
ً
ﻗــﺎﻣــﺖ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ أﻳ ـﻀ ــﺎ ﺑــﺮﻓــﻊ
ﻣ ـﻌ ــﺪل اﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ اﻋـ ـ ــﺎدة اﻟ ـﺸ ــﺮاء
)اﻟﺮﻳﺒﻮ( واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻛــﺲ )اﻟ ــﺮﻳ ـﺒ ــﻮ اﻟـﻌـﻜـﺴــﻲ(
ﺑﻮاﻗﻊ  25ﻧﻘﻄﺔ اﺳﺎس إﻟﻰ 300
ﻧﻘﻄﺔ اﺳﺎس و 250ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس،
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﺷـ ـﻬ ــﺪت ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮات اﻟ ــﺪﺧ ــﻞ
اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﺑـ ــﺖ اﻹﻗـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ اﺗـ ـﺠ ــﺎﻫ ــﺎ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺧــﻼل اﻟـﻌــﺎم ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  .2018ﺣﻴﺚ
ﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻨﺪات وﺻﻜﻮك
دول اﻟ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳ ـ ــﻂ وﺷ ـﻤــﺎل
ً
ً
اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻧﻤﻮا -وإن ﻛﺎن ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ-
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم
 ،2018ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻷدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ
ﺑـ ــﺪرﺟـ ــﺔ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر وﻣ ــﺆﺷ ــﺮ
اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.2
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ و 4.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
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• اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺘﻌﺰز وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻗﻴﻦ اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﻤﺼﺮي
• ﺗﻤﺘﻠﻚ  ٥٠ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﻼﺑﺲ
أﻛﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ »اﻟﺮاﻳﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ« ﺟﺎﺳﻢ
اﻟﻔﺠﻲ ،أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻋﺪة أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة
وﺷﺮﻛﺎت زﻣﻴﻠﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺟﻮدﻫﺎ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت
ً
ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻬﻤﺔ،
ﻛﺎﻷﻏﺬﻳﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ وإدارة اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻬﺎ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﻘﺎﻫﻲ واﻟﻤﻼﺑﺲ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
وﻗﺎل اﻟﻔﺠﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻮار ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،إن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ
ﺟﺮاح اﻟﻨﺎﺻﺮ

• م ــا ا ل ـق ـطــا عــات المستهدفة
ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ؟
 ﻏﻄﻴﻨﺎ أﻏﻠﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲﻟــﺪﻳ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻣ ـﻌــﺮﻓــﺔ ﺑ ـﻬ ــﺎ ،ﻛــﺎﻻﻏــﺬﻳــﺔ
واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋ ــﻼن أو
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،و ﻫــﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺧﺒﺮة وﻗــﻮة ﻓﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ أن
ﺗﻮﺳﻌﻨﺎ ﻣﺤﻮري ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،
وﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،أﻧﻨﺎ رأﻳﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ
أﻧـﺸــﺄﻧــﺎ ﻗـﻄــﺎع اﻟـﺘــﺄﻣـﻴــﻦ أن ﺣﺠﻢ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ
ا ﻟـﻜـﻴــﺎ ﻧــﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﺎ ﻳﺴﺘﻨﺰف
اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ،ﻟـ ــﺬا أﻗ ـﻤ ـﻨــﺎ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻜ ـﻴــﺎن
ﻟـﻴـﻜــﻮن ﺧــﺪﻣــﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟــﺪﻳـﻨــﺎ،
واﻟـﺒــﺪء ﻣــﻦ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﺛــﻢ اﻻﻧـﻄــﻼق
إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وﺑﺪورﻧﺎ
ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺨﺒﺮات ،ﺛﻢ
ﻧﻄﺮح اﻟﻤﻨﺘﺞ ذا اﻟﺠﻮدة.
ً
• ه ــل تـ ــدرس ال ـشــركــة فــرصــا

ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ،وﺳﻴﺘﻢ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻘﻬﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺛﻢ ﺳﻨﻨﻄﻠﻖ
»ﻓﺮﻧﺸﺎﻳﺰ ﻋﺎﻟﻤﻲ« ﻋﻠﻰ ً
إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻤﺼﺮ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٠
ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﻤﻄﺎﻋﻢ
واﻟﻤﻼﺑﺲ.
وذﻛﺮ أن »اﻟﺮاﻳﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة« ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ
وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺼﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
اﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎرﻳـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻷﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاق
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ؟
 ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ا ﻟـﺸــﺮ ﻛــﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦاﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ،
ﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻦ ﺳـ ـﻨـ ـﺒـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪ ﻋـ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮق
اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﻤﺘﺸﺒﻊ إذ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن
اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺔ ﻗـ ــﻮﻳـ ــﺔ ،ﻓ ــﺎﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺣ ــﺔ
أﻧــﻮاع ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ واﻟﺪﻳﻨﻲ
واﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴ ــﺪي ،ﻟـ ــﺬا ﻟ ــﻦ ﻧـﺴـﺘـﻬــﺪف
أي ﺳ ــﻮق ﺳ ـﻴــﺎﺣــﻲ ﻣـﺘـﺸـﺒــﻊ ﻷن
اﻟـﻔــﺮص واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻪ ﺻﻌﺒﺔ،
ﻛ ـﻤــﺎ أن ﻧ ـﺴــﺐ اﻟ ـﻨ ـﺠــﺎح ﺿـﺌـﻴـﻠــﺔ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ أﺳﻮاق أﺟﻨﺒﻴﺔ
ً
ﻛﺎﻟﻤﺠﺮ واﻟﻨﻤﺴﺎ ﻳﻌﺪ ﻧﻤﻮذﺟﺎ
ﻳ ــﻮﺿ ــﺢ ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴ ــﺔ رؤﻳ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات.
ً
وﻟ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺎ أﻳـ ـﻀ ــﺎ دول أﺟـﻨـﺒـﻴــﺔ
وﻋــﺮﺑـﻴــﺔ ﻧــﺪﻳــﺮ ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻓ ـﻨ ــﺎدق ،ﻓﻲ

ﺣﻴﻦ »اﻟﺮاﻳﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ«
ﺗـﻤـﺘـﻠــﻚ ﺑــﺎﻟ ـﻜــﺎﻣــﻞ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺗ ـﻨــﺪرج
ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻹدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻔﻨﺎدق
ﺗـ ــﺪﻋـ ــﻰ »ﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪارة« وﻫ ـ ـ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ
ﺳ ـ ـﻌـ ــﻮدﻳـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺮأﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ﻛ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ
وﺗﻤﺘﻠﻚ  9ﻓﻨﺎدق ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻤﻨﻮرة وﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ.
إﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ إﻟ ـ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﺳ ـﺘ ـﻘ ــﻮم
اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﺪاف ﻗـ ـﻄ ــﺎع
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓــﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓــﻲ ﻇﻞ
اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ ﻟ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع،
وأﻧ ـ ـ ــﻮه ﺑ ــﺄﻧ ــﻪ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺑ ــﺪأﻧ ــﺎ ﻓــﻲ
ﻗ ـﻄــﺎع إدارة وﺗـﺸـﻐـﻴــﻞ اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎدق
رأﻳ ـﻨ ــﺎ اﻟ ـﺤــﺎﺟــﺔ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة ﻹﻧـﺸــﺎء
ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ،وﻗﻤﻨﺎ
ﺑـ ــﺪﺧـ ــﻮل ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع ﻟ ــﻮﺟ ــﻮد
ووﺟﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻷﻏﺬﻳﺔ
ﺧﺒﺮةِ ،
ً
واﻟﺨﺪﻣﺎت ،وﻟﺪﻳﻨﺎ أﻳﻀﺎ وﻛﺎﻻت
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ.

ﱢ
»اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ« ﺗﻜﺮم »ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻟﻤﺸﺎرﻛﺘﻪ
ﻓﻲ ﻣﺒﺎدرة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻹﻃﻌﺎم ﻣﻠﻴﺎر ﺟﺎﺋﻊ
ﻛ ـ ـ ـ ﱠـﺮﻣ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺔ اﻟـ ـﺨـ ـﻴ ــﺮﻳ ــﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن،
ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ وﻣـﺸــﺎرﻛـﺘــﻪ ﻓــﻲ دﻋــﻢ
ﻣﺒﺎدرة اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻹﻃﻌﺎم
ﻣﻠﻴﺎر ﺟﺎﺋﻊ ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،واﻟﺘﻲ
ﺗﻢ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
اﻹﻧ ـ ـﺴـ ــﺎﻧـ ــﻲ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻣ ــﻦ اﻟـ ـ ــﺬي ُﻋ ـﻘ ــﺪ
ﺑــﺎﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ
ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر »إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﺣﺪة ﺿﺪ
اﻟﺠﻮع« ،اﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺤﺖ
رﻋــﺎﻳــﺔ ﺳﻤﻮ أﻣـﻴــﺮ اﻟـﺒــﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ.
وﻗــﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻹدارة
اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
ﻓ ــﻲ »ﺑ ــﻮﺑـ ـﻴ ــﺎن« ،ﻗ ـﺘ ـﻴ ـﺒــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺴــﺎم،
إن ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺒ ــﺎدرة
إﻃﻌﺎم ﻣﻠﻴﺎر ﺟﺎﺋﻊ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر
ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرج ،اﻧ ـﻄ ــﻼﻗ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﻛــﻮن
ﺳـﻤــﻮ أﻣ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺒ ــﻼد »ﻗ ــﺎﺋ ــﺪ اﻟﻌﻤﻞ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ«.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف» :ﻟ ـﻴ ــﺲ ﻏ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ــﻊ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ ﻣـ ـﺜ ــﻞ ﻫ ــﺬه
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدرات ،ﻷﻧـ ـﻬ ــﺎ ﻻ ﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ أن
ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻬﻤﺔ راﺳﺨﺔ
ﻟـ ـ ـ ــﺪى اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﻊ ،وﻫـ ـ ـ ــﻲ ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺔ

اﻟﻤﻌﺘﻮق واﻟﺼﻤﻴﻂ ﻳﻜﺮﻣﺎن »ﺑﻮﺑﻴﺎن«
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،اﻟﺬي ُﻋﺮف ﻋﻠﻰ
ﻣــﺪار اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﻪ
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ وﺗﺒﺮﻋﺎﺗﻪ ا ﻟـﺘــﻲ وﺻﻠﺖ
إﻟﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻛﺎﻧﺖ
ﺧﻴﺮ ﺳﻔﻴﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻠﺪ ،اﻟﺬي ُﻋﺮف
داﺋﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻠﺪ اﻟﻌﻄﺎء واﻟﺨﻴﺮ«.
وﺗ ــﻢ اﻟـﺘـﻜــﺮﻳــﻢ ﺑـﺤـﻀــﻮر رﺋﻴﺲ
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻴــﺮﻳــﺔ
اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ د .ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ
اﻟﻤﻌﺘﻮق ،واﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
ﺑﺪر اﻟﺼﻤﻴﻂ.
وﻛــﺎن »ﺑــﻮﺑـﻴــﺎن« اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ

اﻟ ــﻮﺣـ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺷ ـ ـ ــﺎرك ﻓـ ــﻲ دﻋ ــﻢ
اﻟـﻤـﺒــﺎدرة ﺑﻘﻴﻤﺔ  100أﻟــﻒ دوﻻر،
ﻓــﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻳﻌﻜﺲ إﻳـﻤــﺎن ﻗﻴﺎدﺗﻪ
ﺑــﺄﻫـﻤـﻴــﺔ رﺳ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟـﺨـﻴــﺮي
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة اﻟ ـﻔ ـﻘ ــﺮاء
وإﻏــﺎﺛــﺔ اﻟﻤﻨﻜﻮﺑﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ ﻛــﺎن أول
ﺟﻬﺔ ﺗﺒﺪأ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻌﻠﻴﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻼل اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﺑ ــﺄوﻏ ـﻨ ــﺪا ﻓ ــﻲ دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ
ﺿ ـ ـﻤـ ــﻦ ﺣـ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ ﻧـ ـ ـ ــﻮر ﺑـ ــﻮﺑ ـ ـﻴـ ــﺎن 3
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻴﻮن.
وأوﺿ ــﺢ اﻟـﺒـﺴــﺎم أن »ﺑــﻮﺑـﻴــﺎن«

ﺳـ ــﺎﻫـ ــﻢ ﻓـ ــﻲ ﻫـ ـ ــﺬه اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ
واﻛ ـﺒــﺖ أﻋ ـﻤــﺎل اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ اﻟﺴﻨﻮي
اﻟـﺜــﺎﻣــﻦ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ وﺗـﺒــﺎدل
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻌﻤﻞ إﻧﺴﺎﻧﻲ أﻓﻀﻞ،
وﺧ ـﺼــﺺ ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ ﻟﺪﻋﻢ
ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻹﻃـ ـ ـﻌ ـ ــﺎم ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻴ ـﺠــﺮ
وأوﻏﻨﺪا ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ
اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻹﻧـﺴــﺎﻧــﻲ واﻟـﺘـﻄــﻮﻋــﻲ ﻓﻲ
داﺋـ ــﺮة اﻫـﺘـﻤــﺎﻣــﻪ وﺿ ـﻤــﻦ رﺳــﺎﻟـﺘــﻪ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻹدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻔﻨﺎدق ﺗﺪﻋﻰ »ﺟﺪارة«
وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺮأﺳﻤﺎل ﻛﻮﻳﺘﻲ وﺗﻤﺘﻠﻚ  ٩ﻓﻨﺎدق.
وﻛﺸﻒ ﻋﻦ أﺑﺮز اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ
ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  ٢٦ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﻣﻴﺪاف ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ« وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟﻤﺼﺮي ﻳﺒﻠﻎ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ  ٤٠٠ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ،وإﻟﻴﻜﻢ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ:

ً
• ه ــل تـمـتـلــك ال ـشــركــة أذرعـ ــا
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ دول ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ؟
 ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻌـ ــﻞ ﺗـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻠ ــﻚ اﻟـ ـ ــﺮاﻳـ ـ ــﺔً
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰة اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﺑ ـ ـﻀـ ــﺔ أذرﻋـ ـ ـ ـ ــﺎ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻛﺸﺮﻛﺎت أﺧﺮى زﻣﻴﻠﺔ
وﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺗﺮﻛﻴﺎ.
وأذﻛﺮ أن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﻳﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ أﺳﺴﺖ ﻣﻨﺬ  3ﺳﻨﻮات
وﻳـ ـﻨ ــﺪرج ﺗـﺤـﺘـﻬــﺎ ﻫـﻴـﻜــﻞ ﻳـﺘـﻜــﻮن
ﻣــﻦ  7ﺷــﺮﻛــﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻧﺸﻴﻄﺔ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎﻋـ ــﺎت اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻫ ــﻲ :ﺷــﺮﻛــﺔ ﺗﺄﺟﻴﺮ
ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ ،وﺷﺮﻛﺔ ﻟﺘﺪاول اﻷوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺷﺮﻛﺔ ﻹدارة اﻷﺻــﻮل،
وﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻟ ــﻼﺳ ـﺘ ـﺸ ــﺎرات اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
ﻋـ ــﻦ اﻷوراق اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ،وﺷ ــﺮﻛ ــﺔ
ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ،وﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ

اﻟـ ـﻔ ــﻮاﺗـ ـﻴ ــﺮ ،إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ ﺷــﺮﻛــﺔ
ﻹﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك.
• م ــا أبـ ــرز إنـ ـج ــازات الـشــركــة
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؟
 اﺳ ـﺘ ـﻄ ـﻌ ـﻨــﺎ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ إﻧ ـﺠ ــﺎزاﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎري ﺿـ ـﺨ ــﻢ ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ
 26ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ ﻗــﺎﺑـﻀــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮق
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺮي ﻫـ ـ ــﻲ ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮ
اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﺳــﻂ وإﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ـﻴ ــﺎ  -ﻣ ـﻴــﺪاف
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ واﻟﻤﻘﺪر
رأﺳ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻬ ــﺎ ﺑـﻤـﺒـﻠــﻎ  400ﻣـﻠـﻴــﻮن
ﺟﻨﻴﻪ ،وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺎﻛﻮرة
ﺗﻮﺳﻌﺎت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﻳﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
ً
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮي ،اﻟ ـ ــﺬي ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ واﻋ ـ ــﺪا
وﻳ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﺰ ﺑ ــﺎﻻﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮار وﻳ ـﺸ ـﻬــﺪ
ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ،

»وﻧـ ـﻄـ ـﻤ ــﺢ إﻟ ـ ــﻰ زﻳـ ـ ـ ــﺎدة رأﺳـ ـﻤ ــﺎل
اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮي«.
• ما عدد العالمات التجارية
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ؟
 ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ 50ﻋــﻼﻣــﺔ ﺗـﺠــﺎرﻳــﺔ ﺳ ــﻮاء ﻣﺤﻠﻴﺔ أو
ﻋ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎﻻت ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ
ﻛﺎﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟـﻤــﻼﺑــﺲ وﻏـﻴــﺮﻫــﺎ،
وﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ــﺮﺑـ ــﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻘﻬﻰ
ﻋ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﻲ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ وﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى
ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ وﺳﺘﻜﻮن ﺑﺪاﻳﺘﻪ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﺛ ــﻢ اﻻﻧـ ـﻄ ــﻼق إﻟــﻰ
اﻟﺨﻠﻴﺞ وﻳﻀﻢ ﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮ ،وﻳﻌﺪ
ً
»ﻓ ــﺮاﻧ ـﺸ ـﻴ ــﺰ« ﻋ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺎ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ أﻧ ـﻨــﺎ
ﻧـﺠــﺮي دراﺳ ــﺔ ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ﻟﻌﻼﻣﺎت
ﺗ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻋـﻠــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﻠﻴﺞ.
• ه ـ ـ ــل ت ـ ـس ـ ـت ـ ـهـ ــدف «ال ـ ـ ــراي ـ ـ ــة

اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺰة« اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺜـ ـ ـﻤ ـ ــﺎرات ﻓــﻲ
أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺨﻼف اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وﻣﺼﺮ؟
 ﻧﺤﻦ ﻣــﻮﺟــﻮدون ﻓﻲ أﺳــﻮاقﺳ ــﻮاء ﻓــﻲ ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ أو ﺗﺮﻛﻴﺎ أو
اﻟـﻨـﻤـﺴــﺎ ،وﻗ ــﺪ ﻻ ﻳ ـﻜــﻮن اﻟـﺘــﻮﺳــﻊ
ً
ﻣﺒﺎﺷﺮا إﻧﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت
أو ﺷﺮﻛﺎت زﻣﻴﻠﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ اﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺮاﻳ ــﺔ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻓﻲ أﺳــﻮاق رأﺳﻴﺔ ﺻــﺎﻋــﺪة ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺿﺦ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات اﻟ ــﻼزﻣ ــﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎﺗـﻬــﺎ وﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﺗــﻮﺳـﻌــﺎﺗـﻬــﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
ﻛﻤﺎ أن ﻓﺮﻳﻖ ادارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﺪرس
ً
ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻔ ــﺮص ﻓﻲ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷوروﺑﻴﺔ.

ً ً
»ﺑﺮﻗﺎن« ﻳﺠﺮي ﺗﺪرﻳﺒﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﻺﺧﻼء ﻓﻲ ﺣﺎﻻت
اﻟﻄﻮارئ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻪ ﺑﻤﻘﺮه اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
أﺟـ ـ ــﺮى ﺑ ـﻨ ــﻚ ﺑ ــﺮﻗ ــﺎن ﻣ ــﺆﺧ ــﺮا ﺗ ــﺪرﻳ ـﺒ ــﺎت
ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻼء ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ
ﻟ ـﻤ ــﻮﻇ ـﻔ ـﻴ ــﻪ ،وذﻟـ ـ ــﻚ ﻓـ ــﻲ ﻣـ ـﻘ ــﺮه اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ــﻲ،
وﺳــﺎﻋــﺪت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺧ ــﻼء ،اﻟـﺘــﻲ ﺣﻀﺮﻫﺎ
ﻓــﺮﻳــﻖ ﻣ ــﻦ اﻹدارة اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻺﻃ ـﻔــﺎء ،ﻋﻠﻰ
ﺗـﻘـﻴـﻴــﻢ ﻣ ــﺪة اﺳ ـﺘ ـﺠــﺎﺑــﺔ اﻟ ـﻤــﻮﻇــﻒ ،وﻛــﺬﻟــﻚ
ﻓﻬﻢ اﻟﻔﺠﻮات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ،ووﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ.
وﻳـﻤـﺜــﻞ ﺗ ـﻌــﺎون ﺑـﻨــﻚ ﺑــﺮﻗــﺎن ﻣــﻊ اﻹدارة
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ــﻺﻃ ـﻔ ــﺎء ﺿ ـﻤــﺎﻧــﺎ ﻟ ـﺴــﻼﻣــﺔ وأﻣ ــﻦ
اﻟـ ـﻤ ــﻮﻇـ ـﻔـ ـﻴ ــﻦ ،وﻓـ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪا
ﺧـﻀــﻊ اﻟ ـﻤــﻮﻇ ـﻔــﻮن ﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺐ ﺷــﺎﻣــﻞ ﺣــﻮل
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟـﺘـﺼــﺮف ﻓــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
أو اﻟـﺤــﻮادث ،ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﺟــﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ
ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻧــﺪﻻع ﺣﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻨﻰ،
ﺣﻴﺚ ﺣﻮﺻﺮ وأﺻﻴﺐ ﻋﺪة أﺷﺨﺎص ﻓﻲ
أﺣﺪ اﻟﻄﻮاﺑﻖ.
ﺑ ـ ــﺪوره ،ﻗ ــﺎل رﺋ ـﻴــﺲ ﻣــﺪﻳــﺮي اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
واﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ ﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﺑ ـﻨــﻚ ﺑــﺮﻗــﺎن
ﻓﻴﻨﻜﺎت ﻣﻴﻨﻮن» :ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء ﺗﺪرﻳﺒﺎت
ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻀﻤﻦ
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻼء
اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺴﺮﻳﺔ« .وﺗﺎﺑﻊ ﻣﻴﻨﻮن» :ﻳﺘﻮﻗﻊ
ﻣ ـﻨــﺎ ﻋ ـﻤــﻼؤﻧــﺎ أﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت اﻟ ـﺠــﻮدة
واﻟﺜﻘﺔ ،وﻧﺤﻦ ﺑﺪورﻧﺎ ﻧﻌﺘﻤﺪ أﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق
واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﻟﻀﻤﺎن أﻗﺼﻰ
درﺟﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ«.
وﺗﻢ إﺟﻼء ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺒﻨﻰ ﺑﻨﺠﺎح وﻓﻲ
وﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺖ

إﺷـ ــﺮاف ﻣــﺪﻳــﺮ إﻃ ـﻔــﺎء ﻣـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﻌﻘﻴﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪي ،وﺑﺤﻀﻮر ﺿﺎﺑﻂ
إدارة اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
وﺗـﻌــﺎﻣـﻠــﺖ ﻣــﻊ ﺳـﻴـﻨــﺎرﻳــﻮ اﻟـﺘـﻤــﺮﻳــﻦ ﻓــﺮق
إﻃ ـﻔــﺎء ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻟ ـﻬــﻼﻟــﻲ واﻟ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ ،ﺑـﻘـﻴــﺎدة
رﺋ ـﻴــﺲ ﻣــﺮﻛــﺰ إﻃ ـﻔــﺎء اﻟـﻬــﻼﻟــﻲ اﻟـﻌـﻘـﻴــﺪ ﻓﻬﺪ
اﻟ ـﻌ ـﺠ ـﻤــﻲ ،ورﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣــﺮﻛــﺰ إﻃ ـﻔ ــﺎء اﻟـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ
اﻟﻌﻘﻴﺪ ﺑﺸﺎر اﻟﻨﺎﻓﻊ ،ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﺖ ﻓﺮﻗﺘﺎن
واﺣﺪة ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﻘﺎذ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺤﺮﻳﻖ .وﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن ﺗﻢ ﺗﻨﺴﻴﻖ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﺑﺈدارة
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺳﻌﻮد اﻟﻬﺪﺑﺔ.

وﺗ ـﻘــﺪم ﺑـﻨــﻚ ﺑــﺮﻗــﺎن ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟ ــﻰ اﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﻢ وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ
اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ،
وﻳﺤﺎﻓﻆ »ﺑﺮﻗﺎن« ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪورات
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ واﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ ،واﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻤﻞ ﺧﻄﻂ اﻟﻄﻮارئ وإﺟــﺮاء ات اﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ وأﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ.

ً
»ﻣﺎﻟﻄﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ« :ﺑﺮاﻣﺞ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ »اﻷوﻟﻰ ﺗﻜﺎﻓﻞ« ﺗﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ »اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ﻧﻈﻤﺖ ﻣﻌﺮﺿﺎ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻴﺰة ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
ﻟﺰوار اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

أﻃﻠﻘﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺎﻟﻄﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣ ـﺒــﺎدرة ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ
ﺟــﺪﻳــﺪة ﺗـﺨــﺪم اﻟـﻌــﺎﺋــﻼت ﻣــﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟـﺸــﺮق
اﻷوﺳﻂ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻛﻨﻮز
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ.
وﺗﺸﺘﻬﺮ ﺟﺰر ﻣﺎﻟﻄﺎ ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﻔﺎﺗﻦ وﻣﺎ ﺗﺤﺘﻀﻨﻪ
ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﻼﺑﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﺮ ﺟــﺰر ﻏــﻮدش وﻛﻤﻮﻧﺔ
ﻗـﻀــﺎء ﻋـﻄــﻞ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟـﻜــﻞ أﻓ ــﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ،
ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺴﻌﺎدة وراﺣﺔ اﻟﺒﺎل ،وﻓﺮﺻﺔ اﻛﺘﺸﺎف
ً
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ أرض اﻟـﺠــﺰر ،ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ
ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻻﻧﻐﻤﺎس ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ وﻫﺎدﺋﺔ وﺻﺤﻴﺔ.
وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻣﺎﻟﻄﺎ ﺑﻨﺤﻮ  300ﻳﻮم ﻣﺸﻤﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
اﻟﺴﻨﺔ ،وﻫﺬا ﺑﺪوره ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ زﻳﺎرة
ﺟــﺰرﻫــﺎ واﻟـﺘـﻌــﺮف ﻋﻠﻰ ﺗــﺎرﻳـﺨـﻬــﺎ ،وﻣـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟﺠﺬب
اﻟـﺴـﻴــﺎﺣــﻲ ،واﻟــﻮﺟـﻬــﺎت اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﺔ واﻟـﺤــﺪاﺋــﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺮ ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
وﺳﻴﺤﻈﻰ اﻷﻃ ـﻔــﺎل ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻐــﺎﻣــﺮات ﻋﻠﻰ
اﻟــﺪراﺟــﺎت اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻏــﻮدش وﺟﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ دراﺟــﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻐــﻮاي ﺣ ــﻮل اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ ﻓــﺎﻟـﻴـﺘــﺎ ،ودﺧـ ــﻮل ﻋــﺎﻟــﻢ

اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ واﻟﻘﺼﺺ اﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﺠﺮﺑﺔ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﺮﺳﺎن
اﻟﻤﺎﻟﻄﻴﻴﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻓﻲ ﺑﻼﻳﻤﻮﺑﺎﻳﻞ ﻓﻨﺒﺎرك ﻣﺎﻃﺎ.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،ﻳﻌﺮض اﺳﺒﻠﻮرا اﻧﺘﺮأﻛﺘﻴﻒ ﺳﺎﻳﻨﺲ
ﺳﻨﺘﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وورش اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﺔ
اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻤﺎذج ﻟﻠﻜﻮاﻛﺐ واﻟﻨﺠﻮم
وﻋﺎﻟﻢ اﻟﻔﻀﺎء ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى ﺗﻠﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرب ﻓﻲ
اﻟﻬﻮاء اﻟﻄﻠﻖ وﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﺮض ﻓﻲ اﺳﺒﻠﻮرا اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ
ﻟﺘﻠﺒﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎر واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺼﻐﺎر
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻀﻮل واﻹﺑﺪاع اﻟﻌﻠﻤﻲ.
أﻣــﺎ ﻣﺎﻟﻄﺎ ﻧــﺎﺷــﻮﻧــﺎل أﻛ ــﻮارﻳ ــﻮم ،اﻟ ــﺬي ﻳﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﺣﺔ  20أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ،وﻳﺮﻛﺰ ﻋﺠﺎﺋﺐ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻓــﻲ ﻛــﻞ أرﺟـ ــﺎء اﻟ ـﺠــﺰﻳــﺮة ،ﻓ ـﻘــﺪم ﻟـﻠـﻌــﺎﺋــﻼت ﻣـﻐــﺎﻣــﺮات
اﻟــﺪﺑــﺎﺑــﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺸﻮﻗﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻴــﺎه اﻟـﻌــﺬﺑــﺔ ﻣﻊ
ﺟﻮﻻت اﻟﻐﻮص ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة أﻧــﻮاع اﻷﺳﻤﺎك اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ
وأﺳﺮار اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ.

أﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ اﻷوﻟ ـ ـ ـ ــﻰ
ﻟـﻠـﺘــﺄﻣـﻴــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻜــﺎﻓ ـﻠــﻲ ﺗـﻌــﺎﻗــﺪﻫــﺎ
ﻣـ ــﻊ ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﻖ ﺑـ ـﻴ ــﺰة ﻟ ـﻠ ـﻬ ــﻮاﺗ ــﻒ
اﻟﺬﻛﻴﺔ ،اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ـ ــﺎﻷﻓ ـ ـ ـ ــﺮاد ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ
ﺗ ـﻔ ـﺼ ـﻴ ـﻠ ــﻲ ،ﻟ ـ ـﻌـ ــﺮض ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮل.
وأﻛ ـ ـ ــﺪ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺘﺎل أن »ﻫﺬه
اﻟﺨﻄﻮة ﺟﺎءت ﻛﺈﺣﺪى ﻣﺒﺎدرات
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻘــﺎء ﻋ ـﻠ ــﻰ اﺗ ـﺼ ــﺎل
ﻣـ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮ ﻣ ـ ــﻊ أﺣ ـ ـ ـ ــﺪث وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟ ـ ــﻰ إﺗـ ــﺎﺣـ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ــﺮﺻ ــﺔ ﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت
ﺷﺮﻛﺘﻨﺎ دون ﻋﻨﺎء اﻟﻘﺪوم اﻟﻰ
ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ«.
وأﺿ ــﺎف اﻟـﻌـﺘــﺎل أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺑـﻴــﺰة ﺟــﺎء ﺑﻌﺪ دراﺳ ــﺔ ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ
ﻋﻦ ﻣﺪى ﺣﺎﺟﺎت ﻋﻤﻴﻞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋ ـﻠــﻰ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎﺗ ــﻪ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ ،واﻟﺬي
ﻳ ـﻌــﺪ ﺗــﻮﺟ ـﻬــﺎ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪا ﻧــﻮﻋــﺎ ﻣﺎ
ﻋـﻠــﻰ ﺳ ــﻮق اﻟـﺘــﺄﻣـﻴــﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺿﻤﻦ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ
ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ أﺣـ ـ ـ ــﺪث وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻮﺟﻬﺖ
اﻟ ــﻰ إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟــﻰ
ﻗﻨﻮات اﻟﺒﻴﻊ ﻟﺪﻳﻬﺎ.
وﻟﻔﺖ اﻟﻰ أن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟـﻤـﻌــﺮوﺿــﺔ ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺗ ـﺸ ـﻤــﻞ اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ ﻣـﻨـﺘـﺠــﺎت
اﻟ ـﺘ ــﺄﻣ ـﻴ ــﻦ ،ﻣ ـﺜــﻞ ﺗــﺄﻣ ـﻴــﻦ اﻟـﺴـﻔــﺮ
اﻟـﻔــﺮدي واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ

ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﻌﺮض
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺘﺎل

ﺗــﺄﻣ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤــﺮﻛ ـﺒــﺎت ﺿ ــﺪ اﻟـﻐـﻴــﺮ
واﻟـ ـﺸ ــﺎﻣ ــﻞ ،وﺗ ــﺄﻣ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻘ ــﻮارب
اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺔ وﺗـ ــﺄﻣ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺎﻟ ــﺔ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻨﺰل.
وﺷـ ـ ـ ـ ــﺪد ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أن »اﻷوﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ
ﺗ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﻞ« ﺣـ ـ ــﺮﺻـ ـ ــﺖ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ أن
ﺗ ـﻠ ـﺒ ــﻲ اﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت ﻋ ـﻤــﻼﺋ ـﻬــﺎ
ﺑﺼﻮرة دﻗﻴﻘﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ،وﺳﺘﺴﻌﻰ
ﻓــﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟ ــﻰ اﺳـﺘـﻬــﺪاف
ﺑﺎﻗﻲ اﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
وﺻﺮح اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﻴﺰة ﻓﻬﺪ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﺑﺄن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﺳـﻴـﺘـﻴــﺢ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﺨــﺪم
اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰات اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗـ ـﺘ ــﻮاﺟ ــﺪ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ واﺣ ـ ــﺪ،
ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﺿﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة
وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮردي اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت إﻟ ــﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.

ﻧـ ـ ـﻈـ ـ ـﻤ ـ ــﺖ ﺷ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮول
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ـﻌ ــﺮض
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ اﻷول،
اﻟـ ـ ـ ــﺬي اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮ ﺛـ ــﻼﺛـ ــﺔ أﻳـ ـ ـ ــﺎم ﻓــﻲ
ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻷﺣﻤﺪي.
اﻓﺘﺘﺢ اﻟﻤﻌﺮض ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺸﻤﺎع ،اﻟﺬي أﺷﺎد

ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت واﻟ ـﻨــﻮادي
اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﻤ ــﺮاﻛ ــﺰ اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء
ً
اﻷﺟﺴﺎم واﻟﻌﻘﻮل ﻣﻌﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮاﻣﺞ وأﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻠﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺼﺤﺘﻬﻢ
وﻟﻴﺎﻗﺘﻬﻢ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ.
وﻗﺪﻣﺖ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟـﻤـﻌــﺮض اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت

واﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺮوض واﻟ ـ ـﺨ ـ ـﺼ ـ ــﻮﻣ ـ ــﺎت
اﻟ ـﺤ ـﺼــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻔ ــﺎد ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺬﻳﻦ أﺗﻴﺤﺖ ﻟﻬﻢ
ﻓﺮﺻﺔ اﻻﻃــﻼع ﻋﻠﻰ آﺧــﺮ اﻷﻓﻜﺎر
واﻻﺑﺘﻜﺎرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
واﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ ،ﻟﻠﻮﺻﻮل
إﻟــﻰ ﻟﻴﺎﻗﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ وذﻫﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻄﺮق ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺪروﺳﺔ.

»اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ« ﺗﻨﻈﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺮع
ﺑــﺪأت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟـﻌــﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻣ ـﺒ ـﺘ ـﻜــﺮ ،ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﺘ ـﺒ ــﺮع ﻟـﻠـﻤـﺤـﺘــﺎﺟـﻴــﻦ،
ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣ ــﻊ ﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ  ،Operation Hopeوﻫــﻲ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ ﺗـﻬــﺪف إ ﻟــﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة
داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .2005
واﺳ ـﺘ ـﻬــﻼﻻ ﻟ ـﻌــﺎم  ،2019ﻗ ــﺎم ﻣــﻮﻇـﻔــﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﺎل ذوي
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ

ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ،ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ
اﻟﺤﺪود اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﺳﻂ اﻟﺼﺤﺮاء ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﺘﻘﺮ
إﻟــﻰ اﻟ ــﺪفء واﻟـﻄـﻌــﺎم ،وﺷﻤﻠﺖ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت اﻟﻤﻼﺑﺲ
اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ،واﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻣﻮاد اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
وﺗﻌﺘﺰم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺑﺬل ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ،ﻣﺆﻛﺪة »اﻧﻪ واﺟﺐ
ﻧﺘﻘﺎﺳﻤﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ«.
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استعرض موسيقيون
كويتيون تجربتهم
في العزف ،من خالل
مشاركتهم في حفل
أوركسترا زغرب.

٢١
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انطالق تصوير مسلسالت ليلة تكريم الشاعر
والملحن علي المعتوق
رمضانية مصرية على
تقام مساء الغد ،على
استحياء ومشاريع لم
مسرح عبدالحسين
تخط أية خطوة.
عبدالرضا بالسالمية.
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حصد الفنان فيصل العميري
جائزة الدولة التشجيعية
عن إخراج مسرحية «صدى
الصمت» في إنجاز يضاف
إلى رصيده الفني.

أورسوال تستعد للجزء الجديد من
« »La Casa De Papelبجلسة تصوير
بعد انتهاء تصوير معظم مشاهدها في
الموسم الثالث مــن المسلسل اإلسباني
(  ،)La Casa De Papelخضعت الممثلة
أورسـ ـ ــوال ك ــورب ـي ــرو ،صــاح ـبــة شـخـصـيــة
"طوكيو" ،لجلسة تصوير جديدة.
وظ ـه ــرت "ط ــوك ـي ــو" ف ــي الـ ـص ــورة الـتــي
ن ـشــرت ـهــا وه ــي أع ـل ــى ط ــاول ــة ال ـب ـل ـيــاردو
وحولها الكثير من كرات اللعبة ،لتقترب
من حصد نصف مليون إعجاب للصورة
خالل ساعات من نشرها.
وكـشـفــت شـبـكــة ق ـنــوات نـتـفـلـيـكــس ،عن
م ـفــاجــأة كـبـيــرة فــي ال ـمــوســم الـمـقـبــل من
ال ـم ـس ـل ـســل ،وه ــي عـ ــودة ال ـم ـم ـثــل ب ـيــدرو
أل ـن ـســو ،صــاحــب شـخـصـيــة "بــرل ـيــن" مــرة
أخرى ضمن األحداث ،بعد انتهاء الموسم
الماضي بمصير غامض له بتفجير النفق
الـمــؤدي إلــى أصــدقــائــه بعد هــروبـهــم من
المتحف.
ً
" ،"La casa de papelوالمعروف أيضا
ب ـ ـ ـ ـ ــ" "Money Heistه ــو م ـس ـل ـســل إ ث ـ ــارة
وجريمة إسباني ،من إعداد أليكس بينا،
م ـقـ َّـســم ع ـلــى مــو س ـم ـيــن؛ األول ت ــم عــر ضــه

محليا ألول مــرة فــي  2مــا يــو  2017على
ق ـنــاة أنـتـيـنــا  3اإلس ـبــان ـيــة ،وان ـت ـهــى في
 23ن ــو ف ـم ـب ــر  ،2017ثـ ــم ح ـص ـل ــت شـبـكــة
ن ـت ـف ـل ـي ـكــس األم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى حـ ـق ــوق بــث
ا لـمــو ســم األول مــن السلسلة ،وعرضتها
عــا لـمـيــا ف ــي  20د يـسـمـبــر  ،2017ر غ ــم أن
الموسم أعيدت صياغته في  13حلقة بدال
من العدد األصلي ،الذي تضمن  9حلقات،
وهو ُيعد من المسلسالت األكثر مشاهدة
على شبكة نتفليكس ،فضال عن حصوله
على تقييم  8.3على موقع إنترنت موفى
داتا بيز .IMDB
وت ـ ــدور ق ـصــة الـمـسـلـســل ف ــي إطـ ــار مــن
اإلثـ ـ ـ ــارة والـ ـج ــريـ ـم ــة ح ـ ــول أح ـ ــد ال ـع ـق ــول
اإلجـ ــرام ـ ـيـ ــة ال ـك ـب ـي ــرة الـ ـ ــذي يـ ـق ــود  8مــن
أك ـثــر الـمـحـتــرفـيــن ف ــي عــالــم ال ـســرقــة ،من
أجل تنفيذ أكبر عملية سرقة في تاريخ
أورو بـ ــا ،مــن خ ــال خـطــة ُمـحـكـمــة هدفها
ن ـهــب م ـص ـل ـحــة س ــك ال ـع ـم ـلــة اإلس ـبــان ـيــة،
حيث يقتحم الثمانية لصوص المصلحة
الـحـكــومـيــة ويـحـتـجــزون أنـفـسـهــم مــع 67
رهينة ،ويجبرونهم على طباعة مليارين

و 400مـلـيــون ي ــورو ،فـيـمــا يـتــا عــب قائد
المجموعة بالشرطة حتى تكتمل المهمة.
وال ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــل يـ ـنـ ـتـ ـم ــي لـ ـفـ ـئ ــة اإلث ـ ـ ـ ــارة
وال ـ ـجـ ــري ـ ـمـ ــة ،وهـ ـ ــو م ـ ــن إنـ ـ ـت ـ ــاج ش ــرك ـت ــي
فانكوفر ميديا وأ تــر يــس ميديا ،وإ عــداد
ألـيـكــس بـيـنــا ،وي ـشــارك فــي بـطــولـتــه عــدد
ك ـب ـي ــر مـ ــن الـ ـنـ ـج ــوم ،أب ـ ــرزه ـ ــم :أورسـ ـ ــوال
كوربيرو ،إيتزيار إيتونو ،ألفارو مورتي،
باكو توس ،بيدرو ألونسو ،ألبا فلوريس،
مـيـجـيــل ه ـي ــران ،جــايـمــى لــورن ـتــي ،إسـتــر
أسيبو ،إنريك أرس ،ماريا بيدرازا ،داركو
بيريك ،كيتي مانفر.

أورسوال كوربيرو

مهرجان برلين يحتفي برئيسة لجنة
التحكيم جولييت بينوش

جولييت بينوش

احتفت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي
باختيارها النجمة الفرنسية العالمية ،جولييت
بينوش ،لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية
ل ـلــدورة الـمـقـبـلــة لـلـمـهــرجــان ،الـمـقــرر إقــامـتـهــا في
فبراير المقبل.
ون ـشــرت الـصـفـحــة الــرسـمـيــة لـلـمـهــرجــان صــورة
َّ
لجولييت على "إنستغرام" ،وعلقت عليها" :نفتخر
بـ ــأن نـ ـق ـ ِّـدم ل ـكــم رئ ـي ـســة ل ـج ـنــة ت ـح ـك ـيــم الـمـســابـقــة
ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـم ـه ــرج ــان ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،وه ـ ــي ال ـن ـج ـمــة
ال ـفــرن ـس ـيــة الـ ـح ــائ ــزة ج ــائ ــزة أوس ـ ـكـ ــار ،جــول ـي ـيــت
بينوش ،سوف تشاركنا فعاليات الدورة ا لـ."69
وب ـي ـن ــوش م ـم ـث ـلــة فــرن ـس ـيــة ش ـه ـي ــرة ،تــرش ـحــت
لجائزة أوسكار عن دورها بفيلم "شوكوال" ،ولدت
في باريس عام ُ ،1964
وعرف عنها ذوقها الرفيع
فــي اخـتـيــار الـفـســاتـيــن بــالـحـفــات والـمـهــرجــانــات
المميزة ،لدرجة جعلتها أيقونة للموضة.
وف ــي ال ــراب ـع ــة وال ـع ـشــريــن م ــن ع ـمــرهــا حـصـلــت
جولييت على فرصتها األولى للمشاركة في فيلم
كبير ،وذ لــك بــدور فــي فيلم "خفة ا لــو جــود التي ال
ت ـطــاق" عــام  ،1988ا ل ــذي أ خــر جــه فيليب كــو فـمــان.

ويل سميث يكشف عن بدء تحضيرات
الجزء الثالث من «»Bad Boys

وأظهرت بينوش أداء رائعا في هذا الفيلم ،كانت
نـتـيـجـتــه حـصــولـهــا عـلــى ال ـمــديــح مــن ال ـن ـقــاد ،إلــى
جانب عروض للعب األدوار الرئيسة في مجموعة
مــن األف ــام األخ ــرى ،بـمــا فــي ذلــك الـجــزء األول من
ثالثية المخرج كريستوف كييسلوفسكي الشهيرة
"ثالثة ألوان"  Three Colors: Blueعام  ،1993الذي
نالت عن دورها فيه جائزة سيزر ألفضل ممثلة.
وشهد عام  1996حدثا مميزا بالنسبة لبينوش،
فقد فــازت بـجــا ئــزة أو س ـكــار أ فـضــل ممثلة ثانوية
ُ
عــن دور هـ ــا كـمـمــر ضــة كـنــد يــة تــد عــى هــا نــا تعتني
بإنسان غريب أثناء الحرب العالمية الثانية في
فيلم المريض اإلنكليزي.
و فــي عــام  2000تــر شـحــت بـيـنــوش لنيل جــا ئــزة
أوسكار أفضل ممثلة رئيسة عن دور هــا في فيلم
"شـ ــوكـ ــوال" ،ال ـم ـق ـت ـبــس ع ــن روايـ ـ ــة ال ـكــات ـبــة ج ــوان
ه ــاري ــس ،لـكــن ال ـجــائــزة كــانــت م ــن نـصـيــب جــولـيــا
روبرتس .وتعد بينوش الممثلة األغلى ثمنا في
تاريخ فرنسا.

ويل سميث و مارتن لورانس

هيالري داف

رايان إيغولد

سام إليوت يتوسط غاغا وكوبر

داف :ال أغادر
هيالري ً
المنزل حاليا

رايان إيغولد يعود بمسلسل
«»New Amsterdam

سام إليوت يضع بصمته
في المسرح الصيني

كشفت الممثلة األميركية هيالري داف ،أنها ال تغادر
منزلها حاليا ،النشغالها الشديد بطفليها.
ُيشار إلى أن الممثلة الحسناء لديها ابن ُيدعى لوكا
( 6أعوام) ،كما أنها استقبلت قبل  10أسابيع مع شريك
ُ
حياتها ،المغني األميركي ماثيو كوما ،طفلة تدعى
بانكس.
وذكرت تقارير إعالمية ،أن الممثلة الشابة وشريك
حياتها يدركان جيدا أنه من الصعب جدا حاليا أن يجدا
أي وقت ليبتعدا فيه عن المنزل بسبب الطفلين.
(د ب أ)

كشفت شبكة  NBCأول صور للجزء الثاني من الموسم
األول من مسلسل الدراما الطبي (،)New Amsterdam
المقرر عرضه اعتبارا من اليوم .وهذا الجزء يعود
بالنجم رايان إيغولد في دور د .ماكس جودوين ،وهو
طبيب جذاب ال يوقفه أي شيء من أجل بث حياة جديدة
في المستشفى الذي يعاني نقصا في الموظفين ونقص
التمويل.
ويضم فريق الممثلين أيضا؛ فريما أجيمان وجانيت
مونتغومري وجوكو سيمز وأنوبام خير وتايلر البين،
وفق ما أكدت تقارير إعالمية عالمية.

حرصت النجمة ليدي غاغا ،والنجم برادلي كوبر،
على دعم صديقهما النجم سام إليوت ،الذي شاركهما
بطولة الفيلم الموسيقي ( ،)A Star is Bornخالل تكريمه
بوضع بصمتي يديه وقدميه ،بالمسرح الصيني في
هوليوود .وقاما بتهنئة إليوت على طريقتهما ،حيث
تحدثا عن مشاركته لهما بطولة فيلمهما ،وعن كونه
أحد أسباب نجاح الفيلم ،كما قاموا بالتقاط عدد من
الصور التذكارية معه.
ُيذكر أن غاغا فازت بجائزة غولدن غلوب الثانية لها
بمسيرتها عن أغنيتها " "Shallowsضمن أحداث الفيلم.

نشر النجم األميركي ويل سميث ،صورة عبر
صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" ،كشف من خاللها
بدء تحضيرات الجزء الثالث من فيلم األكشن
( ،)Bad Boysالــذي أعلن به عودته الستكمال
تصوير الـجــزء الثالث مــن السلسلة الشهيرة
خالل الفترة الماضية ،وسيشاركه البطولة مرة
أخرى النجم مارتن لورانس.
ووعد سميث جمهوره بالكشف عن المزيد
مــن التفاصيل الخاصة بالفيلم خــال الفترة
المقبلة.
ُ
والفيلم يتشارك فــي كتابته عــدد مــن كتاب
السيناريو ،هم :كريس بريمر ،وجو كارنهان،
ال ــذي ش ــارك أخ ـيــرا فــي كـتــابــة ع ــدد مــن أعـمــال
األكشن الناجحة ،منها "Smokin’ Aces" :عام
 ،2006وفيلم " "The A-Teamعــام  ،2010ومن
المقرر طرح الفيلم تجاريا مطلع عام .2020
وحققت سلسلة " "Bad Boysنجاحا تجاريا
كبيرا منذ طــرح الجزء األول منها عــام ،1995
بــإيــرادات عالمية بلغت  141مليون دوالر من
َّ
ميزانية إنتاجية لم تتخط حاجز الـ 19مليونا،
م ــرورا بالجزء الثاني عــام  ،2003الــذي بلغت
إي ــرادات ــه ضـعــف إيـ ـ ــرادات ال ـج ــزء األول بـ ــ273
مليون دوالر من ميزانية إنتاجية بلغت 130
مليونا.
وانتهى سميث أخيرا من تصوير النسخة
الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة " ،"Aladdinمن
إخراج جاي ريتشي ،الذي ُعرف عن أفالمه أنها
تميل إلى إيقاع األكشن واإلثــارة ،وتأليف تيد
إليوت ،وتقوم بدور األميرة ياسمين الممثلة
ناعومي واتــس ،ويشارك في البطولة الممثل

التونسي مروان كنزاري بدور الوزير جعفر.
ومــن المقرر طــرح الفيلم ب ــدور الـعــرض في
مايو  ،2019ويتم تصويره ما بين بريطانيا
واألردن ،وس ـي ـك ــون مـلـيـئــا بــاالس ـت ـعــراضــات
والـغـنــاء ،وتخطى اإلع ــان الــدعــائــي لــه حاجز
 23مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية لشركة
ديزني على "يوتيوب".
وت ــدور أح ــداث الفيلم حــول شــاب فقير يقع
في حب أميرة ،ويجد مصباحا سحريا يعيش
داخ ـل ــه ج ـنــي يـعـمــل ع ـلــى تـنـفـيــذ مـطــالـبــه في
جو من المغامرات والكوميديا .أما شخصية
"جـيـنــي" الـتــي يقدمها سميث ،فسبق أن قـ َّـدم
األداء ال ـص ــوت ــي ل ـه ــا ال ـن ـج ــم الـ ــراحـ ــل روب ـي ــن
ويـلـيــامــز .وأش ــار سميث إل ــى أن الـقـيــام بــدور
سبق أن قدمه أحد الممثلين ببراعة أمر مرعب
بــالـنـسـبــة ل ــه ،لـكـنــه س ـي ـحــاول إض ــاف ــة نكهته
الخاصة وأسلوبه على الدور.
ويــأتــي الـفـيـلــم فــي إط ــار خـطــة مــن "ديــزنــي"
ل ـت ـحــويــل عـ ــدد م ــن كــاس ـي ـك ـيــات ـهــا إلـ ــى نسخ
واق ـع ـيــة ،وآخ ــر ه ــذه ال ـت ـجــارب فيلم "Beauty
 ،"and the Beastالذي أنتج عام  ،2017وحقق
نجاحا عالميا ضخما ،وتخطت إيراداته حاجز
المليار دوالر.
ُيذكر أن سميث يشارك في بطولة عــدد من
األعمال السينمائية خالل الفترة المقبلة ،أهمها
فيلم الخيال العلمي " ،"Gemini Manالذي ُيعد
التعاون األول بينه وبين المخرج الحائز جائزة
أوسـكــار ،أنــج لــي ،والـمـقــرر طرحه تجاريا في
أكتوبر المقبل.

ثقافات
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موسيقيون كويتيون يستعرضون تجربتهم في أوركسترا زغرب

في «حديث االثنين» بمركز جابر األحمد الثقافي
فضة المعيلي

استعرض موسيقيون
كويتيون تجربتهم في
العزف األوركسترالي خالل
مشاركتهم في حفل أوركسترا
زغرب الفيلهارموني بمركز جابر
األحمد الثقافي.

أتمنى أن تكون
هناك حفلة
أوركسترالية كاملة
تعزف لمؤلفين
كويتيين
أحمد الصالحي

سـ ـب ــق لـ ـم ــرك ــز جـ ــابـ ــر األحـ ـم ــد
ال ـث ـق ــاف ــي ،ف ــي م ــوس ـم ــه ال ـث ـقــافــي
األول ،أن قـ َّـدم تجربة مهمة لفتت
األنـ ـظ ــار ،وأش ـ ــاد ب ـهــا ال ـج ـمـهــور.
َّ
وتجسدت تلك التجربة في مشاركة
موسيقيين كويتيين مع أوركسترا
بوخارست الفيلهارموني ،واستمع
الـجـمـهــور مــن خــالـهــا إل ــى أعـمــال
موسيقية بأداء أوركسترا عالمي.
وف ــي تــرج ـمــة ل ـش ـعــار الـمــوســم
الـ ـح ــال ــي (جـ ـس ــور ث ـق ــاف ـي ــة) ،ك ــرر
الـ ـم ــرك ــز ت ـج ــرب ـت ــه مـ ــع م ـج ـمــوعــة
جديدة من المقطوعات الموسيقية
ل ـل ـمــؤل ـف ـيــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن :يــوســف
حالوة ،محمد الحمدان ،عبدالعزيز
ش ـب ـك ــوه ،خ ــال ــد ن ـ ـ ــوري ،ومـشـعــل
حسين ،ليقدمها أوركسترا زغرب
الفيلهارموني ،بمصاحبة عازفين
من الكويت أيضا.
وم ــن خ ــال ال ـح ــوار الـ ــذي أداره
مــديــر الـمــوسـيـقــى فــي مــركــز جابر
األحمد الثقافي د .أحمد الصالحي،
بعنوان "موسيقيون كويتيون مع
حفل أوركسترا زغرب الفيلهارموني"
بالقاعة المستديرة بــالـمــركــز ،في
"حــديــث االثـنـيــن" ،تـعـ َّـرف الحضور
على الموسيقيين المشاركين في
ه ــذه الـتـجــربــة الـجــريـئــة وال ــواع ــدة
ب ـ ــاألم ـ ــل ف ـ ــي خـ ـل ــق ت ـ ــواص ـ ــل بـيــن
م ــوس ـي ـق ــان ــا وم ــوس ـي ـق ــى ال ـع ــال ــم.
وت ـح ــدث ال ـم ـشــاركــون ع ــن تطويع
مقطوعاتهم الموسيقية ،وكتابتها
بصيغة أوركسترالية تلتزم الشكل
الغربي الكالسيكي.
وتناول الحوار أيضا التحديات
التي واجهت المؤلفين والعازفين،
وطـ ـبـ ـيـ ـع ــة ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون م ـ ـ ــع ف ــري ــق
األوركـ ـسـ ـت ــرا الـ ـمـ ـش ــارك ،وال ـف ــرص
المتاحة أمــام الموسيقى الكويتية
ك ـ ــي تـ ـتـ ـخـ ـط ــى ح ـ ــاج ـ ــز ال ـ ـقـ ــوالـ ــب
ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،دون اإلخ ـ ـ ــال بـهــويــة
الـلـحــن الـكــويـتــي األص ـي ــل .وتمنى
د .الصالحي أن تكون هناك حفلة
أوركسترالية كاملة تعزف لمؤلفين
َّ
وتميز ال ـحــوار بعرض
كويتيين.
نماذج لمقطوعات موسيقية ،وأكد
الـ ـمـ ـش ــارك ــون أن ال ـج ـم ـه ــور تقبل
مؤلفاتهم ،وأنها القت استحسانا
ك ـب ـي ــرا واهـ ـتـ ـم ــام ــا م ـن ـه ــم ،ألن ـهــم
أعطوا الصبغة المحلية والنسيج
الهارموني الجديد.

عمل عالمي
من جهته ،قال محمد الحمدان

الحب اليوم
طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

المشاركون في الندوة
َّ
إنه ألف مقطوعة السيمفونية على
ق ــال ــب ال ـســون ـتــا ب ـع ـن ــوان "األرض
الـ ـخـ ـض ــراء" ،الف ـت ــا إلـ ــى أن الـعـمــل
ع ــالـ ـم ــي ،ل ـك ـن ــه ب ـط ــاب ــع وأسـ ـل ــوب
شرقي ،مشيرا إلى أن "تلك األعمال
العالمية ال تعد غربية فقط ،فذلك
الـقــالــب بــاإلمـكــان أن يـتـشــارك فيه
الكل وفق التأليف".
َّ
ومن المعروف أن الحمدان ألف
ع ـ ــددا م ــن األعـ ـم ــال ع ـلــى مختلف
القوالب الشرقية ،مثل :السماعيات
والـ ـ ـ ـل ـ ـ ــونـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــات وال ـ ـ ـمـ ـ ــوش ـ ـ ـحـ ـ ــات،
ومجموعة من األغاني ،إلى جانب
أوركسترالية "موسيقى تصويرية"،
وغ ـي ــره ــا ،إض ــاف ــة إل ــى ال ــدراس ــات
الموسيقية.
وعن "األرض الخضراء" قال إنه
بدأ في كتابتها عام  ،2015ثم تركها
بعد ذلــك فترة طويلة وعــاد إليها
في عام .2018
وأوض ـ ـ ـ ــح ال ـ ـح ـ ـمـ ــدان" :بـ ـع ــد أن
أبـ ـلـ ـغـ ـن ــي د .الـ ـص ــالـ ـح ــي ب ـف ـك ــرة
الـمــؤلـفــات الـكــويـتـيــة ذات الـطــابــع
األوركسترالي ،كــان ذلــك دافعا لي
إلك ـم ــال ـه ــا ،ح ـيــث إنـ ــي م ــن ع ـشــاق
األعمال األوركسترالية" .وعن سبب
تسميتها بـ"األرض الخضراء" ،قال
إن "ذلك يعود إلى عشقي للخضرة
واألماكن المخضرة".

«الهوى»
من جانبه ،تحدث أستاذ مساعد
آللـ ــة ال ـك ـم ــان ف ــي ال ـم ـع ـهــد ال ـعــالــي

للفنون الموسيقية خالد نوري
عــن مقطوعة "ال ـهــوى" ،موضحا
أن ـهــا تـتـكــون م ــن ثــاثــة مـقــاطــع؛
ِّ
مقدمة موسيقية ،وهي عبارة عن
ُجملة استهاللية تمثل الحرف
وال ـص ـن ـع ــات ال ـكــوي ـت ـيــة قــدي ـمــا،
وال ـم ـق ـط ــع ال ـث ــان ــي ه ــو الـجـمـلــة
األساسية بعنوان "يا ذا الحمام"،
وإيـقــاعـهــا م ـخــالــف ،فـيـمــا يمثل
المقطع الـثــالــث مــراحــل التطور
بالكويت يصاحبه إيقاع دواري.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،تـ ـح ــدث ع ـبــدال ـعــزيــز
ش ـ ـب ـ ـكـ ــوه ع ـ ـ ــن إث ـ ـ ـ ـ ـ ــراء األل ـ ـح ـ ــان
الكويتية الشعبية بطابع عالمي
أكـ ــادي ـ ـمـ ــي ،وقـ ـ ــال إن مــوسـيـقــى
"الـ ـق ــري ــن" م ـس ـت ــوح ــاة م ــن لـحــن
كــوتــي قــديــم "ص ــوت شــامــي" هو
"يـ ــا خ ــال ــق الـ ـخـ ـل ــق" ،م ــن أل ـح ــان
عبدالله الفرج.
و بـ ـ ـ ـ َّـيـ ـ ـ ــن شـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــوه أن س ـب ــب
استخدامه وتأثره بهذا الصوت
يعود إلى لحنه السهل والبسيط
والـمــألــوف ،إضــافــة إلــى تشجيع
ب ـع ــض ال ـم ـه ـت ـم ـيــن لــاس ـت ـل ـهــام
م ــن الـ ـت ــراث ال ـك ــوي ـت ــي ،وإبـ ـ ــرازه
ب ـ ـصـ ــورة أوركـ ـسـ ـت ــرالـ ـي ــة ،حـيــث
درج المؤلفون العالميون على
استخدام ألحان التراث الشعبي،
وتقديمها بصورة ورؤية جديدة
تصل إلى الجمهور بأجمل شكل.
وع ــن سـبــب تسمية "الـقــريــن"،
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال" :ن ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــة ن ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاش م ــع
المختصين توصلنا في نهايته
إلى اختيار اسم الكويت القديم؛

القرين ،كرمز وداللــة على عراقة
الـ ـلـ ـح ــن ،الـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـن ــاول ض ــرب
ال ـ ـصـ ــوت ،وه ـ ــو أح ـ ــد الـ ـض ــروب
الكويتية بشكل مغاير للمألوف".
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ـ ــ"رقـ ـ ـص ـ ــة
الجواري" ،وهي سماعي حجاز،
أوضح شبكوه أنها تمثل وجود
جوار يرقصن بأربع خانات
أربع
ٍ
أو حــر كــات موسيقية مختلفة،
ول ـكــل خــانــة شـخـصـيــة مـنـفــردة،
وال ي ـج ـمــع ب ـي ـن ـهــا س ـ ــوى لـحــن
الـتـسـلـيــم كـعــامــل م ـش ـتــرك ،وهــو
الـلـحــن الـمـتـكــرر بـعــد ك ــل خــانــة،
وكـ ــل خ ــان ــة تـنـتـمــي إلـ ــى رقـصــة
معينة .وذكر أن عنوان مقطوعة
"رقصة الـجــواري" استوحاه من
قراءته للحكايات في كتاب "ألف
ليلة وليلة".

قطعة موسيقية ُحرة

ف ـي ـمــا اس ـت ـهــل ي ــوس ــف ح ــاوة
كـ ــامـ ــه ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى أه ـم ـي ــة
العود ،حيث يرى أنها من اآلالت
الـعــربـيــة الـتــي تستحق أن تكون
لها مؤلفاتها الخاصة مثل اآلالت
الغربية ،ومــن هنا جــاء ت رغبته
ف ــي إثـ ـ ــراء ال ـم ـك ـت ـبــة الـمــوسـيـقـيــة
بمؤلفات لهذه اآللة.
وق ـ ـ ـ ــد اخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــار حـ ـ ـ ـ ـ ــاوة لـ ـه ــذه
المقطوعة اســم "فانتازيا" ،ألنها
قطعة موسيقية ح ــرة ،ال ترتبط
بـقــالــب أو وزن موسيقي مـحــدد،
ما أتاح له فرصة إدراجها ضرب

السماعي الثقيل .ولفت إلى أن هذه
"الفانتازيا" عبارة عن موسيقى
تـ ــأث ـ ـيـ ــريـ ــة تـ ـ ـص ـ ـ ِّـور جـ ــان ـ ـبـ ــا مــن
األحاسيس والمشاعر العاطفية
التي ِّ
يعبر من خاللها عن خياله
وف ـك ــره ،وه ــي بـمـنــزلــة رح ـلــة آللــة
العود بمصاحبة األوركسترا.
م ــن جـهـتــه ،أوضـ ــح أس ـت ــاذ آلــة
ال ـك ــارن ـي ــت ف ــي ال ـم ـع ـهــد ال ـعــالــي
ل ـل ـف ـنــون ال ـمــوس ـي ـق ـيــة بــال ـكــويــت
م ـش ـعــل ح ـس ـي ــن ،أن "ال ـب ــوش ـي ــة"
قطعة مستلهمة مــن لحن تراثي
على ميزان إيقاع السامري ،والذي
ي ـق ــاب ــل فـ ــي م ـ ــوازي ـ ــن اإليـ ـق ــاع ــات
العالمية ميزان الفالس.
وأشار حسين إلى أنه عمد إلى
تطبيق بـعــض عـنــا صــر التأليف
ال ـغ ــرب ــي ال ـكــاس ـي ـكــي ،م ــن خــال
عرض ُ
الجملة اللحنية األساسية،
وتناولها على درجات متعددة من
نغم السلم أو المقام ،إضافة إلى
تنويعات عليها ،بمصاحبة نسيج
هارموني متنوع بين الكالسيكي
والحديث.
وم ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــروف أن ح ـس ـيــن
ق ـ َّـدم مــوسـيـقــى األل ـح ــان الـتــراثـيــة
بأسلوب حديث ،من خالل العزف
الحي في عدة مهرجانات ثقافية؛
محلية ودولية ،كمهرجان "صيفي
ث ـقــافــي" ال ـح ــادي عـشــر للمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
والمهرجانات الدولية ،كمهرجان
ج ـ ــرش ب ـع ـم ــان ،ومـ ـه ــرج ــان ن ــور
الثقافي.

روايات تلحق باليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
ُ
• أبرزها {جزيرة القرد} و{ساعة شيطان} و{البجعة البيضاء} وترجمة {قمرة}
ُ
تسابق دور النشر في مصر الزمن للحاق بالدورة الخمسين
لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ،المقرر انطالقها  23يناير
الجاري ،إذ أعلنت دور ًنشر عدة إصدار روايات جديدة مطلع
اليوبيل الذهبي للمعرض الذي
عام  ،2019لتحجز مكانا لها في ً
يحظى بإقبال جماهيري واسع سنويا.

ال ـحــب بـيــن ال ـشــاب وال ـف ـتــاة  /الــرجــل والـ ـم ــرأة ،وف ــي كل
األزم ـ ــان ،هــو كــائــن ح ــي ،حــي ب ــأن يـتـخــذ مــن لـغــة الـعـصــر
وال ـب ـي ـئ ــة ،ب ـم ـف ــردات ـه ــا وك ـل ـمــات ـهــا ُ
وج ـم ـل ـه ــا وأســال ـي ـب ـهــا
ومــوس ـي ـقــاهــا وأغ ــان ـي ـه ــا ،رس ــائ ــل ب ـيــن ال ـع ـش ــاق؛ شـفــاهــة
وك ـت ــاب ــة ،وح ــي بــأســال ـيــب ال ــوص ــل وال ـل ـق ــاء ب ـيــن الـعــاشــق
وا لـمـعـشــوق ،و حــي فــي مــآر بــه الباطنة وا لـظــا هــرة .والحب
ً
ً
ً
بــذا يمثل و جـهــا مـعـ ِّـبــرا وداال عـلــى روح ا لـعـصــر وطبيعة
الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية
التي يحياها ا لـنــاس فــي أي بقعة مــن العالم .الحب ا لــذي
ِّ
يـشــكــل الـعــا قــة األســاس ـيــة بـيــن الــرجــل وال ـم ــرأة ،ويضمن
ا مـتــداد و ضـمــان الجنس البشري ،وبالتالي يبلور عالقة
أفراد األسرة والمجتمع بأسره.
وبالوقوف أمام عالقات الحب في المجتمعات العربية،
ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـث ــال ،يـتـضــح أن ش ـكــل ع ــاق ــات ال ـحــب في
ال ـع ـصــر ال ـجــاه ـلــي غ ـيــرهــا ف ــي ع ـهــد ص ــدر اإلس ـ ــام ،وهــي
ً
تـخـتـلــف ت ـمــامــا ع ــن ش ـكــل ووص ــل ع ــاق ــات ال ـحــب ف ــي ظل
الدولة األموية بالشام ،والعباسية في بغداد ،وعن تلك التي
ترعرعت في األندلس بعد وصول العرب واإل ســام إليها.
وه ــذا يـقــود إل ــى االت ـفــاق عـلــى أن ــه لـيــس مــن ص ــورة ثابتة
حب ،وبقدر ما هو ممارسة بشرية شخصية
للحب ،وأن ً كل ٍ
خاصة جدا  ،يمثل إفرازا وانعكاسا جليا لحال المجتمع،
بانفتاحه وتسامحه ،أو انغالقه وتشدده ،وهو ِّ
يعبر عن
بحبوحة الوضع المادي وطبيعة النظام السياسي .وبناءً
على ذ لــك يمكن تـصـ ُّـو ر شكل العالقة بين الفتاة والشاب
اليوم ،وفي مختلف أنحاء العالم.
البعض يردد :ما عاد يوجد في وقتنا الراهن حب وغرام
وهيام بين الشباب في مختلف بقاع األرض ،كما هو قبل
قــرون مـضــت ،وأن التكنولوجيا قتلت فيما قتلت الحب،
وكنست الممارسة الرومانسية بين الشاب والفتاة وبين
العاشق والمعشوق ،وأن الشوق والوله واألحالم الجميلة
مــا عــاد لها مــن مـكــان فــي ز مــن مـحــاد ثــات و صــور التلفون
الــذكــي ومــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي وشـبـكــات االتـصــال
المجانية حول العالم.
أرى أن ا لـحــب قــر يــن ا لـحـيــاة ا لـبـشــر يــة ،وأ ن ــه ال يمكن أن
يستقيم وجود اإلنسان وسياق الوجود البشري من دون
ً
الحب ،لكن لكل عصر حبا يشبهه وينطق بلسانه ،كما أن
ً
ً
هناك حبا يمأل أرجاء المعمورة ،وحبا يحمل قلوب فتيات
ً
ُّ
ِّ
للتعلق بشباب ،وحبا يحر ك الشباب لتصو ر محبوبات
هن الحلم المقترن بالغد واألسرة واألطفال واالستقرار.
نعم ،حب اليوم له صوره ونبضه ولغته وهداياه ،لكن،
وكما في كل زمن؛ هو حب وشوق ولهفة وحلم يجعل من
الـغــد الـيــوم الـمـ ّ
ـؤمــل والــزاهــي بــاخ ـضــراره .وبــالـتــالــي ،فــإن
عار عن الصحة ،ألنه
القول بعدم وجوده بين شباب اليوم ٍ
بعيد عن طبيعة الحياة البشرية.
صحيح أن حب اليوم يقوم على رسائل التلفون الذكي،
وربما على رسائل اإليميل ،وصحيح أن حب اليوم يختلف
فــي معاناته عــن حــب األ مــس ،وأن ا لـشــاب مــا عــاد يتربص
بمرور الفتاة النادر والغالي ليسرق النظر إليها ،ويشفي
ً
شيئا مــن شــوق قلبه إ لـيـهــا ،لـكــن ا لـصـحـيــح أ ي ـضــا هــو أن
الشوق هو الشوق ،والمعاناة هي المعاناة ،وأن شابا يرى
الكثير من صــور الفتيات مبعثرة أمامه و مــن شتى بقاع
األرض ،سيرى فــي بخل حبيبته بــاال تـصــال بــه وإسماعه
لصوتها ،أو إرسال صورتها إليه صدا ووجعا ،وسيبقى
يحلم بلقاء يجمع بينهما ويبلل شوق روحه بأن يسمع
منها كلمة :أحبك.
دارت عجلة الزمن ،لكن رفة القلب ما زا لــت هي هي في
قلب الفتاة والشاب .دارت عجلة الزمن ،لكن االنجذاب نحو
فتاة بعينها وسيطرتها على تفكير شاب بعينه هو هو.
دار الزمن ،لكن تبادل شاب وفتاة مشاعر الحب ،ومن ثم
اصطدامهما بقوانين المجتمع القاسية هو هــوَّ .
تغيرت
الحياة ،لكن اللهفة لم تزل تغلي في قلوب المحبين ،ولم
ت ــزل كـلـمــة ا ل ـحــب س ــا ح ــرة و ق ـ ــادرة ع ـلــى أن ت ـضــيء ظلمة
العيش.

إصدار

«البؤساء»

القاهرة -أحمد الجمال

{جزيرة القرد}
لمحمد سليم
شوشة تقوم على
تقارب لحظات
االنقسام والتشتت
لدى اإلنسان
المصري المعاصر

بينما تشهد الدورة الجديدة
م ــن م ـع ــرض ال ـق ــاه ــرة ال ــدول ــي
للكتاب ألول مرة نقل فعاليات
الـمـعــرض مــن مكانه التقليدي
فــي أرض الـمـعــارض بضاحية
مدينة نصر إلى أرض المعارض
ال ـج ــدي ــدة ف ــي مـنـطـقــة الـتـجـمــع
ً
ال ـخــامــس ال ـتــي تـقــع أي ـض ــا في
نطاق شرق القاهرة ،يسعى عدد
كبير من دور النشر إلى خروج
األعـمــال الروائية الجديدة إلى
النور لتتمكن من المشاركة في
المعرض.
أبـ ــرز ه ــذه ال ــروي ــات ص ــدرت
ً
ح ــديـ ـث ــا عـ ــن م ــؤس ـس ــة {ب ـت ــان ــة
للنشر والتوزيع} ،تحت عنوان
{جــزيــرة ال ـقــرد} للكاتب محمد
سليم شــوشــة ،وت ـقــوم فكرتها
عـلــى ت ـقــارب لـحـظــات االنـقـســام
والتشتت لدى اإلنسان المصري
المعاصر عبر شخصية األستاذ
ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــي ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور ح ــاف ــظ
يوسف .وتعكس الرواية مشاكل
الـمـجـتـمــع ال ـت ــي تـنـعـكــس على
البطل مثل األزم ــات والمشاكل
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وت ـم ـت ــد أح ــداث ـه ــا
ل ـمــدة زمـنـيــة طــويـلــة بــدايــة من
قـبــل ح ــرب أكـتــوبــر  1973حتى

ث ــورة  30يــونـيــو  ،2013وفيها
أنـ ـم ــاط عـ ــدة م ــن الـشـخـصـيــات
والـقـصــص الـفــرعـيــة واألح ــداث
الغريبة والغامضة ،مثل حادث
ق ـت ــل أسـ ـت ــاذ ج ــام ـع ــي ع ـل ــى يــد
طالب متشددين.
في الوقت ذاته يترقب سليم
شوشة صــدور رواي ــة أخــرى له
بعنوان {سنوات التيه} عن دار
المحروسة للنشر.
ي ـ ــذك ـ ــر أن ش ـ ــوش ـ ــة صـ ـ ــدرت
ل ــه رواي ـ ـ ــات {ن ـص ــف ي ـ ــوم} عــام
 ،2013و{ش ــرود أبيض} ،2014
و{س ـ ــور ثـلـجــي ف ــي ال ـص ـحــراء}
 ،2016كذلك مجموعة قصصية
بعنوان {ذات النقاب الزنجية}
 ،2010وح ـص ــل ع ـلــى ال ـجــائــزة
األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواه ـ ـ ــب م ــن
ال ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى لـلـثـقــافــة في
مصر عن رواية {شرود أبيض}
لعام  ،2013والمركز األول فرع
ال ــرواي ــة بــالـمـســابـقــة الـمــركــزيــة
للهيئة العامة لقصور الثقافة
 2016/2015ع ــن رواي ـ ــة {س ــور
ثلجي في الصحراء}.

{البجعة البيضاء}
ع ــن دار {ال ـن ـس ـيــم ل ـل ـن ـشــر} ،ص ـ ــدرت روايـ ــة
{الـبـجـعــة الـبـيـضــاء} لـلــروائــي محمد إبــراهـيــم
طه .وجاء على غالفها{ :اآلن يمكنها التحديد
بدقة أن ما قالته إنها متعبة ،وآخر ما سمعته
قبل االقتحام طرقات ملحة ومتتابعة ومتوترة
كأنها في حلم ،وأول ما شعرت به نسمات فجر
باردة كأنها في صحراء ،ويد تدفعها للجلوس،
ً
وبدال من الجلوس على الرمال وجدت نفسها
على أريكة ،ال شيء تذكره مهما اقتربت الصورة
ً
سوى باب ينغلق فانتبهت قليال ،وأمكنها أن
تحدد أنه لسيارة والنسمات الباردة لمكيف}.
محمد إبراهيم طه ،قاص ،وروائي ،وطبيب،
من كتاب جيل التسعينيات ،صــدرت له ثالث
روايـ ــات ،وث ــاث مجموعات قصصية ،حصل
عن أربع منها على جائزة الدولة التشجيعية
 ،2001وجائزة الشارقة  ،2000وجائزة يوسف
إدريس  ،2008وجائزة معرض القاهرة الدولي
للكتاب .2013

ُ
{قمرة}

{ساعة شيطان}

ً
ً
صدرت أخيرا أيضا رواية {ساعة شيطان} للكاتب مصطفى الريدي ،عن دار
{نهضة مصر} ،وفي أجوائها يكشف بطل الرواية {إبليس} ماهية الشر من وجهة
ً
نظره ،ألنه ال يرى نفسه شريرا ،ولديه مبررات منطقية ألفعاله ،ويرى أن اإلنسان
ً
أكثر شرا منه .وتبدأ أحداث الرواية بإبليس الذي يشتكي من الملل ،لذلك فإنه
يقصد عيادة الطبيب النفسي (الدكتور آدم).
وتــدور بينهما حكايات كثيرة ويسافران عبر الزمن إلــى لحظات تاريخية
ً
مهمة ليقنع إبليس آدم أنه ليس {شاطرا} كما ندعي وأن البشر تغلبوا على شره.
الرواية خفيفة ولكنها ال تخلو من المعلومات القيمة واألفكار الفلسفية العميقة
حول الخير والشر من خالل المواقف التي يقع فيها األبطال.

على مستوى الكتب المترجمة ،تصدر
خــال أيــام عــن دار {الكتب خــان للنشر
والتوزيع} رواية {قمرة} للروائي التركي
خــاقــان بـيـجــاقـجــي ،مــن تــرجـمــة بسمة
ناجي .ومن أجوائها{ :ذات ليلة ،وأثناء
ركــوبــه إحــدى الـحــافــات الـعــامــة ،يغفو
بطل {قمرة} ،المصور الفوتوغرافي الذي
ً
ال يحمل اسما ،حتى تصل به الحافلة
إلى محطتها األخيرة ،ويوقظه سائقها

الصاخب ليجد نفسه في منطقة غامضة
من مدينة اسطنبول ،فيضطر إلى قضاء
ليلة مرعبة في بيت سليم نادل المطعم
الغريب .في اليوم التالي ،وبعد عودته
إل ــى حـيــاتــه الـمــألــوفــة ،يـجــد آث ــار عضة
ً
ً
على كتفه ،وتنتشر شيئا فشيئا ،قبل أن
يكتشف أن تلك اآلثار ألسنانه هو ذاته.
وفي متاهات مدينة اسطنبول الشاحبة،
ً
يخوض البطل رحلة سيريالية ،بحثا

عــن الـســر وراء مــا يـحــدث ل ــه}ُ .يــذكــر أن
خ ــاق ــان بـيـجــاقـجــي ،كــاتــب ت ــرك ــي ،ول ــد في
اسطنبول عام  .1978صدرت روايته األولى
{خوف رومانسي} عام  ،2002بينما صدرت
روايته {قمرة} عام  ،2010وقوبلت باحتفاء
ُ
ن ـقــدي وجـمــاهـيــري واسـ ــع ،وتــرج ـمــت إلــى
اإلي ـطــال ـيــة .م ــن أع ـمــالــه ال ــروائ ـي ــة{ :مـفـكــرة
األحـ ـ ــام}  ،2002و{وق ـ ــت إض ــاف ــي} ،2003
و{تاريخ طبيعي المرأة} .2014

صــدرت عن {دار الــرافــديــن} ترجمة عربية جديدة لــروايــة {البؤساء}
لفيكتور هوغو ،ترجمة إميل خليل َبيدس ،فيما يلي نبذة عن الكتاب:
ً
ً
ّ
بشري.
جحيم
{تخلق العادات والقوانين ظرفا اجتماعيا ،هو نوع من
ٍ
فطالما تــوجــد المـبــاالة وفـقــر على األرض ،كـتـ ٌـب كـهــذا الكتاب ستكون
ً
ً
ضرورية دائـمــا ،خصوصا بالنسبة إلــى الناس الذين يعيشون خارج
المجتمع} (فيكتور هوغو).
ّ
فرنسية في التاريخ! وإحدى أشهر الروايات
{البؤساء} أفضل رواية
العالمية على اإلطــاق .العمل الكالسيكي الخالد لفيكتور هوغو الذي
ً
ّ ّ
تمس كل من قرأها في شتى القارات
صنع من خالله جوهرة استطاعت أن
ً
ُ
ومــن مختلف المشارب والثقافات ،مخترعا عبر الشخصية الساحرة
ً
ً
ّ
للحب والخير واالنحياز إلى قيم
األشهر (جان فالجان) نموذجا ُمتفردا
ّ
المجتمعية.
العدالة
عــالــج {أم ـيــر األدب الـفــرنـســي} ال ـبــؤس بــأصــدق مـعــانــي الـتـنــاول في
ًّ
ّ
الحب
متقصيا انعكاساته في مرايا
الكتابة وفق أسس التحليل النفسي
والمجتمع ّ
والسياسة واالقتصاد بروح جمالية مألت الرواية بلحظات
ّ
مــن الــشـعــر والــرؤيــة العميقة والـتــداعــي الــوجــدانــي ،مــا صقلها لتكون
ً
جوهرة كالسيكية تــزداد إشــراقــا مع مــرور الــزمــن ،ولتنتقل إلــى جميع
الفنون المجاورة ،من ّ
السينما إلى المسرح والراديو والموسيقى حتى
ً
ّ
الفيديوية ،وال غرابة فقد استغرق هوغو سبعة عشر عاما
إلى األلعاب
في كتابة {البؤساء} قبل خروجها إلى النور عام 1862م وقد حافظت
ً
ّ
لتتحول
طيلة الـ 150عاما على جماهيريتها بفرادة خصائصها الفنية ّ
إلى نشيد للمحرومين وسفر أدبي لصراع الضمير بين الخير والشر.
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أﺧﺒﺎر اﻟﻨﺠﻮم

ﻫﺎﻧﻲ ﺷﺎﻛﺮ ُﻳ ﱢ
ﺴﺠﻞ
ً
ً
ً
أﻟﺒﻮﻣﺎ دﻳﻨﻴﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ

اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ًاﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺪراﻣﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﺸﻬﺪ ً
ﺷﺪﻳﺪا .رﻏﻢ أن أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﺗﻔﺼﻠﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺮ
ﺗﺨﺒﻄﺎ
ﻣﺼﺮ
ً ً
اﻟﻔﻀﻴﻞ ﻓﺈن ﻋﺪدا ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻧﻄﻠﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺤﻴﺎء ،ﻗﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
أﻳﺔ ﺧﻄﻮة ،ﺣﺘﻰ إن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺎ زال ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت
اﻷوﻟﻰ.
ﻫﺎﻧﻲ ﺷﺎﻛﺮ

اﻟﻘﺎﻫﺮة -ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪري

ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺜﺮ
ﻣﻔﺎوﺿﺎﺗﻪ ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺪة
ﻳﺎﺳﺮ ﺟﻼل
ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ
»ﻟﻤﺲ أﻛﺘﺎف«
ﻣﻊ ﺗﺎﻣﺮ ﻣﺮﺳﻲ

أﺣ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻘـ ــﺎ أﺣ ـ ـ ـ ــﺪ أواﺋ ـ ـ ـ ــﻞ
اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺑــﺪأوا اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ،
ً
وﻟـﻜـﻨــﻪ رﻏ ــﻢ ذﻟ ــﻚ ﻳـﺒـﻘــﻰ ﻣـﺘــﺄﺧــﺮا،
ﻓﺄﺷﻬﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺗﻔﺼﻠﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﻔﻀﻴﻞ .واﻧﻄﻠﻖ اﻟﻨﺠﻢ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز
ﻣﺴﻠﺴﻠﻪ »وﻟﺪ اﻟﻐﻼﺑﺔ« اﻟﺬي ﻳﻌﻮد
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺜﻴﻤﺔ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﺔ
ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ »اﻟﺠﺰﻳﺮة«
ﺑﺠﺰأﻳﻪ.
ﺷ ـ ــﺮع اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮي ﻗـﺒــﻞ
أﻳ ــﺎم ﻣــﻊ اﻟـﻤـﺨــﺮج ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﻲ
وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻣ ــﻲ ﻋ ـﻤــﺮ وﻫ ـﺒــﺔ ﻣ ـﺠــﺪي وإﻧ ـﺠــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺪم ،ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﻮﻳــﺮ اﻟـﻤـﺸــﺎﻫــﺪ
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ دﻳﻜﻮر ﻹﺣﺪى اﻟﺤﺎرات
ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺴﻘﺎ ﻓﻲ دور رﺟﻞ
ﻣ ـﺼ ــﺮي ﻓ ـﻘ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ أﺳ ـ ــﺮة ﻓـﻘـﻴــﺮة
ﻳ ــﻮاﺟ ــﻪ ﻣ ـﺸ ـﻜ ــﻼت ﻫ ــﻮ وزوﺟ ـﺘ ــﻪ
وﺳ ــﻂ ﺗ ـﺼــﺪﻳــﻪ ﻟـﻠـﺸــﺮ ﻓ ــﻲ رﺣـﻠــﺔ
ﺻ ـﻌ ــﻮد ﻃ ــﻮﻳ ـﻠ ــﺔُ .ﻳ ــﺬﻛ ــﺮ أن »وﻟ ــﺪ
ا ﻟـﻐــﻼ ﺑــﺔ« أول اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت اﻟﺘﻲ
أﻋ ـﻠ ــﻦ إﻧ ـﺘــﺎﺟ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘــﺞ ﺻ ــﺎدق
اﻟﺼﺒﺎح ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ.
ً
وﻣﺘﺄﺧﺮا ،ﻋﺎد ﻳﺎﺳﺮ ﺟﻼل إﻟﻰ
اﻟﺼﻮرة ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺜﺮ ﻣﻔﺎوﺿﺎﺗﻪ ﻣﻊ

اﻧﺘﻬﻰ ﻫﺎﻧﻲ ﺷﺎﻛﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻟﺒﻮم دﻳﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺛﻤﺎﻧﻲ أﻏﺎن وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮاﻧﻪ ﺣﺘﻰ
اﻵن.
اﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺣﻤﺪ ﺷﺘﺎ ،وأﻟﺤﺎن
وﻟﻴﺪ ﻣﻨﻴﺮ ،وﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺪﺣﺖ ﻃﻪ ،وﻫﻨﺪﺳﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻣﺤﻤﻮد
ﻋﺰت.
ً
ﻳ ـﻄــﺮح اﻷﻟ ـﺒ ــﻮم ﻗــﺮﻳ ـﺒــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻘ ـﻨــﺎة اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟـﻔـﻨــﺎن
اﻟﻤﺼﺮي ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ }ﻳﻮﺗﻴﻮب{ ،واﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ
ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ وﺗﺘﻨﺎول ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻋﻦ اﻟﺼﻼة
واﻻﺳﺘﻐﻔﺎر واﻟﺮﺣﻤﺔ.
ﻋﺎدل إﻣﺎم
ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺪة إذ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ »ﻟﻤﺲ
أﻛﺘﺎف« ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺗﺎﻣﺮ ﻣﺮﺳﻲ،
وﺑ ــﺪأ ﻣــﻊ اﻧ ـﻄــﻼق اﻟ ـﻌــﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ
ً
ﻣﺼﺎرﻋﺎ ﺑﺮﻓﻘﺔ اﻟﺒﻄﻞ اﻷوﻟﻤﺒﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي ﻛ ــﺮم ﺟــﺎﺑــﺮ ،وﻳـﺸــﺎرﻛــﻪ
ً
أﻳﻀﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ
أﺣﻤﺪ زاﻫﺮ ،وﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب،
وأﻣـ ـﻴـ ـﻨ ــﺔ ﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﻞ ،ﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺘــﻮﻟــﻰ
اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻫﺎﻧﻲ ﺳﺮﺣﺎن واﻹﺧﺮاج
ﺣﺴﻴﻦ اﻟـﻤـﻨـﺒــﺎوي ،وﻣ ــﻦ اﻟﻤﻘﺮر
أن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
ﻓ ــﻲ ﺑــﻼﺗــﻮﻫــﺎت اﻟـﺘـﺼــﻮﻳــﺮ ﺣﺘﻰ
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻓﻲ ﺳﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ،ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻫﺎﻧﻲ
ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻮﻟﺔ »ﻗﻤﺮ ﻫﺎدي«،
وﺑﺪأ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻷوﻟﻰ
ﻣ ــﻦ ﻳ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎري ﻓ ــﻲ إﺣ ــﺪى
اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﻼت ﺑ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ

ﺷﺒﺮاﻣﻨﺖ ،وﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﻳـﻜـﺘـﻤــﻞ ﻃ ــﺎﻗ ــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ .واﻟـﻤـﻤـﺜــﻞ
ً
اﻋﺘﺎد اﻻﻧﻄﻼق ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﺒﻜﺮا ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﻮﻗﻮع
ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن.
واﺳـﺘـﻘــﺮ ﻫــﺎﻧــﻲ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻤﺨﺮج
اﻟ ـ ــﺬي ﺗ ـﻌ ــﺎون ﻣ ـﻌــﻪ ﻓ ــﻲ اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل
ا ﻟـ ـﻤ ــﺎ ﺿـ ـﻴ ــﺔ ،و ﻫ ـ ـ ــﻮ رؤوف ﻋ ـﺒــﺪ
اﻟ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ،ﻟ ـﻠ ــﻮﻗ ــﻮف ﻋ ـﻠــﻰ إﺧـ ــﺮاج
ﻣﺴﻠﺴﻠﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺮة
ﻣــﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ إﺳ ــﻼم ﺣــﺎﻓــﻆ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻛــﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ ﺣـﺴــﺎن دﻫـﺸــﺎن،
وﻳﺸﺎرﻛﻪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺎدي
اﻟﺠﻴﺎر ،وآﻳﺔ ﺳﻤﺎﺣﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮﻳﺔ
اﻟﺒﻄﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ.
ﱢ
ﻳﺼﻮر أﻣﻴﺮ ﻛﺮارة أوﻟﻰ
ﻛﺬﻟﻚ
ﻣـ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪ »ﻛـ ـﻠـ ـﺒ ــﺶ  «3ﻟ ـﻠ ـﻌ ــﺮض
ﺧ ــﻼل رﻣ ـﻀــﺎن ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﻧـﺠــﺢ ﻓﻲ
ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ ﻣـ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪات ﻋ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﺠﺰأﻳﻦ اﻷول واﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ،وﻛﺎﻧﺖ
ﺑﺪاﻳﺘﻪ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن ﺣﻴﺚ
أﻧ ـﺠــﺰ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺸــﺎﻫــﺪ
ﻗـﺒــﻞ أﻳ ــﺎم وﻋ ــﺎد إﻟ ــﻰ اﻟـﻘــﺎﻫــﺮة
ﻟـﺘـﺼــﻮﻳــﺮ ﻟـﻘـﻄــﺎت ﻣــﻦ ﻓﻴﻠﻤﻪ
»ﻛ ــﺎزاﺑ ــﻼﻧـ ـﻜ ــﺎ« ،واﺗـ ـﺠ ــﻪ إﻟ ــﻰ
اﻟ ـﻤ ـﻐ ــﺮب ﺣ ـﻴ ــﺚ اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﻰ ﻣــﻦ
ً
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ أﻳﻀﺎ .وﻣﻦ

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ
اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻴﻠﻢ
واﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
اﻟ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺰء اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺪ ﻳ ـﺤ ـﺘ ـﻔ ــﻆ
ﺑﺎﻟﻤﺨﺮج ﺑﻴﺘﺮ ﻣﻴﻤﻲ واﻟﻤﺆﻟﻒ
ﺑﺎﻫﺮ دوﻳــﺪار ،ﻓﻴﻤﺎ اﻧﻀﻢ ﻫﺸﺎم
ﺳﻠﻴﻢ إﻟﻰ ﻃﺎﻗﻢ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻴﺠﺴﺪ
دور ﺷﺮﻳﺮ ﻓﻲ اﻷﺣﺪاث.

ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت
أﻧ ـ ـﻬـ ــﻰ ﻋـ ـ ــﺪد ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﺼ ــﺎﻧ ـﻌ ـﻴ ــﻦ
ﺑﺪورﻫﻢ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻟﺒﺪء
ﺗ ـﺼــﻮﻳــﺮﻫــﺎ رﻏ ــﻢ اﻟ ـﺘــﺄﺧ ـﻴــﺮ ،وﻓــﻲ
ﻣﻘﺪﻣﻬﻢ ﻋ ــﺎدل إﻣ ــﺎم اﻟ ــﺬي ﻳﻌﻮد
إﻟ ــﻰ اﻟـﻜــﻮﻣـﻴــﺪﻳــﺎ ﻓــﻲ »ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﻨﻮ«
وﻳﺒﺪأ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﺧﻼل أﻳﺎم ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺳـﻠــﻢ اﻟـﻤــﺆﻟــﻒ أﻳ ـﻤــﻦ ﺑﻬﺠﺖ ﻗﻤﺮ
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻷوﻟﻰ ،ﻛﺬﻟﻚ
ﺛـﻤــﺔ ﻣ ـﻔــﺎوﺿــﺎت ﻣ ــﻊ ﻋـﺒـﻠــﺔ ﻛــﺎﻣــﻞ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ا ﻟـﺒـﻄــﻮ ﻟــﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻟ ــﻢ ﺗ ــﻮاﻓ ــﻖ ﺑ ـﻌــﺪ ،وﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮر أن
ﻳــﻮاﻇــﺐ راﻣ ــﻲ إﻣ ــﺎم ﻋـﻠــﻰ إﺧ ــﺮاج
ﻣﺴﻠﺴﻼت اﻟﺰﻋﻴﻢ.
وأﻧ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻰ ﻣـ ـﺼـ ـﻄـ ـﻔ ــﻰ ﺷ ـﻌ ـﺒ ــﺎن
واﻟـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـ ــﺮج أﺣـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺪ ﺻ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺢ
ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻬﻤﺎ ﻟﺒﺪء ﺗﺼﻮﻳﺮ »ﺑﻴﺖ

راﺿﻲ« ﻓﻲ ﺗﻌﺎون ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
و ﻣــﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﺑﺸﻴﺮ،
ً
واﻧـﻀــﻢ أﺧـﻴــﺮا ﻣﺤﻤﺪ دﻳ ــﺎب إﻟﻰ
اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﻓــﻲ »أﻳـ ــﻮب« اﻟــﺬي
ُﻋـ ـ ــﺮض اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ وﺣ ـﻘــﻖ
ً
ً
ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻻﻓﺘﺎ.
وﺧﻼل أﻳﺎم ﻳﺒﺪأ ﺣﻤﺎدة ﻫﻼل
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﻠﺴﻠﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣــﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺗــﺎﻣــﺮ ﻣﺮﺳﻲ،
وﻫ ــﻲ اﻟ ـﺤ ــﺎل ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ ﻣ ــﻊ ﻣﺤﻤﺪ
رﻣ ـﻀ ــﺎن اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺠــﺮي ﺗـﻌــﺪﻳـ َـﻼت
ُ
ﻋ ـﻠــﻰ »اﻟ ـ ــﺰﻟ ـ ــﺰال« ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ ﻛـ ِـﺸــﻔــﺖ
ﺧـ ـﻴ ــﻮﻃ ــﻪ اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ وﻳـ ـﺴـ ـﻌ ــﻰ إﻟ ــﻰ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻪ.

ﺳﻮزان ﺳﻜﺎف

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻌﺒﺎن
واﻟﻤﺨﺮج أﺣﻤﺪ
ﺻﺎﻟﺢ أﻧﻬﻴﺎ
ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻬﻤﺎ ﻟﺒﺪء
ﺗﺼﻮﻳﺮ »ﺑﻴﺖ
راﺿﻲ«

ﻣﻤﺜﻼت
ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ــﺪ ﻣ ـ ــﻲ ﻋ ـ ــﺰ اﻟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﻦ ﻟ ـ ـﺒـ ــﺪء ﺗ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺮ
ﻣﺴﻠﺴﻠﻬﺎ ا ﻟـﺠــﺪ ﻳــﺪ »اﻟﺒﺮﻧﺴﻴﺴﺔ ﺑـﻴـﺴــﺔ« ﻓﻲ
دﻳﻜﻮر إﺣــﺪى اﻟـﺤــﺎرات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،وﺗﺴﺘﻌﺪ
ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻹﻧﺠﺎز »اﻟﻤﻠﻜﺔ« ﺧﻼل

ﺳﻮزان ﺳﻜﺎف
ً
ﻓﻲ اﻟﻘﻔﺺ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻣﺠﺪدا

ً
دﺧﻠﺖ ﺳــﻮزان ﺳﻜﺎف اﻟﻘﻔﺺ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ
اﻷﺿﻮاء ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻣﻬﺎ اﻷرﺑﻌﻴﻦ .وﺗﺰوﺟﺖ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻦ
ﺧﺎرج اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻔﻨﻲ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﺰواﺟﻬﺎ ﻓﻲ زﻓﺎف ﻻﺣﻖ ﺑﺴﺒﺐ
ﻇﺮوف ﻋﻤﻞ زوﺟﻬﺎ.
وﻇﻬﺮت ﺳﻜﺎف ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺴﻮري }اﻟﻜﻮاﺳﺮ{ ﻋﺎم  1998ﺑــﺪور ﻫﻨﺪ ،ﺛﻢ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ
أﻋﻤﺎل ﻋﺪة ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ} :اﻟﻮ ﺟﻤﻴﻞ اﻟﻮ ﻫﻨﺎء ،وﺻﻘﺮ ﻗﺮﻳﺶ ،وﻓﻨﺠﺎن
اﻟﺪم ،وﺣﺎﺋﺮات ،وﺑﻘﻌﺔ ﺿﻮء{.
ﻗـ ّـﺼــﺖ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  2013ﺷـﻌــﺮ رأﺳـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟـﻜــﺎﻣــﻞ ﻣــﻦ أﺟــﻞ دورﻫ ــﺎ ﻓﻲ
ﻣﺴﻠﺴﻞ }ﺣﺎﺋﺮات{ ﺣﻴﺚ أدت دور إﻣﺮأة ﻣﺮﻳﻀﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن .وﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺮج زﻫﻴﺮ ﻗﻨﻮع وﻟﻜﻨﻬﺎ اﻧﻔﺼﻠﺖ ﻋﻨﻪ.

ﻋﺎﺻﻲ اﻟﺤﻼﻧﻲ ...إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ

أﻳــﺎم ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻀﻊ ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﺻﺒﺮي ﻟﻤﺴﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﺴﻠﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ »ﺣﻜﺎﻳﺘﻲ«
ﻗ ـﺒــﻞ اﻟ ـﺒ ــﺪء ﺑ ــﻪ ،وﺗـﻨـﻄـﻠــﻖ ﺣ ـﻨ ــﺎن ﻣ ـﻄ ــﺎوع ﻓﻲ
ﺗﺼﻮﻳﺮ »ﻋﺎوزة ورد ﻳﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ« ﺧﻼل أﻳﺎم.

ﻣﺴﺴﻠﺴﻞ »أﺳﻮد« اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ ﻳﺠﻤﻊ داﻟﻴﺪا ﺧﻠﻴﻞ وﺑﺎﺳﻢ ﻣﻐﻨﻴﺔ
ﻳﺒﺪو أن ﻣﺴﻠﺴﻞ }أﺳﻮد{ اﻟﺬي ﺗﺨﻮض ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ:
}ﺷﺮﻛﺔ إﻳﻐﻞ ﻓﻴﻠﻤﺰ{ اﻟﺴﺒﺎق اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻐﻨﻴﺔ ،وورد اﻟﺨﺎل ،وداﻟﻴﺪا ﺧﻠﻴﻞ ...ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻢ ﺗﺘﻀﺢ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎق
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ
ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ً
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﻴﻜﻮل ﺳﺎﺑﺎ.
اﻟﺬي أﻋﻠﻨﻮا رﺳﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ
ﺑﻴﺮوت  -دلبلا

r

ﻧﻴﻜﻮل ﺳﺎﺑﺎ
ﻛﺸﻔﺖ أﻧﻬﺎ
ﻟﻢ ﺗﺤﺴﻢ
أﻣﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ
ّ
ﻳﺨﺺ اﻟﺪراﻣﺎ
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ

ﻳﺨﻮض اﻟﻤﻤﺜﻞ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻐﻨﻴﺔ
اﻟﺴﺒﺎق اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ ﻓﻲ  2019ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺴﻠﺴﻞ }أﺳﻮد{ ،وﻫﻮ ﻣﻦ
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻛﻠﻮدﻳﺎ ﻣﺮﺷﻴﻠﻴﺎن ،إﺧﺮاج
ﺳﻤﻴﺮ ﺣﺒﺸﻲ وإ ﻧ ـﺘــﺎج }ﺷﺮﻛﺔ
إﻳﻐﻞ ﻓﻴﻠﻤﺰ{ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﻤﻨﺘﺞ
ﺟﻤﺎل ﺳﻨﺎن.
ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﻮﻗـ ــﻊ أن ﻳـ ـﻌ ــﺮض
اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺎﺷﺔ
ّ
ﻣﻐﻨﻴﺔ
ﻋﺮﺑﻴﺔ ،وﻗﺪ أﻋﻠﻦ ﺑﺎﺳﻢ
اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ
ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ
وأرﻓـ ـ ـﻘ ـ ــﻪ ﺑ ـﻬ ــﺎﺷ ـﺘ ــﺎغ ﻟ ـﺸ ــﺎﺷ ــﺎت
 LBCIو OSNو ، MBCاﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ﻣﻨﺼﺔ ﻧﻴﺘﻔﻠﻜﺲ.
ﻳ ــﺬﻛ ــﺮ أن ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ ﻳـ ـﺸ ــﺎرك ﻓﻲ
ّ
ﻣ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ــﻞ }ﺛ ـ ـ ـ ــﻮرة اﻟـ ـﻔ ــﻼﺣـ ـﻴ ــﻦ{

وﻳﺠﺴﺪ ﺷﺨﺼﻴﺔ راﻣﺢ .ﻳﺸﺎرك
ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ }أﺳﻮد{ :داﻟﻴﺪا ﺧﻠﻴﻞ،
إﻳﻤﻴﻪ ﺻﻴﺎح ،ورد اﻟﺨﺎل ،ﻓﺎدي
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻛﺎرﻟﻮس ﻋﺎزار ،ﺳﺎرة
أﺑ ــﻲ ﻛ ـﻨ ـﻌــﺎن ،وﺳ ــﺎم ﺣ ـﻨــﺎ ،ﺗﻘﻼ
ﺷﻤﻌﻮن ،ﻧﻘﻮﻻ داﻧ ـﻴــﺎل ،ﺟﻨﺎح
ﻓ ــﺎﺧ ــﻮري ،وﻓ ــﺎء ﻃــﺮﺑـﻴــﻪ ،ﺧﺘﺎم
اﻟﻠﺤﺎم ،ﻧﻮال ﻛﺎﻣﻞ وﻏﻴﺮﻫﻢ.
ﺑ ــﺪورﻫ ــﺎ ﻧ ـﺸــﺮت ورد اﻟـﺨــﺎل
ﺻـ ـ ـ ــﻮرة ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺣـ ـﺴ ــﺎﺑـ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ
}إﻧ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺮام{ ﺗـ ـﺠ ـﻤـ ـﻌـ ـﻬ ــﺎ ﻣــﻊ
اﻟـﻤـﻨـﺘــﺞ ﺟ ـﻤــﺎل ﺳ ـﻨــﺎن وﻋـﻠـﻘــﺖ:
}ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺷﺮﻛﺔ إﻳﻐﻞ ﻓﻴﻠﻤﺰ
ﻣــﻊ اﻟـﻤـﻨـﺘــﺞ ﺟ ـﻤــﺎل ﺳ ـﻨــﺎن ﺑﻌﺪ
اﻟ ـﺘــﻮﻗ ـﻴــﻊ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ
}أﺳــﻮد{ )رﻣﻀﺎن  (2019ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﻛﻠﻮدﻳﺎ ﻣﺮﺷﻠﻴﺎن وإﺧﺮاج ﺳﻤﻴﺮ
ﺣﺒﺸﻲ{.

داﻟﻴﺪا وﺑﺎﺳﻢ

ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻐﻨﻴﺔ

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻨﺠﻤﺔ داﻟﻴﺪا ﺧﻠﻴﻞ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ »أﺳﻮد«،
وﻧـﺸــﺮت ﺻــﻮرة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ
ﻋﻠﻰ »إﻧﺴﺘﻐﺮام« ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﻣﻊ
اﻟـﻤـﻨـﺘــﺞ ﺟـﻤــﺎل ﺳـﻨــﺎن وﻋﻠﻘﺖ:
»أ ﺣ ـﻠ ــﻰ ﺧـﺒــﺮ ﻳــﺔ ﺑﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪة اﻧ ـﻀ ـﻤــﺎﻣــﻲ
ﻟﺸﺮﻛﺔ »اﻳﻐﻞ ﻓﻴﻠﻤﺰ« وﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ
ﺑ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ــﻞ »أﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻮد« رﻣـ ـﻀ ــﺎن
 .«2019و ﻃ ـﻠ ـﺒ ــﺖ دا ﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺪا إ ﻟ ــﻰ
ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
وﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أن ﻣﺸﺎرﻛﺔ داﻟﻴﺪا
ً
ﺧﻠﻴﻞ و ﺑــﺎ ﺳــﻢ ﻣﻐﻨﻴﺔ ﻣـﻌــﺎ ﻓﻲ
ﻣﺴﻠﺴﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﺑﺘﻜﺎر
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﻤﻴﺰة.
ﻓ ـ ــﻲ ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎق آﺧـ ـ ـ ــﺮ ،ﺗـﺤـﺼــﺪ
داﻟ ـ ـﻴـ ــﺪا ﺧ ـﻠ ـﻴــﻞ ﻧ ـﺠ ــﺎح ﻓـﻴـﻠـﻤـﻬــﺎ
}اﻟﻤﻬﺮاﺟﺎ{{ اﻟﺬي ﺗﺆدي ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ زﻳﺎد ﺑﺮﺟﻲ وﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ

ﻋﺎﺻﻲ اﻟﺤﻼﻧﻲ
أﻋﻠﻦ ﻓــﺎرس اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺎﺻﻲ اﻟﺤﻼﻧﻲ إﺣﻴﺎء ه ﺣﻔﻠﺔ ﻓﻨﻴﺔ
ﻓــﻲ  2ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛــﺎﻧـﻜــﻮن اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺘﻘﻲ
اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ً
واﻟﺤﻼﻧﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﺒﻮﻣﻪ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻛﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﺟــﺎﻫــﺰا ﻟﻠﻄﺮح
ً
ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺑﺄﻏﺎن ﻣﺼﺮﻳﺔ ،وﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،وﺑﺪوﻳﺔ ،ﻹرﺿﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻷذواق.
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻀﻊ ﻟﻤﺴﺎﺗﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻨﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان }اﻟﻮﻃﻦ{
ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻤﺮ اﻟﻔﺮا ،وأﻛﺪ أﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎزﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻬﺎ ،وﻫﻮ وﺿﻊ اﻟﻠﺤﻦ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﻟﻰ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻃﻮﻧﻲ ﺳﺎﺑﺎ.

ﱢ
اﻟﺸﺎب ﺧﺎﻟﺪ ﻳﺆﻛﺪ ﺣﺒﻪ ﻟﺰوﺟﺘﻪ

داﻟﻴﺪا ﺧﻠﻴﻞ
اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ وﻫﻮ ﻣﻦ إﺧﺮاج ﻓﺎدي
ﺣــﺪاد واﻧﺘﺎج }ﻓﺎﻟﻜﻮن ﻓﻴﻠﻤﺰ{.
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻀﻴﺮ أﻏﻨﻴﺔ
ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﺳ ـﺘ ـﺒ ـﺼ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻮر ﻓــﻲ
اﻟﻔﺼﻞ ّ
اﻷول ﻣﻦ .2019

ﻧﻴﻜﻮل ﺳﺎﺑﺎ
ﺑ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـ ـ ــﺮددت ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت
ﺣ ـ ــﻮل ﻣ ـﺸــﺎرﻛ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻟ ـ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ
اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﺎدل اﻣﺎم ﻓﻲ

ﻣﺴﻠﺴﻠﻪ ا ﻟـﺠــﺪ ﻳــﺪ }ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﻨﻮ{
اﻟـ ـ ــﺬي ﺳ ـﻴ ـﻌ ــﺮض ﻓـ ــﻲ رﻣ ـﻀ ــﺎن
 ،2019ﻛﺸﻔﺖ ﻧﻴﻜﻮل ﺳﺎﺑﺎ أﻧﻬﺎ
ﻟــﻢ ﺗﺤﺴﻢ أﻣــﺮﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﺧـ ّـﺺ
اﻟــﺪراﻣــﺎ .أﺿﺎﻓﺖ} :أﺳﺘﺎذ ﻋﺎدل
إﻣ ـ ــﺎم ﻣ ــﺎ ﺣـ ــﺪش ﻳ ـﻘ ــﺪر ﻳ ـﻘ ـﻠــﻮ ﻻ
واﻟﻮرق ﻟﺴﻪ ﻣﺎ اﻧﻜﺘﺐ{ .وﺧﺘﻤﺖ
ً
أن أﺣ ـ ــﺪا ﻟ ــﻢ ﻳـﺤـﺴــﻢ أﻣـ ــﺮه وﻣــﻦ
ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻟــﻢ ﺗﺤﺴﻢ أﻣــﺮﻫــﺎ ﺣﺘﻰ
اﻟﻠﺤﻈﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﻀﻤﺖ ﻧﻴﻜﻮل ﺳﺎﺑﺎ

إﻟــﻰ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻋ ــﺎدل إﻣ ــﺎم ﻳﻜﻮن
ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﻤﻌﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﺼﺮي ﺑﻌﺪ ﻣﺮور 15
ً
ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻤﺎ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ
ﻓﻴﻠﻢ }اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻴﺔ{.
آﺧـ ـ ــﺮ أﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل ﻧـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮل ﺳ ــﺎﺑ ــﺎ
اﻟ ـﻐ ـﻨ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ }ﺻ ـ ـ ـ ــﻮرة ﺳ ـﻴ ـﻠ ـﻔــﻲ{
أﺻــﺪرﺗـﻬــﺎ ﻋ ــﺎم  .2018أﻣ ــﺎ آﺧــﺮ
أﻋ ـﻤــﺎﻟ ـﻬــﺎ اﻟ ــﺪراﻣـ ـﻴ ــﺔ }اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺒــﺔ –
اﻟـ ـﻌ ــﻮدة{ ﺑـﺠــﺰﺋــﻪ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ اﻟ ــﺬي
ﻋﺮض ﻓﻲ رﻣﻀﺎن .2018

»ﺛﻮاﻧﻲ«

ً
ﺑ ـﻌ ـﻴ ــﺪا ﻋ ــﻦ ﺷ ــﺎﺷ ــﺔ رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ،ﺑـ ـ ــﺪأت اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻺرﺳﺎل ﻋﺮض اﻹﻋﻼن اﻟﺘﺮوﻳﺠﻲ ﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
}ﺛﻮاﻧﻲ{ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻓﻮر اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﺮض ﻣﺴﻠﺴﻠﻲ
}ﺛﻮرة اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ{ و}ﺣﺒﻴﺒﻲ اﻟﻠﺪود{.
اﻟـﻤـﺴـﻠـﺴــﻞ اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ ﻳـﺘــﺄﻟــﻒ ﻣــﻦ  60ﺣـﻠـﻘــﺔ ،ﻣﻦ
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﻠﻮدﻳﺎ ﻣﺮﺷﻴﻠﻴﺎن ،وإﺧ ــﺮاج ﺳﻤﻴﺮ ﺣﺒﺸﻲ،
وإﻧﺘﺎج }ﺷﺮﻛﺔ اﻳﻐﻞ ﻓﻴﻠﻤﺰ{ ﺑﻄﻮﻟﺔ :ﻋﻤﺎر ﺷﻠﻖ ،ورﻳﺘﺎ

ﺣﺎﻳﻚ ،ورودرﻳﻎ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،وﻧﻬﻠﺔ داود ،وﻓﺎدي اﺑﺮاﻫﻴﻢ،
وﺧﺘﺎم اﻟﻠﺤﺎم ،وﻧﻴﻜﻮﻻ ﻣﺰﻫﺮ ،وﺳﺘﻴﻔﺎﻧﻲ ﻋﻄﺎﻟﻠﻪ،
وﻋﻠﻲ اﻟﺰﻳﻦ ،وﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﺠﻮم اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
ً
ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﻣﻤﺮﺿﺔ وزوﺟﻬﺎ ﻳﻮاﺟﻬﺎن ﺣﺪﺛﺎ
ً
ّ
ﻳﻐﻴﺮ ﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ وﻳﻘﻠﺒﻬﺎ رأﺳــﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ ،وﻳﺪﺧﻼن
ﻓــﻲ ﺻ ــﺮاع ﻣــﻊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﻤﺎ ،ﻓﻲ
ّ
ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ.
ﻗﺎﻟﺐ

اﻟﺸﺎب ﺧﺎﻟﺪ وزوﺟﺘﻪ
ّ
ﻋﺒﺮ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺸﺎب ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻦ ﺣﺒﻪ ﻟﺰوﺟﺘﻪ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺮه ﺻﻮرة ﺗﺠﻤﻌﻪ ﻣﻌﻬﺎ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ }إﻧﺴﺘﻐﺮام{ .وأرﻓﻖ اﻟﺼﻮرة ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ:
}ﺣﺒﻲ اﻷول ﻫﻲ ﻧﻮر ﺣﻴﺎﺗﻲ زوﺟﺘﻲ ﻣﻦ أﻋﻄﺘﻨﻲ أﺟﻤﻞ 5
ً
أﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﻟﻲ أﻳﻀﺎ ﻣﺘﻌﺔ وﻓﺮﺣﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ
إﻋﻄﺎء اﻟﺴﻌﺎدة ﻟﺠﻤﻬﻮري .أﺣﺒﻚ ﻳﺎ ﺳﻤﻴﺮة{.
وأﺗـ ــﻰ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ اﻟ ـﺸ ــﺎب ﺧــﺎﻟــﺪ ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ ﻛـﺸـﻔــﺖ اﻟـﻔـﻨــﺎﻧــﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻠﺔ ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﺣﺐ ﺟﻤﻌﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺸﻮاره
اﻟﻔﻨﻲ ،وذﻟﻚ أﺛﻨﺎء ﺣﻠﻮﻟﻬﺎ ﺿﻴﻔﺔ ﺿﻤﻦ إﺣﺪى اﻟﺒﺮاﻣﺞ،
إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ أﺳﺒﺎب اﻧﻔﺼﺎﻟﻬﻤﺎ.

٢٠

تسالي

sudoku

من  7أحرف وهي اسم عملة إلكترونية ونظام دفع عالمي.
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كلمة السر

بدالل (م).
 -5ا قـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرب – دو ل ـ ـ ـ ــة
خليجية – لالختيار.
 -6اكتمل – الدول – درن.
 42 -7س ــا ع ــة – ث ـمــار

نخيل – مضى.
 -8مـ ــر هـ ــق (م) – ب ــرج
باريس.
 -9والدة – كثير – لمس
– ضمير الغائبة.

 -١٠أبو األنبياء.
 -11نـ ـج ــم س ـي ـن ـمــا ئــي
مصري راحل.

3

 -1دول ـ ــة داخ ـ ــل مــديـنــة
روما.
 -2أجبروهم.
 - 3لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر –
متشابهان – حرف جر
– والدة.
 -4ح ـي ــوان رش ـيــق – ال
إرادة له.
 -5خاطر – فؤاد – عبرا.
 -6شقيق اآلب – يقرأ –
للتعريف.
 -7ح ــروف متشابهة –
حربة – ذو مروءة (م).
 -8عودة – معتقل حرب.
 -9ك ــرب (م) – للنفي –
س ـقــى ال ـن ـب ــات – نغمة
موسيقية.
 -١٠المدى والبعد.
 ....... ( -11حافظ) مطرب
مصري راحل.
 -2يشاركوه في العمل
أو الدراسة.
ً
عموديا:
 -3للنفي  -أداة تعريف
– عقل – والد.
 -1مطرب لبناني قدير -4 .من التوابل – داعبه
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كلمة السر:

توابل ةديرجلا
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـيـ ًـا :بـ ــادر إل ــى أع ـم ــال ــك وتـنـفـيــذ م ـه ـن ـيــا :ت ـص ـطــدم ب ـص ـعــوبــات لكنك
ّ
تستمر في تنفيذ أعمالك.
ّ
تضيع وقتك.
مخططاتك وال
ً
عــاط ـف ـيـ ًـا :مـنــاخـكـمــا ب ـ ــارد ويـنـبـغــي عاطفيا :الحب ليس كلمة تقال بل عمل
ّ
يومي لحياة أفضل.
عليكما العودة إلى ما كنتما عليه.
ً
ً
يسبب الفلك لك ضغوطات اجتماعيا :تشعر بالعجز أمام مطالب
اجتماعياّ :
عائلية ال تنتهي.
ومواقف نزاعية.
رقم الحظ.10 :
رقم الحظ.5 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ّ
ً
ً
مهنيا :كن محقا في عملك وال تفضل
ً
زميال إال من خالل عمله.
ً
ً
عاطفيا :اصبر قليال في تعاملك مع
الشريك ألنه يواجه مشكلة.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :لـ ـيـ ـك ــن ضـ ـمـ ـي ــرك هــو
المحاسب لك على ما تقوم به.
رقم الحظ.13 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تصادف في طريقك عقبات
وهذا أمر طبيعي فال تيأس.
ً
عاطفيا :اصطحب الشريك في نزهة
ّ
لتجددا مشاعركما الحلوة.
ً
اجتماعيا :ضع أمام عينيك واجبك
تجاه الوالدين وأكرمهما.
رقم الحظ.7 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ً
مهنيا :انتبه من التأجيل وكن صادقا
في مواعيدك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :سـ ــوء ت ـفــاهــم م ــع الـحـبـيــب
ً
ينبغي عليك إزالته فورا.
ً
اجتماعيا :تكثر الهواجس ويصعب
عليك االلتزام بالوعود.
رقم الحظ.2 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :أن ــت أمـ ــام رب ــح سـيــأتـيــك من
ً
إنجاز قمت به سابقا.
ًٍ
عاطفيا :اضبط انفعاالتك أمام الشريك
فهو ال يستحق ذلك.
ً
اجتماعيا  :تـصـ ّـد ق على المحتاجين
ً
فالله يرسل لك أضعافا.
رقم الحظ.17 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تطرأ أمور تعيدك إلى الوراء
ً
أو تفرض عليك جهودا.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ت ـن ـع ـم ــان بـ ـفـ ـت ــرة ج ـي ــدة
وت ـ ـت ـ ـف ـ ـق ـ ــان ع ـ ـل ـ ــى أم ـ ـ ـ ـ ـ ــور ت ـت ـع ـل ــق
بمستقبلكما.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ي ـط ــول ال ـب ـحــث إلي ـجــاد
حلول وتسوية أوضاع منزلية.
رقم الحظ.6 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
مـهـنـيــا :دع األم ـ ــور الـتــافـهــة جــانـبــا
وانصرف إلى إنجاز ما لديك.
ً
عاطفيا :يفتح الفلك أمامكما أبواب
السعادة فاغتنما الفرصة.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال تـخــالــف ال ـن ـظــام وإال
وجدت نفسك في ورطة.
رقم الحظ.18 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مـهـنـيــا :تـفــاجـئــك مـسـتـحـقــات وتفكر
ّ
بإيجاد حل لهذا المأزق.
ً
عاطفيا :الوفاق بين الحبيبين يدخل
الفرح إلى القلوب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـشـعــر ب ـيــأس ف ــي بعض
األحيان وبتراجع معنوي.
رقم الحظ.11 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مـهـنـيــا :صـ ّـمــم عـلــى إن ـهــاء مــا تنجزه
بمهارة وبمواعيده المحددة.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ت ـل ـت ـقــي بـ ــوجـ ــهٍ ي ــؤث ــر فــي
مشاعرك لكنه يزول بعد فترة.
ً
اجتماعيا :ال توافق على كل ما تسمع
ّ
بل حكم منطقك.
رقم الحظ.8 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تنافر واحتكاكات مع الزمالء
والمسؤولين.
ّ
ً
عاطفيا :ال تعظم المشاكل البسيطة
ّ
بينكما بل إسع إلى حلها.
ّ
ً
اجتماعيا :تتكتم على معلومات أو
استنتاجات فيستاء أحد األهل.
رقم الحظ.12 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :غيوم تحوم فوق عملك فكن
ً
حكيما في التعامل معها.
ً
عــاط ـف ـيــا :قـلـبــك دل ـي ـلــك ال يـخــونــك
فاصغ إليه وافعل ما يطلبه.
ً
اجتماعيا :ال تهمل الرياضة فهي
تمنحك العافية وترفع معنوياتك.
رقم الحظ.9 :
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مسك وعنبر

فيصل العميري« :ميالد غريب» امتداد
الذات
عن
البحث
لرحلة
ً

خبريات
وفاة المخرجة جوسلين
صعب عن  70عامًا

أكد لـ ةديرجلا أن رحلته مع هذا المنهج المسرحي بدأت قبل  15عاما
•

حصد الفنان فيصل العميري جائزة الدولة التشجيعية
عن إخراج مسرحية «صدى الصمت» ،في إنجاز يضاف
والتمثيل ،سواء
إلى رصيده الذي يجمع بين اإلخراج ً
في المسرح ،أو الدراما التي دخلها أخيرا من خالل
تجربته بمسلسل «آخر شتاء».
محمد جمعة

العميري فنان شامل متمكن من أدواته ،وخطواته
محسوبة ،ويعرف كيف يختار األعمال التي يقدمها،
ولذلك عندما يتصدى لعمل فإن آثار الدور الذي
يجسده تمتد سنوات ،وال أدل على ذلك من شخصية
«غسان» في مسلسل «ساق البامبو».

* خ ـت ــام الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي كــان
ً
مسكا بجائزة الدولة التشجيعية
عن "صدى الصمت".
 أحمد الله على هــذا التقديرالــذي تحقق بفضل دعــاء أسرتي
وأصدقائي الذين شاركوني في
مسرحية "صــدى الـصـمــت" ،وهو
العرض الــذي حقق مجموعة من
أهم الجوائز ،منها أفضل عرض
عربي عام  ،2016وأشكر المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
لترشيحه لي وحصولي على هذه
الجائزة.
* مـ ـ ـ ـ ــاذا يـ ـعـ ـن ــي لـ ـ ــك حـ ـص ــول
م ـس ــرح ـي ــة "م ـ ـيـ ــاد غـ ــريـ ــب" عـلــى

عن فوز مسرحية «ميالد غريب» بأربع جوائز في
مهرجان الكويت المسرحي بدورته الـ  ،19وأهم
المحطات في مشواره الفني بين المسرح والتلفزيون
كان لـ «الجريدة» مع فيصل هذا اللقاء:
فيصل العميري

أربع جوائز في مهرجان الكويت
األخير؟
 سعدت بهذا اإلنجاز ،وال شكأنه نتاج جهود فريق العمل ككل،
ً
ب ــدءا مــن الـكــاتــب محمد الــربــاح،
مرورا بالممثلين سماح وعبدالله
الـبـلــوشــي ،ومــن البحرين مهدي
الـقـصــاب ،وسـيـنــوغــرافـيــا فيصل
ال ـع ـب ـي ــد ،وت ـك ـل ـلــت ت ـل ــك ال ـج ـهــود
بأربع جوائز مستحقة.

خ ــاص ــة ،ألن ـهــا مـســرحـيــة تعتمد
عـلــى تــوظـيــف التقنيات بـصــورة
كبيرة من ناحية السينوغرافيا،
حـيــث يـتـحــرك الــدي ـكــور الخ ـتــزال
بعض اللحظات مثل تقنية تقريب
الصورة في الكاميرا ،وذلك ليدخل
المشاهد معنا فــي قلب الـحــدث،
فنصحبه في رحلة ليلية لنصل
إلى المنهج الذي أشتغل عليه منذ
 15عاما ،وهو البحث عن الذات.

توظيف التقنيات

* ما تعليقك على ما يثار حول
أن نتائج مهرجان الكويت كانت
وفق سياسة الترضية؟
 ال أتفق مع هــذا ال ــرأي ،وأرىأن لجنة تحكيم مهرجان الكويت

* كـيــف وج ــدت ه ــذه الـتـجــربــة
مسرحيا؟
" -مـ ـي ــاد غ ــري ــب" ل ـهــا ظ ــروف

المسرحي في دورتــه الـ  19كانت
م ـن ـص ـف ــة إل ـ ـ ــى ح ـ ــد كـ ـبـ ـي ــر ،وف ــي
رأي ـ ــي إن ح ـص ــول أي ع ـمــل على
جائزة اإلخ ــراج فقط دون جائزة
التمثيل يعتبر ترضية كأفضل
م ـخــرج ،ول ـكــن لـيــس لــديــه أفضل
ممثل أو ممثل وا ع ــد ،فالجوائز
ا لـتــي حصلنا عليها فــي " مـيــاد
غريب" كانت عن النص والتمثيل
وال ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــوغـ ــراف ـ ـيـ ــا ،وه ـ ـ ـ ــي عــن
اس ـت ـح ـقــاق ول ـي ـســت بــالـتــرضـيــة،
أم ــا م ــا يـشـغــل ج ـم ـهــور الـمـســرح
األكـ ــاديـ ـمـ ــي ح ـ ــول ع ـ ــدم ح ـصــول
"ميالد غريب" على أفضل عرض
رغـ ــم فـ ـ ــوزه ب ــأرب ــع ج ــوائ ــز رب ـمــا
بـ ـسـ ـب ــب مـ ـق ــايـ ـي ــس مـ ـعـ ـيـ ـن ــة ،أو
توصيات من لجنة التحكيم بأال
يكون المخرج ممثال فــي عرضه
وه ــذا ش ــيء سـلـيــم ،ألن الـمـخــرج
يحتاج إلى أن يشاهد عمله ،ولكن
فــي حــال انشغل بالتمثيل وتــرك
مهمة المراقبة لمساعد المخرج
أو ال ـم ـخ ــرج ال ـم ـن ـفــذ ق ــد يـشـتـتــه
هذا األمر.

عنترة

سعاد عبدالله
تعرف كيف
تختار الممثل
المناسب للدور
المناسب

* بعد مسلسل "عنترة" توقعنا
أن فـيـصــل ل ــن ي ـت ـنــازل ع ــن فـكــرة
البطولة؟
 ال أن ـظ ــر إلـ ــى ال ـم ـشــاركــة فياألعمال الدرامية من هذه الزاوية،
بــل أبـحــث عــن ال ــدور الــذي يفسح
لــي مـجــاال أكـبــر فــي التشخيص،
بمعنى ال ـكــاراك ـتــر ال ــذي يساعد
الـمـمـثــل عـلــى أن يـبــرز إمـكــانــاتــه،

العميري مع السنعوسي في مسلسل «ساق البامبو»

وال أ ج ـ ـ ــد م ــا نـ ـع ــا ف ـ ــي أن أ ك ـ ــون
ممثال داعما لممثلين شباب في
عمل مميز ،ولكن يجب أن تكون
الشخصية التي أجسدها مختلفة،
وأخيرا أرى أن زمن النجم األوحد
انـتـهــى ،والــدلـيــل مــا نـشــاهــده في
الساحة الفنية المصرية ،فهناك
ن ـج ــوم ل ـهــم ثـقـلـهــم وح ـضــورهــم
الـ ــدرامـ ــي ،وم ــع ذل ــك ن ـجــدهــم في
أدوار مـســانــدة مــع نـجــوم شباب
فــي السينما ،وه ــذا ال يقلل على
اإلطالق من مكانتهم.
* "س ـ ــاق ال ـب ــام ـب ــو" ه ــل كــانــت
ً
ت ـج ــرب ــة درام ـ ـيـ ــة مـخـتـلـفــة ش ـكــا
ً
ومضمونا؟
 ب ــداي ــة ،الـتـجــربــة مــع الفنانةسعاد عبدالله ممتعة ،وشخصية
"غـســان" الـتــي قدمتها فــي العمل
ارت ـ ـ ـ ــأت أم طـ ـ ــال أن أف ـ ـضـ ــل مــن
ي ـقــدم ـهــا بـجـمـيــع م ـف ــردات ـه ــا هو
فيصل العميري ،ولذلك أشكرها؛
ألن هذا العمل كان محطة مهمة،
وحقق لي نقلة نوعية في الدراما
التلفزيونية السيما أ نــه مأخوذ
عن رواية «ساق البامبو» للكاتب
سعود السنعوسي ،التي حققت
ً
ً
انتشارا كبيرا.
* ل ـ ـمـ ــاذا لـ ــم ي ـت ـك ــرر ال ـت ـع ــاون
ً
مجددا مع الفنانة سعاد عبدالله؟
 أم طـ ــال كـمـمـثـلــة ومـنـتـجــةتعلم جـيــدا كيف تختار الممثل
الـمـنــاســب ل ـل ــدور ال ـم ـنــاســب ،وال
تـتـبــع ن ـهــج تـجـمـيــع ك ــم ممثلين
بـغــض الـنـظــر عــن م ــدى تأثيرهم

فـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــل وان ـ ـس ـ ـجـ ــام ـ ـهـ ــم مــع
الـشـخـصـيــات ،وال شــك أن تـكــرار
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـع ـه ــا م ـس ـت ـق ـبــا أم ــر
يسعدني.

آخر شتاء
* ح ــدثـ ـن ــا ع ـ ــن تـ ـج ــربـ ـت ــك مــع
مسلسل "آخــر شتاء" السيما أنه
وث ـ ــق خ ـط ــوت ــك األولـ ـ ـ ــى ك ـم ـخــرج
درامي.
 بالتأكيد كرجل مسرح عندماأدخل عالم التلفزيون كمخرج لدي
رؤى سينمائية ومسرحية أكثر
مــن كونها تلفزيونية ،فــالــدرامــا
محكومة بوقت محدد وتسلسل
اح ــداث يـجــب أن تـكــون مترابطة
ومـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة عـ ـ ــن جـ ـ ــو ال ـس ـي ـن ـم ــا
والمسرح ،ولكن في "آخــر شتاء"
تعمدت اتباع أسلوب القفز فوق
االح ـ ــداث إل ــى أن تتجمع خيوط
اللعبة الدرامية بنهاية المسلسل،
والـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرة ق ـ ـ ــد ت ـ ـ ـبـ ـ ــدو غـ ــري ـ ـبـ ــة،
وخصوصا أنني سعيد لصياغة
ح ــال ــة درام ـ ـيـ ــة مـخـتـلـفــة تـتـطـلــب
ه ـ ـ ــدوءا وت ــأن ـي ــا ف ــي ال ـم ـش ــاه ــدة
لتصل إلى المتلقي.
* مـ ــا جـ ــديـ ــدك خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
المقبلة؟
 أدرس مـ ـجـ ـم ــو ع ــة ع ـ ــروضدرامـ ـ ـي ـ ــة ،وق ــريـ ـب ــا س ــأك ـش ــف عــن
تعاون جديد ،فضال عن مشروع
س ـي ـن ـمــائــي أنـ ـج ــزت ــه ولـ ـك ــن غـيــر
ً
مصرح لي بالحديث عنه حاليا.

أصيل هميم تغني مقدمة مسلسل العذراء المعتوق :فنانون خليجيون يحيون «تكريمي»
●

الليلة تقام مساء الغد على مسرح عبدالحسين عبدالرضا

محمد جمعة

وق ــع االخ ـت ـيــار عـلــى الـفـنــانــة أصـيــل هميم
ل ـت ـغ ـنــي م ـق ــدم ــة م ـس ـل ـســل الـ ـ ـع ـ ــذراء ،وم ــن
المتوقع أن تكتب الشاعرة فتحية العجالن
كلمات األ غـنـيــة ،والمسلسل مــن بطولة
الـفـنــانــة ش ـجــون ال ـهــاجــري ،ونـخـبــة من
النجوم ،وإخراج البحريني محمد القفاص،
وإ ن ـتــاج المجموعة الفنية للفنان باسم
عبداألمير.
وفكرة المسلسل بشكل عام جديدة،
إذ يـطــرح قضايا اجتماعية تالمس
اه ـت ـم ــام ــات ال ـج ـم ـهــور ع ـلــى تـنــوع
خلفياتهم الثقافية ،وايضا الفئات
ال ـع ـمــريــة ،وت ـ ــدور أح ــداث ــه حــول
مجموعة من السجينات ،تواجه
إحداهن حكما باإلعدام.
وصورت أحداث المسلسل
ب ــالـ ـك ــام ــل ف ـ ــي الـ ـبـ ـح ــري ــن،
وي ـ ـضـ ــم نـ ـج ــوم ــا م ـه ـم ـيــن
مـ ــن دول خ ـل ـي ـج ـيــة عـ ــدة،
ل ــذل ــك ي ـم ـكــن وص ـف ــه بــأنــه
مسلسل خليجي ،ويشارك
فـيــه شـجــون وس ـعــاد علي
وه ـي ـفــاء حـسـيــن وم ـش ــاري
البالم وأحمد إيــراج ولولوة
ال ـمــا ،وغ ـيــرهــم ،وتــألـيــف األخــويــن
علي ومحمد شمس.

●

أصيل هميم

فادي عبدالله

تـ ـ ـق ـ ــام لـ ـيـ ـل ــة ت ـ ـكـ ــريـ ــم الـ ـش ــاع ــر
والملحن علي المعتوق مساء الغد،
على مسرح عبدالحسين عبدالرضا
بالسالمية ،ويحيي حفل التكريم
نـخـبــة م ــن ن ـجــوم األغ ـن ـيــة بـقـيــادة
المايسترو د .أيوب خضر.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـحـ ـتـ ـف ــى ب ـ ـ ــه ع ـل ــي
ال ـم ـع ـتــوق ،لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة"" ،ب ــداي ــة
أتـ ــوجـ ــه ب ــال ـش ـك ــر الـ ـج ــزي ــل إل ــى
اللجنة المنظمة لمهرجان القرين
الثقافي ،على مبادرة طرح اسمي
كي يتم تكريمي في دورتها الـ،25
وأنــا في عز عطائي ،وهــذا ليس
بمستغرب على المجلس الوطني
ل ـل ـث ـقــافــة والـ ـفـ ـن ــون واآلداب فــي
تكريم الكوادر الوطنية من أبناء
ال ـكــويــت ،واع ـت ـبــره تـكــريـمــا لكل
من تعاونت معه خالل مسيرتي
منذ سبعينيات الـقــرن الماضي
ً
وصوال إلى اليوم".
وأض ـ ــاف" :ي ـش ــارك فــي الحفل
ك ـ ــوكـ ـ ـب ـ ــة م ـ ـ ــن ن ـ ـ ـجـ ـ ــوم األغ ـ ـن ـ ـيـ ــة
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ـ ــرائـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــن ،وهـ ــم
الفنان القطري علي عبدالستار،
ال ـ ــذي ت ـع ــاون ــت م ـع ــه أخـ ـي ــرا فــي
أغـنـيــة (ال ـجــديــد ال ـلــي بـحـيــاتــي)
ضـمــن أع ـمــال ألـبــومــه (ارت ـح ــال)،

علي المعتوق

علي عبدالستار

محمد البلوشي

وم ــن ال ـكــويــت ال ـف ـنــانــون محمد
الـ ـبـ ـل ــوش ــي ،خ ــال ــد بـ ــن ح ـس ـيــن،
مساعد البلوشي ،فهد ا لـحــداد،
صــاح حمد خليفة ،بــدر نــوري،
خالد المسعود ،سماح صديق،
إضــافــة إل ــى الـفــرقــة الموسيقية
بـ ـقـ ـي ــادة ال ـم ــاي ـس ـت ــرو د .أيـ ــوب
خضر".
وأشـ ــار الـمـعـتــوق إل ــى تــوزيــع
كتابه في الحفل ،وهو عبارة عن
ديوان شعري ،وتوثيق لمسيرته
الفنية ،إضافة إلــى شـهــادات من
قبل رفاق الدرب في الفن واإلعالم.
يـ ـش ــار إل ـ ــى أن ال ـم ـع ـت ــوق تــم

تكريمه في مهرجان الموسيقى،
الـ ـ ــذي ي ـن ـظ ـمــه ال ـم ـع ـه ــد ال ـعــالــي
ل ـل ـف ـن ــون ال ـم ــوس ـي ـق ـي ــة ،والـ ـ ــذي
ي ـع ـت ـبــره م ـف ــاج ــأة ل ــم يـتــوقـعـهــا،
خاصة أنه جاء مع تكريم عمالقة
ال ـف ــن ،م ـثــل ع ـبــدال ـعــزيــز الـمـفــرج
(شـ ـ ــادي ال ـخ ـل ـيــج) وع ـبــدال ـكــريــم
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـقـ ــادر وال ـ ـ ــراح ـ ـ ــل ص ــال ــح
الحريبي ،وكذلك كرم في الشارقة
من قبل وزيري التربية والثقافة
باإلمارات.
وعن جديده ،لفت إلى تسجيل
أغـنـيــة وطـنـيــة "ع ـشــق ال ـكــويــت"،
الـ ـت ــي ك ـت ـب ـهــا ب ــال ـل ـغ ــة ال ـعــرب ـيــة

الفصحى ،وهــي مــن غـنــاء أحمد
الحريبي ،وألـحــان ابــن الكويت،
وستطرح في األعياد الوطنية.
ي ــذك ــر أن ال ـش ــاع ــر وال ـم ـل ـحــن
علي المعتوق حــل ضيفا مساء
أمــس األول على برنامج "ليالي
ال ـ ـكـ ــويـ ــت" ،فـ ــي الـ ـقـ ـن ــاة األول ـ ـ ــى،
وتحدث عن مشواره الفني الذي
يمتد  4عقود ،وليلة تكريمه في
مهرجان القرين الثقافي الـ.25

بلقيس تحتفي بنجاح «زانها زايد» و«قالوا أشياء»
ثمنت الفنانة بلقيس أحمد ردود األفعال
تجاه مشاركتها في أوبريت "زانها زايد" ،في
افتتاح كأس أمم آسيا لكرة القدم (اإلمارات
.)2019
وأطلت بلقيس في أوبريت "زانها زايد"
بمعية الفنانين حسين الجسمي وعيضة
المنهالي ،بحفل افتتاح البطولة القارية،
كــأس أمــم آسيا ،النسخة ال ــ ،17في استاد
مدينة زايد الرياضية ،وسط استعراضات
م ـت ـنــوعــة ش ـم ـلــت م ـج ـمــوعــة م ــن األع ـم ــال
التراثية اإلماراتية والخليجية والعالمية.
وص ـ ـ ــاغ ال ـك ـل ـم ــات األوب ـ ــري ـ ــت ال ـش ــاع ــر
عارف الخاجة ،ولحنه خالد ناصر ،ووزع
مــوسـيـقــاه الـمــايـسـتــرو ول ـيــد ف ــاي ــد ،وق ــام
بعملية المكس المهندس عـمــرو هاشم،
وتم تنفيذه ضمن المواصفات الموسيقية
العالمية بين دبي ولندن والقاهرة وجدة،
ح ـيــث سـجـلــت بـلـقـيــس صــوت ـهــا ف ــي أحــد
استوديوهاتها الصوتية.
وأع ــرب ــت بلقيس عــن فـخــرهــا كونها
جــزء ا من هــذا الحدث الـقــاري والعالمي
الذي يقام على أرض اإلمارات ،والمشاركة
ف ــي ت ـقــديــم ل ــوح ــات مــوس ـي ـق ـيــة جميلة
وصادقة فيها األمل والطموح والتسامح،
ويحمل عنوان القائد والمؤسس الشيخ

بلقيس تتوسط الجسمي والمنهالي
زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه.
وتوجهت بالشكر إلى جميع من ساهم
في إنجاح هذا العمل ،وتقديمه بهذا الشكل
الـعــالـمــي أم ــام جميع مــن يـشــاهــد البطولة
الرياضية القارية ،متمنية التوفيق لجميع

المنتخبات الخليجية والعربية المشاركة
في البطولة.
وب ــأسـ ـل ــوب غ ـن ــائ ــي م ـخ ـت ـلــف وم ـت ـم ـيــز،
ويحمل فــي كلماته ولحنه أف ـكــارا جديدة
ف ــي ع ــال ــم ال ـغ ـن ــاء ،ط ــرح ــت بـلـقـيــس أغـنـيــة

منفردة جــديــدة بعنوان "قــالــوا أشـيــاء" من
ك ـل ـمــات م ـش ــاري إب ــراه ـي ــم وألـ ـح ــان متعب
الفرج وتوزيع ومكس وماستر حسام كامل،
يرافقها تزايد مستمر في كل ساعة بنسبة
المشاهدة في قناتها الرسمية في "يوتيوب".

تأثير الثقافة والتراث على التحديات
المجتمعية في دار اآلثار اإلسالمية
ضمن الموسم الثقافي الـ 24
ل ــدار اآلثـ ــار اإلســام ـيــة ،ألقيت
المحاضرة األسبوعية باللغة
اإلنكليزية حول "أهمية الثقافة:
تأثير الثقافة والتراث الثقافي
ع ـلــى ال ـت ـحــديــات الـمـجـتـمـعـيــة
والتنمية المستدامة" ،وحاضر
فـيـهــا ال ـبــروف ـي ـســور م ــارك ــوس
هيلغيرت.
ب ـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـم ـ ـحـ ــاضـ ــر ح ـ ـ ـ ـ ــواره،
قائال" :هناك وعي متزايد بين
ال ـج ـمــاعــات ع ـلــى الـمـسـتــويـيــن
الوطني والدولي ،بشأن تأثير
الـ ـمـ ـم ــارس ــات ال ـث ـق ــاف ـي ــة عـلــى
الـ ـ ـت ـ ــراث الـ ـثـ ـق ــاف ــي" .وس ـل ـطــت
المحاضرة الضوء على تأثير
هذه الجماعات على التحديات
المجتمعية و كـيـفـيــة قياسها
واستيعابها.
ُي ـ ـ ــذ ك ـ ـ ــر أن ا ل ـ ـبـ ــرو ف ـ ـي ـ ـسـ ــور
ماركوس هيلغيرت هو األمين
ال ـ ـعـ ــام والـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
للمؤسسة الثقافية األلمانية،

ماركوس هيلغيرت

وم ـ ـت ـ ـخ ـ ـصـ ــص ف ـ ـ ــي دراس ـ ـ ـ ـ ــات
الشرق األدنى القديم .وشغل د.
هيلغيرت منصب مدير متحف
الشرق األدنى القديم في متحف
ً
ب ـ ـيـ ــرغـ ــامـ ــون ،وع ـ ـمـ ــل أس ـ ـتـ ــاذا
ب ـت ـخ ـصــص دراس ـ ـ ـ ــات ال ـش ــرق
األدنى القديم (اآلشوريات) في
جامعة هايدلبرغ.

توفيت في أحد مستشفيات
باريس املخرجة اللبنانية
جوسلني صعب ،عن  70عامًا،
بعد صراع استمر عامني مع
مرض السرطان.
وكانت جوسلني بدأت حياتها
املهنية صحافية ،ثم انتقلت
إلى كتابة السيناريو واإلخراج
والتصوير الفوتوغرافي.
ودرست العلوم االقتصادية
في باريس ،وفي بداية
سبعينيات القرن املاضي
عملت مراسلة إخبارية
ملحطات تلفزيونية أوروبية،
ومن أبرز تغطياتها الحرب
العربية -اإلسرائيلية في
أكتوبر  ،1973وأنجزت أفالما
وثائقية عدة عن هذه الحرب
وعن كردستان وعن حرب
العراق وإيران والجوالن
ولبنان .ولصعب ثالثة أفالم
تسجيلية عن بيروت ،منها:
"رسالة إلى بيروت" ()1978
و"بيروت مدينتي" ( ،)1982كما
أنجزت أربعة أفالم روائية،
أبرزها" :كان يا مكان بيروت"
و"دنيا" .وكانت جوسلني وراء
تنظيم مهرجان أفالم املقاومة
الثقافية ،الذي عملت على
إقامته في أكثر من مدينة
لبنانية ،بهدف نشر السينما
الهادفة.
(أ ف ب)

دالل عبدالعزيز تلتقي
عادل إمام في «فالنتيو»

وقع اختيار الفنان عادل إمام
على الفنانة دالل عبدالعزيز،
لتقديم دور زوجته األولى في
مسلسله الجديد (فالنتيو)،
الذي يكتبه أيمن بهجت قمر،
ويخرجه رامي إمام ،ومقرر
عرضه في رمضان املقبل،
لتكون دالل أول الفنانني
املنضمني للعمل.
وفي السياق ذاته ،انتهى
السيناريست أيمن بهجت قمر
من كتابة الـ 15حلقة األولى،
ويعمل املخرج رامي إمام على
االنتهاء من اختيار الفنانني
املشاركني في البطولة ،تمهيدا
لبدء التصوير خالل األيام
القليلة املقبلة ،وخاصة أن
الديكور الرئيسي للعمل يتم
بناؤه حاليا في استديو
نحاس ،الذي اعتاد عادل إمام
على تصوير كل مسلسالته
فيه .ويظهر "الزعيم" في أحداث
العمل متزوجا وله  3أبناء،
ويمتلك هو وزوجته مجموعة
مدارس "إنترناشيونال" ،ومع
األحداث يتزوج مرة أخرى من
امرأة تصغره بسنوات عديدة،
وتنشب خالفات بينه وبني
زوجته وتتطور األحداث.

«كابتن ميرو» يجمع إيمي
سمير غانم والميرغني

استقر صناع مسلسل الفنانة
إيمي سمير غانم الجديد
على "كابنت ميرو" ،ليكون
اسما للعمل الذي تخوض به
إيمي أولى بطوالتها املطلقة
في عالم الدراما التلفزيونية،
واملقرر عرضه في رمضان
املقبل ،ويشارك في البطولة
الفنان حمدي امليرغني،
ومرشح إلخراجه وليد
الحلفاوي .ويسجل العمل
اللقاء الثاني بني إيمي سمير
غانم وحمدي امليرغني ،بعدما
ظهر األخير كضيف شرف في
مسلسل "نيللي وشريهان"،
الذي قدمته إيمي مع شقيقتها
دنيا سمير غانم في رمضان
 ،2016إال أنه في هذه املرة يقدم
دور البطولة مع إيمي ،كما
يعود امليرغني بهذا املسلسل
إلى الدراما بعد غيابه عامني
منذ مشاركته في الجزء
السادس من "ليالي الحلمية".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة
إيمي سمير غانم مسلسل
"عزمي وأشجان" ،وتم طرحه
في موسم رمضان املاضي.

دلبلا
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دوﻟﻴﺎت

إردوﻏﺎن ﻳﺮﻓﺾ ﻟﻘﺎء ﺑﻮﻟﺘﻮن وﻋﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ »اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«
ً
ً
ً
• أﻧﻘﺮة ﺗﻨﻔﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻋﻦ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻛﺮاد وﺗﺘﻮﻗﻊ اﻧﺴﺤﺎﺑﺎ أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻐﻀﻮن  ١٢٠ﻳﻮﻣﺎ
ً
• ﺷﺮﻃﺔ روﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺒﺞ • »داﻋﺶ« ﻳﺒﺎﻏﺖ »ﻗﺴﺪ« ﺑﺪﻳﺮ اﻟﺰور • »اﻟﻨﺼﺮة« ﺗﻘﻄﻊ ﻃﺮﻗﺎ دوﻟﻴﺔ وﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺤﺸﺪ

أﻧﻬﻰ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﻮن ﺑﻮﻟﺘﻮن ﺟﻮﻟﺔ
ﺷﻤﻠﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺑﻬﺪف وﺿﻊ اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ
ﻗﻮات ﺑﻼده ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ.
وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺒﺪد ﺗﻄﻤﻴﻨﺎﺗﻪ
ﻗﻠﻖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ أن ﻳﺴﻤﺢ
اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ّ
ﻟﻌﺪوﻫﺎ
اﻟﻠﺪود إﻳﺮان ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻧﻔﻮذﻫﺎ ﻓﻲ
ﺳﻮرﻳﺔ ،ﺣﻈﻲ ﺑﻮﻟﺘﻮن ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻓﺎﺗﺮ ﻓﻲ أﻧﻘﺮة ،اﻟﺘﻲ رﻓﻀﺖ
ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻛﺮاد وﻃﺎﻟﺒﺖ
ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ أﺳﻠﺤﺘﻬﻢ وإﺧﻼء
ﻗﻮاﻋﺪ واﺷﻨﻄﻦ.

ﻗﺒﻞ أن ﺗﻄﻠﺐ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ إﺧﻼء
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
و ﺗـﺴـﻠـﻴـﻤـﻬــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻘــﻮات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
أو إﻟــﻰ ﺟﻴﺸﻪ ،ﻫﺎﺟﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟ ـﺘــﺮﻛــﻲ رﺟ ــﺐ ﻃـﻴــﺐ إردوﻏ ـ ــﺎن
أﻣ ــﺲ ﻣـﺴـﺘـﺸــﺎر اﻷﻣ ــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﻮن ﺑﻮﻟﺘﻮن ،ورﻓﺾ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ وﻣﺼﻴﺮ
اﻷﻛﺮاد.
وﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ ﺳ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺎت ﻣ ـ ــﻦ ﻟ ـﻘــﺎﺋــﻪ
ﻣ ـ ـﺴـ ــﺆوﻟ ـ ـﻴـ ــﻦ أﺗـ ـ ــﺮاﻛـ ـ ــﺎ ﺑ ـ ــﺎرزﻳ ـ ــﻦ
ﻓـ ــﻲ أﻧـ ـ ـﻘ ـ ــﺮة ،اﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ إردوﻏ ـ ـ ـ ــﺎن
ﺗـ ـﺼ ــﺮﻳـ ـﺤ ــﺎت ﺑـ ــﻮﻟ ـ ـﺘـ ــﻮن ،ﺧ ــﻼل
زﻳ ـ ـ ـ ــﺎرﺗ ـ ـ ـ ــﻪ ﻹﺳ ـ ـ ــﺮاﺋـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻞ اﻷﺣ ـ ـ ــﺪ
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻋــﻦ رﻏ ـﺒــﺔ واﺷـﻨـﻄــﻦ
ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﻨﻪ
ﺑﻌﺪم ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ اﻷﻛﺮاد
ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ وﺗﻨﺴﻴﻖ أي ﻋﻤﻞ
ﻋﺴﻜﺮي ﻣﻌﻬﺎ » ،ﻏـﻴــﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ،
وﻻ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺴ ــﺎﻫ ــﻞ ﻣ ـﻌ ـﻬــﺎ«،
ً
ً
ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ »ارﺗﻜﺐ ﺧﻄﺄ ﻓﺎدﺣﺎ«.
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ــﺮﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮﻛـ ــﻲ،
ا ﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻖ أن ﻛـ ـ ـﺸ ـ ــﻒ ﻋ ــﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺴﻮرﻳﺔ،
»ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻫــﺆﻻء اﻟﻨﺎس ﻫﻢ
إرﻫ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﻮن ،اﻟ ـﺒ ـﻌــﺾ ﻳ ـﻘ ــﻮل ﻻ
ﺗﻘﺘﺮﺑﻮا ﻣﻨﻬﻢ ،إﻧﻬﻢ أﻛ ــﺮاد ،ﻗﺪ
ً
ً
ً
ﻳﻜﻮﻧﻮن أﻳﻀﺎ أﺗﺮاﻛﺎ أو ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺎ
ً
أو ﻋ ــﺮﺑ ــﺎ .إن ﻛ ــﺎﻧ ــﻮا إرﻫــﺎﺑـﻴـﻴــﻦ
ﻓــﺈﻧ ـﻨــﺎ ﺳ ـﻨ ـﻘــﻮم ﺑ ــﺎﻟ ــﻼزم ﺑﻐﺾ
ً
اﻟـﻨـﻈــﺮ ﻣــﻦ أﻳ ــﻦ أﺗـ ــﻮا« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ:
»ﺳﻮف ﻧﻨﺘﻘﻞ ﻗﺮﻳﺒﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﻌﻞ
ﻣـ ــﻦ أﺟ ـ ــﻞ ﺗ ـﺤ ـﻴ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺠ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت
اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ« ،ﻣﺠﺪدا
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺠﻮم ﻋﻠﻰ ﺷﺮق
اﻟﻔﺮات.
وﻓ ـ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ أوﺿ ـ ـ ــﺢ أﻧ ـ ــﻪ »ﻻ
ﺗﻮﺟﺪ أي ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق
ﻣ ـ ـ ــﻊ أﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاد ﺳ ـ ـ ـ ــﻮرﻳ ـ ـ ـ ــﺔ« ،ﺷـ ــﺪد
إردوﻏـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻋـ ـﻠ ــﻰ أن »وﺣـ ـ ـ ــﺪات
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﺮدﻳﺔ وﺣﺰب
اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎل اﻟـﻜــﺮدﺳـﺘــﺎﻧــﻲ وﺟـﻬــﺎن

اﻟﻘﺎﻫﺮة :دﻣﺸﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات
ﻗﺒﻞ إﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ »اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ«
ﻏ ــﺪاة اﺟـﺘـﻤــﺎع ﻟـﻠـﻤـﻨــﺪوﺑـﻴــﻦ اﻟــﺪاﺋـﻤـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﺗﻘﻮل
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ،إﻧﻪ ﺳﻴﺒﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮع إﻋﺎدة ﻣﻘﻌﺪ ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ،ﻗﺎل وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮي ﺳﺎﻣﺢ ﺷـﻜــﺮي ،أﻣــﺲ ،إن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻷن ﺗﺘﺨﺬ
ً
ً
دﻣﺸﻖ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،اﺗﺴﺎﻗﺎ
ﻣﻊ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ.
وأﺿ ــﺎف ﺷـﻜــﺮي ،ﻓــﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ﻣــﻊ وزﻳــﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮب
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻮرﻳﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ،إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺄي ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺤﻀﻮر ﺳﻮرﻳﺔ
ً
ﻟﻠﻘﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻘﺪ  19اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ،ردا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ
أﻓﺎدت ﺑﻤﻘﺘﺮح ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ -ﻋﺮاﻗﻲ -ﺟﺰاﺋﺮي ،ﻣﺪﻋﻮم ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻟﺪﻋﻮة دﻣﺸﻖ
إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﻤﺔ.
وﺷــﺪد اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ أن إﻋــﺎدة ﻣﻘﻌﺪ ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﺮﻫﻮن ﺑﻘﺮار
ﻳﺘﺨﺬه ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺗﻌﺘﻤﺪه اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ،
ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ.
وإذ أﻋﺮب ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﺑـ«اﺳﺘﻌﺎدة ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أراﺿﻴﻬﺎ
ً
واﻻﺿﻄﻼع ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ« ،ﻗﺎل ﺷﻜﺮي» :ﻧﺤﻦ ﻧﺮى ﻧﻔﻮذا ﻣﻦ ﺧﺎرج
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻬﺪد اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ذﻟﻚ«.

ﻗﺮﻗﺎش :ﻻ ﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎق اﻟﺴﻮﻳﺪ

إردوﻏﺎن ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻹﻟﻘﺎء ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﺄﻧﻘﺮة أﻣﺲ )إي ﺑﻲ إﻳﻪ(
ﻟﻌﻤﻠﺔ واﺣﺪة ،وﻗﺘﺎﻟﻬﻤﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
داﻋﺶ ﻟﻴﺲ ﺳﻮى ﻛﺬﺑﺔ ﻛﺒﻴﺮة«.
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ــﺮﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮﻛـ ــﻲ:
»رﻏــﻢ اﺗﻔﺎﻗﻨﺎ ﻣــﻊ ﺗــﺮاﻣــﺐ )ﻋﻠﻰ
اﻻﻧ ـ ـﺴ ـ ـﺤـ ــﺎب( ﻓـ ـ ــﺈن ﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﻦ
ﻓ ــﻲ إدارﺗ ـ ـ ــﻪ ﻳ ـﺘ ـﺤــﺪﺛــﻮن ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ«.

اﺟﺘﻤﺎع أﻧﻘﺮة
وﻏ ــﺎدر ﺑﻮﻟﺘﻮن ،اﻟــﺬي راﻓﻘﻪ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺰﻳـ ـ ــﺎرة رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻷرﻛ ـ ـ ــﺎن
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺮال ﺟـ ــﻮزف
داﻧ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻮرد وﻣ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻒ
اﻟ ـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ــﻲ وﻣـ ـ ـﺒـ ـ ـﻌ ـ ــﻮث ﺳـ ــﻮرﻳـ ــﺔ
ً
ﺟ ـﻴ ـﻤ ــﺲ ﺟـ ـﻴـ ـﻔ ــﺮي ،اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎ
اﺳﺘﻐﺮق ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ
اﻟ ـ ـ ــﺮﺋ ـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ــﻲ ﻓ ـ ـ ــﻲ أﻧـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ــﺮة ،ﻣ ــﻊ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ــﺎر اﻷﻗـ ـ ـ ــﺪم ﻟ ـﻠــﺮﺋ ـﻴــﺲ
اﻟﺘﺮﻛﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﺎﻟﻴﻦ.
ووﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻖ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪث ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ
اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻏﺎرﻳﺖ
ﻣ ــﺎرﻛ ـﻴ ــﺰ ،ﻓـ ــﺈن ﺑ ــﻮﻟ ـﺘ ــﻮن أﺟ ــﺮى
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺜﻤﺮة ﻣﻊ ﻛﺎﻟﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑـ ـﻘ ــﺮار اﻻﻧ ـﺴ ـﺤ ــﺎب ﻣﻦ
ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ،وﺣـ ـ ــﺪدا ﻣــﻮﺿــﻮﻋــﺎت
أﺧﺮى ﻟﻠﺤﻮار.
ً
وﺧﻼﻓﺎ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪات ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣــﺬرة وﺑﻄﻴﺌﺔ ،أوﺿــﺢ
ﻛﺎﻟﻴﻦ أن اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ً
ﻟــﻦ ﻳـﺘــﺄﺧــﺮ وﻟ ــﻦ ﻳ ـﻜــﻮن ﺑﻄﻴﺌﺎ،
وﺳـﻴـﻜــﻮن ﺧ ــﻼل ﻓـﺘــﺮة ﺗـﺘــﺮاوح
ً
ً
ﺑ ـﻴــﻦ  60و 120ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ،ﻣ ـﺸــﺪدا
ﻋـ ـﻠ ــﻰ أن ﺗ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺎ ﺗـ ــﺮﻳـ ــﺪ إﺧـ ــﻼء
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ
ﺳــﻮرﻳــﺔ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ واﻷﺳﻠﺤﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻨــﻮﺣــﺔ ﻟـ ــﻮﺣـ ــﺪات ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ أو إﻟﻰ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺘﺮﻛﻲ،

ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺳ ـﻴ ـﺤ ـﺘ ـﻔ ــﻆ ﺑ ــﺎﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻄ ــﺮة ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺠﻮي اﻟﺴﻮري ﺧﻼل
اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻛﺮاد
وﻧﻔﻰ ﻛﺎﻟﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪ إردوﻏــﺎن
ﻟ ـﺘ ــﺮاﻣ ــﺐ ﺑ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﻤـﺴـﻠـﺤـﻴــﻦ
ً
اﻷﻛـ ـ ـ ــﺮاد ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن ﺗــﺮﻛ ـﻴــﺎ ﻟﻦ
ً
ﺗﺄﺧﺬ إذﻧﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻟﺸﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ.

ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ
وﻗ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﻞ ﻣـ ـ ـﻐ ـ ــﺎدرﺗ ـ ــﻪ ﻗـ ــﺎﻋـ ــﺪة
ّ
ً
أﻧ ـ ـ ــﺪروز اﻟ ـﺠ ــﻮﻳ ــﺔ ﻣــﺘ ـﺠ ـﻬــﺎ إﻟــﻰ
اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮق اﻷوﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻂ ﻓـ ـ ــﻲ ﺟ ــﻮﻟ ــﺔ
ﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﻮده إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺛ ـ ـﻤـ ــﺎﻧـ ــﻲ دول
ﻋــﺮﺑـﻴــﺔ ﺑـﻴـﻨـﻬــﺎ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻛﺸﻒ
وزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ
ﻣ ـ ــﺎﻳ ـ ــﻚ ﺑ ــﻮﻣـ ـﺒـ ـﻴ ــﻮ ﻋـ ـ ــﻦ »ﺗـ ـﻌ ـ ّـﻬ ــﺪ
اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ إردوﻏ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻟ ـﻠــﺮﺋ ـﻴــﺲ
ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺄن ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺿﺪ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ وﻳ ـﺤــﺮص ﻋﻠﻰ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ اﻷﻛ ــﺮاد ﺑﻌﺪ
اﻻﻧﺴﺤﺎب«.
ووﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻂ اﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺮار ﻗـ ـﻠ ــﻖ
إ ﺳـ ـ ـ ــﺮا ﺋ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﻞ ﻣـ ـ ـ ــﻦ أن ﻳـ ـﺴـ ـﻤ ــﺢ
ّ
ﻟﻌﺪوﻫﺎ
اﻻﻧـﺴـﺤــﺎب اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
اﻟـﻠــﺪود إﻳ ــﺮان ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻧﻔﻮذﻫﺎ
ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ ،ﻗ ــﺎل ﺑــﻮﻣـﺒـﻴــﻮ ،ﻓﻲ
ﺣﺪﻳﺚ ﻧﺸﺮﺗﻪ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ:
»ﺗ ـﺤــﺪﺛ ـﻨــﺎ ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮا ﻣ ــﻊ اﻟـﺤـﻠـﻔــﺎء.
وأ ﺑـﻠـﻐـﻨــﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ
وﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻔ ـﺼ ـﻴ ــﻞ .ﺳ ـﻨ ـﺒ ـﻘ ــﻰ ﻋـﻠــﻰ
اﺗ ـﺼــﺎل وﻧ ـﺤــﺮص ﻋـﻠــﻰ ﺗﺒﺪﻳﺪ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻘﻬﻢ .أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻳــﺪرﻛــﻮن ﻣــﺎ ﺗـﻘــﻮم ﺑــﻪ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت

اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة .ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ــﻞ ﻓﻬﻢ ذﻟﻚ
أﻋـ ـﻀ ــﺎء اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدات اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻓﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪول اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ«.

ﺧﻄﺔ إردوﻏﺎن
وﻓ ــﻲ ﻣ ـﻘ ــﺎل ﻛـﺘـﺒــﻪ ﻟﺼﺤﻔﻴﺔ
»ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ« ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﺧـﻄــﺔ ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟـﺴــﻼم
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ« ،دﻋﺎ إردوﻏﺎن أﻣﺲ
إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻄ ـﻴــﻂ »ﺑ ـﻜ ــﻞ ﻋ ـﻨــﺎﻳــﺔ«
ﻻﻧ ـﺴ ـﺤــﺎب اﻟـ ـﻘ ــﻮات اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ
وﺗ ـ ـﺸ ـ ـﻜ ـ ـﻴـ ــﻞ »ﻗـ ـ ـ ـ ــﻮة اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺮار«
ﺗـﻀــﻢ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻣــﻦ ﻛــﻞ أﻃـﻴــﺎف
ً
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟ ـﺴ ــﻮري ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﺟﻴﺶ
ﻓﻲ ﺣﻠﻒ اﻷﻃﻠﺴﻲ )اﻟﻨﺎﺗﻮ( ﻫﻲ
»اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟــﻮﺣ ـﻴــﺪة اﻟـﺘــﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ
اﻟ ـﻘــﻮة واﻟـﻌــﺰﻳـﻤــﺔ ﻟـﻠـﻘـﻴــﺎم ﺑﻬﺬه
اﻟﻤﻬﻤﺔ«.
وأﺷـ ـ ـ ــﺎر إردوﻏ ـ ـ ـ ـ ــﺎن إﻟـ ـ ــﻰ أﻧ ــﻪ
»ﺛ ـﻤ ــﺔ أوﻟـ ــﻮﻳـ ــﺔ أﺧ ـ ــﺮى ﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺎ،
ﺗ ـﺘ ـﻤ ـﺜــﻞ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻟـﺘـﻤـﺜـﻴــﻞ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻜﻞ اﻷﻃﻴﺎف.
ﻓﻜﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ
ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻜﺮدﻳﺔ
أو داﻋ ـ ــﺶ ﺳـﺘـﺘــﻢ إدارﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎﻟــﺲ اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻌـﻠـﻨــﺔ
ﺑــﺎﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت ﻣ ــﻦ ﻗـﺒــﻞ اﻟـﺸـﻌــﺐ،
وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ«.

ﻧﻮاﻳﺎ ﺗﺮاﻣﺐ
وﻣ ـ ـ ــﻊ وﺻـ ـ ـ ــﻮل ﺑـ ـﻠـ ـﺘ ــﻮن إﻟ ــﻰ
أﻧﻘﺮة ،اﻧﺘﻘﺪ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﺎﻟﺖ
ﻓﻴﻪ إﻧﻪ ّ
ﻋﺪل ﻣﻮﻗﻔﻪ وﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻦ
ﻗــﺮاره ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ.
وﻛ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺐ» :ﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﻮرك ﺗ ــﺎﻳـ ـﻤ ــﺰ،

ً
ً
اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ،ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻤﺪا ﺧﺒﺮا ﻏﻴﺮ
ً
دﻗ ـﻴــﻖ أﺑـ ــﺪا ﻋــﻦ ﻧ ــﻮاﻳ ــﺎي ﺑﺸﺄن
ﺳﻮرﻳﺔ« ،وأﺿﺎف» :ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك
أي اﺧ ـﺘ ــﻼف ﻋ ــﻦ ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﺎﺗــﻲ
اﻷﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ،ﺳ ـﻨ ـﻐــﺎدر ﺑــﻮﺗـﻴــﺮة
ﻣ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ وﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﺣـ ـ ــﺬر ،ﻟـﻜــﻦ
ﺳـ ـﻨ ــﻮاﺻ ــﻞ ﻓ ـ ــﻲ ﻧـ ـﻔ ــﺲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ
ﻣﺤﺎرﺑﺔ داﻋ ــﺶ ،وﺳﻨﻘﻮم ﺑﻜﻞ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻻزم«.
وﻓ ــﻲ ﺗ ـﻐــﺮﻳــﺪة ﺳــﺎﺑ ـﻘــﺔ ،ﻛﺘﺐ
ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ» :ﺳـ ـﻨـ ـﻐ ــﺎدر )ﺳـ ــﻮرﻳـ ــﺔ(
ﺑ ـ ــﻮﺗـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة ﻣ ـ ــﻼﺋـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ ،ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أن
ﻧﻮاﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺘﺎل
ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ــﺔ ،واﻟـ ـﺘـ ـﺼ ـ ّـﺮف
ﺑﺤﺬر واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺿﺮوري
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻷﻣﻮر«.

اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ
وﻋﻠﻰ اﻷرض ،أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﺑﺪأت
ﺑـﺘـﺴـﻴـﻴــﺮ دورﻳ ـ ـ ــﺎت ﻟـﻄــﻮاﻗـﻤـﻬــﺎ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺒﺞ ﻗﺮب اﻟﺤﺪود
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
وأوﺿـ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ
اﻟـﺸــﺮﻃــﺔ ﻳــﻮﺳــﻒ ﻣــﺎﻣــﺎﺗــﻮف أن
»اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﻷﻣﻦ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ ،واﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟــﻮﺿــﻊ ورﺻ ــﺪ ﺗﺤﺮﻛﺎت
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ«.
وذﻛ ـ ـ ــﺮ أن اﻟ ـ ــﺪورﻳ ـ ــﺔ اﻷوﻟ ـ ــﻰ
ﻗـﻄـﻌــﺖ ﻋ ـﺸــﺮات اﻟـﻜـﻴـﻠــﻮﻣـﺘــﺮات
ﻋﺒﺮ ﺑﻠﺪات ﻣﻴﻞ وﻳﺮان وﻋﺠﻤﻲ
ً
وﻳﻼﻧﻠﻲ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﺪورﻳﺎت
اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎدﻣ ـ ــﺔ ﺳـ ـﺘـ ـﺘـ ـﺒ ــﻊ ﻣـ ـ ـﺴ ـ ــﺎرات
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﺒﺪل ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
وأﺷـ ـ ـ ــﺎر ﻣـ ــﺎﻣـ ــﺎﺗـ ــﻮف إﻟـ ـ ــﻰ أن
رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺮوس
ﻳ ـﺤ ـﺼ ـﻠ ــﻮن ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺴـ ـﻜ ــﺎن ﻋـﻠــﻰ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺨﺎﺑﺊ اﻷﺳﻠﺤﺔ،
وﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﻬﺎ
اﻟﻤﺴﻠﺤﻮن و ﻟ ــﻢ ﺗﻨﻔﺠﺮ ،ﻟﻴﺘﻢ
إﺑﻄﺎﻟﻬﺎ.
وﻓـ ـ ــﻲ دﻳـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ـ ــﺰور ،أﻛـ ـ ــﺪ ﻣــﺪﻳــﺮ
اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﺴﻮري ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
راﻣﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻘﺘﻞ اﻟﻌﺸﺮات
ﻓﻲ ﻫﺠﻤﺎت ﻣﻀﺎدة داﻣﻴﺔ ﺷﻨﻬﺎ
»داﻋﺶ« ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ )ﻗﺴﺪ( ذات اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ً
اﻟﻜﺮدﻳﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﻐﻞ
ﻋــﺎﺻ ـﻔــﺔ رﻣ ـﻠ ـﻴــﺔ وﺳ ـ ــﻮء اﻷﺣ ـ ــﻮال
اﻟﺠﻮﻳﺔ وﺷﻦ ﻟﻴﻞ اﻷﺣﺪ -اﻻﺛﻨﻴﻦ
»ﻫ ـﺠ ـﻤ ــﺎت ﻣ ـﻌــﺎﻛ ـﺴــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺛــﻼﺛــﺔ
ﻣﺤﺎور ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻣﻦ ،وﻛﺎن ﻫﻨﺎك
اﺛ ـﻨ ــﺎن ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﻗـ ــﻞ ﻟــﺪﻳـﻬـﻤــﺎ ﺣ ــﺰام
ﻧﺎﺳﻒ«.
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،أدت اﻟﻤﻌﺎرك
اﻟــﺪاﺋــﺮة ﺑﻴﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎم
ً
)اﻟﻨﺼﺮة ﺳﺎﺑﻘﺎ( واﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻲ إدﻟﺐ ورﻳﻒ ﺣﻤﺎة إﻟﻰ
إﻏﻼق ﻃﺮﻳﻖ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﺳﻂ أﻧﺒﺎء ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻪ »اﻟﻨﺼﺮة«
ﻟـﺸــﻦ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ ﻋـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﻌــﺮة
اﻟﻨﻌﻤﺎن وأرﻳﺤﺎ ﺑﻬﺪف اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ،ﺗﻮﻋﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﺣﺮﻛﺔ »أﺣﺮار
اﻟﺸﺎم« ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﺎﺷﺎ» ،ﺑﻤﻌﺎرك
ﻗ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ« .ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﺗ ـﺤ ــﺪث ﻗــﺎﺋــﺪ
»ﺻﻘﻮر اﻟﺸﺎم« أﺑﻮﻋﻴﺴﻰ اﻟﺸﻴﺦ
ً
ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻓﺎﺻﻠﺔ ،داﻋـﻴــﺎ ﺷﺒﺎب
اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـﻤ ـﺤــﺮرة إﻟ ــﻰ اﻟــﻮﻗــﻮف
رﺟﻞ واﺣﺪ ﺿﺪ اﻟﺠﺒﻬﺔ.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

»رﻓﺢ« ﻣﻔﺘﻮح ﺑﺎﺗﺠﺎه واﺣﺪ وﻧﺎﺋﺐ ﻣﺼﺮي ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻊ »ﺣﻤﺎس« ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ
●

اﻋﺘﺒﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻳﻮﻟﻲ
إدﻟﺸﺘﻴﻦ ،ﻣﻤﺜﻞ ﺣﺰب »اﻟﻠﻴﻜﻮد« اﻟﺤﺎﻛﻢ ،أن
»ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ﻋﻔﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰﻣﻦ ،وﻟﻢ
ﻳﻌﺪ ﻳﻼﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ«.
وأﺿـ ـ ــﺎف ،ﻓ ــﻲ ﻣـﻘــﺎﺑـﻠــﺔ ﺻـﺤــﺎﻓـﻴــﺔ ﻧـﺸــﺮت
أﻣـ ـ ــﺲ» :ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻨــﺎ أن ﻧـ ـﺤ ــﺎرب اﻹرﻫـ ـ ـ ــﺎب ﺑـﻜــﻞ
ً
ً
ً
أﺷﻜﺎﻟﻪ ،ﺷﻤﺎﻻ وﺟﻨﻮﺑﺎ ،ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻨﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ واﻟﺘﻌﺎون«.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن »ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﺣﻮل
دوﻟﺘﻴﻦ ﻟﺸﻌﺒﻴﻦ وأن اﻟﺤﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﺣﻞ
اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ،ﻫﻲ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ«.
وﺟﺪد إدﻟﺸﺘﻴﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ »ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار
ﻓــﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﺣﻤﺎس ﻓــﻲ ﻏــﺰة وﺑــﺬل اﻟﺠﻬﺪ
اﻟﻤﻤﻜﻦ ،ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب«،
وﻗــﺎل» :ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻻ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ
ﻧﻮاﺟﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ إرﻫﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻏﺰة«.
وﺷ ــﺪد ﻋـﻠــﻰ أﻧ ــﻪ ﻻ ﻳ ــﺰال »ﻳــﺆﻣــﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎن
اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻌﺮب ﻓﻲ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ«.
ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴــﺔ أﺧـ ــﺮى ،أﻋ ـﻠــﻦ اﻟ ـﻨــﺎﻃــﻖ ﺑﺎﺳﻢ
ﻣﻌﺒﺮ رﻓــﺢ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »ﺣـﻤــﺎس« واﺋﻞ
أﺑﻮﻋﻤﺮ ،أﻣﺲ ،أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ أﻋﺎدت
ﻓـﺘــﺢ ﻫ ــﺬا اﻟﻤﻌﺒﺮ اﻟ ـﺤ ــﺪودي ﻣــﻊ ﻣـﺼــﺮ ﻓﻲ
اﺗﺠﺎه واﺣﺪ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟﻘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻌﻮدة اﻟﻰ
ً
ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ،وأﻏﻠﻘﺘﻪ أﻣﺎم اﻟﻤﻐﺎدرﻳﻦ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
أن »ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻳﺘﻢ ﻟﻴﻮم واﺣــﺪ وﻣــﻦ ﻏﻴﺮ
اﻟﻮاﺿﺢ اذا ﻛﺎن ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ«.

ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ زﻓﺎف
اﺑﻨﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻇﻬﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻷﺳﺒﻖ
زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،أﻣﺲ
اﻷول ،ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺟﻤﻌﺘﻪ ﺑﺰوﺟﺘﻪ
ﻟﻴﻠﻰ واﺑﻨﺘﻪ ﻧﺴﺮﻳﻦ وزوﺟﻬﺎ
ﻛﺎدورﻳﻢ .وﺑﺤﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ "أﻧﺒﺎء
ﺗﻮﻧﺲ" ،ﻧﺸﺮت ﻧﺴﺮﻳﻦ ،اﻟﺼﻮرة
ﻋﺒﺮ "إﻧﺴﺘﻐﺮام" ،ﺧﻼل ﺣﻔﻞ
ﻋﻘﺪ ﻗﺮاﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﻨﻲ اﻟﺮاب
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ واﻟﺜﺮي
ﻛﺎدورﻳﻢ.
وأﺷﺎر اﻟﻤﻮﻗﻊ ،إﻟﻰ أن ﻛﺎدورﻳﻢ
ﻛﺎن أﻋﻠﻦ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻼﻗﺘﻪ
ﺑﺎﺑﻨﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﺎرب ،وﻗﺎل
ﺧﻼل ﻟﻘﺎء ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ إﻧﻪ ﻳﺘﺤﺪى
اﻟﺸﻌﺐ واﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﺒﻪ ﻟﻬﺎ.

إﺳﺮاﺋﻴﻞ» :ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ« ﻋﻔﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻫﺮة  -راﻣﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ّ
ّ
وأﺗﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺼﺮي ﺑﻌﻴﺪ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻮﻇﻔﻲ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ »ﺣﻤﺎس« ﻓﻲ ﻏﺰة،
ﺻﺒﺎح أﻣﺲ اﻷول ،اﻟﻤﻌﺒﺮ اﻟﺤﺪودي ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺳﺤﺒﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ
ً
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ »ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺿﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ،
آﺧ ــﺮﻫ ــﺎ ﻣ ــﺎ ﻧ ــﺎل اﻟ ـﻄ ــﻮاﻗ ــﻢ ﻣ ــﻦ اﺳ ـﺘ ــﺪﻋ ــﺎءات
واﻋ ـﺘ ـﻘــﺎﻻت واﻟـﺘـﻨـﻜـﻴــﻞ ﺑـﻤــﻮﻇـﻔـﻴـﻨــﺎ« ﺣﺴﺐ
ﺑﻴﺎن أوردﺗ ــﻪ »وﻛــﺎﻟــﺔ اﻻﻧـﺒــﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ«
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ )وﻓﺎ(.
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،ﻗـ ـ ــﺎل ﻋـ ـﻀ ــﻮ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ـﺘ ـﻴــﻦ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ا ﻟـﺘـﺤــﺮ ﻳــﺮ ،وا ﻟـﻤــﺮ ﻛــﺰ ﻳــﺔ
ﻟﺤﺮﻛﺔ »ﻓﺘﺢ« ،ﻋﺰام اﻷﺣﻤﺪ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ
ﻗﻨﺎة »اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ« ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،إن »ﻣﺼﺮ
ﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺒﺮ رﻓﺢ« .وأﺿﺎف» :ﺳﻨﺘﺨﺬ اﺟﺮاءات
ادارﻳـ ـ ــﺔ وﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺞ ﺿ ــﺪ ﺣ ـﻤ ــﺎس«.
وﻋ ـﻠ ـﻘــﺖ ﺣ ـﻤ ــﺎس ﻣ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮة أن ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت
اﻷﺣﻤﺪ »إﻋﻼن ﺣﺮب«.
ﻓ ــﻲ ﻏ ـﻀ ــﻮن ذﻟـ ــﻚ ،أﻋ ـﻠ ــﻦ ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﻮن ﻓﻲ
اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴــﺔ ،أﻣـ ــﺲ ،أن اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺗﺒﺤﺚ ﻓــﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺑﺪﻳﻠﺔ
ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻗﺒﻞ
أرﺑﻌﺔ أﻋﻮام.
إﻟ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ــﻚ ،وﺟ ـ ــﻪ اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎن
اﻟﻤﺼﺮي ﺳﻤﻴﺮ ﻏﻄﺎس ﻃﻠﺐ إﺣﺎﻃﺔ ﻋﺎﺟﻞ
ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﺴﻤﺎح
ﻟـﺤــﺮﻛــﺔ ﺣ ـﻤــﺎس ﺑــﺎﺣـﺘــﻼل وإدارة اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ
ﻣﻊ ﻣﺼﺮ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﺒﺮ ﺑـﻌــﺪ ﺳـﺤــﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

ً
ﻣـﻤـﺜـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻳ ـﺸ ـﻜــﻞ ﺗ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺪا ﻟ ــﻸﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘــﻮﻣــﻲ
اﻟﻤﺼﺮي ،وﺣﺬر ﻣﻦ أن ﺣﻤﺎس ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻬﺮﻳﺐ وإدﺧﺎل إرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ وﻣﻌﺪات وأﺟﻬﺰة
وأﻣﻮال ﻣﻦ وإﻟﻰ ﻣﺼﺮ.
وأﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ أن اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺤﻤﺎس ﺑﺎﺣﺘﻼل
وإدارة ﻣﻌﺒﺮ رﻓﺢ ﺳﻴﻮرط ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺷﺒﻬﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺮاﻣﺐ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ
ﻓﺼﻞ ﻏﺰة ﻋﻦ اﻟﻀﻔﺔ وإﻗﺎﻣﺔ إﻣﺎرة ﻟﻺﺧﻮان
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ وﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻗﻄﺮي وﺗﺮﻛﻲ.
اﻟﻰ ذﻟﻚ ،اﻋﺘﻘﻠﺖ اﻟﻘﻮات اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻴﻞ
اﻻﺛﻨﻴﻦ-اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﺎﺻﻢ
اﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ ،اﻟﺬي ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﻀﻠﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﻫﺠﻮم
أﺳ ـﻔــﺮ ﻋ ــﻦ ﻣـﻘـﺘــﻞ ﺟـﻨــﺪﻳـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻀ ـﻔــﺔ ﻓﻲ
دﻳﺴﻤﺒﺮ ،وﻫﺠﻮم ﺛﺎن أدى اﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ رﺿﻴﻊ.
وأﻓــﺎد ﺟﻬﺎز اﻷﻣــﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
)ﺷﻴﻦ ﺑﻴﺖ( ،ﺑﺄن اﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ اﻋﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل
ﺷﺨﺺ ﻳﺸﺘﺒﻪ أﻧﻪ »ﻣﺘﻮاﻃﺊ« ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ اﺑﻮ
ً
ﺷﺨﻴﺪم ﻗﺮب رام اﻟﻠﻪ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ »ﻛﺎن ﻳﻌﺪ
ﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻬـﺠـﻤــﺎت ،وﺗ ــﻢ ﺿـﺒــﻂ رﺷــﺎش
وﻣـ ـﻌ ــﺪات ﻟ ـﻠــﺮؤﻳــﺔ اﻟـﻠـﻴـﻠـﻴــﺔ وذﺧ ــﺎﺋ ــﺮ ﺧــﻼل
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ«.
ً
وﻋ ــﺎﺻ ــﻢ ) 29ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( ﻫ ــﻮ ﺷـﻘـﻴــﻖ ﺻــﺎﻟــﺢ
اﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ ،اﻟﺬي ﻗﺘﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺪاﻫﻤﺔ ﻓﻲ
 12دﻳﺴﻤﺒﺮ.
ورﺣـ ـ ـ ــﺐ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء اﻹﺳ ــﺮاﺋـ ـﻴـ ـﻠ ــﻲ
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻟﻪ.
)اﻟﻘﺪس  -أ ف ب ،روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

ﻋﻨﺼﺮان أﻣﻨﻴﺎن ﻣﻮاﻟﻴﺎن ﻟـ »ﺣﻤﺎس« ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﺒﺮ رﻓﺢ أﻣﺲ

رأى وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﻧﻮر ﻗﺮﻗﺎش،
أﻣﺲ ،أﻧﻪ ﻻ ﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ "أﻧﺼﺎر
اﻟﻠﻪ" اﻟﻤﺘﻤﺮدة ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
اﺗﻔﺎق اﻟﺴﻮﻳﺪ .وﻛﺘﺐ ،ﻋﻠﻰ
"ﺗﻮﻳﺘﺮ" ،إن "اﻟﺘﻄﻮرات ﺣﻮل
اﻟﺤﺪﻳﺪة ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮﺛﻲ ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮﻳﺪ .وآن اﻷوان ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺮأي
اﻟﻌﺎم اﻟﺪوﻟﻲ أن ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ّ
اﻟﻤﻌﻄﻞ ﻟﻠﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ".
وأﺿﺎف أن "اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺴﻮﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺔ،
وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻟﻼﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎء وﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺪة ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ".

ﻗﻄﺮ ﺗﺠﺮي ﺗﺪرﻳﺒﺎت
ﺟﻮﻳﺔ ﻓﻲ »اﻟﻌﺪﻳﺪ«

أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻌﻨﻮي
ﺑﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ،أﺣﺪاﺛﺎ
ﺳﺘﺠﺮي ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة "اﻟﻌﺪﻳﺪ"
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ ،ﻣﻨﺎﺷﺪة
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺤﺬر.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن إن
ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻄﻴﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ،
ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ "ﺑﺮوﻓﺎت ﻟﻠﻌﺮض
اﻟﺠﻮي" ،ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺪﻳﺪ
اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ إﻟﻰ
اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة واﻟﻨﺼﻒ ﺻﺒﺎﺣﺎ
ﻣﻦ  13إﻟﻰ  17وﻣﻦ  19إﻟﻰ 22
ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺠﺎري .وﻧﺎﺷﺪت ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻓﻲ وزارة
اﻟﺪﻓﺎع ﻣﺮﺗﺎدي ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
أﺧﺬ اﻟﺤﻴﻄﺔ واﻟﺤﺬر ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ.

اﻟﻤﻐﺮب ﻳﻔﻜﻚ ﺧﻠﻴﺔ
ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟـ »داﻋﺶ«

)أ ف ب(

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ أﻧﻬﺎ
ﻓﻜﻜﺖ أﻣﺲ ﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻓﺮاد
ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﻻﺗﻬﻢ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
"داﻋﺶ" ،ﻛﺎﻧﻮا ﺑﺼﺪد اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .وﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن إﻧﻬﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ "ﻣﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﺧﻠﻴﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
 18و 31ﺳﻨﺔ" ،وﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﺸﻄﻮن
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ اﻟﻨﺎﻇﻮر واﻟﺪرﻳﻮش
ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد .وﻳﻼﺣﻖ ﻗﺎﺿﻲ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻹرﻫﺎب
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ  22ﺷﺨﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﻗﺘﻞ ﺳﺎﺋﺤﺘﻴﻦ إﺳﻜﻨﺪﻳﻨﺎﻓﻴﺘﻴﻦ
ﻣﻨﺘﺼﻒ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻤﻐﺮب ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺘﺎ
ﺗﻤﻀﻴﺎن إﺟﺎزة.
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٢٣

أوروﺑﺎ ﺗﻌﺎﻗﺐ إﻳﺮان ﺑﺴﺒﺐ »اﻏﺘﻴﺎل ﻣﻌﺎرﺿﻴﻦ« ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ
ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻳﻮﻗﻒ اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻮزراء ...وﻳﺪرس اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺧﻼﻓﺔ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﺼﺎدق ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ
ﻃﻬﺮان  -ﻓﺮزاد ﻗﺎﺳﻤﻲ

ﻋﺎﻗﺐ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،أﻣﺲ،
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ
ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻻﺳﺘﻬﺪاف
ﻣﻌﺎرﺿﻴﻦ إﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺪﻧﻤﺎرك وﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻛﺪ
وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﺟﻮاد ﻇﺮﻳﻒ أن ﺑﻼده ﺗﻌﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﺤﻠﻔﺎء
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ ﻣﺜﻞ روﺳﻴﺎ واﻟﺼﻴﻦ
ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺨﻼﻓﺎت
ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺘﺐ روﺣﺎﻧﻲ
واﻟﺘﻴﺎر اﻹﺻﻼﺣﻲ

ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﺰﻳﺪ
اﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،وﺗﻠﻘﻲ
ﺑـﻈــﻼﻟـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺤــﺎوﻟـﺘـﻬـﻤــﺎ إﻧـﻘــﺎذ
اﻻﺗ ـ ـﻔـ ــﺎق اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮوي ﺑ ـﻌ ــﺪ اﻧ ـﺴ ـﺤــﺎب
واﺷﻨﻄﻦ اﻷﺣﺎدي ﻣﻨﻪ ،واﻓﻖ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ ،أﻣﺲ ،ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت
ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ُﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﻢ
ﻣ ـﺘ ــﻮرﻃ ــﻮن ﻓ ــﻲ ﻫ ـﺠ ـﻤــﺎت ﺧﻄﻄﺖ
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻤﺎرك وﻓﺮﻧﺴﺎ.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻲ،
أﻧﺪﻳﺮس ﺳﺎﻣﻮﻳﻠﺴﻴﻦ ﻓﻲ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«،
أن »اﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد واﻓـ ـ ـ ــﻖ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻓ ــﺮض
ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ،
ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ ﻣـ ــﺆاﻣـ ــﺮات اﻏ ـﺘ ـﻴ ــﺎﻻت ﻋﻠﻰ
أراض أوروﺑﻴﺔ ،ﻓﻲ إﺷﺎرة ﻗﻮﻳﺔ إﻟﻰ
ٍ
أﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ
أوروﺑﺎ«.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف ﺳ ــﺎﻣ ــﻮﻳ ـﻠ ـﺴ ـﻴ ــﻦ ،ﻗـﺒــﻞ
اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻮزراء اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ وﺿﻊ ﻗﺮار ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ّ
ﻓﻲ ﺻﻮرة رﺳﻤﻴﺔ ،إن اﻻﺗﺤﺎد ﺗﻤﻜﻦ
ﻣــﻦ إﺣ ــﺪاث »اﺧ ـﺘــﻼف واﺿ ــﺢ« ﺑﻴﻦ
دﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ »اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي« وﺗﺪﺑﻴﺮ
اﻻﻋﺘﺪاءات.
وأوﺿﺢ» :إﻧﻨﺎ ﻧﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق
اﻟ ـﻨ ــﻮوي ،وﻟـﻜــﻦ ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴــﺔ أﺧ ــﺮى،
ﻳـ ـﺠ ــﺐ أن ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻟ ــﺪﻳـ ـﻨ ــﺎ ﺳ ـﻴــﺎﺳــﺔ
ﺧـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻗـ ــﻮﻳـ ــﺔ ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻧ ــﺮﺳ ــﻞ
إﺷﺎرات واﺿﺤﺔ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﻬﺬا
اﻟ ـﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻟـﺘــﺪﺧــﻞ ﻋـﻠــﻰ اﻷراﺿ ــﻲ
اﻷوروﺑﻴﺔ«.
ﻓـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻮازاة ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ،أﻛـ ـ ــﺪ رﺋ ـﻴــﺲ

اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء اﻟ ــﺪﻧ ـﻤ ــﺎرﻛ ــﻲ ،ﻻرس ﻟــﻮﻛــﻪ
ً
راﺳﻤﻮﺳﻦ ،أﻧﻪ »أﻣﺮ ﻣﺸﺠﻊ ﺟﺪا أن
ﻳﻮاﻓﻖ اﻻﺗﺤﺎد ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت
ً
ﺟﺪﻳﺪة ،ردا ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ
واﻟﻤﺆاﻣﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻬﺎ،
وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ أوروﺑــﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺪﻧﻤﺎرك«.
وﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺷﺨﺼﻴﻦ
إﻳــﺮاﻧ ـﻴ ـﻴــﻦ وﻛ ـﻴــﺎﻧــﺎ واﺣـ ـ ــﺪا .وﻛــﺎﻧــﺖ
اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻴﺔ اﺗﻬﻤﺖ ﻃﻬﺮان
ﻓــﻲ أﻛـﺘــﻮﺑــﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻟ ـ ـﺸـ ــﻦ ﻫ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﺎت ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ــﺪﻧ ـ ـﻤ ـ ــﺎرك،
ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﻨﻔﻴﻴﻦ إﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن
إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﺤﻈﻮرة.
ً
وﻻﺣـ ـﻘ ــﺎ ،ذﻛ ــﺮ وزﻳـ ــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ
اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﺳﺘﻴﻒ ﺑﻠﻮك ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ
إﻟــﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أن ﺟﻬﺎز اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات
ﻓــﻲ ﺑ ــﻼده »ﻟــﺪﻳــﻪ دﻻﺋ ــﻞ ﻗــﻮﻳــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺿﻠﻮع ﻃﻬﺮان ﻓﻲ اﻏﺘﻴﺎل ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﻫــﻮﻟ ـﻨــﺪﻳ ـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ أﺻـ ــﻞ إﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ﻓﻲ
أﻟﻤﻴﺮا ﻋــﺎم  2015وﻓــﻲ ﻻﻫ ــﺎي ﻋﺎم
 «2017ﻟ ـﺼ ـﻠ ـﺘ ـﻬ ـﻤــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرﺿــﺔ
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،وﻗﺎل إن ﻣﺠﻤﻞ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت
دﻓ ـﻌــﺖ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑ ـ ـ ــﻲ ﻟـﻔــﺮض
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة.

ﺣﻠﻔﺎء إﻳﺮان
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺟـ ــﻮاد ﻇــﺮﻳــﻒ إن
اﻻﺗـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ ﻳﺘﺤﺮك ﺑﻮﺗﻴﺮة
أﺑﻄﺄ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرة
ﺑـﻐـﻴــﺮ اﻟ ـ ــﺪوﻻر ﻣــﻊ ﻃ ـﻬــﺮان ﻟـﺘـﻔــﺎدي

ﻣﺴﺎﺟﻠﺔ »ﺗﻮﻳﺘﺮﻳﺔ« ﺑﻴﻦ ﻇﺮﻳﻒ وﺑﻦ أﺣﻤﺪ
ﻋﻠﻖ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ،اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ
أﺣﻤﺪ ،ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ّ
ﻏﺮد ﺑﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮه اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻮاد
ُ
ﻇﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ،ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺸﺮﻋﻴﻦ أﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ
ﻳﺮﺗﺪون ﻧﻈﺎرات »اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ«.
وذﻳﻞ ﻇﺮﻳﻒ اﻟﺼﻮرة ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ» :ﻳﻘﺎل
إن اﻟ ـﺼــﻮرة ﺗـﻘــﻮل أﻟ ــﻒ ﻛـﻠـﻤــﺔ ،أﻣ ــﺎ ﻫ ــﺬه اﻟـﺼــﻮرة
ﻓﺘﻘﻮل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻒ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﻲ وادي اﻟﻌﻤﻰ
ﺣ ـﺘ ــﻰ أوﻟـ ـﺌ ــﻚ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳـ ــﺮﺗـ ــﺪون ﻧ ـ ـﻈـ ــﺎرات اﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ

اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻋﻤﻴﺎ« .ورد اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ
ﺑﺼﻮرة ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،أﺣﻤﺪي ﻧﺠﺎد،
ً
ﻣﻌﻠﻘﺎ» :اﻟﺴﻴﺪ ﻇﺮﻳﻒ ،ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﺗﻘﻮل ﻣﻠﻴﻮن
ﻛﻠﻤﺔ ،أو ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻰ ،ﺑﻞ ﻋﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﻨﻮاﻳﺎ
وأﻫﺪاف اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ وﺗﺤﺮﻳﻒ ﻷﻣﺔ ﻓﺨﻮرة ،إﻳﺮان أﻣﺮ
وأﻧﺘﻢ أﻣﺮ آﺧﺮ«.
ً
واﺗﻬﻤﺖ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣ ــﺮارا ﻃـﻬــﺮان ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ
ﺷﺆوﻧﻬﺎ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻨﻔﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻻﺗﻬﺎم.

ً
ً
أﻓﻐﺎن ﻳﺼﻠﻮن إﻟﻰ ﺑﻼدﻫﻢ ﻗﺎدﻣﻴﻦ ﻣﻦ إﻳﺮان .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺸﻴﺮ إﺣﺼﺎءات إﻟﻰ أن ﻋﺪدا ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻐﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺎﺟﺮوا إﻟﻰ إﻳﺮان
ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ »ﻧﺤﻮ  800أﻟﻒ« ﻋﺎدوا إﻟﻰ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم  2018إﺛﺮ ﻋﻮدة اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺗﺪﻫﻮر اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل
)أ ف ب(
اﻟﺘﻀﺨﻢ.
اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ،ﻣـﻤــﺎ ﻳﺠﺒﺮ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺚ
ﺳﺒﻞ ﻣﻊ دول أﺧﺮى.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل ﻇـ ــﺮﻳـ ــﻒ ﻓ ـ ــﻲ ﻧ ـﻴ ــﻮدﻟ ـﻬ ــﻲ:
»ﻣـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺮون ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ــﻞ ﻣ ــﻊ
اﻷوروﺑـﻴـﻴــﻦ ﺑﺸﺄن اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة
اﻟﻐﺮض ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﻨﺘﻈﺮﻫﻢ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ:
»ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ ﻣﺜﻞ
اﻟﻬﻨﺪ واﻟﺼﻴﻦ وروﺳﻴﺎ ﻛﻲ ﻧﻮاﺻﻞ
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺷﻌﺒﻨﺎ«.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ ﻇ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻒ أﻧـ ـ ـ ــﻪ ﻳـ ـﺠ ــﺮي
ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣــﻊ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟــﻮن اﻟﻬﻨﻮد
ﺑـ ـﺸ ــﺄن ﺑ ـﻴ ــﻊ اﻟـ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻴ ــﻮرﻳ ــﺎ
إﻟ ــﻰ اﻟﻬﻨﺪ ﺑــ»ﺳـﻌــﺮ ﻣـﻌـﻘــﻮل« .وﺣﺚ
ﻧ ـﻴ ــﻮدﻟ ـﻬ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻃ ـﻠ ــﺐ اﻟ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣﻦ
اﻻﻋﻔﺎءات ﻣﻦ واﺷﻨﻄﻦ ﻟﺸﺮاء اﻟﻨﻔﻂ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻬﻨﺪي
ﻧﻴﺘﻴﻦ ﺟــﺎدﻛــﺎري إن ﺑــﻼده ﺗﺄﻣﻞ أن
ً
ﺗﺒﺪأ ﻗﺮﻳﺒﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻘﻄﺎع
ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء ﺟﺎﺑﻬﺎر اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻋﺪة ﺧﻼﻓﺎت ﺗﺸﻤﻞ
ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟــﺬي ﻳﻬﺪف ﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ إﻟﻰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.

ﻓﺸﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺸﻠﺖ دﻋﻮات اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
اﻹﻳـ ــﺮاﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮ أﻣـ ـ ــﺲ اﻷول

ﺑ ــﺎﻟ ــﺬﻛ ــﺮى اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ ﻟــﻼﺣ ـﺘ ـﺠــﺎﺟــﺎت
اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ اﺟﺘﺎﺣﺖ ﻋﺪة ﻣﺪن ﻓﻲ
ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم .2018
واﺳ ـﺘ ـﻄــﺎﻋــﺎت اﻷﺟـ ـﻬ ــﺰة اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ
ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻷﺧﻴﺮة اﻋﺘﻘﺎل زﻋﻤﺎء
اﻟ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺎت اﻻﺣ ـﺘ ـﺠــﺎﺟ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ أﻏـﻠــﺐ
اﻟﻤﺪن.
وﻗـ ـ ــﺎل أﺣـ ـ ــﺪ ﻗـ ـ ــﺎدة »اﻟـ ـﺒ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺞ«،
اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻃﻬﺮان
إن ﻋ ـﻨــﺎﺻــﺮ أﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺣ ــﺎﺻ ــﺮت أﻣــﺲ
اﻷول ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣــﺎﻛــﻦ اﻟـﺘــﻲ ﻛــﺎن ﻣﻦ
اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﻬﺎ ،ﺳﻮاء
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎﺻ ـﻤ ــﺔ أو اﻟـ ـﻤ ــﺪن اﻷﺧ ـ ــﺮى
واﻷرﻳــﺎف ،واﻧﺘﺸﺮت ﺑﻠﺒﺎس ﻣﺪﻧﻲ،
وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل ﻋﺸﺮات اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﻴﻦ
ﻗﺒﻞ أن ﺗـﻔــﺮج ﻋــﻦ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﺻﺒﺎح
أﻣﺲ.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧ ــﺮى ،أﻛ ــﺪ ﻣـﺼــﺪر ﻓﻲ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ
أن ﻣﻜﺘﺒﻪ اﺗﺼﻞ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻧﻮاب ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـﺸ ــﻮرى »اﻟ ـﺒ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎن« اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻛــﺎﻧــﻮا
ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﺳﺘﺠﻮاب وزراء ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ ،وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ
ﺳﺤﺐ ﻃﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻷﺳﺒﺎب
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻼد.
وأﺿﺎف اﻟﻤﺼﺪر أن ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻨﻮاب
اﺳﺘﺠﺎﺑﻮا ﻟﻠﻄﻠﺐ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻨﻮاب
اﻟﻤﻮاﻟﻴﻦ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﻮد

أﺣﻤﺪي ﻧﺠﺎد اﻟﺬﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﻮا اﻟﻤﺮﺷﺪ
ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ.

رﺋﻴﺴﻲ واﻟﻤﺮﺷﺪ
ﻓ ـ ــﻲ ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎق آﺧـ ـ ـ ــﺮ ،أﻛ ـ ــﺪ ﻣ ـﺼ ــﺪر
ﻣـﻘــﺮب ﻣــﻦ ﺳ ــﺎدن اﻟـﺤــﺮم اﻟــﺮﺿــﻮي،
إﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ رﺋـﻴـﺴــﻲ ،أن اﻷﺧ ـﻴــﺮ ﻃﻠﺐ
ﻣــﻦ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ أن ﻳﺒﻘﻰ ﻓــﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ
ﻫﺬا ،ﺣﺘﻰ إذا ﺗﺴﻠﻢ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ً
اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ ،ﺧـﻠـﻔــﺎ ﻟ ـﺼــﺎدق ﻋﺎﻣﻠﻲ
ﻻرﻳﺤﺎﻧﻲ ،اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻬﻲ وﻻﻳﺘﻪ ﺑﻌﺪ
ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮﻳﻦ.
وأﺷـ ـ ــﺎر أﺣ ـ ــﺪ ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﻲ ﻣـﻜـﺘــﺐ
اﻟﻤﺮﺷﺪ إﻟﻰ أن ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﺑﺪأ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
ﻓﻲ إﺑﻌﺎد رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،إذا ﻣﺎ أﺻــﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء
ﺳﺎدﻧﺎ ﻟﻠﺤﺮم اﻟــﺮﺿــﻮي ،واﻟﺘﺮﺷﺢ
ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ.
وﻟـﻔــﺖ اﻟـﻤـﺼــﺪر إﻟ ــﻰ أن آﻳ ــﺔ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻲ رﺿﺎ اﻋﺮاﻓﻲ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟـﻤـﺼـﻄـﻔــﻰ ،واﻟ ـﻤ ـﻌــﺮوف
ﺑﻌﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﺠﻴﺪة ﻣــﻊ ﻛــﻞ اﻟﺘﻴﺎرات
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ رﺋﻴﺴﻲ ،ﻫﻮ
ً
أﺣﺪ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻷوﻓﺮ ﺣﻈﺎ ﻟﺘﻮﻟﻲ
ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﺤﺴﺎس.
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴ ــﺪ ﻣـ ـﻨـ ـﻔـ ـﺼ ــﻞ ،ﺣ ــﺬر
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ ،ﻣﻦ وﺿﻊ

اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه ،وﻗﺎل
ً
إن اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ واﺟﻬﺖ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ
ً
ﺷﺪﻳﺪا ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻔﺮط ،وأن
ً
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺴﺤﺐ »ﺳﻴﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ
ﺳﺨﻂ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻏﻀﺐ اﻟﻠﻪ«.
وأﺷـ ـ ـ ــﺎر روﺣ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ ،أﻣ ـ ـ ــﺲ ،ﻓــﻲ
اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻓﻲ وزارة
اﻟ ــﺰراﻋ ــﺔ ،إﻟ ــﻰ اﻟـﺴـﺤــﺐ اﻟـﻤـﻔــﺮط ﻣﻦ
ً
وﻗﺖ ﻣﻦ
اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ،ﻗﺎﺋﻼ» :ﻓﻲ ٍ
اﻷوﻗ ــﺎت ،ﻛﻨﺎ ﻧﺼﻞ إﻟــﻰ اﻟﻤﺎء ﻋﻠﻰ
ً
ﻋﻤﻖ  30ﻣﺘﺮا ،ﻟﻜﻨﻨﺎ اﻵن ﻧﺼﻞ إﻟﻴﻪ
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ  300ﻣﺘﺮ .وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ
إﻟﻰ أﻧﻨﺎ ﺳﺤﺒﻨﺎ ﺑﺈﻓﺮاط«.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧـ ــﺮ ،ارﺗ ـﻔ ـﻌــﺖ ﻧـﺒــﺮة
اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ »اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺻﻼﺣﻲ«
وإدارة روﺣ ــﺎﻧ ــﻲ ﺑـﻌــﺪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﻣــﺪﻳــﺮ ﻣـﻜـﺘــﺐ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ،
ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﻲ ،ﺿﺪ اﻹﺻﻼﺣﻴﻴﻦ،
ﺣ ـﻴ ــﺚ اﺗ ـﻬ ـﻤ ـﻬ ــﻢ ﺑ ــﺄﻧ ـﻬ ــﻢ ﻳ ـﻨ ـﺘ ـﻘــﺪون
اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻷﻧ ـ ـﻬـ ــﻢ ﻳـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪون ﻛـﺴــﺐ
اﻷﺻﻮات ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ّ
وﺷﺒﻬﺖ ﺻﺤﻒ وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻴﺎر
اﻹﺻﻼﺣﻲ واﻋﻈﻲ ﺑﺮﺣﻴﻢ ﻣﺸﺎﺋﻲ،
اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮب ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒــﻮي
اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﻧـ ـﺠ ــﺎد .وﺟـ ـ ــﺎء ذﻟـ ـ ــﻚ ،ﻗﺒﻞ
ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣــﻦ ﺣـﻠــﻮل اﻟــﺬﻛــﺮى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻟــﺮﺣـﻴــﻞ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﺳ ـﺒــﻖ ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ.

ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﺒﻮة ﻧﺎﺳﻔﺔ ﺑﺴﻴﺎرة ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ
• دﻋﻮى ﺿﺪ  cbsﺑﺴﺒﺐ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺴﻴﺴﻲ • رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻟﻴﻮ وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

●

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -راﻣﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ

أﻓـ ــﺎد ﻣ ـﺼ ــﺪر أﻣ ـﻨ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﻤــﺪﻧـﻴــﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،أﻣﺲ ،ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﺒﻮة ﻣﺘﻔﺠﺮة
ﻓﻲ ﺳﻴﺎرة ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة أﻣﺎم
ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ ،وﺳﻂ اﻟﻘﺎﻫﺮة.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮىّ ،
ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻣﺼﺮﻳﻮن
ﻋﻦ ارﺗﻴﺎﺣﻬﻢ ﻟﻸﺻﺪاء اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﻬﺎ
ﺣ ــﻮار اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻣــﻊ ﻗﻨﺎة
» «cbsاﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ،واﻟـ ــﺬي أذاﻋ ـﺘ ــﻪ ﻓـﺠــﺮ اﻷﺣــﺪ
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﺑ ـﻌــﺪ أن أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ اﻟ ـﻘ ـﻨــﺎة أن اﻟـﺴـﻔـﻴــﺮ
اﻟﻤﺼﺮي ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ ﻃﻠﺐ ﻋﺪم إذاﻋﺘﻪ.
وﻗــﺎل أﻣﻴﻦ ﺳــﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮاب ﻃـ ـ ــﺎرق اﻟـ ـﺨ ــﻮﻟ ــﻲ» :ﺑ ـﻌــﺪ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟـﻠـﻘــﺎء ،وردود اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺸﺄﻧﻪ
ﻓــﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺎﻧﻘﻠﺐ اﻟﺴﺤﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺴــﺎﺣــﺮ ،وﺑــﺎﺗــﺖ اﻟ ـﻘ ـﻨــﺎة ﻣ ــﺎدة ﻟـﻠـﺴـﺨــﺮﻳــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ واﻟ ــﺮأي اﻟ ـﻌــﺎم ،إذ ﻟــﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ
اﻟﺤﻮار أي ﺷﻲء ﻣﻤﺎ أوﺣﻮا ﺑﻪ زﻳﻔﺎ«.
وأوﺿﺢ اﻟﺨﻮﻟﻲ ،أﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮض
وإﺧ ــﺮاج اﻟـﺤــﻮار ﻟـﻠــﺮأي اﻟـﻌــﺎم ،ﺗــﻢ اﻹﻳـﻬــﺎم ﺑﺄن
اﻟﺤﻮار ﺳﻴﺘﻀﻤﻦ أﺳﺌﻠﺔ ﻗﺪ أﺣﺮﺟﺖ اﻟﺮﺋﻴﺲ
أو إﺟﺎﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻓﻘﺔ» ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎه ﻛﺎن
ً
اﻟﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ردود اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻓﻲ
ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻘﻮة ،ﺑﻞ ان ﻣﻦ ﺗﻌﺮض ﻟﻺﺣﺮاج واﻟﻌﺠﺰ
ﻫﻮ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ«.
وﻗﺮر ﻣﺤﺎم ﻣﺼﺮي ،ﻳﺪﻋﻰ ﺑﺎﺳﻢ وﻫﺒﺔ ،إﻗﺎﻣﺔ

دﻋﻮى ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺷﻤﺎل اﻟﻘﺎﻫﺮة
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻳﺘﻬﻤﻬﺎ ﺑﺘﻌﻤﺪ ﺗﺤﺮﻳﻒ
ﺣﻮار اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮي .وﻃﺎﻟﺐ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ
دﻋﻮﺗﻪ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻗﺪره  100ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻳﺘﻢ
إﻳــﺪاﻋـﻬــﺎ ﺑـﺼـﻨــﺪوق ﺗﺤﻴﺎ ﻣـﺼــﺮ ،ﺣـﻴــﺚ ﻗﺎﻣﺖ
اﻟـﺸـﺒـﻜــﺔ ﺑ ــﺎﺧ ـﺘ ــﺰال ﺣـ ــﻮار اﻟـﺴـﻴـﺴــﻲ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻻ
ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺤﺠﻢ ﻣﺼﺮ ورﺋﻴﺴﻬﺎ ،ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ .ﻛﻤﺎ
ﻗ ــﺮر أﻳـﻀــﺎ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﺑ ــﻼغ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺤﻮار ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ ﺗﺮﻗﺐ اﻟﻮﺻﻮل.
ﻓﻲ اﻷﺛﻨﺎء ،ﻳﻌﻘﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ً
اﻹﻋﻼم اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ اﻟﻴﻮم ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع ﻻﺋﺤﺔ
ً
اﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻨﻮدﻫﺎ إﻟﻰ  21ﺑﻨﺪا
ً
ً
ﻓﻘﻂ ﺑ ــﺪﻻ ﻣــﻦ  30ﺑـﻨــﺪا ﻓــﻲ ﻣﺴﻮدﺗﻬﺎ اﻷوﻟ ــﻰ،
ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻧـﻬــﺎﺋــﻲ ﻗـﺒــﻞ إرﺳـ ــﺎل اﻟــﻼﺋـﺤــﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻹﻗﺮارﻫﺎ.
وﻣــﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻧﻘﺎﺑﺘﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ واﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﻟﺒﺤﺜﻬﺎ .وﺗـﻀـﻤــﻦ ﻣ ـﺸــﺮوع اﻟــﻼﺋـﺤــﺔ اﻟـﻤــﻮاﻗــﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﺷﺨﺺ.

رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬــﺔ أﺧ ـ ــﺮى ،وﻓ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﺠــﺎﺑــﺔ ﺳــﺮﻳـﻌــﺔ
ﻟـﻀـﻐــﻮط ﺻ ـﻨ ــﺪوق اﻟـﻨـﻘــﺪ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ،أﻛ ــﺪ وزﻳ ــﺮ
اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﺼﺮي ﻃــﺎرق اﻟـﻤــﻼ ،أن رﻓــﻊ اﻟﺪﻋﻢ
ﻧـﻬــﺎﺋـﻴــﺎ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺮوﻗــﺎت ﺳـﻴـﺘــﻢ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻌــﺎم

اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ  ،2020 /2019واﻟـ ــﺬي ﺳﻴﺒﺪأ
ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وأوﺿــﺢ اﻟﻤﻼ ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﻠﺔ
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻗ ــﺮار رﻓــﻊ اﻟــﺪﻋــﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋــﻦ اﻟـﻤـﺤــﺮوﻗــﺎت ﻗﺒﻞ
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي ،وﻗﺪرﺗﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ،وأﺷﺎر اﻟﻤﻼ ﺧﻼل اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ
إﻟﻰ أن اﻟﺪوﻟﺔ أﻧﻔﻘﺖ  22.5ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ،ﻋﻠﻰ دﻋﻢ
اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺠﺎري .2019 /2018
وأﺿﺎف أن »اﻟﺪوﻟﺔ دﻋﻤﺖ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﺑـ 45
ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓــﻲ ﻧــﺺ اﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟـﺠــﺎري«،
ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ أﻧ ــﻪ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺨـﻄــﻂ أن ﺗـﻨـﻔــﻖ اﻟــﺪوﻟــﺔ
 89ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟـﺠــﺎري ،واﻟــﺬي
ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  30ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﻣﺠﻠﺔ ﻟﻠﺨﺎرج
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ،أﻋﻠﻨﺖ وزﻳــﺮة اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﻠﻬﺠﺮة واﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺑــﺎ ﻟـﺨــﺎرج ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻣﻜﺮم،
إﻃــﻼق أول ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻮزارة
ﺑﻌﻨﻮان »ﻣﺼﺮ ﻣﻌﺎك« ،ورﺣﺒﺖ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت
وﻣﺸﺎرﻛﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ
ﺻﻔﺤﺎت اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﺻﻮﺗﺎ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻐ ـﺘــﺮﺑــﺔ .وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮة أن
اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺳﺘﺼﺪر ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺑﺼﻔﺔ دورﻳـ ــﺔ ﻟﺤﻴﻦ إﺻ ــﺪارﻫ ــﺎ ﻣـﻄـﺒــﻮﻋــﺔ ﻓﻲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ.

»اﻟﻤﻬﻨﻴﻮن« :اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮون ﻟﻴﺴﻮا ﻣﺎرﻗﻴﻦ واﻟﻨﻈﺎم ﻳﻨﺸﺪ اﻟﻔﻮﺿﻰ
واﺻﻠﺖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺗﺼﻌﻴﺪﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
واﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ.
وأﻛﺪ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ »ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ«
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎرج ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ اﻷﺳـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎط ،أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،أن »ﻫ ـ ــﺪف
اﻻﺣ ـﺘ ـﺠ ــﺎﺟ ــﺎت ﻫ ــﻮ ﺗـﺠـﻨـﻴــﺐ اﻟـ ـﺒ ــﻼد ﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺨ ــﺮاب
واﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ إذا اﺳﺘﻤﺮ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﺸﻴﺮ«.
وأﻛـ ــﺪ اﻻﺳ ـﺒ ــﺎط أن »اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻧ ــﺰﻟ ــﻮا اﻟ ــﻰ اﻟ ـﺸ ــﺎرع ﻓﻲ
ﻣﺴﻴﺮات ﺳﻠﻤﻴﺔ ﺑﻬﺪف إﺳﻘﺎط ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮري،
وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ،ﻟﻴﺴﻮا ﻣﺎرﻗﻴﻦ أو ﻣﻨﺪﺳﻴﻦ،
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،إﻧﻬﻢ ﺧﻴﺮة أﺑﻨﺎء ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻣﻦ
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ وﺻﺤﺎﻓﻴﻴﻦ وأﻃﺒﺎء وﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ وأﺳﺎﺗﺬة
وﺟﺎﻣﻌﻴﻴﻦ«.
وﺗﺎﺑﻊ ان »ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼق اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
ﻓﻲ  19دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻹﺣﺼﺎء ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺮﺻﺪ
ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ ،ﻳﺘﺠﺎوز  1100ﻣﻌﺘﻘﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮب ﻋﺪد
اﻟﺸﻬﺪاء ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻣﻦ .«37
وﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣــﻊ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،اﻧﺘﻘﺪ
اﻷﺳﺒﺎط إﻓﺎدة وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن
أﻣــﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أﻣــﺲ اﻷول ،واﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣـﺠــﺮد »ﺣﺪﻳﺚ
ﺑﺎﺋﺲ وﻓﻘﻴﺮ«.
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻮاب ﺳﻮداﻧﻴﻮن وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﺑـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ اﺳـﺘـﻘــﺎﻟـﺘــﻪ ،ﻋـﻠــﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺳﻘﻮط
ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت.

وﻗــﺎل رﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ ﺣﺰﺑﻲ اﻷﻣــﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻟ ـﻘ ــﻮﻣ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎن ،ﻋ ـﻴ ـﺴــﻰ ﻣ ـﺼ ـﻄ ـﻔــﻰ ،ﻣــﻮﺟـﻬــﺎ
ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻌﺜﻤﺎن» :ﻟـﻤــﺎذا ﻟــﻢ ﺗﻘﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻚ ﺣﺘﻰ اﻵن
وأﻧﺖ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﻗﺘﻞ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ،وﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻬﻢ«.
ﺑﺪوره ،أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﺮﻃﻢ أن »وزﻳ ــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳــﺪاه ﻣﻠﻄﺨﺘﺎن
ﺑﺪﻣﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ،وﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺎﺳﺐ« ،ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ:
»ﻋــﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ أﻣــﺮت ﺑﺈﻃﻼق اﻟــﺮﺻــﺎص اﻟﺤﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺮأس وﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻷرﺟﻞ ﻹﻋﺎﻗﺘﻬﻢ«.
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﺑــﻞ ،وﺻ ــﻒ اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ ﻋ ــﻦ ﺣ ــﺰب اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ ،اﻟﻀﻮ اﻟﻔﻜﻲ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺑـ»اﻟﻠﻄﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ« ،ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﻋﻦ »ﺳﺮ
ﻋﺪم ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺑﻘﻮة«.
وردا ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺧﻼت اﻟﻨﻮاب ،ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إن
وزارﺗ ــﻪ »ﺗﺴﻤﺢ ﻷي ﺣــﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﻓــﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻣﺴﻴﺮة« ،ﻓﻲ إﺷﺎرة ﻟﻠﻤﺴﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻮي ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﺗﺄﻳﻴﺪا
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺸﻴﺮ.
وأﺿﺎف ﻋﺜﻤﺎن» :ﻟﻜﻦ أن ﻳﺠﻤﻊ أﺣﺪﻫﻢ ﺻﺒﻴﺔ وﻳﺮﻳﺪ
أن ﻳﺨﺮب ﻟﻦ ﻧﻤﺴﺢ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻛﺬﻟﻚ«،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﺣﺰﺑﺎ
أو ﺟﻬﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ وﻻ ﻳﻌﺮف ﻟﻬﺎ أﺻﻞ«.
)اﻟﻘﺎﻫﺮة  -د ب أ ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻧﺖ(

ﻟﺒﻨﺎن :أزﻣﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﺸﻌﺐ
وﺑﻜﺮﻛﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه »ﻗﻤﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ«
●

ﺗﺸﻘﻘﺎت ﺧﻄﻴﺮة ﺗﺼﻴﺐ ﺟﺴﺮ اﻟﻜﻮﻻ
ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ »ﻧﻮرﻣﺎ« ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺿﺮار ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،أﺧﻄﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ
ﺗﺸﻘﻘﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺮ اﻟﻜﻮﻻ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ،اﻧﺘﺸﺮت ﺻﻮرﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺜﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺳﻂ ﺗﺤﺬﻳﺮات ﻣﻦ ﻋﺪم ﺳﻠﻮك اﻟﺠﺴﺮ ،ﻧﻈﺮا ﻟﺨﻄﻮرة اﻟﻤﻮﻗﻒ.
وأﻓﺎدت ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ ﻗﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﺑﻴﺮوت ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﺸﻘﻘﺎت ،وﺗﺒﻴﻦ أﻧﻬﺎ ﻋﺎﺋﺪة ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﺠﺴﺮ.
وﻓﻲ اﻟﺼﻮرة) ،أي ﺑﻲ أﻳﻪ(» ،ﻧﻮرﻣﺎ« ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﻤﻮﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت

ﺑﻴﺮوت  -

•

اﻟـﻌــﺎﺻـﻔــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺿــﺮﺑــﺖ ﻟﺒﻨﺎن
وأﻏـ ـ ـ ــﺮﻗـ ـ ـ ــﺖ ﻃ ـ ــﺮﻗ ـ ــﺎﺗ ـ ــﻪ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﻮل
وﻛﻠﻠﺖ ﺟﺒﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺜﻠﻮج ،اﻧﻌﻜﺴﺖ
ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺟـ ـ ـ ــﻮاء ﺗ ــﺄﻟ ـﻴ ــﻒ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ،
ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻓ ـﺸ ـﻠــﺖ ﺣ ــﺮﻛ ــﺔ اﻻﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت
واﻟﻤﺸﺎورات وﺳﻴﻄﺮت ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ
اﻟ ـﺒــﺮودة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺑﻠﻐﺖ ﺣ ــﺪود اﻟﺸﻠﻞ اﻟـﻜــﺎﻣــﻞ ،ﻣﻨﺬ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻﺳـﺒــﻮع اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻣﻨﺬرة
ﺑﺘﻔﺎﻗﻢ دواﻣﺔ اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻣـ ـﺼ ــﺎدر ﻣ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ إن
» ﻣـﺤــﺎو ﻟــﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ
اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء اﻟ ـﺘ ـﺸ ــﺎوري ﻓ ــﻲ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ
وﻛﺄﻧﻬﺎ اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ،
وﺣ ـﺼــﺮ ﻣـ ـﺒ ــﺎدرات اﻟ ـﺤــﻞ ﺑــﺈﻳـﺠــﺎد
ﺗ ـﺴــﻮﻳــﺔ ﻟ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺪة ،ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮان
ﻣﻀﻴﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ واﺧﺘﺒﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺧﻠﻒ
إﺻـﺒـﻌـﻬــﻢ« .وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ» :اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
أﻛ ـﺒــﺮ وأﻋـ ـﻤ ــﻖ ،وﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺄزق
ﺣﻘﻴﻘﻲ ،وﻋﺎﻟﻖ ﺑﻴﻦ ﺷﺮوط ﺣﺰب
اﻟ ـﻠــﻪ وﺷ ـ ــﺮوط اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ

اﻟـﻤـﺼــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﺣ ـﻴــﺎد ﻟـﺒـﻨــﺎن وﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ«.
وﺗﺎﺑﻌﺖ» :ﻫﻨﺎك ﺧﺸﻴﺔ أن ﻧﻜﻮن
أﻣﺎم ﻓﺘﺮة ﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻮ ﺳﻠﺒﻲ ﻃﻮﻳﻠﺔ،
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ،ﻳﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ
إﻋــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﻟﻮزارﻳﺔ
ﻛـ ـﻤ ــﺎ وﻧـ ـ ــﻮﻋـ ـ ــﺎ ،اذا ﻟ ـ ــﻢ ﻳ ـﺘ ـﺠ ــﺎوب
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻣﻊ
ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ«.
وﺧـ ـﺘـ ـﻤ ــﺖ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎدر» :ﺣـ ــﺰب
اﻟـﻠــﻪ ﻻ ﻳـﺤـ ّـﺒــﺬ اﺳـﺘـﻤــﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﻓـ ــﻲ اﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد ﺳ ـﻴــﺎﺳــﺔ
اﻟﻨﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﺗﺤﻴﻴﺪ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻦ
ﺻﺮاﻋﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ّ
وأوﻟﻬﺎ ﺳﻮرﻳﺔ.
داﻓﻌﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻃﻮال اﻟﺤﻘﺒﺔ
وإذ ﻛﺎن ِ
اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﻧـﺤــﻮ ﺗـﻄـﺒـﻴــﻊ اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت
ﻣ ـﻌ ـﻬــﺎ ،ﻓ ـﻬــﻮ ّ
وﺳ ـ ــﻊ ﻧ ـﺸــﺎﻃــﻪ ﻋﻠﻰ
ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﺨ ــﻂ ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺠــﺪات
ّ
اﻻﻗ ـﻠ ـﻴ ــﻢ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺑـ ــﺎت ﻳ ـﺘ ـﻄــﻠــﻊ اﻟــﻰ
ان ﺗﻜﻮن ﺑـﻴــﺮوت راﺋ ــﺪة ﻓــﻲ اﻋــﺎدة
دﻣـﺸــﻖ اﻟــﻰ اﻟﺤﻀﻦ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ وأن
ﺗﻌﻤﻞ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا
اﻟﻬﺪف«.
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎدر ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ

أﺧـ ــﺮى إن »وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋـﻤــﺎل ﺟﺒﺮان
ً
ﺑ ــﺎﺳ ـﻴ ــﻞ أﺧـ ــﺬ ﻗـ ـ ـ ــﺮارا ﺑــﺎﻟـﺘـﺼـﻌـﻴــﺪ
وأﺑﻠﻎ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﺼﺔ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺚ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ
ً
ً
ﺳـﻴـﻘــﺪم ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺳــﺎﺑـﻘــﺎ ،ﺣﻠﻮﻻ
واﻗ ـﺘ ــﺮاﺣ ــﺎت ﻟ ـﻠ ـﺨــﺮوج ﻣ ــﻦ اﻷزﻣ ــﺔ
ً
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ،ﻏـﻴــﺮ أن أﻳ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﻫــﺬه
اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻦ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﺎزل رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻦ ﺣﺼﺘﻪ«.
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،ﻗــﺎل ﻋﻀﻮ »اﻟﻠﻘﺎء
اﻟ ـﺘ ـﺸ ــﺎوري« اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ ﻋـﺒــﺪاﻟــﺮﺣـﻴــﻢ
ﻣ ـ ــﺮاد ،أﻣـ ــﺲ» :ﻟـﻴـﺘـﻔـﻀــﻞ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﻠــﻒ وﻳ ـﺴ ـﻤ ــﻲ أي أﺣـ ــﺪ ﻣ ـﻨــﺎ،
وﺑــﺬﻟــﻚ ﻧـﻜــﻮن ﻗــﺪ ﺗﻤﺜﻠﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ
وﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع«.
وﺗﺴﺎء ل ﻣــﺮاد» :ﻟﻤﺎذا ﻳﻔﺘﺸﻮن
ﻋ ــﻦ ﺗـﺴـﻤـﻴــﺔ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻟ ـ ــﺬي ﻳﻤﺜﻞ
اﻟﻠﻘﺎء اﻟـﺘـﺸــﺎوري ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ أو اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ ﺟ ـﺒ ــﺮان
ﺑﺎﺳﻴﻞ؟ ﻓﻠﻴﺴﻤﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي
وﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺼﺔ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﺸﺎوري
ﻻ ﻣـ ـ ــﻦ ﺣ ـ ـﺼـ ــﺔ أﺣـ ـ ـ ـ ــﺪ ،اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻬـ ــﻢ أن

ﻳﻌﺘﺮﻓﻮا ﺑﻮﺟﻮد ﻗﻮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎرج
ﺗﻴﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ«.
ﻓــﻲ ﻣـ ــﻮازاة ذﻟ ــﻚ ،ﻛـﺸــﻒ رﺋﻴﺲ
ﺣﺮﻛﺔ »اﻻﺳﺘﻘﻼل« اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﻴﺸﺎل
ﻣ ـﻌ ــﻮض ﻣ ــﻦ ﺑ ـﻜ ــﺮﻛ ــﻲ ،أﻣ ـ ــﺲ ،ﻋــﻦ
اﺗ ـﺠــﺎه ﻟ ــﺪى اﻟـﺒـﻄــﺮﻳــﺮك اﻟـﻤــﺎروﻧــﻲ
اﻟ ـﻜــﺎردﻳ ـﻨــﺎل ﺑ ـﺸ ــﺎره اﻟ ــﺮاﻋ ــﻲ ،إﻟــﻰ
»دﻋـ ـ ـ ـ ــﻮة اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎدات اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻴ ـﺤ ـﻴــﺔ
اﻟـ ـﻤ ــﺎروﻧـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـ ــﻰ اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎع ﻓــﻲ
ﺑﻜﺮﻛﻲ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ« .وﻛــﺎن اﻟــﺮاﻋــﻲ اﺳﺘﻘﺒﻞ
أﻳﻀﺎ وزﻳﺮ اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻨﻘﻞ
ﻓـ ــﻲ ﺣـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﺗـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﻒ اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل
ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻨﻴﺎﻧﻮس ،اﻟﺬي ﺟﺰم ﺑﺄن
ّ
داﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ،
»اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
وﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻨــﺎس اﻟـﺘــﻮاﺿــﻊ ﻣــﻦ أﺟــﻞ
ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ ،واﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﺮف ﻋﻨﺪ أي
ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻘﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.
إﻟ ــﻰ ذﻟـ ــﻚ ،ﻗ ــﺎل رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـﻨــﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑــﺮي ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ
رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـﻨ ــﻮاب اﻟـﻐـﻴـﻨــﻲ
ﺑ ـﻴ ـﺴــﺎو ﺳ ـﻴ ـﺒــﺮﻳــﺎﻧــﻮ ﻛــﺎﺳــﺎﻣــﺎ ﻓﻲ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ،أﻣﺲ ،إن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺰال
ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﻛﺎن«.

دوﻟﻴﺎت
ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ :اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ
ﻗﻴﺎدي ﻓﻲ »اﻟﺒﺪﻳﻞ«

ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺪا أﻧﻪ ﺣﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ
اﻋﺘﺪاءات ﺗﺴﺘﻬﺪف »ﺣﺰب
اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ« )(AFD
اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﻟﻤﺘﺸﺪد ،ﺗﻌﺮض
ﻓﺮاﻧﻚ ﻣﺎﻏﻨﻴﺘﺲ ،رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب
ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﺮﻳﻤﻦ ﻟﻬﺠﻮم ﻣﻦ
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﺜﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول،
وأﺻﻴﺐ ﺑﺠﺮوح ﺧﻄﻴﺮة ،ﻗﺒﻞ
أن ﻳﻨﻘﺬه ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﺎء.
وداﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻻﻋﺘﺪاء ،ووﺻﻒ اﻟﺤﺰب
اﻟﻤﺘﻄﺮف ﻣﺎ ﺟﺮى ﺑﺄﻧﻪ »ﻳﻮم
أﺳﻮد ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«.
وﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻧﻔﺠﺮت
ﻋﺒﻮة ﻓﻲ ﺣﺎوﻳﺔ ﻗﻤﺎﻣﺔ ﺑﻤﻜﺘﺐ
ﻟـ»اﻟﺒﺪﻳﻞ« ﻓﻲ ﺳﻜﺴﻮﻧﻴﺎ،
وﺗﻌﺮض ﻣﻨﺰل ﻣﺴﺆول ﻓﻲ
اﻟﺤﺰب ﺑﺴﻜﺴﻮﻧﻴﺎ اﻟﺴﻔﻠﻰ
ﻟﻠﺘﺨﺮﻳﺐ ،وﻫﻮﺟﻢ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺎﺑﻊ
ﻟﻠﺤﺰب ﺑﻘﻨﺒﻠﺔ ﻃﻼء.
ودﺧﻞ اﻟﺤﺰب اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﻌﺪ
ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ  13ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
 ،2017وذﻟﻚ ﺟﻌﻠﻪ أﻗﻮى أﺣﺰب
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
أن ﻳﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪة ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
)ﺑﺮﻟﻴﻦ  -د ب أ(

ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻫﺪدت اﻟﻤﺨﺮﺑﻴﻦ
ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت ﺻﺎرﻣﺔ

ﻫﺪد رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ادوارد ﻓﻴﻠﻴﺐ اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ وﺗﺨﺮﻳﺐ
ﺧﻼل ﺗﻈﺎﻫﺮات »اﻟﺴﺘﺮات
اﻟﺼﻔﺮاء« اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ
اﺳﺎﺑﻴﻊ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت ﺻﺎرﻣﺔ.
وﻗﺎل ﻓﻴﻠﻴﺐ ،أﻣﺲ اﻷول ،ان
اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن
ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ وﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺘﻮﺟﻪ
إﻟﻴﻬﻢ اﻟﺘﻬﻢ وﺳﻴﻌﺎﻗﺒﻮن
ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.
)ﺑﺎرﻳﺲ  -ﻛﻮﻧﺎ(

اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺧﻂ أزﻣﺔ ﻣﺎدورو

ﻗﺎل اﻷﺳﻘﻒ ﺧﻮﺳﻴﻪ ﻟﻮﻳﺲ
أزواﻏﺎي أﻳﺎﻻ ،أﺣﺪ ﻛﺒﺎر
اﻷﺳﺎﻗﻔﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ،إن رﺋﺎﺳﺔ
ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻣﺎدورو أﺻﺒﺤﺖ
»ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
أﺧﻼﻗﻴﺎ« ،وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم
ﻣﻦ أداء ﻣﺎدورو اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻟﻮﻻﻳﺔ
ﺛﺎﻧﻴﺔ.
وأﺷﺎر اﻻﺳﻘﻒ اﻟﻰ »ﻣﺆﺷﺮ
اﻟﻔﻘﺮ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻤﺮﺿﻰ
واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ واﻟﻘﻤﻊ
واﻟﻌﻨﻒ اﻟﺬي ﻳﻤﻀﻲ ﺑﺪون
رادع ،واﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  20أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻋﺎم
.«2018
وأﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ان اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎدورو
ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ وأن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺸﻌﺐ .اﻟﻰ
ذﻟﻚ ،أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺒﻴﺮو ﻓﺮض ﺣﻈﺮ
ﻋﻠﻰ دﺧﻮل ﻣﺎدورو وأﻋﻀﺎء
ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ إﻟﻰ أراﺿﻴﻬﺎ.
)ﺑﻮﻏﻮﺗﺎ  -د ب أ(

دول إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﺒﺤﺚ
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ

أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد
اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ،
أن دول اﻻﺗﺤﺎد ﺳﺘﺒﺤﺚ ﺧﻼل
ﻣﺆﺗﻤﺮﻫﺎ اﻟﻤﺰﻣﻊ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ أدﻳﺲ ﺑﺎﺑﺎ ،ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻮاز اﻟﺴﻔﺮ
ّ
اﻟﻤﻮﺣﺪ.
اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة
ﺳﺘﺠﻌﻞ »اﻟﺤﻠﻢ اﻟﺬي ﻃﺎل
اﻧﺘﻈﺎره أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻣﻤﺎ
ﺳﻴﻮﻓﺮ ﺣﺮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻞ
ﻋﺒﺮ اﻟﻘﺎرة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ«.
وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺴﻬﻢ اﻟﺠﻮاز
اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻨﻘﻞ
اﻷﻓﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻟﺴﻤﺮاء،
وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

دوﻟﻴﺎت
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ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ »اﻟﺠﺪار« وﻳﺰور اﻟﺤﺪود ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺑﺘﻜﺮﻳﺖ ...وﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻔﻴﺎض
ﻏــﺪاة ﻣﺪاﻫﻤﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﺮاء اﻷﻧﺒﺎر
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻗــﺮب اﻟـﺤــﺪود ﻣــﻊ ﺳــﻮرﻳــﺔ ،وﻗــﻊ ﺣــﺎدث
أﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻐﺪاد ،ﻫﻮ اﻷﺧﻄﺮ ﻣﻨﺬ
أﺳﺎﺑﻴﻊ ،أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ ﺷﺮﻃﻴﻴﻦ ﻋﺮاﻗﻴﻴﻦ ﺟﺮاء
اﻧﻔﺠﺎر ﺳﻴﺎرة ﻣﻔﺨﺨﺔ ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻧﺘﺤﺎري.
وﺟ ـ ــﺎءت اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ ﻋ ــﻦ ﺗ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺎت ﻋـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ
أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓــﻲ اﻷﻧـﺒــﺎر ،ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟـﺤــﺪود اﻟﺴﻮرﻳﺔ،
وﺳﻂ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﻴﺔ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺳﺤﺐ ﺟﻨﻮدﻫﺎ
ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﺮاق ،اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻘﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ .ووﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﺗﺪاوﻟﻪ ،ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ
اﻟﻌﺮاق ﻣﻨﺼﺔ ﻟﺘﺠﺮي اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻣﺤﺪودة داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،ﻗﺮرت رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب،
أﻣﺲ ،ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن إﻟﻰ ﻏﺪ اﻟﺨﻤﻴﺲ.
ﺟﺎء ذﻟــﻚ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أرﺳــﻞ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ،
ﻋ ــﺎدل ﻋـﺒــﺪاﻟـﻤـﻬــﺪي ،أﺳـﻤــﺎء اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﺘﻮﻟﻲ

ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎج اﻟﺤﺪودي ﻓﻲ ﺗﻴﺨﻮاﻧﺎ ﺑﻴﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟﻤﻜﺴﻴﻚ وﺗﺒﺪو ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻋﻴﻨﺎت ﺟﺪران ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﺑﻤﻮاد ﺑﻨﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺳﺘﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﻣﺐ ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﺤﺪود )روﻳﺘﺮز(
ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺮاوح اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻹﻧﻬﺎء
اﻹﻏ ــﻼق اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ اﻟـﺠــﺰﺋــﻲ ﻣـﻜــﺎﻧـﻬــﺎ ،ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺨﻼف اﻟﺤﺰﺑﻲ ﺣﻮل ﺑﻨﺎء ﺟﺪار ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻳﺰور
اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ،اﻟ ـﻴ ــﻮم،
اﻟﺤﺪود اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ  -اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ،ﺑﻬﺪف »ﻟﻘﺎء
اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻮف اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ
اﻷﻣــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻸزﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ«،
ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ
ﺳﺎرة ﺳﺎﻧﺪرز.
وﻳﺄﺗﻲ إﻋﻼن اﻟﺰﻳﺎرة ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺒﻴﺖ
اﻻﺑﻴﺾ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻴﻄﺮون ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎزﻻت ﻓﻲ

إﺣﺪى أﻛﺒﺮ اﻷزﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ
اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺮاﻣﺐ.
وﻳﻄﺎﻟﺐ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ  5.6ﻣﻠﻴﺎرات
دوﻻر ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء ﺟـ ــﺪار ﺣ ـ ـ ــﺪودي ،ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ ﻣﻨﻊ
ﻋﺒﻮر اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺑﻼده ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻀﻪ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن .وأدى ﻫﺬا اﻟﻨﺰاع ،اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻧﻘﺎش ﺣــﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ وﻗــﻒ اﻟﻬﺠﺮة إﻟﻰ
اﺧﺘﺒﺎر ﻗﻮة ،إﻟﻰ إﻏﻼق رﺑﻊ اﻹدارات اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ
ﻟﻌﺪم إﻗﺮار ﻣﻮازﻧﺔ ﻟﻬﺎ ،وﺗﻮﻗﻒ ﻧﺤﻮ  800أﻟﻒ
ﻣﻮﻇﻒ ﻓﺪراﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
واﺳﺘﺒﻖ ﺗﺮاﻣﺐ زﻳﺎرﺗﻪ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﻪ ﺧﻄﺎﺑﺎ
إﻟ ــﻰ اﻷﻣ ــﺔ ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﻣـﺘــﺄﺧــﺮ ﻣــﻦ ﻣـﺴــﺎء أﻣــﺲ،
ﺳﻴﺪاﻓﻊ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻣﻄﻠﺒﻪ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺪار وﻳﺘﻄﺮق

إﻟـ ـ ــﻰ »أزﻣ ـ ـ ـ ــﺔ اﻷﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻘ ــﻮﻣ ــﻲ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺪود
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ« .واﻷﺣﺪ ،ﺗﻤﺴﻚ ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ أﺛـﻨــﺎء ﻣـﻐــﺎدرﺗــﻪ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ
ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺠﻊ ﻛﺎﻣﺐ دﻳﻔﻴﺪ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻋﻦ
اﻟﺠﺪار ،وﻗﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق» :ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺒﻨﻲ
اﻟﺠﺪار ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻻذ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
اﻻﺳﻤﻨﺖ اﻟﻤﺴﻠﺢ«.
وﻛﺎن ﺗﺮاﻣﺐ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺪار
اﻟﺤﺪودي ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺤﻮرﻳﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
واﺻ ـﻔ ــﺎ اﻟ ـﺤ ــﺪود ﺑــﺄﻧـﻬــﺎ ﺑ ــﻮاﺑ ــﺔ ﻣ ـﺸـ ّـﺮﻋــﺔ أﻣ ــﺎم
اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ واﻟﻤﻐﺘﺼﺒﻴﻦ واﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ،وﻣﻦ
ﻳﻨﺘﺤﻠﻮن ﺻﻔﺔ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء.
)واﺷﻨﻄﻦ  -أ ف ب(

وزارات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع واﻟﻌﺪل إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
ً
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ً
ووﻓﻘﺎ ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ اﻻﻋــﻼم اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،ﻓﺈن
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي أﻋﺎد ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻓﺎﻟﺢ اﻟﻔﻴﺎض ﻟﻮزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺳﻠﻴﻢ اﻟﺠﺒﻮري ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع ورزﻛﺎر
ﻣـﺤـﻤــﺪ أﻣ ـﻴــﻦ ﻟ ـ ــﻮزارة اﻟ ـﻌ ــﺪل .وﻳ ــﺮﻓ ــﺾ ﺗﺤﺎﻟﻒ
»ﺳـ ــﺎﺋـ ــﺮون« ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟــﺰﻋ ـﻴــﻢ اﻟ ـﺸ ـﻴ ـﻌــﻲ ﻣـﻘـﺘــﺪى
اﻟﺼﺪر ﻣﻨﺢ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﻴﺎص ،اﻟﺬي ﺷﻐﻞ
ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ وﻣﺴﺘﺸﺎر
اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺪﻋﻮم ﻣﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ »اﻟﻔﺘﺢ«
اﻟﻤﻘﺮب ﻣﻦ إﻳﺮان.
إﻟــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﻗــﺎل رﺋـﻴــﺲ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺠﺒﻮري إن ﻛﺘﻠﺘﻪ ﺳﻮف
ﺗﺮﺷﺢ وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺎﺳﻢ اﻷﻋﺮﺟﻲ
ﻟﺘﻮﻟﻲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ »اﻟﻤﻜﻮن اﻟﺴﻨﻲ« ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ ،أو ﺗﺮﺷﻴﺢ

ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﻮﻟﻲ
اﻟﻤﻨﺼﺐ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﺼﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ،
اﻟـﻴــﻮم ،اﻟــﻰ ﻗﻄﺮ ﻓــﻲ زﻳ ــﺎرة »ﺗـﻬــﺪف إﻟــﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮاق ﻣﻊ ﻣﺤﻴﻄﻴﻪ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ،
وﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ زﻳﺎرات ﺑﺪأﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺒﻞ
أﺳﺎﺑﻴﻊ إﻟﻰ ﺑﻠﺪان ﻋﺮﺑﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ« ،ﺣﺴﺒﻤﺎ
اﻋ ـﻠ ــﻦ ﻟ ـﻘ ـﻤــﺎن اﻟـﻔـﻴـﻠــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪث ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ رﺋـﻴــﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ .وأﺿﺎف اﻟﻔﻴﻠﻲ أن »اﻟﺰﻳﺎرة ﺳﺘﺒﺤﺚ
ﻣﻠﻔﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻼءم وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ«.
وﺣ ــﻮل إذا ﻣــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫ ـﻨــﺎك وﺳــﺎﻃــﺔ ﻋــﺮاﻗـﻴــﺔ
ﻟﺤﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﻗﺎل اﻟﻔﻴﻠﻲ» :ﻟﻦ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟــﺰﻳــﺎرة ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ اﻵن ،وﺳﻴﺘﻢ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻷﻣﻮر اﻷﺧﺮى ﻻﺣﻘﺎ«.
)ﺑﻐﺪاد -وﻛﺎﻻت(

ﻛﻴﻢ ﺟﻮﻧﻎ أون ﻳﺠﺮي »راﺑﻊ زﻳﺎرة« ﻟﻠﺼﻴﻦ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺠﺮي اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات ﻟﻘﻤﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،وﺻﻞ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻜﻮري اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻛﻴﻢ ﺟﻮﻧﻎ أون،
أﻣﺲ اﻷول ،إﻟﻰ ﺑﻜﻴﻦ ﻓﻲ زﻳﺎرة ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻹﺟﺮاء ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﺟﻴﻦ ﺑﻴﻨﻎ ،ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻘﻤﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم.
واﻟﺼﻴﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﻠﻴﻒ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻜﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺰوﻟﺔ وﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات واﻟﺘﺠﺎرة ،وﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة
ﺗﻌﺰز اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت ﺣﻮل ﻟﻘﺎء ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﺣﻴﺚ إن ﻛﻴﻢ ﻗﺪ
ﻳﻜﻮن ﺣﻀﺮ ﻟﺒﺤﺚ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ.
واﻟـﺘـﻘــﻰ ﻛ ـﻴــﻢ ،أﻣ ــﺲ ،اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﺼـﻴـﻨــﻲ ،ﻛـﻤــﺎ أﻓـ ــﺎدت وﻛــﺎﻟـﺘــﺎ اﻷﻧ ـﺒــﺎء
اﻟﺮﺳﻤﻴﺘﺎن اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﻮرﻳﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
ّ
وأﻓﺎدت وﻛﺎﻟﺔ »ﻳﻮﻧﻬﺎب« اﻟﻜﻮرﻳﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻸﻧﺒﺎء أن اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻜﻮري
اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ وﺻﻞ ﺻﺒﺎح أﻣﺲ اﻷول ،ﺑﺮﻓﻘﺔ زوﺟﺘﻪ ري ﺳﻮل ﺟﻮ وﻋﺪد ﻣﻦ
ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻗﻄﺎر ﺧﺎص إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎرات
ﻓﻲ ﺑﻜﻴﻦ ،ﻓﻲ زﻳﺎرة ﺗﺴﺘﻤﺮ أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺪﻋﻮة ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ.

وأرﻓ ـﻘــﺖ »ﻳــﻮﻧ ـﻬــﺎب« ﻧـﺒــﺄﻫــﺎ ﺑ ـﺼــﻮرة ﺑ ــﺪا ﻓﻴﻬﺎ ﻗـﻄــﺎر اﻟــﺰﻋـﻴــﻢ اﻟـﻜــﻮري
ّ
اﻟﻤﻤﻴﺰ ﺑﻠﻮﻧﻪ اﻷﺧـﻀــﺮ اﻟﻐﺎﻣﻖ واﻟـﺨــﻂ اﻷﺻـﻔــﺮ اﻷﻓـﻘــﻲ اﻟــﺬي
اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ﻳﻨﺘﺼﻔﻪ وﻫﻮ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻄﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳﺎﻧﻎ.
وﺗــﺄﺗــﻲ زﻳ ــﺎرة ﻛﻴﻢ ﺟــﻮﻧــﻎ اون ،ﺑﻌﺪ أﺳـﺒــﻮع ﻋﻠﻰ ﺗـﺤــﺬﻳــﺮه اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﺣﻴﺚ أﻋﻠﻦ اﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ان
ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻓﻲ ﺣــﺎل أﺑﻘﺖ واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺿﺪ
ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳﺎﻧﻎ رﻏــﻢ اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟــﺬي ﺣﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﻨﺬ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .وﻗــﺎل ﺗﺮاﻣﺐ ،اﻷﺣــﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،إن اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻳﺘﻔﺎوﺿﺎن
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎن ﻋﻘﺪ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ رﻓﺾ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﻳﺘﺼﻞ
ﺑﻤﻮﻋﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﻫﺬه اﻟﻘﻤﺔ.
وﻓﻲ ﻗﻤﺘﻬﻤﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،اﺗﻔﻖ ﺗﺮاﻣﺐ
وﻛﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻧﺰع اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻜﻮرﻳﺔ،
ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﺟﺎء ﻓﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﺒﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.
)ﺳﻴﻮل  -أ ف ب ،ﺳﻜﺎي ﻧﻴﻮز ﻋﺮﺑﻴﺔ(
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رياضة
الذياب :الكويت تستضيف أكبر بطولة آسيوية ألندية اليد
• مشاركة األبيض والبرتقالي فيها ستكون إيجابية • اللوائح تسمح باالستعانة بـ  4محترفين

لقاء سابق للكويت وكاظمة في الدوري المحلي

محمد عبدالعزيز

أكد بدر الذياب أن الكويت
ستكون على قدر الحدث عندما
تستضيف أكبر بطولة آسيوية
لألندية لكرة اليد من حيث عدد
الفرق المشاركة ،وذلك من
خالل دعم جميع مؤسساتها،
تمثيل الكويت
وسيكون ً
وكاظمة إيجابيا بعد فترة غياب
طويلة عن الساحة الدولية.

أكد رئيس اللجنة المؤقتة إلدارة
شـ ـ ـ ــؤون االتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـك ــويـ ـت ــي ل ـك ــرة
اليد بــدر الــذيــاب ثقته الكاملة بأن
م ـشــاركــة فــريـقــي ال ـكــويــت وكــاظـمــة
س ـت ـك ــون إي ـج ــاب ـي ــة فـ ــي ال ـب ـطــولــة
اآلسـ ـي ــوي ــة الـ ـ ـ  21ل ــأن ــدي ــة أب ـطــال
الدوري ،المقرر أن يستضيفها نادي
الكويت خالل الفترة من  20حتى 31
م ــارس الـمـقـبــل ،مـعــربــا عــن أمـلــه أن
يحقق الفريقان نتائج طيبة على
الصعيد ا لـقــاري بعد فترة الغياب
الطويلة عن الساحة الدولية.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــاب فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،إن ال ـل ـج ـنــة الـمــؤقـتــة
التحاد كرة اليد ستقدم الدعم الالزم،
ع ـلــى ك ــل ال ـص ـع ــد ،لـ ـن ــادي ال ـكــويــت
لـتـخــرج الـبـطــولــة بــالـشـكــل الــائــق،
ً
طمعا في إعادة الصورة الطيبة لكرة
اليد الكويتية على المستوى القاري،
ً
معربا عن تفاؤله بتمثيل مشرف من
الناديين خــال البطولة ،وفــي ذات
الــوقــت طــالــب الـجـمــاهـيــر بـضــرورة

الحضور لمؤازرة الفريقين وإلنجاح
البطولة بشكل عام.

أكبر بطولة آسيوية
وأض ـ ـ ــاف ال ـ ــذي ـ ــاب ،الـ ـ ــذي يـشـغــل
م ـن ـص ــب أم ـ ـيـ ــن ص ـ ـنـ ــدوق االت ـ ـحـ ــاد
اآلسـ ـي ــوي ل ـك ــرة الـ ـي ــد ،أن "ال ـكــويــت
سـتـسـتـضـيــف أك ـب ــر ب ـطــولــة قــاريــة
م ــن ح ـيــث عـ ــدد ال ـف ــرق ال ـم ـشــاركــة،
والـ ــذي ربـمــا يـصــل إل ــى  16أو 17
ً
ف ــري ـق ــا ،وذل ـ ــك وفـ ـق ــا لـلــرغـبــات
ال ـتــي وص ـلــت إل ــى االت ـحــاد
اآلس ـ ـ ـيـ ـ ــوي ح ـ ـتـ ــى اآلن،
وس ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــم اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ال ــرس ـم ــي ع ــن ال ـعــدد
ً
النهائي قريبا" ،الفتا
إلــى أن هــذه البطولة
تـ ـع ــد أي ـ ـضـ ــا "أق ـ ـ ــوى
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوالت ف ـن ـي ــا
بسبب استعدادات
وتحضيرات الفرق

واالتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـم ـح ـل ـيــة لـ ـه ــذا ال ـح ــدث
اآلسيوي الكبير".
وت ــاب ــع "أنـ ـ ــا م ـت ــأك ــد م ــن أن دول ــة
الـكــويــت ستكون
عـ ـل ــى ق ــدر

ال ـحــدث مــن خ ــال دع ــم مؤسساتها
س ــواء الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلــريــاضــة ،أو
االتحاد الكويتي لكرة اليد أو نادي
الكويت ،فالكل سيبذل أقصى ما لديه
من أجل إخراج البطولة بالشكل الذي
يليق باسم وسمعة الكويت".

 4محترفين
وذك ــر ال ــذي ــاب أن لــوائــح البطولة
تـسـمــح بــاالسـتـعــانــة بـ ـ  4محترفين
دف ـعــة واح ـ ــدة لـكــل ف ــري ــق ،سـ ــواء من
األج ــان ــب أو الـمـحـلـيـيــن ب ـشــرط أال
يـ ـك ــون الـ ــاع ـ ـبـ ــون م ـق ـي ــدي ــن فــي
كشوفات الفريق في اتحاداتهم
ال ـم ـح ـل ـي ــة ،ب ـح ـيــث ي ـش ــارك
الع ـ ـبـ ــان داخ ـ ـ ــل ال ـم ـل ـعــب،
واثـ ـ ـن ـ ــان خـ ــارجـ ــه خ ــال
المباريات الرسمية،
م ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرف ـ ـ ــع
ال ـم ـس ـت ــوى ال ـف ـنــي
لـ ـجـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـ ـفـ ـ ــرق،

وبالتالي المستوى ا لـعــام للبطولة
التي سيمثل بطلها القارة اآلسيوية
ف ــي ب ـطــولــة ال ـعــالــم لــأنــديــة الـمـقــرر
إقامتها في السعودية.
وأش ــار الــذيــاب إلــى أن المباريات
الرسمية للبطولة ستقام على صالة
ن ــادي الـكــويــت فـقــط ،بينما ستكون
تــدريـبــات الـفــرق على صــاالت أخــرى
س ـي ـتــم ت ـح ــدي ــده ــا بــال ـت ـن ـس ـيــق بـيــن
ال ـل ـج ـنــة ال ـف ـن ـيــة لــات ـحــاد اآلس ـي ــوي
واللجنة المنظمة للبطولة.
يــذكــر أن الـبـطــولــة سـتـقــام بنظام
المجموعات في الدور األول ،بحيث
يتم تقسيم ا لـفــرق إ لــى مجموعتين
يتأهل من كل مجموعة الفرق األربعة
األولى لدور الثمانية (ربع النهائي)،
بينما تلعب بــاقــي الـفــرق "مباريات
الترضية" لتحديد المراكز ،ويصعد
األربعة الفائزون من ربع النهائي إلى
قبل النهائي ،ثم الفائزان إلى المباراة
النهائية.

الفحيحيل يعسكر في الدوحة ...ويبرم  ٣صفقات الهمالن يتدخل لحل أزمات فريق الكرة
●

حازم ماهر

اس ـ ـت ـ ـم ـ ــرارا ل ــدعـ ـم ــه الـ ـف ــري ــق
األول لـكــرة الـقــدم بصفة خاصة
وجـمـيــع الـلـعـبــات بـصـفــة عــامــة،
انـ ـتـ ـه ــى رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة
نــادي الفحيحيل ورئيس جهاز
الكرة حمد الــدبــوس من االتفاق
على إقــامــة معسكر خــارجــي في
العاصمة القطرية الدوحة مدة 14
ً
يوما ،على أن يغادر وفد الفريق
إل ـ ــى هـ ـن ــاك م ـن ـت ـصــف األسـ ـب ــوع
المقبل.
ومــن المقرر أن يلعب األحمر
خ ـ ـ ــال مـ ـعـ ـسـ ـك ــره ال ـ ـق ـ ـطـ ــري مــن
م ـب ــارات ـي ــن إلـ ــى ثـ ــاث م ـبــاريــات
م ـت ــدرج ــة ال ـم ـس ـت ــوى سـ ـ ــواء مــع
أنــديــة قطرية أو أنــديــة خارجية
تقيم معسكرات هناك ،على أن يتم
حسم هذا الملف خالل الساعات
القليلة المقبلة.
مـ ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ـ ــرىُ ،ي ـس ــاب ــق
ال ــدب ــوس ال ــزم ــن م ــن أجـ ــل إبـ ــرام
مــن صفقتين إلــى ثــاث صفقات
محلية طالب بها الجهاز الفني

ب ـق ـي ــادة الـ ـم ــدرب الـ ـك ــفء محمد
دهيليس ،ويأتي هذا في الوقت
الــذي استقر األمــر على استمرار
الـمـحـتــرفـيــن األربـ ـع ــة بــال ـفــريــق،
األردنـ ـيـ ـي ــن إب ــراهـ ـي ــم الـ ــزواهـ ــرة
وم ـ ـ ـنـ ـ ــذر أبـ ـ ــوع ـ ـ ـمـ ـ ــارة والـ ـغ ــان ــي
جرشون كوفي والمغربي سفيان
حـتــى انـتـهــاء ع ـقــودهــم ،وم ــن ثم
ل ـيــس ه ـن ــاك ن ـيــة لـعـقــد صـفـقــات
خ ــارج ـي ــة ف ــي ف ـت ــرة االن ـت ـق ــاالت
الشتوية الحالية.

ننتظر الموافقات
من الجهات
المعنية من أجل
تدشين العمل في
االستاد الجديد

حمد الدبوس

 12ألف مقعد
من جانبه ،وجه حمد الدبوس
ال ـش ـك ــر إل ـ ــى أع ـ ـضـ ــاء الـجـمـعـيــة
العمومية بــالـنــادي عـلــى تزكية
مـجـلــس اإلدارة ال ـحــال ـيــة لـلـمــرة
الـثــالـثــة عـلــى ال ـتــوالــي ،مضيفا،
في تصريح لـ "الجريدة" ،أن ثقة
الجمعية العمومية هي ثقة كبيرة
ي ـع ـت ـبــرهــا ال ـم ـج ـلــس مـســؤولـيــة
ضخمة على كاهله.
وأشــار إلــى أن مجلس اإلدارة
الحالي سيعمل في هــذه الــدورة

ع ـل ــى االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن ال ـع ــدي ــد مــن
المنشآت الرياضية التي يسعى
إل ــى إن ـج ــازه ــا ف ــي وق ــت ســريــع،
مبينا أن المجلس سيولي هذه
المنشآت أهمية خاصة.
ولفت الدبوس إلى أنه ينتظر
الموافقات من الجهات المعنية
م ـ ــن أج ـ ـ ــل ت ــدشـ ـي ــن الـ ـعـ ـم ــل فــي
االس ـ ـتـ ــاد الـ ـج ــدي ــد الـ ـ ــذي سـيـتــم
تشييده داخــل النادي ،موضحا
أن االستاد يتسع لنحو  12ألف

مقعد وت ــم بالفعل االنـتـهــاء من
تصميمه ال ــذي يــأتــي على غــرار
أحد المالعب العالمية.
وأع ــرب عــن أمنيته بالتوفيق
ل ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع ال ـ ـ ـل ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــات ب ـ ـ ـنـ ـ ــادي
ال ـف ـح ـي ـح ـي ــل ،م ـ ــؤك ـ ــدا اعـ ـ ـت ـ ــزازه
وتـقــديــره لثقة أعـضــاء الجمعية
العمومية التي أولوها لمجلس
اإلدارة.

ف ــي تـفــاعــل إي ـجــابــي م ــع ما
نشرته "الـجــريــدة" فــي عددها
ا لـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر أ مـ ـ ـ ــس األول ،قـ ــام
رئيس نادي برقان والمرشح
للمنصب ذاته في االنتخابات
الـ ـت ــي س ـت ـج ــرى ي ـ ــوم ال ـس ـبــت
المقبل همالن الهمالن ،بزيارة
تــدري ـبــات الـفــريــق األول لكرة
الـ ـق ــدم ،م ــن أج ــل ح ــل األزمـ ــات
التي يعانيها الفريق في الوقت
الراهن.
وعـ ـق ــد الـ ـهـ ـم ــان اج ـت ـمــاعــا
مطوال مع الالعبين وأعضاء
ال ـج ـه ــازي ــن ال ـف ـن ــي واإلداري
ل ـلــوقــوف عـلــى أب ــرز الـصـعــاب
واألزمـ ـ ـ ـ ـ ــات والـ ـعـ ـقـ ـب ــات ال ـت ــي
تواجههم مــن أ جــل تخطيها،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن هـ ـ ـن ـ ــاك رغ ـب ــة
ج ــام ـح ــة ت ـت ـم ـثــل فـ ــي ال ـتــأهــل
ل ـ ـلـ ــدوري ال ـم ـم ـت ــاز مـ ــن خ ــال
حجز إح ــدى تــذكــرتــي التأهل
في دوري الدرجة األولى.
وو ق ـ ـ ـ ــع ا ل ـ ـه ـ ـمـ ــان األوراق
الخاصة باستخراج تأشيرتي
المحترفين الموريتاني محمد

 3مباريات اليوم في كأس االتحاد «كاف» يعلن اختيار مصر الستضافة
أمم إفريقيا 2019

تستكمل اليوم منافسات الجولة الرابعة لبطولة كأس
االتـحــاد لـكــرة الـقــدم ،بإقامة  3مـبــاريــات ضمن المجموعة
الثانية ،تقام جميعها عند الساعة  5.45مساء.
وتـجـمــع ال ـم ـبــاراة األول ــى كــاظـمــة وال ـج ـهــراء عـلــى اسـتــاد
الـصــداقــة والـســام بالعديلية ،فــي حـيــن يلتقي بــرقــان مع
الفحيحيل على ملعب الساحل ،والصليبيخات مع التضامن
على استاد مبارك العيار.
ويتصدر الجهراء ترتيب فرق المجموعة برصيد 7نقاط،
ويحل كاظمة فــي المركز الـثــانــي ،بـفــارق نقطة واح ــدة ،ثم
ً
الفحيحيل ثالثا بأربعة نقاط ،والصليبيخات والسالمية
وبــرقــان فــي الـمــراكــز الــرابــع والـخــامــس وال ـســادس برصيد
ً
ثالث نقاط لكل منها ،علما أن السالمية يغيب عن منافسات
الجولة الحالية ،ويحل التضامن فــي المركز األخـيــر دون
أي نقطةـ
وتعتبر المباراة األولى بين البرتقالي ،الذي لم يخسر في
البطولة ،أمام الجهراء صاحب الصدارة األبرز في مباريات
المجموعة الثانية ،إذ إن فوز أي منهما ،يضمن له التقدم
وبقوة نحو حجز إحدى بطاقتي التأهل لدور األربعة.
ويعول مــدرب كاظمة البرتغالي أوليفيرا على مواجهة
الـجـهــراء ،ومـبــاريــات كــأس االتـحــاد بـصــورة عامة لتجهيز
الفريق بالصورة المطلوبة ،السيما أن إقامة معسكر خارجي،
ً
ليس متاحا في الوقت الحالي.
في المقابل ،فإن مدرب الجهراء أحمد عبدالكريم سيواصل
الدفع بالالعبين الصاعدين ،في محاولة الكتشاف العبين
مميزين لتدعيم صفوف الفريق ،فيما تبقى من منافسات
الموسم الحالي.

أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم (كــاف)
اختيار مصر الستضافة بطولة كأس األمم
اإلفــري ـق ـيــة  2019ب ــدال م ــن ال ـكــام ـيــرون الـتــي
س ـحــب الـتـنـظـيــم مـنـهــا ق ـبــل أســاب ـيــع ،وذل ــك
فــي أ ع ـقــاب ا جـتـمــاع للجنته التنفيذية في
العاصمة السنغالية دكار.
وقــال رئيس االتحاد القاري أحمد أحمد،
في مؤتمر صحافي بعد االجتماع" :يسعدني
أن أ ع ـل ــن لكم أن مصر ستستضيف بطولة
أمم إفريقيا ."2019
وأت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى إع ـ ـ ـ ـ ــان
أحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــد بـ ـعـ ـي ــد
وقت وجيز من
كشف االتحاد
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــري
عبر صفحته
الـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
على فيسبوك،
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزه ب ـ ـحـ ــق
التنظيم ،اذ نشر
"رسميا ...مصر
تفوز بتنظيم

بطولة األمــم اإلفريقية  ."2019وكــان "كــاف"
سحب أواخر نوفمبر الماضي من الكاميرون
استضافة البطولة المقررة بين  15يونيو و13
يوليو المقبلين ،على خلفية التأخر في إنجاز
أع ـمــال الـبـنــى التحتية ومـنـشــآت الـمــاعــب،
إضافة الى مخاوف من الوضع األمني.
وبعدما أعاد فتح باب الترشح لالستضافة،
تقدمت كل من مصر وجنوب إفريقيا بطلبين
لالستضافة ،وكــان مــن المفترض أن يرسو
ال ـخ ـيــار ع ـلــى أحــده ـمــا اث ــر اج ـت ـمــاع للجنة
الـتـنـفـيــذيــة لــات ـحــاد الـ ـق ــاري الـ ــذي ك ــام من
المقرر أن يعقد اليوم األربعاء في العاصمة
السنغالية دكار ،قبل أن يعلن الكاف تقديمه
إلى أمس.
وسبق لمصر تنظيم البطولة القارية األهم
على مستوى المنتخبات أربع مرات آخرها
في عام  ،2006في حين استضافتها جنوب
إفــريـقـيــا مــرتـيــن ( 1996و ،)2013علما أنها
الــدولــة الوحيدة في الـقــارة التي استضافت
نهائيات كأس العالم ،وذلك في .2010

ســالــم وال ـبــرازي ـلــي تايلسون،
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوج ـ ـ ــودي ـ ـ ــن ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا ف ــي
بـلــديـهـمــا ،وبــال ـتــالــي يـســابــق
أع ـضــاء الـجـهــاز الـفـنــي الــزمــن
مــن أجــل اسـتـخــراج التأشيرة
ثــم ار ســا ل ـهــا لهما لالنضمام
إلى تدريبات الفريق.
ووعـ ـ ـ ــد ال ـ ـه ـ ـمـ ــان ب ـتــدع ـيــم
ص ـ ـفـ ــوف ال ـ ـفـ ــريـ ــق ب ـص ـف ـقــات
خـ ـ ـ ــارج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـق ـ ـ ــب ان ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ي ــأت ــي ه ـ ــذا فــي
الــوقــت الــذي منح فيه الضوء
األخضر للجهاز اإلداري لقيد
ال ــاعـ ـبـ ـي ــن الـ ـث ــاث ــة الـ ـم ــداف ــع
عبدالحميد البدر (اليرموك)،
والع ـ ـ ـ ــب خـ ـ ــط الـ ـ ــوسـ ـ ــط فـ ـ ــواز
الخالدي (السالمية) ،والمهاجم
ضاري الرقم (الكويت) ،لتدعيم
صـ ـ ـف ـ ــوف ال ـ ـفـ ــريـ ــق فـ ـ ــي فـ ـت ــرة
االنتقاالت الشتوية الحالية.
وسـ ـ ــاد أعـ ـض ــاء ال ـج ـهــازيــن
ا لـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي واإلداري ش ـ ـعـ ــور
باالرتياح بعد زيــارة الهمالن
وحل بعض األزمات ،خصوصا
أن ال ـفــريــق واج ـ ــه كــاظ ـمــة في

همالن الهمالن

الجولة السابقة لبطولة كأس
االتـ ـ ـح ـ ــاد ب ـق ــائ ـم ــة ض ـم ــت 12
العبا فقط ،ليخسر المواجهة
بثمانية أهداف من دون رد.

يد السالمية في مواجهة برقان
يسعى الفريق األول لـكــرة الـيــد بـنــادي السالمية لحسم تأهله
للدوري الممتاز ،عندما يلتقي في الخامسة مساء اليوم مع نظيره
برقان ،وفي السابعة مساء يلعب الكويت المتصدر مع الصليبيخات،
على صــالــة مــركــز الشهيد فهد األحـمــد بــالــدعـيــة ،فــي مباراتيهما
المؤجلتين من الجولة الثانية عشرة من الدوري العام لكرة اليد.
وتعتبر المباراة األولــى مفصلية وحاسمة بالنسبة للسماوي
الــرابــع ب ــ 17نـقـطــة ،والـســاعــي لحجز مـقـعــده بـيــن الخمسة الكبار
بدون الدخول في حسابات معقدة ،ألنه تتبقى له مباراتان في غاية
الصعوبة حتى نهاية القسم األول أمام الكويت وكاظمة.
ويدخل برقان الخامس بـ 16نقطة اللقاء بظروف أفضل ،ألن لديه
 3مباريات حتى النهاية ،اثنتين في متناول يده لتفوقه الفني على
منافسيه التضامن والساحل ،بينما اللقاء الثالث خارج الحسبة
أمام الكويت.
وسيحاول السماوي استغالل الحالة الفنية المميزة التي يمر بها
حاليا ،بعد مشاركته اإليجابية في البطولة العربية لألندية التي
حصل فيها على المركز الرابع ،وتألق العبيه في مختلف المراكز
لحسم المواجهة لمصلحته.
في المقابل ،يدخل برقان اللقاء بدون ضغط عصبي ،وسيحاول
االستفادة منها ألقصى مدى ،طمعا في المنافسة على أحد المراكز
الثالثة األول في الدوري العام ،وحصد إحدى نقاط األفضلية ،لكن
سيفقد الفريق جهود اثنين من العبيه األساسيين ،وهما سعد سالم
ووليد الجيماز بداعي اإلصابة.
أما المباراة الثانية فستكون الفرصة فيها سانحة أمام الكويت
المتصدر بفارق األهداف عن كاظمة ،ورصيد  20نقطة ،لتحقيق فوز
ربما يكون في متناول يده على حساب الصليبيخات الثالث عشر
بـ 4نقاط للفارق الواضح بين مستوى الفريقين.

باختصار
 26العبًا في قائمة األولمبي
لدورة قطر

استقر األمر داخل اللجنة
الفنية التحاد الكرة بالتنسيق
مع الجهاز الفني للمنتخب
األولمبي ،على أن تضم قائمة
الفريق المشاركة في دورة قطر
الودية الدولية  26العبا ،والتي
ستعلن بشكل رسمي اليوم.
واتضحت القائمة بشكل فعلي،
بعد اعتذار الالعبين أحمد
الصراف ومنصور العنزي
عن عدم المشاركة بسبب
الدراسة ،في حين تم استبعاد
علي البلوشي ،وعبدالعزيز
البحر ،وفيصل مفرح العنزي
بداعي اإلصابة ،باإلضافة إلى
استبعاد عبدالهادي العجمي،
وكان الجهاز الفني قد استدعى
للمعسكر الحالي  32العبا.
إلى ذلك ،وقع اختيار مجلس
إدارة الجهراء على استاد مبارك
العيار بنادي الجهراء الستضافة
مباراة المنتخب األولمبي
ً
مع شقيقه الفلسطيني غدا،
ويختتم الجهاز الفني للمنتخب
بقيادة المدرب الكرواتي دينكو
استعداداته للمباراة اليوم.

السالمية يضم المال العب
«الدائرة»
نجح الفريق األول لكرة اليد
بنادي السالمية في ضم العب
الكويت السابق فواز المال ،خالل
"الميركاتو الشتوي" الحالي
كالعب حر ،لدعم صفوف الفريق
خالل الفترة المتبقية من الدوري
العام والممتاز ،الذي اقترب إليه
بشدة .ويعتبر المال من الالعبين
المميزين في مركز الدائرة ،لكنه
ابتعد عن اللعبة منذ ثالث سنوات
بسبب الدراسة ،وعاد اليها عبر
بوابة السماوي.

 9أندية تطالب بإجراء 5
تغييرات في «التنشيطية»
أرسلت  9أندية موافقتها إلى
اتحاد الكرة من أجل إجراء
 5تغييرات في بطولة كأس
االتحاد التنشيطية التي
تجرى منافساتها حاليا ،ومن
المنتظر أن يوافق مجلس
إدارة االتحاد على هذه
التغييرات خالل الساعات
القليلة المقبلة.
من ناحية أخرى ،قامت الشركة
المكلفة بتطبيق نظام ""VAR
في نهائي كأس سمو ولي
العهد الذي يجمع القادسية
مع الكويت يوم  28الجاري،
بزيارة استاد جابر ،وذلك
لالنتهاء من وضع الكاميرات
وإعداد الغرفة التي سيوجد
بها الحكام الذين سيكونون
مسؤولين عن اللقطات
المسجلة بالفيديو.
إلى ذلك ،تنتظر لجنة الحكام
كتابا من االتحاد اإلسباني
لكرة القدم ،بترشيح طاقم
إلدارة المباراة النهائية ،بعد
مخاطبته بذلك في الساعات
األخيرة الماضية.

إنبي يواجه طالئع الجيش
في الدوري المصري اليوم
يحل طالئع الجيش ضيفا
على إنبي على استاد
بتروسبورت في السابعة
من مساء اليوم ،بتوقيت
الكويت ،ضمن مواجهات
الجولة الـ 19لمسابقة
الدوري المصري.
ويخوض الفريق البترولي
ً
مباراة الليلة منتشيا
بتعادله مع بيراميدز بهدف
لكل فريق في آخر ظهور له
بالدوري ،فيما فاز الطالئع
على النجوم بهدفين لهدف.
ويخطط علي ماهر ،المدير
الفني إلنبي ،لخطف
النقاط الثالث ،للهروب من
قاع الجدول ،فيما يأمل
البلجيكي لوك إيميل ،المدير
الفني للطالئع ،مواصلة
قطار االنتصارات.
ويحتل إنبي المركز
السادس عشر بجدول
ترتيب الدوري برصيد
 16نقطة ،في حين يحتل
الطالئع المركز السابع بـ24
نقطة.
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العراق يلدغ «التنين الذهبي» بكأس آسيا
عدنان سجل في الوقت القاتل ليقلب الطاولة على فيتنام
قلب المنتخب العراقي تأخره
بهدف أمام نظيره الفيتنامي
إلى فوز قاتل ( ،)2 - 3في
المباراة التي جمعت الفريقين،
مساء أمس ،على استاد مدينة
زايد الرياضية ،في الجولة
األولى من مباريات المجموعة
الرابعة لكأس األمم اآلسيوية
لكرة القدم ،في اإلمارات.

أح ــرز الـقــائــد علي عــدنــان هــدفــا من
ركلة حرة في الدقيقة األخيرة ،ليقود
العراق لفوز مثير ( )2-3على فيتنام في
افتتاح مشوار الفريقين ،في المجموعة
الــراب ـعــة بـكــأس آسـيــا لـكــرة ال ـقــدم ،في
أبوظبي.
ون ـفــذ عــدنــان رك ـلــة ح ــرة مــن خــارج
منطقة الجزاء في الدقيقة  ،90بتسديدة
رائـعــة بقدمه اليسرى سكنت الــزاويــة
العليا لمرمى فيتنام ،ليتوج سيطرة
المنتخب الـعــراقــي على مـبــاراة تأخر
فيها مرتين في الشوط األول.
وس ـج ــل ع ـلــي ف ــائ ــز م ــداف ــع ال ـع ــراق
ا لـهــدف األول لفيتنام بطريق الخطأ
َ
وعادل زميله
في مرماه في الدقيقة ،24
مهند علي النتيجة في الدقيقة .35
وقبل ثالث دقائق على نهاية الشوط
األول أح ــرز الـمـهــاجــم نــوئـيــن تشونغ
فونغ الـهــدف الثاني لفيتنام ،قبل أن
يتعادل همام طارق ألبطال آسيا 2007
في الدقيقة .60
ووض ـ ـ ــع كـ ــل ف ــري ــق أول ن ـق ـط ــة فــي
رص ـي ــده بــالـمـجـمــوعــة ال ــراب ـع ــة ،الـتــي
ت ـت ـص ــدره ــا إيـ ـ ـ ــران ،أعـ ـل ــى مـنـتـخـبــات
آسيا تصنيفا ،بعد أن سحقت اليمن
 - 5صفر.
ورغــم استحواذ الـعــراق على الكرة
في البداية ،كان المنتخب الفيتنامي
هــو مــن بــادر بالتسجيل بعد تمريرة
مــن نــوئـيــن جــوانــغ ه ــاي إل ــى تشونغ
فونج ،وتدخل فائز إلبعاد الكرة ،لكنها
اصطدمت بكاحله ودخلت المرمى.
وكـ ـ ــاد م ـه ـنــد ع ـل ــي يـ ـ ــدرك ال ـت ـع ــادل

هدف عدنان القاتل في طريقه إلى شباك فيتنام وفي اإلطار فرحة الفوز
للمنتخب الـعــراقــي ،بعدما ســدد كرة
أبـعــدهــا ال ــدف ــاع فــي الــدقـيـقــة  ،33لكن
بعد دقيقتين أخريين استغل مهاجم
العراق خطأ دفاعيا لينتزع الكرة من
المدافع دو دوي مانه ،ليراوغ القائد
جوي نجوك هاي ويطلق تسديدة قوية
في الشباك.
ل ـكــن ت ـشــونــغ ب ــون ــغ ،ال ـ ــذي اش ـتــرك
فــي ك ــرة ال ـهــدف األول ،ح ــاول متابعة
ك ــرة مــرتــدة مــن ال ـحــارس ج ــال حسن
وسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــده ال ـ ـ ـحـ ـ ــظ م ـ ـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ف ــي

اليابان تفتتح مواجهات «السادسة»
أمام تركمانستان
بعد أيام قليلة على المفاجأة التي شهدها هذا الملعب بفوز المنتخب
الهندي  1 / 4على نظيره التايلندي ،سيكون اسـتــاد "آل نهيان" بنادي
الوحدة في أبوظبي على موعد مع مواجهة مثيرة بين منتخبي اليابان
وتركمانستان إذ يلتقي الفريقان في افتتاح مباريات المجموعة السادسة
بالدور األول لبطولة كأس آسيا  2019باإلمارات.
ً
نظريا تبدو المواجهة محسومة للمنتخب الياباني صاحب الرقم
القياسي في عــدد مــرات الفوز باللقب اآلسـيــوي ( 4ألـقــاب) في مواجهة
نظيره التركماني الذي يخوض البطولة للمرة الثانية فقط في تاريخه.
لكن المنتخب التركماني قد يسعى إلى تفجير المفاجأة في مواجهة
ً
نظيره الياباني الذي يخوض البطولة بفريق يختلف كثيرا عما كان عليه
ً
في المشاركات الماضية حيث يمتلك قدرا أقل من الخبرة عن سابقيه.
ً
ولهذا ،يحتاج المنتخب الياباني إلــى حسم األمــور مبكرا
ً
في هذه المباراة بعدما استوعب العبوه الدرس جيدا بأن
المفاجآت واردة ،وكان منها الفوز الكبير للمنتخب الهندي
على نظيره التايالندي وفوز المنتخب األردني  / 1صفر
على نظيره األسترالي حامل اللقب.
فــي المقابل ،يتطلع المنتخب التركماني إ لــى تفجير
المفاجأة رغم االستعداد الهزيل للفريق قبل بداية البطولة
الحالية ،التي يخوضها للمرة الثانية فقط في تاريخه،
ً
علما أن مشاركته األولى في البطولة كانت في  2004ولم
تشهد تحقيق الفوز في أي مباراة إذ خرج من الدور األول
ً
ً
بعدما حقق تعادال وحيدا ومني بهزيمتين.
ويدرك منتخب تركمانستان صعوبة المهمة ،التي تنتظره
في مباراة الغد أمام أحد الفرق التي مثلت القارة األسيوية
في كأس العالم  2018بروسيا.
والحقيقة أن مجرد خروج المنتخب التركماني من مباراة
الـغــد بنقطة الـتـعــادل سيكون مـفــاجــأة مــن الـعـيــار الثقيل،
ً
لكن هذا يتطلب من الفريق بذل جهد كبير خصوصا على
مستوى األداء الدفاعي في مواجهة سرعة وخطورة الهجوم
ً
الياباني علما أن منتخب تركمانستان يعاني تفكك خطوطه
في مواجهة الفرق الكبيرة.

الـتـسـجـيــل ،إذ اصـطــدمــت ال ـكــرة بقدم
مهاجم فيتنام ودخلت المرمى ،أثناء
محاولة المدافع العراقي أحمد إبراهيم
إبعادها.
وتــألــق مهند عـلــي م ـجــددا وارتـقــى
أعلى من المدافعين ليقابل كرة عرضية
ب ـضــربــة رأس ت ـص ــدى ل ـهــا ال ـح ــارس
دانــغ فان الم مرتين ،قبل أن تصل في
نهاية المطاف إلى طارق ،الذي وضع
الكرة في الشباك من مدى قريب ليدرك
التعادل.

واس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرت م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاوالت ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق
ال ـه ـج ــوم ـي ــة ،ال ـم ــدع ــوم ــة بـمـشـجـعـيــن
مـتـحـمـسـيــن ف ــي اسـ ـت ــاد مــدي ـنــة زاي ــد
الــريــاض ـيــة بــأبــوظ ـبــي ،وتـ ــوج عــدنــان
ت ـ ـفـ ــوق فـ ــريـ ــق ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب س ــري ـت ـش ـك ــو
كاتانيتش بهدفه المتأخر.
وس ـي ـل ـع ــب ال ـ ـعـ ــراق مـ ــع ال ـي ـم ــن فــي
مــواجـهــة عــربـيــة خــالـصــة ي ــوم السبت
المقبل في الشارقة ،بينما تلتقي إيران
وفيتنام في أبوظبي.

عمان وأوزباكستان في صراع مبكر على بطاقة التأهل
عندما يلتقيان اليوم على
استاد «نادي الشارقة»،
يتطلع المنتخب العماني لكرة
القدم إلى الحفاظ على سجله
الجيد في المواجهات مع
منتخب أوزبكستان في الجولة
األولى من مباريات المجموعة
السادسة.

يتطلع المنتخب العماني لكرة الـقــدم إلــى الحفاظ على
سجله الجيد في المواجهات مع منتخب أوزبكستان عندما
يلتقيان اليوم على استاد "نادي الشارقة" في الجولة األولى
من مباريات المجموعة السادسة بالدور األول لبطولة كأس
ً
آسيا  2019المقامة حاليا في اإلمارات.
ورغ ــم صـعــوبــة ال ـمــواج ـهــة م ــن الـنــاحـيــة الـنـظــريــة وســط
المستوى الرائع للمنتخب األوزبكي على مدار سنوات طويلة
فــي العقدين األخـيــريــن ،تبدو فــرص الفريقين متكافئة في
تحقيق الفوز في هذه المباراة ،مع األسلحة التي يمتلكها
كل منهما.
ويحظى المنتخب العماني بتفوق وا ضــح على نظيره
األوزبـكــي في سجل المواجهات بينهما إذ حقق المنتخب
العماني الفوز في أربع مباريات مقابل فوز واحد للمنتخب
األوزبكي خالل مواجهاتهما السابقة.
ويمنح هــذا السجل دفعة هائلة مــن الـتـفــاؤل والحماس
للمنتخب العماني قبل المواجهة بين الفريقين اليوم ،السيما
أن الفريق األوزبكي لم يعد مثلما كان قبل سنوات ،وهو ما
ً
ظهر جليا من مسيرته متوسطة المستوى في التصفيات
المؤهلة لكأس العالم  2018بروسيا.
ولهذا ،قد تكون الفرصة سانحة أمام المنتخب العماني
لالنقضاض على منتخب "الذئاب" البيضاء في مواجهة تبدو
حاسمة بشكل كبير على ترتيب كليهما في المجموعة رغم
أنها في الجولة األولى من مباريات المجموعة.
ومع وجود المنتخب الياباني في المجموعة ،يستحوذ
محاربو الساموراي على معظم الترشيحات لحجز بطاقة
التأهل األول ــى ومــوقــع ال ـصــدارة فــي هــذه المجموعة ،فيما
س ـي ــدور ال ـص ــراع بـيــن مـنـتـخـبــي ع ـمــان وأوزب ـك ـس ـتــان على
المركزين الثاني والثالث إذا سارت األمور بال مفاجآت في
ً
هذه المجموعة التي تضم أيضا منتخب تركمانستان.
وكان الحظ العاثر أوقع المنتخب العماني في مجموعة
مماثلة بالنسخة الماضية عــام  2015بأستراليا ليخسر
بصعوبة أمــام منتخب كــوريــا الجنوبية ثــم صفر  4 /أمــام
المنتخب األس ـتــرالــي قـبــل أن ينهي مـسـيــرتــه فــي البطولة
بالفوز على نظيره الكويتي بهدف وحيد سجله عبد العزيز

المقبالي ،وخرج الفريق من الدور األول بعدما احتل المركز
الثالث.
ويـعـتـمــد ب ـيــم فـيــربـيــك ع ـلــى مـجـمــوعــة مـتـمـيــزة من
الالعبين مثل حــارس المرمى فايز الرشيدي والعب
الوسط أحمد كانو والمهاجم محمد خصيب.
في المقابل  ،يسعى المنتخب األوزبكي إلى ضربة
بــدايــة قــويــة فــي البطولة الكـتـســاب الثقة وال ــرد على
موجة التشكيك في قدرات الفريق
بعد المستوى المتواضع في
تصفيات المونديال الروسي
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة والـ ـنـ ـت ــائ ــج
الـ ـمـ ـخـ ـيـ ـب ــة لـ ــآمـ ــال
فـ ــي ال ـم ـب ــاري ــات
ال ــودي ــة الـتــي
خ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
ال ـفــريــق في
الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــور
الماضية.
ورغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ال ـ ـ ـط ـ ـ ـفـ ـ ــرة الـ ـت ــي
ش ـ ـهـ ــدت ـ ـهـ ــا ال ـ ـكـ ــرة
األوزبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــة فـ ــي
الـ ـعـ ـق ــدي ــن األخ ـ ـيـ ــريـ ــن ،
يـ ـقـ ـتـ ـص ــر س ـ ـجـ ــل الـ ـف ــري ــق
ً
عـلــى  11ان ـت ـصــارا مــن 24
مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة خـ ــاض ـ ـهـ ــا ع ـلــى
مـ ـ ــدار م ـش ــارك ــات ــه ال ـســت
السابقة ،التي بــدأت في
ً
 1996باإلمارات أيضا،
كما كــان أفضل إنجاز
للفريق في البطولة هو
ال ـفــوز بــالـمــركــز الــرابــع
في نسخة  2011بقطر.
(د ب أ)

العنابي يتربص بلبنان لتحقيق انطالقة قوية
ينظر العديد من المنتخبات إلى
بطولة كأس آسيا لكرة القدم كغاية،
ف ــي ح ـيــن يـنـظــر إل ـي ـهــا الـمـنـتـخــب
الـقـطــري كمحطة جــديــدة وخطوة
أخـ ـ ـ ــرى عـ ـل ــى ط ــري ــق االسـ ـتـ ـع ــداد
لـلـحــدث األه ــم وه ــي بـطــولــة كــأس
ا ل ـع ــا ل ــم  2022ا ل ـت ــي تستضيفها
بالده.
وي ـس ـت ـهــل ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـق ـطــري
(العنابي) بقيادة المدرب اإلسباني
فـيـلـيـكــس ســان ـش ـيــز م ـس ـيــرتــه في

النسخة الحالية من بطولة كأس
آسـيــا بـمــواجـهــة نـظـيــره اللبناني
ال ـ ـي ـ ــوم عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ــاد "ه ـ ـ ـ ـ ــزاع بــن
زاي ـ ــد" ب ـن ــادي ال ـع ـيــن ح ـيــث تمثل
المباراة نقطة انطالق للفريق في
محطة جديدة ومهمة على طريق
االستعداد للمونديال ،الــذي يقام
في الدوحة بعد ثالثة أعوام وعشرة
أشهر فقط.
وي ــأم ــل ال ـع ـنــابــي ف ــي م ـشــاركــة
جـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدة ب ـ ــالـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــول ـ ــة ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة

واالس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ال ـج ـي ــد ل ـم ــون ــدي ــال
 2022الذي يرغب فيه إلى الوصول
ل ـ ـ ــأدوار اإلق ـص ــائ ـي ــة ،الس ـي ـمــا أن
منتخب جنوب إفريقيا ال يزال هو
الفريق المضيف الوحيد الذي ودع
البطولة عندما استضافت بالده
نسخة عام . 2010
وق ـ ـ ــال ح ـس ــن الـ ـهـ ـي ــدوس نـجــم
المنتخب القطري ،في تصريحات
نـشــرتـهــا صـحـيـفــة "غــالــف تــايـمــز"
ـدا بالنسبة
 2019" :ع ــام م ـهــم جـ ـ ً

سانشيز يرغب في تحييد العبي قطر
يبدأ المنتخب القطري لكرة القدم اليوم مشاركته في
كأس آسيا  2019بلقاء نظيره اللبناني ،في أول بطولة
المقاطعة للدوحة
يخوضها على أرض إحــدى الــدول
ِ
منذ بداية األزمة الدبلوماسية الخليجية ،وسط رغبة
مـ ــن مـ ــدربـ ــه اإلس ـب ــان ــي
ف ـي ـل ـي ـك ــس ســان ـش ـيــز
ب ــإبـ ـع ــاد العـ ـبـ ـي ــه عــن
الضجيج السياسي.
ف ــي ي ــون ـي ــو ،2017
قـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــاض
وأب ــوظـ ـب ــي وال ـم ـن ــام ــة،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة،
عالقاتها مع الدوحة ،على
خـلـفـيــة ات ـهــام ـهــا األخ ـي ــرة
بدعم التنظيمات المتطرفة،
وهو ما تنفيه قطر.
وك ـ ــان ل ـه ــذه األزمـ ـ ــة ان ـع ـكــاس
جزئي على الرياضة إقليميا ،مع
طـلــب س ـعــودي-إمــاراتــي بخوض

مباريات أنــديــة البلدين ضــد نظيرتها القطرية على
مالعب محايدة ،لكن بعد رفض االتحاد القاري ذلك،
خاضت األندية المباريات كالعادة وفق مبدأ الذهاب
واإلياب.
ّ
ويأمل مدرب العنابي أن تنعكس تلك التجربة على
كــأس آسيا للمنتخبات ،والتي شــاء ت قرعتها أيضا
أن يتالقى الغريمان قطر والسعودية في المجموعة
الخامسة (إضافة للبنان وكوريا الشمالية) ،ويخوضا
لقاء مرتقبا في الجولة الثالثة األخيرة من الدور األول
في  17الحالي.
وتخوض قطر منافسات البطولة بمنتخب يعتمد
عـلــى مــزيــج مــن الع ـبــي الـخـبــرة وال ـش ـبــان ،بـمــن فيهم
عبدالكريم حسن أفضل العــب في الـقــارة لعام ،2018
ويــرغــب مــدربــه اإلسباني فــي التركيز على كــرة القدم
ً
حصرا .وقال سانشيز في تصريحات قبل االنتقال إلى
اإلمــارات "هــذا (الوضع السياسي) أمر بحثت فيه مع
الالعبين ( )...هم مدركون له جدا ،وأنا مقتنع أنهم خالل
البطولة سيتمكنون من الحفاظ على تركيزهم على كرة
القدم ،وعزل أنفسهم عن كل ما عدا ذلك".

لنا ،إذ نشارك خالله في بطولتي
كــأس أمــم آسيا وكــأس أمــم أميركا
الجنوبية (كوبا أميركا) ...وبعدها
ب ــأرب ــع س ـن ــوات ،سـن ـخــوض كــأس
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،هـ ـ ــذه ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت (كـ ــأس
آسـ ـي ــا وكـ ــوبـ ــا أمـ ـي ــرك ــا) ج ـ ــزء مــن
استعداداتنا للمونديال".
ويمثل المنتخب القطري إحدى
ال ـقــوى مـتــوسـطــة الـمـسـتــوى على
الساحة اآلسيوية إذ كانت أفضل
نتائجه فــي كــأس آسيا هــي بلوغ
دور الثمانية فــي نسختي 2000
و 2011فيما ودع الفريق النسخة
ال ـمــاض ـيــة ع ــام  2015بــأسـتــرالـيــا
صـفــر الـيــديــن بـعــدمــا مـنــي بثالث
هزائم متتالية في مبارياته الثالث
بالدور األول.
ل ـكــن أوض ـ ــاع ال ـفــريــق تحسنت
بشكل ملحوظ منذ تولي المدرب
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ف ـي ـل ـي ـك ــس ســان ـش ـيــز
مسؤولية الفريق في يوليو . 2017
وخ ــال فـتــرة اإلع ــداد للبطولة،
حقق الـفــريــق الـفــوز على منتخب
سـ ــوي ـ ـسـ ــرا وت ـ ـ ـعـ ـ ــادل م ـ ــع ن ـظ ـي ــره
اآليـسـلـنــدي .ورغ ــم أنـهــا مـبــاريــات
ـرا على
ودي ــة ،فــإنـهــا تعتبر م ــؤش ـ ً
أن االسـتـثـمــارات الـتــي تــم ضخها
في أكاديمية أسباير بــدأت تؤتي
ثمارها.
وي ـح ـظــى ســان ـش ـيــز بـكـثـيــر من
ال ـخ ـبــرة بــالـتـعــامــل م ــع العـبـيــه إذ
ق ـض ــى م ـع ـه ــم س ـب ــع س ـ ـنـ ــوات فــي
"أسباير" بداية من  2006قبل توليه
تدريب منتخبات الشباب (تحت 19
و 20و 23عاما) ثم توليه مسؤولية
المنتخب األول.
وبـعــدمــا سيطرت نــزعــة تغيير

العبو المنتخب القطري
ال ـ ـمـ ــدرب ـ ـيـ ــن بـ ـشـ ـك ــل سـ ــريـ ــع ع ـلــى
المنتخب الـقـطــري لـعــدة سـنــوات،
جـلــب ســانـشـيــز بـعــض االسـتـقــرار
ل ـه ــذا الـمـن ـصــب ع ـل ـمـ ًـا أن ــه أصـبــح
المدرب السادس عشر للفريق منذ
عام .2000
وان ـضــم الـمـهــاجــم أك ــرم عفيف،
الـ ـ ـ ــذي سـ ـج ــل ه ـ ــدف الـ ـ ـف ـ ــوز ع ـلــى
سويسرا  ،إلــى فياريال اإلسباني
لـكـنــه يـلـعــب ح ــال ـي ـ ًـا ل ـفــريــق الـســد
القطري على سبيل اإلعارة.
كـ ـم ــا فـ ـ ــاز ال ـ ـمـ ــدافـ ــع ال ـق ـط ــري
ع ـبــدال ـكــريــم ح ـســن بـلـقــب أفـضــل

العب آسيوي لعام .2018

عودة لبنان
في المقابل ،وبعد نحو عقدين
على مشاركته األول ــى والــوحـيــدة
ف ــي بـ ـط ــوالت كـ ــأس آسـ ـي ــا ،ي ـعــود
المنتخب اللبناني إلى الظهور في
البطولة القارية بطموح العبور إلى
الــدور الثاني بعدما فشل في هذا
خالل مشاركته األولى.
ورغ ـ ـ ـ ــم أن ـ ـ ــه بـ ـعـ ـي ــد ع ـ ــن دائ ـ ـ ــرة
الترشيحات للمنافسة على اللقب

أو ع ـلــى األق ـ ــل ال ــوص ــول ل ـ ــأدوار
النهائية ،يرى المنتخب اللبناني
والع ـ ـ ـبـ ـ ــوه أن ال ـ ـفـ ــرصـ ــة م ــواتـ ـي ــة
لتحقيق ما لم يحققه في مشاركته
الــوحـيــدة الـســابـقــة بالبطولة عــام
.2000
وي ـت ـط ـلــع ال ـم ـن ـت ـخــب الـلـبـنــانــي
إ لــى ترجمة تألقه فــي التصفيات
إلــى مشاركة جيدة في النهائيات
وال ـع ـبــور إل ــى ال ــدور الـثــانــي "دور
الـسـتــة ع ـشــر" كـحــد أدن ــى أله ــداف
الفريق في هذه النسخة.
(د ب أ)

٢٧
ً
ولفرهامبتون يقصي ليفربول من كأس إنكلترا للموسم الثاني تواليا
ةديرجلا
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ّودع ليفربول ،متصدر الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم،
كأس االتحاد من الدور
الثالث بعد الهزيمة  ٢-١أمام
ولفرهامبتون واندرارز أمس
األول.

ثــأر ولفرهامبتون من ضيفه
لـ ـيـ ـف ــرب ــول ،وأخ ـ ــرج ـ ــه ل ـل ـمــوســم
الثاني تواليا من مسابقة كأس
إنكلترا لكرة القدم بالفوز عليه
 ،1-2أمس األول ،في الدور الثالث.
وسـ ـج ــل ال ـم ـك ـس ـي ـكــي راوول
خ ـي ـم ـي ـن ـيــز ( )38وا ل ـب ــر ت ـغ ــا ل ــي
رو ب ـ ـ ـ ـ ــن نـ ـيـ ـفـ ـي ــس ( )55ه ــد ف ــي
ولـ ـف ــره ــامـ ـبـ ـت ــون ،وال ـب ـل ـج ـي ـكــي
ديـ ـ ـف ـ ــوك أوري ـ ـ ـجـ ـ ــي ( )51ه ــدف
ليفربول.
وك ـ ــان ول ـفــرهــام ـب ـتــون أخ ــرج
ل ـي ـفــربــول م ــن ال ـم ـســاب ـقــة ذات ـهــا
الموسم الماضي عندما تغلب
ع ـل ـيــه  1-2ف ــي أ ن ـل ـف ـيــد رود في
دور الـ.32
ورد ولفرهامبتون االعتبار
ل ـخ ـســارتــه أم ـ ــام ل ـي ـفــربــول على
أرضــه صفر ، 2-في  21ديسمبر
ال ـمــاضــي ف ــي الـمــرحـلــة الـثــامـنــة
عشرة من الدوري الممتاز.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ول ـ ـفـ ــرهـ ــام ـ ـب ـ ـتـ ــون
ل ـي ـفــربــول إل ــى قــائ ـمــة ضـحــايــاه
ه ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم ب ـع ــد فـ ـ ــوزه عـلــى
ت ـش ـل ـســي وت ــوت ـن ـه ــام وإرغ ــام ــه
مــانـشـسـتــر سـيـتــي ومــانـشـسـتــر
يونايتد وأرسنال على التعادل
في الدوري.
وهــي المسابقة الثانية التي
يــودعـهــا لـيـفــربــول ه ــذا الموسم
بعد كأس الرابطة المحلية ،وبات
أم ــام ــه ال ـت ـتــويــج بـلـقــب الـ ــدوري
لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى مـ ـن ــذ  29ع ــام ــا
ومـســابـقــة دوري أب ـطــال أوروب ــا
ل ـل ـمــرة ال ـس ــادس ــة ف ــي تــاري ـخــه،
إلنقاذ موسمه وتفادي الخروج
خــالــي الــوفــاض للموسم الــرابــع
على التوالي.
وهي الخسارة الثانية تواليا
لـ ـلـ ـيـ ـف ــرب ــول بـ ـع ــد س ـق ــوط ــه
ب ــال ـن ـت ـي ـج ــة ذات ـ ـهـ ــا أمـ ــام
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي فــي
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـخـ ـمـ ـي ــس
ال ـم ــاض ــي ،ه ــي األول ــى

له في البريميرليغ هذا الموسم.

تشكيلة رديفة لليفربول
ودفـ ـ ـ ـ ـ ــع لـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــرب ـ ــول ومـ ـ ــدربـ ـ ــه
األلماني يورغن كلوب ثمن الدفع
بتشكيلة رد ي ـفــة حـيــث وحدهما
جيمس ميلنر وال ـكــرواتــي ديــان
لوفرن خاضا اللقاء من التشكيلة
األساسية.
وت ـ ـعـ ــرض لـ ـيـ ـف ــرب ــول ل ـضــربــة
ق ــاس ـي ــة ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة ال ـخــام ـســة
بـ ــإصـ ــابـ ــة ل ـ ــوف ـ ــرن ف ـ ــي ال ـع ـض ـلــة
ال ـخ ـل ـف ـيــة لـلـفـخــذ األيـ ـس ــر ،فـتــرك
مـكــانــه ل ـلــواعــد كــاي-جــانــا هوفر
( 16عاما).
وغ ـ ــاب ال ـه ــول ـن ــدي ــان فـيــرجـيــل
فان دايك وجورجينيو فاينالدوم
واالسكتلندي أنــدرو روبرتسون
وال ـ ـقـ ــائـ ــد ج ـ ـ ـ ـ ــوردان هـ ـن ــدرس ــون
والحارس البرازيلي أليسون بيكر،
فــي حين جلس الـمـصــري محمد
صالح والسنغالي ساديو مانيه
والـ ـب ــرازيـ ـل ــي روب ــرت ــو فـيــرمـيـنــو
وتــري ـنــت أل ـك ـس ـنــدر-أرنــولــد على
مقاعد البدالء.
وم ـ ـ ـنـ ـ ــح خـ ـيـ ـمـ ـيـ ـنـ ـي ــز ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم
ل ــول ـف ــره ــام ـب ـت ــون ع ـن ــدم ــا تـلـقــى
كــرة من البرتغالي ديوغو جوتا
خ ـط ـف ـه ــا اث ـ ـ ــر فـ ـش ــل م ـي ـل ـن ــر فــي
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـي ـهــا ف ــان ـط ـل ــق مــن
منتصف الـمـلـعــب وتــوغــل داخــل
الـمـنـطـقــة ول ـع ـب ـهــا ب ـي ـم ـنــاه على
يمين الحارس البلجيكي سيمون
مينيوليه (.)38
وأدرك أور يـ ـ ـ ـج ـ ـ ــي ا ل ـ ـت ـ ـعـ ــادل
بـ ـتـ ـس ــدي ــدة ب ـ ـي ـ ـسـ ــراه م ـ ــن داخ ـ ــل
المنطقة ( ،)51لكن نيفيس أعــاد
ال ـت ـقــدم م ـج ــددا لــولـفــرهــامـبـتــون
بتسديدة قوية بيمناه من خارج
ال ـم ـن ـط ـق ــة أس ـك ـن ـه ــا ع ـل ــى يـمـيــن
الحارس مينيوليه (.)55
وحرم القائم األيسر السويسري
ش ـ ـ ـيـ ـ ــردان شـ ــاك ـ ـيـ ــري م ـ ــن إدراك

كلوب مدرب ليفربول يواسي العبيه
ال ـت ـعــادل مــن رك ـلــة ح ــرة مـبــاشــرة
بيسراه من خارج المنطقة (.)69
ودفع كلوب بفيرمينو وصالح
م ـكــان كــورت ـيــس جــونــز ودان ـي ــال
س ـتــوريــدج فــي الــدقـيـقــة  70دون
جدوى.

قرعة الدور الرابع
مــن جانب آخــر ،أسـفــرت قرعة
الـ ـ ـ ــدور ال ـ ــراب ـ ــع ل ـم ـســاب ـقــة ك ــأس

إنكلترا عــن مــواجـهــة نــاريــة بين
الفريقين األ ك ـثــر تتويجا بلقب
الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــة أرسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــال وض ـي ـف ــه
مانشستر يونايتد.
وي ـ ـح ـ ـمـ ــل ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـل ـن ــدن ــي
الــرقــم القياسي فــي عــدد األلقاب
ف ــي الـمـســابـقــة بــرصـيــد  13لقبا
آخ ــره ــا ال ـم ــوس ــم ق ـبــل ال ـمــاضــي
(  ،)2017 -2016ب ـ ـ ـفـ ـ ــارق ل ـقــب
وا ح ــد أ م ــام مانشستر يونايتد
آ خـ ـ ــر هـ ـ ــا م ـ ــو س ـ ــم .2016 -2015

والتقى الفريقان فــي ال ــدوري
في الخامس من الشهر الماضي
على ملعب أولدترافورد وانتهت
المواجهة بالتعادل .2-2
ويـ ـ ـخ ـ ــوض ت ـش ـل ـس ــي ،ح ــام ــل
الـلـقــب  8مـ ــرات آخ ــره ــا الـمــوســم
ال ـم ــاض ــي ،اخ ـت ـب ــارا س ـهــا أم ــام
شيفيلد ونــزداي أو لوتون على
ملعب ستامفورد بريدج.
أما توتنهام شريك تشلسي في
المركز الثالث على الئحة األندية

سولسكاير طلب من فيرغسون تحفيز الالعبين

فيرغسون مدرب مان يونايتد السابق

تحدث المدرب األسطوري
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق االس ـ ـك ـ ـت ـ ـل ـ ـنـ ــدي
أل ـ ـي ـ ـكـ ــس ف ـ ـيـ ــرغ ـ ـسـ ــون إلـ ــى
الع ـ ـبـ ــي فـ ــريـ ــق مــان ـش ـس ـتــر
يــونــاي ـتــد اإلن ـك ـل ـيــزي لـكــرة
الـ ـق ــدم ،ب ـط ـلــب م ــن مــدرب ـهــم
الـ ـح ــال ــي الـ ـن ــرويـ ـج ــي أولـ ــي
غــونــار سولسكاير ،وحفزهم
ً
مبديا ثقته بقدرتهم على إعادة
"هيمنة" النادي ،حسبما أفادت
صحيفة إنكليزية.
ون ـق ـل ــت "ذا ص ـ ــن" ع ــن م ـصــدر
لم تسمه ،أن "السير" الــذي أشرف
على النادي نحو  27عاما زاخرة
ب ــاألل ـق ــاب ،ت ـحــدث إل ــى الــاعـبـيــن
بدعوة من سولسكاير الذي دافع
عن ألوان الفريق بين  1996و2007

في إشراف فيرغسون.
ّ
وعين سولسكاير مدربا ليونايتد
حـ ـت ــى نـ ـه ــاي ــة الـ ـم ــوس ــم بـ ـع ــد إق ــال ــة
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه م ــوري ـن ـي ــو فــي
دي ـس ـم ـبــر ع ـلــى خـلـفـيــة أس ـ ــوأ بــدايــة
للفريق في الدوري المحلي منذ ،1990
وح ـقــق ال ـنــروي ـجــي تــأث ـيــرا إيـجــابـيــا
فــوريــا ،اذ فــاز الفريق بكل مبارياته
في إشرافه (أربع في الدوري وواحدة
في كأس إنكلترا).
و ب ــدا تعيين سولسكاير بمنزلة
مسعى من إدارة "الشياطين الحمر"
إلعادة بعض مفاعيل حقبة فيرغسون
الى صفوفه ،اذ ترافق مع عودة مايك
فيالن ،أبرز مساعدي "السير" ألعوام،
الى الجهاز التدريبي الذي تركه منذ
اعتزال االسكتلندي عام .2013

بوكيتينو يستبعد المنافسة على األلقاب
ألمح األرجنتيني ماوريسيو
بوكيتينو المدير الفني لنادي
توتنهام اإلنكليزي ،امس األول،
إلـ ـ ــى أن ف ــريـ ـق ــه لـ ــن ي ـت ـم ـكــن مــن
التتويج بــاأللـقــاب إال إذا شــارك
بقوة في سوق انتقاالت الالعبين.
وكان توتنهام الفريق الوحيد
م ــن أن ــدي ــة الـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي
الممتاز الذي لم يبرم أي صفقات
ف ــي ف ـت ــرة االن ـت ـق ــاالت الـصـيـفـيــة
الماضية.
ويحتل توتنهام المركز الثالث
بجدول ترتيب الدوري اإلنكليزي
الممتاز،
ويستعد قريبا لالنتقال إلى
ملعبه الجديد.
ولكن بوكيتينو أكد أن فريقه
عـلـيــه أن يـفـكــر ج ـيــدا ف ــي كيفية

تـحـسـيــن ق ــدرات ــه ع ـلــى مـنــافـســة
األندية الكبرى.
وأضــاف المدرب األرجنتيني
"رأيت إحصائية أننا في آخر 10
أعوام كنا أقل األندية انفاقا على
مستوى أوروبا".
وتابع "نقوم بمهمة رائعة لكن
إذا أردنــا المنافسة على األلقاب
فعلينا أن نتعامل بشكل مختلف
في المستقبل".
وأوض ـ ــح "ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن
نتعامل بنفس الطريقة التي كنا
عليها قبل خمسة أعــوام عندما
تــول ـي ـنــا ت ــدري ــب الـ ـف ــري ــق ،رب ـمــا
بإمكاننا الفوز ببعض األلقاب،
ولكنها مهمة من الصعب القيام
بها ،في هــذا الوضع كل األندية
في آخر  5أعــوام تطورت كثيرا"،

وت ــوق ــع بــوكـيـتـيـنــو ع ــدم تـفــاعــل
تـ ــوت ـ ـن ـ ـهـ ــام ب ـ ـن ـ ـشـ ــاط فـ ـ ــي سـ ــوق
االنتقاالت الشتوية الحالية.
(د ب أ)

ثانية ،والبولندي ياكوب بريغونسكي
بفارق دقيقتين.
وجاء السعودي يزيد الراجحي (ميني)
خامسا بفارق دقيقتين و 28ثانية خلف
العطية.
وحـ ـ ــل ال ـخ ـب ـي ــر الـ ـف ــرنـ ـس ــي س ـت ـي ـفــان
بيترهانسل (ميني)،
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــوج

وأف ــادت "ذا صــن" بــأن فيرغسون
قال لالعبين عندما التقاهم في مقر
الـتــدريــب خــال فـتــرة عـيــدي الميالد
ورأس ال ـس ـنــة ،إن "ه ــذه المجموعة
ستعيد يونايتد مهيمنا وناجحا".
وأض ـ ــاف ـ ــت" :قـ ـ ــال إن ـ ــه ي ــؤم ــن بـهــم
ويريد منهم أن يستمتعوا بأنفسهم
ويقاتلوا من أجل بعضهم البعض"،
أيد أمينة ،وسيصبح
وأن الفريق "في ٍ
أك ـبــر وأف ـض ــل ف ــي األعـ ـ ــوام الـمـقـبـلــة،
وأن ـ ـهـ ــم س ـي ـك ــون ــون ج ـ ـ ــزءا مـ ــن ه ــذا
النجاح".

زيارة مقر التدريب
وبينما لم تحدد الصحيفة التاريخ
ال ــدقـ ـي ــق ل ـ ــزي ـ ــارة الـ ـ ـم ـ ــدرب ال ـس ــاب ــق

األكـ ـث ــر ت ـتــوي ـجــا ف ــي الـمـســابـقــة
فيلعب مع جاره كريستال باالس،
في حين يلتقي مانشستر سيتي
ال ـم ـتــوج بـخـمـســة أل ـق ــاب آخــرهــا
مــو ســم  ،2011-2010م ــع ضيفه
بيرنلي.
وفــي باقي المواجهات يلعب
سوانسي سيتي وجيلينغهام،
ووي ـ ـم ـ ـب ـ ـلـ ــدون م ـ ــع وس ـ ـ ــت ه ـ ــام،
وشــروسـبــوري أو ستوك سيتي
مع ولفرهامبتون ،وميلوول مع

إي ـف ــرت ــون ،وب ــراي ـت ــون م ــع وســت
بــرومـيـتــش ألـبـيــون ،وبريستول
سيتي مع بولتون ،وأكرينغتون
مع دربي كاونتي أو ساوثمبتون،
ومـ ـ ـي ـ ــدل ـ ــزب ـ ــره مـ ـ ــع نـ ـ ـي ـ ــوب ـ ــورت،
وب ـ ـ ــارنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــت مـ ـ ـ ــع ب ـ ــرن ـ ـت ـ ـف ـ ــورد،
وبــورت ـس ـمــوث م ــع كــوي ـنــز ب ــارك
ري ـن ـجــرز .وت ـقــام ال ـم ـبــاريــات في
الفترة بين  25و 28يناير الجاري.

مباريات اليوم
التوقيت

البالغ من العمر حاليا  77عاما ،كان
ســولـسـكــايــر ك ـشــف مـطـلــع األس ـبــوع
الماضي ،أنــه دعــا فيرغسون لزيارة
م ـقــر ال ـت ــدري ــب ف ــي ن ـهــايــة األس ـب ــوع
الذي سبقه.
كـمــا أك ــد الـنــرويـجــي بـعـيــد توليه
م ـهــامــه ،أن ــه ت ــواص ــل م ــع فـيــرغـســون
قائال" :كان معلمي ...بالطبع تواصلت
معه ألنه ال يوجد أفضل منه إلسداء
النصائح".
وأضــاف أن المدرب السابق الذي
ق ــاد الـفــريــق لسلسلة أل ـقــاب أبــرزهــا
الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي  13م ــرة ودوري
أبطال أوروبا مرتين" ،ترك أثره عندي
في كل شيء.

القناة الناقلة

المباراة

كأس إسبانيا
9:30

جيرونا – أتلتيكو مدريد

beINSPORTS HD3

10:30

فياريال  -إسبانيول

beINSPORTS HD1

11:30

ريال مدريد  -ليغانيس

beINSPORTS HD3

كأس الرابطة اإلنكليزية
10:45

مانشستر سيتي – بيرتن البيون beINSPORTS HD2

كأس الرابطة الفرنسيه
11:05

سان جرمان  -غانغان

beINSPORTS HD6

إصابة كروس في العضلة الضامة

فابريغاس يوقع لموناكو خالل ساعات

أعلن نــادي ريــال مدريد اإلسباني ،أمــس األول ،إصابة العب
الــوســط األلـمــانــي تــونــي ك ــروس بتمزق مــن الــدرجــة الثانية في
العضلة الـضــامــة ،خــال مـبــاراة ريــال سوسييداد األح ــد ،ضمن
الجولة الـ 18لليغا ،التي خسرها الميرينغي بثنائية نظيفة.
وأفاد الناي الملكي بأنه عقب "الفحص الطبي الذي خضع له
توني كروس من الطاقم الطبي ،تم تشخيص اإلصابة بأنها تمزق
من الدرجة الثانية في العضلة الضامة ،في انتظار نتيجة األشعة
لتحديد مدى حجم اإلصابة ومدة غياب الالعب".
ومن المنتظر أن يغيب صاحب الـ 29عاما نحو ثالثة أسابيع
على أقصى تقدير ،وهو ما يعني إمكانية عدم لحاقه بمواجهتي
ري ــال بيتيس وإشبيلية فــي الليغا (يــومــي  13و 19مــن الشهر
الجاري على الترتيب) ،وليغانيس في ثمن نهائي كأس الملك
يومي  9و 16يناير الجاري.
وبهذا تواصل اإلصابات ضرب صفوف الفريق الملكي بعد
غياب الثالثي الويلزي غاريث بيل ،والدومينيكي ماريانو دياز،
والدولي اإلسباني الشاب ماركو أسينسيو.
(إفي)

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الدولي اإلسباني سيسك
فابريغاس يوجد حاليا في موناكو إلعــان انتقاله إلى نادي
اإلمارة "في الساعات القادمة".
ووصل فابريغاس إلى موناكو مع وكيله دارين دين ،ودخل
مفاوضات مع نائب رئيس النادي فاديم فاسيليف ،على أمل
االنتقال للنادي في فترة االنتقاالت الشتوية ،وعــدم االنتظار
لنهاية عقده مع تشلسي في يونيو.
وأكدت الصحيفة الفرنسية أن العب الوسط الكتالوني سيوقع
لعامين ونصف العام ،وهذا يتطلب التفاوض مع تشلسي الحالي
الذي انضم اليه في  ،2014والذي خاض معه آخر مباراة السبت
الماضي أمام نوتينغهام فورست.
وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الصفقة تبلغ  10ماليين يورو.
وأكد مدرب موناكو تيري هنري الذي زامل فابريغاس (31
عاما) في أرسنال كالعب أنه يتحدث كل يومين أو ثالثة منذ ذلك
الحين مع زميله الذي "يريده أي فريق" ضمن صفوفه.
وقــال هنري إنــه ينتظر نتيجة المفاوضات ،وأشــار إلــى أن
وصول اإلسباني قد ال يتم حتى شهر يوليو.
(إفي)

العطية بطل المرحلة األولى في «دكار»
أح ــرز ســائــق تــويــوتــا الـقـطــري ناصر
الـعـطـيــة ،أم ــس األول ،ال ـمــركــز األول في
المرحلة األولى من رالي دكار الصحراوي
الـ ـت ــي ربـ ـط ــت ب ـي ــن ل ـي ـم ــا وب ـي ـس ـك ــو فــي
الـبـيــرو على مسافة  331كلم بينها 84
كلم خاصة.
وق ـط ــع ال ـع ـط ـيــة ،ب ـطــل ال ــرال ــي عــامــي
 2011و ،2015م ـســافــة ال ـمــرح ـلــة بــزمــن
س ــاع ــة ودق ـي ـق ــة و 41ث ــان ـي ــة ،م ـت ـصــدرا
الترتيب العام أمام سائقي ميني
اإلسباني كارلوس ساينس
ب ـطــل ال ـن ـس ـخــة األخ ـي ــرة
بـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارق دق ـ ـي ـ ـقـ ــة و59

رياضة

ب ـ  13لقبا ( 7فــي فئة الـسـيــارات و 6في
فئة الــدراجــات) ،سابعا بفارق دقيقتين
و 57ثانية ،ومواطنه سيباستيان لوب
(بــوجــو) ثالثا عشر بـفــارق  6دقــائــق و7
ثوان.
وفي فئة الدراجات ،كان المركز األول
من نصيب اإلسباني خوان باريدو بورت
(هوندا) محققا فــوزه الـ  23في مسيرته
في رالي دكار.
يذكر ان نسخة هذا
العام ،الـ 41في تاريخ
الرالي ،ستقام في بلد
واحد هو البيرو.

ليكرز يعود لسكة االنتصارات
ع ــاد ل ــوس أنـجـلــس لـيـكــرز إل ــى سكة
االنتصارات بفوزه الثمين على مضيفه
داالس مافريكس  97-107أمس األول في
دوري كرة السلة األميركي للمحترفين،
في حين انتزع ميلووكي باكس صدارة
المنطقة الشرقية بفوزه على يوتا جاز
.102-114
وك ــان إيـنـغــرام وب ــول عـنــد حـســن ظن
ال ـ ـمـ ــدرب ل ـ ــوك وول ـ ـتـ ــون الـ ـ ــذي طــالـبـهــم
بالمزيد مــن الرميات ونـفــذا توجيهاته
التي قدمها إليهما عقب الخسارة المذلة
أمام مينيسوتا تمبروولفز  108-86األحد
الماضي.
وقلب ميلووكي باكس الطاولة على
ضيفه يوتا جاز عندما حول تخلفه في
الربعين األول والثاني ( 34-32و28-26
على الـتــوالــي) إلــى فــوز بـفــارق  12نقطة
ب ـف ـضــل ان ـت ـف ــاض ـت ــه ف ــي ال ــرب ــع األخ ـي ــر
(.)16-31
وك ـ ـعـ ــادتـ ــه ت ــأل ــق الـ ـنـ ـج ــم ال ـي ــون ــان ــي
يــانـيــس أنـتـيـتــوكــونـمـبــو بتسجليه 30
نقطة مع  10متابعات ،وأضاف مالكولم

ب ــروغ ــدون  21نـقـطــة وبـ ــروك لــوبـيــز 15
نقطة مع  8متابعات .وكلل كايل إيرفينغ
عودته إلى المالعب بقيادة فريقه
بوسطن سلتيكس إلى الفوز
على ضيفه بروكلين نتس
.95-116
وسجل إيرفينغ الذي غاب
عن المباراتين األخيرتين بسبب
اإلصــابــة 17 ،نـقـطــة ،وأض ــاف جايسون
تاتوم  16نقطة.
وخسر دنفر ناغتس متصدر المنطقة
الغربية أمام مضيفه هيوستن روكتس
.125-113
وان ـت ــزع س ــان أنـتــونـيــو سـبـيــرز فــوزا
ثمينا مــن مضيفه ديترويت بيستونز
.107-119
وفـ ـ ــي بـ ــاقـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات ،فـ ـ ــاز نـيــو
أورليانز بيليكانز على ممفيس غريزليز
 ،95-114وب ــورت ــان ــد ت ــراي ــل بــايــزرز
ع ـل ــى نـ ـي ــوي ــورك ن ـي ـكــس ،101-111
وساكرامنتو كينغز على أورالندو
ماجيك .95-111

ستوك سيتي
يقيل مدربه
أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي س ـ ـتـ ــوك
سـيـتــي ام ــس إق ــال ــة مــدربــه
غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري رويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ن ـ ـ ـظـ ـ ــرا
ل ـ ـل ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج الـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة ف ــي
دوري البطولة اإلنكليزية
(التشامبيونشيب).
وتولى رويــت ( 44عاما)
مسؤولية ستوك في مايو
الماضي ،بعد هبوطه إلى
دوري ال ـق ـس ــم ال ـث ــان ــي فــي
إنكلترا.
ويـ ــوجـ ــد س ـ ـتـ ــوك ،الـ ــذي
ي ـ ـح ـ ـظ ـ ــى بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ص ـ ـفـ ــوفـ ــه
ب ـ ــاعـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن م ـ ـث ـ ــل ب ـ ــوي ـ ــان
كــركـيـتــش وبـيـتــر كــراوتــش
وبرونو مارتينز إيندي ،في
المركز الرابع عشر بترتيب
(التشامبيونشيب) ،ليقبع
بعيدا عن المراكز المؤهلة
ل ـ ـل ـ ـص ـ ـعـ ــود إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلنكليزي الممتاز.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

الكويت تستحق
منا أكثر من ذلك

درايش

معادلة الشعب
والنواب!

د .ناجي سعود الزيد

ربما سيأتينا الوقت الذي سنسأل فيه" :من
ً
ه ــو م ــو حـ ــرامـ ــي؟!" ،بـ ــدال م ــن ال ـس ــؤال عـمــن هو
الحرامي؟!
عشنا عــام  2018وكــل يــوم نكتشف فضائح
حــرامـيــة "أش ـكــال وأرن ـ ــاق" إل ــى درج ــة أن الـعــدد
ب ــازدي ــاد م ـهــول ،ه ــذا غـيــر الـغــش فــي ال ـمــدارس
والجامعات وتزوير شهادات أكاديمية ،وغير
ال ــرش ــوة الـتــي أصـبـحــت دارجـ ــة ،وغـيــر انتشار
المخدرات بين الشباب.
وصـلــت أم ــور الـتــزويــر إلــى مـشــروع إنساني
وح ـضــاري متعلق ب ــذوي اإلعــاقــة ،الــذيــن توفر
لهم الدولة تسهيالت عديدة ،ألن احتياجاتهم
خاصة ،ومع ذلك يأتيك َمن َّ
يدعي اإلعاقة ليكسب
مساعدات ليست من حقه ،مما يعني أنه حتى
المشاريع المثالية والحضارية التي نفخر بها
مواطنون أصحاء "وعقولهم
يعمل على هدمها َّ
بروسهم" ،لكنها مسخرة للنصب والسرقة ،التي
يعتبرونها شطارة وهذه األموال من حقهم هم
ويستحقونها بالفعل ،و ه ــذا يعني أن األ مــور
ليست "خــاربــة" على مستوى الحرامية الكبار
المعروفين منذ عقود من الزمن ،بل إن المجتمع
بأغلبيته خ ــارب ،ألن ا لـحـكــو مــة تساهلت منذ
البداية ،وتركت أمور الفساد تكبر ،واآلن تتباهى
بأنها تحارب الفساد ،واإلحاالت للنيابة تنشر
ً
في الصحف ،وتزداد يوما بعد يوم.
لـمــاذا انتهينا مــن مجتمع حـضــاري تسوده
المحبة واألمــانــة والـصــدق إلــى مجتمع يميزه
ظ ـ ـهـ ــور ح ــرامـ ـي ــة م ـح ـت ــرف ـي ــن ال ي ـح ـل ـل ــون وال
يحرمون؟!
ً
رجاء ،المريض الذي يحتاج إلى
فيا جماعة،
عالج هو المجتمع ،وليس الفرد فقط ،ومن أجل
أن يتم ذلك يجب على الجميع احترام القوانين
والعودة إلى تاريخ األمانة والصدق في الكويت،
فــالـكــويــت ال ـتــي لــم تـبـخــل عـلــى شعبها بشيء
تستحق منا أكثر من ذلك.

ْ
بـتـشــوف مـقـيــاسـهــم مــتـقــاسـمـيـنــه عــدل
ِّ
من وين هذا "العضو"؟! فكر براسك عدل
يشكون منه َ
الشعب ما قط مشى بالعدل
َ
الشعب عاد..له!!
ووقت انتخاباتهم ...كل

هل يحل «بريدبوت» مكان الخباز؟
ً
ه ــل ت ـحــل األجـ ـه ــزة اآلل ـي ــة ي ــوم ــا مـكــان
الخبازين؟ جهاز "بــريــدبــوت" فــي معرض
الس فيغاس لإللكترونيات يمكنه صنع
أكثر من  200قطعة خبز في اليوم.
ويأتي "بريدبوت" بحجم سيارة ،وهو
مـسـتـقــل ب ــال ـك ــام ــل ،ف ـه ــذا ال ـج ـه ــاز يـخـلــط
ال ـم ـك ــون ــات ،وي ـع ـجــن وي ـخ ـبــز  235قطعة
فــي ال ـيــوم ،أي نـحــو  10قـطــع فــي الـســاعــة،
حسب ما قالت شركة "ويلكنسون بايكنيغ
كومباني" الصانعة لــه .وعرضت الشركة
الجهاز في معرض اإللكترونيات الموجه
للعامة في لوس أنجلس ،الذي يعج بأجهزة
آلية قادرة على إتمام مهام مختلفة.
لكن ينبغي على الخبازين المحليين

تدريب في مجال علم األحياء.
ووصــف لوفيل-بادج العالم
الصيني بأنه رجــل ثــري يزهو
بنفسه كثيرا "وأراد فعل شيء
يعتقد أنه سيغير العالم".
وتتحرى السلطات الصينية
أمـ ــره وأم ـ ــرت بــوقــف مـثــل هــذه
األبحاث.
وق ــال خــه فــي مقاطع فيديو
على اإلنترنت وخالل المؤتمر
إنــه يعتقد أن تعديل الجينات
ال ــذي ق ــام بــه سيقي الطفلتين

الثقافة هذا المساء
● الفعالية:

أال يقلقوا ،فجهاز "بــريــدبــوت" موجه إلى
المتاجر الكبيرة المهتمة بصنع الخبز
ال ـط ــازج فــي ال ـم ـكــان ،وتــوفـيــر كـلـفــة النقل
بــالـشــاحـنــة ،وف ــق م ــا ق ــال رئ ـيــس الـشــركــة
األميركية راندال ويلكنسون.
ً
وأوض ــح "المستهلكون يــريــدون خـبــزا
ً
ً
ش ـتــرونــه من
ط ــازج ــا ج ـ ــدا ،ل ـكــن ع ـنــدمــا ي ـ ُ
ً
السوبرماركت ال يعرفون متى خبز" ،مؤكدا
أن الـجـهــاز يسمح ببيع خبز ط ــازج أكثر
من أغلبية األسواق في الواليات المتحدة.
وأكــدت الشركة أنها تجري مفاوضات
مع سالسل متاجر كبيرة ،وتأمل أن تجهز
ً
الجيش األميركي أيضا لصنع الخبز على
(أ ف ب)
		
حامالت الطائرات.

م ـحــاضــرة ع ــن ال ــدور
التنويري لعبدالعزيز حسين.
الوقت :السادسة مساء.
ال ـم ـكــان :مـكـتـبــة عـبــدالـعــزيــز حسين-
مشرف.

● الفعالية:

أمسية موسيقية للفنان ماجد الهاجري.
الوقت :السابعة مساء.
المكان :مركز اليرموك الثقافي.

● الفعالية:

عرض مسرحية "درس".
الوقت :الثامنة مساء.
المكان :مسرح الدسمة.

م ــن اإلص ــاب ــة ب ـف ـي ــروس نقص
ال ـم ـن ــاع ــة ال ـم ـك ـت ـســب الـمـسـبــب
لمرض اإليدز.
وأك ــد لــوفـيــل-بــادج األسـتــاذ
والخبير فــي الجينات بمعهد
فرنسيس كريك البريطاني أن
من المستحيل معرفة ما فعله
خه على وجه الدقة.
(رويترز)

قـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ال ـح ـك ــوم ــي
ناتابورن جاتوسريبيتاك ،أمس،
إن "مـجـلــس الـ ـ ــوزراء الـتــايـلـنــدي
وا ف ــق على مقترح لتمديد فترة
إعفاء السائحين من دفع رسوم
تأشيرات الدخول لدى الوصول
حتى  30أبريل المقبل".
ونـ ـقـ ـل ــت وك ـ ــال ـ ــة "بـ ـل ــومـ ـب ــرغ"
لألنباء عــن المتحدث الـقــول ،إن
"هــذا التمديد يهدف إلــى تعزيز
أعـ ــداد الـســائـحـيــن الــذيــن يــأتــون
إلى تايلند خالل فترة احتفاالت

العام الصيني الجديد ،ومهرجان
تايلندي تقليدي".
يشار إلى أن اإلعفاء ،الذي يتم
تطبيقه عـلــى جنسيات معينة،
كان من المقرر أن ينتهي العمل
به يوم  13الجاري.
وأوضحت الحكومة أن إجراء
اإلع ـفــاء مــن دف ــع الــرســوم ساهم
بالفعل في زيادة أعداد السائحين
الفترة الماضية.
(د ب أ)

الرفاعي أول كويتي يعتلي قمة «بيكو دي أوريزابا» بالمكسيك
استطاع متسلق الجبال الكويتي
يوسف الرفاعي بلوغ أعلى قمة جبل
(بـيـكــو دي أوريـ ــزابـ ــا) ف ــي المكسيك
ً
وارت ـفــاع ـهــا  5636م ـت ــرا ف ــوق سطح
البحر ،و هــي أعلى قمة بركانية في
أميركا الشمالية ،ليكون أول كويتي
ً
ً
يـحـقــق ه ــذا اإلنـ ـج ــاز ،م ــدون ــا أي ـضــا
بلوغه رابــع قمة بركانية في سجله
الشخصي.
وقــال الرفاعي ،في اتصال هاتفي
مع "كونا" أمــس ،إنه بدأ رحلته هذه
مــن ال ـكــويــت إل ــى أم ـس ـت ــردام ،ومنها
إلى مكسيكو سيتي ،قبل التوجه إلى
منطقة زوبان على بعد ثالث ساعات
عن العاصمة المكسيكية ،ثم االنطالق
إلى قاعدة الجبل الواقع ضمن سلسلة
جبال سييرا نيفادا في واليتي "بيوال
وفـ ـي ــرا ك ـ ـ ــروز" ،وي ـب ـلــغ ارت ـ ـفـ ــاع هــذه
القاعدة  4000متر.
وأضــاف أنــه بعد ليلة من المبيت
ً
في القاعدة قرر تسلق الجبل صباحا،
ووجب عليه والدليل المرافق له ،حمل
ً
األطعمة والخيمة ولم يكن األمر هينا
ً
ن ـظــرا إل ــى ثـقــل الـحـقـيـبــة ،وبـعــد ذلــك
وصــل إلــى المخيم فــي تمام الساعة
الرابعة مساء لنيل قسط من الراحة،
ً
ح ـي ــث ع ــان ــى ق ـل ــة ال ـ ـنـ ــوم ن ـ ـظـ ــرا إل ــى
صعوبة التنفس في المنطقة.
وأوضـ ــح أن ــه والــدل ـيــل ال ـمــرافــق له
ً
ً
انـطـلـقــا مـ ـج ــددا ل ـي ــا ،وكـ ــان الـمـكــان
ً
ش ــدي ــد الـ ـ ـب ـ ــرودة والـ ـ ـظ ـ ــام دام ـ ـسـ ــا،
"وال يــرشــدنــي ســوى بصيص ضوء
مصباح مثبت على الخوذة ،وأكملنا
الـمـسـيــر ول ــم يـتـبــق س ــوى  600متر
للوصول إلــى القمة وواجهنا تزايد
كمية الثلج في األعلى".
ولـفــت إل ــى سـعــادتــه الـغــامــرة لــدى
وصــولــه إل ــى أعـلــى قـمــة جـبــل "بيكو
دي أوري ـ ــزاب ـ ــا ،ف ـمــا إن وص ـل ــت إلــى

يومية سياسية مستقلة

وفيات
يعقوب يوسف عبدالمحسن المقاطع

ً
 28عــامــا ،شيع ،الــرجــال :الـيــرمــوك ،ق ،2ش ،3ج ،1م ،14النساء:
الفيحاء ،ق ،3ش ،34م ،3ت97157450 ،99029071 :

عبدالعزيز عبدالرحمن الخرجي

ً
 59عاما ،شيع ،الرجال والنساء :الروضة ،ق ،4شارع أبوموسى
األشعري ،م25

عبدالرضا أحمد موسى الصحاف

ً
 68عاما ،شيع ،الرجال :المنصورية ،ق ،2ش ،29م ،13حسينية آل
ياسين ،النساء :السالمية ،ق ،12شارع أبــوذر الغفاري ،ج ،5م،9
ت25612442 ،22518147 :

عادل حسن عبدالله علي

ً
 52عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :مبارك الكبير،
ق ،5ش ،27م ،4النساء :القصور ،ق ،5ش ،7م ،59ت،66298080 :
65131003

نادر عبداللطيف الدويسان

ً
 45عاما ،شيع ،الرجال :الزهراء ،ق ،5ش ،502م ،33النساء :السالم،
ق ،6ش ،613م ،22ت99223134 :

يوسف ًيعقوب علي سفر

 48عاما ،شيع ،الرجال :مسجد اإلمام الحسن ،بيان ،ق ،12مقابل
مشرف ،النساء :سلوى ،ق ،12الشارع األول ،م ،122ت99199953 :

سلوى صالح راشد الجيماز

زوجة عبدالله سالم الصواغ
ً
 59عاما ،شيعت ،الرجال :الرميثية ،ق ،11ش ،112م ،21النساء:
جابر العلي ،ق ،7ش ،25م ،3ت،99674647 ،65799961 ،99057788 :
55303909

جاسم محمد عبدالنبي الجزاف

ً
 12عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :الدسمة ،ق،4
ش ،43م ،16ديوان إسماعيل الجزاف ،خلف مسجد النقي ،النساء:
السرة ،ق ،1ش ،7م ،14مالحظة :العزاء بعد العصر ،ت،50080056 :
65502585

نورة غازي هزاع العتيبي

زوجة فيصل مبارك مطلق فهد العدواني
ً
 42عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر ،بمقبرة صبحان ،الرجال:
الفحيحيل ،ق ،1ش ــارع ع ــوض الـخـضـيــر ،م ،7دي ــوان الـمــرحــوم
مبارك مطلق العدواني ،النساء :اليرموك ،ق ،2ش ،3ج ،1م ،24ت:
23910506 ،99614944

مواعيد الصالة

الـقـمــة حـتــى أخــرجــت هــاتـفــي النقال
وطـلـبــت مــن الــدلـيــل الـمــرافــق توثيق
ه ــذه الـلـحـظــة ال ـت ــي رف ـع ــت ب ـهــا علم
الكويت هناك".
وأعــرب عن التقدير لكل من دعمه
ً
وسانده من األهل واألصدقاء متطلعا

إلى تسلق القمم السبع وأعلى الجبال
ً
البركانية السبعة في العالم مستقبال،
إض ــاف ــة إل ــى ال ـتــزح ـلــق ف ــي القطبين
الـشـمــالــي والـجـنــوبــي ليصبح بذلك
ً
األول عالميا الذي يتمكن من تحقيق
تلك اإلنجازات.

وك ــان الــرفــاعــي بــدأ مسيرة تسلق
ال ـج ـب ــال عـ ــام  2015ب ـغ ــرض تـجــربــة
مغامرة جديدة وعشق هذه الهواية
ً
مـنــذ ذل ــك ال ـح ـيــن ،وتـسـلــق عـ ــددا من
الجبال أبرزها في أغسطس الماضي
ببلوغه أعلى قمة بركانية فــي قــارة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

ه ــل خــادع ـيــن ال ـشـ َـعــب بــالـفـكــرة الـعــادلــه
ْ
ووقــت المواقف لهم ْ
عادله؟!
حسبات وم ِ
َ
عادله
ميزان "مجلس /شعب" يا صاحبي ِ

ً
انتقادات لوالدة الطفلتين المعدلتين وراثيا السياحة إلى تايلند ال تزال مجانية!
ندد عالم وراثة بارز بالعالم
الصيني خه جيان كــوي ،الذي
أع ـل ــن والدة طـفـلـتـيــن تــوأمـيــن
أجرى لهما تعديال جينيا وهما
فــي رحــم األم للمرة األول ــى في
العالم.
وقـ ـ ـ ــال روبـ ـ ـ ــن ل ــوفـ ـي ــل-ب ــادج
م ـن ـظ ــم الـ ـم ــؤتـ ـم ــر الـ ـ ـ ــذي أع ـل ــن
خالله خه هذا األمر في نوفمبر
ال ـمــاضــي ،إن ال ـعــالــم الصيني
ربـ ـ ـم ـ ــا عـ ـ ـ ــرض حـ ـ ـي ـ ــاة آخـ ــريـ ــن
لـ ـلـ ـخـ ـط ــر ،ولـ ـ ـ ــم يـ ـحـ ـص ــل ع ـلــى

ّ
وضاح

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

"أوقـيــانــوسـيــا" ضمن سلسلة جبال
قلوية تقع في "بابوا غينيا الجديدة"
ً
وارتفاعها  4367مترا عن سطح البحر
وكان أول عربي يعتليها.
(كونا)

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

05:20

العظمى

18

الشروق

06:44

الصغرى

08

الظهر

11:55

أعلى مد

ً
 12:37صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:48

 03:01م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:07

ً
أدنى جزر  08:29صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:29

 08:05م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

شركة المجموعة التسويقية
للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ذ .م .م.
تلفون - 24834892 :فاكس24839487 :

