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مجلس األمة ...سجاالت بال إنجازات

لم يتمكن للمرة الرابعة من إنهاء مناقشة الخطاب األميري وتعديالت «اإلسكان»

● الفضالة :صرنا نخجل من االنتماء إلى البرلمان ● حصانة هايف تتسبب في هوشة بين الشطي والعازمي
عيسى الكندري :أنتم صالح الشعب وأنتم
رشاده وذي عادة السدرة تلم العصافير
محيي عامر
وعلي الصنيدح

ً
مع إخفاقه للمرة الرابعة تواليا في االنتهاء من
مناقشة الـخـطــاب األم ـيــري ل ــدور االنـعـقــاد الثالث،
ليستكملها في جلسة  ٣٠يناير ،استمر مجلس األمة
ً
في سجاالته النيابية -النيابية ،التي ضيعت وقتا
ً
كبيرا من جلسة أمس ،مثلما حدث في سابقتها.
السجاالت التي شهدتها الجلسة بين النائبين
خالد الشطي وحمدان العازمي أثناء مناقشة تقرير
اللجنة التشريعية رفع الحصانة عن النائب محمد
هــايــف ،وال ـتــي انـتـهــى المجلس إل ــى رف ــض رفعها
عنه ،دفعت النائب يوسف الفضالة إلى التنازل عن

الرويعي :التكسب اإلعالمي لدى نواب
أصبح أهم بكثير من بناء الوطن
كلمته في «الخطاب األميري» ،بعدما وبخ المجلس
على أدائه.
وقال الفضالة« :أتينا وفي بالنا كالم نطرحه في
الخطاب ،لكن هذا السلوك النيابي يعطلنا أكثر من
ً
الحكومة ،ونحن نعاني من هذه المشاهد» ،مضيفا
أن «خالف رئيس المجلس وشعيب المويزري صار
كأنه نشيد صباحي كل ثالثاء ،واليوم (أمس) نرى
ً
ً
حوارا مؤسفا ولغة وضيعة».
وذكر أن «الجلسة صارت كأنها مسرحية طماشة،
وصــرنــا نـخـجــل مــن االن ـت ـمــاء إل ــى ه ــذه المؤسسة

«التأمينات» تطالب شركة بريطانية
بـ  156مليون دوالر كتعويض

ً
تقاضيها إلبرامها عقودا سرية مع مسؤول سابق بالمؤسسة
على خلفية إب ــرام شــركــة مان
ً
قــروب البريطانية عـقــودا سرية
مع مسؤول سابق في المؤسسة
ا لـعــا مــة للتأمينات االجتماعية
خ ــال ف ـتــرة االس ـت ـث ـمــار م ــن عــام
 1996حـتــى سـنــة  ،2013رفـعــت
ال ـمــؤس ـســة دعـ ــوى قـضــائـيــة في
البريطانية ضد
المحكمة العليا
ً
الشركة ،وتابعاتها ،مطالبة فيها

بدفع تعويض مبدئي قيمته 156
مليون دوالر.
وقــالــت الـمــؤسـســة ،فــي بـيــان،
إنها قدمت الــدعــوى في نوفمبر
الماضي ،موضحة أنها لم تفصح
ع ـن ـهــا إال ب ـع ــد ح ـصــول ـهــا عـلــى
الموافقات الرسمية التي تخولها
إعالن ذلك.
وصرح وزير المالية د .نايف

الحجرف بــأن توجيهات رئيس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـيــخ
جابر المبارك بمكافحة الفساد
واتـ ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة
ُ
ً
المطلوبة ترجمت عمليا العام
الـحــالــي ،إذ سـبــق للمؤسسة أن
اتـ ـخ ــذت إج ــراءاتـ ـه ــا ال ـقــانــون ـيــة
ض ــد م ـســؤولــي مـجـمــوعــة أب ــراج
القابضة ،واآلن تستكمل 02

تقرير اقتصادي

الطاقة
المتجددة...
مشاريع
قديمة بال
تنفيذ

١١

الحريص يلوح باستجواب وزير النفط
إذا لم يعالج ملف التعيينات

التشريعية ،فأي تجربة ديمقراطية هذه؟! فقد وصلنا
إل ــى الـحـضـيــض» ،لـيــؤيــده الـنــائــب ع ــودة الــرويـعــي
ً
مؤكدا أن «هكذا مناقشات ومداخالت ومناحرات ال
تبني الوطن ،وبعيدة عن القسم الذي أقسمتموه ،وما
تفضل به الفضالة يعبر عن رأي الشعب الكويتي،
والتكسب اإلعالمي لدى البعض أصبح أهم بكثير
من بناء الوطن ،والحكومة مستانسة لهذا الوضع».
ودخـ ــل رئ ـيــس الـجـلـســة نــائــب رئ ـيــس المجلس
ً
ع ـي ـســى الـ ـكـ ـن ــدري ،ع ـلــى الـ ـخ ــط ،م ـخــاط ـبــا ال ـن ــواب
«أت ــذك ــر بـيــت الـشـعــر الـكــويـتــي عــن الـمـجـلــس :أنتم

صالح الشعب وأنتم رشاده وذي عادة السدرة تلم
العصافير».
وفي وقت شهد سجال الشطي والعازمي مستوى
ً
متدنيا في الحديث ،إذ قال األول «اسكت يا جبان»،
ليرد األخير« :الجبان أنت وأمثالك» ،شهدت مناقشة
الخطاب األميري تهديدات باستجوابات عدد من
الوزراء ،إذ ّلوح النائب مبارك الحريص باستجواب
وزير النفط إذا لم يعالج ملف التعيينات بالقطاع
ً
ال ـن ـف ـطــي ،م ــؤك ــدا أن م ـلــف تـغـيـيــر أسـ ـم ــاء خــاصــة
بالعوازم مثل خباري العوازم محل مساءلة02 .

الكويت :استقالة زيني ال تعني انتهاء
دور واشنطن في حل األزمة الخليجية
●

ناصر الخمري

أكـ ـ ـ ــد مـ ـ ـص ـ ــدر رسـ ـ ـم ـ ــي ك ــوي ـت ــي
ل ـ «ال ـجــريــدة» ،أن استقالة مبعوث
الخارجية األميركية لمعالجة األزمة
الخليجية أنتوني زيـنــي ال تعني
انتهاء دور بالده المهم على صعيد
ً
المساهمة في حل األزمة ،مرجحا أن
تسمي واشـنـطــن شخصية أخــرى
ً
قريبا للقيام بهذا الدور.
وق ــال الـمـصــدر ،إن دول مجلس
التعاون كانت تأمل استمرار جهود

زيـنــي ،ودعـمـهــا لجهود الوساطة
الكويتية التي يقودها سمو األمير
الشيخ صباح األحمد.
وع ـ ــن زيـ ـ ـ ــارة وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
العماني يوسف بن علوي واألمين
العام لمجلس التعاون عبداللطيف
ال ــزي ــان ــي ل ـل ـكــويــت أمـ ـ ــس ،أوض ــح
الـمـصــدر أن مباحثاتهما تناولت
التنسيق فيما يتعلق باجتماعات
المجلس واالج ـت ـمــاعــات ال ــوزاري ــة
ً
واللجان ،خصوصا أن عمان تترأس
الدورة الحالية للمجلس.
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األمير يستقبل ولي العهد ووزير خارجية عمان والزياني
سموه التقى رئيسي السلطتين والخالد
استقبل صاحب السمو أمير
ال ـبــاد الـشـيــخ صـبــاح األحـمــد،
بقصر بيان ،صباح امس ،سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
كـمــا اسـتـقـبــل س ـمــوه رئيس
مـجـلــس األمـ ــة مـ ــرزوق الـغــانــم،
ورئـيــس مجلس ال ــوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك.
واس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل س ـ ـ ـمـ ـ ــوه ،ن ــائ ــب
رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزي ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ صـ ـب ــاح
الخالد ،والوزير المسؤول عن
الـ ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة بسلطنة
عمان يوسف بن علوي ،واألمين
ال ـعــام لمجلس الـتـعــاون لــدول
الخليج العربية د .عبداللطيف
الـ ـ ــزيـ ـ ــانـ ـ ــي وذل ـ ـ ـ ـ ــك ب ـم ـن ــاس ـب ــة
زيارتهما للبالد.
حضر المقابلة وزير شؤون
ال ــدي ــوان األم ـيــري الـشـيــخ علي
الجراح.
وكـ ـ ــان ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
الــوزراء وزير الخارجية استقبل
أمس ،بن علوي بحضور الزياني
بمناسبة زيارتهما إلى البالد.

ولي العهد يستقبل الغانم والمبارك والجراح
سموه التقى سفيري أرمينيا وإيران

صاحب السمو مستقبال بن علوي والزياني
وأش ـ ــاد ال ـخــالــد ،خ ــال الـلـقــاء
ال ــذي عقد فــي دي ــوان عــام وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ،ب ــال ــدور ال ـتــاري ـخــي
ل ـس ـل ـط ـن ــة ع ـ ـمـ ــان ال ـش ـق ـي ـق ــة فــي
تعزيز مسيرة مجلس التعاون،
ً
م ـج ــددا دع ــم ال ـكــويــت للسلطنة
خ ــال تــرؤسـهــا الـ ــدورة الحالية
للمجلس.

من جانبه أشاد بن علوي بدور
ال ـكــويــت فــي مختلف الـمـجــاالت
خــال ترؤسها مجلس التعاون
لـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـي ــج ال ـع ــرب ـي ــة ال ـع ــام
الماضي.
حـ ـض ــر ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء نـ ــائـ ــب وزي ـ ــر
الخارجية السفير خالد الجارالله
ومساعد وزير الخارجية لشؤون

المبارك يستقبل الغامدي

مـ ـكـ ـت ــب نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
ال ــوزراء وزيــر الخارجية السفير
الشيخ د .أحمد ناصر المحمد.
ك ـ ـمـ ــا ح ـ ـضـ ــر م ـ ـسـ ــاعـ ــد وزيـ ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ـ ـشـ ــؤون الـ ـم ــراس ــم
السفير ضاري العجران ومساعد
وزيــر الخارجية لشؤون مجلس
التعاون الخليجي السفير ناصر

المزين ومساعد وزير الخارجية
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون مـ ـكـ ـت ــب ن ـ ــائ ـ ــب وزيـ ـ ــر
ال ـخــارج ـيــة الـسـفـيــر أي ـهــم العمر
وعدد من كبار المسؤولين بوزارة
الخارجية.

ولي العهد مستقبال الجراح
اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ ن ــواف
األحمد ،في قصر بيان ،أمــس ،رئيس مجلس
األمــة مــرزوق الغانم ،ورئيس مجلس الــوزراء
سـمــو الـشـيــخ جــابــر ال ـم ـب ــارك ،ون ــائ ــب رئـيــس
مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الداخلية الشيخ خالد
الجراح.
واستقبل سموه سفير أرمينيا لدى الكويت

ســارم ـيــن ب ــاغ ــداس ــاري ــان ،وسـفـيــر إي ـ ــران لــدى
الكويت محمد إيراني ،بمناسبة توليهما مهام
منصبيهما الجديدين سفيرين لبلديهما.
حـ ـ ـض ـ ــر الـ ـمـ ـق ــابـ ـلـ ـتـ ـي ــن رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـم ـ ــراس ـ ــم
والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ
مبارك الصباح.

بابا الفاتيكان :لألمير دور ريادي في إرساء قيم الحوار
تمنى لسموه ولشعب الكويت دوام السالم والرفاه

المبارك مستقبال نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية  -السعودية
استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ،في
قصر بيان ،أمس ،نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية-
السعودية د .أحمد الغامدي ،والوفد المرافق له ،بمناسبة زيارته
للبالد.
حـضــر الـمـقــابـلــة رئـيــس بعثة ال ـشــرف الـمــرافـقــة الـنــائــب راك ــان
النصف.

ثمن بابا الفاتيكان فرانشيسكو ،أمس ،دور سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد في إعالء مبادئ
ً
الحوار والتعاون بالعالقات الدولية ،معربا عن أطيب
تمنياته له ولشعب الكويت بدوام السالم والرفاه.
جــاء ذلــك أثناء استقبال البابا ،بمناسبة حلول
العام الميالدي الجديد ،سفير الكويت لدى االتحاد
ال ـســوي ـســري ال ـم ـحــال إل ــى الـفــاتـيـكــان ب ــدر التنيب،
خـ ــال ل ـق ــائ ــه ال ـس ـن ــوي ال ـت ـق ـل ـيــدي ب ـس ـف ــراء الـ ــدول
رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة
الفاتيكان.
وقــال السفير التنيب لــ»كــونــا» ،إنــه رفــع فــي هذه
ال ـم ـنــاس ـبــة إل ــى ال ـبــابــا ت ـح ـيــات س ـمــو أم ـي ــر ال ـبــاد
وتهانيه له بحلول السنة الجديدة ،داعيا الله أن يعم
فيها السالم واالستقرار ،وتكون نهاية للصراعات
والمعاناة في ربوع العالم لخير شعوبه.
وأضــاف التنيب أن البابا حمله شكره الخالص
وتـحـيــاتــه إل ــى سـمــو األم ـيــر ،مثمنا دوره الــريــادي
وحكمته المعهودة فــي إرس ــاء قيم الـحــوار البناء،

م ـنــوهــا بــرعــايــة س ـم ــوه ودع ـم ــه لـلـعـمــل اإلن ـســانــي
والعيش المشترك من أجل الخير والسلم واالستقرار.

نبذ الكراهية

وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،نـ ــوه ال ـت ـن ـيــب بـكـلـمــة ال ـبــابــا
فرانشيسكو إلع ــاء روح اإلخـ ــاء اإلن ـســانــي ،ونبذ
خطابات الكراهية ،وحرصه المعروف على توثيق
عالقات االحترام والتعاون ،وبشكل خاص مع العالم
اإلسالمي ،مرحبا بزياراته المتعددة وآخرها زيارته
األولى للخليج في دولة اإلمارات ،وكذلك الى المغرب،
والتي تجسد هذا الحرص الواضح.
وأشاد بتأكيد البابا في كلمته على أهمية النظام
المتعدد األطراف بوصفه مكسبا عظيما ال غنى عنه
لعالقات الحوار الصادق والبناء بين الدول ،وضرورة
أن يـنـهــض الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي بـ ــدوره ف ــي مــواجـهــة
الـتـحــديــات الــراه ـنــة ،وح ــل ال ـصــراعــات الـمـسـتـمــرة،
وتجديده الدعوة إلحياء عملية السالم لحل القضية
الفلسطينية.

بابا الفاتيكان يصافح سفير الكويت بدر التنيب

برلمانية أوروبية :ندعم الكويت لحل األزمة الخليجية
أش ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ع ـ ـض ـ ــوة الـ ـب ــرلـ ـم ــان
األوروبي ميشيل اليو ماري ،أمس،
بالدور المهم الذي تؤديه الكويت
في التوسط لحل األزمة الخليجية.
وق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـ ـ ــاري ،ف ـ ــي ت ـصــريــح
لـ«كونا» في بروكسل على هامش
زيارتها للكويت« :إننا نحتاج إلى

الكويت وإلى أفعالها ،لما لها من
دور خــاص تــؤديــه ،السيما لحل
أزمة الخليج».
وأضــافــت« :انـنــا نــرغــب فــي أن
تـجــد ال ـكــويــت ال ـح ـلــول ،حـيــث ال
يـمـكـنـنــا أن ن ـك ــون الــوس ـيــط في
األزمـ ــة ول ـكــن ال ـكــويــت تستطيع

أن تفعل ذلك» ،مستطردة« :نحن
هنا لمساعدة الكويت ودعم الحل
عندما يتم العثور عليه».
ووصـ ـ ـف ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ــاري زيـ ــارت ـ ـهـ ــا
ل ـل ـك ــوي ــت وت ــرؤسـ ـه ــا ل ــوف ــد مــن
البرلمان األوروبــي بأنها «كانت
مثيرة لــاهـتـمــام» ،الفـتــة إلــى أن

محافظ العاصمة :االحتفاالت الوطنية
تعكس التالحم الكويتي

المهنا خالل االجتماع التحضيري لالحتفاالت الوطنية
أكد محافظ العاصمة ،الفريق ثابت المهنا ،ضرورة
التنسيق المستمر وبذل الجهود المتواصلة والعمل
بروح الفريق الواحد بين المؤسسات الحكومية كافة،
الفـتــا إلــى أن العمل الجماعي هــو انـعـكــاس حقيقي
لـنـجــاح أي عـمــل مــؤسـســي مستقبلي ،م ـشــددا على
حرص محافظة العاصمة على تسخير كل اإلمكانيات
المتاحة ،ووضع الخطط الالزمة لخروج االحتفاالت
الوطنية هذا العام بشكل يتناسب مع أهمية الحدث.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي ترأسه المهنا مع عدد
من المسؤولين ،بحضور مساعد مدير أمن العاصمة
العقيد ناصر الـعــدوانــي ،ومــديــر عمليات العاصمة
العقيد نايف الحجرف ،ومسؤولي إدارة الموسيقى
والخيالة والهجانة ومخرج وزارة اإلعــام د .أحمد

المروان ،ومسؤولي إدارة األنشطة التربوية بوزارة
التربية ،إلى جانب فريق عمل من محافظة العاصمة،
لبحث االستعدادات والتجهيزات الالزمة الحتفالية
رفع العلم واحتفاالت العيد الوطني وعيد التحرير
في محافظة العاصمة بساحة قصر نايف.
وأشار المهنا إلى أن هذه الفعاليات تمثل انعكاسا
حقيقيا لوحدة وتالحم الشعب الكويتي ،وغرس القيم
والمعاني الوطنية في نفوس األبناء ،كما تخلد ذكرى
اآلباء واألجداد الذين َّ
كرسوا حياتهم في خدمة وبناء
هذا الوطن.
ُيذكر أن االحتفاالت الوطنية هذا العام ستنطلق
فعالياتها في  29الجاري بمراسم رفع العلم.

مجلس األمة ...سجاالت بال إنجازات

ً
من جانبه ،واصل النائب محمد المطير انتقاداته للحكومة ،الفتا إلى
أنها «تحرص على قصر توقيع االتفاقيات مع الدول الخاصة بالدخول
دون تأشيرات على الجوازات الخاصة ،حتى ال يبتلشوا بالمواطنين
هناك» ،في حين قــال زميله حمدان العازمي إن «الــوزيــر ما يطيح إال
إذا الحكومة باعته سواء من أبناء األسرة أو التجار أو المواطنين».
يأتي ذلك في وقت استمر السجال الذي شهدته جلسة أمس األول
ً
ً
بين الغانم والمويزري ،إذ عقد األخير مؤتمرا صحافيا واصــل فيه
ً
هجومه على األول ،مؤكدا أن «مشكلته أنه يريد التصرف في المجلس
على كيفه ،وكأنه شركة خاصة ،ويرى نفسه فوقي ،ولن أسمح له بذلك،
وسأتصدى له».
وكــان من المقرر أن يناقش المجلس في جلسة أمــس ،وفــق قــراره
بجلسة أمس األول ،تقرير لجنة شؤون اإلسكان البرلمانية عن تعديالت
قانون اإلسكان بعد الخطاب األميري.
٠٦-٠٤

البرلمان األوروبــي لديه عالقات
جيدة بالكويت.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــا ال ـت ـق ــت
سمو أمير البالد الشيخ صباح
االحمد وعددا من كبار مسؤولي
ال ـح ـكــومــة خـ ــال زي ــارت ـه ــا الـتــي
استمرت أربعة أيام.

دفعة ثانية من «»N6
بـ«جنوب صباح األحمد»
●

يوسف العبدالله

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية
ال ـس ـ ـك ـن ـيــة أنـ ـه ــا سـ ـت ــوزع الــدف ـعــة
الثانية من الضاحية السادسة N6
مـن القسائم الحكومية في جنوب
مدينة صباح األحمد ،التي تشتمل
عـلــى  312قـسـيـمــة بـمـســاحــة 400
م 2للمخصص لـهــم حـتــى تــاريــخ
.2015/3/9
وقـ ــالـ ــت ال ـم ــؤس ـس ــة ،فـ ــي ب ـيــان
صـحــافــي أم ــس ،إنـهــا ح ــددت يــوم
ً
ال ـس ـب ــت ال ـم ـق ـبــل مـ ــوعـ ــدا ل ـتــوزيــع
بطاقات القرعة على أن يكون األحد
ً
الـمـقـبــل م ــوع ــدا ل ـتــوزيــع بـطــاقــات
االحتياط ،مفيدة بأن يوم االثنين
ً
ال ـم ـق ـبــل س ـي ـك ــون مـ ــوعـ ــدا إلجـ ــراء
عملية القرعة.
ودعـ ــت ال ـمــؤس ـســة الـمــواطـنـيــن
المخصص لـهــم قـســا ئــم حكومية
فــي المدينة والـمــدرجــة أسماؤهم
ً
إلى الحضور شخصيا إلى مبنى
المؤسسـة في منطقة جنوب السرة
ً
مــن الـســاعــة التاسعة صـبــاحــا في
المواعيد سالفة الذكر ،مصطحبين
م ـع ـهــم ال ـب ـط ــاق ــة ال ـم ــدن ـي ــة وق ـ ــرار
التخصيص وذ ل ــك لتسلم بطاقة
القرعة خالل أوقات الدوام الرسمي.

«التأمينات» تطالب شركة بريطانية...

ً
إجراءاتها ضد إحدى شركات المال البريطانية ومجموعتها ،مؤكدا
أن «التأمينات» مستمرة في انتهاج اإلصالح ،ومالحقة أطراف الفساد
ً
قانونيا.
مــن جــانـبــه ،قــال الـمــديــر الـعــام ل ـ «الـتــأمـيـنــات» حمد الحميضي إن
الـمــؤسـســة قــدمــت ال ــدع ــوى الـقـضــائـيــة بـعــد اسـتـكـمــال عملية فحص
ّ
االستثمارات السابقة وحصولها على المستندات واألدلة التي مكنتها
من بدء اإلجراء القانوني ضد مدير االستثمار.
وأكد الحميضي ،في تصريح ،أن المؤسسة مستمرة في استكمال
فحص االستثمارات ،واتخاذ اإلجراءات القانونية المطلوبة السترداد
المال العام ،بدعم ِمن مجلس الوزراء والقيادة السياسية.
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محليات

ّ
ُ
«الشؤون» تتسلم مقر «السالم الخيرية» والعهد والحسابات البنكية
• لجنة التصفية باشرت حصر أموال الجمعية لتحديد الجهة التي ستؤول إليها
• تنسيق مع «الخارجية» بشأن مشروعات الجمعية في بعض الدول
جورج عاطف

ً
ً
ال ـج ـم ـع ـيــة ،ل ـت ــرف ــع تـ ـق ــري ــرا مـفـصــا
بأعمالها إلــى وكيل ال ــوزارة التخاذ
الــازم ،وتحديد الجهة التي ستؤول
إليها أموالها" ،مشيرة إلى أن "اللجنة
تـقــوم بـكــل مــا يـلــزم للمحافظة على
أم ـ ــوال الـجـمـعـيــة ،واس ـت ـي ـفــاء مــالـهــا
مــن حـقــوق ل ــدى الـغـيــر ،وال ــوف ــاء بما
عليها من ديون والتزامات مالية ،مع
مراعاة األحكام المقررة في نظامها
األساسي".
ول ـف ـت ــت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن "مـ ــدة
ع ـم ــل ل ـج ـنــة ال ـت ـص ـف ـيــة  6أش ـه ــر مــن
تاريخ صدور القرار في  18ديسمبر
الـمــاضــي ،على أن تقوم برفع تقرير
ً
بنتائج أعمالها متضمنا الحساب
الختامي ألعمال التصفية" ،مبينة أن

بعد أسبوعين من محاولة وزارة
الشؤون االجتماعية ،متمثلة في لجنة
ّ
التصفية ،تسلم مقر جمعية السالم
ُ
لألعمال اإلنسانية والخيرية ،والعهد
واألوراق والمستندات والحسابات
البنكية كافة دون جدوى ،واستعانة
ّ
األخيرة بوزارة الداخلية لتسلم المقر
بـقــوة ال ـقــانــون ،علمت "ال ـجــريــدة" أن
ّ
لجنة التصفية تسلمت ،قبل أيام ،مقر
الجمعية لتبدأ ،عقب ذ لــك ،مباشرة
مهامها لجهة تشكيل لجنة لتصفية
أموال الجمعية ،الصادر قرار وزاري
بحلها "الق ـتــراف ـهــا مـخــالـفــات مالية
وإدارية عدة".
ً
ووفـ ـق ــا ل ـم ـصــادر "ال ـ ـشـ ــؤون" ،فــإن
"الـ ـلـ ـجـ ـن ــة تـ ـت ــول ــى ت ـص ـف ـي ــة أم ـ ـ ــوال

ً
«الكهرباء» تحيل  220موظفا تجاوزت
ً
مدة خدماتهم  35عاما إلى التقاعد
•

سيد القصاص

أحــالــت وزارة الـكـهــربــاء  220موظفا
تـ ـج ــاوزت مـ ــدة خــدم ـت ـهــم  35ع ــام ــا إلــى
التقاعد ،بعد ا نـتـهــاء المهلة القانونية
التي منحت لهم بعد تسلمهم خطابات
ً
التقاعد رسميا.
وقالت مصادر مطلعة في "الكهرباء"
إن وك ـيــل ال ـ ـ ــوزارة م .مـحـمــد بــوشـهــري،
الذي أصدر قرار اإلحالة ،أشاد بالجهود
التي بذلها هؤالء الموظفون طوال فترة
عملهم ،مشيرة إلى التزام الوزارة بتطبيق
اللوائح واآلليات التي تنظم هذا الشأن،
وتـعـطــي ال ـفــرصــة ل ـلــدمــاء ال ـشــابــة حتى
تثبت وجودها وتتحمل المسؤولية.
من جهة أخــرى ،طلب الوزير د .خالد
الفاضل ،خالل اجتماعه مع وكيل الوزارة
والـ ــوكـ ــاء ال ـم ـس ــاع ــدي ــن ،ض ـ ـ ــرورة عـمــل
االخ ـت ـبــارات التجريبية عـلــى ال ـعــدادات
الذكية التي تم تركيبها ،وعددها  5آالف
عــداد ،قبل نهاية فبراير المقبل ،للتأكد

م ــن س ــام ــة ال ـم ـن ـظــومــة ،وت ــواف ـق ـه ــا مع
مواصفات العدادات التي تم تركيبها.
وأوضحت المصادر أن الفاضل طلب
م ــن الـقــائـمـيــن عـلــى م ــوض ــوع ال ـع ــدادات
الذكية التي تم تركيبها بشكل تجريبي
إع ـ ـ ــداد ت ـق ــري ــر ن ـه ــائ ــي ف ــي حـ ــال ال ـتــأكــد
مـ ــن س ــام ــة ت ـش ـغ ـي ـل ـه ــا ،ي ـت ـض ـم ــن أه ــم
ال ـم ــاح ـظ ــات الـ ـت ــي ت ــم رصـ ــدهـ ــا ،حـتــى
ي ـت ـس ـنــى ل ـ ـل ـ ــوزارة ت ــاف ـي ـه ــا ق ـب ــل ط ــرح
مناقصة تــوريــد  300ألــف ع ــداد كهرباء
وماء ذكي.
وأكدت حرص الوزير على سرعة إنجاز
م ـش ــروع ال ـ ـعـ ــدادات ال ــذك ـي ــة لــاس ـت ـفــادة
مــن الـمــزايــا التي سيضيفها إلــى قاعدة
بيانات الوزارة.

ّ
«الطيران المدني» توقع مذكرة
مع «أياتا» حول سالمة المالحة

ً
"الـمــدة ،المذكوة آنفا ،إلنجاز أعمال
الـتـصـفـيــة كــاف ـيــة ،غ ـيــر أن ــه ف ــي حــال
ش ـع ــرت ال ـل ـج ـنــة بـ ـض ــرورة الـتـمــديــد
فسوف تطلب ذلك".

مشروعات الجمعية
وفيما يخص مصير المشروعات
ال ـخ ـي ــري ــة الـ ـت ــي ت ـن ـف ــذه ــا الـجـمـعـيــة
ســواء الداخلية أو الخارجية ،ذكرت
المصادر ،أن "كل هذه األمور ستدرس
وتناقش داخل لجنة التصفية ،التي
ً
تعكف حاليا على عمل حصر شامل
لـ ـمـ ـش ــروع ــات ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ــداخ ـل ـي ــة
والـخــارجـيــة ،التـخــاذ ق ــرار بشأنها"،
الف ـت ــة إل ــى أن ــه "ب ـش ــأن ال ـم ـشــروعــات

الخارجية في بعض الــدول ،سيكون
ه ـنــاك اج ـت ـمــاعــات وتـنـسـيــق مسبق
مــع وزارة الـخــارجـيــة ب ـهــذا ال ـصــدد،
ً
خـصــوصــا أنـهــا الـمـســؤولــة عــن منح
الموافقات لتنفيذ هذه المشروعات".
وأك ــدت الـمـصــادر "حــرص ال ــوزارة
على استمرارية مشروعات الجمعية،
عبر اتخاذ التدابير واإلجراءات كافة
ال ـتــي تـســاهــم ف ــي إت ـم ــام تـنـفـيــذ تلك
الـمـشــروعــات مــن خ ــال الـتـعــاون مع
الجمعيات الخيرية العاملة ،وبيت
الزكاة ،وعقب التأكد من إتمام تحويل
التبرعات لمصلحة تلك المشروعات".
يــذ كــر أن تشكيل لـجـنــة التصفية
ً
جاء مستندا إلى نص المادة ( )29من
القانون رقم  24لسنة  ،1964الصادر

بـ ـش ــأن األنـ ــديـ ــة وج ـم ـع ـي ــات الـنـفــع
ال ـعــام ،الـتــي قـضــت بــأنــه "ال يجوز
للقائمين على شــؤون أي جمعية
ً
ـاد صــدر قــرار بحله اختياريا
أو نـ ٍ
ً
أو إج ـبــاريــا الـتـصــرف فــي أمــوالــه
ومـسـتـنــداتــه إال ب ـقــرار مــن وزارة
الـ ـش ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وي ـحــدد
طريقة التصفية وكيفية التصرف
فــي ه ــذه األمـ ــوال والـمـسـتـنــدات،
والجهة التي تؤول إليها األموال
عند عدم النص عليها في النظام
األساسي ،أو عند تعذر تنفيذ ما
نص عليه في النظام".

«الهالل األحمر» :نشاطنا عالمة بارزة في العمل اإلنساني
الساير :نحتفل اليوم بالذكرى الـ  53لتأسيس الجمعية
أكد رئيس مجلس إدارة "الهالل األحمر" د .هالل
الساير أن "نشاط الجمعية يعد عالمة بارزة في
العمل اإلنساني والخيري ،نتيجة جهودها في
تلبية النداءات اإلنسانية ،وتحركاتها الميدانية
السريعة بمختلف مناطق العالم".
وق ـ ــال ال ـس ــاي ــر ،ف ــي ت ـصــريــح لـ ــ"ك ــون ــا" أم ــس،
بمناسبة الذكرى الـ 53لتأسيس الجمعية الموافق
ال ـيــوم ،إن "الجمعية حملت عـلــى عاتقها طــوال
ال ـس ـن ــوات ال ـمــاض ـيــة م ـســؤول ـيــة إي ـص ــال رســالــة
الـمـحـبــة والـ ـس ــام م ــن ال ـكــويــت إل ــى ك ــل شـعــوب
العالم ،التي تعاني وطأة الظروف عبر برامجها
ومشاريعها المنتشرة على مستوى العالم دون
تمييز".
وأوضح أن مسيرة وعمل "الهالل األحمر" ،في
تطور مستمر نحو مزيد من التحسن والتقدم،
ب ــال ـش ـك ــل ال ـ ـ ــذي ي ـس ـه ــم فـ ــي رف ـ ــع اس ـ ــم ال ـك ــوي ــت
وسـمـعـتـهــا ف ــي مـخـتـلــف الـتـجـمـعــات اإلقـلـيـمـيــة
والدولية.
وأ ض ــاف أن الجمعية اهتمت منذ تأسيسها
عام  1966بتعزيز مجاالت البذل والعطاء من أجل
الضعفاء ،وتشجيع المبادرات اإلنسانية التي لها

وقعها على مسيرة التنمية البشرية الشاملة في
المجتمعات الهشة والمناطق المهمشة.
وأعــرب الساير عــن تقديره واع ـتــزازه بجهود
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،الرئيس
الفخري للجمعية ،الذي قدم الدعم الكبير لتكون
فــي مـصــاف الجمعيات والـمـنـظـمــات اإلنسانية
ال ـعــال ـم ـيــة ف ــي ت ـقــديــم ال ـم ـس ــاع ــدات ل ـل ــدول الـتــي
تتعرض للكوارث أو من صنع اإلنسان.
وأش ــار إل ــى تسجيل "ال ـهــال األح ـمــر" أرقــامــا
قـيــاسـيــة ف ــي االس ـت ـجــابــة لـلـعــديــد م ــن ال ـن ــداءات
اإلنسانية ،ومنها إغاثة الروهينغا في بنغالدش،
وب ـن ــاء  297وحـ ــدة سـكـنـيــة ف ــي الـفـلـبـيــن ،ودع ــم
األشقاء في سورية ،وفلسطين ،واليمن ،والعراق،
والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان ،وال ـ ـصـ ــومـ ــال ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ال ــدع ــم
والمساعدة في الهند وإندونيسيا.
وذك ــر أن الـجـمـعـيــة قــامــت بـعـمــل مـشــاريــع
نــوعـيــة كـثـيــرة تــركــت أث ــرا إيـجــابـيــا فــي حياة
األط ـ ـفـ ــال م ـث ــل مـ ـش ــروع ال ـت ـع ـل ـيــم ،ومـ ـش ــروع
ع ـم ـل ـيــات ال ـق ـلــب ل ــأط ـف ــال ،ومـ ـش ــروع زراعـ ــة
القوقعة ،وزراعــة الكلى ،إلى جانب إسهامها
بالمشاريع التي تهتم بصون كرامة األسر مثل

الساير خالل إحدى حمالت «الهالل األحمر »
مشاريع الوحدات السكنية ،وتمكين المرأة.
وأك ـ ــد ال ـس ــاي ــر اه ـت ـم ــام ال ـج ـم ـع ـيــة بتفعيل
دوره ــا فــي مساندة أجـهــزة الــدولــة المختلفة،
وتسخير جميع إمكاناتها المادية والبشرية،
لمساعدتها فــي مــواجـهــة األزمـ ــات وال ـكــوارث
ً
الطبيعية ،مشيرا إلى دورها في تقديم العون
للمواطنين والمقيمين من جراء األمطار الغزيرة

«القوى العاملة» :تعزيز التعاون مع الجامعة
في إنجاز المشروعات التنموية
اتفاق على تذليل الصعوبات وااللتزام بالجدول الزمني للعقود
•

جانب من توقيع مذكرة التفاهم

ّ
وقعت اإلدارة العامة للطيران المدني ،أمس ،مذكرة تفاهم مع االتحاد
الدولي للنقل الجوي (أيــاتــا) لتبادل المعلومات والخبرات وأفضل
الممارسات في مجال سالمة الطيران.
ّ
ومثل الجانب الكويتي في توقيع المذكرة المدير العام لـ "الطيران
المدني" المهندس يوسف الفوزان ،وعن "أياتا" نائب رئيس االتحاد
لمنطقة إفريقيا وال ـشــرق األوس ــط محمد الـبـكــري ،بحضور رئيس
"الطيران المدني" الشيخ سلمان الحمود ورئيس االتحاد الدولي للنقل
الجوي ألكسندر دو جونياك.
وأكــد الحمود ،في تصريح عقب توقيع المذكرة ،سعي "الطيران
ال ـم ــدن ــي" إل ــى تــوث ـيــق ال ـت ـع ــاون ال ـم ـش ـتــرك م ــع ال ـم ـن ـظ ـمــات الــدول ـيــة
المتخصصة فــي ال ـط ـيــران الـمــدنــي والـنـقــل ال ـجــوي لــاسـتـفــادة من
خبراتها العالمية في رفع "قدراتنا التشغيلية والفنية وتأهيل كوادرنا
الوطنية".
ً
ً
من جهته ،قال الفوزان إن المذكرة تأتي استكماال وتفعيال لمذكرة
التفاهم الشاملة الموقعة بين الطرفين في مقر المكتب التنفيدي لـ
"أياتا" بجنيف في أكتوبر الماضي ،موضحا أن المذكرة تهدف إلى
تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال سالمة
الطيران ،ومن ضمنها اعتماد برنامجين تدقيقيين لـ "أياتا" .

جورج عاطف

اس ـت ـق ـبــل ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للقوى العاملة أحمد الموسى ،أمس ،األمين
العام لجامعة الكويت د .مثنى الرفاعي ،في
إ ط ــار تعزيز ا لـتـعــاون المشترك بين الهيئة
والجامعة ،بشأن المشروعات التنموية التي
يتم تنفيذها بالجامعة ،ور غـبــة الهيئة في
تذليل الصعوبات ،والعمل على سرعة إنجاز
هذه المشروعات.
وتباحث الجانبان آلية التنسيق المشترك
وتطوير منظومة عمل المشروعات التنموية
للجامعة ،في ضــوء الصالحيات الممنوحة
للهيئة بشأن العمالة القائمة على إنجازها،
فـضــا عــن بـحــث أفـضــل وســائــل تفعيل هــذه
اآلل ـيــة ،بما يحقق األه ــداف الـتــي أقيمت من
أجلها هذه المشروعات.
وت ـ ـ ــم الـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــق ح ـ ـ ــول ح ـ ـضـ ــور م ــوظ ـف ــي
الهيئة المختصين بصفة دائمة داخــل هذه
المشروعات ،لمتابعة التزام الشركات القائمة
عليها ،من ناحية أعداد العمالة المنوط بها
إنـجــاز هــذه العقود فــي مراحلها كــافــة ،وفق
جدول زمني تم إقراره بالعقود المبرمة.

تعاون
وأش ـ ــاد ال ـم ــوســى ب ــال ــدور الـ ــذي ت ـق ــوم به
جامعة الكويت في الجوانب التنموية داخل

«األبحاث» :تمويل مشروعين ضمن
برنامج التعاون مع جامعة لندن
•

فهد الرمضان

عقد معهد الكويت لألبحاث العلمية اجتماعا مع
مجموعة مــن الشركات والجهات الحكومية المعنية،
وجــامـعــة لـنــدن لــاقـتـصــاد والـعـلــوم الـسـيــاسـيــة ،وذلــك
ل ـم ـنــاق ـشــة مـ ـش ــروع "ن ـح ــو تـشـجـيــع ال ـق ـط ــاع ال ـخــاص
لالستثمار في البحث والتطوير بدولة الكويت".
وذكر مدير إدارة االقتصاد التقني بالوكالة في المعهد
د .عبدالحميد حسين أن اإلدارة حصلت على تمويل

قرار التصفية

لمشروعين ضمن برنامج التعاون المشترك مع جامعة
لندن لالقتصاد والعلوم السياسية والتي تدعمه مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي.
وأوضــح رئيس المشروع د .حسام عرمان ،من إدارة
االقتصاد التقني ،أن الدراسة ستقوم بتحليل العوائق التي
تواجه القطاع الخاص في االستثمار بالبحث والتطوير،
وتحديد السياسات التي من شأنها أن تساهم في تذليل
الصعوبات ،وتعزيز العوامل الممكنة لدعم القطاع الخاص
لتحسين عملية البحث والتطوير واالبتكار في الكويت.

الموسى والرفاعي وقيادات «القوى العاملة»
الدولة ،وخدمة المجتمع عن طريق نخبة من
أساتذتها وخبرائها المتخصصين ،فضال عن
التعاون المثمر على الصعد كافة ،سواء في
مجاالت رفع قــدرات كــوادر الهيئة والتدريب
عـلــى الـبــرامــج التخصصية ،أو فــي مـجــاالت
التعاون الفني.
وأش ـ ــار إل ــى أن "ال ـمــرح ـلــة الـمـقـبـلــة ســوف
تشهد مزيدا من التنسيق" ،متوجها بالشكر
إل ــى ال ـجــام ـعــة لـتـقــديـمـهــا ن ـمــوذجــا يـحـتــذى
بـشــأن تقديم يــد الـعــون للهيئة فــي ممارسة
اختصاصاتها وفقا للقانون.

وأك ـ ــد م ــواص ـل ــة ال ـتــرت ـي ـبــات م ــع مختلف
الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ذات الـ ـع ــاق ــة ،ب ـشــأن
الـ ـمـ ـش ــروع ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة وال ـت ـن ـم ــوي ــة ،فــي
ظــل المتابعة الــدوريــة لجهاز متابعة األداء
ال ـح ـكــومــي ف ــي تـنـفـيــذ ال ـقــوان ـيــن وال ـل ــوائ ــح،
والـتــزامـهــا ب ــأداء أعمالها بتنفيذ السياسة
العامة للدولة و فــق برنامج عمل الحكومة،
خـ ـص ــوص ــا مـ ـت ــابـ ـع ــة ال ـ ـمـ ــوقـ ــف ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لـلـمـشــروعــات الحكومية داخ ــل كــل وزارة أو
جهة حكومية.

«الشباب» :استراتيجيتنا قائمة على «الشراكة»
قال المدير العام للهيئة العامة للشباب الكويتية
عبدالرحمن المطيري أمس ،إن "استراتيجية الهيئة
لـتــأهـيــل الـشـبــاب الكويتيين قــائـمــة عـلــى الـشــراكــة
واإلنصات" إلعداد جيل جديد من الشباب المتفاعل
مع متغيرات العصر والملتزم بقضايا وطنه وأمته.
جاء ذلك في تصريح أدلــى به المطيري لـ"كونا"
على هامش مشاركته في االجتماع الــرابــع لفريق
الـعـمــل الـمـشـتــرك ف ــي م ـجــال ال ـش ـبــاب بـيــن مجلس
التعاون الخليجي والمغرب.
وأوضــح المطيري أن "استراتيجيتنا في مجال
تأهيل الشباب وإعــدادهــم تقوم على مجموعة من
اإلجـ ــراء ات والـبــرامــج الـهــادفــة للنهوض بقدراتهم

وتحقيق تطلعاتهم فــي بـنــاء ذوات ـهــم والمشاركة
الفعالة في تنمية مجتمعهم وازدهاره".
واستدل في هذا الصدد بمجموعة من البرامج،
التي بلورتها الهيئة بشراكة مع مختلف الفاعلين
وفي مقدمتهم فئة الشباب المستهدفة بهذه البرامج،
ً
مشددا على أهمية اشراكهم في عمليات التخطيط
واإلع ــداد والتنفيذ التي تعد من عوامل نجاح أي
خطة أو استراتيجية موجهة للشباب.
وأضاف في هذا السياق أن الهيئة العامة للشباب
ح ــري ـص ــة لـ ــدى إع ـ ــداد ب ــرام ـج ـه ــا وت ـن ـف ـيــذهــا عـلــى
إشراك الشباب واإلنصات إليهم لضمان انخراطهم
وتفاعلهم مع متطلبات هذه البرامج.

التي شهدتها البالد في نوفمبر الماضي.
وأوضح أن للجمعية أدوارا اجتماعية محلية
تـمـثـلــت بـتـقــديــم ال ـع ــاج لـلـمــرضــى المحتاجين
الـمـقـيـمـيــن ف ــي الـ ـب ــاد ،ح ـفــاظــا ع ـلــى ســامـتـهــم،
وتقديم كل المساعدات لهم ،إذ ركزت على رعاية
األسر المحتاجة ،والتواصل مع نزالء دور الرعاية
االجتماعية ،وزيارة المرضى بالمستشفيات.

«الصحة» :مراكز األسنان التخصصية
تقترب من «االعتماد األكاديمي»
 906عيادات في الكويت و 2000طبيب أسنان بالوزارة

•

عادل سامي

تنطلق اليوم على مدى  3أيام فعاليات المؤتمر العلمي
السادس إلدارة طب األسنان "كيداك" ،تحت شعار "الجمال
فــي طــب األس ـنــان" وذل ــك فــي مــركــز جــابــر األح ـمــد الثقافي
وبرعاية وزير الصحة د .باسل الصباح.
و يـشـمــل ا لـمــؤ تـمــر  20ور ش ــة عـمــل مـتـخـصـصــة يقدمها
محاضرون محليون ودوليون ،ويستهدف المؤتمر كافة
العاملين في قطاع طب األسنان من أطباء وفنيين وهيئات
تمريضية وإدارية.
وفي هذا اإل طــار ،ذ كــرت مصادر صحية لـ "الجريدة" أن
عدد عيادات األسنان في الكويت يصل إلى  906عيادات ،من
بينها  320عيادة في مراكز الرعاية الصحية األولية ،وأن
إجمالي عدد أطباء األسنان في مختلف القطاعات في وزارة
الصحة يصل إلى نحو  2000طبيب من الكويتيين وغيرهم.
وأ ك ــدت ا لـمـصــادر أن مــرا كــز طــب األ س ـنــان التخصصية
تـقـتــرب م ــن ال ـح ـصــول عـلــى االع ـت ـمــاد األك ــادي ـم ــي الـكـنــدي
فــي ج ــودة الـخــدمــات الـصـحـيــة ،مــذكــرة بـحـصــول  6مــراكــز
مدرسية كويتية لصحة الفم واألسنان على أعلى درجات
اال عـتــراف الكندي الماسي لجودة الخدمات الصحية من
هيئة اال عـتـمــاد الكندي ا لــدو لــي المعنية بتحسين جــودة
الخدمات الصحية واالجتماعية ،قبل نحو عامين ولمدة
 3سنوات تجدد بعد التقييم.
وأوضحت أنه تم إنشاء وحدة عالج ذوي االحتياجات
ا لـخــا صــة بـمــرا كــز طــب األ س ـنــان التخصصية ،إ ضــا فــة إ لــى
إنـ ـش ــاء م ــرك ــز عـ ــاج ال ـط ـف ــل ل ـط ــب األس ـ ـنـ ــان ،واس ـت ـح ــداث
غــرفــة الفحص واإلسـعــافــات األولـيــة بـمــراكــز طــب األسـنــان
التخصصية خالل عام .2017

٤
برلمانيات
مجلس األمة يخفق ًللمرة الرابعة في االنتهاء من الخطاب
ةديرجلا

•
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• الحجرف :نشترك حكومة ومجلسا في الحفاظ على أموال الكويت
واصل مجلس األمة في جلسته التكميلية أمس مناقشة
الخطاب األميري ،الذي ألقاه صاحب السمو في افتتاح
دور االنعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر،
وذلك بعد أن ناقش مدة ساعة كاملة بند األسئلة ،في حين
شهدت الجلسة إشادة النائب محمد المطير بوزيرة الدولة
للشؤون االقتصادية مريم العقيل ،وطالب الحكومة بأن
تطبق نهجها المتمثل في عدم اتخاذ أي قرار إال إذا كان
ً
وفقا لإلجراءات القانونية.
وشهدت مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن طلب
النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب محمد هايف عدة
سجاالت نيابية -نيابية انتهت برفض المجلس رفع
الحصانة عنه في قضية اعتبرها هايف من أغرب القضايا،
إذ إنه لم يذكر في تغريدته اسم الشاكي.
ويواصل المجلس في جلسته المقررة في  30الجاري
استكمال مناقشة الخطاب األميري ،حيث لم يتبق سوى
نحو أربعة أعضاء ،وسط مطالبة نيابية بتصحيح المسار
البرلماني.
محيي عامر وعلي الصنيدح

المعتذرون
جابر المبارك ،وناصر
الصباح ،وصباح الخالد،
وانس الصالح ،وخالد
الجراح ،وسعد الخراز،
ومبارك الحجرف.

افـ ـتـ ـت ــح رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس األمـ ــة
مــرزوق الغانم الجلسة التكميلية
في التاسعة والنصف صباح أمس،
بعد أن رفعها نصف ساعة لعدم
اكتمال النصاب ،وتال األمين العام
أسماء الحضور والمعتذرين ،التي
لم تتضمن أسماء النائبين جمعان
الحربش ووليد الطبطبائي.
وانـتـقــل المجلس إل ــى مناقشة
بند األسئلة ،وعقب النائب محمد
ال ــدالل على ســؤالــه لــوزيــر التربية
بـ ـش ــأن إف ـ ــادت ـ ــه عـ ــن خ ـط ـت ــه لــرفــع
ال ـم ـعــاي ـيــر الـعـلـمـيــة واألكــادي ـم ـيــة
لجامعة الـكــويــت ،مـشــددا على أن
خـطــة التنمية ر ك ــزت بشكل كبير
عـ ـل ــى ال ـت ـع ـل ـي ــم وخ ـ ـطـ ــة ال ـت ـع ـل ـيــم
والمؤسساتية والحوكمة وتطوير
ال ـمــؤس ـســات األكــادي ـم ـيــة ،وهـنــاك
خطة أصدرتها وزارة التربية في
 2013لتطوير التعليم ال ينفذ منها
اال القليل ونسبة مستوى التعليم
متواضعة.
واك ــد الـ ــدالل أن "وزيـ ــر التربية
وزير التعليم غير قادر على تنفيذ
خ ـطــة ت ـطــويــر الـتـعـلـيــم ،وجــامـعــة

جانب من جلسة أمس (تصوير عبدالله الخلف)
الـكــويــت فــي ذيــل مــؤشــر الــدرجــات
العلمية ،ومنذ  2012حتى  2019ال
يشير الي تقدم ،وجامعة الكويت
موجودة حاليا بعد الدرجة الـ،800
أي ف ــي آخ ـ ــر ال ـ ــدرج ـ ــات ،ورق ـم ـنــا
مـتــراجــع ج ــدا فــي الـعــالــم الـعــربــي،
وجــام ـعــة ال ـم ـلــك ف ـهــد ه ــي االول ــى
عربيا".
وأشـ ــار إل ــى أن ال ــوزي ــر فــي رده
ق ــال "ش ـك ـلــت لـجـنــة لـلـتـطــويــر في
 ،2015والتراجع يعود إلــى نقص
ال ـم ـيــزان ـيــة ،وهـ ــذه األسـ ـب ــاب غير
الــواقـعـيــة ال عــاقــة لـهــا بموضوع
التراجع".

التفرغ العلمي
في السياق ،عقب النائب خليل
الصالح على إجابة وزيــر التربية
عـ ــن الـ ـتـ ـف ــرغ ال ـع ـل ـم ــي فـ ــي مـعـهــد
الكويت لألبحاث العلمية ،منتقدا
تأخر إدراج السؤال المقدم منه في
 ،2017وإجابة الوزير التي جاءت
بأن السؤال غير دستوري.
وأضاف الصالح" :ال أعلم لماذا

غير دستوري ،خاصة أنني أسأل
عن التفرغ العلمي؟ فهل نسأل بس
عطنا اسـمــك حـتــى يـكــون الـســؤال
دستوريا ،فهذا هروب من االسئلة".
وب ـي ـن ـمــا ط ــال ــب ب ــإع ــادة تقييم
ال ــردود على األسئلة أشــاد بوزير
التربية الحالي ،الفتا الى ان السؤال
وجه في  ،2017وتمت مناقشته في
 ،2019يعني تروح المريخ وترجع،
وت ــاب ــع :رســال ـتــي ل ــوزي ــر الـتــربـيــة
إعادة النظر بالرد على االسئلة.

اقتراض «كاسكو»
أما النائب الحميدي السبيعي
فـعـقــب عـلــى إج ــاب ــة وزي ــر الـمــالـيــة
ح ـ ــول أس ـ ـبـ ــاب اق ـ ـتـ ــراض ال ـشــركــة
الـكــويـتـيــة ل ـخــدمــات ال ـط ـي ــران من
أح ــد ال ـب ـنــوك ،مـعـتـبــرا أن اإلجــابــة
مازالت ناقصة جدا ،فهم دفعوا في
عقار في صباح السالم  19مليونا،
وكـ ـتـ ـب ــوا ان ه ـ ــذا الـ ـعـ ـق ــد ف ـحــص
لخدمات الشركة.
واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـسـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــي :أح ـ ــد
الـمــوظـفـيــن ات ـهــم مــن قـبــل كاسكو

بالقيام بأعمال من شأنها اإلضرار
بـســامــة ض ـيــوف صــاحــب السمو
الـ ـ ـق ـ ــادة رؤسـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ــدول ،وس ـ ــووا
تحقيق وحــرمــوه مــن مستحقاته،
وبعد  4سنوات ردوا له مستحقاته،
فكيف ذل ــك وعـلــى أي أس ــاس هــذا
ال ـل ـعــب ال ـ ــذي ي ـح ــدث ف ــي كــاسـكــو
وهذه مهزلة؟
ورد وز ي ـ ـ ـ ـ ــر ا ل ـ ـمـ ــا ل ـ ـيـ ــة ن ــا ي ــف
الـحـجــرف قــائــا" :نـشـتــرك حكومة
ومـجـلـســا ف ــي ال ـح ـفــاظ ع ـلــى هــذه
األمـ ـ ــوال ،واش ـك ــر الـسـبـيـعــي على
متابعته المستمرة لهذا الموضوع،
وه ــذه االج ــاب ــة ج ــاءت مــن الهيئة
العامة لالستثمار".
وبـيــن ان "الـعـقــد جــاء مــن كاتب
العدل ،واآلن شركة كاسكو مملوكة
لـلـكــويـتـيــة ،وه ـن ــاك رأي قــانــونــي
سأوزد السبيعي به ،وكاتب العدل
جـهــة رسـمـيــة فكيف يـكــون تــزويــر
أم ـ ـ ــام ج ـه ــة رسـ ـمـ ـي ــة ،وبــال ـن ـس ـبــة
ل ـل ـم ـكــافــأة ت ــم ص ــرف ـه ــا وفـ ــق رأي
قانوني ،وسنبحث هذا الموضوع
وسنوافي السبيعي بالمعلومات".
وطلب النائب عبدالله الرومي

عبد الصمد يقدم «وردة» إلى الروضان

الهاشم تسأل
الجراح عن حاملي
إحصاء 1965
وج ـهــت الـنــائـبــة صفاء
الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاش ـ ـ ــم س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤاال إلـ ـ ــى
نـ ـ ــائـ ـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـج ـل ــس
الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
الشيخ خــالــد ال ـجــراح عن
التجنيس و ع ــدد حاملي
إحصاء عام .1965
وقالت في نص السؤال:
ن ـ ـظـ ــرا ل ــأهـ ـمـ ـي ــة ال ـب ــال ـغ ــة
ل ـم ـل ــف ال ـت ـج ـن ـي ــس وأثـ ـ ــره
وخ ـ ـطـ ــورة ت ــداع ـي ــات ــه عـلــى
نسيج المجتمع الكويتي،
ومن باب المتابعة الحثيثة
لـ ـل ــوق ــوف ع ـل ــى ت ـفــاص ـي ـلــه
وأس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب االس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاق،
يــرجــى إفــادت ـنــا وتــزويــدنــا
ب ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــان شـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــل وح ـ ـتـ ــى
ت ــاري ــخ ه ــذا الـ ـس ــؤال بـعــدد
حـ ـ ــام ـ ـ ـلـ ـ ــي إحـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاء عـ ـ ــام
1965؟ بــاإلضــافــة إلــى عدد
الـ ـح ــاصـ ـلـ ـي ــن مـ ـنـ ـه ــم ع ـلــى
ال ـج ـن ـس ـيــة ،وأع ـ ـ ــداد الــذيــن
حصلوا على الجنسية من
عـ ــام  1990وح ـت ــى ت ــاري ــخ
ً
ورود هذا السؤال؟ موضحا
فـ ـي ــه م ـط ــاب ـق ـت ـه ــم لـ ـش ــروط
ال ـح ـصــول عـلــى الـجـنـسـيــة،
وع ــدد مــن تضمنهم كشف
الجناسي األخير،
ك ـ ـمـ ــا ي ـ ــرج ـ ــى تـ ــزويـ ــدنـ ــا
ب ـب ـي ــان ت ـف ـص ـي ـلــي وش ــام ــل
ح ــول ك ــل حــالــة م ــن ه ــؤالء،
مع توضيح مدى مطابقتهم
لـ ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
الجنسية.
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الفضالة

تأجيل التعقيب على سؤاله بشأن
ال ــدي ــوان األمـ ـي ــري لـحـيــن حـضــور
وزي ـ ـ ــر الـ ـ ــدولـ ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون م ـج ـلــس
الوزراء.

اختفاء حاويتين
بدوره ،عقب النائب خليل عبدالله
في إجابة وزير المالية على اختفاء
ح ــاوي ـت ـي ــن فـ ــي  2016بــالـمـنـطـقــة
الجمركية في ميناء الشويخ ،قائال:
جاء الجواب بنعم هناك حاويتان
خرجتا عن الميناء.
وأوض ـ ـ ــح ع ـب ــدال ـل ــه ان "ال ـق ـصــد
من السؤال هو أن العالم يتسابق،
وهناك حروب قامت على االقتصاد،
ويتحارب على نفط وغــاز ومعابر
بحرية ،ونحن لدينا موانئ مبارك
والشويخ خارج السباق ،وال يهمنا
كدولة".
وتابع" :أدعو وزير المالية ووزير
ال ـ ــدف ـ ــاع :ي ــرح ــم وال ــديـ ـك ــم اذهـ ـب ــوا
إلــى ميناء الشويخ ،وانـظــروا لهذا
ال ـ ـشـ ــارع خ ـل ــف ال ـم ـي ـن ــاء ،ش ــرك ــات
كثيرة احتجت ولكن عيب يكون هذا
وضــع أكبر ميناء عندنا ،وعندما

ت ـس ــرق ح ــاوي ــات  40ق ــدم ــا كــونـتــر
ليس واحدا بل عشرات الكونترات،
وت ـ ـقـ ــوم األجـ ـ ـه ـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة تـفـتــح
عينها نفترض لو أسلحة وخمور
أو مخدرات ماذا نفعل؟ ناس قالوا
هناك في بيت السفير في الجابرية،
واألهالي يقولون إن الكونتر هناك
وبيع الخمر والحكومة ال تستطيع
المحاسبة.:

إجابة كافية
وأعـلــن النائب فيصل الكندري
أنه سيعيد توجيه األسئلة لوزير
النفط الجديد« ،ونتمنى أن يكون
قدر المسؤولية ،وليس لديه إجابة
كافية ووافية عن هذا السؤال».
وقـ ــال ال ـنــائــب مـحـمــد الـمـطـيــر:
«ل ــدي  3أسئلة وال وزي ــر مــوجــود،
وال ـي ــوم واج ــب عـلــى الـحـكــومــة أن
تكون موجودة من رئيس الــوزراء
آلخـ ـ ـ ــر وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ح ـ ـتـ ــى ي ـس ـت ـم ـع ــوا
للخطاب األمـيــري ،وواجــب عليها
احترام مالحظات الشعب ،واخذها
في هذا الشأن خاصة أنه الخطاب
األميري».
وبينما أش ــار رئـيــس المجلس
ع ـي ـســى الـ ـكـ ـن ــدري إلـ ــى أن وزيـ ــرة
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
حــاضــرة ،ق ــال الـمـطـيــر« :الحكومة
ضـيـعـتـنــا بـتـعــديــاتـهــا ،وســؤالــي
عن القوى العاملة والمقصود به
وزارة الشؤون».
وأكدت الوزيرة مريم العقيل أن
كل القرارات التي تصدر لها صفة
القانونية في القوى العاملة.
وشــدد المطير على ضــرورة أن
يـكــون هــذا تــوجــه الـحـكــومــة كلها،
وان كل قرار يتماشى مع القانون،
فهل هذا يحدث بالرياضة ،وأتمنى
أن تأخذ الحكومة توجه الــوزيــرة
بهذا الشأن ،وأال يتعارض أي قرار
أو قانون مع القوانين العالمية.
وتساءل النائب علي الدقباسي:
ك ـيــف ل ـح ـكــومــة ت ــري ــد أن تـتـحــول
إلى مركز عالمي ،من خالل مدينة
الـ ـح ــري ــر ،ال ت ـس ـت ـط ـيــع أن تـنـجــز
ال ـ ـم ـ ـعـ ــامـ ــات إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــا؟
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مضيفا :البلد لديه القرارات
ومقبل على مرحلة جديدة.
وأردف :ما رأيته في الشمال يدعو
إل ــى فخر األم ــة الـعــربـيــة ،وتعلمنا
ك ـيــف ن ـحــن مـقـبـلــون ع ـلــى مــرحـلــة
مهمة ،فشبكة جسور رهيبة ،والى
مـتــى نـحــن نــديــر ال ــدول ــة بــأسـلــوب
السبعينات؟

زيادة البنزين
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ع ـق ــب الـ ـن ــائ ــب ريـ ــاض
الـعــدســانــي على وزي ــر المالية عن
زي ـ ـ ــادة ال ـب ـن ــزي ــن ،مـ ـش ــددا ع ـلــى أن
ال ـم ـيــزان ـيــة ال ـت ــي ت ــم خــال ـهــا رفــع
الـبـنــزيــن ك ــان لـهــا اث ــر سـلـبــي على
الـمــواطـنـيــن وال ــواف ــدي ــن ،والـتــاجــر
عوض الزيادة من جيب المواطنين.
واوضـ ـ ــح ان ال ـم ـيــزان ـيــة عـنــدمــا
تكون  21مليارا ونصف فما زالت
نفس الرقم ،فنقصوا في بند وزادوا
فــي بند آخ ــر ،ويـجــب التقيد ببند
الميزانية ،وترتفع التكاليف ،ولن
نـقـبــل ال ـم ـســاس بـجـيــب ال ـمــواطــن،
واألصل معالجة الهدر.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أن الـ ـض ــرائ ــب من
قيمة مضافة وانتقائية ،وال تغير
شيئا و م ــن سيتحملها بالنهاية
ال ـم ــواط ــن بـسـبــب ض ـعــف الــرقــابــة،
متابعا :يجب أن نكون سدا منيعا
بالنسبة الرت ـفــاع االس ـعــار ،وعلى
الحكومة التقيد بقواعد الميزانية
وايقاف الهدر.
وعقب النائب عبدالله فهاد على
إجابة وزير اإلسكان عن مخططات
ج ـنــوب ص ـبــاح األح ـم ــد الـسـكـنـيــة،
مشددا على أن الناس تتعامل مع
القضية اإلسكانية حبر على ورق،
والمشاريع تتوزع والبنية التحتية
لم تنفذ.
وعقبت وزيــرة اإلسكان ،مشددة
عـلــى أن ال ـتــوزيــع عـلــى الـ ــورق كــان
ال ـت ــزام ــا حـكــومـيــا نـيــابـيــا بــاتـبــاع
نهج التوزيع على المخطط ،ويليه
التوزيع الفعلي ،موضحة أن مدن
«عبدالله المبارك» والوفرة و«جابر
االحمد» و«أبوحليفة» ،وزعــت على
الـ ــورق ثــم فعليا ،وه ــو نـهــج أثبت
صالحيته ،وهناك تعاون حكومي
نيابي لالستمرار به.
وأضافت :أما ما يتعلق بمدينة
ج ـ ـنـ ــوب ص ـ ـبـ ــاح األح ـ ـمـ ــد فـ ـق ــد تــم
االنتهاء من المخططات ،وال يوجد
ع ــزوف ،والــدلـيــل أن ع ــدد الطلبات
تجاوز  10آالف طلب إسكاني على
هذه المنطقة ،الفتة إلى أن العزوف
عنها عائد إلى الخيارات الشخصية،
والحكومة تسعى لتوفير الرعاية
السكنية.
وش ـ ـ ـ ـ ــددت بـ ــوش ـ ـهـ ــري عـ ـل ــى أن
«التنسيق الحكومي موجود وقائم،

ونعمل لالنتهاء من المخصصات،
وبالنسبة إلى مجارير األمطار فهي
من ضمن أولوياتنا بوزارة األشغال،
ويتم وضع خطط زمنية لالنتهاء
منها بالمناطق».
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال ال ـنــائــب ف ـهــاد:
جـيــد أن نـسـمــع ه ــذه التطمينات،
لـكــن واق ـع ـيــا أرى غـيــر ه ــذا الـكــام
ً
ً
تماما ،وتناقضا خطيرا ،فال يوجد
ت ـن ـس ـيــق ح ـك ــوم ــي ب ـي ــن ال ـ ـ ـ ــوزارات
نهائيا ،مضيفا :نتحدث عن توسعة
«ام الـهـيـمــان» وسننتظر مــن أربــع
الى خمس سنوات وسيرى الناس
التعثر في هذه المشاريع ،ونحتاج
إلى مزيد من الجهود ،ألن القضية
ُ
بـهــذه الـطــريـقــة لــن ت ـحــل ،وسنعزز
التوزيع الورقي الحقيقي بذلك.
وأك ـ ـ ــدت ب ــوش ـه ــري أن م ـشــروع
م ـح ـط ــة أم ال ـه ـي ـم ــان وقـ ـ ــع فـعـلـيــا
ف ــي عـهــد وزيـ ــر األش ـغ ــال الـســابــق،
وانتهينا من مخطط البنية التحتية
لـ  1400قسيمة بخيطان.
بـعــد ذلـ ــك ،انـتـقــل الـمـجـلــس إلــى
مناقشة تقرير اللجنة التشريعية
ح ـ ــول ط ـل ــب ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة رف ــع
الحصانة عن النائب محمد هايف
في قضية جنح مباحث إلكترونية.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد
ال ـش ـطــي :ورد ال ـط ـلــب ال ــى اللجنة
برفع الحصانة عــن النائب هايف
في القضية  2018/ 727حصر نيابة
اإلع ــام الـمـقـيــدة بــرقــم 2018/ 480
جنح المباحث اإللكترونية ،وهناك
شـكــوى قــدمــت ضــد الـنــائــب بسبب
تـ ـغ ــري ــدة ت ـض ـم ـنــت س ـب ــا فـ ــي حــق
الشاكي ،وتمت مناقشة الموضوع
وانتهينا إلى الموافقة بأغلبية آراء

الحاضرين على رفعها ،بنسبة 3
إلى  2وامتناع عضو عن التصويت.
بدوره ،قال النائب محمد هايف:
هذه من أغرب القضايا التي رفعت،
ألن ــه ال يــوجــد اس ــم ذك ــرت ــه أن ــا في
التغريدة ،إذ لم اذكــر اســم الشاكي
فـيـهــا ،وأرجـ ــو ت ــاوة الـتـغــريــدة او
ال ـش ـكــوى ون ـص ـهــا ،م ـت ـســائــا :هل
ذكر اسم الشاكي فيها؟ وكيف عرف
أعضاء «التشريعية» أنها كيدية؟
وأضاف هايف :ما دام أنهم ذكروا
أنها كيدية فهذه محاكمة للنوايا،
وأستغرب ذلك ،وسبق أن ذكر رئيس
اللجنة أنها تسير بمسطرة واحدة،
وتتعامل بــالـعــدالــة ،لكننا نجدها
ترفض قضايا معينة.
ورد ا لـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــي بـ ـ ـ ـ ــأن الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
ال ـت ـشــري ـع ـيــة م ـس ـطــرت ـهــا واح ـ ــدة،
وتمشي بعدالة ونزاهة كان يفتقدها
ً
البعض سابقا ،موضحا أن المجلس
ال ينظر في توافر األدلة من عدمها،
لكن ينظر في كيدية الشكوى ،التي
قدمت من محام تم اتهامه من وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة وص ـ ــدر ح ـكــم ب ـب ــراء ت ــه،
ً
ً
وكــان الحكم نهائيا وباتا ،وكانت
ت ـغــريــدة الـعـضــو ت ـقــول «عـ ــدة أي ــام
مضت على تغريدة المحامي فاقد
األخالق الطاعن في أعراض الشعب
الكويتي دون محاسبة ،ونطالب
وزير الداخلية بتطبيق القانون ،وأي
شخص يطعن في أعــراض الشعب
الكويتي مــن حقنا ان نتصدى له،
وأرجو أن تقرأ التغريدة األصلية».
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـشـ ـط ــي إن الـ ـتـ ـغ ــري ــدة
األصلية غير موجودة في التقرير،
والـشــاكــي أخ ــذ ب ــراءة فــي تـغــريــدة،
ومن لم يلتزم الشفافية فهو من هرب

حديث نيابي مع الجراح
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فهاد

من اللجنة التشريعية ،ورد هايف
بأن هذه عدم حيادية أمــام الشعب
والمجلس.
من جانبه ،قال حمدان العازمي:
واض ـ ــح أن رئ ـي ــس ال ـلـج ـنــة ليست
لــديــه ح ـيــاديــة ،وأن ــا أح ـتــرم أحـكــام
القضاء قبل ال أشوفك وأعرفك أنت
واللي مثلك.
أمــا النائب خليل عبدالله فقال:
أدع ــو ال ـنــواب جميعا ألن يتحلوا
بنوع من اللباقة في هذه المسألة،
موضحا أن اللجنة بها  7أعضاء
والتقرير أمامكم ،وهناك رأي أغلبية
وأقلية ،فأرجو احترام عمل اللجنة.
ام ــا الـنــائــب محمد ال ــدالل فقال:
ح ـف ــظ الـ ـنـ ـظ ــام م ـس ــؤول ـي ــة رئ ـيــس
الجلسة ال مسؤولية رئيس اللجنة
التشريعية الــذي خــرج عن الحياد
وال ـل ـي ــاق ــة ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع زم ــاء
سابقين فــي اللجنة ورأي االقلية
ي ـقــول ان ــه ل ــم يــذكــر اس ــم الشخص
الـ ـش ــاك ــي وأس ـ ـ ـ ــاء رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة
لزمالئه.
ووس ــط اس ـت ـمــرار الـسـجــال بين
الـشـطــي وح ـم ــدان ال ـعــازمــي صــوت
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس عـ ـل ــى تـ ـق ــري ــر ال ـل ـج ـنــة
التشريعية وانتهى الى رفض رفع
الحصانة عن النائب محمد هايف.
وعقب ذلك استمر السجال بين
حمدان والشطي بكلمات نابية.

الخطاب االميري
وانتقل المجلس الــى استكمال
مـنــاقـشــة ال ـخ ـطــاب االمـ ـي ــري ل ــدور
االن ـ ـع ـ ـق ـ ــاد الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث مـ ـ ــن ال ـف ـص ــل
التشريعي الـخــامــس عـشــر ،ووجــه

الكندري للنواب :أنتم صالح الشعب وأنتم رشاده

ً
ً
الكندري مترئسا جانبا من الجلسة
استشهد نائب رئيس مجلس األمة عيسى الكندري خالل
ً
ترؤسه الجلسة أمس ،ببيت من الشعر مؤيدا حديث النائبين
صالح الفضالة وعودة الرويعي.

وقال الكندري :أؤكد على ضرورة االلتزام بالالئحة والحوار
السليم ...وأتذكر بيت الشعر الكويتي عن المجلس "أنتم صالح
الشعب وأنتم رشاده وذي عادة السدرة تلم العصافير".

النائب يوسف الفضالة انتقادات
الذعة الى المجلس بسبب استمرار
السجاالت النابية ،وقال :اتينا وفي
بــال ـنــا كـ ــام ن ـطــرحــه ف ــي الـخـطــاب
االمـيــري لكن هــذا السلوك النيابي
يعطلنا اكـثــر مــن الـحـكــومــة ،وايــن
االحترام النيابي  -النيابي! سنتان
ون ـحــن نـعــانــي م ــن ه ــذه الـمـشــاهــد
وال ـس ـلــوك الـبــرلـمــانــي ص ــار خــاف
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس وشـ ـعـ ـي ــب كـ ــأنـ ــه نـشـيــد
صـبــاحــي كــل ث ــاث ــاء ،وال ـي ــوم نــرى
حوارا مؤسفا ولغة حوار وضيعة.
وتابع الفضالة :الجلسة صارت
كــان ـهــا مـســرحـيــة ط ـمــاشــة ،صــرنــا
نخجل من االنتماء لهذه المؤسسة
الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة ،ون ـ ـ ـ ـ ــواب ي ـت ـه ـمــون
بعضهم حتى في االمور الفنية ،اي
تجربة ديمقراطية هذه! وصلنا الى
الحضيض.
وتحدث النائب عودة الرويعي،
قــائــا :هـكــذا مناقشات ومــداخــات
ومناحرات ال تبني الوطن ،وبعيدة
ع ــن الـقـســم ال ــذي اقـسـمـتـمــوه ،ومــا
تفضل بــه الفضالة يعبر عــن رأي
الشعب الكويتي ،فالخطاب السامي
ال ـ ــذي ن ـنــاق ـشــه اكـ ــد ع ـلــى ال ــوح ــدة
الوطنية ويجب ان نلتزم بها.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع الـ ـ ــروي ـ ـ ـعـ ـ ــي :ال ـت ـك ـس ــب
االعــامــي لــدى البعض اصبح اهم
بكثير من بناء الوطن ،وبناء االخالق
ف ــي االم ـ ـ ــم ،ح ـي ــث ان ـه ــا بــاخــاقـهــا
تـسـمــو ،وهـ ــذه الــديـمـقــراطـيــة التي
ارتـضـيـنــاهــا ،وي ـص ــرون عـلــى اننا
نــريــد الـتـخـلــص م ـن ـهــا ،ورســال ـتــي
للنواب ان الكويت اهم من كراسيكم،
ومـ ـ ــن الـ ـش ــو االعـ ـ ــامـ ـ ــي ،وع ـن ــدم ــا
نتحدث عــن قــانــون بـشــأن التقاعد
االختياري نجد ان هناك من ينتقده،
ويـقـلــل مــن اهـمـيـتــه بـسـبــب حسبة
انتخابية ،وهو ال يعرف شيئا عنه
حتى تم تضليل الناس.
وأكد الرويعي ان قانون الصحة
الـنـفـسـيــة ل ــم ي ـق ــرأه ال ـب ـعــض وق ــام
بانتقاده ،ونحن مقبلون على اقرار
التقاعد المبكر ،ولالسف االحباط
ي ــأت ـي ـن ــا مـ ــن الـ ـ ـن ـ ــواب وال ـح ـك ــوم ــة
مستانسة بهذا الوضع.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ــرويـ ـ ـ ـع ـ ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى ان
االسـ ـتـ ـج ــواب ال يـ ـق ــدم لـتـصـحـيــح
ال ـم ـســار ،وال ـح ـكــومــة وال ـل ــه ليست
خائفة منكم طالما هذا مستواكم،
النائب يطق النائب ،وعلى النواب
الـنـظــر لقضايا الـصـحــة والتعليم
وثقافة الشارع والشعب التي باتت
تتغذى على ما يحدث بالمجلس.
ورد الـنــائــب صــالــح عــاشــور في
نقطة نظام منتقدا حديث الرويعي
ال ـ ـ ـ ــذي هـ ــاجـ ــم م ـ ـعـ ــارضـ ــي ق ــان ــون
التقاعد المبكر ،مشددا على ان من
حقه الــدفــاع عــن الـقــانــون ليس من
حقه الهجوم على معارضيه ،وكان

حريا بــه الــدفــاع عــن الـقــانــون الــذي
رده المجلس.
وق ــال الــروي ـعــي :لــم اس ــئ الحــد،
واملك شجاعة االعتذار اذا صدرت
مني اساءة ،وال يجب ان يحول الى
مشاحنات ،وهذا جدل بيزنطي ،واذا
كــان هناك عمل لجان فيفترض ان
يكون باللجان.

خير ومحبة
وفـ ــي ن ـق ـطــة ن ـظ ــام اكـ ــد ال ـنــائــب
عبدالوهاب البابطين اهمية االلتزام
بمنح نقاط النظام وفق الالئحة.
ووج ـ ــه ال ـن ــائ ــب خ ــال ــد الـشـطــي
التحية للمسلمين والمسيحيين،
وش ـ ـ ـكـ ـ ــر ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ــدم ال ـت ـه ـن ـئ ــة
للمسيحيين في عيد ميالد المسيح
ال ـ ــذي يـجـمـعـنــا ع ـلــى درب الـخـيــر
والمحبة ،واذا جاز ان نطلق عنوانا
للعهد الحالي فهو اعادة استئناف
االعمار.
واضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـش ـ ـطـ ــي :اغـ ـ ـل ـ ــب مــا
ن ــراه مــن فـســاد ونـهــب للمال العام
وت ــوظ ـي ــف م ــري ــر لـ ـ ــدور الـمـجـلــس
وصالحياته ونزاعات بين اجنحة
متصارعة وتجنيس مزيف وتركيبة
سكانية وازمة اقتصادية وعمرانية
وسكانية ،وما نعيشه من طائفية
وع ـن ـصــريــة وقـبـلـيــة ه ــو م ــن نـتــاج
السياسات الخاطئة التي افسحت
المجال للفكر التكفيري ان يتوغل
في سياساتنا.
وت ــاب ــع :لـقــد خـلـفــت الـسـيــاســات
الـخــاطـئــة داء اس ـت ـشــرى وصنعت
ب ــؤرا مــا فتئت ان تنخر فــي كيان
ال ــدول ــة عـلــى غـ ــرار طــريـقــة حصان
طـ ــرواده ،نــريــد اسـتـعــادة المرحلة،
ونحن بصدد ازالة تراكمات عشرات
الـ ـسـ ـن ــوات ،ول ـع ــل الـ ــذاكـ ــرة تـخــون
بعضنا وننسى الــدعــوات العلنية
التي كانت تدعو لهدم كيان الدولة
وال يعبأون بشيء اال وصول تيارهم
لـلـسـلـطــة ،وت ـم ـك ـيــن اس ـي ــاده ــم من
الدولة ،ومشاكل الكويت ال ينقصها
الـتـنـظـيــم ال ـت ـك ـف ـيــري ،وك ـل ـمــة حق
يجب ان توجه للكافرين بالنعمة،
والساعين للفتنة بأجندات خارجية.
ام ــا الـنــائــب عــدنــان عبدالصمد
فشدد على ان قانون التقاعد المبكر
اقــر مــن اجــل مصلحة المتقاعدين
ومن ينتقده هم من ال يرغبون في
التقاعد المبكر.
وث ـم ــن دور وزارة الـخــارجـيــة
التي التزمت بالحكمة في االزمة
الـخـلـيـجـيــة او س ــوري ــة وال ـي ـمــن،
ونـ ــأمـ ــل ان ت ـن ـت ـهــي ال ـ ـحـ ــرب فــي
اليمن الـتــي بــاتــت تــأكــل االخضر
وال ـيــابــس ،مـشـيــرا ال ــى انـنــا كلنا
ثـقــة بــان يـتــرســخ مــوقــف الكويت
من الكيان الصهيوني ،واال

بوشهري :ال عزوف عن قسائم مدينة جنوب صباح األحمد
«السكنية» تلقت أكثر من  10آالف طلب تخصيص هناك واألولوية وصلت إلى عام 2018
أكدت وزيرة األشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون
اإلسـكــان جنان بوشهري سعي الحكومة الجاد إلى
توفير الرعاية السكنية للمواطنين ،الفتة إلى وصول
أولــويــة التخصيص بمدينة جـنــوب صـبــاح األحمد
السكنية لمقدمي الطلبات إلى عام " 2018وهذا األمر
يحسب للحكومة".
جاء ذلك في مداخلة للوزيرة بوشهري في جلسة
ً
مجلس األمة أمس ،ضمن بند األسئلة ردا على سؤال
من النائب عبدالله فهاد إذا ما قامت المؤسسة العامة
للرعاية السكنية بعمل مخططات لـمـشــروع مدينة
جنوب صباح األحمد.
وق ــال ــت بــوش ـهــري" :ال يــوجــد ع ــزوف عـلــى تــوزيــع
القسائم السكنية فــي مدينة جـنــوب صـبــاح األحمد
السكنية من مقدمي الطلبات اإلسكانية ،والدليل على
ذلك أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تلقت أكثر
من  10آالف طلب تخصيص لهذه المدينة ،ووصلت
أولوية التخصيص إلى عام ."2018
وأضافت "هذا يحسب للمؤسسة ...ومن تزوج قبل
ستة أو سبعة أشهر يملك خيار التقديم على تخصيص
في مدينة جنوب صباح األحمد اإلسكانية أما من لم

يقدم طلب التخصيص في هذه المدينة ،فذلك يعود
إلى رأيه الشخصي".
وتابعت أن "الكثير من أصحاب الطلبات اإلسكانية
أتيحت لهم فرصة التخصيص في مدينتي المطالع
وجنوب صباح األحمد ولم يتقدموا للتخصيص فيهما
وبالتالي هي خيارات شخصية للمواطن".
وح ــول مــا جــاء فــي الـســؤال البرلماني بشأن قيام
"الــرعــايــة السكنية" بتوزيع الــوحــدات السكنية على
ً
ً
المخطط ،قالت إن "هذا التوزيع كان التزاما حكوميا
ً
نـيــابـيــا وت ــم بــالـتـنـسـيــق م ــع لـجـنــة شـ ــؤون اإلس ـكــان
البرلمانية باتباع هذا النهج في التوزيع على المخطط
ومــن ثــم فــإن الـتــوزيــع الفعلي يتم بعد انتهاء أعمال
البنية التحتية".
وأك ــدت أن هــذا االتـفــاق أثبت نجاحه إذ تــم توزيع
العديد من المدن والمناطق السكنية على المخطط ومن
ً
ثم توزيعها فعليا مثل غرب عبدالله المبارك والوفرة
وجابر األحمد وأبوحليفة وغيرها من المناطق.
وفيما يتعلق بتخطيط وتصميم مدينة جنوب
صـبــاح األح ـمــد ،أوض ـحــت ال ــوزي ــرة بــوشـهــري أن ــه تم
االنتهاء من المرحلة األولى منها ،إذ تم تصميم المدينة

على مرحلتين .وعن التنسيق بين الجهات الحكومية
في مدينة المطالع بينت أن التنسيق موجود وقائم
وأع ـمــال ال ـطــرق فــي مــديـنــة الـمـطــاع ضـمــن أولــويــات
وزارة األشغال ،مؤكدة أن الــوزارة تعمل جاهدة على
االنتهاء من المناقصات الخاصة في المدينة وفق األطر
القانونية والرقابية.
وذكرت أن "من ضمن أولويات وزارة األشغال وضع
جــداول زمنية لالنتهاء من تخطيط وتنفيذ مجارير
األمطار الخاصة بالمدن والمناطق السكنية الجنوبية
وجنوب عبدالله المبارك وغرب عبدالله المبارك".
وفيما يتعلق بمشروع محطة أم الهيمان ،أفــادت
الوزيرة بوشهري بأن هذا المشروع وقع في عهد وزير
األشغال العامة وزيــر الدولة لشؤون البلدية السابق
المهندس حسام الرومي.
وبينت أنها أعلنت األسبوع الماضي االنتهاء من
األوراق الخاصة بطرح مناقصة تنفيذ البنية التحتية
ألكثر من  1400قسيمة في منطقة خيطان وسترفع إلى
الجهاز المركزي للمناقصات العامة في شهر مارس
المقبل لتنفيذ البنية التحتية ،إذ تقع تحت مظلة
وزارة األشغال.

بوشهري بين العازمي والكندري
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حصانة هايف تثير سجاالت بين النواب ...والمجلس يرفض رفعها

ً
هايف متحدثا

العازمي والشاهين

اإلصالح ليس
ً
موجودا إال
في الشعارات
وبعض
المسؤولين
يتغنى به
وبعد تركه
للمنصب
يظهر لنا أنه
فاسد

العازمي

أنتم كحكومة
أخذتم أموال
هذا الشعب
واشتريتم
طائرات
وتذهبون
لمستشفيات
خاصة
بالخارج
والشعب
يعاني

المطير

الواسطة
متفشية
والنائب يهدد
ً
وزيرا والوزير
ال يفضحه
وبالتالي ال
يقل فساد
الوزير عن
النائب

العدساني

نـ ـسـ ـت ــدرج مـ ــع الـ ـمـ ـح ــاوالت
ال ـم ـخ ــزي ــة لـلـتـطـبـيــع م ــع ال ـك ـيــان
ال ـص ـه ـي ــون ــي وه ـ ــو مـ ــا تـ ـق ــوم بــه
بـعــض االنـظـمــة بـعـيــدا عــن رغبة
شعوبها التي ال تستطيع ان تقول
كلمة واحدة.
وتابع عبدالصمد :هناك صفقة
قرن ومحاوالت تطبيع مخزية ،وال
ننسى الموقف المشرف للرئيس
الغانم في هذه القضية والذي قام
بــاخــراج الــوفــد الـصـهـيــونــي ،كما
نستذكر دور الـشـبــاب الرياضي
الذي رفض الحصول على بطوالت
بسبب عدم التطبيع ،واكد اهمية
حل قضية البدون ،فالبعض صار
له اكثر من نصف قرن ومازال يقيم
بصورة غير قانونية.
وقــال ان لجنة حقوق االنسان
وافقت على اقتراح بقانون يكفل
الـحــد االدن ــى لـلـبــدون ،ورسالتي
لــرئـيــس لـجـنــة االول ــوي ــات احـمــد
الفضل ان يعطيه االولوية ،واقول:
اتقوا الله في البدون يا حكومة،
وعطوهم الحقوق المدنية ،ونحن
مــع اعـ ــادة ال ـت ــوازن فــي التركيبة
السكانية واعـطــاء االولــويــة ،لكن
يـجــب ع ــدم تـعـلـيــق ك ــل مشاكلنا
على الوافدين.
واضـ ـ ـ ــاف ع ـب ــدال ـص ـم ــد :يـجــب
ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ك ــرام ــة ال ــواف ــدي ــن
وحـ ـق ــوقـ ـه ــم ومـ ـ ــن جـ ـ ــاء بـ ـه ــم هــم
الكويتيون ،ومنهم من له نصف
قــرن ولــه خدماته المتميزة ،ولو
يضرب قطاع النظافة لمدة اسبوع
ماذا يحدث في البلد؟ وكم مشكلة
حــدثــت فــي م ـنــازل بـسـبــب االزم ــة
ب ـيــن ال ـكــويــت وال ـف ـل ـب ـيــن؟ ونـحــن
م ـق ـب ـل ــون ع ـل ــى م ـن ــاط ــق سـكـنـيــة
جديدة من سيقوم على بنائها؟
هل نحن الكويتيين؟ لنتق الله في
الناس وفي كراماتهم.
وردت الـنــائـبــة صـفــاء الهاشم
في نقطة نظام :من مس كرامات
ال ـ ــواف ـ ــدي ـ ــن؟ نـ ـح ــن نـ ـتـ ـح ــدث عــن
دول ـ ـ ــة ال ت ــأخ ــذ رسـ ــومـ ــا ع ـل ــى 3
ماليين واف ــد ،يأكلون ويشربون
وينامون بـبــاش ،ولــم اقــل نطرد
كل الوافدين ،ويدك بيدي لنحارب
تجار االقامات.
ورد ع ـبــدال ـص ـمــد ق ــائ ــا ان ـهــا
ل ـي ـســت ن ـق ـطــة نـ ـظ ــام ل ـم ــا ذك ــرت ــه
الهاشم ،لم اقل ان صفاء الهاشم
من اساءت للوافدين لكنها نغمة
تحدث ،وحتى الحصى يحملونه
ل ـل ــواف ــدي ــن ،ويـ ـق ــول ــون حــاس ـبــوا
ت ـج ــار اق ــام ــات لـكـنـهــم ال يـقـفــون
الستجواب وزير الشؤون ،فهناك
تجار وتاجرات لالقامات ،واتقوا
الله في الوافدين.
وأش ــار عـبــدالـصـمــد :لــم تطبق
ق ـ ــان ـ ــون انـ ـ ـش ـ ــاء ش ـ ــرك ـ ــة ث ــان ـي ــة
لـلـمــواشــي ،واالده ــى انـهــا جــاءت
بـ ـم ــرس ــوم الل ـ ـغـ ــاء ه ـ ــذا ال ـق ــان ــون
بحجة انه ليس ذا جدوى ،وشركة
م ــواش وحـيــدة هــي الـتــي تحتكر
قطاع اللحوم ،واطلب من اللجنة
المالية رفــض مرسوم الحكومة،
وان يفعل ه ــذا ال ـقــانــون ،ولدينا
تجربة ان الحكومة كانت ترفض
شركة اتـصــاالت ثالثة ،وبجهود
النواب تم اقرارها ،واستفادت من

الشركة اكثر من  200مليون دينار.

 1.4مليار دينار
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب ري ـ ــاض
العدساني ان عــدم حـضــور رئيس
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول عــن
السياسة العامة للدولة يشكل عبئا
على الحكومة ،فاليوم ال يوجد اي
غ ـطــاء الي وزي ـ ــر ،وال ـف ـس ــاد ال ـيــوم
منتشر في اروقة الحكومة ،وهناك
مــديــر الـتــأمـيـنــات الـســابــق ال ـهــارب
الـ ـ ـس ـ ــارق  5مـ ـلـ ـي ــارات مـ ــن ال ـع ـجــز
االك ـت ــواري بسبب االدارة السيئة،
فهناك تنفيع القراض شركات.
ولفت العدساني الى قضية بند
الضيافة في الداخلية ،وال نتهم في
ذل ــك رج ــال األمـ ــن ،بــل الـقـلــة منهم،
واوكـ ــد ان بـنــد الـصـحــة فــي الــدفــاع
 1.4مليار دينار ،ونشير الى ان عقد
«شــل» ما هو اال تنفيع ولــم تستفد
منه الدولة ،بل تنفيع لتجار وشيوخ
والحكومة مساءلة حيال ذلك ،واليوم
نرى تزويرا في الجناسي واالراضي
وبعض االعــاقــات ،فكان االصــل هو
تطبيق تعارض المصالح.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــدسـ ــانـ ــي :ال ــواسـ ـط ــة
م ـت ـف ـش ـيــة ،والـ ـن ــائ ــب يـ ـه ــدد وزي ـ ــرا
والوزير ال يفضحه ،فال يقل فساد
الوزير عن النائب.
م ــن جــان ـبــه قـ ــال ع ـبــدل ـلــه ف ـهــاد:
ً
نؤكد ايماننا بالديمقراطية فكرا
ً
وعمال ،فكانت هناك مخاوف لدى
ال ـم ــؤس ـس ـي ــن االوائ ـ ـ ـ ــل ع ــن اس ـ ــاءة
ال ـس ـل ـطــة ،والـ ـي ــوم ت ــأت ــي المحكمة
الدستورية وتسقط الـمــادة  16من
الالئحة الداخلية ،وهــو مــا يعتبر
تدخال سافرا.
وأض ــاف فهاد ان االث ــر الرجعي
لـ ــاح ـ ـكـ ــام الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة ال يـمـتــد

عبدالصمد والشطي

ل ـل ـم ــراك ــز ال ـق ــان ــون ـي ــة ،والـمـحـكـمــة
وجـهــت المجلس ال ــى مــا ليس من
اختصاصها ،ويجب ان يكون للنواب
تمثيل فــي المحكمة الــدسـتــوريــة،
وكذلك في شأن الجنسية.
ولفت الــى الحاجة الــى معالجة
وطنية قائال :لدينا اليوم مهجرون،
ونتمنى اال يمتد االمــر الــى اجيال
قادمة ،ورفع الغانم الجلسة لصالة
الظهر.

استئناف الجلسة
واستأنف الغانم الجلسة ،وقال
حـمــدان الـعــازمــي :دائـمــا مــا يتغنى
الـمـجـلــس وال ـح ـكــومــة ب ــاالص ــاح،
ف ـضــا ع ــن ال ـ ـنـ ــدوات االن ـت ـخــاب ـيــة،
وال ـب ـعــض تـعـمــد أن يـغـيــر الـنـظــام
االنتخابي ،وصاحب السمو قال ان
كان هناك تغيير فيجب ان يكون من
داخ ــل المجلس ،فالصوت الــواحــد
ما نفع وال مشي ،وفتت المجتمع،
واالردن ل ــم يـسـتـمــر ف ـي ــه ،وبـعــض
االعضاء اليوم ال يريد غير الصوت
الواحد ،النهم لن يصلوا بغيره.
واض ــاف الـعــازمــي :الـيــوم نسني
الـكـثـيــر مــن الـقـضــايــا ،س ــواء تعدد
مـصــادر الــدخــل وغـيــرهــا ،ولالسف
اليوم اذا حصل استجواب ما يطيح
الوزير اال اذا باعته الحكومة سواء
شيخ او تاجر او مواطن.
وتابع :هناك مشاكل للمواطنين
كـثـيــرة ومـنـهــا الـبـطــالــة واالس ـك ــان
والصحة والتعليم ،ولالسف حين
يــدخــل الـنــائــب الـمـجـلــس يفكر في
كيفية الرجوع اليه.
وق ــال ال ـعــازمــي :االصـ ــاح ليس
موجودا اال في الشعارات ،وبعض
المسؤولين يتغنى باالصالح ،وبعد
تركه للمنصب يظهر لنا انه فاسد،

قانون
الجنسية مهم
فالجنسية
انتماء للوطن
وال يصح
استخدامها
كورقة ضغط

الحريص

قانون التقاعد
المبكر أقر من
أجل مصلحة
المتقاعدين
ومن ينتقدونه
هم من ال
يرغبون في
التقاعد المبكر

عبدالصمد

ناهيك عما يسمى سياسة الباب
المفتوح التي اصبحت مغلقة ،ولذلك
الـمــواطــن يلجأ الــى الـنــائــب وحتى
رئيس القسم اصبح يغلق بابه.
ول ـف ــت الـ ــى ان ال ـم ــواط ـن ـي ــن في
الـخــارج يلجأون الــى سـفــارات دول
الخليج االخــرى لضعف سفاراتنا
في الخارج اال اذا كانت لديه توصية
من الخارجية.
وقال مبارك الحريص ان صاحب
السمو حذر من المخاطر االقليمية
فـضــا ع ــن ال ـحــريــات ال ـتــي نظمها
القانون.
واض ــاف الحريص :الـيــوم هناك
كثير مــن يخلط بـيــن التعبير عن
الرأي والسب الذي يجرمه الكثير من
القوانين وكذلك مسألة التجنيس،
فـبـعــد ع ــام  1965ه ـنــاك الـكـثـيــرون
ممن لهم الحق فــي التجنيس ولم
يحصلوا عليه ،وقــانــون الجنسية
ق ــان ــون م ـه ــم ،فــالـجـنـسـيــة ان ـت ـمــاء
للوطن وال يصح ان تستخدم كورقة
ضـغــط ،ناهيك عــن عجز الحكومة
عن توظيف الكويتيين في القطاع
النفطي وينتظر الـخــريــج سنتين
لفتح االعالن.
وقـ ـ ــال الـ ـح ــري ــص :سـ ــوف اوج ــه
س ــؤاال لــوزيــر النفط الـجــديــد حول
مسألة التوظيف ،وان لم تكن هناك
جــديــة حياله فسيكون الــوزيــر في
موضع مساءلة.
ولـفــت ال ــى ضـ ــرورة ع ــدم العبث
في تاريخ الكويت ،فما جرى تغيير
السـ ـ ــم خ ـ ـبـ ــاري ال ـ ـ ـعـ ـ ــوازم وط ـمــس
ل ـص ـي ـهــد ال ـ ـع ـ ــوازم وغ ـي ــره ـم ــا مــن
ال ـب ـيــوت ف ــي ال ــدي ــرة الب ــد ان تكون
هـنــاك وقـفــة ج ــادة حـيــالــه ،ونعرف
دوافع من غير هذه االسماء ،ويجب
ان تشكل لجنة تحقيق واال سوف
نقوم بالمساءلة ازاء هذه التصرفات.

حدث في الجلسة

ً
الوفد السعودي حاضرا جلسة أمس

الوفد السعودي

مستقبل مجهول طال عمرك

رحب رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم برئيس لجنة الصداقة
البرلمانية السعودية  -الكويتية د .أحمد الغامدي ،والوفد المرافق
له ،وكذلك رحبت الحكومة بالوفد البرلماني السعودي.

قال وزير المالية نايف الحجرف ردا على استفسارات النائب الحميدي السبيعي
حول كيفية تسلم موظف في شركة «كاسكو» لمستحقاته بعد فصله بـ  3سنوات:
صرفت المستحقات بعد اخذ الرأي القانوني ،لكن اعدك سنبحث في الموضوع،
لتقاطعه صفاء الهاشم قائلة :سنبحث وسنعمل ،ليرد الحجرف :نحن نتحدث
عن المستقبل ،لترد الهاشم :مستقبل مجهول طال عمرك.

وص ــف ال ـنــائــب ي ــوس ــف ال ـف ـضــالــة جـلـســة مـجـلــس االم ــة
بمسرحية قــائــا :اصـبــح خ ــاف الــرئـيــس الـغــانــم والـنــائــب
ال ـمــويــزري كــأنــه نشيد صـبــاحــي ،والـجـلـســة ص ــارت كأنها
مـســرحـيــة ط ـمــاشــة ،واصـبـحـنــا نـخـجــل م ــن االن ـت ـمــاء لهذه
المؤسسة.

أبي أغث الحكومة والوع جبدها

الجلسة مسرحية طماشة

خالل حديث خليل عبدالله عن اختفاء كونتيرات من ميناء الشويخ وتهريب
خمور فيها ،انتهى وقته المخصص ،ورفض رئيس الجلسة التمديد لعدم وجود
نصاب ،ليعلق عبدالله :عطني وقت ،ابي اغث الحكومة والوع جبدها.

ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ق ـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب خـلـيــل
الصالح ان رسائل صاحب السمو
واضحة بضرورة تحقيق االستقرار
فــي ه ــذه االوضـ ــاع الـحـســاســة ومــا
تمر به المنطقة ،وعندما اقف عند
نقطة الرقابة فالردود على االسئلة
البرلمانية ضعيفة جدا ،وال توجد
وسيلة للضغط على الوزراء في الرد
على االسئلة بالوقت المحدد.
واط ـ ـلـ ــق الـ ـص ــال ــح عـ ـل ــى مـعـهــد
االبحاث معهد المهمات الرسمية،
ويجب ان يتخذ وزير التربية اجراء
ضد المعهد حتى ال يكون شريكا
معهم.
وشــدد الصالح على ضــرورة ان
تبسط وزارة الداخلية يــدهــا على
ال ـج ـمــارك الـتــي تـعــد اكـثــر الجهات
المتسببة فــي دخ ــول الـسـمــوم الى
الـبــاد ،وبالنسبة لمشاكل الشعب
قال الصالح ان الحكومة غير قادرة
على مواجهة التضخم الموجود ،وال
يوجد اي خطوة حقيقية حكومية
لـتــوظـيــف الـكــويـتـيـيــن وهـ ـن ــاك 18
الف سرير قادم للمستشفيات ،فهل
هـنــاك خطط لتوظيف الكويتيين
بالمستشفيات؟
وذك ــر الـصــالــح ان ه ـنــاك بطالة
مقنعة في كل الجهات الحكومية،
وعـلــى الحكومة ال ـم ـبــادرة بتقديم
مـ ـش ــاري ــع ل ـم ـعــال ـجــة ذل ـ ـ ــك ،ون ـحــن
مستعدون كمجلس للتعاون معها،
وق ــدم ــت اق ـت ــراح ــا ب ـص ــرف رصـيــد
االج ــازات للموظفين الراغبين في
ذلك ورفضت الحكومة رغم ان ذلك
سيخفف االعباء االجتماعية على
المواطنين ،وال تلوموا الـنــواب اذا
قدموا استجوابات ،فنحن مقصرون
فــي حــق الـمــواطــن ،فــراتـبــه ال يالئم
الوضع الحالي بسبب التضخم.
اما النائب محمد الحويلة فشدد
ع ـل ــى ان خـ ـط ــاب ص ــاح ــب الـسـمــو
هو خطاب الحكمة ،وله من الرؤية
ال ـســديــدة لحماية الـبـلــد ،وتضمن
خ ـط ــاب ــه الـ ـمـ ـح ــاذي ــر وال ـت ـح ــدي ــات
والتهديدات التي يفترض ان يعيها
المجلس والحكومة والشعب حتى
ن ـصــون ام ــن ال ـبــاد ونـحــافــظ على
استقرارها.
واضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـح ــويـ ـل ــة ان بـعــض
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ال ت ـل ـت ــزم
بسياسة االحالل ،وال تحفز الطاقات
االيجابية ،والشباب الكويتي ينتظر
العمل ،وتحدثت مع وزير النفط بأن
اع ــان ــات الـتــوظـيــف للكويتيين ال
تتناسب مع الوضع النفطي.
وش ـ ـ ــدد ال ـح ــوي ـل ــة ع ـل ــى اه ـم ـيــة
ربـ ــط م ـخ ــرج ــات الـتـعـلـيــم بـحــاجــة
س ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل ،وه ـ ـنـ ــاك خـ ـل ــل فــي
ادارة ال ـش ــرك ــات الـحـكــومـيــة وبـيــع
محطات الوقود للقطاع الخارجي
وعدم استقطاب عمالة وطنية كان
خسارة ،فيجب اعادة النظر في ادارة
الشركات الحكومية حيث اصبحت
حاجة ملحة ،وهناك عملية تطوير
التعليم واالرتقاء بمخرجاته وقانون
الجامعات الحكومية تأخرنا فيه
كثيرا ،ويجب منحه اولوية وما زال
لدينا جامعة واحدة يتيمة.
واكــد اهمية االرتـقــاء بالخدمات
ال ـط ـب ـيــة ف ــي ال ـم ـنــاطــق الـجـنــوبـيــة
خــاصــة ف ــي ظ ــل ال ـت ـمــدد الـعـمــرانــي

ناحيتها ،واسعاف الحاالت الطارئة
ي ـح ـتــاج الـ ــى انـ ـش ــاء مــدي ـنــة طبية
هناك ،وكذلك هناك مناطق جديدة
بــالـمـنـطـقــة الـشـمــالـيــة تـحـتــاج الــى
مـسـتـشـفــى ،داع ـي ــا السلطتين الــى
تنفيذ ما ورد في النطق السامي.
وك ــان اخ ــر الـمـتـحــدثـيــن الـنــائــب
محمد المطير قائال :كان بــودي ان
يـتــواجــد كــل الـ ــوزراء وعـلــى رأسهم
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ومـ ـه ــم تـسـجـيــل
ال ـمــاح ـظــات لـلـمـســاعــدة ف ــي عمل
الحكومة ومــا ن ــراه عــدم وج ــود اي
اهتمام بهذا الشأن ويقولون انهم
متعاونون.
وتــابــع المطير مــوجـهــا حديثه
لرئيس الـ ــوزراء :ال تــزايــد على هذا
الـ ـشـ ـع ــب وال ت ـض ـي ــق عـ ـلـ ـي ــه ،وم ــا
ي ـحــدث م ــن رف ــع اس ـع ــار الـخــدمــات
ليس مــا تـعــودنــاه مــن حكام البلد،
وان ـتــم كحكومة اخــذتــم ام ــوال هذا
الشعب واشتريتم طائرات خاصة
لكم وتذهبون لمستشفيات خاصة
بالخارج والشعب يعاني.
وبين المطير انــه بالغصب يتم
تحقيق خـســائــر لـلـنــاقــل الــوطـنــي،
وي ــرى الشعب ال ـج ــوازات الخاصة
الـتــي تخصكم انـتــم فـقــط ووقعتم
ات ـفــاق ـيــات م ــع دول تـنــص عـلــى ان
تــدشــوا انـتــم فـقــط ب ــدون فـيــز ،فهل
هـ ــذا يـ ـج ــوز؟ واف ـع ــال ـك ــم ي ــا رئـيــس
الوزراء ليست عزة للشعب الكويتي،
والكويتية قــامــت ببيع طائراتها،
وعندما تسافر عليها كانها «طرارة»،
ويـ ـعـ ـط ــوك كـ ـ ـ ــارت فـ ــي الـ ـمـ ـط ــارات
بالخارج للبقاء في صاالت خطوط
اخرى ،فهل هذه الكويت عزك عزنا؟
الف ـت ــا الـ ــى انـ ــه ت ــم ن ـش ــر خ ـب ــر ب ــان
الـكــويـتـيــة ف ــي  2026سـتـمـتـلــك 36
طائرة ،وفي ذات الوقت ينشر خبر
بان القطرية ستستقبل  36طائرة،
وه ــل الـحـكــومــة تـعــي مـعـنــى مركز
مــالــي؟ ول ـمــاذا نــريــد جعل الكويت
مركزا ماليا؟
وتابع المطير :سنغافورة التي
ليس لديها اي موارد جعلت نفسها
مــركــزا ماليا لكن لتستغل الكويت
م ــوارده ــا اوال ،وال يــوجــد شــركــات
طيران تحقق ارباحا اال بالخدمات
المساندة ،وماذا ينفعكم اذا حدثت
حرب اقليمية! والله ما تدرون وين
الله قاطكم.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :الـ ـف ــاشـ ـنـ ـيـ ـسـ ـت ــات ال
ادري من اين جئن واصبحن قدوة
الب ـنــائ ـنــا؟ وال ي ـح ـتــرمــون ال ــدول ــة،
وهناك نهب بالمشاريع.
وأوضح المطير ان الـ  5مليارات
ال ـت ــي وض ـع ــت ف ــي ال ـم ـط ــار ع ـبــارة
ع ــن ب ـن ـيــة ف ـق ــط ،وال ي ـش ـمــل حتى
مــواقــف س ـيــارات ولـيـعــرف الشعب
الـكــويـتــي مــن يـقــول يــا كــويــت عــزك
عــزنــا ،ويشترطون فــي االتفاقيات
ان تقتصر على الجوازات الخاصة
فقط في الدخول دون تأشيرة حتى
ال يبتلشوا بالشعب هناك.
ول ـف ــت ال ــرئ ـي ــس ال ـغ ــان ــم الـ ــى ان
م ــراس ــم رفـ ــع ال ـع ـلــم وذكـ ـ ــرى تــولــي
صاحب السمو تصادف  29يناير
وتم تأجيل الجلستين الى  30و31
يناير ورفع الغانم الجلسة للتاسعة
صباحا من يوم  30يناير.

المويزري :الغانم يريد التصرف بالمجلس على كيفه وكأنه شركة خاصة

ً
«عليك االرتقاء في الكالم وسأتصدى لك ولو منفردا وأدواتك ال تؤثر فينا»
أك ــد ال ـنــائــب ش ـع ـيــب ال ـم ــوي ــزري أن «مـشـكـلــة
رئ ـيــس مـجـلــس األم ــة مـ ــرزوق ال ـغــانــم أن ــه يــريــد
التصرف في المجلس على كيفه ،وكأنه شركة
خاصة ،وهذا األسلوب متبعه منذ زمن».
وقال المويزري ،في تصريح صحافي أمس:
«في الجلسة السابقة الغانم يقطع الميكروفون
ً
عني ويبقيه مفتوحا عـنــده لمحاولة الظهور
كأنه البطل».
وأضاف« :رئيس المجلس ال يحب ان يعارضه
أح ـ ـ ــد ،و لـ ـ ــن أ سـ ـم ــح لـ ــه ان يـ ـ ــرى ن ـف ـس ــه ف ــو ق ــي،
وع ـط ـي ـتــه بــال ـج ـل ـســة شـ ــرح بــال ـم ـخــال ـفــات ال ـتــي
تمت بخصوص عدم عرض رسالتي وعدم ّ
بت
استجوابي ،ورديت عليه بكل أدب ،لكنه تمادى
في الكالم ،وكان بإمكاني الرد عليه».

وزاد« :ا لـ ـغ ــا ن ــم ي ـ ــرى ن ـف ـس ــه ف ـ ــوق ا ل ـج ـم ـيــع،
و ســأ تـصــدى لــه ،والمشكلة الثانية الظاهر انه
دلوع ،إذا أنت دلوع روح اقعد في بيتكم ،علما
بأنه وراء الكواليس يرسل نواب ويقول اشفيك
شعيب أ نــا أ خــوك ،وعموما أ نــا ال اسمح له وال
غيره».
وأشار إلى ان «الغانم ومن ضمن االمور التي
يـتـهـمـنــي فـيـهــا أن ــه ل ــي م ـع ــزب ،وي ـق ــول مـعــزبــك
ومـعــزبــك ،وكــررهــا اكـثــر مــن م ــرة ...يــا أخــي قول
منو معزبي .ومرة تكلم عن شقة لندن ،ووجهت
سؤاال لوزيري الداخلية والخارجية حتى نعرف
منهو النائب الواطي اللي يتآمر على الكويت،
وتوقعت أن الغانم يتعاون ،ولكن الرد جاء أن
سؤالي غير دستوري».

و قـ ـ ـ ــال م ــو جـ ـه ــا خـ ـط ــا ب ــه ا لـ ـ ــى ا ل ـ ـغـ ــا نـ ــم« :إذا
استمريت بــأ لـفــاظ مـنــاد يــب و مـعــاز يــب راح نرد
عليك ،ويجب عليك االرتقاء في الكالم ألن هذا
اسـ ـل ــوب م ـع ـيــب وح ـت ــى االطـ ـف ــال م ــا ي ـقــولــونــه،
واذا أحد يخاف منك فأنا راح اتصدى لك ولو
منفردا ،واذا قليت ادبك أتصدى لك ومن يوقف
معاك ،وأدواتك ال تؤثر فينا».
وذكر المويزري أنه «تم نشر كالم بأني حاط
مسجل ،وأنني اقوم بالتسجيل ،علما بأن جهاز
االيفون بإمكانه تسجيل الجلسة و هــي جلسة
علنية ،لكن السؤال :اشلون تستخدم كاميرات
الـمـجـلــس لـلـتــزويــم عـلــى مـكــاتــب ال ـن ــواب ،وكــأن
المجلس اصبح مقر استخبارات كي جي بي».

ً
المويزري متوسطا الشعلة والمطيري
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محليات

طلبة «العلمي» أنهوا اختباراتهم ...و«األدبي» والمعهد الديني اليوم
فهد الرمضان

انتهى طلبة القسم العلمي
من اختباراتهم أمس ،في حين
ينتهي «األدبي» و«الديني»
اليوم ،ومن المقرر أن تعلن
الوزارة النتائج األحد.

أنـ ـه ــى ط ـل ـبــة ال ـق ـس ــم الـعـلـمــي
اخ ـت ـبــارات ـهــم ل ـل ـف ـتــرة ال ــدراس ـي ــة
االولـ ــى بــاخـتـبــار م ــادة االح ـيــاء،
في حين ُينهي صباح اليوم طلبة
القسم األد ب ــي والمعهد الديني
اخ ـت ـب ــارات ـه ــم ،إذ يـخـتـبــر طلبة
الــديـنــي ب ـمــادة الـمـنـطــق الـقــديــم،
وي ـخ ـت ـب ــر ط ـل ـبــة األدبـ ـ ـ ــي ب ـم ــادة
اإلحصاء.
وفـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،تـ ـب ــاي ــت آراء
الطلبة حــول مستوى اختبارات
األحياء للقسم العلمي والتاريخ
الـ ـمـ ـع ــاص ــر ل ـل ـق ـس ــم االدبـ ـ ـ ـ ــي ،إذ

أكــد عــدد مــن الطلبة على مواقع
التواصل االجتماعي أن اختبار
مــادة االحـيــاء كــان مناسبا وفي
حـ ــدود ق ــدرات ـه ــم ،ف ــي ح ـيــن عبر
آخـ ـ ـ ـ ــرون ع ـ ــن صـ ـع ــوبـ ـت ــه وع ـ ــدم
وض ـ ـ ــوح االسـ ـئـ ـل ــة ،وأك ـ ـ ــد طـلـبــة
االدب ـ ــي أن اخ ـت ـبــارهــم ف ــي م ــادة
الـتــاريــخ المعاصر احـتــوى على
اسئلة غير مباشرة.

رفع النتائج
إلى ذلك ،من المقرر وبحسب

ا لـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــرار ر قـ ـ ـ ـ ــم ( )1ا لـ ـ ـخ ـ ــاص
بمواعيد بدء الدوام واالجازات
واالخ ـت ـب ــارات ،أن تعلن وزارة
ال ـتــرب ـيــة ن ـتــائــج طـلـبــة الـصــف
ا لـثــا نــي عشر بقسميه العلمي
واألدبـ ـ ـ ـ ــي وال ـت ـع ـل ـي ــم ال ــدي ـن ــي
صـ ـب ــاح األحـ ـ ــد ال ـم ـق ـب ــل ،حـيــث
سـ ـيـ ـت ــم رف ـ ـ ـ ــع ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج ع ـل ــى
مــوقــع ال ــوزارة ليتمكن الطلبة
م ـ ــن مـ ـع ــرف ــة ن ـت ــائ ـج ـه ــم «أون
الي ــن» ،ويتم تــوزيــع الشهادات
ال ــدراسـ ـي ــة ع ــن ال ـف ـت ــرة األولـ ــى
من العام الدراسي الحالي في

االستعانة بالخياط ومفرح لمراجعة مناهج «العربية»
اسـتـعــانــت وزارة الـتــربـيــة بــالـتــربــوي ،المعلم
ال ـس ــاب ــق ،ص ــاح ــب ال ـم ــؤل ـف ــات ال ـت ــرب ــوي ــة حـمــزة
الخياط ،واألديبة والكاتبة سعدية مفرح لمتابعة
أعمال الصياغة األدبية في مجال مناهج اللغة
العربية ضمن مشروع تطوير المناهج الدراسية
بقطاع المناهج والبحوث التربوية.
وفي هذا السياق ،أصدر وكيل الوزارة د .سعود
الحربي قرارا بتكليف الخياط ومفرح للعمل على
متابعة الصياغة األدبية والتأليف في مجال اللغة
العربية ضمن مشروع تطوير المناهج الدراسية
بقطاع البحوث والمناهج التربوية وفــق خطة

التنمية للدولة واالستعانة بمختصين متميزين
من ذوي الخبرة بخصوصية المجتمع الكويتي،
على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره في 19
ديسمبر الماضي حتى نهاية العمل بمشروع
تطوير المناهج الدراسية.
وأعلنت «التربية» سعيها إلى تطوير المناهج
وإدخال تعديالت عليها بما يتوافق مع طبيعة
وخ ـصــوص ـيــة ال ـم ـج ـت ـمــع ،وت ـمــاش ـيــا م ــع تـطــور
الوسائل الحديثة واألساليب التربوية المتطورة
لتحقيق نتائج أفضل واالرتقاء بالمخرجات بما
يتناسب وسوق العمل الحالي.

«لوياك» تطلق رحلة لمتطوعاتها
إلى تايلند برعاية «زين»

ال صعوبات أو مشاكل
حمزة الخياط

وح ـ ـ ــول االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ،ذكـ ــرت

●

أعلنت مؤسسة لوياك إطالق رحلة إلى تايلند من
 ١٤إلى  ٢١الجاري،
ضمن برامجها التطوعية للبنات ،حيث خصصت
الرحلة للفئة العمرية من عمر  ١٤إلى  ١٨عاما ،في
اللقاء التنويري الذي جمع ممثلي «لوياك» وشركة
زين ،راعي الرحلة ،في مقرها.
وأعـ ـلـ ـن ــت «لـ ـ ــويـ ـ ــاك» أن الـ ـب ــرن ــام ــج ي ـن ـط ـلــق مــن
حرص المؤسسة على تنفيذ برامج يكتسب فيها
األبناء العديد من الخبرات والمهارات التي تنمي
شخصيتهم ،وتــزيــد مــن اعـتـمــادهــم على أنفسهم،
ً
إض ــاف ــة إلـ ــى أن ـه ــا ت ـق ــدم ورشـ ـ ــا لـلـتـنـمـيــة الــذات ـيــة
والتطوعية والترفيهية ،وتتيح العمل فــي مناخ
جماعي واالنـفـتــاح على ثـقــافــات أخ ــرى ،كالثقافة
التايلندية وثقافة الريف التايلندي.
ولفتت إلى أن برنامج الرحلة يقدم ورشا لتعليم
ً
األطفال اللغة اإلنكليزية ،وورشا يدوية باستخدام
البامبو ،إضافة إلى األنشطة الرياضية التايلندية

«التقدم
العلمي» أولت
«الروبوت»
ً
اهتماما
ً
خاصا ضمن
استراتيجيتها
الحالية

شهاب الدين

●

فهد الرمضان

ش ـ ــدد وكـ ـي ــل وزارة «ال ـت ــرب ـي ــة»
لقطاع التنمية التربوية واألنشطة
ف ـي ـص ــل ال ـم ـق ـص ـي ــد عـ ـل ــى أه ـم ـيــة
االس ـ ـت ـ ـف ـ ــادة م ـ ــن ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
الحديثة في تعزيز قــدرات الطلبة،
وتنمية مهاراتهم العلمية ،مشيرا
إلى أن مشروع الروبوت استطاع أن
يحقق انتشارا واسعا في األوساط
التعليمية فــي الـعــالــم ،لـمــا يــوفــره
من إمكانات.
وقال المقصيد ،ممثال عن وزير
التربية والتعليم العالي د .حامد
العازمي ،خالل حفل افتتاح البطولة
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـ ـ ـ ــ 12ل ـ ـلـ ــروبـ ــوت ،أم ــس
األول ،على مـســرح الشيخ صباح
السالم الصباح بجامعة الكويت
في الخالدية ،إن «ال ــوزارة حرصت
ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام أح ـ ــدث الــوســائــل
التكنولوجية في التعليم السيما
(ال ـ ــروب ـ ــوت) ،ال ـ ــذي ي ـعــد أحـ ــد أهــم
الـتـطــورات فــي مـجــال تكنولوجيا
ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي ،والـ ــذي بــات
جــزءا أساسيا من مناهج التعليم
في معظم الدول المتطورة».
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن اس ـت ـخ ــدام تلك
الــوســائــل ومـنـهــا «ال ــروب ــوت» يبث
الطاقة في نفوس الطلبة ،ويحول
الـصــف الــى بيئة تعليمية جاذبة
ذات مستوى عال من التفاعل ،فضال
ع ــن تـشـجـيــع الـطـلـبــة ع ـلــى الـعـمــل
كأعضاء في فريق واحد ،بما ينمي
مهارات التفكير لديهم ،موضحا أن

«نظافة الفروانية» تشن حملة على أسواق الجليب
«بلدية األحمدي» :تحرير  3مخالفات بـ  57ألف دينار
شنت إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق بفرع
بلدية الفروانية ،بمساندة أمنية من وزارة الداخلية،
ج ــول ــة م ـيــدان ـيــة ع ـلــى ع ــدد م ــن األس ـ ـ ــواق الـعـشــوائـيــة
والمحالت بمنطقة جليب الشيوخ (الحساوي) ،في إطار
الحملة التي أطلقتها إدارة العالقات العامة لالرتقاء
بمستوى النظافة في المحافظة.
وفي هذا السياق ،أوضح مدير اإلدارة سعد الخرينج،
أن جميع المراكز التابعة للمحافظة تواصل تكثيف
الجوالت الميدانية إلزالــة كل ما ِّ
يشوه المنظر العام،
مشيرا فــي هــذا الخصوص إلــى أن الجولة الميدانية
أسـفــرت عــن رفــع وم ـصــادرة حمولة  4هــاف ل ــوري من
الغذائية ،وتــم إتالفها
الخضراوات والفواكه والـمــواد
ُ
وتحرير  16مخالفة بائع جائل ،كما أحيل المخالفون
إلــى الجهات المختصة ،التخاذ اإلج ــراءات القانونية
بحقهم ،فضال عن تحرير  20مخالفة نظافة ،إضافة إلى
تنظيف الموقع من المخلفات ،ورفع دربين من المخلفات
والنفايات الناتجة عن األسواق بعد رفع البضائع منها.
من ناحيتها ،أعلنت إدارة العالقات العامة ببلدية
الكويت ،أن إدارة السالمة باألحمدي شنت جولة تفقدية

على الـشــركــات والـمـصــانــع بالمنطقة الـبــريــة لجنوب
الكويت ،بهدف التأكد من صالحية تراخيص السالمة
والتشوينات لتلك المشاريع.
وأوضــح مدير إدارة السالمة باألحمدي ،الحميدي
المطيري ،في تصريح صحافي ،أمس ،أن الجولة أسفرت
عــن تحرير  3مخالفات قيمتها  57ألــف ديـنــار ،لعدم
تجديد ترخيص رخصة السالمة والتشوين من البلدية.
وأضاف المطيري أنه سيتم العمل على إزالة الموقع
المخالف بواسطة الجهات المختصة ،نظرا الستغالل
أراض ـ ـ ــي أم ـ ــاك الـ ــدولـ ــة دون وجـ ــه حـ ــق ،إض ــاف ــة إلــى
التشديد على كل الشركات المماثلة بالمنطقة ،للتأكد
من التراخيص الــازمــة لمزاولة النشاط ضمن لوائح
ونظم البلدية.
من جانبها ،دعــت إدارة العالقات العامة بالبلدية،
أص ـحــاب ال ـشــركــات والـمـصــانــع إل ــى االلـ ـت ــزام بـلــوائــح
وقــوان ـيــن ال ـب ـلــديــة ،مــوضـحــة أن ــه ف ــي ح ــال وجـ ــود أي
استفسار أو شكوى يمكنهم االتصال بالخط الساخن
( ،)139الذي يعمل على مدار الساعة ،أو التواصل عبر
مواقع التواصل االجتماعي للبلدية.

أشاد رئيس االتحاد الكويتي
لـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــادي األس ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاك ظـ ــاهـ ــر
الصويان بتعميم وزارة التجارة،
الخاص بوضع العالمة المميزة
على األس ـمــاك الـمـسـتــوردة ،قبل
عــرض ـهــا ب ــال ـم ــزاد ف ـج ــرا بـســوق
شــرق ،مشيرا إلى أن ذلك خطوة

ع ـلــى ال ـط ــري ــق ال ـص ـح ـيــح ،لمنع
ال ـغــش وح ـمــايــة الـمـسـتـهـلــك من
خ ـ ـلـ ــط األسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاك ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوردة
بالمحلية.
ودع ــا الـصــويــان ،فــي تصريح
أمس ،وزارة التجارة إلى استكمال
خـطــواتـهــا اإلصــاح ـيــة ،وتنفيذ

شهاب الدين والمقصيد أثناء تكريم رئيس أحد مسؤولي الوفود
استضافة الكويت للبطولة العربية
ل ـلــروبــوت مـفـخــرة لـهــا ،خصوصا
أنها المرة الثانية منذ انطالقتها.
ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ــى أن هـ ـ ـ ــذا ي ـع ـطــي
رسالة إيجابية عن مكانة الكويت
وريادتها في مثل هذه المجاالت،
خصوصا العلمية واإلبداعية.
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال ال ـمــديــر ال ـعــام
لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.
عدنان شهاب الدين ،إن «استضافة
الكويت للبطولة في نسختها الـ12
تــأ تــي ضمن اهتمامها وحرصها
عـلــى نـشــر الــوعــي العلمي وثقافة
اإلب ـ ـ ـ ــداع ف ــي الـ ـمـ ـج ــاالت الـعـلـمـيــة

والتكنولوجية لكل أفراد المجتمع،
خصوصا فئة الشباب» ،الفتا الى
أن ذلك يأتي إيمانا من الكويت بأن
مجال الروبوت والذكاء االصطناعي
أض ـ ـ ـحـ ـ ــى م ـ ـ ــن أك ـ ـ ـثـ ـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت
التكنولوجية تطورا وتطبيقا في
مجاالت الحياة اليومية.
ولـ ـف ــت شـ ـه ــاب الـ ــديـ ــن إلـ ـ ــى أن
«الـ ـ ــروبـ ـ ــوت» م ــن الـ ـمـ ـج ــاالت ال ـتــي
أولتها المؤسسة اهتماما خاصا
ضـمــن بــرامـجـهــا وانشطتها التي
تضمنتها استراتيجيتها الحالية،
والتي تركز على  3أهداف رئيسية،
للمساهمة في نشر الثقافة العلمية،

ودعـ ـ ـ ــم ب ـ ـنـ ــاء الـ ـ ـق ـ ــدرات ال ـب ـح ـث ـيــة
الوطنية ،وتوجيهها نحو أولويات
التنمية ،والمساهمة في خلق بيئة
حاضنة ومحفزة على االبتكار.
مــن جـهـتــه ،أش ــار الـمــديــر الـعــام
ل ـمــركــز ص ـب ــاح األحـ ـم ــد لـلـمــوهـبــة
واإلبـ ـ ـ ـ ـ ــداع د .عـ ـم ــر ال ـ ـب ـ ـنـ ــاي ،إل ــى
أن ال ـك ــوي ــت دائـ ـم ــا ت ـح ــرص عـلــى
اس ـت ـضــافــة م ـثــل هـ ــذه ال ـب ـط ــوالت،
لتطوير وخلق بيئة صحية للعلم
والعلماء مــن األب ـنــاء ،لتشجيعهم
واكـ ـس ــابـ ـه ــم ال ـ ـم ـ ـه ـ ــارات ،وغـ ــرس
روح التنافس الشريف لمزيد من
التطوير العلمي والتكنولوجي.

«اتحاد التعاونيات» :تقديم الخدمات
لذوي اإلعاقة من أولوياتنا

جانب من لقاء اتحاد الجمعيات
جانب من حملة الجليب

اتحاد «صيادي األسماك» :تمييز «المستورد»
يمنع الغش ويحمي المستهلك
وع ـ ــده ـ ــا ب ـن ـق ــل مـ ـ ـ ــزاد األس ـ ـمـ ــاك
المستوردة مــن ســوق شــرق إلى
مـكــانــه ال ـجــديــد ب ــال ــري ،عـلــى أن
ي ـكــون لـلـمـحـلــي ســوقــه ال ـخــاص
والمستورد كذلك.
وط ــال ــب «ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة» بـتـنـفـيــذ
وعدها باالقتراح والدراسة التي

م ــدي ــرة ثــانــويــة م ــاري ــة القبطية
رئيسة لجنة اخـتـبــارات ثانوية
مشرف بنات ،منال المطيري ،أن
االخـتـبــارات جــاء ت ميسرة وفي
م ـس ـتــوي الـ ـط ــاب ،ك ـمــا اتـسـمــت
اللجان بالهدوء ولــم تكن هناك
أي صعوبات ومشاكل بالنسبة
ألسئلة االختبار.
وأش ـ ـ ـ ــارت ال ـم ـط ـي ــري إل ـ ــى أن

الـتــزام الطالبات بالحضور كان
ج ـيــدا ،وأن ــه لــم تسجل أي حالة
غ ـ ــش ،م ــوض ـح ــة أن ع ـ ــدد ل ـجــان
االخـتـبــار بـلــغ  13لجنة مقسمة
بين علمي وأدبــي ،ومن ضمنها
ل ـج ـن ـتــان خ ــاص ـت ــان لـصـعــوبــات
التعلم وللحاالت الصحية.
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ذك ـ ـ ــر رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـنــة
اخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات م ـ ـ ــدرس ـ ـ ــة ال ـ ــراع ـ ــي

ال ـن ـم ـي ــري الـ ـث ــان ــوي ــة ب ـن ـي ــن فــي
م ـن ـط ـقــة الـ ـف ــروانـ ـي ــة الـتـعـلـيـمـيــة
خــالــد ال ـش ـمــريأن ع ــدد الطلبة
بلغ  300طالبمن الصف الثاني
عشر بقسميه األدب ــي والعلمي،
مؤكدا أن المدرسة وفرت األجواء
المناسبة للطلبة وتعاملت معهم
بكل أريحية.

افتتح البطولة العربية الـ  12للروبوت واعتبرها مفخرة للكويت

متطوعات «لوياك» خالل زيارة «زين»
فهد الرمضان

جانب من اختبارات أمس

المقصيد :استخدام التكنولوجيا في تعزيز قدرات الطلبة
أكد فيصل المقصيد أن وزارة
التربية حريصة على استخدام
أحدث الوسائل التكنولوجية في
تطوير التعليم.

واألنـ ـشـ ـط ــة ال ـت ـط ــوع ـي ــة ،ك ـت ـقــديــم ال ـط ـع ــام لــأســر
المحتاجة.
وذك ـ ــرت م ــدي ــرة ق ـســم ال ـخــدمــة الـمـجـتـمـعـيــة في
«لوياك» ،يسرى العيسى ،أن برنامج الرحلة يحتوي
على العديد من األهــداف ،منها العمل على تطوير
التنمية الذاتية ،من خالل البرامج التطويرية التي
تقدمها «لوياك» لهؤالء الشباب.
وقــالــت« :ن ـحــرص دائ ـمــا عـلــى دع ــم الـشـبــاب ،من
خالل تقديم مثل هذه البرامج التعليمية والتدريبية
الهادفة ،لتشجيعهم على االنفتاح على الثقافات
األخرى ،ليطوروا خبراتهم ومداركهم ،كما تمنحهم
ه ـ ــذه الـ ــرحـ ــات ال ـت ـش ـج ـيــع الـ ـك ــاف ــي ل ـل ـت ـف ـك ـيــر فــي
مستقبلهم وبناء خياراتهم األكاديمية والعملية،
من خالل ما يكتشفونه من قدرات جديدة لديهم».
وشكرت العيسى «زيــن» ،لرعايتها هذه الرحلة،
مــن منطلق رسالتها الـهــادفــة فــي دعــم كــل شرائح
الـمـجـتـمــع وم ــؤس ـس ــات ــه ال ـت ـطــوع ـيــة ال ـت ــي تعتني
بــال ـش ـبــاب ،وم ــواك ـب ــة احـتـيــاجــاتـهــم ومتطلباتهم
لمستقبل أفضل.

الـ ـ ـم ـ ــدارس الـ ـت ــي يـ ـ ــدرس فـيـهــا
الطالب.
وقـ ــالـ ــت م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـع ــة فــي
الكنترول المركزي لالختبارات إن
فــريــق الــدعــم الـفـنــي الـتــابــع الدارة
نظم المعلومات بالتربية انتهى
مـ ــن اعـ ـ ـ ــداد االجـ ـ ـه ـ ــزة والـ ـمـ ـع ــدات
الـ ـ ــازمـ ـ ــة لـ ــرفـ ــع نـ ـت ــائ ــج ال ـط ـل ـب ــة
ف ـ ــور اع ـت ـم ــاده ــا م ــن رئـ ـي ــس ع ــام
الـ ـكـ ـنـ ـت ــرول د .سـ ـع ــود الـ ـح ــرب ــي،
وسيتم مباشرة رفع هذه النتائج
على «السيرفر» الخاص بالوزارة،
وفتح الصالحيات للطلبة للتأكد
من نتائجهم من خالل ادخال رقم
ال ـج ـل ــوس والـ ــرقـ ــم الـ ـم ــدن ــي ،لـكــي
تظهر النتيجة ،ا ضــا فــة إ ل ــى فتح
ال ـصــاح ـيــات ل ـل ـم ــدارس لـطـبــاعــة
الشهادات الدراسية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إل ـ ـ ــى أن
مــوظ ـفــي ادارة ن ـظــم الـمـعـلــومــات
ال ــذي ــن ت ــم وض ـع ـهــم ض ـمــن لـجــان
الكنترول يبذلون جهودا حثيثة
طوال فترة االختبارات ،بالتواجد
ال ـ ــدائ ـ ــم فـ ــي الـ ـكـ ـنـ ـت ــرول ال ـع ـل ـمــي
واالدبي للتأكد من سالمة االنظمة
وادخال البيانات واصالح االعطال.

أع ـل ـن ـت ـهــا ســاب ـقــا بــأن ـهــا ت ــدرس
ت ـغ ـي ـي ــر مـ ــوعـ ــد مـ ـ ـ ــزاد األس ـ ـمـ ــاك
المستوردة من بعد صالة الفجر
إل ــى ب ـعــد ص ــاة ال ـع ـش ــاء ،لمنح
المستهلكين الفرصة للمشاركة
في الـمــزاد ،وأخــذ حصصهم من
األسماك والروبيان أثناء المزاد.

ظاهر الصويان

اجتمع رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية
االس ـت ـهــاك ـيــة خ ــال ــد ال ـه ـض ـي ـبــان م ــع مــديــري
ال ـج ـم ـع ـي ــات الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة بـ ـحـ ـض ــور ال ــوك ـي ــل
المساعد لشؤون التعاون عبدالعزيز شعيب
وامين صندوق االتحاد احمد مجبل المطيري
ومدير عام االتحاد عبدالله الجميل لالطالع
على العروض المقدمة من الشركات التي تقدم
خدمات لذوي اإلعاقة.
وأكد الهضيبان ان تقديم مثل هذه الخدمات
م ــن اه ـ ــم اول ــوي ــاتـ ـن ــا ،النـ ـه ــم ي ـح ـت ــاج ــون ال ــى
االهتمام والرعاية اكثر من أي شخص عادي
كونهم شريحة من شرائح المجتمع ال يمكن
نسيانها او تركها بدون عناية خاصة ،وتعتبر
ه ــذه ال ـخ ــدم ــات ض ـمــن ال ـعــديــد م ــن ال ـخــدمــات
االجتماعية التي تقدمها الجمعيات التعاونية
ل ـل ـم ـســاه ـم ـيــن ب ـص ـفــة خ ــاص ــة ول ـل ـمــواط ـن ـيــن
والمقيمين بصفة عامة.

ومن جهته ،اكد شعيب ان اهم ما تقوم به
وزارة ال ـشــؤون ازال ــة الـعــوائــق ام ــام مــا يخدم
الـمــواطــن الكويتي وجميع شــرائــح المجتمع
ال ـكــوي ـتــي ،وان م ـثــل ه ــذه ال ـشــري ـحــة الب ــد من
االعتناء بها بطريقة خاصة وان الــوزارة على
اسـتـعــداد تــام للتعاون مــع اتـحــاد الجمعيات
والجمعيات التعاونية في جميع انشطتها.
وع ـلــى صـعـيــد اخـ ــر ،اشـ ــار شـعـيــب ال ــى انــه
جار التنسيق مع الجمعيات التعاونية بشأن
المخزون االستراتيجي ،واالطــاع على سبل
تطويره مع الحكومة ،والتأكد من عدم وجود
اي خـلــل ببعض الـسـلــع الـغــذائـيــة االســاسـيــة،
بــاإلضــافــة إل ــى الـحــديــث عــن بـعــض المشاكل
التي تخص الجمعيات التعاونية كآلية الفروع
المستثمرة والمشاريع الصغيرة والتكويت
بالوظائف االشرافية في الجمعيات التعاونية
وآلية التواصل بين الجمعيات التعاونية.

محليات
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بمسيرات مخالفة للقوانين

لرخص القيادة بعد أسبوع

حجز جزئي للقطاعات الميدانية ...وتعليمات بالتعامل الفوري مع المخالفين
محمد الشرهان

إجراءات ميدانية
ً
تزامنا مع دعوات
ناشطين إلى
االعتصام في تيماء

ح ــذرت وزارة ا لــدا خـلـيــة من
التجمهر واالعتصام المخالف
لـلـقــانــون ,فــي وق ــت تـتـجــه فيه
إلى اتخاذ تدابير أمنية لمنع
التظاهرة التي يجري التداول
ً
إلعدادها غدا في تيماء.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ــرت اإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة
لـ ـلـ ـع ــاق ــات واإلعـ ـ ـ ـ ــام األمـ ـن ــي
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــوزارة أنـ ـ ــه م ـ ــن خـ ـ ــال مــا
تـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـ ــداول ـ ـ ـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى وس ـ ــائ ـ ــل
التواصل ،وهو د عــوة البعض
إل ـ ـ ــى االع ـ ـت ـ ـصـ ــام ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
ً
ت ـ ـي ـ ـمـ ــاء غ ـ ـ ـ ــدا ،وان ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــا مــن
ح ـ ـ ــرص ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة األمـ ـنـ ـي ــة
على أ مــن و ســا مــة المواطنين
ً
والمقيمين ،وحفاظا على أمن
وا سـتـقــرار ا لـبــاد فإنها تدعو
الـجـمـيــع ال ــى ع ــدم الـتـجـمــع أو
التجمهر ،أو القيام بمسيرات
م ـخ ــال ـف ــة ل ـل ـق ــوان ـي ــن ال ـس ــاري ــة
وا ل ـم ـع ـمــول ب ـهــا دون إذن من
ً
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـص ــة ،وف ـ ـقـ ــا
لألحكام والقوانين.
ونـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـم ـ ــواطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــن
وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن الـ ـتـ ـع ــاون مـعـهــا
فــي أداء مـهــا مـهــا لحفظ األ مــن
والنظام ،مضيفة انها على ثقة
كاملة بــأن الجميع حريصون
على أمن وسالمة هذا الوطن.
وأك ــدت ال ــوزارة أنـهــا عازمة
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــام ب ـ ــال ـ ــواجـ ـ ـب ـ ــات
الـمـنــوطــة بـهــا فــي حـفــظ األمــن

والـنـظــام ال ـعــام ،والـتـعــامــل مع
أي خ ــروج عـلــى ا ل ـقــا نــون بكل
حزم وجدية.

تدابير احترازية
من جانبه ،أكد مصدر أمني
مطلع ل ـ «ا لـجــر يــدة» أن ا لــوزارة
ات ـخ ــذت ك ــل ال ـتــداب ـيــر األمـنـيــة
االح ـت ــرازي ــة ،لـحـفــظ األم ــن في
مـحــافـظــة ال ـج ـه ــراء ،وت ـحــديــدا
ً
بـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ت ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــاء ،تـ ـحـ ـسـ ـب ــا
لـ ـ ــدعـ ـ ــوات أطـ ـلـ ـقـ ـه ــا ن ــاش ـط ــون
على مواقع التواصل دعوا من
خاللها إلى التجمع والتجمهر
ً
سلميا ،حسب تعبيرهم الوارد
ف ــي الـ ــدعـ ــوة ،ب ـه ــدف ال ـتــذك ـيــر
بقضية غير محددي الجنسية
(البدون).
وق ــال ال ـم ـصــدر إن «الـ ــوزارة
ب ـ ـصـ ــدد اعـ ـ ـ ــان حـ ـج ــز ج ــزئ ــي
لـقـطــاعــات مـيــدانـيــة مـثــل األمــن
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ،واألمـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـنـ ــائـ ــي،
وقوات األمن الخاصة ،وقطاع
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات» ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن
التعليمات واضحة وصريحة
لرجال األمن بالتعامل الفوري
والحازم مع أي تجمعات غير
مرخصة ،وفض أي اعتصامات
بـ ـ ـ ـ ــأي مـ ـ ــوقـ ـ ــع ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدرج ف ــي
اإلجراء ات.

ن ـ ـ ـفـ ـ ــت ا إل د ا ر ة ا لـ ـ ـع ـ ــا م ـ ــة
ل ـل ـعــاقــات واإلعـ ـ ــام األم ـنــي
بوزارة الداخلية ،صحة ما تم
تداوله عبر مواقع التواصل
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي عـ ـ ــن اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد
وإص ـ ـ ـ ـ ــدار نـ ـ ـم ـ ــوذج ل ــرخ ــص
القيادة الجديدة بعد أسبوع،
مؤكدة أنه أمر غير دقيق.
و ق ــا ل ــت اإلدارة ،ف ــي بـيــان
أ م ـ ـ ـ ــس ،إن ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــدة ا ل ـ ــاز م ـ ــة
لالنتهاء من إجراء ات إصدار
النموذج الجديد تتعدى تلك
ا لـفـتــرة ا ل ـم ـتــداو لــة ،إذ سيتم
ً
اإلع ــان رسـمـيــا عــن الـمــوعــد

في حينه ،موضحة أن العمل
ب ـ ـن ـ ـمـ ــوذج رخ ـ ـصـ ــة الـ ـقـ ـي ــادة
الحالي مازال ساري المفعول
ولم يطرأ عليه أي تعديل.
ود عــت اإلدارة مستخدمي
مواقع التواصل االجتماعي
إل ــى ت ـحــري ال ــدق ــة فـيـمــا يتم
نـشــره مــن أ خـبــار والحصول
عـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادره ـ ـ ــا
ً
ا ل ـ ــر سـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة خ ـ ـ ـصـ ـ ــو صـ ـ ــا أن
أ ب ــواب اإلدارة مفتوحة على
م ــدار ال ـســاعــة ل ـلــرد ع ـلــى كل
االستفسارات.

ً
حريق يلتهم مطعما
في «تعاونية الشهداء»
ذك ــرت إدارة ال ـعــاقــات الـعــامــة واإلعـ ــام ب ـ ــاإلدارة الـعــامــة
لإلطفاء أن فرق اإلطفاء تعاملت مساء أمس األول مع حريق
نشب في مطعم بجمعية الشهداء التعاونية.
و قــا لــت اإلدارة ،فــي بـيــان ،أ مــس ،إن غــر فــة عمليات اإلدارة
بالغا يفيد باندالع حريق في منطقة
العامة لإلطفاء تلقت
ً
الشهداء ،مشيرة إلى أنه على الفور توجهت فرق إطفاء مراكز
مـشــرف و مــر كــز صبحان بـقـيــادة ا لــرا ئــد إ بــرا هـيــم المحاسنة
الــى مــو قــع ال ـحــادث ،وعـنــد الــوصــول تبين أن الـحــر يــق نشب
في مطعم بالجمعية.
وأضافت االدارة أن فرق االطفاء كافحت الحريق وأخمدته
جار لمعرفة
قبل انتشاره للمحال المجاورة ،وأن التحقيق
ٍ
أسبابه.

جانب من المعروضات في متحف الشرطة
ذكرت اإلحصائية الصادرة
مــن متحف شــر طــة ا لـكــو يــت أن
ع ــدد زا ئ ــر ي ــه خ ــال  2018بلغ
 ،3462بينما بلغ عــدد الطلبة
الـ ــذيـ ــن اس ـت ـق ـب ـل ـه ــم ال ـم ـت ـحــف
ً
 1879طالبا وطالبة.
ويـ ـ ـع ـ ــد الـ ـمـ ـتـ ـح ــف مـ ـ ــن أهـ ــم
األم ــاك ــن ال ـتــاري ـخ ـيــة ف ــي دول ــة
الكويت ،ويقع في مخفر بنيد
القار ،ويحتوي على مجموعة
رائ ـ ـ ـعـ ـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــع األث ـ ــري ـ ــة
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ـ ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة،

واألدوات التي كانت تستخدم
ً
ق ــديـ ـم ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ع ــدد
مـ ــن ال ــوث ــائ ــق الـ ـخ ــاص ــة ال ـتــي
تتعلق بتاريخ وزارة الداخلية
والشرطة الكويتية منذ بداية
تأسيسها.
ومـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـق ـ ـت ـ ـن ـ ـيـ ــات ال ـ ـتـ ــي
يـحـتــوي عـلـيـهــا الـمـتـحــف أول
رخـ ـص ــة ق ـ ـيـ ــادة تـ ــم إصـ ــدارهـ ــا
ً
ب ـ ــدول ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ف ـ ـضـ ــا عــن
ل ــوح ــات الـ ـسـ ـي ــارات ال ـقــدي ـمــة،
وإجـ ــازات ال ـق ـيــادة الـتــي يعود

تــاري ـخ ـهــا إل ــى اس ـت ـقــال دول ــة
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ،ب ـ ـ ــاإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ــى
مجموعة مختلفة من األسلحة
والـ ـ ـم ـ ــاب ـ ــس والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروع الـ ـت ــي
ً
استخدمت قديما على يد أفراد
الشرطة آنذاك.
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«االعتماد األكاديمي» يدرس تقليص أعداد
الجامعات األردنية إلى  ٨فقط
حمد العبدلي

يعكف جهاز االعتماد
األكاديمي وضمان جودة
التعليم على إعداد المسودة
النهائية لتقليص أعداد
الجامعات األردنية ،التي
سيناقشها في اجتماعه خالل
فبراير المقبل.

علمت «الـجــريــدة» من مصادر
مطلعة في وزارة التعليم العالي
لـ «الـجــريــدة» ،أن جهاز االعتماد
األكاديمي وضمان جودة التعليم
يعكف حــالـيــا عـلــى االنـتـهــاء من
المسودة النهائية التي ستعرض
عـ ـل ــى اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع مـ ـجـ ـل ــس إدارة
الجهاز ،والمتوقع أن يكون في
بــدايــة فـبــرايــر الـمـقـبــل ،موضحة
أن االجـتـمــاع سيتضمن العديد
مــن الملفات المهمة ،ويــأتــي في
م ـقــدم ـت ـهــا ال ـن ـظ ــر فـ ــي ع ـ ــدد مــن
الجامعات األجنبية ،ومن أبرزها
تقليص أعداد الجامعات األردنية.
وأضـ ــافـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر انـ ــه مــن
المتوقع عــرض توصية رئيسة
ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة د .نـ ــوريـ ــة
ال ـع ــوض ــي ف ــي ع ــام  2017خــال
االجتماع ،والتي تتضمن إيقاف
االلـتـحــاق بـعــدد مــن الجامعات
االردنية بسبب الكثافة الطالبية
فـيـهــا ،وم ــن اب ــرزه ــا جــامـعــة ال

البيت بسبب وجود أكثر من 900
طالب كويتي مقيد فيها ،مبينة
ان ال ـتــوص ـيــات تـضـمـنــت أيـضــا
إي ـق ــاف اع ـت ـمــاد ال ـت ـحــاق الطلبة
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ب ـن ـحــو  6جــام ـعــات
حكومية وخاصة بسبب الكثافة
الطالبية فيها ،واالقتصار على
 8مــن أص ــل  14جــامـعــة معترف
بها حاليا.
وأوض ـحــت أن وزي ــر التربية
وزيـ ــر الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي الـســابــق
د.محمد الفارس أوقف تنفيذ هذه
التوصيات ،ولم يتم طرحها خالل
الفترات السابقة.

«الشهادات المزورة»
وك ـش ـفــت ال ـم ـص ــادر أن سبب
عـ ـ ــودة م ـث ــل ه ـ ــذه ال ـم ـل ـف ــات إل ــى
الساحة مؤخرا يرجع إلى ظهور
أزمــة الـشـهــادات ال ـمــزورة ،والتي
ج ــاء بـعــدهــا اق ـت ـصــار االع ـت ــراف

براءة اختراع لفريق بحثي من الجامعة
يقلل استهالك الطاقة
حصل فريق بحثي من قسم هندسة الكمبيوتر في
كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت ،مكون من
د .امتياز أحمد ،وأستاذ مشارك في القسم د .محمد
الفيلكاوي ،والمهندسة أريــج حـمــودة ،على بــراء ة
اختراع رقم  US 9,891,843 B2من مكتب االختراع
بالواليات المتحدة ،عن اختراعهم ترميز أحــادي/
ثنائي للذاكرة المتغيرة األطوار والتبادل الحراري.
وق ــال الـفــريــق ،فــي بـيــان أم ــس ،إن هــذا االخـتــراع
يتناول تصميم دائرة إلكترونية تستخدم في ترميز
المعلومات المدخلة إلى الذاكرة متغيرة األطــوار،
بطريقة تقلل استهالك الطاقة ،وعملية التغيير التي
تحدث للمعلومات المخزنة ،مما يؤدي إلى زيادة
الحياة االفتراضية للجهاز.
وأوضــح أن كثرة التغييرات التي تطرأ في مثل
هذه األنــواع من الذاكرة تقلل حياتها االفتراضية،
كما أن التصميم المقترح يقلل التأثيرات الجانبية
الناتجة عــن عملية الكتابة التي تــؤدي فــي بعض
األح ـيــان إل ــى التغيير غـيــر ال ـمــراد بــه للمعلومات
المخزنة في هذه النوعية من الذاكرة.
وأشــار الــى أن االخـتــراع عبارة عن دائــرة ترميز

مثبتة على مــدخــات الــذاكــرة ،وأخ ــرى مثبتة على
مـخــارج الــذاكــرة ،وهــي المسؤولة عــن فــك الترميز،
وت ـق ــوم ه ــذه ال ــدائ ــرة ب ــإع ــادة تــرم ـيــز الـمـعـلــومــات
الـمــدخـلــة إل ــى ال ـن ـظــام بـطــريـقــة م ــن شــأنـهــا تقليل
التغيرات في األماكن التي ستشغلها المعلومات
المدخلة ،عن طريق مقارنة أكثر من طريقة ترميز
واخ ـت ـي ــار ال ـطــري ـقــة ال ـت ــي ت ـ ــؤدي إلـ ــى أقـ ــل تـعــديــل
للمعلومات المخزنة حاليا في الذاكرة.
وأض ـ ــاف أن ه ــذا األمـ ــر يـ ــؤدي إل ــى تـقـلـيــل عــدد
الباتات  Bitsالتي تحتاج إلى إعادة ترميز ،ويزيد
حياتها االفتراضية ،علما أن نموذج حساب تكلفة
الـكـتــابــة أو إعـ ــادة الـتــرمـيــز يــأخــذ بـعـيــن االعـتـبــار
خاصية التبادل الحراري بين الباتات عند مقارنة
الترميزات المختلفة الختيار إحداها.
وت ــاب ــع« :إن دائـ ــرة ف ــك الـتــرمـيــز عـلــى مـخــرجــات
الذاكرة تعمل بطريقة عكسية لدائرة الترميز ،حتى
تتيح للمستخدم قراءة المعلومة بصيغتها األصلية
قبل الترميز ،عن طريق فك عملية الترميز التي تمت».
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إنجاز كويتي يعرف فصيلة
الدم دون أخذ عينة
توصل فريق بحثي كويتي
من قسم الهندسة اإللكترونية
في كلية الدراسات التكنولوجية
ب ــالـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم
التطبيقي والتدريب إلى إنجاز
علمي مهم ،يتمثل بآلية جديدة
لمعرفة فصيلة الدم دون الحاجة
إلى أخذ عينة.
وقال رئيس الفريق د.إبراهيم
سـلـطــان ل ــ«كــونــا» ،إن «اإلن ـجــاز
المتمثل بمعرفة فصيلة الدم من
غير أخذ عينة تحقق من خالل
تصميم جهاز يعمل على تشكيل
م ــوج ــات ال ـ ـضـ ــوء ،واس ـت ـخ ــدام
معالجة اإلش ــارات الناتجة عن
مروره خالل األوعية الدموية».
وأكد سلطان ،أن هذا اإلنجاز
الـعـلـمــي إحـ ــدى ن ـتــائــج تـطــويــر
قدرات البحث العلمي واالبتكار
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت ذات األه ـم ـي ــة
الطبية الهندسية ،التي توليها
إدارة «التطبيقي» أهمية فائقة
في تعزيز مفهوم البحث العلمي
الـ ـفـ ـع ــال ل ـل ـم ـج ـت ـمــع ال ـك ــوي ـت ــي

بــال ـجــام ـعــات ال ـم ـصــريــة ع ـلــى 7
جامعات فقط من أصل نحو 30
جــامـعــة ،وم ــا يحصل حــالـيــا مع
الـجــامـعــات األردن ـيــة مشابه لما
ح ــدث م ــع ال ـجــام ـعــات الـمـصــريــة
ب ـس ـب ــب زي ـ ـ ـ ــادة أع ـ ـ ـ ــداد ال ـط ـل ـب ــة،
وتنظيم العملية التعليمية في
تلك الجامعات.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أن ال ـم ـك ـت ــب
ال ـث ـقــافــي ال ـكــوي ـتــي ف ــي المملكة
األردنية الهاشمية أرسل توصية
ال ــى ج ـهــاز االع ـت ـمــاد االكــاديـمــي
العام الماضي تتضمن ضــرورة
فـ ـت ــح اعـ ـتـ ـم ــاد بـ ـع ــض ال ـك ـل ـي ــات
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة فــي
األردن ل ـم ـس ـتــواهــا االك ــادي ـم ــي
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــال ـ ـ ــي ،وح ـ ـص ـ ــول ـ ـه ـ ــا ع ـل ــى
تصنيفات مرتفعة خــال الفترة
األخ ـيــرة ،وال ــذي مــن المتوقع ان
تؤخذ بعين االعتبار في مناقشة
مـلــف الـجــامـعــات األردن ـي ــة خــال
اجتماع فبراير المقبل.

إبراهيم سلطان

خصوصا ،واإلنسانية عموما.
وأشـ ــار إل ــى أن ــه ه ــذا البحث
العلمي تــم تحكيمه فــي مجلة
علمية محكمة ،ونشر في شهر
ديسمبر الماضي بمجلة «أجهزة
الطبية أدل ــة وب ـحــوث» التابعة
ل ـمــؤس ـســة دوف ال ـتــاب ـعــة ل ــدار
فرانسيس وتايلر للنشر.

«الجونكوين» :االلتحاق بالفصل مستحقات إضافي «التطبيقي» للفصل
الثاني حتى نهاية يناير
الثاني  2018/2017إلى البنك المركزي

أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس «ال ـج ــون ـك ــوي ــن»
ال ـك ـن ــدي ــة د .دي ـف ـي ــد م ــاكـ ـه ــاردي،
ال ـت ـس ـج ـي ــل ل ــالـ ـتـ ـح ــاق بــال ـك ـل ـيــة
فــي الـفـصــل ال ــدراس ــي الـثــانــي بــدأ
وي ـس ـت ـم ــر حـ ـت ــى نـ ـه ــاي ــة ال ـش ـهــر
ال ـ ـجـ ــاري ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن الـكـلـيــة
تتميز بـتـقــد يــم ع ــدة تخصصات
عـ ـمـ ـلـ ـي ــة الزم ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـس ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل
الكويتي.
وذكــر مــاكـهــاردي ،فــي تصريح
صحافي ،أمس ،أن باب االلتحاق
بالكلية متاح لتخصصات منوعة
كــدبـلــوم اإلدارة وريـ ــادة األع ـمــال،
والتسويق ،والمحاسبة ،وبرمجة
الحاسوب ،وكذلك دبلوم تصاميم
وتطبيقات اإلنترنت ،وبرامج اللغة
اإلنكليزية ،والتأسيس األكاديمي.
وأشـ ـ ــار إل ــى أن خ ــري ــج الـكـلـيــة
سـيـحـصــل عـلــى ش ـه ــادة الــدبـلــوم
المعترف بها مــن الكلية األم في
ك ـ ـنـ ــدا ،وال ـم ـع ـت ـم ــدة مـ ــن مـجـلــس

●

ديفيد ماكهاردي

ال ـج ــام ـع ــات ال ـخ ــاص ــة ف ــي وزارة
التعليم العالي بالكويت.
وأضـ ـ ــاف م ــاك ـه ــاردي أن فـتــرة
الدراسة في الكلية للحصول على
الــدب ـلــوم س ـن ـتــان ،بــاإلضــافــة إلــى
فصل دراسي أو فصلين للتأسيس
ال ـل ـغ ــوي واألكـ ــادي ـ ـمـ ــي ف ــي حــالــة
احتياج الطالب.

أحمد الشمري

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،أن المستحقات
المالية المتعلقة بالساعات اإلضافية ألعضاء هيئة
في الكليات للفصل الثاني للعام الدراسي
التدريس ُ
رسلت إلى البنك المركزي ،مشيرة إلى
 2018/2017أ ِ
أنه سيتم إيداعها في حسابات األساتذة البنكية
اليوم أو بداية األسبوع المقبل كأقصى حد.
مــن جانب آخــر ،ذكــرت الـمـصــادر أن مستحقات
الـ ـس ــاع ــات اإلض ــافـ ـي ــة ل ـل ـف ـصــل الـ ـت ــدريـ ـب ــي األول
 2019/2018ألع ـض ــاء هـيـئــة ال ـت ــدري ــب ف ــي معهد
ال ـص ـنــاعــي ص ـب ــاح ال ـســالــم وال ـم ـع ـهــد الـصـنــاعــي-
ال ـش ــوي ــخ ،وال ـم ـع ـهــد ال ـع ــالــي ل ـل ـخــدمــات االداري ـ ـ ــة،
والمعهد ُالعالي لالتصاالت والـمــاحــة ،والمعهد
رسلت إلى إدارة الرقابة المالية للتدقيق
االنشائي أ ِ
عـلـيـهــا ،لـيـتــم ارســال ـهــا إل ــى ال ـمــديــر ال ـعــام للهيئة
العتمادها بشكل نهائي ليتم ارسالها الى البنوك.
وأشـ ــارت إلــى أن المستحقات الـمــالـيــة للمعهد
ال ـعــالــي لـلـطــاقــة وال ـم ـع ـهــد الـمـهـنــي ف ــي مــراحـلـهــا

النهائية إلصدار قرار بشأنها وارسالها إلى ادارة
الرقابة المالية للتدقيق عليها ،ثم ارفاقها مع باقي
ك ـشــوفــات الـمـسـتـحـقــات الـمــالـيــة لـبــاقــي الـمـعــاهــد،
الفتة إلى ان الدورة المستندية للصرف تأخذ وقتا
طويال للتدقيق في حال عدم وجود اخطاء في رفع
المزاوالت الخاصة بأعضاء هيئة التدريب.
ولفتت إلى أن مشكلة تأخير صرف المستحقات
أصبحت تؤرق أعضاء هيئة التدريس أو التدريب،
متسائلة :لماذا ال يتم تنظيم الــدورة المستندية
عقب االنتهاء من الفصل الدراسي مباشرة ،بحيث
يتم الصرف قبل بداية الفصل الدراسي الجديد؟.
وأوض ـح ــت ال ـم ـصــادر أن ه ــذا الـتــأخـيــر يتكرر
فــي كــل عــام دراس ــي ،بحيث يتم تعزيز الميزانية
الـخــاصــة ب ـ «التطبيقي» وتخصيص مـبــالــغ لها،
فـهــذا االم ــر يـتــرتــب عليه الكثير مــن االم ــور منها
الشعب الدراسية واعداد الطلبة ،فكلما زادت الشعب
الدراسية تم تقليل أزمتها.

زواﻳﺎ ورؤى
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دلبلا
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ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺪر

»ﻻزم ﻳﻨﺤﻞ«

ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
ﻛ ــﺎن اﻟــﺪاﻋ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺴ ــﻮداﻧ ــﻲ واﻟـﻤـﻔـﻜــﺮ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ
د .ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻲ ،ﺷﺮﻳﻚ اﻟﺠﻨﺮال اﻟﻨﻤﻴﺮي ورﻓﻴﻖ
اﻟﻤﺸﻴﺮ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ا ﻟــﺬي ﻳﺘﺮﻧﺢ ﺣﻜﻤﻪ اﻟﻴﻮم،
أﺣﺪ أﻛﺒﺮ دواﻫﻲ اﻟﺴﻮدان وأﺑﺮز ﻣﻐﺎﻣﺮي اﻟﺰﻣﺎن،
وﻛ ــﺎن د .اﻟـﺘــﺮاﺑــﻲ ﻓــﻲ ﻃـﻤــﻮﺣــﺎﺗــﻪ اﻟـﺤــﺰﺑـﻴــﺔ ﻳﺤﻠﻢ
داﺋ ـﻤــﺎ ﺑــﺎﻻﻧـﻔــﻼت ﻣــﻦ ﻗـﻴــﻮد اﻷﺣـ ــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻴﻘﺔ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺗﻪ اﻻﻛﺘﺴﺎﺣﻴﺔ ،واﻋﺘﻤﺎد رﺣﺎب
اﻟﺠﺒﻬﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﺻﺨﺐ اﻻﺣﺘﺸﺎد اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي
واﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟـﺠـﻤــﺎﻋــﻲ اﻟ ــﺬي ﻻ ﺣ ــﺪود ﻟـﻐــﻮﻏــﺎﺋـﻴـﺘــﻪ،
واﻟﺬي ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ ﻛﻞ اﻟﻨﺎس واﻟﺸﻌﺎرات ،ﻻ ﻣﺠﺮد
ً
اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ واﻟﺤﺰﺑﻴﻴﻦ ،وﻛــﻢ ﻳﺒﺪو رﺑﻤﺎ ﻏﺮﻳﺒﺎ
ً
وﻣﺤﺰﻧﺎ ﻟﻪ اﻟﻴﻮم ،ﻣﻦ ﺧﻠﻒ ﻏﻴﻮم اﻷﺑﺪﻳﺔ ،وﻗﺪ ﻏﺎب
ﻋﻦ دﻧﻴﺎﻧﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻗﺮﻳﺒﺔ ،2016 -أن اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ
ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺣﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ أن ﻋــﺎد إﻟﻰ
ً
اﻟ ـﺴــﻮدان ﻣــﻦ اﻟ ـﺨــﺎرج ،ﻣﺤﻤﻼ ﺑﺄﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدات
ﻣــﻦ ﻟﻨﺪن وﺑــﺎرﻳــﺲ ،ﻟﺒﻨﺎء ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ﻋﺎم
ً
 1989ﻣ ـﺜــﻼ ،ﻣــﻊ اﻟ ـﻀ ـﺒــﺎط ﻋـﻤــﺮ اﻟـﺒـﺸـﻴــﺮ ورﻓــﺎﻗــﻪ
وﺑﻘﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻐﺎﻣﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﻤﻴﻦ وﻣﺠﺮﺑﻲ
ﺣـﻈــﻮظ ،ﻣﻤﻦ ﺧــﺎﺿــﻮا اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،1989ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎر ﻋﻦ ﺳﺨﻄﻬﺎ ،وﺗﺘﻮﻋﺪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
"اﻟـﺒـﺸـﻴــﺮ" ﺑــﺎﻟــﻮﻳــﻞ واﻟـﺜـﺒــﻮر ،وﺗﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑــﺎﻻﻋـﺘــﺰال
ً
واﻟــﺮﺣـﻴــﻞ وﺗ ــﺮك اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ  30ﻋــﺎﻣــﺎ ﻣﻦ
ﺗﺬوق ﻃﻌﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ " 1989اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"!
ﻛ ــﺎن ﻣ ـﺸــﺮوع اﻷﺳـﻠـﻤــﺔ ﺑـﻘـﻴــﺎدة اﻟـﻨـﻤـﻴــﺮي ،ﻛﻤﺎ
ذﻛــﺮﻧــﺎ ،ﻗــﺪ وﺻــﻞ ﻋــﺎم  1985إﻟــﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ،
وﻓﻲ "ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ" ﻫﺬه ﻋﺎﻧﻰ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺠﺎﻋﺔ
واﻟﺠﻔﺎف واﻟﺤﺮب اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ واﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺎدح
ﻟـﻠـﻔـﺴــﺎد ﻓــﻲ دواﺋـ ــﺮ اﻟـﺤـﻜــﻢ ﻓــﻲ اﻟ ـﺸ ـﻤــﺎل .ﻟــﻢ ﻳﺠﺪ
أﺣــﺪ ﺟﻨﺔ دﻧـﻴــﻮﻳــﺔ ﻛﺎﻟﺘﻲ وﻋــﺪ اﻟـﻨـﻈــﺎم ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ
اﻟﺴﻮدان ﺑﻬﺎ.
اﺳ ـﺘ ـﻔــﺎد د .اﻟ ـﺘ ــﺮاﺑ ــﻲ ﻓ ــﻲ رﻫ ــﺎﻧ ــﻪ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ،ﻣﻦ
ﻣ ـﻐ ــﺎدرﺗ ــﻪ اﻟ ــﺮاﺋ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻮﻗ ـﻴــﺖ ﻣ ــﻦ ﺳـﻔـﻴـﻨــﺔ ﺟﻌﻔﺮ
اﻟﻨﻤﻴﺮي ،وﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم ،ﻳﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺚ د .ﺑﺸﻴﺮ
ﻣﻮﺳﻰ ﻧﺎﻓﻊ ،ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "اﻹﺳﻼﻣﻴﻮن" اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ
ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﺳﺎﺑﻖ" ،ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻨﺎﺻﺮ إﺧﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك
اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺳﻤﺢ اﻟﻨﻤﻴﺮي ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ
أﺻ ـﺒ ـﺤــﻮا ﻗـ ــﻮة ﻣ ـﻠ ـﻤــﻮﺳــﺔ ﻓ ــﻲ أوﺳـ ـ ــﺎط اﻟـﻄـﺒـﻘــﺎت
اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻤــﺔ ،وأﺻ ـﺒ ــﺢ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ اﻹﺧ ــﻮاﻧ ــﻲ ﺳــﺎﺣــﺔ
رﺋﻴﺴﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﺻﺮار
اﻟﺘﺮاﺑﻲ اﻟﻤﺜﺎﺑﺮ ﻋﻠﻰ إﻓﺴﺎح اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻓــﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻹﻃﺎﺣﺔ ﻧﻈﺎم
اﻟﻨﻤﻴﺮي ،ﺧﻄﺎ اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﺧﻄﻮة ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ
اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،وﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة
ﻧـﺠــﺢ ﻓ ــﻲ ﺗــﻮﺳـﻴــﻊ ﻧ ـﻄــﺎق اﻟـﺠـﻬـﺒــﺔ ﻟـﺘـﺸـﻤــﻞ ﻗــﻮى
ﺻﻮﻓﻴﺔ ،وإﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ وزﻋﻤﺎء ﻗﺒﻠﻴﻴﻦ".
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أراد د .اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻐﻠﻖ
وﻣﻊ اﻧﻬﻴﺎر ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﺎدق اﻟﻤﻬﺪي اﻻﺋﺘﻼﻓﻴﺔ
ﻓﻲ  ،1988وﺗﺪﻫﻮر اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻌﺴﻜﺮي ،ﺳﺎد اﻟﺒﻼد

إﺣﺴﺎس ﻗﻮي ﺑﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ أﺧﻔﻘﻮا ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ،
وأن اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻮاب.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺠﺢ اﻟﻀﺒﺎط اﻹﺳﻼﻣﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،1989ﻳﻘﻮل د .ﻧﺎﻓﻊ،
ً
" ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﻻ داﺧــﻞ اﻟـﺴــﻮدان وﻻ ﺧﺎرﺟﻪ،
أن ﻟـﻬــﻢ ﻋــﻼﻗــﺔ ﻣــﺎ ﺑﺎﻟﺠﺒﻬﺔ اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
ود .اﻟـ ـﺘ ــﺮاﺑ ــﻲ .وﻛ ـ ــﺎن ﻣ ـﻤــﺎ أﺑ ـﻌ ــﺪ ﺗـﻬـﻤــﺔ اﻻﻧ ـﻘ ــﻼب
ﻋ ــﻦ "اﻟـﺠـﺒـﻬــﺔ اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻘــﻮﻣ ـﻴــﺔ" أن اﻟـﻀـﺒــﺎط
اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻴﻦ ﺳﺎرﻋﻮا إﻟﻰ اﻋﺘﻘﺎل د .اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﺿﻤﻦ
ﻣــﻦ اﻋﺘﻘﻠﻮا ﻣــﻦ اﻟــﺰﻋـﻤــﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ" .ﻣــﻦ ﺑﺎب
ً
اﻟﺘﻤﻮﻳﻪ ﻃﺒﻌﺎ وإﺑﻌﺎد اﻟﺸﺒﻬﺔ.
ﻳ ـﻘ ــﻮل د .ﻧ ــﺎﻓ ــﻊ" :ﻟ ـﻴ ــﺲ ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻣ ــﻦ ﺷ ــﻚ ﻓ ــﻲ أن
اﻻﻧﻘﻼب ﻛﺎن اﻧﻘﻼب اﻟﺠﺒﻬﺔ ،وأن اﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﺮاﺑﻲ
ً
ﻛــﺎن ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻹﺑـﻌــﺎد اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ
اﻻﻧﻘﻼب إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﻜﺎم اﻟﺠﺪد ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد" ،وﻳﻀﻴﻒ" :ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺪاع
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ اﻟ ـﻜ ـﺒــﺮى ﺗـﻠــﻚ اﻧـﻄـﻠــﺖ ﻋـﻠــﻰ واﺷـﻨـﻄــﻦ
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﻜﺸﻒ
اﻟﺨﺪاع ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺴﻮر اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة
ﺑـﻴــﻦ اﻻﻧـﻘــﻼﺑـﻴـﻴــﻦ اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴ ـﻴــﻦ وأﻏ ـﻠ ــﺐ اﻷﻧـﻈـﻤــﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ اﻧﻬﺎرت".
أزال د .اﻟﺘﺮاﺑﻲ رﺑﻤﺎ ﺑﻤﻬﺎرة ﻓﺎﺋﻘﺔ آﺛﺎر ﺑﺼﻤﺎﺗﻪ،
وﻳﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺚ" :ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﻤﻮﻗﻒ
اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻻﻧﻘﻼب ،وﺛﻤﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل إن
اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺒﺬا ﻟﻔﻜﺮة اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮي
أﺻﻼ ،وﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎح اﻻﻧﻘﻼب ،ﻛﺎن ﻳﻠﺢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻠﻨﻈﺎم،
ً
وﻟـﻜــﻦ ﻫـﻨــﺎك ﻣــﻦ ﻳـﻘــﻮل إن اﻧـﻘــﻼﺑــﺎ ﻳﻨﻔﺬه ﺿﺒﺎط
ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﺎﻟﺠﺒﻬﺔ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣــﺎ ﻛﺎن
ﻟﻪ أن ﻳﺘﻢ ﺑــﺪون ﺗﺨﻄﻴﻂ وﻣﺒﺎرﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻲ".
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ﻣﻦ ﻣﻔﺎرﻗﺎت ﺣﻴﺎة اﻟﺴﻮدان اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ورﺑﻤﺎ
ﻣﺂﺳﻴﻬﺎ ،أن اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ أﻃﻠﻘﻮا ﻋﻠﻰ
ﺣﻜﻤﻬﻢ ﺗﺴﻤﻴﺔ "ﺛﻮرة اﻹﻧﻘﺎذ" ﻗﺎﺻﺪﻳﻦ ﺑﺬﻟﻚ أﻧﻬﻢ
ﺑـﺼــﺪد اﻧﺘﺸﺎل اﻟ ـﺴــﻮدان ﻣــﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﻔﺴﺎد
وﺧﻄﺮ اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟــﺪاﺋــﺮة ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب ...إﻻ
أن "اﻟﺜﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" ﻫﺬه ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎرﺛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟﻰ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻟﻠﺴﻮدان ﻛﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
أو ﻛﺸﻌﺐ ﻣﻮﺣﺪ.
ّ
ﺣﻞ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻮن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن واﻷﺣﺰاب ،وأﻋﻄﻴﺖ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ،وأﻋﻠﻦ
ﻗ ــﺎدة اﻟـﺤـﻜــﻢ أﻧ ـﻬــﻢ ﺑ ـﺼــﺪد إﻗــﺎﻣــﺔ ﻧ ـﻈــﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻻ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ،اﺳﺘﻌﻴﺮت اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻦ "درر" أﻓﻜﺎر اﻟﻌﻘﻴﺪ
ً
اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻣﻌﻤﺮ اﻟـﻘــﺬاﻓــﻲ ،وﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﺳ ــﺮا أن اﻟﻔﻜﺮة
ﻫﻲ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺮاﺑﻲ .ﺛﻢ ﺟﺎﺑﻪ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺘﺄزم ﻓﻮق
وﺿﻌﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎرﺛﻴﺔ .ﻓﻼ اﻟﻘﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان اﺳﺘﺴﻠﻤﺖ ﻟﻺﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ،وﻻ ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻹﻧﻘﺎذ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺣﺴﻢ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب ،ﺛﻢ
اﻧﻔﺠﺮت أزﻣﺔ اﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎم .1990
رﻓﺾ اﻟﺴﻮدان اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﺘﻜﺘﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣــﻊ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﺿــﺪ اﻟ ـﻌــﺮاق،

ﺑﺮاﻳﺎن ﻣﻠﻴﻜﺔ*

"وﻗــﺪ وﺿﻌﻪ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﻋــﺪاء ﻣﻊ واﺷﻨﻄﻦ
وأﻏﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺼﺮ
واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ".
دﻋﺎ اﻟﺘﺮاﺑﻲ إﻟﻰ ﻟﻘﺎء ﻋﺮﺑﻲ إﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮﺳﻊ ﻓﻲ
ﻣﺎﻳﻮ  ،1991وﺷﻬﺪت اﻟﺨﺮﻃﻮم اﺟﺘﻤﺎع ﻋﺪد واﺳﻊ
ﻣــﻦ اﻟ ـﻘــﻮى واﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺎت اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ واﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،وﺗﻮﻟﺪت ﻋﻦ اﻟﻠﻘﺎء
ﻣﻨﻈﻤﺔ داﺋـﻤــﺔ ﺳﻤﻴﺖ ﺑــﺎﺳــﻢ "اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ
ً
اﻟﻌﺮﺑﻲ -اﻹﺳﻼﻣﻲ" اﻟﺬي اﺗﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻣﻘﺮا،
ً
ً
واﻧﺘﺨﺐ اﻟﺘﺮاﺑﻲ أﻣﻴﻨﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻪ.
ﺣـ ـ ــﺎول اﻹﻧـ ـﻘ ــﺎذﻳ ــﻮن ﻓ ــﻚ اﻟ ـﻌ ــﺰﻟ ــﺔ ﻋ ــﻦ أﻧـﻔـﺴـﻬــﻢ
ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻄﺮق ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻗﻴﺎدات
اﻟ ـﺤ ــﺮب اﻟ ـﺠ ـﻨــﻮﺑ ـﻴــﺔ ،وﻃـ ــﺮد أﺳ ــﺎﻣ ــﺔ ﺑ ــﻦ ﻻدن ،ﺑﻞ
ﻋــﺮض اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ،وﻓــﻲ اﻟﺨﻔﺎء ﻛﺎﻧﺖ
أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ ﺗﺘﻀﺨﻢ وﺗﺘﻀﺨﻢ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﻧﻘﻼب
اﻹﺳﻼﻣﻲ ...ﺛﻢ "وﻗﻌﺖ اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﻤﺖ ﻇﻬﺮ
اﻟﺒﻌﻴﺮ" ،ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻔﻬﺎ د .ﻧﺎﻓﻊ!
ﻓﻔﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ  1995ﺗـﻌــﺮض اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﻤﺼﺮي
ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﻴﺎل ﺑﻬﺠﻮم ﻣﺴﻠﺢ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ أدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ ،ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﺼﺮﻳﻮن
ﻣــﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ اﻟـﻬــﺎرﺑــﺔ ﺧــﺎرج
اﻟﺒﻼد ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﻫﻢ وﻗــﺪم ﻟﻬﻢ اﻟﻌﻮن ﻛﺎن
ﺟﻬﺎز أﻣﻦ ﺳﻮداﻧﻲ.
أﻋﻠﻦ د .اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﺗﺒﺮؤه ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻣﻦ ﺧﻄﻂ
ﻟﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ أﻧـﻜــﺮت ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻧـﻘــﺎذ أي دور ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻏﺘﻴﺎل ،ﻏﻴﺮ أن اﻹﻧﻜﺎر ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﺻﺪور
إداﻧﺔ دوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮدان ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ.
ﻓﻲ ﺻﻴﻒ ﻋﺎم  2000أﻋﻠﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻲ واﻟﻤﻮاﻟﻮن ﻟﻪ
ﺗﺄﺳﻴﺲ "ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ" ،وﺑﺬﻟﻚ اﻧﻘﺴﻢ
رﻓــﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ اﻷﻗ ــﺎرب وأﺻــﺪﻗــﺎء اﻟﻌﻤﺮ
ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﻮل إدارة اﻟﺤﺰب وﻗﻀﺎﻳﺎ أﺧﺮى ،ﺛﻢ
"ﻓﺎﺟﺄ اﻟﺘﺮاﺑﻲ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻮاﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺨﻄﻮات
اﻟﺘﻲ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺮاﻏﻤﺎﺗﻴﺔ" .ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ د .اﻟﺘﺮاﺑﻲ وﺑﻴﻦ زﻋﻴﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻟـﺘـﺤــﺮﻳــﺮ اﻟـ ـﺴ ــﻮدان "ﺟ ــﻮن ﻗ ــﺮﻧ ــﻖ" وﻛ ــﺎن اﻟـﺘــﺮاﺑــﻲ
وﻗﺮﻧﻖ "ﻗﻄﺒﻲ اﻟﺮﺣﻰ ﻓﻲ اﻟـﺼــﺮاع اﻟــﺪﻣــﻮي ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻮدان ﻃﻮال ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت".
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻷﻣ ـ ــﻮر ﺗـﺸـﻴــﺮ إﻟ ــﻰ ﺗـ ـﻄ ــﻮرات ﺳـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ
ﺧـﻄـﻴــﺮة ﺳـﺘـﺘـﺠــﺎوز دوﻟ ــﺔ اﻟـﻤـﺸـﻴــﺮ ﻋـﻤــﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ
اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻫﻢ ورﺑﻤﺎ ﺗﺤﺎﻟﻒ،
 19ﻓﺒﺮاﻳﺮ  2001ﻣﻦ
وﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﻳــﺎم ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ُ
ﺗــﻮﻗـﻴــﻊ اﻟـﺘـﻔــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ ﺟـﻨـﻴــﻒ ،أﻟ ـﻘــﻲ اﻟـﻘـﺒــﺾ ﻋﻠﻰ
د .اﻟـﺘــﺮاﺑــﻲ وﻛــﻞ أﻋـﻀــﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻟﺤﺰب
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان آﻧﺬاك.
ً
وﻳﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﻠﻘﺎ" :أﺻﺎب اﻟﺬﻫﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ
وﻫـ ــﻢ ﻳ ـ ــﺮون إﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﻲ ﺣ ـﻜــﻢ اﻹﻧ ـ ـﻘـ ــﺎذ ﻳـﻌـﺘـﻘـﻠــﻮن
ّ
ﺷﻴﺨﻬﻢ .وﻋﻠﻘﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪث ﺑﺄن
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺣﻔﻞ ﺑﺎﻟﺜﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﺄﻛﻞ أﺑﻨﺎءﻫﺎ ،أﻣﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮدان ﻓﺎﻟﺜﻮرة ﺗﺄﻛﻞ ﺷﻴﺨﻬﺎ".
ُوﺿــﻊ اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻟﻌﺪة أﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﻇــﺮوف اﻋﺘﻘﺎل
ﺳﻴﺌﺔ ،وﺑﺎﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﺮاﺑﻲ وﺻﻞ ﻧﻈﺎم اﻹﻧﻘﺎذ إﻟﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻃﺮﻳﻖ ،ﻓﺈﻣﺎ أن ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﺪدﻳﺔ أو اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
وﺗﺼﻮﻳﺮ اﻋﺘﻘﺎل د .اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺮﺑﻮن ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ...وﻫــﺬا ﻣﺎ اﺧﺘﺎرﺗﻪ
ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺸﻴﺮ.
ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ  2002وﻗﻊ وﻓﺪا اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ،واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ
ﻗــﺮﻧــﻖ اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ ﺳ ــﻼم ﺷــﺎﻣــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠ ـﻨــﻮب ﺗﺤﺖ
إﺷ ــﺮاف أﻣﻴﺮﻛﻲ ،وﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ أﻃﻠﻖ ﺳــﺮاح
د .اﻟﺘﺮاﺑﻲ.
ﻟ ــﻢ ﻳ ـ ــﺮض أﻫ ــﺎﻟ ــﻲ "دراﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻮر" ﺑ ــﺎﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق ،وﻣ ــﻦ
ﻋــﺎم  2003ﺑ ــﺪأت ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﺎن دارﻓــﻮرﻳ ـﺘــﺎن ﺣﺮب
ﻋﺼﺎﺑﺎت ﺿﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮق
أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺮب ،وﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﺎدة إﺣﺪى
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﻓــﻲ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻴــﺎر اﻹﺳــﻼﻣــﻲ
واﻷﻧﺼﺎر اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻟﻠﺘﺮاﺑﻲ ،وﻟﻢ ﻳﺨﻒ اﻟﺘﺮاﺑﻲ
ﺗﻌﺎﻃﻔﻪ ﻣــﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ أﻫــﺎﻟــﻲ دراﻓـ ــﻮر ،وﻫ ـﻜــﺬا ،ﻓﻲ
أﺑــﺮﻳــﻞ  ،2004وﻟــﻢ ﻳﻜﺪ اﻟــﺪاﻋـﻴــﺔ د .اﻟـﺘــﺮاﺑــﻲ ﻳﻬﻨﺄ
ﺑــﺎﻹﻓــﺮاج ﻋﻨﻪ وﺑـﺤــﺮﻳـﺘــﻪ ،ﺣﺘﻰ وﺟـﻬــﺖ ﻟــﻪ ﺗﻬﻤﺔ
اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ ﻓﻲ دارﻓﻮر وأﻋﻴﺪ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ.
وﻋﻨﺪﻣﺎ وﻗــﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻼم
اﻟ ـﺸــﺎﻣــﻞ ﺑـﻴــﻦ ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟ ـﺨــﺮﻃــﻮم وﺑ ـﻴــﻦ اﻟـﺤــﺮﻛــﺔ
اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺤــﺮﻳــﺮ اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻮدان ،ﺗ ــﻢ اﻹﻓـ ـ ـ ــﺮاج ﻋــﻦ
د .اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ...إﻟﺦ.
ﻛ ـﻴ ــﻒ ﻳ ـﻘ ـﻴــﻢ اﻟ ـﺒ ــﺎﺣ ــﺚ د .ﺑ ـﺸ ـﻴــﺮ ﻧ ــﺎﻓ ــﻊ ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ
اﻟ ـﺴ ــﻮدان اﻻﻧـﻘــﻼﺑـﻴــﺔ ﻋ ــﺎم 1989؟ ﻳ ـﻘــﻮل" :اﻧﻘﺴﻢ
اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﻮن ﻋـﻠــﻰ أﻧـﻔـﺴـﻬــﻢ ﻓــﻲ أول ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ ﻟﻬﻢ
ً
ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ،ﺻــﺎدروا اﻟﺤﺮﻳﺎت ،وارﺗﻜﺒﻮا ﻋــﺪدا ﻻ
ﻳﺤﺼﻰ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﺧـﻄــﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ً
ﻟﻬﺎ داﺋﻤﺎ ﻣﻦ داع .وﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻋﺎدوا إﻟﻰ ﺣﻴﺚ
اﺑﺘﺪؤوا ،إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ واﻹﻗﺮار
ﺑﺎﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وإن ﻛﺎن ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻮدان
ﻣﻦ درس ،ﻓﻬﻮ اﻹﺧﻔﺎق اﻟﻤﺆﻛﺪ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺑﻨﺎء ﺣﻜﻢ
ﻣﺴﺘﻘﺮ وﺷــﺮﻋــﻲ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧـﻘــﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮي،
وﻟﻜﻦ اﻟﺪرس اﻟﺬي ﻳﺸﺎرك اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ إﻳﺮان وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن أن اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ
ﻟﻢ ﻳﺼﻠﻮا ﺑﻌﺪ إﻟﻰ ﺣﻞ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
وﻋــﻼﻗـﺘ ـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ .ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺤ ــﺎﻻت اﻟ ـﺜ ــﻼث ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻮ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،ﺑﻞ ﻛﻴﻒ
ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أداة اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ".
)اﻹﺳﻼﻣﻴﻮن ،ص (200
ﺑﺈﻣﻜﺎن دوﻟﺔ اﻟﺴﻮدان ،ﻛﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ أﺛﺮى اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻋــﻦ اﻟـﻔـﻘــﺮ واﻟ ـﺠــﻮع ﺑـﻤــﺎ ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ ﻣــﻦ أراض وﻣـﻴــﺎه
وإﻣﻜﺎﻧﺎت ،ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﻏﺎرﻗﺔ اﻟﻴﻮم وﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻟﻴﺴﺖ
ﺑﺎﻟﻘﺼﻴﺮة ﺑﺎﻟﻤﻈﺎﻫﺮات واﻟﻤﺴﻴﺮات ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻮاﺻﻞ
اﻟﻤﺸﻴﺮ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ اﻷﺣﺰاب واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت.
إن اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ  1989وﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ
ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﺑﻌﺪ ،وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺳﻮى أن ﻧﻨﺘﻈﺮ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺑﺤﺴﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﻤﺤﻨﺔ.
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اﻟﺪﻋﻮات اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم واﻟﺪاﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﺿﺮورة ﺣﻞ
اﻟﻤﺠﻠﺲ دون إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة )ﺣﻼ ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮري(
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮدي أداء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ أو اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻷﺧﻴﺮة
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ًﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮون ،وﻻ ﻟﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ  ،وﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺳﻴﺤﺴﻦ اﻷوﺿﺎع ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻓﺘﺮات اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
اﻟﺪﺳﺘﻮري.
ﻣــﻦ أ ﻛـﺜــﺮ ا ﻟـﻤـﻘــﺎﻻت إز ﻋــﺎ ﺟــﺎ ﻟــﺪى ﻛﺘﺎﺑﺘﻲ ﻟـﻬــﺎ ﻫــﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮاﺿﻴﻊ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت،
إﻻ أﻧﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أ ﻧــﻪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻜﺮار ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﺘﻔﻨﻴﺪﻫﺎ
ﻣﺮارا وﺗﻜﺮارا.
ﻓﺎﻟﺪﻋﻮات اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم واﻟﺪاﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﺿﺮورة
ﺣــﻞ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ دون إﺟ ــﺮاء اﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة )ﺣ ــﻼ ﻏﻴﺮ
دﺳﺘﻮري( ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮدي أداء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ أو اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
اﻷﺧﻴﺮة اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮون ،وﻻ
ً
ﻟﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ .
إﻻ أن ﻋـﺒــﺎرة أو ﺑــﺎﻷﺻــﺢ ﻓـﻜــﺮة اﻟـﺤــﻞ ﻏـﻴــﺮ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮري
واﻟ ـﺘ ــﺄﻣ ــﻞ ﻓ ــﻲ ﺟ ــﺪواﻫ ــﺎ ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻲ إﻻ ﻓ ـﻜ ــﺮة رﺛ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻏـﻴــﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻻ أﺳﺎس ﻗﻮﻳﻢ أو ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ،ﻓﺈن
ﻛﻨﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻓﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ
ً
ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻻ ﻳﻘﻒ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ
أﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﻓﻤﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺳﻴﺤﺴﻦ اﻷوﺿﺎع ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻓﺘﺮات اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮري ،وإن ﻟــﻢ ﻳـﻜــﻦ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻌــﺎﺻــﺮﻳــﻦ ﻟـﺘـﻠــﻚ اﻟـﻔـﺘــﺮة،
ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮى أن ﻳﻘﺮأ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ أﺷﺪ ﻣﻨﺎﺻﺮي اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻟﻴﻜﺘﺸﻒ ﻣﺪى ﺳﻮء ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺐ ﺣﺘﻰ ﺑﺄﻋﻴﻦ ﻣﺆﻳﺪﻳﻬﺎ.
أﻣ ــﺎ اﻟـﻨــﺎﺣـﻴــﺔ اﻟــﻮاﻗ ـﻌ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤــﻮﺿــﻮع وﺑ ـﻌ ـﻴــﺪا ﻋــﻦ ﺣﺠﺔ
اﻟ ـﺘــﺎرﻳــﺦ اﻟ ـﺘــﻲ ﻗــﺪ ﻳ ــﺮد ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ اﻟـﺒـﻌــﺾ ﺑ ــﺄن ﻣــﺎ ﺣ ــﺪث ﻓﻲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﻳﺤﺪث ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﺑﻞ إن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﺳـﺘـﻜــﻮن ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ وإﻳ ـﺠــﺎﺑ ـﻴــﺔ وﺳ ـﺘ ـﻌــﻮد ﺑ ــﺎﻻزدﻫ ــﺎر ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻓــﺎﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــﺎﻟـﺘــﺄﻛـﻴــﺪ اﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدت ﻣــﻦ ﺗـﺠــﺎرﺑـﻬــﺎ،
وﺗﻌﻠﻤﺖ ﻣﻦ أﺧﻄﺎﺋﻬﺎ ،وﺳﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إدارة ﺷﺆون اﻟﺒﻼد
ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﻴﺰ ﺟﺪا دون إزﻋﺎج أو ﺗﻨﻔﻴﻊ
ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ اﻟﻨﻮاب.
وﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ اﻟﻐﺮاﺑﺔ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻌﺎﻗﻞ أو ﺣﺘﻰ ﻧﺼﻒ ﻋﺎﻗﻞ
أن ﻳﺘﺼﻮر أن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻛﺤﻜﻮﻣﺎﺗﻨﺎ
ً
ﻟﻢ ﺗﺨﺘﺮ ﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم وزﻳﺮا ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻔﺎء ﺗﻪ ،وأﻗﺼﺪ
ً
ﻫﻨﺎ ﺑﺄن ﻛﻔﺎء ة اﻟﻮزراء ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﻴﺎرا ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻞ ﻣﺠﺮد
ﻣﺼﺎدﻓﺎت ﺳﺎﻗﺘﻬﺎ اﻷﻗﺪار دون ﺳﻮاﻫﺎ ،أﻗﻮل ﻛﻴﻒ ﻟﻌﺎﻗﻞ
أو ﻧـﺼــﻒ ﻋــﺎ ﻗــﻞ أن ﻳـﺘـﺼــﻮر أن ﺣـﻜــﻮ ﻣــﺎت ﻛـﻬــﺬه ﺳﺘﻜﻮن
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷوﺿﺎع ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻏﻴﺎﺑﻪ؟!
اﻟﺤﻞ ﻟﻢ وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻻ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ وﻻ
واﻗﻌﻴﺎ ،وإن ﺗﺄﻣﻞ اﻟﺒﻌﺾ ذ ﻟــﻚ ﺟﻬﻼ أو ﺳﺬاﺟﺔ ،ﺑﻞ ﻓﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ آ ﻟـﻴــﺔ اﻻ ﺧـﺘـﻴــﺎر اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ اﻟﺘﻌﻴﺴﺔ ا ﻟـﺘــﻲ أوﺻﻠﺘﻨﺎ
إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺤﺎل.

ﻣﺎﻛﺲ راﻳﺪ*

رﺣﻠﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻋﺒﺮ اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ
ﻛﻴﻒ ﻛﻨﺖ ﺗﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ
ﺻـﻐـﻴــﺮا؟ ا ﻟـﺠــﻮاب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إ ﻟــﻰ ا ﻟـﻌــﺪ ﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻛﺎن ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻋـ ـﺒ ــﺮ وﺳـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ ﻧـ ـﻘ ــﻞ ﻣـ ـﻀـ ـﻤ ــﻮﻧ ــﺔ ،ﻛ ــﺎﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎرة
اﻟـﻤــﺪرﺳـﻴــﺔ أو ﺳ ـﻴــﺎرة إﺣ ــﺪى اﻷﺑ ــﻮﻳ ــﻦ ،ﻟﻜﻦ
ا ﻟـﺘـﻨـﻘــﻞ ا ﻟـﻨــﺎ ﺟــﻊ ﻟـﻴــﺲ أ ﻣ ــﺮا دون ذي أﻫﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ ،ﻓﺎﻟﻜﻴﻨﻴﻮن
ﻳﺮون أن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،ﺗﺬﻛﺮﺗﻨﺎ
إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ.
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2003ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت ﻛﻴﻨﻴﺎ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ
اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ اﻻﺑ ـﺘــﺪاﺋــﻲ اﻟـﻤـﺠــﺎﻧــﻲ ﻟـﻜــﻞ ﺷﺨﺺ،
ﻗـﻔــﺰ ﻣـﺠـﻤــﻮع ﻣ ـﻌــﺪل اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ إﻟ ــﻰ ،%104
ﻟـﻜــﻦ ﻫ ــﺬا اﻻرﺗ ـﻔ ــﺎع اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻻﻧ ـﺨ ــﺮاط ﻟﻢ
ﻳ ـﻜ ــﻦ ﻣ ـﺼ ـﺤ ــﻮﺑ ــﺎ ﺑ ـ ــﺄي ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﻣ ـﻠ ـﺤ ــﻮظ ﻓــﻲ
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ،وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪراس ﺗـ ـﺤ ــﺎول ﺟ ــﺎﻫ ــﺪة اﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻌــﺎب
ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺠﺪد ،أدى اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﻋﺪد
اﻟﺤﺠﺮات اﻟﺪراﺳﻴﺔ إﻟﻰ ﻟﺠﻮء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟ ـﻘــﺮوﻳــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟ ــﺬﻫ ــﺎب ﺑ ـﻌ ـﻴــﺪا ﻋﻦ
ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ ،وأدى ﻫﺬا اﻟﺴﻔﺮ
اﻹﺿ ــﺎﻓ ــﻲ إﻟـ ــﻰ اﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض ﻣ ـﻌ ــﺪل اﻟ ـﺤ ـﻀــﻮر
وأﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ؛
وﺣ ـﺴــﺐ إﺣـ ــﺪى اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﺎت ،ﻓ ـﻘــﻂ  %63ﻣــﻦ
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ درﺳﻮا ﺑﺎﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎﻧ ـﻴــﺔ أﻛ ـﻤ ـﻠــﻮا دراﺳ ـﺘ ـﻬ ــﻢ ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﻟــﻢ
ﺗ ـﺘ ـﺨ ــﺮج ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ  %58ﻣ ــﻦ ا ﻟ ـﺘ ــﻼ ﻣ ـﻴ ــﺬ ا ﻟ ــﺬ ﻳ ــﻦ
ُﺳﺠﻠﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻜﺜﺮة اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻳﺤﺮم اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ
ﻛﻴﻨﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ُوﻋﺪوا ﺑﻬﺎ؛ وﻳﺸﻜﻞ
ُﺑ ـﻌــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻓــﺔ ﻋــﺎﺋ ـﻘــﺎ أﻣ ــﺎم اﻟ ـﻔ ـﺘ ـﻴــﺎت ﺑﺸﻜﻞ
ﺧ ــﺎص ،وﻟـﺤـﺴــﻦ اﻟ ـﺤــﻆ ،ﻫ ـﻨــﺎك ﺣــﻞ ﺑـﺴـﻴــﻂ:
رﺑﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ.
وﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟ ـﻘــﺮوﻳــﺔ ﺑـﻜـﻴـﻨـﻴــﺎ ،ﻳـﺤــﺪث
ﻫﺬا ﺑﺒﻂء ،واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﻧﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺣﺘﻰ
اﻟ ـﺴــﺎﻋــﺔ ،ﻟـﻨــﺄﺧــﺬ ﻋـﻠــﻰ ﺳـﺒـﻴــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺜــﺎل ،ﻗﺼﺔ
ﻛ ـ ــﺎرول ،ﺗـﻠـﻤـﻴــﺬة ﻓــﻲ اﻟ ـﺼــﻒ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻮي ﺗﺒﻠﻎ
ﻣــﻦ ا ﻟـﻌـﻤــﺮ  15ﻋــﺎ ﻣــﺎ ،أ ﻣـﻀــﺖ ﺳ ـﻨــﻮات ﺗﻘﻄﻊ
ﺳ ــﺖ ﻛ ـﻴ ـﻠ ــﻮﻣ ـﺘ ــﺮات ﻣ ـﺸ ـﻴــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻷﻗ ـ ـ ــﺪام ﻛــﻞ
ﻳــﻮم ،وﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻓﻘﻴﺮة ﻟﻢ ﻳﻜﻦ داﺋﻤﺎ
ﻓﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻛــﺎرول إﺣﻀﺎر وﺟﺒﺔ اﻟﻐﺬاء،
وﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ اﻟﻤﺪراس اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻜﻴﻨﻴﺔ
ﺗ ـﻘ ــﺪم وﺟ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـ ـﻐـ ــﺬاء ،ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ داﺋـ ـﻤ ــﺎ ﺗـﻀـﻄــﺮ
إﻟ ــﻰ اﻟـﺘـﺨـﻠــﻲ ﻋــﻦ وﺟ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻐ ــﺬاء ﻛـﻠـﻬــﺎ ،وأﺛــﺮ
ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ
واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.
إﻻ أن ا ﻟ ـﻤ ـﺴــﺎ ﻓــﺎت ا ﻟـﻄــﻮ ﻳـﻠــﺔ وآﻻم ا ﻟـﺠــﻮع
ﻟ ـﻴ ـﺴــﺎ أ ﺳ ـ ــﻮأ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ أن ﻳـ ـﺤ ــﺪث؛ إذ ﻋـﻠــﻰ
ﻏــﺮار آﻻف اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻷ ﺧــﺮ ﻳــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻮﻋﺮة ﻓﻲ رﻳﻒ ﻛﻴﻨﻴﺎ ،ﻛﺎرول ﻻ ﺗﺒﺪأ ﻳﻮﻣﻬﺎ
ﺑــﺎﻻﺳ ـﺘ ـﻌــﺪاد ﻟ ـﻠــﺬﻫــﺎب ﻟ ـﻠ ـﻤــﺪرﺳــﺔ ،ﻓـﺒـﻌــﺪ أن
ﺗـﺴـﺘـﻴـﻘــﻆ ﻣ ــﻊ اﻟ ــﺮاﺑ ـﻌ ــﺔ واﻟ ـﻨ ـﺼ ــﻒ ﺻ ـﺒــﺎﺣــﺎ،
ﺗـﺤـﻀــﺮ وﺟ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻄــﻮر ﻟـﻌــﺎﺋـﻠـﺘـﻬــﺎ وﺗـﻨـﻈــﻒ
ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ا ﻟــﺬي ﺗﻢ ﺑﻨﺎؤه ﺑﺎﻟﻄﻴﻦ واﻷﻏﺼﺎن،
وﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ
اﻷواﻧﻲ وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ إﺣﻀﺎر وﺟﺒﺔ اﻟﻌﺸﺎء،
وﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ أداء ﻫﺬه اﻟﻤﻬﺎم ،ﺗﺼﺒﺢ
ﻛـ ــﺎرول ﻣـﺘـﻌـﺒــﺔ ﻣ ـﻤــﺎ ﻻ ﻳـﺴـﻤــﺢ ﻟ ـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟـﻘـﻴــﺎم
ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ.

ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎﺟﻪ

إﻻ أن ﺣ ـﻴــﺎة ﻛ ــﺎرول ﺗـﻐـﻴــﺮت ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﻣ ـﻨ ــﺬ ﻋ ـ ــﺪة ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات ،ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺣ ـﺼ ـﻠ ــﺖ ﻋـﻠــﻰ
وﺳﻴﻠﺔ آﻣﻨﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ وﻧﺎﺟﻌﺔ ﺗﻨﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻗﻠﺼﺖ world Bicycle Relief
)وورﻟﺪ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ رﻟﻴﻒ( ،ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﺗﻤﻨﺢ
اﻟﺪراﺟﺎت ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
ﻣﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻘﻼﺗﻬﺎ إﻟﻰ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ إﻟﻰ  30دﻗﻴﻘﺔ ،واﻵن
ﺗﺼﻞ ﻛــﺎرول إ ﻟــﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻧﺸﻴﻄﺔ وﻳﻘﻈﺔ،
ﻣﻤﺎ َﺣ ﱠﺴﻦ ﻣﻦ ﻣﻈﻬﺮﻫﺎ وأداﺋﻬﺎ ،وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻲ
أﻳﻀﺎ إن درﺟﺘﻬﺎ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﺗﺘﺤﺴﻦ.
وﻟـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺬ وﺣ ــﺪﻫ ــﻢ ﻣ ــﻦ ﻳ ـﻌــﺎﻧــﻮن
ﻧـﻘـﺼــﺎ ﻓــﻲ و ﺳــﺎ ﺋــﻞ ا ﻟـﻨـﻘــﻞ ا ﻟـﻔـﻌــﺎ ﻟــﺔ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ
ﻻ ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ اﻟ ـﻔ ــﻼﺣ ــﻮن وﻣ ــﻮﻇ ـﻔ ــﻮ اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻬﻢ
ﺑﺸﻜﻞ ﻻﺋﻖ ،ﻳﻨﻬﺎر ﻣﻌﺪل اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﺘﺮاﺟﻊ
اﻟﻤﺮدودﻳﺔ ،وﺳﺎﻋﺪت وورﻟﺪ ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ رﻟﻴﻒ
ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص أﻳﻀﺎ .وﻣﻨﺬ  2005وزﻋﺖ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  400000دراﺟﺔ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎد ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺎ ﺷـ ـﺨ ــﺺ ،وﻟ ـﻜ ــﻦ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إ ﻟــﻰ ا ﻟـﺘـﻠـﻤـﻴــﺬات ﻓــﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ ،ﻏﻴﺮت
و ﺳــﺎ ﺋــﻞ اﻟﻨﻘﻞ ا ﻟـﺘــﻲ أ ﻫــﺪ ﻳــﺖ ﻟﻬﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ
ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ.
واﻟـ ـﻴ ــﻮم ،ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗ ـﻘ ــﻮد ﻛ ـ ــﺎرول دراﺟ ـﺘ ـﻬــﺎ
اﻟ ـﻬــﻮاﺋ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺴ ــﻮداء اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻴ ـﻨــﺔ ،ﻓ ـﻬــﻲ ﺗـﻘـﻀــﻲ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﻓ ـﻜ ــﺎر اﻟ ـﺸــﺎﺋ ـﻌــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﻐــﺰو اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ
ﻣــﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹ ﻓــﺮ ﻳـﻘـﻴــﺔ ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
اﻟﻔﺘﻴﺎت ،ﻓﻬﻦ ﻳﺘﺤﻤﻠﻦ ﺿﻐﻄﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻳﺘﻤﺜﻞ
ﺑﺘﺮﻛﻬﻦ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ واﻟﺰواج ﻓﻲ ﺳﻦ ﺻﻐﻴﺮة؛
وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ رﺑﻊ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ-
ﻧﺤﻮ  -%23ﻳﺘﺰوﺟﻦ ﻓﻮر ﺑﻠﻮﻏﻬﻦ ﺳﻦ ،18
ﻟـﻜــﻦ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـﺼــﻞ ﻛ ــﺎرول إﻟــﻰ اﻟـﻤــﺪرﺳــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺪد ،ﺗ ـﻜ ـﺘ ـﺴــﺐ ﺛ ـﻘــﺔ ﻓ ــﻲ ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ
وﺗﻤﻨﺢ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ،
ﻛ ـﻤ ــﺎ أﻧ ـﻬ ــﺎ ﻟ ــﻢ ﺗ ـﻌ ــﺪ ﺗ ـﻌ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺮش اﻟ ــﺬي
ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل
اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﻴﻦ وﻫﻲ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
ﺑ ـﻔ ـﻀــﻞ ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ وﺳ ـﻴ ـﻠ ــﺔ ﺗ ـﻨ ـﻘ ـﻠ ـﻬــﺎ ،أﺻ ـﺒــﺢ
اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول ﻳﺪ ﻛﺎرول
واﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﺘ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻜ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺎت ،وﻣـ ــﺎزال
ﻟـ ــﺪى ﻛ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺎ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻟ ـﺘ ـﻘــﻮم ﺑ ــﻪ ﻟ ـﻀ ـﻤــﺎن أن
ﻛــﻞ ﺷ ــﺎب ﻳــﺮﻏــﺐ ﻓــﻲ اﻟ ــﺬﻫ ــﺎب إﻟ ــﻰ اﻟـﻤــﺪرﺳــﺔ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ذ ﻟ ــﻚ ،ﻟـﻜــﻦ ﺧــﻼل ا ﻟــﺮ ﺣـﻠــﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻرﺗﻴﺎح
ﻋـﻨــﺪ ﻣــﺎ ﻧ ــﺪرك أ ﻧــﻪ ﻟـﻴــﺲ ﺿــﺮور ﻳــﺎ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻛﻞ
اﻟﺤﻠﻮل.
* ﻧﺎﺷﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻣﺴﺘﺸﺎر
ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ
وان ﻣﻮر ﺑﻮرﺳﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺻﺤﺔ
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺸﺎﺑﺎت واﻟﻔﺘﻴﺎت.
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ «2019 ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق
ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«

إﻟﻰ أي ﺣﺪ ﻋﺎﻟﻢ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ّ
ﻣﺰﻳﻒ؟
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﻘﻴﺎس،
واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮﺑﺤﺔ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻋﺐ ،وأﺳﻮاق
اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ،
اﻟﺰﻳﻒ
ﻧﺸﺄت ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺠﻌﻞ ً
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ
ّﺗﺒﻨﻲ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ّ
ﺗﻨﻢ ﻋﻦ
اﻟﺨﺪاع واﻟﺴﺨﺮﻳﺔ واﻟﻜﺬب
واﻻﺣﺘﻴﺎل واﻟﺘﺸﻮﻳﻪ
واﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ،وﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬا
اﻟﻮﺿﻊ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﺟﺮاء إﺻﻼح
ﺛﻘﺎﻓﻲ وﺳﻴﺎﺳﻲ.

ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ
اﻷوﻗﺎت ﻳﻘﺘﻨﻊ
اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺄن
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪات
اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮوﻫﺎ
ﻣﻦ ﻳﻮﺗﻴﻮب
ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ
أﺷﺨﺎص
ﺣﻘﻴﻘﻴﻴﻦ

ﻓﻲ أواﺧــﺮ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،أﺻــﺪرت وزارة
اﻟﻌﺪل اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻮاﺋﺢ اﺗﻬﺎم ﺿﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
ّ
أﺷﺨﺎص ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺴﻠﺐ  36ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﺛﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ُ
اﻻﺣﺘﻴﺎل اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺘﻲ ﻛ ِﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻨﻬﺎ
ﻋـﻠــﻰ اﻹﻃـ ـ َـﻼق ،ﻳــﺮﻳــﺪ اﻟـﻤـﻌـﻠـﻨــﻮن اﻟــﺮﻗـﻤـﻴــﻮن
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ :أن ﻳﺸﺎﻫﺪ اﻟﻨﺎس
إﻋ ــﻼﻧ ــﺎﺗ ـﻬ ــﻢ وأن ﻳ ـﻌــﺮﺿــﻮﻫــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﻮاﻗــﻊ
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ "ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ" ،ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺸﻮرات
ً
ﻣـ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺔ ﻣ ـ ـﺜـ ــﻼ .ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻋ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎن
اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺎن ا ﻟ ـﻠــﺬان ﺣﻤﻼ ا ﺳــﻢ "ﻣﻴﺜﺒﻮت"
و"ﺛـ ــﺮي ﻓ ــﻲ" ،ﺑـﺤـﺴــﺐ اﻟـﺒــﺎﺣـﺜـﻴــﻦ اﻷﻣﻨﻴﻴﻦ
ً
اﻟﺬﻳﻦ رﺻﺪوﻫﻤﺎ ،إﻟﻰ ﺗﺰﻳﻴﻒ اﻟﻬﺪﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎ.
ﻓﻘﺪ أﻏــﺮق اﻟﻤﻌﺘﺪون  1.7ﻣﻠﻴﻮن ﺣﺎﺳﻮب
ﺑﺒﺮﻣﺠﻴﺎت ﺧﺒﻴﺜﺔ ّ
وﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﻣﻮاﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ "ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ":
"إﻧـﻬــﺎ ﻣــﻮاﻗــﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓــﺎرﻏــﺔ ُ
وﻣ ﱠ
ﺼﻤﻤﺔ
ّ
ﻟﻠﺤﺮﻛﺎت اﻵﻟﻴﺔ" وﺗﻌﺮض إﻋﻼﻧﺎت ﻣﺼﻮرة
ﺗﻢ ﺷﺮاؤﻫﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺒﺎدل اﻹﻋﻼﻧﺎت
ُ
اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ،
ُ
ﱠ
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺼﻤﻤﺔ ،وﻓﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻻﺗﻬﺎم ،ﺑﻬﺪف
"ﺧﺪاع اﻟﻤﻌﻠﻨﻴﻦ وﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻈﻨﻮن أن ﻧﺴﺨﺔ
ﻣﻦ إﻋﻼﻧﻬﻢ ُﻋ ِﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺸﺮ ﻣﺮﻣﻮق
ﻣﺜﻞ "ﻓﻮغ" أو "ذي إﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ".
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﻮﻗ ـ ـ ــﺖ ﻧـ ـ ـﻔـ ـ ـﺴ ـ ــﻪ ،ﺟ ـ ـ ـ ــﺮى ﺗ ــﺰﻳـ ـﻴ ــﻒ
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪات ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻮاﺳﻴﺐ
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت ﺧﺒﻴﺜﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎت
ﻣﻌﻘﺪة ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺗﺤﺮﻛﺎت
اﻟﺒﺸﺮ :ﻋﻤﺪت اﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ إﻟﻰ
"ﺗﺰﻳﻴﻒ اﻟﻨﻘﺮات ،وﺣﺮﻛﺎت ﻓﺄرة اﻟﺤﺎﺳﻮب،
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ
اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻛــﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺼﻮرة
ُّ
ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺑﺸﺮﻳﻴﻦ ﻋــﺎد ﻳـﻴــﻦ" .ﻛــﻠــﻒ ﺟﺰء
ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺑ ـﺘ ـﺼ ـﻔــﺢ اﻹﻧـ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺖ وﺟ ـﻤ ــﻊ ﻣـﻠـﻔــﺎت
ﺗ ـﻌــﺮﻳــﻒ اﻻرﺗـ ـﺒ ــﺎط ﻣ ــﻦ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ إﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ
أﺧـ ـ ــﺮى ،ﻣـﺜـﻠـﻤــﺎ ﻳـﻔـﻌــﻞ أي زاﺋ ـ ــﺮ ﺑ ـﺸ ــﺮي ﻓﻲ
اﻟـ ـﺤ ــﺎﻻت اﻟ ـﻌ ــﺎدﻳ ــﺔ .ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ ﻋ ـﺒــﺎرة
ﻋــﻦ أ ﺷـﺨــﺎص ﻣﺰﻳﻔﻴﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ﻣﻠﻔﺎت
ﻣﺰﻳﻔﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻻرﺗﺒﺎط وﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺰﻳﻔﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻳﺤﺮﻛﻮن
ﻣــﺆ ﺷــﺮا ﺗـﻬــﻢ اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻧﻘﺮات
ﻣﺰﻳﻔﺔ ﻟﺪﺧﻮل ﻣﻮاﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺰﻳﻔﺔ :ﻟﻘﺪ
اﺑﺘﻜﺮ اﻟﻤﺤﺘﺎﻟﻮن ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﺻﻮرة ﻣﺰﻳﻔﺔ
ﻋ ــﻦ اﻹﻧ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺖ ﺣ ـﻴــﺚ أﺻ ـﺒ ـﺤــﺖ اﻹﻋ ــﻼﻧ ــﺎت
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة!
إﻟﻰ أي ﺣﺪ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺎﻟﻢ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ً
ﻣﺰﻳﻔﺎ؟ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﺗﻜﺸﻒ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺮ
اﻟﺴﻨﻮات أن أﻗﻞ ﻣﻦ  %60ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺗﻜﻮن ﺑﺸﺮﻳﺔ .ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،2013ذﻛــﺮت ﻣﺠﻠﺔ
"ﺗﺎﻳﻤﺰ" أن ﻧﺼﻒ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺼﻔﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ
ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ﻳﻮﺗﻴﻮب
ّ
"روﺑﻮﺗﺎت ُﻣﻘﻨﻌﺔ ﺑﺼﻮرة ﺑﺸﺮ" .إﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ
ّ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﺪرﺟﺔ أن اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﺗﻮا ﻳﺨﺸﻮن
اﻧﻌﻜﺎس اﻟﻮﺿﻊ وﻧﺸﻮء ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺒﺪأ ﻓﻴﻬﺎ
أﻧﻈﻤﺔ ﻳﻮﺗﻴﻮب اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﺻﺪ اﻟﺤﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﺰﻳﻔﺔ! ﻟﺬا ّ
ﺳﻤﻮا ﻫﺬا اﻟﺤﺪث
اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ "اﻻﻧﻘﻼب".

اﻟﻨﺎس ﻣﺰﻳﻔﻮن!
ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺨــﺺ ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ ﻳ ــﻮﺗ ـﻴ ــﻮب ،ﻳﺸﻬﺪ

ً
ﻗـﻄــﺎع ﺑـﻴــﻊ وﺷـ ــﺮاء اﻟـﻤـﺸــﺎﻫــﺪات "ازدﻫـ ـ ــﺎرا"
ً
ُ ّ
واﺳﻌﺎ .أرادت ﻣﺠﻠﺔ "ﺗﺎﻳﻤﺰ" أن ﺗﺬﻛﺮ اﻟﻘﺮاء
ّ
ﺑـﻬــﺬا اﻟــﻮاﻗــﻊ ﻋﺒﺮ ﻧﺸﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣـﻄــﻮل ﻋﻦ
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ .ﺗﻘﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ
ً
ً
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ إن "ﺟﺰءا ﺿﺌﻴﻼ" ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت
ﻓ ــﻲ ﻣــﻮﻗ ـﻌ ـﻬــﺎ ﻣـ ـ ّ
ـﺰﻳـ ــﻒ ،ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻳ ـﺒ ــﺪو أن ﻋ ــﺪد
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ اﻟﻤﺰﻳﻔﻴﻦ ﻃــﺮح ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻟــﺪﻓــﻊ اﻟـﻤــﻮﻗــﻊ إﻟــﻰ إﻃ ــﻼق ﺣﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ
دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ .اﻟ ـﻴ ــﻮم ،اﻛـﺘـﺸـﻔــﺖ ﻣـﺠـﻠــﺔ "ﺗــﺎﻳـﻤــﺰ"
أﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺷــﺮاء  5آﻻف ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻗﻊ ﻳﻮﺗﻴﻮب )ﺗﺴﺎوي ﻛﻞ  30ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أي
ً
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪة واﺣ ــﺪة( ﻣﻘﺎﺑﻞ  15دوﻻرا
ﻓ ـﻘــﻂ .ﻓــﻲ ﻣـﻌـﻈــﻢ اﻷوﻗ ـ ــﺎت ،ﻳﻘﺘﻨﻊ اﻟـﻌـﻤــﻼء
ﺑ ـ ــﺄن اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪات اﻟـ ـﺘ ــﻲ اﺷـ ـﺘ ــﺮوﻫ ــﺎ ﺗــﺄﺗــﻲ
ﻣــﻦ أﺷ ـﺨــﺎص ﺣﻘﻴﻘﻴﻴﻦ .ﻟـﻜــﻦ ﺗـﺸـﺘــﻖ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪات ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻣﻦ روﺑﻮﺗﺎت .ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺼﺎت ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗــﺰوﻳــﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪات
ً
ﺑﻨﺎء
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت وﻋﺪد ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗــﺰوﻳــﺮ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺮﺑﺤﺔ .إذا
أردت ﻓﻬﻢ ﻇﺎﻫﺮة "اﻻﻧﻘﻼب" ،ﻳﻜﻔﻲ أن ﺗﺠﺪ
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻣــﻊ "ﻧـﻘــﺮة ﻣــﺰﻳـﻔــﺔ" :ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ،
ُ
َ
ﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺌﺎت اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗ
ّ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﻮف ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺷﺒﻪ
ﺗﻜﻮن ﻣﻮز
ﻋﺔ ّ
اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔُ ،
وﻳﺸﻐﻞ ﻛﻞ ﻫﺎﺗﻒ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻧﻔﺴﻪ
ّ
ً
ً
أو ُﻳﻨﺰل ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ واﺣﺪا.
ﻣ ــﻦ اﻟـ ــﻮاﺿـ ــﺢ أن ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻟـﻴـﺴــﺖ
ﺣ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑ ـﺸــﺮﻳــﺔ ﺣـﻘـﻴـﻘـﻴــﺔ ،ﻟ ـﻜــﻦ ﻛ ـﻴــﻒ ﺗـﺒــﺪو
ا ﻟـﺤــﺮ ﻛــﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ؟ ﺗـﻘـ ّـﺪ م ﻧﻈﺮﻳﺔ
"اﻻﻧﻘﻼب" ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ:
إذا ﻋـﻤــﺪ ﻣـﺤـﺘــﺎل روﺳ ــﻲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻــﻮرة
رﺟﻞ ﺑﺮازﻳﻠﻲ ﻟﻠﻈﻬﻮر ﺑﺼﻮرة داﻋﻢ أﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻟﺘﺮاﻣﺐ إﻟﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺴﺒﻮك،
ﻫﻞ ُﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة "ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ"؟ ﻻ ّ
ﺗﺪﻋﻲ
اﻟ ــﺮوﺑ ــﻮﺗ ــﺎت أﻧ ـﻬــﺎ ﺑـﺸــﺮ وﻻ ﻳﻨﺘﺤﻞ اﻟﺒﺸﺮ
ﻫﻮﻳﺎت ﻣﺰﻳﻔﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟﺒﺸﺮ
ً
ً
أﻳﻀﺎّ ،
ﻓﻴﺪﻋﻮن أﻧﻬﻢ
أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺄﻧﻬﻢ روﺑﻮﺗﺎت
"ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪون ﺷـﺨـﺼـﻴــﻮن ﻋــﺎﻣـﻠــﻮن ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﺎء
اﻻﺻ ـﻄ ـﻨــﺎﻋــﻲ" ،ﻣـﺜــﻞ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ اﻻﻓـﺘــﺮاﺿــﻲ
"إم" ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺴﺒﻮك ،وذﻟﻚ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت ﺗﻄﻮرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ.

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ؟ ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﺧﺘﻴﺎر ﺻﻮر
ً
ﻓﻴﻬﺎ دراﺟﺔ ﻧﺎرﻳﺔ؟ ﻛﻨﺖ أﺟﺪ ﻧﻔﺴﻲ ﻳﻮﻣﻴﺎ
أﻣ ــﺎم ﺣ ــﺮاس آﻟﻴﻴﻦ وأﺗـﺒــﺎﻫــﻰ ﺑﻜﻞ ﺣﻤﺎﺳﺔ
ﺑ ـﻤ ـﻬــﺎراﺗــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﻄــﺎﺑـﻘــﺔ اﻷﻧ ـﻤ ــﺎط.
ـﻮاد ﻟـﻴـﻠـﻴــﺔ ﻻ أﻋ ـ ــﺮف إذا
ﻛ ـﻨــﺖ أﺻـ ــﻞ إﻟـ ــﻰ ﻧـ ـ ـ
ٍ ً
ﻛﻨﺖ أرﻳﺪ دﺧﻮﻟﻬﺎ أﺻﻼ .ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ﻛﺎﻧﻮا
ُﻳ ّ
ﻮﺟﻬﻮﻧﻨﻲ ﻧﺤﻮ ﻣــﻮا ﻗــﻊ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻨﻄﺎق
اﻟﺼﺤﻲ ،وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ً
ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ وﻣﻨﺸﻮرات ﺗﺪﻓﻌﻨﻲ ﻟﻠﻨﻘﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻟﻢ أﻛﻦ أﻫﺘﻢ ﺑﻬﺎ أو ﻟﺨﻮض
اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء وإﻗﺎﻣﺔ
اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت ...ﻛﺎﻧﺖ ﻫــﺬه اﻟـﻌــﻮاﻣــﻞ دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﺠﺰ ﻋﻦ
اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ!
ﻣــﺎ اﻟ ــﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻪ ﻓــﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ؟
ً
ﻟـﺴـ ُـﺖ واﺛ ـﻘــﺎ ﻣــﻦ أن اﻟـﺤــﻞ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ "اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ" ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
"اﻻﻧ ـﻘ ــﻼب" اﻟـﻤــﺮﺗـﻘــﺐ ،ﻣـﻤــﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻧﻌﻮد
إﻟﻰ "اﻟــﻮاﻗــﻊ" ،وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ً
اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ "ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ"،
ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص
وﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻊ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻜﺴﻮﻧﻬﺎ ﻋﻦ
ﻧـﻔـﺴـﻬــﻢ .ﺑ ـﻌــﺪ ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ اﻟﻤﺒﻨﻲ
ﻋـﻠــﻰ أدوات اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎس ،واﻷﻧ ـﻈ ـﻤــﺔ اﻟﻤﺮﺑﺤﺔ
اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻋﺐ ،وأﺳــﻮاق اﻟﻤﻨﺼﺎت
اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ،ﻧﺸﺄت ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺰﻳﻒ ﻋﻠﻰ
ً
اﻹﻧـﺘــﺮﻧــﺖ ّﻣﻨﻄﻘﻴﺎ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻣﻤﺎ
ّ
ﻳـﻌـﻨــﻲ ﺗ ـﺒــﻨــﻲ ﺳ ـﻠــﻮﻛ ـﻴــﺎت ﺗ ـﻨــﻢ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺨــﺪاع
واﻟﺴﺨﺮﻳﺔ واﻟـﻜــﺬب واﻻﺣـﺘـﻴــﺎل واﻟﺘﺸﻮﻳﻪ
واﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ،وﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ
إﺟﺮاء إﺻﻼح ﺛﻘﺎﻓﻲ وﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
"ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن ﻓــﺎﻟــﻲ" وﻓ ــﻲ أﻧ ـﺤــﺎء اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ .إﻧــﻪ
اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻮﺣﻴﺪ أﻣﺎﻣﻨﺎ ،وإﻻ ﻓﺴﻨﻐﺮق ﻓﻲ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓــﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻹﻧـﺘــﺮﻧــﺖ اﻵﻟــﻲ واﻟﻤﻠﻲء
ﺑﺄﺷﺨﺎص ﻣﺰﻳﻔﻴﻦ ،وﻧﻘﺮات ﻣﺰﻳﻔﺔ ،وﻣﻮاﻗﻊ
ﻣــﺰﻳ ـﻔــﺔ ،وﺣــﻮاﺳ ـﻴــﺐ ﻣ ــﺰﻳ ـﻔ ــﺔ ...ﺣـﻴــﺚ ﺗﺒﻘﻰ
اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة!
* »إﻧﺘﻠﻴﺠﻨﺴﺮ«

اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻣﺰﻳﻒ!
ﻳ ـﺒ ــﺪو ﻳ ــﻮﺗ ـﻴ ــﻮب اﻟ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻊ اﻟ ــﻮﺣ ـﻴ ــﺪ اﻟ ــﺬي
ﻳﻔﻌﻞ
ﻳﻌﻄﻲ ذﻟــﻚ اﻟﺸﻌﻮر "اﻟــﻮﻫـﻤــﻲ" ،ﻛﻤﺎ ُ ّ
ﻓﻴﺸﻐﻞ
ﻣﻮﻗﻊ أﻣ ــﺎزون ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣـﻴــﺎن،
ﻳﻮﺗﻴﻮب ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ وﻏﻴﺮ ﺑﺸﺮﻳﺔ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ــﺮ أﺳـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﻊ ،وﻳ ـ ـﺘـ ــﻢ ﺑ ـ ــﺚ اﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻘ ــﺎت
اﻟـﺘـﻠـﻔــﺰﻳــﻮﻧـﻴــﺔ اﻟ ـﺨــﺎﺿ ـﻌــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻤــﻮﻳــﻪ ﺑـﻬــﺪف
ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺬﻳﻦ ّ
ﻳﺮوﺟﻮن
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ
ً
اﻟﻤﺼﺪر ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻷوﻻد ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ.

ً
ﻧﺤﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﺰﻳﻔﻮن!

ﻓــﻲ أﻧـﺤــﺎء ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧـﺘــﺮﻧــﺖ ﻫــﺬه اﻟﺴﻨﺔ،
ُ
ﻃ ِﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻨﻲ
إﻧﺴﺎن :ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻌﻴﺪ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻫﺬه
ّ
اﻟﻤﺸﻮ ﻫﺔ؟ ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻧﺴﺦ ﻫﺬا
اﻟﻜﻠﻤﺔ

ﺗﺰﻳﻴﻒ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪات
ﻳﺠﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻮاﺳﻴﺐ
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت
ﺧﺒﻴﺜﺔ وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ
ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﻌﻘﺪة ﻟﺪرﺟﺔ
أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ
ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻟﺒﺸﺮ
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اﻗﺘﺼﺎد

اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ

 ١ KDاﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ
اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم

٥.٣٨٦

٥.١٧٧

٤.٧٩٧

٢.٥٩٠ ٢.٨٨٠ ٣.٢٩٨

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎدي

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ...ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺑﻼ ﺗﻨﻔﻴﺬ
إﻫﻤﺎل اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﻴﺮﻓﻊ اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻳﻘﻠﻞ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ً
ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺗﺪور ﺑﻴﻦ  4ﺟﻬﺎت
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻫﻲ وزارة
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ،واﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻣﻌﻬﺪ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ً
وأﺧﻴﺮا ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ
»اﻟﺪﺑﺪﺑﺔ« اﻷﻓﻀﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﻘﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال ﻓﻲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﺮح.

أﻇﻬﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ً
ً
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ  2019/2018ﻗﺼﻮرا ﻻﻓﺘﺎ
ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،رﻏﻢ اﺣﺘﻴﺎج اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع
ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻤﻮ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
واﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ إﻟــﻰ ﻋــﺎم  2030ﻣﻮﻋﺪ
ﻗﻴﺎس ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،ﺑﺸﻜﻞ
ﻣ ـﺒ ـﺴ ــﻂ ،ﺑ ــﺄﻧ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺪة ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﻮارد
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻔﺪ ،ﻛﺎﻟﺮﻳﺎح واﻟﻤﻴﺎه
واﻟـﺸـﻤــﺲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣــﻦ ﺣﺮﻛﺔ
اﻷﻣ ــﻮاج واﻟـﻤــﺪ واﻟـﺠــﺰر ،وﺣﺘﻰ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ
اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻷﺷﺠﺎر
اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺰﻳﻮت.
ﻓﺎﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أوﻟﻰ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺒ ـﻨــﻲ ﻣ ـﻠــﻒ اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺠ ــﺪدة ﻣﻨﺬ
ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
أﺑﻄﺄ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ ،إذ
ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻓــﻲ ﻋــﺎم  2020أن ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟـﻤـﺘـﺠــﺪدة  3ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓـﻘــﻂ ﻣــﻦ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ،ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ  2030إﻟﻰ 15
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك .وﺣﺘﻰ ﻫﺬه
ً
اﻷﻫﺪاف ،رﻏﻢ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ ،ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻗﺼﻮرا

ً
ﻧﻔﻂ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2035أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل
رﺑﻊ اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻧﺘﺎﺟﻪ ﺣﻴﻨﻬﺎ،
ﻣﻊ اﻻﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد ﺳﻜﺎن
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣــﻦ  4.4ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻧﺴﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ إﻟﻰ
 5.5ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﻋﺪ ،ﺣﺴﺐ
ﺗــﻮﻗ ـﻌــﺎت اﻻدارة اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟ ــﻺﺣ ـﺼ ــﺎء ،ﻣﻤﺎ
ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺆﺷﺮات ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺰاف اﻟﺜﺮوة
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻷﻛﻼف اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ان دول اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻻﺧﺮى ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﺜﻼ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﻊ إﻟﻴﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
ﺑﻌﺪ  11ﻋﺎﻣﺎ ،ﻓﻘﻄﺮ ﺗﺮﻳﺪ ان ﺗﻜﻮن اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ  2020ﺑﻤﺎ ﻻ
ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  18ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،أﻣﺎ اﻹﻣــﺎرات وﻋﻤﺎن
ﻓﺘﺴﺘﻬﺪﻓﺎن  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻫــﺬه اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻋﺎم  ،2020واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺘﻄﻠﻊ أﻳﻀﺎ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﻘﺒﻞ إﻟــﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻨﺎﻫﺰ  15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة .وﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺤﻘﻖ
اﻟﻜﻮﻳﺖ  %1ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم .2018

ﺗﻮﻓﻴﺮ  15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ .أﻣﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺧﺮى
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﻄﺮح أو اﻟﺘﻌﺜﺮ ،ﻛﻤﺎ ّ
ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻟﻮاح
اﻟﻜﻬﺮوﺿﻮﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻄﺢ ﺧــﺰاﻧــﺎت ﻣﻴﺎه
»اﻟﺼﺒﻴﺔ اﻷرﺿﻴﺔ« ،أو ﻣﺸﺮوع »ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻴﺎه« ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،واﻟﺬي
رﺻــﺪ ﻟــﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟــﻢ ﻳﻨﻔﻖ ﻣﻨﻬﺎ اي ﻣﺒﻠﻎ
ﺣﺘﻰ اﻵن.

اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة

ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎت

ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻟﻴﺴﺖ
ً
ﺑﺮﺳﺘﻴﺠﺎ ﻧﺘﺒﺎﻫﻰ ﺑﻪ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻﻋﺘﺒﺎرات
ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﺿــﺮورة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣـﻠـﺤــﺔ ،ﻓــﺎﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑﺤﺴﺐ ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟﻘﻄﺎع
اﻟـﻨـﻔـﻄــﻲ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻧـﺤــﻮ  350أﻟ ــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻷﻏــﺮاض ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
وﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه ،أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  12ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣــﻦ إﻧـﺘــﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻜﻠﻔﺔ ﺗﻨﺎﻫﺰ 3
ً
ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ اﺳﺘﻬﻼك
ً
ﻣــﺎ ﻳ ــﻮازي  700أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺤﻠﻮل
ﻋ ــﺎم  ،2030واﻻرﺗ ـﻔ ــﺎع إﻟ ــﻰ ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ

ﻫ ــﺬه اﻷرﻗـ ـ ــﺎم ،ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺎ ﺗ ـﺜ ـﻴــﺮه ﻣ ــﻦ ﻗﻠﻖ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ،ﻻ ﺗﺠﺪ أي ﺻــﺪى ﻓﻌﻠﻲ ﺧﺎرج
إﻃ ــﺎر اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،واﻟﻤﻘﺼﻮد
ﻫ ـﻨــﺎ اﺛ ــﺮ ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺠــﺪدة ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻓﺤﺴﺐ اﻟﺨﻄﻂ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﺪى وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ﻓﺈن
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻣ ــﻦ  15و 16أﻟ ــﻒ ﻣ ـﻴ ـﻐــﺎواط إﻟ ــﻰ ﻧـﺤــﻮ 30
أﻟﻒ ﻣﻴﻐﺎواط ،ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن
اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
أن ﺗﺤﺘﻮي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  120أﻟﻒ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ،
وﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ ﻓـ ــﺈن إﻫـ ـﻤ ــﺎل ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة -وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ

اﻟــﻼﻓــﺖ أن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺗ ــﺪور ﺑﻴﻦ  4ﺟـﻬــﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻫﻲ
وزارة اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء واﻟ ـﻤ ــﺎء واﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ،ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،وﻣﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻼﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،وأﺧﻴﺮا ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ »اﻟــﺪﺑــﺪﺑــﺔ«
اﻷﻓـﻀــﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،ﻷﻧــﻪ ﻻ ﻳــﺰال
ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﺮح ،رﻏﻢ ان ﻫﺪﻓﻪ اﻻﺳﺎﺳﻲ

ً
ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮﺳﺘﻴﺠﺎ

ً
ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ؛ إذ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ أي
ﺧـﻄــﻂ ﻻﺳ ـﺘ ـﻐــﻼل اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺠــﺪدة وﻟــﻮ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓــﻲ ﺑـﻨــﺎء اﻟ ـﻤــﺪن اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة-
ﺳﻴﻌﻨﻲ ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أوﻟــﻰ رﻓــﻊ ﻛﻠﻔﺔ اﻧﺘﺎج
اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺧﻔﻀﺎ ﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ
اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ »اﻟﻤﺘﺠﺪدة« واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﺜﺮوة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻨﺰاف.
وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺄﻣﻴﻦ
 15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ
ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﺠﺪدة ﺳﻴﻮﻓﺮ  800ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  ،2030أي ﻧﺤﻮ  4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
اﻵﺛ ــﺎر ﻏﻴﺮ اﻟـﻤـﺒــﺎﺷــﺮة ﻛــﺎﻻﺳـﺘـﻔــﺎدة اﻟﺒﻴﺌﺔ
واﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻫــﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ً
ﺗﻌﻄﻲ ﻋــﻮاﺋــﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺗﻨﻤﻮﻳﺔ أﻛﺜﺮ رﺷــﺪا
وﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻛﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ
أو ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ إن
ﺗــﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫــﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺼﻴﻒ
واﻗﺘﺼﺎدي.

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻐﻠﻲ
albaghli74@gmail.com

ً
ﻧﺴﺘﻬﻠﻚ ﺣﺎﻟﻴﺎ
 %12ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ
ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺳﺘﺮﺗﻔﻊ
إﻟﻰ  %25ﻓﻲ 2035

أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺮﺗﻔﻊ  ٪١ﻣﻊ »ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﺘﺠﺎرة« » «MSCIﺗﻠﺘﻘﻲ »اﻷﺳﻮاق« و»اﻟﺒﻮرﺻﺔ« ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ

ً
ً
اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻨﺨﻔﺾ  ٤٩ﺳﻨﺘﺎ ﻟﻴﺒﻠﻎ  ٥٥.٧٧دوﻻرا
اﻧ ـﺨ ـﻔــﺾ ﺳ ـﻌــﺮ ﺑ ــﺮﻣ ـﻴ ــﻞ اﻟـﻨـﻔــﻂ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  49ﺳﻨﺘﺎ ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت أﻣﺲ
ً
اﻷول ،ﻟﻴﺒﻠﻎ  55.77دوﻻرا ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
ً
 56.26دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت
اﻻﺛـﻨـﻴــﻦ ،وﻓـﻘــﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ 1
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،أﻣﺲ ،ﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ
اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺑﻔﻀﻞ اﻵﻣﺎل ،ﺑﺄن ﺗﺴﻮي واﺷﻨﻄﻦ
وﺑﻜﻴﻦ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻧﺰاﻋﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺨﺎم ﻏﺮب
ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ 50.38
ً
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ  60ﺳﻨﺘﺎ
ﺑﻤﺎ ﻳـﻌــﺎدل  1.2ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺗﻠﻚ ﻫﻲ اﻟﻤﺮة
اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﺎوز ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﺎم 50
دوﻻرا ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﺻـﻌــﺪت اﻟـﻌـﻘــﻮد اﻵﺟـﻠــﺔ ﻟﺨﺎم
ً
اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺮﻧﺖ  61ﺳﻨﺘﺎ أو
ً
ً
واﺣــﺪا ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  59.33دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وزاد ﺧ ـ ــﺎم ﺑ ــﺮﻧ ــﺖ وﺧـ ـ ــﺎم ﻏ ــﺮب
ﺗﻜﺴﺎس ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﺛﻨﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﺗـﺘـﻤــﺎﺷــﻰ ﻗ ـﻔــﺰات ﺳـﻌــﺮ اﻟﻨﻔﻂ
ﻣﻊ أداء أﺳــﻮاق اﻷﺳﻬﻢ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ،
اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ وﻧﺼﻒ اﻷﺳﺒﻮع
أﻣﺲ.

ودﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ
ﻣ ـ ـﺤ ـ ــﺎدﺛ ـ ــﺎت
ﺗـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎرﻳ ـ ـ ــﺔ
ﻓـ ـ ــﻲ ﺑ ـﻜ ـﻴــﻦ
ﺑـ ـﻴ ــﻦ أﻛ ـﺒ ــﺮ
اﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﻦ
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻟـ ــﻢ
ﻳ ــﻮﻣـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ،
ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات إﻟــﻰ
إﺣﺮاز ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ،
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺷــﺮاء اﻟﺼﻴﻦ
ﻟـﻠـﺴـﻠــﻊ اﻟ ــﺰراﻋ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وزﻳﺎدة اﻧﻔﺘﺎح
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
ﻟـ ـﻜ ــﻦ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺻـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـﻌ ــﻮاﻣ ــﻞ
اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ ،ﺗﺘﻠﻘﻰ أﺳ ـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻟﻺﻧﺘﺎج ﺑﺪأت
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ  2018ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﺨﺎم ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑــﻚ( وﻛﺬﻟﻚ
ﻣـ ـ ــﻦ روﺳ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎ ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻀـ ــﻮ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.

اﻟﻬﻨﺪ وإﻳﺮان
ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﺧــﺮى ،ﻗــﺎل ﻣﺴﺆول
ﻣ ـﺼ ــﺮﻓ ــﻲ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ إن اﻟ ـﻬ ـﻨ ــﺪ ﺑ ــﺪأت
ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟــﺬي ﺗﺤﺼﻞ
ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻣ ــﻦ إﻳـ ــﺮان ﺑــﺎﻟــﺮوﺑ ـﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟـ ــﻰ ﻣـﻨــﺬ أن ﻓــﺮﺿــﺖ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻋ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻋﻠﻰ
ﻃﻬﺮان ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.

وﻣﻨﺤﺖ واﺷﻨﻄﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء
ﻣ ـ ــﺪﺗ ـ ــﻪ ﺳ ـ ـﺘـ ــﺔ أﺷـ ـﻬ ــﺮ
ﻟ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎ ﻧـ ـ ــﻲ دول
ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪ،
ﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤ ـ ــﺢ ﻟـ ـﺘـ ـﻠ ــﻚ
اﻟﺪول ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد
ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺾ اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ.
وﺗﺮﻳﺪ
اﻟ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺪ،
أﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ
ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮرد ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ﻓــﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻟﻨﻔﻂ
ﻣ ــﻦ إﻳ ـ ــﺮان ،ﺣـﻴــﺚ ﺗ ـﻌــﺮض ﻃـﻬــﺮان
ﺷـﺤـﻨــﺎ ﻣـﺠــﺎﻧـﻴــﺎ وﻓ ـﺘــﺮة اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻣ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪة ،ﺑـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻤ ــﺎ ﺳـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪم
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ اﻷﻣـ ــﻮال
ﺑ ــﺎﻟ ــﺮوﺑ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﺴ ــﺪاد ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ أﻏـﻠـﺒـﻴــﺔ
اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﻬﻨﺪ.
وﻗ ـ ــﺎل ﺷـ ـ ـ ــﺎران ﺳ ـﻴ ـﻨــﺞ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﻨﻚ ﻳﻮ.ﺳﻲ.أو ،اﻟﻤﻤﻠﻮك
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻟـ »روﻳﺘﺮز«» :ﺗﻠﻘﻴﻨﺎ ﻣﺒﻠﻐﺎ
ﺟﻴﺪا ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ«،
ﻏ ـﻴ ــﺮ أﻧ ـ ــﻪ ﻟـ ــﻢ ﻳ ـﻔ ـﺼــﺢ ﻋـ ــﻦ أﺳ ـﻤ ــﺎء
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ أو ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﺘﻲ أودﻋﺘﻬﺎ.
وأﺻ ــﺪرت ﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ ﻓــﻲ اﻵوﻧــﺔ
اﻷﺧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮة ﺗ ــﻮﺟـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨ ــﺎء
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ واردات
ُ
اﻟ ـﺨ ــﺎم ﻣ ــﻦ ﺿــﺮﻳـﺒــﺔ ﺗـﺴـﺘـﻘـﻄــﻊ ﻣﻦ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺒــﻊ ،ﻟـﺘـﻤـﻜـﻴــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎﻓــﻲ ﻣﻦ

إﻧﺠﺎز ﻛﻞ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ...واﺳﺘﻄﻼع آراء اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ أﺑﺮﻳﻞ
ﺗ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺔ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﺎت ﺑ ـﻨ ـﺤ ــﻮ 1.5
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻗ ــﺎل ﻣـﺼــﺪر ﺑـﻘـﻄــﺎع اﻟـﻨـﻔــﻂ إن
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ،أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ
ﺗﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،وﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﻧﺠﺎﻟﻮر
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺮ واﻟـ ـﺒـ ـﺘ ــﺮوﻛـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎوﻳ ــﺎت،
دﻓﻌﺘﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻘﺎﺑﻞ واردات اﻟﻨﻔﻂ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ .وﻟﻢ ﻳﺘﺴﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻓﻮري ﻣﻦ أي ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ.
وﻗــﺎل وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﺟﻮاد ﻇﺮﻳﻒ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،أﻣﺲ
اﻷول ،إن إﻳﺮان ﺗﺒﺘﻜﺮ آﻟﻴﺎت ﻟﻠﺪﻓﻊ
ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟـﻤـﻘــﺎﻳـﻀــﺔ ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛــﺎء
ﺗ ـﺠ ــﺎرﻳ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﺜ ــﻞ اﻟ ـﻬ ـﻨ ــﺪ واﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ
وروﺳ ـ ـﻴـ ــﺎ ،ﻓ ــﻲ أﻋـ ـﻘ ــﺎب ﺗ ــﺄﺧ ــﺮ آﻟـﻴــﺔ
ﻟـ ـﻐ ــﺮض ﺧ ـ ــﺎص ﺑ ـﻘ ـﻴ ــﺎدة اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد
اﻷوروﺑ ـ ـ ــﻲ ﻟـﺘـﺴـﻬـﻴــﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة ﻣﻊ
ﻃﻬﺮان.
وﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺠـ ــﻮﻟـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﺳﻮت اﻟﻬﻨﺪ
 45ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻔﻂ
ﺑﺎﻟﺮوﺑﻴﺔ ،واﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺎﻟﻴﻮرو ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ــﺮة وﻗ ـﻌــﺖ اﺗ ـﻔــﺎﻗــﺎ ﻣﻊ
إﻳ ـ ــﺮان ﻟـﺠـﻌــﻞ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟ ـﻤــﺪﻓــﻮﻋــﺎت
ﺑــﺎﻟــﺮوﺑ ـﻴــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ ﺗــﺮﻳــﺪ ﻧـﻴــﻮدﻟـﻬــﻲ
إﺻ ـ ـ ــﻼح ﻣ ـﻴ ــﺰاﻧ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري ﻣــﻊ
ﻃﻬﺮان.
وﺑ ـﻠ ــﻎ إﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ واردات اﻟـﻬـﻨــﺪ
ﻣ ــﻦ إﻳ ـ ــﺮان ﻧ ـﺤــﻮ  11ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر دوﻻر
ﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣــﻦ أﺑــﺮﻳــﻞ إﻟــﻰ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﺗﺸﺮﻳﻦ ،ﺷﻜﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻧﺤﻮ  90ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﻬﺎ.

●

ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

أﺑﻠﻐﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﺑﺄن ﻫﻴﺌﺔ
أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل وﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ أن ﺗﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
ً
ً
وﻓ ــﺪا رﺳـﻤـﻴــﺎ ﻣــﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻣــﻮرﻏــﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ«
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻔﻨﻲ ﺑﺨﺼﻮص
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮ ».«MSCI
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎدر ،إن اﻟ ــﻮﻓ ــﺪ ﺳـﻴـﻌـﻘــﺪ ﻋــﺪة
اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت ﻣ ــﻊ ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
واﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ذات
اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق ،واﻟﺨﻄﻮات اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺼﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﺎذﺑﺔ.
ً
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ أن ﻫ ـﻨــﺎك ارﺗ ـﻴ ــﺎﺣ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﻣـﺴــﺆوﻟــﻲ
ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق واﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ
واﻹﺟ ــﺮاءات ،اﻟﺘﻲ أﺗﻤﺘﻬﺎ ﻛﻞ اﻷﻃــﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ
ّ
اﻟﻤﺠﺎل أﻣــﺎم اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺘﻤﻠﻚ ﺣﺼﺔ
أﻛـﺒــﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﺑـﻌــﺪ اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻮاﻓـﻘــﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي.
وذﻛ ـ ــﺮت أن »أﺳـ ـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﻤ ــﺎل« و»اﻟـ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ«
ﺗﻜﻮﻧﺎن ﺑﺬﻟﻚ أﺗﻤﺘﺎ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻛﻞ

اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
إﻟ ــﻰ ﻣــﺆﺷــﺮ » ،«MSCIﻻﺳـﻴـﻤــﺎ أن ﻫ ــﺬه اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
ﻫﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻛﻜﻞ ﻻ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺷﻬﺪت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻹﺟــﺮاءات ،اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮ
»ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ« ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻌﻴﻬﺎ اﻟﺪؤوب إﻟﻰ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق ،ﻓﺤﻘﻘﺖ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻹﻧﺠﺎزات ﻣﻨﺬ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق
اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻋﺰز ﻣﻦ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻓــﻲ اﻟ ـﺴــﻮق ورﻓ ــﻊ ﻣــﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣﻊ
اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ً
وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﺸﻬﺪ ﻣﺰﻳﺪا
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ واﻟ ـﺘ ـﻨ ــﻮع ﻋ ـﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ اﻷدوات
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ واﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ واﻟـﻤـﺸـﺘـﻘــﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ً
ﺗــﺪرﻳـﺠـﻴــﺎ ،إذ ﺳﺘﺸﻬﺪ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ ﺧــﻼل
ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺗﻄﺒﻴﻖ إﻗﺮاض واﻗﺘﺮاض اﻷﺳﻬﻢ،
وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف ،وﺗﺤﺴﻴﻦ آﻟﻴﺔ
ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ ﺻـﻔـﻘــﺎت ﺧ ــﺎرج اﻟ ـﺴــﻮق »Off-Market
 ،«Tradesإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺤﺪاث ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺪاول
ﺑﻌﺪ اﻹﻏﻼق ،ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪاول ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻹﻏﻼق،
اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮات

ً
اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ اﺳـﺘـﺤــﺪاث ﻣﻨﺼﺔ ﺗــﺪاول
اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎدﻳــﻖ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ ،وﻣـﻨـﻬــﺎ اﻟـﺼـﻨــﺎدﻳــﻖ
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ اﻟ ـﻤــﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ ،REITS
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﺗﺒﺎع
ﻣـﺒــﺪأ ) DvP-2ﺻــﺎﻓــﻲ ﻧـﻘــﺪي – إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ أﺳـﻬــﻢ(
واﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻔﻬﻮم وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﻤﺮﻛﺰي
 ،CCPوﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻮﺳﻄﺎء ،واﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﻣﺶ
ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﻟ ــﻮﺳ ـﻄ ــﺎء اﻟ ـﻤــﺆﻫ ـﻠ ـﻴــﻦ ،ﻋ ـ ــﻼوة ﻋﻠﻰ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء  ،REPOوﺗﻘﺴﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎت
اﻟﻌﻤﻼء إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻗﻴﻤﻬﺎ ورﺑﻄﻬﺎ
ً
ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب
رؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وأﺷﺎرت اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ أن »ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ«
ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ اﺳﺘﻄﻼع آراء اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
ﺣﻮل اﻗﺘﺮاح إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺆﺷﺮ )إم.إس.ﺳﻲ.
أي اﻟﻜﻮﻳﺖ( ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ وأﺑﺮﻳﻞ
ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ إﻋــﻼن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓــﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻟـﻠـﺒــﺪء ﻓــﻲ إﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺿـﻤــﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
ﻧـﺼــﻒ اﻟـﺴـﻨــﻮﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ  ، 2020ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أن
ﻳﺼﻞ وزن ﻣﺆﺷﺮ »إم.إس.ﺳ ــﻲ.أي اﻟﻜﻮﻳﺖ« إﻟﻰ
 0.3ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺿـﻤــﻦ ﻣــﺆﺷــﺮ »إم.إس.ﺳ ـ ـ ـ ــﻲ.أي«
ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻻر وارﺗﻔﺎع اﻟﻴﻮر وﺗﺮاﺟﻊ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﺳﺘﻘﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،أﻣﺲ،
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  0.303دﻳﻨﺎر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻊ اﻟﻴﻮرو إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى 0.347
دﻳﻨﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺻﺮف أﻣﺲ اﻷول.
وﻗ ــﺎل ﺑـﻨــﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي ﻓــﻲ ﻧـﺸــﺮﺗــﻪ اﻟـﻴــﻮﻣـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ

اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ ،إن "ﺳـﻌــﺮ ﺻ ــﺮف اﻟـﺠـﻨـﻴــﻪ اﻹﺳـﺘــﺮﻟـﻴـﻨــﻲ اﻧـﺨـﻔــﺾ إﻟــﻰ
ﻣـﺴـﺘــﻮى  0.386دﻳ ـﻨــﺎر ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ اﺳـﺘـﻘــﺮ اﻟـﻔــﺮﻧــﻚ اﻟـﺴــﻮﻳـﺴــﺮي ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻮى  0.308دﻳﻨﺎر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
 0.002دﻳﻨﺎر دون ﺗﻐﻴﻴﺮ".

ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ واﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ أﻣﺲ ،ﻓﻲ
ً
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻮاﺻﻼ ﺻﺤﻮﺗﻪ
وﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻷول ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز
 31.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺳـﺠـﻠــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ
ً
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﻓﻲ
ﺗﻌﺎﻣﻼت أﻣﺲ ،إذ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.01ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻫﻲ  0.7ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 5177.71ﻧﻘﻄﺔ وﺳﻂ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 31.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  271.6ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  7126ﺻﻔﻘﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺴﺎوي 13.7
ً
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﻔﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 5386.95
ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  21.3ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 66ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧـﻔــﺬت ﻋﺒﺮ 2323
ﺻﻔﻘﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.49ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺗ ـﺴــﺎوي  23.25ﻧـﻘـﻄــﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣـﺴـﺘــﻮى  4797.19ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  10.1ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ
أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  205.6ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  4803ﺻﻔﻘﺎت.

ﻧﻤﻮ أﺳﻬﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮ اﻟ ـﻨ ـﺸ ــﺎط ﻓ ــﻲ ﺗـﻌــﺎﻣــﻼت
اﻟـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﻮق اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﻲ أﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ،ﻓ ــﻲ
ً
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻮاﺻﻼ ﺻﺤﻮﺗﻪ
وﻟــﻸﺳ ـﺒــﻮع اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ
وارﺗـﻔـﻌــﺖ وﺗ ـﻴــﺮة ﺗـﻌــﺎﻣــﻼﺗــﻪ ﻟﺘﺒﻠﻎ

أﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ ﺧ ـ ــﻼل ﺳـﺘــﺔ
أﺷﻬﺮ وﺳﻂ ﺳﻴﻄﺮة ﻟﻜﺘﻠﺘﻲ أﻋﻴﺎن
واﻟـ ـﻤ ــﺪﻳـ ـﻨ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﻷﻓ ـﻀ ــﻞ
ً
ﻧﺸﺎﻃﺎ إذ راﻓــﻖ ﺳﻬﻢ أﻋﻴﺎن أﺳﻬﻢ
»ﺑ ـ ـﺘـ ــﺮوﻏ ـ ـﻠـ ــﻒ« واﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎر وﻣ ـﺸ ــﺎﻋ ــﺮ
واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗــﺪاوﻟــﺖ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  12ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﻠﻎ أﻓﻀﻠﻬﺎ
ﺳﻬﻢ أﻋﻴﺎن  34.7ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺳﻂ
ً
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت ﺷـ ــﺮاء وﺑـﻠــﻮﻏـﻬــﺎ أﺳ ـﻌ ــﺎرا
ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟـﻬــﺎ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌــﺎم ،ﻣـﻤــﺎ ﻳﺆﻛﺪ

ﺣــﺎﻟــﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﺳـﻴـﻨــﺎرﻳــﻮﻫــﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ
ً
ً
ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﺪاول ودﺧ ـ ـ ــﻮﻻ واﻧ ـﺘ ـﺒ ــﺎﻫ ــﺎ إﻟــﻰ
أﺳـﻬــﻢ ﺟـﻴــﺪة ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
وﺳ ــﻂ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت ﺟـﻨــﻲ أرﺑ ـ ــﺎح ﻋﻠﻰ
أﺳﻬﻢ اﻟﺴﻮق اﻷول ،اﻟﺘﻲ ﺿﻐﻄﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮه ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ ووﺳﻂ
ﻋــﺮوض ﻛﺒﻴﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﺑــﺎﻟـﺤــﺪ اﻷدﻧـ ــﻰ ﻣـﻤــﺎ رﻓ ــﻊ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺑﻘﻮة ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺰاد ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ
ﺧﻀﺮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق

اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﺣﻤﺮاء ﻋﻠﻰ اﻷول واﻟﻌﺎم.
ً
ﺧـ ـﻠـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴ ــﺎ ،وﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ ﻧـ ـﻤ ــﻮ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ
وﻣﺴﺘﻤﺮ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،وﺳﻂ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﻔﺎؤل ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺑـﻴــﻦ ﻋـﻤــﻼﻗــﻲ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ
اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﺳﺘﻄﺎع
»ﻧﺎﻳﻤﻜﺲ« أن ﻳﺘﺨﻄﻰ ﻣﺴﺘﻮى 50
ً
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻﻣﺲ ﺑﺮﻧﺖ
ً
ﻣـﺴـﺘــﻮى  60دوﻻرا ﻟـﺘــﺮﺑــﺢ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ أﻣﺲ ،ﺑﻘﻴﺎدة

ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻄﺮ واﻟﺬي رﺑﺢ  0.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺛﻢ دﺑﻲ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺼﻒ ﻧﻘﻄﺔ
ً
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ وراﻓﻘﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ
ﺑ ـﻨ ـﻤ ــﻮ ﻣ ـ ـﺤـ ــﺪود ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﺗ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺖ
ﻣــﺆﺷــﺮات اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻌﺎم وأﺑﻮﻇﺒﻲ
ً
وﻣﺴﻘﻂ وﺑﻨﺴﺐ ﻣﺤﺪودة ﺟﺪا.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻣ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت إﻟ ـ ــﻰ اﻷداء

اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﺒ ــﻲ ،أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،إذ اﻧ ـﺨ ـﻔ ـﻀــﺖ
ﻣﺆﺷﺮات ﺳﺘﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﻣﻮاد
أﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـ ـ  8.3ﻧـ ـﻘ ــﺎط واﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ
واﻟ ـ ـﻐـ ــﺎز ﺑ ـ ـ  6.1ﻧـ ـﻘ ــﺎط وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت
اﺳـﺘـﻬــﻼﻛـﻴــﺔ ﺑـ ـ  3ﻧـﻘــﺎط وﺻـﻨــﺎﻋــﺔ
ﺑـ ـ  2.4ﻧـﻘـﻄــﺔ وﻋ ـﻘــﺎر ﺑـ ـ  1.7ﻧﻘﻄﺔ
وﺑ ـ ـﻨـ ــﻮك ﺑـ ـ ـ  0.06ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ
ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮات أرﺑﻌﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﻫﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑـ  16.6ﻧﻘﻄﺔ واﺗﺼﺎﻻت
ﺑـ  3ﻧﻘﺎط وﺳﻠﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ 2.4
ﻧﻘﻄﺔ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑـ  1.4ﻧﻘﻄﺔ،
واﺳﺘﻘﺮت ﻣﺆﺷﺮات ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﻫﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻣﻨﺎﻓﻊ ورﻋﺎﻳﺔ
ﺻﺤﻴﺔ وﺑﻘﻴﺖ دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗـﺼــﺪر ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ب ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ إذ ﺑـﻠـﻐــﺖ
ﺗ ـ ـ ــﺪاوﻻﺗ ـ ـ ــﻪ  7.9ﻣ ــﻼﻳـ ـﻴ ــﻦ دﻳـ ـﻨ ــﺎر
وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه
ﺳ ـﻬــﻢ ﺑـﻴـﺘــﻚ ﺑـ ـﺘ ــﺪاول  2.4ﻣـﻠـﻴــﻮن
دﻳﻨﺎر وﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.48ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺛﻢ ﺳﻬﻢ أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺘﺪاول
ً
 2.2ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر وﺑﻘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮا
ً
دون ﺗﻐﻴﺮ وراﺑ ـﻌ ــﺎ ﺳـﻬــﻢ اﻟــﺪوﻟــﻲ
ﺑﺘﺪاول  1.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻨﻤﻮ
ً
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  0.37ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ وأﺧ ـﻴ ــﺮا
ﺳـﻬــﻢ وﻃـﻨــﻲ ﺑ ـﺘــﺪاول  1.6ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر وﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.12ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ
ً
ﻛ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺟـ ــﺎء أوﻻ ﺳ ـﻬــﻢ أﻋـ ـﻴ ــﺎن إذ
ﺗ ــﺪاول ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  34.7ﻣﻠﻴﻮن
ﺳـﻬــﻢ وﺑ ــﺎرﺗ ـﻔ ــﺎع ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  4.2ﻓﻲ

ً
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ وﺟـ ــﺎء ﺛــﺎﻧ ـﻴــﺎ ﺳ ـﻬــﻢ ﺧﻠﻴﺞ
ب ﺑـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاول  29.8ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن ﺳـﻬــﻢ
وﺑﺄرﺑﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ  3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟﺎء
ً
ﺛ ــﺎﻟ ـﺜ ــﺎ ﺳ ـﻬــﻢ ﺑ ـﺘــﺮوﺟ ـﻠــﻒ ﺑ ـﺘ ــﺪاول
 24.4ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 3.8ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ وﺟ ــﺎء راﺑ ـﻌــﺎ ﺳﻬﻢ
اﺑـﻴــﺎر ﺑ ـﺘــﺪاول  24.4ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
وﺑــﺎرﺗ ـﻔــﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.8ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
وﺟﺎء ﺧﺎﻣﺴﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺑﺘﺪاول
 13.5ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن ﺳ ـﻬ ــﻢ وﺑ ـﻤ ـﻜــﺎﺳــﺐ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗـﺼــﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳـﻬــﻢ اﻷﻛﺜﺮ
ً
ارﺗـ ـﻔ ــﺎﻋ ــﺎ ﺳ ـﻬــﻢ ﻣ ــﺮاﻛ ــﺰ إذ ارﺗ ـﻔــﻊ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  17.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه ﺳﻬﻢ
ﻗﻴﻮﻳﻦ أ ﺑﻨﺴﺒﺔ  11.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺛﻢ
ﺟﺎء ﺳﻬﻤﺎ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ د
ق ﺑﻨﺴﺒﺔ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ً
وأﺧ ـﻴ ــﺮا ﺳـﻬــﻢ اﻟـ ــﺮاي ﺑﻨﺴﺒﺔ 9.4
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﻛ ــﺎن أﻛـﺜــﺮ اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ
ﺳﻬﻢ أﺳﻤﻨﺖ أﺑﻴﺾ إذ اﻧﺨﻔﺾ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.8ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺗ ــﻼه ﺳﻬﻢ
ﺗ ـﺠــﺎرة ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.8ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺛﻢ
ﺳـﻬــﻢ اﻷﻣ ــﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ  7ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
وراﺑـ ـﻌ ــﺎ ﺳـﻬــﻢ ﻧــﺎﺑـﻴـﺴـﻜــﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 4.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ أﻋﻴﺎن
ع ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
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 Ooredooﺗﻌﻠﻦ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ أﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
أﻛﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺪى
 Ooredooاﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺸﻴﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آل ﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ،أن اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ
ﺳﺮﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ اﻟﻜﺮام
ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﺤﺪي.

ً
ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ إﻟــﻰ ﺿـﻤــﺎن ﺳﺮﻳﺔ
ﺑ ـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻗـ ـﻨ ــﻮات
اﻟــﺪﻓــﻊ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ،أﻋﻠﻨﺖ
 Ooredooﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ أﻣـ ــﻦ ﺑ ـﻄــﺎﻗــﺎت
ا ﻟـ ـ ــﺪ ﻓـ ـ ــﻊ و ﻫـ ـ ـ ــﻲ PCI-DSS 3.2.1
و ،ISO 27001:2013ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺷﺮﻛﺔ
اﻻﺗـﺼــﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،واﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل
وﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ أﺣـ ــﺪث ﻣ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺠ ــﻮدة
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأﻗ ـ ـﻴـ ــﻢ ﺣـ ـﻔ ــﻞ ﺧـ ـ ــﺎص ﻟـﺘـﺴـﻠـﻴــﻢ
اﻟـﺸـﻬــﺎدﺗـﻴــﻦ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ »Control
 ،«Caseإﺣــﺪى اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟـﻤـﺘـﺨـﺼـﺼــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل اﻻﻟ ـﺘ ــﺰام
ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺻـﻨــﺎﻋــﺔ ﺑـﻄــﺎﻗــﺎت اﻟــﺪﻓــﻊ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ دوﻟﻴﺔ
ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﺷـ ـﻬ ــﺎدة  PCI DSSﻫــﻲ
اﻟـﺸـﻬــﺎدة اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻷﻫــﻢ وأﺣــﺪث
اﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ اﺗ ـﺤــﺎد
اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻣﻌﻨﻴﺔ
ﺑـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎس أﻣـ ـ ـ ــﻦ وﺳـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ ﺑـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت
اﻟـﻌـﻤــﻼء ﻣــﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺑـﻄــﺎﻗــﺎت اﻟﺪﻓﻊ
اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ ،وﺣﺼﻠﺖ Ooredoo
ﻋـﻠــﻰ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺸ ـﻬــﺎدة ﻓ ــﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻣﻦ ﻋﺎم  2016ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ
» ،«Control Caseإﺣــﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل

ﻟـ ــﺪى  Ooredooاﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟـﺸـﻴــﺦ
ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﺑ ــﻦ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ آل ﺛ ــﺎﻧ ــﻲ ﻓﻲ
ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟ ــﻪ ﺑ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ ،أن
»اﻟ ـ ـﺘـ ــﺰام اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ ﺳــﺮﻳــﺔ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ اﻟﻜﺮام ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻨﺎ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم
واﻟ ـ ـﺘـ ــﻮاﺻـ ــﻞ واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪي .ﻛ ـﻤ ــﺎ أن
اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺸ ـﻬــﺎدة ﻣﺎ
ﻫــﻮ إﻻ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟ ـﺘــﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼﺋـ ـﻬ ــﺎ ،ﻟ ـﺘ ـﺘ ـﻤ ـﻜ ــﻦ ﻣ ـ ــﻦ إﺛ ـ ـ ــﺮاء
ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل«.

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ وﻓﺎدي ﻗﻌﻮار وأﻣﺎدوا ﻧﺪﻳﻪ وﻛﺎرﻟﻴﻦ ﻫﻮﻟﺴﺘﺮ وﺳﻮرﻳﺶ دادﻻﻧﻲ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت
اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ اﻻﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻗــﺎﻣــﺖ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ وﺗــﺪﻗ ـﻴــﻖ اﻣـﺘـﺜــﺎل
 Ooredooﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر
اﻷﻣﻨﻲ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
وﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺧﻄﻮة ﻛﺒﻴﺮة
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ ﺗﻤﻨﻊ وﺗﻜﺸﻒ
اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﺆدي اﻟﻰ ﺧﺮوﻗﺎت أﻣﻨﻴﺔ .وﺗﺴﺎﻋﺪ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻨﻮات
اﻟــﺪﻓــﻊ ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﻣﻨﺼﺔ ورﻳــﺪو
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
ﻳــﺬﻛــﺮ ان ﺷ ـﻬــﺎدة 27001:2013
ﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺰز ﻣ ـ ـﺼـ ــﺪاﻗ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ،
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت.

»ﺑﻴﺘﻚ« ٦٠٠ :أﻟﻒ ﻋﻤﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﺧﺪﻣﺔ
»راﺗﺒﻲ ﻟﻴﻨﻚ« ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
ﻳﺘﺰاﻳﺪ اﻫﺘﻤﺎم وإﻗﺒﺎل اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ
»راﺗﺒﻲ ﻟﻴﻨﻚ« اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أﺣﺪ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ا ﻟـﺘــﻲ دأب ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
»ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ« ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﺴ ـﺨ ـﻴــﺮﻫــﺎ ﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ ﻋـﻤــﻼﺋــﻪ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،إذ ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل راﺑﻂ ﺧﺎص«http://Bit.ly/
 ،Ratbi-Linkﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت »ﺑﻴﺘﻚ« ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﻮﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ kfh.
 comﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺣﻮل ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺮواﺗﺐ
واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ،اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻼء،
ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
وﺳــﺮﻋــﺔ ،وﺑـﻠــﻎ ﻋــﺪد اﻟــﺰاﺋــﺮﻳــﻦ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻓــﻲ 2018
ﺣﻮاﻟﻲ  600أﻟﻒ ﻋﻤﻴﻞ.
وﻗـ ـ ــﺎل »ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ« ﻓ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺎن ،أﻣـ ـ ــﺲ ،إن اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ
ﺟ ـ ــﺎءت ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ دراﺳـ ـ ــﺔ أﺟ ــﺮاﻫ ــﺎ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻋ ــﻦ أﺣــﺪ
أﻛـﺜــﺮ اﻟـﻤــﻮﺿــﻮﻋــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ اﺳﺘﻔﺴﺎرات
اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ووﺟﺪ
أن اﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻧﺰول اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
ً
ً
ﻳﺸﻐﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة واﻫـﺘـﻤــﺎﻣــﺎ واﺳ ـﻌــﺎ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
ً
ﻓــﻲ اﻟﺜﻠﺚ اﻷﺧـﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺸـﻬــﺮ ،ﻧـﻈــﺮا إﻟــﻰ اﻟﺤﺼﺔ
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻴﻬﺎ »ﺑﻴﺘﻚ«
ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،وﻣــﺎ اﻋـﺘــﺎده اﻟﻌﻤﻼء ﻣــﻦ ﺳﺮﻋﺔ
إدراج رواﺗـﺒـﻬــﻢ وﻣﻜﺎﻓﺂﺗﻬﻢ ﻓــﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﻟﺪى
»ﺑﻴﺘﻚ« ﻓــﻮر اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ دﻓــﻊ إﻟــﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ
وإﻃﻼق اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻦ
أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻮرﻳﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ
وﻣﺤﺪﺛﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ رواﺗﺒﻬﻢ وﻣﻜﺎﻓﺂﺗﻬﻢ ﻓﻲ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﻟﺪى »ﺑﻴﺘﻚ«.
وﺗﺘﻴﺢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ »راﺗـﺒــﻲ ﻟﻴﻨﻚ« اﻟﺘﻲ

 VIVAﺗﻔﺘﺘﺢ ﻓﺮﻋﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻓﻨﻴﻮز -اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ

ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ،ﺳﻬﻮﻟﺔ
اﻻﻃ ــﻼع ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﺠــﺪات ﻋﻤﻠﻴﺔ إدراج اﻟــﺮواﺗــﺐ
ً
واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت أوﻻ ﺑﺄول ﻟﺪى »ﺑﻴﺘﻚ« ،ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻌـﻤــﻼء اﻟـﺠـﻬــﺪ واﻟ ــﻮﻗ ــﺖ وﻳـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ اﻟ ـﺤــﺪ ﻣﻦ
اﻻﺗ ـﺼــﺎل ﺑــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻷﺧ ــﺮى ﻣـﺜــﻞ ﻣﺮﻛﺰ
اﻻﺗـﺼــﺎل ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﺪﻣﺔ
أﻓﻀﻞ واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
وﺧــﺪﻣــﺎت أﺧ ــﺮى ،وإﻓـﺴــﺎح اﻟﻤﺠﺎل أﻣ ــﺎم ﺗﺴﻮﻳﻖ
ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت »ﺑﻴﺘﻚ« ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ وﺷﺎﻣﻞ،
إذ ﺗﺸﻴﺮ اﻷرﻗﺎم واﻟﻤﺆﺷﺮات إﻟﻰ أن اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺤﻘﻖ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻤﺘﺎزة ﻣﻨﺬ
إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ .http://Bit.ly/Ratbi-Link
وﻳــﺆﻛــﺪ »ﺑﻴﺘﻚ« أن ﺟـﻬــﻮده ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ
إﻧﻤﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼﺋﻪ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ وﺑﺄﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺠﻮدة واﻷﻣﺎن واﻟﺴﺮﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣــﻦ ﺗﻠﻤﺲ
اﺣﺘﻴﺎج ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﺪى اﻟﻌﻤﻼء،
ﻣـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﺴ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ أﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﻌ ــﺪل ﻣــﻦ
اﻻﺳﺘﺨﺪام ورﻓــﻊ درﺟــﺔ اﻟﺮﺿﺎ واﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺟﻮدة
اﻷداء.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

و ﻳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪ ﺣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮل Ooredoo
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة ﺗﺄﻛﻴﺪا
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘــﺰاﻣ ـﻬــﺎ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤــﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
أﻓ ـﻀــﻞ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت ﻟـﻌـﻤــﻼﺋـﻬــﺎ وﻓــﻖ
أ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ.
ﻳـ ــﺬ ﻛـ ــﺮ أن ﻋ ـ ـﻤـ ــﻼء Ooredoo
اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻄـ ـﻴـ ـﻌ ــﻮن إﺟ ـ ـ ـ ــﺮاء
ﻣ ـﻌــﺎﻣــﻼت ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟــﺪﻓــﻊ ﻓــﻮاﺗـﻴــﺮﻫــﻢ
وإﻋﺎدة ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺧﻄﻮﻃﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  90ﺟﻬﺎز دﻓﻊ ﻣﻮزﻋﺔ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮل اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻫـ ــﺬا اﻹﻧـ ـﺠ ــﺎز ﺧ ـﻄــﻮة
إﻟـ ــﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺎم ،ﻟ ـﻜ ــﻲ ﺗ ـﺜ ـﺒــﺖ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ

ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﺗﻔﺎﻧﻴﻬﺎ ﻓــﻲ ﺑـﻨــﺎء ﺑﻴﺌﺔ
آﻣﻨﺔ وﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ.
وﻳـﻨـﻌـﻜــﺲ ﻫ ــﺬا اﻹﻧ ـﺠ ــﺎز اﻟـﻤـﻬــﻢ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺳـ ــﻼﺳـ ــﺔ ﺳـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻓــﻲ
ﻣ ـﺨ ـﺘـﻠــﻒ ﻗ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،ﻣـﻤــﺎ
ﻳﻀﻤﻦ ﺟ ــﻮدة اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ .وﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﻌﺘﺮف
ﺑـﻬــﺎ دوﻟ ـﻴــﺎ ﻟـﻠـﺤـﻔــﺎظ ﻋـﻠــﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻌﻤﻼء ،وﻫﻲ ﻣﻌﻴﺎر ﻟﻨﻘﻞ وﺗﺨﺰﻳﻦ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻌﻤﻼء.

اﻟﺘﺰام ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻛﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ً
ً
»اﻟﻤﺘﺤﺪ« ٢٦ :ﻓﺎﺋﺰا ﺟﺪﻳﺪا
ﺑـ »اﻟﺤﺼﺎد« ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع
أﺟﺮى اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ
ﻓــﻲ  2ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ اﻟ ـﺠــﺎري اﻟﺴﺤﺐ
اﻷﺳـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻮﻋ ـ ـ ــﻲ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺟ ـ ــﻮاﺋ ـ ــﺰ
اﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﺎد اﻹﺳـ ـ ــﻼﻣـ ـ ــﻲ ،وﻫ ــﻮ
ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ اﻟ ـﺠ ــﻮاﺋ ــﺰ اﻷول ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ ،واﻟــﺬي
ﻳﻘﺪم أﻛﺒﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺟﻮاﺋﺰ ﻷﻛﺒﺮ
ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ،إذ ﻳﺘﻴﺢ
ﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء ﺣـ ـﺴ ــﺎب اﻟ ـﺤ ـﺼ ــﺎد
اﻹﺳ ـ ـ ــﻼﻣ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﺪﺧ ـ ـ ــﻮل ﻓــﻲ
اﻟ ـﺴ ـﺤ ــﺐ ﻋ ـﻠ ــﻰ  26ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة
أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﺎﺋﺰة
ﻛﺒﺮى ﺑﻘﻴﻤﺔ  25أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ  25ﺟﺎﺋﺰة ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ 1000
دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ،و 4ﺟ ــﻮاﺋ ــﺰ رﺑـ ــﻊ ﺳـﻨــﻮﻳــﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  250أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺮاﺑﺢ اﻟﺬي
ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻠﻢ اﻟﻌﻤﺮ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ
أو اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج أو اﻣﺘﻼك
ً
اﻟـﻤـﻨــﺰل واﻟـﺴـﻴــﺎرة اﻟـﺘــﻲ ﻛـﺜـﻴــﺮا ﻣﺎ
ﺣﻠﻢ ﺑﻬﺎ.
وﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ
اﻟﻤﺘﺤﺪ» :اﻧﻨﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺴﺤﺐ ﻧﻀﻴﻒ
إﻟـ ـ ــﻰ ﻗ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰﻳ ــﻦ ﺑ ـﺠ ــﻮاﺋ ــﺰ
اﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﺎد اﻹﺳـ ــﻼﻣـ ــﻲ  26راﺑ ـﺤ ــﺎ
ﺟﺪﻳﺪا ،ﻟﻴﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻋــﺪد اﻟﻌﻤﻼء
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ إﻟــﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1300ﻓﺎﺋﺰ
ﺳﻨﻮﻳﺎ«.
وأﺳ ـ ـﻔـ ــﺮ اﻟـ ـﺴـ ـﺤ ــﺐ اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮﻋ ــﻲ
ﻋﻦ ﺣﺼﻮل ﺻﻔﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ

ﻳﺬﻛﺮ أن ﺷﻬﺎدة  PCI DSSﺗﻤﻨﺢ
ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺘ ـﺒ ــﻊ ﺿ ــﻮاﺑ ــﻂ
وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ وﺿﻌﻬﺎ اﺗﺤﺎد
اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺎت اﻻﺋ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ،وﺗـﺸـﻤــﻞ
ﺷ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺎت ﻓ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺰا وﻣ ـ ــﺎﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎرد
وأﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎن إﻛـ ـﺴـ ـﺒ ــﺮس وﻏ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ
ﻣــﻦ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ،وﺗﻀﻤﻦ
ﻫـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﻮات اﻷﻣـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﺳ ــﺮﻳ ــﺔ
ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء ﻣ ــﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ
اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺎت ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ
اﻟﺘﺴﻮق وﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺗ ـﻀ ـﻤ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮات اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة
ﻟ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻟ ـﺘ ـﺴــﻮق
اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻬﻮاﺗﻒ
اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺬﻛﻴﺔ.

اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻘﻴﻤﺔ
 25أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
ﻛﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺣﺼﻮل  25ﻓﺎﺋﺰا
ﻋﻠﻰ  1000دﻳﻨﺎر ﻟﻜﻞ راﺑــﺢ ،وﻫﻢ:
ﺟﻨﻰ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ ،وﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ،
وﺛﺎﻳﻔﺎﻻث ﻓﺎﻟﺴﺎن ،وﻓﻬﺪ اﻟﺨﺮﻳﻨﺞ،
وﻫــﺎﺷــﻢ ﻣﺤﻤﺪ ،وﻋﺒﻴﺮ اﻟـﻤــﺮاﻏــﻲ،
وﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻴــﺪ اﻟ ـﻌ ـﻨ ــﺰي ،وﻣـﺤـﻤــﺪ
ﻋــﻼﻳــﺔ ،وﻓ ــﻼح اﻟـﻌــﺎزﻣــﻲ ،واﻣﺘﻴﺎز
ﻛـ ــﺎﺟـ ــﺰي ،وﻫ ــﺎﺷ ــﻢ ﺳ ـﻴ ــﺪ ،وﻣ ــﺮﻳ ــﻢ
اﻟـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪان ،وﻟ ـﻤ ــﻰ ﻫ ـ ــﻼل ،وزﻋ ــﺎﺑ ــﻲ
ﺣﺴﻴﻦ ،وﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﻌﻴﻠﻲ ،وﻓﻬﺪ
اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺪي ،وﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﻮر ﺣ ـﺴ ـﻴ ــﻦ،
وأﻟﻄﺎف اﻟﻐﺎﻧﻢ ،وﻣﺤﻤﻮد اﻟﺼﺒﺎغ،
وﻋﺼﻤﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،وﻟﻄﻴﻔﺔ ﻣﺒﺎرك،
وأﻳ ـ ـﻤـ ــﻦ ﻫ ـ ـ ـ ــﺎرون ،وﻋـ ـﻠ ــﻲ ﻋ ـﻴ ـﺴــﻰ،
وزﻳﻨﺐ ﻣﻜﻲ ،وﻋﻘﻴﻞ راﺷﺪ.

اﻓﺘﺘﺤﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ  ،VIVAﻓﺮﻋﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻓﻨﻴﻮز -اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺮﻋﻬﺎ وﺟﻨﺎﺣﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺧﻄﺔ  VIVAﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺷﺒﻜﺔ
ﻓﺮوﻋﻬﺎ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻦ ﻗﺮب ﻣﻊ
ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ.
وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻗﺎل ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﻌﻴﺴﻰ ،ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﺗﺼﺎﻻت
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ » :VIVAإن اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮوﻋﻬﺎ ،ﺗﺨﺪم
ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ،ﺣﻴﺚ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮاﺣﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ،
وإرﺿﺎء ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ«.
وأﺿﺎف أن »اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮع ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺣﻴﻮي ذي ﻛﺜﺎﻓﺔ رواد
ﻛﺒﻴﺮة ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﱢ
ﻳﻘﺮب اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﺑﻴﻦ  VIVAوﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ،ﺣﻴﺜﻤﺎ
وﺟﺪوا ،ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ُ
وﻳﺴﺮ ،واﻟﺘﻌﺮف
ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻋﻠﻰ أﺣﺪث اﻟﻌﺮوض واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت«.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﻌﻴﺴﻰ» :زﻳﺎدة ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻼء ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺷﺒﻜﺔ
ﻓــﺮوﻋـﻨــﺎ وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑـﻤــﺎ ﻳ ـﺘــﻼء م ﻣــﻊ ﻫ ــﺬه اﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة ،ﻟـﻨـﻘــﺪم أﻓﻀﻞ
اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت واﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺎت وﻓ ــﻖ أﺣ ــﺪث وأﻓ ـﻀــﻞ اﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ ﻓــﻲ ﻋﺎﻟﻢ
اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ«.

»اﻟﺨﻠﻴﺞ« ﻳﻌﻠﻦ ﻓﺎﺋﺰي ﺳﺤﺐ »اﻟﺪاﻧﺔ«
أﺟـ ـ ــﺮى ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ ﺳـﺤــﺐ
اﻟـ ــﺪاﻧـ ــﺔ اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮﻋ ــﻲ ﺑـ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ 6
اﻟﺠﺎري ،أﻋﻠﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ أﺳﻤﺎء
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة
ﻣ ــﻦ  30دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ  2018إﻟـ ــﻰ 3
ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ
ً
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ  1000دﻳﻨﺎر ،أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ،
وﻫﺆﻻء اﻟﻔﺎﺋﺰون ﻟﻬﺬا اﻷﺳﺒﻮع
ﻫــﻢ :ﻧــﻮر ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ،
وأﻓﺮاح ﻋﺒﺎس ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻤﺤﻤﻴﺪ،
وﻋﻨﻮد ﻓﺎﺿﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺤﺬران،
وأﻣ ـﻴــﻦ ﻋ ـﺼــﺎم أﻣ ـﻴــﻦ أﺑــﻮﻫــﺎﻧــﻲ،
وﺳﻤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﻌﺪ اﻟﺸﺮﻳﺪة.
وﻳﺠﺮي ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺳﺤﺐ
ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺮ اﻟــﺪاﻧــﺔ اﻟـﺴـﻨــﻮي ،ﻋﻠﻰ
ﺟـ ــﺎﺋـ ــﺰة ﻧ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺔ ﺗ ـﺒ ـﻠ ــﻎ »ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن
دﻳـﻨــﺎر« ،اﻟـﻴــﻮم اﻟﻤﻮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﺷﺮ
ﻣــﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻓــﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻓـﻨـﻴــﻮز،
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .وﻳــﺪﻋــﻮ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
ً
ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘﺎم اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ
ً
 4:00ﻋـﺼــﺮا ،ﻟﻼﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺒﺎﻗﺔ
ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷﻟـﻌــﺎب اﻟﺸﺎﺋﻘﺔ
ﻗﺒﻴﻞ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻆ
اﻟـﺴـﻌـﻴــﺪ ﻣـﻠـﻴــﻮﻧـﻴــﺮ اﻟ ــﺪاﻧ ــﺔ ﻟـﻬــﺬا
اﻟﻌﺎم.
وﻳ ـﺘ ـﺨ ـﻠــﻞ اﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻋ ــﺮوض
اﻟـ ـﻔ ــﺮﻗ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ،
وﻣـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ »ﺻ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎش«
اﻟـ ـﺸـ ـﻬـ ـﻴ ــﺮة واﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ ﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ
ً
اﻟﺨﻠﻴﺞ .وﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ
رﻛ ـ ــﻦ ﻣ ـﺨ ـﺼــﺺ ﻳـ ـﻘ ــﺪم اﻟ ـﻬ ــﺪاﻳ ــﺎ

ﻟ ـﺤــﺎﻣــﻼت اﺳ ــﻢ »داﻧ ـ ـ ــﺔ« ،إﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟﻰ ﺳﺤﺐ آﺧﺮ ﻳﻤﻨﺢ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ
أﺻ ـﺤــﺎب اﻟـﺤــﻆ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻓﺮﺻﺔ
اﻟ ـﻔــﻮز ﺑـﺠــﻮاﺋــﺰ ﻧـﻘــﺪﻳــﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﺎ  200دﻳﻨﺎر.
وأﺟـ ــﺮى اﻟـﺒـﻨــﻚ ﺳـﺤــﺐ اﻟــﺪاﻧــﺔ
رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﺋﺰة
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  200.000دﻳﻨﺎر
ﻓﻲ  28ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻛﻤﺎ أﻗﺎم
اﻟﺴﺤﺐ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ
 27ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة
 250.000دﻳﻨﺎر .وأﺟﺮى اﻟﺴﺤﺐ
رﺑ ـ ــﻊ اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮي اﻟـ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ﻓـ ــﻲ 26
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺟــﺎﺋــﺰة 500.000
دﻳﻨﺎر.
وﻳـ ـﺸـ ـﺠ ــﻊ »اﻟـ ـﺨـ ـﻠـ ـﻴ ــﺞ« ﻋ ـﻤــﻼء
اﻟﺪاﻧﺔ ﻋﻠﻰ زﻳــﺎدة ﻓــﺮص ﻓﻮزﻫﻢ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟـ ـﻤ ـ ـﺘ ــﺎﺣـ ــﺔ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺮ ﻣ ـ ــﻮﻗ ـ ــﻊ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ

اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻬــﻮاﺗــﻒ
اﻟﺬﻛﻴﺔ.
وﻳﻮﻓﺮ ﺣﺴﺎب اﻟــﺪاﻧــﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ،
ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺔ »ﺑ ـ ـﻄـ ــﺎﻗـ ــﺔ اﻟـ ــﺪاﻧـ ــﺔ
ﻟــﻺﻳــﺪاع اﻟـﺤـﺼــﺮي« اﻟـﺘــﻲ ﺗﻤﻨﺢ
ﻋﻤﻼء اﻟﺪاﻧﺔ ﺣﺮﻳﺔ إﻳﺪاع اﻟﻨﻘﻮد
ﻓــﻲ أي وﻗ ــﺖ ﻳـﻨــﺎﺳـﺒـﻬــﻢ ،إﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟــﻰ ﺧﺪﻣﺔ »اﻟﺤﺎﺳﺒﺔ« اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻋ ـﺒــﺮ ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ
وﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ــﻖ اﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﻮاﺗ ـ ــﻒ اﻟ ــﺬﻛـ ـﻴ ــﺔ،
ﱢ
واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻋﻤﻼء »اﻟــﺪاﻧــﺔ« ﻣﻦ
اﺣـ ـﺘـ ـﺴ ــﺎب ﻓ ــﺮﺻ ـﻬ ــﻢ ﻟ ـﻠ ـﻔ ــﻮز ﻓــﻲ
ﺳ ـﺤــﻮﺑــﺎت اﻟ ــﺪاﻧ ــﺔ اﻷﺳ ـﺒــﻮﻋ ـﻴــﺔ،
ورﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.

»ﻣﺎﺳﺘﺮﻛﺎرد« ﺗﺮﺗﻘﻲ ﺑﺸﻌﺎر ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ إﻟﻰ آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة
أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ »ﻣ ــﺎﺳ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺎرد« ،أﻣـ ــﺲ ،ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ
ﺷﻌﺎرﻫﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮﺗﻴﻦ
اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻠﻮﻧﻴﻦ اﻷﺣﻤﺮ واﻷﺻﻔﺮ،
واﻟﻤﻌﺮوﻓﺘﻴﻦ ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ رﻣﺰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺑﺪون
ﻛﺘﺎﺑﺔ اﺳﻢ »ﻣﺎﺳﺘﺮﻛﺎرد«.
وﺳـﻴـﺘــﻢ اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺸ ـﻌــﺎر ﺿﻤﻦ
ﺳ ـﻴ ــﺎﻗ ــﺎت ﻣ ـ ـﺤـ ــﺪدة ،إذ ﺳ ـﻴ ــﻮﺿ ــﻊ ﻋـﻠــﻰ
ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
واﻟــﺮﻗ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻘـﺒــﻞ اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ ﺑــﻮاﺳـﻄــﺔ
ﻣ ــﺎﺳ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺎرد ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﺳـﺘـﺨــﺪاﻣــﻪ
ﺧﻼل اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت.
وﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮة ﺗـﻤــﺎﺷـﻴــﺎ ﻣﻊ
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻘﻄﺎﻋﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك
واﻟﺘﺠﺎرة ،إذ ﺳﻴﻌﻤﻞ اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﺎﺳﺘﺮﻛﺎرد ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ
ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﺘﻴﺢ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻟﻌﺼﺮي واﻟﻤﺮن ﻟﻠﺸﻌﺎر اﻧﺪﻣﺎج اﻟﻌﻼﻣﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ وأﻛﺜﺮ ﺳﻼﺳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﻗﻤﻲ.
وﻗ ــﺎل رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺘـﺴــﻮﻳــﻖ واﻻﺗ ـﺼ ــﺎل ﻓﻲ
»ﻣﺎﺳﺘﺮﻛﺎرد« راﺟــﺎ راﺟــﺎﻣــﺎﻧــﺎر» :ﻳﺠﺐ أن
ﺗـﻜــﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋ ــﺎدة اﻻﺑـﺘـﻜــﺎر ﻓــﻲ اﻟﻌﺼﺮ
اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻣﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ.
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ  80%ﻣــﻦ اﻷﺷ ـﺨــﺎص
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ رﻣﺰ ﻣﺎﺳﺘﺮﻛﺎرد ﺑﺪون ﻛﻠﻤﺔ
ﻣﺎﺳﺘﺮﻛﺎرد ،ﻟﺬﻟﻚ وﺟﺪﻧﺎ أﻧﻨﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪون
ﻟــﻼﻧـﺘـﻘــﺎل إﻟ ــﻰ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟـﺘــﺎﻟـﻴــﺔ ﻣــﻦ رﺣﻠﺔ
ﺗﻄﻮر ﻋﻼﻣﺘﻨﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ .ﻧﺤﻦ ﻓﺨﻮرون
ﺑـ ــﺎﻹرث اﻟ ـﻌــﺮﻳــﻖ ﻟـﻌــﻼﻣـﺘـﻨــﺎ ،وﻣﺘﺤﻤﺴﻮن
ﻟـ ــﺮؤﻳـ ــﺔ ﻫ ــﺎﺗ ـﻴ ــﻦ اﻟ ــﺪاﺋ ــﺮﺗـ ـﻴ ــﻦ اﻷﻳ ـﻘــﻮﻧ ـﺘ ـﻴــﻦ
ﻟﻮﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺪون اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ«.
وﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺪى أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ  50ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﻛــﺎﻧــﺖ

اﻟﺪاﺋﺮﺗﺎن اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺘﺎن ﺑﺎﻟﻠﻮﻧﻴﻦ اﻷﺣﻤﺮ
واﻷﺻـﻔــﺮ اﻟـﻌــﻼﻣــﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻤﺎﺳﺘﺮﻛﺎرد،
واﻟ ـﻠ ـﺘ ــﺎن ﺗ ـﺠ ـﺴــﺪان وﻋ ــﺪ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ »ﻧـﺠـﻤــﻊ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻔﺮص ﻻ ﺗﻘﺪر ﺑﺜﻤﻦ« .وﻳﻌﺪ ﺷﻌﺎر
اﻟﺪاﺋﺮﺗﻴﻦ ،اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮرا،
رﻣــﺰا ﻗــﻮﻳــﺎ ﻳـﻘــﺮب اﻷﺷـﺨــﺎص أﻛـﺜــﺮ إﻟــﻰ ﻣﺎ
ﻳـﻔـﻀـﻠــﻮﻧــﻪ وﻳـﻌـﻄـﻴـﻬــﻢ اﻟـﺜـﻘــﺔ اﻟـﻜــﺎﻣـﻠــﺔ ﺑــﺄن
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ آﻣﻨﺔ.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ،ﻗــﺎل ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺑ ـﻴــﺮوت ،ﺷﺮﻳﻚ
ﻓــﻲ ﺑـﻴـﻨـﺘــﺎﻏــﺮام» :ﻧـﺤــﻦ ﻧﻌﻴﺶ ﻓــﻲ زﻣ ــﻦ ﻻ
ﻧﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻜﻠﻤﺎت ،ﺑــﻞ ﻋﺒﺮ
اﻟــﺮﻣــﻮز ،ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﺳﺘﺮﻛﺎرد ﻣﺤﻈﻮﻇﺔ
ً
ﺗـ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺎ ﺑ ـﺸ ـﻌ ــﺎرﻫ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﺜ ــﻞ ﺑ ــﺪاﺋ ــﺮﺗ ـﻴ ــﻦ
ﻣﺘﺪاﺧﻠﺘﻴﻦ ،واﺣﺪة ﺣﻤﺮاء وأﺧﺮى ﺻﻔﺮاء،
ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋﺎم .«1966

»ورﺑﺔ« ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻋﻤﻼء ﺣﺴﺎب ﺗﺎﻻ ﻓﻲ »ﺗﺮاﻣﺒﻮ«
أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

ﻧﻈﻢ ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼء
ﺣـﺴــﺎب ﺗ ــﺎﻻ ﻟﻠﺼﻐﺎر ﻣــﻦ ﻋـﻤــﺮ  14ﻋﺎﻣﺎ
وأﻗﻞ ،ﻓﻲ ﺗﺮاﻣﺒﻮ إﻛﺴﺘﺮﻳﻢ ﺑﻤﺠﻤﻊ ﻣﺮوج،
اﻟ ــﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣــﻦ أﺣ ــﺪث ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻷﻧﺸﻄﺔ
واﻷﻟﻌﺎب اﻟﻤﺮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺰﺧﺮ
ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺘﻌﺔ وﻣﺮﺣﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل
ﻃﻮال اﻟﻌﺎم ،وﻋﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺬاﻛﺮ
ﻣـﺠــﺎﻧـﻴــﺔ ﻟـﻌـﻤــﻼﺋــﻪ اﻟ ـﺼ ـﻐــﺎر ﻟﻼﺳﺘﻤﺘﺎع
ﺑﺄﻟﻌﺎب ﺗﺮاﻣﺒﻮ ﻛﻤﺎ وزع ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻬﺪاﻳﺎ.
وﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺪى اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ اﺳـﺘـﻤــﺮت
ﻳ ــﻮﻣ ـﻴ ــﻦ ،ﺣـ ــﺮص ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﺑ ـﻨــﻚ ورﺑ ـ ــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﺗﺮاﻣﺒﻮ ﻋﺒﺮ رﻛﻦ ﺧﺎص ،ﺣﻴﺚ
ﻗﺪم ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﻮل ﺣﺴﺎب
ﺗﺎﻻ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻸﻃﻔﺎل واﻟﻤﺒﻨﻲ وﻓﻖ
أﺣﻜﺎم وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،واﻟﺬي
اﻧﺒﺜﻖ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷﻃﻔﺎل وﺗﺜﻘﻴﻔﻬﻢ ﺣﻮل
أﻫـﻤـﻴــﺔ اﻻدﺧـ ــﺎر واﻟـﺘـﻌــﻮد ﻋـﻠــﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻹدارة اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ
ﻟﻠﻨﻘﻮد ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺒﻜﺮ؛ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﺮص

ﺑـﻨــﻚ ورﺑ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻧـﺸــﺮ ﺛـﻘــﺎﻓــﺔ إدارة اﻟـﻤــﺎل
واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺸﺄ.
وﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻰ ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﻊ ﻏ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻷﻃ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎل
اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ اﻟــﻰ ﺣـﺴــﺎب ﺗــﺎﻻ دﻋ ــﻮة ﺑﻨﻚ
ورﺑﺔ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻟﻴﻤﻀﻮا أوﻗﺎﺗﺎ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮح واﻟﻠﻌﺐ ﻓﻲ
ﺗﺮاﻣﺒﻮ اﻟﻤﻜﺎن اﻷﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻷﻟﻌﺎب
اﻷﻃـﻔــﺎل ،وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺮاﻣﺒﻮﻟﻴﻦ ،ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ،
اﻟﺘﺴﻠﻖ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎق ،ﻗ ــﺎل اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي
ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ واﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ
ورﺑﺔ أﻳﻤﻦ اﻟﻤﻄﻴﺮي» :ﻳﺴﺮﻧﺎ أن ﻳﻤﻀﻲ
ﻋﻤﻼؤﻧﺎ اﻟﺼﻐﺎر أوﻗﺎﺗﺎ ﻣﻤﺘﻌﺔ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺑﻨﻚ
ورﺑﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻧﻔﺨﺮ ﺑﺄن ﻧﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺜﻘﻴﻔﻬﻢ
ﻓــﻲ ﻋﻤﺮ ﻣﺒﻜﺮ ﺣــﻮل ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻدﺧ ــﺎر
وﻛﻴﻔﻴﺔ إدارة اﻻﻧﻔﺎق ﺑﺤﺮص وﺣﻜﻤﺔ«.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﻤﻄﻴﺮي» :ﻣﻦ ﻫﻨﺎ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻓﻜﺮة
اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺮاﻣﺒﻮ-اﻟﻤﺮوج ،ﺣﻴﺚ

ﻗـﻀــﻮا أوﻗ ــﺎﺗ ــﺎ ﻣـﺴـﻠـﻴــﺔ ،وﻗــﺪﻣـﻨــﺎ ﻟـﻬــﻢ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﺴﺎب
ﺗﺎﻻ اﻟﻤﺼﻤﻢ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻬﻢ وﺳﻂ أﺟﻮاء
ﺣ ـﻤــﺎﺳ ـﻴــﺔ .إن ﺑ ـﻨــﻚ ورﺑ ـ ــﺔ ﺣ ــﺮﻳ ــﺺ ﻋﻠﻰ

اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻜﻞ ﺷﺮاﺋﺢ ﻋﻤﻼﺋﻪ ،واﻷﻃﻔﺎل
ﻫﻢ ﻋﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺬا ﻧﻮﻟﻴﻬﻢ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ
ﺧﺎﺻﺎ ،وﻧﻌﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم«.
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١٣

اﻗﺘﺼﺎد

ً
ً
 ١٣ﺻﻨﺪوﻗﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺎ ﺗﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم ﺑﻌﻮاﺋﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٪١٨.١٩
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ﺣﻘﻖ  ٪٩.٩رﻏﻢ اﺳﺘﺌﺜﺎره ﺑـ  ٪٧٥ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ﺗﻔﻮﻗﺖ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
أداء اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻮرﺻﺔ دﺑﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ.

ﺣﻘﻖ  13ﺻﻨﺪوﻗﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺎ،
ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق
اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ،أداء أﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ــﻦ أداء
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ،ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ دﻳ ـﺴ ـﺒ ـﻤــﺮ
 ،2018ﺣ ـﻴــﺚ ﺟ ــﺎء أداء ﻣــﺆﺷــﺮ
اﻟ ـﺴــﻮق اﻟ ـﻌــﺎم ﻟـﻠـﻌــﺎم اﻟﻤﻨﺼﺮم
ﺑﻮاﻗﻊ  ،%5.2ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاوح أداء
اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎدﻳــﻖ اﻟ ـ ــ 13ﺑـﻴــﻦ و%7.6
ﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺪوق ﻛ ــﺎﻣ ـﻜ ــﻮ و%18.19
ﻟﺼﻨﺪوق ﺛﺮوة.
وﺣ ـﻘ ـﻘ ــﺖ  4ﺻـ ـﻨ ــﺎدﻳ ــﻖ ﻓـﻘــﻂ
ﺗـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮق اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ــﻲ
أﻳﻀﺎ أداء أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أداء ﻣﺆﺷﺮ
اﻟﺴ ــﻮق اﻷول ،رﻏ ـ ـ ــﻢ اﺳﺘﺌﺜـ ـ ــﺎره
ﺑ ـ ـ  %75ﻣ ــﻦ ﺳ ـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺪاول،
ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻖ  %9.9ﻋﻦ ﻋﺎم ،2018
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮاوح أداء اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ،
اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮﻗﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ %18.19
و %11.92ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻔﺠﺮ.
وأﻏـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ــﻖ ﻣ ـ ـ ــﺆﺷ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،اﻟﺬي ﻳﺤﻮي اﻷﺳﻬﻢ
اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻐ ـ ـﻴـ ــﺮة ،ﻋـﻠــﻰ

ﺧ ـ ـﺴـ ــﺎرة ﻋـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ .%1.9
وﺗﻔﻮﻗﺖ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ،
ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ ﺧ ـﺴــﺎﺋــﺮ ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ دﺑــﻲ
ﻋـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎم اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺿ ـ ــﻲ ،ﺣ ـﻴــﺚ
ﺧ ـﺴــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم %24.9
واﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺷـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎم  30ﻟ ـﺴ ــﻮق
ﻣﺴﻘﻂ ،اﻟﺬي ﺧﺴﺮ  ،%15وأداء
اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻦ اﻟـ ـﻀـ ـﻌـ ـﻴ ــﻒ ،%0.4
ﻣــﺮورا ﺑــﺎﻷداء اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻟﺴﻮق
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%8ﻗﻴﺎﺳﺎ
اﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻛﺎن
ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ.
ورﻏـ ـ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻣــﺮ
ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻮق واﻷداء اﻟﻤﺘﺬﺑﺬب،
ﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮل إن اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎدﻳ ــﻖ
أﺛ ـﺒ ـﺘ ــﺖ ﺗ ـﻔــﻮﻗ ـﻬــﺎ ﺧ ـ ــﻼل ،2018
ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻖ  30ﺻﻨﺪوﻗﺎ ﺿﻤﻦ
اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أداء إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺆﺷﺮ إﻟﻰ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ دواﻣﺔ
اﻟـﺨـﺴــﺎﺋــﺮ ،واﻟـﺘــﻮﻗــﻊ ﺑــﺄن ﺗﻜﻮن
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أ ﻓـﻀــﻞ أداء ﻣﻊ

ﺧ ـﺼ ـﺨ ـﺼ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻮرﺻـ ــﺔ ﺧ ــﻼل
ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ،ﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ أن ﻣـﺠـﻠــﺲ
ﻣـﻔــﻮﺿــﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳـ ــﻮاق ﺷــﺪد
ﻋـﻠــﻰ أﻧ ــﻪ ﻻ ﺗــﺄﺟ ـﻴــﻼت ﺟــﺪﻳــﺪة،
وﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك ﺗ ـﻌ ـﻬ ــﺪ أﻣ ـ ـ ــﺎم اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
اﻧ ــﻪ أﻣ ــﺮ ﻃ ــﺎل اﻧ ـﺘ ـﻈــﺎره وﺗــﺄﺧــﺮ
ﻋﺎﻣﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
وﺗﺸﻴﺮ ﻣـﺼــﺎدر اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
إﻟـ ــﻰ أن اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎدﻳ ــﻖ ﺗــﻮاﺻ ـﻠــﺖ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻊ »ﻫﻴﺌﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر« ،ﻋﻠﻰ أﻣﻞ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺎت ،وﻟ ــﻢ ﺗـﺴــﺎﻫــﻢ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻮﻗﻊ
أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺻــﻮرة ﻣﻐﺎﻳﺮة
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

ﺟﺪول  ﻋﻦ أداء اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠١٨
•

اﺳﻢ
اﻟﺼﻨﺪوق

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺣﺘﻰ آﺧﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﺳﻢ
ﺣﺘﻰ آﺧﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018
اﻟﺼﻨﺪوق
ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ
%18.19
ﺻﻨﺪوق ﺛﺮوة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
ﺻﻨﺪوق اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
%15.17
ﺻﻨﺪوق ﻣﺆﺷﺮ ﻏﻠﻮﺑﻞ ﻷﻛﺒﺮ  10ﺷﺮﻛﺎت
ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﺘﻚ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
%13.33
ﺻﻨﺪوق ﻛﺎب ﻛﻮرب اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻧﻘﺪ وﺳﻨﺪات
%11.92
ﺻﻨﺪوق اﻟﻔﺠﺮ
ﺻﻨﺪوق وﻓﺮة ﻟﻠﺴﻨﺪات
%8.64
ﺻﻨﺪوق اﻟﺴﺎﺣﻞ
ﺻﻨﺪوق اﻟﻬﻼل اﻹﺳﻼﻣﻲ
%8.59
ﺻﻨﺪوق اﻟﻮﺳﻢ
ﺻﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪي ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر
%8.35
ﺻﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪي ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر -إﺳﻼﻣﻲ
%8.28
ﺻﻨﺪوق ﻏﻠﻮﺑﻞ اﻟﻤﺄﻣﻮن
ﺻﻨﺪوق ﺑﻮﺑﻴﺎن اﻟﻨﻘﺪي ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر
%7.86
ﺻﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
ﺻﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪي ﺑﺎﻟﺪوﻻر
%7.68
ﺻﻨﺪوق ﻛﺎﻣﻜﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
ﺻﻨﺪوق ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر
%7.49
ﺻﻨﺪوق اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺻﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪي دوﻻر -إﺳﻼﻣﻲ
%7.49
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺻﻨﺪوق اﻟﺮاﺋﺪ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻗﺎﺑﻀﺔ
%5.66
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
ﺻﻨﺪوق اﻟﺪارج
ﺻﻨﺪوق اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺻﻮل اﻟﻘﺎﺑﺾ
%4.5
اﻟﺮؤﻳﺔ
ﺻﻨﺪوق
ﺻﻨﺪوق ﺑﻮﺑﻴﺎن اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﺻﻮل اﻟﻘﺎﺑﺾ
%3.68
ﺻﻨﺪوق وﻓﺮة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺧﺪﻣﻴﺔ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ إﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺻﻨﺪوق ﻣﻮارد ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
%21.42
ﺻﻨﺪوق اﻟﻬﺪى اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺻﻨﺪوق زاﺟﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
%12.14
ﺻﻨﺪوق ﺛﺮوة اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ أﺧﺮى
%6.46
ﺻﻨﺪوق اﻟﺪرة اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣﺼﺎرف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري

%13.62
%6.62
%5.25
%4.44
%2.05
%2.02
%1.971
%1.81
%1.742
%1.64
) ( %2.74
)( %6.59
%6.61
%6.33
%26.61

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ :ﻣﺨﺼﺺ
ﺑـ  9.07ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
ﻗﺎل ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ )ﻛﻴﻪ آي ﺑﻲ( ،إن اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟـ ــﺬي ﻗـﻀــﺖ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴــﺰ ﺑـ ــﺮده إﻟ ــﻰ ﺷﺮﻛﺘﻲ
اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻣﺪاﺧﻞ اﻟﺨﻴﺮ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﻤﻘﺎوﻻت ،واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  9.07ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،ﺗﻢ
ﺗـﻜــﻮن اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟ ــﻼزم ﺑــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺎم .2018
وأوﺿ ــﺢ اﻟـﺒـﻨــﻚ أن ﺣـﻜــﻢ »اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴــﺰ« ﺑ ــﺮد اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟ ـﻤ ــﺬﻛ ــﻮر إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺸــﺮﻛ ـﺘ ـﻴــﻦ ﻻ ﻳ ـﻨ ـﻔــﻲ ﻣـﻠـﻜـﻴــﺔ اﻟـﺒـﻨــﻚ
ً
ﻟﻠﻌﻘﺎرﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻌﻘﺎرﻳﻦ ﺗﺆول
ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻤﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ وﻟﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺼﺪور ﺣﻜﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
ً
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ »اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ـﻴــﺰ« أﺻـ ـ ــﺪرت ﺣ ـﻜ ـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ أواﺧـ ــﺮ
ُ
دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲُ ،ﻳﻠﺰم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺄداء اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺸﺎر
إﻟ ـﻴ ــﻪ ﻟـﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ »اﻟ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪ« و«ﻣـ ــﺪاﺧـ ــﻞ« ،وذﻟـ ــﻚ ﻓﻲ
ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف رﻗﻢ  552ﻟﺴﻨﺔ ) 2016ﺗﺠﺎري(،
ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﺣﻜﻢ أول درﺟﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻜﻦ ﺣﻜﻢ
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺟﺎء ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ ،ﻟﻴﺄﺗﻲ ﺣﻜﻢ
ً
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻤﺎ ،وﺑﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﺗﺎ
ً
وﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.

»ﻣﻌﺎدن«» :ﻣﻴﺘﺎﻟﻜﺲ« ًاﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺗﻌﻘﺪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﺎدن واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
أن ﺷــﺮﻛـﺘـﻬــﺎ اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻣـﻴـﺘــﺎﻟـﻜــﺲ ﻟـﻠـﻄــﺎﻗــﺔ )ﺗـﺤــﺖ
اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ( ﻋـﻘــﺪت ﻋﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟـﻌــﺎدﻳــﺔ أﻣﺲ
اﻻول ،ﺑﺤﻀﻮر ُ
اﻟﻤﺼﻔﻲ وﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻲ
واﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟــﺬي ﺑﻠﻎ 100
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وأوﺿ ـﺤــﺖ »ﻣ ـﻌــﺎدن« أن ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ »ﻣﻴﺘﺎﻟﻜﺲ«
ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ُ
اﻟﻤﺼﻔﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻦ ﻓﺘﺮة
اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎده ،وواﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﻋﻠﻰ ﺑﺮاءة ذﻣﺔ ُ
اﻟﻤﺼﻔﻲ ،ﻛﻤﺎ واﻓﻘﺖ
أ ﻳـﻀــﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻄﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣــﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ً
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟــﻰ إﻧــﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺛ ــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ً
ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ؛ وذﻟ ــﻚ ﻟـﺤـﻴــﻦ اﻻﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣﻦ
ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ
ً
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ.

»ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت« ﺗﺸﺘﺮي
ً
ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺣﺼﺔ »اﻟﺨﻴﺮ« ﺑـ »اﻟﺴﻜﺐ«
ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻴﺮ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ واﻟﻌﻘﺎرات؛ ﻟﺸﺮاء ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻜﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ .وﻗﺎﻟﺖ »ﺑﻮﺑﻴﺎن« ،إن اﻻﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺸﺮاء  31.44ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  20.43ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل »اﻟﺴﻜﺐ« ،وﺑﺴﻌﺮ  210ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ
اﻟﻮاﺣﺪ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ  6.6ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر .وأوﺿﺤﺖ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ
اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﻌﺪ إﺗﻤﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل آﻟﻴﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺪى ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ً
»اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ« :ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ  %30ﻧﻘﺪا ﻋﻦ 2018
أﻇﻬﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ارﺑﺎﺣﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم  2018ﺑﻘﻴﻤﺔ  6.148ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر؛ ﻣﻘﺎﺑﻞ
أرﺑﺎح ﺑﻘﻴﻤﺔ  6.232ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم  .2017وأوﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻟﺬي اﻧﻌﻘﺪ اﻣﺲ ،ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم
ً
ً
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  30ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻧﻘﺪا ﺑﻮاﻗﻊ  30ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ .وأﻓﺎدت
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.

»اﻟﻤﺪار« :اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ
ﻣﺪﻳﺮ اﻷﺻﻮل

»أﺻﻮل« ُﺗ ﱢ
ﺤﺼﻞ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑـ  43.4أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﻣﻦ »اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ« اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ

ﻗــﺎﻟــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺪار ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ
واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎر ،إن ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ إدارة
اﻷﺻــﻮل ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺪﺛﺮ ﻗﻴﺪواي
ﻗـ ــﺪم اﺳ ـﺘ ـﻘــﺎﻟ ـﺘــﻪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻟــﺪى
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  9ﻳﻨﺎﻳﺮ ،2019
وﺗﻢ ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.

ﺣـ ّـﺼ ـﻠــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ أﺻ ـ ــﻮل ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﺑ ـﻌــﺾ ﻣ ـﺒــﺎﻟــﻎ اﻟـﻤــﺪﻳــﻮﻧـﻴــﺔ
ُ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎل ،و ﻫــﻲ ﺷﺮﻛﺔ
ُ
ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ »أﺻﻮل«.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،إن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ُﻳﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ
 43.4أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ .وأوﺿﺤﺖ »أﺻﻮل« ان اﻷﺛﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺑﺢ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ ُ
اﻟﻤﺤﺼﻞ ) 43.4أﻟﻒ دﻳﻨﺎر(
ﺳﻴﻈﻬﺮ أﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم 2019؛ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﺮد ُﻣﺨﺼﺼﺎت ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﺒﻠﻎ.

ذﻛـ ــﺮت ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﺴــﺎﺣــﻞ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،أن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟــﻸﺳـﻬــﻢ واﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرات ﺗــﺮﻏــﺐ ﻓــﻲ ﺑﻴﻊ
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺗﺒﻠﻎ  185ﻣﻠﻴﻮن
ﺳﻬﻢ ،ﺗﻌﺎدل  29.59ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة ﻣــﻦ  9ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺣﺘﻰ  30ﻳﻮﻧﻴﻮ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ،ﻋـﻠـﻤــﺎ ﺑ ــﺄن إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ  35.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

»ﺟﻴﺎد« ﺗﺘﺨﺎرج ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑـ  7.37ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر

»اﻟﺴﺎﺣﻞ«» :اﻟﺨﻴﺮ« ﺗﻨﻮي
ﺑﻴﻊ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ

أﻓﺎدت ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻴﺎد اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﺎرج اﺳﺘﺜﻤﺎري
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮو اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ وﺷــﺮاء اﻟﺴﻨﺪات واﻷﺳـﻬــﻢ ،اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﻠﻚ »ﺟﻴﺎد« ﻟـ  99ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﺺ
ﺷــﺮﻛــﺔ ﻫﻴﻮﻣﻦ إﻧﺘﺠﺮﻳﺘﺪ ﻟــﻼﺳـﺘـﺸــﺎرات اﻹدارﻳ ـ ــﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑــﺄن ﻗﻴﻤﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻨﻪ ﻳﺒﻠﻎ  7.37ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.

١٤

اﻗﺘﺼﺎد

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4012اﻟﺨﻤﻴﺲ  10ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019م  4 /ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ 1440ﻫـ

وﻓﺪ اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﺨﺘﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺼﻴﻦ
وآﻣﺎل ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق
ﻗ ــﺎل ﻣ ـﺴ ــﺆول أﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ إن وﻓ ــﺪا
ﺗﺠﺎرﻳﺎ أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻜﻴﻦ "ﻳﺨﺘﺘﻢ"
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺻﻴﻨﻴﻴﻦ،
وﺳﻴﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ
وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﺑﻌﺪ "ﺑﻀﻌﺔ أﻳﺎم ﻃﻴﺒﺔ".
وﻗﻔﺰت أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
ﺑـﻌــﺪ ﺗـﻤــﺪﻳــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎدﺛــﺎت إﻟ ــﻰ ﻳــﻮم
ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻘﺮرا ،ﻣﻤﺎ ﻏﺬى ﺗﻔﺎؤﻻ
ﺑــﺄن أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪ
ﻳﺘﻮﺻﻼن إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺗﺠﺎري ﻟﺘﺠﻨﺐ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ اﺿﻄﺮاﺑﺎ
ﺧﻄﻴﺮا ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وأدﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻧـ ــﺎﺋـ ــﺐ وزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ــﺰراﻋـ ــﺔ
اﻷﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﻲ ﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺆون اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة
واﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ــﺰراﻋ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ
ﺗ ـﻴــﺪ ﻣـﻜـﻴـﻨــﻲ ﺑ ـﺘ ـﻠــﻚ اﻟـﺘـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻢ
ﻓـﻴــﻪ اﻟ ــﻮﻓ ــﺪ ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ" :أﻋـﺘـﻘــﺪ أﻧﻬﺎ

ﺳــﺎرت ﺑﺸﻜﻞ ﻃـﻴــﺐ ...ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻴﺪة
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ" .وﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ.
واﻻﺟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺟـ ــﺮت
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻲ أول ﻣﺤﺎدﺛﺎت
ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺷ ـ ــﺮة ﻣ ـ ـﻨـ ــﺬ اﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﻖ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ وﻧﻈﻴﺮه
اﻟـ ـﺼـ ـﻴـ ـﻨ ــﻲ ﺷ ـ ــﻲ ﺟـ ـﻴ ــﻦ ﺑـ ـﻴـ ـﻨ ــﻎ ﻓــﻲ
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻧﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ  90ﻳﻮﻣﺎ
ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﺖ
ﻫﺰة ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﺟـ ــﺮى ﺗ ـﻤــﺪﻳــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻔــﺎوﺿــﺎت،
اﻟ ـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣ ـﻘــﺮرة ﻓــﻲ اﻷﺳ ــﺎس
ﻟﻴﻮﻣﻲ اﻻﺛﻨﻴﻦ واﻟـﺜــﻼﺛــﺎء ،ﻟﻴﻮم
إﺿ ــﺎﻓ ــﻲ ،ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات ﻋﻠﻰ
إﺣﺮاز ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وزﻳﺎدة اﻧﻔﺘﺎح
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.

ﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر ﻣـ ـﻄـ ـﻠـ ـﻌ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت أﺑﻠﻐﺖ "روﻳﺘﺮز" أﻣﺲ
اﻷول أن اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ اﺧﺘﻠﻔﺎ ﺑﺸﺄن
إﺻﻼﺣﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ
ﺑ ـﻬ ــﺎ إدارة ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ ،ﺑـ ـﻬ ــﺪف وﻗ ــﻒ
اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻘﺴﺮي
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ،وﺑﺸﺄن
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺰام ﺑﻜﻴﻦ ﺑﺘﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ.
وﻛ ــﺎن ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻗــﺎل إﻧــﻪ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻋ ــﺪم اﻟ ـﺘــﻮﺻــﻞ إﻟ ــﻰ اﺗ ـﻔــﺎق ﺑﺤﻠﻮل
 2ﻣــﺎرس ،ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ
زﻳ ــﺎدة رﺳــﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ إﻟــﻰ  25ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ واردات
ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  200ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺘﺒﺎﻃﺄ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻦ
ﺑﺸﺪة .وﺗﻔﺮض اﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ
رﺳــﻮﻣــﺎ ﻣـﻀــﺎدة ردا ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﺳــﻮم
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

ﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﺧﺘﺘﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ
ﺑﻜﻴﻦ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،ﻏﺮد ﺗﺮاﻣﺐ:
"اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ ﻃﻴﺐ ﺟﺪا".
وﻳﻘﻮد اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﻴﻔﺮي
ﺟـﻴــﺮﻳــﺶ ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟـﻤـﻤـﺜــﻞ اﻟـﺘـﺠــﺎري
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ،وﻳـ ـﻀ ــﻢ اﻟ ــﻮﻓ ــﺪ ﻧ ــﻮاب
وزراء اﻟــﺰراﻋــﺔ واﻟـﺘـﺠــﺎرة واﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟ ـﺨ ــﺰاﻧ ــﺔ وﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﻦ ﻛ ـﺒ ــﺎرا ﻣﻦ
اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ.
وﻳﻘﻮد واﻧﻎ ﺷﻮ ون ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗــﺪور ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻧــﻮاب اﻟ ــﻮزراء
ﻣﻤﺜﻼ ﻟ ـﺒــﻼده ،ﻟﻜﻦ ﻟﻴﻮ ﺧــﻪ ﻧﺎﺋﺐ
رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء وأﻛـ ـﺒ ــﺮ ﻣـﺴـﺘـﺸــﺎر
اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺣﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ
اﻻﺛﻨﻴﻦ.

economy@aljarida●com

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٢٦٣ :ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ
اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻧﻔﻄﻴﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٢٠١٧
ﻛﺸﻔﺖ ا ﻟـﺴـﻌــﻮد ﻳــﺔ أ ﻣــﺲ ،أن اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ ارﺗ ـﻔ ـﻌــﺖ ﺑ ـ ـ  2.2ﻣـﻠـﻴــﺎر
ﺑــﺮ ﻣـﻴــﻞ إ ﻟــﻰ  263.2ﻣـﻠـﻴــﺎر ﺑــﺮ ﻣـﻴــﻞ ﻣــﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻋﺎم  ،2017ﻓﻲ ﺣﻴﻦ زادت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻐﺎز
ﺑــﻮا ﻗــﻊ  17ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻗــﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ إ ﻟــﻰ 319.5
ﺗ ــﺮﻳ ـﻠ ـﻴ ــﻮن ﻗ ـ ــﺪم ﻣ ـﻜ ـﻌ ـﺒ ــﺔ ،ﺑ ـﺤ ـﺴ ــﺐ ﻣ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.
وأﺷـ ـ ــﺎر ﺑ ـﻴ ــﺎن إﻟـ ــﻰ أن اﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃ ـﻴــﺎت ﻧـﻔــﻂ
ا ﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ ﺗـﺒـﻠــﻎ ،ﻣــﻊ ا ﺣـﺘـﺴــﺎب ﺣـﺼــﺔ اﻟﺤﻘﻞ
اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك ﻣــﻊ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ 266 ،ﻣـﻠـﻴــﺎر ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ،
ً
ﺣ ـﻴ ــﺚ إن ا ﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻮد ﻳ ــﺔ ﺗ ـﻤ ـﻠ ــﻚ أ ﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ ﻧـﺼــﻒ
اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
وﺗﺒﻠﻎ ﺣﺼﺘﻬﺎ  2.9ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ،
و 4.9ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻌﻮدي ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﻟﺢ:
اﻋﺘﻘﺎدﻧﺎ ﺑﺄن
"اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻷﺧﻴﺮ ﻳﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ ً
أراﻣﻜﻮ أﻛﺜﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﻴﻤﺔ ".
وأﺿﺎف اﻟﻔﺎﻟﺢ أن "اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻳﺆﻛﺪ

أن ﻛــﻞ ﺑــﺮ ﻣـﻴــﻞ ﻣــﻦ ا ﻟـﻨـﻔــﻂ ﻧﻨﺘﺠﻪ ﻫــﻮ اﻷ ﻛـﺜــﺮ
ً
رﺑﺤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ".
وﻛﺎن ﻣﺼﺪر ﻣﻄﻠﻊ أﻓﺎد ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ "روﻳﺘﺮز"
ﺑــﺄﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗـﻌـﻠــﻦ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ﻋﻦ
ز ﻳ ــﺎدة ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻓــﻲ ا ﺣـﺘـﻴــﺎ ﻃـﻴــﺎ ﺗـﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺨﺎم وا ﻟـﻐــﺎز ،ﺑﻌﺪ إ ﺟــﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻟﻬﺎ.
و ﺗـﻌــﺪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ا ﻟـﺴـﻌــﻮد ﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﻔﻂ
ﺳـﻬــﻞ اﻻﺳ ـﺘ ـﺨــﺮاج اﻷﺿ ـﺨــﻢ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻣﻨﺬ
ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ.
وﻛـ ـ ـ ــﺎن ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮي ﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼق اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ
ا ﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻮدي "أرا ﻣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮ" ﻟـ ـﻌ ــﺎم  ،2017أ ﻇ ـﻬ ــﺮ
اﻛﺘﺸﺎف ﺣﻘﻠﻴﻦ ﻧﻔﻄﻴﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻣﻜﻤﻦ ﻟﻠﻐﺎز.
)اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻧﺖ(

اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻐﻠﻖ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ

ﺻﻌﻮد اﻷﺳﻬﻢ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ وﺳﻂ ﺗﻔﺎؤل ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﺑﻴﻦ واﺷﻨﻄﻦ وﺑﻜﻴﻦ
ارﺗـﻔـﻌــﺖ ﻣــﺆﺷــﺮات اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﺧــﻼل
ﺗﺪاوﻻت أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺘﻔﺎؤل إزاء اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻷداء
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﺻﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮ "داو ﺟﻮﻧﺰ" اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 1.1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو  256ﻧﻘﻄﺔ إﻟــﻰ  23787ﻧﻘﻄﺔ،
وارﺗ ـﻔــﻊ "ﻧــﺎﺳــﺪاك" ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو 73
ﻧﻘﻄﺔ إﻟــﻰ  6897ﻧﻘﻄﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ""S&P 500
اﻷوﺳﻊ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو  24ﻧﻘﻄﺔ
إﻟﻰ  2574ﻧﻘﻄﺔ.
وﻓ ـ ــﻲ اﻷﺳ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻷوروﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،ارﺗـ ـﻔ ــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ
"ﺳﺘﻮﻛﺲ ﻳﻮروب  "600اﻟﻘﻴﺎس ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.8ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ أو ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻼث ﻧﻘﺎط إﻟﻰ  346ﻧﻘﻄﺔ.
وارﺗ ـﻔ ــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ "ﻓــﻮﺗ ـﺴــﻲ  "100اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧــﻲ
) 50+ﻧﻘﻄﺔ( إﻟﻰ  6861ﻧﻘﻄﺔ ،ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ "داﻛﺲ"
اﻷﻟ ـﻤــﺎﻧــﻲ ) 56+ﻧـﻘـﻄــﺔ( إﻟ ــﻰ  10804ﻧ ـﻘ ــﺎط ،ﻓﻲ
ﺣـﻴــﻦ ارﺗ ـﻔــﻊ "ﻛ ــﺎك" اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ ) 54+ﻧـﻘـﻄــﺔ( إﻟــﻰ
 4773ﻧﻘﻄﺔ.
وﻓ ــﻲ آﺳ ـﻴ ــﺎ ،ارﺗ ـﻔ ـﻌــﺖ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﻴــﺎﺑــﺎﻧ ـﻴــﺔ ،ﻓﻲ
ﺗﺪاوﻻت أﻣﺲ ،وﺳﻂ ﺗﻔﺎؤل ﺑﺸﺄن اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﻮر
اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ﺑﺸﺄن
اﻟﺘﺠﺎرة ،واﻟﺘﻲ ﻣﺪت ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ.
وأﻛ ــﺪ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟـﺘـﺠــﺎري اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ أن
اﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺸــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺑ ــﺪأت اﻻﺛ ـﻨ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﻓﻲ
ً
ﺑﻜﻴﻦ وﻛﺎن ﻣﻘﺮرا أن ﺗﺨﺘﺘﻢ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﺳﻮف
ﺗﺴﺘﻤﺮ ،وﻟــﻢ ﻳـﺘــﻢ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ أي أﺳـﺒــﺎب وراء ذﻟــﻚ،
وﻛﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻋﺒﺮ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" أن
ً
اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ "ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا!".
ً
وأﻧﻬﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻴﻜﻲ اﻟﺘﺪاوﻻت ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ 1.1
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻨﺪ  2027ﻧﻘﻄﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺻﻌﺪ أﻳﻀﺎ
ً
اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ "ﺗﻮﺑﻜﺲ"  1.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
إﻟﻰ  1535ﻧﻘﻄﺔ.
واﺳـﺘـﻘــﺮت اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ 108.83

ﺗﺮاﻣﺐ :أﺳﺘﻄﻴﻊ إﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد
إذا ﺧﻔﻀﺖ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﺼﻔﺮ
ﺟـ ـ ــﺪد اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛـ ــﻲ ،دوﻧ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺪ ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ،
اﻧـﺘـﻘــﺎداﺗــﻪ ﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺎت "اﻟ ـﻔــﺪراﻟــﻲ" ﻓــﻲ ﺗـﻐــﺮﻳــﺪة ﻟــﻪ،
ﻗــﺎ ﺋــﻼ إ ﻧــﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إ ﻧ ـﻌــﺎش اﻻ ﻗـﺘـﺼــﺎد اﻷ ﻣـﻴــﺮ ﻛــﻲ
إذا ﺧﻔﺾ "اﻟﻔﺪراﻟﻲ" أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة إﻟﻰ اﻟﺼﻔﺮ.
وﻗﺎل ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ،إن اﻷرﻗﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺒﺪو ﺟﻴﺪة ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أ ﻧــﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﻓﻌﻞ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد إذا ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻔﺮﻳﺔ
ﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ اﻹدارة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺟﺪد ﺟﻴﺮوم ﺑﺎول ﺗﺄﻛﻴﺪاﺗﻪ ،ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ
ﻳﺨﻀﻊ ﻷي ﺿـﻐــﻮط ﻟﻼﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣــﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ،ﻓﻲ
ﺗﺄﻛﻴﺪ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل "اﻟﻔﺪراﻟﻲ" ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻧﺘﻘﺎد ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺤﺎد ﻟﺰﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.
ﺗﺮاﻣﺐ

ﻳﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ
ً
 09:18ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ.
ً
أﻳﻀﺎ ،ارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت
أﻣ ـ ــﺲ ،وﺳـ ــﻂ اﻟـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎؤل ﺑ ـﺸ ــﺄن اﻟ ـﻤ ـﻔ ــﺎوﺿــﺎت
اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻢ
ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ.
وﺻﺮح ﻣﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،
ﺑ ــﺄن اﻟـﺘـﻤــﺪﻳــﺪ أﻇـﻬــﺮ أن اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺟـ ــﺎدان ﺑﺸﺄن
ً
اﻟـﻤـﺤــﺎدﺛــﺎت ،ﻗــﺎﺋــﻼ" :اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟـﺠـﻴــﺪة ﻟــﻦ ﺗﻌﻮد
ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻦ واﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻘﻂ،
ً
أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻧﺒﺄ ﺟﻴﺪا ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ".
وارﺗ ـﻔــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ ﺷﻨﻐﻬﺎي اﻟـﻤــﺮﻛــﺐ  0.7ﻓﻲ

اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻟـﻴـﻐـﻠــﻖ ﻋـﻨــﺪ  2544ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﺻﻌﺪ
ﻣــﺆﺷــﺮ ﺷﻨﺘﺸﻦ اﻟـﻤــﺮﻛــﺐ  0.5ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﻰ إﻟــﻰ
 1306ﻧﻘﺎط .وارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ  0.3ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  6.83ﻳﻮان أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ أﻣﺲ ،إذ
ﻋﺰزت ﻓﺮص اﻧﺘﻬﺎء ﺣﺮب اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺸﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮة
ﻣﻤﺎ ﻃﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻟﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ زﻳﺎدات
أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،ﺳﺠﻞ اﻟﺒﻼدﻳﻮم ﻣﺴﺘﻮى
ً
ً
ً
ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻋﻨﺪ  1340.50دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ
)اﻷوﻧﺼﺔ( ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ.
ً
وﻛﺎن اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﻮري ﻟﻠﺬﻫﺐ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ 0.2

اﻟﻴﻦ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى  100ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر
ﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺪى ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن،
ﻛﺎزو ﻣﻮﻣﺎ ،إن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﺻﺔ ﺟﻴﺪة ﻻرﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى  100ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﺻ ـ ﱠـﺮح اﻟـﻤـﺴــﺆول اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﻓــﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻊ

"ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ" ،ﺑﺄﻧﻪ رﻏﻢ أن ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺳﻴﻜﻮن
ﻣـﻘـﺒــﻮﻻ ،ﻓــﺈن ﻫـﻨــﺎك اﻟﻘﻠﻴﻞ اﻟ ــﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ
اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ﻓـﻌـﻠــﻪ ﺑ ـﺸ ــﺄن اﻟ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻻرﺗ ـﻔ ــﺎع
ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ،أو اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺨﻄﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،إذ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ.

ً
»ﺑﻠﻮﺑﺮﻳﻨﺖ« ﺗﻄﺮح ﻣﺸﺮوﻋﺎ
ﻓﻲ »ﺑﺮﻣﻨﻐﻬﺎم« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ

ﺑﺸﺎﻳﺮ اﻟﻬﻨﺪي ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﻧﺎﻳﺖ ﻓﺮاﻧﻚ وﺑﻴﺮﻛﻠﻲ
ذﻛﺮت ﻣﺪﻳﺮة إدارة ﻋﻘﺎرات ﻟﻨﺪن ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻠﻮﺑﺮﻳﻨﺖ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
ﺑﺸﺎﻳﺮ اﻟﻬﻨﺪي أن ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ أﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮا ﻓﻲ آﺧﺮ
 12ﺷﻬﺮا ﺑﻤﻘﺪار  ،%3.3ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ "ﻫﻮم ﺗﺮاك" ،إﻻ أن اﻟﻤﺆﺷﺮ أﻛﺪ
وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻴﻦ ﻣﺪن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻬﻨﺪي إن ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ أدﻧﺒﺮة وﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺟﺎءﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻷول ﻷﻛـﺜــﺮ ﻣ ــﺪن ﺑــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺎ ﻧـﻤــﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%6.6ﺗﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺑﺮﻣﻨﻐﻬﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ  ،%6.3واﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺑﺪورﻫﺎ ﻧﻤﻮا ﻻﻓﺘﺎ ﻓﻲ
آﺧﺮ  3ﺳﻨﻮات ﺑﻤﻌﺪل ﺑﻠﻎ  ،%21.3ﻧﻈﺮا ﻟﺤﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
وﺑﻴﻨﺖ أن ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻠﻮﺑﺮﻳﻨﺖ ﻃﺮﺣﺖ ﻣﺆﺧﺮا ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻋﻘﺎرﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪا
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻣﻨﻐﻬﺎم ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺎذﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋ ــﺎم ،وﻳـﻀــﻢ اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﻋ ــﺪدا ﻣﻦ
اﻟﺸﻘﻖ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،وﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺣﺪ أﻛﺒﺮ ﻣﻄﻮري ﻋﻘﺎرات
ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺮﻛﻠﻲ.
وأﻓﺎدت اﻟﻬﻨﺪي ﺑﺄن اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻘﻊ ﻓﻲ وﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻣﻨﻐﻬﺎم،
وﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺘﻲ ﻗﻄﺎر ﺗﺼﻼن اﻟﺮﻛﺎب إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺪن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ،
وﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  1:20ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻟﻨﺪن ،وﺑﺈﻃﻼﻻت ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
واﻟـﻘـﻨــﺎة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ وﺑـﺤــﺪاﺋــﻖ ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑــﻮﺳــﻂ اﻟـﻤـﺸــﺮوع ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﺘﻜﻮن ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ ﺧﻼل  ،2021أﻣﺎ اﻟﻤﺸﺮوع
ﻛﻠﻪ ﻓﺴﻴﻜﺘﻤﻞ ﺧﻼل ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم .2023
وأﺿﺎﻓﺖ أن ﺑﺮﻣﻨﻐﻬﺎم ،اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع ،ﺗﻤﺘﺎز ﺑﻮﺟﻮد
 5ﺟﺎﻣﻌﺎت ،وأﻛﺒﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺴﻮق "ﺑــﻮل رﻳﻨﻎ" ﻓﻲ وﺳــﻂ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ،
وﻳﺘﻮﻗﻊ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻘﻄﺎر اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ " "HS2ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2023واﻟﺬي
ﺳﻴﻘﺼﺮ وﻗﺖ اﻟﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﻟﻨﺪن ﺧﻼل  45دﻗﻴﻘﺔ.

وأﺿﺎف ﻣﻮﻣﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺒﺮﻳﺮ
أي ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎء
اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﻟﻠﻴﺎﺑﺎن ،إذا ﻟﻢ ﻳﻬﺪد ذﻟﻚ
اﻟﺘﺤﺮك ﺑﺎﻧﻬﻴﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺿﺮب زﻟﺰال وﺗﺴﻮﻧﺎﻣﻲ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻣﺎرس .2011

ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  1282.75دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻫﺒﻄﺖ ﻋﻘﻮد اﻟﺬﻫﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻵﺟﻠﺔ  0.2ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  1283.8دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ.
وﻗﺎل ﺑﻨﺠﺎﻣﻴﻦ ﻟﻮ ﻣﺤﻠﻞ أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ
ﻟﺪى ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻓﻴﻮﺗﺸﺮز "ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ،ﺛﻤﺔ
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎؤل ﺑﻬﺪﻧﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺒﺪد
ً
ﻋﺎﻣﻼ ﻳﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﺴﻮق".
ﻟ ـﻜ ـﻨ ــﻪ أﺿ ـ ـ ــﺎف أن اﻟـ ــﺬﻫـ ــﺐ ﻳـ ــﻮاﺟـ ــﻪ ﺑـﻌــﺾ
اﻟﺮﻳﺎح اﻟﻤﻌﺎﻛﺴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ
ً
ﻓــﻲ اﻷﺻـ ــﻮل ﻋــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺨــﺎﻃــﺮ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ أن
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﺄﺧﺬون ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﺗﻠﻤﻴﺤﺎت
اﻟـﺘـﻴـﺴـﻴــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺪي ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃــﻲ
اﻻﺗﺤﺎدي )اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ(.

وﺻﻌﺪ اﻟﺒﻼدﻳﻮم  0.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
ً
اﻟﻔﻮرﻳﺔ إﻟﻰ  1325.49دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ.
وﻗ ــﺎل ﺳ ـﺘــﺎﻧــﺪرد ﺗ ـﺸــﺎرﺗــﺮد ﻓــﻲ ﻣ ــﺬﻛ ــﺮة ،إن
ً
ً
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﺒــﻼدﻳــﻮم ﻣ ــﺎزال ﻗــﻮﻳــﺎ ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ
اﺳﺘﻤﺮار ﻋﺠﺰ اﻟﻄﻠﺐ ﺣﺘﻰ .2020
واﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻔﻀﺔ  0.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ 15.62
ً
دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺻﻌﺪ اﻟﺒﻼﺗﻴﻦ  0.8ﻓﻲ
ً
ً
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﺴﺠﻼ  820.74دوﻻرا.
وارﺗ ـﻔ ـﻌ ــﺖ ﺣ ـﻴ ــﺎزة اﻟ ــﺬﻫ ــﺐ ﻟ ــﺪى ﺻـﻨــﺎدﻳــﻖ
اﻟـﻤــﺆﺷــﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟـﻤـﺘــﺪاوﻟــﺔ واﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ
ً
ﺑﺎﻟﻤﻌﺪن اﻟﻨﻔﻴﺲ ﺑﻨﺤﻮ  69ﻃـﻨــﺎ إﻟــﻰ 2440
ً
ﻃﻨﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2018وﻫﻮ ﻣﺎ ُﻳﻌﺎدل إﺿﺎﻓﺔ
ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺑﻘﻴﻤﺔ  3.4ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.

وزادت ﺣﻴﺎزة اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %3ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻷوروﺑﻴﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
زادت ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ
ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺪن اﻟﻨﻔﻴﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  10ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺪن اﻟﻨﻔﻴﺲ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  4.5ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ،ﺷﻬﺪت اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ
ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺨﺎرج ﺗﺪﻓﻘﺎت
ً
ﺑ ـﺤــﻮاﻟــﻲ  13.4ﻃ ـﻨــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺬﻫ ــﺐ ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ 667
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
)أرﻗﺎم(

ً
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﻋﺠﺰا ﺧﻼل دﻳﺴﻤﺒﺮ

ﻗﺎل ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ
ﺳﺠﻠﺖ ﻋـﺠــﺰا ﻓــﻲ اﻟـﻤــﻮازﻧــﺔ ﺑﻨﺤﻮ  11ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧــﻼل دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻳﻘﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻦ اﻟـ 12ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﺸﻬﺮ ﻋﺎم .2017

وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺎري ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ،ﺑﻠﻎ
ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ  317ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ  92ﻣﻠﻴﺎرا ﻋﻦ ﻧﻔﺲ
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
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محمد الشرنوبي يكشف
كواليس تعاونه مع
أصالة في {مين فينا}
ويتحدث عن تجاربه في
الدراما والسينما.

18
مسك وعنبر

21

تشير البحوث إلى أن للسمنة ّ
كرم وزير اإلعالم محمد
ً
أشكاال مختلفة وأن المقاربة الجبري في افتتاح "القرين
الثقافي" الفائزين بجوائز
العالجية ذاتها يختلف
تطبيقها بين شخص وآخر .الدولة التقديرية والتشجيعية
لعام .2018

مارغوت روبي تجسد الدمية
« »Barbieفي فيلم سينمائي
تعود بشخصية «هارلي كوين» في «»Birds of Prey
سـ ـت ــؤدي ال ـم ـم ـث ـلــة األسـ ـت ــرالـ ـي ــة م ــارغ ــوت
روبـ ــي دور " "Barbieف ــي أول فـيـلــم مـكــرس
للدمية الشهيرة مــع ممثلين فعليين ،على
ما أعلنت مجموعة "ماتل" لصناعة األلعاب
واس ـت ــدي ــوه ــات "وورن ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ــراذرز" ،ف ــي بـيــان
مشترك.
وسـبــق للدمية بــاربــي ،الـتــي تحتفل خالل
العام المالي بعيدها الستين ،أن كانت محور
نحو ثالثين فيلما للصور المتحركة لم يبث
أي منها في قاعات السينما.
وسيشرف على الفيلم الطويل القسم الجديد
ف ــي م ـج ـمــوعــة ص ـن ــاع ــة األل ـ ـعـ ــاب األم ـيــرك ـيــة
العمالقة (ماتل فيلمز) ،وتشارك في إنتاجه
"الكيتشاب إنترتاينمت" ،شركة اإلنتاج التي
تملكها روبي.
ونــوع العمل مغامرات وكوميديا ودرامــا،
وس ـي ـطــرح ف ــي صـ ــاالت الـسـيـنـمــا بــالــواليــات
المتحدة األميركية فــي  8مــايــو  ،2020وهو
من إخــراج أليثيا جونز ،وسيناريو الكاتبة

أوليفيا ميلش ،ويشارك في دور البطولة إلى
جــانــب روب ــي النجم مايكل مــاك ه ــوج ،الــذي
يجسد شخصية "كين".
وقالت روبــي في البيان" :يشرفني جدا أن
أوكــل هــذا الــدور ،وأن أنتج فيلما سيكون له
برأيي أثر إيجابي جدا على األطفال والجمهور
في العالم بأسره".
وتبلغ روبــي  28عاما ،إال أن في رصيدها
ن ـحــو ع ـشــريــن فـيـلـمــا ،م ــن بـيـنـهــاSuicide" :
 "Squadعـ ــام The Wolf of Wall" ،2016
 "Streetعــام  ،2013و" "I, Tonyaعــام ،2017
الذي رشحت على أساسه لنيل جائزة أوسكار
أفضل ممثلة.
وق ــد بـيــع حـتــى اآلن أك ـثــر مــن مـلـيــار دمية
باربي منذ عرضها للمرة األولى في معرض
األلعاب بنيويورك في  9مارس .1959
من جانب آخر ،أكد فريق إنتاج فيلم اإلثارة
والتشويق الجديد " ،"Birds of Preyأن روبي
س ـت ـع ــود بـشـخـصـيــة "هـ ــارلـ ــي كـ ــويـ ــن" ،ال ـتــي

لقطة من «»spider man

ظهرت بها فــي فيلم " ،"Suicide Squadمرة
أخــرى فــي هــذا الفيلم ،إذ سيتم اإلف ــراج عنه
للمرة األولى في  7فبراير  ،2020ويشارك في
بطولته النجوم :مــاري إليزابيث وينستيد،
وإيوان ماكغريغور ،وجورني سموليت بيل،
وتتصدى إلخراجه كاثي يان.
وت ــدور قصة الفيلم بعد انـفـصــال "هــارلــي
ّ
وتكون مجموعة خارقة
كوين" عن الجوكر،
تضمها وثالث فتيات أخريات يكرسن قواهن
ُ
لكي ينقذن فتاة صغيرة تدعى "كاساندرا" من
سيد الجريمة الشرير.
ُيذكر أن روبي تشارك مع النجوم :ليوناردو
ديكابريو وب ــراد بيت وآل باتشينو وكيرت
راسيل وداكوتا فانينغ ،في بطولة فيلم اإلثارة
والجريمة والدراما والرعب "Once Upon a
 ،"Time in Hollywoodمن إخــراج كوينتين
تــارانـتـيـنــو ،والـمـقــرر عــرضــه فــي  9أغسطس
المقبل.
مارغوت روبي

من فيلم «»The Favourite

أنغام

« »SPIDER-MANيحقق  276مليون دوالر

أنغام تجهز مشروعها الغنائي «أسماء كتير»

« »The Favouriteيتصدر ترشيحات «بافتا»

حقق فيلم  SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSEإيرادات
وصلت إلى  276مليون دوالر خالل أقل من شهر على طرحه
في  14ديسمبر الماضي بالواليات المتحدة األميركية ،وحول
العالم ،وانقسمت اإليرادات بين  134مليونا بأميركا ،و142
مليونا حول العالم.
الفيلم بطولة أصوات هيلي ستاينفيلد ،نيكوالس كيج ،جيك
جونسون ،ليف شرايبر ،ليلي توملين ،لونا لورين فيليز،
كيميكو جلين ،بريان هنري.
ويدور الفيلم حول مايلز موراليس ،الذي يجد نفسه في عالم
غير عالمه ،ومكان آخر في الكون المتعدد ،وبمساعدة بيتر
باركر سيصبح مايلز رجل سبايدرمان.
الفيلم إخراج بيتر رمزي ،رودني روثمان ،الذي شارك في
التأليف جنبا إلى جنب مع فيل لورد.

تنشغل المطربة أنغام في الوقت الحالي بوضع لمساتها
الموسيقية األخيرة على مشروع إطالق أول أعمالها
الغنائية في العام الحالي ،باسم "أسماء كتير" ،والمقرر
ظهوره للنور قريبا.
ولم تستقر أنغام بعد على االسم النهائي لألغنية ،حيث
ما زالت تختار بين اسمين؛ األول "أسماء كتير" ،والثاني
"أنادي عليك بإيه" ،والمقرر ظهورها للنور بشكل منفرد،
مع إدراجها ضمن أغنيات ألبومها الجديد ،الذي أطلقت
منه أغنية "بخاف أفرح" ،وتعيد خاللها أنغام التعاون
مع الشاعر أمير طعيمة ،والملحن إيهاب عبدالواحد ،بعد
ً
االشتراك معا في أغنية "فاكر زمان" ،وتغنت بها مع المطرب
محمد الشرنوبي.
ُيذكر أن أنغام شاركت في حفل افتتاح مسجد الفتاح العليم
وكاتدرائية ميالد المسيح في مصر.

تصدر فيلم "ذا فيفوريت" ( )The Favouriteترشيحات جوائز
األكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)،
باثني عشر ترشيحا للفيلم التاريخي الذي منح بطلته أوليفيا
كولمان عدة جوائز بالفعل.
والعمل مرشح لجائزة أفضل فيلم وأفضل فيلم بريطاني
وأفضل مخرج.
ومن األفالم المرشحة لجائزة أفضل فيلم" :غرين بوك"" ،إيه
ستار إيز بورن"" ،روما"" ،بالك كالنزمان".
ُ
ورشح لجائزة أفضل مخرج سبايك لي وألفونسو كوارون
وبرادلي كوبر وبافل بافليكوفسكي.
وفي فئة أفضل ممثلة ،تواجه كولمان زميلتها غلين كلوز،
وليدي غاغا ،وفيوال ديفيس وميليسا مكارثي.
أما المرشحون عن جائزة أفضل ممثل ،فهم :كريستيان بيل
ورامي مالك وفيغو مورتنسين وبرادلي كوبر وستيف كوجان.

براد بيت يشارك في «»World War Z 2
ي ـشــارك الـنـجــم ب ــراد بـيــت فــي فـيـلــم "World War
 ،"Z 2و ه ــو وا ح ــد مــن األ ع ـمــال ا لـسـيـنـمــا ئـيــة المهمة
المنتظرة فــي الموسم الجديد ،نظرا لشهرة بطله،
ولكون الجزء األول من الفيلم ،الذي صدر عام ،2013
حقق نجاحا كبيرا.
قصة الفيلم مقتبسة من رواية تحمل نفس االسم
لماكس بروكس ،وتتناول أحداثا عن حــرب تضرب
العالم في عدد من األماكن الحضرية ،وتكون النتيجة
تحول البعض إلى كائنات الزومبي ،وسيتولى ديفيد
فينشر إخراج النسخة الجديدة.
ي ــؤدي ب ــراد فــي ه ــذه ال ــدرام ــا ال ـكــارث ـيــة شخصية

موظف باألمم المتحدة يتم تكليفه مهمة البحث عن
مصدر الفيروس ،لكي يدرسه العلماء ،على أ مــل أن
يعثروا على دواء ناجع ينقذ البشر من دمار محقق.
ً
وهـ ـك ــذا ،يــذهــب ال ـمــوظــف ألك ـثــر م ــن ب ـلــد ،ب ـح ـثــا عن
المستحيل ،وسط ماليين من وحوش الزومبي التي
تالحقه في كل مكان.
والـ ـج ــزء ال ـث ــان ــي ه ــو ث ــان ــي س ــاس ــل األف ـ ــام الـتــي
يشارك بها نجم هوليوود ،بعد سلسلة "أوشنز" ،ومن
المنتظر اإلفراج عنه في أكتوبر .2019
وحقق الجزء األول مراجعات نقدية إيجابية ألداء
ب ـيــت ،و ح ـصــد أ ك ـثــر م ــن  540م ـل ـيــون دوالر ،مـقــا بــل

ميزانية إنتاج  190مليونا ،ليجني أعلى اإل يــرادات
لفيلم زومبي في تاريخ السينما.
وت ـع ــد س ـل ـس ـلــة األفـ ـ ــام ال ـش ـه ـيــرة "ال ــزومـ ـب ــي" مــن
أ هــم ا لـمـعــا لـجــات السينمائية ا لـتــي تـنــاو لــت اإل ب ــادة
شبه الكاملة للبشر ،وروجت لفكرة أن نهاية العالم
ستكون وشيكة ،بسبب انتشار و بــاء خطير يقضي
على البشر وحضارتهم أو حرب عالمية تدمر األرض
عن بكرة أبيها ،أو لعنة إلهية تصيب الناس لخطيئة
ارتكبوها ،أو ألنهم لم يقدروا قيمة ما يملكون على
األرض من نعم وخيرات.

براد بيت في الجزء األول من الفيلم
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مصر تستضيف «مهرجان المسرح العربي  »11بمشاركة  400فنان عربي
وتستعيد {مخطوط ربعة مصحف قنصوه الغوري}
حدثان الفتان في الثقافة ّزينا انطالقة مصر في العام الجديد :األول إعالن استضافة
القاهرة فعاليات الدورة الحادية عشرة من {مهرجان المسرح العربي} ،والثاني استعادة
مخطوط ربعة مصحف قنصوه الغوري.
القاهرة -محمد الصادق

{الرحمة {الكويتي
و{الطوق واإلسورة}
المصري و{النافذة}
األردني تتنافس
على جائزة سلطان
القاسمي

تستضيف ا لـقــا هــرة بين 10
و 16ي ـنــايــر الـ ـج ــاري فـعــالـيــات
الـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـ ـحـ ــاديـ ــة ع ـ ـشـ ــرة مــن
{مـ ـه ــرج ــان ال ـم ـس ــرح ال ـع ــرب ــي}
الـ ــذي تـنـظـمــه الـهـيـئــة الـعــربـيــة
للمسرحُ ،
ويـقــام االفتتاح على
خ ـش ـبــة ال ـم ـس ــرح ال ـك ـب ـيــر ب ــدار
األوبرا المصرية.
يشارك في هذه الدورة نحو
 400ف ـن ــان ع ــرب ــيُ ،
وي ـ ـكـ ـ َّـرم 25
ً
ً
فـ ـن ــان ــا ،ف ـض ــا ع ــن إصـ ـ ــدار 11
ً
ك ـت ــاب ــا ع ــن ال ـم ـس ــرح ال ـم ـصــري
وا لـعــر بــي .ويتضمن البرنامج
ً
ً
ورشا وندوات فكرية ومعرضا
لـ ـمـ ـنـ ـش ــورات ال ـه ـي ـئ ــة ال ـعــرب ـيــة
ل ـل ـم ـســرح ،وتـ ـش ــارك أربـ ــع دول
كضيوف شــرف وهــي :الصين،
وفرنسا ،وألمانيا ،واليابان.
تضم المسابقة الرسمية 15
ً
ً
ع ــر ض ــا م ـســر ح ـيــا م ــن مختلف
الـ ــدول الـعــربـيــة تـتـنــافــس على
جـ ــائـ ــزة ال ــدكـ ـت ــور س ـل ـط ــان بــن
محمد القاسمي .وقالت وزيرة
ال ـث ـق ــاف ــة إي ـ ـنـ ــاس ع ـب ــد ال ــداي ــم
ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ع ـقــد في
المناسبة إن استضافة القاهرة
الدورة الحادية عشرة من عمر
المهرجان أمر تسعد به وزارة
الـ ـثـ ـق ــاف ــة الـ ـمـ ـص ــري ــة وتـ ـك ــرس
ج ـ ـ ـهـ ـ ــود ق ـ ـطـ ــاعـ ــات ـ ـهـ ــا لـ ـخ ــدم ــة
الـ ـمـ ـه ــرج ــان وضـ ـي ــوف ــه ال ــذي ــن
يضيئون القاهرة بإبداعاتهم،
مؤكدة تقدير مصر فن المسرح
بـ ــا ع ـ ـت ـ ـبـ ــاره أ ح ـ ـ ــد أ ه ـ ـ ــم أدوات
ال ـ ـقـ ــوة الـ ـن ــاعـ ـم ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
اإلي ـم ــان الـعـمـيــق بــأهـمـيـتــه في
تطوير وعي اإلنسان وإكسابه

المزيد مــن ا لـخـبــرات المعرفية
والجمالية.

عروض
ول ـف ــت األم ـي ــن ال ـع ــام للهيئة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــرح الـ ـك ــات ــب
ال ـم ـســرحــي إس ـمــاع ـيــل عـبــدالـلــه
إلـ ـ ــى أن الـ ـ ـع ـ ــروض ال ـم ـش ــارك ــة
ت ـن ـق ـس ــم إلـ ـ ــى ثـ ــاثـ ــة م ـ ـسـ ــارات:
األول ي ـ ـضـ ـ ّـم س ـب ـع ــة ع ـ ـ ــروض،
ه ــي :الـحــادثــة مــن مـصــر إخ ــراج
عـمــرو حـســان ،و{المعجنة} من
م ـص ــر ت ــأل ـي ــف س ــام ــح مـ ـه ــران،
و{تقاسيم على الحياة من العراق
إعــداد جــواد األســدي وإخــراجــه،
و{جنونستان} من األردن تأليف
حكيم حرب وإخراجه ،و{ساللم
يعقوب} من األردن تأليف الحاكم
م ـس ـع ــود وإخ ـ ــراج ـ ــه ،و{ص ـب ــاح
ومسا} من المغرب تأليف غنام
غنام وإخراج عبدالجبار خمران،
و{قمرة  }14من تونس ،و{ليلك
ضحى} من اإلم ــارات ،و{مسافر
ليل} من مصر.
أم ــا ال ـع ــروض ال ـم ـشــاركــة في
المسار الثاني فـهــي{ :الرحمة}
من الكويت ،و{الطوق واإلسورة}
م ـ ــن م ـ ـصـ ــر ،و{ال ـ ـم ـ ـج ـ ـنـ ــون} مــن
اإلمــارات ،و{النافذة} من األردن،
و{ذاك ـ ـ ــرة ق ـص ـيــرة} م ــن تــونــس،
و{شابكة} و{عبث} من المغرب،
و{نـســاء بال مالمح} من األردن.
ويـ ـ ـض ـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــار الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث 10
ُ
ع ــروض مصرية ت ـقـ َّـدم فــي عدد
من المحافظات المصرية.
يفتتح العرض الفائز الدورة

مؤتمر المسرح العربى
ال ـم ــوال ـي ــة م ــن مـ ـه ــرج ــان {أي ـ ــام
الشارقة المسرحية} في مارس
الـمـقـبــل ،حـيــث سـيـكــون تسليم
التكريم من خالل الشيخ سلطان
القاسمي ،وتبلغ قيمة المكافأة
المالية  100ألف درهم إماراتي،
كذلك يحظى العمل الفائز بدعم
ال ـه ـي ـئ ــة مـ ــن خـ ـ ــال ال ـم ـش ــارك ــة
بمهرجانات عربية ودولية.
ً
وت ـض ـ ّـم ل ـج ـنــة الـتـحـكـيــم كــا
مــن :عمر فطموش مــن الجزائر
ً
رئيسا  ،والدكتور جبار خماط
مـ ــن الـ ـ ـع ـ ــراق ،ودك ـ ـتـ ــور ع ـث ـمــان
بدوي من السودان ،والدكتورة
علية الخالدي من لبنان ،وفهد
ردة الحارثي من السعودية.
ً
ي ـك ــرم ال ـم ـه ــرج ــان  25ف ـنــانــا
ً
ً
وكـ ـ ــات ـ ـ ـبـ ـ ــا ونـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــدا مـ ـ ــن رمـ ـ ــوز
المسرح المصري ،وهم :أشرف
عبدالغفور ،وآمال بكير ،وجالل
الـ ـش ــرق ــاوي ،ورشـ ـ ــوان تــوفـيــق،
وسـ ـمـ ـيـ ـح ــة أي ـ ـ ـ ـ ــوب ،وسـ ـمـ ـي ــرة
أحـ ـم ــد ،وس ـم ـي ــر ال ـع ـص ـف ــوري،
وسـمـيــرة عبد الـعــزيــز ،وسمير
غ ــان ــم ،وس ـن ــاء ش ــاف ــع ،وسـهـيــر
ال ـم ــرش ــدي ،وع ـبــدالــرح ـمــن أبــو
زهرة ،وعزت العاليلي ،وفهمي
الـخــولــي ،وك ـمــال عـيــد ،ولينين
ال ــرم ـل ــي ،وم ـح ـم ــود ال ـحــدي ـنــي،
ومـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــود ي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــن ،ونـ ـبـ ـي ــل
الحلفاوي ،ونبيل منيب ،ونجاة
ع ـلــي ،ونـعـيـمــة عـجـمــي ،وه ــدى
وص ـ ـ ـفـ ـ ــي ،وي ـ ـ ـسـ ـ ــري ال ـ ـج ـ ـنـ ــدي،
ويحيى الفخراني.

مخطوط
اسـ ـتـ ـع ــادت م ـص ــر م ـخ ـطــوط

{ربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة م ـ ـص ـ ـحـ ــف الـ ـسـ ـلـ ـط ــان
قنصوه ا ل ـغــوري} ،بعد عرضه
للبيع في صالة مــزادات بلندن
فـ ــي شـ ـه ــر أكـ ـت ــوب ــر الـ ـم ــاض ــي.
أع ـل ـنــت ذل ــك ال ــدك ـت ــورة إي ـنــاس
عـ ـب ــد الـ ـ ــدايـ ـ ــم ،خـ ـ ــال ت ـف ـقــدهــا
عمليات ترميم وتطوير مبنى
دار ا لـكـتــب وا لــو ثــا ئــق القومية
ً
تمهيدا الفتتاحها فــي فبراير
المقبل ،مشيرة إلى أن استعادة
المخطوط تــأ تــي ضمن جهود
ا لــدو لــة المبذولة للحفاظ على
التراث القومي.
واستعرض رئيس دار الكتب
وال ـ ــوث ـ ــائ ـ ــق د .ه ـ ـشـ ــام ع ــزم ــي
م ــراح ــل اس ـت ـع ــادة ال ـمـخـطــوط،
ً
مـ ــو ض ـ ـحـ ــا أن ا لـ ـ ـ ـ ــدار ت ـح ــر ك ــت
ب ـع ــد  24س ــاع ــة مـ ــن اك ـت ـش ــاف
عملية البيع في دار {سوثبي}
ً
ً
اللندنية ،وأ ع ــدت ملفا مدعما
ً
بوثائق تثبت بما ال يدع مجاال
للشك ملكيتها هذا المخطوط،
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت فـ ـي ــه ت ـ ــاري ـ ــخ آخ ــر
ظهور له في سجالت وفهارس
دار الكتب المصرية.
وبعدما تأكدت دار المزادات
مــن صـحــة األوراق ا لـتــي تثبت
مـلـكـيــة دار ا لـكـتــب للمخطوط،
أوق ـف ــت عـمـلـيــة ال ـب ـيــع وحــذفــت
الـ ـمـ ـخـ ـط ــوط م ـ ــن ع ــرضـ ـه ــا فــي
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزاد ال ـ ـع ـ ـل ـ ـنـ ــي ،وذلـ ـ ـ ـ ــك فــي
أكتوبر الماضي .بدأت بعد ذلك
رح ـلــة ال ـم ـفــاوضــات السـتـعــادة
ال ـم ـخ ـط ــوط ،إذ ت ــواص ـل ــت دار
الـ ـكـ ـت ــب م ـ ــع صـ ــالـ ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــزادات
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاوض ـ ـ ــات اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرت
ح ـتــى ال ـش ـهــر ال ـمــاضــي عـنــدمــا
جـ ـ ــاء ت ال ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى إع ـ ــادة

المخطوط ،وســافــر رئـيــس دار
ال ـك ـتــب الس ـت ـعــادتــه .وحــرصــت
وزارة ا لـ ـثـ ـق ــا ف ــة عـ ـل ــى ت ـك ــر ي ــم
صــالــة مـ ــزادات {ســوث ـبــي} على
اس ـت ـج ــاب ـت ـه ــا وتـ ـع ــاونـ ـه ــا فــي
سبيل إعادة المخطوط.
وأك ـ ــد ع ــزم ــي أن ج ـه ــود دار
الكتب ال تتوقف على استعادة
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـطـ ــوطـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـع ــود
ُ
م ـل ـك ـي ـت ـه ــا لـ ـمـ ـص ــر وت ـك ـت ـش ــف
فـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج ،بـ ــل ت ـع ـم ــل عـلــى
تــأم ـي ـن ـهــا ل ـع ــدم خ ــروج ـه ــا مــن
ال ـ ـ ـ ـ ــدار واس ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــداث وح ـ ـ ــدات
ج ــدي ــدة خ ــاص ــة ب ـه ــذا ال ـش ــأن،
ك ـ ــوح ـ ــدة م ـت ــاب ـع ــة واسـ ـ ـت ـ ــرداد
ال ـم ـخ ـط ــوط ــات ،وذلـ ـ ــك ف ــي ظــل
التعديالت الجديدة في قانون
الـ ـمـ ـخـ ـط ــوط ــات والـ ـ ـ ــذي ي ــرج ــع
ال ـحــق األص ـيــل إل ــى دار الكتب
فيها.

الدار تحركت بعد 24
ساعة من اكتشاف
عملية البيع في دار
{سوثبي} اللندنية

ربعة مصحف
وزيرة الثقافة ورئيس دار الكتب والمخطوط

مخطوط قنصوه الغوري عبارة عن ربعة
قرآنية تعود ملكيتها إلى قنصوه الغوري،
آخ ــر ح ـكــام الـمـمــالـيــك قـبــل ال ـغــزو العثماني
لمصر ،والـمـخـطــوط مثبت فــي سـجــات دار

«جائزة أنور سلمان لإلبداع» دورة ...2019
تكريم الشعر وإعالء القيم

الكتب المصرية بتاريخ 1884م ،وكــان آخر
ظـهــور لــه فــي سـجــات دار الكتب فــي نهاية
ً
القرن التاسع عشر ،تحديدا في عام .1892

غريبان في
الليل!

مسفر الدوسري

َ
كت َبت :يا مساء الشعر قوت الحياة والمساكين.
َ
كتب :يا مساء الحياة والمساكين فهما قوت الشعر.
(أرسلت له رابط أغنية على مقاس ظرفهما باسم "غرباء في الليل"،
كلماتها تتحدث عــن غريبين وحيدين يلتقيان فــي الليل مصادفة،
ويولد بينهما حب يدوم إلى األبد).
َ
كتب :ال ُيولد الصبح من
رحم األغاني
ِ
والريح تجري بما
ال تشتهيه األماني!
موسيقاك
فهل أطفأت
ِ
ً
قليال
وأضأت في عتمة جرحي
ً ِ
قلبا
كلما نهيته عن الحب
عصاني؟!
َ
ً
كت َبت :هل نكأت جرحا؟!
َ
ً
كتب :حتما بدون قصد!
َ
كت َبتّ :
هون عليك! طوبى للمجروحين الشرفاء.
َ
كتب :ذاك عزاء ال يرتق آهة.
َ
َ
كتبت :ظننت أن قلبك في مسيرة حب ال تكترث ألي جرح .تؤرقني
فكرة أنك تتأوه!
َ
كتب :آهة الحب نافذة ضبابية قد نرى من خاللها قوس قزح ،وقد
تـلـ ّـون الـمــدى بــالــرمــاد ،ذاك يعتمد على مــن أي جهة مــن طمأنينتنا
تأتينا الجراح!
َ
كت َبت :هل ّ
تلون مداك بالرماد من مأمنك؟!
َ
ً
كتب :يحدث ذلك أحيانا.
َ
َ
كتبت :أنت متحفظ وأنا امرأة "حشرية"!
َ
كتب :منذ الوهلة األولى أدركت أنك امرأة تجيد حوار القلب.
َ
َ
كتبت :إنما أنا امرأة تجيد القليل من كل شيء ،درست قليال ،عرفت
ً
قليال ،سافرت قليال ،وأحببت كثيرا!
َ
كتب :وهذا يكفي ّ
"زوادة" للحياة!
ّ
َ
َ
كتبت :ما يكفي هو ما أدركته منذ "الرفة" األولى؟!
َ
كتب :وما ذاك الذي أدركته؟!
َ
كت َبت :أنك رجل سيساعدني في العثور على معنى لحياتي!
َ
ً
كتب (مستغربا) :أنا؟! وكيف ذلك؟!
َ
ً
َ
كتبت :ستعرف الحقا؟!
َ
كــتــب :ولـمــا لـيــس اآلن إذا ك ــان ثـمــة مــا يـســاعــد؟! فـهــل يــؤجــل نــداء
استغاثة؟! اظهري ما في قلبك.
َ
كت َبت :عندما ُيظهر قلبك ما يخفي ،فأنت تجيد المراوغة.
َ
كتب :المراوغة؟! أنا كل مشاعري مفضوحة وهذا ما أفقدني جمال
الغموض!
ّ
َ
كت َبت :كل هذا الغموض الذي لف هذه المحادثة وتقول مشاعري
مفضوحة!!!
َ
كتب :قصائدي ال تمنحني فسحة لكتمان ّ
سر.
َ
ً
َ
كتبت :يا لها من مرآة ،حتى أني أعرف كم نورسا مأل سماواتك!
َ
كتب :إذن ما الخفي بداخلي ولم تسبر أغواره؟! ليس قلبي نقيض
قصائدي.
َ
كت َبت :أنــا على الضفة األخــرى ما دمــت على شاطئ القصائد ،ثم
أنــك ال يمكن أن تكون الشيء ونقيضه ،لكن ثمة جرحا ما زال بينك
وبين كل ما حولك.
َ
دمت على الضفة األخرى؟!
كتب :ولما أنت مهتمة ما ِ
َ
َ
كتبت :ألنك تثير اهتمامي من قبل ،إال أنك فاجأتني بأنك ما زلت
ً
ساهرا في هذا الوقت المتأخر من الليل ،اعتقدت أنك كائن نهاري!
ّ
َ
ً
كتب :نهاري جدا ،وأحاول أن أتفلت من ذلك آخر األسبوع!
َ
ً
َ
ْ
ٌ
شعور جميل!
كتبت :معتقداتي بشأنك تصدق ،إنه حقا
َ
كتب :ماذا تخبئين في قلبك الصغير؟!
َ
َ
كتبت :حب كبير.
َ
كتب :جدير بالقلوب الصغيرة أن تفعل ذلك!
َ
َ
كتبت :وقلبك؟!
َ
ّ
كتب :أصغر بكثير من أي مس حب!
َ
َ
كتبت :مما خلق الحب يا شاعر؟!
َ
كأنت!
كتب :من أنثى
ِ
َ
َ
كتبت :هذا ما قصدته ،أنا ربة الحب وأنت رب الشعر!
َ
ً
أخيرا ،ألهميني بالشعر يا ربة الحب ،وأمهليني
ًكتب :سعدت ًبلقائك ُ ْ
وقتا ألكتب شعرا يليق بخضرتك!

«ذات السالسل» تناقش «»Health talk

أعلنت مؤسسة {أنــور سلمان الثقافية} ،إطــاق {جائزة أنور
سلمان لإلبداع} لدورة  ،2019في الذكرى السنوية لرحيل الشاعر،
ً
إيمانا من المؤسسة بقدرة الشعراء على العطاء الجيد ،وألن
الشعر موهبة وفن رائع ونسيج اإلحساس والفكر.
بيروت-

ةديرجلا●

يشترط في النتاج
اإلبداعي للمرشح أو
المرشحة أن يكون
ً
مرتبطا بأهداف
إنسانية نبيلة

تتضمن جــائــزة أن ــور سلمان
لـ ــإ بـ ــداع ل ـم ــو س ــم ،2019-2018
م ـن ـح ــة م ــال ـي ــة ت ـكــري ـم ـيــة بـقـيـمــة
ع ـشــرة مــاي ـيــن ل ـيــرة م ــع مجسم
ال ـ ـجـ ــائـ ــزة ل ـ ــواح ـ ــد أو أك ـ ـثـ ــر مــن
المبدعين أو المبدعات في حقل
الشعر وا لـفـنــون المتكاملة معه.
ي ـش ـت ــرط فـ ــي الـ ـنـ ـت ــاج اإلبـ ــداعـ ــي
لـلـمــرشــح أو الـمــرشـحــة أن يكون
ً
مـ ــرت ـ ـب ـ ـطـ ــا بـ ـ ـ ــأهـ ـ ـ ــداف إنـ ـس ــانـ ـي ــة
نبيلة تدعو إلــى التحرر الفكري
وإعـ ـ ـ ـ ــاء ك ـ ــرام ـ ــة اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ،وأن
ي ـ ـكـ ــون عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ع ـ ـ ــال مــن
ً
ً
ال ـج ـمــال ـيــة أس ـل ــوب ــا وم ـض ـمــونــا.
يتم الترشيح لنيل ا لـجــا ئــزة عن
طــريــق الـمــؤسـســات والجمعيات
الثقافية واألهـلـيــة والمؤسسات
األك ــادي ـم ـي ــة واإلع ــامـ ـي ــة ف ــي كل
دول ـ ـ ـ ــة عـ ــرب ـ ـيـ ــة ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
مجلس إدارة مؤسسة أنور سلمان
الـثـقــافـيــة ولـجـنــة ادارة الـجــائــزة.
آخــر موعد الستالم الترشيحات
ُ
ه ــو  28ف ـبــرايــر ال ـم ـق ـبــل ،وتـعـلــن
النتائج خالل أبريل المقبل.

مؤسسة أنور سلمان
ُْ
أن ـ ـ ـ ِـشـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــت مـ ــؤس ـ ـسـ ــة أن ـ ـ ــور
سلمان ،كمؤسسة غير ربحية،
فــي ال ــذك ــرى الـسـنــويــة الثانية
ً
لرحيله ،تقديرا للمكانة التي
تـ ـ ـب ـ ــوأه ـ ــا فـ ـ ــي ح ـ ــرك ـ ــة ال ـش ـع ــر

جانب من أجواء ندوة «ذات السالسل»
أنور سلمان
ً
اللبنانية وا لـعــر بـيــة ،وسعيا
إلى تعميم إبداعاته ،وتسليط
الضوء على ما يزخر به إرثه
ال ـ ـش ـ ـعـ ــري واألدب ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ــن ق ـيــم
تتمحور ح ــول الـجـمــال وحــب
األرض والــوطــن وإعــاء كرامة
اإلنسان.
مــن أب ــرز أه ــداف المؤسسة
تعزيز فكر أنور سلمان وقيمه
اإلنسانية التي ّ
عبر عنها في
مــواق ـفــه الـعـمـلـيــة وف ــي مجمل
إبــداعــاتــه ،وخــال خدماته في
التعليم والـصـحــافــة واإلع ــام
اإلذاع ــي ،وخــال عضويته في
الهيئة اإلدارية التحاد الكتاب
اللبنانيين والهيئة التأسيسية
لمجلس المؤلفين والملحنين،
وعـ ـمـ ـل ــه ك ـم ـس ـت ـش ــار لـ ـ ـ ــوزارة
ال ـث ـق ــاف ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وت ـقــديــر
جـ ـه ــوده اإلب ــداعـ ـي ــة وال ـف ـن ـيــة،

ً
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا ط ـ ـ ـ ـ ــوال س ـ ـنـ ــوات
الـنـكـســة ف ــي سـتـيـنـيــات الـقــرن
ّ
العشرين ،ومساهمته الخلقة
في الدفاع عن القضايا العادلة
للشعوب في كفاحها من أجل
حـيــاة كــريـمــة ،وخ ــال سنوات
الـمـحـنــة والـ ـح ــرب ف ــي لـبـنــان،
حـيــث دأب عـلــى كـتــابــة ك ــل ما
يقوي أواصر اللحمة والوحدة
الوطنية والـســام حين كانت
رياح الشرذمة والفرقة تضرب
الوطن.
ً
حـ ـ ــر صـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى إرث أ نـ ـ ــور
سـ ـلـ ـم ــان الـ ـشـ ـع ــري واألدب ـ ـ ـ ــي،
ً
وإكـ ـ ـم ـ ــاال ل ـم ـس ـي ــرت ــه ،تـنـهــض
مؤسسة أنور سلمان بمشروع
ثـ ـق ــاف ــي ي ـس ـه ــم ف ـ ــي ت ـش ـج ـيــع
ال ـط ــاق ــات ال ـش ـعــريــة واألدبـ ـي ــة
وال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة ونـ ـ ـش ـ ــر أعـ ـم ــالـ ـه ــا،
ال سيما في قطاع الشباب.

●

فضة المعيلي

ضـمــن سـلـسـلــة الـ ـن ــدوات ال ـش ـهــريــة ،أقــامــت
مـكـتـبــة "ذات ال ـس ــاس ــل" ف ــي م ـقــرهــا بمجمع
األفنيوز نــدوة بعنوان " "Health talkتهدف
الى التثقيف المجتمعي والتعريف باألساليب
السليمة للحفاظ على جسم صحي متكامل.
وشـ ـ ــارك ف ــي الـ ـن ــدوة د .إيـ ـم ــان ال ــدوخ ــي،
ود .أحـ ـم ــد ع ـب ــد الـ ـمـ ـل ــك ،ود .ع ـل ــي ال ـع ـط ــار،
وعـ ّـرف المشاركون بإصداراتهم وأجابوا عن
استفسارات الجمهور.
فــي ال ـبــدايــة ،ع ــرف د .عـبــدالـمـلــك الجمهور
ب ـم ـح ـت ــوى ك ـت ــاب ــه ال ـ ـ ــذي ج ـ ــاء بـ ـعـ ـن ــوان "ه ــل
األصلع يحتاج شامبو؟" ،مشيرا إلــى أن "كل
األسئلة حقيقية سألتها في موقعي التواصل
االجـتـمــاعــي إنـسـتـغــرام وتــويـتــر ،وك ــان الـقــراء
يجيبون في زاوية سؤال اليوم" ،مضيفا أنه من
ضمن األسئلة الموجودة في الكتاب "لماذا ال
نعطس ونحن نائمون؟ وهل براعم البطاطس
سامة؟ وهل األصلع يحتاج إلى شامبو؟ ولماذا
بعض الناس يغمى عليهم عندما يرون الدم؟".
وأكد د .عبدالملك أن كتابه ليس عن موضوع
الصلع وال عن الشامبو ،بل في األسئلة التي
نـحــار فــي اإلجــابــة عنها ،وه ــذه األسـئـلــة ذات

تـنــوع طبي وصـحــي وغــذائــي ،مشيرا إلــى أن
الهدف من تلك األسئلة هو رفع مستوى الثقافة
عند المجتمع.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال د .ع ـلــي ال ـع ـط ــار إنـ ــه في
كـتــابــه "م ــن األل ــم إل ــى األمـ ــل" يـتـنــاول قصصا
وسـيـنــاريــوهــات مـتـكــررة تـحــدث معنا يوميا
وتتعلق بألم الرقبة ،والكتف ،والحوض ،وأنه
يحاول أن يوضحها ويبين الحقائق المتعلقة
بها ويفند الخرافات المرتبطة بها.
وذكــر د.العطار أن تلك الخرافات ال أساس
ل ـهــا م ــن ال ـص ـح ــة ،ول ـك ــن اس ـت ـمــر ال ـن ــاس في
تــداولـهــا حتى اعتقد كـثـيــرون أنـهــا حقيقية،
وبعضها كان صحيحا قبل سنوات ،ولكنها
أصبحت اآلن خرافة ألن العلم واألبحاث بينا
غير ذلك.
وأض ــاف د .العطار أن مــن ضمن المشاكل
ال ـص ـح ـيــة الـ ـت ــي ت ـح ـمــل ال ـع ــدي ــد م ــن األفـ ـك ــار
الـخــاطـئــة مـشــاكــل ال ـع ـمــود ال ـف ـقــري المتمثلة
بآالم أسفل الظهر والرقبة ،فعلى سبيل المثال،
أوضـحــت لنا ال ــدراس ــات األخ ـيــرة أن االن ــزالق
الغضروفي "ديسك" ليس بالمشكلة الحقيقية
كما كنا نتصور بالماضي ،فهناك العديد من
األشخاص الذي ال يشتكون أي ألم في الظهر،
على الــرغــم مــن أن لديهم انــزالقــا غضروفيا،

ون ـف ــس األم ـ ــر يـنـطـبــق ع ـلــى خ ـشــونــة الــرق ـبــة
واألعراض المرتبطة بها.
وتـحــدث العطار عــن عــاقــة المشاعر بــآالم
العمود الفقري وأعطى سيناريو لذلك.
بدورها ،تناولت د .إيمان الدوخي فحوى
ك ـتــاب ـهــا "ال ــدلـ ـي ــل الـ ــدوائـ ــي ألش ـه ــر ال ـح ــاالت
ال ـمــرض ـيــة ألك ـثــر م ــن  800دواء" ،وأوض ـحــت
أن الـكـتــاب ُكـتــب وصـمــم بشكل يشمل جميع
األمــراض لكل جهاز في جسم اإلنـســان ،وأهم
األدويــة التي تعالج كل مــرض بطريقة سهلة
ومبسطة ومختصرة مع شرح بسيط لكل حالة
مرضية وأهم العالجات لها.
وذكرت الدوخي أنها أوضحت كيف تعمل
ه ــذه األدويـ ـ ــة داخـ ــل ج ـســم اإلنـ ـس ــان ،ول ـم ــاذا
ت ـس ـت ـخــدم لـ ـه ــذه ال ـ ـحـ ــاالت ال ـم ــرض ـي ــة ،وأه ــم
األع ـ ـ ــراض ال ـجــان ـب ـيــة ل ـهــا م ــع ذك ــر الـمـخــاطــر
والمحاذير للعالجات الدوائية.
وب ـ ـي ـ ـنـ ــت أن نـ ـ ــص ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب يـ ـعـ ـك ــس أهـ ــم
الـمـعـلــومــات الطبية والــدوائ ـيــة لـعــام – 2017
 ،2018مما يجعله أحد المراجع التي يمكن أن
يستفيد منها جميع الناس.
ولفتت إلى أن المميز في الكتاب أنه يحتوي
على فهرسين عام ومصور ،وأن األخير يحتوي
على صور ملونة وواضحة لكل األدوية.

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4012الخميس  10يناير 2019م  4 /جمادى األولى 1440هـ

culture@aljarida●com

محمد الشرنوبي :أصالة طلبت أن أشاركها غناء «مين فينا»
َّ
ّ
• أكد أنه تفوق في {حتى ال تطفئ الشمس} على دوره في {أفراح القبة}

١٧

مزاج

أخبار النجوم

وائل شرف بإطاللة جديدة
في «ورد أسود»

ً
زار محمد الشرنوبي الكويت للمرة األولى للقاء جمهوره من محبي صوته وأدائه ممثال عبر الشاشة
المصري،
الصغيرة.
الفنان والمطرب المصري ينتمي إلى أسرة ضاربة ًبجذورها في الوسط الفني ً
َّ
ورغم ذلك أكد في حديثه إلى {الجريدة} أنه لم يعتمد يوما على أي من أفراد عائلته مؤثرا االتكاء
على موهبته.
النجمة أصالة في ديو {مين فينا} ،وسلط الضوء على
مع
تعاونه
كواليس
عن
كشف
الشرنوبي
ً
األغنية المنفردة األخيرة {النفسية} ،متوقفا عند تجربته السينمائية الجديدة {الممر} .هنا تفاصيل
أكثر.
وائل شرف

محمد جمعة
اس ـت ـهــل مـحـمــد الـشــرنــوبــي
حــدي ـثــه بــال ـعــودة إل ــى نـشــأتــه
ً
الفنية قائال { :نشأت في كنف
فـ ـ ــاروق وص ـ ــاح ال ـشــرنــوبــي،
ف ــأن ــا أتـ ـح ــدر م ــن أس ـ ــرة فـنـيــة
تعلمت منها حب الفن ،الذي
ب ـ ـ ــات يـ ـ ـس ـ ــري فـ ـ ــي دم ـ ـ ـ ــي ،مــن
ث ــم ه ــو أم ــر جـبـلــت عـلـيــه ولــم
أكـ ـتـ ـسـ ـب ــه .أمـ ـ ــا ع ـ ــن ال ـت ـم ـث ـيــل
ت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــدا فـ ـ ـق ـ ــد جـ ـ ـ ـ ــاء األم ـ ـ ــر
ب ـم ـح ــض ا ل ـ ـم ـ ـصـ ــاد فـ ــة ،إذ لــم
يوجهني أحد إلى هذا الطريق
أو يدعمني ،بل اعتمدت على
نفسي كي ال يقال إنني ممثل
وم ـ ـ ـغـ ـ ـ ٍـن ألنـ ـ ـن ـ ــي ن ـ ـجـ ــل م ـل ـحــن
مشهور}.

يواصل تصوير
دوره في فيلم
{الممر} المقرر
عرضه خالل عيد
الفطر المقبل

{النفسية}
أم ــا ع ــن األغ ـن ـيــة ال ـم ـن ـفــردة
{ال ـ ـن ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــة} الـ ـ ـت ـ ــي ط ــرحـ ـه ــا
و ح ـق ـق ــت ردود ف ـع ــل وا س ـع ــة
ف ـقــال م ـح ـمــد{ :ك ـتــب الـكـلـمــات
أيـ ـم ــن ب ـه ـج ــت قـ ـم ــر ول ـح ـن ـهــا

مـحـمــد يـحـيــى .أردت أن أ قــدم
ً
عمال يعبر عما في داخلي من
م ـشــاعــر ف ـخــرجــت {الـنـفـسـيــة}
ً
إلى النور وهي تالمس شيئا
ً
فـ ــي داخ ـ ـلـ ــي وت ـ ـمـ ـ ّـس ق ـط ــاع ــا
ً
ً
ك ـب ـي ــرا م ــن ال ـج ـم ـه ــور .ف ـع ــا،
أب ـ ـهـ ــرنـ ــا نـ ـج ــاحـ ـه ــا وح ـق ـق ــت
أصداء جيدة} .ونجاح األغنية
نـ ـت ــاج ت ـك ــات ــف ف ــري ــق ال ـع ـمــل،
بحسب الشرنوبي.

{دويتو}
ح ــول ت ـجــربــة ال ــدوي ـت ــو مــع
النجمة أ صــا لــة نـصــري {مين
ً
علما بأنه ّ
لحن األغنية
فينا}،
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا ،أوض ـ ـ ــح الـ ـش ــرن ــوب ــي:
{للمرة األولى أكشف أن {مين
ف ـي ـنــا} ك ــان م ــن ال ـم ـف ـتــرض أن
أغـنـيـهــا أنـ ــا ،ول ـكــن عــرضـتـهــا
عـلــى ا لـنـجـمــة أ صــا لــة فطلبت
إل ـ ّـي أن أشــارك ـهــا الـغـنــاء رغــم
عـ ـ ــدم سـ ــابـ ــق م ـع ــرف ـت ـه ــا ب ــي،
ً
وط ـ ـب ـ ـعـ ــا كـ ــانـ ــت س ـ ـعـ ــادتـ ــي ال
تـ ــوصـ ــف ب ـ ـهـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ألن ـن ــي
ً
أع ـ ـت ـ ـبـ ــره ت ـ ـقـ ــديـ ــرا م ـ ــن ف ـن ــان ــة
بحجم وتاريخ أصالة}.

المعادلة الصعبة
أمـ ـ ــا ب ـ ـشـ ــأن ت ـح ـق ـيــق
ال ـم ـعــادلــة الـصـعـبــة أي
الحفاظ على حضوره
ف ــي الـتـمـثـيــل وال ـغ ـنــاء
فـ ـ ــي آن فـ ـ ـق ـ ــال م ـح ـمــد
ال ـش ــرن ــوب ــي{ :أن ـ ــا مـمـثــل
م ـ ـطـ ــرب ،ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالن ي ــدع ـم ــان
ً
ب ـع ـض ـه ـمــا بـ ـعـ ـض ــا ،وأحـ ـ ــاول
ً
ج ـ ـ ــاه ـ ـ ــدا تـ ـحـ ـقـ ـي ــق الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوازن
ب ـي ـن ـه ـم ــا وأت ـ ـط ـ ـلـ ــع إلـ ـ ــى ت ــرك
بصمة في كليهما}.
و مــن الغناء إ لــى التمثيل
ت ــوق ـف ـن ــا مـ ــع ال ـش ــرن ــوب ــي
عـ ـن ــد مـ ـس ــا ح ــة األدوار
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـس ـ ـنـ ــد إل ـ ـيـ ــه
فــذكــر{ :ال أ ن ـظــر إلــى
حجم ا لــدور بقدر ما

محمد الشرنوبي
يشغنلي تأثيره في األحداث،
عـ ـل ــى س ـب ـي ــل ا ل ـ ـم ـ ـثـ ــال ،دوري
فــي {ال تـطـفــئ ا لـشـمــس} حقق
ً
ن ـج ــاح ــا أك ـب ــر ب ـيــن الـجـمـهــور
مـ ــن ش ـخ ـص ـي ـت ــي فـ ــي {أف ـ ـ ــراح
ا لـقـبــة} ر غــم أن عــدد المشاهد
أ قــل بمراحل ،إذ صنع الفارق
فــي {ال تـظـفــئ ا لـشـمــس} أنني
خ ــرج ــت م ــن عـ ـب ــاء ة اإلنـ ـس ــان
المعقد}.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه أصـ ـب ــح
يـ ـ ــر فـ ـ ــض األدوار ا لـ ـمـ ـعـ ـق ــدة
ال ـمــرك ـبــة ك ــي ال ي ــؤط ــر داخ ــل
ً
هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ،م ـب ــدي ــا مــرونــة
تـ ـ ـج ـ ــاه األدوار ا لـ ـك ــو مـ ـي ــد ي ــة
ً
ً
فــي ح ــال و ج ــد دورا مـنــا سـبــا
لـ ــه .ك ــذ ل ــك أ كـ ــد ان س ــر ن ـجــاح
مسلسل {كأنه امبارح} تضافر
ً
ال ـ ـعـ ــوامـ ــل كـ ــافـ ــة لـ ــذلـ ــك ،بـ ـ ــدء ا
ً
مــن اإلن ـتــاج مـ ــرورا بــالـمـخــرج
وا خ ـت ـيــاره فــر يــق عـمــل يتمتع
بـطــاقــات شــابــة كـبـيــرة ،وق ــال:
{ال ـع ــام ــل األخـ ـي ــر ،الــرغ ـبــة في
الـ ـنـ ـج ــاح والـ ـسـ ـع ــي إل ـ ــى ت ــرك

بصمة لدى الجمهور ،إذ كان
ً
شغلنا الشاغل أن نقدم عمال
ً
مميزا }.

أكشن رومانسي
وك ـ ـ ـشـ ـ ــف الـ ـ ـش ـ ــرن ـ ــوب ـ ــي ع ــن
م ــام ــح ن ـش ــاط ــه ال ـس ـي ـن ـمــائــي
المقبل وقال{ :أشارك في فيلم
{ال ـم ـم ــر} م ــع ك ــل م ــن الـمـخــرج
شريف عرفة والفنان أحمد عز
ونخبة من النجوم .تركيبته ال
تشبه أي عمل آخر ،فهو مزيج
مـ ــن الـ ـح ــرك ــة وال ــروم ــانـ ـسـ ـي ــة
وأعتقد أ نــه سيكون أ حــد أهم
األع ـم ــال ف ــي ت ــاري ــخ الـسـيـنـمــا
ً
المصرية} ،مؤكدا أن المرحلة
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــة سـ ـتـ ـشـ ـه ــد ن ـه ـض ــة
القطاع السينمائي في مصر
ً
على حساب الدراما ،ومعتبرا
أن ــه تــوجــه حـمـيــد ال سـيـمــا أن
الـسـيـنـمــا ت ــؤرخ ل ـتــاريــخ الـفــن
في أية دولة.
ون ـ ـفـ ــى ال ـ ـف ـ ـنـ ــان الـ ـ ـش ـ ــاب أن

نادين نسيب نجيم تبكي

يكون تعاونه مع أحمد عز في
مسلسل {أ بــو عمر المصري}
ً
مدخال لمشاركته في {الممر}،
وأو ضــح{ :ربما ال يعرف أحد
أن ـنــي وق ـعــت عـقــد الـفـيـلــم قبل
ً
عز ،تحديدا عندما كان الفيلم
مــن بـطــولــة فـنــان آخ ــر} .وثمن
الشرنوبي تعاونه مع عز في
ً
ال ـع ـم ـل ـيــن ،ك ــاش ـف ــا ع ــن عــرض
{ال ـ ـم ـ ـمـ ــر} خـ ـ ــال مـ ــوسـ ــم ع ـيــد
الفطر المقبل.

كشف أنه
وقع عقد فيلم
{الممر} قبل
أحمد عز َّ
وثمن
تعاونهما

جيل التغيير
أكد محمد الشرنوبي أنه ينتمي إلى جيل
لديه القدرة والطاقة والرغبة الحقيقية في
تغيير خارطة الفن بمصر ،وأ ضــاف{ :نحن
جيل لديه طموح وشغف ورغبة في التغيير
ً
وس ـن ـح ـقــق هـ ــذا ال ـ ـهـ ــدف} ،م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى أن
المسرح سيعود أقوى من السابق.
ً
أخ ـ ـيـ ــرا ،أشـ ــار ال ـف ـن ــان ال ـم ـص ــري إلـ ــى أنــه

فوجئ متابعو وائل شرف بنشره على {إنستغرام} لقطتين
بإطاللة جديدة ومختلفة عن دور {معتز} في مسلسل البيئة
الشامية {بــاب ال ـحــارة} ،وقــد استخدم عدستين الصقتين
خ ـضــراويــنّ .
وردد مـتــابـعــوه أن ـهــم فـشـلــوا بــالـتـعـ ّـرف إليه
للوهلة األولى.
بتعليق ج ــاء فيه:
ـن
ـ
ي
ـ
ت
ـور
ـ
ص
ـ
ل
ا
ـوري
ـ
س
ـ
ل
ا
ـان
ـ
وأرفـ ــق الـفـن
ٍ
{صباح الخير يا حبايب ،الصورة مبارح أول مشهد تصوير
في مسلسل {ورد أسود} ،إخراج المبدع سمير حسين وتأليف
الصديق جورج عربجي».

مـتــا بــع عــن قــرب لـنـجــوم األ غـنـيــة الخليجية
وال ـكــوي ـت ـيــة ،ال س ـي ـمــا ع ـبــد ال ـل ــه ال ــروي ـش ــد،
ونـبـيــل شـعـيــل ،ونـ ــوال ،وع ـبــد الـمـجـيــد عبد
الله ،وبلقيس ،وغيرهم.

َّ
أزمات النجوم ...بالغات للنيابة وشيرين عبد الوهاب تتصدر المشهد

نادين نسيب نجيم
انتشر عبر مواقع التواصل االجتماعي فيديو ترويجي
للحلقة المقبلة من برنامج {قصة حلم} الذي تقدمه اإلعالمية
اللبنانية رابعة الزيات على شاشة {لنا} السورية.
ظهرت الضيفة نادين نسيب نجيم في مقاطع مختلفة
ّ
المقدمة .ولفتت الفنانة
من الحلقة ،وهي تجيب عن أسئلة
اللبنانية أنظار المتابعين لبكائها لدى سؤالها عن والدها
الذي توفي منذ أشهر ،فهي لم تتمكن من تمالك دموعها،
ما منعها من متابعة الكالم .وأحدث ذلك ضجة في أوساط
المتابعين وأدى إلى تعاطف كثيرين معها.
ي ـشــار إل ــى أن والـ ــد ن ــادي ــن تــوفــي ف ــي ال ـي ــوم األخ ـي ــر من
أغسطس الفائت ،و قــد وجهت إليه الفنانة حينها رسالة
مؤثرة عبر حسابها على {إنستغرام}.

تقرير

ِّ
عادل إمام يعطل تامر حسني

ّ
يمر نجوم في الوسط الفني المصري بأزمات عدة أشعلت مواقع
التواصل االجتماعي ،ووصلت إلى ساحات القضاء ،مع تقديم
بالغات إلى النائب العام ،في حين استغل فنانون حساباتهم
الرسمية لتبرئة أنفسهم من التهم المنسوبة إليهم.

القاهرة -محمد قدري

فيديو لنجمي
األغنية الشعبية
{أوكا وأورتيغا}
على نغمات
{إلعب يال}
للسخرية من
{نادي األهلي}

تـقـ َّـدم المحامي الـمـصــري سمير صبري
بـ ـب ــاغ إل ـ ــى الـ ـن ــائ ــب الـ ـع ــام الـ ـمـ ـص ــري ضــد
شيرين عبد الوهاب يتهمها فيه بالتطاول
ً
ً
على مـصــر ،وبــأنـهــا تتبع أسـلــوبــا وضيعا
ً
ومتدنيا مع بلدنا العظيم ،كما قال ،ويستغل
ذلك أعــداء مصر ومجهولو هوية يعتقدون
أنهم ظرفاء.
وأك ـ ــد ص ـب ــري أن ال ـن ـج ـمــة الـمـصــريــة
ت ـخ ـط ــئ ث ـ ــم ت ـب ـك ــي ب ـ ـكـ ــاء ال ـم ـخ ــادع ـي ــن
وتلتمس الصفح والـسـمــاح ،ورأى أنها
أجرمت في حق مصر والمصريين ،ويبدو
أنها لم تتعلم من تصريحاتها المثيرة
للجدل التي قادتها إلى ساحات المحاكم
ً
بعد انتقادها زمالءها تارة وبلدها طورا،
لتخرج بعد كل واقعة وتعلن اعتذارها
ّ
على المأل علها توقف سيل االنتقادات
والهجوم عليها.
ً
وتابع أن شيرين أعــادت الكرة أخـيــرا ،إذ
أطـلـقــت كـلـمــات ارت ـجــال ـيــة ت ـبــدو لـهــا مــزحــة
ولكنها في نظر الجماهير إهانة لمصر ،حين
قالت في أمسية ليلة رأس السنة األخيرة {أنا
خسارة في مصر} ،لتعيد إلى األذهان واقعة
{الـبـلـهــارسـيــا} .كــذلــك عـنــدمــا كـســر زجــاج
إحــدى الـطــاوالت في قاعة الحفلة عقبت
الفنانة على األمر قائلة{ :أهال بكم أنتم
في مصر} ،في إشــارة إلى أن هذا األمر
من الطبيعي أن يحدث في هذا البلد.
واستشهدت أسرة شيرين
بـحـلـمــي ب ـكــر قــائ ـلــة إنــه
َّ
كــان فــي الـقــاعــة وأكــد
أن ــه لــم يسمع ذلــك،
و لـكــن الموسيقار
ف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
ص ـ ـحـ ــاف ـ ـيـ ــة ن ـف ــى
وجوده في الحفلة
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا أصـ ـ ـ ــدرت
الفنانة تلك الكلمات،
وأك ـ ـ ــد أن ش ـي ــري ــن لــم
تتعلم الدرس بعد.
ودخلت أسرة
شـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري ـ ـ ــن م ــن
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال والـ ـ ـ ـ ـ ــد

تامر حسني

القاهرة – ةديرجلا
شيرين عبد الوهاب

زوج ـهــا الـفـنــان حـســام حبيب فــي سجال
مــع اإلعــامــي تامر أمين الــذي تحدث عن
تلك المشكلة وانتقد شيرين بشدة ،وكان
البالغ إلــى النائب العام بناء على الفقرة
التي قدمها حول كلماتها.
ً
وأكدت األسرة أن الفنانة رفضت عروضا
خارجية وقررت إقامة الحفلة في مصر من
ً
أجل دعم السياحة المصرية ،خصوصا أن
معظم الجمهور كان من الخليج العربي.

فيديو
كــذلــك انـتـشــر فـيــديــو لنجمي األغنية
الشعبية في مصر أوكــا وأورتيغا على
نغمات أغنية {إلعب يــا} للسخرية من
{نـ ــادي األه ـل ــي} عـلــى خلفية أزم ــة بينه
وبـ ـي ــن أح ـ ــد األنـ ــديـ ــة الـ ـن ــاشـ ـئ ــة ،وف ـك ــرة

اختطاف الالعبين من خــال االنتقاالت
ال ـش ـتــويــة .ب ـن ــاء ع ـل ـيــه ،صـ ـ ّـب الـجـمـهــور
غضبه على الثنائي عبر مواقع التواصل
االجتماعي.
واضـطــر أوك ــا وأورتـيـغــا إلــى الظهور
عبر حساباتهما الرسمية االجتماعية
ليعلنا صراحة أنهما ينتميان إلى النادي
{األهلي} ،وأن الفيديو قديم ،ولكن ثمة من
ً
أعاد ّ
قصه بحرفية عالية ثم بثه مجددا
على أنه حديث.
وكشفت مصادر لـ{الجريدة} أن الفيديو
أنجز قبل ستة أشهر ،وكان نكاية في نادي
{الــزمــالــك} فــي إثــر إتـمــام {األه ـلــي} صفقة
تجديد عقد العب بعدما أعلن األول شراء
األخ ـي ــر ف ــي االن ـت ـق ــاالت الـصـيـفـيــة .ولـكــن
الفيديو لــم يــذع بــل حفظ واستخدم بعد

محمد رمضان
بعد حرب التصريحات بين محمد رمضان وبشرى بعد أغنية
األخيرة {كوبرا} ضد أغنيته {مافيا} ،تدخل البعض للتهدئة بينهما
خالل الفترة الماضية ،ومن بينهم رجل األعمال نجيب ساويرس
الذي أكد أن األمر مجرد مزحة وأنه يتمنى إنتاج أغنية مشتركة
ً
بينهما .بــدوره ،علق هاني شاكر باعتباره نقيبا للموسيقيين

إعادة مونتاجه ،وهو ما أكد عليه الثنائي
الشعبي من دون إعالن تفاصيل.

نرمين
وتدخل هاني شاكر ،نقيب الموسيقيين
ً
في مصر ،لحل أزمــات عدة أخيرا من بينها
مشكلة المطربة العراقية {نرمين} التي كانت
تـغـنــي ف ــي م ـصــر وأل ـغ ـيــت إحـ ــدى حفالتها
بعدما منعها أمن الجيزة.
ش ــاك ــر الـ ــذي اس ـت ـغــاثــت ال ـف ـنــانــة ب ــه دفــع
ب ــالـ ـم ــايـ ـسـ ـت ــرو م ـح ـم ــد أب ـ ـ ــو ال ـ ـيـ ــزيـ ــد ل ـحــل
مشكلتها ،كذلك اتفق مع األمن على حلحلة
ً
األمور ،موضحا عدم فتح الباب إزاء تجديد
ً
ُ
التصاريح مؤقتا وهو أمر سيحل في القريب
ال ـع ــاج ــل ،وك ـش ــف ع ـمــل م ـحــاضــر ل ـع ــدد من
المطربين الجدد لعدم حيازتهم التصاريح.

ً
على األزمة مؤكدا أنه ضد {مافيا} ،وطالب الرقابة بالتدخل.
تصريحات شاكر أثارت غضب محبي محمد رمضان في مقابل
ً
إعجاب مناهضيه .وازداد الهجوم على النجم األسمر مجددا عقب
انتشار فيديو للراقصة جوهرة ترقص فيه بشكل خارج على أنغام
أغنيته الجديدة.

•

تــوقـفــت تـحـضـيــرات الـجــزء الـثــانــي مــن فيلم {الـبــدلــة} الــذي
يـقــوم ببطولته تــامــر حسني مــع أك ــرم حسني ،ذلــك النشغال
الـسـيـنــاريـســت أي ـمــن بـهـجــت قـمــر بـكـتــابــة سـيـنــاريــو مسلسل
{فالنتينو} لعادل إمام ،وهو العمل الذي يعرض خالل رمضان
المقبل.
ورغم إعالن فريق {البدلة} تقديم الجزء الثاني الصيف المقبل
بعدما حقق الجزء األول أعلى إيرادات في تاريخ السينما بأكثر
من  65مليون جنيه في أربعة أشهر ،فإن المشروع ربما ال يرى
النور في العام الجاري ويؤجل إلى  2020في ظل انشغال أبطاله
بمشاريع أخرى بين السينما والتلفزيون.
وفـضــل مــؤلــف الفيلم االنـتـهــاء مــن المسلسل بعدما أبــدى
{الزعيم} حماسته للفكرة التي قدمها له قمر لتكون مشروعه
الدرامي المقبل وتمسكه بسرعة تقديمها رغم وجود فكرة أخرى
كان فريق العمل يشتغل عليها .من ثم ،تواصل أيمن مع المنتج
وليد منصور وفريق {البدلة} واتفقوا على إرجاء التحضيرات.
ودخ ــل قـمــر ف ــي مـعـسـكــر مـغـلــق لــانـتـهــاء م ــن الـسـيـنــاريــو،
ً
خ ـص ــوص ــا م ــع ض ـيــق ال ــوق ــت الـمـتـبـقــي ع ـلــى رمـ ـض ــان وع ــدم
االستقرار على األبطال ،إذ لم تحسم عبلة كامل بعد موقفها
ّ
مــن مشاركتها فــي الـبـطــولــة حـتــى اآلن ،وســلــم السيناريست
المعالجة الكاملة للشركة المنتجة وجار ترشيح األبطال مع
المخرج رامي إمام.
منتج الفيلم وليد منصور قــرر استغالل الفرصة وإنجاز
مشروعه السينمائي مع أكرم حسني الذي سيخوض تجربة
البطولة للمرة األول ــى ،فيما يصور تامر مشروعه {كــل سنة
وانت طيب} باإلضافة إلى عمل آخر خالل الفترة المقبلة على
أن يستكمل في الصيف تحضيرات {البدلة  }2بعد االنتهاء من
كتابته بشكل كامل.
وكان منتج العمل وليد منصور حصل على موافقة أبطال
الجزء األول للمشاركة في الجزء الثاني بأدوارهم نفسها وهو
الشرط الذي وضعه تامر حسني لتقديم جزء جديد.

fitness
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السمنة 4 ...أنواع فرعية
ً
يعتبر الباحثون السمنة وباء ،ويعمل كثيرون منهم جاهدين لتطوير الحلول .ولكن هل من جواب واحد؟ تشير البحوث إلى أن للسمنة أشكاال مختلفة وأن المقاربة ذاتها
يتفاوت تطبيقها بين شخص وآخر.

السمنة «وباء
عالمي» من
الضروري
معالجته إذا
أردنا تفادي
تأثيراته
السلبية

يشير الخبراء من منظمة الصحة
ال ـع ــال ـم ـي ــة إل ـ ــى ال ـس ـم ـن ــة ك ـ ــ{وبـ ــاء
عالمي» من الضروري معالجته إذا
أردنا تفادي تأثيراته السلبية.
ّ
تـ ـش ــك ــل الـ ـسـ ـمـ ـن ــة عـ ــامـ ــل خ ـطــر
ً
ك ـب ـيــرا ف ــي حـ ــاالت صـحـيــة كـثـيــرة،
من بينها الــداء السكري من النمط
الثاني ،ومرض القلب ،وأنواع عدة
مــن الـســرطــان .لذلك مــن الـضــروري
ّ
التوصل إلى مقاربة عالجية فاعلة.
ّ
لكن معدي دراسة جديدة شملت
بيانات من آالف َمن يعانون السمنة
يـحــذرون مــن أنــه ال تتوافر طريقة
واحـ ــدة فــاعـلــة ل ـعــاج الـسـمـنــة وال
يمكن التوصل إلى واحدة.
توصل باحثون من جامعة براون
في بروفيدونس في رود آيالند إلى
أربعة أنواع فرعية من السمنة .وقد
تـتـفــاعــل ه ــذه الـمـجـمــوعــات بشكل
أفضل مع مقاربات مختلفة.
تذكر البروفسورة أليسون فيلد،
باحثة أشرفت على تقرير الدراسة:
«ما من عالج واحد سحري للسمنة.
ً
وإذا ك ـ ــان م ـ ـتـ ــوافـ ــرا ،فـسـيـخـتـلــف
بــال ـتــأك ـيــد ب ــاخ ـت ــاف م ـج ـمــوعــات
األشخاص».
تـشــدد الـبــروفـســورة فيلد ،التي
ترأس قسم علم األوبئة في براون،
ع ـ ـلـ ــى ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ات ـ ـ ـبـ ـ ــاع ت ـص ـن ـيــف
أفضل للسمنة .وتعتقد أن عملية
ً
التشخيص الـحــالـيــة واس ـعــة جــدا
وتتطلب طريقة تمييز أكثر فاعلية

ألن ه ــذه ال ـخ ـطــوة تـتـيــح لــأطـبــاء
ت ـح ــدي ــد ال ـ ـعـ ــاج ال ـم ـن ــاس ــب عـلــى
أساس فردي.
ً
تـ ـت ــاب ــع م ــوضـ ـح ــة« :ث ـ ـمـ ــة ح ـق ــا
ُ
مجموعة متنوعة من الناس تدرج
كـلـهــا ف ــي ف ـئــة واح ـ ــدة .ل ـكــن الــولــد
الذي يعاني سمنة مفرطة في سن
الخامسة يختلف كل االختالف عن
ً
شـخــص يكتسب الـ ــوزن تــدريـجـيــا
ً
بـمــرور الــوقــت ليصبح سمينا في
سن الخامسة والستين».
تـشـ ِّـدد هــذه الباحثة« :علينا أن
ّ
التنوع ،بما أنه يساعدنا
نقر بهذا
في تطوير مقاربة لمعالجة السمنة
تتالءم أكثر مع حاجات ُاألفراد».
تعود النتائج ،التي نـشــرت في
مجلة «السمنة» ،إلى تحليل بيانات
ً
 2458م ـشــاركــا خـضـعــوا لـجــراحــة
تخفيف الوزن للتخلص من السمنة.
خـ ـض ــع الـ ـمـ ـش ــارك ــون ل ـج ــراح ــة
الـمـجــازة المعدية أو ربــط المعدة
بين َ
شهري مارس عام  2006وأبريل
 .2009واس ـت ـع ــان ب ـهــم الـبــاحـثــون
من خالل الدراسة الطولية لتقييم
جراحة تخفيف الوزن.

أنواع فرعية
تـ ــأمـ ــل ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــون م ـت ـغ ـي ــرات
الـمـشــاركـيــن الـنـفـسـيــة ،مــن بينها
ً
أنـ ـ ـم ـ ــاط تـ ـ ـن ـ ــاول ال ـ ـط ـ ـعـ ــام ،ف ـض ــا
عـ ـ ــن تـ ـ ــاريـ ـ ــخ وزن ـ ـ ـهـ ـ ــم ومـ ـ ـع ـ ــدالت

هــورمــونــاتـهــم إل ــى جــانــب عــوامــل
بيولوجية أخرى.
تؤكد البروفسورة فيلد أن هذه
ً
أول دراسـ ــة تـشـمــل تـحـلـيــا لـهــذه
العناصر النفسية.
استطاع الباحثون تحديد أربع
م ـج ـمــوعــات مـخـتـلـفــة م ــن مــرضــى
ً
ال ـس ـم ـن ــة ،م ـس ـت ـخــدم ـيــن أس ـل ــوب ــا
ً
ً
إحصائيا مميزا لتحليل البيانات.
َ
قبل الجراحة ،عانى من شملتهم
المجموعة األولى ارتفاع معدالت
السكر في الدم وانخفاض معدالت
البروتين الدهني المرتفع الكثافة،
الــذي ُيدعى «الكولسترول الجيد»
ألنه يساعد في التخلص من فائض
الجزيئات الدهنية.
ُ
أصيب نحو  %98من األشخاص
فـ ــي ه ـ ــذه ال ـم ـج ـم ــوع ــة ب ـن ـمــط مــن
أنماط الداء السكري.
واجه المشاركون في المجموعة
الـثــانـيــة اض ـطــرابــات فــي سلوكهم
الغذائي .تشير االكتشافات إلى أن:
•  %37من األشخاص في هذه
المجموعة تناولوا األكل بشراهة.
•  %61م ـن ـه ــم أك ـ ـ ـ ــدوا فـ ـق ــدان
سيطرتهم على تناولهم الوجبات
الخفيفة بين الوجبات الرئيسة.
•  %92ق ــال ــوا إنـ ـه ــم ت ـن ــاول ــوا
الطعام عندما لم يشعروا بالجوع.
تـ ـعـ ـتـ ـب ــر ال ـ ـب ـ ــروف ـ ـس ـ ــورة ف ـي ـلــد
خ ـص ــائ ــص ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـثــال ـثــة
م ـف ــاج ـئ ــة .بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى عـمـلـيــة

األيض ،حمل المشاركون في هذه
ً
المجموعة عموما صفات تتالء م
م ــع ال ـس ـم ـن ــة .ل ـك ـن ـهــم أف ـ ـ ـ ــادوا عــن
مستويات متدنية من اضطرابات
الـطـعــام .فـقــد ذك ــر  % 7فـقــط أنهم
تناولوا الطعام عندما لم يشعروا
بالجوع.
يـكـتــب ال ـبــاح ـثــون" :م ــن الــافــت
أن ال ع ــوام ــل أخـ ـ ــرى مـ ـي ــزت ه ــذه
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة عـ ـ ــن الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات
األخرى".
أشار المشاركون في المجموعة
الــرابـعــة إلــى تشخيص إصابتهم
بالسمنة مـنــذ الـطـفــولــة .فـقــد بلغ
ً
مؤشر كتل جسمهم عموما  32في
ُ
ســن الـثــامـنــة ع ـشــرة .واعــت ـبــر هــذا
المؤشر األعلى بين المجموعات،
ً
علما بأن معدل مؤشر كتلة الجسم
اإلجمالي بلغ في حالة المجموعات
الثالث األولى  25في السن ذاتها.
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،امـ ـتـ ـل ــك
المشاركون في المجموعة الرابعة
أعلى مؤشر كتلة جسم ( )58قبيل
خ ـضــوع ـهــم ل ـل ـج ــراح ــة ،ف ــي حـيــن
بلغ معدل مؤشر كتلة الجسم في
حالة المجموعات األخــرى  45في
المرحلة عينها.

تصنيفات عامة
عند تأمل البيانات من السنوات الثالث األولى بعد
الجراحة ،الحــظ الباحثون أن النساء خسرن كمعدل
 %30من وزنهن قبل الجراحة ،في حين خسر الرجال
.%25
وعند التمييز بين المجموعات ،اكتشف الفريق أن
المشاركين من المجموعتين الثانية والثالثة تمتعوا
بأكبر فوائد من جراحة تخفيف الوزن.
ع ـلــى وجـ ــه الـ ـخـ ـص ــوص ،خ ـســر َمـ ــن أشـ ـ ـ ــاروا إلــى
معاناتهم اضطرابات في عاداتهم الغذائية أكبر مقدار
من وزنهم قبل الجراحة :خسر الرجال  % 28.5والنساء
 % 33.3كمعدل.

قادت هذه االكتشافات البروفسورة فيلد وزمالءها
إل ــى التشديد على أهمية تصنيف مــرضــى السمنة
بالشكل الصحيح بدل إدراجهم كلهم في فئة واحدة
ال ّ
تميز بينهم .تؤكد هذه الباحثة ،التي قادت الدراسة:
«أحد األسباب التي حالت دون توصلنا إلى اكتشافات
مهمة في مجال بحوث السمنة تصنيفنا كل هؤالء
الناس في فئة واحدة».
تتابع مشددة« :ربما تتوافر إستراتيجيات عالية
الفاعلية تسهم فــي تـفــادي السمنة وعــاجـهــا .ولكن
ً
عندما نجمع المرضى من مجموعات مختلفة معا،
نخفف من تأثيرها».

ثمار البحر تضمن شيخوخة صحية!
في مجتمعنا الذي يشهد زيادة في أعداد ُكبار ّ السن ،ال مفر ًمن التساؤل :ما الذي ً
حسن صحتنا أيضا؟ يطرح بحث جديد جوابا
يمكن فعله كي ال نطيل عمرنا فحسب بل ن
ً
محتمال :يكمن الحل في زيادة استهالك ثمار البحر!
آنا ساندوي
تحلل دراس ــة جــديــدة قادتها هــايــدي الي
من كلية «فريدمان» لعلوم وسياسات التغذية
ف ــي جــام ـعــة «ت ــاف ـت ــس» ف ــي بــوس ـطــن ال ــراب ــط
القائم بين زيادة استهالك ثمار البحر الغنية
باألوميغا  3وبين الشيخوخة الصحية.

ُ
ت ـ ـ ـ َـع ـ ـ ـ ّـرف الي وزم ـ ـ ــاؤه ـ ـ ــا «ال ـش ـي ـخ ــوخ ــة
الصحية» باعتبارها «فترة طويلة من الحياة
من دون اإلصابة بأمراض مزمنة ،مع الحفاظ
على وظيفة جسدية وعقلية سليمة».
يـ ــوضـ ــح ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــون ف ـ ــي دراسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــم أن

الـشـيـخــوخــة الـصـحـيــة ت ــزداد أهـمـيــة .يشيخ
الناس بوتيرة متسارعة حول العالم وتزيد
في الوقت نفسه معدالت األمراض المزمنة.
لــذا بــدأ عــدد األبـحــاث التي تحلل عناصر
الشيخوخة الصحية وما يمكن فعله لتحقيق
ه ــذه الـغــايــة يــرتـفــع .فــي ه ــذا الـسـيــاق ،كانت
الـ ــدراسـ ــات الـمـتـعـلـقــة ب ــال ــراب ــط ال ـق ــائ ــم بين
أحـ ـم ــاض األوم ـي ـغ ــا  3الــده ـن ـيــة واألمـ ـ ــراض
الـمــزمـنــة الـمــرتـبـطــة بــالـســن غـيــر متماسكة
بدرجة معينة.
كشفت دراسات استعملتها الي وزمالؤها
ً
كمراجع مثال عن وجــود عالقة عكسية بين
اس ـت ـهــاك األوم ـي ـغــا  3وب ـيــن أمـ ــراض القلب
واألوعية الدموية .لكن ذكرت دراسات أخرى
أن استهالك هذه الدهون يرتبط بزيادة حاالت
سرطان البروستات.
توصلت دراسات أخرى إلى نتائج مختلطة
أو غ ـيــر ج ــازم ــة ف ــي م ــا ي ـخ ـ ّـص األوم ـي ـغ ــا 3
والسرطان والسكري وأمراض الرئة ومرض
ال ـك ـل ــى الـ ـم ــزم ــن ال ـ ـحـ ــاد والـ ـخـ ـل ــل ال ـم ـعــرفــي
والجسدي.
ل ــذا ق ــرر ال ـبــاح ـثــون تــوض ـيــح ه ــذا ال ــدور
الـ ـم ــؤث ــر ال ـم ـح ـت ـمــل ال ـ ــذي تـ ــؤديـ ــه أح ـم ــاض
األومـيـغــا  3الدهنية فــي مـســار الشيخوخة.
نشر العلماء نتائجهم فــي «المجلة الطبية
البريطانية».

حلل فريق البحث مستويات األوميغا 3
ً
ً
الجارية فــي الــدم لــدى  2622شخصا راشــدا
ك ــان ــوا ت ـس ـج ـلــوا ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي «الـ ــدراسـ ــة
األميركية لصحة القلب واألوعية الدموية».
في بداية هذه الدراسة في عام  ،1992بلغ
ً
مـتــوســط عـمــر الـمـشــاركـيــن  74عــامــا وجــرى
قياس مستويات األوميغا  3في دمهم حينها،

ثم بعد ست سنوات ،ثم بعد  13سنة.
تتعدد أن ــواع األومـيـغــا  3المستعملة في
الدراسة :حمض اإليكوسابنتاينويك ،وحمض
الــدوكــوســاه ـي ـك ـســاي ـنــويــك ،وح ـم ــض األل ـفــا
لينولينيك.
ّ
شكلت األسماك (مثل السلمون والماكريل
والتونة والرنكة والساردين) وأنــواع أخرى

من ثمار البحر أبرز مصدر غذائي ألول ثالثة
أنــواع من األوميغا  ،3فيما كانت المكسرات
والـ ـب ــذور وال ــزي ــوت الـنـبــاتـيــة ت ـح ـتــوي على
حمض األلفا ليبويك.
قـ ّـس ـمــت الي وزم ــاؤه ــا ال ـم ـشــارك ـيــن إلــى
خ ـمــس م ـج ـم ــوع ــات ،بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ـس ـتــويــات
األوميغا  3في دمهم.

تراجع الشيخوخة غير الصحية
في نهاية فترة الدراسة ،في عام  ،2015أصيب  %89من المشاركين
بأمراض مزمنة مرتبطة بالسن أو باضطرابات عقلية أو جسدية،
بينما عاش  %11منهم شيخوخة صحية.
كشف التحليل أن األشـخــاص ضمن المجموعة التي استهلكت
أكبر كمية من حمض الدوكوساهكساينويك المشتق من ثمار ًالبحر
كانوا أقل عرضة للشيخوخة غير الصحية بنسبة  %24مقارنة بمن
استهلكوا أصغر كمية منه.
كذلك ،بقي المشاركون في أول ثالث مجموعات استهلكت أكبر
كمية من حمض الدوكوساهكساينويك أقل عرضة للشيخوخة غير
الصحية بنسبة تتراوح بين  18و.%21
ً
أخ ـيــرا ،لــم يـبــرز راب ــط بين الشيخوخة الصحية وبـيــن أحماض
الدوكوساهيكساينويك واأللفا ليبويك المشتقة من ثمار البحر عند
استهالكها من منتجات نباتية .ذكرت الي وزمالؤها أن الدراسة ترتكز
على المراقبة وال يمكنها أن تشرح اآلليات المسؤولة عن هذه الروابط.

لكنهم يـظـنــون أن عـنــاصــر األوم ـي ـغــا  3تسهم فــي الـحـفــاظ على
ً
سالمة ضغط الدم وإيقاع القلب ،فضال عن تخفيف االلتهابات .في
النهاية ،استنتجت الي وزمــاؤهــا« :تدعو هــذه النتائج إلــى إجــراء
أبـحــاث إضــافـيــة حــول اآلل ـيــات البيولوجية المحتملة والـتــدخــات
المرتبطة بأحماض األوميغا  3الدهنية لضمان شيخوخة صحية،
ً
كذلك تدعم التوجيهات التي تدعو الراشدين األكبر سنا إلى زيادة
استهالك األسماك».
في افتتاحية رافقت المقالة ،تقول األستاذة يايي تشو وزمالؤها
من فرع كاليفورنيا الشمالية للبحوث في معهد «كايزر بيرماننت»،
ّ
يشكل «إضافة ّ
قيمة» في مجال دراسة
«أوكالند» ،إن البحث الجديد
أحماض األوميغا  3الدهنية والشيخوخة.
لـكـنـهــم يـ ـش ــددون ع ـلــى أن ال ــرواب ــط ّالــوبــائ ـيــة ال ـقــائ ـمــة ال تثبت
بالضرورة وجود عالقة سببية« :لذا نحذر من استعمال هذه النتائج
لتوجيه سياسات الصحة العامة أو التوصيات الغذائية»!

مضادات االكتئاب تحمي من الخرف
ً
ّ
مضادات االكتئاب في نهاية المطاف .كشفت
يتعرض المصابون بالخرف لالكتئاب أيضا .لهذا السبب ،قد يضطرون إلى أخذ ً
دراسة جديدة اآلن أن هذه األدوية قد ال تعالج هذا المرض وحده بل الخرف أيضا!
وفق بيانات «جمعية ألزهايمر»ُ ،يصاب
شـخــص م ــن ك ــل ع ـشــرة أش ـخ ــاص ف ــي عمر
الخامسة والستين وما فوق بداء ألزهايمر:
يـتــرافــق هــذا الشكل مــن الـخــرف مــع ضعف
الذاكرة واالرتـبــاك وصعوبة كبرى في أداء
النشاطات اليومية االعتيادية.
كذلك ،يمكن أن يواجه مرضى ألزهايمر
مـشــا كــل عـلــى مـسـتــوى صحتهم النفسية،
ال سـيـمــا االك ـت ـئ ــاب .ل ــذا ق ــد ي ـصــف خ ـبــراء
الرعاية الصحية مثبطات إعادة امتصاص
السيروتونين االنتقائية (نوع من مضادات
للمصابين بالخرف.
االكتئاب) ُ
في دراسة نشرت نتائجها في مجلة «علم
األعصاب الكيماوي» ،اكتشف باحثون من
جامعة «واترلو» في «أونتاريو» بكندا ،آلية
مفاجئةّ :
تبين أن مثبطات إعادة امتصاص
السيروتونين االنتقائية تكبح على ما يبدو
نمو ّ
تجمعات خاصة بالخرف في الدماغ.
ي ـقــول األس ـت ــاذ بــرافـيــن نـيـكــار راو ،أحــد
المشرفين على الدراسة« :إنها نتائج واعدة
بــالـنـسـبــة إل ــى الـمـصــابـيــن بــألــزهــاي ـمــر إذا
كــانــوا يــأخــذون مثبطات إع ــادة امتصاص
ّ
الـسـيــروتــونـيــن االنـتـقــائـيــة .ال تـســلــط هــذه
النتائج الضوء على المنافع التي يحصدها
المصابون باالكتئاب وألزهايمر فحسب،
ً
ّ
بل إنها قد تشكل دليال لتطوير أي أدويــة
مستقبلية لمعالجة المرض».

كبح صفائح البيتا أميلويد
عـنــد اإلص ــاب ــة بــألــزهــاي ـمــر ،تـتـعـلــق آلـيــة
أساسية في الــدمــاغ بتراكم صفائح سامة
تتألف من بروتينات البيتا أميلويد الالصقة
ً
التي تتجمع فوق بعضها بعضا.
تؤثر هــذه الصفائح فــي اإلش ــارات التي
تنقلها الخاليا العصبية (خاليا في الدماغ)
ف ــي م ــا ب ـي ـن ـهــا ،م ــا ي ـم ـنــع ال ـم ـع ـلــومــات من
الوصول إلى الدماغ ويزيد احتمال نشوء
الخرف.

ُ ّ
ت ــرك ــز عــاجــات ألــزهــايـمــر الــراه ـنــة على
التحكم بأعراض المرض ،لكن ال يستهدف
أي منها حتى اآلن تلك اآللية الكامنة .كذلك،
قــد يكون تطوير أدوي ــة جــديــدة أللزهايمر
ً
ً ً
ً
مكلفا جدا ويتطلب وقتا طويال.
لــذا أراد الباحثون فــي جامعة «واتــرلــو»
اك ـ ـت ـ ـشـ ــاف م ـ ــا إذا ك ـ ـ ــان أي م ـ ــن األدوي ـ ـ ـ ــة
ً
المستعملة اآلن مفيدا لمعالجة الخرف.
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ــراهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة ،حـ ـ ـل ـ ــل راو
وف ــريـ ـق ــه ط ــري ـق ــة ت ــأث ـي ــر م ـث ـب ـط ــات إع ـ ــادة
ام ـت ـصــاص ال ـس ـيــروتــون ـيــن االن ـت ـقــائ ـيــة ،ال
سـيـمــا ال ـفـلــوفــوك ـســامـيــن والـفـلــوكـسـيـتـيــن
وال ـ ـب ـ ــاروك ـ ـس ـ ـي ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرت ـ ــرالـ ـ ـي ـ ــن
واإلسـ ـيـ ـت ــال ــوب ــرام ،ع ـلــى ت ـج ـم ـعــات الـبـيـتــا
أميلويد في الدماغ.
ً
اس ـت ـع ـمــل ال ـب ــاح ـث ــون أشـ ـك ــاال وك ـم ـيــات
مـخـتـلـفــة م ــن م ـث ـب ـطــات إع ـ ــادة ام ـت ـصــاص
ال ـس ـيــروتــون ـيــن االن ـت ـقــائ ـيــة ف ــي الـمـخـتـبــر
ل ـت ـحــديــد األن ـ ـ ــواع والـ ـج ــرع ــات ال ـت ــي تفيد
المصابين بالخرف.
اكـتـشــف راو وزم ــاؤه أن الفلوكسيتين

والباروكسيتين أعطيا أكثر أثر واعد ،فقد
نجحا في كبح نمو صفائح البيتا أميلويد
بنسبة  % 74.8و % 76على التوالي.
ُ
يأمل الباحثون بــأن تمهد هــذه النتائج
المبنية على استعمال أدوية سبق وصادقت
عـلـيـهــا «إدارة ال ـغ ــذاء وال ـ ـ ــدواء» األمـيــركـيــة
لظهور عالجات فاعلة وآمنة لداء ألزهايمر.
ُ
ً
يــوضــح راو« :ق ــد تـمـ ّـهــد نتائجنا أيـضــا
لـتـطــويــر أدويـ ــة مستقبلية .يـمـكــن اعـتـبــار
البنية الكيماوية لمثبطات إعادة امتصاص
السيروتونين االنتقائية بمنزلة مخطط
أول ـ ــي ل ـت ـطــويــر دواء ي ـم ـنــع ت ــراك ــم الـبـيـتــا
أم ـي ـلــويــد .يـمـكـنـنــا أن نـسـتـكـشــف احـتـمــال
تطوير أدوية جديدة ً
بناء على ذلك النموذج
لمعالجة ألزهايمر».
ّ
يصر العلماء على ضرورة إجراء
مع ذلك،
أبحاث إضافية للتأكد من تلك المنافع قبل
أن ي ـبــدأ األط ـب ــاء بــوصــف مـثـبـطــات إع ــادة
امتصاص السيروتونين االنتقائية لمعالجة
الخرف.

توابل ةديرجلا
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ّ
معكرونة مع لحم مدخن وجبنة كومتيه

١٩

What’s
?Cookin

كانت رحلتي األخيرة إلى باريس كفيلة بتجديد حبي لجبنة كومتيه .مثل النسخ القشدية من األجبان
ً
السويسرية (من دون ثقوب) ،مذاق هذه الجبنة شبيه بالحليب الدسم مع نفحة من نكهة المكسرات ،فضال
ّ
عن نكهة الذعة مثالية ألنها معتقة.
جان ماري برونسون

ً
يمكنك تحضير الوصفة التالية مع أي نوع من المعكرونة تقريبا ،لكنك
ستجدين متعة إضافية في األكل عند استعمال أشكال صغيرة منها مع
مكعبات من اللحم والجبنة .يمكنك أن تمتنعي عن إضافة زيت الكمأة
ً
وتختاري كمية قليلة من زيت الزيتون بدال منه.
ً
َ
ُ
أما الوصفة الثانية ،فغنية بصلصة الزبدة .يطبخ الكراث ويصبح طريا
في المرق وروح العنب ثم ُي ّ
حوله المرق إلى صلصة .يشمل هذا الطبق
وي ـسـمــح ال ـك ــراث بـتـقــديــم وجـبــة
البسيط كمية من البيض المسلوق
تحضير طبق جانبي مع
نباتية أســاسـيــة أو يمكن
الدجاج المشوي.

4

المقادير:
ً
•  230غـ ـ ـ ّـرا مـ ـ ــا م ـ ــن ش ــرا ئ ــح
الحبش المدخن.
•  110غرامات (نحو كوب) من جبنة
كومتيه المقطعة إلى مكعبات صغيرة (أو
غرويير أو جبنة سويسرية).
• مـ ـلـ ـعـ ـقـ ـت ــان ك ـ ـب ـ ـيـ ــرتـ ــان مـ ـ ــن ال ـ ــزب ـ ــدة
والطحين.
• فص ثوم مهروس.
• كــوبــان مــن الحليب الـكــامــل أو قليل
الدسم.

• ر بــع ملعقة صغيرة من
ً
جوزة الطيب المبروشة حديثا.
• م ـلــح وف ـل ـفــل أس ـ ــود مـطـحــون

ً
حديثا.
ً
•  220غ ــرام ــا مــن مـعـكــرونــة أورزو أو
معكرونة على شكل صدف صغير.
• بيضة كبيرة.
• جبنة بارميزان مبروشة (اختياري).
• ثوم معمر طازج ومفروم (اختياري).
• زيت كمأة أو زيت زيتون (اختياري).

بيض مسلوق مع الكراث

4

احرصي على تبريد البيض المسلوق قبل استعماله.

التحضير:
 20دقيقة.
الطبخ 15 :دقيقة.
الكمية:
نحو  5أكواب ونصف
ّ كوب.
قطعي الحبش المقدد
وال
جبنة إلى قطع أكبر من
أ
شك
ال
ا
لم
عك
رو
نة بقليل.

الطريقة:
ّ
ّ
• قــط ـعــي ال ـل ـحــم ال ـم ــدخ ــن إل ــى مكعبات
صغيرة .ستحصلين على كوب وربع .انزعي
ّ
ق ـشــرة الـجـبـنــة وقــطـعـيـهــا بـحـجــم مكعبات
ً
اللحم .ستحصلين على كوب تقريبا.
َ
• ّ
ذوبــي الزبدة في طنجرة ت َسع ليترين
على نار متوسطة .اسكبي الطحين والثوم
واطبخي الخليط لدقيقة ،ثم الحليب ببطء
ً
وح ــرك ـي ــه إلـ ــى أن ي ـص ـبــح ن ــاع ـم ــا .اطـبـخــي
ال ـخ ـل ـي ــط وح ــركـ ـي ــه ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار عـ ـل ــى ن ــار
متوسطة إلى أن يغلي وتزيد سماكته ،مدة 5
دقائق .أضيفي بعد ذلك جوزة الطيبّ ،
وتبلي
الطعام بالملح والفلفل ثم انزعيه عن النار
ً
(يمكن تحضير الصلصة قبل ساعة تقريبا).
ً
• اغ ـلــي م ـ ً
ـاء مــال ـحــا ف ــي طـنـجــرة كـبـيــرة،
أضيفي المعكرونة واطبخيها بشكل جزئي
مدة  8دقائق (أو وفق التعليمات الواردة على
واحتفظي
العلبة) .ثــم أخرجيها مــن الـمــاء
ّ
بـنـصــف ك ــوب مــن م ــرق الـمـعـكــرونــة .صفي
المعكرونة وضعيها في وعاء كبير.
• أعيدي تسخين خليط الحليب إذا َب َرد.
اخفقي البيض في وعــاء صغير ثم اسكبي
ب ـض ــع م ــاع ــق ك ـب ـي ــرة م ــن خ ـل ـيــط الـحـلـيــب
الـســاخــن بـبــطء لتسخين الـبـيــض .أضيفي

بعد ذلك خليط البيض فوق خليط الحليب
المتبقي على نار خفيفةّ .
حركي الخليط إلى
ً
ً
أن يصبح ناعما وساخنا لكن ال تغليه ،ثم
انزعيه عن النار.
• عـنــد تـقــديــم الـطـبــق ،اسـكـبــي الصلصة
المعكرونة الدافئة .أضيفي
الساخنة فــوق
ّ
مكعبات اللحم المدخن وحركيها بهدوء كي
ً
ّ
تتغطى جيدا (اسكبي كمية صغيرة من مرق
ً
المعكرونة المحفوظ إذا بدا الخليط سميكا
ً
ـدا) ،ثــم أضيفي مكعبات الجبنةّ .
حركي
جـ
ً
الـخـلـيــط م ـج ــددا ث ــم اسـكـبـيــه ف ــي األط ـب ــاق.
يمكنك أن تسكبي كمية من جبنة البارميزان
والـثــوم المعمر وبضع قطرات صغيرة من
زيت الكمأة أو الزيتون.

التحضير45 :
دقيقة.
الكمية :نحو ليتر من
الحساء.

إيمي سكاترغود
كي تفهمي هذه الفكرةّ ،
تخيلي حليب الشوكوالتة الذي كنت تحبينه في طفولتك السعيدة مع
وعاء من حشوة الشوكوالتة والكريما المذوبة! يسهل تحضير هذا الطبق (سخني الحليب واسكبيه
فوق الشوكوالتة!) ويمكنك أن تقوي نكهاته أو ّ
تزينيه بطريقة مميزة.
ً
ً
تتماشى الشوكوالتة أيضا مع التوابل بشكل مذهل .أضيفي إليها الكايين أو فلفل األنشو علما
بأن هذين الخيارين يتماشيان مع القرفة.
يجب أن تعتبري طنجرة الحليب الساخن أداة في خدمتك بدل أن تكون ركيزة لتحلية الكاسترد.
اسكبي قشور البرتقال أو الليمون أو أضيفي الـشــاي أو الياسمين أو حتى بتالت ال ــورد التي
ً
تحتفظين بها لبعض المناسبات الخاصة .يمكنك أن تسكبي اإلسبريسو أيضا فوق الحساء ،ثم
اسكبي الحليب الساخن فوق الشوكوالتة وحركيه لتحويله إلى خليط مخملي.

كاسترد بالشوكوالتة
المقادير:
•  110غـ ـ ـ ــرا مـ ـ ـ ــات م ــن
الـشــوكــوالتــة نصف الـمـ ّـرة
( % 60من الكاكاو).
• كوب من الكريما الثقيلة.
• م ـل ـع ـق ـتــان ك ـب ـي ــرت ــان مــن
السكرّ .
• رشة ملح.
• صفار  3بيضات.

•  4ح ـ ـ ـبـ ـ ــات ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة أو
متوسطة مــن الـكــراث (كــل حبة
قطرها إنش).
• ملعقتان كبيرتان من زيت
الزيتون.
• نصف ملعقة صغيرة من
الملح.
• ربـ ــع مـلـعـقــة ص ـغ ـيــرة من
ً
الفلفل األسود المطحون حديثا.
• ربــع كــوب مــن روح العنب
األبيض.
• ك ــوب مــن ال ـمــرق المنزلي

أو مـ ـ ــرق الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــراوات قـلـيــل
الصوديوم.
ّ
• بيضة مسلوقة مقشرة.
• ملعقة صغيرة من عصير
الليمون الطازج.
• م ـل ـع ـق ـت ــان ك ـب ـي ــرت ــان مــن
ّ
الــزبــدة ال ـبــاردة والمقطعة إلى
شرائح.
• مـ ـلـ ـعـ ـق ــة أو مـ ـلـ ـعـ ـقـ ـت ــان
ص ـغ ـيــرتــان م ــن ال ـث ــوم الـمـعـمــر
الطازج والمفروم.

مدة التحضير:
 15دقيقة.
مدة الطبخ20 :
دقيقة.

في الحصة (من أصل  4حصص)569 :
ً
سعرة حــراريــة 24 ،غــرامــا مــن الــدهــون،
ً
 13غــرامــا مــن الــدهــون المشبعة133 ،
ً
م ـلــغ م ــن ال ـكــول ـس ـتــرول 54 ،غ ــرام ــا من
الـكــربــوهـيــدرات 7 ،غــرامــات مــن السكر،
ً
 32غــرامــا مــن الـبــروتـيـنــات 1049 ،ملغ
من الصوديوم 3 ،غرامات من األلياف.

يمكن أن نأكل هذه الوصفة على الفطور أو ندهنها على الخبز المحمص أو نعطيها لألوالد
أو نحتفظ بها للحاالت الطارئة (في الظروف السياسية والطبيعية والعاطفية) ونعتبرها
عملة نادرة ومميزة.

المقادير:

الطريقة:
• انزعي أطراف جذور الكراث واألجزاء الخضراء
الــداك ـنــة فــي أع ـلــى ال ـح ـبــات (احـفـظـيـهــا لتحضير
ً
الـحـســاء) .يصبح الـكــراث بطول  8إنـشــات تقريبا
ّ
بعد تنظيفه .قطعي كــل حبة ك ــراث إ لــى النصف
تحت ماء بارد للتخلص
بالطول ،واغسليها بحذر
ّ
من الحصى في داخلها ثم صفيها على منشفة.
• سـخـنــي م ـقــاة كـبـيــرة وغ ـيــر الص ـقــة عـلــى نــار
متوسطة أو قوية .أضيفي زيت الزيتون ثم وزعي
ّ
ال ـك ــراث فــي الـمـقــاة ّ
ووج ـه ــي ال ـجــزء الـمـقــطــع نحو
ً
ّ
ّ
األسفل .اطبخيه إلى أن يتحمر الجزء المقطع قليال،
بـيــن دقـيـقـتـيــن و 3دق ــائ ــق ،ثــم اقـلـبــي الـقـطــع بحذر
ّ
وتبليها بالملح والفلفل .كذلك اسكبي روح العنب
في المقالة وسخنيه من دون أن ّيغلي.
• اسكبي المرق فوق الكراث .سخنيه إلى أن يغلي،
ّ
ثم غطي المقالة وخففي النار .اطبخي الكراث على
ً
نار خفيفة إلى أن يصبح طريا ،مدة  15دقيقة.
• فــي غـضــون ذل ــك ،اضـغـطــي الـبـيــض المسلوق
عبر مصفاة متوسطة فوق وعاء صغير كي يصبح
ً
ً
مفروما ورقيقا.

• ملعقة صغيرة من خالصة
الفانيال.
• كــريـمــا مـخـفــوقــة (اتـبـعــي
الوصفة).

فــي الـحـصــة (م ــن أص ــل  4ح ـصــص)190 :
ً
س ـعــرة ح ــراري ــة 14 ،غ ــرام ــا م ــن ال ــده ــون5 ،
غــرامــات مــن الــدهــون المشبعة 62 ،ملغ من
ً
الكولسترول 14 ،غراما من الكربوهيدرات4 ،
غرامات من السكر 3 ،غرامات من البروتينات،
 360ملغ من الصوديوم ،غرامان من األلياف.

حساء بالشوكوالتة

ً
حتى لو كنت تحبين أن تأكلي سرا ألواح الحلوى الموجودة في آالت البيع العاملة
ً
بالقطع النقدية على العشاء أو تعتبرين رقائق الشوكوالتة عالجا لك ،حاولي أن تختاري
أفضل أنواع الشوكوالتة لتحضير وعاء الحساء .اختاري نسبة الكاكاو التي تناسبك
ّ
ً
ً
لكن استعملي منتجا جيدا ألن الشوكوالتة األقــل جــودة تفتت الحساء ،أو يمكن أال
تحصلي في النهاية على سائل سميك ومدهش.
ً
في ما يخص خفق المقادير ،ال بأس بتحريكها يدويا أو بالخالط الكهربائي أو بمخفقة الحليب.
أو يمكنك أن تقومي بما يفعله المكسيكيون الذين يحبون الكاكاو وتخفقي الشوكوالتة عبر سكبه
من وعاء إلى آخر على شكل شالل ّ
متدرج.
ً
ً
ً
وعاء أو كوبا من حساء الشوكوالتة وحده طبعا لكن تتعدد المقادير التي
يمكنك أن تتناولي
يمكن تقديمها معه.
(ستكون بذور التوت القرمزي الداكن أو الفراولة أو الرمان مدهشة)
الطازجة
أضيفي الفاكهة
ّ
طفولتك ،ثم أضيفي كتل الميرينغ لتحضير تحلية
أيام
إلى
ين
تحن
كنت
إذا
الخطمي
أو حلوى
ّ
الكاسترد بالفانيال التقليدية أو اسحقي كمية منها ورشيها على سطح الحلوى كفتات صالح لألكل.
اسكبي الكريما المخفوقة فوق الحساءّ :
يقدم البعض أوعية الحساء مع أوعية كبيرة
بالقدر نفسه من الكريما المخفوقة .أو أضيفي شريحة سميكة من خبز الجاودار أو
القمح الكاملّ .
حمصي الشريحة أو اشويها وابرشي الشوكوالتة عليها ثم اسكبي فوقها
زيت الزيتون وأضيفي الملح الخشن.

التحضير:
 5دقائق.
خ:
مدة الطب 15
دقيقة.
مدة االنتظار:
ساعتان.

ً
ً
• استعملي مجحافا مثقوبا لنقل الكراث بحذر
ً
ّ
إلىّ طبق كبير .غطيه بورق األلمنيوم إلبقائه دافئا.
سخني المرق المتراكم في المقالة إلى أن يغلي ،ثم
انزعيه عن النار واخلطيه مع عصير الليمون .أثناء
ً
تحريك الخليط ،أضيفي قطعا صغيرة من الزبدة
وحــركــي الخليط إلــى أن ت ــذوب كمية الــزبــدة كلها.
ّ
تذوقيه ّ
وتبليه بالملح والفلفل ،ثم وزعي الصلصة
فوق الكراث.
• اسكبي البيض فوق الكراث ،ثم وزعي عليه الثوم
ً
المعمرّ .قدمي الطبق فورا.

6
الطريقة:

المقادير:
ليتر حليب.
• ّ
• رشة ملح.
• ن ـص ــف مـلـعـقــة
ص ـغ ـيــرة م ــن الـقــرفــة
المطحونة.
• ن ـص ــف مـلـعـقــة
ص ـغ ـي ــرة م ــن ال ـه ــال

المطحون.
ً
•  280غــرامــا من
ال ـش ــوك ــوالت ــة عــالـيــة
الجودة (.)% 70
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
•
(اختياري).

الطريقة:
ّ
• فتتي الـشــوكــوالتــة فــوق غــايــة مــزدوجــة
مــوضــوعــة فــي م ــاء ســاخــن ،ثــم اسـكـبـيـهــا في
ال ـكــري ـمــا .اطـبـخــي الـخـلـيــط وحـ ّـرك ـيــه إل ــى أن
تذوب الشوكوالتة وتسخن الكريما ،ثم أضيفي
السكر والملح.
• اس ـ ـك ـ ـبـ ــي ب ـ ـضـ ــع م ـ ــاع ـ ــق ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة م ــن
ال ـشــوكــوالتــة الـســاخـنــة ف ــوق ص ـفــار الـبـيــض،
ثــم أعـيــدي الصفار إلــى الـشــوكــوالتــة .اطبخي
الخليط وحركيه لسبع دقائق ،إلى أن يسخن
ً
ً
ّ
جـيــدا ويصبح سميكا بما يكفي كــي يغطي
ظهر ملعقة ،ثم أضيفي الفانيال.

• في طنجرة عميقة ،سخني الحليب على
نــار متوسطة إلــى أن يغلي ،مــدة  10دقائق،
ث ــم انــزع ـيــه ع ــن ال ـن ــار وأض ـي ـفــي إل ـيــه الملح
والقرفة والهال.
ً
• ضـعــي الـخـلـيــط جــان ـبــا لـنـصــف ســاعــة
ً
تقريبا .في غضون ذلك ،افرمي الشوكوالتة
أو فتتيها وضعيها في الوعاء.
الحليب إلــى أن يغلي
• أعـيــدي تسخين ّ
ثم انزعيه عن النار وصفيه عبر منخل ناعم
فوق الشوكوالتة.
• حركي المقادير إلى أن تذوب الشوكوالتة
ويـصـبــح الـخـلـيــط نــاع ـمـ ًـا .تـ ّ
ـذوق ـيــه وعـ ّـدلــي
حالوته عبر إضافة السكر عند الحاجة.
• ّقدمي الحساء في أوعية صغيرة .يمكنك
ً
تحضيره مسبقا .في هــذه الحالة ّبرديه ثم
أعيدي تسخينه قبل تقديمه.

6
ّ
• صفي الكاسترد في كوب قياس مصنوع
مــن الـبـيــركــس ،ثــم اسـكـبـيــه فــي أرب ـعــة أك ــواب
ً
صغيرة ( 55غراما) واتركي مساحة فارغة من
ً
األعلىّ .برديه جيدا لساعتين على األقل.
• وزعي الكريما المخفوقة فوق كل كوب.
ل ـت ـح ـض ـيــر الـ ـك ــريـ ـم ــا ال ـم ـخ ـف ــوق ــة:
اخ ـل ـط ــي ن ـص ــف ك ـ ــوب مـ ــن ال ـكــري ـمــا
الثقيلة مــع ملعقة كبيرة مــن السكر
وملعقة صغيرة من خالصة الفانيال
إلى أن تتشكل كتل طرية.
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تسالي

سنة
تصميم
نقاد
حداثة

فرنسا
ملك
تحفة
دار

شركة
ملحق
قدرة
معيشة

6

1

9
2

2
6

5
4

8
3

5
3
4

عالمة
تجار

7
1

2
9

9

1
8

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

الحلول
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1
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1

9

9

1
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4

5

6

7
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sudoku

1

6

10
(م) – أراقب.
 - 9غاية الوقت المحدد
(م) – نوبل (مبعثرة).
 - 10الـمـفــرد مــن «وعــاء
« – لالستثناء .

هرمس

كلمة السر

 - 3الـطــائــر ال ــذي يرمز
 - 1ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـشـ ـتـ ـغ ــل للسالم (م) – وعل .
 - 4استقر(م) – عزومة.
بالسحر (م).
 - 2ما يعرف بالهيل في  - 5حــروف متشابهة –
دول الخليج – أعبأ (م) .الكمال في كل شيئ .

 - 6متشابهان – خالف
«أيسر».
 - 7حــروف متشابهة –
نواكب .
 - 8الكوكب الذي نسكنه

كلمات متقاطعة

ً
عموديا:

1
 1ا
2
 3ر
 4ح
 5ا
 6س
 7ل
 8ا
9
 10ف

9

3 2
ح م
ب ا
هـ م
ا ح
ن ل
ا
ا
ل ا
م ي
ا ل

8

7 6 5 4
د ا ل ف
ب ا ل ف
ق
ل ا
ا
و م ي
ل ث م ن
ي ا ن س
ا
م ل
ي
هـ ي
هـ ي ر

7

10 9 8
ض ل ي
ر ج
ا ا و
ل ل ع
ا ا ا
ء
ا ن
ل ب ا
م و ل
ح ل ا

 - 1إ عـ ـ ــا مـ ـ ــي ك ــو ي ـت ــي
حـ ـ ـص ـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى ج ـ ــائ ـ ــزة
أفضل مذيع عام . 2009
 - 2م ـس ـل ـس ــل ك ــو ي ـت ــي
إخراج أمير الشايب.
 - 3ولــد الحصان (م) –
تجدها في (الفاو).
 - 4نصف (الصحاح) –
سبب (معكوسة).
 - 5يمدنا بــال ـمــال(م) –
حروف متشابهة.
 - 6م ـس ـل ـس ــل ك ــو ي ـت ــي
بطولة سوسن الهارون.
 - 7للنفي  ..يألفان .
 - 8ا لـ ــر جـ ــاء – ج ــز ي ــرة
إيطالية.
 - 9يسير بال هدى (م) –
عاصمة توجو (م).
 - 10خـ ـب ــر سـ ـ ــار – مــا
تـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــع بـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدول
المستقلة (م).

3

5

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

3

2
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حقيبة
مجموعة
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و
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ق
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4
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1
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7

هـ
م
ت
ت
س
ق
ع
م
ر

sudoku

من  4أحرف وهي اسم شركه عالمية للمنتجات الفاخرة واألنيقة.
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ش
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ا

tawabil@aljarida●com
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ّ
ً
ً
مهنيا :كلما ّ
توصلت إلــى حــل تظهر
م ـه ـن ـيــا :أن ــت قـ ــادر ع ـلــى ت ـج ــاوز كل
أمامك مشكلة فاصبر.
المعوقات إذا شئت فأقدم.
ً
ً
عاطفيا :يعدك الفلك بعيش مفاجآت ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـش ـعــر بـ ـتـ ـق ــارب ق ـ ــوي مــع
ّ
ّ
تحب.
سارة إلى جانب من
الشريك وتفرح بذلك.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ي ـ ــزورك أح ــد األص ــدق ــاء اجتماعيا :شؤونك العائلية مضطربة
بسبب قضايا إرث.
وتسترجعان ذكريات جميلة.
رقم الحظ.10 :
رقم الحظ.4 :

الميزان

العقرب

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :يـنـصـحــك ال ـف ـلــك بـمـتــابـعــة
السعي والمثابرة في أعمالك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :تـ ـح ــاوالن وضـ ــع مخطط
ّ
لحياتكما وتطيبقه بجدية.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـت ـح ـ ّـرر م ــن تـعـقـيــدات
متوارثة وتنفتح على من حولك.
رقم الحظ.8 :

ً
م ـه ـن ـي ــا :ال ت ـس ـت ـط ـيــع ال ـ ــدف ـ ــاع عــن
خياراتك؟ أين ثقتك بنفسك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :م ـش ــاع ــرك ت ـج ــاه أحــدهــم
ّ ً
تبصر النور بعدما انزويت مدة.
ً
ّ
التروي
اجتماعيا :يطلب الفلك إليك
والفطنة لحماية ممتلكاتك.
رقم الحظ.18 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
م ـه ـن ـيــا :أدخ ـ ــل م ـعــرك ـتــك الـتـنــافـسـيــة
بصمت ودهاء كي تنتصر.
ً
عاطفيا :تنعم بطالع فلكي استثنائي
ّ
يقربك من الحبيب.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :إي ـ ــاك وال ـت ـل ـفــظ بـكـلـمــات
ً
جارحة فقد تدفع ثمنها غاليا.
رقم الحظ.2 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :ال تـسـتـسـلــم م ـه ـمــا أعــاق ـتــك
الظروف وواظب على اجتهادك.
ً
عــاطـفـيــا :أحـ ــداث أف ـقــدتــك ال ـحـ ّـب لكن
األمور عادت إلى طبيعتها.
ً
اجتماعيا  :ضغوطات منزلية هائلة
تفقدك العيش بسالم.
رقم الحظ.3 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ّ
فترو
مهنيا :الجرأة وحدها ال تكفي
وادرس الوضع قبل اإلقدام.
ً
ً
عــاطـفـيــا :أخ ـيــرا تلتقي مــن سيمأل
ً
فراغ حياتك ويجعلها نعيما.
ً
ً
اجتماعيا :أنت مدعوم فلكيا ما يبعد
ً
عنك أحداثا طارئة.
رقم الحظ.6 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
مهنيا  :تضطر أحيانا إ لــى معالجة
مشاكل غير متوقعة.
ً
عاطفيا :تتلقى دعوات تلتقي خاللها
ً
ً
شخصا مميزا من الطرف اآلخر.
ً
اجتماعيا :الوضع العائلي يستحوذ
على تفكيرك ويأخذ وقتك.
رقم الحظ.11 :

الدلو

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

ً
م ـه ـن ـيــا :إذا سـ ــاد ن ـق ــاش حـ ــام بـيــن
ً
الزمالء فعليك االبتعاد قليال.
ً
ً
عاطفيا :تـجــدان حـلــوال لمشاكلكما
ّ
وتؤسسان لمستقبل ناجح.
ً
اجتماعيا :استشر الطبيب إذا شعرت
بوعكة وال تهمل نفسك.
رقم الحظ.13 :

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :لـ ـس ــت فـ ــي م ــوق ــف ضـعـيــف
لتتراجع فاعتمد على إرادتك.
ً
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :تـ ـتـ ـخـ ـطـ ـي ــان الـ ـمـ ـص ــاع ــب
والهواجس وتنطلقان بكل أمل.
ً
ّ
التروي
اجتماعيا :يطلب الفلك إليك
وعدم مجابهة أحد المتطفلين.
رقم الحظ.1 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـهـنـيــا :مـهـ ّـمــاتــك لـهــا األول ــوي ــة فكن
ً
حازما في تنظيمها لتنجح.
ً
عاطفيا :تسمح لك الظروف باقامة
عالقة ّ
تطيب خاطرك.
ً
اجتماعيا :تشارك مع المعارف في
نشاطات مثقفة ومسلية.
رقم الحظ.9 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مـهـنـيــا  :يتسلل بعض الفاسدين
إلى محيط عملك لتخريبه.
ً
عاطفيا :تستعيدان السيطرة على
عالقتكما بعدما فقدتماها طويال.
ً
ً
اجتماعيا :ال تجرح أحدا بكالمك أو
تصرفاتك عندما تناقش
رقم الحظ.5 :
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مسك وعنبر

خالل حفل افتتاح النسخة الـ  25من المهرجان وتكريم الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية

فضة المعيلي

ّكرم وزير اإلعالم محمد
الجبري الفائزين بجوائز الدولة
التقديرية والتشجيعية لعام
.2018

على وزارة
اإلعالم
إعادة النظر
في الرقابة
المفروضة
على إبداعات
الكويتيين

وليد الرجيب

اف ـت ـت ـح ــت ،مـ ـس ــاء أم ـ ــس األول،
ال ــدورة ال ـ  25مــن مهرجان القرين
الثقافي ،تحت رعاية رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك،
وحضور وزير اإلعالم وزير الدولة
ل ـشــؤون الـشـبــاب رئـيــس المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
م ـح ـمــد ال ـج ـب ــري ،وال ـ ــذي تستمر
أن ـش ـط ـتــه ح ـتــى  25الـ ـج ــاري على
م ـس ــرح عـبــدالـحـسـيــن ع ـبــدالــرضــا
بمنطقة السالمية.
وجـ ـ ـ ــاءت انـ ـط ــاق ــة ال ـم ـه ــرج ــان
بتكريم الوزير الجبري للحاصلين
ع ـل ــى جـ ــوائـ ــز الـ ــدولـ ــة ال ـت ـقــديــريــة
والتشجيعية لعام .2018
وعـبــر الـجـبــري عــن بــالــغ الفخر
واالع ـ ـ ـتـ ـ ــزاز ل ــاه ـت ـم ــام وال ــرع ــاي ــة
والدعم للمشهد الثقافي الكويتي
بكل ألــوانــه وأشـكــالــه ،ال ــذي توليه
الـقـيــادة السياسية العليا للبالد،
وفي مقدمتها صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد ،وسمو
ول ــي الـعـهــد األم ـي ــن الـشـيــخ ن ــواف
األح ـم ــد ،ورئ ـيــس مجلس الـ ــوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك.
ّ
وثمن الجبري جهود الفائزين
ب ـ ـج ـ ــوائ ـ ــز ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة الـ ـتـ ـق ــدي ــري ــة

في حقل الثقافة والفنون ،وأوالهم
اهـتـمــامــا منقطع الـنـظـيــر ،لقناعة
راسخة بأنهم جيل المستقبل الذي
ستوكل له مهام قيادة األمة ورعاية
م ـص ــال ـح ـه ــا ،وهـ ـ ــذا مـ ــا ي ـتــرج ـمــه
برنامج المهرجان من خالل إفساح
المجال لهم للمشاركة بإبداعاتهم
وإس ـهــامــات ـهــم ال ـم ـم ـيــزة ،ولـقـنــاعــة
ال ـق ـي ــادة ال ـس ـيــاســة الـحـكـمـيــة بــأن
ال ـث ـقــافــة ج ـســر ال ـع ـبــور للمجتمع
المتمدن والمتحضر».

الفائزون بجائزة الدولة التقديرية والتشجيعية
الفائزون بجائزة الدولة التقديرية هم:
• الشاعر عبداللطيف البناي • الروائي وليد
الرجيب • الشاعر خالد الشايجي
أما الفائزون بالجوائز التشجيعية فهم:
• الفنان جابر مختار • الفنان حسين المهدي
• المخرج فيصل العميري • الفنان مشعل

حملة « »Daredevilتجبر
«نتفليكس» على إعادة إنتاجه

نشاط ثقافي
ب ـ ـ ــدوره ،أل ـق ــى ال ـف ــائ ــز ب ـجــائــزة
ال ــدول ــة الـتـقــديــريــة ال ــروائ ــي وليد
ال ـ ــرجـ ـ ـي ـ ــب ،كـ ـلـ ـم ــة ب ـ ــاإلن ـ ــاب ـ ــة عــن
المكرمين ،وقال «أصبحت جوائز
ال ــدول ــة ن ـشــاطــا ث ـقــاف ـيــا رئـيـسـيــا
ل ـل ـم ـج ـل ــس ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ،وأيـ ـق ــون ــة
سنوية تفخر الكويت بها ،تتصدر
م ـهــرجــان ال ـقــريــن ال ـث ـقــافــي ،ال ــذي
اعتبر ترسا في الصناعة الثقافية
الثقيلة ،وتعكس أيضا ما جاء في
دسـتــور الـبــاد كما وضـعــه اآلبــاء
األوائل للدستور ،إذ تنص المادة
 14ع ـل ــى :ت ــرع ــى الـ ــدولـ ــة ال ـع ـلــوم

حسين • الشاعرة ميسون السويدان • الكاتبة
منى الشمري • الكاتب بسام المسلم • الدكتورة
س ـعــداء ال ــدع ــاس • الـمـهـنــدس صـبــاح الــريــس
• الكاتبة عائشة العدساني • الــدكـتــور عمار
صفر • الدكتور محمد القادري • الدكتور علي
الدوسري

ً
الجبري مكرما البناي
واآلداب والفنون وتشجيع البحث
العلمي».
وتــابــع الــرجـيــب كلمته «لـكــن ال
يمكن لــإبــداع وللثقافة والتنوير
والـ ــوعـ ــي أن ت ـع ـيــش وتـ ــزدهـ ــر إال
بـفـضــاء مــن ال ـحــريــة ،فــالـقـيــد قاتل
لـ ـ ــإبـ ـ ــداع ،وقـ ــاتـ ــل ل ـن ـم ــو ال ـث ـقــافــة
والتحضر ،لذا نصت المادة  26من
الدستور على :حرية الرأي والبحث
العلمي مكفولة ،ولكل إنسان حق
التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو
الكتابة أو غيرهما ،هذا هو القانون
األس ــاس ــي ،وه ــو مــا جـعــل الثقافة
واإلبداع األدبي والفني والمسرحي
تزدهر في ظله قبل أربعة عقود».
وأض ــاف «وف ــي هــذه المناسبة،
وب ــاس ــم ج ـم ـيــع م ـب ــدع ــي ال ـكــويــت
وم ـث ـق ـف ـي ـهــا ،أدع ـ ــو وزارة اإلعـ ــام
إلـ ــى أن تـعـيــد ال ـن ـظــر ف ــي الــرقــابــة
المفروضة على إبداعات الكويتيين،
الـتــي لــم تعد تناسب هــذا العصر
وم ـن ـجــزاتــه ،وال تـنــاســب الـطـمــوح

لكويت جديدة ،وأن ترفع القيد عن
حــق االط ــاع والـمـعــرفــة ،لكي نرى
من مواكب األجيال القادمة المزيد
مــن اإلب ــداع والـمـبــدعـيــن ،ونساهم
فــي صنع طــائــع المجتمع ،ولكي
يـ ـع ــود ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـك ــوي ـت ــي إل ــى
طبيعته األساسية ،تكريما للكويت
وشعبها».
واس ـت ـطــرد قــائــا «ل ـقــد صنعت
الثقافة وصنع االنفتاح والتنوير
فـ ــي ال ـ ـقـ ــرن ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،شـخـصـيــة
المجتمع الكويتي المتميزة ،فدافع
ع ـل ـمــاؤهــا ض ــد االنـ ـغ ــاق والـغـلــو
والـتـشــدد ،ورأوا فــي تأسيس أول
مدرسة نظامية حديثة ،وأول مكتبة
أه ـل ـي ــة وغ ـي ــره ـم ــا م ــن مــؤس ـســات
التنوير ،ركـيــزة مــن ركــائــز تحضر
المجتمع ،ومصنعا لرجال ونساء
داف ـ ـ ـعـ ـ ــوا ع ـ ــن قـ ـي ــم أه ـ ـ ــل ال ـك ــوي ــت
وأرضـهــا ،ضد من شعر بالتهديد
مــن قيم التسامح والـتـنــويــر ،التي
ق ــد ت ـق ــوض م ـش ــروع ــه ،وم ـن ــذ ذلــك

الوقت حتى هــذه اللحظة ،مازالت
الكويت مستهدفة في مشروعاتها
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــاريـ ـ ــة والـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة
والثقافية».

بانوراما متميزة
وعـ ـل ــى ه ــام ــش الـ ـتـ ـك ــري ــم ،ق ــال
األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـم ـس ــاع ــد ل ـق ـطــاع
الثقافة بالمجلس الوطني للثقافة
وا لـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون واآلداب ،د .ع ـي ـســى
األنصاري «حرصنا في هذه السنة
على استمرار تكريم نخب ثقافية
بجوائز تقديرية وتشجيعية لبنات
وش ـب ــاب ال ـك ــوي ــت ،وأي ـض ــا يتميز
المهرجان بأنه بانوراما مستمرة
مواكبة لجميع األح ــداث الثقافية
المعاصرة سواء كانت فنا أو شعرا،
أو م ـس ــرح ــا ،أو أدبـ ـ ــا ،والـمـجـلــس
الوطني يحاول أن يواكب الحركة
الثقافية ،وأن يكون متجددا بكل ما
يتعلق بالشأن الثقافي».

يستعد لطرح سنغل «فبراير الكويت» ينطلق مطلع الشهر المقبل
محمود
عادل
ً
ً
ً
ً
«تنادي خلها» قريبا

●

 13فنانا خليجيا وعربيا يحييون لياليه

محمد جمعة

يستعد النجم البحريني عادل محمود لطرح سنغل جديد من المتوقع أن
يرى النور قريبا ،ويحمل اسم «تنادي خلها» ،كلمات حمد المهيري ،والحان
عادل ،وتوزيع أحمد أسدي ،ومكساج وماستر جاسم محمد ،وإيقاعات سمير
القطان ،وكــورال اإلمــارات ،ووتريات أحمد فرحات (مصر) ،وغيتار أحمد
عبدالعزيز ،وتصوير فوتوغرافي أحمد زمان ،وتصميم الفيديو احمد الشيخ.
وكشف عادل عن الفيديو الدعائي لألغنية ،والقى استحسان قطاع
كبير من جمهوره المتعطش لكل جديد يطرحه الفنان البحريني ،الذي
أكد لـ«الجريدة» حرصه على التواصل مع متابعيه بين فترة وأخرى
بأغنيات سنغل ،التي من شأنها الحفاظ على حبل الود بين المطرب
وجمهوره من جهة وزيادة رصيد الفنان من جهة أخرى.
وأشار إلى أن األغنيات المنفردة أصبحت سالحا فعاال في يد
الفنان ،للحفاظ على حظوظه في التواجد بالساحة الفنية والمنافسة
أيضا ،متوجها بالشكر إلــى كل من يحرص على متابعة اعماله
وجديده الفني.
وتقول كلمات األغنية
تدمر عالمي كله
كسرني الحزن بأوهامه
وكل عله على عله
وش الي بذكره أصال
يذكر أن عادل طرح ،بالتعاون مع الفنان اإلماراتي فايز السعيد،
أغنية وطنية جديدة بعنوان «يا دار بوسلمان» ،تزامنا مع احتفاالت البالد
باألعياد الوطنية ،وهــي من كلمات علي الـخــوار ،وألـحــان فايز السعيد،
وتوزيع أحمد أسدي ،وغناء فايز السعيد وعادل محمود ،وتصوير بسام
الترك.

عادل محمود

أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة «روتـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــا
للصوتيات والمرئيات» جدول
ال ـح ـفــات ال ـغ ـنــائ ـيــة لـمـهــرجــان
ل ـي ــال ــي ف ـب ــراي ــر الـ ـك ــوي ــت ،ال ـتــي
سـتـقــام عـلــى ال ـم ـســرح الــوطـنــي
ب ـم ــرك ــز ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر األح ـم ــد
ال ـث ـقــافــي ،ب ـم ـشــاركــة نخبة
من المطربين والمطربات.
وي ـب ـل ــغ عـ ــدد ح ـفــات
المهرجان ،الذي سيبدأ
 1فـ ـ ـب ـ ــراي ـ ــر الـ ـمـ ـقـ ـب ــل،
سبع حفالت ،بمعدل
حـفـلـيــن ك ــل أس ـبــوع،
يـ ـ ــومـ ـ ــي الـ ـخـ ـمـ ـي ــس
والـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــة ،ع ـل ــى
أ ن ي ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــم ك ـ ــل
ح ـ ـ ـفـ ـ ــل م ـ ـطـ ــرب ـ ـيـ ــن
اثـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،مـ ـ ــاعـ ـ ــدا
حفل االفتتاح الذي
س ـي ـح ـي ـيــه ال ـم ـط ــرب
م ـح ـم ــد عـ ـب ــده ب ـم ـف ــرده،
وذلك يوم  1فبراير.
وس ـي ـش ــدو ف ــي «ف ـبــرايــر
الكويت  13 ،»2019مطربا
وم ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــة ،ب ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــدل 8
مطربين و 5مطربات ،هم:

نبيل شعيل

عبدالله الرويشد

محمد عبده ،وعبدالله الرويشد،
ون ـب ـي ــل ش ـع ـي ــل ،وراب ـ ـ ــح ص ـقــر،
ومـ ــاجـ ــد الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس ،وم ـط ــرف
ال ـم ـط ــرف ،وح ـس ـيــن الـجـسـمــي،
وعـ ـ ـب ـ ــادي ال ـ ـجـ ــوهـ ــري ،ونـ ـ ــوال
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،وأص ـ ــال ـ ــة ن ـص ــري،
ونجوي كرم ،وأنغام ،وشيرين
عبدالوهاب.

وسيكون جدول حفالت ليالي
ف ـبــرايــر ع ـلــى ال ـن ـحــو ال ـت ــال ــي1 :
ف ـ ـبـ ــرايـ ــر :فـ ـن ــان ال ـ ـعـ ــرب مـحـمــد
عـبــده 7 ،فبراير :سفير األغنية
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ع ـب ــدال ـل ــه ال ــروي ـش ــد
والـفـنــانــة شـيــريــن عـبــدالــوهــاب،
 8ف ـبــرايــر :الـمـطــرب راب ــح صقر
وبلبل الخيلج نبيل شعيل14 ،

من تأليف فاطمة العامر وإخراج خالد أمين
●

فادي عبدالله

تستعد الفنانة ز ه ــرة عــر فــات لبطولة المسرحية
الكوميدية االجتماعية «صلبوخ وعائلته الكريمة»،
تأليف فاطمة العامر ،وإخراج خالد أمين ،ومن إنتاج
فرقة مسرح ُعمان ،وستعرض ضمن فعاليات مهرجان
مسقط  ،2019في دورته الـ  ،21وتحت شعار»تواصل
وفرح» ،حيث ستقدم الفرقة هذا العمل يومي  22و23
يناير الـجــاري على مسرح المدينة في حديقة القرم
الطبيعية.
وي ـ ـشـ ــارك ف ــي ب ـط ــول ــة ال ـم ـس ــرح ـي ــة م ـج ـمــوعــة مــن
الفنانين ،منهم :ميس كمـر ،عبدالله الحمادي ،فيصل
العامـري ،ونخبة من الفنانين الشباب :فهد العامـري،

استطاعت حملة Save
 Daredevilجمع أكثر من
 100ألف توقيع ،إلجبار
شبكة قنوات نتفليكس على
إعادة إنتاج مسلسل الدراما
واألكشن الشهير ،Daredevil
بعد إلغاء الشبكة للمسلسل.
وقررت «نتفليكس» ،عدم
التجديد للمسلسل ،بعد
عرض الموسم الثالث منذ
فترة ،رغم حصوله على
مؤشر تقييمات وصل إلى
 98في المئة من إجمالي
المصوتين في التصويت قبل
ً
طرح الحلقات رسميا.
مسلسل  Daredevilيدور
حول الطفل مات موردوك،
الذي فقد بصره بسبب تسرب
كيميائي في حادث غريب،
وبدال من تقييده ،أعطاه
بعض الحواس الخارقة
مكنته من رؤية العالم
بطريقة فريدة وقوية ،وهو
اآلن يستخدم هذه السلطات
لتحقيق العدالة ،ليس فقط
كمحام في مكتب محاماة
ٍ
خاص به ،لكن أيضا كحارس
ليل خارق ،والمطاردة فى
الشوارع كـ  Daredevilدون
خوف.

كريم عبدالعزيز َّ
صور المشاهد
الخارجية لـ «الفيل األزرق»

ُ
زهرة عرفات تستعد لعرض «صلبوخ» في عمان
هشام الزدجالـي ،عمران البلوشـي ،سالم البلوشـي،
يوسف األشـرف ،علي الحراصـي ،خميس البلوشـي.
ومن جانب آخر ،تشارك عرفات في بطولة المسرحية
الكوميدية «ممنوع الخروج» ،تأليف عبدالعزيز صفر
ومحمد الشريدة وإخــراج عبدالعزيز النصار ،وتقدم
بــال ـت ـعــاون بـيــن « »Luxury KSAوش ــرك ــة «Sync Art
 ،»Productionضـمــن فـعــالـيــات « ،»XJEDثــاثــة أي ــام،
ً
اعتبارا من اليوم وحتى السبت  12الجاري على مسرح
الواجهة البحرية  -جدة بالمملكة العربية السعودية.
ويشارك إلى جانب عرفات في البطولة كل من :فهد
البناي ،محمد الرمضان ،عبدالعزيز النصار ،محمد
عاشور ،غدير الزايد .ويتكون الفريق الفني للعمل من
مدير إدارة اإلنتاج :م .المقداد اإلبراهيم ،سينواغرافيا:

« »Second Actيحقق
 40مليون دوالر

حقق فيلم «»Second Act
إيرادات وصلت إلى  40مليون
دوالر ،بعد طرحه في 21
ديسمبر الماضي.
وقد انقسمت اإليرادات
بين  33مليون دوالر داخل
الواليات المتحدة األميركية،
و 7ماليين حول العالم في
ثالثة أيام من طرح الفيلم.
وتدور قصة العمل حول
عاملة كبيرة في شركة تعيد
اختراع قصة حياتها بسبب
مؤهالتها ،في إطار رومانسي
وكوميدي ،من بطولة:جنيفر
لوبيز ،ميلو فينتميغليا،
فانيسيا هادغنز ،ليا ريميني،
تريت وليامز ،تشارلين
يي ،فريدي ستروما ،ديف
فولي ،آنالي أشفورد ،ناتاشا
رومانوفا ،والري ميلر ،من
تأليف جوستين زاكهام وإلين
غولدسميث توماس ،وإخراج
بيتر سيغال.

لقطة جماعية للفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية
والـتـشـجـيـعـيــة م ــن أب ـن ــاء الـكــويــت
م ـمــن ت ــرك ــوا بـصـمــة ك ـب ـيــرة وأث ــرا
مـتـمـيــزا ع ـبــر أع ـمــال ـهــم اإلبــداع ـيــة
وال ـم ـت ـم ـي ــزة ،ال ـت ــي أث ـ ــرت ال ـحــركــة
الثقافية والفكرية والفنية واألدبية
فــي دول ــة الـكــويــت ،وعكست الــدور
الحضاري والتنويري الذي تقوده
على ا لـســا حــة الثقافية الخليجية
والعربية ،وشكل عالمة بــارزة في
مسيرة الحياة الثقافية الكويتية.
وأكد الوزير أن المهرجان ،بعد
ربع قرن من الزمن ،بات يمثل منارة
ف ـكــريــة وأدبـ ـي ــة كــوي ـت ـيــة س ـنــويــة،
لتقديم مساهمات وأنشطة تثري
الحركة الثقافية والفنية بمختلف
فروعها ومجاالتها ،مهنئا ومشيدا
بالفكر المستنير لمن حازوا شرف
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى جـ ــوائـ ــز الـ ــدولـ ــة
التقديرية والتشجيعية ،ومشيرا
في الوقت ذاته إلى الجهد الفكري
اإلبداعي المتميز للمفكرين ،وهو
ما يستوجب أسمى عبارات الشكر
والتقدير لهم على ما قاموا به من
مساهمات رفعت اسم الكويت عاليا.
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع قـ ـ ــائـ ـ ــا «ل ـ ـ ـقـ ـ ــد حـ ــرص
ال ـم ـه ــرج ــان دائـ ـم ــا ع ـلــى االل ـت ـفــات
إل ــى جـيــل ال ـش ـبــاب م ــن المبدعين

خبريات

د .فهد المذن ،مساعد مخرج :فاضل النصار ،موسيقى
وم ــؤث ــرات صــوت ـيــة :م ـب ــارك مـ ـب ــارك ،م ــدي ــر ال ـم ـســرح:
عبدالمحسن البلوي ،إشراف عام :محمد الشريدة.
ي ــذك ــر أن آخـ ــر أعـ ـم ــال زه ـ ــرة ع ــرف ــات ال ـم ـســرح ـيــة،
«ال ـع ـظ ـم ــاء ال ـس ـب ـع ــة» ،وهـ ــو ع ـمــل م ـش ـبــع بــال ـمــواقــف
ً
الكوميدية وأيـضــا القضايا االجتماعية ،مــن تأليف
أحمد العوضي وإخراج عبدالله البدر وبطولة حسن
البالم وأحمد العونان وفهد البناي ومحمد الرمضان
ولــولــوة الـمــا وعـبــدالـلــه ال ـبــدر وعـبــدالـعــزيــز النصار
وخالد السجاري ومحمد عاشور.
أما على صعيد الدراما التلفزيونية فنجد «حبيبي
حياتي» مع حسن البالم ،وهو عمل كوميدي من تأليف
د .فوزية الدريع وإخراج خالد الفضلي.

زهرة عرفات

فبراير :المطرب ماجد المهندس
وشمس األغنية اللبنانية نجوى
كــرم 15 ،فـبــرايــر :الفنان مطرف
المطرف والمطربة أصــالــة21 ،
فبراير :الفنان حسين الجسمي،
وال ـم ـطــربــة أنـ ـغ ــام 22 ،ف ـبــرايــر:
أخطبوط العود عبادي الجوهر
والمطربة نوال الكويتية.

انتهى النجم كريم عبدالعزيز
من تصوير العديد من
المشاهد الخارجية التي
تتضمنها أحداث فيلمه
«الفيل األزرق  ،»2في ديكور
مستشفى ،وجمعت المشاهد
بينه والفنانة هند صبري،
التي تجسد شخصية
ً
مضطربة نفسيا ،وتحاول
الضغط على بطل العمل ،من
خالل تصرفات غريبة تقوم
بها ،وتعد هند هي محور
األحداث الرئيسة في الجزء
الثاني من الفيلم.
الجزء الثاني من «الفيل
األزرق» يضم فريق نجوم
الجزء األول ،وفي مقدمتهم
المخرج مروان حامد
والمؤلف أحمد مراد ،مع كريم
عبدالعزيز ونيللي كريم،
وتنضم لهم هند صبري
في الجزء الثاني ،كما يظهر
الفنان إياد نصار كضيف
شرف ،ويجسد شخصية
مهمة في الفيلم.
الجزء األول من «الفيل األزرق»
َّ
قدم قصة الدكتور يحيى،
الذي يعود بعد  5سنوات
من العزلة االختيارية إلى
العمل في مستشفى العباسية
للصحة النفسية.

دلبلا
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دوﻟﻴﺎت

ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد اﻟﻮﺟﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ و»اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت«
• ﺗﺒﺎدل اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺒﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺪﻋﺎء واﺷﻨﻄﻦ • ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي ﺳﻴﺴﺤﺐ اﻟﺠﻴﺶ ﻣﻦ اﻟﻤﺪن
أﺟﺮى وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ زﻳﺎرة ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻦ
ﻣﺎﻳﻚ ً
ﻋﻨﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد،
وﺑﺤﺚ ﻣﻠﻒ اﻟﻮﺟﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ
ﻣﻠﻒ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺤﻤﻞ
اﻟﺴﻼح وﺗﻬﺪد واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻴﻦ
اﻟﺤﻴﻦ واﻵﺧﺮ.

ﻓـ ــﻲ ﻋـ ــﺰ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪل اﻟ ـ ـ ــﺬي أﺛ ــﺎرﺗ ــﻪ
زﻳ ــﺎرة اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ
ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ إﻟ ــﻰ اﻟـ ـﻌ ــﺮاق ﻗ ـﺒــﻞ ﺣــﻮاﻟــﻲ
أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﺑﺎﺳﺘﻬﺪاف
اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮات اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ ﺑ ـﻌــﺾ
اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ إﻳﺮان ،أﺟﺮى
وزﻳ ــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻣﺎﻳﻚ
ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ،أﻣــﺲ ،زﻳ ــﺎرة إﻟــﻰ ﺑﻐﺪاد
اﻟﺘﻘﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﺑ ــﺮﻫ ــﻢ ﺻ ــﺎﻟ ــﺢ ورﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟﻮزراء ﻋﺎدل ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي ورﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻟﻘﺎء ﻛﺒﺎر ﻗﺎدة اﻟﻘﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق.
زﻳﺎرة ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺟﺎءت ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳـﺠــﺮﻳـﻬــﺎ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻋﻠﻰ
 8دول ﻋــﺮ ﺑ ـﻴــﺔ ،ﻫ ــﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﺴﺖ وﻣﺼﺮ
واﻷردن ،وأﺛ ــﺎرت ﺗـﺴــﺎؤﻻت ﺣﻮل
وﺟﻮد ﻣﺨﺎوف أﻣﻨﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺪى
واﺷﻨﻄﻦ ،ﻟﻌﺪم اﻹﻋﻼن ﻋﻦ زﻳﺎرة
ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ وزﻳـ ـ ـ ــﺎرة ﺑــﻮﻣ ـﺒ ـﻴــﻮ ﺑـﺸـﻜــﻞ
ﺳﺎﺑﻖ.
وﻧﻘﻠﺖ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﻌــﺮاﻗـﻴــﺔ ،ﻓﻲ
ﺑ ـﻴ ــﺎن ،ﻋ ــﻦ ﺑــﻮﻣ ـﺒ ـﻴــﻮ ﻗ ــﻮﻟ ــﻪ ،ﺧــﻼل
ﻟ ـﻘ ــﺎﺋ ــﻪ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـﻌ ــﺮاﻗ ــﻲ ﺑــﺮﻫــﻢ
ﺻـ ــﺎ ﻟـ ــﺢ ،أن »اﻹدارة اﻷ ﻣ ـﻴ ــﺮ ﻛ ـﻴ ــﺔ
ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻤﻴﺰة
ﻣﻊ اﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺼﻌﺪ«،
ﻣــﺆﻛــﺪا اﻟـﺘــﺰام واﺷﻨﻄﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﺑﻤﺤﺎرﺑﺔ »داﻋﺶ« و«اﻹرﻫﺎب«.
وأﺿـ ــﺎف اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎن ،أن اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة »ﺗ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮاق ﺷــﺮﻳـﻜــﺎ
ﻣﻬﻤﺎ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﻣﻨﻴﺔ«،
ﻣﺒﺪﻳﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻼده ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓــﻲ إﻋــﺎدة إﻋـﻤــﺎر اﻟـﻌــﺮاق وﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺪﻧﻪ اﻟﻤﺤﺮرة.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،ﺷ ــﺪد ﺻــﺎﻟــﺢ ﻋﻠﻰ
»ﺿﺮورة اﻧﺘﻬﺎج ﻟﻐﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﺒﻨﺎء
ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻣﻦ
واﻟ ـﺴــﻼم ،وﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ
وﻋــﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺘﻴﻦ
اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ واﻻﻗـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ،وﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ
اﻟـﺘـﻌــﺎون دوﻟـﻴــﺎ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻹﻧـﻬــﺎء
اﻟﺘﻄﺮف ودﺣﺮ اﻹرﻫﺎب«.
وأﻛﺪ ﺣﺮص اﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻰ »ﺑﻨﺎء

ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ وزوﺟﺘﻪ ﺳﻮزان ﻓﻲ ﻣﻄﺎر ﺑﻐﺪاد أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(
ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول
اﻟـ ـﺼ ــﺪﻳـ ـﻘ ــﺔ واﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ـﻔ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻨ ـﻴــﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ اﺣـ ـﺘ ــﺮام ﺳ ـﻴ ــﺎدﺗ ــﻪ وﺛــﻮاﺑ ـﺘــﻪ
واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻗﺮاره اﻟﻮﻃﻨﻲ«.
وأﺷـ ـ ـ ــﺎد ﺑ ـﻌ ـﻤــﻖ اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗــﺮﺑــﻂ ﺑ ــﻼده ﺑــﺎﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﺿـ ـ ــﺮورة ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮﻫــﺎ ﺑ ـﻤــﺎ ﻳﺤﻘﻖ
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎﻟــﺢ اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ ﻟﻠﺸﻌﺒﻴﻦ
اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ إﻋﻤﺎر اﻟﻌﺮاق
واﻟـﻨـﻬــﻮض ﺑــﺎﻗـﺘـﺼــﺎده واﻻرﺗ ـﻘــﺎء
ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻛﺎﻓﺔ.
وأﻋ ـ ــﺮب اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ــﻲ ﻋﻦ
ﺗـﻘــﺪﻳــﺮه ﻟــﺪﻋــﻢ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﻌﺮاق ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وأﻣﻨﻴﺎ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻪ ﺿﺪ »اﻹرﻫﺎب« ،وﺗﺤﻘﻴﻘﻪ
»اﻟﻨﺼﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ« ﻋﻠﻰ »داﻋﺶ«.
وﺗـ ـﻬ ــﺪف ﺟ ــﻮﻟ ــﺔ ﺑــﻮﻣ ـﺒ ـﻴــﻮ إﻟ ــﻰ
ﺗﻄﻤﻴﻦ اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﺪ

ﻗ ــﺮار ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻻﻧـﺴـﺤــﺎب اﻟـﺘــﺎم ﻣﻦ
ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ،وﻫ ــﻮ اﻷﻣـ ــﺮ اﻟـ ــﺬي ﻟ ــﻮ ﺗﻢ
ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻳﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﺗــﺮاﻣــﺐ،
ﻓـﺴـﻴـﺘــﺮك ﺗــﺪاﻋ ـﻴــﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ً
ﻛﺒﻴﺮة ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻤﻜﻨﺖ
إﻳـ ـ ــﺮان ﻣ ــﻦ اﻳـ ـﺠ ــﺎد ﻣ ـﻤــﺮ آﻣـ ــﻦ ﻋﺒﺮ
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺪود اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ـﻴ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ
وﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
ﻛـﻤــﺎ ﺗـﻬــﺪف اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ إﻟ ــﻰ ﺣﺸﺪ
اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻨﻬﺎ واﺷﻨﻄﻦ ﺿﺪ إﻳــﺮان
ﻟﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق
ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺸﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﻨﻮوي
وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎدر ﻋ ــﺮاﻗـ ـﻴ ــﺔ ،إن
ﺑــﻮﻣ ـﺒ ـﻴــﻮ ﺑ ـﺤــﺚ ﻣ ــﻊ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ
اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ اﻹﺑ ـ ـﻘـ ــﺎء ﻋـﻠــﻰ
اﻟــﻮﺟــﻮد اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻓﻲ
اﻟﻌﺮاق ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ

ً
ً
اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﺪﺧﻼ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ وﺣﺰب اﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻧﻲ ﻳﺴﺘﻨﺠﺪ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء
أن اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮة »ﺗ ـﺤ ـﻤ ــﻞ ﻣ ـﺨ ــﺎﻟ ـﻔ ــﺎت ﻗــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ
ودﺳﺘﻮرﻳﺔ«.
ودﻋ ــﺎ »اﻟـﻘـﻴــﺎدة اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻘــﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻰ »إرﺳﺎل ﺗﻌﺰﻳﺰات
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻣــﻦ ﻗــﻮات اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
إﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮك ﻟﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻮل
ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻌﺒﺚ ﺑﺄﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ«.
وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺆول ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﻻﺗﺤﺎد
اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﺮدﺳ ـﺘ ــﺎﻧ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﺮﻛ ــﻮك ،روﻧ ــﺪ
ﻣــﻼ ﻣﺤﻤﻮد إن اﻻﺗـﺤــﺎد ﻧﺴﻖ »ﻣــﻊ اﻷﻃــﺮاف
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ« ﻗﺒﻞ رﻓﻊ أﻋﻼم ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﻘﺮاﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮك اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮاق وﻋﻠﻢ

اﻟ ـﺤــﺰب .وﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ،اﻋـﺘـﺒــﺮ ﻣــﺮﻛــﺰ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت
ﻛــﺮﻛــﻮك ﻓــﻲ »اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ« أن اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ
أﺣﺪ ﺳﻤﺎت اﻟﺤﺰب ورﻓﻌﻪ ﻫﻮ »ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ودﺳ ـﺘــﻮري وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﻧــﺺ دﺳـﺘــﻮري و
ً
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻤﻨﻊ ذﻟــﻚ« ،ﻧﺎﻓﻴﺎ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺨﻄﻮة
اﺳﺘﻔﺰازﻳﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﺧــﺮى ﺑﻜﺮﻛﻮك ،وﺷﺪد
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻀﺎء ﻫﻮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺒﺖ
ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ رﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.
ً
وأﺿــﺎف أﻧﻪ أﻧــﺰل اﻟﻌﻠﻢ ﺣــﺪادا ﻋﻠﻰ وﻓﺎة
ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟﻼل اﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻧﻲ،
وﻳﻌﻴﺪه اﻵن ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺪاد.

ﻣــﻦ ﺳــﻮرﻳــﺔ ،ﻣــﻊ ارﺗـﻔــﺎع اﻷﺻــﻮات
اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻘﻮى ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ
ﻃﻬﺮان اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﻳﺨﺮج اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ
ً
ﺑـ ـﺤ ــﺚ أﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺎ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮار ﻏـ ـ ــﺎرات
اﻟ ـﺘ ـﺤــﺎﻟــﻒ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﺿ ــﺪ »داﻋـ ــﺶ«
ﺑ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎدة أﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮاق.
وﺗ ـﻌ ـﺘــﺮض ﻗ ــﻮى ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘـﻔــﻮﻳــﺾ
اﻟـ ــﺬي ﻣـﻨـﺤـﺘــﻪ ﺑ ـﻐ ــﺪاد ﻟــﻮاﺷـﻨـﻄــﻦ،
ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻴﺎح »داﻋﺶ« ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت
ﻋ ــﺮاﻗـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ  ،2014ﻻﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام
اﻻﺟﻮاء اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ.
وﻟـ ــﻢ ﻳ ــﺬﻛ ــﺮ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ أﻧـ ــﻪ ﻳـﻌـﺘــﺰم
ﺳـﺤــﺐ اﻟ ـﻘ ــﻮات اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ اﻟـﺒــﺎﻟــﻎ
ﻗــﻮاﻣـﻬــﺎ  5200ﺟـﻨــﺪي ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺮاق
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻜـ ــﺲ ،أﻓـ ـ ـ ـ ــﺎدت ﺗـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ
أ ﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺑـ ـ ـ ــﺄن وزارة ا ﻟ ـ ــﺪ ﻓ ـ ــﺎع
اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻨﻮي اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺮاق
ﻗﺎﻋﺪة ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود ﻓﻲ
ﺳﻮرﻳﺔ إذا ﻣﺎ دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
وأﻛـ ــﺪت اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر أن ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ
ﺳـ ـﻴـ ـﺒـ ـﺤ ــﺚ ﻣ ـ ـﻠـ ــﻒ اﻟ ـﻤ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﺸ ـﻴ ــﺎت
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮان
ً
ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﻓــﻲ ﺿ ــﻮء اﻟـﺘـﻬــﺪﻳــﺪات
اﻟـﺘــﻲ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﻫــﺬه اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت
ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﻦ واﻵﺧ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﻮد
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق.

اﻟﻌﺒﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻜﻲ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎق ،اﺗ ـ ـﻬـ ــﻢ اﺋـ ـﺘ ــﻼف
»اﻟﻨﺼﺮ« ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي
ﺳ ـﻠ ـﻔ ــﻪ ﻧـ ـ ـ ــﻮري اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻜ ــﻲ ،وﻫ ـﻤ ــﺎ
ﻳـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎن إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺣـ ـ ـ ــﺰب اﻟ ـ ــﺪﻋ ـ ــﻮة
اﻹﺳ ـ ــﻼﻣ ـ ــﻲ ،ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ــﺪﻋ ــﺎء اﻟـ ـﻘ ــﻮات
ً
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق ﻣﺠﺪدا ﻋﺎم
ً
 2014ردا ﻋـﻠــﻰ اﺗـﻬــﺎﻣــﺎت وﺟﻬﺖ
ﻟﻠﻌﺒﺎدي ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.
وﻗﺎل اﻻﺋﺘﻼف ﻓﻲ ﺑﻴﺎن» :اﻟﻘﻮات

اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﺗ ــﻢ اﺳ ـﺘ ــﺪﻋ ــﺎؤﻫ ــﺎ إﻟــﻰ
اﻟـ ـﻌ ــﺮاق ﺑ ـﺘــﺎرﻳــﺦ  2014/6/24ﻣﻦ
ﻗـﺒــﻞ ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ ﻧ ــﻮري اﻟـﻤــﺎﻟـﻜــﻲ إﺛــﺮ
دﺧـ ــﻮل ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ داﻋـ ــﺶ وإﺳـﻘــﺎﻃــﻪ
ﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺎﺗ ـﻨــﺎ اﻟ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰة ﻛ ـﻤــﺎ ﻫــﻮ
ﻣﺜﺒﺖ ﻓــﻲ وﺛــﺎﺋــﻖ اﻷﻣ ــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ،
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻨــﺪة ﻓ ــﻲ ذﻟ ـ ــﻚ إﻟ ـ ــﻰ اﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ
اﻹﻃــﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮاق
وأﻣﻴﺮﻛﺎ«.
وأﺿﺎف اﻟﺒﻴﺎن» :اﻟﻌﺒﺎدي ﺣﻴﻦ
ﻧ ــﺎل ﺛـﻘــﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ـﻨــﻮاب ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 2014/9/8ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻣــﻮﺟــﻮدة ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺮاق ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻤﻪ
ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـ ــﻮزراء ﺑﺄﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ،وأﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻬﺎ
ﻗـ ـ ـ ــﻮات ﻣـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪدة وﻟـ ـﻴـ ـﺴ ــﺖ ﻗـ ــﻮات
أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻘﻂ«.
وﻓﻲ رد ﻋﻠﻰ اﻟﺮد ،ﻗﺎل »اﺋﺘﻼف
دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن« إن »ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
اﻟﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﺗﻬﻢ وﻣﻐﺎﻟﻄﺎت ﻳﻤﺜﻞ
ﻣ ـﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻬــﺮب ﻣ ــﻦ ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ
اﺳﺘﻘﺪام ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻌﺒﺎدي
ﻟﻠﻘﻮات اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻣﻨﺤﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ
ﺛ ــﺎﺑ ـﺘ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻷراﺿـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺮاﻗ ـﻴــﺔ
وﺻــﻼﺣـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤــﺮك ﻋـﻠــﻰ اﻷرض
وﺳـﻤــﺎء اﻟـﻌــﺮاق دون اﻟــﺮﺟــﻮع اﻟﻰ
اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺎت اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ـﻴ ــﺔ ،وذﻟـ ــﻚ ﻳﻌﺪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻــﺮﻳـﺤــﺔ ﻟـﺒـﻨــﻮد اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻹﻃــﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟـﺘــﻲ أﻓﻀﺖ
إﻟــﻰ ﺧ ــﺮوج اﻟ ـﻘــﻮات اﻷﺟـﻨـﺒـﻴــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﺮاق ﻋﺎم .«٢٠١١
وأﺿ ــﺎف أن »اﻧـﺴـﺤــﺎب اﻟـﻘــﻮات
ً
ً
اﻷﺟـﻨـﺒـﻴــﺔ ﻳـﻌــﺪ ﻳــﻮﻣــﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮاق اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺗﻔﺘﺨﺮ
ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻧﻮري اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ
إذ ﺗﻤﻜﻦ اﻟ ـﻤ ـﻔــﺎوض اﻟ ـﻌــﺮاﻗــﻲ ﻣﻦ
إﺧﺮاج اﻟﻘﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﻷراﺿـ ــﻲ اﻟـﻌــﺮاﻗـﻴــﺔ وﻣ ــﻦ دون أي
ﺑﻨﻮد أو ﻣﻼﺣﻖ ﺳﺮﻳﺔ«.

ﱡ
ﺗﻮاﺻﻞ ﺳﻮري ـــ ﻛﺮدي ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ

وﻟ ـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ أن »زﻳـ ــﺎرة اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻛﺸﻒ
ﻋــﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣــﺎ ﻣﻨﺤﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣــﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎرض ﻣــﻊ
أﺑ ـﺴ ــﻂ ﻣ ـﻘــﻮﻣــﺎت اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎدة ،ﻟــﺬﻟــﻚ
ﻳﺤﺎول اﺋﺘﻼف اﻟﻨﺼﺮ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺧﻠﺖ ﺑﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ
د .اﻟﻌﺒﺎدي أﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم«.

ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻴﺶ
وأﻋ ـﻠ ــﻦ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـ ـ ــﻮزراء اﻟـﻘــﺎﺋــﺪ
اﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﻋ ـ ـ ـ ــﺎدل ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺪي أﻣ ـ ـ ـ ــﺲ ،أن
اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﺗـ ـﺤ ــﺚ اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻰ ﻋ ـﻠــﻰ
أن ﺗـﺘـﺤـﻤــﻞ أﺟ ـﻬ ــﺰة وﻗـ ــﻮى اﻷﻣ ــﻦ
ً
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺣﻔﻆ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن ﺑﺪﻻ
ﻣﻦ ﻗﻮات اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ.
وﻗ ــﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي ،ﻓــﻲ ﺧﻄﺎب
ﺧ ــﻼل ﺣ ـﻀ ــﻮره اﺣـﺘـﻔــﺎﻟـﻴــﺔ وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﺸﺮﻃﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ـﻴ ــﺔ» :ﻧ ـﺤ ــﻦ ﻧ ـﺤ ــﺚ اﻟـﺨـﻄــﻰ
ﻋ ـﻠ ــﻰ أن ﺗ ـﺘ ـﺤ ـﻤــﻞ أﺟـ ـﻬ ــﺰة وﻗ ــﻮى
اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻗﻮات اﻟﺠﻴﺶ ،اﻟﺘﻲ أﺑﻠﺖ
أﺣ ـﺴ ــﻦ اﻟ ـﺒ ــﻼء ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻬ ـﻤــﺎت ﺣﻔﻆ
اﻷﻣﻦ واﻟﺪﻓﺎع واﻻﻧﺘﺼﺎر«.
وأﺿ ــﺎف«:ﻟ ـﻘ ــﺪ اﺳـﺘـﺒـﺴــﻞ أﻓ ــﺮاد
اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻃ ـ ــﺔ وﻓ ـ ـ ـ ــﺎﺟ ـ ـ ـ ــﺄوا اﻹرﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺎب
ً
ً
وﻗﺪﻣﻮا ﻣﺜﻼ راﺋﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ
ً
دﻓــﺎﻋــﺎ ًﻋ ــﻦ وﻃـﻨـﻬــﻢ ،وأن اﻟﺸﺮﻃﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻻﺗـﺤــﺎدﻳــﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻣﻊ
ﺑﻘﻴﺔ ا ﻟ ـﻘــﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ واﻟﺤﺸﺪ
اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻟﻌﺸﺎﺋﺮي واﻟﺒﻴﺸﻤﺮﻛﺔ
ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار
ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺰﻳﻤﺔ
داﻋﺶ«.
)ﺑﻐﺪاد ـ ـ وﻛﺎﻻت(

• ﺗﺸﻜﻴﻚ روﺳﻲ وﺗﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
• »أﺣﺮار اﻟﺸﺎم« ﺗﺤﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ »اﻟﻨﺼﺮة«
ﻛﺸﻔﺖ ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﺑﺸﺎر
اﻷﺳ ـ ــﺪ ،أﻣ ـ ــﺲ ،ﻋ ــﻦ اﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت ﻣــﻊ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺪﺧﻞ
اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻷﻧﻘﺮة .ووﻓﻖ
ﻧــﺎﺋــﺐ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺴــﻮري
ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻤﻘﺪاد ،ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ّ
ﻓﻌﻠﺖ
اﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻻت ﻣــﻊ اﻷﻛـ ــﺮاد ﻓــﻲ ﺿــﻮء
ً
اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪﻳﻞ
ﻋﻦ اﻟﺤﻮار ﻣﻌﻬﻢ.
وﻗﺎل اﻟﻤﻘﺪاد» :اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
)ﻣ ــﻊ اﻟـﺠـﻤــﺎﻋــﺎت اﻟ ـﻜــﺮدﻳــﺔ( ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ
ﻣﺸﺠﻌﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻵن أﺻﺒﺤﺖ اﻷﻣﻮر
ﻓ ــﻲ ﺧــﻮاﺗ ـﻴ ـﻤ ـﻬــﺎ .وإذا ﻛ ــﺎن ﺑﻌﺾ
اﻷﻛﺮاد ﻳﺪﻋﻲ أﻧﻪ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﻣﻦ ﺷﻌﺐ ﺳﻮرﻳﺔ
ﻓﻬﺬه ﻫﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻮاﺗﻴﺔ .ﻟﺬﻟﻚ
ً
أﻧﺎ أﺷﻌﺮ داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل«.
وﺗﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ» :ﻧﺸﺠﻊ
ﻫ ـ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﺌ ـ ــﺎت واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﻮﻋـ ــﺎت
ا ﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠ ـ ــﻰ أن ﺗ ـ ـﻜـ ــﻮن
ﻣ ـﺨ ـﻠ ـﺼــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺤ ــﻮار اﻟ ـ ــﺬي ﻳـﺘــﻢ
اﻵن ﺑـﻴــﻦ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟ ـﺴــﻮرﻳــﺔ وﻫــﺬه
ً
اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺎت« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧــﻪ ﻳﺠﺐ
اﻷﺧـ ــﺬ ﻓ ــﻲ اﻻﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎر أﻧ ــﻪ ﻻ ﺑــﺪﻳــﻞ
ﻋﻦ ذﻟﻚ.

وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻣــﻮﺳ ـﻜــﻮ أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﻋﻦ
ً
ً
ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﻛﺮدﻳﺎ ﻟﻨﺸﺮ ﻗﻮات
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ اﻟـ ـﺴ ــﻮري اﻟ ـﻤــﻮاﻟــﻲ
ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﺎر اﻷﺳــﺪ ﻓﻲ
أﺟ ـ ـ ــﺰاء ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺪود ﻣ ــﻊ ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ
ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻫﺠﻮم ﺗﺮﻛﻲ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ واﺻﻠﺖ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻧﺸﺮ
ﻗـ ــﻮات ﻣ ــﻦ ﺷــﺮﻃـﺘـﻬــﺎ اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﺒﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮرﻳﺔ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟـﻤــﻞء اﻟـﻔــﺮاغ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ،
ﻗــﺎﻟــﺖ ﻣ ـﺼــﺎدر ﻓــﻲ واﺷـﻨـﻄــﻦ ،إن
ﺗﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺮاح
اﻹدارة اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ّ
اﻟـ ـﻜ ــﺮدي ،ﻷﻧ ــﻪ ﻳ ـﺠــﻨــﺐ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ
ً
ً
ﻋﻤﻼ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ.
وﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﻋ ـﺒــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺪاد ﻋﻦ
ﺛ ـﻘ ـﺘــﻪ ﻓ ــﻲ أن اﻟـ ـﻘ ــﻮات اﻷﺟـﻨـﺒـﻴــﺔ
ﺳﺘﻐﺎدر ﺳــﻮرﻳــﺔ ،ﺻـ ّـﻌــﺪ اﻷﻛ ــﺮاد
ﻟـﻬـﺠـﺘـﻬــﻢ ﺗ ـﺠ ــﺎه أﻧـ ـﻘ ــﺮة وأﻛـ ـ ــﺪوا
اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻗﻮاﺗﻬﺎ إذا
دﺧﻠﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻮرﻳﺔ.
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ــﺮﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ اﻟـ ـﻤـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك
ﻟـ ـﺤ ــﺰب اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﻟ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻘ ــﺮاﻃ ــﻲ،
ﺷ ـ ـ ـ ــﺎﻫ ـ ـ ـ ــﻮز ﺣ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﻦ» :ﻧ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪ
ﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ ﺗ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺪات أﻧـ ـﻘ ــﺮة ﻣﻦ
ً
ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﻣﻦ
اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت إردوﻏﺎن

 ٦ﻗﺘﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﺪاﻫﻤﺔ
اﻟﻘﻄﻴﻒ

ﻗﺎل اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ أﻣﻦ
اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،إﻧﻪ
ﺗﻢ "اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻞ إﺟﺮاﻣﻲ وﺷﻴﻚ" ﻓﻲ
ﺑﻠﺪة اﻟﺠﺶ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﻄﻴﻒ
ﺷﺮق اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،و"اﻻﺳﺘﺪﻻل
ﻋﻠﻰ وﻛﺮ اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ" و"اﻟﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻣﻨﻬﻢ ،واﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ
أﺣﺪﻫﻢ" وﻣﺼﺎدرة أﺳﻠﺤﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎن ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻘﻮات
اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑـ "ﻣﺤﺎﺻﺮة اﻟﻤﻨﺰل،
وﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺪاءات ﻟﻬﻢ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
أﻧﻔﺴﻬﻢ ،إﻻ أﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮا
وﺑﺎدروا ﺑﺈﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ رﺟﺎل
اﻷﻣﻦ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﻗﺘﻀﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ
ﻟﺘﺤﻴﻴﺪ ﺧﻄﺮﻫﻢ" .وأﻛﺪ اﻟﺒﻴﺎن
إﺻﺎﺑﺔ "ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ
إﺻﺎﺑﺎت ﻃﻔﻴﻔﺔ".

ََ
ﻋﻠﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮك
ﻃ ــﺎﻟ ــﺐ ﻣ ـﺤــﺎﻓــﻆ ﻛ ــﺮﻛ ــﻮك ﺑــﺎﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ راﻛ ــﺎن
اﻟ ـﺠ ـﺒ ــﻮري ،اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻐــﺪاد،
ً
ﺑﺈرﺳﺎل ﺗﻌﺰﻳﺰات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ،ردا ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﺣﺰب
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ أﻣﺲ اﻷول اﻋﻼم
ﻛــﺮدﺳـﺘــﺎن ﻋﻠﻰ ﻣـﻘــﺮاﺗــﻪ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎزع
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﻛﺮاد واﻟﻌﺮب واﻟﺘﺮﻛﻤﺎن ،واﻟﺘﻲ
ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻐﺪاد ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﺛﺮ
اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻓﻲ .2017
وﻃ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮري ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎن أﻣـ ــﺲ
»اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ رﻓــﻊ ﻋﻠﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺈﻧﻬﺎء
ﻫ ــﺬا اﻟﻤﻈﻬﺮ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋـﻠــﻰ اﻷﻣ ــﻦ ،وﺣﻤﻠﻬﻢ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ« ،ﻣﻌﺘﺒﺮا

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة أن ﻟ ــﺪﻳ ــﻪ ﺧ ـﻄ ــﺔ ﻟ ـﻐــﺰو
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﻛــﺎن ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻷﻣــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ
اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛـ ــﻲ ﺟـ ـ ــﻮن ﺑ ــﻮﻟـ ـﺘ ــﻮن أﻛ ــﺪ
ﻟﻨﻈﻴﺮه اﻟﺘﺮﻛﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﺎﻟﻴﻦ ،أن
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﺘﻌﺎرض أي
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ﻟﺤﻠﻔﺎﺋﻬﺎ اﻷﻛــﺮاد .وﻗــﺎل ﻣﺴﺆول
أﻣـﻴــﺮﻛــﻲ رﻓـﻴــﻊ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻌﻬﺪت
ﻟ ـﺒــﻮﻟ ـﺘــﻮن ﺑ ـﻌــﺪم ﺷ ــﻦ أي ﻫـﺠــﻮم
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻘﻮات
اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وأوﺿــﺢ اﻟﻤﺴﺆول اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ،
اﻟـ ـ ـ ــﺬي راﻓـ ـ ـ ــﻖ ﺑ ــﻮﻟـ ـﺘ ــﻮن ورﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻷرﻛﺎن اﻟﺠﻨﺮال ﺟﻮزﻳﻒ داﻧﻔﻮرد
وﻣـ ـﺒـ ـﻌ ــﻮث ﺳـ ــﻮرﻳـ ــﺔ واﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻒ
ﺟ ـﻴ ـﻤ ــﺲ ﺟ ـﻴـ ـﻔ ــﺮي ﺧـ ـ ــﻼل زﻳـ ـ ــﺎرة
أﻧ ـﻘ ــﺮة أن ﺑــﻮﻟ ـﺘــﻮن ﻟ ــﻢ ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ أن
رﻓﺾ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ
ً
إردوﻏﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﺗﺠﺎﻫﻼ ﻟﻪ ﻷن
ﺧﻄﻂ إﺟﺮاء ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻢ
ﻳﺘﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ.

ﺿﻐﻮط وﻗﻤﺔ
ﺑ ـ ــﺪوره ،أﻛ ــﺪ وزﻳ ــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ

»اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ«
ﻳﻨﺰع ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﺒﺎس

ﺻﺎدق اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ
ﺣﺮﻛﺔ "ﺣﻤﺎس" ،ﻋﻠﻰ ﻧﺰع
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ،واﻋﺘﺒﺎره
"ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ وﻓﺎﻗﺪا ﻟﻸﻫﻠﻴﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ" .ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن
ﻋﺎد اﻟﻤﺸﻬﺪ إﻟﻰ اﻟﺮﻛﻮد ﻓﻲ
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻌﺒﺮ رﻓﺢ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺎع
ﻏﺰة وﻣﺼﺮ ﻋﻘﺐ ﺳﺤﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﺎ
ﻣﻊ "ﺣﻤﺎس" .وﻳﻬﺪد اﻧﺴﺤﺎب
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ إدارة اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻘﻄﻨﻮن اﻟﻘﻄﺎع
ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺸﺪﻳﺪ
اﻟﺤﺼﺎر.

إﺻﺎﺑﺔ وزﻳﺮ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة ﺿﺪ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ

أﺻﻴﺐ وزﻳﺮ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ ،أﻣﺲ،
ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺳﻘﻮط ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﻤﻨﺼﺔ
ﻧﺼﺒﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻜﻮن ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻤﺴﻴﺮة ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ
ﺿﺪ ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻟﺘﻔﺮﻗﺔ.
وأﻓﺎدت ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺄن اﻟﻮزﻳﺮ
اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد
واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ،
ﻣﺤﻤﺪ وﻟﺪ ﻛﻤﺒﻮ ،أﺻﻴﺐ ﺑﺠﺮاح
وﺗﻢ ﻧﻘﻠﻪ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺳﻴﺎرة
إﺳﻌﺎف إﻟﻰ أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ .وأﻛﺪت ﻣﺼﺎدر أن
ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﺳﻘﻄﺖ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﺻﻌﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻮزراء ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺗﻮﻧﺲ :ﻧﺰﻳﻒ اﻻﺳﺘﻘﺎﻻت
ﻳﻨﻬﻚ ﺣﺰب اﻟﺴﺒﺴﻲ

ً
ﺻﻮرة ﻧﺸﺮﻫﺎ أﻣﺲ ﻓﺼﻴﻞ »ﻣﻐﺎوﻳﺮ اﻟﺜﻮرة« اﻟﻤﺪﻋﻮم أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ أﺛﻨﺎء ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻣﻊ ﻗﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺟﻨﻮب ﺳﻮرﻳﺔ
ﻣ ـ ـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ـ ــﻮود ﺟـ ـ ـ ــﺎوﻳـ ـ ـ ــﺶ أوﻏـ ـ ـﻠ ـ ــﻮ،
ﻟـﻠـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن ،أن »واﺷـﻨـﻄــﻦ ﺗــﻮاﺟــﻪ
ً
ﺿـﻐــﻮﻃــﺎ داﺧـﻠـﻴــﺔ وﺧــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻣﻦ
ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـ ـ ــﺪول وﺻـ ـﻌ ــﻮﺑ ــﺎت ﻓــﻲ
ﺳﺤﺐ ﻗﻮاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ،أﻫﻤﻬﺎ
ﻋــﻼﻗــﺎﺗـﻬــﺎ اﻟﺤﻤﻴﻤﺔ ﻣــﻊ وﺣ ــﺪات
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل
ً
اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ« ،ﻣﺸﺪدا
ﻋـ ـﻠ ــﻰ أن »ﺗ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺎ ﺗ ــﺪﻋ ــﻢ وﺣـ ــﺪة
ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ وﻻ ﺗـ ـﺘ ــﺮدد ﻓ ــﻲ اﺗ ـﺨ ــﺎذ
اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮات اﻟـ ــﻼزﻣـ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ
ﺷﺮق ﻧﻬﺮ اﻟﻔﺮات وﺳﺘﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ«.
وإذ أوﺿﺢ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎق
اﻟﺘﺮﻛﻲ  -اﻟﺮوﺳﻲ ﺑﺈدﻟﺐ ﻻ ﻳﻮاﺟﻪ
ً
ﻣـﺸــﺎﻛــﻞ ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ ،ﻛـﺸــﻒ ﺟــﺎوﻳــﺶ
أوﻏﻠﻮ ﻋﻦ ﺗﺤﻀﻴﺮات ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ
ﻟﻌﻘﺪ ﻗﻤﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺗﺠﻤﻊ رؤ ﺳــﺎء
ﺗ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺎ رﺟ ـ ـ ــﺐ ﻃـ ـﻴ ــﺐ إردوﻏـ ـ ـ ـ ــﺎن

وروﺳﻴﺎ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ وإﻳﺮان
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ ﺑﻤﻮﺳﻜﻮ ﻓﻲ إﻃﺎر
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻟﻤﺴﺎر أﺳﺘﺎﻧﺔ.
وأﻛــﺪ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ
دﻳﻤﺘﺮي ﺑﻴﺴﻜﻮف أن اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ ﻟـ ــﺰﻳـ ــﺎرة إردوﻏ ـ ـ ـ ــﺎن إﻟ ــﻰ
ﻣ ــﻮﺳ ـﻜ ــﻮ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺐ اﻟ ـﻌ ــﺎﺟ ــﻞ.
وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ
ﺳﺎﺑﻖ ،أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺠﺎري.
ﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،ﺷـ ـﻜ ــﻚ ﻧـ ــﺎﺋـ ــﺐ وزﻳ ـ ــﺮ
اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ ﺳ ـﻴــﺮﻏــﻲ رﻳــﺎﺑ ـﻜــﻮف
ﻓــﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻧـﺴـﺤــﺎب واﺷﻨﻄﻦ
ً
ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ،وﺳﻂ اﻟﻈﺮوف
اﻟﺮاﻫﻨﺔ وﺳﻌﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻜﻮم
ً
ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺆﻛﺪا أن
اﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻻت اﻟــﺮوﺳـﻴــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ً
ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻄﻊ أﺑﺪا ،وإن ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻹﻋﻼن
ً
ﻋﻨﻬﺎ دوﻣﺎ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺸﻬﺪ وﻗﻔﺎت
ﻃﻮﻳﻠﺔ.

وﻓ ــﻲ ﺗ ـﻄ ــﻮر ﻣ ـﻴ ــﺪاﻧ ــﻲ ،أﻋـﻠـﻨــﺖ
ﺣﺮﻛﺔ أﺣﺮار اﻟﺸﺎم ،أﺑﺮز ﻓﺼﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،ﺣﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻣﺲ ﻣﻊ
ﺗﻘﺪم ﻏﺮﻳﻤﺘﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎم
ً
)اﻟﻨﺼﺮة ﺳﺎﺑﻘﺎ( وﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
أﻏـﻠــﺐ اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ ﻓــﻲ رﻳـﻔــﻲ ﺣﻤﺎة
وإدﻟﺐ ورﻳﻒ ﺣﻠﺐ اﻟﻐﺮﺑﻲ.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎر ﻗـ ــﺎﺋـ ــﺪ ﻋـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮي ﻓــﻲ
اﻟ ـﺠ ـﺒ ـﻬ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮ،
اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣــﻦ ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ ،ﻋــﻦ اﺗﻔﺎق
ﻹﻟـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎق اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ ﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ
اﻹﻧـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎذ ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺤ ــﺎﻓـ ـﻈ ــﺔ إدﻟـ ـ ــﺐ
ً
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﺿ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻨـ ـﺼ ــﺮة إدارﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ
ً
وﺧ ــﺪﻣـ ـﻴ ــﺎ ،وﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺴ ــﻼح
اﻟ ـﺜ ـﻘ ـﻴ ــﻞ واﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻂ وﺗـﻨـﺴـﻴــﻖ
اﻷﻋـﻤــﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮط
اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﻬﺎ.
وﺑﻌﺪ ﻫــﺬا اﻻﺗـﻔــﺎق ﻳﺒﻘﻰ أﻣــﺎم

اﻟـﻨـﺼــﺮة ﻓــﻲ رﻳــﻒ ﺣـﻤــﺎة ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺳـ ـﻴـ ـﻄ ــﺮة ﺟـ ـﻴ ــﺶ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺰة اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻊ
ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ .وﻗ ــﺎل ﻣﺼﺪر
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺴ ــﻮري اﻟ ـﺤ ــﺮ ،إن »ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ
اﻟـﺴـﻴـﻄــﺮة ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻨــﺎﻃـﻘــﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ
أﻳ ــﺎم وﻋـﻠــﻰ اﻷﻏـﻠــﺐ ﺑ ــﺪون ﻗـﺘــﺎل«،
ً
ﻣ ـﺘــﻮﻗ ـﻌــﺎ اﻟ ـﺘ ــﻮﺻ ــﻞ إﻟـ ــﻰ ﺗـﺴــﻮﻳــﺔ
وﺧـ ــﺮوج ﻣــﻦ ﻳــﺮﻏــﺐ ﻣــﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻟﻌﺰة ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻋﻔﺮﻳﻦ ودرع اﻟﻔﺮات.
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺎﺑـ ــﻞ ،دﻋ ـ ـ ــﺖ ﺗ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺎ
ﻓ ـﺼ ــﺎﺋ ــﻞ اﻟ ـﺠ ـﺒ ـﻬــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
إدﻟـ ــﺐ ﻹﻋ ـ ــﺎدة ﺗــﺮﺗ ـﻴــﺐ اﻟـﺼـﻔــﻮف
واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ ،وﻃﻠﺒﺖ
ﺗ ـﺜ ـﺒ ـﻴــﺖ ﺟ ـﻴ ــﺶ اﻟ ـﻨ ـﺼ ــﺮ وﺟ ـﻴــﺶ
اﻟﻌﺰة ﻛﻔﺼﺎﺋﻞ ﺟﻴﺶ ﺣﺮ ﺗﺤﺎﻓﻆ
ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ أرﻳﺎف ﺣﻤﺎة.
)ﻋﻮاﺻﻢ ـ ـ وﻛﺎﻻت(

ﻗﺮر  6ﻧﻮاب ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﻳﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ
"ﻧﺪاء ﺗﻮﻧﺲ" ،اﻟﺬي ﻳﻘﻮد
اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،أﻣﺲ
اﻷول ،ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻘﺎﻻﺗﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰب ،ﻓﻲ
أﺣﺪث ﻣﻮﺟﺔ اﻧﺴﺤﺎﺑﺎت ﻳﺘﻌﺮض
ﻟﻬﺎ اﻟﺤﺰب ،اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻳﻔﻘﺪ ﻣﻮﻗﻌﻪ
ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻗﺒﻞ أﻗﻞ
ﻣﻦ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ.
وﺗﺤﻔﻆ اﻟﻨﻮاب اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا
اﺳﺘﻘﺎﻻﺗﻬﻢ إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن،
وﻫﻢ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻷﺧﻮة وأﻟﻔﺔ
اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ،وﻣﻌﻬﻤﺎ رﺿﺎ اﻟﺰﻏﻨﺪي
وﻣﺤﻤﻮد اﻟﻘﺎﻫﺮي ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
درة اﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻲ وﻃﺎرق اﻟﻔﺘﻴﺘﻲ،
ﻋﻦ ذﻛﺮ أﺳﺒﺎب ﺧﺮوﺟﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﺤﺰب.

٢٣
ّ
ﺑﺮي ﻳﻌﺎﻧﺪ ﻋﻮن وﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ »اﻟﻘﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«
دلبلا
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دوﻟﻴﺎت

رأى أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻣﻦ دون ﺳﻮرﻳﺔ
ﺑﻴﺮوت  -رﻳﺎن ﺷﺮﺑﻞ

ً
ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺎ
أﻋﻠﻨﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن
ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ،دﻋﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي إﻟﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻘﻤﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ً
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ،ﻣﺸﺪدا
ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺳﻮرﻳﺔ
ﻓﻴﻬﺎ.

ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺗ ـﺠــﺮي اﻟـﺘـﺤـﻀـﻴــﺮات
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم وﺳﺎق ﻹﻧﺠﺎز
ﺗــﺮﺗـﻴـﺒــﺎت اﻧ ـﻌ ـﻘــﺎد اﻟـﻘـﻤــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟـ ُـﻤـﻘــﺮر اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺮوت ،ﻓﻲ
 19و 20اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎري ،وﺑ ـﻌ ــﺪ ﺗــﺄﻛـﻴــﺪ
رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ ﻣـﻴـﺸــﺎل ﻋــﻮن
ﻗـﺒــﻞ اﻳ ــﺎم اﻧـﻌـﻘــﺎدﻫــﺎ ،ﻓـ ّـﺠــﺮ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي »ﻗﻨﺒﻠﺔ«
ﺳـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﺑــﺈﻋــﻼﻧــﻪ أﻧ ــﻪ »ارﺗـ ــﺄى ان
ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻛﻲ ﻻ
ً
ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻤﺔ ﻫﺰﻳﻠﺔ« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ
»ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻨﻌﻘﺪ اﻟﻘﻤﺔ ﻣﻦ دون
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺳﻮرﻳﺔ«.
وﻗـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدر ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ

ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟ ــ»اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة« ،أﻣ ــﺲ ،إن
»اﻟﻜﻼم ﺣﻮل ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻻ ﻣـ ـﻌـ ـﻨ ــﻰ ﻟـ ـ ـ ــﻪ ،وﻫـ ـ ـ ــﻮ ﻣـ ـ ــﺎ أﺷـ ـ ــﺎر
إﻟـﻴــﻪ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻋ ــﻮن ﺑـﻘــﻮﻟــﻪ »ﻛــﻮن
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ ﺗـﺼــﺮﻳــﻒ
اﻷ ﻋ ـﻤــﺎل ﻟـﻴــﺲ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺘﺄﺟﻴﻠﻬﺎ،
ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ا ﺳـﺘـﻤــﺮار ﻳــﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﺎرس ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر«.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن »اﻟﺴﺒﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻜﻼم ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻫﻮ
ﻋﺪم ﺣﺴﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺳﻮرﻳﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻤ ــﺔ ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ ﺑـﻬــﺎ
اﻟﻘﻮى اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن«.
ورﺑـﻄــﺖ ﺑﻴﻦ »ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ ﺳﻮرﻳﺔ

ﻫﻨﻴﺒﻌﻞ اﻟﻘﺬاﻓﻲ ﻳﺸﻌﻠﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﺰي وﺟﺮﻳﺼﺎﺗﻲ
ّ
رد ﻋﻀﻮ ﻛﺘﻠﺔ »اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ« اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻠﻲ
ّ
ﺑ ــﺰي ،أﻣــﺲ ،ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب وزﻳــﺮ اﻟـﻌــﺪل ﻓــﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﺳﻠﻴﻢ ﺟﺮﻳﺼﺎﺗﻲ ،اﻟﺬي ﺗﻨﺎول
ﻓﻴﻪ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺐ اﻹﻣﺎم ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺼﺪر ورﻓﻴﻘﻴﻪ،
وﺗﻮﻗﻴﻒ ﻫﻨﻴﺒﻌﻞ اﻟﻘﺬاﻓﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
وﻗ ــﺎل ﺑ ـ ّـﺰي ﻓــﻲ ّ
رده ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺎ أﺳ ـﻤــﺎه »اﻟـﻔــﺮﻣــﺎن
اﻟ ــﺬي أﺻ ــﺪره وزﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺪل«» :ﺗ ـﺠــﺮأ وزﻳ ــﺮ اﻟـﻌــﺪل
ﻋﻠﻰ ّ
اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﺤﻖ واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﻗﺪﺳﻴﺔ إﻣﺎم اﻟﻮﻃﻦ
ﺑﺨﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻷﺻــﻮل وﻟﻴﻌﻠﻢ ﺑﺄن ّ
دس اﻟﺴﻢ
ﻓﻲ اﻟﻌﺴﻞ أو اﻟﺪﺳﻢ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ وﻧﺘﺤﺪاه ﺑﺈﺛﺒﺎت أي

َ
ﻣﺮاﺳﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺟﻨﻴﻒ ﻛﻤﺎ ﻳﺰﻋﻢ«.
ً
ّ
وﻛﺎن ﺟﺮﻳﺼﺎﺗﻲ وﺟﻪ ﻛﺘﺎﺑﺎ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﻛﺎن ﺳﻌﺪ ،ﻃﻠﺐ
ﻓﻴﻪ »اﻹﻃــﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﻤﻠﻒ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﻛﺎﻓﺔ
ّ
واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ّ
ﺧﻠﻮه ﻣﻦ أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت أو ﺗﺠﺎوزات
ﻟـﻠـﻨـﺼــﻮص اﻟـﻤــﺮﻋـﻴــﺔ وﺿ ـﻤــﺎﻧــﺎت اﻟـﻤـﺘـﻘــﺎﺿـﻴــﻦ«،
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ »رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻻت اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ
ّ
واﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ
اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ .«2018/5/18

وﺗ ــﺄﻟـ ـﻴ ــﻒ اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ اﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة« ،ﻗــﺎﺋـﻠــﺔ» :ﻻ ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ ﻣﻦ
دون ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ« .وﺧﺘﻤﺖ:
»ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﻤﺤﺴﻮب ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم اﻟـ ـﺴ ــﻮري ﻓ ــﻲ ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن إﻟــﻰ
اﻟـﻀـﻐــﻂ ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ إﺷـ ــﺮاك ﺳــﻮرﻳــﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ أدى اﻷﻣــﺮ إﻟﻰ
ﺗﺄﺟﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺑﺖ ﻗﺮار ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن«.

ّ
ﺑﺰي واﻟﺨﻠﻴﻞ

إﻟـ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ،ﻧـ ـﻘ ــﻞ ﻋـ ـﻀ ــﻮ ﻛـﺘـﻠــﺔ
»اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮ« اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ
ﻋـﻠــﻲ ﺑ ــﺰي ﻋــﻦ ﺑ ــﺮي ﻗــﻮﻟــﻪ ،ﺧــﻼل
»ﻟ ـﻘ ــﺎء اﻷرﺑـ ـﻌ ــﺎء اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﻲ« أﻣ ــﺲ،
إن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻌﻞ ﻣــﺎض ﻧﺎﻗﺺ
واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ
ﻟﻬﺎ اﻟﻨﺠﺎح«.
وأوﺿﺢ ﻋﻀﻮ ﻛﺘﻠﺔ »اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ« اﻟﻨﺎﺋﺐ أﻧﻮر اﻟﺨﻠﻴﻞ،
ّ
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻜﺘﻠﺔ ،أن
ّ
»اﻟﻜﺘﻠﺔ ﺗﺎﺑﻌﺖ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
ﺑ ــﺎﻻﺗ ـﺼ ــﺎﻻت اﻟ ـﺠ ــﺎرﻳــﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،واﻟﺘﺴﻮﻳﻒ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ّ
اﻟﺤﺎﺻﻞ« ،ورأت أن »ﻣــﻦ أﺳﺒﺎب
اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣـﺤــﺎو ﻟــﺔ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﻗــﻮى
ﻟﻬﺎ ﺣﻀﻮرﻫﺎ اﻟﻮازن«.
ّ
ّ
ورﻛﺰ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن »اﻟﻜﺘﻠﺔ
ﻃ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺖ ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺮك اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻮري
ّ
ﻟـﻠـﺘـﻌــﻮﻳــﺾ ﻋـﻠــﻰ اﻷﺿ ـ ــﺮار اﻟـﺘــﻲ
ﺗـﻬـ ّـﺪد اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓــﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ«،

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺨﺒﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺮ ﻓﻲ إﺣﺪى ﻗﺮى ﺑﻌﻠﺒﻚ
اﻟﺘﻲ ﺣﺎﺻﺮﻫﺎ اﻟﺜﻠﺞ أﻣﺲ )اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ(
ً
داﻋ ـ ـﻴـ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ »اﺗ ـ ـﺨـ ــﺎذ اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﻮات
اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻌﻮدة ﺳﻮرﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«.

ﻋﻮن
ﻓ ــﻲ ﻣ ـ ـ ــﻮازاة ذﻟ ـ ــﻚ ،ﺷـ ــﺪد رﺋـﻴــﺲ
اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟـﻌـﻤــﺎد ﻣـﻴـﺸــﺎل ﻋــﻮن
ﻋﻠﻰ أن »ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﻴﻮم ﺣﺎﻟﺔ
ّ
ﺗـﻌــﺜــﺮ داﺧ ـﻠ ــﻲ ،وﻣ ــﻦ اﻻﻧـﻌـﻜــﺎﺳــﺎت
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻤﻠﻒ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ« ،واﻧﻪ ﻣﻦ
ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻳﻌﻤﻞ

ً
»ﺟﺎﻫﺪا ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺎرات
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺻﺎﻧﺖ اﻟﻮﻃﻦ
ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد ،ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أن
ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎﺋﻢ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘــﻮاﻓــﻖ ﻗـﺒــﻞ أي ﺷ ــﻲء آﺧــﺮ،
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮاﻓﻖ واﺳﻊ وﺗﺎم ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺑﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺘﻴﺪة،
ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ رﺋﻴﺴﻬﺎ اﻟﻤﻜﻠﻒ«.
واﻋـﺘـﺒــﺮ ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻣ ــﺎم اﻋﻀﺎء
اﻟ ـﺴ ـﻠــﻚ اﻟــﺪﻳ ـﺒ ـﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻲ وﻣ ــﺪﻳ ــﺮي
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺑﻌﺒﺪا،
أﻣﺲ ،اﻧﻪ »ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻇﻬﺮت ﺗﺠﺎرب

اﻟﻤﺎﺿﻲ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎﻧﺖ
ً
ﺗﺘﻄﻠﺐ وﻗ ـﺘــﺎ وﻣ ـﺸ ــﺎورات واﺳـﻌــﺔ
ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳــﺲ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
واﺿﺤﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ اﻟﻴﻮم ،وﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد
اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻳﺠﺐ أن
ُ
ﺗﻄﻮل ﻟﻮ اﻋﺘﻤﺪ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪء ﻣﻌﻴﺎر
ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن
اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ أي ﺧﻼف« ،ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ ان
»اﻟﻈﺮوف ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ
أو اﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺸﻌﺐ« .ودﻋﺎ ﻋﻮن
»ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮﻗﺎء ﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت

واﻻرﺗـﻘــﺎء اﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﺠﺴﺎم«.
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎق ،دﻋ ـ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎرﻧ ــﺔ
اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻮارﻧ ـ ـ ــﺔ ،ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻬ ــﻢ
اﻟﺸﻬﺮي ،ﻓﻲ ﺑﻜﺮﻛﻲ أﻣﺲ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
اﻟـﺒـﻄــﺮﻳــﺮك اﻟ ـﻤــﺎروﻧــﻲ اﻟـﻜــﺎردﻳـﻨــﺎل
ﻣ ــﺎر ﺑ ـﺸ ــﺎرة ﺑ ـﻄ ــﺮس اﻟ ــﺮاﻋ ــﻲ ،إﻟــﻰ
»ﺗﺨﻄﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻏﻴﺮ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺤــﻮل ﺣﺘﻰ اﻵن
دون ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،واﻟـﺘــﻮاﻓــﻖ
ً
ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت«.

٢٤

دوﻟﻴﺎت

دلبلا
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اﻟﺒﺸﻴﺮ :اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ...وﻟﻦ ﻧﺼﺒﺢ ﻻﺟﺌﻴﻦ

ﻛﻴﻢ ﺟﻮﻧﻎ أون
ﻳﺨﺘﺘﻢ زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﺒﻜﻴﻦ

رﻗﺺ ﺑﺎﻟﻌﺼﺎ ﺧﻼل ﺗﺠﻤﻊ ﻷﻧﺼﺎره ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ...واﻷﻣﻦ ﻳﻘﻤﻊ ﺗﻈﺎﻫﺮة ﻣﻨﺎوﺋﺔ ﻓﻲ أم درﻣﺎن
وﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺘﻨﺤﻴﻪ ﻋﻦ
اﻟﺤﻜﻢ ،أﻛﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ
ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ،أن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻫﻲ ًاﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ،
واﺻﻔﺎ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻣﻦ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
ﺿﺪه ﺑﺄﻧﻪ »ﻣﺆاﻣﺮة ﺗﻬﺪف إﻟﻰ
ﺗﺮﻛﻴﻊ ًاﻟﺴﻮدان وﺗﺪﻣﻴﺮه«،
ﻣﺠﺪدا ﺗﺤﺬﻳﺮه ﻣﻦ أن ﺗﺸﻬﺪ
ﺷﻬﺪﺗﻪ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺒﻼد ﻣﺎ ً
أﺧﺮى ﻣﺤﺬرا اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ أن
ﻳﺼﺒﺤﻮا ﻻﺟﺌﻴﻦ.

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ
ﻳﺸﻜﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺗﺮﻛﻴﺎ وروﺳﻴﺎ
وﻗﻄﺮ واﻹﻣﺎرات ﻋﻠﻰ
دﻋﻤﻪ

ﺗ ـﺠ ـﻤ ــﻊ اﻵﻻف ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻤــﺔ
ً
اﻟـﺴــﻮداﻧـﻴــﺔ ،أﻣ ــﺲ ،دﻋـﻤــﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
ﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﺸـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ،اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـ ــﻮاﺟ ـ ــﻪ
ﻣـ ـﻨ ــﺬ أﺳ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﻊ ﺣ ـﻤ ـﻠ ــﺔ ﺗـ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮات
واﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد.
وﺟـ ـ ـ ــﺎء اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻤ ــﻊ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﺎﺣ ــﺔ
اﻟ ـﺨ ـﻀــﺮاء وﺳ ــﻂ اﻟ ـﺨــﺮﻃــﻮم ،اﻟــﺬي
ﺷــﺎرك ﻓﻴﻪ رﺟــﺎل وﻧـﺴــﺎء ﻳﺪﻋﻤﻮن
اﻟـﺒـﺸـﻴــﺮ ،اﻟ ــﺬي ﻳـﺤـﻜــﻢ اﻟ ـﺒ ــﻼد ﻣﻨﺬ
 1989ﻋـ ـﻘ ــﺐ ا ﻧـ ـ ـﻘ ـ ــﻼب ﺑـ ــﺪ ﻋـ ــﻢ ﻣــﻦ
اﻹﺳ ـ ــﻼﻣ ـ ـﻴ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ،ﻓ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـﻴـ ــﻦ ﺧـ ــﺮج
ﻣ ـﺤ ـﺘ ـﺠ ــﻮن ﻣ ـﻨ ــﺎﻫ ـﻀ ــﻮن ﻟـﻠـﺒـﺸـﻴــﺮ
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮة ﺑ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ أم درﻣ ـ ــﺎن
اﻟﻤﺠﺎورة.
واﻧﺘﺸﺮ ﻣﺌﺎت ﻣﻦ رﺟﺎل ﺷﺮﻃﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺸﻐﺐ واﻟﺠﻨﻮد وﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻷﻣــﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻤﻠﻮا رﺷــﺎﺷــﺎت ،ﻓﻲ
اﻟ ـﺴــﺎﺣــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻀ ــﺮاء ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ وﺻــﻞ
ً
ً
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻣﺮﺗﺪﻳﺎ ﺳﺮواﻻ
ً
وﻗﻤﻴﺼﺎ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻟﻜﺎﻛﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن
ّ
وﺣﻴﺎ أﻧﺼﺎره ﺑﻌﺼﺎه وأﻟﻘﻰ ﻛﻠﻤﺔ
ﻓـﻴـﻬــﻢ .ﻟـﻜــﻦ ﺣـﺼــﻞ ﺗـﺸــﻮﻳــﺶ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻬ ــﻮاﺗ ــﻒ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎﻟــﺔ ﺑ ـﻌــﺪ وﺻ ــﻮﻟ ــﻪ،
واﻧﻘﻄﻌﺖ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
وﻛ ـ ــﺎن رﺟ ـ ــﺎل وﻧـ ـﺴ ــﺎء وأﻃـ ـﻔ ــﺎل
ﻳـﺤـﻤـﻠــﻮن ﻻﻓ ـﺘــﺎت ﻣــﺆﻳــﺪة ﻟﻠﺒﺸﻴﺮ
وﺻﻠﻮا ﻓﻲ ﺣﺎﻓﻼت ﻣﻨﺬ اﻟﺼﺒﺎح
اﻟـﺒــﺎﻛــﺮ إﻟ ــﻰ ﻣـﻜــﺎن اﻟـﺘـﻈــﺎﻫــﺮة اﻟﺘﻲ
دﻋﺖ إﻟﻴﻬﺎ »ﻣﻨﺴﻘﻴﺔ أﺣﺰاب اﻟﺤﻮار
اﻟﻮﻃﻨﻲ«.
وﻫﺘﻒ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮون ﻟﺪى وﺻﻮل
اﻟﺮﺋﻴﺲ »اﻟﻠﻪ أﻛﺒﺮ« ،وﻫﺘﺎﻓﺎت أﺧﺮى
ﻣ ــﺆﻳ ــﺪة .وراﻓـ ــﻖ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﻋ ــﺪد ﻣﻦ
اﻟﻮزراء واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ.

ﺟﻬﺎت ﻣﺘﺂﻣﺮة

ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﻘﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻟﺪﺧﻮل ﺳﻔﻨﻬﺎ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﻧﺊ
اﻟﺴﻮدان

وﻗــﺎل اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ» :ﻫﻨﺎك
ﺟﻬﺎت ﺗﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ وﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺮﻛﻴﻊ
وإذﻻل اﻟ ـﺴ ــﻮدان وﻛ ـﺴ ــﺮه« ،وﺟــﺪد
دﻋــﻮﺗــﻪ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ اﻟـﺴــﻼح ﺑﺎﻟﻌﻮدة
ﻋﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮن ،واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء
ً
اﻟـ ـﺒ ــﻼد ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـ ـﺤـ ــﻮار ،ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ
إﻟــﻰ »أن ﻫـﻨــﺎك ﻣــﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ أﺟـﻨــﺪات
ﺧ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ وﻳ ـ ـﺘـ ــﻢ ﺗ ــﻮﺟ ـﻴ ـﻬ ـﻬ ــﻢ ﻣــﻦ
أﻋــﺪاء اﻟﺴﻮدان ،وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﺳـﺒـﻴــﻞ .دﻋـﻤــﻮا اﻟـﺘـﻤــﺮد وﺣــﺎرﺑــﻮﻧــﺎ
وﺣـ ــﺎﺻـ ــﺮوﻧـ ــﺎ وﻗـ ـﺼـ ـﻔ ــﻮﻧ ــﺎ داﺧـ ــﻞ
اﻟـ ـﺨ ــﺮﻃ ــﻮم وﻛ ـ ــﻞ ﻫ ـ ــﺬا ﻟ ـﻜ ــﻲ ﻳــﺮﻛــﻊ
اﻟﺴﻮدان ،واﻟﺴﻮدان ﻟﻦ ﻳﺮﻛﻊ«.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﻏﺎدر ﻗﻄﺎر اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻜﻮري اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ﻛﻴﻢ ﺟﻮﻧﻎ أون ﺑﻜﲔ ،أﻣﺲ ،ﺑﻌﺪ
زﻳﺎرة ﻟﺤﻠﻴﻔﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻋﺘﺒﺮت
ﺧﻄﻮة اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﺒﻴﻞ ﻗﻤﺘﻪ
اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ .وﻛﺎن ﻛﻴﻢ وﺻﻞ إﻟﻰ
ﺑﻜﲔ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ زﻳﺎرة ﻫﻲ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻪ إﻟﻰ ﺣﻠﻴﻔﻪ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ ،ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻘﻰ
ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷﻲ ﺟﻴﻨﺒﻴﻨﻎ وزار
ﻣﺼﻨﻌﴼ .إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ذﻛﺮت وﻛﺎﻟﺔ
اﻷﻧﺒﺎء اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ،
أﻣﺲ ،أن ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﺠﺮي
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮاب اﳌﺠﻠﺲ
اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻷﻋﻠﻰ )اﻟﺒﺮﳌﺎن( ﻓﻲ ﻣﺎرس
)ﺳﻴﻮل  -د ب أ(
اﳌﻘﺒﻞ.

ﻃﺮود ﻣﺮﻳﺒﺔ إﻟﻰ ١٣
ﺑﻌﺜﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﺄﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻳﺮﻗﺺ ﺑﻌﺼﺎه ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ أﻣﺎم ﻣﺆﻳﺪﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺨﻀﺮاء وﺳﻂ اﻟﺨﺮﻃﻮم أﻣﺲ )أ ف ب(
وﺗــﺎﺑــﻊ» :ﻟــﻦ ﻳــﺬﻟــﻮﻧــﺎ ﺑﺤﻔﻨﺔ ﻣﻦ
اﻟ ـ ــﺪوﻻرات وﻗـﻤــﺢ وﺑ ـﺘــﺮول وﻏـﻴــﺮه
وأﺧـ ـﺒ ــﺮوﻧ ــﺎ أن اﻟ ـﺤ ـﻜــﺎﻳــﺔ ﺑـﺴـﻴـﻄــﻪ
وﺑ ـﺸــﺮوط ﺳﺘﺤﻞ ﻣـﺸــﺎﻛــﻞ اﻟﻘﻤﺢ.
ﻋﺰﺗﻨﺎ أﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲ وﻛﺮاﻣﺘﻨﺎ
أﻏﻠﻰ ﻣﻦ أي دوﻻر وﻧﺤﻦ ﻣﺆﻣﻨﻮن
وﻧﺆﻣﻦ أن اﻷرزاق ﺑﻴﺪ اﻟﻠﻪ«.
وأﺿ ـ ــﺎف» :ﻣ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺑـﻌــﺪ اﻟ ـﺤــﻮار
اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺠﻠﻮس ﻟﻠﻄﺎوﻟﺔ .اﻟﻘﺮار
ﻫﻮ ﻗﺮار اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ،واﻟﻠﻲ ﻳﺨﺘﺎره
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ إﺣﻨﺎ وراه«.

ﺑﺘﻤﺸﻮ ﻟﻔﻴﻦ؟
وﺣ ـ ـ ــﺬر اﻟـ ـﺴ ــﻮداﻧـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ »ﻣـ ـ ــﻦ أن
ً
ﻳﺼﻴﺮوا ﻻﺟﺌﻴﻦ« ،ﻗــﺎﺋــﻼ» :اﻟﻨﺎس
ﻓﻲ دول ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪوا اﻷﻣﻦ ،وﺟﺎءوا
ﻟﺒﻼدﻧﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ .إﻧﺘﻮ ﺑﺘﻤﺸﻮ
ﻟﻔﻴﻦ؟ ﺑﺘﺼﻴﺮوا ﻻﺟﺌﻴﻦ؟«.
وﻗﺎل اﻟﺒﺸﻴﺮ» :ﻧﺤﻦ ﻧﺆﻛﺪ أن ﻣﻦ
ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺮﺣﺐ ﺑﻪ ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻦ
ﻳﺘﻢ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ واﺣــﺪ وﻫــﻮ ﻋﺒﺮ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣــﺮة وﻧــﺰﻳـﻬــﺔ« .وﺗــﺎﺑــﻊ«
»اﻟ ـ ــﺪاﻳ ـ ــﺮ ﻳ ـﺤ ـﻜــﻢ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮدان ﻳــﺮﺟــﻊ
ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟ ـﺴــﻮداﻧــﻲ ،وﻣــﻦ ﻳﺨﺘﺎره
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺳﻨﻘﻒ ﻟﺘﺤﻴﺘﻪ
ﻃﻮاﻟﻲ«.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟـ ـﺒـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮ »ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻮات
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻓﻈﺖ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺒ ــﻼد وﻗ ــﺪﻣ ــﺖ اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺪاء«،
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻗـ ـ ــﺪم اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻴ ــﺔ »إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻗ ـ ــﻮات
اﻷﻣ ـ ــﻦ واﻟـ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــﺖ
ﺑﺸﻜﻞ ﺣـﻀــﺎري ﻣــﻊ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ
اﻟﺴﻠﻤﻴﻴﻦ«.
وﻋ ـ ـ ـ ّـﺒ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻋ ـ ـ ــﻦ ﺷـ ـﻜ ــﺮه
واﻣـﺘـﻨــﺎﻧــﻪ ﻟ ـﻠــﺪول اﻟـﺘــﻲ وﻗـﻔــﺖ إﻟــﻰ
ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟ ـﺴ ــﻮدان ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟـﻈــﺮوف
ً
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻟﺒﻼد ﺣﺎﻟﻴﺎ ،وﻗﺎل:
»ﻫ ـﻨــﺎك أﺻ ــﺪﻗ ــﺎء ﻳﻬﻤﻬﻢ اﻟ ـﺴــﻮدان
ووﻗﻔﻮا ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻴﻦ وروﺳﻴﺎ
واﻹﻣﺎرات واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗﻄﺮ .ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ
أن ﻧﺆﻣﻦ اﻟﻨﺎس واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﻤﻦ
ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺨﺮﻳﺐ واﻟﺤﺮق واﻟﺘﺪﻣﻴﺮ
ﺳﻨﺤﺴﻤﻪ«.

وﺧـﺘــﻢ ﻛــﻼﻣــﻪ ﺑــﺎﻟـﻘــﻮل ،إن ﺑــﻼده
» ﻟــﻦ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻣــﻊ ﺑﻌﺾ
اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪول اﻷﺧـ ـ ـ ـ ــﺮى اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ اﻧـ ـ ـﻬ ـ ــﺎرت،
ورﺳﺎﻟﺘﻨﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻈﻦ أن اﻟﺴﻮدان
ﺳـﻴـﻠـﺤــﻖ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪول اﻷﺧ ـ ــﺮى ،ﻧـﻘــﻮل
ﻻ ،ﻓﻨﺤﻦ ﺣــﺮاس اﻟﺸﻌﺐ وﺣــﺮاس
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ«.
وﻋ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﻰ وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﻰ
اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ،رﻗﺺ اﻟﺒﺸﻴﺮ ّﺑﻌﺼﺎه
أﻣـ ــﺎم ﻣ ــﺆﻳ ــﺪﻳ ــﻪ ،اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﺻ ــﻔ ـﻘــﻮا ﻟﻪ
ً
ﻃﻮﻳﻼ.

ﺗﻈﺎﻫﺮة أم درﻣﺎن
وﺗـ ــﺰاﻣ ـ ـﻨـ ــﺖ ﻛ ـﻠ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺸ ـﻴ ــﺮ ﻣــﻊ
ﺗـﻈــﺎﻫــﺮة ﻣـﻨــﺎوﺋــﺔ ﻟــﻪ ﻓــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ أم
درﻣ ــﺎن ،أﻛﺒﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮدان،
وﺗ ـﺸ ـﻜــﻞ اﻟ ـﺠ ــﺰء اﻷﻛ ـﺒ ــﺮ ﻣ ــﻦ وﻻﻳ ــﺔ
اﻟﺨﺮﻃﻮم ،وواﺟﻬﺘﻬﺎ ﻗﻮات اﻟﺸﺮﻃﺔ
ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮع.
وأﻣـ ــﺲ اﻷول ،ﺗ ـﺤــﺪى اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
ً
اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻪ ﻗﺎﺋﻼ ﺑﻠﻬﺠﺔ

ﺳ ـ ــﺎﺧ ـ ــﺮة ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻄ ــﺎﻟ ـﺒ ـﻴ ــﻦ ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ــﻼم
اﻟﺠﻴﺶ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ» :ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ
إذا ﺟ ــﺎء واﺣـ ــﺪ ﺑـﻠـﺒــﺎس ﻛــﺎﻛــﻲ ﻓﻼ
ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺪﻳﻨﺎ«.
وأردف ﻓﻲ ﺧﻄﺎب أﻣﺎم اﻟﺠﻴﺶ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻄﺒﺮة ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ
ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد» ،أن اﻟﺠﻴﺶ إذا ﺗﺤﺮك
ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺘﺤﺮك ﻣﻦ ﻓﺮاغ ،وﻻ ﻳﺘﺤﺮك
ً
ﻟــﺪﻋــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء ،ﺑ ــﻞ ﻳـﺘـﺤــﺮك دﻋـﻤــﺎ
ﻟﻠﻮﻃﻦ وﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻪ«.
وﻓﻴﻤﺎ أﺷــﺎﻋــﺖ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟـﺴــﻮداﻧــﻲ اﺑـﺘـﺴــﺎﻣــﺎت واﺳـﻌــﺔ ﻓﻲ
وﺟـ ــﻮه ﻣ ــﻦ ﺣ ــﻮﻟ ــﻪ ،أﻗ ـﺴ ــﻢ اﻟـﺒـﺸـﻴــﺮ
ﺑﺄﻏﻠﻆ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺄن »اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ إذا
ﺻﺪﺣﺖ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻜﻞ ﻓﺄر ﺳﻴﺪﺧﻞ
ﺟﺤﺮه«!
وﻳــﺄﺗــﻲ ﺧـﻄــﺎب اﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺗـﺴـﺒـﺒــﺖ اﻷزﻣـ ـ ــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻓﻲ
اﻧ ـ ـ ــﺪﻻع اﺣ ـﺘ ـﺠ ــﺎﺟ ــﺎت واﺳـ ـﻌ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﻮدان ،اﻧ ـﻄ ـﻠ ـﻘ ــﺖ ﻓـ ــﻲ  19ﻣــﻦ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻄﺒﺮة،
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻀﺮورة اﻹﺻﻼح ووﺿﻊ

ﺣــﺪ ﻟﻠﻔﺴﺎد وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ آﺛــﺎر اﻷزﻣــﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧ ــﺮ ،واﻓ ــﻖ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء اﻟﺮوﺳﻲ دﻳﻤﺘﺮي ﻣﺪﻓﻴﺪﻳﻒ،
أﻣـ ــﺲ ،ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺸ ــﺮوع اﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ ﻣﻊ
اﻟ ـﺴــﻮدان ﺑـﺸــﺄن ﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟ ــﺮاءات
دﺧﻮل اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﻧﺊ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ .وﺟﺎء ﻓﻲ ﻧﺺ ﻗﺮار رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺮوﺳﻲ» :اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ
وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺮوﺳﻴﺔ ،ﺑﺸﺄن اﺗﻔﺎق
ﺑ ـﻴــﻦ ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ روﺳـ ـﻴ ــﺎ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎدﻳ ــﺔ
وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان ﺣﻮل
ﺗـﺒـﺴـﻴــﻂ إﺟ ـ ـ ــﺮاءات دﺧـ ــﻮل اﻟـﺴـﻔــﻦ
اﻟ ـﺤــﺮﺑ ـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻧ ــﺊ اﻟــﺮوﺳ ـﻴــﺔ
واﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ« .وأﻛﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ،
أﻧﻪ »ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺗﻔﺎق ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮاﺟﺪ
ﻋ ـ ــﺪد ﻻ ﻳ ــﺰﻳ ــﺪ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳ ـﺒ ـﻌــﺔ ﺳـﻔــﻦ
ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻓــﻲ وﻗــﺖ واﺣ ــﺪ ،ﻓــﻲ اﻟﺒﺤﺮ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻤﻴﺎه اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻣﻮاﻧﺊ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ«.
اﻟﺪوﻟﺔ
ِ
)اﻟﺨﺮﻃﻮم ـ ـ وﻛﺎﻻت(

ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ :اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻨﺎ ...وﻣﺨﻄﻄﺎت ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﻢ

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ،أﻣﺲ ،اﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ
ﻓﻲ إرﺳﺎل ﻋﺪة ﻃﺮود ﻣﺮﻳﺒﺔ إﻟﻰ
ﺳﻔﺎرات وﻗﻨﺼﻠﻴﺎت ،ذﻛﺮت وﺳﺎﺋﻞ
إﻋﻼم أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﻌﺜﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ .وأوﺿﺤﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن أن "أﺟﻬﺰة اﻟﻄﻮارئ ﺗﻌﻜﻒ
ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺺ اﻟﻄﺮود .اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺟﺎر
ﻓﻲ ﻣﻼﺑﺴﺎت ﻫﺬه اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ" .وﻟﻢ
ﺗﺤﺪد اﻟﺸﺮﻃﺔ أﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺎرات أو
اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬه
اﻟﻄﺮود ،ﻟﻜﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ "أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎن"
ذﻛﺮت أن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻌﺜﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﳌﺘﺤﺪة ،وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ،واﻟﻬﻨﺪ،
واﻟﻴﺎﺑﺎن ،وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،وﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،وأﳌﺎﻧﻴﺎ ،واﻟﻴﻮﻧﺎن،
وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،وﺳﻴﺸﻞ ،وﺳﻮﻳﺴﺮا،
وﻛﺮواﺗﻴﺎ ،وﻣﺼﺮ.
)ﺳﻴﺪﻧﻲ  -روﻳﺘﺮز(

ﻣﻮﺳﻜﻮ :ﻟﻦ ﻧﻨﺸﺮ
ﻗﻮات ﺑﺄﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

وزﻳﺮ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﺘﺠﺴﺲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻃﻬﺮان
ﺑﻌﺪ أﻳ ــﺎم ﻣــﻦ إﻋ ــﻼن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
أﻧ ـﻬ ــﺎ ﺗـ ــﺪرس ﺣ ــﺬف  4أﺻ ـﻔ ــﺎر ﻣ ــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻠــﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻀﺨﻢ اﻷﺳﻌﺎر واﻷزﻣﺔ
اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻤ ــﺔ ،ﻗ ـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ــﺮﺷ ــﺪ
اﻷﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،أﻣﺲ ،إن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان وﺷﻌﺒﻬﺎ.
وأﺿ ــﺎف ﺧــﺎﻣـﻨـﺌــﻲ» :اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت ﺗﻀﻐﻂ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺒ ــﻼد وﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ .اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﻮن
ﻳ ـﻘ ــﻮﻟ ــﻮن ﺑ ـﻜــﻞ ﺳـ ـ ــﺮور ،إن اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ .ﻧﻌﻢ إﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ.
واﻟـﻬــﺰﻳـﻤــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺳـﻴــﻮاﺟـﻬـﻬــﺎ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﻮن
ﺳﺘﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ،إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ«.
وﻳــﺄﺗــﻲ ﺗﻌﻬﺪ اﻟﻤﺮﺷﺪ ﺑﺈﻟﺤﺎق اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ
ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ  8أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻧﺴﺤﺎب
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق
اﻟـ ـﻨ ــﻮوي اﻹﻳـ ــﺮاﻧـ ــﻲ وإﻋ ــﻼﻧ ــﻪ إﻋـ ـ ــﺎدة ﻓــﺮض
ً
ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎق
ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻴﺸﻤﻞ أﻧﺸﻄﺔ إﻳﺮان اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ أﻫﺎﻟﻲ ﻗﻢ أﻣﺲ )أ ف ب(

وﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻨﻔﺼﻞ ،ﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺧﻼل
ً
اﺳـﺘـﻘـﺒــﺎﻟــﻪ ﺣ ـﺸــﺪا ﻣــﻦ أﻫــﺎﻟــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﻗ ــﻢ ،إن
ﺑﻌﺾ »ﻗ ــﺎدة اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻳﺘﻈﺎﻫﺮون ﺑﺎﻟﺠﻨﻮن ،وﻫﻢ ﺣﻤﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻄﺮاز
اﻷول« .وﺣﺬر ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻣﻦ ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻓﻲ ﻗﻢ
ﺗﺴﻌﻰ إﻟ ــﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻷﺟـ ــﻮاء واﻟـﻤـﻨــﺎخ ﻓﻴﻬﺎ
وﺗﺜﺒﻴﻂ اﻟﺮوح اﻟﺜﻮرﻳﺔ ﻟﺪى أﻫﻠﻬﺎ.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،أﺿﺎف اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ،
أﻣﺲ ،إﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ وإدارة اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟ ــﻮزارة اﻟـﻤـﺨــﺎﺑــﺮات اﻹﻳــﺮاﻧ ـﻴــﺔ ،إﻟــﻰ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد ،ﻓﻲ إﻃﺎر
ً
أراض
رده ﻋﻠﻰ ﻫﺠﻤﺎت أﺣﺒﻄﺖ أﺧﻴﺮا ﻋﻠﻰ
ٍ
أوروﺑﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻦ إﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ.
وأﺷ ــﺎد وزﻳ ــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻣﺎﻳﻚ
ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﺑﻔﺮض اﻻﺗﺤﺎد ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺗﻬﻢ ﻃﻬﺮان
ﺑﺎﻟﻀﻠﻮع ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻻﻏﺘﻴﺎل ﻣﻌﺎرﺿﻲ
اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ واﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻴﺔ
واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.

ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،ﻧـ ـ ـ ّـﺪد اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ
اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ اﻹﻳ ـ ــﺮاﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـﻬ ـ ــﺮام ﻗــﺎﺳ ـﻤــﻲ
ً
ﺑـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑـ ـ ــﻲ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن
ﻃﻬﺮان ﺳﺘﺮد ﺑﺨﻄﻮات ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ.
إ ﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ ذ ﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ،أ ﻋـ ـ ـﻠـ ـ ـﻨ ـ ــﺖ وزارة ا ﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺪل
اﻹﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ،أن وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ
ﺟﻮﻧﻴﻦ ﺳﻴﺠﻴﻒ اﻋﺘﺮف أﻣﺲ ،ﺑﺎﻟﺘﺠﺴﺲ
ﻟﺤﺴﺎب ﻃﻬﺮان ﻓﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم
ً
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة  11ﻋﺎﻣﺎ .وﻟﻢ ﺗﺼﺪق
ً
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ر ﺳـﻤـﻴــﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ
اﻟ ـﺴ ـﺠــﻦ اﻟ ـﺘ ــﻲ اﺗ ـﻔ ــﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ اﻻدﻋ ـ ـ ــﺎء ﻣﻊ
ﺳﻴﺠﻴﻒ ،وﻫﻮ ﻃﺒﻴﺐ ُﺳﺠﻦ ﻋﺎم  2004ﺑﻌﺪ
إداﻧﺘﻪ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ »أﻗﺮاص اﻟﻨﺸﻮة«
إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻋﺎم  2007ﺑﻌﺪ
إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻪ.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎت وﺟ ـﻬــﺖ اﻻﺗ ـﻬ ــﺎم ﻓﻲ
ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﺳﻴﺠﻴﻒ ،وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻣﻦ ﻋﺎم  1995ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  .1996وﻗﺎل ﺟﻬﺎز
اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺷﻴﻦ ﺑﻴﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ إن

اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺟﻨﺪﺗﻪ أﺛﻨﺎء إﻗﺎﻣﺘﻪ
ﻓﻲ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى ،ﺗﻀﺎرﺑﺖ أﻧﺒﺎء أﻣﺲ،
ﺣــﻮل إﻏ ــﻼق اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﻣــﺎراﺗـﻴــﺔ ﻣﺸﻔﻰ
اﻹﻳــﺮاﻧـﻴـﻴــﻦ ﻓــﻲ دﺑ ــﻲ ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻧـﻔــﻰ ﻗﺴﻢ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪى ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ إﻏﻼق اﻟﻤﺸﻔﻰ وﺗﺤﺪث ﻋﻦ وﺿﻊ
ﻋﺮاﻗﻴﻞ أﻣﺎم ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬــﺔ ﺛ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ،أﺷ ـ ــﺎر اﻷﻣـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم
ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻮﻟﻤﻪ،
إﻟﻰ أن  95ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرة إﻳﺮان ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ.
ﻓ ــﻲ ﺳ ـﻴ ــﺎق ﻣ ـﻨ ـﻔ ـﺼــﻞ ،أﻓ ـ ـ ــﺎدت ﻣ ـﺼ ــﺎدر
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ،أﻣﺲ ،ﺑﺄن إﻟﻬﺎم أﺣﻤﺪي ،إﺣﺪى
اﻟـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎء اﻟـ ـﻠ ــﻮاﺗ ــﻲ ﻳ ـﻨ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﻦ ﻟـﻠـﺼــﻮﻓـﻴـﻴــﻦ
اﻟﻐﻨﺎﺑﺎدﻳﻴﻦ ،ﺗﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑـ  148ﺟﻠﺪة
ﺑﻌﺪ أن أدﻳﻨﺖ ﺑﺘﻬﻤﺘﻴﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎ
»ﻧﺸﺮ اﻷﻛﺎذﻳﺐ ،وإﻫﺎﻧﺔ رﺟﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.
)ﻃﻬﺮان ـ إرﻧﺎ ،ﻓﺎرس ،أ ف ب،
روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺮوﺳﻲ ﺳﻴﺮﻏﻲ رﻳﺎﺑﻜﻮف،
ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ ،أي ّﻧﻴﺔ ﻟﺮوﺳﻴﺎ ﻓﻲ
ﻧﺸﺮ ﻗﻮاﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .وﻗﺎل
رﻳﺎﺑﻜﻮف ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ،
أﻣﺲ" ،ﻧﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻷﻣﻨﻲ ﻣﻨﺬ
زﻣﻦ ،وﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون ﻳﺘﻌﺰز وﻳﺰداد
زﺧﻤﺎ وﻳﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﻣﺠﺎﻻت ﻟﻢ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻟﻜﻦ ﺣﻀﻮرﻧﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮي
ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎرات
اﳌﻄﺮوﺣﺔ ،واﺳﺘﺒﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﻠﻴﺎ".
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺣﺬرت ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻣﻦ ﻟﺠﻮء
واﺷﻨﻄﻦ إﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﻋﺴﻜﺮي ﻓﻲ
ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﺿﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻴﻜﻮﻻس
ﻣﺎدورو.

اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺸﺘﺒﻬﻴﻦ ﺑـ»ﻗﻨﺒﻠﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ« ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺘﻔﺎدى إﻋﻼن »اﻟﻄﻮارئ« ﻣﻦ أﺟﻞ »اﻟﺠﺪار«
ّ
ّ

وﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺗﻮرط »ﺣﺴﻢ«

ﻏﻀﺐ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻳﺘﺼﺎﻋﺪ ﺿﺪ »ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺠﺰاءات« وﻣﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﻴﺐ
ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺰرع اﻟﻘﻨﺒﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻔﺠﺮت ﻓﻲ ﺧﺒﻴﺮ
اﻟﻤﻔﺮﻗﻌﺎت ﻗﺮب ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﻌﺬراء وأﺑﻮﺳﻴﻔﻴﻦ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ
اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وأﻓﺎدت ﻣﺼﺎدر أﻣﻨﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﻘﺒﺾ
ً
أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ  3آﺧﺮﻳﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺷﻘﻴﻘﺎن ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺗﻮرﻃﻬﻤﺎ
ً
أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺪاء.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺬي ﺳﺠﻠﺘﻪ ﻛﺎﻣﻴﺮات
اﻟـﻤــﺮاﻗـﺒــﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳـ ّـﻬــﻞ ﻋﻤﻞ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺸﻜﻞ
ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ ،واﺳﺘﺠﻮاب
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ وﺿﺒﻂ اﻟـ 4أﺷﺨﺎص.
وﻛ ــﺎن ﺧﺒﻴﺮ اﻟـﻤـﻔــﺮﻗـﻌــﺎت اﻟ ــﺮاﺋ ــﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﻴﺪ ﻗﺪ
ﻗﺘﻞ ،وأﺻﻴﺐ ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﻣﻔﺮﻗﻌﺎت اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻠﻮاء ﻧﺼﺎر
ﻣﻨﺼﻮر ،وأﻣﻴﻦ ﺷﺮﻃﺔ آﺧﺮ ،أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ  3ﻋﺒﻮات
ّ
اﻟﻬﺠﺎﻧﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ
ﻧﺎﺳﻔﺔ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺰﺑﺔ
ﻣﻌﺪة ﻟﺘﻔﺠﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎﻻت ﻋﻴﺪ
اﻟﻤﻴﻼد اﻟﻤﺠﻴﺪ.
وﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪر أﻣﻨﻲ ﻟـ«اﻟﺠﺮﻳﺪة« أن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺒﺤﺚ
ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ اﻟـﻌــﻼﻗــﺔ ﺑـﻴــﻦ ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ واﻟـﺘـﻔـﺠـﻴــﺮ اﻟــﺬي
اﺳﺘﻬﺪف ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ
ً
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻫﻮ اﻧﺘﻤﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ
»ﺣﺴﻢ« اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان.
وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﻨﻔﺼﻞ ،ﺳﻴﻄﺮت ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻀﺐ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻮع اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﻗﻒ ﻧﻘﻴﺐ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ
وﺑﻌﺾ أﻋـﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣــﻦ »ﻻﺋـﺤــﺔ اﻟـﺠــﺰاءات«
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ

اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﻋﻼم ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻜﺮم ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ،واﻟﺘﻲ
ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﻘﻮم »اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻋﻼم« ﺑﺈرﺳﺎﻟﻬﺎ
ً
ً
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻹﻗﺮارﻫﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب.
وﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻔﻴﻆ ﻟـ«اﻟﺠﺮﻳﺪة«» :اﻧﺴﺤﺒﺖ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ورﻓﻀﺎ
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ »ﻻﺋـﺤــﺔ ﺟـ ــﺰاءات« اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟ ــﻼﻋ ــﻼم ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺳـﺘـﻬــﺪر ﻣ ــﺎ ﺗـﺒـﻘــﻰ ﻣ ــﻦ إﻋ ـ ــﻼم ،وﻃــﺎﻟـﺒــﺖ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺮﻓﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن رﺳﻤﻲ دون اﻟﺪﺧﻮل
ﻓــﻲ ﻣـﻨــﺎﻗـﺸــﺎت ﻋﺒﺜﻴﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑــﺈرﺳــﺎل ﻣــﻼﺣـﻈــﺎت ﻏﻴﺮ
ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ .وأﺿﺎف ﻋﺒﺪاﻟﺤﻔﻴﻆ ،أن اﻟﻼﺋﺤﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻏﺮاﻣﺎت ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻳﻌﺘﺒﺮه اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت وﻣﻨﺤﺘﻪ اﻟﺤﻖ ﻓــﻲ ﺣﺠﺐ
اﻟﻤﻮاﻗﻊ أو اﻟﺒﺮاﻣﺞ أو اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻘﺮار ﻓﻮﻗﻲ
ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺒﻪ ﺣﻜﻮﻣﻲ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮادﻫﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮن  180ﻟﺴﻨﺔ  ،2018وﻣــﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  76ﻟﺴﻨﺔ
ً
 ،1970واﻟﻤﺎدة  71ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻼﺋﺤﺔ
ً
ﺳﺘﺠﻌﻞ ﻣــﻦ »اﻷﻋـﻠــﻰ ﻟــﻺﻋــﻼم« رﻗﻴﺒﺎ ،وﺻــﺎﺣــﺐ ﺳﻠﻄﺔ
ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ.
ﺑـ ــﺪوره ،وﺻ ــﻒ ﻧﻘﻴﺐ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ،ﻳﺤﻴﻰ
ﻗــﻼش» ،اﻟﻼﺋﺤﺔ« ﺑـ«اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻔﺎﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم«،
ً
ﻗﺎﺋﻼ» :ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،ﺑﻞ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺤﻂ ﻣﻦ ﺷﺄن
ً
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ أو ﺗﻮاﻃﺄ أو ﺻﻤﺖ ﻋﻨﻬﺎ« ،وﻣﻀﻴﻔﺎ أن
اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺮم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﺗﺠﻬﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ.

اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن» :ﻳﻔﺒﺮك« أزﻣﺔ وﻳﺄﺧﺬ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ رﻫﺎﺋﻦ ﻟﻺﻏﻼق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﻘﺪم أي ﺗﻨﺎزل أو اﻗﺘﺮاح ﺟﺪﻳﺪ
ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﺄزق ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ،ﺳﻌﻰ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺤﺰم إﻟﻰ
ﺣﺸﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻟﺨﻄﺘﻪ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺒﻨﺎء
ﺟﺪار ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺎ
اﻋﺘﺒﺮه »أزﻣــﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وأﻣﻨﻴﺔ« ،ﻟﻜﻨﻪ ﺗﺠﻨﺐ
ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﺪار ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻖ إﻋﻼن ﺣﺎل
اﻟﻄﻮارئ.
وﻓﻲ أول ﻛﻠﻤﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﺔ ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ
اﻟـﺒـﻴـﻀــﺎوي واﺳـﺘـﻐــﺮﻗــﺖ ﺗـﺴــﻊ دﻗ ــﺎﺋ ــﻖ ،ﺣــﺬر
ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
اﺗﻬﻤﻬﻢ ﺑﺈراﻗﺔ »دﻣﺎء أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ« ،ﻟﻜﻨﻪ ﻋﺪل ﻋﻦ
إﻋﻼن »ﺣﺎل ﻃﻮارئ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ« ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻤﻨﺤﻪ
ﺻﻼﺣﻴﺔ إﺻﺪار أﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﻣﻦ دون
ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ،ﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﻴﺸﻌﻞ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ.
وﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ »اﻹﻏﻼق« اﻟﺬي
ﻳﺸﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ إدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ ،ﻗﺎل
ً
ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ إﻟــﻰ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻣــﻦ أﺷﻬﺮ
ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﺘﻲ أﻟﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ رؤﺳﺎء
ﺳــﺎﺑـﻘــﻮن ﻛـﻠـﻤــﺎت ﺗــﺎرﻳـﺨـﻴــﺔ ﻣـﺜــﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺟــﻮن
ﻛﻴﻨﻴﺪي ﺧــﻼل أزﻣــﺔ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻴﺔ
ﻓﻲ ﻛﻮﺑﺎ» :أﺧﺎﻃﺒﻜﻢ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎء ،ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺸﻬﺪ
أزﻣــﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وأﻣﻨﻴﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﺪودﻧﺎ
ّ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ«.
وﻃﺎﻟﺐ ﻣﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ  5.7ﻣﻠﻴﺎرات
دوﻻر ﻹﻗﺎﻣﺔ »ﺣﺎﺟﺰ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻻذ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺟﺪار
إﺳﻤﻨﺘﻲ«.
وﺑﻌﺪ  24ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت واﻟﺘﺮﻗﺐ ﻓﻲ

واﺷﻨﻄﻦ ،ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف
»ﺣ ــﺎل اﻟ ـﻄ ــﻮارئ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ« ،ﻟـﻜـﻨــﻪ ﺷ ــﺪد ﻋﻠﻰ
ً
ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﺑﺮأﻳﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﻪ ،ﻣﺒﺪدا
اﻵﻣﺎل ﺑﺈﻳﺠﺎد ﻣﺨﺮج ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻸزﻣﺔ.
وﺗﺴﺎءل ﻣﺤﺎوﻻ ﻛﺴﺐ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻀﻴﺘﻪ:
»ﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻣﺎء اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺮاق ﻗﺒﻞ
أن ﻳﻘﻮم اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺑﻮاﺟﺒﻪ؟«.
وﺗ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻊ» :ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻨ ـﻴ ــﻦ ،ﻗ ـﺘ ــﻞ آﻻف
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﺑﻮﺣﺸﻴﺔ ﺑﺄﻳﺪي أﺷﺨﺎص دﺧﻠﻮا
ُ َ
ﺑﻼدﻧﺎ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﺳﺘﺰﻫﻖ آﻻف
ً
اﻷرواح اﻷﺧﺮى إن ﻟﻢ ﻧﺘﺤﺮك ﻓﻮرا«.
وﺳ ـ ــﺎرع ﺧ ـﺼ ــﻮم اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرﺿــﻮن
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﺪار ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره »ﻻ أﺧﻼﻗﻲ« وﺑﺎﻫﻆ
اﻟﻜﻠﻔﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪ ،إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺪﻳﺪ ﺑﻤﻮﻗﻒ ﺗﺮاﻣﺐ
اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻤﺪ ﻳﺪه ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ،وﺣﻀﻪ ﻣﺮة
ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ »إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ رﺋ ـﻴ ـﺴــﺔ ﻣـﺠّـﻠــﺲ اﻟـ ـﻨ ــﻮاب ﻧــﺎﻧـﺴــﻲ
ﺑﻴﻠﻮﺳﻲ» :ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ ّﻋﻦ
اﺣﺘﺠﺎز اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ رﻫﺎﺋﻦ ،وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻮﻗﻒ
ﻋ ــﻦ ﺗـﺼـﻌـﻴــﺪ اﻷزﻣ ـ ــﺔ ،وﻳ ـﺠــﺐ أن ّ ﻳـﻌـﻴــﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ« .وأﺿــﺎﻓــﺖ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺜﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ّ
اﻷﻗﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاء ،وﻗﺪ وﻗﻒ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ زﻋﻴﻢ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﺗﺸﺎك ﺷﻮﻣﺮ،
ّأن »اﻟﺮﺋﻴﺲ اﺳﺘﺨﺪم ّ
ﻟﻠﺘﻮ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺒﻴﻀﺎوي
ﻟﻔﺒﺮﻛﺔ أزﻣﺔ وإﺷﺎﻋﺔ اﻟﺨﻮف وﺻﺮف اﻻﻧﺘﺒﺎه
ﻋﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺘﻲ ّ
ﺗﻌﻢ إدارﺗﻪ«.
وﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗــﺎل ﺷــﻮﻣــﺮ» :اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن
ً
واﻟﺮﺋﻴﺲ ّﻳﺮﻳﺪون ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣــﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺪود ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮن ﻓﻲ

ﺷﻌﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎج اﻟﺤﺪودي ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﻣﻊ أﻣﻴﺮﻛﺎ )أ ف ب(
اﻟﻌﻤﻖ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ«.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى ،رﻓــﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗــﺮار رﻓﻌﻪ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن
ﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻮرﻳﺔ وﺣﻠﻴﻔﺘﻴﻬﺎ
روﺳﻴﺎ وإﻳﺮان ،اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار
اﻹﻏﻼق اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﻳﻨﺺ ﻣﺸﺮوع اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﻗﻴﻮد
ﺗﺸﻤﻞ روﺳ ـﻴــﺎ وإﻳـ ــﺮان ﻟﺪﻋﻤﻬﻤﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮي
واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺎﻧﻬﺎ ﻟﺪﻣﺸﻖ.

ﻛـﻤــﺎ ﻳـﻘـﻀــﻲ ﺑ ــﺈﻏ ــﻼق ﺣ ـﺴــﺎﺑــﺎت وﺗﺠﻤﻴﺪ
أﺻ ــﻮل ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻴﺎﻧﺎت وأﻓ ــﺮاد ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ،ﻣـﻤــﻦ ﻫ ــﻢ ﻋـﻠــﻰ ﻋــﻼﻗــﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،وﻳﻤﻨﻊ إﺻــﺪار ﺗﺄﺷﻴﺮات اﻟﺪﺧﻮل،
وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺰود دﻣﺸﻖ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﻘﺎت
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر اﻟﻄﺎﺋﺮات.
وﺗﻨﺴﺤﺐ ﻫــﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﻮ دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋـﻠــﻰ ﻛــﻞ »ﺷـﺨــﺺ أﺟـﻨـﺒــﻲ ﻟــﻪ ﺻﻔﺔ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ،أو ﻣﺘﻄﻮع أو ﻣﻨﺨﺮط ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرك
ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ«.
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رياضة

«األولمبي» يستضيف نظيره الفلسطيني في تجريبية قوية اليوم

ً
استعدادا لتصفيات كأس آسيا تحت  23سنة

حازم ماهر

يلتقي منتخبنا األولمبي لكرة
القدم مع ضيفه الفلسطيني
ً
وديا في الساعة  5.45مساء
اليوم على استاد الصداقة
والسالم ،ضمن االستعدادات
للتصفيات المؤهلة لنهائيات
كأس آسيا تحت  23سنة.

يواجه منتخبنا األولمبي لكرة القدم نظيره
الفلسطيني فــي الساعة  5.45مــن مساء اليوم
على اسـتــاد الـصــداقــة والـســام بـنــادي كاظمة،
وت ــأت ــي هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـت ـجــري ـب ـيــة ف ــي إط ــار
استعداداته لخوض غمار منافسات المجموعة
الخامسة التي تستضيفها الكويت في مارس
المقبل ،والتي تضم منتخبات األردن وسورية
وق ـيــرغــزس ـتــان ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى األزرق ،وذل ــك
ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات
كأس آسيا تحت  ،23والبطولة مؤهلة بدورها
ألولمبياد طوكيو .2020
تجريبية اليوم تعد البروفة األخيرة لألزرق،
حيث سيخوض الفريق البطولة الودية الدولية

التي تنظمها قطر وتنطلق منافساتها في 15
م ــن الـشـهــر ال ـج ــاري بـمـشــاركــة األزرق وإيـ ــران
وطــاجـيـكـسـتــان ،بــاإلضــافــة إل ــى منتخب البلد
المضيف.

اختبار جاد
وتـعــد التجريبية بـمـنــزلــة االخ ـت ـبــار الـجــاد
بــال ـن ـس ـبــة لـمـنـتـخـبـنــا األولـ ـمـ ـب ــي ،ال ـ ــذي دخــل
م ـع ـس ـكــرا م ـغ ـل ـقــا مـ ــدة  10اي ـ ـ ــام ،وذلـ ـ ــك س ــواء
بالنسبة لالعبين أو الجهاز الفني الذي تولى
قيادته مؤخرا المدرب الكرواتي دينكو بدال من
المدرب راجيكو ماجيك ،وذلك ً
بناء على رؤية
مــدرب المنتخب الوطني األول ،والــذي يتولى

اإلشراف على المنتخب األولمبي روميو جوزاك.
ويولي اتحاد الكرة المنتخب األولمبي أهمية
كبيرة ،وذلك نظرا لضيق الوقت ،إذ إن المتبقي
عـلــى ان ـطــاق مـنــافـســات المجموعة الخامسة
ش ـه ــران ف ـقــط ،مـمــا يـعـنــي أن ال ـفــريــق ف ــي الـعــد
التنازلي ،وبالتالي فإن الجهاز الفني سيضع
ابـتــداء مــن مـبــاراة الـيــوم وبطولة قطر الدولية
الودية اللمسات األخيرة سواء على التشكيل أو
الخطة التي سيخوض بها األزرق التصفيات.

مشاركة أكبر عدد من الالعبين
ومــن المقرر ،أن يمنح دينكو أكبر عــدد من
الــاعـبـيــن ال ـفــرصــة لـلـمـشــاركــة ف ــي الـمــواجـهــة،

معسكر السالمية لكرة القدم يتجه إلى قطر

اليوسف يجتمع مع الجهازين الفني واإلداري لحسم ملف المحترفين
باتت قطر مرشحة بقوة الستضافة معسكر
فريق السالمية األول لكرة القدم ،وذلك في 20
الجاري.
ويتطلع السماوي إلى اإلبقاء على جاهزية
ال ــاع ـب ـي ــن ،ح ـتــى ع ـ ــودة م ـنــاف ـســات ال ـ ــدوري
الممتاز ،للتقدم في المنافسة مع فرق الصدارة،
السيما أنه يحتل مركز الوصافة بعد الكويت
بفارق  4نقاط.
وقـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــدي ـ ــر الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق بـ ـ ـ ــدر الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــدي،
ل ـ ـ "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،إن جـ ـه ــاز الـ ـك ــرة رش ـ ــح قـطــر
الس ـت ـضــاف ــة مـعـسـكــر ال ـف ــري ــق خـ ــال الـشـهــر
الجاري ،نظرا لرغبة الجهاز الفني في إعادة

العبدالرزاق يحافظ على
ً
تصنيفه األول عالميا
حــافــظ مـتـســابــق ال ــدراج ــات الـمــائـيــة
ي ــوس ــف ال ـ ـع ـ ـبـ ــدالـ ــرزاق ع ـل ــى تـصـنـيـفــه
ف ــي ال ـمــركــز األول م ــن االت ـح ــاد الــدولــي
لــريــاضــات الـمـحــركــات البحرية (يــو اي
ام) لعام .2018
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــدالـ ـ ــرزاق عـ ـ ــن ب ــال ــغ
س ـعــادتــه ،بـمــواصـلـتــه الـمـحــافـظــة على
تصنيفه العالمي من بين  200متسابق
م ــن مـخـتـلــف دول ال ـع ــال ــم ،ســاع ـيــا إلــى
مواصلة تحقيق اإلن ـجــازات فــي الـقــادم
من البطوالت.
وقال إن "هذا التصنيف والمعترف به
في اللجان األولمبية الدولية واالتحادات
البحرية المرتبطة وذات الصلة هو أعلى
وأهم تصنيف في هذه الرياضة ،ما ُيعد
دافعا له للمحافظة على مستواه والعمل
على تطويره".
وأوضح أن حصوله في معظم جوالت
بـطــوالت الـعــالــم خــال األع ــوام السابقة
على المركز األول كان السبب الرئيس في
استمرار تصنيفه األول عالميا.

الحيوية لالعبين بعد توقف طويل لمنافسات
الممتاز.
وأض ــاف الـخــالــدي أن األج ــواء فــي الــدوحــة
مهيأة الستضافة المعسكر ،في ظل إمكانية
إقامة مباريات وديــة قوية هناك ،إلــى جانب
قــرب المسافة مــن الكويت ،مما يوفر الراحة
التامة لالعبين.
وبـ ـي ــن أن الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي ك ـ ــأس االتـ ـح ــاد
"البطولة التنشيطية" ال تكفي للحفاظ على
لياقة المباريات العالية ،السيما أن أغلب الفرق
تشارك بفرق الصف الثاني.
وعــن ملف المحترفين ،كشف الخالدي أن

الجهازين الفني واإلداري ،في انتظار اجتماع
مـهــم ال ـيــوم مــع رئـيــس ال ـنــادي وج ـهــاز الـكــرة
الـشـيــخ تــركــي ال ـيــوســف ،لحسم ه ــذا الملف،
وتحديد أولويات الجهاز الفني.
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ت ــدع ـي ــم صـ ـف ــوف ال ـفــريــق
ب ـم ـهــاجــم الـ ــى ج ــان ــب العـ ــب وس ـ ــط ،سـيـكــون
ً
م ـط ــروح ــا ع ـلــى الـ ـط ــاول ــة ،ل ـت ـعــويــض رحـيــل
المهاجم البرازيلي باتريك فابيانو ،الى جانب
الغاني أبوبكر ،الذي تم فسخ عقده.
يذكر أن السالمية يضم في صفوفه حاليا
 3مـحـتــرفـيــن ه ــم الـ ـس ــوري فـ ــراس الـخـطـيــب،
واألردنيان عدي الصيفي ،وطارق خطاب.

وذلــك للوقوف على مستواهم الفني والبدني،
علما بــأن القائمة حاليا تضم  26العبا فقط،
وذلــك بعد استبعاد أحمد الـصــراف ومنصور
العنزي نظرا العتذارهما بسبب الدراسة ،وعلي
البلوشي ،وعبدالعزيز البحر ،وفيصل مفرح
العنزي بداعي اإلصابة ،باإلضافة إلى استبعاد
عبدالهادي العجمي.
ويعول الجهاز الفني على عدد من الالعبين
المتألقين سواء مع المنتخب أو أنديتهم ،وفي
مقدمتهم فــواز عايض العتيبي ومشعل فــواز
وعبدالعزيز وادي وعبدالعزيز علي مروي وعيد
الرشيدي وشبيب الخالدي في قيادة زمالئهم
اليوم نحو تحقيق فوز معنوي.

البرازيلي لوكاس يلحق بوفد األبيض في الدوحة
•

أحمد حامد

وصل فريق الكويت لكرة القدم إلى الدوحة ،مساء
أم ــس ،لـلــدخــول فــي معسكر مـغـلــق يستمر حـتــى 23
الـجــاري ،اسـتـعــدادا لما تبقى مــن منافسات الموسم
الحالي.
وكان الكويت حقق فوزا أمس األول على النصر ،في
الجولة الرابعة من منافسات كــأس االتـحــاد بهدفين
لهدف ،ليرفع رصيده الى  9نقاط.
و قــال إداري الفريق أحمد الصبيح ،لـ"الجريدة"،
إن وفد األبيض يضم  23العبا ،مشيرا إلى ان نادي
ال ـغــرافــة هــو مــن سـيـسـتـضـيــف ال ـتــدري ـبــات ،عـلــى أن
تكون اإلقامة تابعة لنادي المرخية.
و ق ــدم ا لـصـبـيــح نـيــا بــة عــن إدارة األ ب ـيــض الشكر
ل ـل ـنــادي ـيــن ،م ـش ـيــرا ال ــى ال ـت ـس ـه ـيــات ال ـت ــي لـمـسـهــا

ال ـك ــوي ــت م ـنــذ االسـ ـتـ ـق ــرار ع ـلــى إق ــام ــة م ـع ـس ـكــر فــي
الدوحة.
وي ـت ــرأس وف ــد األب ـيــض نــائــب رئ ـيــس جـهــاز
الكرة عادل عقلة ،إلى جانب المدير الفني محمد
عبدالله.
ومن المقرر أن تنطلق تدريبات الكويت اعتبارا
مــن الـيــوم ،على أن تشهد الـفـتــرة المقبلة وخــال
المعسكر بعض المباريات الودية.
وعلى صعيد المحترفين ،يصل الى معسكر
األبيض المحترف الجديد البرازيلي لوكاس
فينيسيوس ،والذي سبق ان احترف في اليابان.
وساهم فينيسيوس ،الذي يستمر عقده مع
الكويت موسما ونصف ،في صعود فريقه إلى
الدوري الممتاز ،مسجال  21هدفا.

ً
«يد» السالمية تأهل رسميا لـ«الممتاز» بعد انسحاب برقان

•

محمد عبدالعزيز

حسم فريق السالمية تأهله للدوري
الممتاز لكرة اليد بين الخمسة الكبار،
بـعــدمــا رف ــع رص ـيــده إل ــى  19نقطة في
ال ـمــركــز ال ـثــالــث ،إث ــر فـ ــوزه بــانـسـحــاب
بنتيجة  -10صـفــر عـلــى فــريــق بــرقــان،
الــذي تجمد رصيده عند  16نقطة في
المركز الخامس.
وكان الشوط األول انتهى لمصلحة
ال ـســال ـم ـيــة ب ـن ـت ـي ـجــة  ،6-9واس ـت ـم ــرت
األفضلية للسماوي في الشوط الثاني،
ووسع الفارق  9-13في الدقيقة .10

انسحاب برقان
وش ـهــدت الــدقـيـقــة  19اع ـتــراضــا من
الع ـ ــب بـ ــرقـ ــان س ـع ــد س ــال ــم ع ـل ــى ع ــدم
احـتـســاب رمـيــة ج ــزاء لـلـفــريــق ،وتلفظ
ب ــأل ـف ــاظ غ ـيــر الئ ـق ــة ع ـلــى ال ـح ـك ــام ،مــا
ترتب عليه طرده بالبطاقتين الحمراء
والزرقاء (إيقاف مباراتين) ،وعقب ذلك

سـحــب ال ـمــدرب الـمـســاعــد خــالــد ملحم
الـفــريــق مــن الـمـلـعــب ،ودخ ــل الــاعـبــون
غرفة المالبس ،وعندها منحه مراقب
المباراة علي عباس فرصة مدة  3دقائق
إلعـ ــادة ال ـفــريــق ،وب ـعــد ال ـف ــوات الــوقــت
الـمـحــدد أعـلــن الـحـكــم انـتـهــاء الـمـبــاراة
باالنسحاب لمصلحة السالمية.
وشـهــدت الـمـبــاراة أخـطــاء تحكيمية
بــالـجـمـلــة ع ـلــى ال ـفــري ـق ـيــن م ــن الـطــاقــم
التحكيمي المكون من ثامر أشكنوني،
وهاني ابل.

عباس :الوقت تقديري
وقـ ـ ــال ع ـ ـبـ ــاس ،فـ ــي تـ ـص ــري ــح عـقــب
المباراة ،انه أعطى برقان الوقت الالزم
بـيــن انـسـحــابــه وع ــودت ــه ،وه ــذا الــوقــت
تقديري للمراقب ،ومن ثم أعلن انسحاب
ب ــرق ــان ،مـضـيـفــا "تـ ــم ع ـمــل ت ـقــريــر عن
أحـ ــداث ال ـم ـب ــاراة ،وس ـيــرفــع إل ــى لجنة
المسابقات باالتحاد ،التخاذ القرارات
الالزمة في هذا الشأن".

ومن جانبه ،فإن المنتخب الفسيطيني الذي
سيشارك في التصفيات ذاتها ،يسعى جهازه
الفني إلى الوقوف على مستوى العبيه أيضا،
حيث يعتبر مـبــاراة اليوم اختبارا جــادا نظرا
لقوة األزرق ،ويطمح المدرب إلى تحقيق فوز
من شأنه رفع الروح المعنوية لجميع الالعبين
من دون استثناء.
وكان وفد المنتخب الفلسطيني قد وصل إلى
البالد فجر أمس ،واكتفى الفريق بإجراء تدريب
واحد في الكويت استعدادا للمباراة.

جانب من مباراة السالمية وبرقان (تصوير جورج رجي)

تزكية «األسرة» في خيطان
بعد انسحاب «الجميع»
ف ــي الـلـحـظــات األخ ـي ــرة م ــن غـلــق ب ــاب االنـسـحــاب
م ــن ال ـت ــرش ــح مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس ،أع ـل ـن ــت ق ــائ ـم ــة خـيـطــان
للجميع ،التي يترأسها سند العتيبي انسحابها من
االنتخابات ،بعد أن قرر مرشح القائمة أحمد سالم
االن ـس ـحــاب مـنـفــردا فــي ســاعــة مـتــأخــرة م ـســاء أمــس
األول ،لـتـفــوز قــائـمــة أس ــرة ال ـنــادي بــرئــاســة عبدالله
العتيبي بالتزكية.
وكان باب االنسحاب للدورة القائمة ،الممتدة من
 2019حتى  ،2023أغلق أمس ،بحسب النظام األساسي
الجديد المعتمد من الجمعيات العمومية لألندية،
حيث افتتح بــاب الترشح مــن  23حتى  27ديسمبر
الماضي ،وكان يوم أمس آخر موعد لالنسحابات.
وتتنافس  10قوائم في  5أندية بواقع قائمتين في
كل ناد ،هي الشباب ،وبرقان ،والعربي ،والصليبيخات،
والجهراء ،بينما يخوض مرشحان فقط انتخابات
نادي النصر ضد قائمة أبناء النادي ،برئاسة فالح
غانم.
وتستعد جميع ا لـقــوا ئــم اآلن لتجميع صفوفها
ودخ ـ ـ ــول الـ ـع ــرس االن ـت ـخ ــاب ــي ال ــري ــاض ــي ب ـع ــد غ ــد،
بمعنويات عالية ،للفوز بعضوية مجالس اإلدارات.

محمد صالح يتوج بأفضل العب في إفريقيا للعام الثاني

تفوق على زميله في ليفربول ساديو مانيه ومهاجم أرسنال بيار -إيميريك
ت ـ ـ ــوج الـ ـمـ ـه ــاج ــم ال ـ ـم ـ ـصـ ــري لـ ـن ــادي
لـ ـي ـف ــرب ــول اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي م ـح ـم ــد ص ــاح
بجائزة أفضل العب في إفريقيا للعام
الثاني على التوالي ،خالل حفل الجوائز
الــذي أقامه االتحاد القاري أمس األول
في دكار.
وعلى غــرار عــام  ،2017تفوق صالح
ع ـلــى زم ـي ـلــه ف ــي ل ـي ـفــربــول الـسـنـغــالــي
س ــادي ــو مــان ـيــه ،وال ـم ـهــاجــم الـغــابــونــي
ألرس ـ ـنـ ــال اإلن ـك ـل ـي ــزي ب ـي ــار-إي ـم ـي ــري ــك
أوباميانغ.

وسبق للمهاجم المصري البالغ 26
عاما أن تــوج هــذا الـعــام بجائزة هيئة
اإلذاعة البريطانية (بي بي سي) ألفضل
العب في إفريقيا أيضا.
وجاء تتويجه في يوم حصول بالده
على حق استضافة كأس أمم إففريقيا
 ،2019خلفا للكاميرون ا لـتــي سحبت
منها البطولة لعدم جاهزيتها ،وذ لــك
بتفوقها على جنوب إفريقيا.
وقال صالح بعد تتويجه إثر تسلمه
الجائزة من رئيس ليبيريا ،ونجم بالده

السابق جورج ويا "ال أصدق أنه مر عام
على إحــرازي الجائزة .كما قلت دائما،
هــذه الجائزة مهمة جــدا بالنسبة إلي.
أنا أعشقها وكنت أحلم بها منذ الصغر.
أنا فخور بإحرازها مرتين .أهديها الى
عائلتي ،زمالئي ،الجماهير الى كل من
ساعدني ألصل إلى هنا".
وختم "أتوجه بالشكر ألبناء وطني
مصر ،وأهــدي هذا الجائزة إلى وطني
مصر".
وبـعــد أن أصـبــح الـعــام الماضي أول

م ـص ــري ي ـن ــال ه ــذه ال ـج ــائ ــزة م ـنــذ بــدء
مـنـحـهــا بــال ـش ـكــل ال ـح ــال ــي عـ ــام ،1992
وال ـث ــان ــي ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق ب ـعــد مـحـمــود
الخطيب ال ــذي نالها عــام  ،1983حين
كانت تنظمها مجلة "فرانس فوتبول"
ا ل ـف ــر ن ـس ـي ــة ( م ـ ــن  1970ح ـت ــى ،)1994
حقق صــاح إنجاز أن يكون أول العب
من شمال الـقــارة ينال الجائزة مرتين
متتاليتين.
وع ــادل ابــن ال ــ 26عاما اإلنـجــاز الــذي
حققه السنغالي الحاجي ضيوف (2001

و ،)2002والكاميروني صامويل إيتو
( 2003و ،)2004والعاجي يايا توريه
( 2011و.)2012
ون ــال تــوريــه ال ـجــائــزة  4أع ــوام
تــوالـيــا ( ،)2011-2014وه ــو رقــم
قياسي يتقاسمه مع إيتو ،الذي
ت ـ ــوج ب ـه ــا ولـ ـك ــن ل ـي ــس ل ـم ــرات
متتالية.
(أ ف ب)
ً
حامال جائزة األفضل (إ بي أ)
محمد صالح
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جانب من لقاء المنتخب األردني واألسترالي

موعد المباراة

4:30

ب ـ ـ ـط ـ ـ ـمـ ـ ــوحـ ـ ــات م ـ ـت ـ ـشـ ــاب ـ ـهـ ــة
وم ـع ـن ــوي ــات م ـت ـب ــادل ــة ،يلتقي
المنتخبان األردن ــي والـســوري
لـكــرة ال ـقــدم ال ـيــوم ،عـلــى اسـتــاد
"خ ـل ـي ـفــة ب ــن زايـ ـ ــد" ف ــي ال ـع ـيــن،
بالجولة الثانية مــن مباريات
الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة ف ــي ال ــدور
األول لبطولة كأس آسيا 2019
المقامة حاليا باإلمارات.
ولـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـث ــانـ ـي ــة ع ـلــى
الـ ـ ـت ـ ــوال ـ ــي ،ي ـ ــواج ـ ــه ال ـم ـن ـت ـخــب
السوري اختبارا مثيرا مع أحد
ج ـيــرانــه ،حـيــث اسـتـهــل الفريق
مسيرته فــي البطولة قبل أ يــام
بــال ـت ـعــادل الـسـلـبــي م ــع نظيره
الفلسطيني.
وا ل ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــؤ كـ ـ ـ ـ ــد أن ك ـ ـ ـ ـ ــا مـ ــن

المنتخبين األردني (النشامى)
والـ ـ ـس ـ ــوري (ن ـ ـسـ ــور ق ــاس ـي ــون)
س ـيــواجــه ال ـي ــوم اخ ـت ـبــارا أكـثــر
ص ـع ــوب ــة مـ ــن االخـ ـتـ ـب ــار الـ ــذي
واجهه في الجولة األولى.
وكان المنتخب األردني ّ
فجر
مفاجأة كبيرة في الجولة األولى
بالفوز على نظيره األسترالي
ح ــام ــل ال ـل ـق ــب  -1ص ـف ــر ،ول ـكــن
هــذا الفوز ضاعف من صعوبة
المهمة على األردن ،حيث وضع
الكثير من الضغوط على الفريق
ق ـبــل م ــواج ـه ــة ج ـ ــاره ال ـس ــوري
ال ـم ـت ـح ـفــز ل ـت ـع ــوي ــض خ ـس ــارة
نقطتين في الجولة األولى أمام
المنتخب الفلسطيني.
وينتظر أن يعتمد منتخب

النشامى مجددا على المساندة
الجماهيرية الكبيرة التي كان
لها دور مؤثر جدا في مواجهة
أستراليا.
ولم يأت الفوز على المنتخب
األسترالي مصادفة أو بضربة
حظ ،بل قدم المنتخب األردني
ع ـ ـ ــرض ـ ـ ــا ق ـ ـ ــوي ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء عـ ـل ــى
المستوى الدفاعي أو الهجومي،
وهو ما يسعى إلى تكراره اليوم
بقيادة المدرب البلجيكي فيتال
بوركلمانز.
ويأمل النشامى في استمرار
المستوى الرائع لحارس المرمى
ال ـم ـخ ـضــرم ع ــام ــر شـفـيــع ال ــذي
كان أحد األسباب الرئيسية في
الفوز على المنتخب األسترالي،

sports@aljarida●com

 ...وجانب من لقاء المنتخب السوري ونظيره الفلسطيني
بـ ـع ــدم ــا ت ـ ـصـ ــدى لـ ـلـ ـع ــدي ــد مــن
محاوالت حامل اللقب على مدار
الشوطين.
ولكن المشكلة الوحيدة التي
قـ ــد ت ـ ـ ــؤرق م ـن ـت ـخــب ال ـن ـشــامــى
هــي اإلجـهــاد فــي ظــل المجهود
الكبير الذي بذله الالعبون خالل
مباراة أستراليا .ورغم هذا ،قد
يكون بقاء الفريق في العين بعد
مباراته أمــام أستراليا مصدرا
للحصول عـلــى قـســط أكـبــر من
الراحة من نظيره السوري الذي
انتقل من الشارقة إلى العين.
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،يـ ـخ ــوض
المنتخب السوري مباراة اليوم
رافعا شعار "الفرصة األخيرة"
ف ــي ظ ــل ف ـش ـلــه ف ــي الـ ـف ــوز على

األحمر البحريني يتربص باألفيال
الجريحة في كأس آسيا
بكثير مــن الـتـفــاؤل المشوب بالحذر،
يخوض المنتخب البحريني لكرة القدم
اخ ـت ـبــاره الـثــانــي فــي بـطــولــة ك ــأس آسيا
 2019المقامة حاليا في اإلم ــارات ،حيث
يلتقي نظيره التايلندي اليوم على استاد
"آل مكتوم" بنادي النصر في دبي ،وذلك
بالجولة الثانية من مباريات المجموعة
األولى في الدور األول للبطولة.
و ك ــان المنتخب البحريني (األ ح ـمــر)
اس ـت ـهــل مـس ـيــرتــه ف ــي ال ـب ـطــولــة بـتـعــادل
ث ـم ـي ــن ج ـ ــدا مـ ــع ن ـظ ـي ــره اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي فــي
ال ـم ـبــاراة االفـتـتــاحـيــة لـلـبـطــولــة ،لترتفع
معنويات الفريق بشكل هائل قبل مباراة
تايلند اليوم ،والتي يبحث فيها األحمر
الـبـحــريـنــي عــن الـتــأهــل المنطقي لـلــدور
الثاني قبل مواجهة المنتخب الهندي في
الجولة األخيرة من مباريات المجموعة.
ومـنـحــت نـقـطــة ال ـت ـعــادل فــي الـمـبــاراة
االفتتاحية المنتخب البحريني قدرا كبيرا
من التفاؤل قبل مواجهة نظيره التايلندي
(أفيال الحرب) ،الذي مني بهزيمة ثقيلة
 4 -1أمام نظيره الهندي في بداية مشواره

بــالـبـطــولــة .وق ــدم الـمـنـتـخــب البحريني
بقيادة مديره الفني التشيكي ميروسالف
س ـ ــوك ـ ــوب عـ ــرضـ ــا قـ ــويـ ــا ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة
االفـتـتــاحـيــة ،وك ــان ال ـب ــادئ بالتسجيل،
ولكن المنتخب اإلماراتي صاحب األرض
انتزع التعادل في نهاية المباراة بهدف
من ركلة جزاء.
وب ــره ــن الـمـنـتـخــب الـبـحــريـنــي عمليا
على أنه ال يزال قادرا على المنافسة على
بـلــوغ األدوار الـنـهــائـيــة بـشــرط معالجة
بعض األخـطــاء والسلبيات التي ظهرت
في المباراة االفتتاحية.
وربما تكون مباراة اليوم فرصة جيدة
لعالج هذه األخطاء ووضع أكثر من مجرد
قدم في الــدور الثاني (دور الستة عشر)،
خاصة مع تأهل أفضل أربعة منتخبات
مــن بين المنتخبات التي تحتل المركز
ال ـثــالــث ف ــي الـمـجـمــوعــات ال ـســت بــالــدور
األول للبطولة.
ولكن ،على الرغم من هزيمة المنتخب
التايلندي في المباراة األولى أمام الهند،
قد يشكل الفريق عقبة قوية في مواجهة

زاكيروني مدرب االمارات

ب ـعــد ال ـت ـع ــادل الـمـخـيــب ل ــآم ــال م ــع المنتخب
البحريني في المباراة االفتتاحية للبطولة ،يتطلع
المنتخب اإلماراتي لكرة القدم إلى فوز حاسم على
المنتخب الهندي عندما يلتقيان ا لـيــوم على
استاد "مدينة زايد الرياضية" في أبوظبي.
ويحتاج المنتخب اإلماراتي (األبيض)
إل ــى ال ـفــوز فــي م ـبــاراة ال ـيــوم بالجولة
الثانية من مباريات المجموعة
األولى حتى يتجنب الدخول
في دوامة الحسابات المعقدة
على بطاقات التأهل ،ألن أي
نتيجة سوى الفوز قد تضع
ال ـ ـفـ ــريـ ــق ف ـ ــي مـ ــوقـ ــف ص ـعــب
وتقلص بشدة فرصه في تصدر
المجموعة ،وهــو الـهــدف اآلخ ــر للفريق
لـضـمــان مــواجـهــة أسـهــل فــي ال ــدور الثاني
(دور الستة عشر) .
ولم يقدم المنتخب اإلماراتي في المباراة
االفـتـتــاحـيــة األداء الـمـنـتـظــر مــن صاحب
األرض ،واح ـتــاج الـفــريــق إلــى ركـلــة جــزاء
ليسجل منها هدف التعادل قبل وقت قليل
من نهاية المباراة.
وفـ ـج ــر ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـه ـن ــدي (ال ـن ـم ــور
الـ ــزرقـ ــاء) واح ـ ــدة م ــن م ـفــاجــآت الـجــولــة
األول ــى عندما فــاز على نظيره التايلندي
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وأظ ـ ـهـ ــرت ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة االف ـت ـت ــاح ـي ــة أمـ ــام
المنتخب البحريني مدى افتقاد المنتخب
اإلمـ ــاراتـ ــي ل ـج ـهــود الع ـب ــه ال ـم ــوه ــوب عمر
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن (عـ ـ ـم ـ ــوري) الـ ـ ــذي ي ـغ ـيــب عــن
البطولة بسبب إصــابـتــه بقطع فــي الــربــاط

«اآلسيوي» يهدد قناة «بي أوت كيو»
بسبب البث غير المشروع

المنتخب البحريني اليوم،
السـيـمــا أن الـفــريــق يسعى
لـ ـم ــداواة ج ــراح ــه م ــن خــال
تحقيق أي نتيجة إيجابية
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ق ـب ــل م ــواج ـه ــة
المنتخب اإلمــاراتــي وجماهيره
ف ــي ال ـجــولــة األخ ـي ــرة م ــن مـبــاريــات
المجموعة.
كما يخوض المنتخب التايلندي
مـبــاراة اليوم بفكر خططي مختلف
نسبيا عن المباراة أمام الهند والتي
أطــاحــت بــالـمــدرب الصربي ميلوفان
راييفاتش من تدريب الفريق.
ولهذا يحتاج المنتخب البحريني إلى
التعامل مع مباراة اليوم بكثير من الحذر،
خشية االنـتـفــاضــة الـمـتــوقـعــة مــن أفـيــال
الحرب التي تخوض هذه المباراة بحثا
عــن الـفــرصــة األخ ـيــرة لـلـعــودة إلــى دائــرة
الـمـنــافـســة عـلــى إح ــدى بـطــاقــات الـتــأهــل
للدور الثاني من البطولة.
(د ب أ)
ميروسالف سوكوب

األبيض اإلماراتي يتسلح بالحذر
في مواجهة النمور الزرقاء
ال ـص ـل ـي ـب ــي خـ ـ ــال م ـش ــارك ـت ــه مـ ــع نـ ــاديـ ــه ال ـه ــال
السعودي.
كما أظهرت المباراة معاناة علي مبخوت هداف
الفريق من مشكلة في ترجمة هجمات الفريق إلى
أهداف ،وقد يفتح هذا الطريق أمام عودة المهاجم
الخطير أحمد خليل إلى التشكيلة األساسية في
مباراة اليوم.
وكـ ـ ــان خ ـل ـيــل س ـج ــل هـ ــدف الـ ـتـ ـع ــادل لــأبـيــض
اإلماراتي في مرمى البحرين ولكن من ركلة جزاء.
وإلى جانب إمكانية الدفع بخليل في التشكيلة
األساسية ،ستكون الفرصة سانحة لمشاركة النجم
المخضرم إسماعيل مطر في التشكيلة األساسية
بـعــدمــا فـضــل الـجـهــاز الـفـنــي وض ـعــه عـلــى مقاعد
البدالء في مباراة البحرين بعد عودته من اإلصابة.
ولكن السالح األهم للمنتخب اإلماراتي في لقاء
اليوم سيكون هو "الحذر" في مواجهة رغبة منافسه
الهندي في تفجير مزيد من المفاجآت بالبطولة.
وفي المقابل ،يخوض المنتخب الهندي مباراة
اليوم بمعنويات مرتفعة جدا بعدما أحرز الفريق
أول ثــاث نـقــاط لــه فــي البطولة بـفــوز ثمين على
نـظـيــره الـتــايـلـنــدي هــو األول لــه فــي الـبـطــولــة منذ
. 1964
وأك ــد اإلنـكـلـيــزي ستيفن كونستانتين المدير
الفني للمنتخب الهندي أنه قد تكون نقطة التعادل
في أي من مباراتي الفريق أمام اإلمارات غدا أو أمام
البحرين األسبوع المقبل كافية لتأهله للدور الثاني
في ظل نظام البطولة الذي يمنح أيضا أفضل أربعة
فــرق تحتل المركز الثالث في المجموعات الستة
بطاقات التأهل للدور الثاني (دور الستة عشر).
(د ب أ)

ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي فــي
الـجــولــة األولـ ــى ،رغــم طــرد أحد
العـ ـب ــي ف ـل ـس ـط ـيــن فـ ــي ال ـش ــوط
الثاني.
وي ـ ـضـ ــاعـ ــف مـ ـ ــن الـ ـضـ ـغ ــوط
عـلــى نـســور ســوريــة أن الفريق
سـ ـي ــواج ــه اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارا فـ ــي غــايــة
ال ـص ـع ــوب ــة ب ــال ـج ــول ــة األخ ـي ــرة
من مباريات المجموعة عندما
يصطدم بنظيره األسترالي.
كما يــرى المنتخب السوري
بـقـيــادة مــديــره الفني األلماني
بـ ـي ــرن ــد ش ـت ــان ـج ــه ( 70ع ــام ــا)
ف ــي ال ـب ـط ــول ــة ال ـح ــال ـي ــة فــرصــة
مثالية للمجد في ظل مشاركة
الفريق بالبطولة رغم الظروف
العصيبة ا لـتــي تمر بها بــاده

بسبب الحرب األهلية الدائرة.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق فـ ـ ـش ـ ــل ف ــي
التصفيات المؤهلة لكأس العالم
 2018بــرو سـيــا ،لكنه يستطيع
التقدم إلى األدوار النهائية في
البطولة اآلسيوية.
وقال شتانجه ،بعد التعادل
مع فلسطين" :حاولنا أن نفعل
كـ ــل شـ ـ ــيء فـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـب ــاراة.
لجأنا إلــى تغيير نظام اللعب،
وضغطنا بشكل أكبر ،لكننا لم
نـهــز الـشـبــاك .االس ـت ـحــواذ على
الكرة والسيطرة على مجريات
اللعب لم يحققا أي شــيء .هذه
هي كرة القدم".
وأوضح أن "اللعب في اتجاه
واحد على مدار الـ  90دقيقة لم

يحقق النتيجة المرجوة وهي
إح ــراز الـنـقــاط ال ـثــاث .وعلينا
اآلن التركيز في لقاء األردن".
وق ـب ــل ب ــداي ــة ال ـب ـط ــول ــة ،قــال
ش ـ ـتـ ــان ـ ـجـ ــه فـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات
صحافية ،إن هدفه مــع الفريق
هو اجتياز الدور األول للبطولة
للمرة األولى.
واآلن ،سـيـكــون الـفــريــق على
م ــوع ــد مـ ــع اخـ ـتـ ـب ــار فـ ــي غــايــة
الصعوبة لتحقيق هذا الهدف.
(د ب أ)

هدد االتحاد اآلسيوي
لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدم أمـ ـ ــس
بـ ـ ــات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
قــانــونـيــة ضــد قـنــاة "بــي
أوت كيو" ،بسبب قيامها
ببث مباريات بطولة كأس
األمم اآلسيوية  2019المقامة
حاليا في اإلمارات.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد،
فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،أنـ ـ ــه ي ــدي ــن
" جـهــة القرصنة المسماة
( بـ ـ ـ ــي أوت كـ ـ ـي ـ ــو) وا ل ـ ـتـ ــي
تواصل البث غير المشروع
لمباريات كأس األمــم اآلسيوية  2019المقامة في
اإلمارات".
وأض ـ ـ ــاف" :أصـ ـ ــدر االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي بــالـفـعــل
تعليمات لمستشاره القانوني باتخاذ إجــراء ات
قانونية في السعودية ،وهو يعمل إلى جانب مالكي
الحقوق الرياضية اآلخرين الذين تضرروا أيضا
فيما يتعلق بحماية مصالحهم".
وتمتلك شبكة "بي إن سبورت" في قطر الحقوق
الحصرية لبث مباريات كــأس أمــم آسيا فــي دول
المنطقة ،لكن البطولة شهدت تجدد الجدل حول بث
المباريات عبر "بي أوت كيو" بطريقة غير مشروعة.

وسـبــق للقناة بــث أحــداث
ري ـ ــاض ـ ـي ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،م ـن ـه ــا
مباريات في كأس العالم
 ،2 0 1 8و س ـ ـ ـبـ ـ ــا قـ ـ ــا ت
فــورمــوال  ،1دون أن
تمتلك حقوق ذلك.
وكــانــت الـقـنــاة
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت ب ـ ـث ـ ـه ـ ــا
فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة
لفعاليات تمتلك
حـقــوقـهــا الـحـصــريــة
" بـ ـ ـ ــي إن س ـ ـ ـبـ ـ ــورت"،
وقــد ظهرت بعد حظر
توزيع أجهزة استقبال إرسال "بي إن سبورت" في
السعودية ،في أعقاب قيام السعودية واإلم ــارات
ومصر والبحرين بقطع جميع العالقات التجارية
والدبلوماسية مع قطر في يونيو  ،2017بدعوى
دعـمـهــا ل ــإره ــاب ،وه ــي االت ـهــامــات ال ـتــي تنفيها
قطر تماما.
وكان بث قنوات "بي إن سبورت" جرى قطعه في
اإلم ــارات في وقــت سابق ،لكنه عــاد مــؤخــرا ،علما
أنــه يتعين على المشتركين دفــع رس ــوم إضافية
لمشاهدة مباريات كأس آسيا.
(د ب أ)

سقوط عمان أمام أوزبكستان وفوز اليابان
على تركمانستان في المجموعة السادسة
ان ـت ــزع مـنـتـخــب أوزب ـك ـس ـتــان
فـ ـ ــوزا غ ــال ـي ــا  1 / 2م ــن ن ـظ ـيــره
الـ ـعـ ـم ــان ــي أمـ ـ ــس األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء فــي
ال ـج ــول ــة ال ـثــان ـيــة م ــن م ـبــاريــات
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـس ــادس ــة ب ــال ــدور
األول لبطولة كــأس آسيا 2019
ً
لـ ـك ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ،ال ـم ـق ــام ــة ح ــال ـي ــا
باإلمارات.
ودفع المنتخب العماني ثمن
ال ـم ـس ـتــوى ال ـم ـتــوســط ل ـحــارس
مـ ــرمـ ــاه ف ــاي ــز الـ ــرش ـ ـيـ ــدي الـ ــذي
ي ـت ـح ـمــل م ـس ــؤول ـي ــة ك ـب ـي ــرة فــي
الهدفين وخاصة الهدف الثاني.
وبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذا ،ح ـ ـصـ ــد ال ـم ـن ـت ـخ ــب
األوزبـ ـ ـك ـ ــي أول ث ـ ــاث نـ ـق ــاط لــه
فــي الـمـجـمــوعــة ،واح ـتــل المركز
الثاني بفارق األهداف المسجلة
فقط خلف نظيره الياباني ،الذي
افتتح مـبــاريــات المجموعة في
وق ــت ســابــق أم ــس بــالـفــوز على
منتخب تركمانستان .2 / 3
وأن ـه ــى الـمـنـتـخــب األوزب ـك ــي
الشوط األول لمصلحته بهدف
سجله عادل أحمدوف من ضربة
ح ــرة ف ــي الــدقـيـقــة  34بـعــد أداء
متكافئ من الفريقين على مدار
هذا الشوط.
ولكن المنتخب العماني فرض
س ـي ـط ــرت ــه ب ـش ـك ــل ش ـب ــه مـطـلــق
ع ـلــى م ـج ــري ــات ال ـل ـعــب وس ـجــل
هدف التعادل عن طريق البديل
م ـح ـس ــن ص ــال ــح ال ـغ ـس ــان ــي فــي
الدقيقة  ،72قبل أن يحرز البديل

جانب من مباراة عمان وأوزبكستان (أ ف ب)
إلــدور شــومــوردوف هدف الفوز
ألوزبكستان في الدقيقة  86بعد
أربع دقائق فقط من نزوله.
وشـهــدت الدقيقة الثانية من
ال ــوق ــت ب ــدل ال ـض ــائ ــع ل ـل ـم ـبــاراة
طـ ــرد إيـ ـج ــور كــري ـم ـتــس مــدافــع
أوزبكستان بعدما أسقط مهاجم
عمان أرضا ليمنعه من الدخول
إلـ ــى مـنـطـقــة الـ ـج ــزاء واالنـ ـف ــراد
بالحارس.

وفي المباراة األولى ،أحبطت
ال ـيــابــان م ـفــاجــأة تــركـمــانـسـتــان
وهـ ــزم ـ ـت ـ ـهـ ــا بـ ـصـ ـع ــوب ــة ب ــال ـغ ــة
 3-2ف ــي اسـ ـت ــاد آل ن ـه ـي ــان فــي
أبــوظـبــي ،ضمن الجولة األولــى
من منافسات المجموعة ذاتها.
وتقدمت تركمانستان بهدف
أرسـ ـ ـ ــان م ـ ـ ــراد ام ـ ــان ـ ــوف (،)26
لكن اليابان ردت بثالثة أهداف
سجلها يويا أوساكا ( 56و)60

وريتسو دوان ( ،)71قبل أن تضع
تركمانستان منافستها تحت
ال ـض ـغــط ف ــي ال ــدق ــائ ــق األخ ـي ــرة
ّ
بعدما قلصت الفارق عبر أحمد
أتاييف ( 79من ركلة جزاء).
(د ب أ)

ةديرجلا
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رياضة

توتنهام يهزم تشلسي في ذهاب
نصف نهائي كأس الرابطة
تغلب فريق توتنهام على ضيفه
تشلسي  - 1صفر أمس األول،
في ذهاب المربع الذهبي لكأس
رابطة المحترفين اإلنكليزية
لكرة القدم.

تغلب توتنهام على تشلسي
-1ص ـفــر فــي ذه ــاب ال ــدور نصف
النهائي من مسابقة كأس رابطة
األندية اإلنكليزية المحترفة على
ملعب ويمبلي الثالثاء.
وسـ ـ ـج ـ ــل هـ ـ ـ ـ ــاري ك ـ ـيـ ــن هـ ــدف
الـمـبــاراة الوحيد مــن ركلة جــزاء
في الدقيقة .27
وتقام مباراة اإلياب على ملعب
ستامفورد بريدج في  24الحالي.
ويتعين عـلــى تشلسي ا لـفــوز
بـ ـ ـف ـ ــارق ه ــدفـ ـي ــن بـ ـغ ــض ال ـن ـظ ــر
ع ــن ال ـن ـت ـي ـجــة ،ألن نـ ـظ ــام ف ــارق
األه ــداف ال يطبق في هــذا الــدور
من البطولة في الموسم الحالي،
ً
ع ـ ـل ـ ـمـ ــا أنـ ـ ـ ــه فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال ت ـ ـسـ ــاوى
ال ـفــري ـقــان ب ــاأله ــداف ف ــي نـهــايــة
م ـ ـبـ ــاراة اإلي ـ ـ ـ ــاب ،ف ـس ـي ـخــوضــان
ركالت الترجيح مباشرة من دون
اللجوء إلى وقت إضافي.
ً
ون ـظ ــرا إل ــى أهـمـيــة ال ـم ـبــاراة،
خــاض الفريقان المباراة بكامل
نجومهما ،أمــا المفاجأة فكانت
مشاركة الشاب كالوم هادسون-
ً
أودوي بدال من اإلسباني ألفارو
ً
موراتا أساسيا في خط المقدمة
ً
عند تشلسي ،لكنه شغل مركزا
عـلــى الـجـبـهــة الـيـمـنــى ،فــي حين

لـ ـع ــب ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي اديـ ـ ـ ــن هـ ـ ــازار
كمهاجم "زائف".
وكــان تشلسي تلقى أكثر من
عرض من بايرن ميونيخ للتخلي
عن هــادســون-أودوي لكي يكون
خـلـيـفــة ال ـهــول ـنــدي أري ـي ــن روب ــن
لكنه رفضها جميعها حتى اآلن.

فرصة أولى لتوتنهام
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـفـ ـ ــرصـ ـ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى
لتوتنهام عندما سدد هاري كين
كرة مقصية إثر تمريرة عرضية
من كيران تريبيير سيطر عليها
حــارس تشلسي اإلسباني كيبا
أريسابالغا "."5
ورد عـلـيــه ه ـ ــادس ـ ــون-أودوي
بـ ـتـ ـس ــدي ــدة م ـب ــاغ ـت ــة بـ ـي ــن ي ــدي
ال ـ ـح ـ ــارس األرج ـن ـت ـي ـن ــي ب ــاول ــو
غازانيغا "."10
ث ـ ـ ــم اح ـ ـت ـ ـسـ ــب ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ركـ ـل ــة
ج ـ ــزاء ب ـع ــد ال ـل ـج ــوء إلـ ــى تـقـنـيــة
المساعدة بالفيديو "فــي أيــه آر"
لـمـصـلـحــة ت ــوت ـن ـهــام اثـ ــر إع ــاق ــة
حــارس تشلسي للمهاجم هاري
كاين ،فانبرى لها األخير بنجاح
ً
مفتتحا التسجيل "  ."27و بــات
كاين رابع أفضل هداف في تاريخ

هاري كين نجم توتنهام في محاولة امام مرمى تشلسي
ً
توتنهام برصيد  160هــدفــا في
 243مباراة.
وس ـ ـب ـ ــب الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف ح ـ ــال ـ ــة م ــن
االرت ـ ـبـ ــاك ف ــي ص ـف ــوف تشلسي
قبل أن يستعيد الفريق الضيف
تــركـيــزه  ،وي ـبــدأ فــي شــن هجمة
تلو األخرى على مرمى توتنهام،
لكن دون أن ينجح في الوصول
إلى الشباك.
وتـصــدى قــائــم توتنهام لكرة

غوارديوال :أريد العبين لديهم انتماء إلى السيتي

غوارديوال

أكد اإلسباني بيب غوارديوال ،المدير الفني
لمانشستر سيتي اإلنكليزي ،أمس األول ،أن
إدارة النادي بذلت "قصارى جهدها" لإلبقاء
على العــب الوسط اإلسباني الشاب إبراهيم
ديـ ـ ــاز ،ال ـ ــذي ان ـض ــم م ـنــذ أي ـ ــام ل ــري ــال مــدريــد
اإلسـبــانــي ،ولكنه شــدد فــي الــوقــت ذاتــه على
أنه يرغب في العمل فقط مع العبين لديهم
االنتماء إلى "السيتيزنس".
وفــي تصريحاته لوسائل اإلعــام،
تمنى غوادريوال "التوفيق" لالعب
ال ـف ــري ــق ال ـم ـل ـكــي ال ـج ــدي ــد ال ــذي
تــم تقديمه االثنين فــي ملعب
"ســانـتـيــاغــو بــرنــاب ـيــو" بعد
انضمامه مقابل  15مليون
يـ ـ ـ ـ ـ ــورو ،وفـ ـ ـق ـ ــا ل ــوس ــائ ــل
اإلعالم البريطانية.
وأش ـ ـ ـ ــار "ك ـ ـمـ ــا قـلـتـهــا
م ــرارا .ال أري ــد العبين ال
يرغبون في البقاء معنا.

فعلنا مع إبراهيم نفس األمر مع فيل (فودين)
وجيدون (سانشو) ،فعلنا ما بوسعنا ،ولكن،
في النهاية ،الوحيد الذي قرر البقاء كان فيل.
هذا كل شيء".
ورحل سانشو العام الماضي إلى صفوف
بــوروس ـيــا دورت ـم ــون ــد األل ـم ــان ــي ،بـسـبــب قلة
المشاركة مع السيتي ،وهو نفس األمر الذي
حدث مع إبراهيم دياز.
وأضــاف اإلسباني "بالطبع االنضمام إلى
ريال مدريد ليس قرارا سيئا .أتمنى أن يحظى
بنفس عدد الدقائق التي أخذها هنا في الفترة
األخيرة لعدة أسباب .إنه شاب جيد".
كما أبــرز غــوارديــوال أن اهتمام العديد من
األندية في القارة العجوز بالمواهب الشابة
داخل الفريق ،دليل على النجاح الكبير لفرق
الناشئين بالنادي اإلنكليزي ،والتطور الكبير
ال ــذي شـهــدتــه ه ــذه الـفـئــات" :أه ـنــئ أكاديمية
النادي".
(إفي)

مــاكــرة ســددهــا الفرنسي نغولو
ً
كانتي من مسافة قريبة مستغال
تمريرة مــن اإلسـبــانــي مــاركــوس
ألونسو "."40
وأنقذ كازانيغا مرماه من هدف
أكيد عندما مرر هادسون-أودوي
كـ ـ ــرة ع ــرضـ ـي ــة داخ ـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـقــة
ارتـ ـطـ ـم ــت بـ ــدانـ ــي روز ،وك ــان ــت
فــي طريقها لكي تتهادى داخــل
الشباك لكن الحارس تصدى لها

ب ــأط ــراف أصــاب ـعــه ،ف ــارت ــدت من
الـقــائــم وخــرجــت فــي الــوقــت بــدل
الضائع من الشوط األول.
وعـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن س ـي ـط ــرة
تـشـلـســي ع ـلــى م ـج ــري ــات الـلـعــب
ف ــي مـطـلــع ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،فــإن
الفرصة األخطر كانت لكين الذي
أطـ ـل ــق ك ـ ــرة ص ــاروخـ ـي ــة مـ ــن 25
ً
مترا تصدى لها حارس تشلسي
وأبعدها إلى ركنية "."52

بافار من شتوتغارت
إلى بايرن
سينتقل الفرنسي بنجامان بافار ،ظهير
المنتخب الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018
مع منتخب بالده ،من فريقه شتوتغارت إلى
بايرن ميونيخ األلمانيين ،في عقد لخمسة
ً
أعوام اعتبارا من األول من يوليو  ،2019بحسب
مــا أعلن المدير الرياضي لبايرن البوسني
حسن صالحميدزيتش أمس.
ونـقــل ه ــذا اإلع ــان عــن صالحميدزيتش،
صحافيون ألمان يرافقون الفريق البافاري في
ً
معسكره الشتوي المقام حاليا في الدوحة.
وقــال صالحميدزيتش" :أستطيع التأكيد
بأن بنجامان بافار سينضم إلينا بعقد لمدة
ً
خمس سـنــوات اعـتـبــارا مــن األول مــن يوليو
عام ."2019
ً
ول ــم يـكـشــف ب ــاي ــرن رس ـم ـيــا قـيـمــة صفقة
التعاقد مــع الظهير األيـمــن البالغ مــن العمر
ً
 22ع ــام ــا ،لـكــن الـصـحــف األل ـمــان ـيــة قــدرتـهــا
بـ  35مليون يورو .وكان بافار ضمن التشكيلة
الفرنسية التي توجت بلقب كأس العالم للمرة
الثانية في تاريخ بالدها ،واختير هدفه في
مرمى األرجنتين في الدور ثمن النهائي ،أجمل
هدف في البطولة.

الميال :إريكسن ال يزال في صفوف توتنهام
أكد جناح فريق توتنهام هوتسبير ،إريك الميال ،أن العبي الفريق
اإلنكليزي سعداء بزميلهم كريستيان إريكسن ،وأنه ال يزال معهم
حتى اآلن ،وهو ما يتعين عليهم التركيز عليه.
كــانــت وســائــل إع ــام إسبانية وبريطانية أث ــارت الـعــديــد من
التكهنات حول الرحيل المحتمل لالعب خط الوسط الدنماركي
لريال مدريد أو برشلونة ،إال أن الميال أقر بأنه ال يعلم أي
شيء عن هذا الموضوع ،لكنه أكد أن إريكسن العب
"مهم جدا" بالنسبة لهم ،كما أنه زميل "رائع".
ورغم أن العبين مثل إريكسن ( 26عاما) ،الذي
ينتهي عقده في عام  ،2020لم يجددوا عقودهم
بعد ،فإن الميال َّ
صرح أمام وسائل إعالمية،
بأن األجواء داخل غرفة خلع المالبس جيدة
جدا ،وأن الجميع يسعون إلى "هدف واحد"
ويقدمون "كل ما لديهم".
وفـيـمــا يتعلق بـفــريـقــه ،تــوتـنـهــام ،أقـ َّـر
الميال بأن ما ينقص مشوار المدير الفني
لتوتنهام ،موريسيو بوكيتينو ،مع الفريق
هو الحصول على لقب ،لذا فإن كأس الرابطة،
وهي البطولة التي فاز خاللها توتنهام على
تشلسي في مباراة الذهاب بالدور قبل النهائي
بـهــدف نظيف ،قــد تـكــون أفـضــل اختيار لكسر
النحس الذي يالزم الفريق منذ عام .2008

باكيتا سعيد باالنضمام لصفوف ميالن الطريق ممهد أمام برشلونة في الكأس
أب ـ ــدى ال ـب ــرازي ـل ــي ل ــوك ــاس بــاك ـي ـتــا س ـعــادتــه
ً
ً
بتقديمه العبا رسميا في صفوف إيه سي ميالن
ً
اإليطالي ،آمال أن يصل إلى قيمة مواطنه كاكا مع
الـ(روسونيري).
وقال الالعب ،الذي وقع حتى  30يونيو :2023
"يغمرني واحد من أفضل األحاسيس أنا سعيد
ومهتم بهذا التحدي الجديد .أتمنى أن أكون على
قدر كل التطلعات".
ً
ً
واعتبر باكيتا نفسه العبا "فنيا ذا بنية بدنية
جـيــدة وصــاحــب نــزعــة هـجــومـيــة" ،ي ـحــاول بناء
اللعب سواء من على طرفي الملعب أو من عمقه.
وسيرتدي باكيتا القميص رقم  ، 39نفس ذلك
الذي ارتداه في فالمينغو البرازيلي.
وأع ــرب الــاعــب عــن أمله أن يصل إلــى القيمة
التي حققها مواطنه كاكا مع الميالن والذي لعب
له سبعة مواسم على فترتين بين  2003و2009
و 2013و.2014
ً
ً
وصرح باكيتا "كاكا كان العبا عظيما وقدوة.
ً
كان له تاريخه وكان واحدا من أفضل الالعبين في
العالم .أنا في مستهل مسيرتي اآلن .أتمنى السير
على دربــه وصنع تاريخي وتحقيق انتصارات

ً
يبدو الطريق ممهدا أمام برشلونة لمواصلة حملة
الدفاع عن لقبه ،حين يحل ضيفا على ليفانتي اليوم
في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس إسبانيا
لكرة القدم.
ويعيش البرشا فترة مميزة ،إذ استغل الهدية التي
قدمها لــه منافسوه المباشرون على ص ــدارة الليغا،
بـتـعــادل األتـلـتــي وإشـبـيـلـيــة ،وخ ـس ــارة ري ــال مــدريــد،
وابتعد بالصدارة بفارق  5نقاط قبل جولة من نهاية
الدور األول ،ليعلن نفسه بطال للشتاء.
ويسعى البرشا إلى مواصلة تقديم عروضه القوية
عندما يلتقي ليفانتي اليوم في كــأس ملك إسبانيا،

وه ــو يمتلك كــل اإلم ـكــانــات لتحقيق غــايـتــه ،فــي ظل
وجود ليونيل ميسي ،الذي يتربع على عرش هدافي
"الليغا" برصيد  16هدفا ،منها  7في آخر أربع مباريات،
ليصبح على بعد هدف من بلوغ  400هدف في الليغا،
كما أنــه ه ــداف الــدوريــات الخمس الـكـبــرى فــي الـقــارة
العجوز.
وتقام مباريات اإلياب الثالثاء واألربعاء المقبلين.
وستستخدم تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم
"في إيه آر" بدءا من هذا الدور.

مباريات اليوم
باكيتا

وأل ـقــاب كـثـيــرة" .وأش ــاد الــاعــب بـمــدرب الفريق
جـيـنــارو غــاتــوزو وال ــذي يعد مــن أهــم أيقونات
ً
النادي ،مشيرا إلى أنه في طفولته لطالما ضمه
لفرقه في ألعاب الـ"بالي ستيشن".

التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

9:30

اثلتيك بلباو  -اشبيلية

beINSPORTS HD3

10:30

ريال بيتيس – ريال سوسييداد

beINSPORTS HD5

11:30

ليفانتي – برشلونة

beINSPORTS HD3

فوز عريض لووريرز على نيكس
حقق غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب فوزا عريضا على
نيويورك نيكس  ،95-122ضمن دوري كرة السلة األميركي ،في
حين عانى متصدرا المنطقتين الشرقية الغربية تورورنتو
رابتورز ودنفر ناغتس للخروج فائزين على أتالنتا هوكس
وميامي هيت تواليا.

ثومبسون نجم ووريرز يسجل في سلة نيكس

وبقي غولدن ستايت في المركز الثاني في المنطقة الغربية
برصيد  27فوزا مقابل  14خسارة.
أما متصدر المنطقة دنفر ناغتس ،ففاز على ميامي هيت
.99-103
ووجد تورونتو رابتورز متصدر المنطقة الشرقية بدوره
صعوبة في تخطي أتالنتا هوكس  101-104بفضل  31نقطة
لنجمه كاوهي لينارد.
وخسر أوكالهوما سيتي ثاندر أمام مينيسوتا تمبروولفز
 ،119-117فــي م ـب ــاراة ش ـهــدت إصــابــة خ ـطــرة لــاعــب األول
نيرلنس نويل ،الذي تلقى ضربة بالكوع في وجهه عندما
حــاول التصدي ألنــدرو ويغينز ،فسقط على األرض مغمى
عليه وسط قلق زمالئه ،قبل ان ينقل على حمالة من أرض
الملعب مباشرة الى المستشفى.
وسـجــل جــوش أوكــوجــي ثالثية لمينيسوتا قبل نهاية
المباراة بــ 26ثانية ليمنحه التقدم  .115-119وقلص ثاندر
النتيجة الى نقطتين قبل أن يهدر راسل وستبروك محاولة
ثالثية في الثواني األخيرة.
وح ـق ــق فـيــادلـفـيــا سـفـنـتــي سـيـكـســرز فـ ــوزا ك ـب ـيــرا على
واشنطن ويزاردز  .115-132وتفوق الفائز في األرباع الثالثة
األولى متقدما بفارق  24نقطة قبل بداية الربع األخير ،قبل
ان يقلص الخاسر الفارق الى  17بنهاية المباراة.
وف ــي ال ـم ـب ــاري ــات األخـ ـ ــرى ،ف ــاز ل ــوس أن ـج ـلــس كـلـيـبـيــرز
على تـشــارلــوت هورنتس  ،109-128وفينيكس صنز على
ساكرامنتو كينغز  ،111-115وأنديانا بايسرز على كليفالند
كافالييرز .115-123

وتدخل غازانيغا مرتين إلنقاذ
مـ ــرمـ ــاه مـ ــن ف ــرصـ ـتـ ـي ــن ،األولـ ـ ــى
بتسديدة من هــازار ومــرة ثانية
ً
محبطا محاولة كانتي على مدى
ً
ث ــوان قليلة " ،"55فــارضــا نفسه
أحد أبرز نجوم المباراة.
وضغط تشلسي بكل خطوطه
في أخر ربع ساعة أمال في خطف
هدف التعادل ،ولكنه لم ينجح في
تحقيق مبتغاه لينتهي اللقاء

بفوز توتنهام بهدف هاري كين.
ويـلـتـقــي ف ــي ن ـصــف الـنـهــائــي
اآلخر األربعاء مانشستر سيتي
حامل اللقب مع بورتون البيون.
وت ـقــام ال ـم ـبــاراة الـنـهــائـيــة في
 24فـبــرا يــر عـلــى ملعب ويمبلي
في لندن.

الميال

دافينسون يتوقع تألق دي يونغ ودي
اليت في حال انضمامهما للبرشا
أك ــد الـكــولــومـبــي دافـيـنـســون ســانـشـيــز ،مــدافــع تــوتـنـهــام هوتسبر
اإلنكليزي ،أنه يتوقع تألق زميليه السابقين بصفوف أياكس أمستردام
فرينكي دي يونغ وماتيس دي اليت حال انتقالهما لفريق برشلونة
اإلسباني.
ً
وقــال الالعب الكولومبي" :دائـمــا يكون األمــر صعبا عند الحديث
عن برشلونة .فتغيير جو ال غنى عنك فيه ولديك داخله القدرة على
اللعب خالل الـ  90دقيقة في كل مباراة ،لتذهب إلى مكان تتنافس فيه
مع أفضل العبي العالم ...أمر مثقل بطريقة مختلفة".
وأضاف أنه "بمقتضى القدرات ،التي يتمتعان بها والسيما في كرة
ً
قدم متغيرة تماما اليوم ،يمكنهما بهدوء الذهاب وكسب تلك الثقة
ً
واألهمية أيضا".
ووصف دافينسون العب الوسط دي يونغ والمدافع دي اليت بأنهما
"شابان قادران على فعل أشياء كثيرة" ويتمتعان بـ"القدرة على اللعب
بمستوى عال".
وذكر مدافع توتنهام في تصريحاته الصحافية" :أياكس زودهما
ً
بالفلسفة التي ُت ّ
عرفهما في الوقت الحالي .فهما يؤديان آداء طيبا
ً
جدا في دوري األبطال .وأهم شيء هي الرغبة التي لديهما فأمامهما
ً ً
عالم كبير ويمكنهما التنافس مع أي شخص .لقد نضجا سريعا جدا
ولهما مستقبل واعد بشدة".

لوب بطل المرحلة الثانية لرالي دكار
أحـ ــرز ب ـطــل ال ـعــالــم ال ـســابــق ل ـلــرال ـيــات الـفــرنـســي
سيباستيان لوب على متن بيجو المرحلة الثانية من
النسخة الـ 41لرالي دكار الصحراوي ،التي امتدت على
مسافة  553كلم بين بيسكو وسان خوان دي ماركونا
البيروفيتين ،بينها  342كلم خاضعة للتوقيت.
وف ــاز ل ــوب ،الـمـتــوج بلقب بـطــل الـعــالــم لـلــرالـيــات
 9مــرات "رقــم قياسي" ،بمرحلته الحادية عشرة في

السائق الفرنسي لوب خالل منافسات رالي داكار

رابع مشاركة له في هذا الرالي ،بعدما تقدم بفارق 8
ثوان على بطل  2004في فئة الدراجات النارية و2014
في فئة السيارات اإلسباني ناني روما "ميني" ،و1.20
دقيقة على الهولندي برنهارد تن برينكه "تويوتا"
الثالث.
وبحلوله في المركز الرابع بفارق  1.31دقيقة عن
لــوب ،انـتــزع الجنوب إفريقي جينييل دي فيلييرز
"ت ــوي ــوت ــا" ص ـ ــدارة ال ـتــرت ـيــب ال ـع ــام م ــن زمـيـلــه
القطري ناصر العطية وصيف بطل
ال ـعــام الـمــاضــي وبـطــل 2011
و  ،2015ب ـ ـعـ ــد ا كـ ـتـ ـف ــاء
األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــر بـ ــال ـ ـمـ ــركـ ــز
الحادي عشر بفارق
 7.37دقــائــق عن
المركز األول.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
الـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــودي
يزيد الراجحي
"مـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي" فــي
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ـ ــز
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــس
لـلـمــرحـلــة الـثــانـيــة
ً
تواليا ،بفارق 2.33
دقـيـقــة عــن ل ــوب ،في

حين اكتفى الفرنسي ستيفان بيترهانسل "ميني"،
ً
المتوج ب ـ  13لقبا " 7فــي فئة الـسـيــارات و 6فــي فئة
ال ــدراج ــات" ،بــالـمــركــز ال ـس ــادس عـشــر ب ـفــارق 16.09
ً
ً
دقيقة عن الصدارة وذلك بعد أن حل سابعا أيضا في
المرحلة االفتتاحية.
وتراجع العطية في الترتيب العام من الصدارة إلى
المركز الثامن بفارق  3.26دقائق عن دي فيليير بطل
 2009ووصـيــف  2006و 2011و 2013و ،2015فيما
يتخلف الراجحي في المركز الرابع مباشرة أمام لوب
بفارق  50ثانية عن السائق الجنوب إفريقي ،وخلف
تن برينكه وروما.
وتقام المرحلة الثالثة األربعاء وتربط بين سان
خوان دي ماركونا واريكيبا لمسافة  798كلم ،بينها
 331كلم خاضعة للتوقيت.
يــذكــر أن نسخة هــذا ال ـعــام سـتـقــام فــي بـلــد واحــد
هو البيرو.
وفي فئة الــدراجــات ،كان المركز األول من نصيب
حــامــل اللقب النمسوي ماتياس ووكـنــر الــذي حقق
على متن كاي تي أم فوزه الرابع في دكار على صعيد
ً
المراحل ،متقدما بفارق  22ثانية على األميركي ريكي
بربابيك "هوندا" و 01.44دقيقة على اإلسباني خوان
باريدو بورت "هوندا" الذي فاز بالمرحلة االفتتاحية.
ً
وبقي باريدو متصدرا للترتيب العام بفارق 01.31
و 01.33دقيقة أمام ووكنر وبرابيك على التوالي.

دلبلا
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آﺧﺮ ﻛﻼم

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻟﻤﺠﺮة اﻟﻤﺜﻠﺚ

اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﻂ ﺗـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻜ ــﻮب ﻫ ــﺎﺑ ــﻞ
اﻟـﻔـﻀــﺎﺋــﻲ ﺻ ــﻮرة ﻫــﻲ اﻷﻛـﺜــﺮ
ﺗ ـﻔ ـﺼ ـﻴــﻼ ﺣ ـﺘ ــﻰ اﻵن ﻟ ـﻤ ـﺠــﺮة
اﻟﻤﺜﻠﺚ ،وﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﺠﺮﺗﻴﻦ
اﻟـﻤـﺠــﺎورﺗـﻴــﻦ ﻟﻤﺠﺮﺗﻨﺎ ،درب
اﻟﺘﺒﺎﻧﺔ ،ﻓﻲ ﻛﻮﻛﺒﺔ اﻟﻤﺜﻠﺚ ،أو
ﻛﻮﻛﺒﺔ ﻣﺴﻴﻴﻪ .33
وﺗـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـ ـﺼ ـ ــﻮرة ،اﻟ ـﺘــﻲ
ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺎﺑﻞ اﻷوروﺑﻲ،
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺎرﺷﻴﻨﺦ ،اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ
ﻣ ــﻦ ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ ﻣ ـﻴــﻮﻧ ـﻴــﺦ ﺟ ـﻨــﻮب
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،ﻣﻦ  665ﻣﻠﻴﻮن ﻧﻘﻄﺔ
ﺿﻮﺋﻴﺔ ،ﺑﻜﺴﻞ ،وﻫــﻲ ﻣﺮﻛﺒﺔ
ﻣﻦ  54ﺻﻮرة.
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰ أﻣـ ــﺲ
أن ﻋ ـﻠ ـﻤ ــﺎء اﻟ ـﻔ ـﻠ ــﻚ ﻳ ـﻌ ـﺘــﺰﻣــﻮن
اﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺪام ﻫ ـ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮرة
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ دراﺳــﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف
ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﻧﺸﺄة اﻟﻨﺠﻮم ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﻤﺠﺮة اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺤﻠﺰوﻧﻴﺔ،
ﺣ ـﻴ ــﺚ أدى ﺗ ـﺠ ـﻤ ــﻊ اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎزات

واﻷﺗ ـ ــﺮﺑ ـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﻧـ ـﺸ ــﺄة ﻧ ـﺠــﻮم
ﺟﺪﻳﺪة.
ﻳﺸﺎر إﻟــﻰ أن "اﻟﻤﺜﻠﺚ" ﻫﻲ
ﺛ ــﺎﻟ ــﺚ أﻛ ـﺒ ــﺮ ﻣ ـﺠ ــﺮة ﺣـﻠــﺰوﻧـﻴــﺔ
ﺿﻤﻦ ﻣــﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺤـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ ﻣـ ـﺠ ــﺮﺗ ــﻲ
أﻧـ ــﺪروﻣ ـ ـﻴـ ــﺪا ودرب اﻟ ـﺘ ـﺒــﺎﻧــﺔ،
وﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ  40ﻣﻠﻴﺎر
ﻧ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﻢ ،وﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺾ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎﻧ ــﻊ
اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﻟﻠﻨﺠﻮم.
وﺗﺒﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﺮة ،اﻟﻮاﻗﻌﺔ
ﻓــﻲ ﻛﻮﻛﺒﺔ اﻟﻤﺜﻠﺚ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟـﺠـﻨــﻮﺑـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻤــﺎء ،ﻋﻠﻰ
ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻧـ ـﺤ ــﻮ  3ﻣ ــﻼﻳـ ـﻴ ــﻦ ﺳ ـﻨــﺔ
ﺿ ــﻮﺋ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﻦ درب اﻟ ـﺘ ـﺒ ــﺎﻧ ــﺔ،
وﻳـ ـﻤـ ـﻜ ــﻦ رؤﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ
ﺗﺤﺴﻦ ﻇﺮوف اﻟﺮؤﻳﺔ ،ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ
اﻟﻤﺠﺮدة ﻛﺒﻘﻌﺔ ﻟﺒﻨﻴﺔ.
)د ب أ(

ﺷﺨﺼﻨﺔ دﺳﺘﻮر
وﻧﻈﺎم اﻟﺪوﻟﺔ!

راﺗﺐ ﻣﺪﻳﺮ »أﺑﻞ« اﻟﺴﻨﻮي ﻳﺘﺠﺎوز  ١٥ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
زادت "أﺑﻞ" ﻣﺮﺗﺒﺎت ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺗﻴﻢ
ﻛﻮك ﺑﻨﺴﺒﺔ  %22ﻟﻌﺎم  ،2018ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ 15.7
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻇﻬﺮت وﺛﻴﻘﺔ رﺳﻤﻴﺔ
ﺑﻌﺜﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ إدارة
اﻟﺒﻮرﺻﺔ.
وﻳﺸﻤﻞ ﻫــﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ را ﺗـﺒــﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ

 3ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ،وﻋــﻼوة ﻗﺪرﻫﺎ  12ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ،
ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
وﻗــﺎل ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻬﻮاﺗﻒ "آﻳـﻔــﻮن" وأﺟﻬﺰة "آﻳﺒﺎد"،
أﻣﺲ" ،ﻟﻘﺪ ﺣﻘﻘﻨﺎ رﻗﻢ أﻋﻤﺎل ﻗﺪره  265.5ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر" ﻓﻲ  ،2018ﻣﻊ "رﺑﺢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ ﻗﺪره 70.9

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎء
● اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ:

ﻣﻌﺮض اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
اﻟﻮﻗﺖ :اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﺴﺎء.
اﻟﻤﻜﺎن :ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺤﻤﺮاء.

● اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ:

ﻋﺮض ﻓﻴﻠﻢ "ﻋﺘﻴﺞ".
اﻟﻮﻗﺖ :اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء.
اﻟﻤﻜﺎن :ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺮوﻣﻴﻨﺎد -ﺣﻮﻟﻲ ،ﻗﺎﻋﺔ ﺳﻮب ﺑﻮﻛﺲ.

● اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ:

ﻟﻴﻠﺔ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻌﺘﻮق.
اﻟﻮﻗﺖ :اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎء.
اﻟﻤﻜﺎن :ﻣﺴﺮح ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ.

ﻣﻠﻴﺎرا ،أي ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﻪ  %16ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ".
وأﺿ ـ ــﺎف اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ" :ﻫـ ــﺬا اﻟ ــﺮﻗ ــﻢ ﻳﺘﺨﻄﻰ
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻌﻼوة اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ"،
وواﻓﻖ ﻋﻠﻰ "دﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ
 %400ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﺮاﺗﺐ" ﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﻫ ــﺬه اﻟـﺴـﻨــﺔ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘــﻮاﻟــﻲ اﻟﺘﻲ
ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺪﻳﺮ ،اﻟﺒﺎﻟﻎ  58ﻋﺎﻣﺎ ،واﻟﺬي
ﺧﻠﻒ ﺳﺘﻴﻒ ﺟﻮﺑﺰ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ،ﻋﻠﻰ زﻳــﺎدة
ﻛﺒﻴﺮة ،ﻓﻔﻲ  2017ﺣﺼﻞ ﺗﻴﻢ ﻛﻮك ﻋﻠﻰ 12.7
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﻳ ــﻮازي دﺧــﻞ ﺗﻴﻢ ﻛــﻮك  283ﻣــﺮة ﻣﺪﺧﻮل
ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎدي ﻓﻲ "أﺑﻞ" ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ  55426دوﻻرا
ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻓــﺎدت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.
وﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﻧ ـﺸــﺮ ﻫـ ــﺬه اﻟــﻮﺛ ـﻴ ـﻘــﺔ ﺑ ـﻌــﺪ أﺳ ـﺒــﻮع
ﻣﻦ إﻋــﻼن ﻛــﻮك ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻟـﻤـﺒـﻴـﻌــﺎﺗـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻷول )ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ إﻟــﻰ
دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،(2018ﻋﺎزﻳﺎ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ
اﻟـﺴــﻮق اﻟﺼﻴﻨﻲ ،واﻟـﺘــﻮﺗــﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ
واﺷﻨﻄﻦ وﺑﻜﻴﻦ.
وأدى ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ اﻟﻨﺎدر إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﺒﻴﺮ
ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﺳﻬﻢ "أﺑﻞ" ﻓﻲ وول ﺳﺘﺮﻳﺖ.
)أ ف ب(

ﻗﺪﻣﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ ...ﻳﺴﺎر! زﻫﻮر ﻋﺸﺎق اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ...ﺳﺤﻠﺒﻴﺔ
واﺟﻪ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ
ً
ً
ﺳﻜﻮت ﻣﻮرﻳﺴﻮن ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﺤﺮﺟﺎ،
أﻣـ ــﺲ ،ﺑ ـﻌــﺪ ﻗ ـﻴــﺎم ﻣــﻮﻇ ـﻔــﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ
ﺑـﺘـﻌــﺪﻳــﻞ ﺻـ ــﻮرة ﻋــﺎﺋـﻠـﻴــﺔ اﻟﺘﻘﻄﺖ
ﻟﻪ ،ﻟﻴﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ وﻛــﺄن ﻛﻠﺘﺎ ﻗﺪﻣﻴﻪ
ﻳﺴﺎر.
وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻘﻄﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﻈـﻬــﺮ ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻣــﻮرﻳ ـﺴــﻮن ﻣﻊ
زوﺟـ ـﺘ ــﻪ وﻃ ـﻔ ـﻠ ـﺘ ـﻴــﻪ ﻫ ــﻲ اﻟـ ـﺼ ــﻮرة
اﻟـ ــﺮﺳ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺪة ﻟ ـﻤ ــﻮﻗ ـﻌ ــﻪ

اﻟﺸﺨﺼﻲ .ﻟﻜﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ
ﺗ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻞ اﻟ ـ ـﺼ ـ ــﻮرة ،ﺑ ـﺤ ـﻴ ــﺚ ﻳ ـﺒــﺪو
ً
ً
ﻣﺮﺗﺪﻳﺎ ﺣﺬاء أﺑﻴﺾ ﻧﻈﻴﻔﺎ ،اﻧﺘﻬﺖ
ﺑﻪ وﻛﺄن ﻛﻠﺘﺎ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻳﺴﺎر.
ً
وأﺛــﺎر ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﺤﺮج ﻗﺪرا
ً
ﻫ ــﺎﺋ ــﻼ ﻣ ــﻦ اﻟـﺴـﺨــﺮﻳــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻮاﻗــﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .وذﻛﺮ ﻣﺘﺤﺪث
ﺑﺎﺳﻢ رﺋﻴﺲ اﻟ ــﻮزراء أن ﻣﺴﺎﻋﺪي
ﻣــﻮرﻳ ـﺴــﻮن ﻋ ـ ّـﺪﻟ ــﻮا اﻟ ـﺼ ــﻮرة ،دون
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ أو ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ.

وﻟ ـﺠــﺄ ﻣــﻮرﻳ ـﺴــﻮن إﻟ ــﻰ "ﺗــﻮﻳـﺘــﺮ"
ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻻﺣﺘﻮاء اﻟﻤﻮﻗﻒ ،وﻗﺎل
ً
ً
ﻣﺎزﺣﺎ" :ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ
ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺷﻌﺮه اﻟﺨﻔﻴﻒ".
)روﻳﺘﺮز(

ﻣـﺜـﻠـﻤــﺎ ﻫ ــﻮ اﻟ ـﺤ ــﺎل ﻓ ــﻲ ﻛـﺜـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻷﺷـ ـﻴ ــﺎء ،ﺗــﺪﺧــﻞ
ً
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت وﺗـﺨــﺮج ﻣــﻦ اﻟـﻤــﻮﺿــﺔ ،وﻫــﻲ ﺗﺘﻐﻴﺮ أﻳﻀﺎ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﺮ أﻧــﻮاع ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ زﻫــﺮة أو
ﺷﺠﺮة ﻣﺤﺒﺒﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺎﺛﺮ ﺟﺪﻳﺪة.
وأﺣﺪ أﻛﺜﺮ اﻷزﻫﺎر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺷﻬﺮة ﻟﺪى اﻟﺠﻨﺎﺋﻨﻴﺔ
ﻫﻲ "ﺳﺤﻠﺒﻴﺔ اﻟﻔﺮاﺷﺔ" ،وﻫﺬه ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺆﻛﺪة.
وﺻــﺎرت اﻷﻧــﻮاع اﻷﺻﻐﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﺤﻠﺒﻴﺔ )أورﻛﻴﺪ(
ً
أﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮا ﻣ ـﺤ ــﻂ ﺗ ـﻔ ـﻀ ـﻴ ــﻞ ،ﺣ ـﺴ ــﺐ ﻣـ ــﺎ ﻗـ ـ ــﺎل ﺷ ـﺘ ـﻴ ـﻔــﺎن
ﺷﻨﻴﻜﻨﺒﻮرﻏﺮ ،وﻫﻮ اﻟﻤﺪﻳﺮ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
دارﻣﺸﺘﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺑﺄﻟﻤﺎﻧﻴﺎ.

وﺗـﺴـﻤــﺢ زﻫ ــﻮر اﻟﺴﺤﻠﺒﻴﺔ اﻟـﺼـﻐـﻴــﺮة ﺑـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
ً
اﻹﺑ ــﺪاع ﻋــﻦ أﻗــﺎرﺑـﻬــﺎ اﻷﻛـﺒــﺮ ﺣـﺠـﻤــﺎ ،وﻫــﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج
ً
ً
ً
داﺋ ـﻤــﺎ إﻟ ــﻰ وﺿـﻌـﻬــﺎ ﻓــﻲ إﻧ ــﺎء ،ﻧ ـﻈــﺮا ﻷﻧـﻬــﺎ ﻏــﺎﻟـﺒــﺎ ﻣﺎ
ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺴﻠﻘﺔ .وﻫــﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء اﺧﺘﻴﺎر
إﻟﺤﺎق ﺑﻌﺾ ﻫــﺬه اﻟﺴﺤﻠﺒﻴﺎت اﻟﻤﻬﺠﻨﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة
ﺑـﻔــﺮع وإﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـﻘـﻠـﻴــﻞ ﻣــﻦ اﻟـﻄـﺤــﺎﻟــﺐ اﻟـﺘــﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ،ﻟﻴﺼﻴﺮ ﻟﺪﻳﻪ دﻳﻜﻮر ﺣﻲ ﻳﻼﺋﻢ
أي ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
)د ب أ(
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ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

وﻓﻴﺎت
ﻃﺎرق إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻮﺿﻲ

 52ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :دﻳﻮان اﻟﻌﻮﺿﻲ ،اﻟﺪﻋﻴﺔ ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺰﻫﺮاء ،ق،8
ش ،808م ،135ت69040009 :

ﻓﺎﻳﺰ زاﻳﺪ ﻓﺎﻳﺰ اﻟﻤﻄﺮﻗﺔ

 84ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮاﺑﻴﺔ ،ق ،1ش ،39م ،1ت55322299 :
ﻧﻌﻴﻤﺔ ﻏﺎﻧﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻐﺎﻧﻢ أرﻣﻠﺔ راﺷﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪروﻳﺶ
 69ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،ﺣﻄﻴﻦ ،ق ،2ش ،221م ،9ت،94433655 ،99000670 :
25222092

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﻜﺎش ﺟﻨﺪﻳﻞ

 84ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷ ـﻴــﻊ ،اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل :اﻟـﺼـﻠـﻴـﺒـﻴـﺨــﺎت ،ق ،1ش ،100م ،9ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ،ق ،1ش ،103م ،3ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﺘﻴﻘﻲ ،ت66886611 ،66666951 :

 60ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻴﺮﻣﻮك ،ق ،4ش ،3م ،10اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺴﺮة ،ق،5
ش ،11م ،15ت99666063 :
ﺳﻠﻤﻰ ﺣﻤﺪ دﻏﻴﺲ اﻟﻌﺠﻤﻲ أرﻣﻠﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﺮﺣﺎن اﻟﻤﻄﻴﺮي
 86ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻌﺰاء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺒﺮة ﻓﻘﻂ ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻌﺰاء ﻋﺒﺮ
اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻘﻂ ،ت65811630 ،90059471 :

ﻋﺎﻳﺸﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺤﺮي

راﻓﻘﺖ ﺟﻤﻮع ﻏﻔﻴﺮة ،أﻣﺲّ ،ﻗﺪرت ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ
ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ زﻳﺎح "اﻟﻨﺎﺻﺮي اﻷﺳﻮد" اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ
ﻣﺎﻧﻴﻼ ،اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ﻟﻤﺲ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺜﺎل،
ﻻﻋﺘﻘﺎد ﻛﺜﺮ أﻧﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪرات ﻋﺠﺎﺋﺒﻴﺔ.
ً
وﻳﺆﻣﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ اﻟﻤﺘﺪﻳﻨﻴﻦ ﺟﺪا ﺑﺄن ﺗﻤﺜﺎل
ً
اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻫﺬا ﺑﺎﻟﺤﺠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻪ ﺻﻠﻴﺒﺎ
ً
أﺳﻮد ﻛﺒﻴﺮا ،ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺸﻔﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض ،وﻳﺠﻠﺐ اﻟﺤﻆ.
ّ
وﺗﺠﻤﻊ اﻵﻻف ﻣﻨﺬ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻔﺠﺮ اﻷوﻟﻰ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﻤﺜﺎل،
اﻟﺬي ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺑﺔ ﺧﻼل ﻣﺮوره ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  7ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات
ﻓﻲ ﺷﻮارع اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ.
ً
وروى ﺟﻮاﻛﻴﻦ ﺑــﻮردادو اﻟﺒﺎﻟﻎ  70ﻋﺎﻣﺎ "ﻟﻘﺪ ﻧﺠﻮت ﻣﻦ
ﺟﻠﻄﺔ دﻣﺎﻏﻴﺔ ﺑﻔﻀﻠﻪ .ﺳﺄﻗﻮم ﺑﻬﺬا اﻟﺰﻳﺎح ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺣﺘﻰ
ﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻤﺮي  .100ﻟﻘﺪ أﻣﺮﻧﻲ اﻟﺮب ﺑﺬﻟﻚ ،وﻻ أﺷﻌﺮ ﺑﺄي ﺗﻌﺐ".
وﺣﻮﻟﻪ ﻛﺎن اﻟﻤﺘﺠﻤﻌﻮن ﻳﺼﺮﺧﻮن "ﻓﻴﻔﺎ ﻧﺎزارﻳﻨﻮ" )ﻳﺤﻴﺎ
اﻟﻨﺎﺻﺮي( ،وﻫﻢ ﻳﺘﺪاﻓﻌﻮن ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﻤﺜﺎل أو اﻟﺘﻘﺎط ﺻﻮر
ﺳﻴﻠﻔﻲ ﻣﻌﻪ.
وﻛــﺎن رﺟــﺎل وﻧـﺴــﺎء وأﻃـﻔــﺎل ﺣﻔﺎة ﻳﺘﺴﻠﻖ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺾ ،ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻤﻼﻣﺴﺔ اﻟﺘﻤﺜﺎل ﺑﻤﻨﺎدﻳﻞ ﺑﻴﻀﺎء.
وﻳـﻤــﺎرس اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮن  80ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻼد ،إﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺑﺸﻐﻒ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺼﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ،
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻌﺾ ،إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ.
ُ
وﺳـ ّـﻤــﻲ اﻟﺘﻤﺜﺎل "اﻟـﻨــﺎﺻــﺮي اﻷﺳ ــﻮد" ﺑﺴﺒﺐ ﻟﻮﻧﻪ اﻟﻘﺎﺗﻢ
اﻟﻌﺎﺋﺪ ،وﻓﻖ اﻟﺮواﻳﺔ ،إﻟﻰ ﺣﺮﻳﻖ اﻧﺪﻟﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﺘﻪ
ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﻓﻲ ﻋﺎم .1606
وﺗـﻌــﺰز اﻻﻋـﺘـﻘــﺎد ﺑﺘﻤﺘﻊ اﻟﺘﻤﺜﺎل ﺑـﻘــﺪرات ﻋﺠﺎﺋﺒﻴﺔ ﻋﺒﺮ
ً
اﻟﻘﺮون ،إذ ﺻﻤﺪ ﻓﻲ وﺟﻪ ﺣﺮاﺋﻖ أﺧــﺮى وزﻻزل ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
اﻟﻘﺼﻒ اﻟﺬي ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﻣﺎﻧﻴﻼ ﻓﻲ .1945
وﻧﺸﺮت اﻟﺸﺮﻃﺔ  7آﻻف ﻋﻨﺼﺮ ﻟﻀﻤﺎن اﻷﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎح.
ً
وﻋ ــﺎﻟ ــﺞ اﻟ ـﺼ ـﻠ ـﻴــﺐ ﻧ ـﺤ ــﻮ  220ﺟ ــﺮﻳـ ـﺤ ــﺎ .وﻳـ ـﺼ ــﺎب ﻣ ـﺌــﺎت
ً
اﻷﺷﺨﺎص ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎح ،اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻧﺤﻮ  20ﺳﺎﻋﺔ،
ً
وﻳﻘﻊ ﻗﺘﻠﻰ أﺣﻴﺎﻧﺎ.
)أ ف ب(

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

ﺑـﻌــﺪ ﺳ ـﻘــﻮط ﻣـﻘــﻮﻟــﺔ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـﺸـﻌــﺐ اﻟـﻤـﺼــﺮي
اﻷﺳﺒﻖ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور "اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻴﺪ ﻗﺮاره" ،وﻫﻲ اﻟﻌﺒﺎرة
"اﻟﺤﻠﻤﻨﺘﻴﺸﻴﺔ" ،واﻟـﻤـﻔــﺮﻏــﺔ ﻣــﻦ ﻣـﺤـﺘــﻮاﻫــﺎ ،واﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻌﺒﺮ
ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺼﻮرﻳﺔ واﻟﻤﺪارة ﺑـ "اﻟﺮﻳﻤﻮت
ً
ﻛﻨﺘﺮول" ،واﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮردﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﻌﺾ ﻧﻮاﺑﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
اﺻﻄﻨﻊ ﺟﻤﺎﻋﺘﻨﺎ اﻵن ،وﺑﻌﺪ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺎدة  16ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وﺳﻘﻮط
ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ وﻟﻴﺪ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ وﺟﻤﻌﺎن اﻟﺤﺮﺑﺶ،
ً
ً
ً
ﺷ ـﻌــﺎرا أو ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪا ،ﻋـﻨــﻮاﻧــﻪ "ﻋ ــﺪم اﻟـﺘــﺪﺧــﻞ ﻓﻲ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ"!
ورﻏﻢ ﺗﻌﺎﻃﻔﻲ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ واﻟﺤﺮﺑﺶ ﻓﺈﻧﻪ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺷﺨﺼﻨﺔ ﻧﻈﺎم اﻟــﺪوﻟــﺔ ودﺳـﺘــﻮرﻫــﺎ ،وﺳــﻦ ُﺳﻨﺔ
ﻏﻴﺮ ﺣﻤﻴﺪة ﺳﺘﺪﻣﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻟﺬﻟﻚ
ً
ً
ﻻ أﻓﻬﻢ أن ﻳﻌﻠﻦ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﻨــﻮاب اﻗـﺘــﺮاﺣــﺎ ﻧﻴﺎﺑﻴﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎء
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،وإﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻳﻨﺺ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ " ...ﻋــﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓــﻲ اﻷﻋـﻤــﺎل اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ"،
ً
ورﻏﻢ أﻧﻨﻲ ﻟﺴﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻲ
ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم ،وﻟﺪي ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ
أﻋﺘﻘﺪ أن ﻛــﻞ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ واﻷ ﻧـﻈـﻤــﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺻﻤﻤﺖ
ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﺪوﻟﺔ.
وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻓﺈن ﻛﻞ رﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺼﻮﻏﻮن اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ
ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ ،ﻓﻤﻦ ﺳﻴﺼﻮن ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻢ ،إذا ﺗﻢ اﻟﺠﻮر
ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ أو ﺣ ـﺘــﻰ ﻧ ـﺴ ـﻔ ـﻬــﺎ ،وﻫ ـ ــﺬا ﻣ ــﺎ ﺣـ ــﺪث ﻓ ــﻲ ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣﻦ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت ،وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻨﺸﺄ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،وأﺗﺴﺎء ل:
ﻛﻴﻒ ﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ،
ر ﻏــﻢ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﻤﺲ وﻳﻨﻈﻢ ﺣـﻘــﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻦ
وﺣﺮﻳﺘﻪ ...ﻓﻤﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ إذا ﺟﺎرت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ؟!
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻟـﻠـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮرﻳــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ أﺣﻜﺎم ﻣﻤﻴﺰة ،ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﻧﻘﻀﺖ ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺿﺮورة
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻟﻢ ﺗﻠﺘﻔﺖ ﻟﺤﺠﻴﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎدة ،وﺣﻠﺖ
ً
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ  ،2013وأﻋــﺎدت ﻣﺠﻠﺲ أﻣــﺔ ﺗﻢ ﺣﻠﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ،
وﺣﺼﻨﺖ ﺣـﻘــﻮق اﻟـﻤــﻮاﻃــﻦ ﻓــﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ واﻟـﺘـﻈــﺎﻫــﺮ ،وﻓﻲ
ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺣﻴﺪت آﺛﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ واﻟﻤﺪﻣﺮة ،ﻋﺒﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻘﻼﻧﻲ
وﻣﻘﺒﻮل ﻟﻤﻮاده.
ﻟﺬا ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎورات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة  16ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،وﺷﺨﺼﻨﺘﻬﺎ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ واﻟﺤﺮﺑﺶ ،ﻷن ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﺑﻠﺪ وﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮري – رﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻦ ﺗﺠﺎوزات
ﻋﻠﻴﻪ  -أﻫﻢ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻷﺷﺨﺎص – ﻣﻊ
اﺣﺘﺮاﻣﻲ ﻟﻌﻄﺎﺋﻬﻤﺎ وأﻋﻤﺎﻟﻬﻤﺎ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ  -واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ
ﺧﻠﻖ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺑــﻼ ﻣﻌﻨﻰ ،ﻣﺜﻞ " ﻋــﺪم ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ".

ﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺧﻠﻒ اﻟﺸﻄﻲ

ﺗﻤﺜﺎل »اﻟﻨﺎﺻﺮي« ﻳﺠﻮب ﺷﻮارع ﻣﺎﻧﻴﻼ
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ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﺟﻤﻌﺔ

 79ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺿﺎﺣﻴﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺎﻟﻢ ،ق ،4ش ،44م،5
اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺸﻮﻳﺦ ،ق ،3ﺷــﺎرع ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺨﺮاﻓﻲ ،م ،1ت:
66444478
ﻣﻨﻴﺮة ﺷﻌﻴﻞ اﻟﻌﺒﺮي أرﻣﻠﺔ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺮاك اﻟﺪوﺳﺮي
 90ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻌﺰاء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺒﺮة ﻓﻘﻂ ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ،
ق ،4ش ،1م ،77ت92422017 :
ﻣﻨﻴﺮة ﻓﻬﻴﺪ زاﻳﺪ اﻟﻌﻤﺎر أرﻣﻠﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺪﻏﺎم
 90ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺳﻠﻮى ،ق ،6ش ،4م ،39اﻟﻨﺴﺎء :ﺳﻠﻮى ،ق،5
ش ،3م ،30ت99642650 :
ﻣﻨﻴﺠﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ أرﻣﻠﺔ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ
 80ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷـﻴـﻌــﺖ ،اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل :ﻏ ــﺮب ﻣ ـﺸــﺮف ،ﻣﺴﺠﺪ اﻟـ ــﻮزان ،اﻟـﻨـﺴــﺎء:
اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ق ،9ﺷﺎرع أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ،ج ،93م ،38ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ أم اﻟﺒﻨﻴﻦ،
)اﻟﺸﺮف -أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ( ،اﻟﻌﺰاء ﻋﺼﺮا ﻓﻘﻂ ،ت66681877 :
ﺻﺒﺮﻳﺔ ﺣﻤﻴﺪ ﻛﺮﻳﻢ أرﻣﻠﺔ ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤﻴﺎح
 88ﻋﺎﻣﺎ ،ﺗﺸﻴﻊ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﻠﻮش،
اﻟﺠﺎﺑﺮﻳﺔ ،ق ،11ش ،108اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ق ،1ﺷﺎرع ﺟﻤﻌﺎن اﻟﺤﺮﻳﺘﻲ،
م) ،20ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻋﺰاء اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻤﺪة ﻳﻮم واﺣﺪ ﻓﻘﻂ( ،ت90093883 :

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

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

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

05:20

اﻟﻌﻈﻤﻰ

اﻟﺸﺮوق

06:44

اﻟﻈﻬﺮ

11:55

اﻟﻌﺼﺮ

02:48

اﻟﻤﻐﺮب

05:07

اﻟﻌﺸﺎء

06:29

اﻟﺼﻐﺮى 08
ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  01:14ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
 03:29ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء
ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  08:53ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
 08:38ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

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

