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مطرقة الرئيس تهدد «التكميلية» بالبطالن

َ
األحوط واألنسب إعالن خلو مقعدي الحربش والطبطبائي عبر تصويت النواب
ُ
• الحاالت السابقة حسمت من خالل البرلمان ولم تكن لها خلفيات سياسية
يعدل مكتب المجلس عن قراره إعالن الشغور حتى يحصن االنتخابات؟
• هل ِ
محيي عامر

مــع اخـتـيــار مـكـتــب مـجـلــس األم ــة مـطــرقــة الــرئـيــس
َ
مقعدي النائبين وليد الطبطبائي وجمعان
إلعالن خلو
ال ـحــربــش ،وف ــق قـ ــراره ال ــذي ات ـخ ــذه بـمــوافـقــة جميع
ً
أعضائه إال واح ــدا ،قد تواجه االنتخابات التكميلية
المترتبة على ذلك اإلعالن شبهة البطالن ،إذ لم يسبق،
فــي تــاريــخ الـحـيــاة الـبــرلـمــانـيــة ،حـســم خـلــو المقاعد
النيابية بالمطرقة ،بل من خالل المجلس نفسه.
ويعد خيار التصويت على إعالن خلو المقعدين،
الــذي يحتاج إلــى رأي فني دسـتــوري ال سياسي ،هو
األحوط واألضمن لتحصين االنتخابات التكميلية.
ورغم أن سوابق إعالن خلو  4مقاعد نتيجة الوفاة
ل ــم يـكــن لـهــا خـلـفـيــات سـيــاسـيــة ،كـمــا ه ــي ال ـح ــال في
عضويتي الحربش الطبطبائي ،فإن أغلبها ُحسم من

خالل المجلس ،ال عبر المطرقة ،وشهدت إحدى هذه
ً
ً
ً
الـحــاالت جــدال الئحيا واعـتــراضــا على تفرد الرئيس
بإعالن الشغور ،وانتهت بأخذ موافقة المجلس.
م ــا س ـب ــق ي ـع ـنــي أن مـ ــرد الـ ـخ ــاف ال ـح ــال ــي لـيــس
ً
بــال ـضــرورة أن يـكــون سـيــاسـيــا فـقــط ،بــل لــه سـنــد من

حكم ٍّ عدم دستورية المادة ً 16
المقاطعَ :
من الالئحة تعد على الدستور وال يرتب أثرا
على عضوية الحربش والطبطبائي ١١-١٠

ِّ
الحكومة تغلظ العقوبات على غير
المستحقين لـ «دعم العمالة»

شركات اإلنترنت
تتظلم لوزارة الخدمات
من رفع اإليجارات

السجن  3سنوات وغرامة  5آالف دينار مع رد المبالغ المصروفة

●

●

علي الصنيدح

فــي مـشــروع قــانــون أحالته إلى
مجلس األ م ــة الخميس الماضي،
لتعديل المادة  14من القانون رقم
 19لسنة  2000فيما يخص دعم

العمالة الوطنية وتشجيعها على
العمل في القطاع الـخــاص ،بشأن
"الـمـيــزات المقدمة للموظفين في
هــذا الـقـطــاع ،والـتــي تـعــرف براتب
ّ
دع ــم ال ـع ـم ــال ــة" ،غــل ـظــت الـحـكــومــة
ال ـع ـق ــوب ــات ع ـلــى َمـ ــن ح ـصــل على

الالئحة الداخلية للمجلس والدستور ،وفق ما تنص
عليه المادتان  ٨٤من الدستور و ١٨من الالئحة ،وفي
ضوء السوابق البرلمانية ،فإن األحوط واألنسب هو
أخذ موافقة المجلس بأغلبية أعضائه على إعالن خلو
ً
َ
مقعدي النائبين؛ لدستورية ذلك  ،%100خالفا إلعالنه

هذا الدعم بدون وجه حق ،أو ّ
قدم
بيانات غير صحيحة.
وج ــاء فــي نــص الـتـعــديــل ،الــذي
حصلت "الجريدة" على نسخة منه،
أنه ُيعاقب بالحبس مدة ال تجاوز
ثالث سنوات وبغرامة ال 02

محمد راشد

كـ ـشـ ـف ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة أن
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ــرئ ـي ـس ـي ــة الـ ـ ـم ـ ــزودة
لـخــدمــات اإلن ـتــرنــت أع ــدت خطاب
تـظـلــم لــرف ـعــه إل ــى وزيـ ــر ال ـت ـجــارة
والـصـنــاعــة وزي ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
ً
الخدمات خالد الروضان؛ اعتراضا
عـ ـل ــى ق ـ ـ ــرار "ال ـ ـخـ ــدمـ ــات" 02

عبر الرئاسة دون أخذ موافقة المجلس ،إذ تحوم حوله
شبهة عدم الدستورية.
ً
وب ــال ـع ــودة إل ــى أرش ـي ــف ال ـم ـج ـلــس ،وت ـح ــدي ــدا في
ال ـف ـصــل ال ـت ـشــري ـعــي ال ـتــاســع بــالـجـلـســة االفـتـتــاحـيــة
لــدور االنعقاد الثالث بتاريخ  28أكتوبر  ،2000نجد
أن رئيس المجلس آن ــذاك الـمــرحــوم جاسم الخرافي،
أعلن في كلمته االفتتاحية ،خلو مقعد النائب سامي
المنيس بسبب وفاته ،وبعد انتهاء مراسم تلك الجلسة
واستئناف الجلسة العادية اعترض النائب مشاري
ً
العصيمي على الـقــرار ،مـشــددا على أن خلو المقعد،
وفق المادة  84من الدستورُ ،يعلن من جانب المجلس
ككل ،ليأخذ الـخــرافــي على إثــر ذلــك موافقة األعضاء
على اإلعالن.
02

ّ
تسريب معلومة أمنية مكن إسرائيل
من استهداف اجتماع إيراني  -سوري
سباق بين أنقرة ودمشق على شن عملية ضد «النصرة» بإدلب
●

طهران -فرزاد قاسمي

كشفت مصادر في الحرس
ال ـ ـثـ ــوري اإلي ـ ــران ـ ــي ،أمـ ـ ــس ،أن
الهجوم اإلسرائيلي على مطار
ً
دمـ ـش ــق اسـ ـتـ ـه ــدف اج ـت ـم ــاع ــا

لعدد من قــادة «فيلق القدس»
و«حزب الله» اللبناني والجيش
ال ـســوري لبحث خطة روسية
 تــرك ـيــة لـلـهـجــوم ع ـلــى هيئةتحرير الشام (جبهة النصرة
ً
سـ ــاب ـ ـقـ ــا) فـ ــي مـنـطـقــة 02

رياضة

٣٢
عرس رياضي لألندية سار
بشكل ديمقراطي وجسد
عهدًا جديدًا

أكاديميا

08
« :»AUMالتحفيز والثقة
بالنفس مقدمة لتحقيق
الطموحات

دوليات

31
انفجار بباريس
ومواجهات
في «الفصل »٩
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•
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العقيل :الدول العربية قادرة على تحقيق
نقلة تنموية في إطار العمل المشترك

ترأست اجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط
محمد الجاسم

أكدت العقيل أن تحديات
الوضع التنموي للعديد من
الدول العربية تحتم عليها أن
تعزز منظوماتها التخطيطية
والتنموية ،للرقي بأدائها
التنموي وتحقيق معدالت عالية
من النمو الشامل التشغيلي
والمستدام.

ق ــال ــت وزي ـ ــرة ال ــدول ــة لـلـشــؤون
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة م ــري ــم ال ـع ـق ـي ــل ،إن
الدول العربية تملك من اإلمكانات
والمقدرات ما يمكنها من مواجهة
ت ـح ــدي ــات ـه ــا ال ـت ـن ـم ــوي ــة وتـحـقـيــق
الـنـقـلــة ال ـت ـن ـمــويــة ال ـم ـن ـشــودة من
خــال مضاعفة الجهد والـتـعــاون
الـجــاد والحثيث "فــي إطــار العمل
العربي المشترك الــذي يمثل أحد
أه ـ ــم وس ــائ ـل ـن ــا ل ـت ـح ـق ـيــق تـنـمـيــة
ع ــربـ ـي ــة مـ ـسـ ـت ــدام ــة يـ ـتـ ـك ــام ــل مــن
خاللها االقتصاد العربي وتجتمع
فيها الخبرة وتتوحد في إطارها
ال ـج ـهــود ب ـمــا يـحـقــق الـطـمــوحــات
المنشودة على كل المستويات".
ج ــاء ذل ــك خ ــال ت ــرؤس العقيل
االج ـت ـم ــاع األول لـمـجـلــس أم ـنــاء
ال ـم ـع ـهــد ال ـع ــرب ــي لـلـتـخـطـيــط فــي
 2019/2018بحضور المدير العام
للمعهد د .ب ــدر م ــال الـلــه واألمـيــن
العام للمجلس األعلى للتخطيط
والتنمية خالد مهدي واألعـضــاء
ممثلي الدولة العربية في مجلس
األمناء.
وأكـ ـ ـ ــدت ال ـع ـق ـي ــل أن ت ـح ــدي ــات

العقيل خالل االجتماع
الـ ــوضـ ــع الـ ـتـ ـنـ ـم ــوي ل ـل ـع ــدي ــد مــن
الــدول العربية وما يشهده العالم
من تفاقم شدة المنافسة وتراجع
الـطـلــب الـعــالـمــي وت ــزاي ــد تقلبات
األس ـ ـ ــواق ي ـح ـتــم عـلـيـهــا أن تـعــزز
منظوماتها التخطيطية والتنموية
للرقي بأدائها التنموي وتحقيق
مـعــدالت عالية مــن النمو الشامل
التشغيلي وا لـمـسـتــدام لمواجهة
ضغوطات سوق العمل وتحسين
ً
رفاهية المواطن العربي خصوصا
من خالل تنمية رأس المال البشري
واستثمار الطاقات البشرية الهائلة

«التربية» :فتح باب التظلمات لطلبة
الـ  12من الغد حتى الخميس
النتائج على الموقع اإللكتروني ...وطباعة الشهادات بنسخة PDF
●

فهد الرمضان

بينما انتهت "التربية" من أعمال التصحيح ،ورصد
درجات طلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي واألدبي
والتعليم الديني الخاصة باختبارات الفترة الدراسية
األولى ،أعلنت الوزارة رفع النتائج ووضعها على موقعها
اإللكتروني لتكون في متناول الطلبة اليوم.
وف ــي ه ــذا الـسـيــاق ،كشفت م ـصــادر تــربــويــة مطلعة
لـ"الجريدة" أن العاملين في لجان كنترولي القسمين
العلمي واألدبي انتهوا من إجراءات تصحيح اختبارات
الطلبة في جميع المواد الدراسية ،وكذلك أعمال المراجعة
األفقية والرأسية ،إضافة إلى المراجعات النهائية ورصد
ً
الدرجات في نظام سجل الطالب ،تمهيدا لرفع النتائج
على موقع "التربية".
وأوضحت المصادر أن الطالب سيتمكن من معرفة
نتيجته م ــن خ ــال ال ـمــوقــع اإلل ـك ـتــرونــي ب ــإدخ ــال رقــم
الـجـلــوس والــرقــم الـمــدنــي ،حيث ستظهر نتيجته مع
درجات األعمال التي حققها خالل الفترة األولى ،منوهة
إلى أن طباعة الشهادات ستكون من خالل الموقع بنسخة
 ،PDFالتي وفرتها الوزارة ،تسهيال على الطلبة وأولياء
أمورهم من تكبد العناء ومراجعة المناطق أو المدارس
الستخراجها.

تظلمات الطلبة
وذكــرت المصادر أن الــوزارة ستفتح باب التظلمات
ً
اعتبارا من الغد ،حيث يسمح للطالب الذي لديه شك في
صحة نتيجته بتسجيل تظلمه من خالل كنترول العلمي
بمدرسة ابن رشد في منطقة الفيحاء ،وكنترول األدبي
بمدرسة صقر الشبيب بمنطقة القادسية ،موضحة أن

لجنة مختصة في الكنترول ستقوم بالنظر في درجات
الطالب ومراجعة أوراق إجاباته وعمليات التصحيح
وجمع الدرجات ،بما يضمن عدم ضياع أي درجة للطالب،
منوهة إلــى أن بــاب التظلمات سيظل مفتوحا  3أيــام،
ليكون آخر يوم الخميس  17الجاري.
وف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،بـ ــدأت عـطـلــة مـنـتـصــف ال ـعــام
الدراسي ،أو ما يعرف بعطلة الربيع ،لجميع المراحل
الدراسية بشكل رسمي ،اعتبارا من اليوم ومدة اسبوعين،
ومن المقرر أن يباشر الطلبة والمعلمون دوامهم األحد
 27الجاري ،لينطلق الفصل الدراسي الثاني من العام
الحالي .2018/2019
فــي مـجــال آخ ــر ،أكــد وكـيــل وزارة التربية د .سعود
الحربي حرص دولة الكويت على دعم الوجود العربي
في كل المحافل الدولية ،مشيرا الى ان ذلك يأتي في اطار
غرسها لقيم العروبة والتعاون المثمر بين االشقاء.
وقال الحربي في تصريح للصحافيين خالل افتتاحه
المخيم الكشفي السنوي الـ  72صباح امس والذي يقام
بــرعــايــة وزي ــر التربية وزي ــر التعليم الـعــالــي د .حامد
العازمي بمنطقة كبد وبمشاركة عدد من الدول العربية
الشقيقة ،ان المخيم تظاهرة سنوية تحرص على اقامتها
الكويت ايمانا منها باهمية ودور الكشافة في العملية
التعليمية والتربوية ،الفتا الى ان الهدف منه هو تعزيز
اهداف تربوية نعمل على تحقيقها بوجود عدد كبير من
اشقائنا في الدول العربية.
وكشف الحربي عن اعداد خطط جديدة في المضمار
الكشفي لتطويره ودعمه في جميع اشكاله مشددا على
حرص الوزارة على دعم الحركة الكشفية ،متمنيا التوفيق
للجميع في خدمة بلدنا الحبيب الكويت بقيادة قائد
االنسانية سمو امير البالد معربا عن بالغ شكره وتقديره
لكل من شارك وساهم في انجاح هذا المخيم الهادف.

مطرقة الرئيس تهدد «التكميلية»...
أحدث حاالت إعالن الخلو ،كان في مجلس  ،2013عندما أعلن رئيسه
مرزوق الغانم في جلسة  12يناير  2016خلو مقعد النائب نبيل الفضل
ً
بسبب الوفاة ،مستندا إلى سابقة إعالن الخرافي خلو مقعد المنيس ،وما
ً
حدث بها ،ومستشهدا بموقف العصيمي.

التي يزخر بها الوطن العربي.
وذك ـ ـ ـ ــرت أن ال ـم ـع ـه ــد ال ـع ــرب ــي
ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط ت ـم ـك ــن خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة مـ ــن ال ـم ـس ــاه ـم ــة بـكــل
إمكاناته في بناء القدرات وصقل
المهارات ودعــم سياسات وثقافة
ال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة مـ ــن خ ــال
ب ــرام ـج ــه ال ـم ـت ـع ــددة وي ـس ـه ــم فــي
ت ـعــزيــز ال ـع ـمــل ال ـعــربــي الـمـشـتــرك
بـ ــرؤى وأف ـك ــار تـنـمــويــة مـعــاصــرة
تستجيب للتحديات وتــركــز على
األولويات واالحتياجات اإلنمائية
المتجددة وتواكب تطلعات الدول

الـعــربـيــة م ــن خ ــال م ــا تـقــدمــه من
خـ ــدمـ ــات إنـ ـم ــائـ ـي ــة م ـت ـن ــوع ــة فــي
مـجــاالت بناء الـقــدرات والمهارات
والـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــم ال ـ ـف ـ ـنـ ــي وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــي
والخدمات االستشارية الموجهة
لخدمة السياسات التنموية كذلك
ف ــي م ـج ــال ال ـب ـح ــوث والـ ــدراسـ ــات
العلمية التطبيقية و نـشــر الفكر
الـتـنـمــوي وت ـعــزيــز ت ـبــادل األف ـكــار
واآلراء ب ـ ـيـ ــن م ـ ـت ـ ـخـ ــذي ا ل ـ ـق ـ ــرار
وال ـم ـف ـك ــري ــن الـ ـع ــرب ف ــي مـخـتـلــف
التخصصات التنموية.

الكويت تدعو األطراف الكونغولية
إلى االلتزام بالتهدئة وضبط النفس
دعت الكويت جميع األطراف
ال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــول ـ ـيـ ــة إل ـ ـ ـ ــى االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام
بــال ـت ـهــدئــة وض ـب ــط ال ـن ـفــس في
هذه "المرحلة الحساسة" بتاريخ
ب ــاده ــم ،ف ــي حـيــن دانـ ــت بـشــدة
أعـ ـم ــال ال ـع ـن ــف ال ـت ــي شـهــدتـهــا
ال ـكــون ـغــو الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،وراح
ضـحـيـتـهــا عـ ــدد م ــن الـمــدنـيـيــن
وأفراد الشرطة.
ج ــاء ذل ــك ف ــي كـلـمــة الـكــويــت،
التي ألقاها مندوبها الدائم لدى
األمــم المتحدة السفير منصور
ال ـع ـت ـي ـب ــي ،فـ ــي ج ـل ـســة مـجـلــس
األمـ ـ ـ ــن لـ ـي ــل أمـ ـ ــس األول ح ــول
الكونغو ،مشيدا بالجهود التي
بذلتها حكومة الكونغو واللجنة
الوطنية المستقلة لالنتخابات،
الل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم وت ـ ـن ـ ـظ ـ ـي ـ ـم ـ ـهـ ــم
لالنتخابات بموعدها.
وأشاد العتيبي أيضا بالدعم
الــذي قــدم من االتـحــاد اإلفريقي
والمجموعة االقتصادية لــدول
وسـ ـ ـ ــط إفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا ،والـ ـم ــؤتـ ـم ــر
الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـع ـ ـنـ ــي ب ـم ـن ـط ـق ــة
ال ـب ـح ـيــرات ال ـك ـبــرى والـجـمــاعــة
اإلن ـمــائ ـيــة لـلـجـنــوب اإلفــري ـقــي،
وباقي الشركاء الدوليين الذين
ســاهـمــوا ب ـصــورة إيـجــابـيــة في
يوم االنتخابات.

منصور العتيبي

ودع ـ ـ ــا ج ـم ـي ــع األط ـ ـ ـ ــراف إل ــى
االلتزام بذات الروح التي سادت
االنتخابات ،واالمتناع عن أعمال
العنف ،واالنتقال إلــى المرحلة
الـ ـق ــادم ــة ال ـخ ــاص ــة ب ـت ـقــديــم أي
طعون حول النتائج االنتخابية
إل ــى األطـ ــراف الـمـســؤولــة عنها،
بـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـت ـ ـمـ ــاشـ ــى م ـ ـ ــع دسـ ـ ـت ـ ــور
الكونغو والقوانين االنتخابية
ذات الصلة.
وأوض ــح أن اسـتـمــرار ظاهرة
الـعـنــف وال ـص ــراع ــات المسلحة
ف ـ ــي الـ ـك ــونـ ـغ ــو ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة،
وخصوصا فــي منطقة الشرق،

وتحديدا في مناطق شمال كيفو
وبوتومبو وبيني ،التي تشهد
تـصـعـيــدا مسلحا يـمــس بشكل
مـبــاشــر ح ـيــاة الـمــدنـيـيــن الـعــزل
ويعرضها للخطر ،ويستنزف
ال ـمــوارد الطبيعية لـلــدولــة لهو
أمر مقلق جدا.
وب ـ ـشـ ــأن الـ ـح ــال ــة اإلن ـس ــان ـي ــة
فــي الكونغو الديمقراطية أفــاد
الـعـتـيـبــي بــأن ـهــا ال تـ ــزال تــدعــو
ل ـل ـق ـل ــق ف ـ ــي بـ ـع ــض الـ ـمـ ـن ــاط ــق،
خصوصا بعد قرار إغالق بعض
المواقع المخصصة للنازحين
داخـ ـلـ ـي ــا ،وع ـ ـ ــودة ت ـف ـشــي وب ــاء
الـكــولـيــرا وغ ـيــره مــن األمـ ــراض،
وبـ ـسـ ـب ــب اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار الـ ـن ــزاع ــات
الـمـسـلـحــة ف ــي بـعــض الـمـنــاطــق
وتحديدا في شرق الكونغو.
وأع ــرب عــن عميق القلق إزاء
استمرار تفشي وباء اإليبوال في
منطقة شرق الكونغو ،وخاصة
ف ــي مــدي ـنــة ب ـي ـنــي وبــوتــوم ـبــو،
ومــا يصاحبه من تدهور أمني
يعوق عملية التصدي له ،حيث
وصل أعداد المصابين بفيروس
اإلي ـ ـب ـ ــوال ،ب ـح ـس ــب إح ـ ـصـ ــاءات
منظمة الصحة العالمية ،في 22
ديسمبر  ،2018إلــى  563حالة،
توفي منهم  326حالة.

«الخارجية» :اتفاقيات دفاعية واقتصادية مع واشنطن
الحوار االستراتيجي بين البلدين ينطلق الثالثاء بحضور وزير خارجية أميركا
●

ناصر الخمري

قالت مساعدة وزير الخارجية
لشؤون األميركتين ،ريم الخالد،
إن زي ـ ـ ـ ـ ــارة وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األمـ ـي ــرك ــي م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو إلــى
الكويت في  15الجاري ،ستشهد
ت ــوق ـي ـع ــا عـ ـل ــى مـ ــذكـ ــرة ت ـفــاهــم
لتعزيز ال ـحــوار االستراتيجي،
إل ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب الـ ـ ـت ـ ــوقـ ـ ـي ـ ــع ع ـل ــى
اتفاقيات أخرى تشمل المجاالت
الدفاعية واألمنية واالقتصادية.
ولـفـتــت ال ـخــالــد ف ــي تصريح
لـ َّـ"كــونــا" ،أم ــس ،إلــى أن البلدين
وقـ ـ ـع ـ ــا عـ ـ ـ ــددا م ـ ــن االتـ ـف ــاقـ ـي ــات
خ ــال زيـ ــارة سـمــو أم ـيــر الـبــاد
الشيخ صباح األحمد للعاصمة
واشنطن في سبتمبر الماضي،
مـ ــا ي ــؤك ــد عـ ـ ــزم الـ ـبـ ـل ــدي ــن عـلــى
توثيق عالقتهما المشتركة.
وذك ــرت أن الــوزيــر األميركي
سـيـحـظــى خ ــال زي ــارت ــه بـلـقــاء
سمو أمير الـبــاد ،كما سيعقد
اجتماعا ثنائيا مع نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الخارجية
الـشـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد ،لبحث
الـتـطــورات والـمــوضــوعــات ذات
االهتمام المشترك.
وأشارت الخالد إلى أن زيارة
الــوزيــر بومبيو ستكون فرصة
كذلك لبحث عدد من المواضيع
والـقـضــايــا اإلقليمية والــدولـيــة

كما شهدت جلسة  11ديسمبر  1971إعالن خلو مقعد النائب علي ثنيان
األذينة بسبب الوفاة ،وأخذ رئيس المجلس آنذاك إذن األعضاء لإلعالن،
وفي  9فبراير  1982ذكر رئيس المجلس ،بعد تأبين النائب ناصر صنهات
العصيمي ،أن المجلس سيبلغ الحكومة باتخاذ الالزم وفق ما تنص عليه
المادة  18من الالئحة والمادة  84من الدستور.
ً
وإضافة إلى ما سبق ،هناك حالة أخــرى حدثت عام  ،1999وتحديدا

ريم الخالد

لورانس سيلفرمان

مــع الـشـيــخ صـبــاح ال ـخــالــد ،في
م ـقــدم ـت ـهــا األزم ـ ـ ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة،
والعالقات الخليجية -اإليرانية،
وال ــوض ــع ف ــي س ــوري ــة وال ـي ـمــن
ولـيـبـيــا ،وغـيــرهــا مــن القضايا
والـ ـتـ ـح ــدي ــات الـ ـت ــي تــواج ـه ـهــا
المنطقة والعالم.
وأوض ـح ــت أن زيـ ــارة الــوزيــر
األميركي للكويت تأتي في إطار
التشاور القائم والمستمر بين
البلدين ،إضافة إلى ترؤس وفد
بالده الجتماعات الدورة الثالثة
لـ ـلـ ـح ــوار االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي بـيــن
الـبـلــديــن ،الـتــي تنطلق الثالثاء
المقبل ،وستعقد برئاسة وزيري
خ ــارج ـي ــة ال ـب ـل ــدي ــن ،ب ـم ـشــاركــة
واسعة من عدة جهات حكومية.

و بـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــت أن ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــوار
االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراتـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــي سـ ـيـ ـبـ ـح ــث
قضايا فــي المجاالت الدفاعية
وال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
وال ـ ـق ـ ـن ـ ـص ـ ـل ـ ـيـ ــة وال ـ ـج ـ ـمـ ــرك ـ ـيـ ــة
وال ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــران الـ ـ ـم ـ ــدن ـ ــي واألمـ ـ ـ ــن
السيبراني ،وستحضره بعض
ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة ألول مــرة
في مجاالت التجارة واألبحاث
العلمية.

المنتدى االقتصادي
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــد ،فـ ـ ــي هـ ــذا
اإلطـ ـ ــار ،إل ــى أن هـيـئــة تشجيع
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـم ـب ــاش ــر وغ ــرف ــة
الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة تـعـمــان

بجلسة  4ديسمبر منه ،إذ قــال الرئيس الخرافي وقـتــذاك ،على إثــر حكم
المحكمة الدستورية ببطالن انتخاب العضو سعدون حماد في الدائرة
ً
االنتخابية رقم  21باألحمدي« :وفقا للمادتين  84من الدستور و 18من
الالئحة يعلن المجلس خلو المكان في الــدائــرة المذكورة ،وســوف أبلغ
رئيس الوزراء بذلك اإلجراء».
مجمل الوقائع المذكورة ّ
يعمق الحرج السياسي للمجلس في قضية
إس ـق ــاط ع ـضــويــة ال ـحــربــش والـطـبـطـبــائــي ف ــي ح ــال حـسـمـهــا م ــن خــال
«الـمـطــرقــة» ،إذ يخلص إلــى أن ق ــرار إع ــان خلو المقعد يـكــون مــن خالل
المجلس ال الرئيس ،وهو ما يعزز الرأي الدستوري الذي يشترط إجراء
التصويت في ذلك.
النواب الذين لهم موقف مناهض لحكم الدستورية استندوا في
َ
مقعدي الطبطبائي والحربش
مطالبتهم بالتصويت على إعالن خلو
إلــى أسباب أكثرها سياسية ،لكنهم ابتعدوا كل البعد عن األسباب
الالئحية ،في حين تؤكد آراء الدستوريين أن عضوية النائبين لم تعد
موجودة منذ صدور الحكم ،مشددين في الوقت نفسه على أن إعالن
ً
خلو المقعدين يتطلب قــرارا من المجلس يحتاج إلى موافقة أغلبية
األعضاء.
وقـبــل جلسة  ٣٠يـنــايــر الـتــي يـتــوقــع أن يحسم فيها مصير عضوية
النائبين ،يبقى التساؤل المثار ما إذا كــان مكتب المجلس سيعدل عن
قــراره ويحسم ذلك بالتصويت ال بـ «مطرقة الرئيس» ،وخاصة أنه وفق
حسبة العدد ،تتوفر األغلبية الالزمة إلعالن خلو المقعدين ،أم سيستمر
ّ
ويعرض االنتخابات التكميلية حينها الحتمالية البطالن؟...
في قــراره
الجواب عند الرئاسة.

ِّ
الحكومة تغلظ العقوبات على غير...

تزيد على خمسة آالف دينار وال تقل عن ألف ،أو بإحدى هاتين العقوبتين،
كل من حصل دون وجه حق على مزايا وردت في القانون مع علمه بذلك ،أو
قدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول عليها ،أو ساعد مرتكب الجريمة
فوقعت بناء على هذه المساعدة ،مع رد المبالغ المصروفة.
وبينت المذكرة اإليضاحية لمشروع القانون أن مصلحة الجماعة
تقتضي وضع ضوابط عقابية تضمن بها مصلحة المجتمع من عدم
إهدار ماله العام ،وتكفل له منع الجريمة قبل وقوعها ،بل وعدم العزم
على ارتكابها ،مشيرة إلى أن الغرض من إصدار القوانين الجنائية
لـيــس عـقــاب مــرتـكــب الـجــريـمــة فـحـســب ،بــل يكمن فــي مـنــع الجريمة
قبل حدوثها؛ إمــا بترهيب الشخص قبل ارتكابها َ
ومــن ساعده ،أو
بإجهاض المحاولة.
05

شركات اإلنترنت تتظلم لوزارة...
الصادر نهاية العام الفائت بزيادة القيمة اإليجارية عليها.
وأكدت المصادر ،لـ"الجريدة" ،أن الشركات بدأت تجميع تواقيع ممثلين
عنها على الخطاب لتقديمه خــال أي ــام ،فــي مـحــاولــةٍ لثني ال ــوزارة عن
تنفيذ قــرارهــا القاضي بــزيــادة اإليـجــارات على األجـهــزة والمكاتب التي
تستفيد منها في مواقع الوزارة المختلفة والمنتشرة بالبالد ،السيما أن
رفع اإليجارات وصل إلى  .%400وأضافت أن الــوزارة اتخذت إجراءاتها
ً
التنفيذية لتطبيق القرار بــدء ا من الشهر الـجــاري ،إذ تم وضــع األسعار

بــالـتـنـسـيــق م ــع غــرفــة ال ـت ـجــارة
األميركية على تنظيم المنتدى
االقتصادي واالستثماري الثاني
ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ل ــرج ــال األع ـم ــال
والشركات ،تزامنا مع مناسبة
عقد الحوار االستراتيجي.
وأض ــاف ــت أن غــرفـتــي تـجــارة
البلدين ستوقعان على مذكرة
تفاهم لتعزيز وتنشيط العالقات
االقتصادية بين البلدين ،مشيدة
ف ــي ال ــوق ــت ذات ــه ب ــال ــدور المهم
الـ ـ ـ ــذي ت ـل ـع ـب ــه ه ـي ـئ ــة ت ـش ـج ـيــع
االسـتـثـمــار الـمـبــاشــر فــي جــذب
االستثمارات األميركية للكويت.
و ب ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــت أن ذ ل ـ ـ ـ ـ ــك يـ ـسـ ـه ــم
ف ـ ــي ت ــوفـ ـي ــر ال ـ ــوظ ـ ــائ ـ ــف ون ـق ــل
ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــرات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـطـ ــورة ،مـ ــا يـ ـس ــاع ــد عـلــى
تـحـقـيــق رؤي ـ ــة "ك ــوي ــت جــديــدة
 ،"2035م ـش ـيــرة إلـ ــى ال ـت ـعــاون
ال ـ ـ ـقـ ـ ــائـ ـ ــم مـ ـ ـ ــع ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ب ــويـ ـن ــغ
األم ـي ــرك ـي ــة ل ـل ـط ـي ــران ،ك ــإح ــدى
ال ـشــركــات الـكـبـيــرة الـتــي وقعت
العام الماضي على مذكرة تفاهم
مع الخطوط الجوية الكويتية،
فضال عن وجود تجارب أخرى
ن ــاجـ ـح ــة ل ـ ـعـ ــدد م ـ ــن الـ ـش ــرك ــات
األميركية في الكويت.

األميركي لدى الكويت ،لورانس
سيلفرمان ،أن الــوزيــر بومبيو
سـيـبـحــث ع ـلــى هــامــش ال ـحــوار
االس ـتــرات ـي ـجــي أه ــم الـتـحــديــات
اإلقليمية وأكثرها إلحاحا "مثل
الملف اليمن وســوريــة ،إضافة
إلــى أنشطة إي ــران الخبيثة في
المنطقة".
وقال سيلفرمان ،في تصريح
صحافي ،أمــس ،بمناسبة قرب
ان ـ ـطـ ــاق الـ ـج ــول ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة مــن
الحوار االستراتيجي الكويتي
األميركي ،إن البلدين يسعيان
مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي إل ـ ـ ــى ت ــوس ـي ــع
ال ـ ـس ـ ـجـ ــل الـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــل وال ـ ـحـ ــافـ ــل
بالتعاون والتبادل والتنسيق
حـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا ال ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة
واإلقليمية والعالمية ،مضيفا
أن الحوار "يشكل منصة إطالق
لعملنا المستمر على مدار العام،
بدعم كامل من قيادتي بلدينا".
وأكد أنه "بعد مرور  28عاما
ع ـل ــى ت ـح ــري ــر ال ـك ــوي ــت ال ت ــزال
العالقة بين الجيشين؛ األميركي
والكويتي ،قوية جــدا ،وال يزال
الـتــزام الــواليــات المتحدة بأمن
الكويت ثابتا".

التحديات اإلقليمية
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أك ـ ـ ـ ــد الـ ـسـ ـفـ ـي ــر

الـجــديــدة فــي النظام المالي الـخــاص بتحصيل تلك المبالغ ،مما يؤكد
ً
ضرورة التزام شركات اإلنترنت بهذه األسعار بدءا من هذا الشهر.
وأوضحت أن الشركات تسعى للتوصل إلى اتفاق مع الــوزارة يحفظ
حـقــوق الطرفين ،السيما أن اعتراضها ليس على الـقــرار فـقــط ،بــل على
ً
ً
األسعار الجديدة أيضا ،والتي اعتبرتها غير مبررة ،وخصوصا أن زيادة
اإليجارات بلغت أربعة أضعاف األسعار القديمة ،األمر الذي يرفضه ممثلو
الشركات باعتباره يتعارض مع قانون اإليجارات في البالد ،والذي ينص
على أال تتجاوز الزيادة .%100
ولفتت المصادر إلى أن الشركات في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق
نهائي بهذا الشأن ،بعد رفع خطاب التظلم ،سترفع دعوى مستعجلة ضد
الوزارة للطعن في هذا القرار ،مبينة أن ممثلين عن بعض هذه الشركات
سيلتقون اليوم وكيلة "الخدمات" خلود الشهاب؛ لمناقشة هذه القضية،
وبحث إمكانية إيجاد حلول جذرية لها.

ّ
تسريب معلومة أمنية مكن إسرائيل...

ً
إدلب ،فضال عن مستودعات أسلحة ومقرات عسكرية أخرى.
ّ
ووفق المصدر ،فإن الهجوم تم بعد لحظات من انتهاء االجتماع
وخروج المجتمعين ،ولو كان حصل قبل دقائق فقط من انتهائه
ـزب الله»،
ألودى بحياة عــدد كبير من قــادة «فيلق الـق ًــدس» و«حـ ُ
الذين يديرون العمليات في سورية ،موضحا أنه رغم ذلك أصيب
ضابطان من الحرس ومسؤولون من الحزب بجروح بالغة ،إلى
جانب عدد من الضباط السوريين.
وأوض ــح أن ــه بـعــد اسـتـهــداف الـمـقــار الـتــابـعــة إلي ــران والـحــزب
اللبناني في أماكن مختلفة أبرزها الكسوة جنوب دمشق ،فإن
«فيلق القدس» ّ
عمم على جميع عناصره ضرورة تجنب عقد أي
اجتماع أو حتى التجمع في أماكن معروفة بأنها مقار لهم ،ونقل
ً
اجتماعاتهم إلى أماكن وبيوت آمنة في مناطق مختلفة ،مشيرا
إلى أن قادة الجيش السوري أصروا على أن يكون هذا االجتماع
ً
ً
َّ
ومؤمنة جيدا
في الكسوة؛ نظرا ألنها منطقة شديدة التحصين،
من جانبهم.
ّ
أصروا على أن يكون االجتماع
وذكر المصدر أن قادة الحرس
ً
في هــذا المكان سريعا ويخرجوا منه ألنــه قريب من مستودع
ً
َّ
ومعرض للهجوم في أي لحظة ،مؤكدا أن توقعاتهم
لألسلحة،
كانت صحيحة ،ويبدو أنه كان هناك تسريب أمني لهذا االجتماع.
وأشـ ــار إل ــى وج ــود خــافــات إيــران ـيــة ـ ـ روس ـيــة ـ ـ تــركـيــة على
موضوع الهجوم على إدلــب وإخ ــراج هيئة تحرير الـشــام ،التي
احتلت مناطق وا سـعــة كانت تحت سيطرة الفصائل الموالية
ً
ألنقرة ،موضحا أن جوهر الخالف هو تمسك األتراك بأن يقوموا
هم وحلفاؤهم بالعملية بدعم روسي كي تكون تحت غطاء اتفاقات
أستانة ،في حين يصر اإليرانيون والسوريون على أن هذه أرض
سورية ويجب على الجيش السوري تحريرها من يد «النصرة»
بدعم من الدول الثالث.
29

ةديرجلا

•
العدد  / 4014األحد  13يناير 2019م  7 /جمادى األولى 1440هـ

local@aljarida●com

3

محليات
المضف :خدمة المواطن بكفاءة أهم أولويات «االئتمان»

الخشتي :إطالق نظام «أوراكل» لتيسير اإلجراءات المالية
يوسف العبدالله

اعتبر المضف أن حصول
المواطن على الخدمة بالكفاءة
المطلوبة وفي الوقت المناسب
رأس
وبأدنى جهد ممكن على ً
أولويات بنك االئتمان ،الفتا إلى
أن مفهوم ً خدمة المواطن صار
أكثر تطورا وتنافسية.

كـ ــرمـ ــت ن ــائـ ـب ــة ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
لــائـتـمــان فــي بـنــك االئـتـمــان عبير
بوطيبان فرع الفروانية ،بعد فوزه
فــي مسابقة الـفــرع المثالي للربع
الثاني مــن  ،2019/2018وتحقيقه
أعلى معدالت االداء والجودة متقدما
على باقي فروع البنك في مختلف
المحافظات بحضور نائب رئيس
مجلس االدارة المدير العام صالح
المضف.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـض ــف ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
بالمناسبة إن المسابقة كانت ضمن
حزمة من االفكار التي طرحها فريق
عمل تطوير ومتابعة وتحسين أداء
إدارات البنك وتم اعتمادها بهدف
االرتقاء بمستوى جودة الخدمات
وتعزيز التنافسية ،مشيرا إلــى أن
الـمـســابـقــة أجــريــت بـحـيــاديــة تامة
وأن الفرع الفائز جرى اختياره وفقا
لمعايير دقيقة.
وأضاف ان اختيار الفرع المثالي
خ ـضــع لـجـمـلــة م ــن ال ـم ـعــاي ـيــر ،من
بينها ،زمن انجاز المعاملة وزمن
انـتـظــار العميل وإص ــدار ال ـقــرارات
لـلـعـمــاء خ ــال خـمـســة أيـ ــام عـمــل،
وتواجد موظف االستقبال وخدمته
للعميل ،لكن أهم تلك المعايير وعلى

«السكنية» :بدء مسح المدينة من األلغام والمتفجرات

•

ً
متوسطا قيادات البنك على هامش إطالق نظام «أوراكل» المالي
المضف
رأسها جميعا رضا المواطنين الذي
نضعه دائما نصب أعيننا بوصفه
الغاية المثلى والهدف األسمى.
وتابع ان حصول المواطن على
الخدمة بالكفاءة العالية المطلوبة
وفي الوقت المناسب وبأدنى جهد
ممكن عـلــى رأس أول ــوي ــات البنك،
ً
الفتا الى أن مفهوم خدمة المواطن
لــم يعد يقتصر على مجرد تقديم
ال ـخــدمــة أو ان ـج ــاز ال ـم ـعــام ـلــة؛ بل

ورشة لـ«الصندوق الكويتي» حول الشفافية
يعقد الصندوق الكويتي للتنمية في مقره
الرئيسي اليوم ورشــة العمل الثانية الخاصة
بالممارسات المثلى للشفافية وإرسال بيانات
ال ـعــون ،بــالـتـعــاون مــع إدارة التنمية الــدولـيــة
البريطانية ،بحضور ممثلين عن األمانة العامة
ل ــدول مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ،والـجـهــات
والهيئات المعنية ومؤسسات العون العربية.
وتهدف الورشة إلى تقديم شرح آللية العمل
وطرق التطبيق الخاصة بنشر البيانات التي

بوشهري تطالب المقاول الصيني
بتجاوز التأخير في «بنى المطالع»

تتعلق بالعون اإلنـمــائــي واإلنـســانــي للكويت
ودول "التعاون" ومجموعة التنسيق ،والتعريف
بأفضل الممارسات لإلفصاح عن المساعدات
الدولية بشفافية عبر منصة مبادرة شفافية
الـ ـع ــون ،ال ـتــي تـعـتـبــر مــؤشــر ق ـيــاس لشفافية
ال ـم ـس ــاع ــدات ال ـت ـن ـمــويــة ال ـم ـق ــدم ــة م ــن الـ ــدول
والحكومات حول العالم.

ً
صار أكثر تطورا وتنافسية ،إذ بات
يقتضي معرفة احتياجات المواطن
والتنبؤ بها واستشراف اتجاهاتها
المستقبلية.
م ــن جـهـتـهــا ،ش ـكــرت بــوطـيـبــان
جميع القائمين على فرع الفروانية
وحثتهم على المزيد من المبادرات،
متمنية لهم دوام التوفيق والتقدم
واالزدهار.
من جهة أخــرى ،أعلنت الناطقة

باسم بنك االئتمان حباري الخشتي
انطالق المرحلة االولى من تطبيق
ن ـظ ــام أوراك ـ ـ ــل ال ـم ــال ــي ف ــي الـبـنــك،
مشيرة الى أنها تتضمن االجراءات
الـ ـخ ــاص ــة ب ــالـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـع ــام ــة
والميزانية وأوامر الصرف والقبض.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت الـ ـخـ ـشـ ـت ــي فـ ـ ــي بـ ـي ــان
صحافي أمــس ،أن النظام الجديد
يمتاز بالدقة وسهولة االستخدام
وامكانية التعامل مع البيانات ذات

األح ـجــام الـضـخـمــة ،الفـتــة ال ــى أنــه
يوفر جميع التقارير الالزمة التخاذ
القرار ،وتم ربطه بباقي األنظمة في
البنك التي تشمل أوراكــل للشؤون
اإلداري ـ ـ ـ ــة وأن ـظ ـم ــة ذك ـ ــاء وتـحـلـيــل
األعمال فضال عن تدريب الموظفين
على استخدام النظام.

يوسف العبداهلل

دع ــت وزي ــرة األش ـغــال الـعــامــة وزي ــرة الــدولــة ل ـشــؤون اإلسـكــان
د .جنان بوشهري ،المقاول الصيني المنفذ للعقد الثاني بمدينة
المطالع السكنية ووكيله المحلي في البالد م .رياض الغريب ،إلى
ضواح بالمدينة.
تجاوز التأخير في تنفيذ البنى التحتية في 8
ٍ
ً
وعلمت "الجريدة" ،من مصادرها ،أن بوشهري عقدت اجتماعا،
قبل  3أي ــام مــع الـمـقــاول ووكـيـلــه ،حـضــره نــائــب الـمــديــر الـعــام في
المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون التنفيذ م .علي الحبيل،
طالبتهما خالله بسرعة زيادة العمالة والمواد واآلليات بالمشروع،
مـفـيــدة ب ــأن الـمـقــاول ووكـيـلــه وع ــدا ال ــوزي ــرة بــرفــع نـســب العمالة
واآلليات ،مع نهاية الشهر الجاري.
إلــى ذل ــك ،وفــي إط ــار سعيها لــوقــف المسلسل الـيــومــي لكشف
األلغام والمتفجرات في "المطالع" ،والتي ترجع إلى فترة الغزو،
ً
ً
وقعت "السكنية" عقدا استشاريا مع شركة ديناسيف مينتك ليمتد
البريطانية ،لمسح المدينة من أي متفجرات أو ذخائر أو أجسام
غريبة ،وذلك تحت إشراف وزارة الدفاع الكويتية.
وقالت مصادر مطلعة لـ "الـجــريــدة" ،إن المستشار البريطاني
ً
بدأ أعماله رسميا منذ األحد الماضي في جميع ضواحي المدينة،
التي يبلغ عددها  ،12مفيدة بأن لديه تكنولوجيا حديثة يمكنها
الكشف عن المتفجرات بعمق  3أمتار ،إلظهارها أمام "الدفاع" التي
بدورها ستتخلص منها.
وأضــافــت أن أعـمــال المستشار بالمدينة لــن تؤثر على تنفيذ
المشروع اإلنشائي وجدوله الزمني ،مشيرة إلى أن قيمة العقد تبلغ
ً
 1.319.040مليون دينار ،بمدة تنفيذ تصل إلى  14شهرا ،على أن
يتم اإلنجاز في  5مارس .2020

الربط اآللي للعمالة مع مصر بمراحله النهائية

•

جورج عاطف

أكدت مصادر مطلعة أن "إطالق نظام الربط اآللي الستقدام
العمالة بين الكويت متمثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة،
ومصر ،متمثلة في وزارة القوى العاملة ،دخل مراحله النهائية"،
متوقعة "التشغيل الفعلي للنظام نهاية الشهر الجاري ،أو بداية
فبراير المقبل على أقصى تقدير".
ً
ً
وكشفت المصادر أن "وف ــدا كويتيا سيزور القاهرة خالل
الشهر الجاري ،لالطالع على سير النظام وآليات العمل" ،مؤكدة

أن "الجانب الكويتي على أتــم االستعداد إلتمام الــربــط ،وفي
انتظار جاهزية الجانب المصري إلطالقه" ،موضحة أن "الربط
عبارة عن توثيق بين الجانبين المصري والكويتي ،بصحة
التعاقد وفرصة العمل ،من خالل التعامل المباشر الذي سيتم
بين وزارة القوى العاملة وهيئة العمل".
وبينت المصادر ،أن "هناك فوائد عدة إلتمام الربط ،منها على
سبيل المثال ال الحصر ،أنه يتيح للجانب المصري التأكد من أن
الشركة ُ
المستقدم عليها العامل قائمة وتمارس أعمالها بصورة
ً
طبيعية وقانونية ،وليست عليها أي مشكالت ،فضال عن قضائه

على أساليب االستقدام غير الجادة وغير المفيدة للعامل".
ً
وأض ــاف ــت ،أن "ال ــرب ــط يـمـنــع أي ـض ــا ف ــرص الـعـمــل الــوهـمـيــة،
واستغالل حاجة الشباب إليها ،والتي تنتهي في أغلب األحيان
إلى عدم تسلمهم العمل ،مما يضعهم في وضع غير قانوني،
إضافة إلى قضائه على سماسرة االقامات والكشف عن الشركات
الوهمية والمتاجرة بالعمالة ،كما أنه يتيح للجانب الكويتي
التأكد من صحة المؤهالت الدراسية للعامل ُ
المستقدم".

4
محليات
وقفة احتجاجية لرفض هدم «الصوابر» ...ومطالبات بإعادة تأهيله
ةديرجلا

•
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الحكومة أوقفت الكهرباء والماء عن  13أسرة بالمجمع منذ  4أشهر
يوسف العبدالله

طالبت  13أسرة كويتية
الحكومة بوقف قرار هدم مجمع
الصوابر ،داعين إلى فتح باب
الحوار لتبادل وجهات النظر
بشأن قرار الهدم وإمكانية
استبداله بإعادة التأهيل.

ن ـظ ــم عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن
والـ ـمـ ـعـ ـم ــاريـ ـي ــن ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن،
صباح أمــس ،وقفة احتجاجية
ضد قرار هدم مجمع الصوابر،
م ـطــال ـب ـيــن بـ ــإعـ ــادة ال ـن ـظ ــر فــي
الـ ـق ــرار وال ـج ـل ــوس مـعـهــم على
طاولة الحوار ،لتبادل اآلراء في
هذا الشأن.
ودعـ ـ ــا ال ـم ـع ـم ــاري ال ـكــوي ـتــي
وصاحب مبادرة «إنقاذ مجمع
الصوابر» محمد العدواني ،في
تصريح صحافي ،على هامش
الوقفة االحتجاجية التي شارك
ً
ف ـي ـهــا ن ـح ــو  40ش ـخ ـص ــا أم ــام
ال ـم ـج ـم ــع ،ال ـم ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي
للثقافة وال ـف ـنــون واآلداب إلــى
تنشيط دوره في الحفاظ على
ال ـم ـبــانــي ال ـقــدي ـمــة ف ــي ال ــدول ــة
ً
وحـمــايـتـهــا ،م ـش ـيــرا ال ــى «عمل
فريق التجمع لــدراســة مبدئية
للمجمع تظهر امكانية إ عــادة
ً
تــأهـيـلــه ،ب ــدال مــن إعـ ــادة بنائه
بــالـكــامــل لحماية ال ـمــال الـعــام،

النادي العلمي :مشاركة واسعة
في مسابقة الطيران الالسلكي
قــال النادي العلمي إن منافسات مسابقة النادي الدولية
الثالثة للطيران الالسلكي التي انطلقت أمس األول على مدرج
النادي للطيران الالسلكي شهدت مشاركة واسعة من أبطال
الكويت ودول خليجية وعربية وعالمية.
وأوض ـ ــح عـضــو مـجـلــس إدارة ال ـن ــادي وأم ـي ــن الـصـنــدوق
المهندس أوس النصف في تصريح صحافي ،أمس ،أن تحكيم
المسابقات يتم بإشراف االتحاد الدولي للرياضات الجوية
( )FAIو بــر عــا يــة الهيئة العامة للرياضة واللجنة األولمبية
الكويتية واللجنة األولمبية الكويتية للرياضات الالسلكية
وشركة (اكستريم هوبي).
وأشار النصف إلى أن منافسات اليوم األول حققت "نجاحا
باهرا" حيث تزينت سماء مدرج النادي العلمي بمنطقة بنيدر
ب ـصــورة فنية رائ ـعــة رسمتها الـحــركــات ال ـمــدروســة بعناية
والتحكم المتقن فــي الـطــائــرات والـمـهــارة العالية للطيارين
المشاركين.
وأضاف أن المنافسات التي تقام على مدار يومين تشهد
مشاركة ابطال من الكويت والسعودية واإلمارات وقطر والعراق
وألمانيا وبريطانيا واليونان وتايوان.

ً
السيما أن المبنى حاليا بحالة
جـ ـي ــدة ب ـع ــد ع ـم ــل م ـس ــح كــامــل
للموقع».

 13أسرة
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،وص ـ ــف مـنـســق
أه ــال ــي ش ـقــق مـجـمــع ال ـصــوابــر
الـسـكـنــي قــاســم آل رش ـيــد ق ــرار
ً
هدم المجمع بـ «الظالم» ،مفيدا
بــأن الحكومة أوقـفــت الكهرباء
والماء عن اهالي المجمع منذ
 4أش ـهــر رغ ــم وجـ ــود  13أس ــرة
كويتية.
وقـ ــال إن ال ـح ـكــومــة ل ــم تبلغ
األسـ ـ ــر ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة ح ـت ــى اآلن
ً
بـهــدم الـمـبـنــى ،مـضـيـفــا« :حتى
هذه اللحظة لم يعطوني كتابا
بتثمين شـقـتــي وال ا س ـتــد عــاء،
بل قالوا لي سلم وثيقة شقتك
ً
وستعرف كم سيثمنونها الحقا،
وهو امر غريب».
وأشار إلى أن هناك أحكاما

ق ـض ــائ ـي ــة ب ـ ــإع ـ ــادة ال ـك ـه ــرب ــاء
لالسر الموجودة في المجمع،
ً
ول ـ ـكـ ــن ب ـ ــا فـ ـ ــائـ ـ ــدة ،م ـض ـي ـف ــا:
«المجمع من المباني الجميلة،
حـ ــرام ه ــدم الـشـقــق وح ـ ــرام ما
يحدث لالسر الكويتية».

القيمة التراثية
ودعت ممثلة منظمة «دوكو
مومو» العالمية لحماية حركة
الحداثة فــي الـتــراث العمراني
ً
عالميا زهراء علي بابا جهات
االخـ ـتـ ـص ــاص ال ـكــوي ـت ـيــة إل ــى
اعـ ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر فـ ــي ق ـ ـ ــرار ه ــدم
المجمع ،مبينة أن الكويت من
اولى الدول الخليجية المعترفة
بهذه المنظمة منذ .2013
ولـفـتــت عـلــي بــابــا إل ــى أن
هـنــاك الكثير مــن الباحثين
ع ـ ــن ق ـي ـم ــة الـ ـ ـت ـ ــراث ب ــال ـق ــرن
العشرين في الكويت والعالم
العربي ،ولكن كما هو واضح

جانب من المعتصمين أمام «الصوابر»
ال يوجد تقدير لقيمة التراث،
مضيفة أن الهدم ال يمكن ان
تنظر إليه بمعزل عن النظر
إ لــى القيمة العالية للعديد
من المباني المشيدة في تلك
الحقبة ،ومنها مبنى غرفة
تـ ـج ــارة وص ـن ــاع ــة ال ـكــويــت،

(تصوير ميالد الغالي)

إلــى جانب بيوت أخــرى لها
قيمة عالية.

إعادة تدوير
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال أسـ ـت ــاذ كلية
العمارة بجامعة الكويت د .محمد

الـ ـجـ ـس ــار ،إن ه ـ ــذه ل ـي ـس ــت وق ـفــة
احتجاجية ،بل وقفة مجموعة من
المعماريين لديهم اهتمام بأن يروا
المجمع قبل هدمه ،السيما أنه من
أوائل المباني في الخليج والشرق
األوســط المصممة من المعماري
العالمي الكندي أرثر اريكسن.

وأك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـج ـ ـسـ ــار أن ال ـم ـب ـنــى
مـصـنــف م ــن ال ـم ـبــانــي تــاريـخـيــة
الـحــداثــة ،ويمكن إع ــادة تــدويــره
ً
كمجمع تجاري أو غيره ،بعيدا
ع ــن ه ــدم ه ــذا الـمـجـمــع بحجمه
الكبير ،لما سيسببه ا لـهــدم من
كارثة بيئية.

«الكهرباء» :قطع التيار عن مصنع مخالف في الجليب

ً
إنهاء إجراءات مناقصة خزانين للمياه في الفنيطيس قريبا
●

سيد القصاص

قطع فريق الضبطية القضائية
ال ـتــابــع ل ـ ــوزارة ال ـك ـهــربــاء وال ـمــاء
التيار عن أحد مصانع األلمنيوم
الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــة ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ج ـل ـيــب
الشيوخ ،خالل حملة مساء أمس
األول ،بـمـشــاركــة بـلــديــة الـكــويــت
ووزارة الداخلية.
وقــال رئيس الضبطية عدنان
دشـ ـت ــي ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي،
إنه «ورد إلى وزارة الكهرباء بالغ
ي ـف ـيــد ب ــاس ـت ـغ ــال أح ـ ــد مـصــانــع
األلـ ـمـ ـنـ ـي ــوم الـ ـتـ ـي ــار ال ـك ـه ــرب ــائ ــي
بالمخالفة للقانون رقم  48لسنة
 ،»2005مشيرا إلى أنه تم التنسيق
مع بلدية الكويت ووزارة الداخلية،

وم ـتــاب ـعــة ال ـم ـص ـنــع مـ ــدة قــاربــت
األسبوع.
وأضــاف خالل حملة استمرت
ن ـحــو  5س ــاع ــات بــال ـج ـل ـيــب ،أنــه
تـبـيــن ق ـيــام الـعــامـلـيــن بالمصنع
بــاس ـت ـغــال عـ ــدة ن ـق ــاط إلي ـصــال
ال ـت ـيــار الـكـهــربــائــي بـطــريـقــة غير
شرعية ،كما أن المصنع تم بناؤه
بين قسيمتي  2144و 2143على
أمالك الدولة ،وبالمخالفة لقوانين
البناء ،وعلى الفور تم قطع التيار
الكهربائي عن المبنى ومخالفته.
وأشـ ــار إل ــى أن الـمـصـنــع أقـيــم
في منطقة السكن الخاص ،وعقب
مـخــالـفـتــه أح ـيــل ال ـم ــوض ــوع إلــى
اللجنة المختصة في «الكهرباء»،
الت ـ ـخـ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة

بـ ـش ــأن ــه ،كـ ـم ــا ات ـ ـخـ ــذت ال ـب ـل ــدي ــة
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـم ـحــاف ـظــة ال ـف ــروان ـي ــة
إج ـ ـ ــراءاتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص بـ ـن ــاء
المصنع على أمالك الدولة.

غرب الفنيطيس
ً
مــن جــانــب آخ ــر ،يـجــري حاليا
إنهاء إجــراء ات مناقصة مشروع
إن ـش ــاء ع ــدد  2خـ ــزان أرضـ ــي من
الـ ـخ ــرس ــان ــة ال ـم ـس ـل ـح ــة ل ـل ـم ـيــاه
العذبة ،سعة كل منهما  85مليون
غلون امبراطوري في منطقة غرب
الفنيطيس ،مع األعمال الملحقة
بمجمع رقم  3بالمرحلة الثانية،
والذي ستنفذه الوزارة.
وأوضحت مصادر مطلعة في
الوزارة أنه تمت مخاطبة الجهاز
الـ ـم ــرك ــزي ل ـل ـم ـنــاق ـصــات ال ـعــامــة
ب ـض ــرورة تــأهـيــل ال ـشــركــات وفــق

جانب من الحملة على مصنع الجليب
المعايير واالشتراطات الخاصة
ب ــالـ ـمـ ـن ــاقـ ـص ــة ،وأه ـ ـم ـ ـهـ ــا ق ـصــر
المناقصة على الشركات التي تم
اسـنــاد إعـمــال مشابهة اليها من
الــوزارة ،وان يكون للشركة خبرة
في تنفيذ مشاريع مشابهة خالل

«الصحة» :خطة لتدريب
العاملين بالوزارة

ً
الخشتي :تكريم الفائزين بـ «نجمة السالمة لـ  »2018غدا

ً
ً
البدر متوسطا عددا من الحضور في الورشة

●

عادل سامي

كش ــف وك ـي ــل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية
د .عبدالله البدر ،عن تنفيذ خطة ستنفذ في القريب العاجل لتدريب العاملين
في الوزارة ،بهدف صقل مهاراتهم وخبراتهم في مجال الرعاية الصحية،
ً
الفتا إلى أن هذه الخطة انطلقت بتدريب قيادات قطاعي تفتيش األدوية
والتسجيل والرقابة.
وأكد البدر ،في تصريح صحافي ،أمس ،على هامش ورشة العمل التي
نظمتها ال ــوزارة بــاالشـتــراك مــع أكاديمية العلوم الحياتية تحت شعار
«إدارة التغيير» ،أن «الصحة» تؤمن بأهمية تطوير الموارد البشرية كحجر
زاوية للتطوير.
وأشار إلى أن الورشة تناولت أهمية التغيير وسبل إنجاحه ،السيما
في القطاعات الحكومية ،والتي تسعى إلى إضافة خدمات مميزة وجديدة،
ً
مشيرا إلــى أن ال ــوزارة تسعى دومــا إلــى التطوير والتحديث في األنظمة
الرقابية ،لضمان تقديم خدمات جيدة للمواطنين والمقيمين.
من جانب آخر ،أعلن وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والجودة
د .محمد الخشتي تكريم الفائزين بجائزة نجمة السالمة لعام  2018غدا
في فندق الريجنسي ،والتي ستشمل تكريم المبادرات الرائدة في مجال
سالمة المرضى بجميع المؤسسات الصحية في البالد.
ً
وقال الخشتي ،في تصريح صحافي ،أمس ،إن «هذا التكريم يأتي إيمانا
من الوزارة بأهمية الدور الذي يقوم به مقدمو الخدمات الصحية المشاركون
في دعم برامج السالمة بالمؤسسات الصحية ،حيث تم إطالق جائزة نجمة
السالمة في عام  2014لتكريم المتميزين من مقدمي الخدمات الصحية،
السيما أن هذا االحتفال يقام سنويا».
وأكد حرص الوزارة على تبني األنشطة والبرامج التي من شأنها رفع
مستوى جودة الخدمات الصحية وضمان سالمتها ،الفتا إلى أن ضمن
هذه البرامج ما تقوم به إدارة الجودة واالعتماد من دعم وتطبيق برامج
السالمة.

إجراء  20عملية ألمراض نسائية
أعلنت رئيسة قسم النساء والــوالدة بمستشفى العدان د .عبير
الــذايــدي ،استضافة القسم استشاري المناظير النسائية د .أحمد
ثروت من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية مدة  10أيام،
أجرى خاللها  20عملية جراحية شملت مختلف األمراض النسائية
مثل التليفات الرحمية ،واستئصال الرحم عن طريق تقنية المنظار
البطني.
وشددت الذايدي على أهمية رفع مستوى الكوادر الطبية العاملة
في القسم ،وتزويدها بآخر المعلومات والمستجدات العالمية في
تخصص النساء والوالدة ،مشيرة إلى أن استضافة االستشاري تأتي
ضمن برنامج األطباء الزوار المدعوم من الوزارة.

الـسـنــوات الخمس األخـيــرة ،بناء
على األسس والمعايير المعتمدة.
وتــاب ـعــت «ي ـع ــد ال ـم ـش ــروع من
ال ـم ـشــاريــع الـمـهـمــة ال ـتــي تـعـتــزم
الـ ـ ـ ــوزارة ت ـن ـف ـيــذهــا ،لـ ــذا أدرج ـت ــه
عـ ـل ــى مـ ـي ــزانـ ـيـ ـتـ ـه ــا مـ ـن ــذ ال ـس ـن ــة

المالية  ،2016/ 2015التي قدرت
بــ 14مليون دينار اعتمدت منها
 3.600ماليين خالل السنة المالية
الحالية».
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برلمانيات

السجن  3سنوات وغرامة  5آالف دينار ورد المبالغ المصروفة
علي الصنيدح

أكدت الحكومة في مشروعها
تعديل عقوبات «دعم العمالة»،
أن العقوبات الجزائية في
وافية وتتطلب
القانون غير ً
ً
تدخال تشريعيا لتحقيق الغاية
التي شرع ألجلها.

ّ
وسعت نطاق
العقوبات لتشمل
كل من ساعد
مرتكب الجريمة

أحــالــت الحكومة إلــى مجلس األم ــة ،الخميس
الـمــاضــي ،مـشــروع قــانــون لتعديل ال ـمــادة  14من
ال ـقــانــون رق ــم  19لـسـنــة  2000فـيـمــا يـخــص دعــم
ال ـع ـمــالــة الــوط ـن ـيــة وتـشـجـيـعـهــا ع ـلــى ال ـع ـمــل في
الجهات غير الحكومية ،بشأن «الميزات المقدمة
للموظفين في القطاع الخاص ،والذي يعرف براتب
د عــم العمالة» ،إذ غلظت الحكومة العقوبات في
التعديل المقدم ،ورفعت عقوبة الحبس إلى ثالث
سنوات وغرامة  5آالف دينار لكل من حصل على
ميزات القانون من غير وجه حق ،أو قدم بيانات
غـيــر صحيحةّ ،
ووس ـعــت نـطــاق الـعـقــوبــة لتشمل
أيضا «مساعد مرتكب الجريمة ،إذا وقعت بناء
على هذا المساعدة».
وجاء في نص التعديل المقدم ،والذي حصلت
«الجريدة» على نسخة منه« ،يستبدل بنص المادة
( )14من القانون رقم  19لسنة  2000المشار إليه
النص الـتــالــي :مــع عــدم اإلخ ــال بأية عقوبة أشد
ينص عليها في أي قانون آخر ،يعاقب بالحبس
مدة ال تجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد على
خمسة آالف دينار وال تقل عن ألف دينار ،أو بإحدى
هاتين العقوبتين ،كل من حصل دون وجه حق على
مزايا وردت في هذا القانون مع علمه بذلك ،او قدم
بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه
حق على هذه المزايا ،أو ساعد مرتكب الجريمة
فوقعت بناء على هذه المساعدة.
وفي جميع األحوال تقضي المحكمة برد المبالغ
التي تكون قد صرفت دون وجه حق.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يقدم بيانات غير
صحيحة ،بقصد التهرب من دفع الضرائب المشار
اليها في المادة ( )12من هذا القانون».
وبينت المذكرة اإليضاحية لمشروع القانون
أ نــه «لما كانت مصلحة الجماعة تقتضي وضع
ضــوا بــط عقابية تضمن بـهــا مصلحة المجتمع

من عدم إهدار ماله العام ،وتكفل له منع الجريمة
قبل وقوعها ،بل وعدم العزم على ارتكابها ،وكان
الغرض من إصدار القوانين الجنائية ليس عقاب
مرتكب الجريمة فحسب ،بل ان الغرض والهدف
االساسي يكمن في منع الجريمة قبل حدوثها؛ إما
بترهيب الشخص قبل ارتكاب تلك الجريمة ومن
ساعده ،أو بإجهاض محاولة ارتكابها».
وتابعت المذكرة« :على ذلــك الهدي ،كــان لزاما
على المشرع الجنائي حال وضع قواعد جزائية
لمعاقبة األف ــراد ان ي ــوازن بين المصلحة العامة
للمجتمع وبين حقوق وحريات األفراد ،فال يغالي
فــي وضــع قــواعــد جــزائـيــة ،بــا ض ــرورة تقتضيها
مصلحة الـجـمــاعــة ،وه ــذا مــا ق ــرره دس ـتــور دولــة
الكويت ُ
بعجز المادة ( )32والتي جرى نصها على
أنه (ال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون ،وال
عقاب اال على األفعال الالحقة للعمل بالقانون الذي
ينص عليها) ،وهو ذات ما جاء بمضمون المادة
األولــى من القانون رقم ( )16لسنة  1960بإصدار
قانون الجزاء ،والتي نصت على أنه( :ال يعد الفعل
جريمة ،وال يجوز توقيع عقوبة من أجله اال بناء
على نص في القانون)».
وقــالــت الـمــذكــرة« :إن الـمــادة الرابعة عشرة من
الـقــانــون رقــم  19لسنة  2000بـشــأن دعــم العمالة
الوطنية ،وتشجيعها على العمل في الجهات غير
الحكومية ،تضمنت على سبيل الحصر الحاالت
التي تستوجب عقاب من يخالف أحكامها ،بعقوبة
جزائية ،وكانت المادة المشار إليها قبل التعديل
غير واقعية المرام وتتطلب تدخال تشريعيا ،وداللة
ذلك أنها لم تحقق الغاية من الردع ،كما خلت من
عقاب حــاالت صرف الدعم أو جزء منه دون وجه
حق ،لفقد أحد شروط الصرف  -بعد تقديم صاحب
العالقة بيانات غير صحيحة ،وحصوله على الدعم
المالي المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية

دون أن يخطر الـبــرنــامــج بــذلــك -هــذا غير حــاالت
التوقف عن مزاولة المهنة أو انتهاء عالقة العمل
أو أي سبب آخر يجعل الصرف لصاحب العالقة
غير قانوني وبدون وجه حق».
وأضافت« :لذلك كان من الضروري تعديل نص
الـمــادة  14من القانون رقــم  19لسنة  2000بشأن
دعم العمالة الوطنية ،بما يتوافق وتحقيق الغاية
واألهداف المتوخاة من صدور هذا القانون ،ومتى
ك ــان األم ــر كــذلــك فـقــد ج ــاء الـنــص الـمـعــدل للمادة
الرابعة عشرة منه يقضي بتغليظ العقوبة المقررة
لمن يثبت مخالفته ألحكام هذا القانون من الحبس
لمدة ال تجاوز سنة ،وبغرامة ال تجاوز ألف دينار،
أو بإحدى هاتين العقوبتين ،الى الحبس مدة ال
تجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد على خمسة

بوشهري :ال صحة لتعيين  1400مهندس
في «األشغال» بال شهادات
«لم يصل إلى الوزارة أي بالغ يفيد ذلك ...وال علم لنا بما ورد في الخبر»
أكدت جنان بوشهري أنه
لم يصل إلى "األشغال"
أي بالغ بوجود مهندسين
أو موظفين تم تعيينهم
بشهادات مزورة.

التعيين
في كل الوزارات
يتم عن طريق
ديوان الخدمة
المدنية

●

علي الصنيدح

أك ــدت وزي ــرة االشـغــال العامة
وزي ــرة الــدولــة ل ـشــؤون االسـكــان
ج ـ ـنـ ــان بـ ــوش ـ ـهـ ــري ع ـ ـ ــدم ص ـحــة
م ــا ت ـ ــردد ب ـش ــأن «ت ـع ـي ـيــن 1400
م ـه ـن ــدس بـ ـ ـ ــوزارة االش ـ ـغـ ــال وال
يحمل بعضهم مؤهال واخــرون
يحملون مؤهال متوسطا وفئة
ثــالـثــة يعملون بـمــؤهــل مطعون
في صحته».
وقالت الوزيرة في ردهــا على
س ـ ـ ــؤال ب ــرلـ ـم ــان لـ ـن ــائ ــب رئ ـي ــس
مـجـلــس االمـ ــة عـيـســى ال ـك ـنــدري
وحصلت «الجريدة» على نسخة
م ـنــه :لـيــس ل ــدى وزارة االش ـغــال
ال ـع ــام ــة م ــا ي ـف ـيــد ص ـح ــة الـخـبــر
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـشـ ــور بـ ـ ــاحـ ـ ــدى ال ـص ـح ــف
الـيــومـيــة م ــن ان  1400مـهـنــدس
يعملون بــوزارة االشغال العامة
ال يحمل بعضهم مؤهال واخرون
يحملون مؤهال متوسطا وفئة
ثــالـثــة يعملون بـمــؤهــل مطعون
بـصـحـتــه ،ك ـمــا ل ــم تـخــاطـبـنــا اي
جهة مختصة بهذا الخبر سواء
اكــانــت وزارة التعليم العالي او
دي ـ ــوان ال ـخــدمــة ال ـمــدن ـيــة او اي
جهة اخرى.

خورشيد :افتتاح مستوصف
الرميثية القديم خالل أسبوع
قـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب ص ـ ــاح
خ ـ ــورشـ ـ ـي ـ ــد إنـ ـ ـ ــه قـ ـ ـ ــام مــع
د.مـ ـصـ ـطـ ـف ــى رضـ ـ ــا وك ـيــل
وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة ب ـ ــز ي ـ ــارة
تـفـقــديــة ل ـمــركــز الــرمـيـثـيــة
ال ـص ـحــي الـ ـق ــدي ــم ،صـبــاح
أمـ ـ ـ ــس« ،أوضـ ـ ـحـ ـ ـن ـ ــا ف ـي ـهــا
لوكيل الوزارة أن الرميثية
م ـن ـط ـقــة رئ ـي ـس ـي ــة ،وعـ ــدد
ً
سكانها يتجاوز الـ  ٦٠ألفا
وال يمكن انتقالهم إلى أي
مركز صحي آخر».
وأض ــاف خــورشـيــد ،في
ت ـصــريــح ص ـحــافــي أم ــس،
أنه «تم االتفاق على افتتاح
المركز القديم خالل أسبوع
وال ـس ـمــاح ألهــالــي منطقه
الرميثية بمراجعة جميع
المراكز الصحية بمنطقة
حــولــي ،وطالبنا أن يكون
العمل في المركز  ٢٤ساعة
ً
يـ ــوم ـ ـيـ ــا ،وح ــرصـ ـن ــا عـلــى
ُ
أن تـفـتــح أغ ـلــب ال ـع ـيــادات
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـسـ ـت ــوص ــف
ال ـ ـمـ ــؤقـ ــت خـ ــدمـ ــة أله ــال ــي
ً
الـمـنـطـقــة ع ـمــومــا ولـكـبــار
ً
الـ ـ ـس ـ ــن خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا ،وقـ ــد
أصدر وكيل وزارة الصحة
تعليماته لجميع المراكز
ا لـصـحـيــة بمنطقة حولي
بــاسـتـقـبــال أهــالــي منطقة
ً
ال ــرم ـي ـث ـي ــة ب ـ ـ ــدء ا مـ ــن ه ــذا
األسبوع».
وت ـقــدم خــورشـيــد بهذه
ال ـم ـن ــاس ـب ــة ب ــاس ــم أه ــال ــي
منطقة الرميثية بالشكر

صالح خورشيد

والتقدير للوكيل رضا على
تفاعله الـســريــع وتـعــاونــه
م ــع م ـش ـك ـلــة إغـ ـ ــاق مــركــز
الرميثية الصحي وإصدار
تعليماته لجميع قطاعات
ال ــوزارة لــإســراع بافتتاح
ال ـم ــرك ــز ال ـص ـح ــي ال ـقــديــم
الستقبال المرضى».

جنان بوشهري
وأضـ ــافـ ــت :امـ ــا ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
بآلية التعيين بوظيفة مهندس
ب ــوزارة االشـغــال العامة فيرجى
ال ـت ـف ـضــل بــال ـع ـلــم بـ ــان الـتـعـيـيــن
بـكــافــة الــوظــائــف يـتــم عــن طريق
دي ـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة ال ـم ــدن ـي ــة ال ــذي
ي ـقــوم ب ــارس ــال ك ـشــوف بــأسـمــاء
الـمــرشـحـيــن للتعيين ب ــال ــوزارة
وفقا لخطة االحتياجات السنوية
المرسلة من الوزارة الى الديوان
اي ان آلـ ـي ــة ال ـت ـع ـي ـيــن ف ــي كــافــة
الـ ـ ــوزارات هــي آل ـيــة مــركــزيــة تتم

عن طريق ديوان الخدمة المدنية.
وأك ـ ـ ــدت ب ــوش ـه ــري ان وزارة
االش ـغ ــال ال ـعــامــة «ال عـلــم لديها
بـمــا ورد ب ـســؤال عـضــو مجلس
االمة حول الخبر المذكور كما ان
التعيين يتم مــركــزيــا عــن طريق
ديوان الخدمة المدنية ،كما انه لم
يصل الى الوزارة اي بالغ من اي
جهة مختصة بوجود مهندسين
او موظفين تم تعيينهم بشهادات
م ـ ـ ــزورة ح ـت ــى ي ـت ـس ـنــى لـ ـل ــوزارة
التصرف بهذا الشأن».

آالف دي ـنــار ،وال تـقــل عــن أل ــف دي ـنــار ،أو بــإحــدى
هاتين العقوبتين ،كما أضافت صورا جديدة لعقاب
المخالف ،فضال عن الصور المنصوص عليها في
نص المادة  14المذكورة قبل تعديلها».
وأردف ــت« :أمــا الصور الجديدة للتجريم ،التي
وردت في النص المعدل ،فقد تمثلت في عقاب كل
من حصل على مزايا وردت في هذا القانون دون أن
يكون له الحق في الحصول عليها مع علمه بذلك،
وكذلك عقاب كل من قدم مساعدة لمرتكب الجريمة
الذي حصل على هذه المزايا أو قدم بيانات غير
صحيحة بقصد الحصول على هذه المزايا دون أن
يكون له الحق في ذلك ،متى وقعت الجريمة بناء
على هذه المساعدة».
وب ـي ـنــت ال ـم ــذك ــرة ان ــه «ت ـج ــدر االشـ ـ ــارة ال ــى أن

الـصــورة األخـيــرة للجريمة ،وهــي تقديم بيانات
غير صحيحة ألجل الحصول بدون وجه حق على
مزايا مقررة في هذا القانون ،كان منصوصا عليها
قبل تعديل النص المذكور ،وفضال عما تقدم فقد
عاقب المشرع بذات العقوبة كل من يقدم بيانات
غير صحيحة بقصد الـتـهــرب مــن دفــع الضريبة
المشار اليها في المادة  12من ذات القانون ،وهو
مــا ك ــان مـنـصــوصــا عليه كــذلــك قـبــل تـعــديــل نص
المادة المذكورة».
وأشارت إلى أن «هذا التعديل تبرره الرغبة في
منع الـصــور المختلفة للخروج على أحـكــام هذا
القانون تحقيقا للغاية التي شرع ألجلها».
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«الحرس» :نسخر إمكاناتنا لمكافحة المخدرات  9515ترخيص بناء ومحالت «المرور» تبحث عن شهود لحادث الوفرة

الرفاعي ّكرم فريق حملة «االكتشاف المبكر»

لبلدية الفروانية في 2018

●

علي حسن

أنـ ـج ــزت إدارة ال ـتــراخ ـيــص
الـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــة ،ف ـ ــي ف ـ ـ ــرع ب ـل ــدي ــة
الفروانية ،خالل العام الماضي،
 9515معاملة.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح م ـ ـ ــد ي ـ ـ ــر اإلدارة
بالوكالة ناصر الظفيري أنه تم
تسلم  10153معاملة ،تنوعت
بـيــن م ـعــامــات ب ـنــاء وم ـحــات،
الفـتــا إل ــى أن ــه تــم إص ــدار 9515
تــرخ ـي ـصــا .وأك ـ ــد ال ـظ ـف ـيــري أن
إجمالي معامالت البناء بلغت
 5082مـ ـع ــا مـ ـل ــة ،م ـن ـه ــا 4444

الرفاعي خالل تكريم فريق الحملة

مواجهة
المخدرات
تحظى
باهتمام قيادة
الحرس

الرفاعي

كرم وكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي فريق حملة
ً
«االكـتـشــاف المبكر لـلـمـخــدرات» ،الــذي يضم ضباطا ومنتسبين من
الحرس الوطني ووزارة الداخلية وعلى رأسهم العميد بدر الغضوري
مدير اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.
ً
وثمن الرفاعي جهود الفريق مؤكدا أن مواجهة المخدرات والتوعية
بمخاطرها تحظى باهتمام بالغ من قبل القيادة العليا للحرس الوطني
ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والشيخ
مشعل األحمد نائب الرئيس ،مشيرا إلى تسخير كل اإلمكانيات من
أجــل حماية المنتسبين من تلك اآلفــة السلبية عبر حمالت التوعية
واألنشطة الهادفة طوال العام.
وأضــاف أن التعاون في مكافحة المخدرات كلل بتدشين الشراكة
بين الحرس الوطني ووزارة الداخلية لتوحيد جهود الوقاية والعالج
ونـشــر الــوعــي ،داعـيــا الـمــولــى عــز وجــل أن يحفظ شـبــاب الـكــويــت من
مخاطر تلك السموم.
وكان مشروع «واعي» في الحرس الوطني وحملة «وياكم» في وزارة
الــداخـلـيــة دشـنــا عــدة دورات وورش عمل للضباط وضـبــاط الصف
واألفـ ــراد لتدريبهم عـلــى ط ــرق اكـتـشــاف متعاطي ال ـم ـخــدرات وسبل
الوقاية والعالج.

مـعــامـلــة تـمــت الـمــوافـقــة عليها
وإصدار التراخيص لها ،مشددا
عـ ـل ــى أن إج ـ ـمـ ــالـ ــي مـ ـع ــام ــات
المحالت بلغ  ،5071وتم إصدار
التراخيص لها بعد استيفاء كل
االشتراطات.
وأضاف أنه تم إصدار 4068
ت ــرخـ ـيـ ـص ــا ج ـ ــدي ـ ــدا وتـ ـع ــدي ــا
بمنطقة عبدالله المبارك ،حيث
بلغت تراخيص البناء الجديدة،
التي تم إصدارها 3147 ،بنسبة
 60.5في المئة ،بينما بلغ عدد
تــراخ ـيــص الـتـعــديــل واإلض ــاف ــة
التي تم إصدارها .921

بلدية «مبارك» :إزالة 350
ً
إعالنا وتحرير  55مخالفة
نفذ فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير العديد
من الحمالت خالل ديسمبر الماضي أسفرت عن تحرير  55محضر
ً
ً
مخالفة وإزالة  350إعالنا مخالفا.
ً
وقــال رئيس الفريق ناصر الهاجري ،إنــه تم رفــع  350إعالنا
ً
مخالفا بأحجام مختلفة من شوارع وميادين المحافظة ،وضعت
ً
عشوائيا تشوه المنظر الجمالي للمحافظة وتسبب الكثير من
الحوادث.
وأض ــاف الهاجري أنــه تــم توجيه  216إن ــذار ٍّ
تعد على أمــاك
ً
الدولة ،وتحرير  55مخالفة طبقا لالئحة المحالت واالعالنات،
ً
وتوجيه  66إنذار سالمة ،و 10إنذارات نظافة ،ووضع  25ملصقا،
وتحرير  6أوامر صلح ،إضافة إلى استقبال  37شكوى تم تلقيها
على الخط الساخن.

أودى بحياة  6مصريين وتسبب في إصابة  5مواطنين
●

محمد الشرهان

ش ـهــدت عـطـلــة ن ـهــايــة األسـ ـب ــوع حـ ــادث م ــرور
مــأســاويــا راح ضحيته  6وافــديــن مــن الجنسية
المصرية كــانــوا يستقلون سـيــارة أجــرة جوالة،
كما أسفر عن إصابة  5آخرين من أســرة واحــدة
ا صـطــد مــت مركبتهم بالمركبة ا لـتــي كــا نــت تقل
الضحايا على طــريــق  ،500ال ـمــؤدي إلــى مــزارع
الوفرة الزراعي مساء الخميس الماضي.
وفي التفاصيل التي رواها مدير إدارة العالقات
العامة واإلعــام بــاإلدارة العامة لالطفاء العميد
خ ـل ـيــل األم ـ ـيـ ــر ،ان رجـ ـ ــال اإلط ـ ـفـ ــاء عـ ـم ــدوا ف ــور

حريق مركبة في
مواقف مجمع تجاري
ذكـ ـ ــرت إدارة ال ـع ــاق ــات
ال ـع ــام ــة واإلع ـ ـ ــام ب ـ ــاإلدارة
ال ـع ــام ــة ل ــإط ـف ــاء أن رج ــال
إط ـ ـفـ ــاء مـ ــراكـ ــز ال ـع ــارض ـي ــة
والشويخ الصناعي هرعوا
مساء أمس األول إلى حادث
ح ــري ــق مــرك ـبــة ف ــي مــواقــف
م ـج ـم ــع تـ ـ ـج ـ ــاري م ـت ـع ــددة
األدوار.
وقــالــت اإلدارة ،فــي بيان
أم ـ ـ ــس ،إن رج ـ ـ ــال اإلطـ ـف ــاء
تمكنوا من إخماد الحريق،
ّ
وح ــال ــوا دون ام ـت ــداده إلــى
المركبات المجاورة من دون
وقوع أي إصابات.

وصولهم إلى موقع الحادث إلى إنقاذ المصابين
وتـسـلـيـمـهــم إل ــى فـنـيــي الـ ـط ــوارئ ال ـط ـب ـيــة ،ومــن
ثــم ا سـتـخــر جــوا جثث المتوفين وسلموها إلى
رجال األدلة الجنائية ،فتم نقلهم الى إدارة الطب
الشرعي.
مــن جــانـبــه ،قــال مـصــدر أمـنــي فــي إدارة مــرور
محافظة األحمدي ،إن «دوريات قسم حركة المرور
بالمحافظة يبحثون عن شهود عيان للحادث،
ً
لمعرفة كيفية وقوعه ،وأي مركبة اصطدمت وجها
لوجه ،مما صعب مهمة تخطيط الحادث لتحديد
هوية المركبة التي تسببت فيه».

«الغوص» يرفع المخلفات
من ساحل «الزور»
أعلن فريق الغوص ،التابع للمبرة التطوعية البيئية ،نجاح الحملة
البيئية الكبرى لرفع المخلفات عن شاطئ شمال «الزور» ،والتي أسفرت
عن رفع  4أطنان منها.
وقال رئيس الفريق وليد الفاضل ،لـ«كونا» ،أمس ،إن المخلفات التي
أزيلت تنوعت بين بالستيكية وقطع خشبية وحبال كبيرة وشباك
صيد جانحة ،واخرى جاءت إلى الشاطئ من خالل التيارات المائية
والرياح الشمالية .وأوضح أن كثيرا من المخلفات التي كان مصدرها
مجارير األمطار تجمعت في الساحل الذي يبلغ طوله  4كيلومترات،
مبينا أن الفريق استغل انحسار ماء البحر لرفع المخلفات بسهولة،
بـعــد اسـتـعــانـتــه ب ـس ـيــارات تــابـعــة لـبـلــديــة ال ـكــويــت ،وج ــراف ــات نقلت
المخلفات الضارة للبيئة البحرية إلى مواقع التجميع .وأضــاف أن
«الزور» يعتبر من السواحل البيئية المهمة ،نظرا لتمتعه بالكثير من
الحياة الفطرية ،وهو محمية طبيعية تكثر فيه االسماك والكائنات،
وتقابله مــوا قــع كبرى للشعاب المرجانية وقيعان تحوي المحار،
إضافة إلى الموقع الرئيسي لمحميات «جابر الكويت» البحرية.

8
أكاديميا
« :»AUMالتحفيز والثقة بالنفس مقدمة لتحقيق الطموحات
ةديرجلا

•
العدد  / 4014األحد  13يناير 2019م  7 /جمادى األولى 1440هـ

academia@aljarida●com

فانديكان :ضرورة تشجيع الطلبة على وضع أهداف واضحة لحياتهم

فانديكان خالل الورشة
ّ
نظم مركز التطوير الوظيفي
ف ـ ــي ج ــامـ ـع ــة الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ــط
األمـيــركـيــة  AUMورش ــة تدريب
بعنوان "التحفيز والثقة بالنفس"
تـ ـه ــدف إلـ ـ ــى مـ ـس ــاع ــدة ال ـط ــاب
ع ـلــى اك ـت ـشــاف وس ــائ ــل تـســاعــد
ف ــي ال ـت ـح ـف ـيــز الـ ــذاتـ ــي وت ـعــزيــز
الثقة بالنفس مــن أ جــل تحقيق

النجاح في كل مجاالت الحياة.
ورك ـ ــز د .ج ـيــرمــي فــانــدي ـكــان
ّ
الحرة،
من قسم اآلداب والفنون
فــي بــدايــة الــورشــة على مفاهيم
ال ـ ـت ـ ـح ـ ـف ـ ـيـ ــز وال ـ ـ ـث ـ ـ ـقـ ـ ــة ب ــالـ ـنـ ـف ــس
وال ـن ـجــاح ،وأه ــم الــوســائــل التي
ت ـ ـسـ ــاعـ ــد الـ ـ ـف ـ ــرد ع ـ ـلـ ــى ت ـخ ـطــي
ّ
المخاوف والتخلص من العوائق،

جانب من الحضور
كما ع ـ ّـرف الـطــاب على ضــرورة
إدارة العقل بفعالية وإيجابية
واعـتـمــاد التحفيز الــذاتــي الــذي
ّ
ً
ً
يتطلب ج ـهــدا شخصيا مــن كــل
فرد.
وعـ ـ ـ ــرض ف ــان ــديـ ـك ــان نـ ـم ـ ّـاذج
مختلفة عــن شخصيات حققت
ً
ً
نـ ـج ــاح ــا بـ ــاهـ ــرا ع ـب ــر الـ ـت ــاري ــخ،

وفـ ـي ــدي ــوه ــات ت ـح ـف ـيــزيــة وع ــدد
مــن الـتـمــاريــن لمساعدة الطالب
عـلــى تـحــديــد مـخــاوفـهــم ووضــع
ّ
ا سـتــرا تـيـجـيــات للتخلص منها
وال ـب ــدء بـنـمــط جــديــد ومختلف
يتناسب مع طموحاتهم.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،اعـ ـتـ ـب ــر
د .فــانــدي ـكــان أن م ــن ال ـض ــروري

تحفيز الطالب وتشجيعهم على
وضـ ــع رؤيـ ـ ــة وأهـ ـ ـ ــداف واض ـح ــة
لحياتهم.

الخوف من العوائق
وقــال إن هــذه الــورشــة تساعد
ال ـ ـطـ ــاب ع ـل ــى ال ـت ــرك ـي ــز فـ ــي مــا

ً
«الراية» تطلق «لنا حق» رفضا «للعبث في اتحاد بريطانيا»

ي ــري ــدون ــه م ــن دون الـ ـخ ــوف من
ال ـعــوائــق" ،ون ـحــن ال ـيــوم نـحــاول
أن نـ ـ ـش ـ ــرح ل ـ ـهـ ــم أن ا ل ـ ـعـ ــوا ئـ ــق
والـصـعــوبــات مــوجــودة لـكــن من
الـمـهـ ّـم أن ي ــدرك ــوا أنـهــم ق ــادرون
ّ
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـغـ ــلـ ــب عـ ـلـ ـيـ ـه ــا وعـ ـل ــى
مخاوفهم من خالل الثقة بالنفس
واإليمان بالقدرات".

«اتحاد أميركا» بحث مع وزير التربية
«البدل اإلكلينيكي» لطلبة «األسنان»

العبالني لـ ةديرجلا• :الحملة تشمل الدعوة لتوقيع عريضة بعدم االعتراف بالهيئة اإلدارية القادمة

أطلقت قائمة الراية حملة
طالبية تحت شعار «لنا حق»،
ً
تعبيرا عن رفض طلبة المملكة
المتحدة آلية الهيئة التنفيذية
لالتحاد المتبعة في االنتخابات.

العريضة ستوجه
لكل الجهات الرسمية
وعلى رأسها وزارة
التعليم العالي
ومجلس األمة
ولجانه المعنية

•

وأض ــاف" :نـحــاول فــي جامعة
الشرق األوسط األميركية إكساب
الـطــاب كــل الـمـهــارات المطلوبة
لـنـجــاحـهــم ،وأه ـ ّـم مــا نـقـ ّـدمــه هو
ورش العمل والندوات التدريبية
التي يستطيع الطالب من خاللها
ّ
أن يـ ـتـ ـع ــل ــم ويـ ـكـ ـتـ ـس ــب خـ ـب ــرات
ّ
متنوعة".

المطالبة بتحديث الئحة البعثات

حمد العبدلي

ً
اسـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــاال ل ـ ـ ـ ـ ـ ــردود الـ ـفـ ـع ــل
الرافضة لتقديم موعد انتخابات
الـهـيـئــة اإلداري ـ ــة ووف ــد المؤتمر
لالتحاد الوطني لطلبة الكويت
 فــرع المملكة المتحدة ،والتيمــن الـمـقــرر إقــامـتـهــا بـتــاريــخ ٢٩
الـجــاري ،وســط مقاطعة القوائم
الـطــابـيــة لــان ـت ـخــابــات ،أطلقت
ق ــائـ ـم ــة الـ ـ ــرايـ ـ ــة ح ـم ـل ــة ط ــاب ـي ــة
ً
شـعــارهــا "لـنــا ح ــق" ،تـعـبـيــرا عن
رف ــض طـلـبــة الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة
آللية انتخابات اتحادهم المتبعة
ف ــي ال ـه ـي ـئــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة الت ـحــاد
طلبة الكويت ،ساعين من خاللها
إليصال صوت الطلبة المغتربين
فــي بريطانيا إ لــى المسؤولين،
ح ـتــى ال ي ـتــم ال ـح ـجــر ع ـلــى رأي
الطلبة في اختيار من يمثلهم.
وفــي هــذا الحين ينتظر طلبة
الـكــويــت ال ــدارس ــون فــي المملكة
ال ـم ـت ـح ــدة تـ ـح ــرك ــات ج ــدي ــة مــن
الهيئة التنفيذية ،وهي المعنية
ب ـ ـ ــإدارة االن ـت ـخ ــاب ــات ،والـ ـت ــي لم
تـحــدد بعد قــرارهــا النهائي في
شأن عقد االنتخابات في موعدها
أو ال ـغــاء دع ــوة الـهـيـئــة اإلداريـ ــة
فــي مــوعــد االن ـت ـخــابــات ،إلعـطــاء
فرصة لباقي القوائم للمشاركة
في االنتخابات الطالبية.
وذ ك ــرت نائبة المنسق العام
لـ ـق ــائـ ـم ــة ال ـ ـ ــراي ـ ـ ــة لـ ـ ـي ـ ــال سـ ـع ــود
العبالني ،في تصريح لـ"الجريدة"،

«اتحاد التطبيقي» :تمديد التقديم
لمؤسسة البترول حتى آخر يناير
أع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــن نـ ـ ــائـ ـ ــب
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
الـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــام ل ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة
و مـتــدر بــي الهيئة
ال ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـق ـ ـ ــي
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــدري ـ ـ ـ ـ ـ ــب
لشؤون الكليات
مشعل السويط
ت ـ ـمـ ــديـ ــد م ــوع ــد
التقدم للتعيين
فـ ـ ـ ــي مـ ــؤس ـ ـسـ ــة
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــرول
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــويـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
م ـ ــن خ ــري ـج ــي
التطبيقي إلى
ن ـهــايــة يـنــايــر
الجاري.
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فـ ــي ت ـصــريــح
أ م ـ ـ ـ ــس ،إن مـ ــؤ س ـ ـسـ ــة ا لـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــرول س ـبــق
أن أعـلـنــت فـتــح ب ــاب الـتــوظـيــف ب ـشــركــات ال ـق ـطــاع الـنـفـطــي
للخريجين ا لـجــدد ،و حــددت آ خــر موعد للتقديم  17يناير
 ،2019إال أن هذا الموعد لم يكن يتناسب مع الطلبة ،لعدم
تـمـكـنـهــم مــن ال ـت ـقــديــم ،لـتـسـلــم ش ـه ــادات ال ـت ـخــرج بـعــد هــذا
التاريخ.
ول ـفــت إل ــى أن ــه بـجـهــود االت ـح ــاد ،وبــال ـت ـعــاون مــع نـقــابــة
الـعــامـلـيــن فــي شــركــة نـفــط الـكــويــت ،تــم الـتــواصــل مــع إدارة
مــؤسـســة الـبـتــرول ،وبـفـضــل الـلــه تــم تـمــديــد مــوعــد التقديم
للخريجين الجدد لنهاية يناير  ،2019ليكون الخريجون
قد تسلموا شهادات التخرج.

العازمي متوسطا اعضاء االتحاد

ليال العبالني

أن ال ـح ـم ـل ــة «أت ـ ـ ــت ب ـع ــد ت ـم ــادي
أعضاء الهيئة اإلدارية وإعالنهم
انتخابات فرع المملكة المتحدة
بـ ـشـ ـك ــل غ ـ ـيـ ــر دس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوري ،وفـ ــي
ظ ــل ه ــذه ال ـخ ـطــوات الـمــرفــوضــة
فقد ا خ ـتــارت الهيئة التنفيذية،
وهي الجهة المناط بها صيانة
دستور االتـحــاد ،الـتــزام الصمت
امــام هذا العبث ،بل أقدمت على
خطوة مستغربة بتزوير قرارات
ومقترحات الجمعية العمومية
ال ـســاب ـقــة بــإعــان ـهــا زيـ ـ ــادة عــدد
مقاعد الهيئة اإلداريــة من  9الى
 11مقعدا».

دستور االتحاد
وأضافت العبالني أن "الحملة
ش ـم ـل ــت دعـ ـ ـ ــوة ل ـل ـت ــوق ـي ــع ع ـلــى

•

عريضة نصت على عدم االعتراف
بــالـهـيـئــة اإلداري ـ ـ ــة ال ـق ــادم ــة ،من
خـ ـ ــال أي ع ـم ـل ـيــة خ ـ ـ ــارج إطـ ــار
دسـتــور االتـحــاد الوطني ،وعــدم
الـ ـمـ ـش ــارك ــة بـ ـ ــأي مـ ــن ف ـع ــال ـي ــات
ً
وأنـشـطــة االت ـحــاد ،وأي ـضــا دعت
الـعــريـضــة إل ــى سـحــب وتجميد
كــل أص ــول وم ـيــزان ـيــات االت ـحــاد
وأدواتـ ــه وع ــدم تــزويــده ب ــأي من
بيانات الطلبة والطالبات حماية
لخصوصياتهم".
ولـ ـفـ ـت ــت إلـ ـ ــى أن ال ـع ــري ـض ــة
وجهت رسالة إلى أعضاء مجلس

االمــة بــاإلســراع فــي إق ــرار قانون
ينظم الحركة الطالبية الكويتية،
لتجنب مثل هذا العبث بمقدرات
ومصالح طلبة الكويت.

الخطوات التصعيدية

حمد العبدلي

بـحــث االت ـحــاد الــوطـنــي لـطـلـبــة الـكــويــت ف ــرع الــواليــات
المتحدة ،مع وزير التربية وزير التعليم العالي د .حامد
العازمي ،عددا من القضايا األكاديمية والطالبية لطلبة
الكويت الدارسين في الجامعات األميركية.
وأبـ ـ ــرز ال ـم ـط ــال ـب ــات ال ـت ــي ت ـق ــدم ب ـه ــا أعـ ـض ــاء االت ـح ــاد
ل ـل ــوزي ــر ال ـع ــازم ــي إق ـ ــرار ال ـب ــدل اإلك ـل ـي ـن ـي ـكــي لـطـلـبــة طــب
األ س ـن ــان ،وإ قـ ــرار ب ــدل األدوات لـطـلـبــة ا لـمـعـمــار ،وتحمل
ا ل ــوزارة تكاليف اختبارات  GREواختبار  GMATلطلبة
ا لـمــا جـسـتـيــر ،وإ ق ــرار بـعـثــات التميز لطلبة الماجستير،
إضافة الى العمل على تحديث الئحة البعثات ،وتطوير
أداء المكاتب الثقافية.
ويـسـعــى االت ـحــاد مـنــذ ف ــوزه فــي نوفمبر الـمــاضــي إلــى
تحقيق عــدد مــن القضايا األ كــاد يـمـيــة ،ومقابلة عــدد من
الـمـســؤولـيــن ،حـيــث الـتـقــى رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك ،لطرح مطالبات االتحاد وإيصال
صوت الطلبة للمسؤولين في البالد.

الـتـعـلـيــم الـعــالــي ومـجـلــس االمــة
ولـجــانــه المعنية ،داع ـيــة جميع
طلبة المملكة المتحدة للتوقيع
ع ـل ــى ال ـع ــري ـض ــة ع ـب ــر ح ـســابــات
ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي.

وختمت العبالني بأن القائمة
ماضية في خطواتها التصعيدية
للدفاع عن حق الطلبة في اختيار
م ـم ـث ـل ـهــم الـ ـش ــرع ــي ،وقـ ــالـ ــت إن
العريضة ستوجه لكل الجهات
الــرس ـم ـيــة وع ـل ــى رأسـ ـه ــا وزارة

توزيع شهادات خريجي «بنين التكنولوجية» اليوم
النجادة :حضور صاحب العالقة ومعه البطاقة المدنية األصلية
أعلنت عمادة القبول
والتسجيل في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب،
توزيع شهادات خريجي
التكنولوجية
كلية الدراسات ً
وغدا ،من
«بنين» اليوم ً
الساعة  9صباحا حتى 12
ً
ظهرا في صالة مبنى الهيئة
رقم  7بالعديلية.

«القبول»
ً
بذلت جهودا
مضاعفة
للعمل على
سرعة صرف
شهادات
التخرج
للطلبة

الهلفي

•

لتوزيعها على الخريجين.
و تــو جــه بالشكر إ لــى عميد
القبول والتسجيل في الهيئة
د .ر ب ــاح ا لـنـجــادة ،والمسجل
ا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام بـ ــا ل ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة أ .كـ ــو ثـ ــر
درويـ ـ ـ ــش ،والـ ـشـ ـك ــر م ــوص ــول
ل ـك ــل م ــوظ ـف ــي الـ ـعـ ـم ــادة عـلــى
م ــا ب ــذ ل ــوه م ــن جـهــد يستحق
اإلشادة.

أحمد الشمري

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ع ـ ـم ـ ـيـ ــدة ال ـ ـق ـ ـبـ ــول
والـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــل فـ ـ ـ ــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
ال ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي
وال ـتــدريــب د .رب ــاح الـنـجــادة،
ت ـ ــوزي ـ ــع ش ـ ـ ـهـ ـ ــادات خ ــري ـج ــي
كلية الدراسات التكنولوجية
ً
"ب ـ ـن ـ ـيـ ــن" الـ ـ ـي ـ ــوم وغ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ،مــن
ً
ال ـســاعــة  9ص ـبــاحــا ح ـتــى 12
ً
ظـ ـه ــرا ف ــي ص ــال ــة م ـب ـنــى رق ــم
 7ال ـه ـي ـئــة ف ــي ال ـعــدي ـل ـيــة ،أمــا
خريجو باقي الكليات فسيتم
اإلعالن عن توزيع شهاداتهم
ً
تباعا .
وقالت النجادة في تصريح
صـ ـح ــا ف ــي أ م ـ ـ ــس ،إن ت ــوز ي ــع
ال ـ ـش ـ ـهـ ــادات خـ ـ ــال األس ـ ـبـ ــوع
الجاري من يأتي بغية إتاحة
ال ـفــرصــة لـلـطـلـبــة الـخــريـجـيــن
الـ ـ ــراغ ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــن ف ـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال
دراسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم والـ ـ ـخ ـ ــريـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــن
ال ــراغ ـب ـي ــن ف ــي ال ـت ـق ــدي ــم عـلــى
الـ ـف ــرص الــوظ ـي ـف ـيــة الـمـعـلـنــة
ل ـه ــم ،م ـش ـيــرة إ لـ ــى أن ع ـمــادة
ا لـ ـقـ ـب ــول تـ ـق ــوم ب ـع ـم ــل دؤوب
خارج أوقات الدوام الرسمي،
وف ــي إجـ ــازة ن ـهــايــة األس ـبــوع
لمراجعة شهادات الخريجين
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال اع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــادهـ ـ ــا
ً
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا ل ـت ــوزي ـع ـه ــا عـلــى

توزيع الشهادات
رباح النجادة

حمدان الهلفي

الطلبة الخريجين.
وأكـ ـ ـ ــدت ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـت ـس ـلــم
ش ـ ـ ـهـ ـ ــادة الـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــرج ضـ ـ ـ ــرورة
ح ـ ـ ـضـ ـ ــور صـ ـ ــاحـ ـ ــب ال ـ ـعـ ــاقـ ــة
ً
شـ ـخـ ـصـ ـي ــا ،وم ـ ـعـ ــه ال ـب ـط ــاق ــة
الـ ـم ــدنـ ـي ــة األص ـ ـل ـ ـيـ ــة ،وورقـ ـ ــة
ً
إخالء الطرف ،علما أن اعتماد
إخ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـطـ ـ ــرف مـ ـ ــن ع ـ ـمـ ــادة
شؤون الطلبة في مبنى  1في
العديلية.
م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ب ـ ـ ــارك
أمين صـنــدوق اال تـحــاد العام
لـ ـطـ ـلـ ـب ــة ومـ ـ ـت ـ ــدرب ـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة
ال ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي
وال ـ ـتـ ــدريـ ــب ح ـ ـمـ ــدان ال ـه ـل ـفــي
لــز مــا ئــه الخريجين االنتهاء

مـ ـ ــن مـ ـسـ ـي ــرتـ ـه ــم ال ـ ــدراسـ ـ ـي ـ ــة
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــداد إم ـ ـ ــا لـ ـخ ــوض
غمار سوق العمل أو االنتقال
ل ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة أخـ ـ ــرى
الستكمال دراستهم.

مضاعفة للعمل
ولفت إلى أن عمادة القبول
وال ـت ـس ـج ـي ــل بــال ـه ـي ـئــة بــذلــت
جهودا مضاعفة للعمل على
سرعة صرف شهادات التخرج
للطلبة ،حـيــث قــا مــت بالعمل
خــارج أوقــات الــدوام الرسمي
وخالل عطلة نهاية االسبوع
إلنـ ـج ــاز الـ ـشـ ـه ــادات ،تـمـهـيــدا

وأشار إلى أنه من المتوقع
بـ ــدء ت ــوزي ــع الـ ـشـ ـه ــادات عـلــى
الخريجين من اليوم في مبنى
رقم  7بالعديلية على الدائري
ال ـثــالــث ،مـتـمـنـيــا لـكــل زمــائــه
الخريجين السداد والتوفيق
لـ ـم ــن أراد مـ ـنـ ـه ــم ا س ـت ـك ـم ــال
الدراسة ،وحياة عملية موفقة
لمن سيلتحقون بسوق العمل.

تأخر نتائج
التحويل الداخلي
بـ «التطبيقي»
أعلن االتحاد العام لطلبة
ومتدربي هيئة التطبيقي،
أن ن ـ ـتـ ــا ئـ ــج ا لـ ـمـ ـتـ ـق ــد مـ ـي ــن
للتحويل الداخلي لم تظهر
بعد ،فيما بدأ ظهور نتائج
التحويل الخارجي تدريجيا
ع ـبــر ال ـم ــرش ــد األك ــادي ـم ــي،
الفتا إلــى أنــه يعمل جاهدا
على تذليل جميع العقبات
ومتابعة كل التطورات التي
تهم الطلبة.

«المستقلة» تنظم
ً
حفال لخريجي
«الهيئة» في أبريل
أع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـقـ ـ ــائ ـ ـ ـمـ ـ ــة
ال ـم ـس ـت ـق ـل ــة ف ـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة
العامة للتعليم التطبيقي
وال ـ ـتـ ــدريـ ــب ،إق ــام ــة حـفــل
ال ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــرج الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوي
لـ ـلـ ـط ــالـ ـب ــات فـ ـ ــي ك ـل ـي ــات
وم ـع ــاه ــد ال ـه ـي ـئ ــة ل ـل ـعــام
ا ل ـ ــدرا س ـ ــي 2019 /2018
فـ ــي  29أ بـ ــر يـ ــل ا ل ـم ـق ـب ــل،
بفندق الجميرا في قاعة
بـ ــدريـ ــة ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن
ا حـتـفــاالت ا لـتـخــرج تعزز
م ــن أن ـش ـط ـت ـهــا ال ـخــاصــة
بالخريجين.
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محليات
َ
ٍّ
حكم عدم دستورية المادة  16من الالئحة تعد على الدستور
المقاطع:
ً
وال يرتب أثرا على عضوية الحربش والطبطبائي
ةديرجلا

•
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ّ
• أكد في دراسة خص بها ةديرجلا أن الحكم تجاهل أل والية للمحكمة على األعمال البرلمانية
•

أكد الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام د .محمد المقاطع،
بعدم دستوريةً المادة ً 16من
أن حكم المحكمة
الدستورية ً
ً
الالئحة الداخلية جاء معيبا شكليا وموضوعيا ومتعديا على
الدستور ومبدأ التوزيع ،بالتالي فإن قرار المجلس الصادر
النائبين د .وليد
عضوية ً
بجلسة  2018/10/30برفض إسقاط ً
الطبطبائي ود .جمعان الحربش يظل ساريا منتجا لكل آثاره،
حسين العبدالله

قبولها الطعن
فيه نكوص عن
المستقر ونيل
من مسلمات
شكلية بعدم
نظرها العمل
البرلماني

كان على
المحكمة أن
تنأى بنفسها
عن متابعة
هذا التوجه
الخاطئ الذي
تهتز معه
أركان الدستور
ومبادئه وينال
من مرجعيتها

تجاوز
المحكمة
لصريح نطاق
اختصاصها
وقيودها
القانونية
ّ
حولها إلى
جهة تحكيم
سياسي

ً
ً
ألن حكم المحكمة الدستورية  -إن اعتبرناه قائما ومنتجا-
يقتصر على عدم دستورية المادة ( )16وأثره يعيد المادة
( )50من قانون االنتخاب للوجود الدستوري لالختصاصات،
ً
ومتجاهال أن الالئحة الداخلية برمتها هي عمل برلماني خالص
ال والية للمحكمة عليه.
وقال المقاطع ،في دراسة قانونية خص بها «الجريدة» بعنوان

ً
نظرا إلى مكانة المحكمة الدستورية وأثار
أح ـك ــام ـه ــا ،إن صـ ــدرت ب ـم ـجــال اخ ـت ـصــاص ـهــا،
ٔ
فإن توقف ا هل االختصاص وغیرهم عند هذا
النوع من األحكام بالدراسة والتحلیل ،والنقد
والتصویب ،مما یساهم في تطویر اتجاهات
القضاء الدستوري في بالدنا وتنمیة التوعیة
بآلیات وضوابط عمل القضاء ،و لــذا كــان هذا
التعليق.
تنقسم المالحظات التي نوردها في معرض
تعليقنا على هــذا الحكم و مــا يرتبط بها من
آثار ونتائج إلى مسائل أساسية هي:

ً
أوال  -الحكم ينقض قواعد المشروعية
الدستورية

أك ـ ــدت ال ـم ـح ـك ـمــة ف ــي ح ـي ـث ـيــات ح ـك ـم ـهــا أن:
"رقابة الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة
يقف مجالها عند حد التحقق من مدى موافقة
ال ـت ـشــريــع ال ـم ـط ـعــون عـلـيــه ألح ـك ــام الــدس ـتــور،
وهي رقابة لها طبيعة قانونية ال جدال فيها"،
وزادت بــأ نــه" :ال يسوغ  -كأصل عــام -التحدي
بأن التشريع الذي تراقب المحكمة دستوريته
– مهما بلغت أهميته وأبعاده وآثاره -له قوة
ً
الــدس ـتــور" ،مـعـتـبــرة أن ـهــا" :جـهــة الــرقــابــة على
ا لـشــر عـيــة ا لــد سـتــور يــة" ،وأ ن ـهــا" :ال تتخلى عن
مـســؤولـيـتـهــا" ،وأن ـه ــا" :ال ـحــارســة عـلــى أحـكــام
ً
ال ــدس ـت ــور تــدع ـي ـمــا ل ـس ـيــادتــه وع ـل ــوه بــوصـفــه
المعبر عن إرادة األمة على ما عداه".
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه:
"ال مجال للقول إن الالئحة الداخلية لمجلس
األمة الصادرة بالقانون رقم ( )12لسنة 1963
لها قوة الدستور أو أنها عصية على الخضوع
لرقابة هذه المحكمة."...
ً
و تـعـلـيـقــا ع ـلــى ذ لـ ــك ،نــؤ كــد أن طـبـيـعــة عمل
ال ـم ـح ـك ـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة ومـ ـن ــاط اخـتـصــاصـهــا
هو أن تتولى الفصل في المنازعات المتعلقة
ب ــدس ـت ــوري ــة ال ـق ــوان ـي ــن والـ ـل ــوائ ــح ،وال ي ـجــوز
لها بحال من األ حــوال أن تتعدى ذ لــك النطاق
ا ل ـم ـحــدد وا ل ـم ـق ـصــود ،ك ــأن تـبـحــث فــي تطبيق
م ـج ـلــس األمـ ــة ألي ن ــص ب ــل وت ــاح ــق بــواع ـثــه
أو أن ت ـكـ ّـيــف ال ئ ـح ــة م ـج ـلــس األ م ـ ــة ،ا ل ـت ــي هــي
ج ــزء مــن أع ـمــالــه الـبــرلـمــانـيــة  -كـمــا سـنــوضــح
ً
ذلـ ــك الحـ ـق ــا -ع ـلــى أن ـه ــا ت ـشــريــع م ـمــا يـخـضــع
لــر قــا بـتـهــا .و هــو مــا يعني أ نـهــا  -أي المحكمة
الدستورية -هي إحدى الجهات التي أنيط بها
الحفاظ على سمو الدستور وصيانة مكانته
و عـ ـل ــوه  ،إذ إ نـ ــه  -أي ا ل ــد سـ ـت ــور -ه ــو أ س ــاس
وجودها وركيزة بقائها ،ومن ثم فإن السماح
بتجاوز أحكام الدستور وحدود ما رسمه من
فــواصــل وتــوزيــع لــاخـتـصــاصــات الــدسـتــوريــة
بـيــن ا لـسـلـطــات ا لـعــا مــة تـحــت أي حـجــة  -حتى
من المحكمة الدستورية نفسها -ينقض مبرر
و جــود هــا ويصم مــا تـصــدره فــي هــذه الحاالت
ً
ً
بكونه إخالال بالدستور ال ينتج أثرا وال ُيرتب
نتيجة وال ُي ـعــول عليه لـكــو نــه ينقض مصدر
مشروعية وجود المحكمة ذاتها ،وهو التجاوز
ا لــذي وقعت به المحكمة في مواضع متعددة
من حكمها فيما تزيدت به من أمور ال تدخل في
اختصاصها ،وفيما تخطته من حدود تنال من
مبدأ يسمو عليها وعلى كل السلطات العامة
األخ ـ ــرى أال وه ــو م ـبــدأ (ال ـت ــوزي ــع الــدس ـتــوري
لـ ــاخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص) ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا كـ ــرسـ ــه ال ــدسـ ـت ــور
وا ن ـط ـلــق مـنــه فــي ب ـيــان ا لـسـلـطــات وطبيعتها
واخ ـت ـص ــاص ــات ـه ــا وح ـ ــدوده ـ ــا وه ـ ــو م ــا ردده
الدستور في أكثر من  58مادة بشكل مباشر.
إن مبدأ التوزيع الدستوري لالختصاصات
هو مبدأ أساسي بني عليه الدستور الكويتي
حينما قــرر فــي ا لـمــادة ( )50فكرة الفصل بين
ا لـسـلـطــات ،ثــم تـتــا لــت ا ل ـمــواد األ خ ــرى لتتولى
ك ــل م ـن ـهــا ب ـي ــان ط ـب ـي ـعــة ون ـ ــوع اخ ـت ـصــاصــات
ك ــل س ـل ـطــة .ف ـقــد بـ َّـي ـنــت ا لـ ـم ــادة ( )51ا لـسـلـطــة
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة وه ـ ــي الـ ـت ــي ت ـت ـك ــون مـ ــن األم ـي ــر
و مـجـلــس األ م ــة ،ثــم ج ــاء ت ا ل ـمــادة ( )52لتبين
ً
الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة وال ـت ــي أي ـض ــا ت ـت ـكــون من
األم ـيــر ومـجـلــس الـ ــوزراء ،ثــم أوض ـحــت الـمــادة
( )53بأن السلطة القضائية تتوالها المحاكم
ب ــاس ــم األم ـ ـيـ ــر فـ ــي حـ ـ ــدود الـ ــدس ـ ـتـ ــور .وب ــذل ــك
يكون ا لــد سـتــور قــد حـ َّـد د لكل سلطة أجهزتها
واخـ ـتـ ـص ــاص ــاتـ ـه ــا ون ـ ـطـ ــاق ع ـم ـل ـه ــا وط ـب ـي ـعــة
تكوينها ،ومن ثم فإن مبدأ التوزيع الدستوري
ً
قد انبثق باعتباره مبدأ مركزيا ينبني عليه
الــدس ـتــور ال ـكــوي ـتــي ،ول ــذل ــك ف ـقــد ت ـتــالــت م ــواد
الدستور من المادة ( )51وحتى نهاية الدستور
في بيان طبيعة ونوع اختصاص كل سلطة من
السلطات الثالث.
وقد عادت المحكمة في حيثيات حكمها إلى
التأكيد على أن" :فصل السلطات من القواعد
األولـ ـي ــة ل ـلــدس ـتــور ،ل ــذا ف ـقــد رس ــم ل ـكــل سـلـطــة
مــن ا لـسـلـطــات ا لـثــاث التنفيذية والتشريعية
وال ـق ـضــائ ـيــة حـ ــدود اخ ـت ـصــاص ـهــا ووظــائـفـهــا
وص ــاح ـي ــات ـه ــا ب ـم ــا ي ـح ـقــق تـ ـ ــوازن ال ـس ـل ـطــات
ً
ت ـ ــوازن ـ ــا ال ي ـت ـي ــح إلحـ ــداهـ ــا م ـك ـن ــة اس ـت ـي ـعــاب
اآلخرين ،ولم يجعل أي سلطة منها تعلو على
األخرى".
فـ ـ ــي ض ـ ـ ــوء ه ـ ـ ــذا ال ـ ـف ـ ـهـ ــم ل ـ ـف ـ ـكـ ــرة الـ ـش ــرعـ ـي ــة
الدستورية ومصدر المشروعية لعمل السلطات
ً
في كنفها واعتمادا عليها ندرك بأنه يستعصي
ع ـ ـلـ ــى أي ـ ـ ــة سـ ـلـ ـط ــة ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوز ح ـ ـ ـ ــدود ال ـ ـتـ ــوزيـ ــع
ال ــدسـ ـت ــوري لــاخ ـت ـصــاصــات ب ـيــن ال ـس ـل ـطــات،
و مــن ثــم إن وقعت أي مــن السلطات فــي حومة
عملها ال قيمة لــه وال ينتج
هـ
ـذا ا لـتـجــاوز فــإن ً
ً
أ ث ــرا وال يــر تــب قـيـمــة وال يـعــول عليه وينحدر
ً
ً
ً
به إلى صيرورته عمل ماديا ال أثر له قانونا ،

ً
لكونه ينقض مصدر مشروعية وجودها أصال،
وهو ما شاب حكم المحكمة الدستورية فيما
ت ـج ــاوزه مــن ح ــدود اخـتـصــاصـهــا وت ــزي ــده في
أمور هي خارج واليتها القضائية.

ً
ثانيا  -الحكم يبسط رقابة المحكمة على
األعمال البرلمانية

ً
إن ج ــزء ا مــن األ م ــور ا لـمـسـتـقــرة فــي الكويت
فــي أ حـكــام المحكمة الدستورية و فــي القضاء
المقارن ،أن األعمال البرلمانية أي تلك القرارات
أو األعمال المادية أو التصرفات التي يصدرها
مـجـلــس األ م ــة (أو ا لـبــر لـمــان) ،فــي شــأن تنظيم
سـيــر جـلـســاتــه واكـتـمــال نـصــابـهــا وحـضــورهــا
والتصويت والمناقشات واإلجراء ات ،التي تتم
من قبله مثل تقديم السؤال البرلماني أو لجان
التحقيق البرلمانية أو االستجواب أو غيرها
من األعمال األخرى بما في ذلك سلطة مجلس
األ مــة فــي تنظيم أعماله وإ جــراء ا تـهــا فــي إ طــار
العمل داخل البرلمان جميعها تصدر بقرارات
م ــن م ـج ـلــس األم ـ ــة ،وهـ ــذه ال ـ ـقـ ــرارات ق ــد تـكــون
آنية وقد تكون تنظيمية ،فالقرارات اآلنية من
أمثلتها أن يتم انتخاب رئيس مجلس األمة أو
أ عـضــاء لجان المجلس ،أو كما أن يتم اتخاذ
قرار بتحديد السماح لبعض موظفي الحكومة
دخول قاعة المجلس في وقت انعقاد الجلسة
للمشاركة في النقاش ،أو التصويت على قرار
بإضافة بند على جدول األعمال أو غيرها من
القرارات اآلنية المؤقتة.
كما أنها قد تكون قــرارات تنظيمية تصدر
عـلــى شـكــل قــواعــد قــانــونـيــة ون ـصــوص دائـمــة،
و هــي إ مــا أن تـصــدر على هيئة ال ئـحــة داخلية
وهو ما تم في شأن الالئحة الداخلية للمجلس،
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـن ــد إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـف ــوي ــض الـ ــدس ـ ـتـ ــوري
ال ـم ـقــرر ف ــي ال ـم ــادة ( )117م ــن ال ــدس ـت ــور ،وقــد
ً
ت ـصــدر أح ـيــانــا بـجـمـلــة ق ـ ــرارات مـتـتــابـعــة يتم
ت ـج ـم ـي ـع ـهــا ويـ ـت ــم ت ـن ـظ ـيــم ال ـع ـم ــل ال ـبــرل ـمــانــي
ً
ً
وفقا لها أيضا  ،من حيث وقت المناقشة ومن
ح ـيــث إج ـ ـ ــراء ات ال ـن ـق ــاش وإجـ ـ ـ ــراء ات اإلح ــال ــة
ً
إ لــى ا لـلـجــان ،وأ يـضــا فــي حــا لــة تحديد توقيت
وإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات عـ ـ ــرض رسـ ــائـ ــل أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـلــس
األ م ــة أو تظلماتهم أو ا حـتـجــا جــا تـهــم .أو كما
هــو األ م ــر فــي مـســا ئــل تـتـعـلــق فــي عضوياتهم
واس ـت ـم ــراره ــا وب ـقــائ ـهــا أو ف ـقــدان ـهــا ،ك ــل تـلــك
األ م ــور تـصــدر ب ـقــرارات تنظيمية و مــن ثــم هي
جـ ــزء م ــن األعـ ـم ــال ال ـبــرل ـمــان ـيــة ال ـخ ــال ـص ــة ،إذ
إن ـه ــا صـ ــدرت ع ـنــه لـتـنـظـيــم ش ــؤون ــه وأع ـمــالــه
ا لـتــي يستقل بتنظيمها ،ا لـتــي بــا تـفــاق أ حـكــام
المحكمة الدستورية في الكويت منذ إنشائها
إلى صدور الحكم األخير رقم  6لسنة  2018هي
أعمال برلمانية مما تخرج عن والية المحكمة
ال ــدس ـت ــوري ــة وت ـس ـت ـع ـصــي ع ـلــى رقــاب ـت ـهــا ،وال
يجوز بسط هذه الرقابة عليها ،وال ُي ّ
غير من
هذا األ مــر والحقيقة في شيء حتى وإن حدث
أن حــاو لــت المحكمة الدستورية وبسطت من
ً
الناحية الفعلية رقابتها عليه  -تجاوزا ألحكام
الدستور -كما حدث في إجراء اتها في الحكم
الـ ــوارد فــي الـقـضـيــة مـحــل ه ــذه ال ــدراس ــة ،على
ً
ن ـحــو م ــا سـنـبـيـنــه تـفـصـيــا ف ــي ه ــذه ال ــدراس ــة
ب ــأن ـه ــا م ـ ــدت نـ ـط ــاق رق ــاب ـت ـه ــا ب ـ ـصـ ــورة فـيـهــا
إ خــال جسيم و خ ــروج على وظيفتها ونطاق
ا خـتـصــا صــا تـهــا حينما بـسـطــت ر قــا بـتـهــا على
ً
األعمال البرلمانية ،التي تستعصي عليها قوال
ً
ً
ً
وا حــدا متخذة من الدعوى الدستورية مدخال
للنيل من الالئحة ومن قرارات برلمانية تتعلق
ب ـت ـط ـب ـي ـق ـهــا ف ــي مـ ـج ــال اخ ـت ـص ــاص ال ـم ـج ـلــس
النظر في إسقاط عضوية أعضائه من عدمها،
بما يترتب عليه انحدار عمل المحكمة للعمل
ً
المادي الذي ال ينتج أثرا وال يكتسب أي وجود
ولـيــس لــه قـيـمــة لـخــروجــه الـكــامــل عـلــى أحـكــام
الدستور.
وفـ ــي ال ـح ـكــم ال ـم ــاث ــل أم ــام ـن ــا ،ورغـ ــم تــأكـيــد
المحكمة على أن رقابتها الدستورية ال تشمل
األع ـمــال الـبــرلـمــانـيــة ،حـيــث أش ــارت فــي الحكم
إلــى أن" :مــا ي ـصــدره مـجـلــس األم ــة مــن ق ــرارات
ومـ ــا ي ـت ـخ ــذه م ــن إجـ ـ ـ ــراء ات ُي ـع ــد م ــن األع ـم ــال
البرلمانية التي ال تتسم بالصفة التشريعية،
وتنحسر عنها رقابة هذه المحكمة دون نزاع"،
إال أ نـهــا فــي هــذا الطعن بسطت رقابتها على
ً
عمل برلماني متخذة من سبب الطعن المنظور
ً
ّ
ُ
قبلها مدخال إلخضاع عملين برلمانيين يعدان
م ــن االخ ـت ـص ــاص ــات األص ـي ـل ــة ل ـم ـج ـلــس األم ــة
لرقابتها ،أولهما نصوص الالئحة الداخلية
ذات ـه ــا وثــانـيـهـمــا يـتـمـثــل ف ــي ال ـت ـصــويــت على
إسقاط عضوية اثنين من أعضاء مجلس األمة
ب ـعــد ص ـ ــدور ح ـكــم ن ـهــائــي ق ـضــى بـسـجـنـهـمــا،
و هــي الحالة التي يستنهض معه اختصاص
المجلس و فــق ا لـمــادة ( )82مــن الدستور التي
تنص على أنه" :يشترط في عضو مجلس األمة:
 -1أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية
ً
وفقا للقانون.
ً
 -2أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون
االنتخاب.
 -3أال تـقــل سـنــه ي ــوم اال ن ـت ـخــاب عــن ثالثين
سنة ميالدية.
 -4أن يجيد قراء ة اللغة العربية وكتابتها".
ً
و كــذ لــك و فـقــا للمادة ( )117مــن ا لــد سـتــور التي
تـنــص عـلــى أن ــه" :ي ـضــع مـجـلــس األم ــة الئـحـتــه
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة م ـت ـض ـم ـنــة نـ ـظ ــام س ـي ــر ال ـع ـم ــل فــي
المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت
وال ـس ــؤال واالس ـت ـج ــواب وســائــر الـصــاحـيــات
المنصوص عليها في الدستور .وتبين الالئحة
ا لــدا خـلـيــة ا ل ـج ــزاء ات ا ل ـتــي ت ـقــرر عـلــى مخالفة

«ال قيمة لحكم المحكمة الدستورية رقم  6لسنة 2018
لتجاوزه أحكام الدستور ونطاق اختصاصها  -دراسة
انحدار
المحكمة
تحليلية مقارنة» ،إن ما صدر عن
ً
ً
للعمل المادي الصرف الذي ال يحدث أثرا قانونيا
وال يرتب نتيجة فهو والعدم سواء وفيما يلي نص
الدراسة:
العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس
أو اللجان بدون عذر مشروع".
ومــن الــواضــح أن الــدسـتــور فــي هــذه الـمــادة
ً
قد خـ َّـو ل مجلس األ مــة منفردا سلطة تقديرية
فــي تنظيم االختصاصات المعهودة إليه في
الئحته ا لــدا خـلـيــة ،و هــي لـهــذا اال عـتـبــار تتمتع
ُ
ً
ً
وت ّ
عد عمال برلمانيا في آن
بمنزلة دستورية
واحد.
كما يأتي هذا العمل البرلماني ،الذي قصدت
المحكمة بصورة خاطئة بسط رقابتها عليه،
ً
تنفيذا ألحكام المادة ( )16من الالئحة الداخلية
لـمـجـلــس األ م ــة ا ل ـتــي تـنــص عـلــى أ ن ــه" :إذا فقد
ا لـعـضــو أ حــد ا ل ـشــروط ا لـمـنـصــوص عليها في
المادة ( )82من الدستور أو في قانون االنتخاب
أو فقد أهليته المدنية سواء عرض لـه ذلك بعد
انـتـخــابــه أو لــم يـعـلــم إال بـعــد االن ـت ـخــاب أحــال
ا لــر ئـيــس األ مــر إ لــى لجنة ا لـشــؤون التشريعية
والقانونية لبحثه ،وعلى اللجنة أن تستدعي
العضو ا لـمــذ كــور لسماع أ قــوا لــه إذا أ مـكــن ذلك
على أن تقدم تقريرها في األمر خالل أسبوعين
على األكثر من إحالته إليها .ويعرض التقرير
على المجلس في أول جلسة تالية ،وللعضو
أن يـبــدي دفــاعــه كــذلــك أم ــام الـمـجـلــس عـلــى أن
يـغــادر االجـتـمــاع عند أخــذ األص ــوات ،ويصدر
قرار المجلس في الموضوع في مدة ال تجاوز
أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه .وال
ي ـكــون إ س ـقــاط ا لـعـضــو يــة إال بـمــوا فـقــة أغلبية
األعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء
العضو المعروض أمره ،ويكون التصويت في
هذه الحالة بالمناداة باالسم ،ويجوز للمجلس
ً
أن ي ـقــرر جـعــل الـتـصــويــت س ــري ــا" .ولــذلــك فــإن
تطبيق هذه المادة من خالل اإلجراء ات المبينة
والتي انتهت بتصويت المجلس برفض إسقاط
ً
عضويتي النائبين وهو أيضا عمل برلماني
أصيل.
إن رق ــاب ــة ال ـم ـح ـك ـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة الـخــاطـئــة
ً
ل ـل ـمــادة ( )16ا ل ـم ـشــار إ ل ـي ـهــا ا سـتـتـبـعــه حـتـمــا
ب ـحــث وم ـنــاق ـشــة م ــا أج ـ ــراه م ـج ـلــس األم ـ ــة مــن
عمل برلماني -إن لم يكن قصد منه بلوغ ذلك-
 ،ر غــم أ نــه عمل برلماني خــا لــص مما تنحسر
ع ـن ــه رق ــاب ــة ال ـم ـح ـك ـمــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،وي ـج ـعــل
ً
الحكم مـصــا بــا بــا لـعــوار الجسيم ،ا لــذي يفقده
أن يـكــون لــه أي أ ثــر قانوني أو قيمة فــي أصل
النزاع الموضوعي ا لــذي أ ثــاره الطاعن ،بل إن
المحكمة ا لــد سـتــور يــة ذا تـهــا فــي حكم لها عام
 2015أوضحت ذلك مقررة أن "مراقبة تطبيق
النص المطعون فيه ال يكشف بذاته عن عيب
د س ـت ــوري ،وأن ا لـمـحـكـمــة ال ش ــأن لـهــا بكيفية
تـطـبـيــق ال ـقــانــون وال بـمــا يـظـهــر عـنــد ذل ــك من
قصور ومثالب" .ولعل مما يلزم التنويه إليه
هنا هــو أن مــا ورد مــن ا خـتـصــاص فــي ا لـمــادة
ً
( )16ي ـجــد أي ـض ــا س ـنــده ال ـصــريــح ف ــي ال ـمــادة
( )117م ــن ا ل ــد س ـت ــور ،ا ل ـتــي فــو ضــت ا لـمـجـلــس
بوضع الئحة داخلية  -تصدر بقرار برلماني
منه  -تحكم وتنظم أعماله الداخلية ،بما في
ذل ــك إس ـق ــاط ال ـع ـضــويــة ،وه ــو م ــا يـجـعـلــه (أي
ً
قـ ــرار إس ـق ــاط ال ـع ـضــويــة) واحـ ـ ــدا م ــن األع ـم ــال
ال ـبــرل ـمــان ـيــة ،ال ـت ــي ت ـخ ــرج ع ــن رق ــاب ــة ال ـق ـضــاء
الدستوري .كما يجد هذا االستبعاد سنده في
أن إسقاط العضوية من عدمها بالنسبة لسلطة
ال ـم ـج ـلــس ب ـشــأن ـهــا ت ـح ـك ـم ـهــا ف ـك ــرة ال ـم ــاء م ــة
السياسية بأبعادها التقديرية ،وهو ما أشارت
إ لـيــه ا لـمــذ كــرة التفسيرية للدستور فــي نطاق
الـتـصــويــر ال ـعــام لـنـظــام الـحـكــم عـنــدمــا جعلت
هــذه الـمــاء مــة "مـســألــة تعبر عــن واق ــع الــدولــة
وتتخير أقدر األصول النظرية على التزام الحد
الضروري من مقتضيات هذا الواقع".
ً
وتأكيدا ألهمية النص الدستوري الذي منح
االختصاص لمجلس األ مــة في تنظيم وإدارة
ً
شــؤونــه ،ذهــب الـفـقــه الـكــويـتــي إلــى أن ــه" :وفـقــا
ل ـنــص ا لـ ـم ــادة ( )117م ــن ا ل ــد س ـت ــور يـسـتـطـيــع
مجلس األ مــة أن يضع الئحته بـقــرار يـصــدره،
دون حاجة إلى إصدارها بقانون يخضع لكافة
اإلجراء ات التي يخضع لها كل قانون (موافقة

م ـج ـلــس األم ـ ــة – ت ـص ــدي ــق -إص ـ ـ ــدار -ونـ ـش ــر)"،
وه ــو م ــا أي ــدن ــاه م ــن جـهـتـنــا وع ـبــرنــا ع ـنــه في
أحد مؤلفاتنا منذ وقت طويل بالقول ،إنه آن
األوان" :لتصحيح هذا الوضع الخاطئ ،وإصدار
(مـجـلــس األم ــة) الئـحـتــه الــداخـلـيــة ب ـقــرار مـنــه"،
ولذلك فإن ما نعبر عنه اآلن ليس برأي جديد
بمناسبة الحكم محل التعليق ،بل هو موقف
علمي مؤصل يستحضر أهمية تعزيز األدوات
الـ ـت ــي ت ـح ـفــظ تـ ـ ــوازن واس ـت ـق ــال ـي ــة ال ـس ـل ـطــات
الدستورية ،وخاصة السلطة التشريعية منها،
ً
فــي ممارستها لمهامها الجوهرية تشريعيا
ً
ور قــا بـيــا بشكل فـعــال ،وا لـتــي تـنــوء بالصعاب
الجسيمة.
لكن المحكمة الدستورية في الحكم محل هذا
التعليق أعرضت في حيثياتها عن المسلمات
وال ـم ـبــادئ الــدسـتــوريــة وت ـجــاوزت ـهــا ،ومنحت
لنفسها بشكل مباشر  -بتجاوز جسيم -الحق
في رقابة األ عـمــال البرلمانية بمناسبة بسط
ر قــا بـتـهــا ا لــد سـتــور يــة ،حـيــث جــاء فــي حيثيات
الحكم أن" :لهذه المحكمة كل الحق في بسط
رقــابـتـهــا الــدس ـتــوريــة عـلــى أي نــص تـشــريـعــي
دون أن يحجبها عن ذلك أي إجراء أو عمل في
ممارسة اختصاصها ...فمثل ذ لــك اإل ج ــراء أو
العمل ال يأبه آل ثــاره ،وال يحول بين المحكمة
وممارسة دورها".
ً
ولذلك فإن هذا الحكم يعد مجافيا للصواب
ً
ً
بل ويبيح للمحكمة أن تغشى ميدانا محظورا
عليها إل ه ــدار ه ــا مـبــدأ ا لـفـصــل بـيــن السلطات
وعلى وجه التحديد مبدأ التوزيع الدستوري
ً
لــاخ ـت ـصــاصــات ب ـيــن ال ـس ـل ـطــات ،وف ـض ــا عــن
ذ لــك ،فــإن مسلك المحكمة الخاطئ فــي الحكم
محل التعليق يتعارض مع االتجاه المتواتر
مـ ــن قـ ـض ــاء ال ـم ـح ـك ـمــة ن ـف ـس ـه ــا ،ح ـي ــث اس ـت ـقــر
ق ـضــاؤهــا عـلــى اسـتـثـنــاء األع ـم ــال الـبــرلـمــانـيــة
من رقابة المحكمة بحسبان اقتصار رقابتها
ع ـل ــى ال ـم ـن ــازع ــة ال ــدس ـت ــوري ــة ف ـق ــط ،إذ قـضــت
ف ــي ح ـكــم ل ـهــا ب ـشــأن ال ـف ـصــل بــدس ـتــوريــة ق ــرار
مجلس األ م ــة ا ل ـصــادر بجلسته المنعقدة في
 1994/1/11وا ل ـم ـن ـشــور بــا ل ـجــر يــدة ا لــر سـمـيــة
بالعدد رقم  – 139بعدم إقرار المرسوم بقانون
ر قــم  1990/35فــي شــأن محاكمة ا ل ــوزراء بأنه:
"وإذا ك ــان ا لـمـجـلــس ا لـتـشــر يـعــي يختص

ليس من
اختصاص
المحكمة أن
َّ
توجه المجلس
في كيفية
التصدي
إلسقاط
عضوية
أعضائه
وإعالن خلو
مقاعدهم

التوزيع الدستوري
يـ ـق ــول د .ال ـم ـق ــاط ــع إن مـ ـب ــدأ ال ـت ــوزي ــع
الدستوري لالختصاصات إلى جوار العديد
الدستورية الــراسـخــة ،ترسم
مــن
المبادئ ً
ً
ح ــدودا فــاصـلــة وجــوهــريــة بين السلطات
ً
ال ـثــاث ،بحيث أنـهــا تـقــف حــائــا دون أي
سلطة وإمكانية التدخل في أعمال سلطة
أخ ـ ــرى ،وم ــن ث ــم ف ــإن ال ـح ـفــاظ ع ـلــى سـمـ ّـو
ال ــدس ـت ــور وعـ ـل ـ ّـو م ـكــان ـتــه ه ــو مـســؤولـيــة
تقتصر على
مشتركة لكافة السلطات وال ّ
سلطة دون أخــرى ،ذلــك أن مظنة التجاوز
على أحكام الدستور وإهــدارهــا متصورة
بـحــق كــل سـلـطــة مـنـهــا ،وم ــن هـنــا ينهض
مبدأ «السلطة ّ
تحد السلطة» ليكون ضمانة
فعالة فــي إط ــار نـظــام ديـمــوقــراطــي لألخذ
بفكرة الرقابة المتبادلة ،ومن وراء كل ذلك
قدرة صاحب السلطة األكبر والسيادة  -أال
وهــو الشعب -في مراقبة التزام السلطات
بــاخـتـصــاصــاتـهــا كـمــا تـكــرس ذل ــك الـمــادة
( )6من الدستور التي تنص على أن« :األمة
ً
مصدر السلطات جميعا» ،وهو ما يجعل

ً
مــا جــاء فــي الحكم محل التعليق مشوبا
بـ ـتـ ـج ــاوز ص ـ ـ ــارخ ل ـل ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـم ـب ــادئ
الدستورية ،وفــي مقدمتها مبدأ التوزيع
الدستوري لالختصاصات بين السلطات،
حينما نظرت المحكمة الدستورية في عدم
دس ـتــوريــة نــص ال ـم ــادة ( )16مــن الــائـحــة
ً
ً
الداخلية ،وهي ال تملك اختصاصا والئيا
بذلك ،إذ أنها – أي المحكمة – إنما بسطت
رقابتها على عمل برلماني صرف ،وقبلت
ُ
دعوى في حقيقتها ل ّبست لبوس الدعوى
الدستورية للنيل من قرار المجلس والذي
ً
هــو أي ـضــا عـمــل بــرلـمــانــي بـمــا ش ــاب حكم
المحكمة محل هذه الدراسة بعوار جسيم
انـ ـح ــدر ب ــه إلـ ــى مـ ـ ــدارج األعـ ـم ــال ال ـمــاديــة
ً
ً
الـبـحـتــة ،ال ـتــي ال تــرتــب أثـ ــرا قــانــونـيــا وال
تكتسب أيــة قيمة أو حجية على اإلطــاق.
ً
ّ
شرطي الصفة والمصلحة
فضال عن غياب
الشخصية في الدعوى محل الحكم الوارد
في هذا التعليق على نحو يهدر كافة أحكام
المحكمة الدستورية السابقة.

بزوال المادة
 16تطبق
المادة  50من
«االنتخاب»
ويكون قرار
المجلس
برفض إسقاط
عضوية
الطبطبائي
والحربش
ً
ساريا وتبقى
عضويتهما
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ً
للمحكمة أن تغشى ميدانا
«أباح
ً
محظورا عليها إلهدارها مبدأ
الفصل بين السلطات والتوزيع
الدستوري لها»
يستعصي عليها نظر العمل البرلماني
•
ُ ِّ
ولو غلف على هيئة طعن بعدم ًالدستورية
وكان يتعين عليها رفضه شكليا
ً
أساسا بالتشريع أي بإصدار قوانين ذات
ً
قواعد عامة مجردة وفقا لإلجراء ات المرسومة
ً
دس ـتــوريــا ،فــإن الــدسـتــور قــد خـ َّـولــه بــاإلضــافــة
إلـ ــى ذلـ ــك اخ ـت ـص ــاص ــات أخ ـ ــرى ي ـط ـلــق عـلـيـهــا
اصـ ـط ــاح األعـ ـم ــال ال ـبــرل ـمــان ـيــة ،وهـ ــي جـمـيــع
األع ـم ــال الـقــانــونـيــة وال ـمــاديــة ال ـتــي لـيــس لها
صفتا العمومية والتجريد ،والتي تصدر من
المجلس التشريعي أو من إحدى لجانه أو أحد
أعضائه ،وهم بصدد القيام بوظائفهم المخولة
ل ـهــم ب ـمــوجــب ال ــدس ـت ــور خـ ــارج ن ـطــاق وظـيـفــة
ً
ا لـتـشــر يــع ،و مــن ثــم فــا تـعــد أ ع ـمــاال تشريعية،
مما يبعدها عن مفهوم القوانين أو المراسيم
بقوانين أو اللوائح ،وعلى ذلك فهي تخرج عن
رقابة المحكمة الدستورية .ولما كان ذلك وكان
قرار مجلس األمة بإقرار أو عدم إقرار المرسوم
ب ـق ــان ــون ال ـ ـصـ ــادر ف ــي غ ـي ـب ـتــه ال ت ـت ــواف ــر فـيــه
المقومات التي تدخله في زمرة القوانين التي
يصدرها المجلس إذا افتقد عناصر القاعدة
القانونية الملزمة من العمومية والتجريد ،ولم
تتبع بـصــدده اإل ج ــراء ات ا لــد سـتــور يــة المقررة
لسن القوانين ،ومن ثم فإن قرار مجلس األمة
بعد إ قــرار المرسوم بقانون ر قــم  1990/35في
شــأن محاكمة ا ل ــوزراء ال ُيـعــد مــن التشريعات
الـتــي حــددهــا الــدسـتــور والـقــانــون .وأخضعها
لرقابة المحكمة الدستورية ،بما تضحى معه
الـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة غـيــر مـخـتـصــة بــالـنــزاع
ال ـم ـط ــروح وه ــو م ــا يـتـعـيــن ال ـق ـض ــاء ب ــه ،دون
حــاجــة إل ــى الـتـعــرض لـمــا أورده الـخـصــوم في
مذكراتهم ومرافعاتهم الشفوية من دفاع ،فلهذه
األ سـبــاب حكمت المحكمة بعدم اختصاصها
بنظر الدعوى".
ً
وتعزيزا للتوجه الذي انتهت إليه المحكمة
الدستورية ،فقد شهدت نفس القضية تقديم
رئيس مجلس األمة طلب التدخل فيها والدفع
ب ـع ــدم اخ ـت ـص ــاص ال ـم ـح ـك ـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة فــي
ً
موضوع المنازعة تأسيسا على أن عدم إقرار
مجلس األمة المرسوم بقانون رقم  90/35في
ً
ً
ش ــأن مـحــاكـمــة الـ ـ ــوزراء ل ـيــس ع ـمــا تـشــريـعـيــا
م ـمــا يــدخــل ف ــي ن ـطــاق واليـ ــة رق ــاب ــة الـمـحـكـمــة
الــدس ـتــوريــة وإن ـم ــا ه ــو عـمــل بــرلـمــانــي يـنـفــرد
بطبيعة قانونية خاصة.
وفي قضية أخرى مماثلة بشأن طعن بعدم

دستورية المادة ( )17من قانون المطبوعات
وا ل ـن ـش ــر ر قـ ــم  61/3و بـ ـع ــدم د سـ ـت ــور ي ــة ا ل ـب ـنــد
ً
خــام ـســا م ــن الـ ـم ــادة األول ـ ــى م ــن ال ـق ــان ــون رقــم
 81/20ا ل ـم ـعــدل بــا ل ـقــا نــون ر ق ــم  ،82/61د فـعــت
إدارة ا ل ـف ـتــوى وا ل ـت ـشــر يــع ب ــأن ا لـمـحـكـمــة غير
مختصة بالفصل في النزاع الموضوعي لكونه
مــن األع ـم ــال الـسـيــاسـيــة الـمـنــدرجــة فــي أعـمــال
ا ل ـس ـيــادة وا ل ـتــي ت ـخــرج بطبيعتها عــن مـجــال
الرقابة القضائية لسائر المحاكم.
و قــد قضت المحكمة الدستورية العليا في
مـصــر ب ـخــروج األع ـمــال الـبــرلـمــانـيــة مــن نـطــاق
رق ــابـ ـتـ ـه ــا .ك ـم ــا س ـل ــك قـ ـض ــاء م ـج ـل ــس ال ــدول ــة
المصري المسلك نفسه عندما قضى في أحد
أحكامه بأن ..." :األعمال البرلمانية لم تخضع
ً
يوما لرقابة أ يــة جهة قضائية في مصر ،ولم
يتضمن تــار يــخ التشريع فــي مصر إ سـنــاد أية
رقابة على األعمال البرلمانية إلى إحدى جهات
ال ـق ـض ــاء ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك ال ـم ـح ـك ـمــة الــدس ـتــوريــة
العليا".
وم ـ ــن ثـ ــم ف ــإن ــه ي ـس ـت ـع ـصــي ع ـل ــى ال ـم ـح ـ ُك ـمــة
ِّ
الــدسـتــوريــة نـظــر الـعـمــل الـبــرلـمــانــي ولــو غــلــف
ع ـلــى ه ـي ـئــة ط ـعــن ب ـع ــدم ال ــدس ـت ــوري ــة ك ـمــا فــي
الطعن ا لـمــا ثــل ،مما كــان يتعين عليها رفضه
ً
شكليا مــن قبل المحكمة أو مــن قبل أ يــة جهة
أدنى منزلة منها (غرفة المشورة) .بل إن قبوله
ً
منها شكال فيه نكوص عن المستقر ونيل من
مسلمات شكلية تتمثل بعدم النظر بأي نعي
عـلــى الـعـمــل الـبــرلـمــانــي النـحـســار واليـتـهــا عن
ا لــر قــا بــة عـلـيــه ،و هــو فــي ا لـحـكــم مـحــل التعليق
تجاوز صريح لنطاق اختصاصهما وقيودها
ا لـقــا نــو نـيــة ليحولهما لجهة تحكيم سياسي
وهو ما تنكبت طريقه وتجاوزته المحكمة وبل
أهدرت بديهياته المسلم بها والمستقرة ،وكنا
نأمل أن تنأى المحكمة الدستورية بنفسها عن
متابعة هــذا التوجه الخاطئ ا لــذي تهتز معه
أركان الدستور ومبادئه وينال من مرجعيتها
ومـ ـك ــانـ ـتـ ـه ــا الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة ،ح ـي ـن ـم ــا ق ـب ـل ــت أن
تصبح جهة تحكيم سياسي ال محكمة قضاء
د س ـتــوري ،فتنظر فــي طعن بـعــدم الدستورية
ً
حقيقته الزج بها لتغشى ميدانا ال والية لها
ً
ً
ً
فـيــه ،كــي تنظر و تــرا قــب عـمــا برلمانيا صرفا
م ـم ــا ي ـس ـت ـع ـصــي ع ـل ــى اخ ـت ـصــاص ـهــا ال ــوالئ ــي
سـ ــواء أكـ ــان ه ــذا اإلقـ ـح ــام ل ـهــا ق ــد ت ــم ب ـصــورة
مباشرة أم غير مباشرة ،وهو ما كان يجب على
المحكمة الدستورية رفضه لخروجه بالكامل
ً
ع ــن والي ـت ـهــا ،تــرس ـي ـخــا لـمـكــانـتـهــا الـمــرجـعـيــة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة وال ـ ـتـ ــي م ـن ــاط ـه ــا الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
الدستور وليس إهدار جوهر مبادئه وأحكامه
والتي منها (مبدأ الفصل ببن السلطات ،وعدم
اخـتـصــاصـهــا الــوالئــي بــالــرقــابــة عـلــى األعـمــال
البرلمانية ،وهو المتواتر والمستقر في كافة
ً
أحكامها السابقة ،وهو أيضا ما ينعقد عليه
إجماع القضاء الدستوري المقارن كما أوردنا
أعاله).
ً
ول ــم ي ـكــن خــاف ـيــا ع ـلــى الـمـحـكـمــة أن الـطـعــن
المقدم إليها فــا قــد للمصلحة و هــو ضــرب من
ُ
ضروب الطعون االنتخابية الذي ل ّبس لبوس
الدعوى الدستورية مما كان يستوجب رفضها
ً
له شكليا .

ً
ثالثا  -الحكم يهدر الطبيعة البرلمانية
لالئحة الداخلية وأهميتها الدستورية

نصت المحكمة الدستورية في حكمها محل
التعليق أن الالئحة الداخلية لمجلس األمة هي
قانون ،وأنها تدخل ضمن رقابتها الدستورية،
ً
معتبرة أن "الدستور قضى بأن يضع مجلس
ً
األمة الئحته الداخلية ...وذلك أخذا بما جاء في
د ســا تـيــر مـقــار نــة أ خــرى مــن أن ُيـتــرك للمجلس
النيابي وضع الئحته الداخلية ،صدر القانون
رقم  12لسنة  1963في شأن الالئحة الداخلية
لمجلس األمة ،وذلك على نحو ما اتبعته دول
ً
عديدة من جعل الالئحة قانونا ،وتطبيقه حتى
يـكــون للسلطة التنفيذية مــن ا لـشــأن فــي أ مــور

الدستور خول
مجلس األمة
ً
منفردا تنظيم
االختصاصات
المعهودة إليه
في الئحته
المتمتعة
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دستورية

الدستور حدد
صالحيات كل
سلطة على
حدة وال يمكن
ألي سلطة
التعدي على
صالحيات
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ا لــا ئـحــة مــا لـهــا مــن ا لـشــأن فــي أ م ــور القوانين
األ خ ــرى ."..كما أ كــدت فــي حيثيات حكمها أن:
"رقابة الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة
يقف مجالها عند حد التحقق من مدى موافقة
ال ـت ـشــريــع ال ـم ـط ـعــون عـلـيــه ألح ـك ــام الــدس ـتــور،
وهي رقابة لها طبيعة قانونية ال جدال فيها،
وبــالـتــالــي فــا ي ـســوغ  -كــأصــل ع ــام  -الـتـحــدي
بأن التشريع الذي تراقب المحكمة دستوريته
 مهما بلغت أهميته وأبعاده وآثاره – له قوةالدستور ال يجوز نقضه."...
إن الموقف القانوني للمحكمة الدستورية
مــن ا لــا ئـحــة ا لــدا خـلـيــة لمجلس األ م ــة كـمــا بــدا
م ــن ال ـن ـص ــوص ال ـم ـش ــار إل ـي ـه ــا خ ــاص ــة ،وم ــن
مجاف
مجمل ما ورد في الحكم محل التعليق
ٍ
للحقائق الدستورية وأصولها ،وهو يستحق
التوقف عندها بالبيان والتحليل وذ لــك على
النحو التالي:
إن ا لــا ئـحــة ا لــدا خـلـيــة لـمـجـلــس األ م ــة تتسم
ـدة أال و هـ ــي أ ن ـه ــا ذات طـبـيـعــةٍ
ب ـط ـب ـي ـعــةٍ فـ ــر يـ ـ ٍ
د س ـ ـتـ ــور يـ ــةٍ الر تـ ـب ــا طـ ـه ــا بـ ــا ل ـ ـمـ ــادة ( )117مــن
ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور ،وأنـ ـ ـه ـ ــا تـ ـ ـن ـ ــدرج ض ـ ـمـ ــن األع ـ ـمـ ــال
البرلمانية الخالصة إذ إن مجلس األمة ينفرد
ً
بإصدارها وتعديلها وإلغائها وفقا لصريح
ن ــص ا لـ ـم ــادة ( )117م ــن ا ل ــد س ـت ــور و بـ ـق ــرار أو
م ـج ـمــوعــة قـ ـ ــرارات م ـن ــه ،ول ــم ي ـنــص الــدس ـتــور
عـلــى صــدور هــا بـقــا نــون كـمــا تـحــاول المحكمة
الــد س ـتــوريــة أن تــوحــي بـحـيـثـيــاتـهــا ،ب ــل نص
الدستور على صدورها بقرار من مجلس األمة
ً
ً
منفردا تحقيقا الستقاللية المجلس بتنظيم
شؤونه وسيادته على إجراء اته واختصاصاته.
إن مــا تـجــدر اإلش ــارة إلـيــه فــي ه ــذا الـسـيــاق
هــو أن ا ل ـمــادة ( )117مــن ا لــد سـتــور هــي تأكيد
لفكرة استقالل السلطة التشريعية وانفرادها
ً
ب ـ ــإدارة كــافــة شــؤون ـهــا وتـنـظـيـمـهــا ب ـع ـيــدا عن
تدخل أي سلطة كانت ،وهذه المادة الدستورية
(أي ا لـمــادة ( )117من الدستور) أوضحت بأن
مجلس األمة هو الذي يضع الئحته الداخلية،
بمعنى أن مجلس األ مــة ينفرد لوحده بوضع
ً
ال ــائ ـح ــة ت ــأك ـي ــدا ل ـف ـك ــرة اس ـت ـق ــال ــه م ــن ج ـهــة،
ً
وتـعــزيــزا لـفـكــرة أنــه سـيــد قــراراتــه فــي شــأن ما
قــد يـعــن لــه مــن اخـتـصــاصــات وم ــا ي ـحــدده من
إ جــراء ات من جهة ثانية ،وهو ما من شأنه أن
ً
ً
يجعل ا لـمــادة ( )117أ ســا ســا جــو هــر يــا ً لالئحة
ُ
الداخلية لمجلس األمة التي تعد متممة للمادة
( ،)117باعتبار أن مــا ورد بــا لـمــادة ( )117من
الدستور هو تفويض دستوري كامل لمجلس
األمـ ـ ــة ب ــوض ــع ه ـ ــذه ال ــائـ ـح ــة ب ـح ـي ــث يـضـفــي
على ا لــا ئـحــة ا لــدا خـلـيــة لمجلس األ مــة طبيعة
دستورية تنبثق وترتبط بالمادة ( )117وتعلو
في مكانتها عن بقية القوانين.
إن النتيجة المترتبة عما سبق ،هو أنه إذا
كانت الالئحة الداخلية بهذه المكانة وبهذه
المنزلة ،فمن ثم ال يجوز أن تأتي أي محكمة
ً
أ يــا كــان موقعها أو طبيعتها لتتدخل فــي ما
يتعلق بــأ يــة إ جـ ــراء ات أو أ ح ـكــام تــرد فــي هــذه
الــائ ـحــة ل ـكــون ذل ــك مـمــا يـنـفــرد بــاخـتـصــاصــه
ً
الـبــرلـمــان (مـجـلــس األم ــة) بـعـيــدا عــن رقــابــة أي
جهة كانت ،وهنا نــدرك بــأن القرار التفسيري
بشأن الطلب رقم  26لسنة  1996والذي أصدرته
المحكمة الدستورية بتاريخ  1997/1/8بشأن
طبيعة الالئحة الداخلية لمجلس األمة حينما
وصفتها بأنها ذات طبيعة دستورية ومكملة
ألحكام الدستور ،حكم صحيح في فهم وتفسير
معنى وطبيعة الالئحة الداخلية لمجلس األمة،
ً
و ه ــذا ا لـمــو قــف مــن المحكمة لـيــس جــد يــدا وال
ً
منفردا  ،فقد سبق لها أن استشهدت بالمادة
( )122من الالئحة الداخلية لمجلس األمة في
قرار تفسيري للمادة ( )99من الدستور رقم 3
لسنة  ،1982وفي سياق مماثل.

مـنـضـبـطــة ومـ ـح ــددة ،وم ــن بـيـنـهــا ب ـيــان صفة
الطاعنين ومدى توافرها والمصلحة المرجوة،
وال يمكن تخطي استيفاء تلك اإل ج ــراء ات وال
متطلباتها حتى من قبل المحكمة الدستورية
ذات ـ ـهـ ــا ،وب ــال ـت ــأك ـي ــد ل ـي ــس بـ ـمـ ـق ــدور أي ـ ــة جـهــة
أدنـ ــى مـنـهــا أن تـتـخـطــى ذل ــك وم ــن ب ــاب أول ــى
(سواء كانت غرفة المشورة التابعة للمحكمة
الــدس ـتــوريــة ،أو لـجـنــة فـحــص ال ـط ـعــون ،أو أي
مـحـكـمــة مــوضــوعـيــة يـتــم الــدفــع أمــام ـهــا بـعــدم
دس ـت ــوري ــة ق ــان ــون أو الئـ ـح ــة) ،وه ــو م ــا أقــرتــه
المحكمة ا لــد سـتــور يــة ذا ت ـهــا مـنــذ و قــت طويل
بـقــولـهــا إن ــه" :ل ـمــا كــانــت ال ــدع ــوى الــدسـتــوريــة
ً
نـ ـظ ــرا لـطـبـيـعـتـهــا ك ــدع ــوى ع ـي ـن ـيــة تـسـتـهــدف
الـتـشــريــع الـمـطـعــون عليه بــالـعـيــب ،فـقــد وضــع
ا لـمـشــرع إ ج ــراء ات تحريكها و ش ــروط قبولها
واالخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص بـ ـنـ ـظ ــره ــا عـ ـل ــى نـ ـح ــو خ ــاص
مــرســوم ،وكــانــت تـلــك اإلج ـ ــراء ات مــن مـقــومــات
الـ ــدعـ ــوى ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،ف ـ ــإن واليـ ـ ــة ال ـم ـح ـك ـمــة
الــدسـتــوريــة بــالـفـصــل فــي دسـتــوريــة الـقــوانـيــن
وا لـ ـل ــوا ئ ــح ال ت ـن ـع ـقــد إال بــا ت ـبــا ع ـهــا ،لـتـعـلـقـهــا
ً
ً
بالنظام ا لـعــام باعتبارها شـكــا جــو هــر يــا في
ال ـت ـق ــاض ــي ق ـص ــد ب ــه ال ـم ـش ــرع م ـص ـل ـحــة عــامــة
حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية
بــاإل جــراء ات التي رسمها ،وإال كانت الدعوى
ا لــد سـتــور يــة غـيــر مقبولة فــي حــال تجنب تلك
اإل ج ــراء ات" .و قــد جــا نــب المحكمة الدستورية
ال ـ ـصـ ــواب ف ــي ال ـح ـك ــم ال ـم ــاث ــل م ـح ــل الـتـعـلـيــق
حينما قبلت قــرار غــر فــة ا لـمـشــورة بالمحكمة
الدستورية والذي قررت فيه قبول الطعن رقم
( )6لسنة  2018على أنه جدير بالنظر وقيده
فــي سـجــل الـمـحـكـمــة "طـعــن مـبــاشــر دس ـتــوري"
إذ إن قرارها منتقد فهو معيب لتخلف تحقق
شرط المصلحة المباشرة والصفة الالزمة في
الطاعن لقبول طعنه.

قرار
«الدستورية»
بقبول الطعن
وقيده منتقد
لتخلف
تحقق شرط
المصلحة
المباشرة
والصفة
الالزمة في
الطاعن

ً
خامسا  -الدور السلبي لمجلس األمة
والحكومة في الحكم

فـ ـ ــي م ـ ـن ـ ـطـ ــوق حـ ـكـ ـمـ ـه ــا ن ـ ـصـ ــت ال ـم ـح ـك ـم ــة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ع ـل ــى أنـ ـه ــا" :نـ ـظ ــرت ال ـط ـع ــن فــي
ا لـجـلـســة ا لـمـعـيـنــة لـنـظــره عـلــى ا لــو جــه المبين
بـمـحـضــر هــا ،و فـيـهــا حـضــر ا ل ـطــا عــن بشخصه
ومحاميه ،وصمما على الطلبات ،كما حضر
مـمـثــل إدارة ا لـفـتــوى وا لـتـشــر يــع عــن الحكومة
وفوض الرأي للمحكمة" ،وهو ما يؤكد غياب
مـمـثـلـيــن لـمـجـلــس األمـ ــة ع ــن ال ـج ـل ـســة رغ ــم أن
القضية تتعلق فــي جــو هــر هــا باختصاصاته
الدستورية والموضوعية ،و هــو ما نستغربه
ً
ً
ونعده قصورا كبيرا تتحمل مسؤوليته رئاسة
الـمـجـلــس وم ـك ـت ـبــه ،وهـ ــذه ســاب ـقــة خ ـط ـيــرة أن
يـقــف مـجـلــس األم ــة مــوقــف الـمـتـفــرج فــي طعن
أعـلــن بــه ول ــم يـقــم بــواجــب إب ــداء ال ــرأي بشأنه
ً
خ ـصــو صــا وأن و قــا ئــع ا لـطـعــن ُمــو ج ـهــة للنيل
مــن قـ ــراره ال ــذي أصـ ــدره بــأغـلـبـيـتــه فــي جلسة
 ،2018/10/30كما أن الموقف الحكومي بدوره
منتقد بسبب أهمية الالئحة في تنظيم عالقة
السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية وفي
بيان وحفظ اختصاصات الحكومة ووزرائها
دا خــل مجلس األ مــة وفي التعامل مع أعضائه
من خالل األسئلة البرلمانية ولجان التحقيق
واالستجوابات وغيرها ،وكان عليها أن تنتصر
وتساند الموقف الدستوري السديد ال أن تتخذ
ً
ً
موقفا سلبيا .

ً
رابعا  -غياب المصلحة المباشرة والصفة
كأساس للطعن

إن إ جــراء ات الوصول للمحكمة الدستورية

آثار ونتائج الحكم
ي ــذك ــر د .الـ ـمـ ـق ــاط ــع أن مـ ـنـ ـط ــوق حـ ـك ــم ال ـم ـح ـك ـمــة
الدستورية قــرر مــا يلي« :عــدم دستورية الـمــادة ()16
من الالئحة الداخلية لمجلس األمة الصادرة بالقانون
رقم  12لسنة  ،1963مع ما يترتب على ذلك من آثار»،
وهو ما يعني:
 -1أن الحكم الـصــادر مــن المحكمة الــدسـتــوريــة قد
ً
ً
ً
ً
جاء معيبا شكليا وموضوعيا ومتعديا على الدستور
ً
ومبدأ التوزيع الدستوري لالختصاصات متجاهال أن
الالئحة الداخلية برمتها هي عمل برلماني خالص ال
ً
والية للمحكمة عليه ،مما يترتب عليه وفقا للتفصيل
الوارد في هذا التعليق تداعي الحكم وانحداره للعمل
ً
ً
المادي الصرف الذي ال يحدث أثرا قانونيا وال يرتب
ً
نتيجة فهو والعدم سواء.
 -2بافتراض أن حكم المحكمة الدستورية صحيح
 وهــو غير صحيح  -فــإن الحكم قد قــرر إنهاء وجودً
المادة ( )16من يوم صدورها ،وهو ما يعني تلقائيا
استمرار وجــود المادة ( )50من قانون االنتخاب رقم
 35لسنة  ،1962فقد كانت المادة ( )16ألغت المادة ()50
لتعارضها مع حكمها.

 -3أما وأن المادة ( )16تم إنهاء وجودها بحكم عدم
ً
دستوريتها ،فإنه يترتب على ذلك تلقائيا بقاء نص
الـمــادة ( ،)50وهــي التي تنظم آلية وإج ــراء ات إسقاط
المجلس لعضوية أعضائه ،ومن ثم فإن قرار المجلس
الصادر بجلسة  2018/10/30برفض إسقاط عضوية
النائبين د .وليد الطبطبائي ود .جمعان الحربش يظل
ً
ً
ساريا منتجا لكافة آثاره ،ألن حكم المحكمة الدستورية
ً
ً
 إن اع ـت ـبــرنــاه ق ــائ ـم ــا وم ـن ـت ـجــا -يـقـتـصــر ع ـلــى عــدمدستورية المادة ( )16وأثره يعيد المادة ( )50من قانون
االنتخاب للوجود ،وقد قضت المحكمة الدستورية بأن:
ً
«األصل في القاعدة القانونية هو سريانها اعتبارا من
ظلها حتى
تاريخ العمل بها على الوقائع التي تتم ًفي
ً
إلغائها ،فإذا أحل المشرع محلها قاعدة جديدة تعين
ً
تطبيقها اعتبارا من تاريخ نفاذها وإهـمــال القاعدة
القديمة من تاريخ إلغائها ،وبذلك يتحدد مجال إعمال
ً
كل من القاعدتين من حيث الزمان ،الذي نشأ مكتمال
ً
ً
من المراكز القانونية – وجودا وأثرا -في ظل القاعدة
ً
القانونية القديمة يظل محكوما بها وحدها».
 -4وف ــي جـمـيــع األح ـ ــوال فــإنــه لـيــس للحكم أي أثــر

على القرار البرلماني الــذي أصــدره المجلس بجلسة
 2018/10/30ب ــرف ــض إسـ ـق ــاط ع ـضــوي ـتــي الـنــائـبـيــن
ً
ً
المذكورين لكونه صدر صحيحا ومنتجا آلثاره ،وهو
ضمن ما يملكه المجلس من اختصاص وصالحيات
ً
في أن يقرر رأيه بإسقاط العضوية وفقا للمادة ()82
ً
من الدستور ،وآليتها وفقا إج ــراء ات المادة ( )16من
الالئحة الداخلية ،وبفرض أن المادة المذكورة ال وجود
لها فسند المجلس في إصدار القرار المذكور يستمر
ً
ً
صحيحا ومـسـتـمــدا مــن نــص ال ـمــادة ( )50مــن قانون
االنتخاب رقم  35لسنة .1963
 -5وخالصة لكل ما تقدم ،تكون نتيجة كل ما سبق
هو سالمة قرار مجلس األمة برفض إسقاط العضوية
وهــو ق ــرار منتج ألث ــره وال يطاله أثــر حكم المحكمة
الدستورية بعدم دستورية المادة ( ،)16إذ إن المحكمة
الدستورية ال تملك أي والية للتعرض لقرار المجلس
لدخوله فــي عــداد األعـمــال البرلمانية وهــو مــا أكدته
ً
المحكمة الدستورية في حكمها ذاته بالبند خامسا.
ومــن ثــم فــإن قــرار المجلس برفض إسـقــاط العضوية
ٌ
ٌ
ومنتج آلثاره وأخصها استمرار عضوية النائبين
قائم

ً
ً
المذكورين .إن ق ــرارا برلمانيا صــدر من قبل مجلس
األمــة برفض إسـقــاط عضوية العضوين الطبطبائي
ً
والحربش ،تماما كما سبق لمجلس سابق أن رفض
إس ـقــاط عـضــويــة الـعـضــو خـلــف دمـيـثـيــر .وب ـنــاء عليه
ً
ً
فــإن ال ـقــرار البرلماني يستمر ســاريــا ومنتجا ألثــره
وهــو استمرار عضوية النائبين المذكورين ،وحتى
لو افترضنا أن حكم المحكمة الدستورية غير معيب
(وهو معيب في المصلحة واالختصاص الوالئي وفي
ً
اقتحام ميدان يختص به المجلس منفردا ،فصار هو
والعدم سواء) ،ولذلك فإن أثر حكم المحكمة ال يمكن أن
ُي ّ
غير في قرارات برلمانية نافذة أصدرها المجلس ،وال
َّ
ُ
يمكن أن يوجه المجلس في كيفية التصدي إلسقاط
عضوية أعضائه وإعالن خلو مقاعدهم؛ ألنه ليس من
اختصاص المحكمة ذلــك ،وذكــرهــا لذلك هــو تزيد ال
ً
قيمة لــه ،خصوصا وأن المحكمة أشــارت في حكمها
ذاتــه أنها ال تملك التصدي لألعمال البرلمانية لعدم
امتداد واليتها لها ،وهو ما يعني أن المحكمة جاءت
بالنقيضين في ذات الحكم ،وهو ما يؤكد خروجها عن
واليتها القضائية.

آن األوان
لتصحيح
هذا الوضع
الخاطئ
وإصدار
المجلس
الئحته
الداخلية بقرار
منه ال بقانون

زواﻳﺎ ورؤى

١٢

ً
ﻓﺠﻮر وﻟﻴﺲ ﻓﺠﺮا
ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺪاح
إن ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﻜﻠﻮا دﻋﻤﺎ ﻟﺪول
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻫﻤﻮن إﻟﻰ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻟﻮﻫﻢ ،ﻓﺎﻟﻴﻬﻮد ﻟﻢ
ﻳﺘﺨﻠﻮا ﻟﺤﻈﺔ واﺣﺪة ﻋﻦ ﺣﻠﻤﻬﻢ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻜﺒﺮى،
وإن ﺗﻘﺮﻳﺒﻬﻢ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ أﻏﻨﻰ ﺑﻘﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻴﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺳﻴﻘﻀﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻮب اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ اﻟﻔﺠﺮة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮن إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻌﻬﻢ.
اﻷﺻــﻮات اﻟﻨﺸﺎز اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ إﻟــﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ
وﺑﻴﻊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وأﻫﻠﻬﺎ أﺻﻮات ﻓﺎﺟﺮة ﻻ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻷﻣﺔ وﻻ ﺗﻘﻴﻢ
وزﻧﺎ ﻟﻬﺎ ،وﻟﻸﺳﻒ ﻓﺈن ﻫﺬه اﻷﺻﻮات ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻃﻮق
ﻧﺠﺎة ﺑﻌﺪ أن ﺑﺪأ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻨﺤﺴﺮ ﻋﻦ دﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﻜﻴﺎن ،وﻳﺴﺘﻨﻜﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم
ﺑﻪ اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت وﻗﺘﻞ وﺗﺪﻣﻴﺮ ﻟﺸﻌﺒﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
واﺳﺘﺒﺎﺣﺔ ﻷراﺿﻴﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي اﺗﻀﺢ ﻟﻠﺪﻧﻴﺎ اﻟﺪور اﻟﻘﺬر ﻟﻠﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺷﻖ اﻟﺼﻒ
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻴﺎﻧﺎﺗﻪ وﺗﺠﻨﻴﺪ اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ وﺗﺪﻣﻴﺮ
وﻃﻨﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻔﺠﺮة ﺑﺈﻋﻼن اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻬﺬا اﻟﻜﻴﺎن واﻟﺪﻋﻮة
ﻟﻠﺘﻌﺎون واﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻌﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ أﺣﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﺑﺪﻋﻮة اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﻣﻈﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ،وﻛﺄن ﻣﺎ ﻳﺤﺪث
ﻓﻲ وﻃﻨﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ ،وﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻳﺼﺪﻫﻢ
ﻋﻨﺎ إﻻ ﻋﺪوﻧﺎ اﻷول وﻣﻨﺘﻬﻚ ﻋﺮض ﺑﻼدﻧﺎ.
اﻷﺻﻮات اﻟﻨﺸﺎز ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أن ﺗﺨﺮج ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺠﻮر ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ
ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل واﻟﻤﻨﺒﻄﺤﻴﻦ ﻟﻸﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ واﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺠﺪون أن اﻟﺪﻋﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن اﻻ ﺑﺎﻻﻧﺒﻄﺎح ﻟﻠﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ،
وﻣﺮﻣﻐﺔ ﺷﺮﻓﻬﻢ وﺷﺮف أوﻃﺎﻧﻬﻢ ﺗﺤﺖ أﻗﺪام اﻟﻤﻐﺘﺼﺒﻴﻦ واﻟﻤﺨﺮﺑﻴﻦ
ﻟﻮﻃﻨﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ .ﻫﺬا اﻟﻔﺠﻮر ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻗﻨﺒﻠﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ رد ﻓﻌﻞ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح اﻟﺴﺨﻴﻒ اﻟﻤﺘﻌﺎرض أﺻﻼ ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻒ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺴﻤﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺻﻮت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
واﺳﺘﻨﻜﺎره ﻟﻬﺬا اﻟﻔﺠﻮر ،ورﻓﻀﻪ أي ﺗﻘﺎرب ﻣﻊ اﻟﻌﺪو اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ.
ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻫﻤﺎ ﻣــﻦ أﻛﺒﺮ اﻟ ــﺪول اﻟﺪاﻋﻤﺔ
ﻟﻠﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻧﺴﻤﻊ اﻵن أﺻــﻮاﺗــﺎ ﺗﺘﻜﻠﻢ وﻷول ﻣــﺮة ﺑﻮﺿﻮح
وﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻦ رﻓﺾ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻴﻬﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻫﻢ،
ﺑﻞ إﻧﻨﺎ ﺑﺪأﻧﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﺧﻄﺮ اﻟﻴﻬﻮد ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﺮار ﻓﻲ أوﻃﺎﻧﻬﻢ ،وﺑﺪأ
ً
اﻟﺸﻌﺒﺎن اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ واﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻳﺮﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﻴﻬﻮد ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
وﺑﺪأت ﻗﻮى ﻛﺜﻴﺮة ﺗﺴﺘﻨﻜﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ وﺗﺪﻣﻴﺮ ﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﺑﻞ ﺑﺪأت ﺗﻈﻬﺮ ﻗﻮى ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ً
ﺳﻴﺪا ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ.
إن ﻣــﺎ ﻳـﺤــﺪث ﻣــﻦ ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻔـﺠــﺮة اﻟ ـﻌــﺮب ﻫــﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧ ـﻘــﺎذ ﻟﻠﻜﻴﺎن
اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ،وﻛﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﺘﻜﻮن أﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻒ،
ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ اﻟﻔﺠﺮة ﻳﺮﻳﺪون زج اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﻘﺎذ.
إن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﻜﻠﻮا دﻋﻤﺎ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻫﻤﻮن إﻟﻰ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻟﻮﻫﻢ ،ﻓﺎﻟﻴﻬﻮد ﻟﻢ ﻳﺘﺨﻠﻮا ﻟﺤﻈﺔ
واﺣﺪة ﻋﻦ ﺣﻠﻤﻬﻢ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻜﺒﺮى ،وﺗﻘﺮﻳﺒﻬﻢ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ
أﻏﻨﻰ ﺑﻘﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻴﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺳﻴﻘﻀﻮن ﻋﻠﻰ
ﺷﻌﻮب اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ اﻟﻔﺠﺮة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮن إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ
ﻣﻌﻬﻢ.
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ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻹﻋﻼم
ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ دﻧﻴﺎ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ
إﻟﻰ دارﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ :واﺣﺪة ﻣﺰﻳﻔﺔ
ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻹﻋﻼم اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص،
وأﺧﺮى واﻗﻌﻴﺔ ﻳﻘﻮدﻫﺎ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس
ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
أول اﻟﻌﻤﻮد :ﻫﻞ ﻓﻜﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ أﻫﻤﻴﺔ ﻟــﺪور اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ ﺣﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟
***
ﻫ ــﻞ ﺗـﻌـﻜــﺲ اﻟـ ـﻤ ــﻮاد اﻹﻋ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺒﺜﻬﺎ
ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﺨﺎص ﻣﺎ ﻳﺤﺪث
ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ؟ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﺤﺼﻠﺔ ﻫﺬا
اﻟﺴﺆال) ،ﻻ( ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ.
ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟـﻴــﻮم وﻷﺳـﺒــﺎب ﻋــﺪﻳــﺪة داﺧﻠﻴﺔ
وﺧــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ﻣـﺸـﻜــﻼت ﺗـﺼـﻴــﺐ ﺷ ــﺮاﺋ ــﺢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ً
ﻣــﻦ اﻟ ـﻨ ــﺎس ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻐﻴﺒﺔ ﺗـﻤــﺎﻣــﺎ ﻋــﻦ اﻟـﺘـﻨــﺎول
ً
اﻹﻋﻼﻣﻲ ،إذ ﻳﺘﺤﺪث اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻴﻮم واﻟﻜﺒﺎر أﻳﻀﺎ
ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻄﻼق وﺷﺮب اﻟﻜﺤﻮل
وﺑـ ــﺮوز ﻣـﺸــﺎﻛــﻞ اﻻﺿ ـﻄ ــﺮاب اﻟـﺠـﻨـﺴــﻲ ،ووﺿــﻊ

اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،وﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ،
واﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،وﻣﻮﺟﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻔﺮط
ﻟﺪى اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،واﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ
اﻟﻌﻄﻼت اﻟﻘﺼﻴﺮة ،وﺗﻔﺸﻲ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻹدارة
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
واﻟﻔﻨﻲ ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ رﺑﻤﺎ.
ً
ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻻ ﺗﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻓﻲ ﻗﻨﻮات
اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ،وﻻ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﻤﻘﺮوءة
واﻟـﻤـﺴـﻤــﻮﻋــﺔ ،وﻛ ــﺄن اﻹﻋـ ــﻼم اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻣﻐﻴﺐ
ً
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻳﺠﺎد رأي ﻋﺎم ﻳﺘﻔﻖ
ﻋـﻠــﻰ أﺳ ــﺲ ﻣ ــﺎ ،ﺣ ــﻮل ﻣـﺴــﺄﻟــﺔ ﻣ ـﺤــﺪدة ﻣــﻦ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ،ﻏﺎﺑﺖ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻮارﻳﺔ اﻟﺠﺎدة اﻟﺘﻲ
ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﺘـﺼــﺪر ﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ اﻟـﺘـﻠـﻔــﺰﻳــﻮن ﻓ ــﻲ ﻓـﺘــﺮات
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻤﺎ أﺗﺤﻔﻨﺎ ﺑﻬﺎ إﻋﻼﻣﻴﻮن ﺑــﺎرزون ﻣﻦ
أﻣﺜﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻨﻌﻮﺳﻲ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺤﻴﻼن،
د.ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻨﻔﻴﺴﻲ ،د.ﻛﺎﻓﻴﺔ رﻣـﻀــﺎن ،ﻓﺎﻃﻤﺔ
ﺣﺴﻴﻦ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺠﺎر وآﺧﺮون.
ً
ﻓﺒﺮاﻣﺞ ﻫﺆﻻء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﻠﻖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ
وﺑﻠﻮرة اﻷﻓﻜﺎر ﺣﻮل ﻫﻤﻮم اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ،
ورﻏــﻢ أن ﺣﺠﻢ وﻧــﻮع اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟـﺴــﺎﺋــﺪة ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ زﻣﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﺨﻄﻮرة
ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺤ ــﺪث اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻣ ـ ّـﺴ ــﺖ أﻣـ ــﻦ اﻷﺳـ ــﺮة
اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴــﺮة ،ﻓ ــﺈن أي ﺗ ـﻄ ــﻮر واﻫ ـﺘ ـﻤ ــﺎم ﻣ ــﻦ ﻗﺒﻞ

د .ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ*
اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻴﻮم ﻟﻢ ﻳﻮاﻛﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮرة
وﻟﻢ ﻳﺘﺤﺴﺴﻬﺎ!
وﻟـﻴــﺲ ﻫـﻨــﺎك ﻣــﻦ ﻣـﺒــﺮر اﻟ ـﻘــﻮل ﺑ ــﺄن ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺗﻀﺎءﻟﺖ ،ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻤﻨﻄﻘﻲ
اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﺒﻬﺮﺟﺔ ﻳﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻇﻞ
اﻟـﻘــﻮاﻧـﻴــﻦ اﻟـﺒــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺤـﻜــﻢ اﻹﻋـ ــﻼم اﻟ ـﻴــﻮم،
ﺑﺪﻟﻴﻞ أن أﺳﻤﺎء اﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ذﻛﺮﻧﺎﻫﻢ ﻟﻢ
ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺣﺮﻳﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻴﻮم ،ﻟﻜﻨﻪ
اﺟﺘﻬﺎدﻫﻢ وإﺣﺴﺎﺳﻬﻢ ﺑﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻨﺎس آﻧﺬاك،
ﻓﻨﺠﺤﻮا ﻓﻲ إﻳﺼﺎل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻻ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻻ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻠﻤﺴﻬﻢ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ا ﻟـﻨــﺎس ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻻ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻧﺎدر ﻣﻦ اﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ.
ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺄن ﻗﻀﺎﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ
واﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ وﺳ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ وأﺧ ــﻼﻗ ـﻴ ــﺔ وﺛـﻘــﺎﻓـﻴــﺔ
ً
وﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺗﻐﻴﺐ ﺗـﻤــﺎﻣــﺎ ﻋــﻦ ﻣﻮاﺿﻴﻊ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧــﺎص واﻹذاﻋـﻴــﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،وأﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ دﻧﻴﺎ إﻋﻼﻣﻴﺔ
ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ إﻟﻰ دارﻳــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ :واﺣــﺪة ﻣﺰﻳﻔﺔ
ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻹﻋ ــﻼم اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟـﺨــﺎص ،وأﺧــﺮى
واﻗ ـﻌ ـﻴ ــﺔ ﻳ ـﻘ ــﻮدﻫ ــﺎ ﻋ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ــﺎس ﻓ ــﻲ وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ﻫﻴﻔﺎء أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎف

ﻫﻞ ﺑﺪأت اﻟﺤﺮب؟
ﻫﻞ ﺑﺪأت اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد أم أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺒﺪأ؟
ﻟﻘﺪ اﻧﺘﻔﺾ اﻟـﺸــﺎرع اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣــﻦ ﻫــﻮل ﻣﺎ
ﻳـ ــﺮى ،ﻓـﻀـﻴـﺤــﺔ ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ ﺗـﻠــﻮ اﻷﺧ ـ ــﺮى وﺗــﻼﻋــﺐ
وﺗﻘﺼﻴﺮ ﺷﺎﺋﻦ وﺗﻨﻔﻴﻊ ﻓﻲ ﺷﻐﻞ اﻟﻤﺮاﻛﺰ وﺑﻴﻊ
ﻫﺐ ّ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ّ
ودب ،وﻛﺄﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن
ﻓﻠﺘﺬﻫﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﺤﻴﻢ.
ﺳ ـﺘ ـﺒــﺪأ اﻟ ـﺤ ــﺮب ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻔ ـﺴــﺎد ﻷﻧ ـﻬــﺎ ﺣــﺮب
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ،وﺳﻴﺴﺘﻤﺮ اﻟﺸﺮﻓﺎء ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﺔ
اﻟﺨﻮﻧﺔ واﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ وﺳﻴﺴﻘﻄﻮن اﻟﻮاﺣﺪ ﺗﻠﻮ
اﻵﺧﺮ ،ﻷن اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻘﻠﻖ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺸﻖ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣــﻦ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وﺑـﻨــﺎﺗـﻬــﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺴﻘﻂ
أﻗﻨﻌﺔ اﻟﻤﺘﻤﺴﺤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻫﺒﻴﻴﻦ ﻷن

ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وأﻣﻨﻬﺎ ﻓﻮق ﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎر.
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻟﺘﻘﻮى اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ
َُ
ﺳﺮﻳﺔ وأﺟﻨﺪات ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ،ﻓﻘﺪ آن اﻷوان أن ﻧﻜ ِﺮس
اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻧﻨﻘﺬ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻄــﻮﻓــﺎن اﻟـﻬـﻤـﺠــﻲ ا َﻟـﺠـﺸــﻊ ،واﻟـﻤــﻮاﻗــﻒ
ُ ﱢ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﻮت ﺑﻞ ﺗﺒﻘﻰ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ،وإن
ﻣﻦ ﺧﺎن اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻧﻬﺒﻬﺎ وﺗﻠﻮن ﺑﺄﻟﻒ ﻟﻮن وﻟﻮن
ﻣﺼﻴﺮه إﻟﻰ اﻟﺰوال وإن ﻃﺎﻟﺖ اﻟﻤﺪة ،ﻓﺎﻟﺸﻌﻮب
اﻟ ـﻴــﻮم ﻏـﻴــﺮ ﺷ ـﻌــﻮب اﻷﻣـ ــﺲ ،واﻟ ـﺘ ـﻄــﻮر اﻟـﺴــﺮﻳــﻊ
ً
اﻟﻤﺪروس أﺻﺒﺢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻴﺎة أو ﻣﻮت ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺜﻞ
اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮ اﻟﺠﺎري واﻟﻤﻴﺎه اﻟﺮاﻛﺪة اﻵﺳﻨﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻌﻮض.

ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻳﻮﻧﻎ*

اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﺒﺮﻫﻦ ﺿﺮورة ﻋﺪم اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
أﻫﻤﻴﺔ ﺳﻮرﻳﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻــﻒ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺳــﻮرﻳــﺔ ﺑﺒﻠﺪ "اﻟــﺮﻣــﺎل واﻟـﻤــﻮت" اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ
ً
"اﻟﺜﺮوات اﻟﻜﺒﻴﺮة" ،ﻛﺎن ﺣﺮﻳﺎ ﺑﻪ أن ﻳﺮاﺟﻊ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻫﺬه ﻣﻊ ﻣﺆرخ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻤﺆرخ ﺳﻴﺨﺒﺮه أن ﺳﻮرﻳﺔ ،ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ً
ً
ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻛﺎﻧﺖ )وﻻ ﺗﺰال اﻟﻴﻮم( ﻣﺤﻮرا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺑﻴﻦ ﻗﺎدة ﺑﻼد اﻟﺸﺎم وﻣﺼﺮ ﻷن َﻣﻦ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ً
أن ﻳﺪﻋﻲ اﻣﺘﻼﻛﻪ ﻣﻘﺪارا ﻣﻦ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻓﻤﻦ دون اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺑﺸﺄن ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﻨﺠﺢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻛﺒﺢ
ﻟﺠﺎم إﻳﺮان.
ً
أدرك اﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن ﺟﻴﺪا أﻫﻤﻴﺔ إﻧﻘﺎذ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2011ﻓﻠﻮ
ﺳﻘﻂ اﻷﺳﺪ ﻟﺨﺴﺮت ﻃﻬﺮان ﺣﻠﻴﻔﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم اﻟﺬي ﻳﻘﻊ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪود ﻋﺪوﻫﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻷول :إﺳﺮاﺋﻴﻞ .ﻓﻠﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎدة إﻳﺮان،
ﻧﻮاح ﻋﺪة ،ﻋﻦ ﻗﺎدة اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺬﻳﻦ أدرﻛﻮا أن ﻗﻮة اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ﻣﻦ
ٍ ً
ﻧﺒﻌﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺣﻜﻢ ﻣﻠﻚ اﻟﻌﺮاق ﻓﻴﺼﻞ اﻷول ﺳﻮرﻳﺔ
ﻓﺘﺮة وﺟﻴﺰة ﻋﻘﺐ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ أن أﻃﺎح ﺑﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن،
واﻋﺘﺒﺮت ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ أن ﺣﻜﻢ دﻣﺸﻖ ّ
ﻳﺠﺴﺪ ﻃﻤﻮﺣﻬﺎ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ
أﻣﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ أﻛﺒﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺤﻜﻤﻬﺎ ،وﻣﺎ زال ﻋﺮب ﻛﺜﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮون اﻟﻴﻮم
إﺧﺮاج ﻓﻴﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﺤﻈﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ّ
ﻗﻮﺿﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮة
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1946ﺑﺪأ أﺧﻮ ﻓﻴﺼﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،اﻟﺬي ﻛﺎن آﻧﺬاك ﻣﻠﻚ ﺷﺮق
اﻷردن ،ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮاﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،وﻗﺪ
ﺣﻈﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﻌﺎه ﻫــﺬا ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ ﻷن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻋﺘﻘﺪت أن
دوﻟﺔ ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺤﻜﻢ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﻴﻦ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ
ُ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻮذﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم ،إﻻ أن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﻟﻢ ﺗﺜﻤﺮ واﺿﻄﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﺿﺪه ﻣﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺼﺮ أﺣﺪ
ﺧﺼﻮﻣﻪ اﻷﺑﺮز .ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻋﺎم  ،1958ﺣﻘﻖ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ
ً
ً
اﻧﺘﺼﺎرا ﻣﻬﻤﺎ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪه ﻣﺼﺮ وﺳﻮرﻳﺔ ﻟﻴﺆﺳﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻣﺜﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺣﺮب اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻋﺎم ،1956
ﺣﻴﻦ اﺗﺤﺪت ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﺟﻤﺘﻬﺎ ﻣﺼﺮ ،ذروة
ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮي اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻻﺗﺤﺎد اﻧﻬﺎر ﻋﻘﺐ
ّ
اﻧﻘﻼب ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻋﺎم  ،1961ﻣﻤﺎ ﺷﻜﻞ ﺿﺮﺑﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ
ً
وﻫﺰﻳﻤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻊ زﻋﻴﻢ
اﻟﻌﺮاق ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻗﺎﺳﻢ.
ً
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺮﻏﺐ ﺣﻘﺎ ﻓﻲ اﺣﺘﻮاء إﻳﺮان ،ﻓﺴﺘﺤﺘﺎج
إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻳﺒﺪو .ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻘﻴﺎدة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ اﻟﺨﺎص ﻟﻤﻴﺰان اﻟﻘﻮى،
وﻻ ﺷﻚ أن ﻣﺎ رأﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﻮات أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﺒﻬﺮﻫﺎ.
ﺧــﻼل ﻋﻬﺪ أوﺑــﺎﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑ ـﻴــﺾ ،أدرﻛ ــﺖ إﻳ ــﺮان أن اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻷﺳﺪ ،ﻓﻜﻢ ﺑﺎﻷﺣﺮى اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات
ﺿﺪ اﻧﺘﻬﺎك اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ؟ واﻷﺳﻮأ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن أوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺪا ﺑﻌﻴﺪ ذﻟﻚ
ً
ﻣﺆﻳﺪا ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ إﻳﺮان ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ .ﻓﻔﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ّ
ﺟﻴﻔﺮي ﻏﻮﻟﺪﺑﺮغ ،أﻛــﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ أن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وإﻳﺮان اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ "ﻟﺘﺸﺎﻃﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وإﻗﺎﻣﺔ ﻧﻮع
ً
ﻣﻦ اﻟﺴﻼم اﻟﺒﺎرد" ،وأﺷﺎرت ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﺿﻤﻨﻴﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻨﺎزل ﻹﻳﺮان
ً
ّ
ﻋﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﻌﺎدﻟﺔ إﻧﺸﺎء ﻣﻴﺰان اﻟﻘﻮى اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﺬا.
ً
ً
ﱠ
ّ
ﺻﺤﻴﺢ أن ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻦ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﻤﺎﺛﻼ ،إﻻ أن ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪه ﺷﻜﻞ
ً
ﺑﺪﻳﻼ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻌﺎرﺿﺔ إﻳﺮان ،ﺑﻴﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ أن
ً
ً
ﺗﺆدي اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة دورا رﺋﻴﺴﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺗﺮدده ﻫﺬا
ً
ﻣﺒﺮرا ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺠﻮء اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺬي ﻳﻌﺎرض أي
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺮوب إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻧﺴﺄل :إذا ﻛﺎﻧﺖ
ً
ً
إﻳﺮان ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮا اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻓﻬﻞ ﻣﻦ
ً
ً
اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ أن ﺗﺘﺒﻨﻰ واﺷﻨﻄﻦ ﻣﻮﻗﻔﺎ راﻓﻀﺎ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ؟
ً
ﻻ ﺷﻚ أن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺧﺼﻮﺻﺎ وﻟﻜﻞ
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻻ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻓﻲ ﻓﻬﻢ َ
ﻟﻢ ﻧﺼﺤﻪ
ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ً
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ أﻋـﻀــﺎء إدارﺗ ــﻪ واﻟﻜﻮﻧﻐﺮس أﺧـﻴــﺮا ﺑﻌﺪم اﻻﻧـﺴـﺤــﺎب ﻣﻦ
ﺳﻮرﻳﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﻠﻘﻲ ﻧﻈﺮة ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ
ّ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﻴﺪرك أن ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮد رﻣﺎل وﻣﻮت ،ﺑﻞ ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻮرﻳﺔ
ً
اﻟﻴﻮم ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺠﻴﻢ ﻃﻤﻮﺣﺎت إﻳﺮان اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻴﺘﻨﺎ ﻫﺬه ﺻﺎدﻗﺔ.
* »ﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل«
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ً
ً
وﻧﺤﻦ ﻛﺸﻌﺐ ﻛﻢ ﺷﺒﻌﻨﺎ ﻗﺮﺻﺎ وأﻣﺮاﺿﺎ ،آن
اﻷوان ﻻﻗﺘﻼع ﻫﺬه اﻵﻓﺎت ﻣﻦ ﺟﺬورﻫﺎ ،ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ
ﺳﺘﺒﺪأ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻓﻲ وﺳﺘﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ
اﻟﺪول اﻟﺮاﻗﻴﺔ.
ﺑﺼﺪق وإﺧﻼص ﻳﺒﻘﻰ
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻳﺤﺐ
إن ﻣﻦ
ٍ
ﻳﻨﺒﻪ وﻳﻨﺼﺢ وﻳﺼﺤﺢ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﻌﻮج اﻟﺬي
ﻳﻨﺘﻬﺠﻪ ﺑﻌﺾ اﻟ ــﻮزراء واﻟـﻨــﻮاب اﻟــﺬﻳــﻦ ﻟﻤﺴﻨﺎ
أداءﻫﻢ اﻟﺴﻴﺊ ﻟﻤﺲ اﻟﻴﺪ ،ورأﻳﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﻳﻠﻬﺜﻮن
ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺜﺮاء اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﺬي أﻋﻤﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ
ﻋــﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺑــﺮﻫــﻦ ﻟﻨﺎ ﻛﺸﻌﺐ أﻧﻬﻢ
ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن اﻟﺜﻘﺔ .ﺳﺘﻨﺘﺼﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﻴﺒﺪأ
اﻟﻤﺨﻠﺼﻮن ﺑﺘﻄﻬﻴﺮﻫﺎ.

ﻣﻨﺬ وﻗﻊ اﺣﺘﻼل اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺪس ،وﻗﻄﺎع ﻏﺰة
ﻗﺒﻞ واﺣﺪ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ،واﻻﺣﺘﻼل ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ أدواﺗﻪ
ﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ وﺷﺮذﻣﺘﻬﺎ.
اﺳﺘﺨﺪم أوﻻ ﺳﻼح اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ،وﺑﻌﺪ أن ﺑﺪأ ﺑﺒﻀﻊ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت
أﻧﺸﺄﻫﺎ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻮل اﻟﻘﺪس ،وﻓﻲ اﻷﻏﻮار وﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﻟﺨﻂ
اﻷﺧﻀﺮ ،ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﻫﺠﻮم ﺟﺎرف ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻌﺎﻫﺪﺗﻲ ﻛﺎﻣﺐ دﻳﻔﻴﺪ
واﺗـﻔــﺎق أوﺳـﻠــﻮ ،ﻓﺘﺠﺎوز ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﻴﻮم ﻣﺌﺘﻴﻦ وﺳﺘﻴﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة
وﺑﺆرة اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻘﻞ
ﻋﺪدﻫﺎ ﻋﻦ ﺳﺘﻤﺌﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ ﺣﺎﺟﺰا ،واﺳﺘﺨﺪم ﺟﺪار اﻷﺑﺎرﺗﻬﺎﻳﺪ
اﻟﻌﻨﺼﺮي ﻟﺘﻘﻄﻴﻊ أوﺻــﺎل اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﺗﺤﻄﻴﻢ ﻣﺎ ُﺑﻨﻲ ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،واﺳـﺘـﺨــﺪم ﺷــﻮارع
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،وا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺨﺘﺮق
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻃﻮﻻ وﻋﺮﺿﺎ ،وآﺧﺮﻫﺎ ﺷﺎرع اﻷﺑﺎرﺗﻬﺎﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس
ﻟﺘﺤﻄﻴﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ،واﺧﺘﺮع ﻣﺴﻤﻴﺎت ﻛﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ،وأراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،ﻟﺤﺼﺮ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺮك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن.
واﺳﺘﺨﺪم ﻛﺎرﺛﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻀﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ )أ( و)ب( و)ج( ﻟﻴﻤﻌﻦ
ﻓﻲ ﺗﻘﻄﻴﻊ اﻷوﺻﺎل وﻟﻴﻜﺮس  %62ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻀﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ،وﻗﺒﻞ ذﻟــﻚ ،وﻓــﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻓﺼﻞ اﻟﻘﺪس
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع ،وﺻﻌﺪ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻫــﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺣﺘﻰ
ُﻋﺰﻟﺖ اﻟﻘﺪس ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،وأﺗﺒﻊ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮ ،ﺑﻘﻄﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻬﺪف ﻛﺎن ،وﻣﺎ زال،
ﻓﺼﻞ ﻏــﺰة ﻋــﻦ اﻟﻀﻔﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،وﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﻀﻔﺔ إﻟــﻰ  224ﺟﺰﻳﺮة
ﻣﺤﺎﺻﺮة ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات واﻟﺤﻮاﺟﺰ واﻟﺠﺪار واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﺎﺋﺮة.
واﻟﻬﺪف اﻷﻛﺒﺮ ﻛﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻣﻦ أرض ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻓﻴﻬﺎ أﺟـﺴــﺎم ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻫــﻲ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات اﻹﺳــﺮاﺋـﻴـﻠـﻴــﺔ ،إﻟــﻰ ﻣﺤﻴﻂ
إﺳــﺮاﺋـﻴـﻠــﻲ ﻓـﻴــﻪ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺷـﻜــﻞ ﺟ ــﺰر ﻣـﺤــﺎﺻــﺮة،
وﻣﺠﺰأة ،وﻣﻌﺰوﻟﺔ ،وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻟﻤﻨﻊ ﻗﻴﺎم دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ،وﺳﻜﺎﻧﻴﺎ ،وﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أﺑﺎرﺗﻬﺎﻳﺪ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﺗﻀﻊ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻇﺮوف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة وﺻﻌﺒﺔ،
ﻋﻠﻰ أﻣــﻞ أن ﻳﺪﻓﻊ ذﻟــﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﺮﺣﻴﻞ ،وﻟــﻸﺳــﻒ ﻻ ﻳﻼﺣﻆ
ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ،ﻛﻴﻒ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻣــﺎ ﻓﺮﺿﻪ اﻻﺣـﺘــﻼل ﻣــﻦ وﻗﺎﺋﻊ
ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ.
ﻟﻢ ﻳﻌﺪ أﺣﺪ ﻳﺘﺬﻛﺮ ﻛﻴﻒ ﻛﻨﺎ ﻧﺼﻞ ﺑﺴﻴﺎراﺗﻨﺎ ﻣﻦ أي ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ
اﻟﻀﻔﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺧﻼل ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ ،وﻟﻢ ﻳﻌﺪ
أﺣﺪ ﻳﺘﺬﻛﺮ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ رام اﻟﻠﻪ إﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻻ ﺗﺴﺘﻐﺮق
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻗﻴﻘﺔ ،وﻻ ﻛﻴﻒ ﻛﺎن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻘﺪس ﻳﺘﻢ ﺧﻼل
أرﺑﻊ ﻋﺸﺮة دﻗﻴﻘﺔ.
ﻫــﻞ ﻳـﺘــﺬﻛــﺮ أﺣ ــﺪ اﻟ ـﻴــﻮم ﻛـﻴــﻒ ﻛ ــﺎن ﻃ ــﻼب ﻏ ــﺰة ﻳــﺪرﺳــﻮن ﻓــﻲ ﻛﻞ
ﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟﻀﻔﺔ؟ وﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ ﻟﻢ
ً
ﺗــﺰر ﻳﻮﻣﺎ ﻗﻄﺎع ﻏــﺰة واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ ،ﺑﻞ ﻳﻨﺪر أن ﺗﺠﺪ ﺗﻮاﺻﻼ
ﻋﺎدﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ زﻳﺎرة أﺑﻨﺎء ﺷﻌﺒﻨﺎ
ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ.
ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﺛـﻨــﺎن ﻋــﺎﻗــﻼن ﻋﻠﻰ أن ﻓﺼﻞ اﻟﻀﻔﺔ ﻋــﻦ اﻟﻘﻄﺎع ﻫﻮ
اﻟﻬﺪف اﻷﻫــﻢ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺣـﺘــﻼل ،وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻓــﺈن اﻻﻧﻘﺴﺎم ﻳﺘﺪﺣﺮج
ﺑﺘﺴﺎرع ﻣﺨﻴﻒ ﻟﻴﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻧﻔﺼﺎل ﺧﻄﻴﺮ وﻣﺮﻳﻊ.
ﻛﺘﺒﺖ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم" ،أﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻳﻘﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،وﻛﻞ
ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻢ ﺻﺎدﻗﺎ ﻧﻀﺎﻟﻨﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،وﺗﺘﺎﺑﻊ
ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟـﺸــﺮذﻣــﺔ واﻻﻧـﻘـﺴــﺎﻣــﺎت ،وﻣــﺎ ﻣــﻦ أﻣــﺮ ﻳـﺤــﺮج اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
أﻣﺎم اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻗﻴﺎدات ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺘﻘﺎذﻓﻮن اﻟﺘﻬﻢ،
وﻳﻨﺸﻐﻠﻮن ﺑﺎﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ،واﻟﻤﺤﺘﻠﻮن ﻳﺘﻔﺮﺟﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ
وﻳﺘﺸﻔﻮن ﺑﻨﺎ وﺑﺸﻌﺒﻨﺎ".
وإذا ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻣﻬﺪت،
وﻏــﺬت ،وﺷﺠﻌﺖ ﺑﺄﻓﻌﺎﻟﻬﺎ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ ،وﺣﺎرﺑﺖ ﺑﻜﻞ
ﺷــﺮاﺳــﺔ ﻛــﻞ ﺟـﻬــﺪ ﻟـﻠــﻮﺣــﺪة ،ﺑـﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟ ــﻚ إﺳ ـﻘــﺎط ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻮﺣــﺪة
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻨﺎ ،ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ إﻻ أن ﻧﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ أن إﻧﻬﺎء
اﻻﻧﻘﺴﺎم ودرء اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻫﻮ أﻫﻢ ﺷﻜﻞ ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻴﻮم.
ﻃﻮال اﻷﻳﺎم اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﻌﻤﺪ اﻻﺣﺘﻼل أن ﻳﻌﻤﻖ اﻗﺘﺤﺎﻣﺎﺗﻪ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ
اﻷﻗـﺼــﻰ ،وأن ﻳﺸﺪد اﻟﺤﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏــﺰة ،وأن ﻳﻘﺘﺤﻢ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة ،ﺳﻌﻴﺎ إﻟﻰ ﻓﺮض أﻣﺮ واﻗﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺠﻌﻞ
ً
ً
وﺟﻮد ﺟﻴﺶ اﻻﺣﺘﻼل ﻓﻲ ﺷﻮارع اﻟﻤﺪن أﻣﺮا ﻋﺎدﻳﺎ.
وﻃ ــﻮال اﻷﻳ ــﺎم اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﻌﻤﺪ اﻻﺣـﺘــﻼل إﻏــﻼق ﺷ ــﻮارع وﻣﻨﺎﻓﺬ
ُ
ﻗﺮى وﻣﺪن ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻴﺬﻳﻖ أﻫﻠﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﻤﺮة أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻘﻠﻬﻢ ،ﻛﻠﻨﺎ
ُ
ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻮن ،وﻛﻠﻨﺎ ﻣﻬﺪدون ،وﻟﻦ ﻧﻜﺴﺮ اﻟﺸﺮذﻣﺔ وﻧﺼﺪ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
إﻻ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ،واﻟﻨﺎس ﺗﺘﻌﻄﺶ ﻟﻸﻣﻞ واﻹﻧﺠﺎز واﻻﻧﺘﺼﺎرات ،ﻟﻴﺲ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻨﺎ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪو اﻟﺠﺎﺛﻢ ﻓﻮق ﺻﺪورﻧﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ.
* اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

إﻳﺎن ﻏﻮﻟﺪن وروﺑﺮت ﻣﻮﺟﺎه*

ﻋﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد
ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﺴﻘﻮط ﺳﻮر
ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻧﻌﻮد ﻣﺮة أﺧﺮى
إﻟﻰ ﻣﻔﺘﺮق اﻟﻄﺮق،
وﺗﺴﺘﻌﺮ ﻧﻴﺮان ﻣﻌﺮﻛﺔ
اﻷﻓﻜﺎر ،وﺗﻔﺮض اﻟﺠﺪران
واﻷﺳﻮار اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ
داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
ﺗﺒﻨﻰ ً
ﺗﻬﺪﻳﺪا ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺨﻄﻮرة
ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ اﻟﺠﻤﻌﻲ ،وﻻ ﺑﺪ
أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻣﻨﺎ ﻫﺬا وﻗﺖ
إﺳﻘﺎط ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷﺳﻮار.

اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻟﻢ
َ
ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ
أرﺿﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺔ
ﺑﻞ ﺟﻌﻠﺘﻪ
ﻋﺎﻣﺮا ﺑﺎﻟﺠﺒﺎل
واﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ
اﻟﻮﻋﺮة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﻜﻮن  2019اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻮل ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺪ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ،ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  ،2018ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﻤﻖ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪان
وﺑﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ ،وﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻓﻀﺖ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
َ
واﻟﻘ َﺒﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟــﻰ ﺗﺤﻮل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺗﺄﺗﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻜﻲ ﺗﻬﺪم اﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻗﺪﻳﻤﺔ
ﺣﻮل اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ،وﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻷﻣﻮر ﺗﻌﻘﻴﺪا ﺗﺰاﻳﺪ
ﻋﻤﻖ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻤﺘﺒﺎدل اﻟﺬي ﺑﺎت ﻳﻤﻴﺰ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ،ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﻨﺎ
ﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﺧﺎﺿﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻘﻮى ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮة
أي ﻛﻴﺎن ﻣﻨﻔﺮد ﺳﻮاء ﻛﺎن دوﻟﺔ أو ﻣﺪﻳﻨﺔ أو ﻓﺮدا ،وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ.
ﻳﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﺎرق ذﻟﻚ اﻟﺬي أﺣﺪﺛﺘﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ،ﻓﻔﻲ ﻋﺎم
 ،1989ﺑﺪا اﻷﻣﺮ وﻛﺄن اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻴﺔ ﻳﺒﺸﺮ ﺑﺎﻧﺘﺼﺎر
ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ وﻗﻴﻤﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ َو َﻋﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ
اﻹﻧـﺘــﺮﻧــﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟـﻌــﺎم ﺑﻌﺼﺮ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻻزدﻫ ــﺎر
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن
اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،اﻧﺘﺸﺮت ﻋﺒﺎرات ﺷﻬﻴﺮة ﻣﺜﻞ "ﻣﻮت اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت"
و"اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻜﺎن ﻣﺴﺘﻮ".
َ
ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ أرﺿﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺔ ،ﺑﻞ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻋﺎﻣﺮا
ﺑﺎﻟﺠﺒﺎل واﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ اﻟﻮﻋﺮة ،وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ،أﺻﺒﺢ
اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي ﻟﻠﻤﻜﺎن اﻟــﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺮء ﻳﺤﺪد ﻣﻨﻈﻮره،
ودورة ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وﻣﺼﻴﺮه ،وﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺜﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،أدت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ إﻟــﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺟﺸﻌﺔ ﺿﺎرﻳﺔ،
واﻧﺤﺪار دوﻟﺔ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﺗﺂﻛﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟــﻮد ﻋــﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت اﻟﻴﻮم ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم  ،1989ﻓﺈن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ
دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت أﻗﻞ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ.
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮب أن ﻳﺘﻀﺎءل اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ ،وﻣﻦ
اﻟﻤﺆﻛﺪ أن ﻫﺠﻤﺎت اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2001و"اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ
اﻹرﻫﺎب" اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوزت ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن  5.6ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت دوﻻر
أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة .ﻛﻤﺎ أدت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﻋﺎم  2008إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷﻣﻮر ﺳﻮءا ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻓﺸﻞ اﻟﺨﺒﺮاء
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ إدارة اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻤﺘﺒﺎدل واﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ.
اﻟﺤﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺨﺐ وﻛﻞ ﻣﻦ "ﺗﺨﻠﻔﻮا ﻋﻦ
وأدى اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ِ
اﻟﺮﻛﺐ" إﻟﻰ ﺗﺴﻤﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﺠﻴﻞ ﻛﺎﻣﻞ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺧﻴﺒﺔ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻣﺤﺼﻮرة ﻓﻲ اﻷﻏﻠﺐ
ﻓﻲ دول أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وأوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف،
ارﺗﻔﻌﺖ ﺛــﺮوات اﻟﻘﻮى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ﺷــﺮق وﺟﻨﻮب ﺷــﺮق آﺳﻴﺎ،
َ
وأﺻﺒﺢ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل أﻓﻀﻞ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﻓﻲ اﻹﺟﻤﺎل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻮاﻟﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﻴﻦ
ﻋﺎﻣﺎ .وﺧﺎرج اﻟﻐﺮب ،ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻨﺬ ﺳﻘﻮط ﺳﻮر
ﺑﺮﻟﻴﻦ ،وﺗﻀﺎﻋﻒ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ .وزاد ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ،
َ
وﺗﻌﻠﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻴﺎرات ﺷﺨﺺ آﺧﺮﻳﻦ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.

وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا ،ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮار
ﻫــﺬا "اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ" ﻛﻤﺎ أﺳﻤﺎه ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺑﻴﻨﻜﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻫــﺎرﻓــﺎرد ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪم .ﺟــﺎء ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ
اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﺗﻜﻦ ﻣﺠﺮد ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ
أﻳﻀﺎ ﻓﺘﺮة ﺷﻬﺪت ﻗﺪرا ﻣﺘﺼﺎﻋﺪا ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺘﻌﺼﺐ،
واﻟﺤﺮوب اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،واﺿﻄﻬﺎد اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ.
ﻛﺎن اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺮﺟﻌﻲ أﺛﻨﺎء وﺑﻌﺪ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ راﺟﻌﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ
ﻛﺒﻴﺮ إﻟﻰ ﻓﺸﻞ اﻟﻨﺨﺐ ﻓﻲ إدارة اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﺮﻳﻊ واﺗﺴﺎع ﻓﺠﻮات
اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺛﻮرة اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻨﺨﺐ اﻟﻴﻮم أن
ﺗﻨﺘﺒﻪ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻤﺬﻫﻠﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
ﻏﺰو اﻟﻌﺮاق ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
 2008ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر اﻟﻌﻤﻴﻖ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺨﺒﺮاء .وﻣﺎ ﻳﻮﺣﺪ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ واﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ
اﻟﻴﻮم ﻫﻮ ﻓﻜﺮة ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺤﺮس اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺧﺬﻟﻮا اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
أﺣﺎﻃﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺸﺮﻧﻘﺔ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎز واﻟﺤﺼﺎﻧﺔ.
وﻫــﻢ ﻣﺤﻘﻮن ،ﻓﻘﺪ ﺧﺬﻟﺘﻨﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن
اﻟـﻬــﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓــﻲ اﺗـﺴــﺎع ﻓﺠﻮات
اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ،واﻵن ﻳﻬﺪد اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻵﻟـ ــﻲ )اﻷﺗ ـﻤ ـﺘ ــﺔ( ﺑ ــﺈزاﺣ ــﺔ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻟــﺮوﺗـﻴـﻨـﻴــﺔ وزﻳ ـ ــﺎدة ﺣــﺪة
ُ
اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﺗﺮى ﻫﻞ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻘﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن
واﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ـﻨ ــﻮن ﻣ ــﻦ ﺣـﺸــﺪ اﻟ ـﻘ ــﺪر اﻟ ـ ــﻼزم ﻣ ــﻦ اﻹرادة ﻟﻠﺘﺼﺪي
ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،أو أﻧﻨﺎ ﻧﺘﺠﻪ إﻟــﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻔﺘﺖ
واﻟﺘﺸﻈﻲ؟ ﺳﻮف ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻗﺴﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻮات
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺨﺬ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  .2019ﻓ ــﺎﻵن ،أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ أي وﻗــﺖ ﻣﻀﻰ،
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﺼﺎرع ﻣــﻊ ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ
واﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة اﻟﺘﺮاﺑﻂ.
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫ ــﺬه اﻟـﻐــﺎﻳــﺔ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋـﻠــﻰ ﺻـﻨــﺎع اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺎت أن
ﻳﺘﺨﺬوا ﺧﻄﻮات ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺿﻌﻔﺎ .اﻵن
ﻳﺠﺮي ﺧﻔﺾ وﺗﻘﻠﻴﺺ ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻣــﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ
ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ،ﻓﺒﻌﺪ َأن اﺳﺘﻨﺰﻓﺖ
اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮارد اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وأﻧﺘﺠﺖ دﻳﻮﻧﺎ ُﻣ َﻌ ﱢﻮﻗﺔ ،ﺗﺴﺒﺒﺖ
ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻣﺜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷﻣﻮر ﺳﻮءا
ﻋﻠﻰ ﺳﻮء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق أوﺳــﻊ ،ﻧﺤﻦ ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎج ﺟﻤﻴﻌﺎ إﻟــﻰ اﻟﺘﺸﻤﻴﺮ
ﻋﻦ اﻟﺴﻮاﻋﺪ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ،وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ
ﻧﻤﻮذج اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﺬي ﻋﻔﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰﻣﻦ واﻟﺬي ﻳﻘﺴﻢ ﻛﻞ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﻳﺴﺎر وﻳﻤﻴﻦ ،اﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ ورأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ .إن ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﻋﺎم  2019ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻢ ،وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﺗﻨﺠﺢ اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻬﻮي اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺧﻴﺎﻻت اﻟﺤﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ
ﺗﻄﻮﻳﻖ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻐﻀﺐ واﻹﺣﺒﺎط ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺘﻲ
ﻣﻴﺰت ﺛﻮرة اﻟﻴﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻳﻤﻜﻦ

ّ
ﺗﺴﺨﻴﺮﻫﺎ ،ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺗﺴﺨﻴﺮﻫﺎ ،ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻫﺪف اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺒﻨﺎء،
وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﺎﻟﺞ ﻓﺠﻮة
اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة اﻻﺗﺴﺎع ،وأن ﻧﺤﺘﻀﻦ اﻟﺘﻨﻮع وﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
إﻧﻘﺎذ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﺷﺒﺢ اﻷﺣﺎدﻳﺔ.
اﻟﺤﻖ أن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺠﺴﺎﻣﺔ،
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮف ،واﻟﺨﻮارزﻣﻴﺎت،
واﻷﺧـﺒــﺎر اﻟﻜﺎذﺑﺔ ،واﻟﺘﻼﻋﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ،ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ذاﺗﻬﺎ ﻣﻬﺪدة .وﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎب ﺻﻨﺎع
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻘﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ،ﻳﺼﺒﺢ اﻷﻣــﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺿﺌﻴﻼ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،واﻟﻮاﻗﻊ أن وﺗﻴﺮة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ،ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ
ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻤﻘﺎ ،ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻠﻮل
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ أﻣﺮا أﺷﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ،وﻟﻴﺲ أﻛﺜﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ.
ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮي أن ﻧﺤﺎول إﻳﻘﺎف اﻟﺰﻣﻦ واﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﺼﻌﺒﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺟﻤﻴﻌﺎ ،ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻨﺎ ﻣﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ أو
ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈن اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﻫﻮ ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﻣﻌﺎرﻓﻨﺎ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺪارﻛﻨﺎ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﻓﻜﺎر ﻣﻌﻘﺪة ،أﻣﺎ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ وﺗﺄدﻳﺔ دور اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻓﻬﻮ دﻋﻮة ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﻜﺎرﺛﺔ.
ﻓﻤﻦ ﺧــﻼل ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ ﻧﺼﺒﺢ أﻗــﻞ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻣــﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺮك اﻟﺸﺠﻌﺎن ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ ،ﻓﻠﻦ ﻳﻨﺤﻨﻲ
ﻗﻮس اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ أو اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﺴﻨﺔ.
ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﺴﻘﻮط ﺳﻮر ﺑﺮﻟﻴﻦ ،ﻧﻌﻮد
ﻣﺮة أﺧﺮى إﻟﻰ ﻣﻔﺘﺮق اﻟﻄﺮق ،وﺗﺴﺘﻌﺮ ﻧﻴﺮان ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻷﻓﻜﺎر،
وﺗﻔﺮض اﻟـﺠــﺪران واﻷﺳ ــﻮار اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻰ داﺧــﻞ وﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﻬﺪﻳﺪا ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺨﻄﻮرة ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ اﻟﺠﻤﻌﻲ .وﻻﺑﺪ
أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻣﻨﺎ ﻫﺬا وﻗﺖ إﺳﻘﺎط ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷﺳﻮار.
* إﻳﺎن ﻏﻮﻟﺪن أﺳﺘﺎذ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
أﻛﺴﻔﻮرد ،وروﺑﺮت ﻣﻮﺟﺎه اﻟﻤﺆﺳﺲ اﻟﻤﺸﺎرك ﻟﻤﻌﻬﺪ
 Igarapéوﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  .SecDevوﻗﺪ اﺷﺘﺮك اﻻﺛﻨﺎن ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ
ﻛﺘﺎب ﺣﻮل اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺼﺪر ﻫﺬا
اﻟﻌﺎم ﻋﻦ دار "ﺑﻨﺠﻮﻳﻦ راﻧﺪوم ﻫﺎوس".
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ «2019 ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«

ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت أن ﻳﺘﺨﺬوا
ﺧﻄﻮات ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺌﺎت
ً
اﻷﻛﺜﺮ ﺿﻌﻔﺎ
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اﻗﺘﺼﺎد

اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ

 ١ KDاﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم

٥.٢١٨

اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

٥.٤٥٣

٤.٧٩١

ً
ﺑﻨﻮك ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻫﻢ أﻛﺒﺮ ﻣﻊ »ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر« ...ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
٢.٥٧٠ ٢.٨٧٩ ٣.٣٠١

ً
ﻃﻠﺒﺖ رﺳﻤﻴﺎ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﻮﺳﻄﺎء ﺗﻜﻮن وﻓﻖ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻠﻮاﺋﺢ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

ﻛـ ـﺸـ ـﻔ ــﺖ ﻣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدر ﻣـ ـﻄـ ـﻠـ ـﻌ ــﺔ أن
ﺑﻨﻮﻛﺎ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺑــﺎﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ واﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﻋﺒﺮ ﻃﻠﺐ
ﺗ ـﻘــﺪﻣــﺖ ﺑ ــﻪ رﺳ ـﻤ ـﻴــﺎ إﻟ ــﻰ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة،
ﻹﻗﻨﺎﻋﻬﺎ ﺑﺄن ﺗﺆدي دورا ﻓﻲ اﻟﻔﺮص
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑــﺎﻷﺳــﻮاق اﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﻮاﺟﺪ
ﺑﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﻤـﺼــﺎدر ،ﻟــ»اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة«،
إن اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر،
اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟــﺔ ﻋــﻦ إدارة اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ واﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎراﺗـ ـﻬ ــﺎ ،ﻟــﺪﻳ ـﻬــﺎ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻮﺳﻌﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ
اﻷﺳ ــﻮاق اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ،ﻳﺘﻢ اﻟــﺪﺧــﻮل
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﻮك اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻋ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻠ ـﻌ ــﺐ دور اﻟ ــﻮﺳـ ـﻴ ــﻂ،
وﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴ ــﺪ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻮﻻت اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺗﺴﻌﻰ ﻷن ﺗﻘﻮم ﻫﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺪور ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﺗﻜﻮن ﻫﻲ ذراع اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺳﻮاق
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
وذﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺮت أن اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ

ﻟ ــﻼﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر ﻻ ﺗ ـ ـﻤـ ــﺎﻧـ ــﻊ ﻓ ـ ــﻲ أن
ﻳ ـﻜــﻮن ﻟـﻠـﺒـﻨــﻮك اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ دور ﻓﻲ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﺪﺧــﻞ ﻓـﻴـﻬــﺎ،
ﺷﺮط اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

»اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« :اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﻮرﻳﺪ
ﻣﻀﺨﺎت ﻣﻴﺎه ﻣﻊ »اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ«
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع ﺧﻂ اﻟﻐﺎز اﻟﺨﺎﻣﺲ
●

أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

ﻋﻠﻤﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻧﻔﻄﻲ ﻣﻄﻠﻊ أن ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻣ ــﻊ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ ،ﺗـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ،ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ،
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣـﺸــﺮوع ﺗــﻮرﻳــﺪ وﺗﺮﻛﻴﺐ  4ﻣﻀﺨﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﻣﻊ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ،ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
ﻣﻴﺎه اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻟﻠﻮﺣﺪات ،ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺴﺮﻋﺔ إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺮوع
ﺧﻂ اﻟﻐﺎز اﻟﺨﺎﻣﺲ ،واﻟﺬي ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺮﺑﺤﺔ واﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻃﻠﺐ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،وأﻳﻀﺎ ﻟﻀﻤﺎن
اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.

وأﺷﺎر اﻟﻤﺼﺪر إﻟﻰ أن اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎر ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع؛ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬا
اﻟﺨﻂ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪة
ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺸﺮوع ،أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻜﺜﻴﻒ
ﻣﻊ إدارات ﻣﺼﻔﺎة ﻣﻴﻨﺎء اﻷﺣﻤﺪي اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ،وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺑﻂ
ﻣﻊ ﺧﻄﻮط اﻟﻤﺼﻔﺎة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﺪة أﻣﻮر
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺎﻷﻣــﻦ واﻟ ـﺴــﻼﻣــﺔ ﺣـﺘــﻰ ﻳـﺘــﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ دون
ﺣﻮادث.
وأوﺿﺢ أن إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﻜﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت
وأﺑﺤﺎث ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺸﺎء ﺧﻄﻲ ﻏﺎز ﺳﺎدس وﺳﺎﺑﻊ.

»اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« ﱢ
ﺗﺤﺪث ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى »اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ«
●

ﺟﺮاح اﻟﻨﺎﺻﺮ

أﺻ ــﺪر وزﻳ ــﺮ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ د .ﻧﺎﻳﻒ
اﻟﺤﺠﺮف ،ﻗــﺮارا وزارﻳــﺎ ،ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
ﻟــﺪى اﻹدارة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ،اﺳﺘﻨﺎدا
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻘــﺮار اﻟ ـ ــﻮزاري رﻗ ــﻢ  1ﻟﺴﻨﺔ
 2018ﺑـﺸــﺄن ﺗـﺤــﺪﻳــﺚ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ ﻫــﺬه
اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ.
وﻛﺸﻔﺖ ﻣـﺼــﺎدر ﻟــ»اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة«،
أن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺿﻤﺖ  70ﻣﻜﺘﺒﺎ ،ﺣﻴﺚ
ﻧ ــﺺ اﻟـ ـﻘ ــﺮار رﻗـ ــﻢ  1ﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ 2019
ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻷوﻟــﻰ ﻋﻠﻰ أن »ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻣ ـﻜــﺎﺗــﺐ اﻟ ـﺘــﺪﻗ ـﻴــﻖ اﻟ ـﻤــﺮﻓ ـﻘــﺔ ﺑـﻬــﺬا

اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
واﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺨــﺎﺿـﻌــﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ
ﻟــﺪى اﻹدارة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ،وﻳﺴﺘﻤﺮ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺑ ـﻬــﺬه اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ ﻣ ــﺎ ﻟ ــﻢ ﻳــﺮد
ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ أي ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺤ ــﺬف أو
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ«.
ﺟــﺪﻳــﺮ ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﺮ ،أن اﻟ ـﻘ ــﺮار ﺟــﺎء
اﺳـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎدا إﻟ ـ ــﻰ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم ﺿــﺮﻳ ـﺒــﺔ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ رﻗﻢ  3ﻟﺴﻨﺔ ،1955
واﻟ ـﻤ ـﻌــﺪل ﺑــﺎﻟـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗ ــﻢ  2ﻟﺴﻨﺔ
 2008وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة
ﺑ ــﺎﻟ ـﻘ ــﺮار اﻟـ ـ ـ ــﻮزاري رﻗـ ــﻢ  29ﻟﺴﻨﺔ
 ،2008إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ

اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ 23
ﻟﺴﻨﺔ  ،1961واﺳﺘﻨﺎده إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن
دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
رﻗﻢ  19ﻟﺴﻨﺔ  ،2000وﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء رﻗﻢ  185ﻟﺴﻨﺔ  2001ﺑﺸﺄن
ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ اﺧ ـﺘ ـﺼ ــﺎﺻ ــﺎت اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎﻣﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗـ ـ ــﻢ  46ﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺔ 2006
ﺑﺸﺄن اﻟﺰﻛﺎة ،وﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ واﻟـﻤـﻘـﻔـﻠــﺔ ﻓﻲ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
اﻟـ ـﺼ ــﺎدرة ﺑــﺎﻟ ـﻘــﺮار رﻗ ــﻢ  58ﻟﺴﻨﺔ
.2007

اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ،
وﻳﺘﺎﺑﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،وﺑﺎﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺜـ ـ ـﻤ ـ ــﺎر وﺗ ـ ــﻮزﻳـ ـ ـﻌـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

اﻟ ـﺸ ــﺮوط واﻟ ـﻠ ــﻮاﺋ ــﺢ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻧﺼﺐ ﻋﻴﻨﻬﺎ،
وﺗ ـﺴ ـﻴــﺮ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻋ ـﻨــﺪ اﻟ ــﺪﺧ ــﻮل ﻓﻲ
أي اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات ﺟــﺪﻳــﺪة ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺗﻌﻠﻦ اﻟﻴﻮم
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﻮق
ﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ »ﺑـ ـ ــﻮرﺻـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ« إﻧ ـﻬ ــﺎ
ﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻦ اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم اﻟ ـﻨ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮﻳــﺔ
ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق،
وﻓــﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺬﻛﻮرة
ﻓـ ــﻲ ﻛـ ـﺘ ــﺎب ﻗـ ــﻮاﻋـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻮرﺻـ ــﺔ ،ﺑـﻌــﺪ
إﻏ ــﻼق ﺟﻠﺴﺔ اﻟ ـﺘ ــﺪاول ﻋـﺒــﺮ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
وأﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﻮرﺻ ـ ــﺔ ،ﻓ ـ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أن ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ
أن ﻳﺠﺮي ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺳﻨﻮﻳﺎ ،وﻓﻖ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ.
وأوﺿ ـ ـﺤـ ــﺖ أﻧ ـﻬ ــﺎ ﻗ ـ ﱠـﺴ ـﻤ ــﺖ اﻟ ـﺴ ــﻮق
اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ إﻟ ـ ــﻰ ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ أﺳ ـ ــﻮاق
)اﻷول واﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ واﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺰادات( ،ﻣﻊ
إﻟ ـﻐ ــﺎء اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟـ ـﻤ ــﻮازي ،ﺣـﻴــﺚ ﺗﻤﺖ
إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﺴــﻮق اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ واﻟ ـﺴــﻮق اﻟ ـﻤــﻮازي
ﻋﻠﻰ اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﺑﻌﺪ
إﺗﻤﺎم اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻛﻞ ﺳﻮق ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻷﺳﻮاق.
وأﺷ ـ ـ ــﺎرت إﻟـ ــﻰ أن أﺑ ـ ــﺮز ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت
واﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺰاﻣ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق اﻷول ﺗـﺘـﻌـﻠــﻖ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﺪدة
واﻟﺴﻌﺮ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ،وأن ﺗﻜﻮن
اﻹﻓـﺼــﺎﺣــﺎت ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ،
وﻋـﻘــﺪ ﻣــﺆﺗ ـﻤــﺮات ﻟﻠﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ،إﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﺧﺮى واردة ﻓﻲ ﻛﺘﺎب
اﻟﻘﻮاﻋﺪ.
وذﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺮت أن ﻣـ ـﺘـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎت اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺘﻮي ﺳﻮق
اﻟﻤﺰادات ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﺷﺮوط
اﻟﺴﻮق اﻷول واﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.

اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﻨﺸﻮدة ﻓﻲ إﺣﺮاز أﻛﺒﺮ
اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم.
وﺑـﻴـﻨــﺖ أن ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻻ
ﺗـﻤـﻨــﺢ أﻓـﻀـﻠـﻴــﺔ أو ﻣ ـﻴ ــﺰة ﻟـﻠـﺒـﻨــﻮك

اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ،ﺑــﻞ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ
ﻻﺋ ـﺤ ــﺔ ﻗ ــﻮاﻋ ــﺪ وﻧ ـﻈ ــﻢ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻬ ــﺪف إﻟـ ــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ أﻓـﻀــﻞ
أداء ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ،ﻣﻦ ﺧــﻼل وﺟــﻮد آﻟﻴﺔ
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻋﺒﺮ أﻓﻀﻞ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارة
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻷﻓﻀﻞ.
وﻋ ــﻦ إﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ ﺗــﻮﺳـﻴــﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ ﻟـ ــﻼﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎر رﻗ ـﻌ ـﺘ ـﻬ ــﺎ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ،
أﻓــﺎدت اﻟﻤﺼﺎدر ﺑﺄن »اﻟﻬﻴﺌﺔ« ﺗﻌﺪ
أﻛـ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮﻳــﻦ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮق
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳ ـ ـﺘـ ــﻲ ،وﻟـ ــﺪﻳ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻗـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ ﺑ ــﻪ،
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣــﺎم اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص ورؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻟــﻼﺳـﺘـﻔــﺎدة ﻣــﻦ اﻟ ـﻔــﺮص اﻟـﻤـﺘــﺎﺣــﺔ،
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻜﻮن ﺟﺒﻬﺔ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟﻤﺤﻠﻲ.
وﻟ ـﻔ ـﺘــﺖ اﻟـ ــﻰ أن اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺟ ــﺮت
ﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﺪﻳ ـ ــﻼت ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻃـ ــﺮﻳ ـ ـﻘـ ــﺔ إدارة
اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﻃـﻴــﺎت واﻟـﻨـﻘــﺪ ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ ،ﻣﻦ
ﺧ ـ ــﻼل اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر ﻓ ـ ــﻲ اﻷﺻ ـ ــﻮل
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﺑﺪﻻ
ﻣــﻦ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ،ﻹﻣـﻜــﺎن اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ
اﻷوﻟ ــﻰ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ،ﺑﺨﻼف اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ

اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻳـ ـﺼـ ـﻌ ــﺐ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨ ـ ــﺎرج ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ
ﻋـﻨــﺪ اﻟ ـﺤــﺎﺟــﺔ إﻟ ــﻰ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم.
وﺷﺪدت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ
أﻣ ــﺎم اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻧ ـﺸــﺎء وﺗﺄﺳﻴﺲ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻗﺮارﻫﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن،
ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ
واﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺧــﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻻ ﺗـﻤــﺎﻧــﻊ اﻟـﺘـﺨــﺎرج ﻣــﻦ أي
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻮﺟﻮدة ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺷﺮط
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺮوض ﺟﻴﺪة ،ﻳﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻓﻀﻞ اﺳﺘﻔﺎدة
ﻋﻠﻰ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة.
وذﻛﺮت أن اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﻬﺪ
ﻧﻘﺎﺷﺎ واﺳﻌﺎ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
وﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻨــﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،
ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻟﺮﻓﻊ درﺟﺔ اﻟﺘﻌﺎون
واﻟـﺘـﻔــﺎﻫــﻢ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳ ـﺤ ـﻘــﻖ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎﻟ ــﺢ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺴ ـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﻔــﺎﺋ ـﻀــﺔ ﺑــﺎﻟـﺒـﻨــﻮك
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ ،اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﻤ ـﺜ ــﻞ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪرة
اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻤ ـﺘ ـﻠ ـﻜ ـﻬــﺎ ﺗـﻠــﻚ
اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

»اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ« ﺗﺨﻄﺮ »اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ« ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ
ﻏﺮاﻣﺎت ﺗﺄﺧﻴﺮ إﻳﺪاع اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ً
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻐﺪ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ إﻳﺮادات ﺣﻔﻆ اﻷﺳﻬﻢ
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ﺑــﺎﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﻣ ــﻊ ﻫـﻴـﺌــﺔ أﺳـ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل
ﺗﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﻏــﺮاﻣــﺎت وﺟ ـ ــﺰاءات ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ ،اﻋ ـﺘ ـﺒــﺎرا ﻣﻦ
اﻟﻐﺪ ،ﻋﻠﻰ أي ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻮرﻗﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻖ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﻳﺄﺗﻲ إﺟﺮاء ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻟﻀﺒﻂ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،واﻟﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﻲ وﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻼﻋﺐ اﻟﺘﻲ
ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻀﺎرﺑﻴﻦ ،ﺑﺎﻟﺘﻮاﻃﺆ
ﻣـ ــﻊ أي ﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺿـ ـﻤ ــﻦ ﻣ ـﻨ ـﻈــﻮﻣــﺔ
اﻟﺘﺪاول.
وﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ رﺳﻤﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ،
أو ﺿ ـﺤــﺖ ا ﻟـﺸــﺮ ﻛــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ
اﻧــﻪ »ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ دﻟﻴﻞ ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ -إﺟﺮاء ﺗﺎرﻳﺦ ووﻗﺖ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ-
اﻟﺒﻨﺪ  ،1-6-3-6ﻧﻮد إﺣﺎﻃﺘﻜﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻘﻴﺎم
ا ﻟـﺸــﺮ ﻛــﺔ ا ﻟـﻜــﻮ ﻳـﺘـﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻳﺪاع اﻷوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻳﻮم
اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ،اﺑـﺘــﺪاء ﻣــﻦ اﻻﺛﻨﻴﻦ  14ﻳﻨﺎﻳﺮ
.«2019
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋــﺪم ﺗــﻮاﻓــﺮ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻹﻳــﺪاع اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺘﺪاول
اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ) (T+3إﺧﻔﺎﻗﺎ،
وﻓ ـﻘــﺎ ﻟــﺪﻟـﻴــﻞ ﻗ ــﻮاﻋ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﺻــﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ
ﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ اﺣ ـﺘ ـﺴ ــﺎب ﻏ ــﺮاﻣ ــﺔ اﻟ ـﺘــﺄﺧ ـﻴــﺮ ﻋﻦ
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟــﻮرﻗــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ،وذﻟ ــﻚ ﻓــﻲ ﻳــﻮم
اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ).(T+3

اﻵﻟﻴﺔ واﻹﺟﺮاءات
ووﻓـﻘــﺎ ﻵﻟـﻴــﺔ ﺗــﺎرﻳــﺦ ووﻗ ــﺖ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
اﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺻﻔﻘﺎت

اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪاول ﺧـ ــﻼل ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻟ ـﻴ ــﻮم ﻓ ــﻲ )ﻳ ــﻮم
اﻟﺘﺪاول ) (3 +ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ( ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ
ﺧﺼﻢ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻹﻳﺪاع
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺘﺪاول اﻟﺒﺎﺋﻊ وﻓﻲ اﻷوراق
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺣ ـﺴ ــﺎب اﻹﻳ ـ ـ ــﺪاع اﻟ ـﺨــﺎص
ﺑﺎﻟﻤﺘﺪاول اﻟﻤﺸﺘﺮي.

إﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
وﻳﺠﺐ إﺟﺮاء اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن
 3أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ،أي ﻳﻮم اﻟﺘﺪاول  ،+3ﺗﺤﺴﺐ
ﻣ ــﻦ ﻳـ ــﻮم ﺻـﻔـﻘــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪاول ﺑ ـﺤــﺪ أﻗـﺼــﻰ
 9.30ﻓ ــﻲ ﻳ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ــﺪاول  .+3وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺨﻔﻘﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ  9.30ﺣﺘﻰ اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ  10.30ﻓﻲ
ﻳﻮم اﻟﺘﺪاول .+3
وﻣ ـ ـ ــﻊ ﺑ ـ ــﺪاﻳ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺔ  11ﺳ ـﺘ ـﻘ ــﻮم
اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻀﻤﺎن ،وﺳﻴﺘﻢ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﻖ ﻣ ــﻦ ﺻ ـﺤــﺔ ﺻ ـﻔ ـﻘــﺎت اﻷوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ وﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎص ﺑﻌﺪ
اﺟﺘﻴﺎز اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ
وﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎص ،وﺑﻤﺠﺮد أن ﻳﺘﻢ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻓــﻲ ﻧـﻈــﺎم اﻟ ـﺘ ــﺪاول ،ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﺳﻄﺎء ،ﻳﺘﻌﻴﻦ إرﺳﺎل
اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة.

ﻻ ﺗﺄﺧﻴﺮ

واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ أﺻﻮﻻ
وﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
وﺑـ ـﻴـ ـﻨ ــﺖ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر أن اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻆ
واﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎدﻳ ــﻖ ﺗ ـﻘ ــﻮم ﺑ ـﺘ ــﺮك اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ ﻓﻲ
ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ،وﻫﺬه
اﻵﻟﻴﺔ ﺗﺤﺮم اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻣﻦ رﺳــﻮم ﺣﻔﻆ
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ أﺻــﻮﻻ واﺳﻬﻤﺎ وﺣﺴﺎﺑﺎت
ﻟﻠﻐﻴﺮ.
وﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ﺗ ــﻢ ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ اﻵﻟ ـﻴ ــﺔ واﻟـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺠﻪ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ واﻟﻤﺤﺎﻓﻆ
إﻟﻰ إﻳﺪاع اﻷﺳﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﺑـﻴــﻮم ،ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ اﻻﺳـﺘـﻔــﺎدة ﻣــﻦ رﺳــﻮم
ﺣﻔﻆ اﻷﺳﻬﻢ.
واﻟ ـﺘ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ واﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﻲ ﻟﺘﻠﻚ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻮ أن ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
أﺟﺎﻧﺐ ،وﻳﻤﻜﻦ إﻟﻐﺎء اﻟﺼﻔﻘﺔ أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ
ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ،ﻟﻜﻦ
اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻵﻟﻴﺔ
ﻫﻮ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻳﺮادات ﺣﻔﻆ اﻷﺳﻬﻢ.
وﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ،ﺗـ ــﻢ إﺧ ـ ـﻄـ ــﺎر ﻛـ ــﻞ اﻷﻃ ـ ـ ــﺮاف
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺴ ــﻮق ﺑ ـﺘ ـﻔ ـﻌ ـﻴــﻞ اﻵﻟ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺎت ،ﻟﺘﻔﺎدي
أي ﺗ ــﺄﺧ ـﻴ ــﺮات ،وﺳـﺘـﻄـﺒــﻖ ﻋـﻠــﻰ اﻷﻓـ ــﺮاد
واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ واﻟﻤﺤﺎﻓﻆ وﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺪاول
ﻓــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮق ،ﻋـﻠـﻤــﺎ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻐــﺮاﻣــﺔ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣــﻦ ﺣـﺴــﺎ ﺑــﺎت اﻟﻀﻤﺎن
واﺧﻄﺎر اﻟﺠﻬﺔ ﻻﺣﻘﺎ.

ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،أوﺿﺤﺖ ﻣﺼﺎدر
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أن اﻷﻓﺮاد ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﺗــﺬﻛــﺮ ﻓ ــﻲ ﻣـﻠــﻒ ﺗــﺄﺧـﻴــﺮ ﺗـﺴـﻠـﻴــﻢ اﻟــﻮرﻗــﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ إن اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻣﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ
اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻐﺪ ﻫﻮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ

ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ

اﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ ﻳﻜﺴﻮ اﻟﻤﺆﺷﺮات ...و»اﻟﺴﻌﻮدي« اﻷﻓﻀﻞ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ٪٤.٨
ﻧﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ...وﻗﻮة ﺷﺮاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ »اﻷول«
●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﻛـﺴــﺎ اﻟ ـﻠــﻮن اﻷﺧ ـﻀــﺮ ﻣــﺆﺷــﺮات
اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓــﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت
اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣ ــﻦ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺎم،
ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ،
وﻛ ـ ـ ــﺎن ﻓ ـ ــﻲ ﺻـ ــﺪارﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻻرﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﺎع
اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮﻋـ ــﻲ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ ﻟ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮ
»ﺗﺎﺳﻲ« اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﻨﺴﺒﺔ
 4.8ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﺗ ــﻼه ﻣــﺆﺷــﺮ ﺳــﻮق
ﻗ ـﻄــﺮ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  3ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺣﻘﻖ ﻣﺆﺷﺮ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ »اﻟﻌﺎم«
ﻧﺴﺒﺔ  1.6ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ورﺑ ــﺢ ﺳﻮﻗﺎ
أﺑﻮﻇﺒﻲ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺔ  1.3و1.2
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘــﻮاﻟــﻲ ،وﺗ ـﻌــﺎدل
ﻣﺆﺷﺮا ﻣﺴﻘﻂ ودﺑــﻲ ﺑﺎرﺗﻔﺎﻋﻬﻤﺎ
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ  0.8ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺌـ ــﺔ ،وﻫ ـﻤ ــﺎ

اﻟــﻮﺣ ـﻴــﺪان اﻟ ـﻠــﺬان ﺳـﺠــﻼ ﻣﻜﺎﺳﺐ
دون اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ.

ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻟـ»ﺗﺎﺳﻲ«
ﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ »ﺗــﺎﺳــﻲ« ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻛﺒﻴﺮة
ﻛﻤﺤﺼﻠﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻷ ﺳـﺒــﻮع ﻫﻮ
اﻷﻓ ـﻀ ــﻞ ﺧ ــﻼل أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ  8أﺷـﻬــﺮ
ً
ً
ﺗ ـﻘــﺮﻳ ـﺒــﺎ ﻣ ـﺘ ـﺠــﺎوﺑــﺎ ﻣ ــﻊ ارﺗ ـﻔــﺎﻋــﺎت
أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟ ـﻘــﻮﻳــﺔ ﺧ ــﻼل ﻫــﺬا
اﻟـﻌــﺎم ،وﺑـﻌــﺪ ﻣﻀﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ
ً
اﻷول ﺗـ ـﻘ ــﺮ ﻳـ ـﺒ ــﺎ  ،إذ ﺣـ ـﻘ ــﻖ ﺑ ــﺮ ﻧ ــﺖ
ً
ً
ﻧ ـﻤ ــﻮا ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﺑـﻠــﻎ ﻧـﺴـﺒــﺔ  13.5ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺳﺠﻠﺖ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ
ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ،وﺗﻨﺎﺳﺖ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻬﺎ
ً
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ

ً
اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﻨــﻪ ﻣــﻮﻗ ـﺘــﺎ وﻋـﻠــﻰ
وﻗـ ـ ـ ــﻊ ﻣـ ـ ـﺤ ـ ــﺎدﺛ ـ ــﺎت ﺗ ـ ـﺠـ ــﺎرﻳـ ــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ
اﻟﺼﻴﻦ واﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺤﻞ
اﻟـ ـﻨ ــﺰاع اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري اﻟ ـﻘــﺎﺋــﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻣـ ـﻨ ــﺬ أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣـ ــﻦ ﻋ ــﺎﻣـ ـﻴ ــﻦ ،ووﺳـ ــﻂ
ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎؤل اﺳـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎب اﻟ ـﺴ ــﻮق
ً
اﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻮدي وﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺼﺎرف
ﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠــﻞ ﻣ ـﻜ ــﺎﺳ ــﺐ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ﺑـﻠـﻐــﺖ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ  10ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ وﻫـ ــﻲ اﻟ ــﺮاﺟـ ـﺤ ــﻲ وﺳــﺎﻣ ـﺒــﺎ
واﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدي اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴــﻲ ﻛ ـﻤــﺎ ﺣﻘﻖ
ﺳـﻬــﻢ ﺑ ـﺘــﺮوراﺑــﻎ اﻟـﻤـﻨـﻀــﻮي ﺗﺤﺖ
ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﺎوﻳﺎت ارﺗﻔﺎع أﻛﺒﺮ
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  11.4ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﻟﻴﺴﺠﻞ
»ﺗ ـ ــﺎﺳ ـ ــﻲ« ﻗـ ـﻔ ــﺰة ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ  4.8ﻓــﻲ
ً
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ـﺨ ـﺘــﺮﻗــﺎ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى  8آﻻف
ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻨﺠﺎح وﺳﺮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻴﺒﻠﻎ

ﻣـﺴـﺘــﻮى  8210.16ﻧ ـﻘــﺎط ﺑـﻌــﺪ أن
اﺿﺎف  379.69ﻧﻘﻄﺔ.

ﻧﻤﻮ ﻗﻄﺮ
واﺣـﺘــﻞ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟـﺴــﻮق اﻟﻘﻄﺮي
اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺚ اﻟـﻨـﻤــﻮ
ﺑ ـﻴــﻦ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات اﻷﺳ ـ ـ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ وار ﺗ ـﻔــﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  3ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ وﻫﻮ اﻟﺬي ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻷول ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﺼﺮم وﺑﻌﺪ
ﺗ ـ ــﺮدد ﻓ ــﻲ ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ
اﻧ ـﻄ ـﻠــﻖ ﺧ ــﻼل أول أﺳ ـﺒــﻮﻋ ـﻴــﻦ ﻣﻦ
اﻟـﻌــﺎم اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ اﻟﻨﻘﻄﺔ
ً
 10658.22و ﻗـ ــﺮ ﻳ ـ ـﺒـ ــﺎ ﻋ ـﻨ ــﺪ أ ﻋ ـﻠــﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎﺗــﻪ ﺧـ ــﻼل ﺛـ ــﻼث ﺳ ـﻨــﻮات
ﻣﺎﺿﻴﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت
اﻷﺳــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺳﻮاء اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ

أو اﻟـﻨــﺎﺷـﺌــﺔ ذات أﺛ ــﺮ واﺿ ــﺢ ﻋﻠﻰ
ﺗ ـﻌــﺎﻣــﻼت اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺮي ،اﻟ ــﺬي
أﺿــﺎف  307.87ﻧـﻘــﺎط وﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ
اﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺎؤل ﺑـﻨـﺘــﺎﺋــﺞ اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ
ﻟﺸﺮﻛﺎﺗﻪ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ.

ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﺻـ ـ ـﻠ ـ ــﺖ ﻣـ ـ ــﺆﺷـ ـ ــﺮات ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻧـﺘـﻌــﺎﺷـﺘـﻬــﺎ ،اﻟـﺘــﻲ ﺑــﺪأت
ً
ﻣﺒﻜﺮا ﻗﺒﻞ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ً
و ﻟــﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻛﺜﻴﺮا ﺑﺘﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
واﻧﺘﻬﺖ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺠﻤﻊ
ﻧﺴﺒﺔ  1.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل 79.78
ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى 5218.72
ﻧـﻘـﻄــﺔ ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﻗـﻔــﺰ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟـﺴــﻮق

اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﺒﺮ ﺗﺠﺎوزت  2ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﺑـ ُـﻌ ـﺸــﺮ ﻧـﻘـﻄــﺔ ﺣ ـﻴــﺚ ﺑﻠﻐﺖ
 112.82ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺼ ــﻞ ﺑ ـ ــﻪ إ ﻟ ــﻰ
أﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎﺗــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ اﻹﻃـ ــﻼق
ﻋﻨﺪ  5453.33ﻧﻘﻄﺔ ،ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎق
ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ وﺣـﻘــﻖ
 0.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺴﺎوي ﺣﻮاﻟﻲ 19
ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 4781.47
ﻧﻘﻄﺔ.
وزاد ﺗ ــﺪﻓ ــﻖ ﻣـ ـﻌ ــﺪﻻت اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط
واﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ ﻣـ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﺑ ــﺎﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﺑﺄرﺑﻊ ﺟﻠﺴﺎت
ﻓـ ـ ـﻘ ـ ــﻂ ﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻦ ﺑـ ـ ـﺤـ ـ ـﺴ ـ ــﺎب اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺪل
اﻷﺳ ـ ـﺒ ـ ــﻮﻋ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎوز اﻷﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻮع
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﺳــﺎﺑ ـﻘــﻪ ﺑـﻨـﻤــﻮ ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻓﻲ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ  78.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻛﻤﺎ ارﺗـﻔــﻊ ﻣـﻌــﺪل اﻟـﻨـﺸــﺎط ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻗ ــﺎرﺑ ــﺖ  40ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ وزاد ﻋ ــﺪد

اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ  30.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
وﺗ ـﺤــﺮﻛــﺖ ﻛ ـﺘــﻞ ﺧــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﺳــﺎﺑـﻘــﺔ
ﻛـﻤــﺎ ﻧـﺸــﻂ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻷﺳـﻬــﻢ
اﻟ ـﺠ ـﻴــﺪة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ
ﻧــﺎﻫ ـﻴــﻚ ﻋ ــﻦ ﻗ ــﻮة ﺷــﺮاﺋ ـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﻬﻢ اﻟﺴﻮق اﻷول وﻓــﻲ ﻗﻄﺎع
ً
اﻟﺒﻨﻮك ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻷﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮع ﺗـ ــﻮﺟـ ــﺖ أﺳـ ـﻌ ــﺎرﻫ ــﺎ
ﻋـﻨــﺪ ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎﺗـﻬــﺎ اﻷﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣﻨﺬ
أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣـ ــﻦ ﻋ ـ ــﺎم وﻧـ ـﺼ ــﻒ اﻟ ـﻌ ــﺎم
ً
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ،وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵ ﺧــﺮ ﺑﻠﻐﺖ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ اﻷﻓـ ـ ـﻀ ـ ــﻞ ﺧ ــﻼل
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻋﻠﻰ وﻗﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
وﺗـ ــﻮزﻳ ـ ـﻌـ ــﺎت ﺳ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺔ ﻣــﺮﺿ ـﻴــﺔ
رﻓــﻊ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻬﺎ ﻧﻤﻮ أﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺘﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

اقتصاد
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

مشروع الوقود البيئي رغم ضخامته ال يخلق سوى %7
من معدل الوظائف المطلوبة في سنة واحدة!
صندوق للمشروعات الصغيرة تغيب عنه أهم أهدافه على اإلطالق وهو التعويض في خلق فرص العمل
قال «الشال» ،إن الدولة
تحتاج إلى خلق فرص عمل
لنحو  400ألف شاب وشابة،
والمالية العامة بنماذجها
االستثمارية الحالية عاجزة
عن خلق  10في المئة منها،
ومواجهة تلك المتطلبات
توكل إلى اإلدارة نفسها التي
تسببت في عجز االقتصاد عن
خلق أي فرصة عمل ،إضافة
إلى تضخم غير مستدام
في أرقام البطالة المقنعةً ،
والنتيجة ،ال اقتصاد مستداما،
وال مالية عامة مستدامة ،وال
سوق عمل مستدام.

تناول تقرير "الشال" االقتصادي
ه ــذا األس ـب ــوع الـسـيــاســة الـمــالـيــة
ل ـلــدولــة وسـ ــوق ال ـع ـمــل ،وأوض ــح
أن هـ ـ ــذا ال ـ ـسـ ــوق صـ ـل ــب اه ـت ـم ــام
ال ـس ـيــاســات االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي أي
دول ــة تـنـشــد ال ـت ـقــدم واالس ـت ـقــرار،
أي ق ــدرة أي اقـتـصــاد على توفير
العدد الكافي والمستدام من فرص
ال ـع ـمــل ل ـل ـمــواط ـن ـيــن م ــن زاوي ـت ــي
الـكــم وال ـن ــوع ،ل ــذا يعتبر التعليم
والـتــدريــب وقيم العمل واإلنـتــاج،
مـكـمــات لمستقبل ف ــرص العمل
المستهدفة.
ووف ـ ــق "الـ ـتـ ـق ــري ــر" ،ف ــي ال ـعــالــم
المتقدم والناشئ والنامي ،تعتبر
إحـصــاء ات ســوق العمل الشهرية
أهــم الـمــؤشــرات ،الـتــي يستخلص
من نتائجها مسار إدارة االقتصاد،
لــذا تتأثر كــل السياسات األخــرى
ً
ً
إيجابا وسلبا مع تطورات أرقــام
البطالة في سوق العمل .وتعطي
أولوية قصوى لالستثمارات ،التي
تـخـلــق ف ــرص عـمــل أك ـثــر وأف ـضــل،
ونوعية النمو االقتصادي تقاس
م ــن زاوي ـ ــة ال ـن ـجــاح ف ــي ب ـل ــوغ أي
اقتصاد مستوى العمالة الكاملة
والمستدامة.
ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ص ــرح األم ـيــن
العام للمجلس األعلى للتخطيط
والتنمية األس ـبــوع الـمــاضــي بأن
مـ ـش ــروع الـ ــوقـ ــود ال ـب ـي ـئ ــي ،ال ــذي
سوف يستغرق زمن إنجاره حتى
نــوف ـم ـبــر  2019ن ـحــو  9س ـن ــوات،
ب ـت ـك ـل ـفــة إجـ ـم ــالـ ـي ــة ب ـ ـحـ ــدود 4.6

مـ ـلـ ـي ــارات ديـ ـ ـن ـ ــار ،س ـ ــوف يـخـلــق
عـنــد تشغيله نـحــو  1100فرصة
عـمــل مــواطـنــة ،وم ــع اف ـتــراض دقــة
أرق ــام التكلفة وزمــن اإلنـجــاز وما
يخلقه الـمـشــروع مــن فــرص عمل،
ذلك يعني بأن تكلفة خلق فرصة
ع ـم ــل م ــواط ـن ــة واح ـ ـ ــدة ت ـب ـلــغ فــي
ه ــذا ال ـم ـشــروع نـحــو  4.2ماليين
ديـنــار .وألن المشروعات الكبرى
ال تـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ــى عـ ـم ــال ــة ك ـث ـي ـفــة،
اس ـ ـت ـ ـعـ ــارت الـ ـك ــوي ــت مـ ـن ــذ بـضــع
سنوات فكرة المشروعات الصغيرة
كـثـيـفــة ال ـع ـمــالــة ،وخ ـص ـصــت لها
ً
ص ـنــدوقــا بــرأس ـمــال ق ــدره مـلـيــارا
ديـ ـن ــار ،ومـ ـق ــدر ل ــه ت ـمــويــل 2727
ً
مشروعا تخلق  3500فرصة عمل،
لكنها استعارة غاب عنها الوعي
بــال ـهــدف الـحـقـيـقــي ،ح ـيــث ق ــدرت
خلق  1.3فرصة عمل لكل مشروع
صـغـيــر ،وم ــن دون تـحــديــد هوية
ال ـم ـش ــروع ــات ال ـمــرغــوبــة لتتسق
مع األهداف العامة ،للدولة ،أي إن
الـمـشــروعــات الكبيرة والصغيرة
عاجزة عن خلق فرص عمل.
األمـ ـ ـ ـ ــر اآلخـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــر ،هــو
ان ـفــات الـسـيــاســة الـمــالـيــة ،فبعد
أول ارتفاع مؤقت ألسعار النفط،
عادت المشروعات الشعبوية إلى
ال ـســاحــة ،فــالـحـكــومــة تـنــازلــت عن
مبدأ اإلصــاح المالي مع تسامح
فاضح عن الهدر والفساد ،والنواب
ً
قـ ـ ــدمـ ـ ــوا سـ ـ ـي ـ ــا مـ ـ ــن م ـ ـشـ ــروعـ ــات
شعبوية تقرب بلوغ المالية العامة
عـجــزهــا عــن االس ـتــدامــة .فـ ــاإلدارة

ال ـع ــام ــة ل ــم ت ـس ـت ـفــق رغـ ــم صــدمــة
الهبوط الـحــاد فــي أسـعــار النفط،
ً
ورغم التوقعات التي تقدر أسعارا
للنفط فــي عــام  2019ب ـحــدود 60
ً
دوالرا للبرميل في أحسن األحوال،
م ــع مستقبل غــامــض ل ـهــا ،أي إن
ال ـف ــائ ــض ال ـط ـف ـيــف ال ـم ـت ــوق ــع فــي
ال ـمــوازنــة الـعــامــة قــد يـتـحــول إلــى
عجز مع نهاية شهر مارس المقبل
ليضيف سـنــة مــالـيــة خــامـســة من
عجز متصل.
في الخالصة ،مشروع الوقود
البيئي ا لـضـخــم ال يخلق ســوى
 7فــي المئة مــن معدل الوظائف
المطلوب خلقها في سنة واحدة
ف ـق ــط ،وص ـ ـنـ ــدوق ل ـل ـم ـشــروعــات
الصغيرة يغيب عنه أهم أهدافه
عـلــى اإلطـ ـ ــاق ،وه ــو الـتـعــويــض
ف ـ ــي خـ ـل ــق فـ ـ ــرص الـ ـعـ ـم ــل .وف ــي
ح ـ ــدود ع ـقــد ون ـص ــف ال ـع ـقــد من
الــزمــن ،تحتاج الــدولــة إلــى خلق
ف ـ ـ ــرص عـ ـم ــل لـ ـنـ ـح ــو  400أل ــف
ش ــاب وش ــاب ــة ،والـمــالـيــة الـعــامــة
بنماذجها االستثمارية الحالية
ع ــاج ــزة ع ــن خ ـلــق  10ف ــي الـمـئــة
منها ،ومواجهة تلك المتطلبات
ت ــوك ــل إل ـ ــى ن ـف ــس اإلدارة ال ـتــي
ت ـس ـب ـب ــت ف ـ ــي عـ ـج ــز االقـ ـتـ ـص ــاد
ع ــن خ ـل ــق أي ف ــرص ــة ع ـم ــل غـيــر
تـضـخــم غـيــر م ـس ـتــدام ف ــي أرق ــام
الـبـطــالــة المقنعة ،والـنـتـيـجــة ،ال
اقتصاد مستداما ،وال مالية عامة
مستدامة ،وال سوق عمل مستدام.

األفراد أكبر المتعاملين في البورصة ...ونصيبهم يتراجع
 %18االنخفاض في عدد حسابات التداول النشيطة
ذك ــر ت ـقــريــر "الـ ـش ــال" أن ال ـشــركــة الـكــويـتـيــة للمقاصة
أصدرت تقريرها حول "حجم التداول في السوق الرسمي
ً
طبقا لجنسية المتداولين" عن الفترة من  2018/01/01إلى
 ،31/12/2018والمنشور على الموقع اإللكتروني لبورصة
الكويت.
وأف ــاد التقرير بــأن األف ــراد اليــزالــون أكبر المتعاملين
ونصيبهم إلى انخفاض ،واستحوذوا على  37في المئة من
إجمالي قيمة األسهم المبيعة ( 48.9في المئة لمعدل عام
 )2017و 35في المئة من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة
( 48.7فــي المئة لمعدل عــام  .)2017وب ــاع المستثمرون
ً
ً
األفراد أسهما بقيمة  1.602مليار دينار ،كما اشتروا أسهما
ً
بقيمة  1.519مليار ،ليصبح صافي تداوالتهم بيعا وبنحو
 83.925مليونا.
وأشار إلى أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق
قـطــاع الـمــؤسـســات وال ـشــركــات ونصيبه إل ــى ارت ـف ــاع ،فقد
اسـتـحــوذ عـلــى  36.4فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي قـيـمــة األسـهــم
ُ
المشتراة ( 21.5في المئة للفترة نفسها  )2017و 28.4في
المئة من إجمالي قيمة األسهم المبيعة ( 21.1في المئة للفترة
ً
نفسها  ،)2017وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 1.580
ً
مليار ،فــي حين بــاع أسهما بقيمة  1.229مليار ،ليصبح
ً
صافي تداوالته الوحيد شراء وبنحو  350.361مليونا.
وأضاف "ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العمالء
(المحافظ) ،فقد استحوذ على  23.3في المئة من إجمالي
قـيـمــة األس ـه ــم الـمـبـيـعــة ( 22.3ف ــي الـمـئــة لـلـفـتــرة نفسها
 )2017و 20.7في المئة من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة
( 21في المئة للفترة نفسها  ،)2017وقد باع هذا القطاع
ً
ً
أسهما بقيمة  1.010مليار ،في حين اشترى أسهما بقيمة
ً
 897.651مليونا ،ليصبح صافي تداوالته بيعا وبنحو
 112.657مليونا".
وآخ ــر الـمـســاهـمـيــن فــي الـسـيــولــة هــو ق ـطــاع صـنــاديــق

االستثمار ،فقد استحوذ على  11.4في المئة من إجمالي
قيمة األسهم المبيعة ( 7.7في المئة للفترة نفسها )2017
و 7.8في المئة من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة ( 8.9في
ً
المئة للفترة نفسها  ،)2017وقد باع هذا القطاع أسهما
ً
بقيمة  439.919مليونا ،في حين اشترى أسهما بقيمة
ً
 340.140مليونا ،ليصبح صــافــي تــداوالتــه األكـثــر بيعا
وبنحو  153.780مليونا.
ولفت إلــى أن من خصائص بورصة الكويت استمرار
كونها بورصة محلية ،فقد كان المستثمرون الكويتيون
ً
أكـبــر المتعاملين فـيـهــا ،إذ بــاعــوا أسـهـمــا بقيمة 3.490
مليارات ،مستحوذين بذلك على  80.5في المئة من إجمالي
قـيـمــة األس ـه ــم الـمـبـيـعــة ( 88.2ف ــي الـمـئــة لـلـفـتــرة نفسها
ً
 ،)2017فــي حين اشـتــروا أسهما بقيمة  3.185مليارات،
مستحوذين بذلك على  73.5في المئة من إجمالي قيمة
األسهم ُ
المشتراة ( 86.6في المئة للفترة نفسها ،)2017
ً
ليبلغ صــافــي تــداوالت ـهــم األك ـثــر بـيـعــا ،بـنـحــو 305.134
ماليين ،وهو مؤشر على استمرار ميل المستثمر المحلي
إلى خفض استثماراته في البورصة المحلية.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين اآلخرين من إجمالي
قيمة األسهم ُ
المشتراة نحو  21.5في المئة ( 9.2في المئة
للفترة نفسها  ،)2017واشتروا ما قيمته  931.808مليون
دينار ،في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 600.943
مليون دينار ،أي ما نسبته  13.9في المئة من إجمالي قيمة
األسهم المبيعة ( 8.1في المئة للفترة نفسها  ،)2017ليبلغ
ً
شراء بنحو  330.865مليونا،
صافي تداوالتهم الوحيدون
أي أن ثقة المستثمر الخارجي إلــى ازديــاد في البورصة
المحلية ،وذلك مؤشر على زيادة شهية المستثمرين من
خارج إقليم الخليج بعد تطورات ترقية البورصة المحلية
وتقسيم أسواقها ،وإدراج بعض شركاتها على مؤشرات
أجنبية.

وق ــال الـتـقــريــر إن نسبة حـصــة المستثمرين مــن دول
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي م ــن إج ـمــالــي قـيـمــة األسـهــم
المبيعة بلغت نحو  5.6في المئة ( 3.7في المئة للفترة
نفسها  ،)2017أي ما قيمته  244.729مليونا ،في حين بلغت
نسبة أسهمهم ُ
المشتراة نحو  5.1في المئة ( 4.2في المئة
للفترة نفسها  ،)2017أي ما قيمته  218.998مليونا ،ليبلغ
ً
صافي تداوالتهم بيعا وبنحو  25.731مليونا.
وتغير ا لـتــوز يــع النسبي بين الجنسيات عــن سابقه،
إذ أصبح نحو  77فــي المئة للكويتيين 17.7 ،فــي المئة
ل ـل ـم ـتــداول ـيــن م ــن ال ـج ـن ـس ـيــات األخ ـ ـ ــرى ،و 5.3ف ــي الـمـئــة
للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي ،مقارنة
بنحو  87.4في المئة للكويتيين ،و 8.7في المئة للمتداولين
من الجنسيات األخرى ،و %4للمتداولين من دول مجلس
الـتـعــاون الخليجي للفترة نفسها مــن عــام  ،2017أي أن
بورصة الكويت ظلت بورصة محلية ،حيث كان النصيب
األكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى انخفاض ،بإقبال
أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون
الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخــل دول المجلس،
وغلبة التداول فيها لألفراد.
وذكر التقرير "انخفــض عـدد حسابــات التـداول النشيطـة
مـا نسبتـه  -18.3في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2017
ونهاية ديسمبر  ،2018مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 14.2
في المئة ما بين نهاية ديسمبر  2016ونهاية ديسمبر
 ،2017وبـلــغ عــدد حسابات ال ـتــداول النشيطة فــي نهاية
ً
ديسمبر  2018نحو  14558حسابا ،أي ما نسبته نحو
 3.8في المئة من إجمالي الحسابات ،مقارنة بنحو 13645
ً
حسابا في نهاية نوفمبر  ،2018أي ما نسبته نحو  3.5في
المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه ،وبارتفاع بلغت
نسبته  6.7في المئة خالل ديسمبر ."2018

 %10.9نمو البورصة المحلية
خالل العام الماضي
أفاد "الشال" بأن أداء معظم مؤشرات أسواق
العالم ،خالل عام  ،2018انخفض مقارنة بأداء
عام  ،2017فمؤشر مورغان ستانلي كابيتال
إنترناشيونال ( )MSCIللعالم فقد نحو %10.4
مع نهاية العام ،مقارنة بارتفاع في المؤشر
نفسه ،عام  2017بنحو .%20.1
وشـمــل االنـخـفــاض ،فــي عــام  ،2018مؤشر
" ،"MSCIلـلــواليــات الـمـتـحــدة ،ال ــذي انخفض
 ،%6.3ويعتبر وزن السوق األميركي ودرجة
تــأث ـيــره ،كـبـيــريــن ،جـ ــدا ،عـلــى بـقـيــة األسـ ــواق
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،ك ـم ــا ان ـخ ـف ــض ال ـم ــؤش ــر ال ـشــامــل
لألميركيتين ،بنسبة  ،%7.1أما مؤشر "،"MSCI
الشامل ألوروبا ،فقد تراجع  ،%17.3وانخفض
المؤشر ذاته -إذا استثنينا المملكة المتحدة-
بنحو .%17.1
وكــان وضــع آسيا مماثال لوضع األســواق
األوروبية ،معظمها ،فمؤشر " ،"MSCIآلسيا/
الهادئ ،انخفض بنحو  ،%15.6مقارنة بارتفاع
في عام  2017بنحو  ،%28.7وانخفض المؤشر
الياباني بنحو  ،%14.5ومؤشر أسواق العالم
بـنـحــو  ،%16.4لــو استثنينا مـنــه الــواليــات
المتحدة ،ويعكس ذلك ثقل السوق األميركي
في تكوين المؤشر ،كما أسلفنا.
ولألداء المقارن لنمو (أو تراجع) المؤشرات،
ل ـم ـج ـمــوعــة م ـن ـت ـق ــاة م ــن األس ـ ـ ـ ــواق ال ـمــال ـيــة،
الرئيسة 16( ،سوقا ماليا) ،خالل عام ،2018
بـمــا فــي ذل ــك بــورصــة الـكــويــت ،مــن دون أخــذ
حركة أسعار الصرف بعين االعتبار ،مقارنة
ب ـعــام  ،2017إذ انـخـفـضــت م ــؤش ــرات جميع
األســواق المالية عــدا مؤشر بورصة الكويت
ً
خــال  ،2018طبقا لمؤشر الـشــال ،ليحل في
المركز األول بارتفاع  ،%10.6مقارنة بارتفاع

بلغ نحو  ،%6.6وبالمركز الــرابــع عشر ،بين
هذه األسواق ،لعام .2017
وتجدر اإلشارة إلى أن متوسط االنخفاض،
لألسواق بمجملها ،المدرجة ،بلغ نحو ،%10.8
في نهاية عام  ،2018مقارنة بارتفاع بلغ نحو
 %14.7خالل عام .2017
وحققت  5أســواق نموا موجبا ،وتراجعت
 7أس ــواق ،واحتلت بــورصــة الكويت المرتبة
ال ـثــال ـثــة ،ض ـمــن  12ســوقــا مــال ـيــا ف ــي ال ـشــرق
األوســط في مكاسب مؤشرها ،وفقا لمؤشر
ال ـ ـشـ ــال ،م ــن دون ت ـع ــدي ــل ألثـ ــر س ـع ــر ص ــرف
العمالت ،مقابل الدوالر.
وبلغ معدل النمو/الخسارة ،غير المرجح،
ل ـمــؤشــرات تـلــك األس ـ ــواق ،نـحــو  ،%-3.6بعد
االرتفاع بنسبة بلغت نحو  %4.6عام ،2017
أي إن أداء أســواق الشرق األوســط كان أفضل
عام .2017
وحقق السوق القطري المركز األول خالل
ال ـع ــام بــارت ـفــاع بـنـحــو  ،%20.8ت ــاه الـســوق
التونسي بارتفاع بنحو  ،%15.8ثــم السوق
الـكــويـتــي كـمــا ذكــرنــا بــارتـفــاع بنحو %10.9
وفقا لمؤشر الشال ،وارتفع السوق السعودي
بنحو  ،%8.3ثــم الـســوق البحريني بارتفاع
طفيف بنحو .%0.4
وحقق السوق اإلماراتي أكبر معدل تراجع
بـنـحــو  ،%24.9ت ــاه ال ـســوق الـتــركــي بمعدل
تراجع بلغ نحو  ،%20.9بعد تصدره أسواق
الشرق األوسط الرابحة في نهاية العام الفائت
بارتفاع بنحو .%47.6

 3.6مليارات دينار سيولة العقار في  2018بنمو %52.5
 1.38مليار دينار سيولة السكن الخاص
ذكر "الشال" أن سيولة السوق العقاري لعام  2018بلغت
نحو  3.631مليارات دينار ،أي أعلى بما نسبتـه  52.5في
المئة مقارنـة بمستـوى سيولـة عـام  2017التـي بلغت نحو
ً
 2.382مليار ،وذلــك وفـقــا للبيانات المتوفرة فــي وزارة
العدل  -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.
وأفاد التقرير بأن سيولة النصف الثاني من عام 2018
بلغت نحو  2.004مليار دينار ،وكانت أعلى من سيولة
النصف األول من عام  ،2017والبالغة نحو  1.627مليار،
ً
بـمــا يـعـطــي م ــؤش ــرا إل ــى االت ـج ــاه ال ـت ـصــاعــدي ،ويــوحــي
باحتمال وتيرة التصاعد في بدايات عام .2019
فـقــد ب ــدأ ال ـســوق الـعـقــاري بــانـخـفــاض فــي ع ــام ،2004
ليصل مستوى سيولته إ لــى نحو  2.759مليار دينار،
وتستمر مؤشرات ضعفه في عام  ،2005التي حقق فيها
سيولة بلغت نحو  2.231مليار دينار ،وكان سوق األسهم
ً
يومها نشيطا.
وبدأت سيولة السوق في التحسن عام  ،2006إذ بلغت
 2.729مليار دينار ،وكان عام تصحيح في أسواق المال
اإلقليمية والبورصة الكويتية ،واستمرت في االرتفاع
في عام  2007وسجلت نحو  4.447مليارات دينار .ولكنه
ســرعــان مــا تــراجــع مــرة أخ ــرى فــي عــام  2008-عــام أزمــة
العالم المالية -واستمر التراجع في عام  2009الذي حقق
فيه أدنى مستوى سيولة منذ عام  2004حين بلغت نحو

 1.878مليار دينار ،ثم تعافى من جديد في عــام ،2010
وامتد هذا التعافي إلى عام  ،2014ليحقق أعلى مستوى
له للفترة من  2018 -2004عند  4.992مليارات.
ثــم بــدأ انخفاض السيولة فــي عــام  2015لتبلغ نحو
 3.318مليارات دينار ،واستمر هذا االنخفاض في عام
 2016ليصل مستوى السيولة إ لــى نحو  2.493مليار،
وهــي الحقبة التي تــدهــورت فيها أسـعــار النفط .وامتد
االنـخـفــاض حتى عــام  2017رغــم التحسن فــي مستوى
أسعار النفط آنــذاك ،وحينها بلغت سيولة السوق نحو
ً
 2.382مليار ،لترتفع السيولة مـجــددا إلــى نحو 3.631
مليارات في نهاية عــام  ،2018كما أسلفنا ،وهــو أفضل
مستوى للسوق خالل السنوات األربع الماضية.
ً
وحققت سيولة نشاط السكن الخاص ارتفاعا في عام
 ،2018إذ بلغت مــن عـقــود ووك ــاالت نحو  1.383مليار
دينار ،وبلغت مساهمتها النسبية نحو  38.1في المئة
من سيولة السوق ،وهي أدنى من نسبة مساهمتها في
عــام  2017والبالغة نحو  55.1في المئة ،وبلغت نسبة
ارتفاع سيولة نشاط السكن الخاص نحو  5.3في المئة
مقارنة بعام .2017
وارتفعت سيولة نشاط السكن االستثماري ،إلى نحو
 1.652مليار ديـنــار ،مع ارتـفــاع في نسبة مساهمته في
سيولة الـســوق إلــى نحو  45.5فــي الـمـئــة ،فــي حين كان

نصيبها نـحــو  29.5فــي الـمـئــة مــن سـيــولــة ال ـســوق في
عــام  ،2017وبلغت نسبة ارتـفــاع سيولة نـشــاط السكن
االستثماري نحو  135.4في المئة مقارنة بعام .2017
واستحوذ نشاط السكن الخاص واالستثماري على
ما نسبته  83.6في المئة من سيولة سوق العقار في عام
 ،2018تاركين نحو  16.4في المئة من السيولة للنشاط
التجاري ونـشــاط الـمـخــازن .وارتفعت ت ــداوالت النشاط
الـتـجــاري ،لتصل إلــى نحو  578مليون ديـنــار ،وبنسبة
ارتفاع بلغت نحو  60.6في المئة.
وارتفعت نسبة مساهمته من مجمل سيولة السوق إلى
نحو  15.9في المئة في عام  ،2018في حين كان نصيبه
نحو  15.1في المئة من سيولة السوق في عام .2017
وانخفض معدل قيمة الصفقة الواحدة في نهاية عام
 2018للسكن الخاص لتصل إلى نحو  320.2ألف دينار،
ً
من مستوى  335.1ألفا في عام  .2017وانخفض أيضا،
معدل قيمة الصفقة الــواحــدة في النشاط التجاري إلى
نحو  4.377ماليين دينار ،بعد أن كان نحو  5.068ماليين
في عام  .2017بينما ارتفع معدل الصفقة الواحدة للسكن
االستثماري إلى نحو  922.3ألف دينار من نحو 614.9
ً
ألفا ،وارتفع المعدل العام للصفقة في تــداوالت القطاع
العقاري كلها في عام  2018بنسبة  25.2في المئة.

ةديرجلا

economy@aljarida●com

العدد  / 4014األحد  13يناير 2019م  7 /جمادى األولى 1440هـ

النصب ًالعقاري وغسل األموال لضحاياها:
شركات
ً
خذوا أسهما بدال من أموالكم!
●

سند الشمري

لجأت الشركات العقارية ،التي سجل بحقها العديد من
قـضــايــا الـنـصــب الـعـقــاري وشـبـهــة غـســل األمـ ــوال ،إل ــى حيل
جديدة للتخلص من مطالبات عمالئها بابتداع فكرة تحويل
المديونيات أو المطالبات المالية إلــى أسـهــم فــي شركات
ً
ستدرج في أسواق عالمية مستقبال.
وعلمت «الجريدة» أن تلك الشركات تواصلت مع عمالئها،
وتم تخييرهم بين االنتظار في أروقــة المحاكم أو التوقيع

ً
على مبادلة قيمة الدين إلى أسهم في شركات ستؤسس قريبا
ً
تمهيدا لطرحها في أسواق عالمية.
وقالت المصادر ،إن شركات النصب العقاري تبغي من وراء
تلك الخطوة تحرير أموالها المحجوزة ،من خالل تقديم أوراق
تثبت موافقة العمالء على مبادلة مطالباتهم المالية بأسهم
في شركات .وأشــارت إلى أن شركات النصب قامت بمقابلة
عمالئها في كل من تركيا وبريطانيا خالل الفترة الماضية،
وشرحت لهم كل تفاصيل عملية المبادلة ،وبالفعل قام عدد
كبير من العمالء بالتوقيع والموافقة على تلك الخطوة.

الوطني» :تقديم
«الصندوق
ً
المعامالت إلكترونيا
●

جراح الناصر

كشفت مصادر مطلعة ،لـ «الجريدة» ،أن الصندوق الوطني
لــرعــايــة وتـنـمـيــة الـمـشــروعــات الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة بصدد
ً
تحويل تقديم أغلب المعامالت والخدمات إلكترونيا في نظام
آلي متكامل.
وبـيـنــت الـمـصــادر أن الـصـنــدوق يـنــوي الـتـحــول مــن النظام
التقليدي إلى الرقمي خالل الفترة المقبلة ،وذلك لتسهيل تقديم
خدماته لمموليه وضمن خططه االستراتيجية لدعم المبادرين،
ً
ً
وتوفيرا للجهد واختصارا للدورة المستندية ،إذ يقدم خدماته
حــالـيــا م ــن خ ــال دائ ـ ــرة خــدمــة ال ـع ـمــاء واالس ـت ـق ـبــال ف ــي مقر
الصندوق الستقبال الملفات وإرسالها للتقييم.
على صعيد متصل ،أحاط الصندق عمالءه بضرورة تزويده
بالمستندات المطلوبة للمشروع كنسخة ورقية ،إضافة إلى
تزويده بالمستندات المطلوبة عبر حفظها على ذاكرة لحظية،
ويحفظ كل مستند بملف منفرد على حدة كنموذج خطة العمل
ونموذج الميزانية التشغيلية ونموذج المركز المالي.
يذكر أن الصندوق الوطني يقدم حزمة من الخدمات المالية
والفنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الناشئة ،وذلك من
خالل مراكز الخدمة األربعة ،وتهدف هذه الخدمات إلى مساعدة
الـمـبــادريــن فــي إط ــاق مـشــروعــات مــربـحــة تـســاهــم فــي تطوير
االقـتـصــاد الــوطـنــي .وسـتــؤدي مــراكــز الخدمة دور «حاضنات
األعمال» و»مسرعات النمو» من خالل تقديم اإلرشاد والتدريب
والتمويل ومساحات العمل الالزمة للمبادرين من القطاعات
المستهدفة ،وضمن برامج عمل محددة.

البرميل الكويتي يرتفع  1.33دوالر
ارتـ ـ ـف ـ ــع سـ ـع ــر ب ــرمـ ـي ــل ال ـن ـفــط
الكويتي  1.33دوالر في تداوالت
ا ل ـج ـم ـع ــة ل ـي ـب ـلــغ  60.54دوالرا
أ مـ ـي ــر ك ــي م ـق ــا ب ــل  59.21دوالرا
للبرميل فــي تـ ــداوالت الخميس
الماضي وفقا للسعر المعلن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وف ـ ـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة

ان ـخ ـف ـضــت ع ـق ــود خـ ــام ال ـق ـيــاس
الـ ـع ــالـ ـم ــي مـ ــزيـ ــج بـ ــرنـ ــت ألق ـ ــرب
استحقاق  1.2دوالر لتبلغ عند
التسوية  60.48دوالرا للبرميل.
وتراجعت عقود خــام القياس
األميركي غرب تكساس الوسيط
دوالرا ل ـت ـس ـجــل ع ـن ــد ال ـت ـســويــة
 51.59دوالرا للبرميل.

 18ألف رخصة لشركة الشخص
الواحد في 2018
أ عـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت وزارة ا لـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة
والصناعة الكويتية أنها قامت
بــإصــدار  22904رخــص تجارية
متنوعة و 18057رخصة (شركة
ال ـش ـخــص ال ــواح ــد) وذلـ ــك خــال
الفترة من أول يناير  2018حتى
نهاية ديسمبر الماضي.
وأوضحت «التجارة» في بيان
ص ـح ــاف ــي أنـ ـه ــا أص ـ ـ ــدرت 3846
رخصة مؤسسة فردية و12067
رخصة مزاولة بعد التأسيس عبر
مــركــز الـكــويــت لــاعـمــال الـنــافــذة
الواحدة.
وأض ــاف ــت أن ـهــا أص ـ ــدرت 477
رخـ ـص ــة م ــرك ـب ــة م ـت ـن ـق ـلــة و346
ترخيصا ح ــرا متناهي الصغر
كما أصدرت  5178رخصة لفروع
شركة أشخاص.

 % 0.75ارتفاع التضخم
في سلطنة عمان
ارتفع معدل التضخم بسلطنة عمان في ديسمبر  2018بنسبة
 0.75في المئة مقارنة بالشهر المماثل من  ،2017وفق ما أظهرت
أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
حــول األرق ــام القياسية ألسـعــار المستهلكين ،فيما شهد المعدل
انخفاضا بنسبة  0.29في المئة مقارنة بنوفمبر .2018
ً
ويعزى ارتفاع مؤشر األسعار بديسمبر  ،2018مقارنة بالشهر
الـمـمــاثــل م ــن  ،2017إل ــى ارت ـف ــاع أس ـع ــار الـمـجـمــوعــات الرئيسية
كمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى
بنسبة  0.59في المياه والنقل بنسبة  3.43في المئة ،ومجموعة
ال ـم ـطــاعــم وال ـف ـن ــادق بـنـسـبــة  0.48ف ــي ال ـم ـئــة ،وم ـج ـمــوعــة الـسـلــع
والخدمات المتنوعة بنسبة  1.42في المئة ،ومجموعة التعليم بـ2.02
في المئة ،والثقافة والترفيه بنسبة  0.09في المئة.
وسجل معدل التضخم السنوي لعام 2018م ارتفاعا بنسبة 0.88
في المئة مقارنة بالتضخم السنوي لعام 2017م.

وبينت أن الشركات استغلت عامل جهل بعض العمالء
بالقوانين ،إضافة إلى عامل البطء في الفصل بالمنازعات
التجارية ،إذ إن إجراءات الفصل في تلك القضايا تحتاج إلى
ً
وقت طويل جدا .الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة
تلقت أكثر من ألف شكوى نصب عقاري خالل العام الماضي،
وأحالت ما يزيد على أكثر من  500شكوى إلى النيابة العامة
للنظر فيها ،كما اتخذت العديد من اإلجــراءات ضد شركات
النصب العقاري وقامت بالتدقيق على المشاريع العقارية
التي طرحتها تلك الشركات.

•

15

اقتصاد

 1.2مليون دينار تشعل حرب العموالت
بين مجموعتين في البورصة
●

محمد األتربي

بـ ــرزت ف ــي ال ـبــورصــة خ ــاف ــات كـبـيــرة بـيــن رئيس
تنفيذي لمجموعة قابضة ومالك رئيسي لمجموعة
استثمارية في البورصة ،واستعر الخالف على 1.2
مليون دينار.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،قــالــت م ـص ــادر مطلعة إن مالك
المجموعة االستثمارية قدم عدة شكاوى إلى جهات
عــديــدة ،ونـجــح فــي اسـتـصــدار منع سفر ضــد رئيس
تـنـفـيــذي ك ــان يعمل لــديــه فــي الـســابــق وح ـصــل على
عموالت ومكافآت تقدر بنحو  1.25مليون دينار.

وتشير المصادر إلى أن تلك العموالت ،وقت الحصول
عليها ،كانت قانونية وبموافقة مالك المجموعة ،إذ كان
الرئيس التنيفذي يجتهد في إنجاز الصفقات وتوفيق
اوض ــاع المجموعة يمينا وي ـســارا وضـبــط البيانات
الـمــالـيــة عـلــى الــوجــه األك ـم ــل ،مـ ــرورا بعمليات تفريخ
الشركات بشكل مستمر ،وإدراج شركات المجموعة في
أسواق خارجية ،مما ككان يدفع برئيس المجموعة الى
الموافقة على منحة المكافآت .وتابعت« :إال أنه بعد أن
انتقل الرئيس التنفيذي المعني إلى مجموعة استثمارية
جديدة وقام بمنافسته لجأ إلى تقديم الشكاوى ضده
والضغط عليه الستعادة ما حصل عليه».

16
اقتصاد
«الخليج» يعلن مليونير «الدانة» الجديد
ةديرجلا
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أجرى السحب على الهواء مباشرة عبر إذاعة نبض الكويت  88.8 FMمن «األفنيوز»

محمد القطان يعلن الفائز

الفعالية في الساعة
بدأت
ً
 4:00عصرا بفقرات ترفيهية
استمتعت بها العائالت
واألطفال.

محمد القطان وأحمد األمير مع مليونير العام الماضي
ً
ف ــرص ــا ه ــائ ـل ــة ل ـل ـف ــوز ب ـجــوائــز
ضخمة ،ونتطلع نحو صناعة
الـمــزيــد مــن المليونيرات خالل
السنوات المقبلة».

أعلن بنك الخليج اسم الفائز
في سحب الدانة السنوي ،الذي
ح ـظــي ب ـجــائــزة ن ـقــديــة قيمتها
مليون دينار ،وهو فيصل طارق
حبيب عرب ،وذلك خالل فعالية
خاصة أقيمت بمجمع األفنيوز
فــي العاشر مــن يناير الـجــاري،
وأجري السحب بحضور ممثل
وزارة ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة والـ ـصـ ـن ــاع ــة،
وبحضور شركة إرنست ويونغ
ل ــاسـ ـتـ ـش ــارات ،وت ـ ــم ب ـث ــه عـلــى
الهواء مباشرة من خالل إذاعة
نبض الكويت .FM 88.8

نبذة عن حساب الدانة

برنامج ترفيهي ألفراد العائلة
ب ـ ـ ـ ــدأت الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــة ف ـ ــي ت ـم ــام
ً
ال ـس ــاع ــة  4:00عـ ـص ــرا ب ـف ـقــرات
تـ ــرف ـ ـي ـ ـه ـ ـيـ ــة اس ـ ـت ـ ـم ـ ـت ـ ـعـ ــت ب ـه ــا
ال ـ ـعـ ــائـ ــات واألطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال ،شـمـلــت
التلوين على الوجوه ،واألشغال
ال ـيــدويــة ،وغـيــرهــا مــن األل ـعــاب
وال ـم ـســاب ـقــات ،عـقـبـهــا ع ــروض
ت ــراث ـي ــة قــدم ـت ـهــا ف ــرق ــة تــراث ـيــة
كويتية ،حيث أضافت األغاني
وا لــر قـصــات الشعبية الشهيرة
المستوحاة من التقاليد البحرية
في الكويت إلى أجــواء الفعالية
المتميزة.

«صيد الكاش»

فقرات ترفيهية
استمتعت بها
العائالت واألطفال

لحظة إجراء السحب

وضـ ـم ــت ال ـف ـعــال ـيــة مـســابـقــة
«ص ـيــد ال ـك ــاش» الـشـهـيــرة الـتــي
ً
يقدمها بنك الخليج حصريا ،
حـيــث سـجــل مـئــات الحاضرين
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ـيـ ـه ــا وبـ ـمـ ـج ــرد
ب ــداي ــة ال ـبــرنــامــج الـتــرفـيـهــي تم
اخـتـيــار الـمـشــاركـيــن عــن طريق

فريق عمل «الخليج»
ال ـقــرعــة .وث ـبــت أن ه ــذه اللعبة
هــي المفضلة للكثيرين ،حيث
تمنح المشاركين فرصة دخول
صـنــدو قـيــن بهما أوراق نقدية
لجمع أكبر مبلغ خالل مدة عشر
ـوان ،وب ـلــغ إج ـمــالــي الـجــوائــز
ثــ ٍ
الـ ـنـ ـق ــدي ــة الـ ـمـ ـق ــدم ــة م ـ ــن خ ــال
المسابقة  3000دينار.

الفعالية ضمت
مسابقة «صيد
الكاش» الشهيرة
التي يقدمها بنك
ً
الخليج حصريا

تم من خالله منح هدايا فورية لكل
من يحملن اسم «دانــة» ،باإلضافة
إلى التسجيل لدخول سحب آخر
يمنح عـشــرا مــن صــاحـبــات الحظ
السعيد ممن يحملن االسم فرصة
الفوز بجوائز نقدية ،قيمة كل منها
 200دينار ،تودع في حساب الدانة
الخاص بهن.

«ساعة دانة»

مليونير الدانة

وت ـ ُخ ـل ــل ال ـف ـعــال ـيــة تـخـصـيــص
جناح أطلق عليه اسم «ساعة دانة»،

ول ـ ـ ـ ــإع ـ ـ ـ ــان ع ـ ـ ــن مـ ـلـ ـي ــونـ ـي ــر
ال ـ ـ ــدان ـ ـ ــة ،صـ ـع ــد إل ـ ـ ــى ال ـم ـن ـصــة

حساب الدانة يوفر
العديد من الخدمات
المتميزة لعمالئه
منها «بطاقة الدانة
لإليداع الحصري»

م ـح ـمــد ال ـق ـط ــان ،ن ــائ ــب ال ـمــديــر
الـ ـع ــام لـلـمـجـمــوعــة الـمـصــرفـيــة
ف ـ ـ ــي بـ ـ ـن ـ ــك الـ ـ ـخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــج ،وأحـ ـ ـم ـ ــد
األمـ ـي ــر م ـس ــاع ــد ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام
لالتصاالت الخارجية بصحبة
أصـغــر مليونير ال ــدان ــة ،الفائز
في سحب العام الماضي ،عبيد
سـ ـع ــد ال ـ ــرشـ ـ ـي ـ ــدي ،الـ ـب ــال ــغ مــن
العمر  12عــامــا ،وذلــك بإشراف
ممثل وزارة التجارة والصناعة
وبحضور شركة إرنست ويونغ
لـ ـ ــاس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــارات ،وقـ ـ ـ ـ ــام ع ـب ـيــد
الــرش ـيــدي ،بالضغط عـلــى الــزر

ليظهر اســم الـفــائــز لـهــذا الـعــام،
وتم تتويج فيصل طارق حبيب
ً
عرب كمليونير الدانة ،حاصال
على جائزة نقدية قيمتها مليون
دينار.
وبهذه المناسبة ،قــال أحمد
ً
األمير« :شكرا لكل من شاركونا
هذه الفعالية المهمة .الحضور
ً
ك ــان ه ــائ ــا ،ونـتـمـنــى أن يـكــون
الجميع قــد استمتع بالفقرات
ال ـتــرف ـي ـه ـيــة الـ ـت ــي أق ـي ـم ــت ه ــذا
ال ـ ـعـ ــام» ،الف ـت ــا الـ ــى أن «ح ـســاب
الــدانــة يكافئ عـمــاء ه بمنحهم

الدانة هو الحساب الرئيسي
ف ــي ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج ،وهـ ــو مـتــاح
ل ـل ـك ــوي ـت ـي ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن فــي
الكويت على حد ســواء .ولفتح
هذا الحساب يجب على العمالء
إيــداع مبلغ  200دينار وإبقاؤه
في الرصيد كحد أدنى للمشاركة
في سحوبات الدانة ،وفي حال
ان ـخ ـف ــض رصـ ـي ــد ال ـع ـم ـي ــل عــن
ه ــذا الـمـبـلــغ ي ـتــم ف ــرض رس ــوم
ً
قدرها ديناران شهريا حتى يتم
استيفاء الحد األدنى للرصيد.
ويـ ـتـ ـسـ ـن ــى لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء ال ــذي ــن
يقومون بفتح الحساب أو إيداع
النقود الدخول في السحوبات
األسبوعية في غضون يومين،
وي ـم ـنــح «ال ــدان ــة» ال ـفــائــزيــن في
سـحــوبــاتــه جــوائــز نـقــديــة يبلغ
إجمالي قيمتها أكثر من مليوني
دينار.
ويوفر حساب الدانة العديد
من الخدمات المتميزة لعمالئه
م ـن ـه ــا خـ ــدمـ ــة «بـ ـط ــاق ــة الـ ــدانـ ــة
لــإيــداع الـحـصــري» الـتــي تمنح
عمالء الدانة حرية إيداع النقود
فــي أي و قــت يناسبهم ،إضافة
إلــى خدمة «الحاسبة» المتاحة
ع ـبــر م ــوق ــع ال ـب ـنــك اإلل ـك ـتــرونــي
وتطبيق الهواتف الذكية ،والتي
ِّ
تمكن عمالء الدانة من احتساب
فــرص ـهــم ل ـل ـفــوز ف ــي س ـحــوبــات
الدانة األسبوعية وربع السنوية
والسنوية.
ول ـل ـم ـش ــارك ــة ف ــي س ـحــوبــات
الدانة ربع السنوية والسنوية،
ال ب ــد أن يـحــافــظ ال ـع ـمـ ُـاء على
الحد األدن ــى للرصيد قبيل كل
س ـحــب ،وت ــزي ــد ف ــرص الــدخــول
ف ــي الـسـحــب بـشـكــل ي ــوم ــي ،لــذا
كـلـمــا طــالــت ف ـتــرة ب ـقــاء الـنـقــود
في الحساب زادت فــرص الفوز
فـ ــي الـ ـسـ ـح ــوب ــات ،عـ ـ ــاوة عـلــى
ذلك ،ستتم مكافأة العمالء على
والئـهــم وتحويل فــرص فوزهم
م ــن ال ـع ــام ال ـمــاضــي إل ــى ال ـعــام
المقبل.

عرض فرقة الماسة الشعبية

لعبة صيد الكاش
جانب من األنشطة الترفيهية لألطفال

الجمهور الحاضر للفعالية

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4014اﻷﺣﺪ  13ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019م  7 /ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ 1440ﻫـ

economy@aljarida●com

اﻟﺜﻘﻴﻞ
اﻟﻨﻔﻂ
ﻣﻦ
اﻟﺮﺗﻘﺔ
ﻟﺤﻘﻞ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ً
ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﺑﺤﻮاﻟﻲ  ٥آﻻف ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ
أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

ﺷﻤﻠﺖ ﺟﻮﻟﺔ ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺎﺷﻢ
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ »ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ«
ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ )اﻟﺠﺪﻳﺪ(
ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺮﺗﻘﺔ ،وﻣﻨﺸﺂت ﻗﻴﺪ
اﻹﻧﺸﺎء ﺷﻤﺎل اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻧﺘﻬﺖ
ﻓﻲ واﺣﺔ أم اﻟﻌﻴﺶ.
ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺎﺷﻢ ﻳﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺠﻮﻟﺔ
ﻗـ ـ ـ ـ ــﺎم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي
ﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﺘ ــﺮول اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ،
ﻫﺎﺷﻢ ﺳﻴﺪ ﻫﺎﺷﻢ ،ﺑﺠﻮﻟﺔ ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻨـﻔــﺬﻫــﺎ
ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻧ ـﻔــﻂ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓ ــﻲ ﺷـﻤــﺎل
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وراﻓـ ـ ـ ـ ــﻖ ﻫـ ــﺎﺷـ ــﻢ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ
اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي ﺑ ــﺎﻹﻧ ــﺎﺑ ــﺔ
ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﻌﻨﺰي ،وﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﻤﺎل اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﺎﻳﻒ

اﻟﻌﻨﺰي ،وﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟـﻠـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟ ـﻜ ـﺒــﺮى واﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟـﻌـﺘـﻴـﺒــﻲ ،إﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
ورؤﺳﺎء اﻟﻔﺮق ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ.
وﺷﻤﻠﺖ اﻟﺠﻮﻟﺔ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟ ـﺜ ـﻘ ـﻴ ــﻞ )اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪ( ﻓـ ــﻲ ﺟ ـﻨ ــﻮب
اﻟ ــﺮﺗ ـﻘ ــﺔ ،وﻣ ـﻨ ـﺸــﺂت ﻗ ـﻴــﺪ اﻹﻧ ـﺸ ــﺎء
ﺷﻤﺎل اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻧﺘﻬﺖ ﻓﻲ واﺣﺔ
أم اﻟﻌﻴﺶ.

وأﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻰ ﻫ ـ ــﺎﺷ ـ ــﻢ ﻛـ ـﻠـ ـﻤ ــﺔ أﺛ ـﻨ ــﻰ
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ .وﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪر
ﻧﻔﻄﻲ ﻣ ـﺴــﺆول ﻟـ ـ »اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة« ،أن
ﻣ ـﺸــﺮوع اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ ﻓــﻲ ﺣﻘﻞ
اﻟــﺮﺗـﻘــﺔ ﻳﺴﻴﺮ ﺑــﻮﺗـﻴــﺮة ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ
وﻓــﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ دون أي
ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﺤﻮل دون إﺗﻤﺎﻣﻪ ﻓﻲ
ﻣﻮﻋﺪه اﻟﻤﺤﺪد ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﻧ ــﻮه اﻟـﻤـﺼــﺪر ﺑــﺄن اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺮﺗﻘﺔ ﺳﻴﺒﺪأ
ﺧــﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ
ﻋ ــﺎم  ،2019وﺑـﻜـﻤـﻴــﺎت ﻗ ــﺪ ﺗﺼﻞ
إﻟ ــﻰ  5000آﻻف ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ،
ﺗﺰداد إﻟﻰ  60أﻟﻔﺎ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﻟﺤﺎﻟﻲ.

١٧

اﻗﺘﺼﺎد

»أدﻧﻮك« ﺗﻮﻗﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف
ﻣﻊ ﺗﺤﺎﻟﻒ »إﻳﻨﻲ« اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ
وﻗﻌﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮول أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )أدﻧﻮك(
اﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻴﻦ ﻟﺘﺮﺳﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺘﻴﻦ
ﺑﺤﺮﻳﺘﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﺗﻴﻦ ،ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف وﺗﻄﻮﻳﺮ وإﻧﺘﺎج
اﻟﻨﻔﻂ واﻟ ـﻐــﺎز ﻣــﻊ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺗـﻘــﻮده ﺷــﺮﻛــﺔ »إﻳـﻨــﻲ«
اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ.
وذﻛـ ـ ــﺮت وﻛ ــﺎﻟ ــﺔ اﻷﻧـ ـﺒ ــﺎء اﻹﻣ ــﺎراﺗـ ـﻴ ــﺔ )وام( أن
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ،اﻟﺬي ﻳﻀﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف واﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪﻳﺔ )ﺑﻲ .ﺗﻲ ﺗﻲ .إي.
ﺑﻲ( ،ﺟﺎء ﻋﻘﺐ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﺰاﻳﺪة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
وﺣﺴﺐ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺗﻌﺪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺘﺎن اﻟﻠﺘﺎن ﺗﻘﻌﺎن
ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ» ،اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
 «1و»اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ  ،«2أوﻟــﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺖ ﺗﺮﺳﻴﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺪة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻃــﺮﺣـﺘـﻬــﺎ »أدﻧ ـ ـ ــﻮك« ﻓ ــﻲ أﺑ ــﺮﻳ ــﻞ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﺿﻤﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻹﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟ ــﻰ ،وﻗــﺪ أﻗـ ّـﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺒﺘﺮول ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺗﺮﺳﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ.
وﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠـ ــﻮﻛـ ــﺎﻟـ ــﺔ ،ﻓـ ــﺈﻧـ ــﻪ ﺑـ ـﻤ ــﻮﺟ ــﺐ ﺷ ـ ــﺮوط
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻦ ،ﺳﺘﻘﻮم »إﻳﻨﻲ« ﺑــﺈدارة اﻻﻣﺘﻴﺎزات،
وﺳﺘﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺸﺮﻛﺘﺎن ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  844ﻣﻠﻴﻮن
درﻫﻢ ) 230ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ
واﻟﻐﺎز وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ »اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ  ،«2وﺳﻴﺘﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
ﺧﻄﻂ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـ»اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ .«1

و ﺗـﻐـﻄــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺘﺎن ﻣـﺴــﺎ ﺣــﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺒﻠﻎ
ﺣ ــﻮاﻟ ــﻲ  8آﻻف ﻛـﻴـﻠــﻮﻣـﺘــﺮ ﻣ ــﺮﺑ ــﻊ ،وﻋ ـﻨ ــﺪ ﻧـﺠــﺎح
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﺪوى
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ،ﺳﺘﺘﺎح اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟـ
»إﻳﻨﻲ« و»ﺑﻲ .ﺗﻲ .ﺗﻲ«.
وﻗـ ــﺎل ﺳـﻠـﻄــﺎن ﺑ ــﻦ أﺣ ـﻤــﺪ اﻟ ـﺠــﺎﺑــﺮ وزﻳـ ــﺮ دوﻟ ــﺔ
اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟ ـ ـ »أدﻧ ــﻮك« إن »إﺑـ ــﺮام ﻫﺎﺗﻴﻦ
ً
اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴ ـﺘ ـﻴــﻦ اﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ـﺘ ـﻴــﻦ ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬا
ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟـﻘـﻴــﺎدة اﻟــﺮﺷـﻴــﺪة ،ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ
ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،وﺑﻤﺎ
ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻘﻪ أﺑﻮﻇﺒﻲ وأدﻧــﻮك ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل«.
وأﺿﺎف» :ﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أدﻧﻮك اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  2030ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﺬﻛﻲ،
وﻧ ـﻬــﺞ ﺗــﻮﺳـﻴــﻊ ﻧ ـﻄــﺎق اﻟ ـﺸــﺮاﻛــﺎت واﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺎء ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﻴﻤﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺘﻄﻮرة،
وﺿﺦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ،واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور ّ
ﻣﻜﻤﻞ ﻟﺨﺒﺮاﺗﻨﺎ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ،واﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮارد أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ«.
)د ب أ(

اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻬﺒﻂ  ٪٢وﺳﻂ ﻣﺨﺎوف ﺑﺸﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺘﺎم ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺪون اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻫﺒﻄﺖ أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺣــﻮاﻟــﻲ  2ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
أﻣﺲ اﻷول ،ﻣﻊ ﻗﻠﻖ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﻟﻤﻲ ،ﻣــﺮﺗــﺪة ﻋــﻦ ﺗﺴﻊ ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻜــﺎﺳــﺐ أﺛــﺎرﺗـﻬــﺎ آﻣ ــﺎل ﺑﺸﺄن
ﻣـﺤــﺎدﺛــﺎت اﻟـﺘـﺠــﺎرة ﺑﻴﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﺼﻴﻦ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸﺒﺜﺖ ﺑﺒﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ
ﻟﺘﻨﻬﻲ اﻷﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع.
واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻋـﻘــﻮد ﺧــﺎم اﻟـﻘـﻴــﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻣﺰﻳﺞ ﺑﺮﻧﺖ ﻷﻗــﺮب اﺳﺘﺤﻘﺎق  1.2دوﻻر ،أو
 1.95ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ 60.48
ً
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﺗــﺮاﺟـﻌــﺖ ﻋـﻘــﻮد ﺧ ــﺎم اﻟـﻘـﻴــﺎس اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
ً
ﻏ ــﺮب ﺗـﻜـﺴــﺎس اﻟــﻮﺳـﻴــﻂ دوﻻرا ،أو  1.9ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﺘﺴﺠﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  51.59دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.

ﻟﻜﻦ اﻟﺨﺎﻣﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺳﺠﻼ ﻛﻼﻫﻤﺎ
ﺛﺎﻧﻲ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺻﻌﻮد ﺑﺮﻧﺖ
ﺣ ــﻮاﻟ ــﻲ  6ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ ﻗ ـﻔ ــﺰ اﻟ ـﺨ ــﺎم
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ  7.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺳﺠﻞ ﺑﺮﻧﺖ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺎﺳﻊ
ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻓﻲ أﻃﻮل
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺻﻌﻮد ﻣﻨﺬ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  .2007وﺻﻌﺪ
ً
اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﻳﻀﺎ ﻟﺘﺎﺳﻊ ﻳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
ً
ً
ﻣﺤﻄﻤﺎ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﺳﺠﻠﻪ ﻓﻲ .2010
ً
وأﻋﻄﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﺑﺄن ﺣﺮﺑﺎ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﺷــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ وﺑ ـﻜ ـﻴــﻦ رﺑ ـﻤ ــﺎ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ دﻋﻤﺎ ﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ
ﻫ ــﺬا اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع .واﺧـﺘـﺘـﻤــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎدﺛــﺎت ﺑﻴﻦ
اﻟﻌﻤﻼﻗﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﻳــﻮم اﻷرﺑـﻌــﺎء دون
اﻹﻋــﻼن ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

ـﺎل ﻗــﺪ ﺗﻌﻘﺪ ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﻻﺣﻖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋ ـ ٍ
ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ.

»ﺑﻴﻜﺮ ﻫﻴﻮز«
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،ﺧﻔﻀﺖ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﺪد ﺣﻔﺎرات اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻊ ﺗﺤﻮل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ،ﻣﺜﻞ »أوﻛﺴﻴﺪﻧﺘﺎل ﺑﺘﺮوﻟﻴﻮم
ﻛ ــﻮرب« ،إﻟــﻰ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻓــﻲ ﺧﻄﻄﻬﺎ ﻟﻠﺤﻔﺮ
ﻟـﻌــﺎم  2019ﺑﺴﺒﺐ اﻟـﺸـﻜــﻮك اﻟـﺘــﻲ ﺗﺤﻴﻂ
ﺑﺎﻧﺘﻌﺎش أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺎم.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ »ﺑـﻴـﻜــﺮ ﻫ ـﻴــﻮز« ﻟـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮﻫــﺎ اﻷﺳ ـﺒ ــﻮﻋ ــﻲ اﻟ ــﺬي
ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وﺛﻴﻘﺔ ،إن ﻋــﺪد ﺣﻔﺎرات

»ﺑﻴﺘﻚ« ٪٣ :ﻧﻤﻮ
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
ﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﻮﻳـ ــﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ )ﺑﻴﺘﻚ( إن اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻤـ ـ ـﻨ ـ ــﻮح ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ارﺗـﻔــﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ 3
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ــﺢ »ﺑـ ـ ـﻴـ ـ ـﺘ ـ ــﻚ« ،ﻓــﻲ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،أن ﺣﺠﻢ
اﻻﺋـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﻮح ﻓــﻲ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻠﻎ 36.5
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎر دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر )ﻧـ ـﺤ ــﻮ 119
ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر( ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ 35.5
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎر دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر )ﻧـ ـﺤ ــﻮ 116
ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر( ﻓ ــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
.2017
وأ ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن أر ﺻـ ـ ـ ـ ــﺪة
اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻬـ ـﻴ ــﻼت اﻻﺋ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺔ ﺣ ـﻘ ـﻘ ــﺖ اﻋ ـﻠــﻰ
ارﺗﻔﺎع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ
ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﻟﺘﺒﻠﻎ
ﻧـﺤــﻮ  589.4ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳـﻨــﺎر
) ﻧـ ـﺤ ــﻮ  1.9ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎر دوﻻر(
ﺑــﺰﻳــﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻮﻓﻤﺒﺮ .2017
و ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﻴ ـ ـ ـ ـ ــﻦ أن أر ﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪة
اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻬـ ـﻴ ــﻼت اﻻﺋ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ
ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ  15.5ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر دﻳ ـﻨــﺎر
)ﻧ ـﺤ ــﻮ  50.9ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر دوﻻر(
ﺗ ـﻤ ـﺜــﻞ  42.5ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮح
ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.

اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟـﻨـﺸـﻴـﻄــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻤﻘﺪار أرﺑﻊ ﺣﻔﺎرات ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻛﺎﻧﻮن
اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻟﻴﺼﻞ اﻟـﻌــﺪد اﻹﺟـﻤــﺎﻟــﻲ إﻟــﻰ 873
ﺣﻔﺎرة.
وﻣــﺎ زال ﻋــﺪد ﺣـﻔــﺎرات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ
ﻓ ــﻲ أﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ ،وﻫ ــﻮ ﻣــﺆﺷــﺮ أوﻟـ ــﻲ ﻟــﻺﻧـﺘــﺎج
ً
ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ  ،ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻋــﻦ ﻣـﺴـﺘــﻮاه ﻗﺒﻞ ﻋﺎم
ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺑ ـﻠــﻎ  752ﺣـ ـﻔ ــﺎرة ،ﺑ ـﻌــﺪ أن زادت
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ  2018ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ أﺳﻌﺎر أﻋﻠﻰ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم.
وﻗـ ــﺎل ﻣـﻨـﺘـﺠــﻮ اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟ ـﺼ ـﺨــﺮي ،إﻧـﻬــﻢ
ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن ﺗﻘﻠﻴﺺ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﻟﻠﺤﻔﺮ ﻓﻲ
 2019ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻫﺒﻮط ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ  40ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻓــﻲ أﺳـﻌــﺎر اﻟـﺨــﺎم ﻋﻠﻰ ﻣ ــﺪار اﻟﺮﺑﻊ

اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ  2018وﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ وﻓﺮة
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮوض اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﻟ ــﻮ ﺣ ــﺪث ﻫـ ــﺬا ،ﻓـﺴـﻴـﻜــﻮن أول اﻧـﺨـﻔــﺎض
ﻓﻲ ﻋــﺪد اﻟﺤﻔﺎرات ﻓﻲ ﺛــﻼث ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ أن
أﺿــﺎﻓــﺖ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟـﺤـﻔــﺮ  138ﺣ ـﻔــﺎرة ﻧﻔﻄﻴﺔ
ﻓﻲ  2018و 222ﺣﻔﺎرة ﻓﻲ  .2017وﻛــﺎن ﻋﺪد
اﻟـﺤـﻔــﺎرات ﻗــﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﺑــﻮاﻗــﻊ  11ﺣـﻔــﺎرة ﻓﻲ
.2016

ﻧﻔﻂ اﻟﺒﺼﺮة
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧــﺮ ،ﻗــﺎل إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﺒﺼﺮة ،إن اﻟﻌﺮاق
ﻳ ـﺨ ـﻄــﻂ ﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻘــﻞ ﻣـﺠـﻨــﻮن
اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄــﻲ ﻓ ــﻲ ﺟـ ـﻨ ــﻮب اﻟـ ـﺒ ــﻼد إﻟ ـ ــﻰ  290أﻟ ــﻒ

ً
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ  2019وإﻟﻰ 450
ً
أﻟ ــﻒ ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ﺑـﺤـﻠــﻮل ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ  2021ﻣﻦ
اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى اﻟ ـﺤــﺎﻟــﻲ اﻟ ـﺒــﺎﻟــﻎ  240أﻟ ــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ.
وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ »روﻳﺘﺮز«،
إن ﺻﺎدرات اﻟﻌﺮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد
ً
ﺑﻠﻐﺖ ﻣــﺎ ﻳـﻘــﻞ ﻗـﻠـﻴــﻼ ﻋــﻦ  3.6ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺑﻌﺪ أن ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮى
ً
ً
ً
ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻋﻨﺪ  3.63ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ.
)ﻧﻴﻮﻳﻮرك  -روﻳﺘﺮز(

اﻗﺘﺼﺎد

١٨
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»اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« ﺗﻌﺎود اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
إﻟﻰ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ اﺳﺘﻤﺮ  ٣ﺳﻨﻮات

ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻌﻤﻼء
»اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ«
اﻟﻜﺮام وﺗﻠﺒﻴﺔ
ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ
واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ

اﻟﺠﺎﺳﻢ

ﻋﺎودت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻳﻮم
اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ دون ﺗﻮﻗﻒ
إﻟــﻰ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻣــﻦ ﺧــﻼل رﺣﻠﺘﻬﺎ رﻗــﻢ KU117
واﻟﻤﺘﺠﻬﺔ ﻣــﻦ ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺑﻤﺒﻨﻰ
اﻟ ــﺮﻛ ــﺎب رﻗ ــﻢ  (T1) 1إﻟ ــﻰ ﻣ ـﻄــﺎر ﺟ ــﻮن ﻛﻴﻨﺪي
اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،وﺟﺎء إﻃﻼق اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌﺪ
ﻣــﻮاﻓـﻘــﺔ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎت اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف
رﺣــﻼت »اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟــﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ دام  3ﺳﻨﻮات.
وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ﺗﺸﻐﻴﻞ
ً
رﺣﻠﺔ واﺣﺪة ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺮﻛﺎب رﻗﻢ  (T1) 1ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ
اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺮﺣﻼت ﻣﻦ وإﻟﻰ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺮﻛﺎب
رﻗ ــﻢ  (T4) 4ﻓــﻲ ﻣــﻮﻋــﺪ ﻻﺣ ــﻖ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪه
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ
واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
وﺳﺘﻨﻄﻠﻖ رﺣ ــﻼت اﻟـﺨـﻄــﻮط »اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ«
ً
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ  11:25ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋـﻠــﻰ أن ﻳـﻜــﻮن ﻣــﻮﻋــﺪ وﺻــﻮﻟـﻬــﺎ إﻟــﻰ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ  18:10ﻣﺴﺎء ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،وﺳﺘﺴﺘﻐﺮق اﻟﺮﺣﻠﺔ  14ﺳﺎﻋﺔ و45
دﻗﻴﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ دون ﺗﻮﻗﻒ.
وﺑـﻬــﺬا اﻟـﺼــﺪد ،ﺗـﻘــﺪم رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮط اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟـﺠــﺎﺳــﻢ

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺠﺎﺳﻢ

ﺑــﺎﺳـﻤــﻪ وﻧ ـﻴــﺎﺑــﺔ ﻋ ــﻦ أﻋ ـﻀ ــﺎء ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة
واﻹدارة اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ وﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠ ـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑ ـﺨــﺎﻟــﺺ اﻟ ـﺸ ـﻜــﺮ واﻟ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﺮ ﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟــﺎﺑــﺮ اﻟﻤﺒﺎرك
واﻟـ ــﻮزراء اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ورﺋﻴﺲ
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻤﺎن
اﻟﺤﻤﻮد واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻮد

اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺑــﺬﻟـﻬــﺎ ﻟـﻠــﻮﺻــﻮل إﻟ ــﻰ ﻫــﺬه
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.
وأﻛﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء »اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ« اﻟـ ـﻜ ــﺮام وﺗ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮه
ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ وﺿﻴﺎﻓﺔ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ
اﻷرض ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻐﺎدرة أو أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ
ﻃــﺎﺋــﺮاﺗ ـﻬــﺎ» ،إذ ﻧـﺴـﻌــﻰ ﺑــﺎﺳـﺘـﻤــﺮار ﻷن ﺗﻜﻮن
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺎف ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان
ً
ً
اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ وﺗﻄﻮرا ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻄﻴﺮان واﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺠﻮي«.
وﻳــﺄﺗــﻲ ﺗــﺪﺷـﻴــﻦ »اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ« رﺣــﻼﺗـﻬــﺎ إﻟــﻰ
ً
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻮاﻗﻊ رﺣﻠﺔ واﺣﺪة ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﻃــﺎﺋــﺮاﺗـﻬــﺎ اﻟـﺒــﻮﻳـﻨــﻎ 300ER-B777
ً
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛﻠﻴﺎ ،إذ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬه اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺑﺄﺣﺪث
اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺤﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻄﻮرة
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﻛﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻮاي ﻓﺎي واﻻﺗﺼﺎل ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﺮﻳﺤﺔ
ﺑــﻮاﻗــﻊ ﻋــﺪد  8ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣــﻦ درﺟ ــﺔ اﻟــﺮوﻳــﺎل ذات
اﻟﻤﻘﺼﻮرة اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻣﻤﺎ
ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﺮاﻛﺐ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ أﻛﺜﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻔﺮ،
ً
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ  36ﻣـﻘـﻌــﺪا ﻟــﺪرﺟــﺔ رﺟ ــﺎل اﻷﻋـﻤــﺎل
ً
و 263ﻣﻘﻌﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﻤﺘﺎز
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻌﺔ وﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺒﻴﺮة.

»اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ« ﺗﻘﻴﻢ ﻣﺨﻴﻤﻬﺎ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺴﺎدس
ﻛ ـﻌــﺎدﺗ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮﻳــﺔ ،وﻟـﻠـﻌــﺎم
اﻟ ـﺴ ــﺎدس ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘــﻮاﻟــﻲ ،أﻗــﺎﻣــﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ
واﻟﻤﻘﺎوﻻت )اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ( ،ﻣﺨﻴﻤﻬﺎ
اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻴﺮان ،ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ
»وادي اﻟﻤﺮح« ،ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻋـ ــﻲ ﻣـ ـ ــﻊ اﻟ ـﻤ ــﻮﻇ ـﻔ ـﻴ ــﻦ
وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ،واﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﺳﺘﻤﺘﺎع
ﺑــﺎﻷﺟــﻮاء ،واﻟـﺘـﻌــﺎرف ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ
اﻷﺳـ ـ ـ ــﺮ ،وﺧـ ـﻠ ــﻖ أﺟـ ـ ـ ــﻮاء أﺳ ــﺮﻳ ــﺔ
ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،وﻗﻀﺎء أﻣﺘﻊ اﻷوﻗــﺎت
ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
وﺑـ ـ ـﻬ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ ،ﺻ ـ ـ ﱠـﺮح
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﺑﺄن
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﻴــﻢ اﻟـ ـ ــﺬي ﺗ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﻪ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻌــﺎم اﻟـ ـﺴ ــﺎدس ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘــﻮاﻟــﻲ،
واﻟـ ــﺬي ﻻﻗ ــﻰ اﺳـﺘـﺤـﺴــﺎن ﺟﻤﻴﻊ
اﻟ ـﻤ ــﻮﻇ ـﻔ ـﻴ ــﻦ ،ﺷ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻧﺸﻄﺔ

ﻣﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻴﻢ
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
واﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺷ ــﺎرك ﻓﻴﻬﺎ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،وﺳﺎدﻫﺎ ﺟﻮ
ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻬـﺠــﺔ واﻟ ـﻔ ــﺮح واﻟ ـﺴ ــﺮور،
وﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻓﻲ أﺟﻮاء ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ.

وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺢ إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن
»اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﻞ« ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﻤ ــﺪ ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ
اﻟﺒﺎب اﻟﻤﻔﺘﻮح ،وﺗﺆﻣﻦ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ
اﻹﺻﻐﺎء ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺪ
آراؤﻫﻢ وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ أﻣﺮا ﻣﻬﻤﺎ

ﺟﺪا ،ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺄداء اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وذﻛﺮ أن اﻟﻠﻘﺎءات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻘـﻴـﻤـﻬــﺎ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑـﻌـﻴــﺪة
ﺗ ـﻤــﺎﻣــﺎ ﻋ ــﻦ اﻷﺟ ـ ـ ــﻮاء اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ،
إذ ﻳ ــﻼﺣ ــﻆ اﻟ ـﻤ ــﻮﻇ ـﻔ ــﻮن ﺗ ـﻘــﺎرﺑــﺎ

ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓــﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ،
ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟـﻠـﻘــﺎء ات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺪورﻳﺔ.

»زﻳﻦ« ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﻨﻮﻳﺮي
ُ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

اﻟﻔﺘﻴﺎت ُ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻘﻲ زﻳﻦ وﻟﻮﻳﺎك ﺑﻤﺮﻛﺰ زﻳﻦ ﻟﻺﺑﺪاع ZINC
اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﺷــﺮ ﻛــﺔ ز ﻳــﻦ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﻨﻮﻳﺮي ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،اﻟﺬي ُﻋﻘﺪ ﻓﻲ
ﻣﺮﻛﺰ زﻳــﻦ ﻟــﻺﺑــﺪاع ) (ZINCﺑﻤﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ
اﻟﺸﻮﻳﺦ ،وﻫﻮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻮﻳﺎك
ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﺸﺒﺎب ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ »زﻳﻦ«.
وذﻛ ــﺮت اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،أن رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ
ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أﺗﺖ ﺿﻤﻦ ﺷﺮاﻛﺘﻬﺎ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ »ﻟﻮﻳﺎك« ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻷﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  15ﺳﻨﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ،وﻫﻲ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺗﺤﺖ
ﻣﻈﻠﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر
ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺘﻴﺎت ،وﺗﻮﺳﻴﻊ
ﻣﺪارﻛﻬﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﺑﻴﻨﺖ »زﻳ ــﻦ« أﻧـﻬــﺎ اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ اﻟـﻠـﻘــﺎء اﻟﺘﻨﻮﻳﺮي،
ﺑـﺤـﻀــﻮر اﻟـﻔـﺘـﻴــﺎت وأوﻟ ـﻴ ــﺎء أﻣــﻮرﻫــﻦ وﻓــﺮﻳـﻘــﻲ »زﻳ ــﻦ«
و»ﻟ ــﻮﻳ ــﺎك« ،وﺗــﻢ إﻃ ــﻼع اﻟـ ُـﻤـﺸــﺎرﻛــﺎت وأوﻟ ـﻴــﺎء أﻣــﻮرﻫــﻦ
ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ،
واﻟﻮﺟﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ زﻳﺎرﺗﻬﺎ.
وذﻛﺮت أن رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﺗﻲ
ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺪﻋﻢ وﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﻓﻖ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻻﻓـﺘــﺔ إﻟــﻰ أﻧـﻬــﺎ ﻟــﻦ ﺗــﺪﺧــﺮ ﺟـﻬــﺪا ﻓــﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة واﻟﺪﻋﻢ ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﻓﻜﺮة ورؤﻳــﺔ ﺗﺘﺴﻢ
ُ
ﺑﻨﻮاﺣﻲ اﻹﺑ ــﺪاع وﺗﺨﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ رﻓﻌﺔ
اﻟﻮﻃﻦ.
وأوﺿ ـﺤ ــﺖ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ أن ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗــﺎﻳـﻠـﻨــﺪ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﻲ،
اﻟـ ــﺬي ﺗـﻨـﻈـﻤــﻪ »ﻟ ــﻮﻳ ــﺎك« ،ﻳ ـﻬــﺪف إﻟ ــﻰ إﺗ ــﺎﺣ ــﺔ اﻟـﻔــﺮﺻــﺔ
ً
ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻣﻦ أﻋﻤﺎر  18 – 14ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ،ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻟ ـﻠ ـ ُـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺎت ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌــﺮف ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺎت اﻟـﺘــﺎﻳـﻠـﻨــﺪﻳــﺔ
اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ،واﺳـﺘـﻜـﺸــﺎف ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﺑــﺎﻧـﻜــﻮك وأﺳــﻮاﻗـﻬــﺎ
واﻟ ـﻘــﺮى اﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪﻳﺔ اﻟـﺒـﻌـﻴــﺪة ،واﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪي.

وأﺿﺎﻓﺖ» :ﺗﻬﺪف اﻟﺮﺣﻠﺔ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ،وﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻬﻦ ،وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻟﻬﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻦ ،واﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ
واﺣﺪ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻣﺜﻞ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺸﺐ اﻟﺒﺎﻣﺒﻮ ودروس ﺑﺎﻟﻄﺒﺦ
اﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪي واﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ وﺑﻨﺎء ﻣﻨﺎزل ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ
واﻷﺳﺮ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
ُ
وﻳﻌﺪ »زﻳــﻦ ﻟــﻺﺑــﺪاع« ) (ZINCﻣﺮﻛﺰا ﻟــﺮواد اﻷﻋﻤﺎل
واﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،وﺗــﻢ إﻃــﻼﻗــﻪ ﻟﻴﻜﻮن ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ
ﻣﻨﺼﺔ ﻻﺑﺘﻜﺎرات وإﺑــﺪاﻋــﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺸﺒﺎب ورواد
اﻷﻋـﻤــﺎل ،وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮل اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻋﻠﻰ
اﻟـﺘـﻔـﻜـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ ﺑـﻴـﺌــﺔ ﻋ ـﻤــﻞ ﺗـﻔــﺎﻋـﻠـﻴــﺔ ﺗـﺘـﺴــﻢ ﺑــﺎﻻﺑ ـﺘ ـﻜــﺎر
واﻟ ـﺤــﺪاﺛــﺔ ،ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣـﻨــﺎخ اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺮؤى واﻷﻓﻜﺎر وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
وذﻛﺮت »زﻳﻦ« أن دﻋﻤﻬﺎ ﻟﺒﺮاﻣﺞ »ﻟﻮﻳﺎك« ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺷﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻬﺎرات ﻟﺪى
ُ
اﻟﺸﺒﺎب ،ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻛــﻦ« ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ رﻳــﺎدة اﻷﻋﻤﺎل
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﺎﺑﺴﻮن
ُ
ﻓ ــﻲ ﺑ ــﻮﺳ ـﻄ ــﻦ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻌ ــﺪ إﺣ ـ ــﺪى أرﻗ ـ ــﻰ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑــﺮﻳــﺎدة اﻷﻋ ـﻤــﺎل ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ودﻋﻤﻬﺎ اﻟﺤﺼﺮي ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺐ اﻟـﻤـﻴــﺪاﻧــﻲ ﻓــﻲ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ) ،(IFADوﻛﺬﻟﻚ دﻋﻤﻬﺎ ﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ »ﻟﻮﻳﺎك أي
ﺳﻲ ﻣﻴﻼن ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم« ،وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ إﻟﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018ﻗﺎﻣﺖ
»زﻳ ــﻦ« ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟـﻄــﻼب واﻟـﻄــﺎﻟـﺒــﺎت ﻣــﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ
»ﻟ ــﻮﻳ ــﺎك« ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑ ــﺪوام ﺟــﺰﺋــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت
وإدارات اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺣﻴﺚ ﱠ
ﺗﺪرﺑﻮا ﻋﻠﻰ أﺟــﻮاء اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﺨ ــﺎص ،ﺑــﺎﻟـﺸـﻜــﻞ اﻟ ــﺬي أﺿ ــﺎف اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻬﺎرات اﻹدارﻳــﺔ إﻟﻰ ﺳﻴﺮﺗﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ »زﻳﻦ« ،ﺗﻘﺪﻳﺮا
ﻟﻤﺠﻬﻮدﻫﻢ ،وﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻹﺑﺪاﻋﺎﺗﻬﻢ.
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ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺿﺮب
ﺑﻨﻴﺠﻴﺮﻳﺎ اﻟﺘﻲ
ﻣﺜﺎل واﺿﺢ ً ً
ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻧﻔﻼﺗﺎ أﻣﻨﻴﺎ وﻣﺸﺎﻛﻞ
داﺧﻠﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﺪ ﻋﺎﺷﺮ
ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ وأﺣﺪ
أﻫﻢ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻤﻌﺎدن واﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.

)ﺧـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺊ :اﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﻃ ــﺎت
اﻟـﻐــﺎز اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻗــﺮب ﺳﻮاﺣﻞ
زﻳﻤﺒﺎﺑﻮي ﻟﻴﺴﺖ  6ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت
ً
ﻣ ـﺘ ــﺮ ﻣ ـﻜ ـﻌ ــﺐ ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻛـ ـ ــﺎن ﻣـ ـﻘ ــﺪرا
ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒــﻞ ﻟـﻜـﻨـﻬــﺎ  8ﺗــﺮﻳـﻠـﻴــﻮﻧــﺎت
ً
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ،ﻫﻜﺬا رأت ﻣﺠﻠﺔ »ﻓﻮرﻳﻦ
ﺑــﻮﻟـﻴـﺴــﻲ« اﻹﻋـ ــﻼن ﻋــﻦ اﻣـﺘــﻼك
اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻹﻓــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
وﻣ ــﺎ دﻓ ــﻊ اﻟ ــﺪورﻳ ــﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة
ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻈ ــﺮ إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـﻠ ــﻰ أﻧـ ــﻪ
»ﺗ ـﻄــﻮر ﺳـﻠـﺒــﻲ« أو »ﻣـﻘـﻠــﻖ« ﻫﻮ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﺸﻞ ا ﻟــﺪو ﻟــﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻓ ـ ــﻲ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻐـ ــﻼل ﻣ ـ ــﺎ ﻟ ــﺪﻳـ ـﻬ ــﺎ ﻣــﻦ
ً
وﻓ ــﺮة ﻣ ــﻮارد ﺳــﺎﺑـﻘــﺎ ﺑــﻞ وﺳــﻮء
اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد ،ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ
ﻣـﻤــﺎ ﻳـﻌــﺮف ﻓــﻲ ﻋـﻠــﻢ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد
ﺑـ »ﻟﻌﻨﺔ اﻟﻮﻓﺮة« )ﻟﻌﻨﺔ اﻟﻤﻮارد(
أو »اﻟﻤﺮض اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي«.

»اﻟﻤﺮض اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي«

ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ً
ﺣﺎﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻄﺮﻓﺎ ﻣﻦ
ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ إذ ﺗﺮاﺟﻌﺖ
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻴﻬﺎ
ً
ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺎ
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ

ﻇـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺮض
ا ﻟ ـ ـﻬـ ــﻮ ﻟ ـ ـﻨـ ــﺪي ﻋ ـ ـ ــﺎم  1977ﺑ ـﻌــﺪ
اﻛﺘﺸﺎف أﻣﺴﺘﺮدام ﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت
ﺿـ ـﺨـ ـﻤ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻐـ ــﺎﻳـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎز
ا ﻟـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌ ــﻲ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  ،1959ﺑ ـﻤــﺎ
ً
ﺗ ـﺒ ـﻌــﻪ ﻣ ــﻦ زﻳ ـ ـ ــﺎدة ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ﺟ ــﺪا
ﻓــﻲ اﻟ ـﺼــﺎدرات ،ﻟﻜﻦ ﻛــﺎن ﻫﻨﺎك
ً
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪا ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺪﻓﻖ
اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻟـ ــﻺﻳـ ــﺮادات اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ
ً
واﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد »اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻞ« داﺧ ـﻠ ـﻴــﺎ
ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ ﻋـ ــﺪم اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﻋــﻮاﺋــﺪ
ً
اﻟﻐﺎز ﺟﻴﺪا.
ً
وﺑــﺪأت اﻷﻋــﺮاض ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺪء ا
ﻣــﻦ ﻋ ــﺎم  1970ﺑــﺎرﺗ ـﻔــﺎع ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣــﻦ  1.1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ
 5.1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺑـﺘــﺮاﺟــﻊ ﻣﻌﺪل
اﻟـﻨـﻤــﻮ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي ﺑ ـﺤ ــﺪة ،ﺑﻞ
وﺑﻔﺸﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣـ ـﺤ ــﺎوﻻت إﻧـ ـﻌ ــﺎش اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻋــﺎت
اﻷﺧ ــﺮى ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ
ً
ﻛ ـﺜ ـﻴ ــﺮا ،رﺑ ـﻤ ــﺎ ﺑـﺴـﺒــﺐ اﻧـﺘـﻌــﺎش
ﻗﻄﺎع اﻟﻐﺎز ﺑﺎﻷﺳﺎس.
ﻓﺒﺴﺒﺐ ا ﻟـﻌــﺮض اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ً
اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ – وﺗﺤﺪﻳﺪا
اﻟﺪوﻻر اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻊ اﻟﻐﺎز ﺑﻪ،
أﺻ ـﺒــﺢ ﺳـﻌــﺮ »اﻟ ـﺠ ـﻠ ــﺪر« )ﻋﻤﻠﺔ
ﻫ ــﻮﻟ ـﻨ ــﺪا ﺣ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻗ ـﺒ ــﻞ اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد
ً
اﻟـ ـﻴ ــﻮرو( ﻣــﺮﺗـﻔـﻌــﺎ ﻓــﻲ ﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼت اﻷﺧ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ
أﺻ ـﺒ ـﺤــﺖ ﻗ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد
اﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﻮﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﺪي أﻗ ـ ـ ـ ــﻞ ﺗـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ
وازداد اﻋـﺘـﻤــﺎد ﻫ ــﺬا اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد

ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺎدرات وﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻤ ــﺖ
أزﻣـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ،وﺗـ ــﺮاﺟ ـ ـﻌـ ــﺖ
ﻛـ ــﻞ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺔ ﻓــﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎﺑﻞ ازدﻫﺎر اﻟﻐﺎز.
و ﻣ ـ ـ ـ ــﺎ زاد ا ﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻴـ ــﻦ ﺑ ـ ـﻠـ ــﺔ أن
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ اﺿﻄﺮت
ﻟ ــﻺﺑـ ـﻘ ــﺎء ﻋـ ـﻠ ــﻰ أﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر ﻓ ــﺎﺋ ــﺪة
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻌﻤﻠﺘﻬﺎ ﻛﻲ ﻻ ﺗﺸﻬﺪ
زﻳﺎدات أﺧﺮى )ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ
ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ إذا ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﺘﺮﺗﻔﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ( ﻓﺪرﺟﺖ
اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺜـ ـ ـﻤ ـ ــﺎرات ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـ ـﻬـ ــﺮب
ﻣـ ــﻦ ﻫ ــﻮﻟـ ـﻨ ــﺪا وﻟ ـ ــﻢ ﺗ ـﺒ ــﻖ أﻣ ـ ــﻮال
اﻟﻔﻮاﺋﺾ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز داﺧﻞ
ً
اﻟﺒﻼد ﻃﻮﻳﻼ.

أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة
وﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ،
ﻳﻤﻜﻦ ﺿﺮب ﻣﺜﺎل واﺿﺢ
ﺑﻨﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ا ﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ
ً
ً
اﻧـ ـﻔ ــﻼﺗ ــﺎ أﻣـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎ وﻣ ـﺸــﺎﻛــﻞ
داﺧﻠﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﺪ ﻋﺎﺷﺮ
ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ وأﺣﺪ
أﻫ ــﻢ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎدن واﻟ ـﻐــﺎز
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﻲ ،وﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣﻤﺎ
ﺣـﺒــﺎﻫــﺎ اﻟـﻠــﻪ ﺑــﻪ ﻣــﻦ ﻣ ــﻮارد ﻓــﺈن
ﻣـ ـﻌ ــﺪل اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮ ﻟ ــﻢ ﻳ ــﺰد
ﻋ ـﻠ ــﻰ  0.8ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ
ﻟـﻌــﺎم  ،2017وﺗ ــﺮاوح
ﺣ ـ ـ ــﻮل ﺗـ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ
ً
ﻋـﻤــﻮﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨــﻮات
اﻷﺧﻴﺮة.
ﻓﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﻫﺮة ﻓﻲ
ً
ﻧ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺮﻳــﺎ ﺗ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻛ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮوﻟ ـﻴــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ
ﻳــﺮﺗـﻔــﻊ أﺟ ــﺮ اﻟـﻌــﺎﻣــﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻧ ـﻈ ـﻴ ــﺮه ﺧ ــﺎرﺟ ـﻬ ــﺎ )ﻓـ ــﻲ اﻟـﻌـﻤــﻞ
ً
اﻟﻴﺪوي ﻧﻔﺴﻪ( ﻗﺮاﺑﺔ  14ﺿﻌﻔﺎ،
ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ وﺣــﺪﻫــﻢ ﻫــﻢ اﻟﻄﺒﻘﺔ
اﻟـ ـﻐـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ــﻮاﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ ﺑ ـﻘ ـﻴــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى،
ً
ً
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻓﻘﺮا ﻣﺪﻗﻌﺎ.
ﻛ ـﻤــﺎ ﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻓ ـﻨ ــﺰوﻳ ــﻼ ﺣــﺎﻟــﺔ
ً
أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﺗ ـ ـﻄـ ــﺮﻓـ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ ﻧ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺮﻳــﺎ
ً
أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ إذ ﺗ ــﺮاﺟـ ـﻌ ــﺖ ﻣـ ـﻌ ــﺪﻻت
اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻤـ ــﻮ ﻓـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﺣ ـ ـﺘـ ــﻰ وﺻـ ـﻠ ــﺖ
ً
ﻧﺴﺒﺎ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ )آﺧﺮ ﻋﺎم
ﻣﺘﺎح ﻋﻨﻪ إﺣﺼﺎء ات ﺑﺪﻗﺔ ﻫﻮ
 2014وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻴﻪ
 -3.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ( ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ اﻹﻳـ ـ ــﺮادات
اﻟﺪوﻻرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻨﻴﻬﺎ ﻓﻨﺰوﻳﻼ

ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻟﻠﺒﻼد.

ﺻﺮاﻋﺎت داﺧﻠﻴﺔ

ﺑـ ـﻔـ ـﻌ ــﻞ ﺻ ـ ــﺎدراﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄ ـﻴــﺔ
ﻓ ــﺈن ﻫ ــﺬا ﻟــﻢ ﻳـﻤـﻨــﻊ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ أﻣﺎم اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﺣ ـﺘــﻰ وﺻ ـﻠ ــﺖ ﻋــﺎم
 2016إ ﻟـ ـ ــﻰ  0.001دوﻻر ﺛــﻢ
ﻋﺎدت ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﻲ
ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﻫﺒﻮط اﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ.
وﻳـ ـﻜـ ـﻔ ــﻲ ﻣ ـ ـﻘـ ــﺎرﻧـ ــﺔ ﻓـ ـﻨ ــﺰوﻳ ــﻼ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺠ ــﺎرة ﺑـ ـﻴ ــﺮو ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺣـﻘـﻘــﺖ
ﻣ ـ ـﻌـ ــﺪﻻت ﻧ ـﻤ ــﻮ  2.5ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ
ﺧـ ـ ــﻼل اﻷﻋـ ـ ـ ـ ــﻮام اﻷﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة رﻏ ــﻢ
ً
ﺧﻠﻮﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم،
إﻻ ﻣ ــﻦ ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺟ ــﻢ اﻟ ـﺘــﻲ
ﻳﺠﺮي اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ

ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺮﻳــﺔ
واﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺰوﻳـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﺸ ـﻬ ــﺪ اﻟـ ـﺒ ــﻼد
اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺑﺴﺒﺐ ازدﻳﺎد
أﻋـ ـ ـ ــﺪاد اﻟـ ـﻔـ ـﻘ ــﺮاء ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻣ ـﻄــﺮد
وﺳــﻂ اﻧﻌﺪام ﺗــﺎم ﻟﻠﺘﻮازن ﺑﻴﻦ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻣﻊ اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
ﺑﺼﻮرة ﺷﺒﻪ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
ً
وﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ أﻧ ـﻐ ــﻮﻻ أﻳ ـﻀــﺎ
ﻟﺘﺜﻴﺮ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ
»ﻟ ـﻌ ـﻨــﺔ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮارد« ﻓ ـﺒ ـﻴــﻦ ﻋــﺎﻣــﻲ
 2010-2005ﺣﻘﻘﺖ أﻛﺒﺮ ﻃﻔﺮة
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻧﺎﺗﺞ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻠﻎ 17
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﻮﻳﺎ،
ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز  0.49ﻋﻠﻰ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )اﻟﺪرﺟﺔ
ﻣ ـ ــﻦ واﺣـ ـ ـ ــﺪ ﺻـ ـﺤـ ـﻴ ــﺢ( وﺑ ـﻘ ـﻴــﺖ
ﻣ ـﻌــﺪﻻت وﻓ ـﻴــﺎت اﻷﻃ ـﻔــﺎل ﻓﻴﻬﺎ
اﻷﻋﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺮاﻧﻬﺎ.
وﺗـ ـ ــﺄﺗـ ـ ــﻲ ﺟـ ـ ــﺰﻳـ ـ ــﺮة »ﻧ ـ ـ ـ ـ ــﺎورو«
اﻟﺼﻐﻴﺮة ،اﻟـﺘــﻲ أدى اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻔ ـ ــﺮط ﻓـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ إﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج
اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ إ ﻟــﻰ ﺣﻔﺮ
»أﺧ ــﺎدﻳ ــﺪ« ﻛـﺒـﻴــﺮة ﺟـﻌـﻠــﺖ أﻛـﺜــﺮ
ﻣ ــﻦ  50ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن

أو ﻟ ــﻼﺳ ـﺘ ـﻐ ــﻼل ﻓـ ــﻲ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ
اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ أو اﻟ ـ ــﺰراﻋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ أو
ﻏ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺠ ـﻌــﻞ اﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻦ
ﻫﻨﺎك ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ »ﻓﺎدح اﻟﺜﻤﻦ« ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ.
وﺗ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺮ دراﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ
ﻣـﻴـﺸـﻴـﻐــﺎن اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ إﻟـ ــﻰ أن
ً
دوﻻ ﻣ ـﺜــﻞ ﻧـﻴـﺠـﻴــﺮﻳــﺎ وأﻧ ـﻐ ــﻮﻻ
وﺑﻮرﻣﺎ وﻏﻴﻨﻴﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺗﺸﺎد
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻋﺎﻧﺖ »ﻟﻌﻨﺔ اﻟﻮﻓﺮة«
ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ اﻟـ ـﺘ ــﺪﺧ ــﻼت اﻷﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺔ
ً
ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ أﺷ ـﻌ ـﻠ ــﺖ ﺣ ــﺮوﺑ ــﺎ
ً
أﻫـﻠـﻴــﺔ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓ ـﺘــﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻃﻤﺎع ﺑﻌﺾ »أﻣﺮاء
اﻟﺤﺮب« ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
وﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺮز ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ »اﻷﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎس
اﻟ ـ ـ ــﺪﻣ ـ ـ ــﻮي« اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي اﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪم
ً
ً
ﻋ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮدا ﻃ ــﻮﻳـ ـﻠ ــﺔ أﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺎ ﻓــﻲ
ﺗـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟ ـﺤ ــﺮوب اﻷﻫ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
ً
»ﺳ ـﻴــﺮاﻟ ـﻴــﻮن« وﻛ ــﺎن ﺳـﺒـﺒــﺎ ﻟﻬﺎ
ً
أﻳ ـﻀــﺎ ،وﺑـﻴــﻦ ﻗـﺒــﺎﺋــﻞ اﻟﺘﻮﺗﺴﻲ
واﻟﻬﻮﺗﻮ ﻓﻲ رواﻧــﺪا واﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺤﻮل اﻟﻤﻮارد
اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻓــﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻷﺣـﻴــﺎن
ﻣﻦ ﻧﻌﻤﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﻤﺔ.

ﻟﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﺳﺘﺜﻨﺎءات
وﻳﺮﻓﺾ ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ
اﻋﺘﺒﺎر »ﻟﻌﻨﺔ اﻟـﻤــﻮارد« ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ
ﻟﻌﻨﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷ ﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺳﺒﺐ
ﻟﻌﻞ أﻫﻤﻬﺎ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﺮﻛﻴﺰ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻴﺰﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ .وﻻ ﺷﻚ أن

اﻗﺘﺼﺎد

ً
ً
ﻫﺬا ﻳﺒﺪو ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻏﻴﺮ
ً
أﻧ ــﻪ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎ ﻳـ ــﺆذي اﻟ ـ ــﺪول اﻟـﺘــﻲ
ﻳﺒﻘﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ رﻫﻴﻨﺔ اﻷﺳﻮاق
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺗﻘﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﻌﺔ أو
ﺳﻠﻌﺘﻴﻦ.
وﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺜ ـ ــﺎل ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ذﻟـ ــﻚ
ﻫـ ــﻮ ﺗـ ــﺮاﺟـ ــﻊ اﻟـ ـﻨ ــﺎﺗ ــﺞ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻲ
اﻷرﺟ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﻲ ﺑـ ــﺄﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣـ ـ ــﻦ 3
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻋ ـ ــﺎم  2017ﺑـﺴـﺒــﺐ
اﻟ ـﺠ ـﻔ ــﺎف اﻟ ـ ــﺬي ﺿـ ــﺮب اﻟ ـﺒ ــﻼد،
ﺑﻤﺎ أدى ﻟﺘﻠﻒ ﻧﺴﺐ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ
ﻣ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻓـ ــﻮل اﻟ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺎ اﻟ ــﺬي
ﻳﻌﺪ ﻓﻲ ﺻﺪارة ﺻﺎدرات اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ،وﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻤﻴﺰﻫﺎ
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ــﻲ أو ﻳـ ـﺸـ ـﻜ ــﻞ »ﻣـ ـﻴ ــﺰة
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ« وﻧﺴﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ.
ﻛ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻀــﺮب اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﻮن
اﻟﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟــﺪول اﻟﺘﻲ
ﻧـﺠـﺤــﺖ ﻓ ــﻲ اﻹﻓـ ـ ــﻼت ﻣ ــﻦ »ﻓ ــﺦ«
»ﻟ ـﻌ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـ ــﻮﻓـ ـ ــﺮة« ،وﻣ ـ ــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬــﺎ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﺸﻴﻠﻲ ،ﻓﺎﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ ﻗــﺮاﺑــﺔ  20ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﺤﺎس
اﻟ ـﻘــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﻐــﻼل اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري
ﺣــﻮل اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،وﺗﻨﺘﺞ ﻗــﺮاﺑــﺔ 11
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﻪ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻮل اﻟﻨﺤﺎس ﻟﻠﻌﻨﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ.
ﻓﺎﻷﺧﻴﺮة أﻗــﺮت ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ
ﺣ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﺗ ـﺸ ـﺠــﻊ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺗﺠﻌﻞ اﻟﺮواﺗﺐ ﻓﻴﻬﺎ
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ،ﺑﻤﺎ أﺑﻘﻰ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻓﻲ

ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
ً
وﺗ ــﺄﺗ ــﻲ اﻟ ـﻨ ــﺮوﻳ ــﺞ أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻓﻲ
ﺻ ــﺪارة اﻟ ــﺪول اﻟـﺘــﻲ أﻓـﻠـﺘــﺖ ﻣﻦ
»اﻟﻤﺮض اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي« ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗــﻢ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﻤﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت
اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ
ﺗﻼﻓﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺳ ـﻴــﺎﺳــﺎت ﻣ ـﺘ ـﻌــﺪدة اﺗـﺨــﺬﺗـﻬــﺎ،
ﺣـ ـﺘ ــﻰ ﺗـ ـﻨ ــﻮع ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎدر اﻟ ــﺪﺧ ــﻞ
ﻣــﻦ اﻟ ـﻤــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ
اﻷﺳﻤﺎك واﻷﺧﺸﺎب واﻟﻮرق.
)أرﻗﺎم(

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ اﺿﻄﺮت
ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر
ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻟﻌﻤﻠﺘﻬﺎ ﻛﻲ ﻻ ﺗﺸﻬﺪ
زﻳﺎدات أﺧﺮى

»ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻹﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت«
ً
ً
ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﺗـﺒــﺎﻋــﺎ ﺻــﺎرﻣــﺎ ﻟﻤﺒﺪأ
ﻻﻣــﺮﻛــﺰﻳــﺔ اﻹﻳـ ـ ــﺮادات واﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻘــﺎت ،ﺑﻤﻌﻨﻰ دﺧــﻮل
ً
اﻹﻳﺮادات ﻛﻠﻴﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺛﻢ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻛﻞ ﺣﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﻪ وﻟﻴﺲ ﺣﺴﺐ
ً
ﻣﺎ ﻳﻘﺪم ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ  4ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ إﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ً
وﺗﻌﺪ ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ أﻳﻀﺎ ﺿﻤﻦ أﺑﺮز اﻟﺪول اﻟﺘﻲ
ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺎك ﻣﻦ ﻟﻌﻨﺔ اﻟﻮﻓﺮة ،ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ
ً
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎدن وﺗﺤﺪﻳﺪا اﻟﻤﺎس ﺗﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 80
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ وﻗﺮاﺑﺔ ﻧﺼﻒ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﺳﺘﻐﻠﺖ اﻟـﻔــﺎﺋــﺾ ﻣــﻦ إﻧ ـﺘــﺎج اﻟـﻤـﻌــﺎدن
اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻨﻮﻳﻌﻪ.
وﻳـ ـﻘ ــﻮل ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻹﻓ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﻲ ،إن اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ
اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻧﺠﺤﺖ ﻓــﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ إﻳــﺮاداﺗـﻬــﺎ إﻟــﻰ ﺣﺪ

ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات
إﻟﻰ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ،و30
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻘﻠﻴﻼ
ﻟﻼﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ.
ً
وﻋ ـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن ﻫ ــﺬه ﺗـﻤـﺜــﻞ ﻧـﺴـﺒــﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟـﺤــﺎل ﻓــﺈن اﺳـﺘـﻤــﺮار اﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ﺧﻼل
اﻷﻋﻮام اﻷﺧﻴﺮة ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻼﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻃﺔ ﺑﺪول ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ »ﻟﻌﻨﺔ
اﻟـﻤــﻮارد« أو اﻟــﻮﻓــﺮة ،إﻟــﻰ دوﻟــﺔ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻣــﻮاردﻫــﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻲ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻟﺘﺒﻘﻰ اﻟﻤﻮارد
»ﻧﻌﻤﺔ« ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻳﺤﻮﻟﻬﺎ ﺳﻮء اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻨﻘﻤﺔ.
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ً

 MG6الجديدة كليا...

فخامة األمس
وتكنولوجيا اليوم
يوسف العبدالله

بفخامة مزجت تاريخ
خرجت اإلنكليزية Morris Garages
ً
األمس وتكنولوجيا اليوم في  MG6الجديدة كليا لعام ،2019
بتصميم ديناميكي وبتحديثات راقية على التصميم الخارجي،
ومقصورة داخلية ذكية تضم كسوة جلدية ثنائية اللون ،وأحدث
ّ
المتطو ًرة ،وبمحرك بسعة  1.5لتر بالشاحن التوربيني
التقنيات
بقوة  169حصاناُ ،يمكنه التسارع من صفر إلى  100كلم/ساعة في
 7ثوان« .الجريدة» تسلط الضوء عليها اليوم من خالل صفحة
السيارات للحديث عن تفاصيلها بعد تجربة قيادتها في شوارع
البالد ،بدعوة خاصة من شركة عادل الغانم وأوالده للسيارات،
الوكيل الحصري لعالمة  MGللسيارات في الكويت.
ّ ً
ج ـ ــاء ت  MG6ال ـج ــدي ــدة كــلـيــا
ّ
بـ ـ ـط ـ ــراز حـ ــديـ ــث يـ ـش ــك ــل ال ـج ـي ــل
الـ ـث ــال ــث مـ ـنـ ـه ــا ،عـ ـب ــر تـضـمـيـنــه
ب ــاق ــة واس ـ ـعـ ــة مـ ــن ال ـخ ـصــائــص
الراقية والرياضية ،بينما يوفر
م ـس ـت ــوي ــات م ـت ـم ـ ّـي ــزة م ــن األداء
والفعالية والراحة الرائدة بفئتها.
ّ
بمحرك
وتضم  MG6الجديدة
ب ـنــز يــن بـسـعــة  1.5ل ـت ــر ،لتتميز
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارة ب ـ ـكـ ــون ـ ـهـ ــا ري ــاضـ ـي ــة
واقتصادية في الوقت ذاته ،وهي
تستطيع التسارع من صفر إلى
 100كيلومتر فــي الـســاعــة خالل
ّ
سـبــع ثــوانــي ف ـقــط ،بينما تمكن
م ــن ق ـطــع م ـســا فــة  100كيلومتر
عبر اسـتـهــاك أقــل مــن  6ليترات
من الوقود.
ّ
وت ـ ـت ـ ـمـ ــتـ ــع ال ـ ـس ـ ـي ـ ــارة بـ ــأربـ ــع
ّ
وضعيات قيادة لتلبية متطلبات
مختلف ال ـظ ــروف– االقـتـصــاديــة
 ،Ecoالعادية  ،Normalالرياضية
 Sportsوالشخصية –Individual
بــاإلضــافــة إل ــى نـظــام نـقــل حركة

ً
تاريخ  ٩٥عاما

ً
ّ
بقوة محرك  169حصانا وبسعة  1.5لتر بالشاحن التوربيني

رائـ ـ ــد ب ـف ـئ ـتــه م ــن س ـب ــع س ــرع ــات
وقابض ثنائي وتصنيف  5نجوم
م ــن ال ـبــرنــامــج الـصـيـنــي لتقييم
ال ـس ـي ــارات ال ـج ـ ّـدي ــدة (،)CNCAP
م ـم ــا ي ـض ـمــن ت ـن ــق ــل ك ــل ال ـعــائ ـلــة
بأناقة وأمان.

تصميم مختلف
ً
ً
وتــم منح  MG6شبكا جــديــدا
بنمط  Star Riderمن خالل مزايا
تـصـمـيــم عــال ـيــة الـ ـج ــودة كــالـتــي
تتوفر عادة لدى عالمات فاخرة،
بــاإلضــافــة إلــى تفاصيل بألياف
الكربون وأضواء أمامية من نوع
َ
 –LEDمستوحاة من ِمعلم "عين
لندن" ( –)London Eyeمع أضواء
ّ
متقدمة.
تأشير
أم ــا شـعــار  MGكبير الحجم،
وال ـل ـم ـس ــات ال ـك ــروم ـي ــة وم ـنــافــذ
الـ ـع ــادم ال ـت ــوأم ـي ــة ،فــإن ـهــا تمنح
سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارة ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــدان الـ ـع ــائـ ـلـ ـي ــة
الرياضية وقفة قوية ،ألجل تكملة

" "MGع ــام ــة ت ـج ــاري ــة بــري ـطــان ـيــة ف ــي قـطــاع
السيارات تم تأسيسها سنة  ،1924وهي معروفة
بطرازاتها التاريخية ،وفازت بالعديد من الجوائز،
ً
وحققت الكثير من اإلنجازات على مدى  94عاما.
وتم تأسيس الشركة من ِق َبل ويليام موريس
ـاد للسيارات
وسيسيل كيمبر ،ولــديـهــا أق ًــدم ن ـ ٍ
ضمن قطاع السيارات عموما ،وتشتهر العالمة
الـتـجــاريــة بـشـكــل أســاســي مــن خ ــال سـيــاراتـهــا

ً
المظهر الجريء ،فضال عن كونها
ت ـض ــم عـ ـج ــات س ـب ـي ـك ـيــة ق ـيــاس
 18بــوصــة م ــع إطـ ـ ــارات مـقــاومــة
لالنزالق.
وفـ ـ ــي الـ ـح ــدي ــث عـ ــن تـصـمـيــم

ً
الرياضية المكشوفة من مقعدين ،وأنتجت أيضا
سيارات صالون وكوبيه.
ومنذ استحواذها على " ،"MGفتحت "سايك
َ
المدرجة ضمن
موتور"( )SAIC MOTORالشركة
الئحة أول  500شركة دولية (،)Global Top 500
ً
ً
فصال جديدا لهذه العالمة التجارية البريطانية
الحقيقية ،وتسعى  MGالستكشاف آفاق جديدة
في المستقبل.

داخ ـ ـل ـ ـي ـ ـت ـ ـهـ ــا ،ف ـ ـقـ ــد تـ ـ ــم اعـ ـتـ ـم ــاد
ً
التصميم الرياضي أيـضــا ،وهو
ّ
ي ـت ـمــثــل ع ـبــر ق ـم ــرة قـ ـي ــادة غنية
َ
بـ ــأحـ ــدث ال ـت ـق ـن ـي ــات ال ـم ــدم ـج ــة،
فهناك شاشة لمس كبيرة قياس
 8بوصات كاملة األلــوان للنظام
المعلوماتي الترفيهي موجودة
وس ـ ــط ل ــوح ــة ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ،وي ـم ـكــن
تـشـغـيـلـهــا ع ـب ــر ع ـج ـلــة ال ـق ـي ــادة
ّ
متعددة الوظائف.
الجلدية
وتتوفر مجموعة مــن المزايا
ال ـق ـي ــاس ـي ــة األخـ ـ ـ ــرى م ـث ــل ن ـظــام
 ،Apple CarPlayزر التشغيل الذي
يـعـمــل بــالـضـغــط عـلـيــه ،خـ ّ
ـاصـيــة
الــدخــول بــدون مفتاح ،وع ـ ّـدادات
رقمية ،وستة مـكـ ّـبــرات للصوت،
ون ـظــام مــراقـبــة ضـغــط اإلطـ ــارات
وكاميرا رؤية خلفية.

وت ـت ـمـ ّـيــز ال ـم ـق ـص ــورة – الـتــي
تضم  22منطقة تخزين عملية–
عبر كسوة جلدية حيوية ثنائية
ال ـلــون ب ــاألس ــود واألح ـم ــر تلتف
حول األبواب ولوحة القيادة مما
ً
ً
يـمـنــح إح ـس ــاس ــا دافـ ـئ ــا ،إضــافــة
إلــى نـظــام تكييف الـهــواء ثنائي
ّ
المناطق يضمن استمتاع الركاب
األماميين والخلفيين بالبرودة
والــراحــة ،أمــا مساحة الصندوق
ً
الخلفي سعة  424لـتــرا – والتي
يمكن توسعتها لتصل إلى 1170
ً
لترا عبر طي المقاعد الخلفية–
فـتــوفــر مـســاحــة وف ـيــرة لتخزين
األمتعة.
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــديـ ــر
التنفيذي لشركة "سايك موتور
الشرق األوسط" ،توم لي" :تجذب

ّ ً
 MG6ال ـجــديــدة كــل ـيــا مجموعة
واسـعــة مــن العمالء فــي مختلف
أن ـ ـحـ ــاء ال ـم ـن ـط ـق ــة ،وخ ـص ــوص ــا
العمالء الشباب الذين يبحثون
عن القيمة المالية وباقة عصرية
ً
مـتـقـ ّـدمــة تـقـنـيــا .ويــرتـقــي الجيل
األحـ ـ ــدث م ــن  MG6بـمـسـتــويــات
جـ ـ ـ ــودة وأنـ ـ ــاقـ ـ ــة م ــرك ـب ـت ـن ــا إل ــى
بالتالي
مستوى جديد ،مما يوفر
ّ
نوعية الخصائص التي يتوقع
العمالء أن يجدوها في عالمات
السيارات الفاخرة".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ت ـ ـ ـ ـ ــوم ل ـ ـ ـ ـ ــي" :م ـ ـنـ ــذ
اس ـت ـحــواذ (ســايــك م ــوت ــور) على
(إم جي موتور) ،وكشركة َ
مدرجة
ض ـم ــن الئ ـح ــة أبـ ـ ــرز  500شــركــة
عالمية (،)Global Top 500
ً
ً
فتحنا ف ـصــا ج ــدي ــدا من
ق ـ ـ ّـص ـ ــة هـ ـ ـ ــذه الـ ـع ــام ــة

ال ـت ـج ــاري ــة بــري ـط ــان ـي ــة ال ـم ـن ـشــأ.
وي ــأت ــي إطـ ـ ــاق  MG6ال ـج ــدي ــدة
ّ ً
ك ــلـ ـي ــا ب ـع ــد فـ ـت ــرة وج ـ ـيـ ــزة عـلــى
طــرح طــرازيــن جديدين فــي وقت
ســابــق مــن ال ـعــام ال ـج ــاري ضمن
ّ
متعددة
فئة المركبات الرياضية
االس ـت ـخــدامــات ( )SUVهـمــا MG
َ
المدمجة و ،MG ZSباإلضافة
RX5
إلى الجيل الثاني من ."MG GS
وتـ ــابـ ــع "وم ـ ـ ــع انـ ـضـ ـم ــام ه ــذه
ال ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرازات إل ـ ـ ـ ــى سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارة MG
ص ـ ـبـ ــح ل ــدي ـن ــا
 360ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة ،أ ّ
اآلن م ـج ـمــوعــة جـ ــذابـ ــة وعــال ـيــة
الـتـنــافـسـيــة م ــن ال ـمــرك ـبــات الـتــي

تصوير جورج ريجي
نوفرها لمصلحة جميع عمالئنا
من أصحاب األذواق الرفيعة في
منطقة الشرق األوسط".
يــذكــر أن مــركـبــة  MG6تتوفر
اآلن ف ــي صـ ــاالت ع ــرض "إم جي
موتور" لــدى شركة عــادل الغانم
وأوالده ل ـ ـل ـ ـس ـ ـيـ ــارات ،ا ل ــو ك ـي ــل
الحصري لعالمة  MGللسيارات
في الكويت.

تجربة ةديرجلا.

قيادة مريحة وثبات على الطريق
شهدت تجربة "الجريدة" بدعوة خاصة من شركة
عــادل الغانم وأوالده للسيارات ،الوكيل الحصري
ل ـعــامــة  MGل ـل ـس ـيــارات ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ال ـعــديــد من
ً
الوقفات الالفتة خالل قيادتها لـ  MG6الجديدة كليا
فــي ش ــوارع ال ـبــاد ،والـتــي أثبتت أنـهــا مريحة على
الطريق ،وتتمتع بثبات واضح.
وفــي الـحــديــث عــن ثباتها على الـطــريــق أمــر مهم،
فقد أثبتت  MG6الجديدة خالل قيادتها ثباتا هادئا
وجميال يعكس تجهيزات اإلنكليزية "إم جي" لها رغم
قدرتها على الصعود الى سرعات متصاعدة بكل سهولة
على الطريق.

و لــو حــظ خــال قيادتها تجهيزها بأنظمة السالمة
المتطورة ،السيما الفرامل القوية التي تمت تجربتها
على وجــه خــاص ،والتي أثبتت أنها ذات كفاء ة عالية
واستجابة سريعة لمواجهة مفاجآت الطريق.
ُ
ً
وفي داخليتها زودت  MG6الجديدة كليا بأخشاب
فــاخــرة ،وج ـلــود مـمـيــزة مــن الـصــانــع االنـكـلـيــزي لــراحــة
ً
مقاعد الركاب ،فضال عن تزويدها بشاشة لمس الفتة،
ومواصفات عالية الجودة تلبي حاجة الطريق.
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في ليلة االحتفاء به ،اعتبر ضمن فعاليات مهرجان القرين
انطالق فعاليات الدورة
الشاعر علي المعتوق،
الثقافيُ ،عرض فيلم «عتيج»،
السادسة والعشرين
لـ{مهرجان البستان الدولي» أن هذا التكريم هو لكل
الفائز بالمركز الثاني في
في لبنان بعنوان «تصاعد شخص عمل معه.
مهرجان الكويت السينمائي.
الموسيقى اإليطالية».

ليدي غاغا

توم هاردي

ميالني لينسكي

آشلي جود

تصوير جزء جديد لمسلسل
«»Castle Rock

بدء كتابة سيناريو
فيلم «»Venom 2

المحكمة ترفض دعوى
جود ضد واينستين

بعد نجاح الموسم األول من مسلسل
ُ
" ،"Castle Rockالذي طرح في يوليو
الماضي ،قررت شبكة قنوات  ،huluبدء
تصوير الموسم الثاني والجديد منه،
على أن ُيعرض نهاية العام الحالي.
تدور أحداث المسلسل استنادا إلى
قصص ستيفن كينغ ،وستتداخل
السلسلة مع شخصيات وموضوعات من
بلدة كاسل روك الخيالية ،وسرعان ما
تتسارع األحداث.
العمل بطولة ميالني لينسكي ،سكوت
غلين ،أندريه هوالند ،جين ليفي ،تيري
أوكوين ،بيل سكارسغارد ،سيسي
سباسيك ،وكايل هاريس ،ومن تأليف
سام شو ،وداستن توماسون.

كشفت تقارير صحافية ،أنه تم البدء
في كتابة سيناريو الجزء الثاني
من فيلم " ،"Venomحيث قامت
استديوهات "سوني" بالتعاقد مع
كيلي مارسيل ،إحدى كاتبات الجزء
األول منه.
وحقق الجزء األول من الفيلم إيرادات
وصلت إلى  856مليون دوالر حول
العالم ،وهو بطولة :توم هاردي،
ميشيل ويليامز ،وودي هارلسون،
جيني سليت ،وريز أحمد ،ومن إخراج
ُ
روبن فاليشر ،وتأليف مجموعة كتاب،
هم :كيلي مارسيل ،سكوت روزنبرغ،
تود مكفارلين ،جيف بينكنر ،وديفيد
ميشليني.

بعدما رفعت دعوى قضائية ضد
المنتج السينمائيهارفي واينستي 
ن
تتهمه فيها باإلضرار بمهنتها ،انتقاما
منها لرفضها عروضه الجنسية،
شهدت الدعوى التي قدمتها الممثلة
آشلي جود تطورا قضائيا جديدا ،حيث
رفضت المحكمة الفدرالية في لوس
أنجلس الدعوى.
جود كانت ضمن المجموعة
األولى من النساء الالتي
اتهمن واينستين
العام الماضي بسوء
السلوك الجنسي،
والتحرش بنجمات
هوليوود.

ليدي غاغا تأسف لتعاونها
السابق مع آر كيلي
أسفت المغنية األميركية ليدي غاغا ،علنا ،لتعاونها مع المغني آر كيلي في
أغنية "دو وات يو وانت ويذ ماي بادي" صادرة سنة  ،2013واصفة االتهامات
الـمــوجـهــة ل ــه بــأنـهــا "مــري ـعــة ،وال يـمـكــن ق ـبــول ـهــا" ،وم ـبــديــة ال ــدع ــم للضحايا
المفترضين.
وبعدما كان من أبرز األسماء بموسيقى "آر آند بي" في التسعينيات ،واشتهر
خصوصا بأغنيته "أي بيليف أي كان فالي" ،عاد كيلي إلى الواجهة ،بعد عرض
وثائقي األسبوع الماضي يتضمن اتهامات باالعتداء الجنسي بحقه.
وكتبت غاغا فــي رســالــة نشرتها عبر "تــويـتــر"" ،بصفتي ضحية لالعتداء
الجنسي ،أنـجــزت هــذه األغنية والتسجيل المصور الـمــرافــق لها فــي مرحلة
حالكة من حياتي".
ولفتت المغنية ،التي تقول إنها تعرضت لالغتصاب في سن الـ  19من جانب
منتج موسيقي لم تكشف هويته ،إلى أنه بالنظر لعنوان األغنية "يبدو بوضوح
إلى أي مدى كنت مضطربة".
وأوضحت أنها ستسحب األغنية من كل منصات الموسيقى اإللكترونية،
مشيرة إلى أنها لن تجدد تعاونها مع آر كيلي.

كاتب سيناريو «غرين بوك» يعتذر
عن تغريدة مسيئة للمسلمين

الجزء الـ  25من «جيمس بوند»
َّ
يصور في مارس المقبل
المرة األخيرة التي يشارك فيها دانييل كريغ
منذ عام  ،1962ولدى عشاق السينما اعتقاد قوي،
بأن «جيمس بوند سوف يعود» .ظهرت هذه الجملة
الذائعة الصيت للمرة األولى في «دكتور نو» ،األول ضمن
سلسلة أفالم العميل السري « »007الشهيرة ،أثناء
عرضه األول على الشاشة الكبيرة .وكان هذا أول فيلم

نيك فاليلونغا
َّ
تقدم نيك فاليلونغا ،أحد َ
كاتبي سيناريو فيلم "غرين بــوك" ،الفائز أخيرا
بجائزة "غولدن غلوب" ألفضل فيلم كوميدي ،باعتذار علني عن تغريدة نشرها
في  ،2015قال فيها إن مسلمين ابتهجوا قرب نيويورك عند حصول الهجمات
الدامية في  11سبتمبر .2001
وكتب كاتب السيناريو ،في بيان" :أتقدم باعتذاري .أمضيت حياتي أحاول
أن أنقل إلى الشاشة هذه القصة ،التي تظهر كيف نتخطى اختالفاتنا إليجاد
مساحة تفاهم ،وأنا آسف حقا من أجل جميع المشاركين في (غرين بوك)".
وي ــروي "غــريــن ب ــوك" الـقـصــة الحقيقية ل ـعــازف الـبـيــانــو األس ــود دونــالــد
شيرلي (يؤدي دوره ماهرشاال علي) ،الذي تحدى قوانين الفصل العنصري،
ليقوم بجولة في جنوب الواليات المتحدة عام  ،1962بحماية من توني ليب
(يؤدي دوره فيغو مورتنسن) ،الحارس المتحدر من أصل إيطالي ،وهو والد
فاليلونغا.
وكان ماهرشاال المرشح لنيل جائزة أوسكار جديدة عن هذا الدور ،اعتنق
اإلسالم عام  .1999وأضاف فاليلونغا" :أعتذر خصوصا من ماهرشاال الالمع
والودود ،ومن جميع أتباع الدين اإلسالمي ،عن األذى الذي ألحقته بهم".

تدور أحداثه حول العميل البريطاني جيمس بوند ،وهو
من إنتاج عام  .1961ووجدت الجملة طريقها منذ ذلك
الحين إلى جميع أفالم بوند الرسمية ،والتي كان آخرها
«سبكتر» (الشبح) ،وهو من إنتاج عام ً ،2015وقام
ببطولته النجم اإلنكليزي دانييل كريغ ( 50عاما).

وينفري تشيد بفيلم «كفرناحوم»
ولبكي تشكرها
ع ـ ـ ـ ـ ـ َّـب ـ ـ ـ ـ ــرت اإلع ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
األمـيــركـيــةأوب ــرا وينفري
عن إعجابها الكبير بفيلم
"كـ ـف ــرن ــاح ــوم" ،لـلـمـخــرجــة
نـ ــاديـ ــن لـ ـبـ ـكـ ـي ،وم ـش ـي ــدة
أيضا بطاقم العمل.
ونـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــرت وي ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ــري
ع ـبــر صـفـحـتـهــا ال ـخــاصــة
ب ــأح ــد مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،صـ ـ ــورة مــن
الفيلم يظهر فيها الطفل
زيــن ،ولفتت إلى أن العمل
يستحق المشاهدة ،حيث
ت ـ ــدور ال ـق ـص ــة حـ ــول طـفــل
ي ـقــاضــي والـ ــديـ ــه ،ألنـهـمــا
أنجباه وهما غير قادرين
على االعتناء به.
وقالت" :فيلم كفرناحوم
يجعلك تفكر فــي األطـفــال
الذين يعيشون هذه القصة
فـ ــي ح ـي ــات ـه ــم الـ ـي ــومـ ـي ــة"،
وخ ـت ـم ــت م ــوج ـه ــة ال ـك ــام
نادين لبكي
لفريق العمل" :برافو".
بدورها ،أعادت مخرجة
الـفـيـلــم ن ــادي ــن لـبـكــي نشر
مـ ـنـ ـش ــور ويـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــري ،ع ـبــر
صفحتها بأحد مواقع التواصل االجتماعيَّ ،
وعبرت عن شكرها وتقديرها لكل
ما تقوم به وينفري ،وكتبت" :هذا يعني لي الكثير".

سيدو تتوسط كريغ وباوتيستا
تقرر البدء في تصوير الجزء ال ـ  25من
سلسلة أف ــام جيمس بــونــد ،فــي  4مــارس
المقبل .ويرجح أن تكون هذه المرة األخيرة
ال ـت ــي ُي ـع ـيــد فـيـهــا دان ـي ـي ــل ك ــري ــغ تجسيد
دور العميل السري الشهير .وفي المشهد
األخير من "سبكتر" ،يظهر بوند وهو يقود
سـيــارتــه ط ــراز "أس ـتــون مــارتــن دي .بــي"5 .
وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة استهزاء،
وإلى جانبه تجلس د .مادلين سوان ،التي
َّ
جسدت دورها الممثلة الفرنسية ليا سيدو
( 33عاما) ،كريمة ِّ
عدوه القديم؛ السيد وايت،
الذي َّ
جسد دوره الممثل الدنماركي جيسبر
كريستنسين ( 70عاما).
وقام بوند بحماية سوان من قاتل أرسله
الـشــريــر بـلــوفـيـلــد ،ال ــذي جـ َّـســد شخصيته
ال ـم ـم ـثــل األل ـم ــان ــي م ــن أص ـ ــول ن ـم ـســاويــة،
كــري ـس ـتــوف فــال ـتــز ( 62ع ــام ــا) ،ث ــم نـشــأت
بينه وبينها قصة رومانسية قوية .وأكد
األميركي كاري فوكوناجا ( 41عاما) ،مخرج
أحدث أفالم سلسلة بوند ،لصحيفة ديلي
ميل البريطانية ،أن ليا سيدو ستقوم بدور
سوان في الفيلم المقبل.
وأفادت الصحيفة بأن كريغ طلب ،بصفة
شخصية ،من سيدو إعادة تجسيد دورها.
ُيـ ـش ــار إلـ ــى أن عـ ـ ــودة س ـي ــدو لـتـجـسـيــد
الدور هي المرة الثانية في تاريخ سلسلة

أفالم بوند ،التي تعود فيها بطلة في فيلم
للقيام بنفس الدور مجددا .وكانت الممثلة
البريطانية إيونيس جيسون ،التي توفيت
ف ــي يــون ـيــو  ،2018ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي قــامــت
بذلك في السابق ،حيث َّ
جسدت شخصية
"سيلفيا ترينش" في فيلم "دكتور نو" ،ثم
نفس الشخصية أمــام النجم االسكتلندي
شون كونري ( 88عاما) في "من روسيا مع
الحب" ،وهو من إنتاج عام  ،1963وقدمت
في الفيلم دورا ثانويا.
وبذلك ،يبدو أن فيلم "بوند  "25سيكون
امتدادا مباشرا لفيلم "سبكتر" ،وال يزال من
غير الواضح ما إذا كان فالتز سيشارك في
الفيلم الجديد.
ويـبــدو أن كــريــغ ،ال ــذي سيكمل عــامــه الـ
 51في مــارس المقبل ،له رأي فيما يتعلق
بالقرارات المهمة الخاصة بالفيلم .ووفقا
لتقارير إعالمية ،فإنه مسؤول جزئيا عن
مغادرة المخرج دانــي بويل للمشروع في
أغسطس ،بعد اختالف في وجهات النظر.
ولم تحدث مثل هذه الفضيحة من قبل في
التاريخ الطويل ألفــام جيمس بوند .لكن
سرعان ما وجــد المنتجان؛ بــارو بروكلي
ومــايـكــل جــي ،ويـلـســون فــوكــونــاجــا ،بديال
مناسبا وعلى نفس المستوى الراقي لبويل.
وتعهد فوكوناجا في مقابلة له مع صحيفة

"انكويرار" بالقول" :ستكون هناك أشياء
تــم تــوقـعـهــا فــي فـيـلــم ب ــون ــد" ،مضيفا:
"ال أسـتـطـيــع ق ــول أك ـثــر مــن ذلـ ــك" .وفــي
الــوقــت الـحــاضــر ،مــا زال سـبــب الـخــاف
الــذي تــردد أنه حدث بين كريغ وبويل،
وال ــذي أدى أيـضــا إلــى أن يـغــادر كاتب
السيناريو جــون ه ــودج الفيلم ،ســرا.
أم ــا الـسـبــب الـمـعـلــن ،فـكــان "االخـتــاف
اإلب ــداع ــي" .وكــانــت صحيفة "ذا صن"
البريطانية أفادت بأن مصدر الخالف
هــو رفــض بويل أن يقتل بوند أثناء
أحداث الفيلم.
ُي ـ ـشـ ــار إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه فـ ــي حـ ـ ــال وافـ ــق
فوكوناجا على مقتل بوند في الفيلم
القادم ،فإن ذلك سيكون نهاية رائعة
لحقبة كريغ ،الذي كان بدأ مهمته في
فيلم "كازينو رويال" ( .)2006ومنذ
سنوات ،تثور تكهنات مختلفة حول
الخلفاء المحتملين لبوند.
ُ
ويعد االسكتلندي ريتشارد مادن،
ن ـج ــم ال ـم ـس ـل ـســل ال ـت ـل ـفــزيــونــي "لـعـبــة
ال ـعــروش" ،أحــدث األسـمــاء المطروحة
عن خليفة بوند .ولن يتم اتخاذ قرار
ب ـشــأن ال ـب ـطــل الـمـحـتـمــل إال بعد
بضع سنوات من اآلن.
(د ب أ)

دانييل كريغ

ثقافات 22
جمال :أجد متعتي في الرسم على قشور الخضراوات والفاكهة
• فنانة مصرية أبهرت رواد مواقع التواصل بأعمالها التشكيلية
توابل ةديرجلا
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لم تدرس المصرية أميرة جمال الفن التشكيلي ولكنها برعت في الرسم بصورة الفتة ،أحدثت
ً
االجتماعي وخالل الفترة األخيرة أصبحت حديث الناس في
أصداء واسعة على مواقع التواصل
ً
مصر ،بعدما نشرت خريجة كلية الزراعة صورا ألعمالها التي ترسم فيها وجوه النجوم على قشور
الخضراوات والفاكهة{ .الجريدة} التقتها في حوار حول تجربتها.
القاهرة -أحمد الجمال

درست في كلية
الزراعة وحبي
للطبيعة أسهم في
االرتقاء بحسي
الفني

م ـتــى ب ــدأ شـغـفــك ب ـفــن ال ــرس ــم أو
النحت على الـخـضــراوات والفواكه،
وكيف كان رد فعل المحيطين بك مع
نجاح أول تجربة لك في هذا اإلطار؟

ه ــل أس ـه ـمــت ُ دراسـ ـت ــك ف ــي كـلـيــة
ال ــزراع ــة ف ــي ت ــأث ــرك بـحــب الطبيعة
ّ
وجـمــالـيــاتـهــا وإل ــى أي م ــدى ع ــززت
وعيك الفني؟
ِ

ب ــدأت أتـعـلــم م ـبــادئ الــرســم منذ
أربــع سنوات فقط ،وأول تجربة لي
للرسم بطريقة النحت على قشور
الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــراوات وال ـ ـفـ ــواكـ ــه ن ـفــذت ـهــا
قـبــل نـحــو سـنـتـيــن ،وكــانــت ناجحة
ً
بالنسبة إلي ألن الناس أحبوها جدا.
شجعني ذلك على مواصلة عملي في
هــذا الـمـجــال ال ــذي عشقته وأتقنته
ً
ً
ً
تماما ،وأحاول راهنا أن أقدم أفكارا
جديدة ومبتكرة.

فــي كلية الــزراعــة تخصصت
في صناعة األغذية ،وهو مجال
ً
بـعـيــد تـمــامــا عــن ال ـفــن والــرســم
والنحت .لكن ما أود قوله أن أي
فنان سواء كان يدرس في كلية
الزراعة أو غيرها ،يميل بطبعه
إ لــى التأمل والتأثر بالطبيعة،
ف ـه ــي مـ ـص ــدر إل ـ ـهـ ــام بــالـنـسـبــة
إليه ،وهذا ما حدث معي .أسهم
حبي للطبيعة إلى حد كبير في
االرتقاء بحسي الفني.

تـ ـخ ــرج ــت بـ ـ ــاألسـ ـ ــاس ف ـ ــي ك ـل ـيــة
الـ ـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ـ ــة ،ف ـ ـهـ ــل تـ ــاب ـ ـعـ ــت دورات
متخصصة في فنون الرسم والنحت
في إحدى األكاديميات الفنية لصقل
موهبتك؟

م ــا أب ـ ــرز ال ـش ـخ ـص ـيــات الـتــي
رس ـم ـت ـهــا ،وأي ـه ــا أحـ ــدث صــدى
ً
ً
ـرت ص ـ ــورا له
واس ـع ــا حـيــن ن ـش ـ ِ
على {فيسبوك}؟

حـصـلــت عـلــى دراس ـ ــات ح ــرة في
{الفنون الجميلة} لمدة ثالثة أشهر
ً
فقط .للحقيقة لم أستفد منها كثيرا،
ألن غالبية األمور التي تعلمتها كنت
على دراية كاملة بها ،إذ إنني نجحت
ِّ
ً
ســابـقــا فــي أن أعــلــم نفسي بنفسي
وم ـتــاب ـعــة ب ـعــض األفـ ـك ــار وط ــرائ ــق
تـنـفـيــذهــا عـبــر مــوقــع الـفـيــديــوهــات
{ي ــوتـ ـي ــوب} ،إذ ك ـنــت أش ـع ــر بــأنـنــي
ً
ً
موهوبة بالفطرة ،وأملك حسا فنيا
ً
عــالـيـ ًـا .لــذا حين نـفـ ُ
ـذت أعـمــاال القت
ً
رواجا وأشاد بها كثيرون ،وتناقلوا
ص ـ ــوره ـ ــا عـ ـل ــى م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجـتـمــاعــي بـشـكــل واس ــع .منحني
هــذا األمــر ثقة لمواصلة اإلبــداع في
هذا المجال.

رسمت شخصيات ِع ــدة ،من
بينها أم كـلـثــوم ،والـمــونــالـيــزا،
وه ـ ـ ـ ــاري ب ـ ــوت ـ ــر ،وأي ـن ـش ـت ــاي ــن،
وأحـ ـم ــد ح ـل ـمــي ،وأحـ ـم ــد مـكــي،
وسعاد حسني .أم كلثوم أكثر
ً
عمل أحــدث صــدى واسـعــا على
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
وث ـ ـمـ ــة ف ـ ـنـ ــانـ ــون ي ـ ـع ـ ـبـ ــرون عــن
سـ ـ ـع ـ ــادتـ ـ ـه ـ ــم حـ ـ ـي ـ ــن أرس ـ ـم ـ ـهـ ــم
ويـ ـعـ ـي ــدون ن ـش ــر الـ ـص ــور ال ـتــي
رس ـ ـم ـ ـت ـ ـهـ ــا ل ـ ـهـ ــم ع ـ ـلـ ــى مـ ــواقـ ــع
التواصل ،وقد ألتقي بعضهم في
الحفالت وأهديهم هذه الصور.
يشارك المتابعون الصور التي
أنـشــرهــا ألعـمــالــي آالف الـمــرات
ً
ي ــوم ـي ــا ،ح ـتــى أن ال ـب ـعــض كــان

عندما
يغيب الصقر
د .خالد عبداللطيف رمضان

مع محمد فؤاد على خشبة المسرح بعد أن أهدته لوحة رسمتها له
يـ ـق ــص ت ــوقـ ـيـ ـع ــي م ـ ــن الـ ـص ــور
ويـعـيــد نـشــرهــا بــاعـتـبــارهــا من
إبداعه!
ألم يزعجك سطو البعض على
أعمالك ونسبها إلى نفسه؟
أجــد متعتي فــي الــرســم على
الـ ـخـ ـض ــراوات وال ـف ــاك ـه ــة ،ومــن
هـنــا كـنــت سـعـيــدة ب ــأن أعمالي
تصل إلى الناس ،سواء نشرتها
أنــا باسمي أو أي شخص آخر
نشرها باسمه .تكمن سعادتي
ف ـ ـ ــي وص ـ ـ ـ ـ ــول ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـفـ ـ ــن إلـ ــى
الجمهور ،وفي النهاية الصور
األص ـل ـي ــة ب ـتــوق ـي ـعــي م ــوج ــودة
ومـ ـت ــاح ــة عـ ـل ــى حـ ـس ــاب ــي عـلــى
{فيسبوك}.

العالم .الرسم والنحت وغيرهما
أشكال مختلفة للفنون ،ال يهم
ً
ً
توصيفها علميا أو أكاديميا .
ً
فالفنان يبقى فنانا حتى وإن لم
يملك األدوات المتعارف عليها
لصناعة أعماله ،ألن العبرة في
النهاية بجودة العمل .أما بشأن
عدم انتشار هذا الفن في عالمنا
العربي فلست أدري السبب .ما
يشغلني هو أن هذا الفن ممتع
للغاية.

م ــا ال ـت ـق ـن ـيــات أو األدوات ال ـتــي
تعتمدين عليها فــي تنفيذ أعمالك
الفنية؟
استخدم القاطعة  Cutterفي نحت
ال ــوج ــوه ع ـلــى ق ـش ــور ال ـخ ـض ــراوات
والـفــواكــه .كــذلــك أرســم لــوحــات على
الـ ـ ــورق والـ ـقـ ـم ــاش اسـ ـتـ ـخ ــدم فـيـهــا
ً
أنــواعــا مختلفة مــن األل ــوان كالزيت
واألك ــري ـل ـي ــك وال ـ ـغـ ــواش األك ــواري ــل
والباستيل وغيرها.

ال ـ ــرس ـ ــم عـ ـل ــى ال ـ ـخـ ـ ـض ـ ــراوات
والـفــاكـهــة ،هــل هــو فــن مـعــروف
ً
ً
عالميا ،ولماذا ليس منتشرا في
عالمنا العربي؟
رأي ــت عـلــى م ــواق ــع اإلنـتــرنــت
ً
أعماال شبيهة صنعها فنانون
وأشـ ـ ـخ ـ ــاص مـ ــوهـ ــوبـ ــون ح ــول
أم كلثوم

طموحات

أحمد حلمي ومنى زكي

culture@aljarida●com

آينشتاين

حول طموحها على الصعيد العملي ،تقول أميرة جمال{ :يتغير
طموحي من وقت إلى آخر .منذ سنوات ،كنت أحلم بتعلم مبادئ
ً
الرسم ،وها أنا قد تعلمت وبرعت في هذا المجال .أتطلع راهنا إلى
ُ
تعلم المزيد عن مدارس الفن المختلفة ،وأن يكون ّ
لدي {غاليري}
ً
خاص أعــرض فيه أعمالي ،وغــدا ربما يتغير حلمي ألن الفن ال
ً
حدود له ومهما تعلمنا ثمة أمور لن نعرف عنها شيئا}.

ً
فـ ــي أوا خـ ـ ـ ــر أ ي ـ ـ ــام عـ ـ ــام ّ ،1978
ود عـ ـ ـ ــت ا لـ ـك ــو ي ــت ا بـ ـن ــا
ً
ب ـ ـ ــارا مـ ــن أبـ ـن ــائـ ـه ــا ،فـ ــي حـ ـ ــادث س ـي ــر بـ ــدولـ ــة اإلمـ ـ ـ ــارات،
حـ ـي ــث كـ ـ ــان ي ـع ـم ــل عـ ـل ــى خ ــدم ــة ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ،بـ ـع ــدم ــا ح ـفــر
ً
ً
اسـ ـم ــه فـ ــي تـ ــاريـ ــخ الـ ـمـ ـس ــرح ال ـك ــوي ـت ــي مـ ـخ ــرج ــا م ـب ــدع ــا
ذاع صـيـتــه ف ــي أن ـح ــاء ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ،وأص ـب ــح مـحـطــة
رئـي ـســة ف ــي مـس ـيــرة ال ـم ـســرح ال ـكــوي ـتــي ،م ــع ج ـيــل ال ــرواد
ح ـ ـمـ ــد الـ ــرج ـ ـيـ ــب وم ـ ـح ـ ـمـ ــد الـ ـنـ ـشـ ـم ــي وزك ـ ـ ـ ــي طـ ـلـ ـيـ ـم ــات.
مـ ــن ي ـس ـت ـط ـيــع م ـن ــا أن يـ ـ ــؤرخ ل ـل ـح ــرك ــة ال ـم ـس ــرح ـي ــة فــي
ً
ال ـكــويــت مــن دون أن يـتــوقــف مـلـيــا عـنــد صـقــر ال ــرش ــود؟!
عرفت صقر الرشود قبل أن ألتقيه بشكل مباشر ،عرفته
ً
ً
ً
مذيعا في التلفزيون ،وتتبعت أخباره مخرجا مسرحيا
ً
متميزا  ،ومن حسن حظي أنا ومن معي من أبناء جيلي
من عشاق المسرح أننا شاهدنا إبداعاته في {ضاع الديك}
و{شياطين ليلة الجمعة» و{بحمدون المحطة} و{3 2 1
 4بم} و{متاعب صيف} و{هدامة} و{علي جناح التبريزي
وتــاب ـعــه ق ـف ــة} و{ح ـف ـلــة ع ـلــى الـ ـخ ــازوق} و{ع ــري ــس لـبـنــت
ال ـسـلـطــان} ...شــاهــدنــاه كـيــف يــوظــف تــراثـنــا الـشـعـبــي من
دون إقحام ،وكيف يستخدم اللغة العربية في مسرحياته
ً
ً
ب ـســاســة وي ـس ــر .ع ــرف ـن ــاه م ـخ ــرج ــا م ـج ــرب ــا ف ــي {م ـتــاعــب
صيف} و{شياطين ليلة الجمعة» وغيرها ،من دون ادعاء
و جـعـجـعــة .خـتــم عـمـلــه فــي ا لـمـســرح ا لـكــو يـتــي بمسرحية
{عريس لبنت السلطان} ،وغادرنا إلى دولة اإلمارات؛ كي
يكمل رسالته المسرحية هناك.
شاهدته أول مرة على الطبيعة في بداية السبعينيات
من القرن الماضي ،حيث كنا مدرسين في مدرسة العديلية
الغربية المشتركة للبنين ،وفي فترة االستراحة نخرج إلى
مطعم صغير خلف المدرسة نشتري منه السندويشات،
ً
و صــاد فــت صـقــرا هناك مــع ز مــا ئــه فــي الجامعة يشترون
مـثـلـنــا إف ـط ــاره ــم .ك ــان يـ ــدرس وق ـت ـهــا ف ــي كـلـيــة ال ـت ـجــارة
والعلوم السياسية بالعديلية ،وبعد انتقالي إ لــى إدارة
النشاط المدرسي بوزارة التربية عام  1974زاملته ،حيث
ً
عـيــن بـ ــاإلدارة مـسـتـشــارا لـلـشــؤون الـفـنـيــة ،وك ــان يجلس
ً
ً
فــي مكتبه و حـيــدا يتأمل ،وأ حـيــا نــا يختلط بنا ويتبادل
األحاديث ،ولكن بشكل نادر .وأتيحت لي الفرصة للقائه
بعدما غــادر الكويت إ لــى دو لــة اإل م ــارات ،كــي يعمل فيها
ً
خـبـيــرا للمسرح ،أ ثـنــاء ز يــارا تــه القصيرة للكويت ،و كــان
اللقاء يتم في مقر فرقة مسرح الخليج بالقادسية ،أو في
مكتب مؤسسة الجزيرة لإلنتاج الفني ،التي كان يملكها
مع زميل دربه عبدالعزيز السريع ،وكان لي مع المؤسسة
تعامل فني في مجال البرامج والدراما اإلذاعية.
ذات ي ــوم م ــن ع ــام  ،1978ط ـلــب إ لـ ـ ّـي أ خ ــي عـبــدا لـعــز يــز
الـســريــع نـقــل أشــرطــة مسلسل ش ـعــراء مــن الـخـلـيــج ،الــذي
ك ـت ـب ـتــه ل ـل ـم ــؤس ـس ــة ،إل ـ ــى أب ــوظـ ـب ــي ،وهـ ـن ــاك اس ـت ـق ـب ـل ـنــي
ص ـقــر وس ـل ـم ـتــه أش ــرط ــة ال ـم ـس ـل ـســل ،ث ــم زرتـ ــه ف ــي مـكـتـبــه
فــي وزارة اإل ع ــام ،و ك ــان يعمل مـعــه فــي ذ لــك ا لــو قــت األخ
مـ ـه ــدي الـ ـص ــاي ــغ وم ـج ـم ــوع ــة م ــن ال ـم ـس ــرح ـي ـي ــن الـ ـع ــرب.
وف ــي إحـ ــدى زي ــارات ــه ل ـل ـكــويــت ،ق ـبــل وف ــات ــه ،الـتـقـيـتــه في
مكتب ا لـجــز يــرة ،و فــو جـئــت بــأ نــه قــد قــرأ نــص مسرحيتي
«للصبر ح ــدود} ،و كــا نــت مــن فصل وا حــد ،وكنت قدمتها
ل ـع ـبــدال ـعــزيــز ال ـس ــري ــع .م ــا زلـ ــت ال أن ـس ــى ت ـلــك األم ـس ـيــة،
وك ـي ــف كـ ــان ي ـت ـح ــدث ع ــن ال ـن ــص بــال ـت ـفــاص ـيــل الــدق ـي ـقــة،
ويـ ـ ـب ـ ــدي م ــاحـ ـظ ــات ــه ب ـش ـغ ــف وت ـ ــدف ـ ــق ،وأن ـ ـ ــا ف ـ ــي ح ــال ــة
ذهـ ـ ــول م ـم ــا أس ـ ـمـ ــع .ون ـت ـي ـج ــة ل ـك ــام ــه ال ـم ـش ـج ــع أخـ ــذت
بمالحظاته وراجعت النص ليصبح على شكل لوحات،
وعــرض ـت ـهــا فــرقــة م ـســرح الـخـلـيــج ف ــي ب ــداي ــة ع ــام .1980
ورب ـمــا ل ــوال ه ــذا ال ـل ـقــاء ،ال ــذي اسـتـمـعــت فـيــه إل ــى إش ــادة
صـ ـق ــر وفـ ــرحـ ــه ب ــالـ ـن ــص ،لـ ـم ــا واص ـ ـلـ ــت الـ ـكـ ـت ــاب ــة ،ول ـم ــا
تشجعت على اإل قــدام على تجربتي مع خشبة المسرح.
ثم جــاء اللقاء األخير في نهاية عــام  ،1978و كــان ا لــوداع
بجنازة مهيبة حضرها حشد من الشخصيات المعروفة
واألدباء والمثقفين والفنانين والمحبين ،ليسدل الستار
على حقبة مهمة من تاريخنا المسرحي.

تكريم جورج كتورة في «احتفالية يوم المترجم» بمصر «الفكر العربي» تطلق مبادرة ثقافية لتشجيع المطالعة
قدمت  17ألف كتاب إلى المكتبة الوطنية في لبنان

جانب من االحتفالية

َّكرم المركز القومي للترجمة في القاهرة
الدكتور جورج كتورة في {احتفالية يوم
المترجم}.

●

بيروت  -ةديرجلا

•

حـ ـضـ ــرت فـ ـع ــالـ ـي ــات يـ ـ ــوم الـ ـمـ ـت ــرج ــم ال ـت ــي
نـظـمـهــا ال ـمــركــز ال ـقــومــي لـلـتــرجـمــة مجموعة
مــن المترجمين المصريين وال ـع ــرب ،إضــافــة
إلــى وزيــرة الثقافة في مصر الدكتورة إيناس
عبدالدايم ،ورئيس المركز الدكتور أنور مغيث.
بدأ االحتفال بعرض فيلم تسجيلي يرصد
حصاد المركز وما أنجزه خالل العام ،إضافة إلى
إنجازاته منذ تدشينه ،ثم كان تكريم المترجم
الــدك ـتــور ج ــورج ك ـت ــورة ،والـمـتــرجــم المصري
محمد ال ـخــولــى ،وسلمهما كــل مــن الــدكـتــورة
ً
إيناس عبدالدايم والدكتور أنــور مغيث درعــا
تكريمية.
فــي المناسبة ألقى رئيس المركز الدكتور
أنور مغيث كلمة اعتبر فيها أن الدكتور جورج
كتورة أحد أهم المترجمين الذين أثروا الحياة
الثقافية بمجموعة مــن الترجمات الفلسفية،
ً
مــؤكــدا أن الترجمة فــي مجال الفلسفة صعبة
ودقيقة للغاية.
خــال االحـتـفــال سلم كــل مــن وزي ــرة الثقافة

ورئـ ـي ــس ال ـم ــرك ــز ال ـق ــوم ــي ل ـل ـتــرج ـمــة ج ــوائ ــز
للفائزين بجائزة رفاعة الطهطاوي لهذا العام.
أع ــرب ك ـتــورة عــن سـعــادتــه بتكريم المركز
القومي للترجمة له ،وعن تقديره لجهوده في
ً
النهوض بالترجمة في العالم العربي ،مؤكدا
اع ـت ــزازه بـيــوم الـمـتــرجــم ال ــذي ينظمه المركز
ال ـقــومــي ك ــل ع ــام ،وي ـص ــادف ه ــذه ال ـ ــدورة مع
االحتفال بمئوية ثورة  1919التي أعقبت حركة
الترجمة التي نشرها رفاعة الطهطاوي لحرصه
ً
على نقلها إلى بالد الشام ،مشددا على أهميتها.
أض ــاف ك ـت ــورة ،أن بـطــل ال ـث ــورة الــزعـيــم سعد
زغلول أدرك أهمية اللغات وحرص على تعلمها
ً
تحسينا لثقافته وشخصيته ،وهذا ما جعله
ً
يجوب البالد باحثا عن الحرية ،وكان توفيق
الحكيم أحد أهم الزوايا فيها بمشاركته بإطالق
أحد الشعارات التي كانت تتداول أثناء الثورة.
يأمل كـتــورة فــي العمل مــع المركز القومي
ل ـل ـتــرج ـمــة ب ـم ـصــر ب ــاع ـت ـب ــاره ع ــام ــة كـب ـيــرة
ً
ونموذجا يحتذى به في االهتمام بالترجمة.

سيرة ومؤلفات
الدكتور جورج كتورة (مواليد  )1945أستاذ
الفلسفة في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في
الجامعة اللبنانية ،حاصل على دكـتــوراه في
الفلسفة في جامعة توبنجن في المانيا (،)1977
وهــو عميد سابق لكلية اإلع ــام فــي الجامعة

اللبنانية وتــولــى إدارة كلية اآلداب ورئــاســة
قسم الفلسفة .ترجم مؤلفات كثيرة ،من بينها:
{محاضرات في علم االجتماع ،واالنثربولوجيا
واالستعمار ،ومعجم العالم اإلسالمي ،والعولمة
الـثـقــافـيــة ،وســوسـيــولــوجـيــا المثقفين وجــدل
التنوير ،والكرد شعب بدون دولة تاريخ وأمل}...

غطاس الخوري وهنري العويط خالل إعالن المبادرة الثقافية
ق ــدم ــت مــؤس ـســة ال ـف ـكــر ال ـع ــرب ــي مـجـمــوعــة
مــن إصــدارات ـهــا الـمــوضــوعــة باللغة العربية،
ُ
والمترجمة عــن اللغات الفرنسية والصينية
ً
والهندية واإلسبانية ،تمهيدا لتوزيعها على
المكتبات العامة والمراكز الثقافية المتعاونة
مع وزارة الثقافة في المناطق اللبنانية كافة،
وذلــك في إطــار مبادرتها لتشجيع المطالعة،
وإ غـنــاء محتوى المكتبة الوطنية اللبنانية،
سنوات من التأهيل.
التي أعيد افتتاحها بعد
ٍ
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،أش ــاد وزي ــر الـثـقــافــة في
حكومة تصريف األعـمــال د .غـطــاس الـخــوري
ف ــي كـلـمـتــه ب ـم ـب ــادرة مــؤس ـســة ال ـف ـكــر الـعــربــي
وعـلــى رأس ـهــا صــاحــب الـسـمــو الملكي األمـيــر
ً
خالد الفيصل ،مؤكدا أن هذه المبادرة" ،التي
نفتتح بـهــا أول أنـشـطــة المكتبة الــوطـنـيــة ،ال
ً
ً
ً
توفر للمكتبة مخزونا ثقافيا ضخما فحسب،
إنما تزود المكتبات العامة والمراكز الثقافية

المنتشرة في لبنان والتي يناهز عددها 125
ً
بمخزون كبير من الفكر العربي
مكتبة ومركزا،
ٍ
المتوقد".
وقال خوري ،إن هذه المبادرة تتيح الفرصة
ل ـل ـق ــراء وال ـم ـه ـت ـم ـيــن االطـ ـ ــاع ع ـلــى ال ـث ـقــافــات
اإلسـبــانـيــة والـهـنــديــة والـصـيـنـيــة والفرنسية
ً
أيضا ،وتضيء الطريق لمؤسسات أخرى كي
ُ
تسهم بدورها في إغناء المكتبة بما لديها.
من جانبه ،أكد المدير العام لمؤسسة الفكر
الـعــربــي الـبــروفـســور هـنــري الـ َـعــويــط ،اهتمام
المؤسسة منذ إنشائها ،وبتوجيهٍ من رئيسها
صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل،
مجل َسي أمنائها وإدارتها ،بتأليف
وبدعم من ِ
ٍ
ْ
َ
وضعت قضية تعزيز
وترجمتها ،وقد
الكتب
ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة وت ـح ــدي ــث أس ــال ـي ـ ِـب تـعـلـ ِـمـهـ ًـا
وتعليمها في ُمقدم أهدافها ،وأطلقت مجموعة
ِ
من الجوائز الرامية إلى التحفيز على الكتابة،

ً
مشيدا بالمبادرات التي أطلقتها وزارة الثقافة
بهدف تعزيز ريادة لبنان اإلقليمية على صعيد
التأليف والنشر ،والتقليد السنوي الذي أرسته
منذ عام  ،2003والمتمثل في األسبوع الوطني
للمطالعة .وقال العويط ،إن المؤسسة "معنية
بــالـمـشــاركــة فــي تحقيق الـمـهــام الـتــي أنيطت
ً
بــالـمـكـتـبــة ال ــوط ـن ـيــة ،ل ــذل ــك ،وإسـ ـه ــام ــا منها
ف ــي تـحـقـيــق أه ـ ــداف (اسـتــراتـيـجـيــة الـنـهــوض
الثقافي) ،واألسبوع الوطني للمطالعة ،ورسالة
تودع مؤسسة َالفكر العربي
المكتبة الوطنيةِ ،
هـ ــذا الـ ـص ــرح ال ـث ـق ــاف ــي م ـج ـم ــوع ــة ال ـمــؤل ـفــات
التي أصدرتها مؤسستنا ،والتي يناهز ُ
عدد
عناوينها التسعين ،والتي يربو عدد نسخها
َ
بنسخ
على  17أ لــف كـتــاب ،لتحتفظ المكتبة
ٍ
منها ،وتــوزع ما تبقى على المكتبات العامة
وال ـم ــراك ــز الـثـقــافـيــة الـشــريـكــة م ــع الـ ـ ــوزارة في
بيروت والمناطق اللبنانية".

توابل ةديرجلا

•
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انطالق «مهرجان البستان» تحت عنوان «تصاعد الموسيقى اإليطالية»
ِّ
•  200فنان وراقص يكرمون كبار الموسيقيين و{ال ترافياتا» في الطليعة
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مزاج

أخبار النجوم

روال شامية تدخل القفص الذهبي

«تصاعد الموسيقى اإليطالية» ،تحت هذا العنوان تنطلق
فعاليات الدورة السادسة والعشرين لـ{مهرجان البستان
الدولي» ( 12فبراير 17 -مارس) الذي ّ
يتضمن  20حفلة
موسيقية يحييها كبار العازفين والفنانين من إيطاليا
وخارجها ،وتتنقل بين مسرح فندق البستان في منطقة بيت
مري في جبل لبنان وبين كنيستين أثريتين في وسط بيروت
وكنيسة أخرى في منطقة جبيل بين بيروت وطرابلس.
بيروت -ةديرجلا

•

أكدت ميرنا
البستاني أن
المهرجان
سيأخذ المشاهد
في رحلة عبر
الموسيقى إلى
إيطاليا الفرح
والحياة واألوبرا

خــال المؤتمر الصحافي الــذي
عقد لإلعالن عن برنامج «مهرجان
ال ـب ـس ـتــان الـ ــدولـ ــي» ،ق ــال ــت رئـيـســة
لجنة المهرجان ميرنا البستاني
إن نحو مئتي فنان وعازف وراقص
سيحيون الحفالت على مدى خمسة
أسابيع وسيأخذون المشاهد في
رحلة عبر الموسيقى إلى إيطاليا
الفرح والحياة واألوبرا.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره رك ـ ـ ـ ــز الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـف ـن ــي
لـلـمـهــرجــان جـيــانـلــوكــا مــارسـيــانــو
على أهميته وعرض بعض األسماء
المشاركة فيه مــن أمـثــال :جوزيف
ك ــال ـي ـج ــا ،وف ـي ـن ـي ــرا غ ـي ـمــادي ـي ـف ــا،
وجـ ــاف ـ ـي ـ ـيـ ــر ك ـ ــام ـ ــاريـ ـ ـن ـ ــا ،وك ــاتـ ـي ــا
بونياتشفيلي...
بـ ـ ـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ـ ـ ــا ،شـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرت م ـنـ ـسـ ـق ــة
المهرجان لورا لحود وزير الثقافة
في حكومة تصريف األعمال غطاس
ً
خوري ممثال بلينا طحيني دعمه
ال ــدائ ــم ل ـل ـم ـهــرجــان ،مـ ـش ــددة على
أهمية السياحة الثقافية في لبنان،
ومعلنة عن أسعار مخفضة للطالب
والشباب لتشجيعهم على االستماع
إل ــى مــوسـيـقــى راق ـي ــة ،وم ــؤك ــدة أن
اس ـت ـمــراريــة ه ــذا ال ـم ـهــرجــان لـمــدة
 26سـنــة دلـيــل عـلــى ثـقــة الجمهور
والفنانين العالميين به.
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أك ـ ــدت اإلع ــام ـي ــة
م ــي م ـن ـســى أن ل ـب ـنــان ب ــأل ــف خير
ما دامــت الموسيقى بخير ،مثنية
على المستوى العالمي للمهرجان
الـ ـ ـ ــذي س ـت ـح ــط فـ ـي ــه ه ـ ـ ــذه ال ـس ـن ــة
الموسيقى اإليطالية.

فردي وماندلسون وفيفالدي
يـ ـفـ ـتـ ـت ــح ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان فـ ـ ــي 12
فبراير بحفلة تحييها أوركسترا

مشهد من {ال دولشي فيتا}

روال شامية وزوجها

لجنة {مهرجان البستان الدولي} خالل المؤتمر الصحافي

جيانلوكا مارسيانو
أكاديمية مهرجان البستان بقيادة
المايسترو جيانلوكا مارسيانو
ف ـي ـمــا ي ـح ـيــي ال ـت ـي ـن ــور ج ــوزي ــف
كاليجا األمسية الثانية من خالل
غناء مقطوعات لجيوزيبي فيردي
الذي يعتبره أبا األوبرا.
فــي  16فـبــرايــر ت ـقــدم آن ــا تيفو
 SINFONIA ITALIANAلمندلسون
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي اس ـ ـ ـتـ ـ ــوحـ ـ ــى مـ ـقـ ـط ــوعـ ـت ــه
خ ــال س ـفــره ف ــي أن ـح ــاء إيـطــالـيــا
واسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف روع ـ ـت ـ ـهـ ــا .يـعـتـبــر
كونشرتو الـكـمــان هــذا أحــد أكثر
مقطوعات مندلسون شعبية.
{ف ـ ـي ـ ـفـ ــالـ ــدي أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن أربـ ـع ــة
مواسم} ،عنوان أمسية  18فبراير،
ت ـق ــدم خــال ـهــا س ـ ــوزان أورالن ـ ــدو
مـ ـح ــاض ــرة فـ ــي م ـت ـح ــف س ــرس ــق
ف ــي ب ـ ـيـ ــروت .ش ــارك ــت أورالن ـ ـ ــدو
ف ــي أفـ ــام وثــائـقـيــة ع ــن فـيـفــالــدي
وتمت استضافتها على شاشات
الـتـلـفــزيــون واإلذاعـ ـ ــة ف ــي أوروبـ ــا
وال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة .ع ــام 2011
شـ ـ ــاركـ ـ ــت فـ ـ ــي إن ـ ـ ـتـ ـ ــاج مـ ـه ــرج ــان
ف ـي ـفــالــدي ُف ــي ق ـصــر ف ــرس ــاي في
فــرن ـســا ،ون ـش ــرت مـقــاالتـهــا حــول
فـيـفــالــدي فــي صـحــف{ :نـيــويــورك
ت ــاي ـم ــز ،ول ــوم ــون ــد ،والس ـتــام ـبــا،
ومجلة بــي بــي ســي للموسيقى،
وغراموفون وأوبرا اآلن}.
فـ ــي  20فـ ـب ــراي ــر يـ ـق ــدم م ــاري ــو
ستيفانو بيترودارشي مجموعة
م ـ ـ ــن أج ـ ـم ـ ــل مـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى األف ـ ـ ـ ــام

اإليطالية التي ال تنسى من بينها:
{ال دولـشــي فـيـتــا} ،و{ال س ـتــرادا}،
و{إيل بادرينو} ،و{أوتو وميزو}...

باغانيني ورافيل وروسيني
س ـي ـكــون ال ـم ــؤل ــف الـمــوسـيـقــي
اإليـطــالــي باغانيني نجم أمسية
 23ف ـبــرايــر ،وس ـي ـعــزف ثــاثــة من
كبار الموسيقيين برفقة أوركسترا
أك ــاديـ ـمـ ـي ــة مـ ـه ــرج ــان ال ـب ـس ـت ــان
«كــونـشــرتــو لـلـكـمــان» لباغانيني
وهم :غابريال بييرانونزي ،ويوري
ريفيتش ،وسيرجيف كريلوف.
أم ـس ـيــة  24ف ـبــرايــر مخصصة
لكونشرتو باغانيني على الكمان،
س ـت ـق ــدم ــه «أوركـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــرا ال ـش ـب ــاب
ال ـع ــال ـم ـي ــة ل ـم ــوس ـي ـق ــى الـ ـغ ــرف ــة»
الـتــي تـســافــر ح ــول الـعــالــم حاملة

رس ـ ــال ـ ــة الـ ـ ـس ـ ــام والـ ـبـ ـهـ ـج ــة إل ــى
البلدان ذات الثقافات المختلفة.
تـ ـتـ ـك ـ ّـون األورك ـ ـس ـ ـتـ ــرا مـ ــن ط ــاب
الـ ـك ــونـ ـس ــرف ــات ــوار وأك ــاديـ ـمـ ـي ــات
الموسيقى في القارات الخمس.
أمـ ـسـ ـي ــة  3م ـ ـ ـ ـ ــارس ،ت ـح ـي ـي ـهــا
ال ـس ــوب ــران ــو ف ـي ـن ـيــرا غـيـمــاديـيـفــا
بــرف ـقــة أوركـ ـسـ ـت ــرا م ـس ــرح نــوفــي
ســاد الـصــربــي بـقـيــادة جيانلوكا
مارسيانو وتـقــدم خاللها أحــدث
إن ـت ــاج ـه ــا ال ـغ ـن ــائ ــي Momento
. Immobile
أمـسـيــة  5مـ ــارس ،ستخصص
لكونشرتو للكمان لباغانيني الذي
يعتبر أحــد أعمدة تقنية الكمان
الحديث ،يقدمه ثالثة عازفي كمان
إيطاليين .أما في أمسية  7مارس
فيقدم {دفوراك تشيللو كونشرتو}
الذي ُيطلق عليه أعظم كونشرتو
التشيلو ،وكونشرتو بيانو لرافيل
المتأثر بموسيقى الجاز.
فـ ــي  8م ـ ـ ــارس يـ ـق ــدم ال ـت ـي ـنــور
ال ـم ـك ـس ـي ـكــي خــاف ـي ـيــر كــامــاري ـنــا
م ـق ـط ــوع ــات ل ــروسـ ـيـ ـن ــي ،وف ـ ــي 9
مــارس تحضر {ال ترافياتا} على
مسرح مهرجان البستان يشارك
ف ــي ت ـق ــدي ـم ـه ــا :م ــاري ــا م ــودري ــك،
وفيوليتا ،وفينسينزو كوستانزو،
وأل ـف ــري ــدو ،ودام ـيــانــو ســالـيــرنــو،
وج ـي ــرم ــون ــت ،وك ـ ـ ــورال الـجــامـعــة
األنطونية في لبنان ،وأوركسترا
ن ــوف ــي س ـ ــاد ب ـق ـي ــادة ج ـيــان ـلــوكــا
مارسيانو.

تجسد النجمة الشابة الصاعدة
مـ ــاريـ ــا م ـ ــودري ـ ــك ب ـش ـك ــل م ـثــالــي
فيوليتا التي تتخلى عن حياتها
لشغفها بألفريدو ،إال أن حبهما
ً
ال يدوم طويال ،إذ يضرب المرض
الفريدو ويحاول والده إنقاذ ابنه
من ذراعي امرأة تسبقها سمعتها.

ريم السعيدي في {فاشن ستار }4

ختام المهرجان
ف ـ ــي  12م ـ ـ ـ ــارس ت ـ ـقـ ــدم ك ــات ـي ــا
بونياتشفيللي أمسية موسيقية
ت ـع ــزف خــال ـهــا م ـق ـطــوعــات على
ال ـب ـي ــان ــو ،وفـ ــي  13م ـ ــارس ت ـقــدم
فرقة باليه ديالسكاال (مؤلفة من
أطفال) ،مقتطفات من مسرحيات
كالسيكية و مـعــا صــرة لمصممي
الــرقــص الــامـعـيــن مـثــل مــاريــوس
بيتيبا وروالند بيتيت وغيرهما.
أما في  15مارس فتقدم أكاديمية
دار أوبــرا ال سكاال حفلة يحييها
مغنون شباب.
يختتم المهرجان في  17مارس
ب ـح ـف ـلــة مــوس ـي ـق ـيــة ت ـض ــم أع ـم ــال
فيفالدي األكثر شعبية التي غيرت
مجرى التاريخ الموسيقي ،يليها
«فور سيزونز في بوينس آيرس»،
وه ـ ــي أرب ـ ــع م ـق ـط ــوع ــات تــان ـغ ــو،
تقدمها فرقة أكاديميا تياترو ال
سكاال ،تحت إشراف فرانشيسكو
مانارا.

بيروت وجبيل
تستضيف كنيسة الـقــديــس يــوســف فــي بـيــروت
لألباء اليسوعيين ،في  25فبراير ،وضمن مهرجان
البستان الدولي ،موسيقى  STABAT MATERأو آالم
السيدة العذراء وهي ترافق ابنها على درب الجلجلة،
لبرغوليزي ،تقدمها فرقة أكاديميا بيزانطينا ،إحدى
أكثر مجموعات اآلالت الموسيقية شهرة.
كذلك تستضيف كنيسة مار الياس في القنطاري
أمسية مخصصة لمقطوعات فيفالدي تقديم دلفين

فوجئ الجمهور بإعالن روال شامية خبر زواجها من شاب من
ً
خارج الوسط الفني مدنيا في قبرص .ونشرت الممثلة الكوميدية
صورة على حسابها عبر {إنستغرام} تجمعها مع زوجها وقالت:
{نعم لقد فعلنا ذلك}.
شامية ظهرت على شاشة التلفزيون منذ كانت في الخامسة
عشرة من عمرها ،درســت التمثيل والمسرح في الجامعة ،وأول
إطــالــة لها كــانــت فــي البرنامج الكوميدي {ال يـمــل} على شاشة
تلفزيون {المستقبل} ،ثــم انتقلت إلــى  MTVبعدها شــاركــت في
مسلسالت لبنانية وعربية عــدة .كذلك سجلت أغاني ولكنها لم
تبصر النور.

غـ ــارو وأك ــادي ـم ـي ــا بـيــزانـطـيـنــا ب ـق ـيــادة الـمــايـسـتــرو
أليساندرو تامبياري.
أمسية األول مــن م ــارس ،ستكون فــي كنيسة مار
يوحنا مرقص في جبيل األثرية ،وستحييها {فرقة
أوديكاتون} بقيادة باولو دا كول ،وهي متخصصة
بموسيقى عصر ال ـبــاروك (ال ـقــرون الــوسـطــى) ،تقدم
خاللها موسيقى لكلوديو مونتيفردي.

ريم السعيدي
بدأ فريق عمل برنامج {فاشن ستار} تصوير الموسم الرابع منه
ً
والذي شهد تغييرا في لجنة تحكيمه مع انضمام عارضة األزياء
التونسية ريم السعيدي إليه.
وأكدت ريم في تصريح أنها تشارك ألول مرة في لجنة تحكيم
ً
أح ــد ال ـب ــرام ــج ،الف ـتــة إل ــى أن األج ـ ــواء جـمـيـلــة جـ ــدا .وكـشـفــت أن
المشتركين يقدمون تصاميم الفتة.
كذلك شــددت على أنها جدية في إعطاء رأيها عندما يحتاج
الموضوع إلى ذلك ،وعندما ترى أن المشترك يستحق التنويه ال
تتردد في قول ذلك.
يـبــدأ عــرض الـبــرنــامــج فــي فـبــرايــر المقبل على شــاشــة {دب ــي}،
ً
وتضم لجنة التحكيم إلى جانب السعيدي ،كال من مصممة األزياء
العالمية اللبنانية ريم عكرا ،وعضو لجنة التحكيم اللبناني نديم
شماس .وكان {فاشن ستار} ّ
توج المشتركة المصرية فرح والي
بلقب {فاشن ستار} في موسمه الثالث.

مايا دياب ضيفة {ديو المشاهير}

المسلسالت المصرية ...بين تكرار التعاون والبحث عن صانعين جدد
قرر عدد من نجوم الدراما المصرية وقف تعاونهم مع مخرجين ومؤلفين بعد اإلخفاق الذي
أصاب ًأعمالهم السابقة ،في حين استمر آخرون مع أسماء تعاونوا معها لضمان النجاح
مجددا ،باإلضافة إلى وجود ارتياح بين عدد من النجوم وبعض الصانعين.
القاهرة -محمد قدري

هاني سالمة
أوقف تعاونه
مع السيناريست
حسان دهشان

بعد تعرض مسلسله األخير
«نـ ـ ـس ـ ــر ال ـ ـص ـ ـع ـ ـيـ ــد» الن ـ ـت ـ ـقـ ــادات
واسعة ،استبدل محمد رمضان
ط ــاق ــم عـمـلــه بــال ـكــامــل ،ال سيما
أن المخرج يــاســر ســامــي ارتكب
أخطاء إخراجية كبيرة .وتعاقد
ال ـن ـج ــم الـ ـمـ ـص ــري مـ ــع ال ـم ـخ ــرج
إبــراه ـيــم فـخــر إلخـ ــراج مسلسله
الجديد «زل ــزال» في حين يتولى
الـمــؤلــف الـمـخـضــرم عبدالرحيم
ً
ك ـم ــال ال ـك ـت ــاب ــة ب ـ ــدال م ــن مـحـمــد
عـبــدالـمـعـطــي الـ ــذي ك ـتــب أع ـمــال
رمـضــان األخ ـيــرة ،كذلك يتعاون
م ــع الـمـنـتــج تــامــر مــرســي للمرة
األولى.
أوقـ ـ ــف ه ــان ــي س ــام ــة ب ـ ــدوره
تعاونه الــذي كــرره أكثر من مرة
مع السيناريست حسان دهشان،
وت ـعــاقــد ه ــذا ال ـع ــام م ــع الـمــؤلــف
إسالم حافظ لكتابة «قمر هادي»،
فـيـمــا ج ـ َّـدد تـعــامـلــه مــع الـمـخــرج
َّ
رؤوف عبدالعزيز بعدما تعززت
الثقة بين الطرفين خــال الفترة
الماضية ،كذلك األمر بالنسبة إلى
المنتج تامر مرسي.
وقــرر عــادل إمــام عدم التعاون

هاني سالمة

هذه المرة مع ورشة الكتابة التي
ً
ت ـض ــم كـ ــا م ــن م ـح ـم ــود ح ـم ــدان
وأمـ ـي ــن جـ ـم ــال وم ـح ـم ــد م ـح ــرز،
ّ
وك ــان ــت ت ــول ــت مسلسله «عــوالــم
خـفـيــة» ،ووض ــع «فــالـنـتـيـنــو» في
عهدة السيناريست أيمن بهجت
قـ ـم ــر ال ـ ـ ـ ــذي كـ ـت ــب نـ ـح ــو ن ـصــف
الحلقات ،فيما يجدد تعاونه مع
نجله األكـبــر المخرج رامــي إمــام
الذي يقف على إخراج المسلسل
وإنتاجه.
يــاســر جــال جــاء بطاقم عمل
جديد مختلف عن فريق مسلسله
األخـ ـ ـي ـ ــر «رح ـ ـ ـيـ ـ ــم» ال ـ ـم ـ ـكـ ــون مــن
المخرج محمد سالمة والمؤلف
محمد إسماعيل أمين والمنتجين
مـ ـحـ ـم ــد مـ ـحـ ـم ــود عـ ـب ــد الـ ـع ــزي ــز
وري ـ ـمـ ــون مـ ـق ــار ،إذ قـ ــرر خــوض
ً
ال ـس ـب ــاق ال ــرم ـض ــان ــي م ـت ـعــاونــا
م ــع ال ـم ـخــرج حـسـيــن الـمـنـبــاوي
والمؤلف هاني سرحان والمنتج
تامر مرسي.
واب ـت ـعــد مـصـطـفــى خــاطــر عن
فــريــق عمله ال ــذي ق ـ َّـدم مسلسله
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر «ربـ ـ ـ ـ ــع روم ـ ـ ـ ـ ـ ــي» ،وقـ ـ ــرر
االس ـت ـعــانــة بــأح ـمــد خ ــال ــد أمـيــن
إلخــراج مسلسله الجديد «طلقة
ح ــظ» ،كــذلــك يستعين بالمؤلف
إيهاب بليبل للكتابة ،باإلضافة
إل ــى اس ـت ـمــراره فــي ال ـت ـعــاون مع
المنتج تامر مرسي.
كــذلــك لــم يعتمد محمد عــادل
إمام على طاقم عمل «لمعي القط»،
وف ــي ال ـع ـمــل ال ـجــديــد «ه ــوج ــان»
الـ ـمـ ـق ــرر ع ــرض ــه خ ـ ــال رم ـض ــان
المقبل يتعاون مع السيناريست
محمد صالح العزب الذي يعود
إلــى الكتابة بعد غياب سنوات،
باإلضافة إلى المخرجة شيرين
ع ـ ـ ــادل ،وال ـم ـن ـت ــج ت ــام ــر م ــرس ــي.
وكان العمل األخير لنجل الزعيم
من تأليف حازم الحديد وإخراج

مايا دياب
ّ
تحل مايا دياب ضيفة على البرايم السابع من {ديو المشاهير}
هذا المساء عبر شاشة  .MTVويشارك إلى جانبها كل من الفنانين
كارلوس ،ومحمد المجذوب ،ولوسيانا.
{ديو المشاهير} من إخراج كميل طانيوس ،وتقديم اإلعالمية
أنابيال هالل ،وإنتاج ناي نفاع ورمزي نصر.

شيما هاللي تعود إلى نشاطها الفني
محمد رمضان
ع ـ ـمـ ــرو عـ ــرفـ ــة ،وإن ـ ـت ـ ــاج صـ ــادق
الصباح.

مواصلة التعاون

دينا الشربيني
قررت الدخول
في المنافسة
الرمضانية ولكن
هذه المرة عبر
بوابة عربية

ي ـح ــاول مـصـطـفــى شـعـبــان أن
يــواصــل الـنـجــاح ال ــذي حققه في
«أيوب» ،لذا اتفق مع طاقم العمل
نفسه على تجديد ا لـتـعــاون في
«ب ـ ـيـ ــن راضـ ـ ـ ـ ــي» لـ ـلـ ـع ــرض خ ــال
رمـ ـض ــان ال ـم ـق ـبــل ،م ــن ث ــم يكتب
العمل محمد سيد بشير ويقف
عـ ـل ــى إخـ ـ ــراجـ ـ ــه أح ـ ـمـ ــد ص ــال ــح،
وي ـن ـت ـج ــه تـ ــامـ ــر مـ ــرسـ ــي .وكـ ــان
الـ ـف ــري ــق غـ ـي ــر مـ ــن جـ ـل ــد ال ـف ـن ــان
الـ ـمـ ـص ــري ب ـع ــد س ـل ـس ـلــة أع ـم ــال
تـمـيــزت بـتـكــرار الـتـيـمــة والـشـكــل
واألداء ،وت ـع ـ ّـرض ــت الن ـت ـق ــادات
واسعة.

ولنجاحه المتكرر مع كل من
ال ـم ـخــرج بـيـتــر مـيـمــي والـمــؤلــف
ب ــاه ــر دويـ ـ ـ ـ ــدار وال ـم ـن ـت ــج تــامــر
مرسي ،يعيد أمير كرارة التجربة
معهم في مسلسل «كلبش  »3وهو
أنجز بعض مشاهده فــي لبنان
ويستكمل التصوير خالل الفترة
المقبلة .وجاء ذلك بعدما كان من
ً
المقرر أن يقدم مسلسال آخر مع
طاقم العمل نفسه ،ولكنه استقر
في النهاية على «كلبش».
ويـكــرر علي ربيع تعاونه مع
ط ــاق ــم «س ـ ــك ع ـل ــى إخ ـ ــوات ـ ــك» فــي
مسلسله الجديد «فكرة بمليون
جنيه» ،كالمنتج صادق الصباح
والمؤلف إياد إبراهيم والمخرج
وائ ـ ـ ــل إحـ ـ ـس ـ ــان ،ب ـع ــدم ــا ح ـق ـقــوا
ً
ً
نجاحا كبيرا العام الماضي.

قنوات MBC
قررت دينا الشربيني الدخول في المنافسة
الرمضانية ،ولكن هذه المرة عبر بوابة عربية
والمنتج محمد مشيش وجمال سنان وشبكة
قنوات  MBCالتي تعرض المسلسل الذي لم
ُيـحــدد اسـمــه النهائي بـعــد .تــولــى مسلسلها

األخ ـ ـيـ ــر {م ـل ـي ـك ــة} كـ ــل مـ ــن الـ ـمـ ـخ ــرج شــريــف
إسماعيل والمؤلف محمد سليمان عبدالملك
والـمـنـتــج تــامــر م ــرس ــي ،أم ــا ال ـفــريــق الـجــديــد
فيضم المخرجة كاملة أبــو ذكــري والمؤلفة
مريم نعوم.

شيما هاللي
بعد إجازة عدة أسابيع في الواليات المتحدة األميركية،
حيث احتفلت بعيد زواجها األول ،عادت النجمة التونسية
شيما هاللي إلى مقر إقامتها في إمارة دبي في اإلمارات
العربية المتحدة.
فور عودتها إلى دبي ،أعلنت شيما عن تحضيرات فنية
جديدة من دون الكشف عن التفاصيل ،وقالت في تغريدة
لها عبر حسابها على {تويتر}{ :بعد إجازة أسابيع عدة
في أميركا بمناسبة عيد زواجي ّ
األول ،الحمد لله رجعت
إل ــى دب ــي مـحــل إقــام ـتــي ،وإن ش ــاء الـلــه ثـمــة تحضيرات
ألعمال جديدة}.
ُيشار إلى أن هاللي كانت طرحت خالل الصيف الماضي
ميني ألبوم {بتقوم} من إنتاج {روتانا}.

fitness
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ما تأثير الضغط النفسي في الدماغ؟

ِّ
يؤثر ّ
التعرض الدائم للضغط النفسي في صحتنا الجسدية والعقلية ،لكن ما هو تأثيره في دماغنا؟ تجيب دراسة جديدة أجرتها كلية
الطب التابعة لجامعة هارفارد عن هذا السؤال...

يؤثر الضغط
النفسي المزمن
في أنماط النوم
والشهية والرغبة
الجنسية

ي ـن ـع ـكــس ال ـض ـغ ــط ال ـن ـف ـســي
بشدة على عقولنا وأجسامنا،
ال سيما إذا تكرر بانتظام .قد
يــؤدي إلى تعكر المزاج بدرجة
إضافية والشعور بتعب دائــم،
ك ــذل ــك ي ــؤث ــر ف ــي ق ــدرتـ ـن ــا عـلــى
التركيز.
كذلك ،يؤثر الضغط النفسي
الـ ـ ـم ـ ــزم ـ ــن ف ـ ـ ــي أنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاط ال ـ ـنـ ــوم
وال ـش ـه ـيــة وال ــرغ ـب ــة الـجـنـسـيــة،
حتى أنــه يزيد بعض المشاكل
ً
ال ـص ـح ـي ــة سـ ـ ـ ـ ــوءا ،م ـ ــن بـيـنـهــا
السكري وأمراض القلب ومشاكل
الجهاز الهضمي.
ذك ـ ـ ـ ــرت مـ ـ ــراجـ ـ ــع س ــابـ ـق ــة أن
أبـســط مـسـتــويــات ال ـحــزن تزيد
احتمال اإلصابة بمرض مزمن.
ل ـك ــن أي أث ـ ــر ي ـع ـط ـيــه ال ـض ـغــط
النفسي في الدماغ من الناحية
ال ـف ـي ــزي ــول ــوج ـي ــة وال ـم ـع ــرف ـي ــة؟
اس ـت ـك ـشــف ب ــاح ـث ــون م ــن كـلـيــة
الطب التابعة لجامعة هارفارد
في بوسطن ،ماساتشوستس،
هذا السؤال ونقلوا أجوبتهم في
مجلة «علم األعصاب».

هرمون يؤثر في الذاكرة
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــان الـ ـ ـب ـ ــاحـ ـ ـث ـ ــون ف ــي
دراس ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــم ب ـ ــأشـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـل ــغ
ً
متوسط عمرهم  49عــا مــا وما
كانوا مصابين بالخرف.

فــي الـبــدايــة ،طلب الباحثون
إل ـ ـ ــى ك ـ ــل مـ ـ ـش ـ ــارك أن ي ـخ ـضــع
الختبار نفسي ،ثم ّ
قيموا ذاكرة
كــل فــرد منهم وق ــدرات التفكير
لــديــه .لتحقيق ه ــدف الــدراســة،
عمد الباحثون إ لــى تقييم تلك
ً
القدرات مجددا بعد مرور ثماني
سنوات.
كذلكّ ،
قدم جميع المتطوعين
فــي بــدايــة ال ــدراس ــة عـيـنــات من
دمـ ـه ــم .ج ـم ـع ـهــا ف ــري ــق الـبـحــث
ف ــي ال ـص ـبــاح ،بـعــد مـ ــرور فـتــرة
مناسبة من االمتناع عن األكل
ك ــي ت ـك ــون ن ـتــائــج ف ـحــص ال ــدم
دقيقة.
ً
اه ـ ـتـ ــم الـ ـب ــاحـ ـث ــون تـ ـح ــدي ــدا
بقياس مستويات الكورتيزول
في دم المشاركين :يطلق الجسم
ً
هذا الهرمون بشكل أساسي ردا
عـلــى ال ـمــواقــف الـعـصـيـبــة .بعد
تقييم مستويات الكورتيزول،
ّ
قسم الباحثون المشاركين على
م ـج ـمــوعــات م ـت ـع ــددة ،بحسب
النتائجّ التي سجلوها.
فـصــنـفــوا الـمـشــاركـيــن ضمن
ثالث مجموعات :مجموعة أولى
خاصة بمن سجلوا مستويات
م ــرتـ ـفـ ـع ــة مـ ـ ــن الـ ـ ـك ـ ــورتـ ـ ـي ـ ــزول،
ومـجـمــوعــة ثــانـيــة خــاصــة بمن
سجلوا مستويات متوسطة من
الـكــورتـيــزول ،ومجموعة ثالثة
خاصة بمن سجلوا مستويات

م ـ ـتـ ــدن ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن الـ ـ ـك ـ ــورتـ ـ ـي ـ ــزول.
كــانــت الـمـسـتــويــات المتوسطة
ت ـش ـيــر إلـ ــى ال ـن ـط ــاق الـطـبـيـعــي
ال ــذي ي ـتــراوح بين  10.8و15.8
ً
ً
مـ ـيـ ـك ــروغ ــرام ــا/ديـ ـسـ ـلـ ـيـ ـت ــرا مــن
الكورتيزول.
الحــظ الباحثون تراجع أداء
الــذاكــرة لــدى األش ـخــاص الذين
من
سجلوا مستويات مرتفعة ً
ال ـك ــورت ـي ــزول ف ــي الـ ــدم م ـقــارنــة
بأولئك الذين سجلوا مستويات
ً
طـبـيـعـيــة م ـنــه .ت ـبـ ّـيــن أي ـض ــا أن
ً
ضعف الــذاكــرة كــان قائما لدى
هـ ـ ــؤالء األفـ ـ ـ ــراد ق ـب ــل ن ـش ــوء أي
أع ـ ـ ــراض واضـ ـح ــة ع ـل ــى ف ـق ــدان
الذاكرة.
ب ـق ـي ــت الـ ـنـ ـت ــائ ــج م ـت ـمــاس ـكــة
ب ـعــدمــا أخ ــذ ال ـبــاح ـثــون بعض
ال ـع ــوام ــل الـمـتـغـيــرة وال ـمــؤثــرة
ب ــاالعـ ـتـ ـب ــار ،م ــن ب ـي ـن ـهــا الـعـمــر
وال ـ ـج ـ ـنـ ــس وع ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـت ــدخ ـي ــن
ومؤشر كتلة الجسم.
يقول المشرف على الدراسة
جــاس ـتــن إي ـش ــوف ــو تـشـيــوغــوي
من كلية الطب التابعة لجامعة
هارفارد« :يؤثر الكورتيزول في
وظــائــف مختلفة .لــذا ال بــد من
إجراء تحقيق كامل حول طريقة
تــأث ـيــر ارتـ ـف ــاع م ـس ـتــويــات هــذا
الهرمون على الدماغ».

حاجة ماسة
ً
وافــق  2018مشاركا في الــدراســة على الخضوع لفحوص عبر تقنية
التصوير بالرنين المغناطيسي لقياس حجم أدمغتهم .سمح ذلك للباحثين
بتأكيد تراجع حجم الدماغ اإلجمالي عند ارتفاع مستويات الكورتيزول.
كــان متوسط حجم الــدمــاغ اإلجـمــالــي لــدى األش ـخــاص الــذيــن حملوا
مستويات مرتفعة من الكورتيزول في دمهم يساوي  %88.5من حجم
الجمجمة اإلجمالي .في المقابل ،بلغت هذه النسبة  %88.7لدى األشخاص
الذين سجلوا مستويات طبيعية من الكورتيزول.
في ما يخص مجموعة األشخاص الذين سجلوا مستويات متدنية من
الكورتيزول ،لم يكتشف الباحثون أي راوبط بين تراجع مستوى الهرمون
وبين ذاكرة الشخص أو حجم دماغه.
ً
يــوضــح إيشوفو تشيوغوي« :رص ــد بحثنا تــراجـعــا فــي أداء الــذاكــرة
ً
وانكماشا في حجم الدماغ لدى أشخاص في منتصف العمر قبل أن تبدأ

األعراض بالظهور .لذا يجب أن يجد الناس طرائق فاعلة لتخفيف ضغطهم
النفسي ،كالنوم لمدة كافية ،وممارسة تمارين جسدية معتدلة ،وجعل
ً
تقنيات االسترخاء جزءا من الحياة اليومية ،حتى أنهم يستطيعون أن
يسألوا طبيبهم عن معدالت الكورتيزول لديهم ويأخذوا أدوية لتخفيض
مستوى الهرمون عند الحاجة .يجب أن يقدم األطباء التوصيات الالزمة
لجميع األشخاص الذين يسجلون مستويات مرتفعة من الكورتيزول».
لكن يعترف الباحثون بأن دراستهم تبقى محدودة ،إذ اكتفوا بقياس
مستويات الكورتيزول في دم المشاركين مرة واحدة ،وقد ال يعكس ذلك
القياس أثر ّ
تعرضهم لهذا الهرمون على المدى الطويل.
كذلك ،ذكر الباحثون أن معظم المشاركين في الدراسة كانوا من أصل
أوروبي ،ما يعني أن النتائج قد ال تعكس بدقة آثار الضغط النفسي في
مجموعات أخرى من الناس.

ةديرجلا
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روبوت شبيه باألطفال يتفاعل مع المحيطين به

٢٥

ضربة لسامسونغ بإصدار شركة صينية أول هاتف قابل للطي
رغــم مـحــاوالت شركة سامسونغ لتكون أول من يطلق هاتفا قابال للطي في العالم،
تأتي شركة رويــال الصينية وتوجه ضربة قوية للشركة الكورية من خالل إعالنها أول
هاتف محمول قابل للطي في العالم ،والذي حمل اسم  .Flex Paiويأتي هذا الهاتف بنظام
 ،Android 9 pieوبمعالج  ،Snapdragon 855ويتوفر بذاكرة داخلية تصل الى ،256GB
كما يحتوي على كاميرتين داخليتين تم دمجهما ،تبلغ دقة األولى  ،16MPفي حين تبلغ
دقة الثانية  ،20MPأما الذاكرة العشوائية رام فهي  .8GBويتراوح سعر الهاتف بين 1300
و 1450دوالرا ،ويتوفر في األسواق األميركية والصينية حاليا بحسب الشركة .يذكر أن
ً
حجم الهاتف يصبح كبيرا عند الطي ،وهذا ما عده المستخدمون أحد مساوئه.

قامت شركة الروبوتات اليابانية  Groove Xبتطوير روبوت جديد ،وأطلقت عليه
اسم  ،Lovotيمكنه التجول في المنزل والتصادم مع األثاث كطفل يبلغ  5سنوات،
ويتمتع بالقدرة على التحديق بعينيه الكبيرتين ،ورفع يده رغبة في الحمل ،كما
يمكنه الجري ،نتيجة تحكم في أجهزة االستشعار الموجودة به.
وتوجد تحت الجزء الخارجي من الروبوت مجموعة من أجهزة استشعار الضغط،
تـعــرف متى يتم لمسها ،بجانب وج ــود جـهــاز السلكي بالستيكي مــوجــود أعلى
الــرأس ،وبــه كاميرا نصف كروية يمكنها التقاط صــور ،إضافة إلــى دعــم الروبوت
بميكروفونات وكاميرا حرارية.

«أبل» تظهر للمرة األولى في  CES 2019من خالل «سامسونغ»
أجهزة التلفاز والشاشات استحوذت على معرض اإللكترونيات االستهالكية لهذا العام

أعلنت شركة سامسونغ تعاونها
مع شركة أبل ،في معرض CES
 ،2019حيث ستبدأ تلفزيونات
الشركة دعم خدمة ،iTunes
مما سيتيح ألصحاب حسابات
الخدمة تشغيل األفالم
واألغاني وغيرها من العروض
التلفزيونية على شاشاتهم.

جذبت توقعات وتقارير معرض
اإللـكـتــرونـيــات االسـتـهــاكـيــة لهذا
ال ـع ــام  CES 2019اه ـت ـمــام جميع
المتطلعين ألخبار التكنولوجيا
في جميع أنحاء العالم ،حيث كان
الكثير مــن شــركــات التكنولوجيا
تـسـتـعــد ل ـطــرح جــديــد منتجاتها
خالل فعاليات المعرض ،الذي يقام
خ ــال يـنــايــر مــن كــل ع ــام ،وتــرعــاه
جـمـعـيــة صــان ـعــي اإلل ـك ـتــرون ـيــات
االستهالكية ،ويجري خالله إعالن
أحدث المنتجات واألجهزة من قبل
شركات عديدة ،إضافة إلى إعالن
المنتجات المستقبلية التي تكون
قيد اإلنتاج.
وخ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة بـ ـي ــن  8و11
الجاري ،وبمشاركة أكثر من 4500
شــركــة تـعـمــل ف ــي م ـجــال الـتـقـنـيــة،
تـ ــم ط ـ ــرح الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـت ـق ـن ـيــات
واالخ ـ ـت ـ ــراع ـ ــات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ضـمــن
ف ـعــال ـيــات ال ـم ـع ــرض ،ح ـيــث ظـهــر
ال ـعــديــد مــن الـمـنـتـجــات الممتعة،
وأهمها أجهزة تلفاز هائلة وذكية،
روب ــوت ــات ،س ـيــارات ذكـيــة ،أجهزة
كـمـبـيــوتــر فــائ ـقــة ال ـس ــرع ــة ،هــاتــف
ذكي قابل للطي ،فالشات وبطاقات
 SDب ـم ـســاحــات خ ـيــال ـيــة ،خ ــوذات
واقع افتراضي ،إضافة إلى أخبار
جديدة عن شبكة الجيل الخامس
 5Gوالكثير ايضا.

تلفزيون سامسونغ

شركات صغيرة
تفوقت على
سامسونغ وSandisk
في ملعبهما

أعلنت الشركة الكورية تعاونها
مـ ـ ــع شـ ــركـ ــة أبـ ـ ـ ـ ــل ،حـ ـي ــث س ـت ـب ــدأ
ت ـل ـفــزيــونــات ال ـش ــرك ــة دع ــم خــدمــة
 ،iTunesم ـمــا سـيـتـيــح ألص ـحــاب
حسابات الخدمة تشغيل األفــام
واألغ ــان ــي وغ ـيــرهــا م ــن ال ـعــروض
التلفزيونية على شاشاتهم.
كـ ـ ـم ـ ــا سـ ـ ـت ـ ــدع ـ ــم ت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــونـ ــات
ســامـســونــغ خــدمــة  AirPlay 2من
«أبـ ــل» ،وه ــي خــدمــة السلكية لبث
المحتوى ،وبهذا فإن مستخدمي
شاشات سامسونغ سيتمكنون من
تشغيل المحتوى الذي تقدمه أبل

دون الحاجة إلى وسيط .وسيأتي
تطبيق  iTunesمع شاشات الشركة
القادمة خــال عــام  2019في أكثر
م ــن  100دولـ ــة ح ــول ال ـعــالــم ،كما
س ـت ـقــوم ال ـشــركــة بـتـحــديــث نـظــام
ً
تشغيل شاشات  2018أيضا ليصل
التطبيق للمزيد من المستخدمين.
كـمــا أطـلـقــت ال ـشــركــة تـلـفــزيــون
بـتـقـنـيــة  ،MicroLEDو ب ــو ض ــوح
 ،4Kوبقياس  75بوصة ،وتحتوي
شاشة التلفزيون على ماليين من
وحدات اإلضاءة المتناهية الصغر،
مما يجعل إضــاء ة الشاشة تبدو
عالية جدا ،وتقدم وضوحا مميزا
مــع ظ ـهــور األل ـ ــوان بـشـكــل أفـضــل،
وهذه التقنية ال تحتاج إلى وجود
إضاء ة أخرى خلفية في الشاشة،
ألن ال ـن ـق ــاط ال ـص ـغ ـيــرة ه ــي الـتــي
ت ــوف ــر ك ــل اإلض ـ ـ ـ ــاءة ،م ـمــا يـسـمــح
بصناعتها بشكل نحيف جدا.

سامسونغ بعرض هاتفها الذكي
ال ـقــابــل لـلـطــي لـفـئــة مـ ـح ــدودة من
الجمهور ،ألن الهاتف ليس جاهزا
بـعــد لـيـشــق طــريـقــه إل ــى األسـ ــواق
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،نـ ـظ ــرا ل ــوج ــود بـعــض
المشاكل الهيكلية في عملية الطي،
حـيــث إن ال ـهــاتــف ي ـبــدو مسطحا
تماما عندما يتم تـمــديــده ،وعند
م ـح ــاول ــة ط ـيــه ي ـم ـكــن أن يـنـكـســر،
وبالتالي هذا يفسر لماذا كان هناك
تجعد على مستوى الشاشة عندما
كشفت الشركة عن هذا الجهاز ألول
مرة في أواخر العام الماضي.
ً
ووفقا لما وعد به أحد مسؤولي
ال ـشــركــة فــإنــه سـيـتــم إص ــاح هــذه
المشكلة في الــوحــدات المطروحة
لـلـبـيــع م ــن ال ـه ــات ــف ،م ــع ال ـع ـلــم أن
ســام ـســونــغ ت ـخ ـطــط إلط ـ ــاق هــذا
الهاتف في النصف األول من هذا
ال ـ ـعـ ــام ،ل ـك ـن ـهــا س ـت ـص ـنــع م ـل ـيــون
وحــدة فقط ،وهــو مــا يعني توافر
محدود جدا.

كـ ـم ــا كـ ـشـ ـف ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة أي ـض ــا
ع ــن م ـج ـمــوعــة البـ ـت ــوب ــات ،مـنـهــا
 ،Notebook 9 Proو كـ ـم ــا هــو
مـتـعــارف عليه فــي هــذه السلسلة
فإن هذا الجهاز يمكن استخدامه
كـجـهــاز الب ـتــوب أو جـهــاز لــوحــي،
ح ـيــث ي ــأت ــي ب ـشــاشــة ل ـمــس 13.3
بــوصــة ،يمكن ثنيها بـعــدة زوايــا
مختلفة حسب رغبة المستخدم.
وتـ ـبـ ـل ــغ دق ـ ـ ــة ال ـ ـشـ ــاشـ ــة 1080
بـكـســل ،ويــأتــي ب ــذاك ــرة عشوائية
 ،8GBوبذاكرة تخزين داخلية SSD
بسعة  ،256GBويعمل بمعالج انتل
ربــاعــي ال ـن ــواة مــن الـجـيــل الـثــامــن
 ،8565U-Core i7و ي ـب ـل ــغ وز ن ــه
اإلجمالي نحو كغم وربع.
كـمــا كشفت عــن جـهــاز البـتــوب
من نفس الفئة بمواصفات أضعف،
لـيـكــون م ـتــوفــرا بـسـعــر أقـ ــل ،وهــو
 ،Notebook Flashويأتي بمظهر
ع ـصــري وه ـي ـكــل مـحـكــم مـصـنــوع
مــن الـبــاسـتـيــك ،وشــاشــة بمقاس
 13.3بوصة.
وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوم ش ـ ــرك ـ ــة س ــامـ ـس ــون ــغ
بتشغيل هذا الكمبيوتر المحمول
بمعالج Intel Celeron N4000
أو Intel Pentium Silver N5000
االختياري.
أمــا الــذاكــرة التخزينية فهي
 ،64GBوه ـنــاك فتحة microSD
في حال الحاجة إلى مساحة أكبر،
ويوفر الكمبيوتر المحمول ذاكرة
وص ــول عـشــوائــي بسعة  4GBمع
بـطــاريــة يمكن أن تعمل حـتــى 10
ساعات متواصلة.

السيارات

البتوب سامسونغ

عرض الهاتف القابل للطي
وف ـق ــا ل ــوس ــائ ــل إع ـ ــام ك ــوري ــة،
قـ ــامـ ــت عـ ـم ــاق ــة ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا

مـثــل كــل ع ــام ظـهــرت الـسـيــارات
كعنصر دائم في معرض  ،CESحيث
قــامــت شــركــة الـسـيــارات اليابانية
ال ـش ـه ـي ــرة ن ـي ـس ــان ب ــال ـك ـش ــف عــن
سـيــارتـهــا ال ـجــديــدة والـكـهــربــائـيــة
بــال ـكــامــل  ،+Leaf eوت ــأت ــي هــذه
الـ ـسـ ـي ــارة ك ـت ـح ــدي ــث ل ـس ـيــارات ـهــا
الكهربائية السابقة  Leafلكن مع
بطارية أقــوى تسمح لها بالعمل
حتى  365كــم على شحنة واحــدة
كــام ـلــة ،وهـ ــذا يـعـتـبــر أك ـثــر بنحو
 %40من النسخة السابقة ،بفضل
وجـ ــود ب ـطــاريــة  62ك ـي ـلــووات في
الساعة.
كما أن الـسـيــارة تحمل المزيد
من اإلضــافــات عن الجيل السابق،
فستأتي مع محرك  150كيلووات
ليعطي قوة تصل إلى  200حصان،
وه ــو أكـثــر بنحو  50حـصــانــا من
الجيل السابق.
ك ـمــا عــرضــت شــركــة ه ـيــونــداي
ن ـ ـمـ ــوذجـ ــا م ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــا لـ ـسـ ـي ــارة
كهربائية تتعدى الطريقة التقليدية
للحركة بــواسـطــة اإلطـ ــارات لتكن
قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ال ـم ـش ــي ب ـت ــزوي ــده ــا
بأربع أذرع حركة على محاورها
األربعة ،فيما يملك كل ذراع منته
بدوالب مفصلين يسمحان بتحرك
السيارة بطريقة مشابهة بتحرك
اإلن ـس ــان بــاالع ـت ـمــاد عـلــى مفصل
الركبة والكاحل.
وأط ـل ـق ــت ه ـي ــون ــداي ع ـلــى هــذا
المشروع اســم  Elevateللعربات،
حيث يظهر المشروع وكأنه دمج
بـيــن الـسـيــارة وال ــروب ــوت بطريقة
تـخــدم أه ــداف الـشــركــة الـتــي قالت
إنها صممت هذه السيارة لتسمح
بــوصــول ـهــا إلـ ــى األم ــاك ــن ال ـت ــي ال

تصلها السيارة كالغابات والجبال
وال ـط ــرق الـصـخــريــة لـتـتـعــدى ذلــك
الستخدامها فــي حــاالت الـكــوارث
الطبيعية كــالــزالزل وتــدعـيــم فرق
االن ـ ـ ـقـ ـ ــاذ أو حـ ـت ــى اس ـت ـخ ــدام ـه ــا
كسيارة إسعاف.

المعالجات
ق ــام ــت ش ــرك ــة  AMDب ــاإلع ــان
خالل فعاليات المعرض عن معالج
الــرســومــات ال ـق ــادم ،Radeon VII
الـ ــذي يـعـمــل بـتـقـنـيــة  7نــانــومـتــر،
والـ ـت ــي ق ــام ــت ال ـش ــرك ــة بــإعــان ـهــا
يونيو  ،2017حيث يعتبر الجيل
ال ـث ــان ــي ل ــوح ــدات  GPUلـلـشــركــة،
وفي مواجهة مباشرة مع بطاقات
الرسومات العالية الجودة لشركة
نفيديا وخصوصا .RTX 2080
وقــالــت الـشــركــة ،فــي بيانها ،إن
م ـع ــال ــج ال ــرس ــوم ــات ال ـج ــدي ــد هــو
األول عالميا الذي يستخدم تقنية
 7نانومتر ليشكل تجربة مميزة
للمستخدمين وعــامــة فــارقــة في
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـمـ ـج ــاالت ،كـتـحــريــر
ال ـف ـيــديــوهــات وإن ـش ــاء الـمـحـتــوى
والـ ـمـ ـجـ ـسـ ـم ــات ث ــاثـ ـي ــة األب ـ ـعـ ــاد
والتوافق مع متطلبات عمل أدوات
الــواقــع االف ـتــراضــي ،وتحمل عبء
األحمال المحوسبة األخرى.
وأوضحت أن هذا المعالج يوفر
ذاك ــرة أعـلــى بمرتين للمعالجات
الــرســومـيــة ،وذاك ــرة نـطــاق تــرددي
أع ـلــى  2.1عــن ســابـقــاتـهــا ،إضــافــة
إلـ ــى أن ق ـ ــدرة األداء ف ــي األل ـع ــاب
سترتفع ألكثر من  %29بالمعدل
العام ،وكذلك سترتفع قدرة األداء
في صناعة المحتوى والتطبيقات
لمعدل  %36أعلى مقارنة بأعلى
جودة حالية لمعالجات رسومات
متوفرة من الشركة.
كما كشفت شركة إنتل عن آلية
عـمــل مـعــالـجـهــا ال ـق ــادم Ice Lake
ب ـت ـق ـن ـيــة  10ن ــان ــوم ـت ــر ،ح ـي ــث تــم
تــأج ـيــل إط ــاق ــه ع ــدة مـ ــرات خــال
السنوات السابقة ،لتصرح الشركة
بأن الرقاقة ستكون متاحة ألجهزة
الحاسوب المكتبية والمحمولة مع
نـهــايــة ال ـعــام ،فيما بينت اعتماد
ال ـم ـعــالــج ال ـجــديــد ف ــي عـمـلــه على
معمارية  Sunny Coveالمصغرة.
وأفـ ـ ــادت بــأن ـهــا تـتـطـلــع للعمل
ع ـل ــى ت ـق ـن ـيــة  Foveros 3Dا ل ـتــي
كـشـفــت عـنـهــا ف ــي ب ــداي ــة ديسمبر
الـمــاضــي والـمـخـتـصــة بــآلـيــة ربــط
الرقاقات الداخلية بطريقة تسمح
بعملية تـكــد يــس فـعــا لــة للرقاقات
المختلفة فــوق بعضها ،مفسحة
ال ـم ـجــال لـتـشـكـيــل م ـعــالــج مـتـعــدد
ي ـش ـمــل ع ـ ــدة وظـ ــائـ ــف ،ب ـم ــا فـيـهــا
معالجة الرسومات وتقنيات الذكاء
االصطناعي وغيرها.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،أعـلـنــت شركة

شركة  HTCتركز على تقنية الواقع االفتراضي
كشفت  HTCالنقاب عن خوذتي واقع افتراضي جديدتين ،تتمثل األولى في Vive Pro Eye
العادية ،والثانية في  Vive Cosmosالتي تعتمد على الكمبيوتر ،وتقول الشركة إن خوذة
الواقع االفتراضي  Vive Pro Eyeستقدم تجربة مشاهدة أفضل من سابقاتها بسبب تقنية
 foveated renderingالتي تعمل على تحسين وإيضاح جودة الصورة.
كما تحتوي الخوذة على مزايا تسمح بالتحكم فيها بشكل أفضل دون الحاجة لمسك
ذراعــي التحكم وبالصوت ،مما يسمح لألشخاص الذين ال يستطيعون التحكم بها يدويا
بالتمتع بجميع المزايا.
كما وفرت الشركة خوذة  Vive Cosmosكخيار آخر للتمتع بتقنيات الواقع االفتراضي،
حيث إن الخوذة من المفترض أن تتصل مع جهاز كمبيوتر لكي تعمل بالشكل المطلوب ،لكن
 HTCقالت إنها تسعى لدعم الخوذة باألجهزة األخرى ،مثل الهواتف الذكية في المستقبل.
كـمــا أعـلـنــت الـشــركــة شــراكـتـهــا مــع «م ــوزي ــا» للعمل عـلــى تـطــويــر نسخة مــن متصفحها
فايرفوكس على أجهزة الواقع االفتراضي ،وأعلنت أيضا شراكة أخرى مع أمازون لالستفادة
من خدماتها السحابية وتقنيات الواقع االفتراضي التي توفرها.

 NVIDIAطـ ـ ــرح و ح ـ ـ ــدة م ـعــا ل ـجــة
الــرســومــات ،GeForce RTX 2060
حـ ـي ــث ت ــوف ــر هـ ـ ــذه ال ـ ــوح ـ ــدة أداء
استثنائيا فــي األل ـعــاب الحديثة،
مع رسومات معززة بتتبع الشعاع
وقدرات الذكاء االصطناعي بسعر
يصل إلى  349دوالرا.
كما توفر مستويات جديدة من
األداء وال ـم ـيــزات لــم تـكــن مـتــوفــرة
س ــاب ـق ــا إال ف ــي وح ـ ـ ــدات مـعــالـجــة
ال ــرس ــوم ــات ال ـم ـت ـقــدمــة لــأل ـعــاب،
وي ـت ـم ـيــز  RTX 2060ب ــأن ــه أس ــرع
بنسبة  %60من األسماء الحالية
مقارنة بالجيل السابق مــن GTX
 ،1060ومعالج الرسوميات األكثر
شعبية من  ،NVIDIAكما أنه يأتي
مزودا بذاكرة  GDDR6بسعة .6GB
كما أطلقت الشركة العديد من
بطاقات  RTXلألجهزة المحمولة،
إذ قــال الرئيس التنفيذي للشركة
الـ ـ ــذي ق ـ ــدم ال ـت ـش ـك ـي ـلــة ف ــي ب ــداي ــة
مـ ـ ـع ـ ــرض  « :CESتـ ـ ـع ـ ــد أ جـ ـ ـه ـ ــزة
ال ـك ـم ـب ـي ــوت ــر الـ ـمـ ـحـ ـم ــول ــة أس ـ ــرع
م ـن ـصــات األلـ ـع ــاب نـ ـم ــوا ،ولــدن ـيــا
ثالث بطاقات ستتواجد في أجهزة
الكمبيوتر المحمول من معمارية
 TuringوهيGeForce RTX 2080 :
 MobilityوGeForce RTX 2070
 MobilityوGeForce RTX 2060
.»Mobility

فالشات وبطاقات SD
أع ـل ـنــت شــركــة  SanDiskخــال
ف ـع ــال ـي ــات ال ـم ـع ــرض أك ـب ــر وح ــدة

تخزينية من فئة الفالش في العالم
بـمـســاحــة  ،4TBح ـيــث إن ــه ك ـعــادة
ال ـف ــاش يـمـكــن وص ـل ــه بــاألج ـهــزة
عن طريق مدخل  USBمن نــوع ،C
واوضحت الشركة أن هذه النسخة
غير متاحة للبيع حاليا.
كـمــا كـشـفــت الـشــركــة عــن قــرص
 SDDم ـح ـم ــول بـ ـث ــاث م ـســاحــات
ي ـص ــل الـ ــى م ـس ــاح ــة  ،2TBبـيـنـمــا
الـنـســخ ال ـث ــاث صـمـمــت لتخضع
لـعـمـلـيــة ن ـقــل ت ـصــل إلـ ــى ،1GBps
ولم تذكر الشركة سعر أي من هذه
النسخ ايضا.
إضافة لهذه االبتكارات ،كشفت
ال ـش ــرك ــة ع ــن خــدم ـت ـهــا SanDisk
 Flashbackلـلـتـخــزيــن الـسـحــابــي
وال ـن ـســخ االح ـت ـيــاطــي ال ـتــي تــدعــم
ن ـس ـخ ـت ـيــن م ــن ف ــاش ــات ـه ــا ،حـيــث
توفر هذه الخدمة خيارات لحفظ
نسخة احتياطية من المحتويات
المرفقة على الــذاكــرة ومشاركتها
بشكل مباشر عبر اإلنترنت ،لكي
تتيح للمستخدم ا لــو صــول إليها
في أي وقت وأي مكان أو في حالة
إضاعته للفالش.
كما قامت شركة  Lexarبإزاحة
الستار رسميا عن أول بطاقة SD
 Cardبسعة  1TBفي العالم ،وتجدر
اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن شــركــة SanDisk
أعلنت سابقا بطاقة شبيهة بسعة
 ،1TBلكنها لــم تشق طريقها إلى
السوق.
وهــذه البطاقة الجديدة تحمل
اسم ،Lexar 1TB 633x SDXC UHS-I
وتـمـتــاز بـســرعــة قـ ــراءة تـصــل إلــى

 ،95Mbpsونجحت فــي بلوغ فئة
 V30فــي ســرعــة تسجيل الفيديو.
وقــال مدير التسويق فــي الشركة:
«قبل  15عاما أعلنت شركة Lexar
أول بطاقة  SD Cardبسعة .1GB
الـ ـي ــوم ،ن ـحــن مـتـحـمـســون إلع ــان
بطاقة  SD Cardمــن نفس الـنــوع،
لكن بسعة  .»1TBالجدير بالذكر أن
هذه البطاقة تكلف نحو  400دوالر.

شبكات الجيل الخامس
ض ـ ـ ـمـ ـ ــن ف ـ ـ ـعـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــات م ـ ـعـ ــرض
اإللـكـتــرونـيــات االسـتـهــاكـيــة CES
 ،2019قــالــت شــركــة كــوالـكــوم إنها
تتوقع صــدور أكثر من  30جهازا
يدعم شبكات الجيل الخامس 5G
ه ــذا ال ـعــام ،مـشـيــرة إل ــى أن معظم
تـلــك األج ـه ــزة سـتـكــون ع ـب ــارة عن
هــواتــف ذكـيــة ،لتؤكد بعدها أنها
فازت بمعظم العقود مع الشركات
الـمـصـنـعــة لــأج ـهــزة ال ـتــي تبحث
عــن إطــاق األجـهــزة المتوافقة مع
شـبـكــات الـجـيــل ال ـخــامــس  5Gفي
عام .2019
وهـ ـ ـك ـ ــذا ي ـ ـبـ ــدو أن ع ـ ــام 2019
سـ ـيـ ـك ــون ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـ ــذي تـ ـب ــدأ فـيــه
ال ـه ــوات ــف ال ــذك ـي ــة ال ـم ـتــواف ـقــة مع
شبكات الجيل الخامس  5Gالتدفق
إلى السوق ،على الرغم من حقيقة
أن ش ـب ـكــات ال ـج ـيــل ال ـخــامــس 5G
سـتـطـلــق ف ــي بـعــض ال ـب ـلــدان فقط
في البداية.
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ً
من  11حرفا وهي اسم مدينة تقع في غرب بوهيميا في تشيكيا.

وحدة
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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.
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كلمات متقاطعة
كارلوفي فاري

كلمة السر

الشروع في عمل.
 -5طعن بالرمح – آمال
(مبعثرة).
 -6تجدها في (طاجن)
– يرطب بالماء.
 -7روائي فرنسي مؤلف

روايات الخيال العلمي
(م).
 -8اختل عقله – وعل –
اضطراب.
 -9الـجـمــع مــن «مــائــدة»
(م).

( -10فرانكلين )..رئيس
أميركي أسبق.
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 -1مـســر حـيــة كوميدية
ش ــارك ــت ف ــي بـطــولـتـهــا
مريم
حسين.ـة )..ف ـنــانــة 2
( -2ل ـ ـط ـ ـي ـ ـفـ ـ
كويتية
قديرة.ـى جــانــب 3
 -3ي ـم ـي ــل إل ـ ـ ـ
م ـ ـع ـ ـيـ ــن
موسيقية(.م) – ن ـغ ـمــة 4
-4
نوجه إليه أسئلة – 5
منتصر.
 -5عقد –
السمك.خيوط دقيقة 6
في
 -6فعل
بمعنى (خــذ) – 7
دعا بالويل.
 -7ر ج ـ ـ ـ ـ ـ ــع – جـ ـ
انتمى.مـ ـي ــل 8
(مبعثرة) –
 -8طــا
جميلئــر(م).يـغــرد بصوت 9
 ..( -9ع ـ ـ ـ ـ
ـارف) رئ ـيــس 10
أسبق للعراق.
 -10كاتب وناقد مصري
راح ـ ـ ـ ـ ـ ــل وأح ـ ـ ـ ـ ـ ــد ك ـ ـتـ ــاب
ً
األهرام.
 -2ماء يظهر صيفا في
الصحراء – رفع صوته
ً
عموديا:
وصاح.
 -3من أخوات «كان» (م)
( -1جاسم )..قام ببطولة – جمال (م).
مسلسل «سماء ثانية» -4 .أمـطــار خفيفة (م) –
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
ً
مهنيا :اجتماع عاجل من شأنه البت مهنيا  :كن مخلصا لعملك ولمصدر
ّ
رزقك لتحقق استمرارية.
بأمور تخص مستقبلك.
ً
ً
عاطفيا :الحبيب بحاجة إلــى حنان عاطفيا :الشريك يواجه محنة قاسية
وهو بحاجة إلى وجودك معه.
أكثر فال تبخل به عليه.
ً
ً
اجتماعيا :ال تنخرط مع مجموعات اجتماعيا  :ال تخلط بين األ م ــور بل
عالج كل واحد بمفرده.
دون مستواك العلمي.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.3 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـن ـش ـغــل ب ـم ـس ــائ ــل مــال ـيــة
وتـ ـ ـ ــرغـ ـ ـ ــب فـ ـ ـ ــي ت ـ ـح ـ ـس ـ ـيـ ــن وض ـ ـعـ ــك
االقتصادي.
ً
عاطفيا :تفكر بارتباط حقيقي لكنك
غير متأكد من مشاعر الشريك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :يـنـبـغــي عـلـيــك ال ـتــروي
وعـ ـ ـ ــدم الـ ـمـ ـج ــازف ــة بـ ـخـ ـس ــارة أح ــد
األصدقاء.
رقم الحظ.14 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ثقة المسؤولين بك أصبحت
ً
كبيرة فال ّ
تفرط ّبها أبدا.
ً
عــاط ـف ـيــا :اس ـت ـغــل طــاقــاتــك لتجعل
ً
الحبيب مطمئنا إلى المستقبل.
اج ـت ـم ــاع ـي ـ ًـاِّ :
وس ـ ــع دائـ ـ ــرة م ـعــارفــك
باختيار أشخاص تنسجم معهم.
رقم الحظ.7 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ً
مهنيا :كن مساعدا قــدر اإلمكان لمن
هم بحاجة إلى دعمك.
ً
عاطفيا :ال تلم الحبيب على أخطاء قام
بها في الماضي.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :اس ـت ـعـ ّـد ل ـمــواج ـهــة أم ــور
ً
طارئة وكن موضوعيا في معالجتها.
رقم الحظ.13 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :انـطـلــق فــي عـمـلــك بـكــل جــرأة
فالحظ إلى جانبك اليوم.
ً
عاطفيا :مطالب الشريك كثيرة وهذا
نتيجة ضعفك أمامه.
ً
اجتماعيا :يعيد أحد األصدقاء عالقته
بك بعدما عاداك طويال.
رقم الحظ.19 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ّ
ً
مهنياّ :
سر في مشروعك حتى النهاية
فالنجاح سيكون حليفك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :اب ـت ـعــد ع ــن ال ــروت ـي ــن في
عالقتك مع الحبيب كي ال ينفر منك.
ً
اجتماعيا  :ال أ حــد يـحـ ّـب مصلحتك
أكثر من عائلتك فثق بنصائحها.
رقم الحظ.6 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
م ـه ـن ـي ــا :ل ـك ــل وظ ـي ـف ــة م ـس ــؤول ـي ــات
والمهم طريقة إنجازها بنجاح.
ً
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :تـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ّـران ب ـ ـف ـ ـتـ ــرة هـ ـ ــدوء
يستحسن أن تتفاهما خاللها.
ً
اجتماعيا :لتنقذ عالقتك المتوترة مع
أحد األصدقاء قدم تنازالت.
رقم الحظ.15 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
مهنيا :كن صارما في قراراتك لكن ال
ً
تدع ذلك يجعلك عنيدا.
ً
تعط الشريك حرية مطلقة
عاطفيا :ال
ِ
بل ضع بعض القيود.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أف ـك ــارك الـمـسـتــوحــاة من
الغرب ليست قابلة للتطبيق.
رقم الحظ.16 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :تفاجأ بعرض عمل غير واضح
وتتردد في إبداء الرأي.
ً
ّ
تهتم بجمال الشريك وتنسى
عاطفيا:
أنه يملك صفات رائعة.
ً
اجتماعيا :ال تتدخل في شؤون الغير
إن لم يطلبوا رأيك.
رقم الحظ.11 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـهـنـيــا :ال تـضــع نفسك فــي مـكــان ال
تنتمي إليه واختر عملك بدقة.
ً
ّ
تضر بالعالقة في
عاطفيا :الثرثرة
ًّ
المدى البعيد فضع حدا لذلك.
ً
اجتماعياّ :
سر حسب ما يمليه عليك
ضميرك وال تنظر إلى الخلف.
رقم الحظ.8 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنياّ :
تكيف مع األوضاع الطارئة
ً
في محيط عملك وكن مرنا.
ً
عــا طـفـيــا :عالقتكما تتأرجح بين
البرودة وعدم االكتراث.
ً
اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــا :قـ ـ ــم ب ـت ـص ـل ـي ـح ــات
منزلية ولو أدى ذلك إلى إضعاف
ميزانيتك.
رقم الحظ.1 :

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4014األحد  13يناير 2019م  7 /جمادى األولى 1440هـ

social@aljarida●com

٢٧

مركز الكويت للصحة النفسية يستقبل السفير األميركي
استقبل مدير مركز الكويت للصحة النفسية د .نايف الحربي سفير
الواليات المتحدة في دولة الكويت لورانس سيلفرمان والوفد المرافق له،
وذلك بهدف تعريفهم بأقسام المركز وتاريخه.
وابتدأت الزيارة بمحاضرة تعريفية ألقتها د .نجاح العنزي عن تاريخ
المركز منذ نشأته ،واشتملت على اإلحصائيات والتعريف بالخدمات
التي يقدمها المركز.
ٌ
َ
المحاضرة جولة في أورقة المستشفى اشتملت على قسم الطوارئ،
وتال
والعيادات الخارجية ،ووحدة الرعاية النهارية وغيرها .وتم تعريف
السفير بالسياسات المتبعة في المستشفى لدخول المرضى وحفظ
حقوقهم.
وأثنى السفير على المستوى الراقي للخدمات النفسية المقدمة في
المركز وعلى اتباع المركز للسياسات العالمية في التعامل مع المرضى
النفسيين ،كما أثنى على الجهود التي يبذلها العاملون في المستشفى
لالرتقاء بمستوى الخدمات لتضاهي نظيرتها في الدول المتقدمة.
وأعرب السفير عن رغبة السفارة األميركية في المشاركة في الفعاليات
التي تقام بالمركز ،وعلى رأسها ورشة العمل المعتزم إقامتها في يوم
الصحة النفسية  ١٠أكتوبر المقبل.

المشاركون والحضور والسفير األميركي سيلفرمان خالل استماعهم لكلمة العنزي

جولة في أقسام المركز

صورة جماعية

السفير األميركي والحضور في قسم الخدمات الرياضية

مجموعة فنادق كويت كونتيننتال
أقامت حفل التكريم السنوي
للعاملين بها
أقامت مجموعة فنادق كويت كونتيننتال ،حفل التكريم السنوي للعاملين
بها لعام  ،2018للعام الواحد والعشرين على التوالي ،تقديرا لعطائهم الدائم
والمستمر في سبيل االرتقاء بالعمل.
بدأ الحفل بكلمة المدير العام لمجموعة فنادق كويت كونتيننتال،
كمال الدين حسين ،الذي قال" :من ال يشكر الناس ال يشكر الله ،وأنتم
ً
جميعا تستحقون الشكر والثناء ،ولوالكم لم نكن لنصل إلى ما وصلنا إليه،
ً
فقد بدأنا معا منذ أكثر من عشرين عاما بفندق واحد ،وبفضل جهودكم
أصبحنا مجموعة فنادق تضم  6أفرع" ،مثنيا على ما يقدمه العاملون
بالمجموعة من جهد متميز وعمل دؤوب ألجل المصلحة العامة.
بعد ذلكَّ ،
كرم حسين العامل المثالي بكل فرع والمتميزين في عملهم
باألقسامَّ ،
وقدم لهم جوائز ِّقيمة.
كمال الدين حسين أثناء إلقائه الكلمة

قطع كعكة االحتفال

صورة جماعية

تكريم أحد الموظفين

«القيادة والقائد» يختتم
األسبوع العالمي للتدريب
اختتم ملتقى القيادة والقائد فعاليات األسبوع العالمي
للتدريب في فندق كوبثورن مدينة الكويت ،والذي تضمن
تكريم رئيسة األسبوع د .فاطمة المهاجري ،والمشرفة العامة
د .نجاح العنزي ،ورؤساء الموتمرات الخمسة واللجان ،إضافة
إلى المدربين المشاركين ،كما تم توزيع الشهادات.
شارك في الحفل عدد من الدول العربية كالسعودية ،وقطر،
واإلمارات ،ومملكة البحرين ،إضافة إلى الكويت ممثلة
بالدكتورة مها أحمد القالف ،عن مبادرة مجموعة المها
لألعمال التطوعية الخيرية ،وهي إعالمية وناشطة باألعمال
الخيرية التطوعية اإلنسانية ،ومؤسسة فريق المها التطوعي.
رئيسة لجنة جائزة مؤتمر المرأة العربية إيناس محمد خطاب

يمنى فالح

مها القالف

ريما رام

وجيدة القحطاني وعائشة التميمي

صورة جماعية

النائبة الدكتورة معصومة عبدالرحيم من البحرين

مجتمع

مسك وعنبر 28
ُ
َّ
المعتوق :جميل أن يكرم اإلنسان وهو في قمة عطائه
توابل ةديرجلا
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مطربون متميزون أحيوا ليلته في مهرجان «القرين الثقافي» الـ 25

ً
علي المعتوق مكرما من اليوحة واألنصاري والدويش

فادي عبدالله

في ليلة االحتفاء به ،اعتبر
الشاعر علي المعتوق ،أن هذا
التكريم هو لكل شخص عمل
معه.

علي عبدالستار
غنى «الجديد اللي
بحياتي» من ألبومه
األخير

أحيا  10مطربين ليلة تكريم
ال ـ ـشـ ــاعـ ــر ال ـ ـغ ـ ـنـ ــائـ ــي والـ ـمـ ـلـ ـح ــن
عـ ـل ــي الـ ـمـ ـعـ ـت ــوق ،فـ ــي م ـه ــرج ــان
القرين الثقافي ال ـ  ،25الخميس
الماضي ،على مسرح عبدالحسين
عبدالرضا ،بحضور مأل المسرح،
تـقـ َّـدمـهــم األم ـيــن ال ـعــام للمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
م .علي اليوحة ،واألمين المساعد
لقطاع الثقافة عيسى األنصاري،
واألمين المساعد لقطاع الفنون د.
بدر الدويش ،ونخبة من عمالقة
األغ ـن ـيــة الـخـلـيـجـيــة ،م ــن بينهم:
خــالــد الشيخ وأحـمــد الجميري،
والشاعر ياسين الحساوي.
اسـتـهــل الـحـفــل بـلـقــاء مـصـ َّـور
عــن مسيرة ُ
المحتفى بــه ،أجرته
وك ـت ـب ــت ل ــه ال ـس ـي ـن ــاري ــو فـتـحـيــة
الـ ـ ـح ـ ــداد ،ح ـي ــث روى ال ـم ـع ـتــوق
بنفسه انطالقته في مجال كتابة
األغنية ،وذلــك بكتابة الشعر في
سبعينيات الـقــرن الـمــاضــي ،في
سن مبكرة ،أثناء دراسته بثانوية
الصباحية ،وقرر أن ِّ
يقدم "مرحبا
يــا جــروحــي" مــن كلماته ولحنه
إلى صديقه بوصخر ،الذي قدمها
في إحدى السمرات.
بعدها قرر المعتوق االستمرار
ف ــي هـ ــذا ال ـم ـج ــال ،فـكـتــب ُ ولـ َّـحــن
"سـ ــأبـ ــدأ حـ ـي ــات ــي" ،ال ـت ــي أع ـج ــب
ب ـهــا أح ــد ال ـش ـبــاب وطـلـبـهــا منه

علي عبدالستار
لـيـغـنـيـهــا ف ــي أل ـب ــوم ــه ال ـخ ــاص،
فرحب بالفكرة ،وسجل األغنية،
لتكون أول عمل رسمي له يوثق
في وزارة اإلعالم عام .1978
ول ـ ـ ــم يـ ـت ــوق ــف طـ ـم ــوح ــه ع ـنــد
كتابة أغنيات السمرات ،بل شرع
في تجربة جديدة مع فرقة سمر
الكويتية في أوائل الثمانينيات،
ون ـجــاح ـهــا أث ـمــر ع ــدة ت ـعــاونــات
مــع ف ــرق أخ ــرى ،مـثــل ال ـبــدور في
"بــوســارة" ،والمرجانة واألمــواج
ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـح ـيــي ال ـع ــدي ــد مــن
الحفالت.

سماح صديق

«عتيج» تجربة سينمائية تركز
على الحب والعطاء في المجتمع

●

محمد جمعة

ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافيُ ،عــرض
مساء الخميس بمركز بروميناد فيلم "عتيج" ،الفائز
بــالـمــركــز الـثــانــي فــي مـهــرجــان الـكــويــت السينمائي،
للمخرج أحمد الخلف.
عند عرضه بدور
طيبة
أفعال
ردود
وحقق الفيلم
َّ
الـسـيـنـمــا عـ ــام  ،2016الس ـي ـمــا أنـ ــه م ــث ــل ح ــال ــة على
الصعيدين اإلنساني واالجتماعي ،مــن خــال رحلة
مسباح في المجتمع الكويتي يشهد من خاللها لحظات
حب وعطاء بين شخصيات مختلفة في ظروف مفاجئة
ً
تكشف عن جوانب لم تكن موجودة فيهم سابقا.

خالد البريكي في لقطة من الفيلم

وبـعــد تـحــريــر الـكــويــت ،كانت
ه ـن ــاك ن ـق ـلــة أخـ ـ ــرى ف ــي مـسـيــرة
ال ـم ـع ـت ــوق ،م ــع ال ـم ـل ـحــن الـكـبـيــر
يـ ــوسـ ــف الـ ـمـ ـهـ ـن ــا ،الـ ـ ـ ــذي بـ ـ ــادره
بطلب نــص وطـنــي عــن الكويت،
فـ ـف ــوج ــئ ب ـ ـ ــأن َم ـ ـ ــن غـ ـن ــى ن ـصــه
ُ
"سمر السواعد" المطرب الراحل
ص ــال ــح ال ـح ــري ـب ــي ،م ـش ـي ــرا إل ــى
أن ــه ك ــان يـلـتـقــي عـمــالـقــة ُص ـنــاع
األغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة؛ ال ـم ـه ـن ــا
ومبارك الحديبي ويوسف ناصر
وع ـب ــداألم ـي ــر عـيـســى ف ــي مكتب
ياسين الحساوي ،وهذا الملتقى

كــان كالمنتدى تتم فيه مناقشة
النصوص.
ول ـفــت إل ــى أن الـحــديـبــي طلب
منه نص "الخفوق" ،وقدمه للفنان
السعودي طالل مداح.
واعتبر المعتوق أن أغنية "لنا
الفخر" ،التي َّ
قدمها بعد التحرير،
َّ
شكلت نقلة كبيرة بالنسبة له،
حـ ـي ــث ت ـ ـعـ ــاون مـ ــن خ ــالـ ـه ــا مــع
المطرب محمد البلوشي ،وهي
ُ
ُ
ال تزال تبث وتعرض حتى اليوم
في ذكرى إطفاء آخر بئر نفطية،
والتي تصادف  6نوفمبر.

واس ـت ـطــاع الـمـخــرج الـخـلــف أن يــوثــق بكاميرته
العديد من المواقف اإلنسانية ،مستندا إلــى قــدرات
أبطال العمل الكبيرة ،وموظفا إمكاناتهم في اتجاه
جديدَّ ،
فقدمهم بصورة مختلفة َّ
عما اعتادوا عليه.
فيلم "عتيج" بطولة هيفاء عادل ،صالح المال ،خالد
البريكي ،عبدالمحسن القفاص ،روان مهدي ونور
الغندور ،إضافة إلى مشاركة المذيع علي نجم للمرة
األولــى ،إلى جانب الفنان الشعبي سلمان العماري
وفرقة الماص للفنون الشعبية ،والموسيقى لمشعل
ال ـعــروج ،ومـســاعــدة اإلخ ــراج لمريم العماني ،مريم
نصير ،وبدر الحالق ،والفيلم من إنتاج "."Light bug
وتــدور أحــداث "عتيج" حول قصة شاب من ذوي
االحتياجات الخاصة ،على درجة كبيرة من الوعي
واإلدراك لـمــا ي ــدور حــولــه ،تــربـطــه عــاقــة متذبذبة
بــوالــده ،ال ــذي وإن بــدا قاسيا ،لكن بداخله مشاعر
وأحــاسـيــس كـبـيــرة .عــاقــة األب بابنه تصبح على
ال ـم ـحــك ،بـسـبــب ال ـم ـس ـبــاح الـ ــذي ي ـف ـقــده ف ــي خضم
خــافــات بينهما ،فـيـخــرج ه ــذا الـمـسـبــاح فــي رحلة
إلى العالم الخارجي ،ليدور في فلك الحياة ،متنقال
بين ثنايا المجتمع الكويتي ،ومستعرضا طبقاته
المختلفة ،وأنماطا متباينة من البشر ،المسباح الذي
سعى وراءه االبن "عتيج" أكد أن الحب موجود ،وأن
العطاء ليس بقيمته المادية أو حجمه ،بل بمفهومه،
ال ــذي يتخطى ح ــدود الـمــاديــات إلــى آف ــاق المشاعر
اإلنسانية.

وأشار إلى دور المهنا في إبراز
مـجـمــوعــة م ــن ال ـن ـجــوم الـشـبــاب،
و ك ــان للمعتوق النصيب األكبر
بــال ـت ـع ــاون مـعـهــم ف ــي بــداي ـت ـهــم،
م ـن ـهــم :صـ ــاح خـلـيـفــة وف ـطــومــة
وعصام كمال وخالد بن حسين
ومشعل حسين.
ب ـعــدهــا ،حــانــت لـحـظــة تكريم
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـتـ ــوق ،مـ ـ ــن ِقـ ـ ـب ـ ــل الـ ـي ــوح ــة
واألنصاري والدويش على خشبة
ُ
المسرح ،وك ـ ِّـرم معه قائد الفرقة
الموسيقية د .أيوب خضر.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـتـ ـ ــوق" :شـ ـ ـك ـ ــرا
للمجلس الوطني على تكريمي.
جميل أن ُي َّ
كرم اإلنسان وهو في
ق ـمــة ع ـط ــائ ــه ،وال ـش ـك ــر مــوصــول
للحضور ،والفنانين المشاركين
ف ــي ال ـح ـف ــل الـ ـغـ ـن ــائ ــي" ،مـعـتـبــرا
أن ه ــذا الـتـكــريــم لـيــس لشخصه
فحسب ،بل لكل شخص عمل معه
خــال مسيرته الفنية على مدى
 40عاما ،والتي قضاها في عالم
اإلعالم والصحافة وكتابة الشعر
والتلحين .عقب ذلك ،ألقى كلمات
أغنية "يبيلك قلب ما يتعب" ،التي
نالت إعجاب الجمهور.
وان ـط ـل ـقــت ب ـعــد ذل ــك األمـسـيــة
الغنائية ،التي اشتملت على 11
عمال ،من كلمات المعتوق ،تغنى
بها مطربون متميزون ،استهلتها
س ـم ــاح ص ــدي ــق بــأغ ـن ـيــة "تـحــس

فيني" ،التي َّ
لحنها الفنان عبدالله
الرويشد للفنانة أحــام ،ثم أدى
خ ــال ــد بـ ــن ح ـس ـي ــن "أتـ ـقـ ـل ــب" مــن
ألحان المهناَّ ،
وقدم بدر نوري "أنا
مني" ألحان فهد الحداد ،وخالد
الـمـسـعــود غـنــى "ذك ــرت ــج" ألـحــان
علي المعتوق ،وأدى فهد الحداد
أغنيتي "أعرفك نفسي" و"يبيلك
قلب" من ألحان عبدالله الرويشد.
عقب ذلك ،غنى جمال الدريعي
"آخرها معاك" ألحان فهد الحداد،
وم ـســاعــد ال ـب ـلــوشــي غ ـنــى "ورق
خ ـس ــران" أل ـحــان ب ــدر خـلـيـفــة ،ثم
ق ـ َّـدم ص ــاح حـمــد خليفة "سحر
ح ــاروت" ألـحــان يــوســف المهنا،
وم ـح ـمــد ال ـب ـلــوشــي "ل ـنــا الـفـخــر"
ً
وهي من ألحانه ،وأخيرا القطري
عـلــي عـبــدالـسـتــار غـنــى "الـجــديــد
الـلــي بـحـيــاتــي" مــن أل ـحــان خالد
عياد ،والتي أصدرها في ألبومه
األخير (ارتحال).
ُيــذكــر أن المعتوق مــن مواليد
الـكــويــت  23فـبــرايــر  ،1962عاش
طفولته في منطقة المرقاب ،وبدأ
تعليمه بالمعهد الديني في شرق،
تعلم أصول اللغة العربية بشكل
مكثف ،األمر الذي أثرى موهبته
ال ـش ـعــريــة ال ـتــي بـ ــرزت م ــن خــال
قصائده التي صاغها في بداياته.

«الجهراء للفنون الشعبية» تبدع في أمسيتها

جانب من األمسية
وس ــط فــرحــة الـجـمـهــور مــن رواد وزوار
"كويت ماجيك" في أبوحليفة ،أحيت فرقة
الجهراء للفنون الشعبية أمسية موسيقية
أدخـلــت ال ــدفء إلــى قلوب الحضور ،الذين
تابعوا ما قدمته من فقرات متنوعة ورائعة،
ضمن فعاليات وأنشطة مهرجان القرين
الثقافي بدورته الـ .25
وأكد رئيس الفرقة ،فهد األمير ،االستعداد
للمشاركة في جميع الفعاليات واألنشطة
وال ـم ـنــاس ـبــات الــوط ـن ـيــة ،ع ـلــى اخـتــافـهــا؛
ثقافية أو تراثية أو مهرجانات ،بما يرسخ
ال ـتــراث الشعبي الـكــويـتــي ،ويسهم فــي رد

جزء من الجميل "لوطننا العزيز الكويت".
وبالنسبة للفقرات المقدمة خــال الحفل،
أوضح أنها متنوعة ،حيث تشمل الفرينسي
والمجيلسي والسامري ،والتي يشارك فيها
 40فنانا هم أعضاء الفرقة ،الذين لم يتغيب
م ـن ـهــم أحـ ـ ــد ،ل ـح ــرص ـه ــم ع ـل ــى الـ ـت ــواج ــد مــع
الجمهور في هذه المناسبة.
بــدوره ،شكر د .عدنان الصالح ،المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،على اختيار
مجمع كــويــت مــاجـيــك لـيـكــون ضـمــن أنشطة
مهرجان القرين ،مؤكدا حرص المجمع على
احتضان ودعــم جميع األنشطة والفعاليات

الوطنية والشعبية والثقافية والتراثية التي
تسهم في ترسيخ حب الوطن ،وتوعية األجيال
بتاريخهم وتراثهم ،وكل ما يمكن أن ُيدخل
السعادة إلى قلوب األسر في الكويت ،مشيدا
بما قدمته فرقة الجهراء من فقرات رائعة نالت
إعجاب الجمهور الذي تابعها.
وفي الختام ،كـ َّـرم مسؤول الفرق الشعبية
فــي المجلس الوطني عبدالله عبيد ،رئيس
فرقة الجهراء ،تقديرا لجهود أعضائها الذين
قدموا حفال رائعا بشهادة الجميع.

البيشي« :الوطني للثقافة» يوثق المباني التاريخية في الكويت

ً
المعرض ضم مجسمات توضيحية للشكل العمراني وصورا لمراحل الترميم
●

فضة المعيلي

أقام المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب معرض "المباني
الـتــاريـخـيــة" ،ال ــذي اسـتـمــر ثالثة
أي ـ ـ ـ ــام ،وافـ ـتـ ـتـ ـح ــه األم ـ ـيـ ــن الـ ـع ــام
لـ"الوطني للثقافة" م .علي اليوحة،
فـ ـ ــي بـ ـ ـ ــرج ال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــراء ،ب ـح ـض ــور
مــديــر إدارة ال ـشــؤون المعمارية
وال ـه ـنــدس ـيــة م .س ـم ـيــر ال ـق ــاف،
وجمع من المهتمين.
واح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوى ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــرض ع ـل ــى
مـجـسـمــات توضيحية للمباني
ال ـتــاري ـخ ـيــة ف ــي ال ـكــويــت قــديـمــا،
إضافة إلى صور لمراحل الترميم
الـتــي قــام بها المجلس الوطني
على هذه المباني.

توثيق
وج ـ ـ ــاء الـ ـمـ ـع ــرض فـ ــي س ـي ــاق
ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات م ـ ـهـ ــرجـ ــان ال ـ ـقـ ــريـ ــن،
وضـ ـم ــن م ــا يـ ـق ــوم ب ــه الـمـجـلــس

ال ــوط ـن ــي م ــن م ـج ـه ــودات ب ـنــاءة
ف ــي س ـي ــاق ال ـت ـع ــري ــف بــال ـكــويــت
القديمة ،وربطها ذهنيا باألجيال
المتعاقبة ،خصوصا الشبابية
منها .كما يمثل المعرض صورة
للمحافظة على الهوية الكويتية
التي انتقلت من اآلبــاء واألجــداد
إلى األبناء واألحفاد.
وب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،ق ـ ــال م ــراق ــب
ال ـم ـبــانــي ال ـتــاري ـخ ـيــة ف ــي إدارة
الـشــؤون المعمارية والهندسية
عبدالله البيشي" :دائما يحرص
الـمـجـلــس الــوط ـنــي ع ـلــى تــوثـيــق
المباني التاريخية في الكويت،
وأي ـ ـض ـ ــا نـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى نـ ـش ــره ــا،
بحيث يستفيد منها الجمهور".
وتابع" :نحرص أيضا على إقامة
ت ـلــك ال ـم ـع ــارض ف ــي الـمـجـمـعــات
الـتـجــاريــة ،حتى يشاهدها أكبر
عـ ــدد م ــن ال ـج ـم ـه ــور ،فــالـمـبــانــي
ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة جـ ـ ـ ــزء مـ ـ ــن تـ ــاريـ ــخ
ال ـكــويــت ،ونـعـمــل م ــن خ ــال تلك
المعارض على أن يتلقى الجمهور

جانب من معرض المباني التاريخية
المعلومات الصحيحة والموثقة".

مبان تاريخية
ٍ
ُيـ ـ ــذكـ ـ ــر أن االه ـ ـت ـ ـم ـ ــام بـ ـه ــذه

المباني جــاء مــن خــال مرسوم
أميري رقم  11لسنة  1960بقانون
اآلث ـ ـ ـ ــار ،الـ ـ ــذي ي ـس ـنــد لـلـمـجـلــس
الــوط ـنــي مـهـمــة الـمـحــافـظــة على
المباني التاريخية ،والعمل على

تــرمـيـمـهــا وصـيــانـتـهــا ،للحفاظ
ع ـلــى مـيــزتـهــا الـفـنـيــة وطــابـعـهــا
التاريخي.
ومن أبرز المباني التاريخية
التي تفتخر بها الكويت؛ بيت

دي ـك ـســون ال ـث ـقــافــي ،الـ ــذي ُبـنــي
فــي نهاية الـقــرن التاسع عشر،
ع ـلــى مــوقــع م ـطــل ع ـلــى الـبـحــر،
ق ـ ــرب ق ـص ــر ال ـس ـي ــف .أم ـ ــا بـيــت
البدر ،الذي أنشئ في الفترة من
 ،1847-1837فـيـمـثــل نـمــوذ جــا
معماريا مميزاِّ ،
يعبر بوضوح
عـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـظـ ــاهـ ــر االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
واالقتصادية والحضارية التي
كانت تسود المجتمع الكويتي
في القرن الماضي.
ُ
ويـعــد مــركــز كاظمة الثقافي
أول مـ ـ ــدرسـ ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــراء،
أن ـش ـئ ــت ع ـ ــام  ،1950وت ـتــألــف
مـ ــن دوري ـ ـ ـ ــن يـ ـحـ ـت ــوي أول ـه ـم ــا
على  15غرفة ،ومكتبة ،إضافة
إل ــى م ـس ــرح بـسـعــة  200مقعد
يستفاد مـنــه فــي المهرجانات
والمناسبات .أما الدور الثاني،
فـ ـمـ ـجـ ـه ــز الس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام قـ ـط ــاع
اآلثــار والمتاحف في المجلس
الستقبال البعثات الخليجية
واألجنبية التي تشارك الفريق

ال ـكــوي ـتــي ب ــأع ـم ــال الـتـنـقـيـبــات
األثرية.
ُ
وي ـعــد مـتـحــف ال ـفــن الـحــديــث،
ب ـت ـص ـم ـي ـمــه الـ ـمـ ـعـ ـم ــاري ،ول ـي ــد
ب ـي ـئ ـت ــه ،ويـ ـع ـ ِّـب ــر ب ـ ــوض ـ ــوح عــن
الطابع المعماري المحلي الذي
َّ
ـرة ال ـم ـعــاصــرة إلنـشــاء
مــيــز ال ـف ـتـ ُ
وشيد المرسم ُ
الحر عام
المدرسة.
َّ
وتحولت غرفه وصاالته
،1919
إ لــى ورش فنية لفناني الكويت
التشكيليين .والقصر األحمر ُبني
عام  ،1897ليكون القصر الصيفي
للشيخ مبارك الصباح ،ويقع في
منطقة الجهراء ،ويعتبر أحد أهم
المعالم التاريخية للكويت.
أمــا المستشفى «األمريكاني»،
ف ـت ــم بـ ــدء ال ـع ـم ــل ف ــي ب ـن ــائ ــه ع ــام
 ،1912وأنجز عام  ،1914وكان أول
مبنى من الفوالذ والخرسانة في
الخليج ،وهو ذو نوافذ زجاجية
كثيرة وكبيرة الحجم ،و طــوا بــق
أسمنتية وأسـقــف عــازلــة للمياه،
ويحتوي على غرف كبيرة.

tawabil@aljarida●com

خبريات
هدى أشكناني ضيفة بيت
الشعر في البحرين

تحل الشاعرة الكويتية هدى
أشكناني ،ضمن فعاليات
املوسم الثقافي "كل نور ال
يزيل ظلمة ال ّ
يعول عليه"،
ملركز الشيخ إبراهيم للثقافة
والبحوث ،ضيفة على بيت
الشعر (إبراهيم العريض)
في املنامة مساء غد ،وتقدم
مجموعة من نصوصها في
أمسية شعرية.
وتعد أشكناني من الشاعرات
الشابات في الوسط الشعري
العربي ،حيث إن لها 3
مجموعات شعرية ،األولى
بعنوان "سماء تبحث عن
غطاء" عن دار الغاوون،
َ
"كنت أعمى" عن
والثانية
الدار العربية للعلوم ناشرون،
وصدر لها مؤخرا "باب
للحب ...بابان لأللم" عن دار
رواشن.
كما شاركت في العديد من
الفعاليات املحلية والدولية،
وحصدت خاللها جائزتني
دوليتني ،هما "أصوات من
العالم" من مركز الشباب
والشعر في مدينة تريجيو
اإليطالية عام  ،2012والثانية
"شعر الشعوب" من بيت
الشعر اإليطالي في ميالنو
.2018

مسابقة «قلم واعد» تنطلق
في رابطة األدباء اليوم

تقيم رابطة األدباء الكويتيني،
بالتعاون مع وزارة التربية
وحملة كان الوطنية
التوعوية ،املوسم الثاني
من مسابقة "قلم واعد" في
مجال كتابة القصة القصيرة
املخصصة لفئة الناشئة في
املرحلة الدراسية الثانوية
بالكويت.
وستبدأ اليوم الورشة
التدريبية التوعوية عن
فن كتابة القصة القصيرة
وتنمية املواهب الذاتية
في مجال الكتابة ،إضافة
إلى محاضرة في التوعية
عن مرض السرطان وطرق
الوقاية منه.
ويترأس الورشة األمني العام
لرابطة األدباء الكويتيني
طالل الرميضي ،ويحاضر
فيها :د .خالد الصالح،
والكاتبة بدرية مبارك،
ومشاركة خاصة من الروائي
والشاعر حمود الشايجي.
وترحب الرابطة بكل طالب أو
طالبة للمشاركة في املسابقة،
لديه موهبة الكتابة ،ويعمل
على صقلها وتنميتها
بالطريقة السليمة بالحضور
لهذه الورشةوالتسجيل
واالستفادة من ذلك.

ُ
«الرحمة» تعرض في «المسرح
العربي» بالقاهرة اليوم

ِّ
تقدم فرقة املسرح الكويتي،
اليوم ،مسرحية "الرحمة"،
ضمن املسابقة الرسمية على
جائزة القاسمي في مهرجان
املسرح العربي ،الذي تنظمه
الهيئة العربية للمسرح،
وتستضيفه القاهرة بالتعاون
مع وزارة الثقافة املصرية.
ُيذكر أن "الرحمة" فازت
بجائزة أفضل عرض مسرحي
متكامل في مهرجان الكويت
املسرحي الـ .18
َّ
وصرح املخرج الفنان فيصل
العبيد ،بأنه يشعر بالفخر
واالعتزاز لتمثيل الكويت
والحركة املسرحية في هذا
املهرجان ،الذي وصفه بأنه
"سوق عكاظ املسرح العربي"
و"املوعد املتجدد مع إبداعات
أجيال املسرح العربي" .كما
َّ
ثمن جهود فرقة املسرح
الكويتي على ثقتها ودعمها،
وأيضا جهود عناصر فريق
املسرحية.

ةديرجلا
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دوليات

ً
إسرائيل تقصف مطار دمشق ...و«البنتاغون» يرسل سفنا
● اجتماع تركي «حاسم» يناقش تطورات إدلب وعملية شرق الفرات ● رئيس وزراء إيطاليا :ننظر إعادة فتح سفارتنا
وسط االنشغال الدولي بعملية
األميركي من سورية
االنسحاب
ً
وتداعياته خصوصا على عالقة
أنقرة وواشنطن ،هاجمت
إسرائيل مطار دمشق الدولي
ومواقع عسكرية في جنوب
العاصمة بأكثر من  10صواريخ.

تعزيزات عسكرية
جديدة للجيش
التركي إلى والية
غازي عنتاب

مع تعهد واشنطن بالبقاء في
المنطقة لمحاربة تنظيم «داعش»
وم ــواج ـه ــة ن ـفــوذ طـ ـه ــران ،أطـلـقــت
طــا ئــرات إسرائيلية ليل الجمعة-
الـ ـسـ ـب ــت أكـ ـث ــر مـ ــن  10ص ــواري ــخ
اس ـت ـهــدفــت م ـطــار دم ـشــق الــدولــي
ومواقع عسكرية في بلدة الكسوة
ج ـنــوب الـعــاصـمــة ودمـ ــرت طــائــرة
شحن إيرانية محملة باألسلحة.
وأوضح مصدر عسكري ،لوكالة
ّ
الرسمية «سانا» ،أن طائرات
األنباء
ّ
ّ
ّ
إسرائيلية قادمة من اتجاه
حربية
ّ
اصبع الجليل أطلقت عدة صواريخ
باتجاه مطار دمشق وعلى الفور
تـ ـص ــدت ل ـه ــا ال ــدف ــاع ــات ال ـج ـ ّـوي ــة
وأس ـق ـط ــت م ـع ـظ ـم ـهــا ،واق ـت ـصــرت
ّ
ن ـتــائــج ال ـ ـعـ ــدوان ح ــت ــى اآلن على
إصابة أحد المستودعات».
وإذ أك ــد م ـصــدر ب ـ ــوزارة النقل
ّ
ـار دم ـش ــق ال ــدول ــي
أن «ح ـ ّـرك ــة م ـط ـ ّ
اعتيادية ولم تتأثر بالعدوان» ،أفاد
المرصد السوري لحقوق اإلنسان
ً
ّ
بــأن «قسما مــن الـصــواريــخ أصــاب
ثالثة أه ــداف فــي الريفين الغربي
والـ ـجـ ـن ــوب ــي الـ ـغ ــرب ــي ل ـل ـعــاص ـمــة
دم ـشــق ،هــي مـسـتــودعــات أسلحة
تتبع لحزب الله اللبناني أو القوات
اإليرانية».
ّ
وأضاف المرصد أن «االستهداف
األك ـ ـب ـ ــر ك ـ ـ ــان ل ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـكـ ـس ــوة
ومـ ـن ــاط ــق أخـ ـ ـ ــرى بـ ــريـ ــف دم ـش ــق
الجنوبي الغربي حيث توجد هناك
تمركزات ومستودعات لإليرانيين
وحزب الله».
ً
والحـ ـ ـق ـ ــا ،ك ـش ـفــت م ـ ـصـ ــادر فــي
الـ ـمـ ـع ــارض ــة أم ـ ـ ــس ،أن ال ـق ـص ــف
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،ال ـ ـ ــذي س ـم ــع دوي
ان ـف ـجــاراتــه ف ــي أرجـ ــاء الـعــاصـمــة،
اس ـت ـه ــدف ط ــائ ــرة ش ـحــن إيــران ـيــة
تحمل أسلحة لــدى وصولها إلى
مطار دمشق وبدء عملية تفريغها،
ً
مـبـيـنــة أن «ال ـط ــائ ــرة دمـ ــرت كـلـيــا
ولحقت أضرار بعدد من المباني،
كما أسفر عن سقوط أكثر من 20
ً
شخصا من طاقمها قتلى وجرحى،
إضــافــة إل ــى ع ــدد مــن العسكريين
السوريين».
ومنذ بدء النزاع في سورية في
ُ ّ
إسرائيل ،التي أعلنت
ّ
 ،2011تكرر ّ
في سبتمبر أنها شنت مئتي غارة
ف ــي األراض ـ ــي ال ـس ـ ّ
ـوري ــة خ ــال 18
ً
شهرا ّ
ّ
إيرانية،
ضد أهداف معظمها
ّ
ُ
ّ
أنها ستواصل تصديها لما وصفه
رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو
ب ـم ـح ــاوالت طـ ـه ــران ال ــرام ـي ــة إلــى
تــرس ـيــخ وج ــوده ــا ال ـع ـس ـكــري في
ّ
متطورة
ســوريــة وإرس ــال أسلحة
إلى «حزب الله» اللبناني.

االنسحاب األميركي
وب ـعــد أق ــل م ــن شـهــر م ــن إع ــان

●

بيروت  -ةديرجلا

فــي وقــت ال ت ــزال التحضيرات قائمة
الن ـع ـقــاد ال ـق ـمــة الـتـنـمــويــة االق ـت ـصــاديــة
االجـتـمــاعـيــة ،الـتــي تستضيفها بيروت
فــي  20ال ـج ــاري ،رغ ــم كــل ال ــدع ــوات إلــى
تــأجـيـلـهــا ،أك ــد األم ـي ــن ال ـع ــام الـمـســاعــد
لـجــامـعــة الـ ــدول الـعــربـيــة رئ ـيــس مكتب
األم ـيــن ال ـعــام السفير حـســام زك ــي ،بعد
وصوله إلى بيروت لمتابعة اإلجــراءات
اللوجستية الخاصة بالقمة ،أن «القمة
في موعدها ،وأن التجاذبات اللبنانية
فــي شــأنـهــا داخـلـيــة ال تـخــص الجامعة
المعنية بانعقادها».
وأضاف زكي« :ال خطط لمناقشة دعوة
سورية لحضور القمة المقرر عقدها في
تــونــس فــي م ــارس الـمـقـبــل ،خ ــال القمة
في بيروت».
ت ـص ــري ــح زك ـ ــي ي ـت ـق ــاط ــع مـ ــع تــأك ـيــد
دوائــر القصر الجمهوري ،أن «القمة في
موعدها ،وأن الدوائر المعنية بتنظيمها
أرس ـلــت ال ــدع ــوات إل ــى الـ ــوزراء وال ـنــواب
والدبلوماسيين والهيئات االقتصادية
والمصارف ،والتأجيل يتم بموقف من
الجامعة ،أو بناء على طلب مــن الدولة
ُ
المضيفة ،وغير ذلك ال يمكن تأجيل او
إلغاء القمة».
ف ـل ـب ـنــان ال ــرس ـم ــي أو أي م ــن الـ ــدول
ً
األعضاء لم يطلب ارجاء ها ،وتاليا فإن
التحضيرات مستمرة على قــدم وســاق
بـيــن الـلـجـنــة الـتـحـضـيــريــة الـعـلـيــا الـتــي
شكلتها رئ ــاس ــة الـجـمـهــوريــة واالم ــان ــة
العامة لجامعة الدول العربية.
واذا كان رئيس الجمهورية اللبنانية
ميشال عون ينأى بنفسه حتى اآلن عن
الـ ّ
ـرد على دعــوات رئيس مجلس النواب
نبيه بري الى تأجيل القمة ،فإن اللجنة
االعالمية المنظمة للقمة (التابعة للقصر

سلة أخبار
اشتباكات بالحديدة
وحريق بمصفاة عدن

اندلعت اشتباكات متقطعة ،صباح
أمس ،في مدينة الحديدة اليمنية بني
القوات املوالية للحكومة واملتمردين
الحوثيني ،رغم الهدنة الهشة في
املدينة االستراتيجية.
في سياق منفصل ،ذكرت شركة تدير
مصفاة نفط عدن أن قوات الدفاع
املدني تبذل جهودا مضنية إلخماد
حريق باملصفاة نجم عن انفجار
مجهول وقع ،أمس األول ،وتردد أن
سببه طائرة مسيرة حوثية.

البشير لم يخسر
دعم دول حليفة

صبي سوري يمهد الطين أمام خيمة أسرته قرب قرية شمارين شمال حلب أمس األول (أ ف ب)
الرئيس األمـيــركــي دونــالــد ترامب
قراره المفاجئ سحب قواته ،أعلن
المتحدث باسم التحالف الدولي
شون رايان ،أمس األول ،بدء سحب
معداته من سورية.
وق ـ ـ ــال ال ـك ــول ــون ـي ــل رايـ ـ ـ ـ ــان ،إن
ا لـتـحــا لــف « ب ــدأ عملية انسحابنا
ً
المدروس من سورية .حرصا على
أم ــن الـعـمـلـيــات ،ل ــن نـعـلــن ج ــداول
زمنية أو مواقع أو تحركات محددة
للقوات».
وأفادت صحيفة «وول ستريت»،
ب ـ ـ ــأن وزارة الـ ـ ــدفـ ـ ــاع األمـ ـي ــركـ ـي ــة
«ال ـب ـن ـتــاغــون» أرس ـلــت ق ــوات برية
وم ـج ـمــوعــة م ــن ال ـس ـفــن الـحــربـيــة،
ب ـق ـي ــادة الـ ـم ــدم ــرة «ك ـ ـيـ ــراسـ ــارج»،
ب ــات ـج ــاه س ــوري ــة ل ـل ـم ـســاعــدة فــي
سحب قواتها ،فــي حين ستؤمن
السفن ال ـقــوات فــي حــال تعرضها
لخطر.
وبـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا قـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـصـ ـ ــدر ف ــي
«الـ ـبـ ـنـ ـت ــاغ ــون» ،ط ـل ــب ع ـ ــدم كـشــف
هويته« ،لقد انتهزنا فرصة حركة
عــاديــة للجنود ،إلضــافــة شحنات
عـ ـت ــاد غـ ـ ـ ــادرت س ـ ــوري ـ ــة» ،أوضـ ــح
ً
مسؤول آخر أن األمر يتعلق حاليا
ً
بسحب معدات وليس جنودا.
ً
وردا عـ ـل ــى ت ــأ كـ ـي ــد ا لـ ـم ــر ص ــد
ً
السوري مغادرة نحو  150جنديا

ً
أم ـيــرك ـيــا م ـســاء الـخـمـيــس قــاعــدة
عسكرية فــي ا لــر مـيــان بمحافظة
الحسكة ،قال المسؤول األميركي،
إن األ م ــر يتعلق بتحركات عادية
ً
لجنود ،مضيفا« :الجنود يدخلون
س ــوري ــة وي ـخ ــرج ــون مـنـهــا بشكل
منتظم ،ولــم يتم سحب أي منهم،
بل معدات غير أساسية».

مسار سياسي
وبعد اتصال هاتفي مع نظيره
ال ـت ــرك ــي م ــول ــود ج ــاوي ــش أوغ ـلــو
محوره تطورات الوضع بسورية،
ش ــدد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األمـيــركــي
مـ ــايـ ــك ب ــومـ ـبـ ـي ــو أم ـ ـ ـ ــس ،عـ ـل ــى أن
«االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب ال ي ـع ـن ــي ال ـت ــراج ــع
عــن مـكــافـحــة اإلرهـ ــاب أو تناقض
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ت ـ ـجـ ــاه إيـ ـ ـ ـ ــران»،
ً
مـ ــوض ـ ـحـ ــا واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ل ـ ــن تـ ـغ ــادر
المنطقة وتعتبر تدمير «دا عــش»
مع شركائها أولوية لها ،بالتزامن
مـ ــع إي ـ ـجـ ــاد مـ ـس ــار سـ ـي ــاس ــي فــي
ّ
سوري ة يمكن النازحين من العودة
لبيوتهم».
وإذ نـ ـب ــه ب ــومـ ـبـ ـي ــو ،ف ـ ــي ل ـق ــاء
صـحــافــي« ،عـلــى الجميع أن يعلم
ب ـ ــأن األك ـ ـ ـ ــراد الـ ـس ــوريـ ـي ــن ل ـي ـســوا
ّ
إرهابيين» ،أكد «تفهم دوافع تركيا

في حماية حدودها وشعبها».

اجتماع حاسم
وعلى األرض ،عقد وزير الدفاع
ً
الـتــركــي أك ــار خـلــوصــي اجـتـمــاعــا،
وص ـ ــف بـ ــ»الـ ـح ــاس ــم» ،م ــع رئ ـيــس
الـمـخــابــرات حـقــان فـيــدان ورئيس
األركــان يشار غولر وقائد القوات
البرية أوميت دوندار على الحدود
الـســوريــة لبحث ت ـطــورات الوضع
بــإدلــب فــي ضــوء اتـفــاق سوتشي،
الذي توصل له الرئيس رجب طيب
إردوغان ونظيره الروسي فالديمير
بوتين فــي  17سبتمبر الماضي،
ويقضي بوقف إطالق النار وإقامة
منطقة منزوعة السالح بين مناطق
الجيش السوري والمعارضة.
وأكد أكار تعاون تركيا وروسيا
بـشـكــل وث ـيــق لـلـحـفــاظ عـلــى وقــف
إطــاق النار وحالة االستقرار في
ً
إدل ـ ــب ،ال ـتــي ش ـهــدت اق ـت ـت ــاال غير
م ـس ـب ــوق ان ـت ـه ــى ب ــانـ ـف ــراد جـبـهــة
ً
النصرة سابقا ب ــإدارة المحافظة
ً
كليا.

تعزيزات ودعم
وقـ ـب ــل إع ـ ـ ــان أك ـ ـ ــار عـ ــن إع ـ ــداد

الخطة الالزمة للعملية العسكرية
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ش ـ ـ ــرق نـ ـه ــر ال ـ ـفـ ــرات
ضــد الــوحــدات الـكــرديــة المدعومة
ً
أم ـيــرك ـيــا ،وص ــل إل ــى والي ــة غــازي
ع ـن ـت ــاب الـ ـح ــدودي ــة م ــع س ــوري ــة،
أمس األول ،قطار يحمل على متنه
تعزيزات عسكرية جديدة للجيش
التركي تشمل وحــدات كوماندوز
وش ــاحـ ـن ــات م ـح ـم ـلــة ب ــال ــدب ــاب ــات
وناقالت جنود مدرعة وكاسحات
ألغام ،وعربات عسكرية أخرى.
فــي الـمـقــابــل ،أع ــادت المتحدثة
باسم وزارة الخارجية الفرنسية
أغ ـن ـي ــس ف ـ ــون ديـ ــرمـ ــول ال ـتــأك ـيــد
على بقاء القوات في سورية حتى
هزيمة «داعش» والتوصل إلى حل
سياسي شامل لــأزمــة ،الفتة إلى
أن ب ــاري ــس س ـت ــواص ــل الـتـنـسـيــق
مع شركاء التحالف الدولي ودعم
المقاتلين األك ــراد وق ــوات سورية
الــديـمـقــراطـيــة (ق ـســد) فــي محاربة
التنظيم المتطرف.

فتح السفارات
في تطور دبلوماسي ،أعلن وزير
الخارجية اإليطالي انتسو موافيرو
ميالنيزي ،أمــس األول ،النظر في
إمكانية إع ــادة فتح سـفــارتــه لدى

دم ـشــق ،الـتــي عـلــق الـعـمــل بـهــا في
ً
عام  ،2012مشيرا إلى أن «استقرار
سـ ــوريـ ــة وعـ ـ ـ ـ ــودة األوض ـ ـ ـ ـ ــاع إل ــى
طبيعتها ال تزال الشروط األساسية
لهذا األمر».
وأضاف «وجود سفارات إيطالية
ل ـ ــدى الـ ـ ـ ــدول ي ـظ ــل ب ــال ـن ـس ـب ــة لـنــا
ً
أولوية مهمة» ،الفتا إلى أن «النقطة
ً
الجوهرية أن حربا رهيبة نشبت
وال ــوض ــع مـ ــازال غـيــر مـسـتـقــر هو
الحاجة ألن نتحرك نحو وضع أكثر
ً
تطبيعيا من أجل إعادة فتح مقرنا
الدبلوماسي بالكامل».
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،قـ ــال رئـيــس
المجلس المحلي لمخيم الركبان
درب ـ ــاس ال ـخ ــال ــدي ،ل ـمــوقــع «عـنــب
بلدي» ،إن األردن يقوم بمد شريط
شائك على الساتر الترابي الفاصل
مع المخيم الحدودي والواقع في
المناطق «الـمـحــرمــة» مــع ســوريــة،
في خطوة لفصله ومنع أي مرور
للمدنيين إلى الطرف اآلخر.
ويخضع مخيم الركبان لحصار،
م ـن ــذ ي ــون ـي ــو  ،2018ب ـع ــد إغـ ــاق
المنفذ الواصل إلى األردن بضغط
روسي ،وإغالق طريق الضمير من
قبل قوات النظام.
(عواصم -وكاالت)
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الجمهوري) حسمت الجدل القائم حول
دعوة سورية وليبيا ،بإشارتها في بيان
تفصيلي أمس األول ،الى ان «الرئيس بري
ابلغ عضوي اللجنة العليا موافقته على
دعــوة ليبيا ،على ان توجه الدعوة عبر
القنوات الديبلوماسية .أما فيما يتعلق
بدعوة سورية ،فقد أوضح عضوا اللجنة
للرئيس بــري ان هــذه المسألة مرتبطة
بقرار مجلس جامعة الدول العربية على
ً
مستوى وزراء الخارجية ،وليست قرارا
ً
ّ
لبنانيا» ،مذكرة بأن «ليبيا شاركت بوفد
رفيع المستوى في القمة العربية التي
عقدت في بيروت في عام .»2002

بري يرد
ول ــم ت ـكــد تـمـضــي دق ــائ ــق ع ـلــى بـيــان
«ال ـل ـج ـن ــة اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ال ـم ـن ـظ ـم ــة» ،قـبــل
ص ـ ـ ـ ــدور نـ ـف ــي م ـ ــن الـ ـمـ ـكـ ـت ــب اإلعـ ــامـ ــي
ّ
لــرئ ـيــس ال ـم ـج ـلــس ،ح ـتــى أكـ ــد بـ ــري أن
ال ـم ـع ـلــومــات ال ـ ـ ــواردة ف ــي ب ـيــان اللجنة
اإلعالمية «مختلقة وعارية من الصحة
ً
تـمــامــا» .وأب ــدى بــري استغرابه الشديد
أن «يصل هــذا األسلوب من االختالقات
والتلفيقات لهذا المستوى من القضايا
ً ّ
وال ـم ـق ــام» ،مـضـيـفــا أن «وزيـ ــر ال ـمــال في
ح ـكــومــة ت ـصــريــف األعـ ـم ــال ع ـلــي حسن
خليل زار الرئيس عــون ،بناء على طلب
ً
ب ــري ،محتجا على توجيه دع ــوات إلى
الليبيين».

«الشيعي األعلى»
إلى ذلك ،بدا الفتا جدا ما تضمنه بيان
«الـمـجـلــس االســامــي الشيعي األعـلــى»،
إث ــر اج ـت ـمــاعــه االس ـت ـث ـنــائــي ظ ـهــر أمــس
األول ،لـيــس لـجـهــة رف ــض دع ــوة ليبيا،
كونه امرا بديهيا ومتوقعا ،انما لناحية

ت ـح ــذي ــر ال ـم ـج ـلــس م ــن ت ـج ــاه ــل ّ
ردات
الفعل الشعبية وال ـنــزول الــى الـشــارع،
التي ُيمكن أن تنتج عــن اإلص ــرار على
دعوة الوفد الليبي للمشاركة في القمة
االقتصادية.
وأكد المجلس ،في بيان تاله نائب
رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب،
أنـ ــه «ط ـل ــب عـ ــدم دع ـ ــوة ال ــوف ــد الـلـيـبــي
للمشاركة في القمة العربية االقتصادية
في بيروت ومنع حضوره ،ألن المجلس
ي ـح ـمــل ال ـس ـل ـطــات الـلـيـبـيــة مـســؤولـيــة
التقاعس عن أداء مهماتها في التعاون
مع اللجنة المتابعة لقضية اإلمام السيد
موسى الصدر».

مسعى بكركي
وف ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـنـ ـفـ ـص ــل ،ي ـس ـت ـك ـمــل
البطريرك الماروني الكاردينال بشارة
ال ـ ــراع ـ ــي نـ ـ ـ ـ ــداءات ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة،
بدعوة قادة الموارنة ورؤساء االحزاب
المسيحية لـبـحــث األزمـ ــة الـحـكــومـيــة،
األرب ـ ـعـ ــاء ال ـم ـق ـبــل .وس ـت ـح ــرك م ـب ــادرة
ال ــراع ــي ال ـج ـم ــود ال ــداخ ـل ــي الـمـسـيـطــر
عـلــى ال ـب ــاد ،ال ــذي ع ـجــزت ال ـم ـبــادرات
السياسية القائمة عن خرقه ،وستعطي
ل ـلــرأي ال ـعــام الـلـبـنــانــي ص ــورة جامعة
للقادة السياسيين المتباعدين (اذا كان
الـحـضــور مــن الـصــف األول) ،كما انها
ُ ّ
ستشكل مناسبة الول لقاء مباشر بين
وزي ــر الـخــارجـيــة فــي حكومة تصريف
األع ـمــال جـبــران باسيل ورئـيــس حزب
«القوات اللبنانية» سمير جعجع ،منذ
افتراقهما بعد «فــرط» تفاهم «معراب»
ب ـض ــرب ــة ح ـكــوم ـيــة ق ــاض ـي ــة ،وبــاس ـيــل
ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية
ال ـم ـت ـب ــاع ــدي ــن م ـن ــذ م ــا ق ـب ــل ال ـت ـســويــة
الرئاسية.

يواجه الرئيس السوداني عمر
البشير حركة احتجاج شعبية غير
مسبوقة منذ أكثر من ثالثة أسابيع،
تعد أكبر تحد منذ توليه الحكم في
 ،1989لكنه مازال يحظى بدعم دول
حليفة على غرار قطر والسعودية
ومصر قلقة على استقرار املنطقة
التي تمزقها النزاعات .ورأى
عبدالوهاب األفندي الباحث
الجامعي في الدوحة "أن كل األطراف
في املنطقة تتصارع لكنها تتفق
بمعنى ما بشأن البشير ( )...إنها
تؤيد على ما يبدو استمرارية الحكم
الحالي .تعتقد أن أي بديل له يمكن
أال يكون في مصلحتها ومصلحة
املنطقة" .وقال مصدر دبلوماسي
أوروبي "تعبر دول مثل الصني
وروسيا ،السودان كبوابة دخول
إلى افريقيا .ال أحد يرغب في انهيار
السودان" .وأشار املصدر الى أنه إن
كانت الواليات املتحدة واالتحاد
األوروبي "ال يدعمان البشير"،
فإنهما يعمالن مع سلطات الخرطوم
لضمان "بقاء السودان مستقرا".

إسرائيل تمهل فلسطينيين
إلخالء مبنى بالقدس

أفاد االئتالف األهلي لحقوق
الفلسطينيني في القدس ،بأن"دائرة
اإلجراء" التابعة لسلطات االحتالل،
ّ
سلمت أمرا إلى عائلة الصباغ
تطالبهم بإخالء البناية التي
تسكنها  5عائالت بحي الشيخ
جراح وسط القدس قبل الـ 23من
الشهر الجاري ملصلحة املستوطنني.
من جانب آخر ،قال مسعفون إن
جنودا إسرائيليني قتلوا بالرصاص
امرأة فلسطينية أثناء احتجاجات
"مسيرات العودة" على حدود
قطاع غزة ،أمس األول ،في حني
ذكر الجيش اإلسرائيلي أنه أطلق
الرصاص ردًا على عمليات اختراق
للسياج الفاصل.

ً
طريقا أقفلته الثلوج في إحدى القرى الجبلية أمس (الوكالة الوطنية)
جرافة تفتح

أنصار سيف القذافي
يهاجمون سالمة

نصرالله ما نعرفه عنه
إيزنكوت :لو علم
ً
ألصبح الرجل األكثر قلقا
فــي تصريحاته الــوداعـيــة قبل تولي
ال ـج ـنــرال أف ـيــف كــوهــافــي رئــاســة أرك ــان
ً
الجيش اإلسرائيلي خلفا له اعتبارا من
أول يـنــايــر ال ـج ــاري ،ه ــدد رئـيــس أرك ــان
الـجـيــش اإلســرائـيـلــي المنتهية واليـتــه
غــادي ايزنكوت بالتحرك عسكريا ضد
لبنان ،إذا تموضعت هناك إيران عسكريا.
وقال ايزنكوت ،في تصريحات نقلتها
هيئة الـبــث اإلســرائـيـلــي أم ــس« :نـحــن ال
نهاجم في لبنان بصورة جلية ،ولكننا
نعمل هـنــاك فــي الـعــديــد مــن الـمـجــاالت
بطرق سرية» .وفيما يتعلق بـ «حزب الله»
ذكر إيزنكوت ،أن الحزب أعد استراتيجية
مــن ثــاثــة م ـحــاور لـلــوصــول إل ــى شمال
فلسطين المحتلة في حال نشوب حرب،

وهي حفر أنفاق عبر الحدود مع لبنان
إلدخال  1500مقاتل الى إسرائيل ،وبناء
مـصــانــع ص ــواري ــخ عــالـيــة ال ــدق ــة ،وفتح
جبهة ثــانـيــة لــه فــي ال ـج ــوالن بـســوريــة.
وأضــاف «حتى اآلن فشلت هــذه الخطة،
إذ تم كشف وجود تلك المصانع وتدمير
األنـفــاق… وأقــول بكل ثقة اآلن ،إن حزب
الله ال يملك قوة صاروخية عالية الدقة
باستثناء بعض الـصــواريــخ الصغيرة
والقليلة».
ّ
وش ـ ّـدد على أن «األمـيــن الـعــام لحزب
يعرف ما نعرفه
الله حسن نصرالله لو
ً
عنه ،ألصبح الرجل األكثر قلقا فيالشرق
األوسط ،ونحن نعرف عنه أكثر اليوم».
وكـ ـش ــف أن إيـ ـ ـ ــران أن ـف ـق ــت ن ـح ــو 16

مليار دوالر في  7سنوات إلنشاء جيش
مــن الميليشيات الحليفة فــي ســوريــة،
لكنها فشلت نتيجة الهجمات الجوية
اإلسرائيلية المستمرة.
وفــي مقابلة مــع صحيفة «نيويورك
تايمز» األميركية ،أشار ايزنكوت إلى أن
االستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية
حاليا هي التركيز على محاربة إيران ال
حركة حماس في قطاع غزة ،بدعوى أن
«قتال عدو ضعيف يؤدي إلى إضعافك».
ّ
وأوضح أن إسرائيل ركزت في البداية
عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف شـ ـحـ ـن ــات األس ـل ـح ــة
الـ ـت ــي ك ــان ــت إيـ ـ ـ ــران تــرس ـل ـهــا ل ـ ـ «ح ــزب
ال ـل ــه» ف ــي لـبـنــان قـبــل أن ت ـحــول طـهــران
استراتيجيتها إلى داخل سورية.

ندد الفريق السياسي لسيف اإلسالم
القذافي ،املرشح املحتمل ألنصار
النظام السابق إلى رئاسيات ليبيا،
بخطة مبعوث األمم املتحدة إلى
ليبيا غسان سالمة الجديدة ،التي
تهدف إلى تأجيل إجراء االنتخابات
الرئاسية إلى نهاية العام الحالي.
وقال محمد القيلوشي عضو الفريق
السياسي لسيف اإلسالم ،إنهم
فوجئوا بالتصريحات األخيرة
لسالمة التي تتناقض مع ما التزم
به ،في اشارة الى عقد ملتقى
وطني ليبي في يناير  2019تعقبه
انتخابات في ربيع العام نفسه.
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قمة وارسو تغضب طهران ...وواشنطن لن تمدد إعفاءات النفط
«الخارجية األميركية» :الكويت تراقب عن كثب االمتثال للعقوبات وتعمل على مكافحة التهرب منها
تنظم الواليات المتحدة وبولندا
قمة دولية تركز على أنشطة
إيران واالستقرار في الشرق
األوسط ،في حين أكدت
واشنطن أن وحدة مجلس
التعاون الخليجي مهمة
لمواجهة التهديد اإليراني،
مشددة على أنها ستواصل
الضغط إلعادة طهران إلى
طاولة التفاوض من أجل «إبرام
اتفاق أفضل».

ّ
عبرت إيــران عن غضبها بعدما
كـشــف وزي ــر ال ـخــارجـ ّـيــة األمـيــركــي
مــايــك بومبيو ،ال ــذي يـقــوم بجولة
في المنطقة ،لطمأنة حلفاء واشنطن
بـعــد ق ــرار الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب
سحب قواته من سورية ،أن بالده
ستنظم قمة دولية لمواجهة نفوذ
إي ــران فــي الـشــرق األوس ــط ببولندا
في فبراير المقبل.
وأعلن بومبيو عن الخطوة في
تصريح لقناة "فوكس نيوز" أمس
ً
األول ،موضحا أن واشنطن ستجمع
عشرات الــدول من كل أنحاء العالم
ُ ّ
لحضور القمة الـتــي ســتــركــز على
"استقرار الشرق األوســط والسالم
ّ
يتضمن
وال ـح ـ ّـري ــة واألمـ ـ ــن ،وهـ ــذا
ً
ً
ّ ّ
عنصرا مهما هو التأكد أن طهران
ً
ً
ال تمارس نفوذا مزعزعا لالستقرار".

بيان مشترك

مستمرون في
شراكتنا مع
السعودية ولن
نغادر الشرق
األوسط

بومبيو

ّ
وقالت الواليات المتحدة وبولندا
ّ
ف ــي ب ـي ــان م ـش ـت ــرك ،إن وزراء من
أن ـح ــاء ال ـعــالــم س ـيــدعــون لحضور
ّ
القمة في  13و 14فبراير المقبل في
ّ
وارسو .غير أن البيان لم يذكر إيران
ّ
ّ
بالتحديد ،وقال إن االجتماع سيركز
ً
ع ـل ــى "شـ ـ ــرق أوسـ ـ ــط أك ـث ــر س ــام ــا
واسـتـقــرارا" ،لكن الــوزيــر األميركي
أوضح الرسالة.
وأض ـ ــاف ال ـب ـيــان ان "االج ـت ـمــاع
الـ ـ ـ ــوزاري س ـي ـت ـطـ ّـرق إلـ ــى عـ ــدد من
الـقـضــايــا ال ـم ـهـ ّـمــة ،مـنـهــا اإلرهـ ــاب
والـ ـتـ ـط ـ ّـرف وت ـط ــوي ــر ال ـص ــواري ــخ
والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــة واألم ـ ـ ـ ـ ــن،
والتهديدات التي تمثلها مجموعات
تعمل بالوكالة في أنحاء المنطقة".
ّ
وأكـ ـ ـ ـ ــد مـ ـتـ ـح ـ ّـدث بـ ــاسـ ــم وزارة
ّ ّ
الخارجية أن بولندا ،أســوة بــدول
أوروب ـ ـي ـ ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ت ــدع ــم االتـ ـف ــاق
الــدولــي ال ــذي انسحب منه ترامب
ّ
العام الماضي والمتعلق بالبرنامج
النووي اإليراني.
ّ
وقـ ـ ــال ال ـم ـت ـح ـ ّـدث ،إن اج ـت ـمــاع
ّ
"يوجه رسالة ّ
مهمة مفادها
وارسو
ّ
أن ال ــدول التي لديها آراء مختلفة
ب ـش ــأن االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي يـمـكــن أن
تلتقي لمناقشة قضايا أخرى مهمة
في المنطقة".
وبــولـنــدا الـتــي تـقــودهــا حكومة
ش ـع ـبـ ّ
ـوي ــة ي ـم ـي ـنـ ّـيــة ،ح ـل ـيــف قــديــم
ّ
للواليات المتحدة ،وتتمتع بعالقات
م ـ ــع ت ـ ــرام ـ ــب أف ـ ـضـ ــل م ـ ــن أل ـم ــان ـي ــا
وفرنسا.

مجلس التعاون
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاق ،أك ـ ـ ـ ـ ــدت وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة ،ف ــي بـيــان

أحد أبناء العاملين في السفارة األميركية لدى المنامة يلتقط صورة مع بومبيو خالل تفقده السفارة أمس األول (رويترز)
عــن جــولــة بــومـبـيــو بالمنطقة ،أن
وح ــدة مجلس الـتـعــاون الخليجي
ضرورية لمواجهة النظام اإليراني،
ال ــذي وصـفـتــه بــأنــه "أك ـبــر تهديد"
لالستقرار اإلقليمي.
وقــالــت الـخــارجـيــة ،إن بومبيو
"س ـي ـع ـمــل م ــع قـ ـ ــادة دول مـجـلــس
التعاون الخليجي ومصر واألردن،
لــوقــف الـسـلــوك الـتــدمـيــري للنظام
اإليراني في مختلف أنحاء المنطقة،
وت ـعــزيــز الـتـحــالــف االسـتــراتـيـجــي
المقترح في الشرق األوسط".
وعرضت وزارة الخارجية أبرز
الجهود لكل دولة من دول المجلس
فــي مواجهة طـهــران .وأش ــارت إلى
أن ال ـس ـع ــودي ــة ت ـع ـمــل بــالـتـنـسـيــق
الوثيق لمواجهة توسع وجود إيران
ونفوذها.
ولـفـتــت إل ــى أن اإلم ـ ــارات تنسق
مع واشنطن الستهداف مخططات
التمويل غير المشروعة التي تعود
بالفائدة على النظام اإليراني.
وأك ــدت أن البحرين تؤيد بقوة
مواجهة الجهود اإليرانية الخبيثة،
وت ـن ـس ــق م ــع ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
لـكـشــف وك ـ ــاء "الـ ـح ــرس الـ ـث ــوري"
ومواجهتهم.

وأوض ـ ـح ـ ــت أن قـ ـط ــر "اتـ ـخ ــذت
خطوات مهمة لالمتثال للعقوبات
الـمـفــروضــة عـلــى إيـ ـ ــران" .ورأت أن
الكويت "تــراقــب عــن كثب االمتثال
للعقوبات الـمـفــروضــة عـلــى إي ــران
وتعمل على مكافحة التهرب منها".
واختتمت الــوزارة بيانها بسرد
ما وصفته بتعاون سلطنة ُعمان مع
الواليات المتحدة لـ "مكافحة التهرب
من العقوبات وعمليات نقل المواد
غير المشروعة".
وف ــي مـقــابـلــة م ــع ق ـنــاة العربية
السعودية ،أكــد بومبيو" :عالقتنا
مــع الـسـعــوديــة أســاسـيــة الستقرار
ال ـم ـن ـط ـق ــة وأم ـ ـن ـ ـهـ ــا" ،م ـض ـي ـفــا أن
"السعودية حليف أساسي للواليات
المتحدة وسنستمر في شراكتنا".
وأشار بومبيو الى أن بالده تريد
أن تـتــم مـحــاسـبــة الـمـتــورطـيــن في
قضية مقتل الصحافي السعودي
ّ ً
جمال خاشقجي ،مذكرا بأن الرئيس
األميركي دونالد ترامب شدد على
أن العالقة مــع السعودية ال يمكن
حصرها بهذه القضية.
وت ــاب ــع أن الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
لــن تـغــادر منطقة الـشــرق األوســط،
ً
ً
مضيفا" :نريد تحالفا وقوة عربية

قــادرة على مواجهة التحديات في
المنطقة على اختالفها".
وفي الملف اإليراني ،قال بومبيو:
"ي ـجــب أن يـعـلــم ال ـش ـعــب اإلي ــران ــي
أن تدخل نظامه فــي شــؤون الــدول
ً
األخرى غير مقبول" ،مؤكدا أن "على
الشعب اإليراني أن يدرك أننا نريد
له الحياة الكريمة ...نريد أن نسمع
أصوات الشعب اإليراني".

ال إعفاءات
على صعيد ذي صلة ،قال ممثل
الــواليــات المتحدة الخاص بإيران
ب ــراي ــان هـ ــوك أم ـ ــس ،إن ب ـ ــاده لن
تمنح أي إعفاءات أخرى فيما يتعلق
بقطاع النفط اإليراني ،ليؤكد بذلك
رغبة واشنطن في القضاء على أي
مصدر دخــل إلي ــران .وأضــاف هوك
فــي مــؤتـمــر بالعاصمة اإلمــاراتـيــة
أبــوظـبــي" :تشعر إي ــران على نحو
متزايد بالعزلة االقتصادية التي
فرضتها عقوباتنا .نريد بالفعل أن
نحرم النظام من العائدات".
وق ــال" :ثـمــانــون فــي المئة من
عائدات إيران تأتي من صادرات
النفط وهي الدولة رقم واحد التي
تــرعــى اإلرهـ ـ ــاب .نــريــد أن نـحــرم

النظام من األم ــوال التي يحتاج
اليها".
وجــدد هــوك التأكيد على سعي
ب ــاده إلب ــرام "اتـفــاق جــديــد أفضل"
مع إيران بشأن برنامجها النووي
وأنشطتها فــي المنطقة وتطوير
الصواريخ .ورأى أن طهران لن تعود
لطاولة التفاوض دون ضغوط.

رد إيراني
ووصف وزير الخارجية اإليراني
مـحـمــد جـ ــواد ظــريــف قـمــة بــولـنــدا
المزمع عقدها الشهر المقبل بأنها
"عرض هزلي يائس".
ّ
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ظـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــف" :نـ ـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ـ ــر م ــن
يستضيفون الـمــؤتـمــر المناهض
إلي ــران والمشاركين فيه أن الذين
حضروا العرض األميركي السابق
ال ـم ـنــاهــض إلي ـ ـ ــران ،إمـ ــا م ــات ــوا أو
أصبحوا موصومين أو مهمشين.
وطهران أقوى من أي وقت مضى".
وأض ــاف ،عبر "تــويـتــر" ،أنــه "في
حين أنقذت إيــران البولنديين في
الحرب العالمية الثانية ،تستضيف
ً
ً
بــولـنــدا اآلن عــرضــا هــزلـيــا يائسا
ً
مناوئا إليران" .ونشر ظريف صورة
ل ـلــزع ـمــاء ال ــذي ــن ش ــارك ــوا ف ــي قمة

ع ــن مــواج ـهــة اإلرهـ ـ ــاب ف ــي الـشــرق
األوسـ ــط ع ــام  1996بـمــديـنــة شــرم
الشيخ المصرية .وصــورا عن دعم
إيران لبولندا.
وسـ ـ ـخ ـ ــر ال ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــب اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــارض أم ـ ـي ـ ــر ط ـ ــاه ـ ــري مــن
تصريحات ظــريــف ،قائال ان وزيــر
الخارجية ربما نسي ان إيــران في
الحرب الثانية لم تكن الجمهورية
اإلســامـيــة الـتــي يـحــاول التسويق
لها.
وأضاف ان "ظريف ينتقد بولندا
الستضافة تجمع دبوماسي حول
ً
اي ـ ـ ــران ،ع ـل ـمــا بـ ــأن وزارت ـ ـ ــه منحت
ت ــأش ـي ــرات دخ ـ ــول ألك ـث ــر م ــن 400
نــاشــط مــن مـنـكــري الـهــولــوكــوســت
المعادين ألميركا لعقد مؤتمر في
فبراير تحت عنوان نهاية إسرائيل
وعالم من دون أميركا".
ف ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ـ ــك ،قـ ـ ــال أم ـی ــن
ال ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــی ل ــأم ــن الـقــومــي
ً
االی ــران ــي عـلــي شمخاني ردا علی
ّ
الـقـمــة ،إن تـحــویــل "ال ـع ـقــوبــات مع
أقصی درجة للضغط إلی ملتقیات
واجتماعات یعني الفشل".
(واشنطن ،طهران ـ أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

تهدئة بين الحكيم والخزعلي لتجنب اقتتال شيعي

ً
ُ
قائد شرطة البصرة ملمحا إلى طهران :تشعل الفتن لالستحواذ على النفط

عنصر أمني خالل فض تظاهرة بالبصرة أمس األول (أ ف ب)

وسط توتر شيعي  -شيعي في العراق ،بسبب
الخالف حول الوزارات األمنية ،الذي يحول دون
استكمال حكومة عادل عبدالمهدي ،كادت حرب
الـتـغــريــدات فــي األي ــام األخ ـيــرة ،بين ق ــادة تيار
الحكمة الــذي يتزعمه عمار الحكيم مــن جهة،
و"عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي،
ً
من جهة أخرى ،أن تؤدي إلى اقتتال ،خصوصا
إذا دخل أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر
على الـخــط لــدعــم حلفائهم فــي تحالف البناء،
لوال الوساطات التي تمكنت من تهدئة األمور.
وبـعــد أي ــام مــن الـتــراشــق وت ـبــادل االتـهــامــات
حول الفساد والسرقات والسيطرة على األمالك
ال ـع ــام ــة ،ع ـقــب ات ـه ــام ت ـي ــار ال ـح ـك ـيــم ميليشيا
"عصائب أهل الحق" بقتل مالك "مطعم ليمونة"
الشهير فــي مدينة الـصــدر بـبـغــداد ،قــام رئيس
الجمهورية العراقي برهم صالح بالوساطة بين
الطرفين في محاولة الحتواء األزمة.
ً
وقالت مصادر مطلعة إن صالح أجرى اتصاال
ً
هاتفيا مــع الحكيم والخزعلي ،كــل على حــدة،
ً
إليـقــاف الـتــراشــق واالتـهــامــات بينهما ،مشددا
على عدم استخدام الشارع الذي قد يرفع األزمة
التي ال تحمد عقباها.
وم ـس ــاء أم ــس األول ،عـقــد ق ــادة ميليشيات

ً
الـحـشــد الـشـعـبــي اجـتـمــاعــا بمكتب الـخــزعـلــي،
لبحث األزم ــة تـحــت ع ـنــوان تــزايــد االسـتـهــداف
الممنهج ل ـ "الـحـشــد الـشـعـبــي" .وكــانــت الـقــوى
السياسية الشيعية بينها العصائب ومنظمة
بدر وغيرها أعلنت حل أجنحتها العسكرية قبل
االنتخابات ،وأعلنت انصرافها للعمل السياسي،
لـكــن بـعــد ظـهــور نـتــائــج االنـتـخــابــات لــم يتغير
شيء ،وحافظت األحــزاب على ميليشياتها في
إطــار "الحشد الشعبي" ،الــذي لم تتم مأسسته
بالكامل حتى اآلن.
وضم االجتماع زعيم تحالف البناء ،األمين
ال ـعــام لمنظمة ب ــدر ه ــادي ال ـعــامــري ،ورئـيــس
المجلس األعلى اإلسالمي همام حمودي ،ونائب
رئيس ميليشيات الحشد الشعبي أبــو مهدي
ال ـم ـه ـنــدس ،بــاإلضــافــة إل ــى ق ـي ــادات أخ ــرى في
ميليشيات الحشد كسامي المسعودي وأحمد
األسدي وبوجهاد الهاشمي.
واعتبر المجتمعون ،في بيانهم ،أن "هناك
مـشــار يــع ا س ـت ـهــداف ممنهج للحشد الشعبي
وفصائله ورموزه التي تقوم بها جهة سياسية
معروفة تمتلك فضائية وجيوشا إلكترونية".
إل ــى ذل ــك ،دع ــا الـبـيــان "جـمـهــور ميليشيات
الحشد إلى الهدوء وتأجيل التظاهرات" ،التي

كــان مــن الـمـقــرر أن تـجــرى ال ـيــوم ،لحين ظهور
"ت ـغ ـي ـي ــر ف ـع ـلــي ل ـس ـي ــاس ــة اسـ ـتـ ـه ــداف ال ـح ـشــد
الشعبي".
في سياق آخر ،كشف عضو مجلس محافظة
االنبار كريم هالل الكربولي ،أمس ،أن السيارة
المفخخة التي انفجرت ،أمــس ،بالقائم ،كانت
مـعــدة الس ـت ـهــداف المحتفلين بـعـيــد الـشــرطــة،
األربعاء الماضي ،مشيرا الى ان خاليا "داعش"
النائمة ال تزال موجودة هنا وهناك.
إلــى ذلــك ،وجــه قائد شرطة البصرة الفريق
رشـيــد فـلـيــح ،اتـهــامــات هــي األول ــى مــن نوعها
ضــد استخبارات دولــة جــارة وصفها باألقرب
ً
للعراق حاليا ،بأنها تـحــاول االسـتـحــواذ على
أهم موارد العراق.
وق ــال فـلـيــح ،خ ــال مــؤتـمــر ص ـحــافــي ،عـقــده
ب ـم ـحــاف ـظــة ال ـب ـص ــرة" :إنـ ـه ــا ت ـش ـعــل ال ـف ـتــن في
البصرة ،كي تسقط في فخ الصراعات المسلحة،
فـتـصـيــر فـتـنــة بـيــن أب ـن ــاء ال ـم ـكــون ال ــواح ــد في
المحافظة ،وقتها سيتدخل رجــال تلك الدولة
دون أي رقابة أو مالحقة ،لتهريب النفط لتلك
الدولة" ،ما أوحى أنه يقصد إيران.
(بغداد -وكاالت)

مصر :مقتل « 6إرهابيين» في سوهاج
وترحيل ألماني سعى لالنضمام إلى «داعش»

سلة أخبار
«البديل» األلماني« :ديكسيت»
على غرار «بريكست»

قبل أيام من تصويت حاسم
للبرلمان البريطاني حول
"بريكست" ،افتتح ،أمس
األول ،حزب "البديل من أجل
ألمانيا" ،اليميني المتطرف،
مؤتمرا يمكن أن يعمد خالله
إلى خرق محرمات أخرى في
البالد ،عبر القيام بحملة حول
مسألة الخروج من االتحاد
األوروبي .ويتهم مشروع
البرنامج االنتخابي لحزب
البديل ،والواقع في  58صفحة،
االتحاد األوروبي بأنه "أصبح
هيكلية غير ديمقراطية أعدها
بيروقراطيون ال يتحلون بكثير
من الشفافية وال يخضعون
لمراقبة" .وطلب إدخال
إصالحات عميقة بحلول عام
 ،2024أي مع انتهاء الوالية
البرلمانية األوروبية المقبلة،
محذرا من أنه في حال لم يتم
ذلك "فسيكون من الضروري
انسحاب ألمانيا ،أو القيام
بحل منسق لالتحاد األوروبي".
وهذا السيناريو أطلق عليه
اسم "ديكسيت" ،في إشارة إلى
دويتشالند ،أي ألمانيا.
(رييسا  -أ ف ب)

برلمان مقدونيا يوافق
على تغيير اسم البالد

في تصويت تاريخي ،بغالبية
الثلثين ،يمهد لحل الخالف
مع اليونان ،وافق النواب
المقدونيون ،أمس األول،
على تغيير اسم بالدهم إلى
"جمهورية شمال مقدونيا".
وباتت الكرة اآلن في ملعب
اليونان ،ألن االسم لن يتغير ،إال
إذا صادق النواب اليونانيون
على االتفاق الذي توصل إليه
رئيسا وزراء البلدين؛ زوران
زاييف واليكسيس تسيبراس
الصيف الفائت .وكانت اليونان
تعهدت في المقابل بسحب
اعتراضها على انضمام
مقدونيا ،البالغ عدد سكانها
 2.1مليون نسمة ،إلى حلف
شمال األطلسي واالتحاد
األوروبي.
(سكوبيي  -أ ف ب)

كندا تمنح حق
اللجوء لرهف القنون

استقبلت كندا ،أمس ،الشابة
السعودية رهف القنون ،التي
َّفرت من أسرتها ،حيث قررت
ُّ
السلطات الكندية منحها
حق اللجوء ،عقب مغادرتها
بانكوك ،أمس األول.
َّ
وصرح رئيس الوزراء الكندي
جاستن ترودو للصحافيين
ُبعيد إعالن ُّ
السلطات
التايلندية ،أن الشابة السعودية
غادرت إلى كندا" ،لقد منحناها
اللجوء .نحن مسرورون للقيام
بذلك ،ألن كندا بلد يدرك أهمية
الدفاع عن حقوق الفرد والنساء
في مختلف أنحاء العالم".
(مونتريال  -أ ف ب)

الغابون :رئيس جديد
للوزراء بعد انقالب فاشل

اعتداء على أقباط بالمنيا إثر خالف على موقع للصالة
•

القاهرة ــ حسن حافظ

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ،أمس ،مقتل " 6إرهابيين" في
تبادل إلطالق النيران مع قوات األمن بإحدى المناطق الجبلية
في طريق أسيوط ـ ـ سوهاج الغربي ،مؤكدة أن الواقعة تمت بعد
مداهمة وكر اإلرهابيين قبل تنفيذ اعتداءات ،وتم العثور معهم
على أسلحة وذخائر ،وأن نيابة األمن العليا بدأت التحقيق.
وتخوض قوات األمن معركة شرسة لتطهير المناطق الجبلية
المالصقة لمحافظات المنيا وأس ـيــوط وســوهــاج فــي صعيد
مصر ،إذ تسعى العناصر اإلرهابية إلى اتخاذها قاعدة لالختباء
واالن ـط ــاق لتنفيذ عـمـلـيــات تـسـتـهــدف ال ـقــوات والمسيحيين
الـمـصــريـيــن ،وسـبــق أن شـهــد الـطــريــق ال ـمــؤدي إل ــى دي ــر األنـبــا
صموئيل هجومين إرهابيين على حافلتين كانتا تقالن أقباطا
في طريقهم لزيارة الدير عامي  2017و.2018

فتنة المنيا
إل ــى ذلـ ــك ،ت ــداول ــت م ــواق ــع قـبـطـيــة ب ـيــانــا لـمـطــرانـيــة المنيا
وأبوقرقاص حول أحداث طائفية شهدتها منطقة منشية زعفرانة
الـتــابـعــة لـمــركــز أبــوقــرقــاص بمحافظة المنيا أخ ـيــرا ،إذ أكــدت

تعرض األقـبــاط لهجوم من جانب متشددين خــال أداء صالة
قداس عيدالميالد  7يناير الجاري ،في مكان معد للصالة تمتلكه
الكنيسة ،وحاول المتشددون دخوله إال أن قوات األمن تدخلت
ومنعتهم ثم فرقت التجمع بالقوة ،وتكرر هجوم المتشددين
على مكان الصالة ،أمس األول ،مما دفع قوات الشرطة للتدخل
مجددا ،وفرض األمن بالقوة.
وقالت المطرانية ،في بيانها ،إن هجوم المتشددين يأتي "بعد
عدة أيام من التصريحات اإليجابية لإلمام األكبر شيخ األزهر
أحمد الطيب ،حول الكنائس وموقف اإلسالم منها ،وكذلك تأكيد
الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل مناسبة على حق كل مواطن
في ممارسة العبادة ،والجهد الكبير الذي يبذله البابا تواضروس
للحفاظ على الوحدة الوطنية".
وتركز الحكومة المصرية في اآلونة األخيرة على حل األزمات
الطائفية من جــذورهــا ،إذ يشرف رئيس مجلس ال ــوزراء وزير
اإلسكان مصطفى مدبولي على إج ــراء ات المحافظين لتقنين
بناء دور العبادة المسيحية ،عبر اجتماعات اللجنة الرئيسية
لتقنين أوضاع الكنائس ،إذ وافقت اللجنة على تقنين أوضاع
 627كنيسة ومبنى تابعا منذ بدء عمل اللجنة في  ،2017حتى
نهاية العام الماضي ،في حين أصدر السيسي قرارا بإنشاء لجنة

جانب من لقاء رئيس األركان المصري الفريق محمد فريد ً
عددا من القادة الجدد الخميس الماضي (المتحدث العسكري)
لمواجهة األحداث الطائفية مطلع العام الحالي.

ترحيل

فــي غـضــون ذل ــكّ ،
رحـلــت السلطات المصرية شــابــا ألمانيا
إلى برلين ،مساء أمس األول ،بعد توقيفه لالشتباه في سعيه
لالنضمام إلى تنظيم "داعش سيناء".
وأعلنت السلطات أن الشاب المرحل يدعى محمود عبدالعزيز،
وهو ألماني من أصول مصرية ،وتم ضبطه عند وصوله قادما
م ــن ال ـس ـعــوديــة عـبــر م ـطــار ال ـقــاهــرة ال ـج ــوي ،وذل ــك بـعــد تــوفــر
معلومات تؤكد أنه يسعى لاللتحاق بالتنظيم المتشدد.
وأع ـل ـنــت "ال ـخــارج ـيــة األل ـمــان ـيــة" أن ـهــا مـهـتـمــة بــأمــر شابين
ألـمــانـيـيــن يـنـحــدر كــل منهما مــن أب م ـصــري وأم ألـمــانـيــة ،تم
ً
تــوقـيـفـهـمــا أخ ـي ــرا فــي ال ـقــاهــرة ،وأكـ ــدت أن ـهــا عـلــى ات ـصــال مع

السلطات المصرية لالنتهاء من ملفهما ،واإلف ــراج عن الشاب
الثاني الــذي يدعى عيسى الصباغ ،والمشتبه فيه مــن جانب
الـسـلـطــات الـمـصــريــة بـتـهــم إرهــاب ـيــة ،وت ـبــذل ق ـصــارى جهدها
الستيضاح المالبسات في الحالتين.

أزمة النقابة
ف ــي س ـيــاق مـنـفـصــل ،ت ـصــاعــدت ح ــدة األزم ـ ــات داخـ ــل نقابة
الصحافيين ،في ظل انقسام مجلس إدارتها على نفسه ،إذ شهد
الوسط الصحافي حراكا وجدال حول مقترح بإجراء االنتخابات
المقررة في مارس المقبل على جميع مقاعد المجلس ،وعددها
 12مقعدا ،إضافة إلى النقيب ،وعدم االكتفاء بإجراء االنتخابات
على مقعد النقيب ونصف عدد مقاعد المجلس ،األمر الذي حذر
البعض منه بحجة أنه قد يؤدي إلى إبطال االنتخابات برمتها.

في محاولة على ما يبدو
لترسيخ قاعدته السياسية بعد
أيام من فشل محاولة انقالب
على حكمهَّ ،
عين رئيس الغابون
علي بونغو ،أمس ،جوليان
كوغيه بيكاليه رئيسا للوزراء،
خلفا إليمانويل غونديه ،الذي
تولى المنصب منذ عام .2016
ويتعافى بونغو في الخارج
منذ شهرين من إصابته
بجلطة .وجرى اعتقال أو قتل
كل مدبري محاولة االنقالب
االثنين الماضي.
(ليبرفيل  -رويترز)

ةديرجلا
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دوليات

ترامب يهزم كلينتون في أطول «إغالق حكومي» بالتاريخ
• تريث في إعالن «الطوارئ» واستعان بمستشار ريغان • موظفون حكوميون يتظاهرون
بينما ال توجد إشارة إلى حدوث
تقدم إلنهاء حالة الجمود التي
أدت إلغالق المتاحف والحدائق
وبقاء مئات اآلالف من موظفي
الحكومة االتحادية في
منازلهم ،أو في عمل من دون
رواتب ،دخل اإلغالق الجزئي
للحكومة األميركية يومه الـ،22
ليصبح األطول على اإلطالق
في تاريخ الواليات المتحدة.

أص ـب ــح «اإلغـ ـ ـ ــاق» ال ـ ــذي يشل
ج ـ ـ ــزء ا مـ ــن اإلدارات ا لـ ـف ــدرا لـ ـي ــة
للحكومة األميركية الذي بدأ في
 22ديـسـمـبــر ،األطـ ــول فــي تــاريــخ
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بــدخــولــه ليل
ال ـج ـم ـع ــة -ال ـس ـب ــت ي ــوم ــه الـ ـ ـ ،22
ً
ً
متجاوزا ،الـ  22يوما التي سجلت
ف ــي ع ـهــد ال ــرئ ـي ــس األسـ ـب ــق بـيــل
كلينتون في .1996
وك ــان الــرئـيــس دونــالــد ترامب
أكــد أمــس األول ،أنــه «لــن يتسرع»
في إعالن حال الطوارئ الوطنية،
ب ـي ـن ـم ــا عـ ـل ــق م ـج ـل ــس ال ـش ـي ــوخ
جلساته حتى غد االثنين.
ول ــم ي ـتــم ال ـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق
ب ـيــن الــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوري ال ــذي
يــريــد  5.7م ـل ـيــارات دوالر لبناء
جــدار على الـحــدود مع المكسيك
ل ـل ـح ــد مـ ــن ت ــدف ــق ال ـم ـه ــاج ــري ــن،
والديمقراطيين الذين يعارضون
بشدة هذه الخطة التي يعتبرونها
«ال أخالقية» ومكلفة وغير فعالة
في مكافحة الهجرة السرية.
وكـ ـ ـ ـ ــان تـ ـ ــرامـ ـ ــب صـ ـ ـ ــرح خـ ــال
اجتماع حول األمن على الحدود
أن «الحل السهل بالنسبة إلي ،هو
أن أعلن حال الطوارئ الوطنية».
لكنه أضاف «لن أسارع إلى القيام
بــذلــك ،ألن ه ــذا ال ـق ــرار يـعــود إلــى
الكونغرس».
وت ــاب ــع الــرئ ـيــس بـعــد أي ــام من
التكهنات حــول اللجوء إلــى هذا
اإلج ــراء الــذي يمنحه صالحيات
استثنائية «إذا لــم يتمكنوا من
ذل ـ ـ ــك ،ف ـس ــأع ـل ــن حـ ـ ــال ال ـ ـطـ ــوارئ
الوطنية .لــدي الحق المطلق في
ذلك».
وسيؤدي إجراء من هذا النوع
إلى إغــراق الواليات المتحدة في
عاصفة سياسية وقضائية.
وفــي الـكــونـغــرس ،ال تـلــوح في
األفـ ــق أي بـ ــوادر لـتـســويــة ،إذ إن
مجلس الشيوخ علق بعيد ظهر
أمس األول ،جلسته ،ولن يجتمع
من جديد قبل االثنين.
والعواقب واضحة وتتمثل في
أن  800ألــف موظف فــي اإلدارات
الـفــدرالـيــة الـتــي يشملها اإلغــاق

لم يتلقوا رواتبهم الجمعة للمرة
األول ــى .فمند  22ديسمبر اعتبر
نصفهم «غير أساسيين» وفرضت
عليهم إجازات غير مدفوعة.
أما النصف اآلخر ،فقد واصلوا
عملهم ،لكنهم لم يتلقوا أجورهم
فـ ــي م ـن ـت ـص ــف الـ ـشـ ـه ــر كـ ـم ــا هــي
العادة ،بل في نهاية ديسمبر.
لكن مجلس النواب أقر بأغلبية
ساحقة أمس األول ،قانونا تبناه
مجلس الشيوخ من قبل ،يضمن
دفع أجــور الموظفين الفدراليين
بـ ـمـ ـفـ ـع ــول رج ـ ـعـ ــي بـ ـع ــد ان ـت ـه ــاء
«اإلغـ ـ ـ ـ ــاق» .وي ـف ـت ــرض أن يــوقــع
الرئيس هذا النص.
وهـ ـ ــذا الـ ـن ــوع م ــن اإلج ـ ـ ـ ــراءات
عادي في الواليات المتحدة عندما
تشهد البالد أزمة ميزانية كهذه.
لكنه ال يشمل ماليين المتعاقدين
الذين تضرروا أيضا بـ «اإلغالق».

جميل وصلب
ونشر الرئيس األميركي صورة
لقسم جديد من الجدار الحدودي

موظفون حكوميون في وقفة احتجاجية على اإلغالق الجزئي في بوسطن أمس األول
م ــع ال ـم ـك ـس ـيــك ،ورد ب ــذل ــك عـلــى
م ـن ـت ـق ــدي ف ـك ــرت ــه ل ـب ـن ــاء الـ ـج ــدار
العازل وكيفية تحقيقها.
واتـ ـ ـه ـ ــم ت ـ ــرام ـ ــب ف ـ ــي ت ـغ ــري ــدة
نشرها أمــس األول ،فــي «تويتر»
وسائل اإلعالم التي تنشر «أخبارا
مزيفة» ،بالكذب بأن إدارته لم تبن
أي جدار جديد.
وأرفق التغريدة بصورة تظهر
قسما جديدا حديديا من الجدار
شيد منذ قليل ،مؤكدا أنه «مضاد

للتسلق وعال جدا وقوي وجميل».
وأض ـ ـ ــاف ت ــرام ــب أن «ال ـع ــدي ــد
مــن األمـيــال للجدار تــم تحديثها
ودخ ـل ــت ال ـخ ــدم ــة» ،مـشـيــرا بــذلــك
إلى أنه يفي بالوعود التي قطعها
خالل حملته االنتخابية.
وت ـع ـه ــد تـ ــرامـ ــب فـ ــي ت ـغ ــري ــدة
أخ ـ ـ ــرى ب ــأن ــه س ـي ـح ـقــق م ـش ــروع
الجدار خالفا لـ «اإلدارات السابقة
الـتــي لــم تفعل ذل ــك أبـ ــدا» ،وشــدد
على أهمية ا ل ـجــدار لضمان أمن

ّ
ديمقراطية التقت األسد ووزير سابق يترشحان للرئاسة

إيفانكا مرشحة
لرئاسة البنك الدولي

وسـيـكــون كــاسـتــرو ضـمــن أول الشخصيات
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ال ـ ـبـ ــارزة ال ـت ــي ت ـع ـلــن رسـمـيــا
خوض المعركة إلى البيت األبيض عام ،2020
والمتوقع أن يتنافس فيها عدد من المرشحين
في مواجهة الرئيس دونالد ترامب.
وقد يكون كاسترو ( 44عاما) على األرجح
بـيــن ال ـخــاســريــن ف ــي مـعــركــة سـيــاسـيــة تـبــرز
فيها شخصيات من العيار الثقيل مثل نائب
الرئيس السابق جو بــايــدن ،وعضو مجلس
الشيوخ إليزابيث وارن ،ومرشح أقصى اليسار
بيرني ساندرز ،وكماال هاريس ،وربما رجل
األعمال الملياردير مايكل بلومبرغ ،لكن ربما
تكون هناك مفاجآت.

ذكرت صحيفة «فايننشال
تـ ــاي ـ ـمـ ــز» ،أن ابـ ـن ــة ال ــرئ ـي ــس
األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب،
إيـ ـف ــانـ ـك ــا وزوج ـ ـه ـ ــا ج ــاري ــد
كوشنر ،ومبعوثة الــواليــات
الـمـتـحــدة الـســابـقــة فــي األمــم
المتحدة نيكي هايلي ،ووكيل
وزارة الـخــارجـيــة األميركية
لـ ـلـ ـش ــؤون الـ ــدول ـ ـيـ ــة دي ـف ـيــد
م ــال ـب ــاس ،ورئـ ـي ــس الــوكــالــة
األميركية للتنمية الدولية،
م ـ ــارك غ ــري ــن ،م ــن ب ـيــن أب ــرز
المرشحين لرئاسة البنك.

ق ـ ّـررت النائبة الديمقراطية عــن «ه ــاواي»
تولسي غابارد ،ترشيح نفسها لالنتخابات
الرئاسية المقرر إجراؤها عام .2020
وفي مقابلة مع شبكة « »CNNتم بثها أمس،
قالت غابارد ،التي شاركت في حرب العراق
ً
واجتمعت سرا عام  2017مع الرئيس السوري
ً
بشار األسد« :قررت الترشح وسأصدر بيانا
ً
رسميا هذا األسبوع».
ً
وق ــال ــت غ ــاب ــارد ( 37عـ ــامـ ــا) ،إن الـتــركـيــز
الرئيسي لحملتها االنتخابية سيكون على
«قضية الحرب والسالم» .وكانت السيناتورة
الديمقراطية إليزابيث وارن قد أعلنت في 31
ديسمبر تشكيل لجنة لبحث فرص ترشحها

في انتخابات الرئاسة التي تجري في نوفمبر
.2020
وع ــرف ــت غـ ــابـ ــارد ب ـم ـعــارض ـت ـهــا لـتـنـحـيــة
ً
الرئيس السوري بشار األسد ،إذ حذرت كثيرا
من خطر تكرار السيناريو العراقي أو الليبي
في سورية ،في حال سقوط األسد.
كما أعلن جوليان كاسترو ،رئيس بلدية
سان أنتونيو السابق في والية تكساس الوزير
السابق بحكومة الرئيس باراك أوباما ،أمس،
تــرشـحــه لـخــوض الـسـبــاق الــرئــاســي ليصبح
في حــال فــوزه أول رئيس أميركي من أصول
أميركية -التينية ،واختار إعــان ترشحه في
والية حدودية مهمة في النقاش حول الهجرة.

الواليات المتحدة من خالل منع
«المجرمين والعصابات اإلجرامية
وتجار البشر والمخدرات ومتاعب
كثيرة أخ ــرى» مــن التسلل داخــل
أراض ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ــاد عـ ـب ــر ال ـ ـحـ ــدود
المكسيكية.
وسـبــق أن أف ــادت قـنــاة «إن بي
ســي» بــأن خبراء من وزارة األمن
ال ــداخ ـل ــي اسـتـنـتـجــوا أن ن ـمــاذج
الـهـيــاكــل الـتــي يـفـتــرض أن تكون
جزءا من الجدار ليست متينة بما
يكفي ،إذ يمكن قطعها بمنشار
المعادن.
وكان ترامب قد أعلن أن الجدار
الحدودي سيتم بناؤه من الحديد
ال األسمنت ،كما كان مخططا في
البداية بغية خفض كلفة تشييده.

غراهام
م ــن نــاح ـي ـتــه ،رب ــط الـسـنــاتــور
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري الـ ـ ـب ـ ــارز ل ـي ـن ــدس ــي،
الــذي اصبح أحــد أكبر الداعمين
ل ـت ــرام ــب ،مــوقــف الــديـمـقــراطـيـيــن
م ــن ال ـج ــدار واإلغ ـ ــاق الـحـكــومــي
باالنتخابات الرئاسية في ،2020
وقال« :إنهم يكرهون الرئيس أكثر
م ـمــا يــرغ ـبــون ف ــي ح ــل الـمـشــاكــل
حـتــى تـلــك الـتــي كــانــوا يعترفون
بخطورتها في الماضي».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــون

(أي بي آي)
سـيـفـعـلــون أي ش ــيء بـمـقــدروهــم
إليـ ـق ــاف ت ــرام ــب ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات
 .»2020و كـ ـ ـ ــان غـ ـ ــرا هـ ـ ــام ط ــا ل ــب
تـ ــرامـ ــب بـ ــإعـ ــان ح ـ ــال ال ـ ـطـ ــوارئ
ً
الوطنية ،قائال« :حضرة الرئيس،
الــديـمـقــراطـيــون ال يـعـمـلــون معك
وابن
بنية سليمة .أعلن الطوارئ
ِ
الجدار اآلن».

كابيرمان
على صعيد آخــر ،أعلن البيت
األب ـي ــض ،أم ــس األول ،أن تــرامــب
عين مستشار سلفه الجمهوري
رونالد ريغان ،تشارلز كابيرمان،
نائبا أول لمستشار األمن القومي
جـ ــون ب ــول ـت ــون ،ال ـ ــذي ش ـغــل هو
ن ـف ـســه م ـن ــاص ــب ع ـ ــدة ف ــي إدارة
الرئيس الجمهوري السابق جورج
بوش .ويعمل كابيرمان في نظام
األمن القومي منذ أكثر من أربعة
عقود.
وس ـ ـي ـ ـكـ ــون كـ ــاب ـ ـيـ ــرمـ ــان راب ـ ــع
شـخــص فــي ه ــذا المنصب خــال
أقـ ــل م ــن ع ــام ـي ــن .ف ـه ــو سـيـخـلــف
ميرا ريكارديل ،التي غادرت إدارة
تــرامــب فــي نهاية عــام  2018بعد
صراع مع السيدة األولى ميالنيا
ترامب.
(واشنطن  -وكاالت)

ً
انفجار بباريس
ومواجهات ًفي «الفصل  »٩فنزويال :رئيس البرلمان يعلن نفسه رئيسا بالوكالة
ً
ً

ماكرون يطلق الثالثاء حوارا وطنيا واسعا

ألسنة النيران تتصاعد من المخبز في باريس عقب االنفجار أمس
ّ ً
مجددا
بعد نحو شهرين من بــدء تحركهم ،نــزل
مـحـتـجــو «ال ـس ـتــرات ال ـص ـفــراء» إل ــى ال ـش ــارع ،أمــس،
ً
لـ «فصل تاسع» من التظاهرات ،تعبيرا عن غضبهم
الذي لم يهدأ ،وذلك قبل ثالثة أيام من الحوار الوطني
الذي دعا إليه الرئيس إيمانويل ماكرون.
اال أن تحرك «السترات» هيمن عليه انفجار غاز وقع
بمخبز وسط العاصمة باريس ،أسفر بحسب وزير
الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير عن مقتل
رجلي إطفاء ،واصابة عشرات آخرين.
ً
واعتقلت الشرطة الفرنسية  24شخصا في باريس،
ل ـهــم ص ـلــة ب ـت ـظــاهــرات ج ــدي ــدة نـظـمـتـهــا «ال ـس ـتــرات
الصفراء» ،قالت انهم كانوا يحملون سالحا محظورا،
أو شكلوا جماعة ربما كانت تخطط الرتكاب أعمال
عنف.
وأعـلــن جــزء مــن المتظاهرين ،وبينهم أحــد أبــرز
شخصيات التحرك سائق الشاحنات إيريك درويه،
التجمع في حي الديفانس لألعمال في غرب باريس.
ونشرت وزارة الداخلية خمسة آالف شرطي ودركي
في العاصمة ،وكذلك آليات مصفحة تابعة للدرك.
وفي المجموع ،تمت تعبئة نحو ثمانين ألفا من رجال
قوات األمن في جميع أنحاء فرنسا.
وتوقعت السلطات تعبئة كبيرة في بورج ،المدينة
الواقعة في وســط فرنسا التي اختارتها مجموعة
نافذة من «السترات الصفراء» كموقع للتجمع.
وبعد تباطؤ للتعبئة في نهاية السنة ،استعادت
الحركة زخمها ،مع تظاهر نحو  80ألف شخص في

دعم أميركي والتيني واسع للخطوة ...ومادورو يصفها بـاالستعراض

(رويترز)

الشوارع ،حسب أرقام وزارة الداخلية الفرنسية التي
يطعن فيها باستمرار محتجو «السترات الصفراء».
وشهد السبت الماضي أعـمــال عنف خصوصا مع
اقتحام المتظاهرين مكتب الناطق باسم الحكومة.
وقال قائد الشرطة الوطنية إن التعبئة ،أمس ،قد
تعود إلى المستوى الذي كانت عليه قبل عيد الميالد.
وتفيد األرقام الرسمية بأن  66ألف شخص تظاهروا
في  15ديسمبر .2018
وأم ـ ــس األول ،حـ ــذر كــاس ـتــان ـيــر ف ــي ح ـ ــوار على
«فـيـسـبــوك» مــن أن «ال ــذي ــن يــدعــون إل ــى الـتـظــاهــرات
ال ـس ـبــت ،ي ـعــرفــون أن ــه سـتـحــدث أع ـمــال ع ـنــف ،لذلك
يتحملون حصتهم من المسؤولية» .وأضاف أن «الذين
يأتون للتظاهر في المدن التي تحدث فيها أعمال
تكسير أعلن عنها مسبقا يعرفون أنهم شركاء في
هذه التظاهرات».
وش ـكــل «ال ـف ـصــل ال ـتــاســع» ،أم ــس األول ،اخـتـبــارا
للرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته اللذين يواجهان
أسوأ أزمة خالل واليته الرئاسية.
ومنذ  17نوفمبر ،يدين فرنسيون مــن الطبقات
الشعبية والوسطى السياسة الضريبية واالجتماعية
للحكومة ،التي يعتبرونها غير عــادلــة ،ويطالبون
بتعزيز القدرة الشرائية.
وإلـ ــى ج ــان ــب اإلجـ ـ ـ ــراءات االج ـت ـمــاع ـيــة ،ستطلق
الـسـلـطــات ال ـثــاثــاء الـمـقـبــل ،حـ ــوارا وطـنـيــا واسـعــا
لتقريب الفرنسيين من صانعي القرار.
(باريس  -وكاالت)

أزمة البنزين تتزايد
في المكسيك

تصطف طوابير طويلة من
السيارات في مكسيكو سيتي
ساعات طويلة بانتظار
التزود بالوقود ،وسط
أزمة محروقات تجتاح البالد
منذ أيام ،وتتسبب في توتر
وقطع طرقات.
وذكرت الغرفة الوطنية
للمركبات التجارية أنها
اتفقت مع شركة «بيميكس»
للمشتقات النفطية ،على
توزيع الوقود بواسطة
صهاريج تحت حماية 8.3
آالف شرطي ،و 1.4ألف
سيارة دورية من الشرطة
االتحادية.
وكانت السلطات توقفت عن
ضخ الوقود عبر عدة خطوط
أنابيب ،لمكافحة الروابط
غير القانونية التي يتم
سرقة البنزين من خاللها،
وتحولت إلى توصيل
ً
الوقود بالصهاريج أساسا،
وقامت بنشر القوات في
جميع المصافي والمرافق
االستراتيجية لنظام نقل
الوقود.

المجال الجوي
وقــال بيني تومسون الرئيس
الديمقراطي للجنة األمن الداخلي
فــي مجلس الـنــواب ،إن «أكـثــر من
مئتي موظف من األمن الداخلي،
مكلفون حـمــا يــة مجالنا ا لـجــوي
ومياهنا وحدودنا ،لن تدفع لهم
ً
رواتب فورا بينما هم يعملون».
ودانت النقابات الكبرى للنقل
ال ـ ـجـ ــوي ،ال ـ ـط ـ ـيـ ــارون والـ ـط ــواق ــم
ال ـجــويــة وال ـمــراق ـبــون ال ـجــويــون،
تدهور الوضع ،مشيرة إلى تزايد
المخاطر على أمن البالد.
وبسبب نقص الموظفين ،تم
إغ ــاق أحــد مباني مـطــار ميامي
ً
الدولي بشكل متقطع بدءا من يوم
أمس إلى االثنين.
وتظاهر أكثر من ألفي موظف
في الحكومة حسب النقابات ،في
واشنطن للتعبير عن قلقهم من
تدهور ظروفهم المعيشية.

سلة أخبار

بـعــد ســاعــات فـقــط عـلــى تــأديــة
ال ــرئ ـي ــس ال ـف ـنــزوي ـلــي ن ـي ـكــوالس
م ـ ـ ـ ــادورو ال ـي ـم ـي ــن ال ــدسـ ـت ـ ّ
ـوري ــة،
ّ
رئاسية ثانية مــن 6
ليبدأ واليــة
س ـنــوات يـعـتـبــرهــا الـقـســم األكـبــر
من المجتمع الدولي ،وفي ّ
مقدمه
ّ
شرعية ،مع التهديد
واشنطن ،غير
بزيادة الضغط على النظام ،أعلن
رئ ـي ــس ال ـب ــرل ـم ــان خ ـ ــوان غــايــدو
نفسه رئيسا بــالــوكــالــة فــي إطــار
حكومة انتقالية.
وقال غايدو« :هل يكفي التمسك
ب ــدسـ ـت ــور ف ــي ظ ــل دك ـت ــات ــوري ــة؟
ال .يـ ـج ــب أن ي ـح ـم ـل ـن ــا ا ل ـش ـع ــب
ال ـف ـن ــزوي ـل ــي وال ـج ـي ــش واألس ـ ــرة
الدولية إلى السلطة».
ودع ـ ـ ــا رئـ ـي ــس الـ ـب ــرلـ ـم ــان إل ــى
«تعبئة كـبـيــرة فــي جميع أنـحــاء
فنزويال» يوم  23يناير في ذكرى
سقوط الدكتاتور ماركوس بيريز
خـيـمـيـنـيــز ف ــي  23ي ـنــايــر ،1958
لدعم تشكيل حكومة انتقالية.
وغ ـ ــرد غ ــاي ــدو ع ـب ــر «ت ــوي ـت ــر»:
«سـنـنـظــم تـجـمـعــا مـفـتــوحــا أم ــام
مبنى األمــم المتحدة ،باالشتراك
مع قطاعات جماهيرية من عموم
البالد ،من أجل إعادة الطريق إلى
المسار الدستوري».
وكان غايدو أعلن في الخامس
مــن يـنــايــر أن ــه الـسـلـطــة الشرعية
الـ ــوح ـ ـيـ ــدة ،وقـ ـ ـ ــال إنـ ـ ــه سـيـشـكــل
«ح ـكــومــة انـتـقــالـيــة» قـبــل تنظيم
انتخابات جديدة.
ً
وردا على هــذه التصريحات،
و ص ـ ـ ـ ــف مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادورو ( 56ع ـ ــا م ـ ــا)
المعارضة بأنهم «صبية صغار»،
وسخر من «انقالب تويتري».
وعـ ـل ــق ع ـل ــى إع ـ ــان غـ ــوايـ ــدو،
ً
ن ـف ـســه رئ ـي ـس ــا ل ـل ـبــاد بــالــوكــالــة
ب ــ«االس ـت ـعــراضــي» عـلــى «تــويـتــر»
ّ
قائال« :هذا االستعراض ،هدفه هز
االستقرار ،إنهم يقدمون باستمرار
اس ـت ـعــراضــات ج ــدي ــدة .ه ــذه هي

الكونغو :حلفاء كابيال
أغلبية في البرلمان

تتوجه جمهورية الكونغو
الديمقراطية إلى تعايش غير
مسبوق بين رئيس منتخب
منبثق عن المعارضة
والسلطة المنتهية
واليتها ،التي احتفظت
بأغلبيتها في البرلمان،
فبعد يومين من إعالن
الفوز التاريخي للمعارض
فيليكس تشيسيكيدي في
االنتخابات الرئاسية ،أعلنت
مفوضية االنتخابات نتائج
االنتخابات التشريعية،
التي تشير إلى فوز حلفاء
الرئيس الحالي جوزف
كابيال ،الذي حكم البالد 18
ً
عاما باألغلبية في الجمعية
الوطنية.
وهذا يعني أنه سيكون
على تشيسيكيدي اختيار
رئيس للحكومة من القوى
الموالية لسلفه .ووفق نظام
البالد ،ينبغي أن يكون
رئيس الحكومة من األغلبية
البرلمانية.
من جهته ،يدين المعارض
اآلخر ،الذي ترشح
لالنتخابات الرئاسية،
وهزم فيها مارتن فايولو،
كل النتائج ،ويتحدث عن
عمليات تزوير ،وقدم طعونه
إلى المحكمة الدستورية.
(كينشاسا  -أ ف ب)

الهند :حزبان يتحالفان
ضد «بهاراتيا جاناتا»

ّ ً
متحدثا أمام المئات من أنصاره في كراكاس أمس األول
غايدو
المجموعة نفسها التي نظمت في
السابق أعمال الشغب».
من جهتها ،ردت وزيرة السجون
إيـ ــريـ ــس فـ ــاريـ ــا بـ ـتـ ـغ ــري ــدة عـلــى
«تويتر» هددت فيها غايدو ،مؤكدة
أن لديها زنزانة جاهزة له .وقالت
ف ــاري ــا« :آمـ ــل أن تـعـيــن حكومتك
بسرعة لنعرف من سيرافقك».
ولقي إعالن غايدو ترحيبا في
الخارج ،فقد أعلن مستشار األمن
الـقــومــي األم ـيــركــي ج ــون بولتون
ان الواليات المتحدة «ال تعترف»
بسلطات مادورو ،واصفا إياه بأنه
«دكتاتور».
وق ــال بــولـتــون ،فــي بـيــان مساء
أم ــس األول ،إن انـتـخــاب م ــادورو
لوالية جديدة خالل االقتراع الذي
أج ــري فــي مــايــو  2018ينظر إليه
على المستوى الــدولــي «عـلــى أنه
ً
ليس حرا أو عادال أو ذا مصداقية».
وأض ــاف« :نــؤيــد بشكل خاص
القرار الشجاع لرئيس الجمعية

الــوطـنـيــة خ ــوان غــويــدو بتوفير
تــدابـيــر حـمــايــة بـمــوجــب دسـتــور
ف ـنــزويــا ،وإعـ ــان أن م ـ ــادورو ال
ي ـس ـي ـطــر بـ ـص ــورة ش ــرع ـي ــة عـلــى
رئاسة البالد».
كـ ـم ــا اع ـ ـت ـ ــرف األم ـ ـي ـ ــن الـ ـع ــام
لمنظمة ال ــدول األميركية لويس
ألماغرو بغايدو رئيسا للدولة،
بصفته رئيسا للهيئة الشرعية
وال ــوح ـي ــدة ف ــي ف ـن ــزوي ــا .وكـتــب
ألماغرو في تغريدة «نرحب بتولي
غايدو رئاسة فنزويال بالنيابة».
م ــن جـهـتـهــا ،وص ـف ــت حـكــومــة
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ال ـي ـم ـي ـنــي
ّ
بولسنارو الوالية
المتطرف جاير
ّ
ال ـج ــدي ــدة لـ ـم ــادورو بــأن ـهــا «غـيــر
ً ّ
ش ــرع ـ ّـي ــة» ،م ـع ـت ـب ــرة أن الـسـلـطــة
الـتـنـفـيـ ّ
ـذيــة ت ـعــود إل ــى الـجـمـعـ ّـيــة
ّ
الوطنية.
وأعلنت وزارة خارجية بيرو
أن «مجموعة ليما» ،المؤلفة من
دول أمـيــركــا الــاتـيـنـيــة وك ـنــدا ال

(رويترز)
تعترف بشرعية مادورو ،وتطالبه
بالدعوة إلجراء انتخابات رئاسية
جـ ــديـ ــدة وت ـس ـل ـي ــم ال ـس ـل ـط ــة إل ــى
البرلمان.
وقــال رئيس بــاراغــواي ،ماريو
عبدو بينيتس ،إن بــاده قطعت
عــاقــاتـهــا مــع ف ـنــزويــا ،وأغـلـقــت
سفارتها هناك.
وف ـ ــي ل ـي ـم ــا ،اق ـت ـح ــم ن ـح ــو 20
فـنــزويـلـ ًّـيــا س ـفــارة بــادهــم ،أثـنــاء
ت ـظــاهــرة ض ـ ّـد ال ــوالي ــة ال ـجــديــدة
لمادورو.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب
ّ
البيروفية الغاز المسيل للدموع
عـلــى الـمـتـظــاهــريــن المناهضين
للتشافية.
األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن
ـرد
ـ
ـ
ط
وتـ ـ ـ ّـم
ّ
ّ
دخلوا إلى الممثلية الدبلوماسية،
ّ
محتجين آخرين
فــانـضـ ّـمــوا إلــى
ـردديـ ـ ـ ــن مـ ـع ــا شـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارات ض ــدّ
مـ ـ ـ ـ ّ
مادورو.
(عواصم  -وكاالت)

قال زعيما حزبي
«ساماجوادي» و«باهوغان
ساماغ» ،اللذان يتمتعان
بشعبية كبيرة بين أوساط
الطبقة العاملة في والية
أوتار براديش ،شمال الهند،
إنهما سيتحالفان في
االنتخابات العامة في مايو
ضد حزب «بهاراتيا جاناتا»
الحاكم.
ووالية أوتار براديش هي
أكبر واليات الهند من حيث
عدد السكان ،ويمثلها سدس
أعضاء البرلمان .وعادة ما
يشكل الحزب ،الذي يفوز
بأغلبية مقاعد الوالية،
الحكومة االتحادية.
وقال زعيما الحزبين،
وهما رئيسا وزراء سابقان
في الوالية ،في مؤتمر
صحافي ،أمس ،إن حزبيهما
سيرشحان  76نائبا من أصل
 80مقعدا متاحا للوالية في
البرلمان ،وسيتركان المقاعد
األربعة شاغرة لحزب
المؤتمر حزب المعارضة
الرئيسي في البالد.
(نيودلهي  -رويترز)

ةديرجلا
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رياضة

بشكل
سار
لألندية
رياضي
عرس
ً
ً
ديمقراطي وجسد عهدا جديدا
حازم ماهر وجابر الشريفي ومحمد عبدالعزيز وأحمد حامد

انتخابات
األخضر أشد
سخونة من
«النيابية»

عبدالصمد

تطبيق القانون
ورفع اإليقاف
الكلي

عاشور

شهدت الرياضة الكويتية أمس
ع ــرس ــا دي ـم ـق ــراط ـي ــا ب ــان ـت ـخ ــاب 5
أندية شاملة ،بعد سنوات عجاف
حرمت شبابها من ممارسة حقهم
القانوني ،بسبب اإليقاف القسري
الذي فرض من الخارج ،وعطل سير
الـحــركــة الــريــاضـيــة ،وش ــل تطبيق
القوانين المحلية ،إال أنها عادت من
جديد بتضافر الجهود الحكومية
والمخلصين مــن شـبــابـهــا ،الــذيــن
سعوا لسنوات حتى أزالــوا الغمة،
وبدأ العمل على تصحيح المسار،
وفقا لتطبيق خارطة الطريق التي
جــاءت بتوافق الحكومة الكويتية
واللجنة األولمبية الدولية.
وجرت االنتخابات ،التي انطلقت
في التاسعة صباح أمس ،واستمرت
ح ـتــى ال ـتــاس ـعــة م ـس ــاء ،ف ــي أنــديــة
الـعــربــي ،الـجـهــراء ،الصليبيخات،
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب بـ ـ ــرقـ ـ ــان ،ب ـش ـك ــل س ـلــس
وبتعاون الجميع ،ومن دون شيء
يعكر صفو العرس الرياضي ،رغم
كثافة اإلقبال على التصويت منذ
الساعات األولى.
وت ـجــاوزت نسبة الـحـضــور في
الفترة الصباحية ببعض األندية
 40في المئة ،وذلك على خالف ما
كانت عليه آخر انتخابات في عام
 ،2012كما شهدت انتخابات هذا
العام تزكية  10أنــديــة ،وهــو ما لم
يحدث سابقا.
وشهد صباح أمس عرس القلعة
الـ ـخـ ـض ــراء ،ح ـيــث جـ ــرت الـعـمـلـيــة
االنتخابية خالل الفترة الصباحية
بــانـسـيــابـيــة رغ ــم ال ـح ـضــور ال ــذي
فــاق التوقعات بتعاون مثالي من
أعضاء الجمعية وممثلي القائمتين
والمرشحين المستقلين.
وب ـ ـلـ ــغ ع ـ ـ ــدد الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن فــي
التصويت بــالـنــادي العربي حتى
ً
الثالثة عصرا  3000عضو من أصل
 ،7114وهــو الـعــدد الكلي ألعضاء
"العمومية".

عبدالصمد :العودة
إلى العصر الذهبي

سأعمل على
تنظيم النادي
بشكل مميز

جديد

وبدوره أبدى عضو مجلس األمة
عدنان سيد عبدالصمد دهشته من
قوة االنتخابات في النادي العربي،
ونـسـبــة ح ـضــور الـنــاخـبـيــن خــال
ً
الفترة الصباحية ،مؤكدا أنها أشد
سخونة من االنتخابات النيابية.
وق ــال عـبــدالـصـمــد ،ال ــذي حضر
خالل الفترة الصباحية للتصويت،
إن "ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات األن ـ ــدي ـ ــة ع ــرس
ديمقراطي للكويت وللرياضيين،
ون ـ ـت ـ ـم ـ ـنـ ــى الـ ـ ـت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــق ل ـل ـج ـم ـي ــع
ولمصلحة ال ـنــادي الـعــربــي ،الــذي
نــأمــل عــودتــه إل ــى عـصــره الذهبي
خ ــال ف ـتــرة رئـيـســه ال ــراح ــل أحمد
عبدالصمد".

عاشور :فرحة كبيرة

كانت هناك
عراقيل صغيرة
في بداية اليوم

الظفيري

ومـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،عـ ـ ـب ـ ــر ال ـ ـنـ ــائـ ــب
ص ــال ــح ع ــاش ــور أثـ ـن ــاء م ـشــارك ـتــه
ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات ال ـ ـنـ ــادي ال ـع ــرب ــي،
عـ ــن سـ ـع ــادت ــه بـ ـه ــذه ال ـم ـش ــارك ــة،
قــائــا" :العملية االنتخابية فرحة
كبيرة للكويت التي ستنتقل الى
مرحلة جديدة ،وهــي رفــع االيقاف
الكلي عــن جميع االل ـعــاب ،وعــودة
تطبيق ال ـقــانــون بـعــد إجـ ــراء هــذه
االنتخابات".
وأض ــاف عــاشــور "فـيـمــا يخص
الـ ـن ــادي ال ـع ــرب ــي ن ـحــن م ـع ـتــادون
عـلــى االج ـ ــواء االنـتـخــابـيــة ،وكلنا
اخ ـ ـ ـ ـ ــوان ،والـ ـجـ ـمـ ـي ــع ي ـس ـع ــى إل ــى
مصلحة الرياضة الكويتية بشكل
عام ،واألخضر بشكل خاص ،وفي
الـنـهــايــة سـنـبــارك لـمــن يـفــوز بثقة
الجمعية العمومية للنادي".
واختتم تصريحه بقوله" :نتمنى
التوفيق للجميع بشرط أن يكرس
نفسه ومجهوده لرفع شأن الرياضة
ً
الـكــويـتـيــة ال ـتــي تــراج ـعــت مــؤخــرا

بشكل واضــح عما كانت عليه في
السابق".

أجواء تعاون في الجهراء
ل ــم ت ـش ـهــد ال ـف ـت ــرة ال ـصـبــاحـيــة
ً
ً
حضورا كثيفا في انتخابات نادي
الجهراء ،حيث اقتصر الزحام على
الـســاعــة األول ــى فقط مــن فتح باب
االقتراع ،في الوقت الذي سارت فيه
األمــور بسالسة تامة بعد الساعة
األولى،
وتتنافس على عضوية مجلس
اإلدارة قــائـمـتــان ،األول ــى الـجـهــراء
ب ــرئ ــاس ــة ن ـ ـ ــواف ج ــدي ــد ال ـع ـن ــزي،
وال ـثــان ـيــة االت ـح ــاد بــرئــاســة خــالــد
الجارالله.
وكـ ــانـ ــت األجـ ـ ـ ـ ــواء االن ـت ـخــاب ـيــة
فــي ن ــادي الـجـهــراء ودي ــة ،حيث لم
تشهد أي مشاحنات بين أطــراف
القائمتين ،إال أن نسبة الحضور،
ً
حتى الواحدة ،ظهرا بلغت  27في
المئة من عدد الجمعية العمومية،
ً
حـيــث ص ــوت حـتــى الـثــانـيــة ظـهــرا
 1751من أصل ،5519
ووزع أعـضــاء الجمعية على 9
ل ـج ــان ان ـت ـخــاب ـيــة ح ـســب األحـ ــرف
األبجدية.

إقبال كثيف بالنادي العربي (تصوير جورج رجي وعبدالله الخلف وعوض التعمري)

المال تفقد األندية وأشاد بسير العملية االنتخابية
ق ـ ــال ن ــائ ــب الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام لـلـهـيـئــة
العامة للرياضة د .صقر المال ،انه قام
ب ـجــولــة تـفـقــديــة لــأنــديــة ال ـتــي طلبت
الدعم اللوجستي من الهيئة لإلشراف
على انتخاباتها ،وهــي اندية العربي
وال ـج ـه ــراء والـصـلـيـبـيـخــات والـشـبــاب
وبـ ــرقـ ــان" ،واألمـ ـ ـ ــور ت ـس ـيــر بــال ـصــورة
ال ـم ـط ـلــوبــة ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـص ـبــاح ـيــة"،
ً
موجها شكره إلى جميع الجهات التي
تساهم في تسهيل العملية االنتخابية
في األندية.

الجارالله :تنافس أشقاء
بدوره ،قال خالد الجارالله رئيس
"االت ـ ـحـ ــاد" ،إن "هـ ــذا ال ـي ــوم يعتبر
عرسا ديمقراطيا جهراويا نتنافس
فيه مع أشقائنا في القائمة األخرى
ً
لخدمة ال ـنــادي" ،متمنيا التوفيق
للجميع للنهوض بالنادي وعودته
إلى مكانه المعهود بعد سنوات من
االنحدار الفني لبعض الفرق.
وق ــال الـجــارالـلــه "ك ــان الحضور
في الفترة الصباحية جيدا كما هو
ً
معهود ،نافيا وجود أي حساسية
بين القائمتين ،السيما أن أعضاء
ك ـ ــل مـ ـنـ ـهـ ـم ــا ت ـج ـم ـع ـه ــم االخ ـ ـ ــوة
وال ـت ــراب ــط االج ـت ـم ــاع ــي ،ول ـق ــاءات
يــوم ـيــة ف ــي ال ـ ــدواوي ـ ــن ،الف ـت ــا إلــى
أنــه حتى إن لــم يحالفه الـحــظ في
االنتخابات فسيتعاون مع مجلس
اإلدارة للنهوض بالنادي.

جديد :األمور غير مرتبة
قــال نــواف جديد رئيس قائمة
الجهراء ،إن "األمور في اللجان غير
ً
مرتبة" ،مشيرا إلى أن هناك لجانا
تكدست بالناخبين.
وقـ ــال إن "هـ ــذا األمـ ــر ي ـقــع على
عــاتــق الـلـجـنــة االن ـت ـخــاب ـيــة ،وهــي
تتحمل المسؤولية كاملة تجاه ذلك
ً
األمر" ،موضحا أنه أبدى مالحظاته
للجنة االنتخابية ،إال أن النتائج لم
تكن موجودة بشكل إيجابي.
ولفت جديد إلى أنه سيعمل على
تنظيم الـنــادي بشكل مميز إذا ما
حالفه الحظ بالفوز في االنتخابات،
ً
مشيرا إلى أن بعض األلعاب تحتاج
إلـ ــى م ــزي ــد م ــن االه ـت ـم ــام وال ــدع ــم
للنهوض بالنادي.

دور فاعل للجان النسائية

الجهراء من خالل توافد الناخبين
بصورة جيدة ،باإلضافة إلى تعاون
القائمتين المتنافستين".
وأضاف الظفيري انه كانت هناك
عــراقـيــل صـغـيــرة فــي بــدايــة الـيــوم،
نظرا لتأخر موظفي الهيئة العامة
للرياضة في جلب أوراق االقتراع،
وهـ ــو م ــا تـسـبــب ف ــي ت ــأخ ــر بــدايــة
الـعـمـلـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة م ــدة نصف
ســاعــة ،وق ــال" :س ــارت األم ــور بكل
سالسة وهدوء".

حضور كثيف في الصليبيخات
عـلــى الــرغــم مــن أن الجمعية
ا لـعـمــو مـيــة للصليبيخات هي
ص ــاحـ ـب ــة ال ـ ـعـ ــدد األك ـ ـبـ ــر بـيــن
األن ـ ــدي ـ ــة ال ـش ــام ـل ــة ال ـخ ـم ـســة،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ن ـ ـ ــادي وربـ ــة
لـلـمـعــاقـيــن ،حـيــث يـبـلــغ عــدد
أعـضــائـهــا الــذيــن يـحــق لهم
اإلدالء بــأصــواتـهــم 8572

وأشاد المال بعمل اللجان المشرفة
عـلــى االن ـت ـخــابــات فــي جـمـيــع االنــديــة،
حيث تسير العملية بسالسة وهــدوء
من خالل تضافر جهود المشرفين على
العرس الديمقراطي.
وأعـ ـ ـ ــرب عـ ــن سـ ـع ــادت ــه ب ــال ـت ـع ــاون
الكبير بين جميع المتنافسين إلرشاد
وتــوجـيــه الناخبين لـلـجــان ،وسعيهم
إلنجاح االنتخابات "لتظل الكويت في
عرسها الرياضي منارة تضيء طريق
الشباب لألعوام المقبلة".

صوتا ،فإن االنتخابات سارت على
ً
خير ما يرام حتى الواحدة ظهرا.
ول ــم يـتـقــدم مــرشـحــو قائمتي
أبناء الـنــادي برئاسة سعد عناد،
واالت ـ ـحـ ــاد ال ـت ــي ي ـتــرأس ـهــا مــذكــر
الـ ـه ــاج ــري ،إلـ ــى ج ــان ــب ال ـمــرشــح
ال ـم ـس ـت ـق ــل فـ ـ ــاح الـ ـه ــاج ــري ب ــأي
شـ ـك ــوى ع ـل ــى اإلط ـ ـ ـ ــاق ،ل ـي ـضــرب
ال ـن ــادي ال ـم ـثــال ف ــي الــديـمـقــراطـيــة
والنظام.
يأتي هذا في الوقت الذي شهدت
فـيــه االن ـت ـخــابــات ح ـض ــورا كثيفا
وص ــل إل ــى  40فــي الـمـئــة مــن عــدد
األعضاء ،وذلك حتى الواحدة ظهرا،
علما بأن اللجان المعدة للتصويت
بالنادي لم تشهد زحاما يذكر.
وكانت الخيمة الخاصة بقائمة
أب ـ ـنـ ــاء ال ـ ـنـ ــادي داخ ـ ـ ــل مـقــر
الـ ـن ــادي بـ ـج ــوار ال ـبــوابــة
ال ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وبـ ـ ـ ـ ــدا
االطمئنان على أعضاء
الـ ـق ــائـ ـم ــة بـشـكــل

الظفيري :األوضاع مبشرة
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس ال ـل ـج ـنــة
االنتخابية في نادي الجهراء تركي
الظفيري ،إن "األوضاع مبشرة في
الفترة الصباحية النتخابات نادي

لقطات من العربي  ...ومن الصليبيخات
● انقطع التيار الكهربائي عن بعض
الـلـجــان خــال الـفـتــرة الصباحية،
وتـ ـ ــم إص ـ ـ ــاح ال ـع ـط ــل خـ ـ ــال م ــدة
قصيرة.
● ت ـم ـك ــن رجـ ـ ـ ــال األمـ ـ ـ ــن م ـ ــن اح ـ ـتـ ــواء
مشاجرة بين شخصين عند مدخل
إحدى اللجان بشكل سريع وعقالني.

هدوء وسالسة في برقان
اتسمت انتخابات نــادي برقان
ال ـم ـش ــارك ف ـي ـهــا قــائ ـم ـتــا الـجـمـيــع
بــرئــاســة هـمــان الـهـمــان ،و"أب ـنــاء
النادي" التي يقودها فهد بوخرما،
وجـ ـ ـ ـ ــرت فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــر م ـ ــرك ـ ــز شـ ـب ــاب
الصباحية ،بالهدوء والسالسة من
الناخبين فــي الـفـتــرة الصباحية،
ً
ال ـتــي ش ـهــدت ح ـض ــورا بـلــغ ع ــدده
ً
 367ع ـضــوا بنسبة  30فــي المئة
من إجمالي عدد أعضاء الجمعية
العمومية البالغ .1158
وق ـ ـ ــال ب ــوخ ــرم ــا "ال ـ ـيـ ــوم ع ــرس
ديـمـقــراطــي ريــاضــي رائ ــع ،وأشكر
جـ ـمـ ـي ــع مـ ـ ــن س ـ ــاه ـ ــم فـ ـ ـي ـ ــه :ه ـي ـئــة
ال ــري ــاض ــة ،وال ـف ـت ــوى وال ـت ـشــريــع،
وال ـل ـج ـن ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وأع ـض ــاء
ً
ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ،ودائـ ـ ـم ـ ــا
ال ـح ـضــور ف ــي ال ـف ـتــرة الـصـبــاحـيــة
يكون قليال ،لكني أتوقع أن تتزايد
األعداد في الفترة المسائية ،وأتمنى
التوفيق للجميع".
من جانبه ،قال مرشح "الجميع"
مـ ـحـ ـم ــد الـ ـعـ ـسـ ـك ــر "الـ ـ ـي ـ ــوم ع ــرس

• حضر مؤيدو القائمتين منذ ساعات الفجر األولى
اليوم لتنظيم مقاعدهم.
• ألغى مستشار "الفتوى والتشريع" هيثم الرويشد
ا لـكــروت االنتخابية الخاصة بالقائمتين ،ومنع
تسلمها وتسليمها داخل أروقة النادي.
•منع مستشار "الفتوى والتشريع" حضور المرشحين
في القائمتين من دخول لجان االقتراع.

مروي يشيد بتعاون الجميع

الحلو فرهود عضو اتحاد كرة اليد السابق مع قائمة االتحاد في الجهراء

الف ــت لـلـنـظــر ،ف ــي ال ـم ـقــابــل ،كــانــت
خيمة قائمة االتحاد خارج النادي،
ولم يفصلها عن الخيمة األولى إال
 3أمـتــار على األكـثــر ،وب ــدا الـهــدوء
عـلــى أع ـضــاء الـقــائـمــة بشكل الفــت
للنظر أيضا.
واتـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــت انـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــات
الصليبيخات ،بحضور عدد كبير
م ــن أع ـض ــاء الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
سواء من أصحاب األعمار السنية
الكبيرة ،أو من ذوي االحتياجات
الخاصة.

 ...والجهراء

• أكــد رئيس "أبـنــاء ال ـنــادي" سعد عناد أن األم ــور "طـيـبــة" ،وستحسم قبل
التاسعة مساء ،في حين أكد أمين سر القائمة شعيب شعبان أن األمور
محسومة لمصلحة "أبناء النادي" ،وأن الفوز سيكون من نصيبهم بنتيجة
11صفر!• على الجانب اآلخ ــر ،رفــض مسؤولو قائمة االتـحــاد اإلدالء بتصريحات
حتى الــواحــدة ظهرا ،مع التأكيد على التصريح لجميع وسائل اإلعــام
عقب انتهاء عملية الفرز.

أبدى نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة ،المشرف على
انتخابات نادي الجهراء علي مروي رضاه عن التعاون المتميز
بين القائمتين المتنافستين في الجهراء ،مما يسهل على الجميع
ً
إجراءات االنتخاب ،موجها الشكر لرئيسي القائمتين نواف جديد
وخالد الجارالله.
وشكر مروي جميع المساهمين في االنتخابات وعلى رأسهم
إدارة الفتوى والتشريع والمستشار هيثم الرويشد المشرف على
ً
انتخابات نــادي الجهراء ،مبينا أن التفاعل من الناخبين كان
ً
واضحا منذ الصباح الباكر عبر توافدهم بصورة مميزة ،وقال
":سنقول مبروك للقائمة الفائزة في االنتخابات ،التي نتمنى أن
تواصل دعم النادي بشكل مميز حتى نرى الجهراء مثلما كان
ً
ً
ً
دائما مزدهرا ومميزا".

ً
كبار السن حضروا باكرا في الصليبيخات

الناخبون في نادي الجهراء

ان ـت ـخــابــي وم ـنــاف ـســة شــري ـفــة بين
اخــوان ،ونتمنى التوفيق للجميع
مــن الـقــائـمـتـيــن ،لـمــا فـيــه مصلحة
النادي والرياضة الكويتية بشكل
عام ،والفائز من الجانبين سيكون
مكسبا لـلـنــادي ،وسنبقى إخوانا
وأبناء عمومة".

هدوء صباحي في الشباب
أما في "الشباب" فجاءت األجواء
االن ـت ـخــاب ـيــة ه ــادئ ــة ،الس ـي ـمــا في
الفترة الصباحية ،وســط توقعات
من القائمتين المتنافستين بتوافد
أكـ ـب ــر مـ ــن ال ـن ــاخ ـب ـي ــن فـ ــي ال ـف ـت ــرة
المسائية.
ولم يتجاوز الحضور من أعضاء
الجمعية العمومية  3600من أصل
.7200
ولم تصدر في الفترة الصباحية
أي ش ـكــاوى ،س ــواء مــن القائمتين
أو ال ـن ــاخ ـب ـي ــن ،وس ـه ـل ــت ال ـق ــوائ ــم
المعلقة على مداخل اللجان مهمة
الناخبين ،في ظل وجود موظف من
هيئة الرياضة يمنح المقترع رقمه
داخل اللجنة.
وقـ ـ ـ ــال جـ ــابـ ــر الـ ــزنـ ـكـ ــي م ــرش ــح
"النادي" ،إن " األمور تسير بسالسة
ويسر ،وسط تسهيالت من الجميع
ً
داخـ ــل نـ ــادي ال ـش ـب ــاب" ،م ــؤك ــدا أن
ال ـه ــدف ف ــي ال ـن ـهــايــة يـبـقــى خــدمــة
النادي.
وأشــار إلى أن األمــور طيبة بين
القائمتين ،في ظل روابط وأهداف
ً
مشتركة ،معربا عن تفاؤله أن تتم
األج ـ ـ ــواء ع ـلــى هـ ــذا ال ــوض ــع حتى
النهاية.
وأب ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ــزنـ ـ ـك ـ ــي رض ـ ـ ـ ـ ــاه عــن
ال ـح ـض ــور م ــن أعـ ـض ــاء الـجـمـعـيــة
ً
الـعـمــومـيــة ،م ـش ـيــرا إل ــى أن ــه لمس
ح ـ ــرص أع ـ ـضـ ــاء ال ـع ـم ــوم ـي ــة عـلــى
الوجود واالختيار عن قناعة.
مــن جــانـبــه ،أش ــاد مــاجــد عوض
م ــرش ــح "أبـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي" بـسـيــر
ال ـع ـم ـل ـيــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،م ــؤك ــدا أن
التعاون القائم بين جميع الهيئات
سهل مهام الناخبين.

ةديرجلا
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رياضة

العنابي يتحدى العناد الكوري
ويبحث عن بطاقة التأهل المبكر
رب ـم ــا ل ــم ي ـجــد ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـق ـط ــري ل ـك ــرة ال ـقــدم
(العنابي) صعوبة كبيرة فــي التغلب على نظيره
اللبناني في افتتاح مباريات الفريقين بالدور األول
لبطولة كأس آسيا  2019المقامة حاليا باإلمارات،
ولكن المنتخب القطري سيكون بحاجة إلى تغيير
استراتيجيته عندما يلتقي منتخب كوريا الشمالية
اليوم في الجولة الثانية من مباريات المجموعة
الخامسة بالدور األول للبطولة.
وانتظر المنتخب القطري حتى الشوط الثاني
ليسجل هدفي الفوز ( -2صفر) على نظيره اللبناني
مستغال فارق الخبرة ،ولكنه سيكون بحاجة اليوم
إلى حسم المباراة مبكرا في مواجهة منتخب كوريا
الشمالية الذي يسعى لتضميد جراحه بعد الهزيمة
الثقيلة صفر 4 /أمــام نظيره السعودي في الجولة
األولى من مباريات المجموعة.
ولهذا ،سيكون السالح القوي للمنتخب القطري
فــي م ـبــاراة الـيــوم هــو الحسم المبكر بهز الشباك
أكثر من مــرة في الشوط األول ،مثلما فعل نظيره
السعودي أمام كوريا الشمالية في الجولة األولى.

وي ـ ــدرك الـمـنـتـخــب ال ـق ـطــري م ــدى أه ـم ـيــة ال ـفــوز
على نظيره الـكــوري الشمالي الـيــوم ،قبل مواجهة
المنتخب الـسـعــودي فــي الـجــولــة الـثــالـثــة األخـيــرة
من مباريات المجموعة وهي المباراة التي ينتظر
أن تكون مواجهة حاسمة على الصدارة إذا سارت
األمور بال مفاجآت في الجولة الثانية من مباريات
المجموعة.
وأشاد اإلسباني فيليكس سانشيز ،بعد مباراة
لبنان ،بأداء العبيه ،مشيرا إلى أن المنتخب اللبناني
كان منافسا قويا يتميز بالتنظيم الدفاعي المحكم،
وا ل ــذي لــم يسمح للمنتخب القطري باالختراقات
والتسديد إال بعد تسجيل الهدف األول.
ولكن العنابي سيكون بحاجة إلى التغلب على
الــدفــاع المتكتل المتوقع مــن كــوريــا الشمالية في
م ـب ــاراة ال ـي ــوم ،ألن مـ ــرور ال ــوق ــت بـ ــدون ه ــز شـبــاك
المنتخب الكوري المتحمس يشكل بعض الخطورة
على فرص العنابي في الفوز.
وقال سانشيز :كنا نتوقع هذا السيناريو خاصة
أن المنتخب الـلـبـنــانــي اسـتـقـبــل أه ــداف ــا قليلة في

المباريات التحضيرية لهذه البطولة ،وهــو األمر
الذي كان يدركه الالعبون ،وبالتالي يعتبر تحقيق
نتيجة إيجابية في هذه المواجهة أمرا إيجابيا ألنه
ليس من السهل الخروج بها في مثل هذا النوع من
المباريات.
ويتطلع العنابي إلى تحقيق الفوز الثاني على
التوالي من خالل مباراة اليوم للعبور رسميا إلى
الدور الثاني قبل المواجهة الصعبة والحاسمة أمام
نظيره السعودي.
وق ــد يــدفــع ســانـشـيــز بــاعـبــه عـبــدالـكــريــم حسن،
مــدافــع الفريق وأفـضــل العــب فــي آسيا لعام ،2018
ضمن التشكيلة األساسية في مباراة اليوم لتجهيزه
بشكل أفضل لمباراة السعودية.
كــان سانشيز دفــع بــالــاعــب فــي الـشــوط الثاني
من مباراة لبنان ،وأشــار سانشيز إلــى أنــه تعرض
لإلصابة خالل مباراة الجزائر الودية ،وتم تأهيله
ليكون موجودا مع المنتخب في اإلمارات ،ولذلك قام
بإشراكه في الشوط الثاني.
(د ب أ)

المنتخب القطري

عمان لكسر عقدتها مع اليابان وإحياء آمالها بالتأهل
أوزبكستان وتركمانستان تلتقيان في ديربي وسط آسيا
مهمة شبه مستحيلة للمنتخب
العماني عندما يلتقي اليوم نظيره
الياباني في الجولة الثانية من
مباريات المجموعة السادسة في
الدور األول لبطولة كأس آسيا
لكرة القدم باإلمارات ،التي
ً 2019
تشهد أيضا مباراة بين منتخبي
أوزبكستان وتركمانستان.

مدرب عمان

يتوجب على عمان كسر عقدتها التاريخية
مع اليابان إلحياء آمالها بالتأهل لدور الـ،16
عندما تلتقيها اليوم على استاد مدينة زايد
الــريــاض ـيــة ف ــي أب ــوظ ـب ــي ،ض ـمــن مـنــافـســات
الجولة الثانية للمجموعة السادسة من كأس
آسيا  2019لكرة القدم.
وتلعب ضمن المجموعة ذاتها أوزبكستان
مع تركمانستان على استاد راشد بدبي في
دربي وسط آسيا.
وف ــازت ال ـيــابــان عـلــى تــركـمــانـسـتــان ،2-3
وأوزب ـك ـس ـت ــان عـلــى ع ـمــان  1-2ف ــي الـجــولــة
ً
ً
األولــى ،لذلك فإن تحقيقهما انتصارا ثانيا
ً
سيؤهلهما معا إلى دور الـ.16
وتخوض عمان مـبــاراة الفرصة األخيرة
أمام اليابان ألن خسارتها الثانية ،قد تعقد
مهمتها وت ـحــول حـتــى فــي أن تـكــون ضمن
أف ـضــل أرب ـع ــة مـنـتـخـبــات م ــن الـمـجـمــوعــات
الست تحصل على المركز الثالث وتتأهل
للدور التالي.
ولــم يسبق لعمان أن فــازت على اليابان
في تسع مباريات رسمية
م ـن ــذ  ،1997ك ـ ــان مــن
ب ـي ـن ـهــا لـ ـق ــاء وح ـيــد
فـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ـ ــأس آس ـ ـيـ ــا
خالل نسخة ،2004
وانتهى لمصلحة
"ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــوراي"
ب ـ ـه ـ ــدف ص ــان ــع
ال ـل ـعــب الـمـمـيــز
شـ ــون ـ ـسـ ــوكـ ــي
نامورا.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
العب الوسط

ً
المخضرم أحمد كانو ،الذي شارك أساسيا
ً
أم ــام أوزب ـك ـس ـتــان ،مـسـجــا وجـ ــوده الــرابــع
في البطولة ،ضمن التشكيلة ،التي خاضت
المباراة أمام اليابان قبل  15عاما ،وهو أبدى
تفاؤله بإمكانية تحقيق نتيجة إيجابية أمام
بطل آسيا أربع مرات.
ً
وق ــال كــانــو ( 33ع ــام ــا) ،إن ـنــا "مـتـفــائـلــون
ألنــه عــادة ما تحفل مبارياتنا أمــام اليابان
باالثارة والندية".
وس ـ ـجـ ــل كـ ــانـ ــو هـ ــدفـ ــي م ـن ـت ـخ ــب ب ـ ــاده
الوحيدين في شباك اليابان في ست مباريات
رسـمـيــة بينهما مـنــذ  ،2004انـتـهــت خمس
منها بفوز الــدولــة الـشــرق آسيوية وواحــدة
بالتعادل .1-1
وتــابــع الع ــب مسيمير الـقـطــري الـحــالــي:
"المباريات الكبيرة مثل مباراة اليابان يجب
أن يـتــم خــالـهــا اسـتـغــال أن ـصــاف الـفــرص،
إذ سنعمل على عــاج المشاكل الهجومية
وتطوير األداء بشكل يلبي التطلعات".
ورغم استحواذ منتخب عمان على الكرة
أمــام أوزبكستان بنسبة وصلت إلى  60في
المئة وتسديد  18كرة على مرمى منافسه،
فإنه خسر  2-1بعد هــدف متأخر من الــدور
شومورودوف في الدقيقة .85
ولخص المهاجم محمد الغساني حظوظ
ع ـم ــان ف ــي م ــواج ـه ــة األح ـ ــد ب ــالـ ـق ــول" ،إن ـن ــا
مطالبون بالفوز على اليابان ،حتى نزيد من
حظوظنا بالتأهل ،المباراة تمثل بالنسبة لنا
إما إكمال المشوار واالستمرار في البطولة أو
الخروج منها".
ويسعى منتخب عمان ،الــذي يغيب عنه
حــارســه الـمـخـضــرم عـلــي الـحـبـســي إلصــابــة
ً
أث ــارت ج ــدال بـعــد جـهــوزيـتــه لتمثيل نــاديــه

الهالل السعودي ،لبلوغ األدوار اإلقصائية
في كأس آسيا للمرة األولى في تاريخه وذلك
في مشاركته الرابعة.
ب ــدوره ــا ،قـلـبــت ال ـي ــاب ــان ،حــام ـلــة الـلـقــب
أرب ـ ــع م ـ ــرات (رق ـ ــم ق ـي ــاس ــي) ،ت ــأخ ــره ــا أم ــام
تركمانستان بـعــد " بــدا يــة مخيبة" بحسب
قــائــد دف ــاع والع ــب ساوثمبتون اإلنكليزي
مايا يوشيدا.
ولم تخسر اليابان في آخر  6مباريات منذ
تسلم المدرب هاجيمي مورياسو بديل أكيرا
نيشينو الــذي قــاد "الساموراي األزرق" إلى
الدور الثاني في مونديال روسيا  2018حيث
خسر بصعوبة أمام بلجيكا .3-2

المحترف في نادي بوكسورو األوزبكستاني،
ال ــذي افـتـتــح الـتـسـجـيــل لـتــركـمــانـسـتــان في
ً
مباراة اليابان بتسديدة رائعة من  35مترا
"المباراة هي دربي وسط آسيا ،لذلك سنبذل
قصارى جهدنا للحصول على نتيجة جيدة،
ً
مستوانا الجيد أمام اليابان سيعطينا قدرا
من الطاقة والدعم".
وأص ـب ـح ــت تــرك ـمــان ـس ـتــان أول منتخب
يسجل هدفين فــي مرمى الـيــابــان فــي كأس
آسيا منذ قطر في  ،1988وذلك في سلسلة من
 21مباراة.
(أ ف ب)

ديربي الوسط
وتتوجه االنظار إلى ديربي وسط آسيا
بين أوزبكستان وتركمانستان في ثاني لقاء
بينهما في البطولة بعد نسخة .2004
وتملك أوزبكستان فرصة التأهل للدور
اإلقـ ـص ــائ ــي ل ـل ـم ــرة ال ـخ ــام ـس ــة عـلــى
الـ ـت ــوال ــي م ـن ــذ  ،2004ف ــي ح ــال
ً
اس ـت ـفــادت م ـج ــددا م ــن تفوقها
التاريخي على جارتها بعدما
هزمتها في المباريات الرسمية
الثالث التي أقيمت بينهما.
وتعد أوزبكستان أكثر خبرة
إذ تسجل مشاركتها السابعة
فـ ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة ،م ـق ــاب ــل مــرت ـيــن
لتركمانستان ،التي قدمت مباراة
ج ـي ــدة أم ـ ــام ال ـي ــاب ــان وخ ـســرت
بصعوبة بالغة .3-2
وق ـ ـ ــال أرسـ ـ ـ ــان م ـ ـ ــراد أم ــان ــوف

العراق ينهي الحلم اليمني بثالثية نظيفة
إيران تحجز بطاقتها إلى ثمن النهائي
لحق المنتخب العراقي لكرة القدم بقافلة
المتأهلين للدور الثاني (دور الستة عشر)
في بطولة كأس آسيا  2019باإلمارات اثر
فــوزه الثمين 3-صفر على نظيره اليمني
امـ ــس ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـثــان ـيــة م ــن م ـبــاريــات
المجموعة الرابعة بالدور األول للبطولة.
ورفع المنتخب العراقي (أسود الرافدين)
رصيده إلى ست نقاط ،ليواصل مزاحمة
نظيره اإليــرانــي على ص ــدارة المجموعة،
ويتفوق المنتخب اإليراني بفارق األهداف.
ول ــم يـجــد الـمـنـتـخــب ال ـعــراقــي صعوبة
كبيرة في الفوز على نظيره اليمني باستاد
نادي الشارقة ليصبح خامس المتأهلين
ل ـل ــدور ال ـثــانــي ب ـعــد ت ــأه ــل ك ــل م ــن األردن
مــن المجموعة الثانية والـصـيــن وكــوريــا
الجنوبية من المجموعة الثالثة وإيران من
المجموعة الرابعة.
وكـمــا ك ــان مـتــوقـعــا ،أصـبـحــت الـمـبــاراة
بين المنتخبين العراقي واإليراني األربعاء
الـمـقـبــل فــي الـجــولــة الـثــالـثــة مــن مـبــاريــات
المجموعة حاسمة على صدارة المجموعة
عـلـمــا ب ــأن ال ـت ـع ــادل فـيـهــا س ـي ـكــون كــافـيــا
للمنتخب اإليراني لضمان الصدارة.
وأنهى المنتخب العراقي الشوط األول
لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما مهند
علي وبـشــار رس ــان بنيان فــي الدقيقتين
 11و.19
وظلت النتيجة على حالها حتى الدقيقة
األول ــى مــن الــوقــت ب ــدل الـضــائــع للمباراة
والـتــي شـهــدت تسجيل الــاعــب محمد با
رويس الهدف الثالث للمنتخب العراقي.
ورف ــع مهند علي رصـيــده فــي البطولة
الحالية إلى هدفين حتى اآلن حيث سجل
هدفا في المباراة السابقة أمــام المنتخب
الفيتنامي ،كما رفــع رصـيــده إلــى خمسة
أه ـ ـ ــداف ف ــي آخ ـ ــر س ـب ــع مـ ـب ــاري ــات دول ـي ــة
خاضها مع أسود الرافدين.

إيران وفيتنام
وفي المباراة األخرى حجز منتخب ايران
بطاقة العبور الى دور الـ  16بعد فوزه على
فيتنام -2صفر.

مهند كاظم يحتفل بهدفه في مرمى اليمن
وع ـلــى اس ـت ــاد آل نـهـيــان ف ــي أبــوظـبــي،
وجـ ــدت إيـ ـ ــران ،ص ـعــوبــة ق ـبــل ف ــك طــاســم
مـنـتـخــب فـيـتـنــام الـ ــذي مـ ــال ،بـتــوجـيـهــات
م ــدرب ــه الـ ـك ــوري ال ـج ـنــوبــي ب ـ ــارك هــانــغ-
سيو ،الى التكتل الدفاعي واالعتماد على
الهجمات المرتدة.

وتــرجــم التفوق االيــرانــي الــى هــدف اثر
تـمــريــرة عــرضـيــة مــن ق ــدوس الع ــب وســط
أميان الفرنسي طار لها أزمون من مسافة
قــريـبــة مــن الـمــرمــى ،وأرسـلـهــا رأس ـيــة الــى
شباك الم مانحا التقدم لـ"تيم ميلي".
وف ــي الــدقـيـقــة  ،69تـسـلــم أزمـ ــون الـكــرة

على مـشــارف منطقة الـجــزاء الفيتنامية،
وسددها قوية في المرمى هدفا شخصيا
لــه ولمنتخب ب ــاده ( ،)69قبل ان يضيع
فرصة الـ"هاتريك" حين سبقه الحارس الى
الم الى كرة عرضية (.)75

مدرب اليابان

إقالة مدرب المنتخب السوري
عقب الخسارة أمام األردن

مدرب المنتخب السوري
أعلن االتحاد السوري لكرة القدم إقالة مدرب المنتخب السوري األول
بيرند شتانغه عقب الخسارة أمــام منتخب األردن " "0-2يــوم الخميس
الماضي ،ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لكأس أمم آسيا التي
ً
تستضيفها اإلمارات حاليا.
وق ــال االت ـحــاد ،فــي بـيــان صحافي أوردت ــه اللجنة المنظمة للبطولة
اآلسيوية أمس األول ،إنه قرر تعيين المدرب المحلي فجر إبراهيم لقيادة
ً
المنتخب السوري في المرحلة المقبلة خلفا للمدرب األلماني.
وذك ــر شتانغه فــي الـمــؤتـمــر الـصـحــافــي بـعــد ال ـم ـبــاراة مــع األردن ،أن
ً
"المدربين دائما يتحملون مسؤولية أداء الفريق ...نحن فريق واحد نفوز
ً
ً
معا ونخسر معا".
وسيخوض المنتخب الـســوري يــوم الـثــاثــاء المقبل مـبــاراة حاسمة
ً
ً
واختبارا صعبا أمام المنتخب األسترالي في الجولة األخيرة للمجموعة.
ً
وكان المنتخب السوري تعادل سلبا أمام نظيره الفلسطيني في الجولة
األولى ،فيما خسر المنتخب األسترالي (حامل اللقب) بهدفين دون رد أمام
نظيره األردني ،الذي حجز أولى بطاقات التأهل في البطولة بفوزه الثاني
على التوالي وحصوله على ست نقاط .وتعد إقالة شتانغه الثانية في
البطولة بعد رحيل مدرب المنتخب التايالندي راجيفاتش عقب خسارة
فريقه الثقيلة ( )1-4أمام الهند في الجولة األولى بالمجموعة األولى ،التي
ً
(كونا)
		
تضم أيضا منتخبي اإلمارات والبحرين.
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برشلونة مرشح لفوز جديد
واختبار صعب لريال مدريد
يسعى برشلونة إلى مواصلة
عروضه القوية وتحقيق الفوز
على إيبار ،بينما يلعب ريال
مدريد أمام ريال بيتيس ،اليوم،
في المرحلة التاسعة عشرة من
الدوري اإلسباني.

يـبــدو بــرشـلــونــة حــامــل اللقب
ً
والمتصدر مرشحا لتحقيق فوزه
ال ـســادس تــوالـيــا ،عـنــدمــا يلتقي
اليوم ضيفه إيبار ،في حين يأمل
ريال مدريد ومدربه األرجنتيني
سانتياغو سوالري تجنب تعثر
جديد في المواجهة الصعبة على
مـلـعــب ريـ ــال بـيـتـيــس أي ـض ــا في
المرحلة  19من الدوري اإلسباني.
وبعد أن استهل العام الجديد
بالفوز على خيتافي خارج ملعبه
 1-2بفضل هــد فــي األرجنتيني
ليونيل ميسي واألوروغــويــانــي
لــويــس ســواريــز ،يسعى البرشا
ال ـ ــى ت ــأك ـي ــد ت ـف ــوق ــه ال ـ ـتـ ــام عـلــى
إيبار ،الذي خسر جميع مبارياته
الـ ـثـ ـم ــان ــي الـ ـت ــي خ ــاضـ ـه ــا أمـ ــام
النادي الكاتالوني ،منذ صعوده
الى دوري األضواء موسم -2014
.2015
وابتعد فريق المدرب أرنستو
فــالـفـيــردي فــي صـ ــدارة الترتيب
العام بفارق  5نقاط عن أتلتيكو
مــدريــد الثاني ،و 7عــن إشبيلية
الـ ـث ــال ــث ،ب ـع ــد ان ـت ـه ــاء مــواج ـهــة
األخ ـ ـيـ ــريـ ــن ب ــالـ ـتـ ـع ــادل  1-1فــي
المرحلة السابقة.
وي ـب ــدو ال ـطــريــق م ـم ـهــدا أم ــام
برشلونة لمواصلة انتصاراته
واالق ـ ـتـ ــراب خ ـط ــوة إضــاف ـيــة من
االحـ ـتـ ـف ــاظ ب ـل ـقــب الـ ـ ـ ـ ــدوري ،فــي
ظل هوية منافسيه في المراحل
الـ ـس ــت ال ـم ـق ـب ـل ــة ،ب ـم ــا أن ــه
يلتقي إيبار ثم ليغانيس
وجــاره جيرونا وفالنسيا
ال ــذي يـعــانــي ه ــذا الـمــوســم

(في المركز الثاني عشر حاليا)،
وأتلتيك بلباو وبلد الوليد قبل
أن يحل في  24فبراير ضيفا على
إشبيلية ،ومن بعده غريمه ريال
مدريد في "سانتياغو برنابيو"
في الثالث من مارس.

الريال يواجه بيتيس
وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــب "ب ـ ـي ـ ـن ـ ـي ـ ـتـ ــو
فيامارين" ،يأمل ريــال مدريد أن
يمنحه الفوز الذي حققه األربعاء
على ليغانيس -3صفر في ذهاب
الـ ـ ــدور ث ـمــن ال ـن ـهــائــي لـمـســابـقــة
ال ـك ــأس ،ال ــدف ــع الـمـعـنــوي ال ــازم
ل ـم ـح ــاول ــة ت ـج ـنــب ت ـع ـثــر جــديــد
يـبـعــده أك ـثــر فــأكـثــر عــن الـمــراكــز
المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا،
المسابقة التي تــوج بلقبها في
المواسم الثالثة الماضية.
وبـ ـع ــد تـ ـع ــادل ــه فـ ــي م ـب ــارات ــه
ال ـ ـمـ ــؤج ـ ـلـ ــة مـ ـ ــع ف ـ ـ ـيـ ـ ــاريـ ـ ــال 2-2
الخميس الماضي ،في لقاء كان
م ـت ـق ــدم ــا خ ــال ــه ح ـت ــى الــدق ـي ـقــة
 ،82مـ ـن ــي ري ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد األحـ ــد
بهزيمته األولى على أرضه أمام
ري ـ ــال س ــوس ـي ـي ــداد ،م ـنــذ يـنــايــر
 ،2005بالخسارة أمامه صفر،2-
م ــا ج ـع ـلــه ي ـت ــراج ــع الـ ــى ال ـمــركــز
ال ـخ ــام ــس بـ ـف ــارق  10ن ـق ــاط عن
برشلونة.
ويـ ــدرك سـ ــوالري أن أي تعثر
جديد سيعقد حياته أكثر فأكثر،
السيما في ظل تراجع الحضور
الجماهيري في ملعب "سانتياغو
بــرنــاب ـيــو" ،وه ــو م ــا ت ـطــرق الـيــه

العبو نادي برشلونة خالل مباراة سابقة
األرجنتيني األربعاء ،بعد الفوز
عـلــى ليغانيس بــال ـقــول" :لــريــال
مدريد مئات ماليين المشجعين
ح ــول ال ـع ــال ــم .ل ـيــس بــاسـتـطــاعــة
الجميع ال ـقــدوم الــى سانتياغو
برنابيو".
وواص ــل" :ري ــال مــدريــد ماركة
ك ــروي ــة عــال ـم ـيــة ،وهـ ـن ــاك دائ ـمــا
أنـ ـ ـ ـ ــاس ي ـ ـشـ ــاهـ ــدون ـ ـنـ ــا ون ـش ـع ــر
ع ـلــى الـ ـ ــدوام بــأن ـهــم م ــوج ــودون
بجانبنا".
وتلقى الـنــادي الملكي ضربة
قاسية قبل مباراته مع بيتيس،
الذي أسقط برشلونة في معقله
( )3-4في نوفمبر الماضي ،لكنه
تـعــادل على أرض ــه مــع ايـبــار (-1
 )1وخ ـســر أم ــام هــويـسـكــا ()2-1

فـ ــي ال ـمــرح ـل ـت ـيــن ال ـمــاض ـي ـت ـيــن،
وذل ــك بــاصــابــة ح ــارس ــه الــدولــي
البلجيكي تيبو كورتوا في الورك.
وغـ ـ ـ ــاب ك ـ ــورت ـ ــوا عـ ــن م ـ ـبـ ــاراة
األرب ـ ـعـ ــاء ض ــد ل ـي ـغــان ـيــس ،ومــن
ال ـم ــرج ــح أال يـ ـش ــارك اي ـض ــا فــي
مـ ـب ــاري ــات األح ـ ــد ض ــد بـيـتـيــس،
واألربـ ـ ـع ـ ــاء ض ــد ل ـي ـغــان ـيــس فــي
ايـ ــاب ث ـمــن ن ـهــائــي الـ ـك ــأس ،كما
هـ ـن ــاك شـ ــك بـ ـ ــأن يـ ـك ــون ج ــاه ــزا
لالختبار األصعب السبت المقبل
ض ــد إشـبـيـلـيــة ف ــي "ســانـتـيــاغــو
برنابيو".
واع ـت ـمــد سـ ـ ــوالري ،األربـ ـع ــاء،
على الكوستاريكي كيلور نافاس
الـ ــذي "كـ ــان ج ـيــدا جـ ــدا" بحسب
المدرب األرجنتيني ،مشددا على

أنه "العب محترف كبير ويحظى
ب ــاح ـت ــرام ــي ل ـمــاض ـيــه ،حــاضــره
ومستقبله .سيبقى من الالعبين
الهامين جدا".
أما بخصوص هوية الالعبين
الذين سيعتمد عليهم ،اليوم ،في
تشكيلة الفريق التي غاب عنها،
األرب ـع ــاء ،الــويـلــزي غــاريــث بايل
بسبب تمدد عضلي أبعده أيضا
عــن الـخـســارة أم ــام سوسييداد،
ف ــاك ـت ـف ــى س ـ ـ ــوالري ب ــالـ ـق ــول" :ال
يمكنني أن أ عـطـيـكــم التشكيلة
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ألن ـ ـنـ ــي ال أع ــرفـ ـه ــا،
والـ ـمـ ـس ــأل ــة م ــرت ـب ـط ــة بــال ـك ـث ـيــر
مـ ــن األمـ ـ ـ ـ ــور .ع ـل ـي ـن ــا أن ن ــرت ــاح
وأن نستعيد عــا فـيـتـنــا .ا لـفــر يــق
تأقلم على تشكيلة  ،4-3-3لكن

غابياديني يعود إلى سمبدوريا

غابياديني

أعلن نادي ساوثمبتون اإلنكليزي لكرة
ال ـقــدم ،أمــس األول ،أن مهاجمه مانولو
غابياديني عاد إلى صفوف سمبدوريا
اإلي ـط ــال ــي ،بـمــوجــب عـقــد وص ـلــت قيمته
إلى  12مليون جنيه إسترليني ( 15مليون
دوالر).
وسجل الدولي اإليطالي  12هدفا في 60
مـبــاراة خاضها بقميص ساوثمبتون منذ
انـتـقــالــه إلـيــه قــادمــا مــن نــابــولــي فــي يناير
 2017مقابل  17مليون جنيه .وبعد بداية
قــويــة خـســر م ــرك ــزه كــأســاســي مـنــذ تعيين
ً
النمسوي رال ــف هازنهوتل مــدربــا للفريق
الشهر الماضي.

الحدادي يغادر برشلونة إلى إشبيلية

منير الحدادي

غادر المهاجم منير الحدادي نادي برشلونة ،حامل اللقب ومتصدر الدوري
اإلسباني لكرة القدم ،لالنضمام إلى مواطنه إشبيلية ،وفق ما أعلنه الطرفان،
أمس األول.
وانضم الـحــدادي ( 23عاما) ،وصاحب الجذور المغربية ،إلــى أكاديمية
برشلونة قبل أن يرتدي قميص الفريق األول خالل موسم  .2015 -2014وخالل
 56مباراة مع النادي الكتالوني سجل  12هدفا ،قبل أن تتم إعارته إلى فالنسيا
موسم  ،2017-2016ومن ثم إلى ديبورتيفو أالفيس الموسم المنصرم.
ووفق ما ذكر برشلونة ،سيدفع إشبيلية أكثر من مليون يورو للحصول
على خدمات المهاجم الشاب ،الذي لعب لبضع دقائق مع المنتخب اإلسباني
خالل مباراة الفوز على مقدونيا ( )1-5في سبتمبر .2014

ودافع غابياديني عن ألوان سمبدوريا بين
 2013و 2015قبل انتقاله إلى نابولي.
وأكد ساوثمبتون خبر انتقال مهاجمه في
بيان" :يؤكد النادي أن غابياديني انتقل بشكل
نهائي إلى سمبدوريا مقابل بدل لم يكشف
عنه .الجميع في النادي يريدون شكر مانولو
على جهوده خــال الفترة التي أمضاها في
ســانــت م ــاري (مـلـعــب ال ـن ــادي) ويـتـمـنــون له
األفضل في المستقبل".
وبــرز غابياديني بتسجيله هدفي فريقه
فــي نـهــائــي ك ــأس راب ـطــة األن ــدي ــة اإلنكليزية
ال ـم ـح ـتــرفــة ع ــام  ،2017ال ـت ــي خ ـســرهــا أم ــام
مانشستر يونايتد ( .)2-3كما سجل هدف

استقالة رئيس نيس ومديره الرياضي

الفوز الحاسم في مرمى سوانسي بالمرحلة
قبل األخيرة من الموسم المنصرم ،وساهم
في بقاء فريقه بالدوري الممتاز بفارق ثالث
نقاط عن منافسه الويلزي ،الــذي سقط إلى
الدرجة األولى.
وي ــأت ــي رح ـي ــل غ ــاب ـي ــادي ـن ــي ض ـم ــن إط ــار
اإلصالحات التي يقوم بها المدرب هازنهوتل،
ل ـت ـفــادي س ـقــوط ســاوث ـم ـب ـتــون ،الـ ــذي يحتل
ال ـمــركــز ال ـثــامــن ع ـشــر ،إل ــى ال ــدرج ــة األولـ ــى.
وس ـمــح ال ـن ــادي بــانـضـمــام سـتـيـفــن ديفيس
إلى رينجرز االسكتلندي لبقية الموسم على
سبيل اإلع ــارة ،فــي وقــت منح حــارس مرماه
ناد آخر.
فرايزر فورستر حرية االنتقال إلى ٍ

أعـلــن رئـيــس ن ــادي نـيــس الـفــرنـســي لـكــرة الـقــدم جــان-
بيار ريفير ومديره الرياضي جوليان فورنييه الجمعة
استقالتهما بسبب "خالفات" مع المساهمين الصينيين
واألميركيين أصحاب أغلبية األسهم في النادي.
وسيبقى المسؤوالن في منصبيهما على األقل "حتى
أواخر مايو" المقبل بحسب ما أوضحه رئيس الرابطة.
وقال رئيس نيس" ،إنه سر مكشوف ،لدينا منذ أشهر
ً
خــا فــات مــع مساهمينا ،و هــذه ا لـتــو تــرات تتفاقم دائما
في فترة االنتقاالت".
وال يــزال ريفير وفورنييه يمتلكان  20في المئة من
أسهم النادي وسيبيعانها للمساهمين.
و ت ــم فــي يــو نـيــو  2016ش ــراء  80فــي ا لـمـئــة مــن أسهم
نـ ـ ــادي ن ـي ــس مـ ــن رجـ ـ ــال أع ـ ـمـ ــال ص ـي ـن ـي ـيــن-أم ـيــرك ـي ـيــن
متخصصين في قطاع السياحة والفنادق.

فابريغاس يكمل انتقاله إلى موناكو
أت ــم الع ــب خــط الــوســط اإلسـبــانــي
سـ ـيـ ـس ــك فـ ــابـ ــري ـ ـغـ ــاس انـ ـتـ ـق ــال ــه مــن
نــادي تشلسي اإلنكليزي لكرة القدم
إل ــى مــونــاكــو ،وف ــق م ــا أع ـلــن ال ـنــادي
الفرنسي ،أمس األول.
ون ـشــر ال ـن ــادي شــريـطــا تــرويـجـيــا
قصيرا عبر حسابه بـ"تويتر" ،يظهر
فيه فابريغاس وهــو يـقــوم بصناعة
ســاعــة ي ــد ،قـبــل أن يــرتــديـهــا ،ويـقــول:
"اآلن ،حان الوقت".
وكان مصدر َّ
مقرب من الملف أفاد
وكــالــة فــرانــس بــرس ،أمــس األول ،عن
إتـمــام صفقة انـتـقــال الــاعــب الــدولــي
السابق.
وأشار إلى أن فابريغاس ( 31عاما)،
ال ــذي زار اإلمـ ــارة األس ـبــوع الماضي
للخضوع للفحص الطبي واال تـفــاق
على التفاصيل ،تــم تحريره مــن قبل
ال ـنــادي الـلـنــدنــي ،ووق ــع مــع موناكو
عقدا لثالثة مواسم ونصف الموسم.
وأوضـ ــح الـمـصــدر أن تشلسي لن
يـنــال أي ب ــدل مــالــي مـقــابــل االنـتـقــال،
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء مـ ـب ــال ــغ م ــرت ـب ـط ــة بـ ـ ــأداء
فــابــري ـغــاس ع ـلــى أرض الـمـلـعــب مع

هـنــاك إمكانية أن نلعب بخطط
مختلفة".
ومنح سوالري الوافد الجديد
ابـ ــراه ـ ـيـ ــم دي ـ ـ ــاز ف ــرص ــة ال ــدف ــاع
عــن أل ــوان الـنــادي الملكي للمرة
األولـ ـ ـ ــى ،ب ـع ــد ان ـت ـق ــال ــه الـ ـي ــه مــن
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي اإلن ـك ـل ـي ــزي،
ب ــإدخ ــال ــه العـ ــب ال ــوس ــط ال ـبــالــغ
ً
 19عاما في الدقيقة  78بدال من
البرازيلي فينيشيوس جونيور.
وبعد المباراة ،أعرب دياز عن
فرحته بارتداء القميص األبيض
األس ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوري ،قـ ــائـ ــا "إن ـ ـ ـ ــه ي ــوم
كبير وفريد ال ينسى .أن أسجل
بــدايــاتــي فــي هــذا الملعب وأمــام
ه ـ ــؤالء الـمـشـجـعـيــن ،ك ــان حلما
لي منذ أن كنت طفال .وأن نفوز

بالمباراة ،فهذا األمر جعل الحلم
أفضل ...يجب علي أن أعطي كل
شــيء على الملعب مــن أجــل هذا
النادي وهؤالء المشجعين الذين
يستحقون ذلك".
وأك ـ ـ ـ ــد دي ـ ـ ـ ـ ــاز" :سـ ـ ــأضـ ـ ــع هـ ــذا
القميص الذي خضت به مباراتي
األولـ ــى فــي إطـ ــار ،وســأعـلـقــه في
غرفتي".
وبعد أن سمحا لبرشلونة في
االبتعاد عنهما بعد تعادلهما في
األندلس ،يلتقي أتلتيكو مدريد
على ملعبه مع ليفانتي العاشر،
ف ــي حـيــن يـحــل إشـبـيـلـيــة ضيفا
على الباسك حين يالقي أتلتيك
بلباو السابع عشر.

فريقه الجديد ،عكس ما أشــارت إليه
تقارير صحافية سابقة من أن نادي
اإلمارة سيدفع  10ماليين يورو لضم
الالعب.
وستتيح هذه الصفقة لفابريغاس
إعـ ـ ـ ــادة االجـ ـتـ ـم ــاع ب ـت ـي ـي ــري ه ـن ــري،
زميله السابق في أرسنال اإلنكليزي
والمدرب الحالي لموناكو .وسيكون
فــي إمـكــان اإلسباني خــوض مباراته
األولى بقميص فريقه الجديد عندما
يـحــل مــونــاكــو ضيفا عـلــى مرسيليا
ضمن المرحلة العشرين من الدوري،
اليوم.
ويسعى فريق اإلم ــارة ،الــذي تـ ِّـوج
ب ـل ـقــب ال ـ ـ ــدوري ال ـفــرن ـســي ف ــي 2017
للمرة األولى منذ  17عاما ،إلى تعزيز
وضـعــه ه ــذا ال ـمــوســم ،إذ يحتل بعد
المرحلة الثامنة عشرة ،المركز التاسع
عشر قبل األخير ،ويواجه جديا خطر
الهبوط إلى الدرجة الثانية.
وسـ ـ ـب ـ ــق ل ـ ـفـ ــابـ ــري ـ ـغـ ــاس أن زامـ ـ ــل
هـنــري فــي أرس ـنــال بين عــامــي 2003
و ،2007تحت إشراف المدرب السابق
لـ"المدفعجية" ،الفرنسي أرسين فينغر.

ريفير رئيس نادي نيس

مباريات اليوم
المباراة

التوقيت

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي الممتاز
5:15

ايفرتون  -بورنموث

beINSPORTS HD2

7:30

توتنهام – مانشستر يونايتد

beINSPORTS HD2

الدوري اإلسباني
2:00

أتلتيكو مدريد  -ليفانتي

beINSPORTS HD3

6:15

اثلتيك بلباو  -إشبيليه

beINSPORTS HD3

8:30

برشلونة  -ايبار

beINSPORTS HD3

10:45

ريال بيتيس – ريال مدريد

beINSPORTS HD3

كأس إيطاليا

فابريغاس

5:00

تورينو  -فيورنتينا

Rai 2

8:00

إنتر ميالن  -بينفينتو

Rai 2

10:45

نابولي  -ساسولو

Rai 1

سولسكاير يخوض أول اختبار صعب على أرض توتنهام
سيكون المدرب
النرويجي سولسكاير
ً
مطالبا بإثبات نفسه
عندما يلتقي فريقه
مانشستر يونايتد
بمضيفه توتنهام،
في قمة المرحلة
الثانية والعشرين
من الدوري
االنكليزي الممتاز.

بوغبا نجم مان يونايتد والمدرب سولسكاير

يـ ـ ـخ ـ ــوض ال ـ ـنـ ــروي ـ ـجـ ــي أولـ ـ ـ ـ ــي غـ ــونـ ــار
سولسكاير أول اختبار جدي له منذ توليه
اإلشــراف على تدريب مانشستر يونايتد
عندما تحل كتيبته على توتنهام اليوم
فــي مـلـعــب ويـمـبـلــي فــي الـمــرحـلــة الثانية
والعشرين من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وتعاقد يونايتد مــع سولسكاير حتى
نـهــايــة الـمــوســم الـحــالــي خلفا للبرتغالي
جــوز يــه مورينيو المقال الشهر الماضي
بسبب سوء النتائج ،ونجح في قيادة فريقه
الــى الفوز في مبارياته الخمس (أربــع في
الــدوري المحلي وأخرى في الكأس) ،وهو
سيكون في لندن بمواجهة المدرب المرشح
بقوة لتولي تدريب "الشياطين الحمر" في
الموسم المقبل ،األرجنتيني ماوريسيو
بوكيتينو.
وف ــي حـيــن كــانــت ان ـت ـص ــارات يــونــايـتــد
األخـيــرة فــي ال ــدوري على فــرق مــن الصف
الثاني هي كارديف سيتي ،وهاردسفيلد،
وبورنموث ونيوكاسل ،سيكون سولسكاير
فــي مــواجـهــة تـحــد مختلف ضــد توتنهام

ال ــذي لــم يــزل مــن المنافسين المحتملين
عـلــى الـلـقــب لـكــونــه يـبـتـعــد ع ــن الـمـتـصــدر
بست نقاط فقط.
وكان توتنهام ألحق بيونايتد خسارة
ق ــاس ـي ــة ع ـل ــى م ـل ـع ــب أول ـ ـ ــد ت ـ ــراف ـ ــورد فــي
أغسطس الماضي بثالثة أهــداف من دون
رد.
في المقابل ،نال بوكيتينو االشادة كون
فريقه ال يزال يحارب على أربع جبهات هذا
الموسم ،اذ بلغ الــدور نصف النهائي من
كأس الرابطة المحلية وتغلب ذهابا على
تشلسي 1-صفر الثالثاء ،وبلغ الدور الرابع
من مسابقة الكأس حيث يلتقي كريستال
بــاالس ،وثمن نهائي دوري أبطال أوروبــا
وسـيــواجــه بــوروسـيــا دورتـمــونــد متصدر
الدوري األلماني بدءا من فبراير.
وفي الوقت الذي كان توتنهام يخوض
مباراة قوية ضد تشلسي في كأس الرابطة
منتصف األسبوع ،كان مانشستر يونايتد
يستمتع بشمس دبي حيث أقــام معسكرا
تدريبيا على مدى خمسة أيام.

ونجح سولسكاير في اعادة الهدوء الى
غرف المالبس بعد رحيل مورينيو وترجم
هذا األمر على أرضية المستطيل األخضر
حيث نجح الفريق في تسجيل  16هدفا في
خمس مباريات كما ان الشعور السائد ان
العبيه وال سيما المهاجمين تحرروا كليا
من الضغوط في عهد مورينيو.

سولسكاير يريد البقاء
وأع ــرب سولسكاير عــن أمله فــي البقاء
مدربا للفريق الذي دافع عن ألوانه كالعب
بين  1996و ،2007لما بعد فـتــرة إعــارتــه
فــي نهاية الـمــوســم .وق ــال بعد الـفــوز على
نيوكاسل "ال أريد الرحيل .إنهم مجموعة
مــن الــاعـبـيــن الــرائـعـيــن ،األج ــواء مـمـتــازة.
لـكــن األم ــر يـتـعـلــق بــال ـم ـبــاراة ال ـتــال ـيــة ،ثم
التالية ثم التالية وأنا أقوم بعملي طالما
أنا موجود هنا".
وعـمــا اذا كــانــت الـمـبــاراة ضــد توتنهام
االخ ـت ـبــار ال ـجــدي األول لــه ولـفــريـقــه ،قــال:
خضنا عــدة امتحانات حتى اآلن .خوض

المباراة ضد نيوكاسل خارج ملعبنا كانت
اخ ـت ـبــارا ،الـم ـبــاراة األول ــى (ضــد كــارديــف)
كانت اختبارا لردة فعل الفريق ،والمباراة
األولى على ملعبنا وأمام جمهورنا كانت
اختبارا أيضا.
وتابع :بطبيعة الحال ،لن نحصل على
فرص كثيرة أمام توتنهام كما حصل ضد
الـفــرق األخ ــرى وبالتالي يتعين علينا أن
نلعب جيدا عندما تكون الكرة في حوزتنا.
وأشاد سولسكاير بهداف توتنهام هاري
كاين متصدر ترتيب الهدافين بالتساوي
مع مهاجم أرسنال الغابوني بيار إيميريك
أوباميانغ برصيد  14هدفا بقوله :ليس
(كاين) العبا سيئا أليس كذلك؟ انه هداف
رائع وأحد األفضل في مجاله في العالم.
كـمــا أش ــاد ببوكيتينو بـقــولــه :لـقــد قــام
بعمل رائع .الشائعات (حول امكانية توليه
تدريب مانشستر يونايتد) لها مسبباتها
ألن ــه ق ــام بـعـمــل ج ـيــد ،لـكــن عـمـلــي ال يقوم
على تصنيف المدربين .التركيز هو علي
وعلى فريقي.

دلبلا
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رﻳﺎﺿﺔ

ﻓﻴﺪرر ودﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ ﻟﻠﻘﺐ ﺳﺎﺑﻊ
ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻳﺴﻌﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي
روﺟﻴﻪ ﻓﻴﺪرر واﻟﺼﺮﺑﻲ ﻧﻮﻓﺎك
دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ إﻟﻰ ﻓﻚ اﻻرﺗﺒﺎط
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد
ﻣﺮات اﻟﻔﻮز ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻜﺮة اﻟﻤﻀﺮب اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻴﻮم.

ﻳﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي روﺟﻴﻪ ﻓﻴﺪرر
واﻟ ـ ـﺼـ ــﺮﺑـ ــﻲ ﻧ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺎك دﻳ ــﻮﻛ ــﻮﻓ ـﻴ ـﺘ ــﺶ
ﻋ ــﺪد ﻣ ــﺮات اﻟ ـﻔــﻮز ﺑـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ أﺳـﺘــﺮاﻟـﻴــﺎ
اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﺘ ــﻮﺣ ــﺔ ﻟـ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻀـ ــﺮب ،أوﻟـ ــﻰ
اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻷرﺑﻊ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ
اﻟﻴﻮم ،ﺑﺮﺻﻴﺪ ﺳﺖ أﻟﻘﺎب ،وﻳﺄﻣﻞ ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻚ اﻻرﺗﺒﺎط ﻓﻲ .٢٠١٩
وﻳ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ أن ﻳ ــﻮاﺟ ــﻪ اﻟ ـﺴــﻮﻳ ـﺴــﺮي
واﻟـ ـﺼ ــﺮﺑ ــﻲ ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻹﺳ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ
راﻓﺎﻳﻞ ﻧﺎدال رﻏﻢ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ ﻣﻊ اﻹﺻﺎﺑﺔ،
وﻻﻋﺒﻴﻦ ﺷـﺒــﺎن ﻛﺎﻷﻟﻤﺎﻧﻲ أﻟﻜﺴﻨﺪر
زﻓﻴﺮﻳﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻟﻘﺐ أول ﻛﺒﻴﺮ.
وﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬ ــﻞ ﻓ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪرر ﻣـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﻮاره ﻓــﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻻوزﺑﻜﻲ دﻳﻨﻴﺲ
اﺳﺘﻮﻣﻴﻦ اﻟﻴﻮم.
وأﺣ ـ ـ ــﺮز ﻓ ـ ـﻴـ ــﺪرر ،اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻨــﻒ ﺛــﺎﻧـﻴــﺎ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻘﺒﻪ
اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ ﻓ ــﻲ ﻣـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﻛ ــﺄس ﻫــﻮﺑـﻤــﺎن
ﻟـﻠـﻤـﻨـﺘـﺨـﺒــﺎت اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻄــﺔ ﺑ ـﻌــﺪ اﻟ ـﻔــﻮز
ﻋﻠﻰ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ،ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﻬﺪت ﺗﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ زﻓﻴﺮﻳﻒ
ﻓﻲ اﻟﻔﺮدي واﻟﺰوﺟﻲ.
واﻓﺘﺘﺢ ﻓـﻴــﺪرر ) ٣٧ﻋــﺎﻣــﺎ( ﻣﻮﺳﻤﻪ
ﺛﺎن ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻠﻘﺐ ٍ

ﻣﻠﻌﺐ "رود ﻻﻳﻔﺮ أرﻳـﻨــﺎ" ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻫﺰم
اﻟﻜﺮواﺗﻲ ﻣﺎرﻳﻦ ﺳﻴﻠﻴﺘﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،ﻣـﻌــﺰزا ر ﻗـﻤــﻪ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ
ﻋﺪد أﻟﻘﺎب اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﻜﺒﺮى ).(٢٠
وﺗـ ـ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺎوى اﻟـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﻮﻳـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺮي ﻣ ــﻊ
دﻳــﻮﻛــﻮﻓـﻴـﺘــﺶ وروي إﻳ ـﻤــﺮﺳــﻮن ﻓﻲ
ﻋﺪد اﻷﻟﻘﺎب ) ٦ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ( ،ﻋﻠﻤﺎ أن
اﻻﺳﺘﺮاﻟﻲ أﺣﺮز ﻛﻞ أﻟﻘﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﻋﺼﺮ
اﻻﺣﺘﺮاف.
اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﻟ ــﻢ ﺗ ـﻜــﻦ ﻣـﺴـﻴــﺮة
ً
دﻳﻮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ ) ٣١ﻋــﺎﻣــﺎ( ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ
ﻣﻠﺒﻮرن ،إذ ﺧﺮج ﺑﺎﻛﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت
وﻫﻮ ﻳﻌﺎﻧﻲ إﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻓﻖ .ﺑﻌﺪ
أﺳ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﻊ ،ﺧ ـﻀ ــﻊ ﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺟــﺮاﺣ ـﻴــﺔ
ﻃـﻔـﻴـﻔــﺔ ،واﺳ ـﺘ ـﻌــﺎد ﻣـﺴـﺘــﻮاه ﺗــﺪرﻳـﺠــﺎ
ﻟـﻴـﻌــﻮد اﻟ ــﻰ ﻗـﻤــﺔ ﺗـﺼـﻨـﻴــﻒ اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ
اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ،ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة
ﺷﻤﻠﺖ ﻟﻘﺒﻴﻦ ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ وﻳﻤﺒﻠﺪون
اﻹﻧ ـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺰﻳـ ــﺔ وﻓـ ــﻼﺷ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﻎ ﻣ ـ ـﻴـ ــﺪوز
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وأرﻏ ـﻤــﺖ إﺻــﺎﺑــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺨــﺬ ﻧ ــﺎدال
اﻟﺜﺎﻧﻲ ) ٣٢ﻋﺎﻣﺎ( ﻋﻠﻰ إﻋﻼن اﻧﺴﺤﺎﺑﻪ
ﻣﻦ دورة ﺑﺮﻳﺰﺑﻴﻦ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ أول دورة

رﺳـﻤـﻴــﺔ ﻟــﻪ ﻣـﻨــﺬ ﻏـﻴــﺎﺑــﻪ ﻋــﻦ اﻟـﻤــﻼﻋــﺐ
أواﺧﺮ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
اﺑ ـﺘ ـﻌــﺪ ﻧ ـ ـ ــﺎدال ،اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮج ﺑـ ـ ــ ١٧ﻟﻘﺒﺎ
ﻓــﻲ اﻟـﻐــﺮاﻧــﺪ ﺳ ــﻼم ،ﻋــﻦ اﻟﻤﻼﻋﺐ ﻣﻨﺬ
اﻧ ـﺴ ـﺤ ــﺎﺑ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﻣ ــﻦ ﻧـﺼــﻒ
ﻧـ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ ﺑـ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ ﻓ ــﻼﺷ ـﻴ ـﻨ ــﻎ ﻣـ ـﻴ ــﺪوز
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ أﻣـ ــﺎم اﻷرﺟـﻨـﺘـﻴـﻨــﻲ ﺧ ــﻮان
ﻣـ ــﺎرﺗـ ــﻦ دل ﺑـ ــﻮﺗـ ــﺮو ﺑ ـﺴ ـﺒ ــﺐ رﻛ ـﺒ ـﺘ ــﻪ.
واﺳﺘﻐﻞ "اﻟﻤﺎﺗﺎدور" اﺑﺘﻌﺎده ﻹﺟﺮاء
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﺣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ.
وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺨﻮض زﻓﻴﺮﻳﻒ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺎ ،اﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ ﺑ ـﻤ ـﻌ ـﻨــﻮات ﻋــﺎﻟـﻴــﺔ
ﺑﻌﺪ ﻓﻮزه ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺑﻠﻘﺐ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮز اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ،آﻣﻼ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺳﺠﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﻜﺒﺮى،
إذ ﻟــﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ﺗ ـﺠــﺎوز اﻟـ ــﺪور رﺑــﻊ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
وﺳـﺘـﻠـﻘــﻲ اﻹﺻ ــﺎﺑ ــﺎت ﺑﺜﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﻧﺎدال وﻣﻮراي.
اﻟﻤﻔﺎﺟﺄة اﻷﻛﺒﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮراي اﻟﺬي
أﻋﻠﻦ اﻟﺠﻤﻌﺔ أن آﻻم اﻹﺻﺎﺑﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟـﺠــﺮاﺣـﻴــﺔ ﻣﻄﻠﻊ اﻟـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻓﻲ
اﻟﻮرك ،ﺳﺘﺪﻓﻌﻪ ﻟﻼﻋﺘﺰال ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.

ﻛﻔﻴﺘﻮﻓﺎ ﺗﺤﺮز ﻟﻘﺐ ﺳﻴﺪﻧﻲ

ً
أﺣﺮزت اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ ﺑﺘﺮا ﻛﻔﻴﺘﻮﻓﺎ ) ٢٨ﻋﺎﻣﺎ( اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺧﺎﻣﺴﺔ ،أﻣﺲ،
اﻟﻠﻘﺐ اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ،ﺑﺘﺘﻮﻳﺠﻬﺎ ﺑﻄﻠﺔ ﻟﺪورة ﺳﻴﺪﻧﻲ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻤﻀﺮب.
وﺣﺮﻣﺖ ﻛﻔﻴﺘﻮﻓﺎ )اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ( ،اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ أﺷﻠﻲ ﺑﺎرﺗﻲ )اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻋﺸﺮة واﺑﻨﺔ اﻟ ـ  ٢٢رﺑﻴﻌﺎ( ﻣﻦ ﻟﻘﺐ راﺑــﻊ ،ﺑﻔﻮزﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ  ٦-١و ٥-٧و.(٣-٧) ٦-٧
وﺗﻮﺟﺖ ﻛﻔﻴﺘﻮﻓﺎ ﺑﻄﻠﺔ ﻟﺪوري ﺳﻴﺪﻧﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ،٢٠١٥
ً
ﻋﻠﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﺖ ﺑﻠﻘﺐ دورة ﺑﺮﻣﻨﻐﻬﺎم ﻋﺎم  ،٢٠١٧ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺑﺎرﺗﻲ
ً
أﻳﻀﺎ .وﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺑﺎرﺗﻲ ،اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ اﻧﺘﺼﺎرات ﻣﺬﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﻤﻮﻧﺎ ﻫﺎﻟﻴﺐ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،واﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ إﻳﻠﻴﺰ ﻣﺮﺗﻨﺰ
) (١٢واﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻛﻴﻜﻲ ﺑﺮﺗﻨﺰ ) ،(٩أﻧﻬﺖ اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ اﻟﺪورة ﺑﺠﺮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ،ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻧﻄﻼق ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﺑﻄﻮﻟﺔ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ،
اوﻟﻰ ﺑﻄﻮﻻت اﻟﻐﺮاﻧﺪ ﺳﻼم اﻷرﺑﻊ اﻟﻜﺒﺮى.
وﺗﻮاﺟﻪ ﻛﻔﻴﺘﻮﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﺪور اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺔ
ﻣﺎﻏﺪاﻟﻴﻨﺎ رﻳﺒﺎرﻳﻜﻮﻓﺎ )ﻣﺼﻨﻔﺔ  ،(٥٠ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻠﻌﺐ ﺑﺎرﺗﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﺎﻳﻼﻧﺪﻳﺔ
ﻟﻮﻛﺴﻴﻜﺎ ﻛﻮﻣﻜﻮم ).(٦٦

 ...وﻛﻴﻨﻴﻦ ﺗﺤﺮز ﺑﺎﻛﻮرة أﻟﻘﺎﺑﻬﺎ
أﺣ ــﺮزت اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﺻﻮﻓﻴﺎ
ﻛﻴﻨﻴﻦ ) ٢٠ﻋ ــﺎ ﻣ ــﺎ( ،اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ
 ٥٦ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺎ ،ﺑ ــﺎﻛ ــﻮرة أﻟـﻘــﺎﺑـﻬــﺎ
ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗ ــﻮﺟ ــﺖ ﺑ ـﻠ ـﻘ ــﺐ دورة
ﻫــﻮﺑــﺎرت اﻷﺳـﺘــﺮاﻟـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻛــﺮة
اﻟﻤﻀﺮب ،ﺑﻔﻮزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺴـﻠــﻮﻓــﺎﻛـﻴــﺔ
آﻧــﺎ ﻛــﺎروﻻﻳـﻨــﺎ ﺷﻤﻴﺪﻟﻮﻓﺎ )٧٧
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ( ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ٣-٦و-٦ﺻﻔﺮ.
وﻧـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺖ ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﻓ ــﻲ
إﺳ ـ ـﻘـ ــﺎط ﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ٧١
دﻗ ـﻴ ـﻘــﺔ ،ﺑـﻔـﻀــﻞ ﻗــﻮﺗـﻬــﺎ وﻃــﻮل
ﺿﺮﺑﺎﺗﻬﺎ ،ﻟﺘﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﺪور اﻷول
ﻓـ ــﻲ ﻣـ ـﻠـ ـﺒ ــﻮرن ﺿـ ــﺪ اﻟ ــﺮوﺳ ـﻴ ــﺔ

ﻓـ ـﻴ ــﺮوﻧـ ـﻴـ ـﻜ ــﺎ ﻛـ ــﻮدرﻣ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻮﻓـ ــﺎ،
ا ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺔ  ١١١ﻋـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺎ،
واﻟﻤﺘﺄﻫﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت.
واﻓـ ـﺘـ ـﺘـ ـﺤ ــﺖ ﻛ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم
اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ﺑــﺎﻟـﻔــﻮز ﺑﻠﻘﺒﻬﺎ اﻷول
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺰوﺟ ــﻲ ﺑ ـ ــﺪورة أوﻛــﻼﻧــﺪ
اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،وأﺗﺒﻌﺘﻪ
أﺧﻴﺮا ﺑﻔﻮز ﻓﻲ اﻟﻔﺮدي ﺑﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻫـ ـ ـ ــﻮ ﺑـ ـ ـ ــﺎرت ،دون أن ﺗ ـﺨ ـﺴــﺮ
أي ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﻮﻋـ ــﺔ .وﺳ ـﻴ ـﺴ ــﺎﻫ ــﻢ
ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻔ ــﻮز ﺑ ــﺪﺧ ــﻮﻟ ـﻬ ــﺎ ﻧ ــﺎدي
اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻨ ـﻔــﺎت اﻟـ ـ ـ  ٤٠اﻷوﻟـ ـﻴ ــﺎت
ﻣﻊ ﺻﺪور ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻼﻋﺒﺎت
ً
اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﺎت ﻏﺪا.

ﻫﺎردن وﻛﻮري
ﻳﺘﺄﻟﻘﺎن

ﻋﺰز ﺟﻴﻤﺲ ﻫﺎردن وﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛﻮري ﻣﻜﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ دوري ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاﺿﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻲ ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ روﻛﺘﺲ
وﻏﻮﻟﺪن ﺳﺘﺎﻳﺖ وورﻳــﺮز ،اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ أﻣﺲ اﻷول ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻴﻬﻤﺎ ﻛﻠﻴﻔﻼﻧﺪ
ﻛﺎﻓﺎﻟﻴﻴﺮز  ١١٣-١٤١وﺷﻴﻜﺎﻏﻮ ﺑﻮﻟﺰ  ١٠٩-١٤٦ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﺗﺎﺑﻊ ﻫﺎردن ،اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ اﺳﻤﻪ ﺑﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟـ  ٤٠ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق ،ﻫﻮاﻳﺘﻪ،
ﻣﺴﺠﻼ  ٤٣ﻧﻘﻄﺔ ،ﻓﺘﺠﺎوز أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﺎﺟﺰ "اﻷرﺑﻊ
ﻋﺸﺮات" ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ ﺗﺴﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ،واﻟﻤﺮة اﻟـ  ١٣ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻧﺠﺎﺣﻪ اﻟﺤﺎﺳﻢ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻣﻴﺎت اﻟﺤﺮة ،ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ  ١١ﻧﻘﻄﺔ
ﻣﻦ  ١١ﻣﺤﺎوﻟﺔ ) ١٠٠ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ(.
إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﺣـﻘــﻖ ﻫـ ــﺎردن "ﺗــﺮﻳ ـﺒــﻞ داﺑـ ــﻞ" ) ١٠ﻓـﻤــﺎ ﻓ ــﻮق ﻓ ــﻲ ﺛ ــﻼث ﻓـﺌــﺎت
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ( ﻣﻊ  ٤٣ﻧﻘﻄﺔ و ١٠ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت و ١٢ﺗﻤﺮﻳﺮة ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ  ٣٠دﻗﻴﻘﺔ
ﻟﻌﺐ ﻓﻘﻂ ،وﻫﺬا أﻣﺮ ﻻ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﺻﺒﺢ ﻛﻮري ،ﺻﺎﻧﻊ أﻟﻌﺎب وورﻳﺮز ،ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺴﺠﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻴﺎت
اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ دوري ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﺨﻄﻰ
ﻻﻋــﺐ أﺗﻼﻧﺘﺎ ﻫﻮﻛﺲ وداﻻس ﻣﺎﻓﺮﻳﻜﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﺎﻳﺴﻮن ﺗﻴﺮي ،اﻟﺬي
ﻧﺠﺢ ﻓﻲ  ٢٢٨٢ﺗﺴﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻘﻮس ﺧﻼل ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ١٩٩٩
إﻟﻰ .٢٠١٨
وﺳﺠﻞ ﻛﻮري ) ٣٠ﻋﺎﻣﺎ( ،اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻓﻲ آﺧﺮ
أرﺑﻌﺔ ﻣﻮاﺳﻢ ٢٨ ،ﻧﻘﻄﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﺛﻼﺛﻴﺎت ) ١٥ﻧﻘﻄﺔ( ،ﻟﻴﺮﻓﻊ رﺻﻴﺪه
إﻟﻰ  ٢٢٨٥ﺗﺴﺪﻳﺪة ﻧﺎﺟﺤﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﱠ
ﺗﻌﺮض ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ ﻟﻴﻜﺮز ،ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﻧﺠﻤﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻴﺒﺮون
ﺟﻴﻤﺲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ ﺣﻮاﻟﻲ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ،ﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻟﻔﺨﺬ ،ﻟﺨﺴﺎرة
ﺳﺎدﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ،ﺑﺴﻘﻮﻃﻪ ﻋﻠﻰ أرض ﻳﻮﺗﺎ ﺟﺎز .١١٣-٩٥
واﺳﺘﻌﺎد ﺗﻮروﻧﺘﻮ راﺑﺘﻮرز ﺻﺪارة اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وأﻓﻀﻞ ﺳﺠﻞ ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﺑﺘﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺮوﻛﻠﻴﻦ ﻧﺘﺲ .١٠٥-١٢٢
واﺳﺘﻔﺎد راﺑﺘﻮز ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة ﻣﻄﺎرده ﻣﻴﻠﻮوﻛﻲ ﺑﺎﻛﺲ
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ واﺷﻨﻄﻦ وﻳﺰاردز .١١٣-١٠٦

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

آمال

يحدث في
األردن…

الظاهرة الرجعانية
وبيت الزجاج

محمد الوشيحي
alwashi7i@aljarida.com

قبل أيــام ،أصدر مكتب الملكة األردنية،
ً
رانيا العبدالله ،بيانا يرد فيه على الجدل
الدائر ،في وسائل التواصل االجتماعي في
األردن ،حول تكلفة المالبس التي ظهرت
بها الملكة في المناسبات المختلفة ،في
ـت يشكو فيه كثير من األردنيين غالء
وقـ ٍ
ً
المعيشة وقسوة الحياة .خصوصا بعد
أن نشرت إحدى المدونات العالمية "UFO
ً
 "No Moreأسعارا تقديرية لمالبس الملكة،
ً
رآها بعض األردنيين استفزازا لمشاعرهم.
ج ــاء فــي ج ــزء مــن الـبـيــان ال ــذي أص ــدره
مكتب الملكة "… فالغالبية العظمى من
الملكة إما يتم إعارتها لها
مالبس جاللة
ُ
مــن دور األزيـ ــاء ،أو تـقــدم كـهــدايــا ،أو يتم
شــراؤهــا بأسعار تفضيلية مخفضة ،في
حين تعتمد المدونات في تقديراتها التي
تنشرها على (القيمة السوقية) للمالبس
ً
ً
ً
فقط ،مما يخلق انطباعا خاطئا ومخالفا
للواقع…".
ً
ولـلــواقــع وفــي الــواقــع ،ال تهمني كثيرا
القيمة السوقية لمالبس الملكة األردنية
الشعب األردنــي،
بقدر ما تهمني شجاعة
ُ
وقــدرتــه على مناقشة أمــور تكتب بالخط
األحمر ،الذي يقود إلى المهالك والزنازين
والـســراديــب بتهمة اإلره ــاب ،بعد أن كان
ال ـمــوضــوع "الـقـيـمــة الـســوقـيــة لـلـمــابــس".
ً
وتهمني أيضا الروح المتقبلة للنقد لدى
الملكة ،مما دفعها إلصدار بيان توضيحي،
ً
بدال من تكليف المخابرات بتتبع أصحاب
ال ـت ـع ـل ـي ـقــات ف ــي "ت ــويـ ـت ــر" و"فـ ـي ــس ب ــوك"
و"إنستغرام" وغيرها.
م ــا ي ـح ــدث ق ــد ال يـلـفــت ان ـت ـبــاه ال ـم ــارة،
لكنه أوقفني وأدار عنقي إليه وأفرحني.
ومـ ــن مــوق ـعــي ال ـب ـع ـيــد ع ــن الـ ـح ــدث أقـ ــول:
ً
الـتــذمــر ليس حــرامــا ،فــا تخنقوا التذمر
وال ـم ـت ــذم ــري ــن ،ب ــل احـ ـت ــرم ــوا نـفـسـيــاتـهــم
وعقولهم و بـ ّـيـنــوا لهم حجتكم ،وتقبلوا
سماع آرائهم ،إن كنتم تفقهون.

إنها جرائم في حق الكويت!
ً
تـ ـج ــددت م ــؤخ ــرا ق ـض ـيــة م ـعــال ـجــة مشكلة
ال ـ ـقـ ــروض وت ـخ ـف ـيــف الـ ـت ــزام ــات ال ـمــواط ـن ـيــن،
عبر اق ـتــراح قــدمــه عــدد مــن ال ـنــواب ،وتـجــددت
الـ ـسـ ـج ــاالت ب ـي ــن الـ ـم ــؤي ــدي ــن وال ـم ـع ــارض ـي ــن
للمقترح ،فــالـمــؤيــدون يرجعون طلب إسقاط
الـقــروض إلــى أسباب تتعلق بالغالء وارتفاع
كلفة الـخــدمــات والـسـكــن وخــافــه ،بينما يرى
الجانب المعارض ،الــذي تدعمه الحكومة ،أن
اإلسراف ونمط االستهالك المبالغ فيه للسلع
الكمالية هما سبب زيادة التزامات المواطنين
الـ ـم ــالـ ـي ــة ،ووقـ ــوع ـ ـهـ ــم ف ـ ــي ش ـ ـبـ ــاك ال ـ ـقـ ــروض
والتسهيالت االئتمانية.
أن ـ ـ ــا س ــأق ـت ـن ــع وأصـ ـ ـ ـ ــدق الـ ـ ـط ـ ــرف الـ ـ ُـمـ ـ َّ
ـؤيـ ــد
م ــن ال ـح ـكــومــة أن ال ـمــواط ـن ـيــن م ـنــدف ـعــون إلــى
"الكماليات" ...ومنذ أكثر من عشر سنوات يكرر
ً
نفس الكالم ،إذا ما هي مسؤولية الدولة عندما

عبدالمحسن جمعة

ً
ً
تجد سلوكا أو آفة تؤثر سلبا على المجتمع،
ً
وهو من صميم مسؤولياتها؟ غالبا الحكومات
المسؤولة في كل دول العالم مــرت بمثل هذه
ال ـت ـجــارب ،فـكــان ال ـعــاج بــوضــع ضــرائــب على
السلع الكمالية ،فمن ُي ْ
رد أن يلبس ساعة بـ 10
آالف دينار فعليه أن يسدد ضريبة لهذه السلعة
الكمالية ،ومن ُت ْ
رد كذلك أن تحمل حقيبة بآالف
الدنانير ،ومــن يركب سـيــارة فــارهــة فعليه أن
يدفع ضريبة لذلك؛ لمحاصرة هذه المشكلة،
أما أن تردد نفس األسطوانة المشروخة دون
تصرف أو عالج حكومي لها منذ أكثر من عقد
من الزمن ،فهذا غير مقبول ...وجريمة في حق
الكويت.
***
م ــرة أخ ــرى يـقــدم الـبـنــك الـمــركــزي الكويتي
معلومات صادمة ومفزعة مفادها أن قيمة ما تم

تحويله من أموال خارج البلد من الوافدين بلغ
 3.2مليارات دينار ،أي نحو  11مليار دوالر في
تسعة أشهر فقط ،بزيادة  4في المئة عن العام
الماضي! تخرج هــذه األم ــوال بـ "صفر رســوم"
للدولة ،وال ضريبة دخل وال أي شيء ،وال يوجد
في ُالعالم أحد يفعل ذلك.
ق ـ ــدم ق ـبــل عــام ـيــن اقـ ـت ــراح ب ـق ــان ــون نـيــابــي
ل ـف ــرض رس ـ ــوم ع ـلــى ال ـت ـح ــوي ــات ال ـخــارج ـيــة
بشكل تصاعدي ،يستثني أصحاب التحويالت
البسيطةُ ،
ودرس في اللجنة المالية في مجلس
ُ
األم ــة وأع ــد تقرير بشأنه ،ولـكــن فـجــأة ظهرت
منظومة حكومية إعالمية ومصرفية فتحت
جبهة ضد هذا القانون فاختفى التقرير وسكت
ال ـنــواب ولــم يـســأل عنه أح ــد! شبكة المصالح
ضربت بكل قوتها فأخرست الجميع ...وهي
جريمة أخرى في حق الكويت.

حسن العيسى

نشرت الصحافة خبر هروب المتهم المدان في اختالسات الموانئ ،الذي
حدث في مايو الماضي ،والذي استولى على  ٥٠مليون دينار من األموال
ً
العامة ،نشر الخبر إعالميا حدث بعد مرور ثمانية أشهر من واقعة الهروب
المريح ،بما يعني وجود نوع من "الخشية"  -أو الالمباالة  -عند السلطة
في نشر الخبر بوقت معقول .المتهم هرب بصمت بعد صدور الحكم عليه
بالحبس خالل  ٢٤ساعة من صدور حكم اإلدانة!
ً
قـبــل مـتـهــم ال ـمــوانــئ "خـ ــرج" بـصـمــت أي ـض ــا مــديــر مــؤسـســة الـتــأمـيـنــات
االجتماعية ،بعد أن بدأت النيابة التحقيقات في ملفه عام  ،٢٠١٢وكان االتهام
تحرك بعد نشاط المواطن د .فهد الراشد في الكشف عن الجرائم المالية التي
نسبت فيما بعد للمتهم ،والذي راكم ثروة فلكية في حساباته ،وكان المتهم
ينفي بكل ثقة أن تكون هناك مخالفات مالية منسوبة إليه أثناء عمله الذي
ظل فيه لما يقرب من ثالثة عقودّ ،
كون خاللها مركزه المالي العالي ،ولم
يستطع أحد االقتراب منه خاللها ،بسبب علو المركز االجتماعي والوجاهي
لسيادته .لم يسأل أحد السؤال االتهامي :من أين لك هذا؟! الصحافة ،بصورة
ً
مجملة ،والـكـثـيــرون كــانــوا يـتـحــرجــون مــن نـشــر خـبــر "اتـهــامــاتــه" ،وأيـضــا
معظم نواب األمة كانوا "يتثاقلون" نبش ملف المتهم ،عدا النائب السابق
عبدالرحمن العنجري ،فالمتهم ،كما يقولون" ،ابن بطنها" ،ويبدو كذلك أنه
حمل الكثيرين بعض الجمايل بحسب منصبه العالي ،وإذا أطعمت الفم
تستحي العين ،فعمت عيونهم عن رؤية العدالة ونزيف المال العام.
ً
في الحالتين السابقتين كان الهروب أو الخروج من البالد واقعيا ،أي أنه
ّ
تم تعطيل تنفيذ حكم القانون بفعل هذا الخروج السهل الالمبالي ،لكن هناك
ً
ً
هروبا وخروجا عن حكم القانون وليس من حدود الدولة ،يصح أن نسميه
ً
الخروج االعتباري ،فمثال في قضايا التحويالت واإليداعات ،لم تحدث فيها
اتهامات رسمية أوصلت المتهمين إلى قاعات المحاكم ،ألن القانون فيه
"نقص" ال يحاسب حينها مثل قضية اإليداعات بتضخم حسابات المتنفعين
من نواب الغم ،أو ربما علو منصب المشتبه فيهم أبعدت الشبهات ،فخرج
ً
من الوزارة وزير كان حريصا على اسمه وشرف منصبه ،وهو الشيخ محمد
ً
ً
صباح السالم ،ودخــل نائب أيضا ،كان حريصا على شرف نيابته ،قفص
االتهامات بسبب مالحقته وكشفه لفضائح الكبار وهو فيصل المسلم ،خرج
االثنان ،وجلس أبطال النهب من األموال العامة يتكئون على أرائك السلطة
بكل وداعة واطمئنان .كذلك ال ننسى قبل هاتين الحالتين المادية والمعنوية،
كانت هناك جرائم رهيبة الختالسات وتبديد األموال العامة ،حدثت أثناء
االحتالل العراقي ،مثل قضايا الناقالت واالستثمارات األجنبية ،لكن "يبدو"
أن أخطاء مادية في إجراءات سير الدعاوى أسعفت المتهمين أو بعضهم.
الحاالت السابقة "الهروب المادي الحقيقي" من حكم القانون أو"الخيالي"
 عدم المساء لة ألي سبب مصطنع  -تعد كلها ظاهرة يمكن أن نسميهابالظاهرة الرجعانية (نسبة لمتهم التأمينات) ،فهي "ظاهرة" بمعنى أنها
متكررة ،وعامة ،نستشعرها بخبراتنا اإلنسانية ،تأتي وتروح مرات ومرات،
بغير مباالة ومصداقية جدية في إعمال حكم القانون .بعد كل هــذا ،كم
يصعب على السلطة أن تدافع عن قضيتها في رفض إسقاط القروض،
فآالف المقترضين الذين أثقلت كاهلهم القروض يقولون للحكومة الدائمة:
"بيتك من زجاج" في الحفاظ على األمــوال العامة ،فلماذا ترمين بيوتنا
بالحجارة؟!

«اضطراب ألعاب الفيديو» ...مرض عالمي جديد
تأسر ألعاب الفيديو األلباب ،لكن هل تنم ممارستها
بإفراط عن حالة مرضية؟ ...يحاول صناع هذه األلعاب
الحيلولة دون أن يصبح "االضطراب الناجم عن اللعب
ً
ً
ً
م ــرض ــا مـعـتــرفــا ب ــه رس ـم ـي ــا" .كــانــت مـنـظـمــة الصحة
الـعــالـمـيــة ،ال ـتــي أم ـضــت س ـنــوات ف ــي بـحــث الطبيعة
اإلدمانية أللعاب الفيديو ،أدرجت "االضطراب الناجم
عــن الـلـعــب" عـلــى قائمتها للمشاكل الـصـحـيــة الـعــام
ال ـمــاضــي ،وه ــو ق ــرار مــن الـمـنـتـظــر أن ت ـصــادق عليه
حكومات في مايو ،ولــه آثــار محتملة على سياسات
الرعاية الصحية والتأمين الصحي.
وأشار صناع األلعاب في الواليات المتحدة ومنظمة
الصحة العالمية ،إلى إنهما بحثا المسألة في جنيف

الثقافة هذا المساء
● الفعالية:

احتفالية مهرجان القرين
الـثـقــافــي (مـسـيــرة رب ــع ق ــرن مــن الـعـطــاء
المتجدد).
الوقت :السادسة مساء.
المكان :مكتبة الكويت الوطنية.
معرض فن التصوير المعماري.
الوقت :السابعة مساء.
المكان :متحف الفن الحديث.
أمسية لعازفة البيانو دليانا خريستوفا.
الوقت :السابعة مساء.
المكان :مركز اليرموك الثقافي.

● الفعالية:

● الفعالية:

الشهر الماضي .وقال ستانلي بيير لوي رئيس جمعية
البرمجيات الترفيهية في بيان "نأمل أن نتمكن عبر
الحوار المستمر من مساعدة الصحة العالمية على
ت ـف ــادي ات ـخ ــاذ إج ـ ــراء م ـت ـســرع ،وارتـ ـك ــاب أخ ـط ــاء قد
يستغرق إصالحها سنوات".
ودعت الجمعية إلى "مزيد من الحوار والدراسة" قبل
اتخاذ رأي نهائي بشأن أي تصنيف أللعاب الفيديو.
وت ـعـ ّـرف المنظمة هــذا االض ـطــراب بــأنــه استحواذ
ألعاب الفيديو على حياة الناس مدة عام أو أكثر على
حساب األنشطة األخــرى ،و"مواصلة ممارسة اللعب
أو زيادة ممارسته ،رغم ما يخلفه من عواقب سلبية".
(رويترز)
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ً
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ـاء

وفيات
الجمعة 2019/1/١١
حيثه مريبخ فهد المطيري أرملة صقر فالح المطيري
ً
 77ع ــام ــا ،شـيـعــت ،ال ــرج ــال :مـقـبــرة الـصـلـيـبـيـخــات ف ـقــط ،الـنـســاء:
العارضية ،ق ،10ش ،1ج ،1م ،3ت65532738 ،99559921 :

عبدالرحمن محمد البحري

ً
 92عــامــا ،شيع ،الــرجــال :القادسية ،ق ،1ش ،12م ،4النساء :مبارك
الـكـبـيــر ،ق ،5ش ،25م ،4ت،66099307 ،99043911 ،99088339 :
99026702
وفيقة جاسم مسعود الطواش أرملة زيد جوهر السعيد
ً
 83عاما ،شيعت ،الرجال :العدان ،ق ،7ش ،18م ،31النساء :الدسمة،
ق ،5شارع الرشيد ،م ،17ت97930819 ،99217175 :
فاطمة صالح حسن الصابري أرملة أحمد عبدالرحيم الشراح
ً
 88عاما ،شيعت ،الرجال :الشعب ،ديوان الكنادرة ،النساء :القصور،
ق ،7ش ،18م ،7ت25431725 ،97957923 :

هاشمية السيد خليل إبراهيم

ً
 80عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :بـيــان ،مسجد اإلم ــام الـحـســن ،النساء:
الرميثية ،ق ،5شــارع مالك بن أنــس ،ج ،50م ،13عــزاء النساء فقط
العصر ،ت90929290 :
زينب علي عبدالله الجعفر زوجة أحمد صادق سبتي
ً
 41عاما ،شيعت ،الرجال :الدعية ،ق ،2ش ،27م ،8حسينية بوحمد،
ال ـن ـســاء :الــدع ـيــة ،ق ،4ش ،49م ،27ع ــزاء الـنـســاء فـقــط الـعـصــر ،ت:
66044222

زهراء محمد إلياس خداده

ً
 35عاما ،شيعت ،الرجال :الزهراء ،ق ،1مسجد اإلمام الباقر ،النساء:
الزهراء ،ق ،5شارع مجرن الحمد ،م ،40ت97197779 ،97280489 :
واجد رباح سالم أرملة عايض عبدالله الشعالني
ً
 68عاما ،شيعت ،الــرجــال :فهد األحمد ،ق ،3ش ،315م ،16النساء:
الرقة ،ق ،2ش ،21م ،120ت98888713 :

السبت 2019/1/١٢
عبدالله سعد العازمي

ً
 46ع ــام ــا  ،ش ـيــع ،الـعـمــريــة ،ق ،5ش ،6م ،60ت،99008056 :
97342496

أحمد صالح علي المجيبل

ً
 75عاما ،شيع ،الرجال :الفنطاس ،ق ،2ش ،16م ،43النساء:
الصباحية ،ق ،2ش ،8م ،154ت99668477 ،99901001 :

منى حبيب حسين حسن

ً
 52عاما ،شيعت ،الرجال :بنيد القار ،حسينية أحمد عاشور،
النساء :غرناطة ،ق ،2ش ،4م ،188ت66639226 ،99625687 :
زينب نوح صالح المسباح أرملة صالح محمد صالح
المسباح
ً
 73عاما ،شيعت ،الرجال :الشعب ،ديوان المسباح ،ق ،1شارع
المنامة ،النساء :الشعب ،ق ،1تقاطع شارع المنامة وعبدالله
مشاري الروضان ،م ،7ت22617696 :

مطلق سالم سعد السويلم
هيا
ً

 90عاما ،تشيع بعد صالة عصر اليوم ،الرجال :الشعب ،ق،6
ش ،67ديوان السويلم ،النساء :الروضة ،ق ،2ش ،22م ،23ت:
97723377

علي غلوم علي القطان

ً
 74عاما ،شيع ،الرجال :غرب مشرف ،مسجد الوزان ،النساء:
الرميثية ،ق ،9ش أسامة بن زيد ،ج ،93م ،38حسينية أم البنين،
ت97556614 ،97438771 ،90092710 :
شكرية اليش حسين العنزي أرملة مطلق جدعان راشد
سعيد
ً
 56عــامــا ،تشيع بعد صــاة عصر ال ـيــوم ،الــرجــال :الــدوحــة،
بجانب صالة الشهيد فهد األحمد ،النساء :صباح الناصر،
ق ،4ش ،32م ،53ت50001517 ،97951636 :

